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Kiadóhivatal: a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda"
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turócz-Szt.-Mártonba küldendők-

Hirdetések lngjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

Vívm ányok.
Jóleső  megelégedéssel böngészgettünk a 

lapunk  m últ heti szám a részére kü ldö tt tudó 
sításokban , am elyek a Szylveszter estéjén  ren 
dezett m űkedvelő m agyar szín i előadásokról 
beszám oltak. S e m egelégedésünk nem  volt 
p illanatnyi, m ert h isz ’ lapunk mai szám ában  
is ta lá lkoznak  o lvasóink ilyen tudósítással. A 
mi ezelő tt még 10 — 15 évvel is csak nagy 
fáradságok révén s úgy szólván egy nagyobb 
vidék m agyar in te lligen tiá jának  részvétele  mel
le tt volt lehetséges, s csak itt, a megye szék
h e ly én : az most m ár á tp lán tálódo tt a vidék, 
a megye kisebb helységeibe is, úgy hogy ma 
m ár H ultkán , S tubnyafürdőn, Znión, Szucsány- 
ban  is buzgólkodnak hazafias lelkületű egyének 
a m agyar szónak, a m agyar szellem nek tá rsa 
dalm i u tón  való te rjesztése  és szilárd ítása  
körül, még pedig sikerrel, m ert nem a meg
h ívo ttak  szűk köre látogatja azokat a m agyar 
e lőadásokat, hanem , am in t tudósító ink  levelei
ből egyre-m ásra  é rtesü lünk , ezen e lőadásokra 
oly nagy szám ban jelenik meg az illető hely 
ség és környékének  közönsége, hogy egy tek in 
té lyes részének m ár helyet sem tudnak szorítan i 
a terem ben , a mely azu tán  nagy bosszanko- 
d ásá ra  künn szorul. R u ttkán , a ta rka-barka  
Jakósságu kis faluban, egy lelkes állam i tanító  
kezdem ényezése következtében iparos ifjak, 
m ühelyi m unkások, polgárlányok lépnek a m a
gyar M úzsa szo lgála tába, s még küzdve bár a 
m agyar irodalm i nyelv nehézségeivel, S ikerrel 
szerepelnek  feladatuk m egoldásában ; azok a 
nagy vasúti étterm ek pedig, a hol a színpadot 
föl szoktak állítani, szűknek b izonyulnak, s 
m ár az az óhaj is felm erült, vajha nagyobb 
te rm e l kaphatnának  e czélra. M ert ugyanott, 
ugyanoly elem ekből egy m ásik áll. tan ító  fá ra 
dozása m ellett m agyar daloskor is szokott 
szerepe ln i. — És S^uc.sányban azzal a tervvel 
foglalkoznak, hogy ezentúl egészen mellőzik 
a ném et sz índarabokat és csak m agyarul fog
nak já tszan i az o ttan i m űkedvelők, itt  egy 
sokat igénybe vett doktor szem eli szabad per-

czeit a nem es, hazafias ügynek. — S lubnya- 
fürdőn, a hol a jó régi időkben csak össze
esküvés szövésére jö ttek  össze így télviz idején 
a bús m agyarok, néhány év előtt pedig még irul 
is alig m arad t o tt nehány  ember té lire , a m ull 
héten volt színi előadás, s úgy halljuk, hogy 
ezentúl többször, sűrűbben fognak ilyet ren 
dezni. Itt a  fiatalság a kezdem ényező és egy 
kir. adó lisztünk  a mozgalom lelke; de nem 
szabad m egfeledkeznünk az ottani főszolgabíró
ról sem, a kinek kezdem ényezésére azok a 
tá rsa s  összejövetelek ta rta ttak , a melyekről 
lapunk is rendesen  m egemlékezett. — Znió- 
váralján  a tan ilóképezde tanári kara, a köz
alap ítvány i erdőm ester és a kir. já rásb iró  á lla
nak  hazafias ügyünk társadalm i u tón  való 
m egoldásának szolgálatában, szin tén  sikeresen .

Jól tudjuk azt, hogy ezek nem kedves 
dolgok a tót nem zetiségi sajtó em berei előtt, 
ső t azt is tud juk , hogy akadni lógnak, akik 
fitym álva azt m ondják majd, hogy a m agyaro
sodásnak eme jelenségei csak a fizetett, tehát 
lekötelezett állam i alkalm azottak , no meg — 
a zsidók között tapasz ta lhatók ; maga a nép, a 
tót nép azonban most is tót s az is marad 
m indvégig No, nem igy van egészen, és igen 
sajnáljuk  az igy vélekedőket, hogy őket illú
zióiktól meg kell fosztanunk . M ert éppen most 
folyt le a népszám lálás, s egy igen m egbízható 
em berünk azt je len te tte  rak u n k , hogy az 1860 . 
éven innen szü le te tt tót anyanyelvű  lakoson 
között csak elvétve akadnak olyanok, akik 
m agyarul nem tudnak, és ha a népszám lálás 
ide vonatkozó adatai talán nem is m utatnak 
majd föl valam i fenom enális eredm ényeket a 
m agyar nyelv terjedése tek in tetében, úgy ez 
azon körülm énynek is lesz be tudható , hogy 
akad tak  a tót lakosok közölt olyanok is, a kik 
a nem zetiségi sajtó izgatásaitól megm ételyezve, 
m egvadulva, nem vallják be nyíltan  m agyar 
nyelvi ism ereteiket; —  a mi azonban m agán 
a tényen m itsem  változtat.

Igen, az ország korm ányának czéltudatos 
népokta tási és ku ltú rpo litiká jának , az új
kori népiskola és a benne működő buzgó, ha

zafias tan ítók  fáradozásának m ár szemmel 
lá th a tó  vívm ányai vannak, a melyek egyúttal 
a z t a bár zajtalan, de annál hatásosabb és á l
dásosabb m űködést is dicsérik, a mely a volt 
és a m ostani megyei főkorm ányzato t jellem zi. 
És most megm ozdult a társadalom  is, hogy 
maga is kivegye a maga részét a nagy m un
kából, a mely a rra  a czélra törekszik, hogy 
bárm i legyen is anyanyelvűnk, vallásunk, ra n 
gunk, társadalm i á llásunk , politikai m eggyőző
d ésünk : a m agyar nyelv ism eretében é3 közös 
hazánk szere te tében  egyek legyünk, s hogy ez 
a kettő képezze a tisz tességen és becsü le tes
ségen kívül a kölcsönös m egértés, m egbecsülés 
és honfiszeretet kapcsát és alapját.

Ezért kívánjuk, óhajtjuk, hogy tá rsad a l
munk fáradozását a legteljesebb siker k o ro 
názza e té ren ; és nem szűnünk  meg a rra  k é rn i 
ezt a társadalm at, hogy legyen k itartó  és sz í
vós eme m unkájában ; ne zav a rtassa  meg és 
kedvellenittesse  el m agát senki és semmi ál
tal ------------ I Akkor azu tán  eljön az a várva
várt kor, a m ikor a testvéri béke és sze re te t 
dúsan  kárpótolni fog m inket az élet gondjaiért 
és viszontagságaiért.

