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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 Turúcz-Szt.-M ártonba küldendők

H irdetések Iegjatányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

A tót F e lv id ék  m agyar sajtó
viszonyai.

i i i .
Előző czikkelyeinkben reámutattunk azon 

eminens szükségletre, mely erkölcsi kötelessé
günkké leszi, hogy itt, a nemzetellenes törek
véseknek. góczponlján, Turócz-Szt.-Mártonban 
megjelenő lapunkat, a »Felvidéki Iliradó«-l oly 
módon formáljuk át, hogy az ne csupán a 
turóczvármegyei érdekeket képviselje, de orgá
numa legyen az a löt Felvidék összes haza
fias törekvéseinek.

Nem azt akarjuk, hogy a tói Felvidék helyi 
lapjainak egy része szüntesse be működését, 
bár az a meggyőződésünk s ennek már kife
jezést is adtunk, hogy vármegyénként egy-egy 
jól szerkesztett lapot elegendőnek tartunk. De 
jól tudjuk, hogy a helyi lapok, a legtöbb eset
ben, a kiadó nyomda-tulajdonosnak üzleti esz
közül szolgálnak és a hirdetések jövedelmére 
vannak basirozva. Nem lehet tehát reményünk 
arra, hogy még hazafias áldozatkészségből is 
a már megjelenő lapok száma csökkenjen. Ezt 
tehát nem is várjuk, nem is reméljük, de vég
eredményében szükségesnek sem tartjuk.

Ismételten hangoztatjuk, hogy a már meg
jelenő helyi lapok létjogosultságát mi nem érint
jük. — Mert hiszen a »Felvidéki Híradó* arra 
nem is vállalkozhatik, hogy minden felvidéki 
vármegyének helyi érdekeit szolgálhassa. Eh
hez sem megjelelő térrel nem rendelkezünk, 
sem összeköttetéseinket annyira ki nem fej
leszthetjük, hogy mindenkor és mindenről tár
gyilagosan tájékoztathassuk olvasóinkat. Ez 
tisztán a helyi lapok feladata.

Mi csak azt óhajtjuk, hogy a »Felvidéki 
Híradó* azoknak a törekvéseknek legyen or
gánuma, a melyek az  e g é s z  F e l v i d é k e i  
k ö z ö s e n  é r d e k l i k .

Azt óhajtjuk, hogy lapunkat a felvidéki 
vármegyékben legalább a kaszinókban, olvasó
egyletekben, hivatalokban, vendéglőkben, kávé
házakban olvashassák azok, a kik a Felvidék 
magyar hazafias törekvései iránt érdeklődnek.

Hogy legyen egy lap, a mely mint elfoga
dott közlönye a felvidéki magyarságnak, ne 
csak híven tükrözze mozgalmainkat, do érint
kezésül is szolgáljon a felvidéki vármegyéknek. 
Azt szeretnők, ha lapunk utján betekintést 
nyerhetnénk mi és általunk az egész felvidéki 
magyarság az egyes vármegyékben megindult 
hazafias mozgalmakba. Hogy tudomást szerez
zünk egymás munkásságáról; hogy egymást 
buzdítsuk, egymástól tanuljunk. Mindennek ki
vitele azonban már sokkal több tényezőtől 
függ, mint hogy reményünk is lehetne arra, 
hogy hazafias buzgalmunk részleteit minden 
tényezővel közölhessük, mindegyikkel tárgyal
hassunk. Nincs arra sem időnk, sem módunk, 
hogy mindenütt, a hol azt szeretnők, illendő
nek és szükségesnek tartanók, személyesen 
adhassuk elő terveinket a módozatokra nézve.

Az a kedvező fogadtatás azonban, a mely
ben tervünk már eddig is több helyen része
sült, a hozzánk intézett helyeslő és buzdító 
levelek erősen biztatnak és meggyőznek ben
nünket arról, hogy törekvésünk helyes, hogy 
jó úton járunk és lapunk működési terének 
kiterjesztésével hasznos szolgálatot teljesítünk.

Hogy mily mértékben sikerül elvállalt fel
adatunkat teljesíteni, az nem csak tőlünk, de 
leginkább attól függ, hogy a felvidéki magyarság 
mily mértékben fogja törc-klsünket támogatni.

Az első feltétel mindenesetre az, hogy 
lapunkat az illetékes tényezők olvassák. Ha 
mindazok, a kik hivatva vannak a Felvidék 
magyar hazafias mozgalmaiban részt venni, 
egyben anyagilag is támogatják lapunkat elő
fizetésükkel ; ha eszméiket, terveiket, munkái
kat velünk közük és így a lapnak szellemi 
részét is pártfogásukba veszik — úgy remél
jük, hogy tervünket mielőbb megvalósíthatjuk.

„A nyelvek elnyomása" (A nem magyar ajkúak nyel
vének elnyomatása) czimén a helybeli tót túlzók lapja 
vezérczikkelyt közöl, melynél azonban valóban félre 
kell tenni a komoly mérlegelésnek azt a zsinórmértékét, 
melyet e lap hasábjain a felvidéki társadalmi kérdések 
szellőztetésénél alkalmazni szoktunk. Azt mondja ugyanis 
a tót túlzók lapja, hogy az állami nyelv uj adót vet a

nem-magyarajku polgárokra, amely adónál — úgymond — 
lelkiismeretlenebbet, igaztalanabbat nem eszelt ki egy 
török basa sem, ogy római prokonzul sem a meghódított 
területeken, mert — teszi hozzá — ilyen adó gyűlölete
sebb, mint a „jus primae noctis“. Valóban kisértetbe jő 
az ember, hogy szavukon fogja a drágalatos tót túlzó
kat, hogy hát kezdjék meg ennek a csere-üzletnek a 
rendezését! Ámde, a mi t. olvasóközönségünk iránt kö
teles tiszteletünk és jobb érzésünk nem engedi, hogy 
ennél tovább menjünk. Maradjunk tehát csak a nyelvek 
elnyomásánál. Azt a fönebbi idézetből is láthatja min
denki, hogy a t. ez. tót túlzók nyelvét még senki sem 
nyomta el. Oly élesen s szabadon forgatják Magyar- 
országon, mint sehol másutt kerek e világon nem tehet
nék. Oroszországban a lengyel, rutén s finn nyelvet any- 
nyira elnyomták, hogy ha ezeken a nyelveken úgy 
merne ott valaki Írni, mint a „Národnic Noviay“, még 
a lap-szám megjelenése előtt Szibéria ólom-bányáiban 
üdvös kancsuka-ütésok vérező nyomaival számolhatna be 
merészségéért. Németországban pedig éppen az imént 
tiltották be fogság büntetésének terhe alatt a „Lengyel 
vagyok . . .“ kezdetű éneket, miután már előbb beszün
tették az elemi iskolákban — hitközségiekben is — a 
lengyel nyelvű vallás-tanítást. A mi t. tót túlzóink csak 
azért is szavaluak az elnyomatásról, azt liivén, hogy a 
magyar állam nem mer érvényt szerezni a magyar nemzet 
társadalmi s állain-föntartó fölényének ebben a hazában, 
mely ezer éve már Magyarország. A jelen kérdéssel 
egybefüggő politikai térre nem követjük a túlzókat, akik 
ebben a tekintetben, sajnos !, előnyben vannak fölöttünk. 
Csak arra az egyre fölhívjuk a Felvidék figyelmét, hogy 
a túlzók lapja úgy állítja föl a szóban lévő kérdést, mintha 
az állami nyelv kapcsán a magyarság itt kiváltságos 
kedvezményben részesülne. Bízvást adhadtjuk meg erre 
az egyedül lehetséges választ, hogy mi felvidéki magyarok, 
az elsőtől az utolsóig mind átengedjük mind ezeket a 
mondva csinált kedvezményeket a tót túlzóknak, de 
minél előbb . . . Még csak azt említjük föl a „Národnie 
Noviny* föntjellemzett érveléséből, hogy, szerinte, mégis 
csak zsarnokság, midőn a hat millió magyar azt kívánja, 
hogy két anny i más aj km nemzetiség sajátítsa el a 
magyar nyelvet. E szám — arány nem felel meg a 
valóságnak, mert nincs is józan, észszerű alapja. De 
tegyük fel, hogy ez országban hat millió magyarral 
szemben tizenkét millió más ajkú népesség léteznék. 
Akkor is, vájjon a magyaroknak kellene-e megtanulniuk 
tótul, ruténül, ráczul, horvátul, oláhul, vendül, czigányul, 
svábul s örményül és nem viszont V Mert elvégre is 
valahogyan csak meg kell érteniük egymást. Csakhogy 
a túlzók éppen ezt a kölcsönös megértést és megférést 
akarják lehetetlenné tenni, mert különben be kellene 
csukniok a boltot, hol mindennemű orosz s cseh árúk 
nagy választékban találhatók, csak tót, igaz s becsületes 
tót hazafias érzclom nincsen raktáron még mutatóba sem.

