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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
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Hirdetések lógj Hiányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

mellé, addig, míg maga a nép a gyümölcsfa 
tenyésztésével nem foglalkozik, illáinkon reális 
eredményt, gyümölcsöt előállítani nem fogunk. 
Az egész megye számára pedig a földmive 
lésügyi minisztérium csemetéket nem ad, nem 
is adhat.

Ha a mezőrendőri törvénynek a faiskolák 
felállítására vonatkozó rendelete megyénkben 
már végre lenne hajtva, jelenleg körülbelül 25 
kát. holdnyi területen évi 30—35,000 drb. ki
ültetésre alkalmas gyümölcsfa állhatna rendel
kezésünkre. De ha tekintetbe vesszük közsé
geink kicsiny éá szegény voltát, legalább a 
gazdasági ismétlő iskolákat lássuk el kellő és 
bekerített területtel. Turóczmegyében jelenleg 
18 ily ismétlő iskola van, ha csak ezek egye
dül lennének m e g f e l e l ő  területtel ellátva, 
ezek is előállíthatnak egy év alatt annyi fa
csemetét. a mennyi az összes törvényhatósági 
utak befásitására szükséges lenne.

Ily faiskolák támogatása a földmivelésügyi 
minisztérium részéről biztos. Éghajlatunknak 
megfelelő anyafák, vadonezok, oltó gályák stb. 
ingyenes kiutalása simán menne, de a megfe
jelő terület átadására legalább a gazdagabb 
községeket a saját érdekükben kényszeríteni 
kellene.

Megyénkben gyümölcsfa alig van, pedig 
kellene, hogy legyen, ha /evesebb értékű gyü
mölcsöt is tudnánk előállítani, a gyümölcs bár
milyen, mégis javítja a nép táplálkozását, a 
gyümölcs élvezete csökkenti a pálinka fogyasz
tást, a gyümölcsfa tenyésztése úgy anyagi, 
mint erkölcsi haszonnal jár.

Az utak befásitása mellett önkénytelenül 
is felvetettem a községi faiskolák kérdését, de 
a kettő egymással szorosan összefügg. Mind
két kérdés megoldása égetően sürget, mentői 
hamarább kezdünk megoldásukhoz, annál jobb.

B o.

Tót nemzetiségi kiadványok terjesztésére vajmi gyak
ran vállalkoznak egyes felekezeti lelkészek s tanítók, 
részint kolportöri jutalék főjében, részint merő nemzeti
ségi hajszából, avagy mindkét ozélzatból egyaránt. Ezekre 
vonatkozólag érdekes döntés történt közelebb, a mely 
felvidéki társadalmunkat annál is inkább érintheti, minél 
többször kapnak lelkészeink, felekezeti tanítóink s mások

ogy-egy csomag töt nemzetiségi kiadványt terjesztés czél- 
jából és azzal az ártatlannak látszó okadatolással, hogy 
a tót ajkú népnok szórakoztató olvasmányt nyújtanak, 
jobb ügyhöz méltó buzgalommal iparkodnak túladni a 
kapott kiadványokon és propagandát csinálni a tót túlzók 
ilyen üzérkedő s egyéb törekvéseinek.

A döntésre ugyanis az szolgált alkalmul, hogy Micsa
tok, lzák s Simonovics Miaván ily kiadványok terjeszté
séért toljelentetvén, az illetékes szolgabiróság s utána 
az alispáni hivatal által meg nem engedett házalás czimén 
egyenkint 200 korona pénzbüntetésre Ítéltettek. Közbe
vetett fölebbezésro a belügyi minisztérium egyetértve a 
kereskedelmi minisztériummal az Ítéletet feloldotta oly 
megokolással, melynek alapján azután á szolgabiróság a 
fönnovezettökot engedély nélkül folytatott könyvárusitás 
czimén egyenként 100 korona pénzbírsággal sújtotta, még 
pedig az 1848. évi XVIII. t. ez. 42. §-a élteimében az 
1884. évi XVII. t. ez. 15(i. §-a alapján.

Ebből tehát mindenki tudomásul veheti azt, hogy a 
törvény tilalmazza a hatósági engedély nélkül folyta
tott könyvárusitást, pedig bányán akadtak itt a Felvidé
ken lelkészek, tanítók, falusi bírók, szatócsok, a kik va
lóságos kolportázs-üzérkedést folytattak s folytatnak most 
is a nemzetiségi irányzatos kiadványok Üzletszerű eladá
sával. Ezekkel a közigazgatási hatóságoknak kell leszá* 
molniok.

Mi csak azért említjük föl ezt a tanulságos esetet, 
hogy felvidéki társadalmunkat tájékoztassuk a tényállás
ról, egyben pedig fölhívjuk figyelmét azokra a tót nyel
ven irt kiadványokra, melyek a kormány támogatásával 
látnak napvilágot és a melyek sokkal inkább képesek 
a tót ajkú nép lelkét-szivct művelni, szórakoztatni, hasz
nos ismeretekkel saját magának s a hazának javára ne- 
mesbítoni, mint azok a tendencziózus nemzetiségi irka- 
ürkák, melyeknek egyedüli czélja az üzérkedés és a 
konkoly-liintés.

A magyarság veszedelme. Az „Egyetértés" czimü 
napilap e hó 21-iki számában ráutalván azon jelenségre, 
hogy az erdélyi oláhság — az utóbbi népszámlálás ta
núsága szerint — a magyarság rovására szaporodik, 
vagyis, hogy számos magyar család eloláhosodik, Kossuth 
Lajosnak egyik leveléből kimutatja, hogy „a faji önérzet 
elzüllése a családi élet s a tűzhely körül uralkodó szel
lemben találja forrását. Ha a gyermek az anyától és 
apától nem tanulja a magyarságot, nyelvben és érzésben : 
az iskolában ugyan hiába oktatják erre. A kultúra ter
jesztése is szükséges, de magában nem elegendő. — 
Egy nagylelkű alapítvány szellemében tettek is kísérle
tet a magyarok cs oláhok által vegyesen lakott ordélyi 
vidékeken a családi tűzhely magyarosítása körül. Jutal
mazták azokat az oláhokat — hajadonokat vagy legé
nyeket — kik magyar családba házasodtak. Ennek ok
vetlenül voltak is eredményei. De ezzel az okos kísér
lettel felhagytak. Az alapítványt ráterelték a kulturmisszió 
terére. Sikeresen magyarul oktató oláh tanítókat jutái.

U tak  befásitása.
A »Felvidéki Híradó* múltkori száma ulaink 

befásitására hívta fel az illetékes körök figyel
mét. Tette pedig azért, mivel utainkon a köz
lekedés határozottan élelveszélylyel jár a téli 
hófúvások ideje alatt, mit különben elegen sa
ját magukon tapasztalhattak a közel múltban, 
kik őrákhosszat kóboroltak árkon-bokron ke
resztül, ezer aggodalom között bukdácsolva 
hózivatarban, rettentő hidegben, kitéve a meg- 
fagyás és a nyaktörés veszélyének egyaránt. 
Joggal mondhatta tehát a *FeIvidéki Híradó*, 
hogy utaink befásitását az élet és vagyonbiz- 
tosság követeli meg.

Nézzük azonban az érem másik oldalát! 
Utaink jelenleg teljesen improduktív területek, 
az a kis fű, mi az árok parton nő, nem jöhet 
számításba. De hol az utak be vannak 1 ásítva, 
ott ez a terület nem terméketlen, sőt sokszor 
jelentékeny összeggel járul az űltest költségei
nek fedezéséhez ez a terület maga.

Előáll ez az esel olt, hol az utak mellé
kén gyümölcsfák vannak ültetve. A gyümölcs
fákat nagyságuk szerint egymástól 10 — 20 mnyi 
távolságban ültetik ki. Kilométerenkint tehát 
az út két oldalán 100 — 200 gyümölcsfa fér el. 
Hol a gyümölcstenyésztésnek kedvez az éghaj
lat és hol a lakosság maga is el van látva 
gyümölcscsel, az út melletti fákra tehát nem 
szorul, ily helyeken a gyümölcsöt fáján szok
ták eladni s átlagosan 3 — 4 kornyi jövedelmet 
érnek el minden fa után. Ez pedig kiloméle- 
renkint 300 — 800 kornyi összegnek felel meg.