A Felvidéken nagyon is érthető érdeklődést kelt az 
a hírlapi mozgolódás, melyet a tót nemzetiségi izgatók 
a cseh-tót testvéresltlés ügyében kifejtenek, amelyről ka
rácsonyi számunkban már szót ejtettünk. A nyalánk 
macska nem ólálkodhatik óvatosabban a forró kása kö
rül, mint a mily furfanggal igyekeznek azok a nemzeti
ségi újságok rátukmálni a mi jóielkíi tót népünkre azt 
a Kieger által Prágában mondva csinált cseh-tót egységet. 
Azt ugyanis nem merik a magyar királyához lojálisán 
liíl tót népnek bevallani, hogy politikailag az egyesülés 
a csehekkel a koronás fejedelem ellen irányuló lázadás 
volna, aki az alkotmányra tett bitesküjével biztosítja 
Szent István birodalmának épségét s oszthatatlanságát. 
Viszont azonban társadalmi, nyelvi s mivelödési téren 
annál nagyobb fortélylyal iparkodnak arra, hogy a Fel
vidék tót ajkú lakosságát annak a politikai egyesülésnek 
megnyerjék. Ezt a politikai akna-munkát mi itt csak fe
lületesen érintjük abból a czélból, hogy a kulturtársadalmi 
köpenyeget föllebbentsük, amelylyel a legújabb nemzeti
ségi izgatás takarózik, hogy elfedje abban mes
terkedéseit eláruló lólábát. Annál nyíltabban kell azonban 
visszautasítanunk azokat a szemfényvesztő fogásokat, me
lyekkel a tót ajkú népet ki akarják yetkőztetni a maga

* „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TABCZfJA.
Turóczvármegye 

főispánjai s tisztviselői.
Közli: Bráz Béla 

(Folytatás.)
— A »Felvidéki Híradó* eredeti tá rczája . —

Az 1687. évi orszaggyü'ésen kimondottak az eper
jesi commissio megszüntetését s igy teljesen eltemették 
a gyaszeml-kü vérnirósagot. A kiru'y 1688. február hó 
2 i-én keln.zett memorialéjaoan gróf Csaky Isivant ama 
joggal ruházta fel, hogy Eperjesen egy ujool alakítandó 
Gommissio Ietesutessek, melynek feladata az eperjesi 
vérbirósag áltál lefoglalt s a kir. fiscus kezén levő ne
mesi birtokok sequestralasanak revisioja, — s az ott 
kivégzett honfiak után fenmaradt s szinten a fi-.cu.si 
kézén levő birtokok örökösödési jogának megaiiapitasa 
volt. A felUivizsgaló bizottság elnokeve a kiraiy Ben- 
kovich Ágost nagyváradi püspököt nevezte ki. felhivan 
egyúttal a megyéxet, hogy ha jogtalanul lefoyl It bir
tok volna a megyeben, az ugv érdemleges megvi'.sga- 
lasa végett panaszukat terjeszszek a nagyváradi püs
pök eié.

Gróf Csáky István a commissio egybehivását 1688. 
szept. 16-ara tűzte ki. A megye részéről ez ügyben 
intézkedés nem forgott fen, mivel csakis DessŐffy Fe- 
rencz volt elfogva, de Eperjesről megszabadulván, bir
tokai is visszaaHattak.

A török uralma Magyarországon napról-napra 
szőkébb körbe szoríttátott. A zernyesti csataval egyi

dejűleg Nándorfehérvár (BelgradJ is magyar kézre ju
tott. A téli idő beálltává! a nemet s a kisegítő kato
naság visszavonult az országba téli szállásra.

A király a császári s az összes hadsereg főhadi- 
biztosava Karaffat nevezte ki azon megbízással, hogy 
az egyes megyékkel a téli élelmiszerek (portiok) kive
tése iránt lépjen érintkezésbe. Megyénk katonai szem
pontból a Deszterczebanyai kerületi biztossághoz tarto
zott, hol hadi biztosként Eckler György működött (i 
beszterczei hadbirosaghoz tartozott Turocz, Bars, Hont 
és Zolyom megye).

Megyénkre 700 portio vettetett ki. »Ne csodálkoz
zék a megye ezen nagy szám felett — Írja Karnffi, — 
megérdemli azon vitéz sereg, meiy a h.za fenmar.ida- 
saert s a házi szentélyért vérét ontja, ezen nagyobo s 
jól kierdemlett Der».«

De a megye minden tekintetben ki lévén merülve 
s a nyomorig eiszegenyedve, ezen kivetés ellen feieboe» 
zett s megni/ó levelid OKohcsanyi Pait küide a nádor
hoz és KarafT.hoz,

Eszterha/y Pál nádor értesíti a megyét, hogy 
eléggé fáradozol' Becsoen a portiók könnyebbitese 
vegett a királynál s minis ereméi, de semmit ki nem 
vihetett, csak legalább több ne legyen. »Azon teszünk 
— Írja — hogy eö lelséghe legyen irgalmassagg.il az 
reánk vetett elviselhetetlen súiyos portiók iránti* Ka- 
raíTa szintén tudatja a megyevei, hogy habar a megye 
hűséggel viseltetik a király iránt, de a kikerülhetetlen 
viszonyok parancsoljak, hogy a kivetett élelmiszert 
fizesse meg a megye.

Az eperjesi vértörvényszék gyászos emléke s a 
folyton súlyosbodó katonai élelmezési teher a jobb ér- 
zésüek kezébe adta a fegyvert. így Liptóban a Pongracz

testvérek János és Gáspár maguk köré gyűjtve néhány 
száz embert, kitűzték Tökölyi zászlaját s a szomszéd 
megyékben igyekeztek híveket szerezni s Sziléziát s 
Morvát bebarangolva, pusztítottak. Megyénkocn a la- 
zadasra semmiféle kedv nem mutatkozott, okulván a 
nemesseg a múlt gyászos példáján, a szegénység pedig 
bujdosott a katonaság elöl. »De ha legkisebb felkelés 
vagy elegüietienség mutatkoznék — Írja a megye a 
királynak — a megyei nemesség s hajdúság készen

1 all annak elnyomatatasara.<
Az alispán folyton katonai dolgokkal s ügyekkel 

lévén elfoglalva, helyettes alispánnak treöosztói Révay 
Zsigmond választatott meg.

Nem oleg teher volt e megyére az élelmiszer ki- 
vete-.e, de teu eiszaltasolasra még a Piccolomini lovas
ezred 2- zas/loalja rendeltetett. Eckler György hadibiz
tos fe hívja a megyét, hogy hadi biztosokat küldjön a 
katonaság elszallasolasara. A megye Rakovszky Meny
hértet és Kereskenyi Istvánt küldte Beszterczére, hogy 

j kérjék a hadbiztost, ne helyezze ezen szegény megyebe 
[neve-ett katonaságot. Honorárium fejeoen 50 tátiért 
küldött Eckiernek A honorárium igeretet eredménye
zett, de semmi elengedést. Sót a kir. leirat szigorúan 
meghagyta a fizetést s t-lóadia a fi/eiesi modo/.aiot — 
kik es mnyen aranyban tarto/n ik fizetni.

I.  Áitalaoan a nemesek s szabad* m is o k  (lioer- 
tini), kik ingatlannal hirnak.  2)  kik portavai  oirnak,  ha 
nincs is ingatlanjuk (föld), de ig ivódó m »rha)UK van, 
3) az aimaiistak, 4) szab. kir. varosban lakó nemesek, 
5) kir. kamaranak tisztviselői, 6) a fizetés minden két 
hetben történjék, hogy legyen a katonaságnak miből 
élnie s ne kénytelenittessék a lakosság karara rabo'ni. 

A megye kénytelen volt a kivetett Repartitiót
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résében nemcsak megtagadja tót anyanyelvű népünk szcrsm.ml elismerni es megbecsül... is tudjak, 
múltját, moly özei* óve ;i magyarhoz testvéri kötelékkel i o  ^agyméltósága ti Vallás és közoktatásügyi m. 
fűzi, hanem még jövő boldogulását is kizártnak mondja, JHinistcr úr engem bízott meg, hogy o legkogyel- 
ha nem csatlaKOzik mindenestül, tehát nyelőben s vallás- j mesobben adományozott keresztet a kitüntetettnek ünuc- 
ban is a csehekhez, vagyis, ha anyanyelvét nem dobja. pé|vcscn kézbositsom. Én a vett fölhívásnak megfelelőig 
el magától, és az evangélikus tótság még az ősi hitét|a rt.JU|je| ünnepélyes kézbesítését eredetileg egy külön 
is avégböl, hogy minél könnyebben olvadjon be a cseh 0 czélból megtartani szándékolt összejövetelen óhajtottam 
nemzetiségbe. 1 Iát csak ennyi becse van a tót ny’elynek j oszküzöln!: de a kitüntetett egyenes kérelmére, ki
még született tótok szemében is!? Ha pedig igy áll a mjm]on Zíljosabb llnnepeltotést mellőzni kívánt, a rendjel

átadását ezen bizottságnak, — melynek a kitüntetett hi
vatali állásánál fogva egyik oszlopos tagja, mint amúgy 
is tanügyi hatóságnak, moly a kir. tanfelügyelő műkö
dését megítélni leginkább hivatva van, — e mai ülésére 
halasztottam.

