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Hirdetések IdgjutAnyosiibban, árszabály szerint.
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti á rak b an  — m in 

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

A m ostoha gyerm ek.
(A rendőri közigazgatás.)

Elég találó-e a czim azon jog- és Ügykor 
siralmas voltának ecsetelésére, mellyel ez idő 
szerint a rendőri közigazgatás, tehát a járá
sokban a főszolgabírók, továbbá a rendezett 
tanácsú városok rendőri közigazgatásának kép
viselői felruházva vannak és betöltésére liivat- 
vák, nem állíthatni; azonban alig vonja kétségbe 
valaki, hogy a közbiztonság, közrendészet, 
közegészségügy, köztisztaság, küzerkölcsiség 
stb. gondozóinak mostoha gyermekei.

Úgyszólván eszményi azon feladat, mely 
a rendőri közigazgatás tisztviselőire szép és 
nemes de egyszersmind felelősségteljes hiva
tásuk betöltésében megvalósitaudónak jelent
kezik; szép és nemes azért, mert lényegének 
legfőbb súlya embertársainak legvitálisabb ér
dekeinek s igy végeredményében a társadalmi 
rend, a közbéke fenntartására, javítására és 
gyógyítására irányul; felelősségteljes pedig 
azért, mert e feladatból folyó hatósági tényke
désben érvényesülő egyéni fölfogás helyessége, 
vagy ellenkezője becses gyógyírként, vagy 
pedig a legveszélyesebb méregként hathat az 
egyes, esetleg széles emberi körök különböző 
természetű érdekeire.

Mily nagy borderével, mily kiszámithatlan 
kihatással s végül mily mérlegelhetetlen követ
kezményekkel kapcsolatos a rendőrhatósági 
jogkör egyéni vonatkozásának minősége e jog
kör területi határain belül élő társadalom 
erkölcsi és anyagi közviszonyaira, e „probléma" 
ily dióhéjba szorított ezikk során ugyan ki 
nem meríthető, de egyes főbb nyomaiban és 
vonásaiban mégis feltüntethető.

Elvben általában a rendőrhatósági jogkör 
a következőkben kürülvonalozliató:

A hatóság kerületét alkotó geographiai 
területen lakó népesség egyeseinek és bármely 
jogalapon képződött testületéi mindennemű 
mozgalmainak, ténykedéseinek állandó figye
lemmel való kisérése s e mozgalomnak 
ténykedések jogszabály ellenes alakulásának 
praeveutiv hatósági intézkedéssel lehető meg

akadályozása, nemkülönben a jogszabályba melynek megvalósításához nem annyira a jog- 
I ütközött cselekménynek elkövetőinek, társai- szabályok tömkelegé, az eljárás praecisirozása 
I nak és a cselekmény részleteinek nyomozása, igényeltetik, mert minden elképzelhető cselek- 
1 megállapítása, a tetteseknek és társaiknak | mény a jogszabályok keretébe talán nem is 
jogszerű alapon való megbüntetése, vagy meg-'codifikálható, az eljárás maga pedig minden 
büntettetése. j irányban és tekintetben szintén nem részletez-

A felhozottakból első benyomásként talán lietö, e czél elérése leginkább a hatósági kép
nem is hámozható ki azon horderö, mely e viselő egyéni képességeitől, természetétől és 
jogkör gyakorlásában rejlik, ha azonban csak! tulajdonságaitól függ.
némileg is mélyebben tűnődünk felette, bal Minden rendőrhatósági jogkör, mint már 
egyes jogellenes cselekmény megtorlásának emlitve volt, — bizonyos geographiai területre 
hatásait vizsgáljuk; szemügyre vesszük külö- van kiterjesztve, első feltétel tehát annak 
nősen, hogy a megtorlás mily következmé- J helyes betöltéséhez és ellátásához, hogy az 
nyekkel járt, mily befolyást, átalakítást gyako- illetékes egyén a területet magát alaposan 
rolt a társadalom rétegeire: könnyen fölfogjuk,Iismerje, ismerje annak természeti alakulásait 
átértjük, sőt átérezzük e jogkör mikénti betol-' s igy elűnyeit-hátrányait, mert ezek ténykedése 
téséuek fontosságát, mert feltétlenül belátjuk, során sokszor számbaveendö szerepet játszanak, 
hogy ahhoz eredményeiben az emberiség erkölcsi de ismerje különösen a hatósági jogkörén belül 
és anyagi érdekeinek alakulása, módosulása, | élő nép szokásait, erkölcseit, tulajdonságait, 
minősége jelentékeny arányban van fűzve. Már. hajlamait és hibáit általában, ismerje ez egye- 
pedig tagadhatatlan, hogy a társadalom sark- sek e tekintetben nyilvánuló vonásait, jellemét, 
köve leginkább az erkölcsiség és anyagi jólét mert ezek nélkül kötelességének még a leghalvá- 
alapjain nyugszik. j nyabb mérvben sem képes eleget tenni, min-

Mily deprimáló és mételyező hatással van den törekvése, buzgósága és rendszere ncvet-
a közmorálra azon tudat, hogy valamely jog
ellenesség, mely köztudomásúlag végbement s 
kizárólag a hatóság képviselőjének, vagy köze
gének itt nem specifikálható (de könnyen elkép
zelhető) egyéni tulajdonosságainál fogva meg- 
torlatlanul marad s mily következményeket 
szül úgy a közmorál, mint az anyagi jólét 
szempontjából a hatósági jogkör gyakorlójának, 
és iskolázatlan nyers közegeinek ama számos' 
helytelen eljárása, mely leginkább az emberiség, 
a közviszonyok nem ismeréseiben, de másrészt 
a hatóság képviselője egyéni természetének, 
fölfogásának meg nem felelő voltában gyöke
redzik, legélénkebben az uralkodó s időről- 
időre sülyedö közviszonyok reprodukálják s 
félő, hogy azon útvesztő, melyen a rendőri 
közigazgatás jelenleg halad, veszélyes örvény
ben, csak nagy áldozatokkal is nehezen átgá
zolható zátonyban fog kicsúcsosodni.

Minden ténykedés sebez, vagy gyógyit s 
hogy a rendőrhatósági gyógyítani van hivatva 
az már az elmondottakban is bennfoglaltatik.

E czél volna tehát tartandó szem előtt,

ségest ábránddá fajul.
Második főkellék pedig a hatóság képvi

selőjének alkalmas volta: higgadt természet, 
gyors fölfogás, tapintat és rigorosus tárgyi
lagosságnak foglalatja hassa át egyéniségét, 
mert e nélkül hivatásának magaslatára nem 
emelkedhetik, helyes mederben nem haladhat, 
hanem kullogva-döezögve fog kapkodni a köz
morál és az anyagi jólét rovására ! ?

E kérdésnek felvetése most a közigazga
tásnak küszöbön, sót már folyamatban lévő 
rendezése alkalmából actuálisnak jelentkezik 
s annak sanálása legczélszerűbben oly képen 
volua megvalósítható, hogy a rendőrhatósági 
functiónáriusok szakszerű kiképzésére a m. 
kir. csendörség visszaállítása alkalmából életbe
léptetett tanfolyamokhoz hasonló „cursusok“ 
szereztetnének s a rendőrség általában eljá
rásában és szellemében egyöntetű itézménnyé 
fejlesztetnék, mert a jelenlegi alapon a „köz
érdek" továbbra is mostoha gyermek marad.

Zólyomi.

A„FELVIDÉKI HIRADÓ“ TARGZAJA.
Egy lakás története.

Irta: Zányi Kálmán.
— A »Felvidéki Híradó* eredeti tá rczája . — 

Nem vagyok erőszakos improvizátor, de azért 
több jogosultságot vindikálok ezen tárgyamnak, mint 
az a sok poéta, ki csak düledező falakat vagy pláne 
kopár sziklakat énekel meg és sikerült témájáért el
nyeri a »Héjavári Riadó* ez. lapnak, mely mellesleg a 
malariabetegek szépirodalmi közlönye, irodalmi pályá
zatának eisó díjat: egy hímzett pólyakö'.öt . . . ! Ha 
végigolvassa valaki az alrbbiakat bizton, egy egész kis 
babát ítélne meg nekem jutalom', pedig érdemetlenül, 
mert nem saját ötletemet, de egy öreg barátom élmé
nyeit regisztrálom.