Jól tudom, hogy viszonyaink között ily 
jövedelem előállítása még egy emberöltő múlva 
is még lehetetlen lesz. Hogy az útmenti fákon 
a gyümölcs megmaradjon, annak első feltétele 
az, hogy a lakosság is el legyen Iáivá gyü
mölcscsel. Az utak befásitása mellett tehát 
egyúttal a megye gazdái között is elegendő 
facsemetét kellene kiosztani, e kettőnek egy
mással lépést kellene tartania. Ez a körülmény 
pedig hiábavalóvá tenné a földmivelésügyi mi
nisztérium minden támogatását, a miről a 
> Fel vidék i Hiradó« szintén emlitést telt. Mert 
bármennyi csemetét is ültetnénk ki az utak
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Hallom az erdőnek rejtelmes meséjét,
A sötét fenyőknek hallgatag beszédét.

Hallom a pataknak altató zúgását,
Párja után síró vadgalamb bugását.

Pásztor furulyája a fiilembe csendül,
Mind a hét szemembe egy-egy könycsepp rezdiil.

Könyve könyil omol, elárasztja arczom . . .
Es én mindig eyyre-egyrc csak azt hallom.

Múlt ós jelen.
Eddig, ha sírtam, forró könyiiim 
Éjhajad sötét fonatára hulltak.
Te mosolyoddal, forró csókjaiddal.
Rám suydrt borítva bocsájlottál álnak.

Most, hogy egyedül, útlan bolyongok,
8  megéred fájón, égő szemem könye; 
Árvaságomban — a kietlen pusztán 
Némán hullatgatom a forró fövényre.

Herczegh Jenő.

Márczius 15-dike.
Justb Ferenc/, őrs/., képviselő beszéde a znióyáraljai „Magyar 

Olvasókör" által rendezett ünnepi összejövetelen.

Mélyen tisztelt hazafias közönség!
Az agg kor irigyelni szokta az ifjúságot, mert a 

természet rendje szerint is ezé az élet és a .jövő., mert 
az önfentartási ösztön feladatai, az élet küzdelmei sokkal 
több fájós sebet ütnek, mintsem szelíden ringatnak és 
sokkalta több keserű csalódást okoznak, mintsem vágyaink 
teljesülését meghoznák és ezeknek közepette sokkalta 
több a legyőzetés, mint a győzelem: mégis a természet 
örök törvénye és a gondviselés bölcs intézkedése folytán 
erre készteti azt.

Én pedig, ha visszagondolok, nem is olyan régi, 
mert csak 53 esztendő előtti időre, kész volnék irigyelni 
az agg kort, a melynek egy része az alig elmúlt szá
zadnak gigászi harczait végig küzdhette. más része pedig 
oly szerencsés helyzetben volt, hogy szem- és fül tan úja 
lehetett a lelket fölemelő, világot megrendített és a ma
gasztosság netovábbjaként a történelem és a hagyomány 
által egyaránt megőrzött eseményeknek.

.Szívesen lemondanék a jövőről, a mely bár titok
zatos, a koromra való tekintettel tán még elég bosszúra 
nyúlhat, ha élő tanuja lehettem volna a legnemesebb 
eszmék : a szabadság, egyenlőség és testvériség első prok- 
lamálásának, ha letehettem volna az igaz hazatíság oltá
rára, a középkor öntudatlan vétkei miatt áldozatomat, 
ha karddal kezemben küzdhottem volna hazám szabad

ságáért, vagy ha legalább hallhattam volna a liarczi ria
dót, a mely szabadságtól lelkesített hadakat prüszkölő 
paripákon vitt a győzelemre, az igaz ügy diadalára.

Igaz, hogy korom megóvott a szabadságharcz leve- 
retése után bekövetkezett szomorú időknek eseményei
től, de veszteségünk abban is pótolhatlan, mert nem ad
hatott a mai nemzedék az önmegtagadásnak, passiv ellen
állásnak és a hazafiul szenvedéseknek oly utánozhatlan 
példát és nekünk e nagy idők harczaiból nem maradt 
egyéb osztályrészünkül, mint az újjáéledés korszakában 
nemzeti életünk hajnalhasadása, a magyar nép szivébe 
ültetett zsenge csemetének nagy cs terebélyes fává való 
nevelésének gondja.

Ezen agg kor zsenge csemetéje ma már gyümölcsöző.
Minden igaz magyar szív óhajtása szerint hazafias 

verejtékünkkel termékenyített, erős akaratunkkal minden 
külső káros behatás ellen immunizált drága honi talajon 
mind újabb és újabb hajtásokat növesztő, erőteljes nö- 
vénynyé fejlődő fa — a magyar nemzeti kultúra.

1848. márczius 15-énck emléke halhatatlan, akkor 
nyertek testet a szabadság cszméjénok igéi, százszorta, 
czcrszcrtc halhatatlanabb a sajtószabadság proklamálásá- 
val, ezzel vált csak lehetővé nemzeti nyelvünk és irodal
munknak művelése.

1848. márczius 15-ikc tehát sarkpont a nemzet 
életében, mert ez adta meg a teljesülés lehetőséget, a 
nemzeti napszámos látnoki ihlettel megirt mondatának : 
hogy Magyarország nem volt, hanem lesz.

Tagadliatlan, hogy korunkat jellemzi az anvagiság,
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máznák most belőle. Persze, hogy önnek csak látszóla
gos az eredménye, hiszen az oláh gyerek, ha az isko
lában tanul is magyarul, ettől ugyan meg nem magya- 
rosodik. Értsltk meg a dolgot. Nem annyira az oláhok 
magyarosítása a feladat, mint inkább a magyarságnak az 
ololáhosodástól való megmentése. Eh abban az eloláho- 
sodásban — mondja Kossuth egyebek között — orga
nikus botegséget látok. Beteg a szive annak a népnek. 
Nem magyar vért tart lüktetésben, azaz, hogy veszen
dőben van nála a „faji Önérzet", s mert a dolgot ekként 
látom, azon nézetben vagyok, hogy csak úgy lehet a 
dolgon segíteni, ha az oloiáhosodott lakosság jobblétére 
iparkodunk hatni; de oly módon, hogy ez a jobblét a 
kivetkőzött magyar nemzetiség újból felvételével álljon 
kapcsolatban, miszerint a visszamagyarosított oláh-magyar 
magát házilag, családilag, társadalmilag mint magyar, 
előnyben érezze oláh szomszédjához képest. Szóval, an
nak látom szükségét, hogy mindennél, a mi a veszni 
indult magyar nemzetiség feltartására, s az elveszettnek 
visszaszerzésére megkisértetik, a né]) anyagi érdeke liasz-j 
náltassék emeltyűnek. Én nem hiszem, hogy más úton 
boldogulni lehessen.**

Nos, a mi lapunk is egyre azt bizonyítgatja, hogy a 
F. M. K. E. is tévúton jár, a mikor csak az óvodákba, 
népiskolákba veti teljes reményét és bizalmát.

Túró ez várni egy ü egészségügye.
(Dr. Haas Jakab Turóczvánnegye főorvosának évi jelentése az 

1900. évről.)
A közegészség állapota a megelőző évhez képest 

nem rosszabbodott; a közegészségi viszonyok általában 
kielégítők voltak. A fertőző betegségek közül járványos 
jelleget csak a kanyaró öltött. A halálozási arány is 
csekély volt. A heveny fertőző kórok közül előfordul
tak : a) Vürheny 2 járásban, 14 községben 14574 lakos
sal ; megbetegedett egy férfi es 72 gyermek, összesen 
73 ; meggyógyult egy férfi és 48 gyermek, összesen 
49; meghalt 24 gyermek, b) Kanyaró 2 járásban, 26 
községben 22316 lakossal; megbetegedett egy nő és 
203 gyermek, összesen 204; meggyógyult I nő és 159 
gyermek, összesen 160; meghalt 3S gyermek, ápolás 
alatt maradt 6 gyermek, c) Hólyagos himlő, bárány- 
himlő és himlőcs 2 járásban, 6 községben 10580 lakos
sal; megbetegedett 25, meggyógyult 24, meghalt I, a 
ki nem volt beoltva, d) Hasi hagymás 2 jarasban, 12 
községben 15355 lakossal; megbetegedett 13 férfi, 7 
nő és 21 gyermek, összesen 4 1 ; meggyógyult 12 férfi, 
6 nő és 15 gyermek, összesen 33 ; meghalt I fér fi, 1 
nő és 4 gyermek, összesen 6 ; ápolás alatt maradt 2 
gyermek, e) Hörghurut 2 járásban, 7 községben 5199 
lakossal; megbetegedett 26 gyermek, meggyógyult 17, 
meghalt 9. f) Vérhas 2 járásban, 3 községben 1574 la
kossal ; megbetegedett 1 nő és 4 gyermek, összesen 5 ; 
meggyógyult 1 nő és 2 gyermek, meghalt 2 gyermek, 
g) 7'rachoma 2 járásban, 10 községben 11497 lakossal. 
Megbetegedett összesen 409 felnőtt és 53 gyermek; 
nieoSyógyult 49 felnőtt és 33 gyermek; gyógykezelés 
alatt maradt 360 felnőtt és 20 gyermek. Vriczkó köz-' 
ségben a znióváraljai körorvos gyógykezeli a tracho- 
mas betegeket, mely működéséért az államtól 1000 kor. 
évi jutalomdijat kap. A többi községekben lévő tracho
masok gyógykezelésével az. il’ető körorvosok bízattak 
meg, ezek azonban csak időnként részesülnek az állami 
jutalomdíjban.