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó '1 TARCZAJA.
Letört virág.

Közli: E. P.

— A > F e lv id é k i  H íra d ó *  e re d e t i  t á r c z á j a .  —

Egy tizennégy éves fiatal gyerek-lélek emlékei, 
megfakult sorai jutottak a Kezembe. Úgy akadtam reá
juk egy szomorú ónszinű téli délutánon, a mikor az 
alkony fáradt sötétsége félve pihent meg a leányos 
szoba kézimunkás bútorain és a lelkünkre valami éde
sen fájó módon nehezedett a szürke levegő, egy elté
vedt vékony napsugár, a tűz lassú pattogása a kandal
lóban, azután egy-egy eiszálló sóhaj a szerető testvérek 
panaszkodó, búsongó ajkairól. Úgy ültünk ott szótlanul,; 
néma csendes fájdalommal a két leánytestvér, meg én. 
Leányos szobájuk derült mosolygó színe, az elmúlott 
gyermekálmainkon való visszaemlékezéseinkre szinte el
borult, a leikeink finoman olvastak egymásból, kiérem* 
tűk egymás szemeiből a gondolatainkat, erőt vett raj
tunk az a szükséges kényszerűség, a mi az ember lelkét 
ilyenkor a bizalmas őszinteségre vezeti. Azután elmon
dották szép csendesen szomorúan annak a szegény tört 
lelkű kis fiúnak a megható történetét, a kiről néhány 
sorban megemlékezik most a kegyelet — — mert az a 
tizennégy éves kis beteges fiú egy korán letört virágszál, 
egy zseniális eszű »gyerekpoéta* volt.

Mint a körmöczbányai főreáliskola harmadik, ne
gyedik osztályú növendéke, ábrándos, örökké búsongó 
leikével megvonult könyvei mellett, kerülte a vig paj

tások zajos mulatozásait és csodálatosképpen tizenhá
rom, tizennégy éves korában verseket irt. Tizenöt éves 
korában meghalt, megsejtett halálfajdalommal beteges 
lelkében. Kis versecskéit átolvastam, csupa meleg szív , 
mély érzés, beteges sejtelem mindegyik sora. Legna
gyobb költőnk Petőfi sem kezdette meg ily fiatalon köl
tészetét, mint e beteg gyermek. Hatalmas zseni, nagy 
költő lett volna ebből a kis gyermekből, a mint sorai
ból következtetni lehet, ha a halál le nem szakítja 
gyermekkora delelőjén. Egyik versében kifejezi loghőbb 
kívánságát:

Ila elhervadt éltem rózsafája 
S megszűnt szivem végső dobbanása,
A síromra ne tegyetek egyebet,
Mint verseim között a legszebbiket.

Versei közül kiválogattam hármat, ime olvassák el azok, 
a kik tudnak érdeklődni egy ilyen gyermek-zseni iránt.

R ózsabokor n y ílik  . . .

Rózsabokor nyílik 
E^y sírhatom mellett,
Kis árva bclülo 
Koszorút kötözget.

A inig kötözgeti 
Omladozó könnye 
Felfakad, megered 
Hull a sir göröngyre.

A rózsakoszorút 
Ráteszi a sírra,
Halott édes anyját 
Költcgeti sírva.

R e  m  ó n  y.
Mint viharos sötét éjben 
Megcsillanó fénysugár,
A melytől a fáradt vándor 
Uj buzditóra talál,
Mint elfonnyadt tört virágra 
Reá hulló hüs eső,
A melytől a tikkadt levél 
Újra zöldül, újra nő,

Mint hullámtól vetett hajóu 
Szabaditó szent keze,
Melytől ismét bizalom száll 
Az elcsüggedt szivekbe,
Úgy szólal meg keblünkben is 
A reménynek jó szava,
Melytől ismét fényben úszik 
A bizalom csillaga.

M erengés.
Nyolcz éve, hogy utószói- láttalak 
Kedves falum, a hol megszülettem,
A hol anyám ringó bölcső mellett,
Altató dalt énekelt felettem.
Öli te elmúlt boldog gyermek-álom,
Miért rajzolod lelkem elő képed,
Sajgó szivem tiinö pillanatját,
Emlékembe mostan mért idézed.?
Elmerengek hosszan önmagamba,
Az elmúlt gyermek-álmok telett,
Látnom kell, hogy minden csepp örömem,
Múló porszem bánataim mellett.
Keresgetem, hogy a sors könyvébe,
Jövendőmről megirva mi lehet?
Jövő képén tört lélekkel látom —
Foszladozó tünö életemet.

Granatér Endre.
Megható emlékei között kutatgattara s ráakadtam 

erre a néhány fakadozó virágszálra. Kívánságát teljesí
tettem én, kit soh'sem ismert. Olvassák el azok, a kik
nek érző a 9zivük, olvassák el tanulótársai abban a 
komor nagy épületben, a hol annyi poézis, édes álom 
készül megszületni a fiatal dobogó szivekben s hogy 
igy letört közülök ez az összeroskadt kis beteg lélek, 
őrizgessék emlékét barátai pajtási szeretettel.



Megyei élet.
Közigazgatási bizottsági ülés.

Turóczvármegye közig, bizottsága ifj. Justh György 
főispán elnöklete alatt f. hó 12-én tartotta rendes gyű
lését, melyen megjelentek Beniczky Kálmán alispán, 
Grummich Géza kir. tanácsos pénzügyigazgató, Dr. 
Skultety Lajos kir. ügyész, Berecz Gyula kir. tanfel
ügyelő, Reviczky István töjegyző, Dr. Haas Jakab fő
orvos, Borbély Kálmán főmérnök, Zathureczky Tamás, 
árvaszéki elnök, Reviczky Imre közgazdasági előadó. 
Továbbá Akantisz Rezső, Justh Ferencz, Cserey Emil, 
Kontsek György, Klimo Vilmos, Rosza János bizott
sági tagok.

Jegyző: Dr. Beniczky Ákos tb. főjegyző.
Elmaradásukat kimentették: Justh Kálmán és 

Csepcsányi Ferencz.
Reviczky István főjegyző előadásában kerültek 

napirendre a következő ügyek:
Ruttka község több polgára felfolyamodott a já

rási főszolgabírónak azon intézkedése ellen, a melylyel 
a kassa-oderbergi vasútnak 285 alkalmazottját a közs. 
képviselő testületi tagok választásából kizárta, a válasz
tást megsemmisítette, sőt uj névjegyzék összeállítását 
rendelte el. A bizottság a járási főbíró határozatát fel
oldotta és a felfolyamodásnak helyt adott.

Derer József és társa panasza az árvaszék ellen 
meg fog vizsgáltatni s ennek eszközlésével Reviczky 
István főjegyző bízatott meg.

A kir. erdőfelügyelőség bizonyos területek beer- 
dŐsitését kívánta, mi ellen Valcsa és Jeszen köz
ségek felfolyamodtak. Ez az ügy érdemlegesen akkor 
fog elintéztetni, ha a Jeszen községre vonatkozó ada
tok is beérkeznek.

Farkas Gyula ruttkai lakos építkezése tárgyában 
a szükséges helyszíni szemle márczius 30-ára tűzetett 
ki és eszközlésével Reviczky főjegyző és Borbély fő
mérnök bízattak meg.

Wachsberger Lipót és társai építkezése tárgyában 
a belügyminister tekintettel arra, hogy az ott tervbe 
vett útáthelyezésről a kereskedelmi minister lemondott, 
kifogást nem emel s azt jóváhagyja.

Az ivdnkófalvi postahivatalnak Kiscsepcsénybe 
való áthelyezése tárgyában a postaigazgatóságnak az 
a válasz adatik, hogy közérdek szempontjából közöm
bös, hogy mely helyen lesz a postahivatal.