De hadd beszéljen ő maga!
Hol történt, hol nem, olyan vidéki város volt tör

ténetem színhelye, hol a modern intézmények és kul- 
turintézetek európai nívón nyújtózkodtak s az ember a 
s'őjdtől a jogakadémiáig mód és tehetség szerint a 
társadalom bármily oszlopává bardolódhatott. Nem kel
lett csak itt születni, iskolát végezni, kineveztetni s le
szolgálni az idejét s az ember meg is halhatott a nél
kül, hogy látnia kellett volna a mányoki vásárt, vagy 
a svábhegyi citadellát. E nevezetes varosban volt én
nekem egy szép lakásé házam, nőm és három gyerme
kem. E réven engem az élet harangöntő-hajdu-féle kri
tikusai boldognak irigyeltek, pedig minden voltam, csak

az nem. Legalább évekig nem Minden vállalkozásom 
meghiusuit s a szerencse oly konzekvensül kerülgetett, 
mint a IDclit bankház főnyereménye. Egyetlen ternót 
csináltam, már mint feleségemmel, de ez is nagyon 
ambóizüvé vedlett az évek során. Huszonnyolc/, év 
múlva megcsináltam a lnzas boldogság vagyonmérle
gét s konstatáltam, hogy van egy huszonhét éves Pál 
nevű fiam, ki már végigbukta az ország összes jogaka
démiáit az államvizsgán) egy huszonnégy éves Péter 
fiam, ki duplázva a gymnáziurai osztályokat alapos ké
szültséggé', de bizonytalan tudással áll harmadszor a 
matúra előtt s egy eladó leányom, ki szép is, hamis 
is, de hajadon is.

Ezek mind olyan nyereségek voltak, mint a hi
telbankok Ígérvényei, melyek csak a harmadik ember
öltőben gyümölcsöznek. A veszteségek oldalán talaltam 
perben leledző jussomat egy nagybátyái birtokhoz és 
egy ágyúsüket feleséget mindazzal a sok gonddal, me
lyeket az én kiváltságos helyzetem természetszerűen 
okozott.

Ám az ember sohasem tudja, mitől jó a süket 
feleség.

Egy napon ugyanis örökké ifjú primadonna mód
jára tanczolva s lármásan rontott be hozzám az oldal
bordám.

— Vivat öregem, tudod mi lelt ? Évck óta ma 
hallottam először és újra két fülemmel , . 1

Megdermedtem azon feltevésben, hogy Nobelek 
pozsonyi dynamitraktára robbant fel s nőm konstatálta 
a detonácziót.

Élénk kérdőjellé görbültem.

— Biz nehezen találnád ki, hol történt ez velem. 
Kint jártam az üveggyár tájékán s egyszerre úgy rém
lik, mintha utánam sasirozna valaki valezer ütenyben...

— Bizonyara a direktor; nagy hölgybarát1 ma
gyaráztam én.

— Dehogy. Meggyőződtem, hogy csak a nyilak 
zenéje volt a kőzúzdában. Azóta imádom a zúzónyila
kat s elhatároztam, hogy oda megyünk lakni a huta 
közelébe, hol az én elhanyagolt érzékem oly élvezete
sen üdülni képes. Már meg is néztem a régi kohótiszti 
lakást. Abba költözünk.

Elég vérmes impreszionista vagyok, de nőm mű- 
izlésének megosztásához hiányzott az illúzióm. Az ízlés
k. lömben diferens ; kinek a Wagner jó, kinek pedig 
Kubelik sí la Paganini kell. Kiköltözködni a hutához 
annyit tesz, mint bombázó ágyún sziesztázni.

Szerencsére a hv.onkívüli emberek egykedviiebben 
vették a dolgot s azt is kisütötték, hogy ha mi szép 
lakásunkat elhagyjuk, okvetlenül egy beköltözködhető 
utódnak csinálunk helyet. Különösen harom-négy úri 
ember, kik eddig társadalmi poziczionalis főlénynyel 
meg sem láttak, kezdtek engem .süvegelve észrevenni. 
Meglepődtem rajta, még pedig kellemesen, mert vala
mennyi túszom voit dűlőre kerülő soraimban. Váljon 
miben törik a fejüket ? töprengtem, de csak nem tud
tam kisütni sehogy sem.

Egy napon megszólított Kropacsek törvényszéki 
bíró, éppen a perem referense :

— Ilaliom amice, ki fog költözködni remek kis. 
fészkéből; nos tempus rája. Bolondja vagyok nőm iz 
lésének, ő meg álmában is lelkesül virágos kertjéért és
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Jeremiás siralmait kesergi az idevaló tói nemzetiségi 
vezér-közlöny annak ötletéből, hogy „a tót, ha parancsol, 
alázatosabb, mint a magyar, ha kér." llát ez is haj V 
Pedig ez a mondás sem elvontan, sem viszonylag nem 
felel meg a valóságnak. Ennek bizonyítékát maga az 
idézett lap szóban lévő vczérczikke is szolgáltatja, ami
dőn a magyart a tót ellenségének oda állítja és nem 
átall a tótság ezer éves rabszolgaságáról mesélni. Annál 
jellemzőbb a panasza a cs. kir. közös hadsereg ellen, ahol 
— úgymond — a tót nem viheti följebb kapitánynál. 
Természetesen ennek is a magyarok az okai, akik, amint 
jól tetszik tudni, a katonai tőtisztségeket mind clhalász- 
szák a „Národnio Noviny" érdemes hadvezérei elöl. 
.Szeretnek, ha valamivel nyíltabban fejeznék ki ebbeli 
óhajtásaikat és pontokba foglalnák a hadsereg tót rcor- 
ganizácziójának programmját. már csak avégböl is, hogy 
a legfőbb hadúr és a hadvezetőség tudomást szerezhes
sen a pánszláv tábornoki kar óhajairól a haderő, neve
zetesen a tengeri armádia tekintetében, aminek éppen 
most nagy hasznát lehetne venni, midőn a monarchia 
esetleg kénytelen lesz Kínában a boxerck ellen nagyobb 
tengeri s szárazföldi akcziót indítani. Egyébként ne. bú
suljon a t. újság ama mondás miatt, hanem állítsa 
szembe vele a sokkal népszerűbb közmondást, mely 
azonban csak viszonylag alkalmazható ezúttal is, hogy 
ugyanis: fogadd be a tótot és kiver a házadból . . . 
De csak úgy lia lehet!

őrültség vagy ml ? czimll minapi közleményünk ellen, 
amint minket értesítenek, a helybeli tót nemzetiségi hírlap 
körében azzal a mentséggel hozakodnak elő, hogy a 
sz.-pétervári hittudományi akadémia pánszláv konviktu , 
sába nem csalogatták a tótokat vagyis szlovákokat, hanem 
a szlovánokat vagyis szlávokat. Nem hisszük, hogy komo
lyan a nyilvánosság előtt is megkoczkáztatnák ezt a 
beretva-élcs, finom megkülönböztetést. Mert akkor menten 
ki is zárnák a szlovákokat a szlávok tarka-barka társa
ságától ; holott éppen ők szoktak leginkább odadörgö- 
lözni ahhoz az ismeretes pánszláv közösséghez. Különben 
pedig a mi tót ajkú népünk, mely szerencséjére még 
nem imádkozik az oroszok czárjáért, hanem a legalkot
mányosabb magyar királyáért és fenséges családjáért, 
teljességgel nem érti azt a körmönfont megkülönbözte
tést és még a kaputosa is azt olvassa ki a múlt számuk
ban rostára vett tót közleményből, hogy az említett orosz 
akadémia konviktusában a szlovák tanulókat „is“ (igy 
irtuk mi!) verbuválják az általunk jellemzett czélból. 11a 
e helybeli tót lapnak más czélja lett volna eme setten
kedő hírével, bizonyára nyíltan kijelentette volna azt, 
főleg óva intette volna a szlovákokat, hogy ne menjenek 
lépre és amaz orosz-pánszláv csalogatástól őrizkedjenek, 
különben hazaárulást s hitehagyást követnek el annál 
is inkább, minél bizonyosabb az, hogy azon orosz-pán
szláv konviktusban nem nevelnek magyar királyunkhoz 
és a felséges dinasztiához hit alattvalókat, sem katholikus 
vagy evangélikus vallásukért élni-halni kész apostolokat. 
Egyébiránt megteheti ezt utólag is . . .