Különben a heveny fertőző kóroknál mindenütt 
a kellő óvó- és gyógyintézkedések lehetőség szerint 
foganatosíttattak.

Fajkórok nincsenek, kivévén a trachomát, mely 
különösen a német községekben, mint Vriczkón, Szklc- 
nón, helső-Stubnyán, Alsó- és Felső-Turcseken, Briesz- 
tyan és Iladvighán uralkodik nagyobb mérvben. Ennek 
oka az, hogy ezen község lakói mint mezei munkások 
nyáron át az Alíöidön, a trachomával fertőzött közsé
gekben dolgoznak. Az okok, melyek miatt a betegség

mely az eszményeket mindinkább háttérbe szorítja, mely 
önmagát állítja a nemzeti boldogulás egyedüli eszközéül.

Meg nem dönthető a tény, hogy gazdag és erős 
anyagi alapokon álló nemzetek fennállása biztos a jelen
ben, de erős hitem az, hogy idealismus nélkül nagy 
tettekre képtelenek azok.

Avagy nem tanitott-c erre szabadságharczunk, 
mely anyagi szükölködés közepette fenkölt eszméket hir
detett, hadakat toborzott és seregeket vert?

Avagy az elnyomatás korszaka, a mely nemzeti 
érzésünket megaezélozta ?

Elcszsztik azért az eszmények örök lángját, mert 
ennek világánál termettek irodalmunknak remekei, a 
hazai kultúrának legszebb virágai.

Ne feledkezzünk meg a létért folytatott anyagi 
küzdelmeink közepette az idcalismusnak ápolásáról, inért 
kozmopolita lelkek előtt közönyös, előttem szent a : haza.

fsak a mindennapi élet salakjától megtisztulva is
mételhetjük a költőnek szép szavait: „Még jönni fog, 
meg jönni kell egy kornak, melv után epedez százez
rek ajka."

A mi ajkainkon is, ez ünnepélyes alkalom adtán 
buzgó lohasz takadjon, ha a múltak emlékein elmerengve, 
képzeletünknek szárnyán egy eszményi világba emelke
dünk és a fohász nem lehet más, mint az, hogy éljen 
az eszményekért küzdött hősöknek emléke, vele ez a 
drága magyar haza!
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kiirtása a fenti német községekben igen nehéz, a kö
vetkezőkben rejlenek :

a) A lakosság páratlan irtózása a rendes gyógy
kezeléstől és a tisztaságtól.

b) Az ottani lakosság lakásviszonyai egészségügyi 
tekintetben oly kedvezőtlenek, hogy azok a betegség 
létrejöttét s rosszabbodását elősegítik, gyógyítását pedig 
nagy mértékben megnehezítik. Vriczkón nincs kémény, 
miért is a füst betölti a lakóhelyül szolgaló helyisége
ket. Egy szobában 20—40-en laknak, legtöbbnyire ki
sebb házi allataik társaságában. Az egy szobában lakók
nak rendesen egy közös törülközőjük van.

c) Sok esetben a gyógyultak visszakapjak a bajt, 
mert úgy otthon, mint nyári mezei elfoglaltságuk alkal
mával a lakószobát tömegesen használják, s így az uj 
fertőzések és visszaesések igen gyakoriak.

A roncsoló toroklob előfordult 2 járásban, 16 köz
ségben 18901 lakossal. Megbetegedett 68 gyermek, 
meggyógyult 39, meghalt 29. A gyógyszerem sok 
esetben, kivált a betegség kezdetén, jó sikerrel alkal
maztatott. Egyébiránt az előirt óvointézkedések meg
tétettek.

A himlőoltás és ujraoltas jó eredménynyel foga- 
1 natosíttatott; ugyanis a tulajdonképeni hólyagos himlő 
csak 3 esetben fordult elő; az 1 . c) pont alatt leirt 
25 himlőeset között 22 részint báranyhimlő, részint 
himlőcs vök. A múlt 1900. évben jó sikerrel beoltatott 

; 1686, s újra oltatott 963 egyén.
A gyermekek egészségi ápolása es nevezetesen a 

7 éven aluli gyermekek orvosi segélyezéséről szomorú 
adatok allanak rendelkezésünkre; az 1876. évi XIV. t. ez. 
20. §-a értelmében történendő elmarasztalások vajmi 
kevés esetben hajthatók végre, mert a szegény embe
rek azzal mentik mulasztásukat, hogy nem volt mód
jukban orvosért alkalmatosságot küldeni, a szolgabirak 
pedig tudva azt, hogy ezen mulasztással terhel1: szülők 
nagy részének betevő falatjuk is alig van s büntetésü
ket az Istentől amúgy is elvették azzal, hogy gyerme
kük meghalt, könyörületességből élnem marasztaljak őket.

Az előirt egészségügyi vizsgalatok jó eredmény
űvel foganatosíttattak.

A közegészségi körök beosztása, illetőleg alakí
tása uj ah.pon nem eszközöltetett. Megyénkben 1878. 
év óta hét körorvosi állás van szervezve.

Hat körorvosi állás be van töltve, egy pedig meg
üresedett. A körorvosok i lelményei a községi elöjá- 
rósagok által pontosan szolgáltatnak ki.

Megyénkben van 37 okleveles baba ; ezek közül 
14 szabályszerűen megválasztott községi bába, a kik 
az iilető községtől némi díjazásban részesülnek. Halott- 
kém minden községben van.

A gyógyszertárak szama nem szaporodott. Megyénk 
területén van 5 gyógyszertar. Az orvosok létszámában 
sincs emelkedés. Van ugyanis 1 varmegyei főorvos, 2 
jarásorvos, 6 körorvos,, 2 palyaorvos (Ruitkán), 1 für 
dőorvos (Stubnyafürdőbi n) és 3 magánorvos. (A magán
orvosok szama Turócz-Szent-Martonoan újév óta egygyel 
szaporodott. Szerk)

Levelezés,
Márczius 15 dike Tarnón.

Csakis kötelességet teljesít a tanító akkor, ha népe] 
szellemi jólétének előmozdítására, szive nemesítésére, a 
tehetségében álló eszközöket igyekszik felhasználni.

E nemes c/.él szo'gálatában álló egyik eszköz : a 
dalárda.

Hogy mily örömre szolgáló szép eredményeket 
lehet elérni tót ifjainkkal, rövid ittlétem alatt szerzett 
tapasztalatok, de leginkább a márczius I 5-iki eredmény 
a legkedvezőbben bizonyítják.

Az általam szervezett 4  ̂ tagú daloskor márczius 
idusán lépett fel először a nyilvánosság előtt. Az ün
nepély a Himnusnak három szólamu éneklésével kezdő
dött, mit a nemzeti ünnepély méltatása követelt, — 
magyarul a tanító, mit Jeszenszky József tót nyelven 
tolmácsolt s erre Hertelendi indulóját, a Szózatot és több 
népdalt énekelt a daloskör harmashangban.

A/, ünnepély lefolyta után a szűnni nem akaró 
lelkes hangulat tanezban nyert kifejezést s betetőzést.

Tarnó, 1901. márczius 17-én.
Adám János.

Őszinte örömmel adunk hírt a tarnoi lelkes moz
galomról, mely e nemesi községben oly szépen meg
nyilvánult. Dicséretére szolgai ez Ádám János állami 
tanítónak, da annak a lelkes Daloskörnek is, a melynek 
tagj„i éppen márczius hó 15 én, ezen hazafias emlékű 
napon mutattak be először fáradozásuk gyümölcsét.

_______ _ Szerk.

Vriczkón, 1901. márc.’. 19-én.
I ekintetes Szerkesztőség!