Iiuxsicska állami állatorvos jelentésében kifogásolja 
a marhavásár teret, mely sem elkerítve nincs, sem a 
feljáró nem alkalmas ; e tárgyban a főszolgabírók in
tézkedésre fölhivatnak. A marhalevelek kiállítása tár
gyában ismétli múltkori jelentését és azt javasolja, hogy 
a körjegyzők községenkint ülést tartsanak s határozati- 
lag mondják ki, hogy amennyiben a közs. biró ezt ki- 
állitaui képes nem lenne, egy lehetőleg helybeli lakost 
bízzanak meg ezzel a teendővel. Ezt a bizottság el
fogadta.

Vallás- és közokt, m. kir. Minister U. Sz. volt 
ruttkai igazgató-tanitó részére kiállított orvosi bizonyít
vány miatt a vármegyei főorvos, a B. Zs. volt luttkai 
tanítónő részére kiállított bizonyítvány miatt pedig a 
turócz-szt.-mártoni járási orvos ellen fegyelmi vizsgála
tot rendelt el, a melynek foganatosításával Reviczky 
I. főjegyző, illetve Beniczky K. alispán bízattak meg.

Előadott még ezután a főjegyző több kivételes 
nősülési és útadó leírási ügyet, a melyek mind az elő
adó javaslata szerint intézteitek el.

Dr. Haas Jakab vármegyei főorvos jelentése sze
rint a közegészségügy február havaban kedvezőtlen 
volt, mert a megbetegedések igen nagy számmal for
dultak elő. Legtöbb volt a hurutos bántalom meg az 
influenza. A heveny fertőző kórok közül előfordultak : 
hasi hagymáz Szucsányban 1 , vürheny Szucsányban 7, 
Klicsinyben 1, Podhrágyon 3, kanyaró Felső-Stubnyan 
6, Kis-Szoczóczon 1, Dubovan 3, roncsoló toroklob Tu- 
rócz-Szt.-Mártonban 1 . Priekopán 2, Kis-Selmeczen 1, 
hörkhurut Suttón 12, Turánban 6, Briesztyán 4, Lies- 
nón 2, Szklenón 3.

Az óvó és gyógyító intézkedések mindenütt meg- 
tétetJmfa iu.

Suttá*!- több gyermek elhalálozván, a körorvos a 
k'flzfié&livalaflpennyi gyermekét megvizsgálta, de a szü
lők vonaikoxitá'k az orvosi tanácsot követni.

a,lsWÍl 'föMH'Ös' megvizsgálta a szikvíz gyárat és azt 
rendben találta. 0

Kiállított 11 orvosi bizonyítványt és 13 orvosi 
látleletet. 'Ar.lt,

Grummich 'BjM^ygyigazgató jelentése szerint az 
adóbefizetés 400Ó koronával kedvezőbb volt.

Berecz Gyul^0fjjjCf Útfelügyelő jelentése szerint a 
múlt hó folyamin .qpfif&tatflgatta az alsó-turcseki, felső- 
turcseki, záthurcsai, pftékopfid, szlováni, lezsiachói, val
ósai, jezerniczi, kis'-&9éfJtísé'hyi, nagy-csepcsényi és iván- 
kófalvi iskolákat. Alíiitanitnto ^általában kielégítő ered
ménynyel folyik s a1'kttföiítydff fellépni szokott járványos 
betegségek' 'eütHí0 éjlfijfh“’qljfflJ.lffia<Júlyozzák a tanitas 
menetét. Felső-TurcseKen M. m. állami elemi iskolai 
tanítónő osztalyáí/áÁ^J ^^jW ^Vlm éuyt talalt, hogy 
e miatt a tanítónő fp^<?Jfln,vizsgálatnak megindí
tását kénytelen javaslatbanhotzáíi ;ü«gyanezt volt kény- 
teirtrBtöfttoí'nagy polgári iskolai segédtanító ellen, a kit

följelentett, 
hogy Wlassics 

.iflorllMi- MwJíter néhai Dzurek 
iskolai tanító

WiKfe fcSBÍÍ1 ,42§l)cf:7\ MW- l&#niíój(I«iGY§to*íiakba kegyes- 
'•6gtáW,v*ö,ii-ftáj; líflglú. ha a még 

WÜ19I *Xc&-,ks!ölüflJéri, ezek is
föl fognakjy^t^^BejgJfl^ttie^Jififlyj^.Ji^i rk. feleke
zeti iskola ingyen tan w reliet kapott. Megemlékezett

2 Turőcz-Szt.-Márton, _____________
1 végül az előfordult tanitóváltozásokról, a melyekről 
lapunk olvasóit már tájékoztuk.

Borbély Kálmán főmérnök a kazánvizsgáló biztos 
jelentését mutatta be.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő utalva a turócz- 
szt.-mártoni postai kézbesítés lassúságára javaslatba 
hozta, hogy e tárgyban a kir. posta és távirda igazga
tósághoz megkeresés öltöztessék, a mi az elnöklő fő
ispán és Cserey Emil bizotts. tag felszólalása után el 
is határoztatok. Ezt az ügyet annak idején lapunkban 
is megemlítettük s minthogy eredménye nem lett, egye
lőre a posta és tavirda igazgatóságnál kívánunk a közig, 
bizottság útján orvoslást keresni. Ez nem csak a mi 
óhajtásunk, de a közönségnek is jogos követelése, a 
mely elől nem lehet, nem szabad kitérni.

A közig, bizottság Őszinte tiszteletéről és nagyra
becsüléséről biztosította végül Berecz Gyula kir. tan- 
felügyelő Justh Ferencz orsz. képviselő, közig, bizott
sági tagot abból az alkalomból, hogy a közgazdaság 
terén es a párisi kiállítás rendezése körül szerzett ér
demeiért a Ill-ad osztályú vaskoronarenddel lett kitün
tetve. P'elszólalását lelkes éljenzés követte jeléül annak, 
hogy a bizottság tagjai a legmagasabb helyről jött 
kitüntetést szintén örömmel fogadták, mert legjobban 
ismerik azon önzetlen fáradságos munkásságot, melyet 
a kitüntetett a vármegye közgazdasági viszonyainak 
javítása érdekében kifejtett.

Vármegyei közgyűlés.
Csekélyebb érdeklődés és rövid tárgysorozat mel

lett tartotta meg Turóczvármegye törvényhatósági bi
zottsága közgyűlését f. hó 14 én ifj. Justh György fő
ispán elnöklete alatt.

Az alispáni jelentés, mely a közigazgatás nyugodt 
és zavartalan menetéről ad számot, tudomásul vétetett, 
bár ennek kapcsán Pietor Ambrus bizotts. tag kérdést 
intézett azon szabálytalanságról, mely a turócz-szent- 
mártoni községi elöljáróságnál tapasztaltatott. Reviczky 
István főjegyző, mint az alispán helyettese, megadta 
a kellő fölvilágositást, a mit a bizottság tudomásul vett,

A tisztviselők temetkezési járulékainak szabályo
zása érdekében bemutatott szabályrendeletet elfogadta 
a bizottság.

Jakubovics és Chernél járási Írnokok segélykér
vénye csak akkor lesz figyelembe vehető, ha pénztári 
fölösleg fog mutatkozni.

A kereskedelemügyi m. kir. minister a törvény- 
hatósági közutak és a községi közmunkák kezeléséről 
alkotott szabályrendeleteket pótlás végett leküldte, a 
melyek a kivánalmaknak megfelelőleg fognak elintéztetni.

Hevesvármegye átirata a hazai ipar pártolása és 
a vámközösség megszüntetésére nézve tudomásul vé
tetik, mert a hazai ipar pártolása érdekében már tör
tént intézkedés — a vámközösség kérdésében pedig a 
törvényhatóság megnyugszik az országgyűlés esetleges 
határozatában.

Zrínyi Miklós szobrára az alispán fog gyűjtést 
indítani.

A számonkérő szék jkönyve tudomásul vétetett.
Zathureczky Károly áthelyezési költségeire 30 

korona szavaztatott meg.
Folkusfalva község képviselőtestületének határo

zata az ott felállítani tervezett allami iskolához való 
hozzájárulás tárgyában — jóváhagyó tudomásul vétetett.

Szucsány községi biró-választás ellen beadott 
fdebbezés mint elkésve beadott s mert a választás kü
lönben is rendben folyt le — elutasíttatott.

Beniczky Ákos tb. főjegyző bemutatja az éjjeli 
őrségekről szerkesztett szabályrendelet tervezetét, mely 
átdolgozás végett Reviczky István főjegyző elnöklete 
alatt Újhelyi főbíró, Dr. Lax A. ügyvéd és ifj. Bulyov- 
szky S. bizottsági tagoknak adatik ki.

