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turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda1*.

A lap szellem i ré s z é t ille tő k ö z le m é n y e k a s ze rk esz tő sé g re, h ird e té s e k és
elő fiz etések a k ia d ó h iv a ta lr a czimez.ve T ú ró i z - S /.t.- M á r to n b a küldendők-

i*.
H i r d e té s e k IiiE jutH iiyosabban, á r s z a b á ly s z e r i n t .
L apunk szá m á ra h ird eté sek et — ered eti á ra k b a n — m in
den bel- és külföldi h ird eté si iro d a fogad el.

titkos vágya, midőn onnan oly rögtön kiuta. nő a családban uralkodik, a gyermekek követelödznek, a feleség és házi barát nevetnek a .
sítattak.
De a hányszor csak visszatér a karácsony, családfőn, a férjen ; az ember erkölcsi élete
Glória Deo! Dicsőség az Istennek!
leteszi csillogó kardját az őrző clierub és sza bomlik, a gyermeki szeretet csak önzés, érdekPax hominibus! Béke az em bereknek!
Visszatért ismét azon nap, melyen közel bad bemenést enged nekünk a múlt ártatlan haj lulszat; a gőg kiöli a szerénységet, a nagy
fényébe; és mi, összes érzékeinkkel m integy zási hóbort s urhatnámság elfojtja a szeretetet,
kétezer év előtt megérkezett a világ üdve.
A nagyok, a hatalmasok ezt akkor bo regevilágba helyezkedünk. Egy menyország az, a tisztességérzetet, az adósság csinálás, sokszor
nem látták és belátni nem is ak arták ; azért mely a karácsonyi ünnep gyermekszobájában kedves emlékek elzálogosítása, mindennapi kel
hírül adatott az angyali karok által a kicsi előttünk megnyílik és teljes jelentőségét azon lék ; a külső látszat köpenye lesz a lelki si
nyeknek és szegényeknek, a mezei pászto szóban nyeri inog: „ha nem lesztek olyanok, várságnak, léhaságnak.
Akkor jön a zúgolódás, elégedetlenkedés,
mint a gyermekek, nem jöhettek be a menyroknak.
a szív és lélekbeli boldogtalanság, a szellemi
Az angyalok hírében a fentidézett szavak országba."
Vannak, a kik a magányt szeretik, kei-ül- s erkölcsi bomlás, szerencsétlen helyzet; a
ban rejlik a karácsony magasztos eszméje,
Ez az Udvliozó eszme az, moly az embert vén az üzlet zaját és visszavonulván a társa- számtalan és a tömérdek öngyilkosság!
Hagyjuk ezt most; e szent napon térjünk
— emberséges emberré teszi — vallás, rang, dalom, az önelégültség zárkájába, hol a fele
ség nem bosszantja, a gyermekek nem zavarják. inkább magunkba és: reméljünk!
osztálykülömbség nélkül!
De midőn a gyertyák fénye köröskörül
Ez a karácsony jelszava, mely az egyes
A nemes, szép, igaz eszmék, melyeket a
embereknek, a családoknak s egész nemzetek megvilágítja a szobákat, kínossá válik az egye
düllét eddigi jótéteménye; és hogy ha a sors jobbak hirdetnek, gyors és hatalmas} terjedé
nek üdvét, boldogságát jtMPSÍtía.
Ezen eszme, ezen boldogító jelszó a szKj?,' úgy hozta magával, hogy gyermekeinek imája séről, minden nap uj bizonyítékokat nyújt. Min
« r b o g T e l - n e n f » > ™ b e : kimegy az utezára össze- den téren élénk mozgalom és elöl-e való tö
jjó' s Igaz ^ e ^ r M
rekvés észlelhető. A szebb napoknak virradata
jönnek egymással;
nélkti- vásárol édességeket, Jaiv.ivo.-v
játéiws,.cAy.K
,-! ,0,u,tA
, ,\lrn
\ s 7^l
lenséges viszonyba jönnek
egym;
],,,lL‘SNe
lök az Isten, haza, a közjó, erény és becsület keres egy gyermeket, kit megajánauA»áíi,] f * közeledik.
Törekedjünk tehát s küzdjünk, eltekintve
Bölcsészeié ugyan szégyent vall, de st-JS'*
üres frázisokká, merő hazugságokká válnak az
hogy az emberiség szebb jövőjének liaember szájában. Nélkülük megbomlik a társa megmelegszik s felvidul.
attoíj-.tjii.r.i
hol állanak.
>
*
dalom békéje, az elmék és szivek nyugalma,
tárc.zölöptíia szép, nemes s -jóért, az
a családok szentélye.
I)e szüksége is van a szegény emberi szív
Es ha eseiííSv. ^ küzdelemben talán el
Ezen magasztos jelszó mellett az emberi nek arra, hogy legalább e szent napon felme- emberiség üdvéért
.... ia»,-wI- bo -v '
■
hnere, tiszti rendíoKo- " - v
elmo magasba szállván, meglátja az Istent, az^egedjék és felviduljon, elfordulva azon szo- is
b u k u n k . kovetcnik
ounumíjcv íopiícAj
.
erényt, az erkölcsöt, a becsületet, az emberi-j mord képtől, melyet társadalmi életünk nyújt a munkát folytassák.
séget.
jós a melyet szivünk-lelkünk fájdalmára szemAkor is azon tudattal bukunk el, hogy meg
Oly szép ünnep a karácsony — eszinéjé-; lélni kénytelenek vagyunk,
tettük kötelességünket mint emberek s azon
nél, magasztosságánál fogva!
|
Vagy talán nem látjuk, hogy az emberek meggyőződéssel, hogy a gonoszok minden tizei
■az anyagiasság és érzékiség után törik magu- méi, tervei s ellenmüködése daczára, végre-vaHogy valaki a karácsony ünnepét igazán;kát; hogy az életben gúnytárgyá lesz a csa- laliára mégis csak eléretik a nagy, nemes czél.
ünnepelhesse, ahhoz szükséges, hogy az gyér- ládapa, a férj, a felsőség, az igazi m orál; hogy
Ezt kivánom én, szivem, lelkem mélyéből
méh légyen, akár éveire, akár gondolkozására Ja nevelés főleg a testre, a külsőre, a csinra azoknak, kik e szerény sorokat olvassák; de
nézve.
js hasznos ismeretek megszerzésére irányul; kivánom mindenkinek, vallás-, nyelv-, osztály
Ezen ünnepnek történelmi alakja nem tűri hogy az ember az érzékire és anyagira veti külömbség nélkül, a ki ember létére mélyen
meg azt az, irgalmatlan vizsgálatot, melynek más magát? holott mégis az emberi cselekvésnek, vési szivébe s követi a karácsony magasztos
világtörténelmi események vannak alávetve, tevékenységnek magasabb feladata vau.
eszméjét, boldogító jelszavát.
Vannak sokan, a kik gyermekéveikről mit
A felsöséget, a hatalom képviselőjét zsaKivánom azért, mert nagyon fel vau for
sem akarnak tudni; mert az azokra való vissza-[rolónak, az egyéni romlás okának tekintjük s dulva a népek köz- és magánélete.
emlékezés éji , oly kinos reájuk nézve, mint hirdetjük; a haza, a közjó a polgárok igazi
Hát magamnak mit kívánjak?
volt Ádám és Évának a paradicsom után való' boldogsága csak üres frázisnak tekintetik; a
E dicső napon azt kivánom magamnak,

K a rá cso n y napjához.

A„FELVIDÉKIH1RADÚ" TARCZAJA.
Erdőben.
A merre csak járok,
Sötét fenyők között,
Bolyonyom a tájat,
Mint a rémüldözött,
Meredekek szélén,
Sebes patak partján,
Elsusogom neved
Ezerszer egyformán.
Ezerszer egyformán
Elmondom virágnak,
E/panaszolgalom
/I fűnek, a fáknak,
lloyy <írván maradtam
Messze idegenbe,
Egyedül■egyCilii I,
Magamra felejtve.
A hogg az erdőre
Szent csendesség bőrül,
A könyii — a könyii
hét szemembe, tolul —
l.clkemct dtfonja
Valami bús bánat:
Jöjj vissza, a szivem
Szakad meg utdnnad.
Herczegli Jenő.

I

népeknek arról, hogy minden földi tettünkről tényleg
szamot adni tartozunk hálálunk után ?
éti t árca áj a. —
Igen, úgy van, ma inkább mint valaha, szüksége
A szeretet ünnepét üli újra a keresztyén em- van az emberiségnek arra, hogy minden kétséget kizá
beriség, annak a mennyei szeretetnek az ünnepét,
róan megtudja, hogy a Jézus életéről, a lélek halha
melyet Isten az ő szerelmetes fia képében küldött le a tatlanságáról, Istenről, az egyénnek erkölcsi felelőssé
földre. Harangok százezrei szólalnak meg a szent éj géről halála után stb. szóló tanok nem mesebeszéd,
szakában ; karácsonyfák mi liói ragyognak föl boldog hanem való igazság,
családi körökben ; a hívek megszámlálhatatlan tömegei
Hallgassuk hát meg azt a rövid szózatot, a mit
sietnek a templomokba, hogy megköszönjek Istennek, az u. n. túlvilág egyik lakója intéz hozzánk a küszö
hogy nekünk a fiat adta, a szeretetet, az örök üdvö bön álló karácsonyi ünnepek alkalmából. És lássák a
zülést . . .
kételykedők azt is ebből a szózatból, hogy a spiritisÉs mégis . . . és mégis, e szent ünnepi ihlet kö mus nem hóbort, nem vallásellenes szektáskodás, nem
zepette ott rágódik a sötét, a vigasztalan kétely is sok őrültség, . . . hanem a tapasztalati lélektan tudomá
sok szivén, . . . a hitetlenség eme meregforrása. I latha nyára alapított legtisztább erkölcstan; az, a mit a Jé
csak mese az egész? Az Üdvözítőről, — a lelek hil- zus tanaiban a nemkeresztyén, a pogány is tisztelni,
hatatlansagáról, — az Istenről! Hátha úgy van, a hogy követni tartozik.
*
sok tudós mondja, hogy csak azért születünk, hogy
ismét meghaljunk; a halállal pedig vége mindennek?
Sűrű tőzegfüst borítja el a nagy pusztát, s nekem
Lélek nincs is, — önálló, tudatos lélek; hanem a mit feladatoméi . tétetett, hogy teged, idegen vándorom,
annak nevezünk, az csak az anyaghoz kötött, az anyag keresztül vezesselek rajta. Valóban, fáradságos vállal
szülte erő, a mely semmivé lesz, mihelyest az anyag kozás ! Csak ingadozva lépsz a bizonytalan, süppedéalakot cserél.
kes talajra ; visszarettensz, a hol nincsen veszély, s gond
És még azok is, a kiknek leikéhez nem fért még talanul oda rohansz, a hol biztos romlás várna reád,
talán ez a kétely, a kik tálán hisznek Istenben és a ha egy okosabb kéz nem rántana vissza. Végre ítélő
lélek halhalatlansagaban, — ugyan vájjon minő fogal képességedet is elveszíted; mindenféle rémaiakokat
muk lehet jövendő életükről, a mikor a szeretet vallását vélsz látni, a kik rádtámadnak, megrohannak, s ha ő r
követve, minden egyebet gyakorolnak ezen a földön, szellemed meg nem ment, úgy el vagy veszve . . . !
csak éppen a felebaráti szeretetet nem? A szemforgatáÉpp oly homályosan, mintha tőzegfüst borítaná
sig istenfélő, keresztyén népek gyilkoljak pusztítják egy el, latja a legtöbb ember a spiritisniÜSt, s mivel az
mást, most is csak úgy — vagy tán még jobban — ennek ingadozó talajára való lépés sok bajjal és nehéz
mint mikor a Jézus tanai még ismeretlenek voltak e séggel jár, annak kutatását, tanulmányozását rendsze
földön; — ugyan vájjon sejtelmük van-e ezeknek al rint vakmerő vállalkozásnak tekintik az emberek.

C zikk a tú lv ilá g ró l.