Krach 1 A magyar állam krach-ját jósolja az idevaló 
tót hírlap abból az alkalomból, hogy a m. kir. kincstár 
ismét több állami jószágot bocsátott árúba. Ez a sunyi | 
számítás a tót olvasó közönség egyltgyüségéro nagyon 
jellemző jelenség nemzetiségi mozgalmainkban. Mert | 
tudnivaló dolog, hogy a magyar állami jószágok eladása 
éppen közgazdasági helyes czélból történik, neveze- j 
tcsen abból, hogy a latifundiumok csökkenjenek és, 
azokból minél több középbirtokot lehessen .alkotni j 
sokkalta nagyobb hasznára állami pénzügyeiknek és a 
népjólétnek, mint amazok a legjobb kezelés mellett 
bírhatnának. Éppen ez oknál fogva nevetséges dolog 
azok eladását úgy tüntetni föl, mint annak bevételéből 
történő álczázását (maszkirozását) az állami dcticzitnck,

|amint az idézett lap teszi; még pedig már azon tagad- 
I hatatlan lénynél fogva, hogy a magyar állam az alkot- 
j Hiányosság visszaállítása óta eladott állami jószágok 
értékének a százszorosát fordította más, jövedelmezőbb 
gazdasági beruházásokra, igy pl. az államvasutak roppant 
hálózatának kiépítésére és a tengeri hajózás előmozdí
tására, miáltal az eladott állami jószágok ára nemcsak 
százszorosán megtérült, hanem az állam jövedelmei is 
annyira szaporodtak ezekből az új gazdasági ténye
zőkből, valamint a posta, távírda, dohány stb. állami 
közlekedési s gazdasági vállalatokból, hogy már ismé
telten tetemes összegeket áldozhatott kivált a mi Felvi
dékünkön oly gyakori ínség enyhítésére és legutóbb 
a rútén nép fölsegélyéséro is. No de a helybeli tót lap 
arra spekulál, hogy tót anyanyelvű népünk mindezt, 
nem tudja és majd felül annak a nemzetiségi politikának, 
mely kétségbeesésében már csak holmi állami krach- 
tól várja holdbéli reményeinek megvalósulását. Már pedig 
ilyen krach, mint egykor, a múlt század elején az 
ismeretes devalvatio, éppen úgy sújtaná a felvidéki népet, 
mint az alföldit mivel hogy akkor például a tiz forintos 
bankjegy egyformán elvesztené értékét a tót kezekben, 
mint a magyarokéban; ekképen kölcsönösen föl kellene 
azt használnunk fidibusznak a „Národnio Noyiny" öblös 
pipájának a meggyújtására.

Justh Ferenc/, országgyűlési kép
viselő ünneplése Znióváralján.

A znióváraljai „Magyar Olvasókör" kezdeménye
zésére a mossócz-zniói választó-kerület, polgársága egye
sült erővel határozta el, hogy Justh Ferenc/, orsz. kép
viselőnek tiszteletére, elismeréséül a választó-kerület 
érdekében kifejtett, fáradliatlan munkásságának és bizony
ság á t a személye és működése iránt érzett ragaszkodá
sának, tiszteletének és nagyrabecsülésének, Znióváralján 
f. hó 28-án este a „Magyar Olvasókör" helyiségeiben 
bankettet rendez.

Már az előjelek biztosították ezen tüntető összejö
vetel sikerét.

A rendező bizottság elnökénél nemcsak a znióvá- 
raljaiak, de a járásbeliek is oly számban jelentkeztek, hogy 
elhelyezésük a bizottságnak valóban gondot okozott. A 
jelentkezők között voltak azonban a szuesányi választó
kerületből is számosán, jeléül annak, hogy Justh Forencz 
orsz. képviselőnek választó-kerületén túl is vannak hívei, 
a kik siettek az alkalmat felhasználni arra, hogy az 
iránta érzett tiszteletüknek kifejezést adjanak.

A vendégek nagyobb része már délután kezdett 
gyülekezni. Este 8 órakor, Edcr Ferencz kir. járásbíró 
vezetése alatt küldöttség hívta meg Justh Ferencz, orsz. 
képviselőt a bankettre, ki lelkes éljenzések között lépett 
a terembe. Pár perezre rá lámpionos s fáklyás menet 
állott meg a kör ablakai alatt, az áll. tanítóképző inté
zet ifjai voltak ezek, kik Dittcrt Ferencz tanár vezetése 
alatt szerenádot adtak az ünnepelt képviselőnek.

A fáklyásmenet s a kivilágítás gyönyörű látványa, 
a tökéletes preezizitással előadott énekszámok a legmé
lyebb hatást gyakorolták Justh Fcrcnczrc, ki meghatot- 
tan mondott köszönetét a szép ováczióért s buzdította, 
lelkesítette az ifjúságot jövő pályájuknak nagy munkájára.

A 60 terítékű bankett a leglelkesebb hangulatban 
indult meg. Készt vett azon Znióváralja összes intelli- 
gentiáján kívül a járásnak igen sok számottevő férlia s 
a szuesányi kerületből is többen. A második fogásnál 
felemelkedett Somogyi Géza, tanítóképző intézeti igaz
gató s szónoki hévvel mondotta el tartalmas,szép beszé
dét, melyet teljes egészében itt közlünk.

„Mélyen tisztelt elvtársak! Szeretett képviselőnk!
Összejöttünk, hogy ez által szeretett képviselőnk 

s az általa vallott elvek iránt való ragaszkodásunknak,

tántorítliallan hűségünknek külsőképpen is kifejezést 
adjunk. Kettős jellegű tehát őzen mai összejövetelünk: 
illeti az első sorban az elvet; másod sorban, de azért 
nem kevésbbé az általunk felette nagyra becsült képvi
selőnk egyéniségét.

Az elsőre vonatkozólag szilárd meggyőződésünk, 
hogy úgy általában a világ, mint különösen hazánk hala
dása, boldogulása a liberális elvek alapján biztosít
ható ; azon liberális elvek alapján, mely az emberben 
az embert, a polgárban a polgárt tekinti, — mely 
zászlójára a szabadság, testvériség és egyenlőség hár
mas jelszavát irta. Már több mint egy százada annak, 
hogy az emberiséget megváltó ezen hármas ige szárnyra 
kelt, — mégis úgylátszik, hogy sok idő kell ahhoz, hogy 
az testet ölthessen, megvalósulhasson. Különösen korunk 
tűnik fel olyannak, mint a melyben ezen elv inkább 
visszaesni, mint előre haladni látszik. Ez azonban ne 
ejtsen bennünket kétségbe; mert hisz minden eszme 
fejlődése lassú menetű és pedig annál lassúbb minél 
magasabb az. Hány évezred tolt már el azóta, hogy 
üdvözítőnk kimondotta a nagy szót: „Szeresd feleba
rátodat, mint önön magadat!" „Adjátok m ega  csá
szárnak, a mi a császáré!" azaz „Tiszteld az állam tör
vényeit!" Vájjon meg van-e a szeretet nagy cszméjo 
valósítva? Vájjon tiszteli-o mindenki egyformán az állam 
törvényeit?

Bár meg vagyunk győződve, hogy a világnak 
előre kell haladnia, mind az által tagadhatlan, hogy a 
jelenben nehéz időket élünk. I'gy látszik, mintha a 
múlt idők szelleme épen korunkat választotta volna arra, 
hogy a jövő szellemével megküzdjön. Bizonyos ellen- 
mondás színe van a világ felfogása és annak gyakorlati 
alkalmazása között. Mig ugyan ma csend van, de a levegő 
páratelt és olyan nyomott, a milyen a nagy viharokat 
szokta megelőzni. Ezt látjuk úgy a nagy világban, mint 
hazánkban. Még alig mondta ki Európa egyik ícgliu- 
manusabban gondolkodó uralkodója a világbékc jel
szót s csapatait máris messze távolba kényszerült kül
deni, hogy annak fegyvereit embervérbe forösszc. De 
nemkülönben áll a dolog hazánkban sem. Azok közül 
igen sokan, kiknek hivatásuk a szeretet hirdetése volna, 
nem teszik ezt; a kiknek feladatuk volna az embereket 
egyesíteni, azok azon fáradoznak, hogy közöttük minél 
magasabb válasz-fa la kát emeljenek; a kiknek rendel
tetésük volna az állam törvényeinek tiszteletet terem
teni, azok az ellen izgatnak. Ezen cllenmondás bárhol, 
még az egyesek viselkedésében is felfedezhető: hir
detjük a dcmocratiát, de azért aristocraták vagyunk — 
lefelé. Ezen cllenmondásos dolgokhoz járulnak még: a 
socialismus, agrearismus, nihilism'us s ki tudja még mi 
néven nevezhető társadalmi betegség.