Dugov.ch T. főszámvevő bemutatta a beérkezett 
számadásokat és a stubnyafiirdői kör költségvetését, a 
melyek jóváhagyattak.

Velits Dezső bizotts. tag a tótprónai községi szá
madások tárgyában szólalt föl, a minek kapcsán a 
tótprónai községi számadások ügyében szabályszerű 
vizsgálat rendeltetett el.

A körmöezbányai magyarság 
küzdelme.

A .Hars. czimű hetilap folyó évi február 24-ki 
számában, »A Körmöczbányai Széchenyí-Egyesiilet évi 
közgyűlése* czimmel, egy közlemény jelent meg, mely
ben a gyűlés lefolyása van híven ismertetve. Á közlés 
után azonban czikkiró jónak talalja, hogy bizonyos 
. utóhangok.-at is fügeszszen hozzá, melyben azonban 
oly valótlanságokat allit, melyek igazi szánakozást kelt
hetnek az emberben.

Azt mondja ugyanis, hogy ezen egyesület, melyet 
ezelőtt két évvel .Concordia. nak, régebben .Kranz- 
chen.-nek hívtak, lS(ío-ban, a mzgyar nemzeti érzület 
ápolására alapittatott. Nagyon téved czikkiró úr, ha ezt 
el is hiszi 1 Ezt az egyesületet egy Mayer nevezetű 
egyén hozta létre, ki akkoriban, körmöczi papírgyárnak 
igazgatója volt. Egy ember, ki a muszkák bevezetéséért 
az osztrák kormánytól annak idején, ki is lett tüntetve i 
Említeni ezek után felesleges, hogy ebben az egyesü
letben, a nemzeti érzület ápolása s terjesztése, czél nem 
lehetett, a mi mehett az is bizonyít, hogy ugyanakkor 
néhány magyarul érző hivatalnok, épen avval szemben’ 
egy .Magyar Társalkodó-kör.-t akart létesíteni; de ez’ 
kevés lévén a magyarul értő ember, nem ment sehogy.! 
sem. Ez az egyesület tehat, sült német egyesület volt 
mely csakis a német irodalomból és zenéből taplálkol 
zott s németül tánczolgatott jó hosszú ideig. Ezt tudjuk 
Igen jól, volt részünk benne, szomorúsággal gyönyör-’ 
kodhettünk! '

F  £  L  V I  D  K H  1 I I  I  H  A  »
Csak a mikor az egyesület jelenlegi vezetője ke

rült élére, kezdett lassacskán atmagyarosodni. Ezen at- 
magyarosodás, a német közönség miatt, mely ugyan 
hazafias mindig, de műveltsége mégis csak német volt, 
igen lassú tempóban történhetett. Az időközben ide
került tőzsgyökeres magyar férfiak azonban, ki akarván 
elégíteni sajat szellemi igényeiket is, a magyar művelt
ség s magyar Ízlés terjesztésére, ez előtt 21 évvel, 
»Magyar-Egyesület*-et alapítottak, hol kizárólag csak a 
magyar irodalmat és a magyar zenét ápolták s a nemzeti 
ünnepnapokat tartották meg. Hogy a Széchenyi-Egyesü- 
let átalakulása, csak fokozatosán történt, azt elismeri 
az elnöki megnyitó is, melyben az mondatik, hogy 
>egy valóban magyar közművelődésért küzdő hazafias 
s törekvő egyesület minden kellékeivel elláttatott!*

Ez alatt értendő tehát: uj név, a német alapsza
bályok átmagyaritása, azok módosítása és kiterjesztése. 
Mindezek, dicséretére és tisztességére válnak!

A czikkiró másik megjegyzése már átmegy a bül- 
lenkedésbe! Azt mondja ugyanis: »bátor vagyok kér
deni (nagy bátorság kell hozzá!): szükség van-e »Ma
gyar-Egyesületre s indokolt-e a társadalmat megosztani* ; 
továbbá: »ebből láthatja mindenki (t. i. a kóstolásul 
közölt uj alapszabályok hangzatosabb pontjai), akinek 
csak egy csöpp esze van, hogy a Széchenyi Egyesület, 
ebből a társadalomból nőtte ki magát*, továbbá: 
»tehát n. r. czikkiró közlései, mégis csak alaposak 
voltak*!

A kcrmöczbányai >Magyar-Egyesületc-nek, a »Szé* 
chenyi-Egyesületc-tel nincs semmi baja sem! Mindegyik 
megy a maga jó útjain! Az első inkább közművelődési 
s kizárólag magyar; a másik inkább szórakoztató, táncz- 
mulatságokat s műkedvelői előadásokat rendező egye
sület. Sajnos azonban, hogy mindig találkozik holmi ugri- 
fülesség-féle, mely az egyetértést megzavarni óhajtaná !

Még ez a csepp ész is sokat ér, ha van s jól lesz 
fölhasználva! Ha valaki azonban magyarnak, nagy eszű- 
nek tartaná magát s ezen elbizakodottságában, egy 
magyar intézményt feleslegesnek s társadalombontónak 
ta rt; annak azutan egy csepp esze sem volna ! Az ilyent 
kinevetné az egész világ, legfölebb bizonyos felfordult 
állapotok közt méltatnák figyelemre, ha ilyesmi egyál
talában figyelemnek nevezhető !

A »Bars« n. r. nevű álarezos lovagja, ha a tör
téntek után is azt hiszi, hogy igaza van], akkor igazai
ból nem kérünk tőle! Boldoguljon velük szerencsével!

A körmöczbányai Széchenyi-Egyesület, e néven, 
fiatal egyesület. Nem az, ami volt! Mar most melyik 
bontja ketté a társadalmat: az-e, a melyik már 21 éve 
all fenn s mindig egy czélt követ; vagy az-e, melyet 
bizonyos egyéni hajlamuk, az előbbinek a megbuktatá
sára összeformálnak?

A Széchenyi-Egyesület, érdemes egyesület! Persze, 
sajnos, hogy az embereknek a száját nem kötheti be ; 
pedig az bizonyos, hogy ezek a legrosszabb barátai!

Pásztor.
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H Í R E I N K .
A nemzeti ünnep.

A szabadság ünnepének évfordulóját az egész 
Felvidéken a szokottnál is fényesebben ünnepelték 
meg ez évben. A lefolyt ünnepségekről jövö számunk
ban fogunk részletesebben megemlékezni. Turócz-Szt.- 
Mártonban az állami iskolák által rendezett hazafias 
ünnepen zsúfolásig megtelt a tágas tornaterem s az 
ifjúsági énekkar előadása, valamint Boldis Ignácz 
igazgató szép beszéde lelkesitőleg hatott a megjelen
tekre. Este a magyar társaskör tagjai fényes lako
mával ünnepelték meg márczius 15 dikének magasz
tos emlékét. A vármegye székes-házának tanácsterme 
alig volt képes befogadni a nagy számmal megjelent 
vendégeket. A napnak korszakot alkotó jelentőségét 
Dugooich Titus vázolta lelkes visszaemlékezésben. 
Utána kerületünk orsz. képviselője, Leliotzky Antal 
dicsőítette a turóczi magyarság buzgólkodását. Majd 
Csippék Ferencz szólott, felköszöntve köztiszteletben 
álló képviselőnket, mint amaz érdemes férfiak egyi
két, akik a 48-diki nagy vívmányokat a közéletben 
érvényesítik s odaadó munkássággal tovább fejlesztik. 
Ezután még számos felköszöntő következett, neveze-

láblabiróra, Boldis Ignácz igazgatóra, Dugovich Ti tusra, 
Csippék Ferenczre és a távol lévő, de mindenkinek 
eszét s szivét egyaránt lelkesítő turóczi szép magyar 
nőkre. Az ünnepség emelkedett hangulatban mind
végig magyaros zamattal éjfélig tartott. — Znióvár- 
alján az olvasókörben gyűlt össze a magyarság. Az 
ünnepi beszédet Justh Ferencz orsz. képviselő tar
tottá, kit különben lelkes tüntetéssel fogadtak és 
ünnepeltek. Az állami tanítóképezdében is lélekemelőén 
folyt le rnárcz. 15-dikének megünneplése. Beszédet 
I arvy Endre tanár mondott, szépet és buzditót. 
huttkdn a Magyar Daloskör rendezte az ünnepet, mely 
kiválóan sikerült és Záborszkv Ottó vasúti hivatal- 
nok hazafias beszéde köztetszésben részesült, az elő
adott darabok pedig Paulinyi Gábor tanító, karnagy 
buzgalmát bizonyították. — Körmöczbdnyán a Magyar 
Bgycsillét márczius 15-dike alkalmából gazdag tárgy- 
sorozatú hangversenyt rendezett az ottani magyar 
Daloskor közreműködésével. Emlék-beszéd is volt, a 
melyet Vizy Ferencz tanár tartott. -  Mosóczon márczius 
lo-ét lelkesen megünnepelték. Az áll. mindennapi a 
ismétlő iskola tanulói ünneplő ruhában összegyűlve, 
enek- s szavalattal áldoztak a hazaszeretet szent ol
tárán, melyhez járult a nap jelentőségét méltató ün
nepi beszéd Az all. iskola s óvoda épületeiről nem
zeti lobogo lengett.