Midőn tehát ezen lcgkegyelmcscbbcn adományo
zott érdemjelvényt Nagyságodnak ezennel átnyújtom, te
szem ezt a magam részéről is szívesen hangsúlyozott 
legőszintébb elismerésem és nagyrabecsülésem nyilvání
tásával.

Adjon a Mindenható Nagyságodnak erőt és egész
séget kötelességei további buzgó toljesithetéséhez ; — le
begjen szemei élőit mindig követendő példaként o rendjel 
fenkölt lelkületű megalapítójának, Felséges Urunk, Kirá
lyunknak párját ritkító kütelessegtudása, — mely úgy, 
mint maga e rendjel, szolgáljon folytonos buzdításul és 
serkentésül Nagyságodnak népoktatásunk terén a jövőben 
is mindenkor hazafias szellemben kifejtendő czéltudatos, 
kitartó és csüggcdctlon munkájához."

A kitüntetett kir. tanfelügyelő következőkép vá
laszolt :

„Ö cs. és apostoli királyi Felségének azt a kegyes
ségét, a mclylyel engemet, a népoktatásügynek szerény 
munkását kitüntetni méltóztatott, alattvalói hódolattal és 
tisztelettel — köszönöm. Ö Felségének, apostoli kirá
lyunknak ezen kegyességében újabb megnyilatkozását 
látom azon legmagasabb érdeklődésnek, a mclylyel Fel
séges Urunk a magyar kultúra és annak munkásai iránt 
viseltetni méltóztatik. Adja az egek Ura, hogy felséges 
Urunknak ezen kegyessége legyen oly buzdító hatással

•tékben 
clylyel

pályámnak mostantól tartozom.
Bár szivem telve van Ö Felsége apostoli királyom 

iránt érzett hálával, mégis nem tartózkodom kinyilvání
tani, hogy örömömnek fűszerét az adja meg, hogy ezen 
legfelsőbb kitüntetésnek kicszközlésével kegyelmes uram, 
a közoktatási minister, és ő méltósága, c vármegyének, 
érdemekben gazdag főispánja, a munkában és kötelesség
tudásban nekem mintaképeim, egyben annak is tanúságát 
szolgáltatták, hogy törekvésemet, munkásságomat mél
tányolják. Ez a tudat boldoggá tesz és igaz hálára kö
telez. Mert mindenkor az volt életczélom, hogy a liiva-

dolog, akkor bizony kár volna a csőitekbe olvadniok, 
mert ezel: maguk sem bírnak megküzdeni a németség 
áradatával; sőt vezérük, Kioger, is csak avégböl pengette 
újabban a cseh-tót egység húrjait, mivel előre látta, 
hogy a csehek a most folyó képviselő-választásoknál ér
zékeny veszteséget fognak szenvedni, amely csorbát a 
mi tótjainkkal szeretné kifonni. Ugyan, van-o józan eszll 
ember tót atyánkfiái között, aki azt a szabadságot, me
lyet Magyarországon élvez, fülcserélné az osztrák zűrza
varos torzsalkodásokkal, vagy aki pusztán a csehek ked
véért neki menne a németségnek, hogy mindenét koczkára 
téve, csupán ágyútöltelékül szolgáljon a cseh-német élet- 
halálharczban? Bizony rosszul számítanak a nemzetiségi 
izgatók, midőn képesnek hiszik erre a tótságot, mert ez 
valóságos öngyilkosság volna. Ha pedig mégis képes erre 
is a tótság — amit nem hiszünk, — nincs lót jogosultsága. 
Akkor olvadjon be inkább a németségbe, ha már röstoli 
tótnak maradni. De ne várja azt, hogy a csehekkel való 
ily összejátszás révén a tót nyelvet s nemzetiséget többre 
bccsüljo akár a német, akár bárki más. Mégis tót anya
nyelvű hazánkfiaira az a helyzet legelőnyösebb s leg
biztosabb, melyet Magyarországon a tős-gyükeres ma
gyarral közösen élveznek, amelynél kedvezőbbet se cseh, 
so német, sem az orosz nem nyújthat.

A sz e re te t ün n ep e .
Közigazgatási bizottsági gyűlést tartottak tegnap a 

megyeház dísztermében s a gyűlés folytatása ünneppé 
alakúit, a szeretet ünnepévé. Igen, azzá; s ha e szép,
o lelketemelo ünnepségnek nem írjuk le mm len eg es # kuit(„.a munkálni,-a, mint a mily mértél
mozzanatát oly részletességgel, n “ /  •' ‘ U v ? ,  érzem cn azt a fokozottabb klilclozoltségot, a inul- tulajdonítsak ezt olvasóink azon viszonynak, a melyben j ” ’
lapunk azon férfiúval áll, a kinek a szeretet ünnepe szólt, 
s hogy úgy szólván csak csempészúton kerülhet bele 
tudósításunk nagy része lapunkba az utolsó órában.

Tegnap tűzte föl főispánunk Bcrecz Gyula kir. tan
felügyelő mellére az összes közig. biz. tagok, számos 
tisztviselő, tanító s vidéki és helybeli vendég jelenlété
ben a Feroncz József-rcnd lovagkeresztjét és az erre 
vonatkozó okmányokat a következő szép, áterzett beszéd 
kíséretében adta á t :

„Tudomására juttatom a tekintetes bizottságnak,
hogy Ö császári és apostoli királyi Felsége, legkcgyel- . . . , , , . , ,
mesebb Urunk és Királyunk, o bizottság egyik érdemes “lo,nm.il járó kötelességüket es mindazt, a mire váltó
tagjának, Bcrecz Gyula kir. tanfelllgyelőnkujk. a lanllg.v ,ko2tam' képessegem szerint a legjobban elvégezzem. Ls 
terén kifejtett sikeres működése elismerései!!, a Fereucz'l,a ne™ mmde" sikerült úgy, a mint azt terveztem -  
József rend lovagkeresztjét legkegvelmcsebben adómé-1 n™ ,raJ,am mulolt. Egyet azonban kérek elismerni, hogy 
nyozni méltóztatott. mindenkor es mindeuben a népoktatasügy erdeke lebc-

A ki figyelemmel kisérte a kir. tanfelügyelő úrnak ®C,t
eddigi működését; a ki látta és tapasztalta, mily fárad 
hatatlan buzgalommal és csllggedést nem ismerő munka
kedvvel teljesítette kötelességeit; a ki elfogulatlan szem
lélője volt annak, mily igazi lelkesedéssel munkálkodik, !'* in0Q0n1 aiKaimai- szolgáltatva arra, hogy e közig
fáradozik a gondozására bízott tantigv terén: kénytelen bizottság, annak minden egyes tagja részéről kezdettö 
elismerni azt, hogy ezen legmagasabb kitüntetés nem .?v‘a / n.un,. n cs személyéin iránt tanúsított támogatá 
érdfimfitlf’iinnL- intntt n«7t!Ílvi-r'*«-/iil l.-.ní.m lm.-v nv/nl SaCl't kÖSZÖnctCinOt klfcjCZllCSSCm.érdcraetlcnnck jutott osztályrészül, hanem hogy azzal 
egy igazán méltó, s feladatát híven betöltő egyén valódi 
érdemei lettek megjutalmazva.