Szóval válságos időket élünk. Hogy ilyen időben 
egy elvszilárd férfiúra mily nagy szükség van, hogy 
az mily megbecsülhetetlen, az azt hiszem bizonyításra 
nem szorul. Ez magyarázza meg miért tartjuk tfii oly 
nagyra azt a férfiút, kit sem a felső kegy, som a nép 
sokszor változó vonzalma meg nem ingat, vagy hogy 
Horatius szavaival éljek:

lustám  ac tcnaccm  propositi viliim,
Non civiHin ardor prava juventiiim  
Non vultus instantis tyranni 
.Mente quatit solida.

Es itt áttérhetek szeretett képviselőnk egyénisé
gére. Hogy mi öt szereljük, azt ö nagyon jól tudja. Sze
retjük őt első sorban clvhüségcért, de szeretjük öt azon 
szeretőiért is, melylycl ö bennünket körül vesz. Mert 
hisz a szeretet olyan, mint a nap, mely maga körül 
meleget áraszt. A mi iránta való szeretetünk az d 
hazája, szülőföldje is irántunk való szcrctcténok gyenge 
visszasugárzása. Ez a szeretet volt ingója úgy eddigi 
parlamenti tevékenységének, valamint irántunk való 
magatartásának. Ez indította öt arra, hogy valahányszor
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üveges verandájáért. Igazán nagyon lekötelezne evvel 
az előzékenységével izé . . ú r; ah ja emlékszem már 
becses nevére a per folytán. Nálam az ügye s mond
hatom, jó kezekbe került. Szigorú elvünk a pártatlan
ság, hanem tudja, én igazságos vagyok s a kinek tu
dok, segítek, hm !

Mindjárt eszembe jutott az a két kutya, egy an- 
gora macska, 3 papagáj és egy ezüstveretű pipa, me
lyek segélyével bírtam csak nyélbe ütni perem első fo- 
kúlag való, kedvező eldöntését. A szép remény fejében 
nem sajnáltam elígérni szép lakásomat Kropacsek úrnak. 
Felcsaptam.

Harmadnap dúlt arczczal állít be hozzám Pál fiam, 
a jogász:

— Öregem, apa vagy s ez bizonyos morális kö
telességeket róv ki reád; meg kell nyerned ügyemnek 
Tudósy tanárt, külömben megbukom az államvizsgán!

— Nem fog fájni fiam, van gyakorlatod benne! 
felelém czinikusan s eszembe jutott korábbi elhatározá
som, hogy Palit, mihelyt még egyszer meg talál bukni, 
beadom a czirkusba Ciown-inasnak. Bukjék ezentúl ott, 
a hol megtapsolják érte. De Pali ünnepélyes maradt.

— Fent voltam az öregnél, de rám már nem ád 
semmit, vtled akar beszélni. Úgy sejtem, feltételeket 
óhajt szabni.

— No még az kellene, gondoltam, hogy zúzó
nyilak és feltételek szövetkezzenek ellenem.

De az apa, apa s ha valami szivébe ütődik, olyan, 
mint a vilámharitó, nem löki vissza a szikrát, hanem 
végigbocsátja s beleremeg. Elmentem Tudósyhoz. Híres 
kapaczitásu ember volt. Hozzánk a fővárosi egyetemről 
került, hol magántanárkodott. Rosszhiszemű jóbarátai 
ugyan azt pletykazták, hogy pesti előadásain néha egy 
hallgató sem jelent meg s a bölcs ember kénytelen 
volt nehogy nagytudomanyú mondókája elveszszen, az 
utókorra azt a fonográfba belemondani. Később a fizi

kai szertárba kerültek előadásai, honnan most állítólag1 
eiőszedegetik a vizsgára készülő egyetemkerüiők.

— Édes barátom, tnaganak igen derék fia van, 
kezdte Tudósy, de többre becsülöm szép gyümölcsösét, 
a hol oly pompásan lehetne ornithologiai tanulmányo
kat végezni . . .

Megijedtem, hogy repülő gépet fedezett fel s ve
lem akar felszállani.

— . . s én ott szeretnék lakni már azért is, mert 
jól záró kapuja van a kertfalnak s nem kaphatnék ott 
oly könnyen macskazenét . . .

— Megtisztelő becses ajanlata, de . . már félig 
meddig ki van a lakás adva.

— Az más, viszonzá szárazon. Külömben beszélje 
meg otthon az ügyet s üzenje meg fiaval a vizsga előtt, 
mihez tartsam magam.

— Ugy-e kemény dió egy apának? De még ke
ményebb lett otthon. Pali maga volt a kétségbeesés. 
Revolverrel ette estére a haluskát és mérgezett tőrrel 
piszkálta utána a fogát.

— Apa — szólt ultimátumban — ha ideadod a 
lakást, fiadból rögtön alkapitány lesz, ha meg nem 
adod . . . Kapituláltam. Szégyenünkre legyen mondva 
mi apák reakeziónáriusok vagyunk az ambiczióban.

Üsse a kő az Ígéretet, az adott szót és a többit, 
mégis csak jobb egy alkapitány, mint a cz.irkus elown.

Fényes siker követte elhatárolásaimat. Pali nem 
tudott semmit s jóra vizsgázott s egy héttel később 
megnyertem a peremet is a szédrián.

Nagy örömünket csak az zavarta, hogy leányom 
megfoghatatlan ok’ocl búsulni és halványodni kezdett.

Egy napon aztán kisült a turpiság.
C-inkavary kir. tanácsos és nyuga'mazolt alispán 

keresett fel szerény hajlékomban.
— Rogo, én úr vagyok, talpig úr, a feleségem 

meg oly szigorú elvű, mint a kínai kormány, de lássa,

belebolondult a lakásukba, szép rozsaikba és azon kö
rülménybe, hogy városszerte csak önöknél nincsen 
poloska meg svabbogár s ennélfogva készebb csorbát 
ejteni büszkeségén, semhogy reményét dugába dönteni 
engedné . . .

— Nem értem . . . jegyzém meg zsibbadozva.
— Nos a fiam fülig szerelmes az ön leányába s 

más körülmények között messallianczot konstatálna a 
feleségem, mert fiamból képviselő s alkalmasint minisz
ter is lesz, de mivel a lakására faj a foga, megalku
szik büszkeségével és — és —

Elfutott a pulykaméreg ily bántó leánykérésre s 
felfortyanó burgerverem utasitasára ki akartam terem- 
tetézni a nagyságos urat, de feleségem úgy oldalba 
lökött, hogy rögvest helyrezökkent tőle a sütnivalóm.

— Az Istenért — súgta remegő hangon, — le
ányunk megiszsza a gallérkékítőt, ha elütöd a boldog
ságtól 1

Ilyen szóra még a tigris-apa is megjuhászodik.
Mézédesen feleltem tehát:
— Oh csak legyen szerencsénk 1 Ezt első sorban 

az eljegyzésre értettem, melyet másnap meg is tar
tottunk.

Hatra volt még Peti fiam a matúrával.
És nem toppan be Latinovicsovics a főgymnásium 

érdemes igazgatója, ki miután a tantestület felét fel
függesztették, fele pedig betegen feküdt, maga képvi
selte a vizsgáztató tanári kart a hitoktatóval s ő is 
elöhuiakodik a lakással.

— Kedves nőm — mondá — ideális odaadással 
magasztalja a pinezéjüket (hol soha sincsen víz, csak 
bor) és a konyhát, mely városszerte az egyedüli, a hol 
sem poloskát, sem svábbogarat nem találni. A leányom 
pedig kijelentette, hogy nem óhajt csak egyszer lakni 
a maguk házában s aztán — férjhezmenni!
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a közérdeket veszélyben látta, hathatós szavát nyilvá
nosan is cs több ízben felemelte. Kz vezette ót midőn 1 
kőzlIlUnk a legkissobbnek ügyét is magáévá tette. Meg 
vagyunk győződve, hogy szeretőiét tőlünk a jövőben 
som fogja megvonni. Más oldalról mi is biztosítjuk őt 
jövőre is szerotetüukröl is tántorithatlan bizalmunkról. 
Kijen!