— Justh Ferencz orsz. képviselőt kitüntetése al
kalmából még mindig számosán keresik föl szeren- 
csekivánataikkal. Legutóbb a turóczvármegyei köz- 
igazgatási bizottságban volt lelkes ováczióknak tárgya. 
Mint értesülünk, a legmagasabb helyről jött kitüntetés 
jelvényét maga Darányi miniszter nyújtotta át Justh 
Ferencznek.

— Személyi hir. Dr. Lehotzky Antal fővárosi ügy
véd, a szucsányi választókerület orsz. képviselője, 
néhány napi tartózkodásra választói körébe érkezett.

— Az országos gazdasági munkás és cseléd se
gély-pénztárak szervezése érdekében szép reményekre 
jogosító munkásság indult meg Turóczvármegyében. 
Jó példával jár elől a vármegyénk lelkes főispánja 
ifj. Justh György, ki buzdító felhívással kereste meg 
az illetékes tényezőket arra, hogy ezen humánus 
intézménynek szervezését elősegítsék. A jóindulatú s 
egyedül a munkások és cselédek javát czéizó kezde
ményezésnek mindenesetre meglesz a maga ered
ménye.

— Igazgató tanácsi ülés. A znióváraljai állami 
tanitóképezde igazgató tanácsa Derecz Gyula kir. 
tanfelügyelő elnöklete alatt f. hó 13-án tartott ülést, 
a melyen a jövő tanítási évi segélyezések állapíttat
tak meg.

— Hazaáruló. A helybeli áll. polg. iskola 111. 
osztályának egyik tanulója, bizonyára rossz példán 
indulva, avagy talán fel is bujtatva, a márczius 15-ike 
alkalmából viselt nemzeti színű kokárdát egyik tanuló
társa melléről le akarta szakítani azzal az elvete
mült kiáltással, hogy: »minek viseli azt a rongyot!* 
E gaz tett ügyében most folyik a vizsgálat s aunak 
szerzője bizonyára elveszi méltó büntetését.

— Az alsó-turcseki honvéd-emléket az ottani 
Magyar Olvasókör tagjai márczius hó 15-én megko
szorúzták és lelkes beszéddel emlékeztek tneg a sza
badság dicső vértanúiról. Az olvasókör tagjai zenével 
és fáklyákkal vonultak az emlék-oszlophoz, a hol 
Skrbek Káro’y főerdész, az egylet elnöke és Pletrich 
János állami iskolai tanító beszéltek. Az ünnepély 
iránt a körmöczbányaiak is meleg érdeklődést tanú
sítottak. Örömmel adjuk ezt hírül jeléül annak, hogy 
Alsó-Turcseken dicső honvédeink emlékét hazafias 
kegyelettel őrzik.

— Az áradás. Az egész Felvidéken, különösen 
pedig a Garam és Vág mentén a gyors olvadás rette
gésben tartja a lakosságot. A Turócz is alaposan 
kiáradt és elöntötte a szomszédos területeket. Egyes 
községekben a gyalogos közlekedés teljesen lehetet
len, mert az utakat térdig érő viz borítja. A Vágón 
a jég már múlt kedden megindult és igy remélhető, 
hogy nagyobb baj már nem lesz. — Klicsényi levele
zőnk azt írja, hogy ott f. hó 12-én mozdult meg a 
jég. Éjjel menydörgéshez hasonló robaj jelezte a 
jég repedését. Á gyári munkások a közelgő veszede
lem daczára is, megkísérelték a Vágón való átke
lést. Ketten szerencsésen átmentek a másik partra, 
de négyen egészen a nyakig vizbe és a jég közé me
rültek. Délben az egész Vág fával és deszkával volt 
fedve. A priekopai parton rengeteg sok halat foglak. 
A szucsányi határban is halásztak a parton, de a viz 
váratlanul körülvette a szerencsétlen halászokat, s 
igy kénytelenek voltak az egész éjszakát a szabadban 
tölteni. Komolyabb bajuk nem történt. A Vág vize 
már rendes medrében van, s nagyobb kárt határunk
ban nem telt.

— Kinevezés. Az igazságügy m. kir. miniszter 
Horccsko Gusztáv, turócz-szt.-mártoni kir. járásbirósági 
telekönyvi átalakító dijnokot a szécsényi kir. járás- 
biróságsoz Írnokká nevezte ki.

— Jutalmazott tanítók. A magyar nyelv sikeres 
tanítása közül kitűnt jeles elemi iskolai tanítók kö
zött Wlassics miniszter ez évben is több 100 korona 
jutalmat osztott ki. Turóczvármegye részéről ez évben 
Kristofcsák Lajos ábrahámfalvi állami iskolai tanító 
részesült abban a jutalomban.

— Halálozás. Belicska János, Dr. Vanovics János 
ügyvéd apósa 75 éves korában f. hó 11-én elhunyt. 
Temetése f. hő 13-án történt meg nagy részvéttel.

— Helyreigazítások. Múlt heti két közleményünk 
helyreigazítására emlitjük, hogy gróf Nyárv Kál
mánná 100 koronával lett a Turócz-szent-mártoni 
Jótékony Nőegylet alapitó tagja, a Purimbál felülfize- 
töi közül pedig Chikán Miklós és Löwinger Ármin
2—2 ksrona felülíizetésükkel tévesen kimaradtak. — 
A szucsányi álarczos bálról hozott tudósításunkban 

Löwinger Malvin mint franczia apród volt feltün
tetve. Ezennel helyreigazítjuk, hogy nem Löwinger 
Malvin, hanem Löwinger Jolán szerepelt a franczia 
apród jelmezében.

— Fiatal tolvajok. Kaudl Ármin alsó-turcseki 
kereskedő pénzesládáját ugyancsak megirigyelték a 
fiatal tolvajok. Már a nyár folyamán nyomtalanul 
eltűnt 100 korona pénzesfiókjából. Később kisült, 
hogy egy 15 éves leánycseléd furfangos módon jutott 
a pénzesláda kulcsához s ez lopta el a pénzt. A fia
tal tolvajt e hét folyamán 15 napi börtönre Ítélte 
el a beszlerczebányai törvényszék. Ez még le sem 
ülte méltó büntetését s már a napokban újból eltűnt 
Kaudlnak 140 koronája. A szerencsés véletlen azon
ban már a kora reggeli órákban Alsó-Turcsekre 
hozta a csendőrséget, kik a lopás hallatára legelő
ször is az ottani czigányoknál kezdték meg a nyo
mozást. II jss.’.abb kutatás után sorra került a bódé 
előtti tűzhely is, a honnan hamuba temetve s egy 
kendőbe csavarva 80 korona került elő. Erősebb 
vallatás után két 13 éves czigányüu beismerte bűnét. 
Állításuk szerint az esti órákban kőolajért menve, a

11. szám Turócz-Szent-Márlon, p  i
bollajtót nyitva találták, a boltban pedig nem lévén 
világosság, azon meggyőződésre jöttek, hogy a háziak 
már alusznak, Ez bátorította fel őket a lopásra

— Vásár. F. hó 13-án Tnrócz-Szent-Mártonban 
marhavásár volt, a mely kellő élénkséggel folyt le

— A szucsányi izr. nőegylet f. hó 5-én rende
zett tánczmulatságán jegyeiket megváltották, illetőleg 
felülfizettek a következők: Schulz Lajos Szucsány, 
Schulz Vilmos Budapest 10 — 10 korona, Náthán J. 
Prjekopa 5 K, Schulcz József Bpest, Pollák József 
Bpest, Schulcz Manó Bpest. Dr. Unger B. Bpest, Dr. 
Krausz M. Győr, Dr. Schauer Gyuláné Zsolna, Trostler 
Vilmosné Újvidék 4—4 K, Epstein László Ruttka, 
Burdáné Szucsány, Löwinger A. Kis-Selmecz 3—3 K, 
Büchler Márk, Kellermann A. 1 — 1 K, Neumann Ja
kab Szucsány 2 K, Neumann Jakabné gyűjtése 4 K 
06 fi 11. Fogadják az igen tisztelt adakozók az egye
sület hálás köszönetét.