A véletlen úgy hozta magával, hogy maga a leg
felsőbb kitüntetés ténye közvetlenül karácsony küszöbén,

De köszönettel tartozom Méltóságodnak azért is, 
hogy a királyi kegy ezen külső jelének átnyujtúsát a 
közigazgatási bizottság plénumában méltóztatott eszkö
zölni, ily módon alkalmat szolgáltatva arra, hogy e közig.

kezdettől 
_ atá- 

ifeji
Es most szeretettel fordulok önökhöz is, kik joggal 

jelentek meg itt, mert részesei annak a kitüntetésnek, 
a melyet az önökkel folytatott munkásságért nyertem. 
Igen, szeretettel emlékezem meg Turóczvármegyének

tehát a szeretetnek szentelt ünnep alkalmával jutott I lelkes és hazafias tanítóságáról, a kik intentióimat meg- 
nyilvánosságra; mintegy jelképezve azt, hogy a kitüntc- értve, vállvetve törekedtek e vármegye népoktatásügyé- 
tett személyét őszinte és igaz szeretet környékezi mind-|nck elöbbrevitelérc.
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Érzem, hogy Ó Felségének, apostoli királyomnak 

legmagasabb kegye fokozottabb munkásságot követel 
tőlem. Kérem a Mindenhatót, hogy ehhez adjon erőt s 
kérem Öméltóságát, kérem önöket, hogy jóindulatú tö
rekvésemben támogatni méltóztassanak.*

A jelenvoltak nagy éljenzése közt hagyta el a kir. 
tanfelügyelő a megyeház termét, hogy a tisztelgő kllD 
döttségokot fogadja. A zniói tanitóképozdo tanári kara 
teljes számban jelont meg, és Somogyi Géza igazgató 
tolmácsolta őszinte, meleg szavakban a tanári kar üdv- 
kivánatait, szcrctotét, ragaszkodását. Ugyancsak Somogyi 
igazgató a vármegyei általános tanitócgylot nevében is 
üdvözölte a kir. tanfelügyelőt. Következett a róni. katli. 
tanítóegyesület küldöttségének tisztelgése, miro a turócz* 
szt.-mártoni áll. iskolák tantestülete jelent meg és Boldia 
Ignácz igazgató mondotta cl szónoki hévvel, meleg szív
vel, költői részletekben gazdag beszédét, a melyet egész 
terjedelmében szeretnénk közölni, ha időnk s terünk meg
engedné. E beszéd hatása úgy irható le legjobban, ha 
felemlítjük, hogy sok szembou csillogott a meghatottság 
könnye. A ruttkai áll. iskola tantestülete is teljes szám
ban tisztelgett s llakitta S. igazgató egyszerű szavakban tol
mácsolta a ruttkaiak szeretőiét. A kir. tanfelügyelő mind
ezen beszédekre röviden „válaszolt, kijelentve, hogy az 
az érdem, a melyért őt Ö Felsége kitüntetésre méltatta, 
részben a tanítóké is, a kik hű munkatársai törekvéseiben.

E tisztelgésekkel ért véget a szép ünnepélynek 
formai része ; ámde utóhangjai nem fognak egyhamar 
elnémulni a turóczi tanítóság szivében; mert el sem is 
némulhatnak, sőt mindegyre hangosabbakká kell, hogy 
váljanak. Hisz ügy van, a mint Jioldis Ignácz igazgató 
is mondotta gyönyörű beszédében, hogy jóságos szerető 
atyja a tanfelügyelő a tanítóságnak, — s bizonyítja 
ezt e sorok Írója is, a ki már két évtizede ismeri, tiszteli és 
szereti, — és a ki hízelegni nem szokott, mert nem tud.

Váljék a tegnapi szép ünnep még szorosabb kap
csává a vezér és a közkatonák közötti bajtársi szeretetnek !

És az a főispán, az a ministor, a kik az igaz ér
demre irányították a király ügyeimét; a kik a szeretet 
eme szép ünnepét lehetővé tették: fogadják a tanítóság 
őszinte hálájának kifejezését!

Hangverseny és tánczmulatság 
Stubnyafürdőn.

Folyó hó 6-án vasárnapon folyt le a Vörösmarty- 
szooor alap javara rendezett hangverseny s ezzel egybe
kötött tanczmulatság. Ezen estély iránt nagy érdeklődés 
nyilvánult s mozgásba hozta az egesz környéket. Ezen 
mozgalom tetőpontját erte az estély napjan, a midőn 
e kies fürdőkely falai közé ismét bevonult a vidámság, 
s a nyári idény pezsgő élete mintegy vissza lett vará
zsolva.

Az ezen alkalomra pompásan feldíszített teremben 
szépszámú és előkelő közönség gyűlt össze, hogy e 
vidéken ritkaság szamba menő téli estély élvezetéből 
részt vegyen magánac és egyúttal a nagy költő emlé
kére, kinek szobra javára lett az estély rendezve, ke
gyeletét lerójja. 0 :t láttuk a díszes közönség sorai 
között a kerület szeretett országgyűlési képviselőjét 
Justh Ferenczet, továbbá Zorkóczy Tivadar főszolgabí
rót és sok más előkelő vendeget, Stubnyafürdőről és 
kornyékéről, de különösen Mosóczró'; voltak ott ezeken 
kívül a szomszéd varmegyéoól is, sőt turócz-szt.-mártoni 
vendégek is. A fagyos idő még többeket visszatartott, de 
igy is szép szamot tett ki a díszes vendégkoszorú. 
Az élvezettel végighallgatott s Ízléssel összeállított mű
sort a zenekar »Szózatc-ja nyitotta meg, melynek 
hangjai felidézték koszorús nagy koitőnk Vörösmarty 
M-.haiy kegyeietes emlé«ét, utana Nagy Gizella jelent 
meg a douogón s nem csak művészetet tanúsító gyö
nyörű zongor.ijatekav.il, de elegáns, bajos megjelenésé
vel is elragadta a közönségét, mely viharos tapssal 
honorálta a neki nyújtott élvezetet. A tetszés nyilvá-

elfogadni. Az élelmiszerek kivetésére alakul: bizottság 
tagjaiul a 4 szolgabiró mellé megválasztattak Huszar 
Imre. Révay Zsigmond (Trebosztorói), Prónay Gábor, 
Okolicsanyi Pál és Vladar Dávid. Mindennek daczára 
a megye nem volt képes fizetni a nagy szegénység 
miatt. Eckler György Mossóczon értekezett a kiküldött 
biztosokkal. Eckler György még a múlt év november 
s deczember havara jaró élelmiszert is követelte a me
gyétől. A megye, hogy a közelgő veszélyt a katonai 
kenyszervégrehajtast kiKerülje, honorárium utján igye
kezett a megyében tanyazó 2 zaszlóalj kapitányai jó
indulatra bírni. Janovszky kapitánynak a megyei gyű.es 
a következőket ajánlotta fel: 1 akó bort, 2 akó sört. 
I borjut, 2 ludat, 10 tyúkot, 4 font vajat, 50 tojás:, 
50 font húst, 2 véka bú.a es 2 véka rozslisztet.. Ugyan
ezeket kisebb mennyiségben a másik kapitánynak 
Damnak. Eckler György hadioiztos rokonának pedig 
20 tallért.

Az elfogadott honorárium mit sem hasznait. A 
megye újból az alispánt, Huszár Imrét és Prónay Gábort 
küldte követségbe Eckler hadibiztoshoz. A hodibiztos 
megígérte, hogy legközelebb Mossoczra jön értekezle
tet tartani. A kiküldöttek 200 tallért ajánlottak fel 
Ecklernek.

Ezen elviselhetetlen viszonyok között felmerült is
mét a fő- és alispán között a súrlódás s viszály féltett 
jogaiknak megsértése miatt, a megyc-gyűés előtt az
zal vádolván egymást, hogy egyik a másiknak jogkö
rébe avatkozik. A megye iparkodott a felmerült viszalyt- 
békés útc.i kiegyenlíteni, de nem sikerült, a mi fajda
lom karos befolyással volt az amúgy is eléggé kimerült 
megye belélelére s ezzel kapcsolatosan a közjóra.

Míg a vármegye a legnagyobb önfeláldozással 
küzd saját létének fenmaradasaért, beérkezett a királyi 
kegyirat (Protectionalcs literae), melynél fogva a kiraiy

kegyelembe vévén Turóczmegye eddigi hűségét s sze
génységét és meghagyta a hadibiztosoknak, száliásmes- 
tereknek, futároknak, hogy Turóczmegyének és lakóinak 
békét hagyjanak, kisebo vagy nagyoob jószagait el ne 
hajtsak, terméseit, borát, sörét, élelmiszereit el ne vigyék 
vagy mások által el ne vitessék.

A megye a király leiratát nagy örömmel vette s 
a 4 járási szolgabiraknak meghagyta, hogy a néppel 
közöljek ezen örvendetez eseményt.