Somogyi beszéde után nyomban Bereez Gyula, kir. 
tanfelügyelő emelkedett fel s szokott ékosszólásával a 
megyo másik kerületének novében mondott remek be
szédet az ünncpeltre. Viharos éljenzés és taps követte a 
pompás folköszöntöt. Akantisz Rezső, az olvasókör sze
retett elnöke, kitől az egész ünnepély eszméje kiindult, 
állott fel ezután s rövid visszapillantást téve a Justli- 
család múltjára, az ünnopolt bátyjára, megyénk nagyra- 
bocsült s szeretett főispánjára ürítette poharát. Kdcr Fo- 
renez kir. járásbíró, a rendező bizottság elnöke a szere
tett képviselő családjára omolt poharat szellemes köszöntő 
kíséretéből!.

Az ünnepelt képviselő omelkcdott fel ezután s fe
szült figyelem közepetto — remek beszéddel meghatot- 
tan mondott köszönetét üunepcltotéséért. Nagy hatású 
beszédében körülbelül a következőket mondotta:

„Bevallom, hogy mikor a „Felvidéki Híradó" múlt 
heti számából a „Magyar Olvasókör" szándékáról, az 
én tervbe vett ünnopoltctésemről értosültcm, a megle
petésnek és megilletődésnok érzelme hatolt át, mert 
tudtam, hogy ez ünnepoltetésro reá szolgálnom nem 
sikerült. l)e azért egy pillanatig sem gondoltam ez 
ünnepeltetés cinem fogadására, mert mindenkor örömmel 
ragadtam meg az alkalmat, mely szeretett választó
immal való érintkezésre kínálkozik. Minden szent ügy 
keresztülvitelében, minden akadály legyőzésében csakis 
kölcsönös szeretettel, kölcsönös bizalommal diadalmas
kodhatunk. A bizalom nemes fája a szeretet talaján 
nő nagygyá. S mennél nagyobb a bizalom, mennél 
nagyobb a szeretet, annál jobban sarkalja az egyént 
a tevékenységre. Én — rövid képvilselöi működésem 
alatt — annyi jóakaraté méltatását láttam munkámnak 
s törekvésemnek, hogy obböl erőt, buzgalmat s kitartást 
meríthetek a jövőre is. Nekem érdemeim nincsenek, 
ha érdemekről lehet szó, akkor ez csak önöket illeti, kik 
szcretetükkcl, bizalmukkal lépten nyomon megajándé
koznak."

Meleg szavakkal köszönte meg ezután ünnepel- 
totósé indítványozóinak s rendezőinek iránta nyilvánított 
szívességüket, köszönetét mondott a megjelenteknek, 
kiknek egészségére ürítette poharát. Határtalan lelke
sedéssel éljenezték meg szavait a szeretett képviselőnek 
s pcrczekig tapsolták a szívből jött, igaz szavakat, a 
melyek oly liííen tükrözték vissza a szónok nemes, 
fenkölt gondolkodását.

E beszéd elhangzása után perczről-perczrc emel
kedett a lelkes hangulat, melyet nagyban előmozdított 
a derekasan működő Csonka Pali hegedűje. Egyik toaszt 
a másikat követte: Zorkóczy Tivadar főszolgabíró a 
szuesányi kerületből megjelent vendégekre, Párvy Endre 
Bereez Gyula, kir. tanfelügyelőre, úgy is mint a Felvidéki 
Híradó szerkesztőjére, Akantisz Rezső Komorára és 
Koszára, Matuskovics Mihály, földbirtokos Justh Fcrcnzro, 
fel köszöntőt mondottak még Edcr Fcrcnczrc, Saagcr 
Fcrcncz és Olsavszky Gyulára, általában a Ruttkáról 
jött vendégekre, Kolossy Bélára, a fáradhatlan rendező
ségre, mely kitünően oldatta meg feladatát, Somogyi 
Gézára stb. stb.

A reggel vetett véget c felejthetetlen ünnepélynek, 
moly úgy Justh Fercncz, országgyűlési képviselőnők' 
mint a znióváraljai Magyar Olvasókörnek mindenkor 
büszkeségére és dicsőségére fog szolgálni.

Hímeztem, hámoztam, de Péter kérlelve integetett 
a háta mögül. Megadtam magamat. Egy öntudatos 
martir-apa elszántságával reüegém:

— Amerikai tűzhelyem és >La Francé* rózsáim 
büszkék lesznek ily kedves hölgyeket tisztelhetni ápo
lóikul . . .

Latinovicsovics vígan távozott s még a maturan- 
duszszal is kezet fogott. A matúra várakozáson felül 
sikerült s Péter érettebb lett, mint a meszinai csicsóka, 
így most már semmi sem állt útjában annak, hogy 
miután nagy szamár létére megbarátkozott az állatvilág 
szokásaival, ki ne neveztessem állatállományi segédfel
ügyelővé. Sebtében nyélbe ütöttem még a szép lakás 
bán leányom esküvőjét is, de már ezután előállt a fe
leségem és kijelentette, hogy jobban szereti a zúzónyi
lakat, mint engem és ha nem költözködöm, való pert 
indít stb. stb.

Előttem pedig sokkal fikedósabb probléma ter
peszkedett. Hogy szalásoljam én el mind a négy igényt- 
tartó urat egy lakásban ? 1 Ekkor megóvatalta egy barát
ságtalan hitelezőm két elfelejtett váltómat s ebből zse
niális ötletet kovácsoltam Schlesinger Kóbival. Szoron
gató váltóadóságaimra ráhagytam menni a nevezetes 
házat. Hogy vigasztalódtak a prezupmtív lakók nem tu
dom ; de bizonyosnak tartom, hogy oecsületesen bújtam 
ki az obligó alul.

Azóta possesióba vettem peres földbirtokomat is. 
Nőm ugyan ma is a zúzómű felügyelőnél lakik, de szép 
lakásom történetét c..akis a háziurak okulására tartja 
emlékemben ébren e jóakarat. Végül még a szíves ol
vasóra bízom eldönteni, váljon egy kapós lakással bíró 
háziúr irigylésre méltó boldog vagy sajnálatot érdemlő 
boldogtalan emberbe?

Levelezés.
Harangszentelés KörmÓcz-Ligeten.

Künnüczbánya, IQOO. nov.
Körmöczbánya környékén körülfekvő hét község 

századokon át törvényhatóságilag egy testet alkotott a 
várossal. Újabb időben az életbeléptetett törvények 
értelmében önálló községeknek declarálva eme falvak 
is önálló beligazgatassal felruházva a megye beligazga- 
tása és hatósága alá kerültek; bár ennek daczára még 
mindig a városi kezeli árvaügyeiket; s jelenleg a 
városi rendőrkapitány lévén az ő szolgabirájuk, bizonyos 
morális összeköttetésben illetve függő viszonyban állanak.

Legszorosabb viszonyban all eme községek között 
még most is Legentl =  Körmőcz-Liget nevű község 
Körmöcz varosával. Földrajzi fekvésénél a város déli 
folytatásának tekinthető, a mennyiben a város házai a 
falu házaihoz sorakoznak.

Innen van, hogy a legújabb időkig is a falu gyermek
népe a város iskoláit látogatja, még pedig teljesen 
minden anyagi áldozat kizárásával; ugyancsak a lelki 
ügyekben mikép az evangélikus úgy a katholikus hívők 
a városi templomokat, nem külömben a megfelelő val
lások lelki pásztorait keresik fel. A közel múltban még 
a holtakat is eme egyházi kölelékek sirkertjeikben he
lyezték el örök nyugalomra.

Midőn a megyei hatóság a hozott törvények értel
mében eme falvak különválását a várostól követelte, 
sürgette, számos városi képviselő élükön Vizy Ferencz 
szívós kitartással követelte, vajha legalább ez az egy 
község kebeleztetnék be a város kötelékébe, s csak 
fajdalomtelten mondott le a küzdelemről, midőn a meg- 
másithatlan viszonyokba belekellet nyugodnia.

A különválás első jelensége volt, hogy a szolga- 
biró sürgetésére a község határában egy terület hasit- 
tatolt ki a sirkert számara, a hol most már' csak a 
ligeti lakosok vonulnak örök nyugalomra. Hasonló 
önállósításnak tekinthető, hogy a szolgabiró buzgolko- 
dasa folytán a községben egy hararangláb állitatott fel, 
melynek a harangja f. hó 18-án ünnepélyesen szentel
tetett fel illetve aldatott meg.

A nevezett napon mind két rendbeli hitfelekezet 
népe felkeresve az isteni házakat s meghallgatva a meg
tartott egyházi alkalmi isteni tiszteletet és egyházi 
beszédeket: délelőtti tizenegy órakor ünnepélyes menet
ben sorakozva kivonult községe főterére a haranglábhoz. 
Valóban szívhez szóló, szivet megragadó jelenet volt, 
midőn Belházy Imre r. k. apát plébános megszentelve 
a harangot s ez első Ízben megszólalva, a falu népe 
örege aprója földre (térdre) borulva a harang szóllama 
alatt öröm könyekre fakadt.