— A „ F e lv id é k i H íra d ó "

Turőcz-Szt.-Uárton.
liogy láthassam Összes polgártársaim és ezek
közt barátaim, rokonaim s gyermekeim igazi,
helyesen felfogott boldogságát, édes hazámnak
tldvét.
Kívánok szereidet és békét. De ez csak úgy
teljesülhet, ha tiszta, önzetlen lélekkel, jóindu
lattal leszünk egymás iránt.
Pax hominibus — bonue voluntatis!
A gonoszoknak, istenteleneknek nem lesz, nem
Is lehet békéjük.
Mert: non est pax-impiis!
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felekezelek tartják fönn: ez iskolák pedig szakaszlott
panaszkodnak a tót nemze olyanok, a milyenek maguk a községek s hitközségek.
tiségi lapok, olyan nagyról, hogy az idevaló vezér-újság Középiskoláinkat viszont, úgy az államiakat, mint a ta
felszólítja a „tót népbarátokat*• : mozgósítsanak minden nító-szerzetesekét avagy a községieket testvériesen meg
erőt s mindenfelé, a merre csak a tót szó hangzik. Az osztjuk egymás közt magyar s tót ajkúak egyaránt, a
a nagy sérelem pedig mindössze abban áll, hogy egy mennyiben úgy az egyik, mint a másik egy s ugyanazt
tót gyermek-lapocskát, melyet ennek kiadója az iskolák tanuljuk ott, hogy azután itt o hazában közösen boldo
czimére küldött széjjel, több felvidéki városból s község guljunk. A mi pedig a főiskolát vagy éppen egyetemet
ből visszaküldöttek. Ez nagy baj lehet a lapocska kia illeti, bizony nagyobb szatírát még nem produkáltak en
dójára, ámde oly mindennapi eset, mely a magyar gyer nél. Ugyan képes volna-o az 1.800.000 főnyi fótság fönmek-újságokkal százával is megtörténik az évnegyedes tartani egy tudomány-egyetomet, me'ynck évi költsége
vagy télévi előfizetések idején. Ennek okáért itt c lap egy millió koronánál többre is rúg. Úgy látszik, a prá
ban nem is hoztuk volna szóba ezt a legújabb tót nem gai gyűlésen nem vetettek számot ezzel, de még kezetiségi sérelmet, ha az említett tót gyermek-újság kia
yésbbé a mi tót ajkú népünk loyalitásával, moly ezred
dója külön fölhívásban föl nem szólítja a tót nyelvű kö
Ha az évnek minden napja fel is dúlja az zönséget, hogy tudassa vele azoknak az iskoláknak ne éves fönnállásunk folyamában híven osztozkodott velünk
kultúrában is. és mégsem vesztette cl tót anyanyelvét
ember lelkét, életét s egész éven át sorsát vét, a hol oly tanítók volnának, a kik azt a tót lapocs s jellogét.
nyugodtan tűrve, hordja is az élet terhét: e kát az ifjúság között terjeszteni hajlandók. E felszólításra
napon a szeretet és béke fenséges érzelme száll azután rádupláz a „Národnie Noviny“ azzal, hogy „kö
telességévé teszi minden tót hazafinak, (národovec)‘f,
Megyei élet.
szivébe s kész mindent feledni s mindenkinek annak
a lapocskának terjesztését, részint önkéntes cláA f. évi deczember hó 27-én megtartandó vármegyei
csak javát kívánni.
rusitás, részint ingyen kiosztás útján. Ebből talán megMindazt, a mit a Krisztus tanai mások értik azok is, kik a tót nemzetiségi újságok akna-mun rendes ^ közgyűlés tárgyainak előkészítése czéljábóf f.
hó 17-én az állandó választmány tartott ülést.
iránti viselkedésünkben kívánatosnak, jónak, káját holmi ártatlan játéknak szeretik löltüntetni, hogy
Jelen voltak ifj. Justh György főispán elnöklete
szépnek hirdetnek, ez ünnepeu fejezi ki az itt nem lehet egyébről szó, mint az iskoláknak és a alatt: Beniczky Kálmán alispán, Keviczky István főjegyző,
zsenge tanuló ifjúságnak oly körülkálózásáról, melynek
emberiség ez egyetlen szóval: szeretet!
való czéljáról csak az nincsen tisztában, a ki nem akar Zathureezky Tamás árvaszéki elnök, Dugovich Titus főE napon mintha megenyhülne minden évi világosan látni. Nem amolyan dobverö s trombita-har számvevő, Justh Kálmán ny. főispán, Dr. Haas Jakab
főorvos, Bulyovszky Simon, Schulcz Lajos, Cserey Emil,
küzdelem; ezen ünnep szolid fénye besugározza sogó reklám az egy gyermek-újság érdekében; hanem Akantisz Rezső az állandó választmány tagjai.
lelkünket s úgy hiszszük, hogy mind boldogok settenkedő fortély a felvidéki iskolák hazafias czéljának
ifj- Jw th György főispán a megjelenteket üdvö
a meghiúsítására, még pedig az iskolai hatóságok kiját
vagyunk.
szásával és a gyöngébb tanítók megcjtésével. Reméljük zölvén, Keviczky István vármegyoi főjegyző ismertette a
következő
ügydarabokat:
E szent napon érezzük egyenlő voltunkat, azonban, hogy e soraink éber figyelemre fogják ösztö
Vankó Máté konszkói lakos ingatlant vásárolt a
együvétartozásunkat, reánk fú a szeretet lelke, nözni illető köreinknek, a kiknek szoros föladatuk az,
községtől, ennek jóváhagyását kérelmezte. Nem lévén
Ha mindig, életünk egész folyásában nem hogy távol tartsanak a jóra-rosszra egyaránt fogékony azonban
kérelme kellőleg fölszerelve, azt pótlás végett
lehetünk vagy nem akarunk lenni keresztények', jó, ifjúságtól mindazt, a mi az iskola hivatását meghiúsítaná a főszolgabírónak fogják visszaadni.
és a gyermekeket megmételyezné. Különösen pedig óva
ha csak egy napig is, e szent ünnepnapon — tos
Nagy-Szebcn törv. hatóság átirata a belügyminister
körültekintéssel távol kell tartani azok a vakandokévi 1044. sz. a. kiadott abbeli rendelete tárgyában,
azok vagyunk!
turásokat, melyek akár gyermek-lapok, akár más módon
Oh, mily magasztos születésünnep ez ! Katho- be akarják csempészni oda az áldatlan nemzetiségi tor a mely szerint a bűnvádi nyomozások költségei a me
pénztárból fedeztessék; minthogy e tárgyban a tár
likusok és protestánsok, mindenféle kereszté zsalkodásokat. Ezzel korántsem akarunk pálezát törni a gyei
gyalások folyamatban vannak, a napirendről levétetni
nyek, mind-mind megjelennek az Uunepélyén! fentnevezett sovány tót gyermek-lapocska fölött, moly javasoltatik.
boldoguljon,
ha
a
többi
fényes
kiállítású
s
bőtartalmu
Es . . . mily csoda! e napon nem vitatkoznak, gyennek-ujságokkal versenyezni képes; csupán azt a
Háromszék vármegyének a nemzetiségi tCrvcny
nem veszekednek, nem viszálykodnak, hanem taktikáját akartuk megbélyegezni inclylyel a „Národnie.
- tÜrYCQybaíósághoz intézett átiratát
az előadó egyszerűen tudomásul venni javasolta. Beniczky
hasonlók törekednek lenni legalább — e napon NToviny“ s más hasonló lapok segélyével
ahhoz, a kit mindannyian tisztelnek s imádnak hintem a felvidéki iskofc; jS,g& Ís' í fáfflíóság körében. Kálmán alispán azonban szükségesnek látná, hogy miu
tán a nemzetiségi törvény immár meghaladott álláspon
•— békében, szeretetlen !
tí 5'egységről szónokoltak a heten Prágában eg tot képvisel, hogy Turóczvármegye törvényhatósági bi
. ^ zottsága memorandum alakjában fejtené ki a felvidéki
S miért van ez így?
Llíav gyülekezeten, melyen több tót nemzetiségi férfiú
térti
Azért, mert szent ezen ünnep, szent c.'
is részt vett. Minket ez a politikai ábrándozás annál ke- viszonyok által kívánt intézkedéseket. E czélból egy bi
rácsony napja s alig vau ember, n!í " “,v * _ vésbbé érinthet, minél bizonyosabb az, hogy a Szent- zottságot tartana kiküldendönok, a mely az ügyet tanul
István birodalmának egysége, melyre koronás királyunk mányozná s a szóban levő munkálatot elkészítené. Az
e1' " p m ! 613lbei'’ ^* kÍ^''°S8Zat^«
tanít enapon. esküt tett, nagyobi) viharokkal küzdött meg diadalmasan állandó választmány a javaslat értelmében határozott.
Valcsa rk. hitközsége ismét azt kéri, hogy az is
és győzni is fog ezredéves épségében minden ellenségé
anyja egykor boldog ka vel szemben. Annál közelebbről érdekel minket azonban kola fontartási költségei az állami adó után kivetendő
5°/o-os adóval fedeztessék. Berccz Gyula kir. tanfelügyelő
említett
gyűlésen
elhangzott
ama
vád,
hogy
Magyarrácsony estén megcsókolt, nem tudhat rosszat tenni
országon a tótság szellemileg elsatnyul, mert nincsenek felvilágosító jelentése után az ügy még pótlás végett
a karácsony éjszakán!
iskolái, nincs tudomány-egyeteme vagy főiskolái. E vád visszaadatik a községnek.
A vármegyei tisztviselők és kezelő személyzet nyug
ijai szemben, melynek kiinduló pontját itt közelünkben
Békének, szeretetnek ünnepe a karácsony ! kell keresnünk, nekünk éppenséggel nem kell megvéde díjalapja oly csekély, hogy ebből az esetleg nyugdíjba
lépni
kívánó tisztviselő már alig kaphatná meg teljes
nünk
tót
ajkú
atyafiainkat:
mi
éppen
nem
ismerjük
őket
Vegyétek el a néptől a karácsony ünne
Ennek orvoslására a vármegye közönsége már
pét: akkor elvettétek a gazdagtól az adomá ingáknak; ellenkezőleg mi magunk a legnagyobb kész nyugdiját.
évekkel
ezelőtt kimondotta, hogy 5 éven át 1—l°/o pót
elismertük e helyütt négy hét előtt, mily szép
nyozás örömét, a szegénytől az elfogadás jó séggel
szellemi clöhaladást tanúsít a felvidéki tót ajkú ifjúság: adót vet ki ezen alapnak gyarapítására oly módon, hogy
téteményét, az öregektől a szívnek megifjodá- s magyar őszinteséggel igtatluk ide a „Národnie No- ez az összeg az esetleges nyugdíjazásokra is felhasznál
sát, az ifjúságtól a gondtalanság és háladatos- iny“ egyik vezető czikkelyének amaz önérzetes ömlen- ható legyen. A közgyűlésnek ily alakban fog elfogadásra
ését, mely szerint bőven megvan náluk a hivatott ifju- ajánltatni.
ság jogát.
István bemutatja az általa szerkesztett
Dicsőség az Istennek: béke az emberek sarjadék, mely az öregek helyét pótolja, ha — úgymond építésiKeviczky
szabályrendeletet, melyet a vármegye közönsé
a halál kapája ezeket ledönti. Most tehát bízvást
nek, a szelidlelkü, tisztaszivü emberséges em ennek
a t. laptársunknak engedjük át, hogy az elsat- gének elfogadásra ajánl az állandó választmány. Végül
bereknek karácsony szent e stén !
ulás vádjával leszámoljon. Mi csak arra kívánunk itt Dugovich Titus föszámvevő bemutatja az árvapénztár ke
Pax hominibus bonae voluntatis!
fölhívni a Felvidék figyelmét, mily alaptalan s ezélzatos zelésére vonatkozó Szabályrendeletet, mely némi módo
Glória Deo!
Cselkó József. ama prágai vádnak az iskoláinkra vonatkozó része. Nép sítással szintén elfogadásra javasoltatik.
iskoláinkat ugyanis legnagyobb részben községek s hitM egint n a g y