— Előléptetés. Nagy Elek, pénzügyőri főbiztos a 
IX. fizetési osztály első fokozatába előlépett.

— Liptóban ismételten nagyobb mozgalom van 
készülőben a gymnasium elnyerése érdekében, a mely 
a Liptó-Szt.-Miklóson mar fennálló polgári iskolának 
beszüntetését vonná maga után. Liptó-Szt.-Miklóson 
az úri hölgyek által tervezett bazárt és tánczmulat- 
ságot f. hó 16-dikára tényleg elhatározták. E mulat
ság iránt igen nagy érdeklődés nyilvánul és méltán, 
mert ilyenek alkalmasak a magyarságnak tömörítésére 
és kedélyes szórakoztatására. Ugyanott a magyar ka
szinóban is élénk élet kezd felpezsdülni, a mit szíve
sen konstatálunk.

— Purim-tánczestely Ruttkán. A Ruttkán áldáso
sán működő izraelita nőegylel által f. hó 9 én ren
dezett Purim-tánczestély a várakozáson felül igen 
fényesen sikerült. A galvakkal és virágokkal feldíszí
tett tánezterem zsúfolásig megtelt jókedvnek örvendő 
közönséggel, melylyel egyrészt hivatása tudatában a 
jótékonyságért, még pedig valláskülömbség nél
kül való szives áldozatkészségének tanúbizonyságát 
szolgáltatta, másrészt pedig arra engedett követ
keztetni, hogy a társas élet az egyetértés és együtt
érzés pillérein nyugszik. De nemcsak ez örvendeztette 
az ember szivét, hanem a sok üde és szépséges leá
nyok látványa is, mintegy arany keretet képezve 
a gyönyörű képhez, mit az estély pompájával nyúj
tott. A négyeseket 64 pár tánczolta s a különben nagy 
terem bizony szűknek bizonyult. Szünet után igen 
érdekes és mulattató cotlilon-tánczot rendeztek. Mi 
sem bizonyítja az est pompás sikerét mint az, hogy 
a nap már a terembe lüvelte sugarait, mikor a fia
talság oszladozni kezdett. Ezen szép eredmény csak 
a nöegylet elnöknője, Friedmann Mórné önzetlen 
buzgalmát és fáradozását dicséri. Br. S.

— Uj egylet. A »Turóczi Kereskedő Ifjak Egye
sülete* f. hó 12-én tartotta meg alakuló közgyűlését, 
melynek napirendjére a tisztikar megválasztása volt 
kitűzve. A felkiáltással megejtett, részint pedig titkos 
szavazás eredménye a következő : egyesületi elnö c : 
Graber Jakab, ifjúsági elnök: Bojer Jenő, alelnök: 
Weiss Mór, titkár : Braun Soma, altitkár : Steiner 
Samu, pénztáros: Fischer Nándor, házigazda :Schwarz 
Márk és könyvtáros: Immerblum Kálmán. A választ
mány tagjai: Bindfeld Ármin, Graber Jenő, Lányi 
János, Ormai Vilmos, Tandlich Miksa és Weiesenslein 
Dávid. Póttagok : Kramer Adolf és Reiss Lipót. A 
felügyelő tanács tagjai: Héda Pinkus, Löwy Nándor 
és Pollák Gyula, Póttag : Hoífmann Márk.

— Köszönet-nyilvanitás. A folyó hó 9 én Ruttkán
tartott izraelita nőeg'leti mulatságon a nemes czél 
érdekében felülfizetni szívesek voltak: Kovácsits Ig- 
nácz, Kafenda Frigyes, Löwy Sigfried 6—6 kor.; Dr. 
Tugeudhat Gyula 5 kor.; Rund Albert 4 kor.; Laul'er 
Nándor, Láng Ignácz, .Lindenslein Mór, Löwy Ede, 
Epstein László, Wachsberger Lipót, Manheimer Gyula, 
és Friedmann Mór 3 —3 kor.; Politzer Adolf, Fisinger 
Ferencz, Zweigenthal Jakab, Rund N., Tyroler Samu, 
Judik András, és Waldman Vilmos 2 —2 kor. ; Fischer 
Sándor, Fisch Jónás, Weiner Arnold, Dr. Haas Simon 
és Spitzer Bernáth 1 — 1 koronát, melyért hálás kö
szönetét mond a választmány.

— Színészet nálunk. Kúnhegyi társulata e hó 
22-én érkezik városunkba. Jövetelét jó hírneve előzte

' meg. Mint értesülünk, az előadások az állami iskolák 
'tornatermében fognak megtartatni, melyet a kir. lan 
felügyelő, a közönségre való tekintetből is átenge
dett Csupán 12 előadást fognak tartani, a melyekre 
a bérletet Havassy Gyula titkár már gyűjti. A társu
latot, mely saját zenekarral bír és jól üsszetanult 
darabokat igér, a legmelegebben ajánljuk közönsé 
günknek figyelmébe.

— Végzetes tréfa. Liptó-Szt.-Miklósról írja leve
lezőnk : E héten a helybeli vasúti állomás éttermé
ben egy ( mber élete esett a tréfának áldozatául. Do- 
noval Antal péklegénynek ugyanis egy úr megígérte, 
hogy annyi szilvapálinkát fizet neki, a mennyit meg 
bír inni. A szerencsétlen ember addig itta a pálin
kát, mig össze nem rogyott. Rövid idő múlva halva 
vitték haza.

— Ruttkárol Írjak nekünk, hogy ott a lapunk f. 
hó 10-iki számában megjelent s a ruttkai nőkre vo
natkozó közlemény, mely arról szól, hogy a rultkai 
hölgyek nincsenek képviselve az általános megyei 
»Nöegyesülotten«, élénk eszmecsere tárgyát képezte, 
melynek eredménye az, hogy a ruttkai nők legna
gyobb része nem is tudta, hogy ezen egyesület léte
zik. Különösen nem tudják azt, hogy kihez kell a 
belépés bejelentésénél fordulni. Nem ártana tehát 
időnkint egy-egy felhívást kibocsátáni, mert különö-
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sen Ruttkán, mint túlnyomóan vasutas elem közt. 
különösen gyakori a változás s igy a számos uj lakó 
nem lehet ismerős a régen alakított intézményekkel.
A stabil elemből pedig van néhány tagja az egyesü
letnek.

— Élő sövény. Többen azon kérdéssel fordultak 
Jeszenszky Emil munkatársunkhoz, hogy az általa élő 
sövények alapítására ajánlott gleditschiá-nak nem-e 
ártott meg az idei 24° hideg? Munkatársunk lapunk 
utján1 azt a választ, adja, hogy a hideg éppen semmi 
befolyással sem volt reá. Egyben tudatja, hogy úgy 
Turóczból, mint a szomszédos vármegyékből számos 
megrendelést kapott. A csemetékből 1000 drbot 7 ko
ronáért még mindig szállít.

— Tejszövetkezetek. Zólyomvármegyében legkö
zelebb 6 helyen alakult tejszövetkezet. Turóczvárme
gyében is megindult ez irányban a mozgalom, de eddig 
egyetlen szövetkezetei sem lehetett létesíteni, Kívá
natos lenne, ha az intéző körök ezt a szép jövedelmi 
forrást biztositó vállalatot itt is megteremtenék.

— Színészetünk. A Felvidéken jelenleg több szín- 
társulat működik. Kunhegyi társulata Alsó-Kubinban 
tart néhány előadást; innen márczius 22-én Turócz- 
Szent-Mártonba indul, a hol 12 előadásra már gyüj • 
tött bérleteket; majd virágvasárnap után Rózsahegyre 
indul meg, a hol már uj erőkkel fog bemutatkozni. 
Báródi társulata Zólyomba készült de lemondott sa  
bérleteket visszafizette. Mezei Béla társulatával Besz- 
terczebányán időzik, hol nagyon megvannak elégedve 
a társulat működésével ; valószínű, hogy néhány elő
adásra Zólyomba is átrándulnak. Különben Zólyom
ban a műkedvelők is szórakoztatják a közönséget, 
legutóbb »A véletlen* vígjátékot adták szép sikerrel.