E jelenet magasztos voltában ismétlődött, midőn 
délután Rach Károly ev. esperes evangélikus rítus sze
rint megáldottá a harangot. Az ünnepély önbecsében 
emelkedett s mi tagadas a népnek is jól esett, midőn 
látta, hogy ünnepükön megjelentek: Chabada József 
országgyűlési képviselő, Palkovits Emil volt községi 
szolgabiró s jelenlegi körmöczbányai polgármester ; 
Ilartay Lajos városi fószámvevő s az ev. egyház világi 
elnöke: Lende Ede városi erdőmester s számos más ur. 
Az ünnepély egyházi részének befejezte után a falu népe 
a lakomahoz ült, melyet két egymásra követő északan 
vig tanczmulatsag fejezett be. r. l•

MEGHÍVÓ
a Turóczvármegyei általános tanitó-egylet mosócz-zniói 
járásköre folyó évi tleczember hó 15-ón Kis Csepcsény- 
ben d. e. ValO órakor kezdődő őszi közgyűlésére.

T á r g y s o r o z a t :
1. Gyakorlati tan ítás : Polgári jogokból. V. VI. oszt.
2. Körelnöki megnyitó. A tanfelügyelő meghívása.
3. A múlt közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és 

hitelesítése.
4. A gyakorlati tanítás érdem leges bírálata.
5. A  mosóoz-zniói járáskor alapszabályainak tervezetét 

előadja Balázs Endre, tanár.
6. Felolvasás : A család, kisdedóvoda és a népiskola v i

szonya egymáshoz. T a r t ja : G ruber János.
7. A földrajz-tanitás a III. osztályban. Czinczik Nándor.
8. Az Eötvös-alap, a tanítók naptára, gyufája stb. Az 

Eötvös-alap dija, tagsági dijak és ezek hováforditása.
9. A megyei tanszer múzeum. 1898-bau tárgyalta to tt 

StubnyafUrdön.
10. A körelnök jelentése.
11. A gazdasági Ismétlő iskolák és faiskolák. E lőadja: 

Bcrt8ch Ottó gazdasági szaktanár.
12. Indítványok.
13. A közgyűlés tárgyai.
14. A jövő  közgyűlés ideje s helye.
Znióváralján, 19U0. évi november hó 24-én.

Ulrich Vendel,
körclnök.

Lapunk legközelebbi száma — tekintettel a f. hó 
8-ára eső ünnepre szombaton fog megjelenni, mire 
kiváltképpen t. tudósítóink b. ügyeimét felhívjuk.

H Í R E I N K .
—  Kinevezés és áthelyezés. Ifj. Justh György 

Turóczvármegye főispánja Tomcsdnyi Bertalant az 
alispáni hivatalhoz Írnokká nevezte ki. Zatliureczky 
Károly központi Írnokot pedig hasonló minőségben 
a mosócz-zniói szolgabirósághoz áthelyezte.

— Pótérettségi vizsgálat fog tartatni f. hó 4-én 
a helybeli felsőkereskedelmi iskolában s ennek veze
tésére Bereez Antal miniszteri biztos és Csathó Alajos 
igazgató a keresk. minister megbízásából Turócz-Szt.- 
Mártonba jönnek.

— Megbízás. A Fetés István tanárnak Miskolczra 
történt áthelyezésével megüresedett állás teendőinek 
ellátásával a Vall és Közoktatásügyi m. kir. Minis- 
ter Szalay Pál tanárjelöltet bízta meg, a ki állomá
sát már legközelebb elfoglalja.

— Nőegylet. A turóczmegyei jótékony Nőegylet 
választmánya f. hó 9-én vasárnap délután fél három 
órakor, a vármegyeház kistermében ülést tart, a 
melyre a választmány tagjait Fekete Miklósné, az 
egyesület elnöke, ezúton is meghívja.

— Boldis Ignácz, a helybeli állami iskolák igaz
gatója, szabadsága eltelvén, Turócz-Szl.-Mártonba 
visszaérkezett.

— Műkedvelői előadás. A »Turóczi Kereskedő 
Ifjak* egyesülete állal, saját könyvtára javára rende
zendő s általunk már említett műkedvelői szini elő
adás f. hó 8-án a turócz-szt.-mártoni állami iskolák 
tornatermében tartatik meg. Jegyek előre kaphatók 
Moskóczy Ferencznó könyvkereskedésében.

— Esküvők. Reöthy Wladimir helybeli polgári 
iskolai tanár és Lehotzky Ki la tanítónő esküvőjét f. 
hó 15-én Turócz-Szt.-Mártonban ; Velits Antal köz- 
igazgatási tisztviselő pedig Zuskin Anda, Zuskin kir. 
főerdész leányával f. hó 10-én Liptó-Szt.-Ivánon fogja 
megtartani egybekelési ünnepélyét.

— Hymen. Lehotzky Vilmos volt tarnói jelenleg 
dubraviczai állami iskolai tanító legközelebb oltár
hoz vezeti Velits Adolf ny. vármegyei főszámvevőnek 
Maliid leányát

— Fokról-fokra. Örömmel értesülünk, hogy Ruttka 
képviselőtestülete a legdicséretreméltóbb buzgósággal 
s odaadással igyekszik lendíteni a község fejlődésén. 
Nemcsak a lapunkban is szóvá tett világításról gon
doskodott s a lámpák czélszerű elhelyezésére egy 
bizottságot küldött ki, hanem a vásártér s a mellék
utak sarának eltávolítását is elrendelte, sőt az összes 
községi utak jókarba helyezésének nehéz kérdését is 
sikeresen megoldotta. Igaz elismeréssel adózunk mind
ezekért a törekvő képviselőtestületnek.

— Pánszláv fanatizmus. A neki vadult nemzeti
ségi izgatás következtében a közerkölcsökben mutat
kozó eldurvulásnak szomorú tünetét kell följegyez
nünk mull szombatról, a mely napon, mint ismere
tes. a Beszterczebányán fogva tartott tüntetők nagyobb 
része visszatért városunkba. A mondott nap estéjén 
ugyanis kereskedelmi iskolánk egyik tanárának tíz 
éves fia Lamos J. kereskedésében bevásárolván, ma
gyarul beszélt, másképen nem is tud; a mit meghal
lott egy ott lévő tót atyafi és a hazatérő fiút nyo
mon követte, miglen Galanda kir. közjegyző lakásá
val szemben utolérte és furkós botjával olyat ütött 
a fiú hátára, hogy majdnem összeesett. Mikor pedig 
az ártatlan fiúcska, a helybeli polg. fiúiskola I. oszt. 
tanulója sírva ríva tova szaladt, a brutális tót utána 
kiáltott, hogy: »aj tyi szi takí magyaron!* (Te is 
magyar vagy). Ez esetet ajánljuk a szülők figyelmébe, 
de nekünk felnőtteknek is gondoskodnunk kell élet- 
biztosságunkról, mert ugyancsak a mondott napon 
egy polg. iskolai tanárt a kóválygó mesterlegények 
hangos kurjantásokkal követték útjában mindaddig, 
a míg egy szembe jövő őrjárat közeledtére szét nem 
rebbentek.

— Templom Alsó-Turcseken. Alsó-Turcsek német 
ajkú lakossága e napokban mély vallásosságának 
adta tanujelét, midőn parányi templomocskájuk he
lyébe egy uj templomnak felépítését végleg elhatároz
ták. Az uj templom tervének elkészítésével Zachár 
Szaniszló építész bízatott meg, ki a szlováni csinos 
templomocska építését is vezette. Régi óhaja teljesül 
ezáltal e kis községnek, mert eddigi templomuk in
kább kápolnának volt nevezhető, úgy, hogy a hívek 
egy harmada sem fért belé.

— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, Rosen- 
zweig Jakabné szül. Löwenbein Erna, Rosenzweig 
Jakab znióváraljai kir. járásbirósági tisztviselő neje 
f. évi nov. 29-én élete 23 évében elhalálozott. Teme
tése f. hó 2 án délelőtt lesz s tetemeit a turócz-szt.- 
mártoni izraelita temetőbe szállítják. Nyugodjék bé
kével I

— Izraelita fógymnasium Liptó-Szt.-Miklóson. Mint
lapunknak írják, a múlt vasárnap, nov. 25-én a lip- 
tó-szenf.-miklósi izr. hitközség és Chevrah Kadisa 
(szent-egylet) rendkívüli közgyűlésén elhatározták, 
hogy a rendelkezésükre álló kamatokból felekezeti 
főgymnasiumot vagy főreáliskolát fognak Liptó-Szt.- 
Miklóson felállítani, ha a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ez elfogadott feltételeket magáévá teszi.

— Műkedvelői előadás Szucsányban. Szucsányban 
a »Vörös kereszt*-egylet fiókegyesülete decz. 31-ére 
Sylveszter estéjén az egylet javára műkedvelői elő
adással egybekötött tánczvigalmat rendez, melyre 
nagyban folynak már az elökészüle»ek. Színre kerül: 
»A miniszterelnök bálja* czímü egy felvonásos víg
játék és »Ich und meine Schwigermutter*, szintén 
vígjáték.

— A priekopa-ruttkai út áthelyezése élénken fog
lalkoztatja a ruttkaiakat s minden áron azt óhajtanák 
elérni, hogy az az út a vasúti állomáshoz vezető út 
folytatása gyanánt épüljön ki. E czélból deczember 
hó elején küldöttség fog Budapestre utazni, hogy 
Hegedűs Sándor kereskedelemügyi m kir. minisztert 
a tervnek megnyerjék.
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—  Ferencz-nóvnapját Ruttkán a főműhely tisz

tikara és a munkásosztály kiváló családias benső- 
séggel fogja megünnepelni. Saager Ferencz, ruttkai 
fömühelyfönök u. is f. hó 3-án ünnepli névnapját s 
ezen alkalomból a tisztviselői kar meleg óvácziók- 
ban fogja részesíteni. A mai napon, esti 7 órakor, a 
felügyelő magán lakása előtt a főműhelyi zenekar a 
• Ruttkai Daloskor* közreműködése mellett szerená
dét ad, egy munkás üdvözlő beszédet tartand, a mi
után tűzijáték következik. Kivonul ez alkalomból 
fényes fáklyásmenetben a tűzoltóság is.

—  Talalt hulla. Lipócznál a Vágból egy isme
retlen fiatalabb embernek hulláját fogták ki, a mely
nek megvizsgálását f. hó 28 an Kolossy Miklós kir. 
aljárásbíró, Dr. Petrikovich és Dr. Simkó orvosok 
eszközölték. A személyazonosságot nem lehetett meg
állapítani, csak azt konstatálták, hogy a szerencsét
lenül járt férfiú alacsony termetű s szőke volt, végre, 
hogy hullája már régebben került a Vágba, mert 
közel állott a teljes felbomláshoz.

—  Kinek kell ezüst-pénz. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter azon czé.ból, hogy a váltópénztári teen
dőkkel megbízott kir. adóhivatalok székhelyén kivü' 
és főleg a kereskedelmi és iparvállalatok telepei, 
gyárak slb. részére szükséges ezüst-pénz beszerzését 
megkönynyitse, megengedte, hogy a magyar posta bel- 
forgalmában a postautalványok feladói kiköthessék, 
hogy az utalványozott összeget a rendeltetési hely 
postahivatala ezüst-pénzkészlete erejéig e2iist-pénzben 
fizesse ki E czélra elégséges, ha feladó a postautal
vány czimoldalának felsőrészere ezen szavakat: »Ezüst- 
pénzben fizetendőt szembetűnően feljegyzi és színes 
trónnal alahúzza. Ezen rendelet Ausztriával, a meg
szül.ott tartományokkal s a külfölddel való posta- 
utalvány forgalomra nem vonatkozik.

—  »Egyszer volt, hol nem vo lt . . . .« Bánfi János 
munkatársunknak ilyen czimü nagy meséskönyvéből 
uj kiadást rendeztek a kiadók (Lampel R, Wodianer 
F. és Fiai, Budapest) ez évi karácsonyra, a mi elég 
bizonyíték arra nézve, hogy a magyar gyermekosz
tálynak e kedvelt könyve számot tesz az idevaló iro 
dalomban. Érdekesnek találjuk fölemlíteni, hogy ez 
a könyv volt ezelőtt 10 évvel a bőid trónörökös kis 
lányának Erzsébet kir. herczegnőnek első magyar mesés
könyve, melyet annyira megszeretett, hogy értékes 
emléktárgygval tüntette ki érte szerzőjét.

Gyaszisteni tisztelet. Az elmúlt szombaton

Antalt. Az esti személyvonattal érkeztek Zablk János, 
Kompis, Thurzó, Novák és Soltész, A vasút állomá- 
sonjmindkét alkalommal számosán jelentek meg, azon
ban mindennemű tüntetéstől tartózkodtak. Csak az 
esti bevonulás alkalmával bátorodott neki egy mes
ter-legény intonálva a Hej Slovacit; a többi azonban 
a torkában maradt, mert a kéznél levő csendőrség 
azonnal elhalgattatta és bekísérte. Követésre nem 
talált és igy a bevonulás teljes csendben ment végbe. 
A hatóságot Ruttkuy Sándor tb. főszolgabíró képvi
selte, a csendőrséget pedig Lázár Jenő főhadnagy.

—  Amerikai kivándorlók Ruttkán. A ruttkai csend
őrség a múlt hét folyamán 3 szepesi és 4 liptói 
embert tartóztatott le. akik más nevére szóló útle
véllel akartak Amerikába kivándorolni. Az útlevelet * 
az amerikai kivándorlási ügynök küldötte nekik. Úgy 
látszik, hogy bő választéka lehet az útlevelekből, mert 
a legtöbbnél a vezetéknév megegyezett s csak a 
keresztnévnél volt eltérés.

—  A Józsefgözfürószi postautalvány-hamisilót 
M. B -át a beszterczebányai kir. törvényszék 2 évi 
fegyházra és 5 évi hivatal-vesztésre Ítélte A meg
gondolatlan fiatal ember tényleg a tanári pályára 
készült s már kinevezését várta. A különben szelíd 
lelkű fiatal ember iránt nagy részvét nyilvánult még 
a hivatalos körökben is. A fegyházban a nyomdász- 
Ságot fogja tanulni.

—  Vonat összeütközés a szomszédban. Mint zsol
nai levelezőnk írja, ma egy hete éjjel a Zsolnára 
törekvő tehervonatot a váltó előtt visszatartották. A 
zárfékező kötelességéhez híven, tudva, hogy utánuk 
egy más tehervonat jön, ez elé futott és lámpájával 
feltartóztatni igyekezett a csakhamar mutatkozó 
vonatot. Ennek mozdonyvezetője azonban nem vette 
észre a jelzést és teljes erővel neki ment az előtte 
álló tehervonatnak. Emelet magasságra torlódtak a 
kocsik, emberéletben azonban kár szerencsére nem 
esett, sőt sebesülés sem történ*. Az összeütközés 
folytán egy napig a közlekedés csak átszállással volt 
fentartható. A vizsgálat fo yamatban van, annak ered
ményét közölni fogjuk.

•  Kedvezmény Stubnyafürdőn!
Van szerencséin Turóczmogyo nagyrabecstllt közönségé
nek szives tudomására hozni, hogy az 1901. április hó 
végéig terjedő téli idényre a fürdődljaknál 25% áren
gedményt uyujtok. — Midőn számos látogatásért esede

zem, vagyok kiváló tisztelettel
Scbuszdek Ignácz,

StubnyafU rdtí b é rlő je .

Kaiser-feie mell-czukorkák
k öh ögés és huruthnál —
KL2650
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Kapható SfO és -lO  filléres csom agokban :
GRABER MIKSA és FIA f ű s z e r - ü z l e t é b e n  

Turöcz-Szent-Mártonban.

Legjobb

3 „L u x u s “ * s z i v a r k a - li ü v e 1 y,
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it m agában.

Szerkesztői  üzenetek.
1\ E., Zniúváralján. Pontosan m egérkezett. Igaza 

znióváraljaiak lelkes buzgalma teljes elismerést érdemel. —
írolt ül.,- l,\, f„i-. \u * M. JKisesepesrny. Az előbbit megsemisitettem, a mos küldöttetvö t egy eve hogy Saager berencz vasúti felügyelő-1 edi -d b ú rju k . -  1\ J., Alsó-Turcsek. Á megindult moz- 
nek neje hirtelen elhalálozott. Ennek ■ ■ .......... ...........................  -- ~ ~neje
alkalmából a ruttkai rom. kath 
pélyes isteni tiszteletet tartottak, a melyen a vasúti 
tisztikar teljes számban megjelent, a magyar Daloskor 
pedig gyászdalokat énekelt.