sérelem rő l

dett és azt megszerezte, hanem a ki a Jézus által az
emberiség részére örökbe hagyott gyönyörű és komoly
tanok magvát is kihámozta és nemcsak a szellemét,
hanem a lelkétf is gondozta lelkiismeretes önnevelés
által, úgy, hogy összhangzatos egészet képezett a lelke
és a szelleme, a melyre az uj világ erői enyhén hat
hatnak. Ellenkező esetben ezek között az erők és a
szellem sajat íluidikus lénye között súrlódás támad, a
mi mindenkor rossz következményekkel jár.
Ilogy mily nagyszerű kölcsönös hatás van az em
berek és az elköltözött lények között, arról még csak
sejtelmük sincs az embereknek! Műveletlen szellemek,
a kik azonban nincsenek mindig hiányával a lelki mély
Részben s ideiglenesen már az alomban, véglege ségnek, mindenek előtt azon igyekeznek, hogy korlá
tolt
fogalmaikat kibővítsék, tisztázzák, s erre nézve a
sen pedig a halál alkalmával több-kevesebb erőmegfeszitéssel amaz á/ramló szférába lép az ember, a mely föld s az emberek élete a legjobb iskola. Minden emben kizáróan v Jlam-delejes erők működnek. A legtöbb uerhez nemcsak egy, hanem több, sőt néha sok alacso
ember azt hisz/, hogy halála után a messze távolba, nyabb és felsőbb szedem van kötve, a kik életét, tény
az égbe siet mujd a lelKe, de ez nem úgy van. Az kedését meglesik, megfigyelik —, hogy ebből hasznot
ember lelke, szelleme csakis más életviszonyok közé húzzanak — ; a magasabb szellemek pedig mindenké
jut, más ezéiokkaí, más vágyakkal; ámde tevékenysé pen befolyásolni igyekeznek őt, a miben az emberi jel
gének színtere még sokáig földünk marad, mely azon lemvonások, a lelki mozzanatok döntő szerepet játsza
ban részben megvaltozottnak látszik neki, mert hisz a nak; mert csak oda vonzódik a szellemi lény szinte
földi anyagokból kivetkőzvén és más, uj természeti tör ellenahhatatlan erővel, a hol a magáéhoz hasonló, vele
vényeknek aiávettetvén, az anyagi világ szükségképen rokonszellemű fluidumot fedez föl valamelv emberben;
más alakban kel', ,hogy feltűnjék neki ; ehhez járul még és ha ez az ember elég értelmes arra nézve, hogy a
a könnjűségnek elragadtató érzete és azon képesség, szellemekkel való érintkezést keresse, úgy ebből a leg
a melynél fogva sok minden nemes vágyát kielégítheti szebb viszony fejlődhetik.
Igen, az egyes emberek és egész népek sziveit
a szellem, a melyek előbbi életében csak mint valami
bizonytalan érzések vagy sejtelmek lakoztak benne. titkos erők befolyásolják, irányítják, — és hogy azo
Egybeni mindinkább a szellemének fölényét kezdi érezni kat érezik, sejtik is, arról tanúskodik az a leküzdhetet
az uj v lágban s a mint ennek tudatára ébred, lelke len, kipusztíthatatlan vágy egy valami után, a mi a
-mohón szívja magába az isteni szabadságot. Erre azon latható világ körén kívül fekszik. És a vallásos szer
ban csak azon ember szelleme képes teljes mértékben, tartások, bármily külömbözők legyenek is, lehetővé te
a mely ember nemcsak tökéletes műveltségre töreke szik azt, hogy az ember szelleme egy-egy pillanatra
Ám legyen igazuk : bizonyos foka a merészség
nek igenis szükséges e vállalkozáshoz, valamint erős
akarattal és képességgel és ugyanoly vágyakkal felru
házott világos szellem is.
És hogy a végtelen puszta rejtett kincseit nap
fényre hozhassuk, szükséges, hogy előbb az összes régi,
növényi maradványokat gyökeresen kiirtsuk, — mert
csak Így kapjuk az uj, áldásos termőföldet. Hát nem
lenne neked is, olvasóm, kedved, hogy ezt a kipróbált
módszert követve, fáradságos, de eredményes úton gon
dolkodásod módjának talaját megváltoztassad, átala
kíttassad ?

levethesse földi békóit; szárnyat kölcsönöznek neki s
mintha valami titokzatos boldogságban részesült volna,
úgy tér aztán ismét vissza a köznapi élet viszonyai
kö/é. Valóban megható, ha egy felsőbb lényre, egy
más világra vonatkozó sejtelmek megnyilatkozásait egé
szen az ókorba követjük. Azok a művészi és csodás
alkotások, a mikben pl. a régi egiptomiak vallásukat,
vágyódásukat kifejezték, mint valami izzó áramtól uj
életre keltve, úgy ébrednek föl ismét sziveitekben s ti
talányt-talányra halmoztok, anélkül azonban, hogy he
lyes megoldáshoz jutnátok.
S ezen aggódó törekvésben, hogy világosságot
derítsetek arra, a mi homályban van, ügyelnetek kell
arra, nehogy eltéveszszétek a czélt és az odavezető
egyetlen utat és egyik reménytelen homályból a má
sikba tévedjetek! Nemcsak kívülről nyerhetitek azt az
erőt és képességet, hogy a spiritismust megértsétek és
alkalmazhassátok; hanem faradhatatlanul a saját szel
lemeteket kell gondoznotok, mívelnetek; uj nézeteknek,
uj czéloknak kell helyet engedni benne . . . Es ha az
tán szellemetek talaja elég erős, elég alkalmas arra,
hogy azokat a szép virágokat beléje ültetni lehet, a
melyeknek koronája már egy magasabb világba ér a
onnan kap világosságot és napmeleget; és ha azután
lelketeket helyesen mívelni akarjatok : kövessétek annak
az édes, isteni gyermeknek a példáját, a kinek születé
sét most napfordulatkor ünnepelitek !
Álomszerűén pihennek még a jövendő áldás csi
rái az anyaföldben, — és álomszerűén szunnyad ben
netek is a jónak ezernyi csirája . . . Ne engedjétek át
prédául e csirákat a szenvedélyeknek ! Mert akkor mar
hüvelyükben is elszáradnak. És az elégedetlenség és
kedvetlenség iszapjától is óvjatok a csirákat, a mely
megfullasztaná őket 1
Csak enyhén és lassao fejlődjék szellemi és lelki
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jesztése folytán Berccz Gyula, turóezvármegyoi kir.
tanfelügyelőnek, a tanügy terén kifejteti sikeres
működése elismeréséül, Feroncz Józsof-rcndem lovagkeresztjét adományozom.
Kelt Béesbon, 1900. évi deczember hó 18-án.

51. szám

— Hivatalos látogatás. Ifj. Justh György Turóczvármegye főispánja, a múlt. hét folyamán meglátogatta
a m. kir. adóhivatalainak uj helyiségeit s azoknak
beosztását és berendezését elismerőleg vette tudomásul.
1. Ünnepi nyitány, Webertöl; zongorán 4.1c. előadják:
— Állatorvosi kinevezések. Az állategészségügy
Lax Valéria és Moskóczi Margit űrhölgyek.
államosi'ása fo ytan Turóczvármegyét illetőleg a kö
2. a) magyar népdalok,
b) Táncz-kar liossini „Teli Vilmos'* dalművéből; vetkező kinevezések történtek. Pozsonyi állategészség
zongora-kíséret mellett énekli a turócz - szt. - mártani ügyi felü?yelŐvé Gracsdnyi Gyula felügyelő nevezte
tett ki a Vili. fizetési osztályba Turóczvármegyei tör
magyar női dalos-kör.
3. a) Intermezzo Mascagni „Parasztbecsület** dalmű vényhatósági állatorvos lett a IX. fizetési osztály 3-ik
fokozatába való kinevezéssel ltuzsicska József állami
véből ;
b) Részletek Wagner „Lohengrin** dalművéből; zon állatorvos Turócz-Szt.-Márton székhelylyel. Járási ál
gorán, liarmoniumou és hegedűn előadják: 8ocst lat orvossáneveztetett ki a X. fiz. osztály 3 fokoza
Alico íirhölgy, Boldis Ignácz és Boldis Dezső urak. tába a turócz szt.-márton-blatniczai járásba Iluddk
Endre eddigi törvényhatósági állatorvos, Turócz-Szt.4. Valami hibája van.
Márton székhelylyel. Végre a mosócz zniói járás állat
V íg játék egy felvonásban, irta Oondinel.
orvosává a XI. fiz. osztály 3 fokozatába Margittal
S z e m é ly e k :
D e Lassan A ndré, orvos . Boldis Dezső úr
Károly községi állatorvos neveztetett ki Slubnyafürdö
Cecile, n e j e ...........................K ossuth Ella úrhölgy
székhelylyel.
B clancourt, magánzó . . . Benézik G éza úr
— Hivatalos szemle. Ziegler Károly m. kir
N anettc, szobaleány . . . Kossuth A nna úrhölgy
csendőr alezredes a helybeli csendőrség megvizsgá
Színhely: Páris.
lása
végett
Turócz-Szt.-Mártonban tartózkodott.
fi. Szegény Pillicoddy.
Bohózat egy felvonásban, irta Morfon.
— Az örökimádás temploma javára ifj. Justh
S z e m é ly e k :
Györgynó buzgó fáradozása folytán ez évben is folytak
John P é te r Pillicoddy, kertész Dugovich T itusz úr
a gyűjtések még pedig a következő credménynyel: Az
A nastasia, n e j e ..................... L ehotzky A nna úrhölgy
egyes rom. lcatli. egyházak részéről beküldött a mosóczi
0 ’ Scuttlc, hajós k ap itán y . Eichner Zsigm ond úr
Jú lia, n e j e ...........................B oldis Ilona úrhölgy
12 Jv 16 f, a szklcnói 10 K, a szentgyörgyi 5 K 70 f,
Sarah B l u n t .......................... Eischer Á rm inné úrhölgy
a tótprónai 5 K 38 f, a szont-mihályi 2 K, a valcsai
S zínhely: Southam pton, egy tengerp arti város.
3 K 38 f, a neczpáli 41 K 20 f, a vriczkói 4 K 40 f,
a baji 9 K 79 f, a turócz-szt.-mártoni 14 K 60 f, a szentpéteri 2 K 13 f, a sznesányi 3 K 01 f, a szentmáriai
2 K, a stubnyafürdői 2 K, Balogh Lászlóné gyűjtött 10
H Í R E I N K .
K 40 f, az 1900 évi részlet fizetésekből bejött 118 K,
Lapunk mai számát megküldöttük mindazoknak, az elhelyezett töke kamata í. évi november hó 15-éig
a kiktől hazafias érzelmük és társadalmi állásuknál 21 K 24 f, összesen tehát 267 K 39 f. Ehhez hozzászá
fogva remélhetjük, hogy Turőozvármegyének azt az mítva a múlt évi gyűjtést 917 K 94 fillért az eddigi
egyetlen magyar hírlapját, a „Felvidéki Híradót**; gyűjtés végeredménye 1185 K 33 fillér mely összeg a
anyagilag és szellemileg is pártolják. Anyagilag a budapesti Általános llifcihánkhoz bcklildctett.
— F. M. K. E. igazgató választmánya 1901 évi
lapra való előfizetéssel, szellemileg pedig azzal, hogy
azt közleményeikkel is fölkeresik. Hogy a lap fela január hó 8-án délután 4 órakor Nyitrán a vármegyeház
nagytermében gyűlést tart.
datát teljesíthesse, mindkettőre szükség van
— Szilvester-est Turócz-Szt.-Mártonban. A Lázár
— Kitüntetés. A » B u d a p e s t i K ö z l ö n y * l e g - Jenő csendörfőhadnagy elnöklete alatt működő bizottság
n a p i s z á m a k ö zli:
jvaiéban változatos programmot állított össze, melyet la
Személyem körüli magyar ministerem előter punk más helyén egész terjedelmében közlünk. Az elő