Ezennel van szerencsém tisztelettel értesíteni, hogy 
Vriczkón is megindult a hóolvadás s bár ez csak az 
alacsonyabb részekre vonatkozik és mégis a máskülön
ben jelentéKtelen Vrícza patak olyan mérveket kezd öl
teni, hogy kétségbe ejti a falu lakosságát. Mi lesz majd 
akkor, ha az öreg »KIak< is átmelegszik a marcziusi 
nap hevétől, nem tudom, mivel hogy annak a hatat 
1V2 méternyi magas kőréteg boiítja. Nem tartom fölös- 
legesnek e helyütt figyelmeztetni az alsó Vrícza part
jain fekvő községek lakóit és azok elöljáróit arra, ho^y 
az óvóintézkedésekről eleve gondoskodjanak, nehogy 
őket az erős esésű vizáramlat készületlenül meglepje.

Egyúttal közölni bátorkodom, hogy a nagyméltó- 
sagu földmivelésügyi m. kir. Miniszter Úr Önagymél- 

1 Vriczkón a m. é. november hó i-től f. é. mar- 
czius hó 5-ig tartó kosárfonó tanfolyamot méitóztatott 
szervezni. Ezen tanfolyam már befejeztetett s 12 iíju

biztos kenyérkeresetre lett kiképezve. Illőnek tartom, 
hoay az érdekeltek, valamint a község elöljárósága 
nevében is mély halát és köszönetét nyilvánítsak mind
azoknak, a kik ezen hasznos intézmény létrehozásában 
fáradoztak, kérve őket, hogy pártoló kezüket jövőre se 
vonjak el tőlük.

Vric/.kó község népe méltó erre, mert nemcsak 
páratlan szorgalmával és kitartó munkásságával hasz
nára válik hazájának, de mint jó hazafi is szamot tesz. 
Tudjuk, hogy »pánszhvizmus< óceánjában élünk s nem 
egyszer kísérletet tettek már velők, hogy a pánszláv esz
mék szolgálatába álljanak. Ámde ők nem lantorodtak 
meg s daczára német származásuknak magyar hazájuk
hoz hűk maradtak, miért is méltán megérdemlik, hogy 
őket a magyar haza sajat gyermekeiként kebelere szo
rítsa s mostoha sorsukban segítse és pártfogolja.

Maradtam tisztelettel
Zvada Antal.

H Í R E I N K .

A nemzeti ünnep.
A turócz-szt.-mártoni áll. iskolákban az idén is 

rendkívül sikerült ünnepélylyel emlékeztek meg a nagy 
nemzeti napról, s az ünnep fénypontja Boldis igaz
gatónak kiválóan szép beszéde volt, amelynek külö
nösen a klassikus ókorból vett hasonlatai, az Epa- 
minopdas és Kossuth között vont ötletes párhuzam 
megemlitendök. A hazafias dalokat (»Hymnus«, »Nem- 
zeti dal<, »Régi magyar induló*, »Csatában«, zenéje 
Boldistói és a »Szózat«) szépen adta elő az iskolák 
hatalmas vegyeskara, úgy szintén a szavalatok is 
igen hatásosak voltak. Szavaltak a következő tanu
lók: Kaldrovits B. »Nemzeti dal*, Gescheidt Alfréd 
»Elöre*, Weiss Leó és Kertész János »Kik voltak a 
honvédek?*, Matula »Gsatában*, Balzsanka Kornélia, 
Fekete Gizella, Fischer Irén, Janthó Ella, Kertész Ella, 
Obuch Emília és Huzsícska Irén »A haza*. Farkas Im
rének »A vén czigány* ez. költeményét, Boldis J. 
igazgatónak melodrámai zenekisérete mellett Eichner 
Zsigmond tanár szavalta el igen szép és hatásos elő
adásban. A nagy tornaterem megtelt az ünneplő kö
zönséggel, amelynek soraiban ott láttuk Berccz Gyula 
kir tanfelügyelőt, Fekete Miklós kir. itélőtáblabirót, 
Dr. Lehotzky Antal orsz. képviselőt, Záthureczky Ta
más árvaszéki elnököt stb. és igen sok hölgyet.

Márczius 15-dike Ruttkán.
Nagyszámú lelkes közönség volt annak a szép 

hazafias ünnepélynek résztvevője, tanúja, melyet f. 
év és hó 15-én a ruttkai olvasókör rendezett. Jelen 
voltak azon nemcsak a helybeliek, hanem a vidékiek 
is sokan s mindannyian sziveikben a hazaszeretet 
szent érzelmével, lélekben egybeforrva méltóan ün
nepelték meg szabadságharczunk nagy napjának év
fordulóját. Az idő gyorsan halad tova, évek evek után 
rohannak, az emberi elme gyengeségénél fogva fele
désbe megy sok minden s ha e felett gondolkozunk 
s látjuk mint gyűl össze évről évre a hálás nemze
dék márczius 15-ikét megünnepelni, önkénytelenül is 
az égre tekintünk, áldjuk a mindenség Urat, a ma
gyarok hatalmas Istenét, ki nem hagyott el minket 
soha, ki a legmélyebb hála érzelmét táplálja bennünk 
azok iránt, kik ezelőtt 53 esztendővel az Ő segedel
mével csodaszámba menő dolgokat müveitek, kiknek 
jelenlegi jólétünk és boldogságunk köszönjük. Sokszor 
nyílt a ruttkaiaknak is ajakuk hála imára, minden 
évben megemlékeztek e nagy napon szabadsághar
czunk eseményeiről s azok hőseinek tetteiről, meg
emlékeztek ez évben is és pedig az előbbieknél sok
kal fényesebb módon. Az ünnepély beszéd, szavalatok, 
ének- és zenedarabokból állott. Zdborszky Ottó len
dületes beszédben fejtette ki a nap jelentősegét. Mórán 
János hévvel s kiválóan szép hanglejtéssel szavalta 
el Inczédy »Márezius 15.« czimü költeményét. A féríi- 
és vegyeskar versenyeztek a szebbnél-szebb magyar 
dalok előadásában, mely újólag Paulinyi Gábor kar
mester fáradhatatlan munkásságát bizonyítja. Az 
ünnepély kimagasló pontját képezte Petőn Sándor 
»Nemzeti dal* czimü költeményének elszavalása és 
éneklése. Fábián László oly igazi magyar tűzzel s 
oly szépen szavalta el e költeményt, milyet hallanunk 
a ritkaságok közé tartozik. A nagy hatást keltő sza
valatot nyomban követte az ének, melyei a főműhelyig 
zenekar kísérete mellett a férfi- és vegyeskar együt
tesen énekelt. Az énekszámokat a közönség kívánsá
gára majdnem mind meg kellett ismételni. A lelke
sedés oly nagy volt, hogy a közönség a tárgysorozat 
utolsó pontját a »Szózat*-ot a Daloskörrel együtt 
énekelte. Őszinte örömet kellett a Daloskor tagjaiban, 
hogy estélyükön Körmöczbányáról is többen vettek 
r®szl- Veszély Imre.

Márczius 15-ének megünnepeltetese Also-Turcseken.
Eme hazafias ünnep megölése AlsóTurcsekenr 