—  Ruttka aggodalma. Lapunk egyik előző számá
ban megemlékeztünk arról a nagy költséggel eszkö
zölt munkáról, melyet a Kassa-oderbergi vasút ren
dező pályaudvarának kiépítésével végrehajtatott. A 
rendező pályaudvar területére van tervezve a fűtő 
háznak áthelyezése is, a mi azt vonja maga után 
hogy az a sok mozdonyvezető, fűtő, a kik a tüíőház- 
ban vannak elfoglalva, arra fognak törekedni hogy 
lehetőleg a fütőház közelében szerezzenek szállást. 
Általában tagadhatlan. hogy a rendező pályaudvarnak 
kiépítésével Ruttka fejlődésének iránya meg van 
szabva, s azt most már alig lehet megakadályozni. 
Ez okoz nagy gondot a ruttkaiaknak mert a terület, 
a melyen a rendező pályaudvar felépült és a melyen 
a fütőházi s állani fog, már nem tartozik Ruttkához, 
hanem Priekopahoz. Ezt szeretnék megakadályozni a 
ruttkaiak s e végből a község küldöttségileg kereste 
föl Saager Ferencz felügyelőt, mint Ruttka diszpol 
gárát, hogy vezesse Őket Budapestre ruttkai Ráth 
Péter udvari tanácsos vezérigazgatóhoz, hogy a mi 
Ruttka számára még megmenthető, azt megmenthes
sék. Miként értesülünk a küldöttség deczember hó 
10-dike körül fog Budapestre utazni.

— Adomány. Kandi Ármin alsó-turcseki lakos 
10 koronát adományozott a »Tanitók Háza* javára, 
a mely összeggel a turóczvármegyei t an i * ók alapja 
775 koronára emelkedett. Ez az összeg Budapesten, 
az Eötvös-alap pénztára által kezeltetik.

— Bonczolás. Ruttkán egy hal hetes törvény
telen gyermek hulláján, ki nem részesült orvosi se
gélyben, bonczolást kellett eszközölni. A szülők pe
dig már tudhatnák, hogy hét éven alóli gyermekek 
megbetegedése esetén kötelesek az orvos segítségét 
igénybe venni.

—  Temetés akadályokkal. Olyan esetről ad hírt 
tótprónai levelezőnk, a milyennek a mai humánus 
korszakban már nem volna szabad előfordulnia. Ar
ról van szó, hogy egy 80 éves szegény öreg asszonyt 
alig lehetett eltemetni, mert hozzátartozói nem tud
ták előteremteni a koporsó árát A gyászoló gyüle
kezet már együtt volt. a mikor egy jó lelkű özvegy 
asszony magára vállalta a 14 koronás koporsó meg
fizetését s igy elhozhattak a koporsót s megtarthat
ták a temetést.

—  Az első fecskék. A múlt héten szombaton, 
már lapunk zárta után érkeztek haza Beszteczebá- 
nyáról a Pietor Ambrus szerkesztő fogadtatása miatt 
elitéltek. Dicséretükre legyen felemlíteni, hogy előre 
küldött leveleikben ők maguk kérték és figyelmez
tették hozzátartozóikat, hogy minden tüntetéstől ta r
tózkodjanak. Két csoportban érkeztek meg. A dél
utáni gyorsvonat hozta Skulletyt, Zapkot, Kuháríkot, 
Csajdát Ilurban Constantint, Branyiczkyt és Bielek

é v to r d u ló j a  galom további fejlődéséről is értesítsen. — lt . S., Szűcs dny. 
e m p lo m b a n  ünne- ] előadás lefolyásáról annak idején értesítsen. — U. Sz., liuttkún.

A beküldőitek közül néhányról nekem is volt tudomásom, azokat 
tehát m ár előbb földolgoztam.

6 frt 30 krtól feljebb — 14 m éter! 
póstabér és vámmen

tesen szállítva! Minták postafordultával küldetnek; 
nemkülönben fekete, fehér és színes »Henneberg- 
selyem* 45 krtól 14 frt 65 krig méterenkint.
Henneberg G. se lyem gyáros  Zür ichben

A ki egyszer h asz n á lta  a ,,Luxu*u***ivai,ltn-liíi 
v e l y t ,  többé sem m iféle m ás fa jtá t nem  fog v á s á ro ln i  

Kapható kizárólagosan

Moskóczi Ferencné désében
Turóc-N«t.-I?Iár<onlian.

$  S z e p e s - k á r p á t i  n ö v é n y - t e a  |
$ mell-tüdőbetegeknek.
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Legjobb sikerrel h aszn álta tik  : köhögés, huru t, rek ed t- S&. 
ség. szam árhuru t, in fluenza, szükm cllüség, légzési Í J  
bajok, o ldalszú rás, k ifejlett to rokgyulladás és egyéb 

hasonló kim erítő  bajoknál.
1 doboz ára 50 fillér, 10 doboz árának előzetes jI  

beküldése esetén bérmentve. ^
F őrak tár és szétkülclési hely :

GAZSIK JÁKOS „Megváltó“-gycgysscrtára #
Körmöczbányán

Nagy uj árjegyzék jan u á r hó elejével jelen ik  
meg s k ívánságra bárk inek  lesz elküldve.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

ezég
a közelgő idényre ajánl kiváló m inőségben

Elpusztithatlan „pluviusin" - férfi - esökópenyegek
(vizbatlanság kezeskedve), felöltő- és havelok- 
formában, darabja 12, 15, 20 és 25 frt

Különlegesség! Újdonság! „Triumph" női és férfi- 
czipők, a légiin, kivitelben, frt 7'50, 8.—, 9 '—

Pichler-féle grázl elpusztithatlan lodenkalapok
frt 3'50

É r t e s í t é s  2 Az őszirés téli idényre a jóhirnevli H o l z e r  S i m o n  b u d a p e s t i  ezég 
mintaraktárát a következő czikkeke nézve volt szerencsénk elnyerni: női kabátok és felöltők, 
gallérok, cápp, bakfls-kabátok és gyermek-kabátkák. E czikkekből igen gazdag s változatos rak
tárunk lesz, mely körülményre már most kivjuk fel a t. közönség b. figyelmét.

Salon-szönyegek a legjobb kivitelben.
Valódi rumburgi vásznak (jótállás mellett)

30 rőfös frt 12 — 14'— 1 6 '-  1 8 .-  2 0 - -  
54 rőfös frt 35*— 40 '— 50'— 60'— 

lepedőknek 18 rőfös frt 7-— 8 '— 1 0 .-  12-— 14—  
egy darab kész lepedő frt 150
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8°  Ó vjuk lábainkat a m elegtől, n ed v esség tő l és izzad ástó l. §  
TVino.s t ö b b é  lá .b f á .m s t  QNincs többé lábfájás!

Sem tyúkszem, sem Izzadós láb, sem börkeményedés, sem Iábdaganat, sem lábégés. Rövid idei
k i  C Z ip Ő jé t ,  t l  rr ,  r .

az égés világon (jy, nOC[VBS*l5 lS 
szabadalmazott v w

látja el.
Kettős vastagságul frt20kr., egyszerű 60 kr., lioiiioktalp 10 kr.,gyermekeknek fele
Az asbest-talpbélés kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy a 0 0  C O A  s iá s s

n. kir. honvédségnek eddig a á i.w w w  J)3,r szállíttatott.

viselés után 
megkönnyebül 

a Járása
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cs. és kir. közös hadseregnek és am.
V i S Z O n t e l á r U S i t u k n a k  árengedmény. lett. Felvilágosítások, prospektusok és köszönetnyilvánítások  ingyen . 

Egyedüli elárusitás Turócz-, Liptó-, Árv.v, T rencsén- és Nyitra-várm egyék részére

S zétküldés csakis u tánvétellel vagy a pénz előleges beküldése m el
lett. Felvilágositások. prospektusok és köszönetnyilvánítások  ingyen

|  Az „Asbest-áru gyár betéti társaság" képviselete és elárusító rak tá ra :

j LÁNG- M. és F ia  d ivatáru-háza Turóc-Szt.-M ártonban. ö
)OOOOOOOQOOOOOOOOOQOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Turóc-szt.-mártoni magyar nyomda — Moskéczi F.-né.
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