készületek után ítélve ez az est is fényes sikerünok ígér
kezik s közönségünk bizonyára sietni fog felhasználni az
alkalmat, hogy az ó évtől kedélyes társaságban búcsúzzék
cl s jókedvvel küszöntse a z 0 ja tt
— A közigazgatás egyszerűsítése tárgyában ifj.
Justh György főispán elnöklete alatt f. hó 20-án é r
tekezlet tartatott, a melyen részt vettek Benicsky al
ispán, Keviczky István főjegyző, Zorkóczy és Újhelyi
főszolgabírók, dr. Lax megyei tb. ügyész, Dugovich
főszámvevö és Jelűnek Bertalan neczpáli körjegyző.
Az értekezlet általánosságban hozzájárult azokhoz az
egyszerűsítésekhez a melyeket a belügyminister ja 
vasolt. Az értekezlet véleményének megszövegzésére
még egy gyűlés fog tartatni.
— Áthelyezés. A Ruttkáról csak nem régen Kas
sára áthelyezett Petricsek János Ks. od. vasúti főel
lenőr, Budapestre a vasút igazgatósághoz osztatott
be s ott egyik ügyosztálynak vezetését vette át.
— Előléptetés. Báró Klocli Károly a zsolnai Ks.od. vasút állomás főnöke, felügyelővé és forgalmi főnökké
lépett elő. Mint hírlik továbbra is Zsolnán marad sőt
Zsolna város vezetését is megtartja.
— Búr csapatparancsnok Turócz-Szt-Mártonban.
Báró Luzsénszky Félix magyar hazánkfia, a ki a múlt
év őszén ment ki Transzválba, hogy részt vegyen a
búrok hősies önvédelmi harczában s mint a magyar
kommandó vitéz parancsnoka több nagy ütközetben
résztvett s meg is sebesült, — Clair Vilmos, a F. M.
K E. főtitkárának kíséretében, legközelebb felolvasó
körútra indul az országban. Báró Luzsénszky a fölol
vasások tiszta jövedelmének 50% -át a F. M. K. E.
kulturális czéljaira ajánlotta föl. Körútját is a Felvi
déken kezdi meg s csak azután látogatja meg az or
szág többi városait. Nyitrán, a F. M, K. E. központ
jában már decz. 2-án megtartotta fölolvasását, a
Vörösmarty-szobor és a F. M. K E. javára. Utazási
programmja, eddigi megállapodások szerint következő :
Váez (decz. 20.). Esztergom (decz. 22.), Érsekújvár
(decz. 23.), Miskolcz (decz. 27.), Sátoralja-Ujhely
(decz. 29). Kassa (decz. 30.), Lőcse (január 1,), Igló
(január 2.), Késmárk (január 3.), Alsó Kubin (január
5.), Rózsahegy (jan. 6), Galgócz (jan. 13.), Nagy-Tapolcsány (jan, 15.). Szakolcza (jan. 16.j, (Privigye
(jan. 17.), Szenicz (jan. 18), Korpona (jan. 19.), Ipoly
ság (jan. 20.), Selmeczbánya (jan. 21.), Zólyom (jan.
23 ), Beszterczebánya (jan. 24.), Zólyom-Brezó (jan.
25.), Breznóbánya (jan. 26 ), Körmöczbánya (jan. 27.),
Turócz-Szt.-Márton (jan. 29.), Zsolna (jan. 30.), Trencsén (jan, 31.), Vágujhely (febr. 1), Pozsony (febr.
3.), Aranyos-Marólh (febr. 5.), Léva (febr. 7.), BalassaGyarmat (febr. 8.), Salgótarján (tebr. 10.). A további
programm később lesz megállapítva.
— Elbocsátás. A m. kir. honvédelmi miniszter
közhírré teszi, hogy kis-csepcsényi és muthnai Csepcsányi Sándor trencséni 15 honvéd ezredbe tartozó
tartalékos hadnagy, saját kérelmére, tiszti rendfoko
zatának megtartása nélkül, a honvédség kötelékéből
elbocsáttatott.
— Gyilkossági kisórlet Hájon. A két Letrich test
vér elég barátságos viszonyban élt egymással addig,
mig az úrbéri pénzek felosztása alkalmával alaposan
össze nem különböztek. A pénzosztást ahájikorcim ában
áldomás követte, a melyen a Letrich testvérek is
részt vettek. András azonban csakhamar hazatért s
felesége előtt nyíltan hirdette, hogy ma emberhalál
lesz! A szegény asszony eleinte azt hitte, hogy férje
csak az áldomás hatása alatt beszél, de a mikor
látta, hogy hazulról csakugyan távozik, rosszat sej
tett. András pedig az idősebb testvér, egyenesen öcscsének Jánosnak házához ment, fölverte álmából só
gorasszonyát s kereste öcsét. A mi rosszat sem sejtő

nyűség elgondolni, mi várhat házassága során egy bol
dog vőlegényre, ki egy angyali szép s ártatlan leányt
vezet oltárhoz! ?
Boldog volt ö is Margit oldalán három évig. Aján
dékül kapta a szép Miczit s boldogsága megkétszerező
dött. Hanem aztán egyszerre csődöt mondott a sze
rencséje.
Egy délután váratlanúl jelent meg neje szobájában
s — más ölelte. Nem ezénázott, nem pózolt; hiszen ilyen
bajoknál nőm segít, a vágás és égetés, itt amputálni
szükséges, ha mindjárt szív is az a halálosan beteg rész.
Kiutasította nejét a házából, ki a szivéből, a meny
nyire lehetett s gyászfátyolt borított közös multjokra.
Majd Malvinnal kötött ismerettséget. 8 lám ez
valóságos angyal volt az eltévedt Margithoz képest. Bi
zonyára derék anyát nyer benne a kis Miczi!
Midőn Malvin lakásához ért, Bondy a feltűnés clmollözése kedvéért a hátulsó ki járati ajtóhoz tartott. Nem
akart hírének ártani a velclakók előtt. Éppen gyufát
kotorászott zsebében, hogy a sötét garádieson eligazod
jék. midőn rohanva ezuppogott le feléje valaki kardosam
Egy huszártiszt volt.
Sietve rohant el mellette, azt se mondta: befellegzett.
— Bizonyára rokon vagy a melléklakók látogatója,
gondolta magában Bondy s bátran benyitott.
Malvin nyakába borult s boldog pirulással vette át
azt a bizonyos brillántos karéket, mely tulajdonképen
neki volt szánva. Bondy Béla viszonozta gyöngédségeit,
de komoly s ünnepélyes maradt. Hiszen az az eltökélés
sarkantyüzta idcjövel, hogy végre megkéri Malvin ke
zét. Meg is mondta nagy szerényen, hogy valami fonto
sat akarna szüleinek jelenlétében mondani.
Malvin diskrét mosolylyal illant el az öregekért. A
mig a leány odajárt Bondy a szobát méregetve bepillan
tott Malvinnak rózsaszínű félhomályban leledző hálószo
bájába, melynek ajtaja félig nyitva állott. 8 valami kü

lönösnek tetszett ott minden. A pamlagon elcsúszva hevert
a fejvánkos, a vikszclt padlón két párhuzamos karezvonal ékeskedett, éppen olyanok, a minőket ő horzsolt volt
egykor önkéntes korában sárkánytyújával kéjes nyújtóz
kodás közben, végül a pamlag fölött egy illatos czigaretta fllstfelhö úszkált a csendes levegőben.
Bondy összerázkódott, ( mintha hólabdával dobta
volna meg valaki a szivét. Ám Malvin visszajött s bol
dogan jelenté, hogy az öregek rögtön jönnek. Bondy
szótlanul czigarettát kínált Malvinnak.
— Ugyan, hová gondol! Soha életemben nem czigarettáztam : ki sem állhatom a füstjét.
így történt, hogy midőn Malvin atyja ünnepélyesen
megkérdezte, mit óhajt velük közölni, Bondy kurtán ki
jelentette :
— Hogy szánkázzunk ki Kőbányára éjféli misére!
Ez kissé lehangolta Malvinokat, de az ajtatosság is jó
jel egy jámbor szerelmesnél. Közönyös diskurálás köz
ben megitták a teát s Malvin apja hamarjában előállí
totta a szánfogatot. Mind a négyen bele ültek. Malvin
a mamával, Bondy szemközt s a jyipa a kocsishoz. Hiába,
a jól neveit leányt gardírozni kell.
Az éj szép csillagossá derült s a fogat vígan sik
lott a kőbányai úton. Egyszerre a korcsmából valami
lármás kompánia rontott ki, a mitől úgy megvadultak
Malvinék lovai, hogy a hazai életbiztosító csődöt jelen
tett volna, ka esetleg ez a társaság nála lett volna beássekurálva.
A kavicsos prizmák és ütszéli fák csak úgy lökdösték az cszcvercttcn száguldozó szánt.
Ekkor Bondy Miezijérc gondolt s egy ügyes ug
rással kiszökött a szánból. A többiek eliramodtak. De
ugrása nem volt a legsikerültek. Arczra bukott s meg
ütötte a térdét is. Nyöszörgésére előjött a házlakók
egyike az előtte való épületből s midőn röviden értesült
a történtekről, felsegítette Bondyt s azt tanácsolta neki,
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rosszkedvű vagy. Tudod mint az első mama akkor,
régen . . .!
Bondy fokozott izgatottsággal hallgatta a kis leány
sóvár csacsogását. .Szive hevesen dobogott s lélegzete
szinte zihálóvá gyorsult.
— Nem tudtam kicsikém, hogy oly nagyon sze
retnél egy mamát, szólt végre csititólag; de ha annyira
vágysz utána, hát betartom az Ígéretemet s meglásd, egy
igen szép és kedves mamát hozok neked.
— Veszel egyet, még ma?
— Még ma gyermekem.
— S nekem hozod? Mindjárt?
— Nem mindjárt, de Isten segélyével nemsokára.
A kis Miczi erre megnyugodott. Nyugodtan vacsorázott
az öreg dada és az apa felügyelete alatt s midőn Bondy
felvette elegáns bundáját, hogy elhagyja a házat, nem
akadékoskodott. Hiszen mamát megy venni — gondolta
magában.
S csakugyan ez járt Bondy eszében, midőn sebes
léptekkel rótta a havas járdát. A kis Miczi kívánsága
döntésre határozta egy húzódozó szívügyben. Az igaz,
hogy opcraénekcsnö az ö Malvinája, de micsoda külömbség van a budoár szerelmekben inycnczkedő színésznők
és az ő szende, példás erkölcsű kedvese közt, ki ma
májával hál és apja őrzi operai öltözőjét! A sikamlós színi
pályán valóságos unikumnak, ogy salakfűrdőbcn is tisztánmaradt arany csillagnak becsüli és szereti, sőt talán
ez az erkölcsi nagyság ejtette rabul becsületes és sokat
hánytorgatott szivét.
Mórt a múltja nagyon sötét, nagyon szomorú.
Borongó árnyai cl-olkiscrtcnck ajolenbe is. Tulaj
donképen nem is özvegy ember, hiszen az ö felesége
csak neki és leányának halt meg, külömbcn él még va
lahol, ha cl nem sülyedt!
Bondy e gondolatnál kottéharapta a szivarszopka
borostyán végét s elejtette mindenestül szivarját. Ször
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K özgazdaság.

Tanügy.

Levelezés.

Gazdasági cselédek'jutalmazása.

A turóczmegyei általános tanitó-egyesület raosóczzniói jarásköre decz. 15-én Kis-Csepcsényben tartotta
meg őszi körgyülését. Megjelent azon Berecz Gyula
kir. tanfelügyelő, Szofa Karoly főesperes, Csepcsányi
Ferencz megyei főügyész, Somogyi Géza tan. kép. int.
igazgató, Kosza János ág. ev. lelkész, a tagok nagy
számban és a znióváraljai áll. tan. kép. int. 18 IV-ed
éves növendéke.