De az öröm korai von, mert majdnem egyidejű
leg érkezett a fohadibiztostol. K.tr ffatoi szigorú fe hí
vás, nogy a megye az tddigi 700 portio helyett 770-et 
fizessen. >A többlet onnan szármázik — írja Karaffa, 
— hogy a Zólyomra tévésén kivetett többlet a szom
szédos varmegyékre osztatott fel.c

A megye a kir. kegyirattal ellátva futárt menesz
tett Becsbe Geczy István ott ievő követéhez, ki a kir. 
leirat alipjan mint a fohadi biztosnál, a nádornál és 
az esztergomi érseknél közbenjárván, jelentse ki, hogy 
a megye nemcsak nem képes fizetni, de a protectiona- 
lis kir. leirat alapjan nem is tartozik, l’rónay Gábor 
pedig hasonló utasítással Beszterczebányara küldetett.

De a deputatiónak semmi eredménye sem lett, 
sőt Karafli Ecklernek szigorúan meghagyta, (Bécs, 
1689 marcz. 19,) hogy ha Turócz fizetni vonakodik, 
katonai karhatalommal hajtsa be a hátralékot.

Újból jött kir. leirat, mely a megye tudomásara 
hozza, hogy a terhére rótt s annyit kérelmezett por
tiókat a kiraiy elengedi s megbízza Kszterházy P..I 
nádort, hogy a megyeben a mágnások (magnates) és 
nemesek közt a taksak kivetéséből eredő s kiélésedéit 
viszályt egyemítse ki. »Kglmcs urúnk s koronás kirá
lyunk ez hazanak keserves sorsát s elviselhetetlen Ter
hét bó szóval eliibe terjesztettük s alkalmas időt tölt- 
vén itten Bécsbcn alazatossan könyörögttünk az töb I

méltósaghos itten levő magyar urakkal együtt, hogy 
feml mlitet Kimes urúnk méltoztatnék attyai kegyel- 
meségiuUl szegény hazánkat íily felettibvaió Terhiül s 
.dozas’ű. felszabadítani és ha mind nem is (úgy hozván 
a s/üksegh magaval) legalab nagy részétül ezen mos
tani poruo fizetésének meghmenteni, kihez képest végre 
atyai kegyeimesseghe szerint resolvalta Eó felséghe 
hogy elsöoo az jóvó Májusban Fizetendő Portiokk ha- 
sonfde meghengetetik. Másodszor, hogy ha mi Eóces- 
susokat tett voina rz aitai jaro maiét vitézlő Rend azok 
liquidaltatvan az Commissariusok eiöt éppen megme
nthessenek. Harmadszor, ho ;y azon altai jaró hadak 
ennek utánna pénzen éllyenek s minden sz.emélytűi kett 
garast s az ló portióért is viszont két garast fizessenek 
az Varmegyén áltál menő Vitézek.*

Ebből kifolyóiig a megye felkérte a besztercze- 
bányai kerületi hadibiztost, hogy az értekezletre alkal
mas helyet s időt jelöljön ki.

A katonai kihágások ügyében az értekezlet illetve 
közgyűlés Mossóczon tartatott meg april. 26-án, a mely 
(akarva, nem akarva) a kényszer hatása alatt kimon
dotta, hogy a Janovszky és Dam kapitányok alatt levő 
s a megyében elszállásolt katonaság a katonai fegyel
met betartotta, s ha történtek is kisebb kihágások, 
azok kiegyen ítettek.

Mily óriási összeget adott ki a megye a német 
katonaság élelmezésére bizonyítja azon nyugta, melyet 
Eckler György 1689. év május 14-én Stubnyafürdőn 
aiiitott ki 23 805 forint 30 krajczarról; vagyis c kis 
megye 1688. év szeptember havától 1689. május végéig 
katonai élelmezések cziraén 25,803 írt 30 krt fizetett 
be Eckler György hadibiztos útján a hadi kincstárba, 
a mi most is tekintélyes összeg, az akkori viszonyok 
között azonban még sokkal jelentékenyebb volt.

(Folyt, köv.)
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nitas megs/uirévf i Braun Soma ült a felolvasó aszta hor. — Kinevezés. A pénzügyminiszter a körmöczbá-
s e lő adta :  »A fúld és népeiről* szóló humoros izü ér- nyai kir. adóliivaialnál Motzncr Józsefnek adótárnokká 
tekezést. Most Reinitz Gi/e ia Kedves aiakja je ént m ; ' történt kinevezése folytán üresedésbe jött ellenőri állásra 
a közönség eiótt s Nagy G zeli * szép zongora k se re ie Turny Endrét, nagy-szcbeni adóhivatali segédet nevezte 
me lett népdalokat enekelt , melyekkel ,  de különösen | ki ellenőrré.

»Csali legényt nyel frenetikus halast ért el. úgy any 
nyira, hogy a közönség kivanatara ezt a dalt ismétel
nie kellett. A tapsvihar lecsillapultával Stransky Irén 
nyújtott nagy élvezetet a közönségnek, a midőn mono 
lógját oly kedvesen adta elő, hogy a hallgatóságot 
teljesen elbűvölte, mely tomboló tetszés nyilvánításává! 
adott kifejezést elismerésének. Most ismét Nayy Gizella 
ült a zongorához, s Tauber Bernath hegedű jatekaval 
együtt a műsor fénypontjait egygyel szaporítottak. 
Tauber itt először mutatta be, nyilvánosság előtt a he
gedű játékban elért finom művészetét s praecise játéka, 
valamint Nagy Gizella zongora kísérete hozzá járult az 
est folyamán elért diadalokhoz. Futom művészeti szava
latot adott elő továbbá Nagy Ilonka, ki Vörösmarty 
»Szép Ilonka* czimü költeményét szavalta el, s úgy 
szép külsejével, mint elragadó előadásával kiérdemelte 
a közönség zajos tetszését.

A műsor utolsó számában ismét gyönyörködtünk 
Nagy Gizella zongora játékában, melyiyel Gyöngyösy 
Árpád népdalait kisérte. Gyöngyösy Árpád a közönség 
előtt, mint kitönŐ énekes ismeretes, s ezt bebizonyí
totta itt is, hol csengő hangjavai s pompás előadásával 
gyönyörködtette a közönségei. Neki is mint bajos zon- 
gorakiséröjének is bőven kijutott a viharos tapsokból, 
úgy hogy ismételten meg kellett jelenniük a közönség 
előtt, s a jóízű magyar dalokat egy-kettővel megkellett 
toldaniok.

A mindvégig feszült figyelemmel s meg-megujuló 
tetszéssel kisért műsort a zenekar indulója fejezte be.

— Nagyszabású mulatság van készülőben Tu- 
rócz-Szt. Mártonban. A felsőkereskedelmi ifjúság se- 
gélvzö alapja javara szándékozik az ifjúság még 
január hó folyamán nagyobb szabású tancz-estélyi 
rendezni. Tekintve a jótékony czélt továbbá azt, 
hogy a gondos rendezés már alapjaban biztosítva 
van, bizonyosra vehető, hogy ez a mulatság is jól 
fog sikerülni. A részletekről jövő számunkban fogunk 
hirt adni.

— Jutalmazott tanító-jelölt. A földmivelésügyi 
m. kir. minister a gazdaságtanban legnagyobb hala
dást tanúsító tanitó-jelölt részére évenkint egy busz 
koronás aranyat szokott kiadni. Az elmúlt tanévre 
ezt a juta mát Gyurcsántzky Gusztáv znióváraljai 
állami tanitóképezdei növendék most már kollarovi- 
czi tanító nyerte el.