e kis községben, e német ajkú lakosság kebelében, 
valóban számba veendő egy esemény, megbecsülendő 
hazafias egy tett. Tudva levő dolog, hogy a felső- és 
alsó-turcseki, nem különben a jánoshegyi csekély 
számú, de annál lelkesebb hazafiakból álló intelli- 
gentia egy Magyar Olvasókörben tömörült, a hol ta 
lálkozva a napi munka fáradalmait kipihenni és 
barátságos eszmecsere, a lapok olvasása s egyéb 
szórakozás által felüdülni szokott. E hó folyamán 
tarlóit egyik tunáC3kozmányban elhatározták, hogy 
márczius 15-ét egy hazafias ünnepélylyel ülik meg. 
A megpendített eszme lelkesen felkaroltatván csak
hamar összeállíttatott a megtartandó ünnep sorrendje. 
A turcseki völgy zord és még teljesen téli időjárá
sával számolva, az ünnep két önálló mozzanatban
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12. szám Turócz-Szent-Márton, v  
lett megtartva, a mennyiben ki lett mondva, hogy az 
ünnepély a honvédszobornál — tehát a szabadban 
— fog lefolyni. Miután tehát az ünnepi nap még dél- 
clőttje folyamán gyönyörű koszorúkkal feldiszittetett 
a honvédszobor, csakhamar délután kivonult nem
zeti zászlók alatt Pletrich Jánosné és férje áll. tanitók 
vezetése mellett a nagyszámú tanuló ifjúság a tur- 
cseki völgy eme magasztos diszéhez Az ifjú nemze
dék seregéhez hozzácsatlakozott Skrbek Károly 
körmöczvárosi erdész elnöksége alatt a Magyar Ol
vasókör ez időben szabad többi tagja, nem külömben 
a vendégnek meghívott Pszotka Ferencz körmüczbá- 
nyai áll. főreáliskolai tanár. A tanulóifjúság eme ün
nepélye következőleg folyt le. A Hymnus eléneklése 
után a honvédszobor alján felhangzott egy ifjucska 
ajkán Petőfi »Talpra magyar* czimü költeménye, még 
pedig meglepő tiszta magyar kiejtéssel. A i.is szónok 
neve Krajcsa Alajos. Minden strófa közben valahány
szor a szavaló teli torokkal hangoztatta, hogy »rabok 
tovább nem leszünk* közbeszólt az egész ifjúság dala 
ismételve a fenti refrainszerü mondatot. Ugyancsak 
ügyesen szava t bizonyos Pitlner Tamás tanuló (túr- 
cseki ősivadék) Négy szavalat és számos hazafias 
dal eléneklése után Pletrich János áll. tanító, s a 
Magyar Olvasókör lelkes titkárának hazafias beszédje 
zárta be az ünnepet. A zárt szűk völgybeu, csakha
mar alkonyodul kezdett és a közeledő sötétség bekö
szöntővel az egész Turcsek falu népe sürgölődni s 
mozgolódni kezdett. A napszámukat végzett tűzoltók 
díszüket vették fel és az Olvasókör helyiségének a 
homlokán kitűzött szép transparent alatt, (ország- 
czimere, éljen a haza! felirattal) kezdtek gyülekezni. 
A mint a parancsszóra a kürt megszólalt, meggyuj- 
tatott a tömérdek fáklya s a falu képe a láng-fény
ben visszatükröződött. Erre megindult a menet, az 
impozáns nagy nép-tömeg a honvédszoborhoz, mely
nek két oldalán felgyújtott petróleumban áztatott 
hatalmas két fűrészpordomb bevilágította magas láng
oszlopokban a gyönyörű völgyet. Tagadhatlanul meg
kapó egy jelenet. Az egyszerű, de magasztos ünnep 
a Hymnus eléneklésével vette kezdetét, mire Pszotka 
Ferencz rövid szavakban ecsetelte márczius 15-ének 
jelentőségét és a népnek megmagyarázta az egykori 
a földesurához való jobbágyi és úrbéri szomorú ka
pocs árnyoldalait. A Szózat elhangzása után vissza
vonult az ünneplő közönség a Kör helyiségébe, a hol 
az intelligentia kedélyes hölgy társaságában egy ne- 
hány órát még eltöltve, fennkölt hangulatban szétosz
lott a társaság lelkesen tüntetve Pszotka tanár mel
lett, a ki tudvalevő.eg a turcseki emléket kezdemé
nyezte.

Márczius 15-ike Liptó-Szt.-Miklóson.
Mint levelezőnk Írja, a »Magyar Társalgókör* 

az idén is ünnepelt. Az alkalmi felolvasást Orbán 
Nándor tanár tartotta, Kolumbán Lajos tanár alkalmi 
költeményt szavalt nagy hatással. A volt dal
egylet tagjai Beszlerczey György zenetanár vezetése 
alatt a »Hymnust« és a »Nemzeti dalt* énekelte el 
zenekisérettel. A programra minden pontját lelkesen 
megéljenezték. Ezután társasvacsora volt, melyen 
IstvánlTy Gyula tanár mondta el a hivatalos pohár
köszöntőt.

— Beszámoló. Justli Ferencz orsz. képviselő f. évi 
április hó 8-án délután 2 órakor Stubnyafttrdőn tartja 
meg beszámoló beszédét. Ehhez a meghívók e napokban 
adatnak ki. Ezt Akantisz Rezső, Kontsek György, Kcviczlcy 
Imre, Somogyi Géza, Velits György, Dr. Boros Béla, 
liotli Emil, Ivohn Jakab, Spitz Gusztáv, Lieskó János 
pandúr, Skrbek Károly, Kosza János, Vladár Károly, 
Pálesch János, Francziszczy Lajos és Marok András 
írták alá.

— Személyi hírek. Ifj. Justh György Turóczvárme- 
gye főispánja egész családjával együtt pestmegyei roko
nainak látogatására Domonyba utaztak. Főispánunk né
hány napi tartózkodás után székhelyére visszatér. — 
Dr. Leholzky Antal fővárosi ügyvéd, a szuesányi vá
lasztó kerület orsz. képviselője több napig választói 
körében Turócz-Szt.-Mártonban tartózkodott s innen 
a múlt héten szerdán Budapestre visszautazott.

— Színház. Kunhegyi Miklós a szepesi színi ke
rület, igazgatója ma kezdette meg az itteni előadá
sait. A mikor c sorokat Írjuk még nem számolhatunk be 
az eredményről. Azonban a társulat jó hírneve, nagy 
személyzete, saját zenekara arra engednek következtetni, 
hogy Kunhegyi társulatával hivatott mivelöjo a magyar 
színészetnek s mint ilyent szívesen üdvözöljük és a kö
zönségnek is a legmelegebben ajánljuk. Az előadások 
állandóan a tornacsarnokban fognak megtartatni.

— Kinevezés és megbízás. A kereskedelemügyi
m. kir. miniszter Raddny Annin liptó-szt.-miklósi kazán
vizsgáló biztost ipari segédfelügyelővé nevezte ki; Péterffy 
Zoltán iparfelügyelöt Nyílra-, Trencscn-, Pozsony és 
Turóczvármcgyék valamint Pozsony város kerületére a 
pozsonyi; Hoór Géza ipari segédfelügyelőt pedig Árva-, 
Jlars-, Hont-, Liptó-, Nográd és Zólyomvármcgyék vala
mint Selmccz- és Bélabánya városok kerületére a hasz- 
terczebdvyai ipari kerület vezetésével bizla meg.

— Selyemtenyésztés Turóczban. Érdekes kísérlet
nek nézünk elébe, mely azt lesz hivatva eldönteni, hogy 
Turóczvármegyében lchctnc-c a selyemhernyó tenyésztést 
meghonosítani. Bcrtsch Ottó, a znióváraljai állami tanító 
képezde gazdasági szaktanára vetette föl ezt az eszmét

lapunkban megjelent azon ezikkelynek hatása alatt, a 
melyben az utak mentének befásitását szorgalmaztuk és 
a melyre vonatkozólag nevezett tanár mai számunkban 
mondja el véleményét. Ennek alapján Bcrtsch fanár a 
vármegyei kir. tanfelügyelő utján az országos solyem- 
tenyészfési meghatalmazotthoz fordult a kitől a kir. tan

felügyelő a következő választ nyerte. „Vonatkozással f. 
évi 551 szám alatt költ nagybecsű átiratára, a midőn 
szives jóindulatáért solyomtenyésztósUnk Ugye iránt a 
legmelegebben köszönöm, őszintén be kell vallanom, hogy 
nem .gondoltam, miszerint Turóczvármegyében a selyem- 
tenyésztést meghonosítani lehetne, a vármegye éjszaki 
fekvésénél fogva. Nagyságodnak szives jóindulata az ügy 
iránt azonban kötelességemmé teszi, hogy próbát tegyek 
és igy azt hiszem, hogy mielőtt további lépéseket ten
nénk, legczélszerttbb lenne a tenyésztést az idén meg
kísérlem. Miért is nemcsak hogy megfogom küldeni 
Bortsch Ottó tanár ur kívánsága szerint a szükséges pe
tét, de ellenőriztetni is fogom a tenyésztéseket, hogy 
egyáltalán láthassuk, lohotne-c valamit tenni. Ha aztán 
a körülmények csakugyan alkalmasaknak mutatkoznak, 
a legnagyobb örömmel fogjuk a dolgot felkarolni Nagy
ságod szives támogatásának reményében. Fogadja Nagy
ságod kiváló tiszteletem őszinte nyilvánítását. Szegzárd, 
1901. márczius hó 13. Bezerédy.“ Eddigi puhatolodása- 
ink szerint Kis-Csepcsénybon van több eperfa. Itt kel
lene tehát a kísérletet megkezdeni, mi ha sikerülne első 
sorban is az eperfáknak meghonosítását kellene eszkö
zölni. Ebben a munkában a gazdasági ismétlő iskolák 
is kivennék a maguk részéi. Valaminthogy a földműve
lésügyi m. kir. Miniszternek támogatására is számihat
nánk. Minthogy pedig minden oly törekvést, a mely 
hivatva lenne népünk jövedelmi forrását emelni a leg
melegebben kívánunk felkarolni, élénk figyelemmel fog
juk kisérni a kezdeményező munkálatot, mely ha sikerül 
sok szegény családnak nyújthat tisztességes keresetet.