(Műkedvelői eióadás Körmöczbányán.)
Kürmöczbánya, 1900. deczember hó.
A szegény jánoshegyi tűzkárosultak jó pártfogóra
leltek az ő főszolgabírójukban Palkovics Emilben, kinek
initiativájából és vezetése alatt anyagi és erkölcsi sike
rekben gazdag műkedvelői előadást rendeztek a körmöczi műkedvelők.
A rendezést özv. Carrara Manóné, ez a mindig
finom, mindig ügyes, Körmöcz közönsége előtt igazi
szeretetben és tiszteletben al:ó hölgy vállalta magára.
Carraránéuak épp oly magas Ízlése van az előadandó
darabok, mint a minő tapintata és szerencséje van a
szereplők megválasztásában. Ezen felül csodálatos tekintélylyel bír rendesen nagy számú szereplői fölött, kiket
oly egyöntetű munkára más bizony eddig nem volt
képes vezetni.
Háromféle darabbal u. m. egy daljátékkal «A fo
nóban*, egy vígjátékkal «Kukli prédikácziók* és 17
élőképpel kedveskedett, a több mint negyedfél százra
menő közönségnek, kik a Szarvas szálló dísztermét
Jaszai Mari ittléte óta nem tapasztalt zsúfolásig töltöt
ték meg.
A daljátékban gyönyörködtünk a népies öltözetű
szép asszonyok és szép leányoknak úgy csinos játéká
ban, mint a kedves s dallamos részletek finom előadásá
ban hol lliszner Edéné, conservatoriumot végzett éne
kesnő művészete a háziasszony szerepében adott irányt
és emelkedettséget az egész darabnak. Körmöcz sze
rencsés, hogy valódi művésznővel gazdagodott. Csak
meg is tudja becsülni, bár e részben, már nyomában
vagyunk holmi akadékoskodásnak, mert művésznőnk
saját tervezető Silveszter estéjét elrontották, de résen
vagyunk s az intriguának óvatosságot tanácsolunk kü
ldőiben a közvélemény ereje súlyával fogunk bea
vatkozni. Keméljük, hogy ez a csekélység Kisznernét
el nem kedvetleniti. A nagymama szerepében Granater
Gizella kellemes hangjával szép és kedves játékával
nagy sikert ért el.
A vígjáték sikerének legjobb bizonyítéka, hogy
a frenetikus kaczaj és tetszés nyilvánítása többször oiy
fokra vágott, hogy a szereplőknek meg kellett állniok,
hogy a közönség kitombolja magát. Kóródy Miklósnélól valahányszor fellép, mindig mondják «mekkora kár,
hogy tehetségét a nagyobb színházak nem ismerik*,
bájos megjelenésével elegáns és nyugodt játékával és
szerepének a legapróbb részletekig való kidolgozásával
mintegy lökést adott már ismert ügyességű pártnerével
Kiszner Ede tanárral az egész darabnak, melyet azutan
Pállá Akosné, Pállá Ákossal oly elevenséggel fűztek
tovább, hogy már a darab közepén kitört a közönség
tombolása. Palkovics Anuska Schuczéz Józseffel pom
pásan adták a darabnak újabb fordulatát s az elég
változatos bonyadalmat ez a kis truppá legnagyobb
sikerre vezette a megoldáshoz úgy, hogy a legkénye
sebb izlésüek kimondták, hogy bár mely színpadon si
kert aratott volna ez az eióadás.
P'élve vártuk a 17 élőképet, attól tartva, hogy
reggel lesz mire mind bemutathatják, de csak itt látta
a közönség Carrara Manóné helyes számítását és ügyes
ségét. 90 perez alatt mind a 17 képet bemutatta, úgy
hogy egynek előállítására nem jutott 6 pereznyi ideje ;
s mégis mindemk kép, melyek nagyművészek gzndolatainak megtestesítői voltak magában egy-egy remek
mű volt. Kiemeljük a szép virágárus leányokat, «Ingeborg panaszát*, «A parkákat*, «A tél meséjét*, »A
modern Parist*, «A vár asszonyát* és a sikes «Már
ég»-et.
A jótékonyság nevében tán kötelességet teljesí
tünk, ha úgy a főbírónak, mint Carraránénak és az
áldozatkész szereplők nagyseregének nyilvánosan kö
szönetét mondunk.
. . . . cs . . . . /.

Darányi földmivelésügyi m. kir. ministor már évek
óta a hűséges és egyholyen huzamosb ideig szolgáló
gazdasági cselédek számára jutalmakat alapított. Ezen
üdvös intézkedésnek az a ezélja, hogy a gazdaságoknál
szolgáló cselédeket kitartásra s arra buzdítsa, hogy he
lyeiket minden ok nélkül no változtassák. Hogy ez a
cselédeket tartó gazda közönségre mily fontos, azt leg
inkább gazdáink tudnák megmondani, a kik leginkább
tudják megbecsülni a régi jó cselédet s annak munkás
ságát.
A turóczvármegyei gazdaközönségről elismeréssel
kell megemlékeznünk, mert a mint most is kitűnt, nem
ritkák az oly gazdasági cselédek, a kik évtizedeken át
ugyanegy gazdaságban szolgálnak s nem kevés gondot
okozott azoknak kiválasztása, a kik ezen alkalommal
jutalomban részesíttcttek.
Turóczvármcgye főispánjának ezen évre két ily
jutalom állott rendelkezésére, holott három oly kiváló
gazdasági cseléd kitüntetése vált szükségessé, a kik min
den tekintetben reászolgáltak a jutalmazásra. Fölterjesz
tést intézett tehát Darányi földmivelésügyi m. kir. ministerliez, a ki méltányolva a fölterjesztés indokait, három
gazdasági cseléd megj utal mazását tette lehetővé.
A jutalmak kiosztását maga ifj. Justh György Turóczvármegye főispánja eszközölte, a kinek kíséretében
ezen Ünnepélyes aktusra f. hó 16-án, vasárnap délelőtt
Stubnyafürdön megjelentek Justh Ferencz orsz. képviselő
mint a gazdasági egylet elnöke, Berecz Gyula kir. tanfolUgyolő, továbbá Zorkóczy Tivadar főszolgabíró, Záborszky Adolf szolgabiró, Reviczky Imre közgazdasági
előadó, Dávid János várnagy, megjelentek továbbá a
községi elöljáróságok és a jutalmazandó gazdasági cse
lédek.
Ifj. Justh György főispán előbb magyar nyelven,
majd a jutalmazandók anyanyelvére való tekintettel tót
nyelven ismertette Darányi földmivelésügyi m. kir. minister intentióit, a melyeket a jutalmazásokkal elérni
óhajt. Elismeréssel emlékezett meg a jutalmazandók gaz
dáiról, mert mint beszédében megjegyezte, csak jó és
humánus érzelmű gazdának lehetnek jó cselédei. Majd
lelkűkre kötötte a jutalmazandóknak, hogy gazdáik iránt
továbbra is hűséggel és becsülettel viselkedjenek és tár
saikat hasonló viseletre^ oktassák.
Megható volt látni a jutalmazandó gazdasági cse
lédeket, a kik egészen elérzékenyedve hallgatták meg
a főispánnak hozzájuk intézett lelkes és buzdító szavait.
Jutalomban részesültek: Bukovi András mosóczi
lakos, a ki már 1857 óta, tehát 43 esztendeje szolgál
ltévav Ferencz báró mosóczi uradalmában. Tisztes, jó arczú
ember, a kin a 43 évi szolgálat éppen nem látszik mog,
jeléül annak, hogy hűséges szolgálata tisztes ellátást is
biztosított számára. Slcolnik András, gazdasági cseléd, ki
-Már 18(30 óta van a Keviczky-család keviczi birtokán.
t r-1 '* nyert még Zsilla János ábrahámfalvi lakos,
Juta ina..
. , .t ^ gzintén 30 év óta van a KontsckS i R t f i U l önnek'
« W M , nagy
szülői is a Kontsck-család szolgálatúban állottá*,
Minden jutalmazott 50—50 koronát kapott kezéhez
s e mellett díszes keretbe foglalt elismerő okmányt, a
melynek szövege a következő:
* N. N. gazdasági cselédnek szorgalmas munkálko
dását "példás hűségét, derék, becsületes viselkedését el
ismeréssel és dicsérettel méltányolom. Budapesten, 1900.
évi deczember hó 1-cn. Darányi löldmivclosügyi m. kii.
minister."
A megható ünnepély ezzel veget ért cs a megjutalmazottak öröm sugárzó arczczal, boldogan szorongat
ták a díszes elismerő okmányt, mely drága kincsül fog
szolgálni nemcsak nekik és családjuknak, de bizonyára
buzdítással fog szolgálni társaiknak is.

JJlrich Vendel elnök megnyitó beszédében utal
arra az örvendetes eseményre, hogy a tanítóság becsü
lése az utóbbi időben mennyire előrehaladott. Munkás
ságuk irányában Ü Felségétől kezdve mindenki érdek
lődik. A népiskola s így a tanító nagy hivatását bizo
nyítja az is, hogy 5 millió korona vétetett föl népis
kolai czélokra. Együttműködésre s egymás .iránt való
szeretetre buzdítja a kör tagjait, hogy így a rajuk bí
zott munkának annál sikeresebben felelhessenek meg.
Ezután küldöttség hívta meg a kir. tanfelügyelőt,
a kit a kör éljenzéssel, az elnök pedig üdvözlő sza
vakkal fogadott, mire a kir. tanfelügyelő köszönetét
fejezte ki s a kör tagjait hazafias buzgó munkásságra
serkentette.
A gyűlés gyakorlati tanítással kezdődött, melyre
az elnök Eördögh Károly jezerniczi all. tanítót jelölte
ki. A tétel a polgári jogokoól volt az V. VI. osztály
ban »A magyar alkotmányról*. A tanítás végeztevei
megejtetett annak a bírálata. Szép és sikerült felolva
sást tartott Grííber János briesztyai áll. tanító »A csa
lád, kisdedóvoda és népiskola viszonyáról*. F'ejtegette,
mily fontos missiót teljesítene az óvoda különösen el
hagyatott szegény falvakban, mint kellene azt vezetni
s milyen volna aztán a népiskola eredménye is. Nagyon
ügyes munkát olvasott föl Czinczik Nándor szlováni
róm. kath. tanító »A földrajz tanításáról a III. osztály
ban*. Hangoztatta, mint kell átmenni a természetből a
térkép ismeretére s a legalkalmasabb áthidalást a kettő
között a domború térképpel véli.
Balázs Endre tan. kép. int. tanár felolvasta a kör
által reá és még két társára kidolgozás végett bízott
és az egyesület működésére vonatkozó tervezetét, me
lyet a kör el is fogadott. Jegyzőkönyvi elismerést sza
vazott a tanítói kör a két felolvasónak szép és ügyes
munkájukért.
Ulrich Vendel felszólította a kör tagjait, hogy
lépjenek be a tanítóságra nézve oly fontos »Eötvös
alap* tagjai közé, úgyszintén hozassák meg >A tanítók
naptárát* s vezessék be községeikbe a »Tanitók Háza
gyufáját*, mely mind gyarapítja az Eötvös-alap vagyo
nát. Fölhozza a megyei tanszermúzeum kérdését, a kir.
tanfelügyelő azonban javasolja, hogy ez halasztassék
el akkorára, a mikor majd alkalmas helyiség akad an
nak elhelyezésére. Majd jelentést tesz a kör állapotá
ról, az eltávozott, a meghalt és az új tagokról.
A jövő körgyűlés Ábrahámfalván, május hó elején
fog megtartatni.
Gyűlés végeztével közös ebédhez ültek a megje
lentek, melyet a rögtönzött étteremmé átalakított isko
lában fogyasztottak el. A közeöéden 50-en vettünk
részt. Somogyi Géza igazgató Berecz Gyula kir. tan
felügyelőre, Gregorovics József a tanítóegyesületre, Csepcsanyi Ferencz tiszti ügyész a hazafias tanítókra mon
dottak felköszöntőket. Megemlékeztek még Somogyi
G. igazgatóról, Kosza Jánosról stb. stb. Mar aikonyodott, midőn a jókedvű társaság oszladozni kezdett.
Kristofcsák Lajos.