— Vadászat Kls-Selmeozen. Dcczeraber hó 28-án 
és 29-én >yülvadászatok tartattak a Huorovát környező 
erdőségekben. Részt vettek a házi urakon és a házi 
asszonyon kívül, Lindcloft Henrik báró, Nyáry Károly 
gróf és Duschek föerdész fiaival. A vadászatok eredmé
nyű 57 nyúl, 1 őz, 4 róka, 1 bagoly. Ez az eredmény 
a tavalyinak épen a fele. Mondanom som kell, mennyire 
kellemetlenül hatott ez roám, holott az eredmény eddig 
évröl-évre szembetűnően emelkedett, most egyszerre cny- 
nyirc lecsappant. Sokan ezt a rossz tavasznak tulajdo
nítják, én azonban annak, hogy Türóczban nem eléggé 
pusztítják a kártékonyt! Nagy örömmel fogadtam tehát 
azt a hirt, hogy egy védegylet van keletkezőben Már-

A terem most hirtelenül átalakult tanezteremmé tonban, mivel biztosan reményiem, hogy föczélja lesz a
s az ifjúság igyekezett hódolni Terpsychore istennőjé- 
nek, a jókedv és pajzansag honolt szivükoen s midőn 
Csonkáék ropogós csárdásai a talpukat kezdte csiklan
dozni, tanezra perdültek. Az általános fokozódó jókedv 
mindvégig összetartotta a társaságot. Máskor tavasszal 
vagy nyáron, mikor nincs csontig hatoló hideg, mikor 
nem a fagyos szél dermeszti meg tagjainkat, mar be
sütött volna a mosolygó napsugár, midőn a tarsasag 
szétszéledni kezdett, s a mi való volt, az az aranyos höl
gyek almában visszatért, mert ezen estély emlekezetes 
lesz hosszú időkre. Ezen estély, mely a íennteöbiekből 
a várakozásokon felül igen kitünően s fényesen sikerült, 
diadala a stuonyafürdói és környékbeli élénk társadalmi 
életnek, mely ezen estelylyel bebizonyította, hosry a ma
gyarság uralkodik ott, s a haza nagyjai kant tudja ha 
Iáját lerónni, midőn az élvezetet a has/uossal egybe
kapcsolva, Vörösmarty szobrának költségeihez úgy 
szellemileg, mint anyagilag hozzájárult.

E helyen nem hagyható figyelmen kivül az uj 
furdőbérlö, Schusdek Ignacz, ki nemcsak a terem, hanem 
a szobák díjmentes átengedése által szerezte meg a 
közönség elismerését, hanem a mi fő, úgy a konyhát, 
mint a kiszolgálást s italokat illetőleg a legnagyobb 
dicséret illeti, mit is ezennel neki lerovunk. Nagyon 
szép kezdet, mely reá nézve jó jövőt jelent.

Az estely anyagi sikere is kielégítő, s eredménye, 
valamint a szamadas a jövő számban lesz közölve.

Az estély fényes sikere azon reményt kelti fel, 
hogy a stubnyafürdöi és környékbeli társadalom még 
több alkalmat fog szolgáltatni a szórakozáshoz és mu 
látáshoz.

Tehát vivat sequens!

H Í R E I N K .
Anyaghalmaz miatt a tegnapi közig, gyűlésről a 

jővő számunkban hozunk értesítést.
— Diszcklevel-atadas. A 'uróczvártnegyei altalá

nos tanító egyesület 19l0 évi julius hóban Stubnya- 
fürdőn tartott közgyűlésén méltányolva azok.il a ki 
váló érdemeket, a melyeket ifj. Justh György Turócz 
vármegye főispánja a vármegyei kul urulis mozgalmak 
terén szerzett, egyhangúlag és nagy lelkesedéssel 
d is z  t a g j á v á  választotta meg. Az erről szóló 
díszesen, kézi festéssel kiállított oklevelet Somogyi 
Géza tanitóképezdei igazgató, min' egyesület e l
nöke, az egyesület tisztikara és vála zimánvanak 
élén te; ap nyújtotta at. Tartalmas beszédében, há
lásán emlékezett meg a főispánnak meleg érdeklődé
séről, a melylyel a nepokta asügvi mozgalmak iránt 
viseltetik s azon buzduó halas ol, a mit ez az egye
sület tagjaira gyakorol. Az ünnepelt főispán igen 
barátságosán fogad a a küldöttséget s további tamo- 
gatasarol biztosítóra. Ifj. Ju-ih György főispán ezen 
alkalomból 50 koronái adót: at Ber«cz Gyula kir 
tanfelügyelőnek a turóczmegyei tanítók

kártékony vad pusztítása és a hasznosnak kiinéléso. Va
dászat tartatott még a Ilántosi erdőben is, melyen két 
nagy vaddisznó kocza esett el, közülük egyet báró llévay 
Gyaláné terített le. Őszinte vadászüdvvel llévay László báró.

— Biróválasztások. Túrán községben a múlt heti 
biróválasztáson Kubis András nyerte meg a választás 
többségét, és igy ő lett a község bírája. Ezáltal a typi-

lezik fel rólam, ha ennek uiókövetkezményei nem 
lettek volna A dolog kérem úgy all hogy annak a 
kifigurázni kedveid un embernek apósa is van. Izak 
ügvvéd ur személyében, kinek bátorsága volt, mielőtt 
kedden a »Dom< kavehazba jöttem, a bérlőt egé^z 
komo'yan felszólítani: hogv engem a kávéhazból
kiutasítson, különben neki a szerződés fel fog mon
datni; — én a kavéhazba elmentem, de nem hallot
tam semmit egész ottlétem ideje alatt a furcsa csak 
az aztán, hogy alig hagytam el a kávéhazat. tnár 
újra figyelmeztette erre a bérlőt. Én mindezekre csak 
azt mondom, hogy Izák ügyvéd absurdumokat beszólt, 
kirohanásai mit se érnek, mert ha tekintetbe vesz- 
szük azt, hogy Ő a társaság úgynevezett ötödik ke
reke, akkor csak nevetségessé tette magát, és sajnos 
mintha érezném, hogy ennek a vígjátéknak, tragédia 
lesz a vége. Midőn tisztelettel kérem, tekintetes szer
kesztő urat, hogy czikkemet b. lapjában közölni szí
veskedjék, vagyok kész szolgája Poliizer Salamon. 
Turócz-Szt. Marton 1901. január 9-én.«

Nézetünk e dologban az, hogy a »N. N.« ellen 
sajtópert kell indítani a denunczians kifejezésért, a 
mely ez esetben minden kétséget kizárva becsület- 
sértést tartalmaz; a kávéházi dolgot pedig nem sza
bad oly tragice venni, mert a bérlőnek ugyancsak 
senki sem parancsolhat a vendéglátás dolgában, s a 
Dóm* bérletének elvesztése sem lenne valami nagy 

szerencsétlenség. — Épp most halljuk, hogy a tréfás 
kedvű urat 60 korona birságra ítélte el a közig, 
hatóság.

Nagy baleset. Szurány András bellai lakos fo
gatával az erdőben járt szálfáért. A csúsztatás közben 
az a szerencsétlenség érte, hogy egy szálfa leütötte, a 
lábát három helyen eltörte és egyik fogát is kiütötte. 
A lakásán ápolják a szerencsétlenül járt embert.

— Köszönet. Mindazoknak, kik a szuesányi >vö- 
rös kereszt egylet* áltál múlt évi deczember 31-én 
rendezett Szylveszter-estélyen felülfizetni és jegyeiket 
megváltani szívesek voltak, ez úton mond halás kö
szönetét a volt rendezőség. Felülfizettek : Tomaschek 
János 5 ko r, Schultz Lajos 3 kor., Lövinger Ármin 
3 kor., Neumann Jakab 2 kor., Koczper János 1 kor.,

kus alakjával mindenki előtt ismeretes volt bírójának Jelűnek Bertalan 1 kor , Reindl István 1 kor. Jegyei- 
Thuraneez Andrásnak, a negyed századon túl hatalmú- ( két megváltottak : Simko Mariska 2 kor., özv. Burda 
han volt bírói pálezát másnak kellett átengednie. Sajnos, Jánosné 2 kor., Gragger Kálmán 2 kor., Gregor Jó 

zsef 2 kor., Rosenfeld J. (Wiegstadl) 2 kor.
— Korcsolyapalya-megnyitas A znióváraljai ál* 

.. . , r lami tanítóképző intézet megnagyobitott jégpályáját ma
üs/Jrak Magyal- Monarchia irástou. «  képbon- Mimit d4luIwl nyllj^  meg Ul emlxjuk meg, hogy s L o g y i  
niigy munkában 18 Illeg van drokllvo. Szucadnyban (,e2a az intézet igazi

hogy igy van, mert a volt bíróban gyakran volt alkal
munk tapasztalni azt, hogy nem a nemzetiségi, de igenis 
a hazafias eszmékkel tartott. Thuranecz typikus alakja „Az

Haza* alupja javara.
Ankét A közigazgams egvszerü.ilése tárgyik-1 k ő , é|
I ..... 1. n . t n .  .... I A . . .. .. .  .. I .. I. I .. I .. . . 1 . . 11  ír .. . .1 1 .in _ . -

pedig a mostani hiró elődje, Belácsik János lett megint 
megválasztva. Ez arról híres, hogy midőn az utolsó előtti 
biróválasztáson megbukott, váltig hazgoztatta, hogy ö 
bizony nem engedi ki a közéből a bírói pálezát. Ekkor 
azt erőszakkal vették el tőle s ol is tűrték a hátán sze
rencsésen. No de a fájdalma megszűnhetett, mert bírói 
pálezáját vissza szerezte, a nemzetiségi érzelmű volt hiró 
Gregor József ellenében.