— Vizsgalat. Mint znióváraljai levelezőnk Írja, ott 
a múlt napokban tartották meg a vizsgálatot abban a 
botrányos ügyben, melyet egy csendőr okozott.

— Miniszteri biztos. A cs. kir. szab. kassa-oder- 
bergi vasútnál a miniszteri biztosi teendők ellátásá
val Mándy Lajos miniszteri tanácsos bízatott meg. 
Abonyi Emil pedig a Zólyom'rezó-, Breznóbánya- 
Üszolczi helyiérdekű vasút igazgatóságába nevezte
tett ki.

— Jelmez-bazár. Liptó-Szt.-Miklóson, szombaton 
e hó lö-án — mint levelezőnk Írja — a magyar in
telligentia fényesen sikerült jelmez-bazárt rendezett 
a »Feketesas« szálló nagytermében. A terem gazda
gon és ízlésesen volt feldíszítve, a szebbnél-szebb 
sátrakban pedig még szebb hölgyek árulgatták a kü
lönféle ételeket és italokat. A hölgyek különféle jel
mezben jelentek meg, mely igazán megkapó látványt 
nyújtott. A belépti-díj egy korona volt, az ételek és 
italok elég olcsók; de azért jó üzletet csináltak a 
kedves elarusitónök, úgy hogy a,jótékony czélra szép 
összeg lesz fordítható Világposta is volt, s a ki a 
legtöbb levelet kapta, az egy szép virágkosarat nyert. 
A vásár után táncz következett, mely reggelig tartott.

— Czigányok terjeszkedése. Nemcsak Turócz- 
Szt.-Mártonnak vannak meg a maga czigányai, akik 
úgy a csendőrségnek, mint a bíróságnak elég gondot 
adnak. A kiscsepcsényiek és bodorfalusiak is keser
vesen panaszkodnak az ottani barna atyafiak terjesz
kedése miatt. Nemrég még csak két család lakott a 
két czigánytelepen. Ma Kis-Csepcsényben 4, Bodorfa
lun pedig 3 család lakik, kik a két községnek való
ságos rémei. Az asszonyok és leányok napról-uapra 
bejárják a falukat s oly kihívóan viselkednek és vak
merőén követelik az adományokat, hogy a lakosság 
már félni kezd tőlük. Kívánatos lenne, ha a községi 
birák figyelemmel kisérnék ezeknek a czigányoknak 
viselt dolgait és ha nem lenne módjukban csatango- 
lásaikat beszüntetni forduljanak a járási főszolgabí
róhoz meg csendőrséghez, a kik bizonyára meg fog
ják tenni a szükséges intézkedéseket.

— Az élelmes árvaiak. Nagyfonlosságú és szép
jövedelmi forrást biztosító vállalkozás indult meg 
Árvában Bulla György alispán és társainak kezdemé
nyezésére, a kik a Vág folyón olt, hol az Árva bele
szakad, tehát Kralovánnál villamosság segítségével 
továbbítandó, motorikus erő prudukálására szolgáló 
vízművek létesítését vettél: tervbe, hogy mintegy 
2000—2500 lóerőre tehető vizerőt hasznosíthassák. 
A v íz  duzzasztását hatalmas fésűs gáttal akarják el
érni s a Vág folyót vasszerkezetű aquaducttal keresz
tező 4 kilométer hosszú csatornát, építenének. A költ
ségek egy és fél millió koronát igényelnek. Bulla 
alispán a saját érdekeltsége miatt az ügyet valamely 
más törvényhatóság első tisztviselőjének delegálása 
iránt kérelemmel a kereskedelmi miniszterhez ter
jesztette fel. lK

— Nagy tűz Rózsahegyen. Majdn in végzetessé 
válhatott tűz ütött ki kedden délelőtt Rózsahegyen 
a fonógyárban. Csupán a gyorsan kéznél levő gyári 
tűzoltóságnak köszönhető, hogy nagyobb katastrófa 
nem következett be. A kár igy is tekintélyes, mert 
a fonóosztály második emeletén levő gépezetek és 
az épület tetőzete teljesen leégett. A gyári tűzoltóság 
buzgalmáról, melyet Jolesch Gyula vezérigazgató ve
zetett, nagy elismeréssel emlékezik meg levelezőnk. 
Daczára a nagyobb pusztulásnak a gyár üzemét 
folytatja.

— Iskolaépítés. Egy hosszan húzódó ügyet sike
rült végre befejezéshez juttatni. Vriczkón, hol a kincs
tár már ezelőtt 25 esztendővel telket vásárolt az 
allami iskola czéljaira, de elfeledte a vételárt kifi 
zetni még ezen évben díszes uj iskolaépület fog fel
emeltetni három tanítói 1 ikással és egy tanteremmel. 
Vriczkón ily módon alighanem már a jövő tanítási 
évtől kezdve 3 tanerő fog működni. Az építés költ
ségeire 25.600 korona van engedélyezve.

— Priekopan f. hó 18-án »Priekopa és Vidéke 
gazdasági fogyasztási és értékesítő szövetkezet ■ név alatt 
egyesület alakult, melynek czélja, hogy a helybeli és
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vidéki tagjait olcsó'és jó minőségű háztartási és gaz
dasági czikkekkel ellása, termékeik eladását közve
títse és a takarékossági hajlam emelése mellett 
erkölcs-fejlesztés. A szövetkezet a Magyar Gazdaszö
vetség * Hangya< nevű központi fogyasztási és érté
kesítő szövetkezetébe lépett be. Tagjainak száma 120, 
kik 5000 koronát írtak alá. Egy üzletrész 10 korona. 
A taggyüjtés folyamatban van. Elnöke Keviczky Kál
mán, örjegyzö.

— A sorozás a lurócz szent-mártoni—blatni- 
czai járásban a múlt héten folyt le. A három 
korosztályból 507-nek kellett volna állítás alá kerül
nie. Ezek közül távol volt azonban 207 részint 
Oroszországban, részint Amerikában. Távol maradá
sát csak 41 igazolta. Besoroztalott 101. — A znió— 
mosóczi járásban 270 hadköteles lett előállítva, a kik 
közül 125 lett besorozva.

— Nyilvános köszönet. A F. M. K. E. Turóczvár- 
megyei Választmánya által f. évi február hó 16 án 
rendezett mulatság tiszta jövedelméhez utólag még 
adakoztak : Ifj. Justh György 10 k o r, Révay Miklós 
10 kor. és Dr. Szolárik Vilmos 6 koronát. Fogadják 
a Választmány nevében hálás köszönetemet. Erdődi 
György, pénztáros.

— Protestáns egyházi szervezkedés Ruttkán. Mint 
Ruttkáról írják ott mozgalom indult meg arra, hogy 
magyar protestáns egyházközséget szervezzenek. 
Ruttkán, hol jelenleg mintegy 1200 protestáns val- 
lásu lélek van, szükségesnek tartják, hogy a magyar 
ajkú lakosság igényei is kielégítést nyerjenek a mi
ben eddig nem volt részük, mert ott az evangélikus 
isteni tiszteletek tisztán tót nyelven tartattak. A 
mozgalmat élénk figyelemmel kisérjük s annak sike
reiről időnkint beszámolunk.

— Hazafiatlan tanulók. A lurócz-szt -mártoni áll. 
iskolákban megtartott szép nemzeti emlékünnepnek 
szomorú epilogosa van. Megemlítettük lapunk múlt 
számában, hogy egy önmagáról megfeledkezett fiú (a 
kinek apja, mellesleg mondva, megyebeli magyar ne
mes ember volt!) »rongynak* nevezte el a nemzeti 
színű kokárdái, most meg hozzátehetjük, hogy az 
ezen ügyben folytatott vizsgálat alkalmával még egy 
másik bűnös fiú akadt, a ki nyomban a szép ünnep
rég után kokárdáját az utcza sarába dobta és ezt 
másnap tanulótársainak is elmondotta. íme, ezek a 
gyümölcsei annak a kárhozatos tevékenységnek, ame
lyek már a serdülő gyermekek tiszta lelkét is meg- 
inétel' ezve a nemzetiségiek sajtójukban, ünnepségei
ken, családi köreikben kifejtének! A magyar nem
zeti színek ócsárlásának, sárba tiprásának nem is 
a magyar gyűlölet, hanem a haza megvetése a forrása 
s szinte irtózunk attól a gondolattól, hogy válságos 
nehéz időkben a haza esetleg ilyen ifjak védelmére 
is lesz bizva! A tanári karnak ez ügyben hozott ha
tározatáról ezúttal még nem adhatunk hirt, mivel az 
csak a felsőbb hatóság megerősítése után lép ha
tályba.