tapsolva megállt egy-egy érdekesebb tárgynál s gyönyör-. clutasitólag a kis kohold. Meg nem is volt ez nekem
ködött benne.
,
. I szánva, jól tudom.
Végre azonban elkomolyodott. Kitörő örömét lei- j
Bondy kellemetlenül visszatette zsebébe az ékszert
gázta a hálaérzet. Hirtclenül térdrecrcszkedett s hangos S kissé ingerülten fakadt k i :
köszönetét rebegett Jézuskának az ő végtelen nagy sze
— Mi kell hát neked, talán ennél is nagyobb dráretőiéért. Majd felemelkedve apja keblére borult s össze gasság V
vissza csókolta, mialatt könny csillogott tiszta, kék sze
A kis leány szeme felvillant c kihívó megjegyzésre,
mében.
llozzáugrott apjához lábujjhegyre ágaskodott s kicsi kar
— Boldog vagy édes Miczikém? tudakolta Bomly jaival átkulcsolva a nyakát igyekezett a füléhez férkőzni.
kíváncsisággal, mert lelke áhítozott imádott s egyetlen Úgy akarta megsúgni mit óhajtott volna, hogy még a Jé
gyermekének elégültségében gyönyörködni.
zuska se hallja.
— Oh igen papa, mosolygott a leány, hiszen te
— Igen papa nagyobb drágaságot, mi után áhíto
olyan nagyon jó vagy hozzám!
— Mert megérdemeled drágám. De szólj csak meg zom s nincsen, mit már három karácsony óta ígérgetsz
Irta: Zányi Kálmán
s
a
minek
én mindig hiába örülök, a mi a legszegényebb
vagy-c elégedve ezzel a sok szép ajándékkal a mit ma
— A » F e lv id ék i H iradó* eredeti tá rczája . —
zscllérgyereknek is van s boldog általa s a mi összohaBomly Béla még futtában elrendezte a karácsonyfa kaptál ?
Miczi egy oldalpillantással műért# becslést végzett sonlilhatlanúl többet érne nekem ennél a sok czifra
alatt a pazar holmikat, aztán kikiáltott hétéves kis leá
holminál, de még a gyémántos karéknél is. Mert álmaim
a sok drágaság között s elkomolyodva vonta vállát.
nya, Miczi után.
— A kis Jézus el nem birt volna többet hozni, tárgya, lelkem szomjúsága szivem legfőbb vágya s te
A gyermek lelkendezve, lázas kíváncsisággal futott
hát meg is elégszem vele, de te apushám semmit sem mégsem örvendeztetsz meg vele!
a mesés fényben úszó ebédlőbe, de a küszöbre lépve
— Ugyan mi lehet az gyermekem, mit óhajtanál
készítettél ajándéknak . . .!
hirtclenül megállapodott. A kedves, kis Jézus gazdag
Bomly zavartan mosolygott. Ha váljon naivságában te tőlem ajándékülV Ha kéred, megadom! Nos?
ajándékainak látása örvendetes megdöbbenést s vallásos
gyökerező tclhetctlenség teszi ily kapzsivá a külömben
— Egy kedves kis — mamát! Igen papa, olyan
áhítatot varázsolt az ártatlan gyermekkor csodás sejtel
szerény leányt, vagy pedig érzékeny szive az, mely súlyt szerető figyelmes jó anyát, a milyen l’ozsgai Gyurinak
meitől áthatott szivébe s bátortalanná, habozóvá tette.
fektet az ajándékok által kifejezhető szeretetre, 116111 van s olyan okosat és szépet milyen a Jolán mamája.
— Jer csak közelebb édes gyermekem s nézd ezt tudta hamarjában kisütni.
Olyat persze nem kapok a milyen az cn szép anyuskám
a sok, szép holmit, a mivel Jézuska megjutalmazta jó
— Kívántál volna még valamit szivem ? kérdé tőle volt, kit az Ibtcnko angyallá tett maga mellett. Az ál
magaviselctcdct, biztatta az apja mosolyogva.
feszülten.
momban látom: mindig megcsókol és megint, hogy le
A leányka erre nekibátorodott s hangos kiáltással
— Igen papa, volt az egyszerű, de határozott válasz. gyek jó. Sokáig törtem rajta a fejem, hogy ha majd
háromszor is körülnyargalta az ebédlőasztalt, melyen a
A szerető apa gondolt egyet s nyomban elövont jól fogok tudni Írni, levelet irok a jó Istenkének, adná
dúsan megrakott karácsonyfa pompázott. Majd ujjongva, kabátja belső zsebéből cgy ékszertokkot. Egy remekmű vissza mamuskámal. de Bösi mondta, hogy nem adják
vű brilliantos karék volt benne, és a mint kinyiíotta vissza, hát mn-t tőled várom apuskám, liogv legalább
*) Érdekes, hogy a Zoroaa/.tcr iskolájából kikerült mágu a tokkot szemkáprázató ragyogással töltötte cl a szobát. olyan hasonlót hozz nekem, a ki csak egy piczikét sze
sok szerint szintén ..Átlátszó Hit a lélek, » ezért halhatatlan és at
— Nesze leányom, ezt én adom neked ajándékul. retne és megvarrná babáim ruháit meg ha beteg vagyok
életnek ura. - — Ez IA kifejezés Jiit'jiinih- tehát szintén szó szerint
—- Ugyan papa nekem ez nem szükséges, szólt mcgsimogalná a fejemet, aztán téged is megcsókolna ha
veendő, t. i. villamos szikrának vagy áramnak.
U, J.

éltetek, — s jó és hatalmas szellemektől vezettetve
magasabb czélok felé fogtok majd sietni.
Hadd vonuljon be hozzátok e szent, e titokzatos
éjszakákon a világosság után való v ágy; hadd fordul
jon bennetek lelketeknek tűzgömbje*), a mely eddig
alant, a homályban járt, — a magasság felé s ébreszszen föl mindent, a mi csudalatos, a mi jó és szép
bennetek lakozik !
Boldog és áldásos karácsonyt!
Bánfi János.

A krisztkindli.
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esett az áldozatnak és egy hegyes kövei ágyba-fdbe
verte nem az öcsét, a kit elpusztítani akart,' hanem
annak ártatlan lű esztendős fiat, a ki az nap szerencsetlensegére az apja ágyába feküdt le. A szeren
csétlen flu eszméletlenül lekszik s felgyógyulásához
nem sok remény van. Lelrich Andrást a csendörség
azonnal letartóztatta.
b
— Ünnepélyes belgtatás A rullkai állami iskoIák gondnokságában Saayer Ferencz felügyelő elnökké
Olsavszky Gyula máv állomási főnök ulelnükké és
1 lafzer íiuadar Ka. od állomáafőnök rendes taggá
neveztetvén ki, tőlük a hivatalos esküt lierecz Gmda
kir. tanfelügyelő f. hó 19-én vette ki. Este a tantes
tület és gondnokság közösvacsorára gyűllek egybe,
a mely alkalommal az uj gondnoksági tagokat ün
nepelték.
°
— Az Odera-csatorna kérdése. Pozsonyi tudósí
tónk Írja . Az Odera-csatorna kérdése iránt város
szerte nagy az érdeklődés. Az irányadó körük Lucyer
tervét határozottan ellenzik, nemcsak politikai okok
ból, hanem azért is, mert a forgalmat Bées javára
elterelné Pozsonytól. De ugyanezek a körök a Vág
csatornáról sem akarnak tudni, hanem Pozsony ér
dekében arra törekszenek, hogy Morva-csatorna jöjjön
létre, de Magyarország forgalma ne Pécsen menjen át.
— Varmegyei közgyűlés. Turóczvármegve tör
vényhatósági bizottsága f. évi deczember hó 27-én
d. e. 10 órakor a vármegyeház nagytermében rendes
közgyűlést tart. A meghívók már szét küldetlek.
— A M. Á. V. üzletvezetőség figyelmébe. A mű t
héten f hó 15-én szombaton Kis Gsepcsényben laniló
gyűlés volt s ebből az alkalomból a tanító egylet
kérelmére az üzletvezetőség szive3 előzékenységgel
úgy intézkedett, hogy a Kis-Gsepcsényi állomáson a
reggeli 305 számú, este pedig a 300 számú személyvonatok a tanító egylet tagjainak le illetőleg fülszál
lása végett megálljának. A reggeli 305 számú vonat
meg is állott. Az esti azonban, daczára annak, hogy
a kis-csepcsényi őr vörös lámpát tartott elébe, majd
forgatta is lámpáját, a mi tudvalevőleg azt jelenti,
hogy a vonatnak akár van az előírva, akár nincs,
meg kell állania — vígan tovább haladt s az ott v á
rakozó 14 egyesületi tagnak — fütyült! Az, hogy az
arra hivatottak esetleg elmulasztottak a vonatszemélyzelet a megállásra figyelmeztetni, csak azoknak oko
zott kellemetlenséget, a kik kénytelenek voltak késő
este Kis-Gsepcsényben szállást keresni. De az a körül
mény, hogy a vonat a tilos jelzésre meg nem állott,
méltán aggodalomba ejthet mindenkit a ki vasúton
kénytelen utazni. Hogy pedig az őr szabályszerűen
leintette a vonatott azt a 14 várakozó bizonyítja.
— Költözködő hivatal. A «Tót Közművelődési
Egyesület* épü ete lassankint kezd benépesedni. A
m. kir. posta- és távirda hivatal már f. évi november
óta az épületben van, most pedig a m. kir. adóhiva
tal költözködik. A kinek tehat az adóhivatalban van
dolga, az azt már az uj helyiségben keresse.
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van erre szüksége, ki tövises, nehéz, rögös pályáján
egyedül a magyar Parnassus halhatatlan.ainak életé
ből s müveiből merítheti csak küzdelmes munkájához
a valódi, tiszta ideálizmust. Vörösmarty is tanító volt,
iskolája az egész haza, tantárgya a hazaszeretet, ta
nítási módja s eszköze a dal, mely a szívbe hatol,
zengzetes megkapó, örök s igaz. Majd előadja, hogy
a megindított gyűjtés eredménye 40 korona, melyet
a Dudapesti Hírlap alapjához fog beküldeni A meg
nyitó beszéd után Vavro Rezső negyedéves növendék
szavalta el, Koroda Pál «Vörösmarty* czimü szép kői
teményét erővel s hatásosan. Utána Bodor Ármin
növendék olvasta föl lendülettel megirt értékezését
a költő méltatásáról. S szép dal következett ez után,
Vörösmarty Vén czigánya, a melyet az énekkar adott
elő valódi művésziességgel. Ferk Ede és Schleer
Béla növendékek szavalatai után az első Szép Ilon
kát, az utóbbi Zalán futásának Előhangját adván
elő, a szép ünnepély véget ért.
— Színi elöadas Szucsányban. A «Szucsányi Vö
rös-Kereszt Egylet* f. évi deczember hó 31-én, a tár
saskör helyiségében saját alapja javára műkedvelői
előadással egybekötött tánczmulatságol rendez. Kez
dete pont 8 órakor. Felülfizelések köszönettel fogad
tatnak és hirlapiiag nyugtáztatnak. — Színre k e rü l:
• Miniszterelnök balja*. Vígjáték 1 felvonásban, irta:
Almási Tihamér. Személyek: Kovács városi tanács
nok : Baross Gusztáv ; Lolti, neje: Lövinger M alvin;
Eliz, leányuk: Rosenfeld Erzsiké; Tollagi, hiriapiró :
Hinkó Ferencz; Házmester: Krasznetz Iván; Inas:
Thuranecz András; 1. hordár: Mester Géza; 2 hor
dár: Tóth Gyula. Ezt követi <Ich und meine Schwiegermutíer*. Ebben szerepelnek: Stein Miksa, Spitz
Irma, Krasznetz Vilma és Drachsler Aranka. (Meghí
vókban előforduló sajtóhibák nem csak a nyomdát,
de a rendezőket is terheli; mindig jobb tehát Pálhoz
menni és nem Palihoz. A szedő.)
— Ruha a szegényeknek. A ruttkai iparos ifjúság
által rendezett színi előadás jövedelméből, valamint
az ottani olvasókör 20 koronás adományából 86 ko
rona értékben ruhák szereztettek be s azokat a rutlkai állami iskolában f hó 22 -én osztották ki a szegény
gyermekeknek.
— Biróválasztás Felsó-Turcseken. Mint onran ír
ják f. hó 18 án Zorkoczy T. főszolgabíró vezetése
alatt példás rendben tartották meg a biróválasztást.
Bíró lett Medved András, másodbiró Derer Vincze.
— Karácsonyfa ünnepélyek. Turócz-Szt.-Márton
ban már pénteken délelőtt tartották meg ezt a lélek
emelő ünnepséget. Özv. Hodobay Józsefné állami óvónő
ez évben is nagy türelemmel és igaz szeretettel ta 
nította be a kisdedeket, a kik a jelenvoltak nagy
gyönyörűségére adták elő pásztorjátékukat és versikéiket. liuttkdn az uj állami óvodában ma lesz ez az
ünnepély, a melynek költségeihez az ottani olvasókör,
a fogyasztási szövetkezet és több tanügybarát. is hoz
zájárullak. A betanítást itt Fábiánná Csákány Etelka
óvónő végezte Lehotczky Anna segédkezésével.