Kis Lap. Több mint negyed évszázad óta gyö
nyörködteti a »Kis Lap* czimű képes gyermekujság 
Magyarország apró olvasó közönségét. Hétről hétre 
mint szívesen látott vendég kopogtat be a magyar 
családok hajlékába, a hol vidám gondatlan gyermekek 
repeső szívvel várják, ujongva köszöntik és találgat
ják, vájjon micsoda szépet, kedveset hoz magával a 
* Kis Lap* legújabb száma. A »Kis Lap* az egyetlen 
magyar gyermekujság, melyet a vallás- és közokta
tásügyi magy. kir. minisztérium az elemi népiskolák 
tanuló ifjúságának olvasmányul ajánlott. Előfizetési 
ára V* évenkint 2 korona. Mutatványszámot ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, Kerepesi-ut 54.

Háztartás. Kürihy Emilné szerkesztésében és az 
Athenaeum r. t. kiadásában havonként 3-szor meg
jelenő > Háztartás* a magyar gazdaasszonyoknak 
egyetlen magyar lapja, mely a háztartás minden ágá
ban útbaigazítást ád, helylyel-közzel képekkel magya
rázva. A »Háztartás« gyönyörű színes borítékban 
jelenik meg és előfizetési ára V* évre 4 korona. Mu
tatványszámot küld ingyen a kiadóhivatal: Budapest, 
Kerepesi-ut 54.

Magyar Bazár. Ezt a legrégibb, legjobb divatla
pot Wohl Janka szerkeszti és az Athenaeum r. t. adja 
ki. A »Magyar Bazár* az egyetlen magyar divatlap, 
mely havonként négyszer jelenik meg mindig bő di- 
vatrészszel, gyönyörű színes divatképekkel és illuszt
rált szépirodalmi melléklettel. A »Magyar Bazár* 
borítékján annyi tudnivalót közöl a társaságból, ház
tartásból, regényt, amennyit egyetlenegy sem a hazai 
divatlapok közül ; a »Magyar Bazár* előfizetési ára 
iL  évre 4 korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, Kerepesi-ut 54.

A Flóra műkertészet Z.-Radványban a tavaszra ajánl: 
Több 100 magas törzsű rózsát és bokorrózsát cserépben. A 
legszebb régi. uj és legújabb fajok. Köztük sok újdonság, u. 
m. veres és fehér Marechal Niel, Souv. de Cath. Guillot, Béllé 
Licbrecht, Caroline Testout, Principcssa di Napoli (Breuer-féle), 
Minial Greham stb. Magas törzsű rózsa 50—80 krig; bokorró
zsa 40—60 krig. — Több száz erőteljes rózsa nagyságú cserép- 
szegfű mind a hét osztályból, közte a fekete bársony veres 
Egner A. tanár dbja 50 kr. — Most virágzásban levő cserép
növények, u. m. Azalea 80 kr.—1 frtig, Játszint dbja 30 kr., 
Cyclamen dbja 40 kr.. Cineraria dbja 25 kr., Primula 20 kr., 
Téli viola 20 kr., Billbergia, dracaenaszerü levelekkel (feltűnő 
szép) dbja 70 kr.. Liliom lancifolia 80 kr.. Glivia dbja 1 frl. 
30 kr. — Levélnövények, u. m. Pálmák 3 frttól fel'ebb, Ficus 
elaslica és australis dbja 60—80 kr., Dracaena indivisa (egy 
éves) dbja 30 kr.. Myrthus kis és nagy levelű darabja 35 kr., 
Arália Siboldi (egy éves) dbja 25 kr., tarka levelű Auéuba dbja 
30 krtól t frtig. Rcx Begónia több fajban dbja 30—40 kr., Mtr. 
hosszú Medeolák dbja 10 Kr. Adiantum scutum és cínyatum 
dbja 30—ló kr., Asperagus sprengeri és teunissimus dbja 30 
krtól 1 frtig. — Mindenféle cserépnövény 30 krtól 1 frtig. — 
Gyökeres dugványok, u. m. Cuphaea, Fuchsia közönséges futó 
és angol Pelargonia, legélénkebb színű Coleusok, Lobélíak, 
Salvia splendens. Turul vanília, Verbéna tüzes, piros és vegyes, 
Viola ordorata 8 legszebb faj stb. 6—15 krig. — Virág gumók, 
u. m. Cactus Dahlia kiváló szép színekben. Gladiolus Chilelsi, 
Ganna Grosy, Tubarózsa, Gloxinia, Montbrelia, Begónia, Palonia 
Minensis, Tritöma, stb. a legolcsóbb árban. — A legújabb és 
legszebb Ghrysanthemumok 60 fajban. Mindenféle szőnyegnü- 
vény, u. m. Achirantus veres és zöld, APernanthera veres és 
zöld, Gnafalia, Sedum, lresina, Begónia Vernon stb. darabja 
4—8 krig.

Szerkesztői üzenetek. ...
H. J., Losoncz. A t. p. megindítása iránt már régebben 

intézkedtem. A kiadóhivatal azt jelenti, hogy a lap innen ren
desen küldetik. Ott lesz tehát a hiba a postahivatalnál. További 
munkásságára is számítunk. — Dr. Gr. M. L., Liptó-Szt.-Miklós. 
Szives értesítését köszönöm. A jövő hét folyamán 20—21-én 
okvetlenül felmegyek. — Helybeli. Nincs mitől tartania. Igen jól 
tudjuk, mit teszünk. Mindenesetre könnyebb lesz munkánk, 
ha több oldalról részesülünk támogatásban. Egy fecske azon
ban még nem csinál nyarat. — E. A., Z.-Radvány. Kedves kül
deményét megkaptuk és szives figyelmét köszönjük. Nem is 
mulasztjuk el hirdetni, hogy szép virágaink a »Flóra« müker- 
tészetböl vannak. — Tudósitóinkat kérjük, hogy a papírnak csak 
egyik oldalára írjanak, <le minél gyakrabban. A közleményeket a 
szerkesztőséghez kell czímczni. — ÉrdeklSdí. Minden közleményt, 
még a legjelenléktelenebbet is a felelős szerkesztő néz át. Az 
ő engedélye nélkül a nyomda semmit sem tesz közzé, még a 
belmunkatársak által irt közleményeket sem. Téved tehát, ha 
azt hiszi, hogy az a bizonyos közlemény tudtunk nélkül került 
volna a lapba. Igenis, ludtunkkal történt.
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Kaiser-fé|e mell - czukorkák
= köhögés és huruthnál

A M A  közjegyzőileg rnegerő- 
ZUuU s!let.1 k'zonyitviny ^
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Biztos
ta tá sa^

nagy mélységből faka- 
I I  dó állandó összetételű, 
11 igen tiszta, calcium és 

magnézium - hydrocar- 
bonatos ásványvíznek 

minősítendő.

közjegyzőileg megerő- 
sitett b iz o n y ítv á n y  
által elismerve —'

Egyedül bebizonyított biztos hatással r e k e d t» c g , k ö -  
högeN, liu r u tli  és e ln ya lk á* iod á»n ál»

Kapható * 0  és 4 0  filléres csomagokban : f
GRABER MIKSA ás FIA fü szer-ü z le te b en

Turócz-Szent-Mártonban.

A R lchter-féle

fl „LA FLEUR”
szivarkapapir • # • • • 
9 9 9 9 sz ivarkahü vely
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek, 
a melyek az egészségre, főképen a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, mellőztetnek.
A J a c o b i  M o n o p o l  

„ Z i a  r i e u r “
szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá

nyoznak. — Kapható:
Wix Miksánál T.-Szt.-Mártonban.

Horgony-Pain-Expeller Qxxxxxxxxxxxxxxxx:

•a

Kapható minden jobb füszerkcrcskedésben 
és vendéglőben.

Liniment. Capsici comp.
egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 30 
év óta megbízható bedörzsölósűl alkalmaztatik kösz- 
vénynél, csúznál ós meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskormindig 
5?!^ “ figyelemmel legyünk a „Horgony11 védjegyre 
és a „Richter" ozégjegyzésro.

80 f.. 1 k. 40 f. és 2 k. árban úgyszólván minden 
gyógyszertárban kapható. Főraktár: T ö r ö k  
J ó z s e f  gyógyszerésznél B u d a p e s t e n .