— Tanulmányi kirándulás. A helybeli áll. felső
kereskedelmi iskola 27 növendéke az igazgató és négy 
tanár vezetése alatt c hó 28-án este indul el tanulmányi 
útjára: Bécsbe-, Triestbc-, Velenczébe-, Fiúméba és — 
visszajövot — Budapestre, a honnan, az eddigi megálla
podások szerint, húsvéthétfőn érkeznek vissza. Miután o 
kirándulásban lapunk fömunkatársa is részt vesz, ez ér
dekesnek ígérkező kirándulásról részletes tudósítást fo
gunk közölni.

— Személyi hírek. Darányifóldmivelésügyi minisz
ter köszönetét és elismerését nyilvánította Mauthner 
Ödön cs. és kir. udvari magkereskedőnek azon hazafias 
tevékenysége és közreműködéséért, melyet a párisi nem
zetközi kiállítás magyar osztálya sikerének biztosítása 
érdekében kifejtett. Fiát, Mautliner Alfrédet pedig Ö 
Felsége ugyancsak a párisi kiállítás magyar osztályán 
kifejtett ügybuzgó tevékenységéért az arany érdemke- 
rcszttel tüntette ki. A fiatal, alig 23 éves képzett és tö
rekvő kereskedő valóban rászolgált a kitüntetésre, mert 
a kertészeti kiállítás rendezésében — ami oly fényesen 
sikerült — nagy része volt. Szívből gratulálunk az apá
nak a fiához; mert a kitüntetés fényessége reásugárzik 
az apára is, ki mindkét fiát úgy nevelte, hogy ők is 
díszére fognak válni a hazai kereskedolemnek.

A »Flóra« műkertészet Zólyom-Radványban ajánl frissen 
vágott rózsavirágot minden színben közte Marechal Niel, ülő
ire de Díjon, Kaiserin Augusta, Mme Caroline Testont slb. dbja. 
18 fillér. ÍOOdb. 16 kor. A megrendelést kéretik mielőbb megtenni 
mivel a husvétiinnepek alatt azok valószínűség szerint fel fog
nak szaporodni, nehogy az expediálásban fenakadás történjék. 
Érdemes az ünnepek alatt a rózsaházat megtekinteni, a hol 
1000 db. rózsafa virít, de azért is mivel ilyen bő rózsavirág 
termést a virágkedvelő alig látott. Mindenki szívesen látott ven
dége a Flóra mükertészetnek.

A ltóthy-fóle pemetefű ezukorka a leghatásosabb szer 
mindennemű köhögés és rekedtség ellen. Számtalan elismerő 
nyilatkozat bizonyítja, hogy e kitűnő alkatrészekből készült, 
kellemes ízű ezukorka kiváló tulajdonságainál fogva a legjobb 
eredménynyel használtaik. Dobozonkint 60 fillérért kapható 
mindenütt. Megrendelhető a készítőnél, Réthy Réla gyógyszer- 
tárában B.-Csabán is. ki 5 dobozt bérmenlve küld 3 kor.-ért.

— Olvasóink figyelmóűe. Friedmann Mór gyógy
szerész gyógytárában Ruttkán kaphatók igen előnyös 
árak mellett: szájvíz, kis palackja 1 K. 10 f.; valódi 
epe mandula korpa szappan; szeplő elleni arckenőcs 
higanykészitmény nélkül, továbbá igen szép s finom 
málnaszörp, kilogrammja 1 K. 90 f. E készítményekre, 
mint nevezett gyógyszerész saj-.it készítményeire, s 
mint olyanokra, a melyek az egészségügyi követel- 
vényekre való tekintettel készíttetnek. — felhívjuk 
t. olvasóközönségünk figyelmét. Megrendeléseket leg
célszerűbb közvetlenül eszközölni. A megrendelt cik
kek azonnal szállíttatnak s a megrendelő érdekei 
szem előtt tartatnak.
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I Z Z Í T " Szerkesztői üzenetek. —
P., Kürmöczbánya. Nagyon köszönöm szives értesítését. 

Masam is nagyrabecsülöm a turcsekiek hazafias munkásságát.
f  i Tarnó Az előbbi üzenet Önnek is szól lm mindenütt 

lehet valamit tenni, csak ember kell hozzá. B. 0.. Znio\ ar- 
al ián A gyógy növény-gyűjtésről kérem tájékoztató sorait. Abban 

«  egyesület a la n ^ M ly a i .« n » U ^ k  
olt folytathatja a lépéseket, a hol megkezdette. - br. M. L.. 
Lintó-Szt.-Miklós. A szíves kalauzolást ismételten köszönöm. 
Hiszem, hogy oly lelkes férfiak, mint a kikkel találkozhattam, 
méltányolják^ önzetlen törekvésünket. — Felvidék szerk., Besz- 
terczebányán A cserepéldányt megindítottuk, de eddig mi meg 
egy számot sem láttuEk. -V. I., Ruttka. Máskorra is kérem 
-  Cselkó József igazg., Zsolna. Kérjük, hogy egy hmvéti cukid 
keresse föl lapunkat. ______

4 Turócz-Szt.-Márton,

Syyifmeitelés! A híres
MAUTHNERféleMAGVAK

r zacskóin
rajtáit a MAUTHNER-név

A melyen nincs rajt.az
husii "
ÖDÖN

nem MAUTHNERTOl vsln*'^.
8 ha mintolyantajínljík, _________ fessék vHszautasitani.

Jobb és megbízhatóbb "ÍKS 1 .  „
gazdasági- és kerti-magvak

nem léteznek, mint a minőket 27 év óta szállít
MAUTHHTER Ödön

cs. és kir. udvari magkereskedése ltn « la i> esie ii. 
rodák és 1 VII., Rottenbiller-utcza 33. szám. (Közúti villamos 
raktárak’, j megállóhelye)—
Elárusító I VI., Andrássy-út 23. szám. (A m. kir. operával 
helyiségek: / szemben.)-" :-----—

j á O O O O O O O O O O O Ó O O O O O O i
t f  — . A  r r r  J e é e z - ű L l é l E  o  r t  

‘ C  -7~— J*~ o gyártási vállalat ö
Mautner Adolf és Társai 

, B u d n p e a t ,  V. A i t t i iy  J ú n o s - M - X  
1 A c e ty le n -v ilá s itíis i berendezések g
1 minden nagyságban. -  Számos berendezés Üzemben, g
Ca.lci'u.m.-carToid.-ela.a-as.

Minden mennyiség a legolcsóbb napi árban. 
Árjegyzékek és költségvetések díjmentesen,

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

többek között berendeztük.
Ö!«. gróf Batthyány Józsefné, nagybirtokosnm í, Fel<>*r - A

g- ’ nr Almássy László, ügyvéd. Jászberény. Dr. Po g 
Sándor, ügyvéd. Gyöngyös. Takarékpenztar, Esztergom. 
Községháza. Vojtek. Bikfalvy Testverek, kereskedők, Zilah. A  
Löwy József és Tsa, likőrgyárosok. Beszterczebánya. ^  

M  Trappista-kolostor. Prijedor (Bosznia). „Posavina -szálló,
Y f  Brcka (Bosznia). ..Bosna’ -szálló, Banjaluka (Bosznia). A  
w  Friedrich Sándor, vendéglős, N.-Palánka. Haus Kérész- 
A  tely. vendéglős, Ilúdságii. Mezei Mór, vendéglős, Mun- ^  
t f  kacs. Földváry István, vendéglős, Uj-Gradiska. Frank Q  
W  Mórné es Tsa. vasúti vendéglő. Boglár. Wimmer Karoly, Y f  
A  vendéglős, Bjelina (Bosznia). Planer Ferencz, vendég- £ 2  

lős. Déva. Kónya Miklós, vendéglős, Zilah. Kaszino-egy- A  
W  let Nyírbátor. Weiser Berthold, vendéglős. L.-Szt.-Miklos.

F n  l, T  1 B  t  K  I  H  • B  A  P  A  _

Kaisor-féie meil-czukorkák
k öh ögés és huruthnál =<■

,nA R ic h te r-fé le

Horgony - Fáin - Expsiler
Liniment. Capsici comp.

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 30 
év óta meghízható bedörzsölésül alkalmaztatik kösz- 
vénynél, csúznál és meghűléseknél.
In t é s .  Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig 
- ■— figyelemmel legyünk a „Horgony" védjegyre

és a „Richter" ezégjegyzésre.
80 f.. 1 k. 40 f. és 2 k. árban úgyszólván minden 
gyógyszertárban kapható. Főraktár: T ő 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,
c s á s z .  é s  k i r .  u d v a r i  s z á l l í t ó k ,  

o R u d o ls t a d t .