— Vörösmarty-ünnepóly a znióváraljai áll. tanító
— Hangverseny és tánczestóly Stubnyafiirdőn.
képzőben. A szózat nagy s halhatatlan költője iránti A Budapesten felállítandó Vürüsmarty-szobor iránt indí

kegyelet s a hazafias lelkesedés által athalva,
most midőn széles e hazában a társadalom minden
rétege ünnepekkel adózott a nagy költő dicső emlé
kének, a znióváraljai áll. tanítóképző intézet önképző
körének Jókai szakosztálya szintén az ünneplők so
rába lépett s csekély erejéhez mérten gyűjtést indí
tott a szobor javára. E hó 16-án folyt le e hazafias
s kegyeletes ünnepély a zniói intelligentia jelenlété
ben. A Szózatnak zenekiséretlel való előadása után
Párvy Endre, mint az önképzőkör elnöke, megnyitó
beszédet mondott. Megdicsérte az ifjak buzgalmát,
áldozalkézségét s leikökre kötötte, (ártsák meg s
ápolják lelkűkben a magyar haza irodalmi nagyjai
iránt eddig táplált vonzalmukat s szeretetüket, mert

tott mozgalom hullámai átcsaptak Turóczvármegyébe
is, s ez indította a stubnyafürdöi társadalmat arra, hogy
a szobor felállításához szükséges tökének létesítése czéljából országszerte megindított gyűjtésből eredő összegek
hez egy hangversenynyel fűszerezett tánczestély jöve
delmével hozzájáruljon. A bizottság a múlt hóban alakult
meg s 15 tagból áll. Elnöke Braun Soma, jegyzője Stamberger Mór és pénztárosa Szmctana Simon. Tagjai:
Braun Lajos, Donáth József, Ganóczy Gyula, Gyöngyüsy
Árpád, Hirscli József, Kölni Ede, Milch József, Nagy
Márton, Pátsch Vilmos, llcinitz József, Stransky Jakab,
Tauber Bcrnáth és Wilhcini Plllöp. Ezen estély 1901
évi január 6-án Schusdck Ignáez fürdöbérlő helyiségei
ben lesz megtartva. Személyjegy ára 2 korona, család-

liogy a mig ő fogatot szerez noki tisztitassa le magát
az udvarban lakó szegény asszony által.
A nevezett ablakában világosság fény le tt:
— Majd bezörgetek hozzá ! jegyezte meg Bondy.
— No tegye kérem, mert ha idegent s éppen férfit
vesz észre ablaka alatt be nem bocsátja. Nagyon tiszteséges és erkölcsös asszony. Egy év óta lakik itt s cgyébb
hibát nem fedeztünk fel benno a szegénységnél.
Midőn a szomszéd megzörgette az asszony ablakát,
Bondy futólag látta, hogy egy fenyögaly olött^ térdel az
asszony s a két kis gyertya között valami képet imád.
Végre bejutottak. Az asszony megtudván az esetet,
rongyot, kefét ragadott s buzgón kezdte tisztogatni az
elegáns úr czipöit. Ekkor ránézett Bondy a két gyertya
közötti képre s összerezzent. Ö maga volt ott levéve s
térdein az egy éves Miczí. Egy sejtelemtől elkapottan
felemelte az asszony arczát s megrendülve kiáltott fel:
— Margit, te!?
Az asszony megtántorodott aztán térdre omlott és
zokogott. Elbeszélte szaggáttottan, hogy mennyit szenve
dett, monnyiro kesereg s nehéz munkával kénytelen ke
nyerét megkeresni.
Most vezekel bűnéért s egyedüli öröme az a kis
kép, melynek személyei oly drágák előtte. Végre az
anyai szív szcrctctétől uckibátorodva megragadta Bondy
kezét kérlelve öt.
— Oh bocsássa meg nagy bűnömet uram s engedje
legalább néha látnom drága gyermekemet.
Bondy egy darabig küzködött magával, de azután
felvonta az asszonyt álló helyzetim, szilárdan mondván:
— Többet teszek ennél. Elviszem önt Miczi anyjá

nak, mert a gyermeket akarom boldoggá tenni vele. Ha
bízik magában, jöjjön velem I
Miczi már mélyen aludt, midőn apjának hivó sza
vára felnyitotta szemét.
— Édes leányom, betartottam Ígéretemet, itt a krisztkindli-ajándék, a mama!
Anya és boldog gyermeke örömkönnyek közt ölel
kezett össze. Bondy egy darabig szomorúan nézte, aztán
elfordult mialatt mormogá:
— Ha boldogságom hajója el is sülyedt a ron
csokból talán kikerül egy kis sajka, mely a nyugalmas
élet révébe enged beeveznem. Legalább ők boldogak!
#
Újra karácsonyest volt. Bondy vigabb hangulatban,
mint tavaly rendezte Miczi ajándékait a fa alatt, midőn
egyszerre rátört a vidám leány. No ha itt vagy. úgy se
baj, gondolta Bondy s kézen ragadta gyermekét elkezdte
neki magyarázni mi minden vár itt reá. Ej, papa, vágott
szavába pajkosan a leány, ez nekem semmi, mert a
másik szobába sokkal kedvesebb ajándékot küldött ne
künk a Jézuska!
— Váljon mit? kivánesiaskodott az apja.
— Egy — fiutestvérkét!
Bondy észnélkül elrohant s a leány örömrepesve
dúdolta a karácsonfa alatt:
Dicsőség az Istennek és békesség a jó embereknek !

1900. deczorober 23.

___________®

jegy ára -I korona. Tekintettol a hazafias czálra szives
feUlWzetésokol hálával veszünk és nyilvánosan elismerünk.
Kezdete este pont TVa órakor. Jegyeket árusítanak fctubnyafürdün: Schusdck Ignáez, Stransky Jakab es .kohn
Ede. Mosóczon : Szmctana Simon és T u ró c z-S z t. -Márton
ban : Moskóczi Forcnczné. A meghívók szétküldés alatt
állanak s e lap utján is meghivatik a nagyérdemű közön
ség. A ki tévedésből meghívót nem kapott, s arra igényt
tart, forduljon a bizottság elnökéhez Braun Soma turóczszt.-mártoni kir. adótiszthez. — A hangverseny műsora:
1. Szózat, Vör ísmarty-tól: előadja a zenekar. — 2. A
vén ;igány, ' rösm rty-lól; szavalja Pátsch Vilmos. —
3. V . Walla. La péti a polka de Joliéért, zongorán
előadja Nagy Gizi.
4. Felolvasás. Braun So.-.ától. - 5. Magyar népdalok, zenekiséret mellett énekli Reinitz
Gizi. — 6. Monológ, előadja Stransky Irén. — 7. Zon
gora- és hogedíi duetté, előadják Nagy Gizi és Tauber
Bernáth. — 8. Szép Ilonka, Vörösmarty-tól; szavalja
Nagy Ilonka. — 9. Magyar népdalok, Nagy Gizi zon
gora-kísérete mellett énekli Gyöngyösy Árpád. — 10.
Búr induló; előadja a zenekar.
—■ Biroválasztas Stubnyafürdón. F. évi deczember
14 én folyt le Stubnyafürdőn is a biró-választás,
mely alkalommal a bírói minőségben már 8 év óta
működő Stranszky Jakab iránt újból nyilvánult a köz
bizalom, a mennyiben őt újból egyhangúlag válasz
tották meg Stubnyafürdő község birájává.
— Szünetelő iskola. Felső-Stubnyán a községi
iskolában a tanítást bo kellett szüntetni mert a ta
nulók közölt a vörheny nagy pusztítást vitt végbe.
— Adakozás. Néhai JJzurek Mihály nagycsepcsényi állami iskolai tanító özvegye és árvái javára
adakoztak: Bere.cz Gyula 20 K, Somogyi Géza 10 K,
Ulrich Vendel 4 K, Zvada Aulai 4 K, Kallósba István
2 K, Szuchács János 2 K, Farkas István és neje 6 K,
Gregrovits József 2 K, Dittert Ferencz 5 K, Kirchmayer Győző 2 K, Berts Ottó 5 K, Papp Mariska
1 K, Kaiser Borbála 1 K, Kossina Teréz 1 K, Riecsánszky Matild 2 K, Müller Ottilia 2 K, Olezy Irén
1 K, Ulrich Margit 2 K, Czinczik Nándor 1 K, Bálázs
Endre 5 K, Barisch Gyula 2 K, Gruber János 2 K,
Pletrich János 2 K, Eördögh Károly 2 K, Kristofcsák
Lajos 1 K, Horváth Lajos 2 K, Hűmmel Irma 1 K,
Szeofa Károly 2 K, Csepcsányi Ferencz 2 K, Többen
együtt 6 K, Boldis Ignátz 2 K, Singer Mór 2 K, Párvy
Endre 5 K, Saager Ferencz 5 K, Halkó Zoltán 2 K,
Stiffel 1 K, Riszuer József 2 K, Rakilta Samu 2 K,
Fábianné 1 K, Barthos Emma 1K, Hodobayné 2 K,
Beck Jolán 2 K, Kailbach 2 K, Gruber Vilma 2 K,
Mayer Janka 2 K, Veszély Imre 1 K, Ilgó László 2 K,
Debnár János l K, Draskóczy Lajos 1 K, Rosenzveig
Arnold 1 K, Lehotzky Ilona 1 K, Rakkittáné 1 K,
Láng Lajos 1 K, Fischer Margit 2 K, Lehotzky Anna
1 K, Ploy Irén 1 K, Stollmann Margit 1 K, Galanda
Olga 1 K, Reichmann Sándor 1 K, Ádám János 1 K,
Paulinyi Gábor 1 K, és Zsorna Rezső 1 K, összesen
102 K. Ezt az összeget a minden támasz nélkül ma
radt özvegynek és 6 kiskorú árvájának a kir. tanfel
ügyelő kézbesítette, a ki adományokat továbbra is szí
vesen közvetít. Irgalmas cselekedetet végeznek, a kik
ezekről a szegény emberekről megemlékeznek.
Tűz Kis-Selmeczen. Mint Kis-Selmeczröl írják
f. hó 20-án este egy takarniánynyal telt pajta lett a
lángok martaléka. A tűzoltóság báró liévay László főpa
rancsnok vezetése alatt derakasan működött és sikerült
a tüzet lokalizálni. Minthogy alapos a gyanú, hogy gyúj
togatás esete forog fenn, a csendőrség a nyomozást meg
indította.
— A Slovenszke Noviny, az a hazafias szellemben '
szerkesztett tót nyelvű lap újévtől kezdve napilappá
alakul át A legmelegebben ajánljuk tótul is olvasó
közönségünknek.
— Vásár. A karácsonyelőtti vásár, melynek az
idő is kedvezett Turócz-Szt.-Mártonban nagy élénk
séggel tartatott meg.
— Közgyűlés. A liptó szent-miklósi »Magyar T á r
salgó Kör*, mint lapunknak Írják, a mull héten tartá
rendes évi közgyűlését. A titkári jelentésből kitűnik,
hogy az évi bevétel 5433 K. 16 f., a kiadás 5131 K.
36 f. volt A körnek 138 tagja van. A tagsági dij
helybelieknek, kiknek jövedelme meghaladja a 120U
koronát 20 korona és 4 K. pótlék, a vidékieknek és
helybeli kevesebb jövedelmű tagoknak 16 K. és 2 K.
pótlék, mely pótlekok az adósság törlesztésére fordittanak. A távozó Kürlhy Lajos főispán helyébe ki
a kört több éven át tapintattal és buzgalommal ve
zette, Szmrecsányi Arisztid választatott meg eluökké.
Uj választmányi taggá lett Joób Marczell h. alispán.
A többi tisztviselő a régi maradt. A pénztári köny
veket megvizsgálták és mindent rendben találtak. A
pénztárosnak ötven korona tizzteleldijat szavaz
tak meg.
— Tanitógyülós Ruttkán. A turócz-szt.-mártonblatniczai járáskor f. hó 19-én Ruttkán tartotta őszi
kürgyülésé'. **, melyen több érdekes felolvasást tar
tottak. L j lyását jövő számunkban ismertetjük s
ott fogj i ; közölni Kailbach Józsa állami tanítónőnek
• V öröm rrty emlékezete* czimü sikerült felolvasá
sát is.
— A falragasz művészet fokozódó mérvben
kezdi magára kelteni a közérdeklődést; s annyi speci
ális kiállítás után végre az idei párisi világkiállítás már
megtelő nagy helyet szentel neki. A monarchia nagy
iparában o téren első helyet foglal cl a Kathreiner ezég,
a mely azt évek óla mélyrehatóan és olőkelő módon
ápolta, eredeti, kiváló niuvcszios képtárgyak felhaszná
lása által. Bizonyítéka enn k az utczáken újabban kira
gasz! ott és
:ulon kereskedőnél látható Kathreiner
liirdi s: vöi ernyővel egy mosolygó leánykakép, a
melynek fényhatása cpenséggcl meglepő, s a s:..mléloro
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serkentő művészies benyomást gyakorol. Kívánjuk, hogy
az a rendkívüli kedvesen meginvitáló leányka, a ki a
secossiós zöld (indzsát magasra tartja, az oly általánosan
kedvelt Kathroinor-kávénak igen hathatós terjesztőjének
bizonyuljon.