— Öngyilkos segódlelkész. Csak a minap hoztuk 
hirül, hogy Oszadszky helybeli órásmester zilált anyagi 
viszonyai közül menekülendő, öngyilkossági szándék 
bó a torkát megvágta. A seb nem volt halálos s a 
kétségbeesett ember már egészen felgyógyult A múlt 
szombat este pedig a helybeli evang hitközség segéd
lelkésze, a balazsfalvai születésű Ubuch János ugyan
csak beretvaval vagta meg a nyakat, és bele is halt 
a sebébe. Levelet, izenetet nem hagyott hátra. s így 
valószínű hogy zavart elmével követte el végzetes 
tettét a még c*ak 23 éves fiatal ember, a ki csak a 
múlt évben fejezte be kiváló eredménynyel a pozso
nyi theologiai föiskoát és most egy külföldi egye 
lemre ké-zült menni. A végzetes napon este még a 
főnökénél jókedvűen vacsoráit, azutan v s-zavonulva 
szobájába a másnapi predikaczióra készült s e köz 
ben rohanhatta meg agybantalma. a mely elmejet 
megzavarta. Már vagy barom hónapja ideges főfájás 
gyötörte, úgy hogy olykor fé re is beszélt, s most is, 
a mikor életét kiolto'ta, eltoghatta e baj Temetése 
hétfőn ment végbe a közönség nagy részvéte melleit

— Tót fészkelódB3 Lapunk inult heti szumaban 
megírtuk volt, hogy milyen sületlen iréfát engedrl' 
meg maganak egy helybeli tót könyvnyomda alkal
mazottja. mindenféle oly dolgokat jegyezve bele a 
népszámlálási űrlapok rovataiba, ékes tói nyelven, 
amikről jóizlésü ember nem szokott beszélni Nem 
tartozott az illető biztosra annak a megítélése, vajjoi 
csak egyszerű, de otromba tréfa, avagy ped g a ma 
gyár nép zamlalasi magyar törvény persiflalasa forog - 
fenn <z esetben; ő a szándékosán helytelenül s tör 
venyellene-en kitöltött lapokat kötelességéhez híven 
az illetékes hatósághoz terjesztette be, a minek per

• Tanítók I sze> 85l!'gorú büntetés, martyriuin lehet a vege, a m 
az érdekelteknek seho.ysetn tetszik, és most minden 

' fele megtorláson törik a fejüket, a mint ezt a kövel-

ban ifj. Justh György löi.-pan elnöklete alatt megtar
tott targyaia ok immár veget eriek s a bizoit-ag I 
terjedelmes munkálatát e napokban terjesztettek fö 
a belügyi minisztériumba.

— Közgyűlés. A znióváraljai »Magyar Olvasókör* 
mely az oiiam társas mozgalmaknak oly lelkes ve
zetője, ez évi közgyűlését f. hó 20-án tartja meg.

— Meghívó a „Turóczmegyei Jótékony nőcgyletM 
f. évi január 20-án d. u. fél 3 órakor Turócz-Szt .-Már
tonban, a megyeház nagytermében megtartandó évi köz
gyűlésére. Tárgysorozat: 1. Az e ln ö k  jelentése az egylet 
1900 évi működéséről. 2. Jegyző, valamint egy választ
mányi tag választása. 3. A pénztáros évi jelentése. 4. A 
magyar nyelv tanításában legjobb eredményt tanúsító 
két tanítónak a Beniczky-Ruttkay Mária alapítvány 
mataiból való jutalmazása. 5. Az állandó segélyek

ka-
mog

Tekintetes Szerkesztő ur! A »Národne Noviny 
szainaban nevem több ízben előfordul , meg 

pedig a nép 'Zamlalás .-al  összefüggésben Ram né/.ve 
ugyan nem va lam i szép sziliekkel leltem ott lefestve, 
mert kereken denunczi■tusnak nevez. Ezúttal tót test 
véreink bebizonyítottak, hogy bizony rossz emberis- 
merők: t. i. nevezeti lap azt i rta  rólam, hogy bizonyos 
érdemeket véltem magamnak szerezni akkor, a midőn 
azokat a számlalólapokut — (melyekben szerény vé
leményem szerint a törvényt egy ember kifigurázni 
akarta ) — kötelességemet teljesítettem ős a helybeli 
fdszolgabiróságnak átadtam további eljárás véget*. 
Tettem azt lóképpen azért, mert Paulinyi Vilmos 
nem valami közönséges ember, ki a törvényt és ilyen 
törvényellenes dolgok súlyos következményei ne is
merné. Már biz én a denuncziáns bélyegével, melyet

állapítása. 6. Esetleges indítványok tárgya ása. Turócz-1 tói testvéreink rám sütöttek, megelégedtem voina 
Sít,-Márton, 1901. január 8-án. Fekete Miklósáé elnök.'azon szilárd meggyőződésben, hogy azt ók sem tele*

igazgatója, ki az ifjúság testi neve- 
I lé=e érdekeben eddig is sokat tett — karácsonyi 
ajándekképen — 4U növendéket korcsolyával látott el.

— A Iá. A. V üzletvezetóseg figyelmébe czim 
alatt múlt szamaink egyikeben ismertettük azt az 
esetet, a midőn a kiscsepcsényi tanitógyülósre kirán
dult tagokat, az esti személyvonat, daczára annak, 
hogy az üzletvezetóseg e őzekenyen megengedte annak 
megállását, tovább rohant s még az őr leintésére 
sem állott n eg. Erre vonatkozólag a losonczi for
galmi főnökségtől a következő értesítést vettük :

A »Felvidéki Híradó* tekintetes Szerkesztőségé
gének Turócz-Szt.-Marton. Múlt év deczember hó 
23-án a »Felvidéki Híradó* 51-ik szamában egy köz
lemény jelent meg azon alkalomból, hogy 3U6 sz. 
vonatunk a m. hó 15-én tartott taniiógyűlés alkal
mából Kis-Caepcsénynel meg nem állott. Van Szeren
csem a tekintetes Szerkesztőséget értesíteni, hogy 
ezen esetet vizsgalat tárgyává tettem és a hibasokat 
felelősségre vonlain. Losonczon, 19ÜL januar 5 A 
magyar kir. államvasutak losonczi forgalmi főnök
ségé. Kun Bertalan

— Zöld csütörtök. A turáni népszámláló biztos 
érdekes adatot közöl velünk. Maszlak Sunda Palnó 
turáni lakosnak négy gyermeke volt h mind a négy, 
négy egymásután következő zöld csütörtökön szü
letett. Bizonyára érdekes jatéka a véletlennek.

— A kik az édeset szeretik. Borzasztó meglepe
tés érte Gazdik János kürmöczbányaí gyógyszerészt, a 
ki. mikor a városháza pinezéjében raktározott málnaborát 
cs málnaiét akarta foltöltoni, azt vette észre, hogy hordói 
üresek. A tolvajok annak rendje, módja szerint megfúr
ták a hordókat s igy hordták el a gyümölcsbort s egyéb 
édességet. Legkülönösebb a dologban, hogy a Gázdik 
által bérelt pioczo éppen a csendőr szoba alatt Yan. Ily 
Körülmények között Gazdik gyógyszorész ez évben már 
nem szállíthat málnabort és málnaiét, ha csak nem kap 
valami jutányos ajánlatot — a tolvajoktól.