Richter F. Ad. és társa,
C9ász.  ó s  klr.  u d v a r i  s z á l l í t ó k .

R udolstadt.

B E R G ER  SIM O N  czipész }  .« X X X X X X X X X X X X X X X X X X A
(  X  Á  3séS2!,Ü.lélE O QTurócz-Szt.-Mártonban

ajánlja a mai kornak megfelelően berendezett 
czipészeti műhelyét mindennemű férfi-, női- és 
gyermek-

' I s l To -  ( ^ T o e l i
mérték utáni készítésére, valamint kész

o z i p ö - k é s z l e t é t  <
melynek állandó nagy raktára mindenkinek igé- \  
nyeit kielégíteni képes. \

Pontos, gyors és olcsó kiszolgálás! í
V A A A A A A A A A A A A ^ A A 4

506. tk. I 1901.

Hirdetmény.

G k A . Z - :

Bella községre nézve az 1892. XXIX. tcz. értel
mében a tényleges birtokosok tulajdonjogának a telek
jegyzőkönyvekbe való bejegyzése és a telekkönyvi be
jegyzések helyesbbitése iránti eljárás befejeztetvén, ez 
azzal a felszólalással tétetik közzé:

1) hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. tcz. 15. 
és 17. §§-ai alapján — ide értve o §-oknak az 1889. 
XXXVIII. tcz. 5. és 6. §-aiban és az 1891. XXI. tcz. 
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is — valamint 
az 1889. XXXVIII. tcz. 7. §-a és az 1891. XVI. tcz. 
15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 
1886. XXIX. tcz. 22. §-a alapján történt törlések érvény
telenségét kimutathatják, c végből törlési keresetüket 
hat hónap alatt, vagyis 1901. évi szeptember hü 26-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák he, 
mert az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
eltelte után indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, 
hátrányára nem szolgálhat,

2) hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. tcz. 16. 
és 18. §-ainak eseteiben — ide értve ez utóbbi §-nak 
az 1889. XXXVIII. tcz. 5. és 6. §-aiban foglalt kiegé
szítéseit is — a tényleges birtokos tulajdonjogának be- 
jegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, Írás
beli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1901. évi 
Szeptember hó 26-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi 
hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabb- 
ható záros határidő letelte után ellentmondásuk többé 
figyelembe vétetni nem fog,

3) hogy mindazok, kik az 1. és 2. pontban körül
írt eseteken kivlll az eljárás és az ennek folyamán tör
tént bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogai
kat bármily irányban sértve vélik, — ide értve azokat 
is, a kik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII. 
tcz. 16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek ta
lálják — e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kér
vényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1901. évi szeptember hó 26-ik napjáig bezárólag nyújt 
sák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határ
idő elmúlta után az említett bejegyzéseket csak a tör 
vény rendes íitján és csak az időközben nyilvánkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik 
kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak át, hogy a meny
nyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is 
csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az ere
detieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Tnróoz-Szt.-Mártonban, 1901. márczius hó 9-én.

Medzihradszky,
kir. albiró.

o gyártási vállalat
1 Mautuei' Adolf és Társai
! Hinlapest V. A ra n y  János-ii. 5. s*.
; A ce ty len -v ilrtg itá s i berendezések

minden nagyságban. — Számos berendezés üzemben.
Ca.lcru.ro.- car’bid.-elad.ás.

Minden mennyiség a legolcsóbb napi árban.
Árjegyzékek ós költségvetések díjmentesen.

Szakképzett képvise'ők kerestetnek.
Számos elismerő nyilatkozat birtokában vagyunk. A 

többek között berendeztük.
Özv. gróf Batthyány Józsefnó, nagybirtokosnnő, Felbar.
Dr. Almássy László, ügyvéd, Jászberény. Dr. Polgár 
Sándor, ügyvéd, Gyöngyös. Takarékpénztár, Esztergom. 
Községháza, Vojtek. Bikfalvy Testvérek, kereskedők, Z ila h .
Löwy József és Tsa, likőrgyárosok, Beszterczebánya. 
Trappista-kolostor, Prijedor (Bosznia). „Posavina“ -szálló, 
Brcka (Bosznia). ,,Bosna“-szálló, Banjaluka (Bosznia).

W  Friedrich Sándor, vendéglős, N.-Palánka. Haus Keresz- 
= 2  tély, vendéglős, Hódságh. Mezei Mór, vendéglős, Mun- 

S  kács. Földváry István, vendéglős, U j-G radiska. Frank 
< Mórnó és Tsa, vasúti vendéglő, Boglár. Wimmer Károly,
J  vendéglős, Bjelina (Bosznia). Planer Ferencz, vendég- 
4  lős, Déva. Kónya Miklós, vendéglős, Zilah. Kaszino-egy- A  
T let, Nyírbátor. Weiser BeHthold. vendéglős. L.-Szt.-Miklós. V /
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MAUTHNERféleMAGVAK,
C zacskóin

rajt állí

_ _ _ - Jobb és megbízhatóbb
gazdasági- lés kerti-magvak

nem léteznek, mint a minőket 27 év óta szállít
M A U T H 1 V E K  Ö d ö n
cs. és kir- udvari szállító magkereskedése B u d a p e v te n .B  
rodák és-' ) VII., Rottenbiller-utcza 33. szám. (Közúti villamos®
raktárak ) megállóhelye)- ■ ~rTr̂ - - 1 ~ — ....... =®
Elárusító I VI., Andrássy-út 23. szám. (A m. kir. operával®
helyiségek : /  szemben.)-—~  E

és az abból 
előállított 
hasonnevű

eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
DSr- Egy kisérct erről mindenkit meggyőz. M  

Kapható: Moskóczi Ferencznó üzletében Turócz-Szt.-Mártonban,

sz iv ark a - 
p ap ir

sz ivaeka-
hüvely
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m MA ezég Turócz-Sit.-Mártönban 8
a közelgő idényre ajánl kiváló minőségben

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

30 rőfös frt 12-— 14-— 10'— 18.— 2 0 -  
54 rőfös frt 35'— 40' — 50'— 60'— 

lepeioM 18 rőfös frt 7-— 8 — 10.— 12 — 14'- 
egy darab kész lepedő frt 1-50

Elpusztlthatlan „pluvlusln" • férfi - esökópenyegek
(vizhatlanság kezeskedve), felöltő- és havelok- 
formában, darabja 12, 15, 20 és 25 frt 

Különlegesség! Újdonság i „Triumph" nöl ós férfi- 
czipök, a légiin, kivitelben, frt 7'50, 8.—, 9 —

Pichler-féle grázl elpusztlthatlan lodenkalapok
frt 3'50

Értesítés X Az öszirés téli idényre a jóhirnevü H o lz e r  S im o n  b u d a p e s t i  ezég 
mintaraktárát a következő czikkeke nézve volt szerencsénk elnyerni: női kabátok és felöltök, 

O  gallérok, cápp, bakfis-kabátok és gyermek-kabátkák. E csikkekből igen gazdag s változatos rak- 
Q  tarunk lesz, mely körülményre már most kivjuk fel a t. közönség b. ügyeimét. - - -

§  Óvjuk lábainkat a m elegtől, n edvességtő l és izzadástól.
8 Nincs többé lábfájás!
O  Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőrkeményedés, sem libdaganat, sem lábégés. Rövid idei 
°  viselés után klozlpőjét , r í 'r  ,  r, 1 f in n e m  fii I * n n i í t  £ « ■ « ,«mef  „noyebu, annak * • £ * * *  dr, Hogyeí-feie ÍSSSS7*7ÍLFS£LESSE!l

látja el.
Kettős vastagságul fr t 20kr., egyszerű GO kr., homoktalp 40 kr., gyermekeknek fele
^  asbeBt-talpbélés kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy n O Á  P A A  ^ x  M 
os. és kir. közös hadseregnek és a m. kir. honvédségnek eddig p á P  szállíttatott.
Viszontslárusítóknak árengedmény.

1 Egyedüli elárusitás Turócz-,
Az

Szétküldés csakis utánvétellel vagy a pénz előleges beküldése mel
lett. Felvilágosítások, prospektusok és köszönetnyilvánítások ingyen, 

liptó-, Árva-, Trencsén- és Nyitra-vármegyék részére ----------.
„Asbest-áru gyár betéti társaság11 képviselete és elárusító raktára:

LAHG M. és Fia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonban. ö
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Turóc-8jt.-m4rloni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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