Egyedül bebizonyított biztos hatással reK e iltm e g , kO - 
Iiö k ó n , I m r u t l i  és e lnyttlk tt(»o«ln»ii»nl.

Kapható 5tO és lO  filléres csomagokban :
GRABER MIKSA és FIA fű s z e r-ü z le té b e n

Turócz-Szent-Mártonban.

50G. tk. sz. 1901.

630. sz.

Árlejtési hirdetmény.
Vallás- és közokt. ni. kir. Minister Ur t'. é. 0249. sz. 

magas rendeletével a vriczkói állami elemi iskolai épít
kezés alkalmával foganatosítandó munkálatok költségeire 
25,600 koronát méltóztatott engedélyezni.

Ezen építkezési munkálat foganatosítására az árlejtés 
f. évi április hó 2-án délelőtt 10 órakor hivatalomban 
fog megtartatni.

A zárt ajánlatok a megfelelő 10%-nyi bánatpénz
zel f. évi április hó 2-ig délelőtt 10 óráig nálam benyúj
tandók.

Később érkező ajánlatok nem fogadtatnak cl.
A műszaki műveletek hivatalomban naponta 10—12 

óra között megtekinthetők.
Turócz-Szt.-Márton, 1901. évi márczius hó 20-án.

Turóczvármegye kir. Tanfelügyelősége:
Berecz Gyula,

kir. tanfelügyelő.

cila községre nézve az 1892. XXIX. tcz. értel
mében a tényleges birtokosok tulajdonjogának a telek-

Hirdetmény.
ígre nézve az 1892. X 
ges birtokosok tulajdonj 

jegyzőkönyvekbe való bejegyzése és a telekkönyvi be
jegyzések hclycsbbitése iránti eljárás beíejeztctvén, ez 
azzal a felszólalással tétetik közzé:

1) hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. tcz. 15. 
és 17. §§-ai alapján — ide értve e §-oknak az 1889. 
XXXVIII. tcz. 5. és 6. §-aiban és az 1891. XXI. tcz. 
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is — valamint 
az 1889. XXXVI11. tcz. 7. §-a és az 1891. XVI. tcz. 
15. >?. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 
1886. XXIX. tcz. 22. íj-a alapján történt törlések érvény
telenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket 
hat hónap alatt, vagyis 1901. évi szeptember hó 26-ik 
napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, 
mert az ezen inog nem hosszabbítható záros határidő

után indított törlési korosét annak a harmadik 
személynek, a ki időközben nyilvánkünyvi jogot szerzett, 
hátrányára nem szolgálhat,

2) hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. tcz. 16. 
18. §-ainak eseteiben — ide értve ez utóbbi §-nak

az 1889. XXXVIII. *tcz. 5. és 6. §-aiban foglalt kiegé
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A„LA FLEUR”
szivarkapapir • • • • •
9 • • • ■- szivarkahü vely
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek, 
a melyek az egészségre, főképen a légzési szervekre karos 

hatással lehetnek, mellőztetnek.
A Jacobi Monopol 

„r.a Pleur“
szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá

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

o p r n  közjegyzőileg megero- / üjU silett b iz o n y í tv á n y  
által elismerve =====

G60. tk. 1901.

Hirdetmény.
Jahodnik község volt úrbéresei részére közösen ki

adott legelő-illetőségnek egyenként való felosztása foly
tán a jahodniki telekkönyv részben átalakíttatott és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre 

1886: XXIX., az 1889 : XXXVIII. és 1891: XVI. t.- 
czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzé
sét rendelik, az 1892: XXIX. t.-czikkben szabályozott 
eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével 
foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886: XXIX. t.-cz. 15. 

17. §§-i alapján, ideértve e §§-oknak az 1889. évi 
XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. §§-aiban és az 1891 :XVI. t.-cz. 
15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is, — valamint 
az 1889 : XXXVIII. t.-cz. 7. §-a és az 1891 : XVI. t.-cz.
15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések, vagy az 
1886: XXIX. t.-cz. 22. §-a alapján történt törlések ér
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési kereső
töket hat hónap alatt, vagyis az 1901. évi szeptember 
hó 30-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő eltelte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkünyvi jogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

b) hogy mindazok, a kik az 1886: XXIX. t.*czikk
16. és 18. §§-nak esetében — ideértve az utóbbiénak 
az 1889: XXXVIII. t.-cz. 5. és 6. §-aiban foglalt kiegé
szítéseit is. — a tényleges birtokos tulajdonjogainak be
jegyzése ellenében ellentmondással élni kivannak, Írásbeli 
ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1901. évi szep
tember hó 30-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi liató-

szitéscit is — a tényleges birtokos tulajdonjogának bc-lsághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható 
................................  irás-1 határidő eltelte után ellentmondásuk többé figyelembe

ad. 18,654. sz.

Árverési hirdetmény.
A liptó-ujvári magy. kir. föerdöhivatal kerületéhez 

tartozó fenyöházai gyógy- és fürdő-telepeit álló. 
kincstár tulajdonát képező következő szálloda és egyéb 
épületeknek, u. m.:

a) az I. számú szállodának a hozzátartozó mellék
épületekkel és mellette levő jégpinczével;

b) a vendégszobákkal ellátott kávéházi épületnek 
a hozzáépített gyógy- illetve étteremmel, többi mellék
helyiségekkel és különálló pinczeliclyiséggcl;

c) a II. számít szállodának:
d) a postaépület első emeletén és padlásán levő 

helyiségeknek mindössze 62 vendégszobával: végre
e) az I. számít szálloda mögött az „Erzsébeti-park

ban álló tekepályának 1901. évi márczius hó 1-jétöl— 
1905 évi dcezembcr hó 31-ig terjedő időre való bérbe
adása iránt a földmivelésügyi m. kir. minist erűim ..Erdé
szeti" főosztályában (V.. Xádor-ufcza, 5. szám.) folyó 
1901. évi márczius hó 23-án délelőtti 10 órakor nyil
vános szóbeli alku-tárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási évi haszonbér 9000 borona.
Az általános árverési és szerződési feltételek a föld- 

mivclésügyi in. kir. ministerium erdészeti főosztályaim 
(Budapest, V., Nádor-utcza 5. sz., I. emelet) és a liptó- 
ujvári magy. kir. föerdöliivatalnál, valamint a fenyőháza 
m. kir. crdögondnokságnál a hivatalos órák alatt bár 
mikor megtekinthetők.

Budapest, 1901. évi márczius hó.
M. kit-. fóldiiLiYclcsiigj'l miiiisl(-i-iiii,i.

jegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, 
beli elleni mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1901. évi 
szeptember hó 26-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi 
hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem bosszabit- 
liató záros batáridő letelte után ellentmondásuk többé 
figyelembe vétetni nem fog,

3) hogy mindazok, kik az 1. és 2. pontban körül
írt eseteken kívül az eljárás és az ennek folyamán tör
tént, bejegyzések által előbb nyert nyilvánkünyvi 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 felszóllalásukat 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 batár
idő elmúlta után az említett bejegyzéseket csak a tör
vény rendes fiiján és csak az időközben nyilvánkünyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják inog.

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

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

Modziliradszky,
kir. albirú.

vétetni nem fog:
3. hogy mindazok, a kik a telckkönyv átalakítása 

tárgyában tett intézkedések által, nem külömben azok. 
kik az 1. és 2. pontban körülírt eseteken kívül az 1892. 
XXIX. t.-ez. szerinti eljárás és az ennek folyamán tör
tént bejegyzések által előbb nyert nyilvánkünyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik — ideértve azokat is, akik 
a tulajdonjog arányának az 1889 : XXXVIII. t.-ez. 16. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, — o 
tekintetben felszóllalásukat tartalmazó kérvényüket a te
lekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1901. évi 
szeptember hó 30-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros batáridő eltelte 
után az átalakításkor közbejött téves bevezetésből szár
mazó bárminemű igényeket jóhiszemű harmadik szemé
lyek irányában többé nem érvényesíthetik, az említett 
bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkünyvi jogokat szerzett harmadik 
személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a 
hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy 
amennyiben azokhoz egyszersmint egyszerit másolatokat 
is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az 
eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság, Turócz- 
Szt.-Mártonban, 1901. évi márczius hó 17-én.

Fekete,
kir. táblai bíró.

1 U K I J Í J K s z iv a rk a 
p ap ir

6b az abból 
előállított 
hasonnevű

s z iv a rk a 
hüvely

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

az edd ifi forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbika. 
SW “ Egy kíséret erről mindenkit meggyőz.

Kapható: Moskóczi Ferenczné üzletében Turocz-Szt.-Mártonban
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