— A hideg, mely a múlt héten is állandóan ki- 
artott, megkövetelte a maga áldozatát is. Mint írják 

f ho 4-en reggel a priekopa-turócz-szent-mártoni 
országúton egy szegényesen öltözött nőt találtak 
megfagyva, kis gyermekevei együtt, a kit karjaiban 
.->zorongatoit. Az arra járók csakhamar észrevették a 
szerenc->etleneket, de akkorara mar hasztalan volt 
minden eles/.igeiesi kísérlet Az anyat és gyermekét, 
a kiknek kilétet még nem leheteti megal apítani, el- 
.emelték.

A só beszerzés megkönnyítése. A magyar kormány 
ismét oly intézkedést tett, ameiy nagy mértékbon hasz
nára válik a kereskedelemnek és iparnak, valamint a 
nagy fogyasztó közönségnek is. Lukács László pénzügy- 
rainister ugyanis meggyőződvén arról, hogy a sóbeszerzés 
torén ez idő szerint fenálló bonyadalmas és nehézkes 
viszonyok reformra szorulnak, a Budapesten székelő 
„Magyar kereskedelmi részvénytársaságot inegbizta azzal, 
hogy a sóvásárló kereskedők gyors és előnyös kiszolgá
lásairól gondoskodjék, valamint hogy az iparsó beszer
zését és mindenképon megkönnyítése. Az egész ország
ban minden kereskedőnek sok baja volt eddig a sóvá
sárlással és ezért kétségtelen, hogy általános örömmel



Turócz-Szt.-M árton,
kell üdvözölni a miniszternek ezt az igazán gyakorlatias 
intézkedést.

Köhögés, rekedtség ellen páratlan szer a Réthy-féle 
pemetefü-czukorka, mely a legerősebb tüdő, vagy gégehurutot 
néhány nap aLtt biztosan meggyógyítja. Hírneves orvosok elis
merik, hogy e kitűnő alkatrészekből készített czukorka a gyom
rot nem rontja és köhögés, rekedtség ellen sikeresen használható.. 
Valódi minőségben mindenütt kapható dobozonkint liO fillérért 
és a készítőnél, ltóthy Béla gyógyszertárában, H.-Csabán.
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Szerkesztői üzenetek.
.yben. Miután a népszámlálási al 
nkban közöltük, helyet adtunk mai levelének, a
irtftfli.ltnólinn n./ Ön t'i.li.li’iua.'.irnm.L- fnnfnrtáfltivtll 1

megnyitásáról és a közgyűlés lefolyásáról értesítését kérem. l)e 
addig is szívesen veszünk más híreket is. — B. S., Helyben. 
A jövő számra maradt; akkor is jókor iön. Köszönöm. — li. S., 
Szucsán. Igen, más vármegyei tanférfiak is féláron rendelhetik 
meg lapunkat. — E. Qy., Helyben. Köszönöm szives értesítését 
s máskorra is kérem, de ebből a számból kiszorult; a jövő 
számban közlöm. — Gr. J., Tótpróna. az előbbi üzenet Önnek 
is szól kedves tanító ár.

Elpusztíthatlak „pluvlnsln“ -férfi-esőkópeny egek Salon-szönyegek a legjobb kivitelben.
(vizhatlanság kezeskedve), felöltő- és havelok- Valódi rumburgl vásznak (jótállás mellett) 
formában, darabja 12, 15, 20 és 25 frt 30 rőfös frt 12 — 14 — 10 — 18.— 20* —

Különlegesség! Újdonság! „Triumph" nöl és férfi- 54 rőfös frt 35-— 40-— 50 — 00‘—
czipök, a légiin, kivitelben, frt 7'50, 8. - ,  9-— lepedőknek 18 rőfös frt T -  8 — 10.  121— 14—

PIchler-fóle grázl elpusztlthatlan lodenkalapok esy  darab kész lepedő frt 150
frt 3-50

É r t e s í t é s  S Az őszirés téli idényre a jóhirnevü H o lz e r  S im o n  b u d a p e s t i  czég 
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.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
tekintetes t.-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1900. évi 
V.483. sz. végzése következtében Dr. Lax Adolf ügy
véd által képviselt Quittner Jakab és fia czég javára 
Groszmann Ignácz krpeilani lakos ellen 754 K 70 f 
s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján felúlfoglalt és 2345 koronára becsült 2 tehén, 
4 tinó, 1 malacz, 1 szekér, 2 vaseke, 2 borona, ta
karmány, gabona, krumpli, szobabútorok, ágynemű, 
ruhanemű, Halok, 1 szecska-, 1 répavágó-gépből álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a t.-szt.-mártoni kir. jbiróságnak 
V. «Va 1900. számú végzése folytán 754 K 70 f tőke- 
követelés, ennek 1900. évi szeptember hó 16 napjától 
járó 6%  kamatai és eddig összesen 98 K 35 f biróilag 
már megállapított költségek erejéig Grossmann Ig- 
nácznál Krpellánban leendő eszközlésére 1901. ja
nuár 29-ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitű
zeti* és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés
sel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. § a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is 
el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1901. évi jan. 7-én.
Zathureckzy Jenő

> járásbirósági végrehajtó.
sai ipar 1 1

f W m  KAROLY és Társai
szövőgyár, K ésm árk

elismert hírnevesSZEPESSÉGI VÍSZON
minden nagyobb üzletben kaphatók.

Gyáraiból szár- 
darab áru ezen

védjcgygyel van 
—  ellátva. =

Hazai ipar 11

Kaisor-féie mell-czukorkák
— köhögés és huruthnál
• BlZtOS OCCfl közjegyzőileg megerő-

hatása/OOU Vzonyilvány #által elismerve — w
Egyedül̂  bebizonyított biztos hatással r e k o d tN e g ,  K ö 

h ö g é s ,  l i u r u t h  és e ln y t t lk á s o t f Ú N i iú l .  
rD A n r n ^ M ,^  és. 40 filIéres csomagokban :
GRABER MIKSA és FIA füszer-üzletéber
____  Turócz-Szent-Mártonban.

A R ichter-fóle

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 30 
• •.at° hedörzsöléRűl alkalmazóik kösz- venynel, csuznal es meghűléseknél.

Intés. Silányabb utánzatok miatt bovásárláskormindie 
l  - m S Ü F r * .  ll,fr>:iink * " H w w  v.djogsTíes a „Richter" czegjogyzohro.

80 f.. 1 k. 40 f. es 2 k. árban úgyszólván minden 
gyógyszertárban kapható. Főraktár: T ö rö k  
J ó z se f  gyógyszerésznél B u d ap e s te n . 

Richter F. Ad. és társa,
c sá sz . és  k ir. u d v a r i  s z á l l í tó k .

Rudolstadt.

§  Óvjuk lábainkat a m elegtől, n ed vesség tő l és izzadástó l
N incs tö b b é  lá b fá já s !

Sem tyúkszem, sem Izzadós láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem lábégés. Rövid idei

es-fáls
viselés után 

megkönnyebül, 
a járása

látja el.
Kettős vastagságú 1 frt20ki\, egyszerű 60 ki\, liomoktal p 40 kr., gyermekeknek fele

. ki czipőjét * J 
[JlTaz égés világon Qf 1 

szabadalmazott

8 Az asbest-talpbélés kitűnőségét legjobban bizonyltja, hogy a
cs. és kir. közös hadseregnek és am. kir. honvédségnek eddig UU p a d i szállíttatott.
Vi<!7nnfplííni<nfnlrnítlr  ̂ megfelelő === Szétküldés csakis utánvétellel vagy a pénz előleges beküldése mel- 
ilútíUlibulal uóUuíUUó árengedmény. lett. Felvilágosítások, prospektusok és köszönetnyilvánítások ingyen.

Egyedüli elárusitás Turócz-, Liptó-, Árva-, Trencsén- és Nyitra-vármegyék részére —— -——»
Az „Asbest-áru gyár betéti társasági képviselete és elárusító rak tára : q

LÁNG M. és Fia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonban. o
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Turóc-sit,-martom magyar nyomda -  Mo.kóczi F ..né.
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