Irodalom.
..Egyszer volt hol nem volt . . .“ (Hanti János
meséskönyve*) Kívánatos a külseje. Értékes belseje. De
evvel még nem mondtam el mindent erről a tartalmas
és jókora fokos könyvről, (374 lapra terjed) melyet a
kiadó, Lumpéi Róbert (Wodianer F. és fiai Budapesten)
jónak látott újabb kiadásban is forgalomba hozni. így
liát a tüz-próbát már kiállta. Az uj kiadás a karácsonyi
könyvpiaczon kerül forgalomba. (Ara ti korona.) És kér
dem van-c szebb kritika, mint akiadó bizodalma V Ha
jól Ycszszük, különösen a mai reális vénája időkben, ez
még egy Sarcey tollánál is ékesebben bizonyít.
Végigolvastam az uj kiadást. És mondhatom, igaz
gyönyörűséggel. Rögtön az az ötletem támadt, hogy
kritikát irok róla. Elvégre is éhez jussom van. Apa va
gyok és felig-inoddig iró-ember (ha nem épen czélibcli is): mért ne találhatnám el tehát a szeget a fejénV
Bocsánat azonban, ha nem a megszokott sablont
követem bírálatomban. Ez egy kicsit rendellenes, az
igaz: de azért ne gondolja senki, hogy a szertelenség
minden rend nélkül való. (Ha már minden áron rendet
és logikát akarunk).
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és hogy a fennebb megjelölt ingatlaneág az 1901. évi
január hó 12. napján d. e. 10 órakor Znióváralján meg
tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is
el fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes
ingatlanság kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben,
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszolgáltatni.
Kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Znióváralján, 1900. évi október hó 17-én.
Dr. Bedó Béla

51. szám

A R I c h t o r - t 'ó i e

Hornoiiy-Pain-Expeller
Liuiment. Cápáiéi comp.
('^y légi kipróbált háziszer, a moly már több mini 30
i y óta mcgbúliató hcdörzsölésűl alkalmaztál ik küszvénynél, csíknál és meghűléseknél.
I n t é s . Silányabb utánzatok miatt bovásúrláskormiinlig
^
lömmel legyünk a „Horgony" védjegyre
és a „Richlcr" ezégjegyzésro.
HU f.. 1 k. 10 f. és 2 k. álban úgyszólván minden
gyégyszortárban kopható. Főraktár: T ö r ö k
J ó z s e f gyógyszerésznél B u d a p e s t e n .

kir. albiró.

Richter F. Ad. és társa,

cs& sz. é s

kir. u d v a r i s z á llító k .
R u d o lsta d t.

2/558. tik. sz. 1900.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szt.-márfoni kir. jbiróság mint telek
könyvi hatóság közhírré tesz, hogy a turócz-szentmártoni r. takarékpénztárnak Jeszenszky Ferencze
József el eni végrehajtási ügyében a beszlerczebányai
kir. törvényszék terület köréhez tartozó turóoz-szt.márloni kir. járásbíróság területén Felső-Jeszen köz
ségben fekvő az ottani 3. sz tjkönyvben A. -j- 0—16.
és 19—25. sor-sz. a. felvett és egészben Jeszenszky
Ferencze József nevére irt jószágtestekre 1558 K
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1901. évi
január hó ll-ik napján d. e. 10 órakor Felső-Jeszen
községben a község házánál megtartandó nyilvános
árverésen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
becs-i 1letve kikiáltásiárának 10-át készpénzben vagy
az 1881: LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal
számított és 1881. évi november hó 1-én 3333. sz.
a. keit igaz«ágiigyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes érték papírban kiküldött kezé
hez letenni avagy az 1881: LX. t.-c. 170. § a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelye
zéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszol
gáltatni.
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
furócz-Szt. Mártonban. 1900. évi augusztus 24
Fekete kir. táblai bíró h e lyett:
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— No gyerekek! — mondom kis leányomnak és
kis fiamnak — ti okos gyermekek vagytok, jertek csak
ide mellém, csináljunk magunknak egy jó napot.
— Mit hoztál, apa?
nagy m élysé g b ő l fa k a 
— Ezt a képes könyvet.
— Mutasd csak! Add ide ! — —
d ó á lla n d ó öss zetételű ,
Szóval, a gyerekek majd szétszedtek az uj képes
i g e n t i s z t a , c a l c i u m és
könyvért. Ez volt a kezdet.
Mikor a képeket már nem győzték eléggé néze
m a g n e s iu m - hyd ro ca rgetni, akkor szép szóval elcsaltam tőlük a könyvet. Le
b o n a to s á s v á n y v íz n e k
ültem vele az asztalhoz. Kis fiam nyomban az ölembe
termett. Kis leányom pedig odahuzott egy széket szoro
m in ő s íte n d ő .
san az enyém mellé, felppezkolódott arra, átölelve a
nyakamat.
Találomra felnyitottam a könyvet. Elkezdtem az
egyik mesét olvasni. Lett erre öröm a háznál. A gyer
Medzihradszky, kir. albiró.
mekek még soha annyit nem beczéztek. mint ezen az
Kapható minden jobb füszerkereskedésben
estén. Örömükben azt se tudták, hogy minek nevessenek.
és vendéglőben.
Ujráztatni akartak minden mesét, a mit egyszer felolvas
tam. És igy van ez azóta is. De én magam a felnőtt 2399. tk. sz. 1990.
________|ZIa,tza.i i p a r -HIHIB
ember is velők mulatoztam ; s Ita szomorú helyre értünk,
Árverési hirdetményi kivonat.
velők szoinorkodtam. Ereztem az igazi iró szive dobogá
sát, s az iró egyéniségét, ki munkáinál a maga lábán
A t.-szt. mártoni kir. járásbíróság mint telek
jár. Éreztem, hogy a mit megirt azt a tiszta költészet könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Jarocinskv Zsigaranytollával irta meg. Különben, hogy is tudott volna mondnak Urszinyi Máté elleni végrehajtási ügyében!
olyan közel férkőzni az ösztönében élő gyermeklélekbez. a beszterczebányai kir. törvényszék terület köréhez
szö v ő g y á r, K ésm árk
a mely úgyszólván első himporában van.
tartozó turócz-sz!.mártoni kir. járásbíróság területén]
elismert hirneves
f
Meséi valódi költemények, melyekben az álmot va Blatnicza községben fekvő, a blatniczai 11. sz. tjkönyv- j
lóvá, a valót álommá varázsolja s mindezt művészettel | ben. A I 44—58. sor-sz. a. felvett és egészben Úr
és keresetlenül. Nem tehetek róla ba csak dicsérni tu- szinyi Máté nevére irt jószágtestre 18!8 K megálla-1
dóm könyvét; holott — mcgvallo — szerettem volna jpilott kikiáltási árban az árveié t elrendelte és hogy
szőrszálhasogató lenni.
fennebb megjelölt ingatlanság az 1901. évi január ho
és
Az uj kiadás egyszersmind bővítve is van : s meg '9 ik napján d. e. 10 órakor Blatniczi községben
hiszik rajta, hogy a szerző leggondosabb átvizsgálás: község házánál megtartandó nyilvános árverésen a ki
kiáltási áron alól is el fog adatni.
után került sajtó alá.
minden nagyobb üzletben kaphatók.
Örüljetek gyermekek !
0. Zs.
Árverezni akarók kötelések a kikiáltási ár 10
*) L apunk kiadóhivatala utján is kapható.
°/o át készpénzben vagy óvadék képes értékpapírban
•od-Sít-íj.
a kiküldött kezéhez letenni.
vódjegygyol van
Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Szerke sztői üzenetek.
cllátv
Munkatársainknak és mindazoknak, a kik a szerkesztőt az
Turócz-Szt. Márton, 1900. augusztus hó 24 én
ünnepek alkalm ából üdvözölték, viszont boldog ünnepeket kiváFekete
zaját
má
A nehéz kény
nunk. — U. </.,

|W E I1 T K Á E O L Y és T á rsa i |
f
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decz. 8-án a 49. szám ban m egjelent. Intézkedtem , li gy azonnal
kiadóhivatalt terheli. Kérdését köm egküldjék. A m ulasztás
szőnöm. Jó l vagyok. — K L., Abrahámfalu. Kellő időben érke■zbánya. Másk
zett, j j l m egírta.
3318. tk. i , 1900.
is keressen föl. — C*. J. Az ünnepeket itt töltjük, csak ezek
elteltével m együnk B udapestre, de csak nehány napra. — l f . ./.,
Szucsány. Az adom ány m egérkezett, a szegény özvegy nevében
köszönöm .
A turócz-szt.-mártoni

kir. itélö tá b la i bíró

feljebb — 14 méter!
póstabér és vámmen
tesen szállítva ! Minták postafordultával küldetnek ;
nemkülönben fekete, fehér és s/.ines »Ilennebergselvem* 45 krtól l í frt 05 krig méterenkint.
Henneberg ti se ly em gy ár os
Zür ichben

8 frt 40 krtól

1831. tk. sz, litUO

Árverési hirdetményi kivomit.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi
hatóság közhírré teszi, begy Porubszky László végre
h a jta tn a k Stila János ügygondnoka, Kohut János
végrehajtást szenvedő elleni 227 rub. 75 köp és 50
frt tőke és jár. iránti végrehajtási ügyében a znióváraljai kir. járásbíróság területén lévő Znióváralján
fekvő, a znióváraljai 270. sz. tjkvben A. 2 —4. sorsz. a. foglalt B. 1. t. a. felerészben Stila János ne
vére irt és az 1881. LX t ez. 150. § d pontja alap 
ján B. 2. t. a. felerészben Peterecz Mária nevére irt
ingatlanra a 00. sz. házzal 870 koronában ezennel
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte,

Hazai ipar!

L egjob b

Árverési hirdetményi kivonat.

Foulard-sgi

SZKPESSÉCI VÁSZON~
D A M ASZT-ÁRUI

a „Luxur-szivarka-liiively,

kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, liogy a m. kir.
államkincstárnak Velits Adolf s társai elleni végre m ivel sem m inem ű az egészségre á rta lm a s a lk a tré s z t sem fog
hajtási ügyében Bella községben fekvő a bellai 309. lal m agában.
sz. tjben A -j- 4 —0. sor. 1101/i 1150/b/a hr. sz. a. fel
vett s Velits Adolf nevére irt jószágtestekre 110 K
kikiáltási ár mellett, b) a bellai 393. sz. tjkvben A.
I. 1 —2. sor- 1128 —1147. hr. sz a. felvett s Velits
szül. Lauer Johanrn nevére irt ingatlanokra 178 K v í
20 f kikiállási ár mellett é? c) a bellai 486. sz. tjben
A. -f- 1. sor , 1142. hr. sz. a. felvett s B 1. tét. sze
A ki egyszer h a s z n á lta a „ l . u x u N u- N z t% a r l< n - I lii
rint "/8 részben Velits sz. Lauer Johanna nevére irt v e l y f , többé sem m iféle m ás fa jtá t nem fog v á s á ro ln i
jószágtestre 882 K 20 f kikiáltási ár mellett a vissz
K apható kizáró lag o san
a v e ré st elrendelte és hogy a lennebbi inga'lanság
az 1901. évi januar ho 14-ik napján d. e. 10 órakor
désében
Bellán a községházánál megtartandó nyilvános árve
T u ró c - S - i j t .- ú H o ik Im i i .
résen a megállapított kikiáltási áron alól is el fog
adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlansúg kikiáltási árának 10p/o-át készpénzben, vagy
óvadékképes érték papírban a kiküldött kezéhez
letenni vagy pedig a bánatpénznek, a biróságnál lett K a is e r -« n
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös
k ö h ö g é s és huruthnál
mervényt átszolgáltatoi.
közjegyzőileg m egerős ite tt b i z o n y í t v á n y
Az árverési feltételek a tkvi balóságnál és Bella
á ltal elism erv e = = - - ~
község elöljáróságánál a hivatalos órák alatt meg
F.gyedül b eb iz o n y ito tt biztos h atá ssa l
l* ö tekinthető*.
Im i'iilli és «‘ln> álliáM odánnál.
Kir. Jbiróság mint tkv. hatóság.
K apható 2 0 é- IO (illércs csom agokban :
Turócz-Szt -Mártonban, 1900. deczember 3-án
Medzihradszky GRABEI? MIKSA es FIA f ü s z e r - ü z l e t é b e n

Moskóczi Ferencné pap-r;kercske‘

m ell-czu k o rk ák

K .2 6 5 0

kir. albiró.

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

Turócz-Szent-Mártonban.

