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Kiadóhivatal: a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda11.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Tuiócz-Szt.-M ártonba küldendők.

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

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

A fe lv id ék i k ivándorlás és 
iparunk.

Az országból kivándorlókról nap-nap után 
érkező hivatalos kimutatások egyre nagyobb 
arányokat öltenek. Vannak községek, hol a 
népesség zöme távozott idegenbe, eladva vagy 
számos esetben a sors kezére bizva itteni cse
kély birtokát, hogy mindennapi kenyerét meg
szerezze.

A dolog hovatovább figyelmet kelt úgy a 
kormánynál, mint a társadalom köreiben. A 
hatóságok gondolkodni látszanak oly irányú 
intézkedések tétele fölött, melyekkel a minden
esetre nagy bajt megakadályozni — a kiköl
tözködésnek elejét venni lehetne.

Hogy mint tereitessék vissza a megindult 
hatalmas áram az Alföldön, arról hadd gondos
kodjanak az odavalók, kik amúgy is inkább 
hivatva vannak gondoskodni róla az Alföld 
viszonyainak keretébe megfelelően, iíennüuket 
a Felvidék érdekel inkább! Az a föld, hol 
közvetlen szemlélői vagyunk az életnek, hol 
mindennap látjuk a tényeket a maguk valósá
gában, melyek hozandó Ítéleteink alapjai s 
végül, hol ismerjük a népet magát, annak 
testi-lelki erejét, természetét, párhuzamban a 
népiek megélhetését szolgáltató forrásokkal 
együtt.

Felvidékünk lakóit váljon mi vonzza ki
felé? Mi készteti őket az Amerikába való 
kivándorlásra?

A mindennapi kenyér, a megélhetés, me
lyet Felvidékünknek különösen északi völgyei 
bizony csak silányan nyújtanak számára.

Tehát nem a pénzszomj a főinditó ok, 
de egy ennél sokkal fontosabb körülmény: a 
kenyérkérdés.

Ez a Felvidék jóléte biztosításának prob
lémája, melynek helyes megoldásától északi 
megyéink fölvirágozása függ.

A kisbirtokos osztály élete, - melynek 
kebeléből legtöbb a kivándorló mai viszo
nyainkhoz képest tengődés. Hogy a Felvidék 
népét a művelés alatt álló föld nem képes 
egymaga eltartani, azt eléggé bizonyítja ama 
tény, hogy Felvidékünk északi völgyeletei kö
zül mindegyiknek már régóta megvolt s mai 
nap is megvan a maga mellékkereset forrása, 
melyekre nézve azonban a folyton emelkedő 
külföldi gyáripar s kereskedelem egyre béni- 
tólag hat annyira, hogy e kereset források 
pangása már is beálló félben van.

Ez az igazi szülője a felvidéki nép eme 
nagymértékű kivándorlásának a tengerentúlra!

Megismerve ekképen a baj föokát, orvos
lásáról gondoskodni nem is oly nehéz dolog.

Teremtsünk olykor hazájától oly nehéz 
szivvel búcsúzónépünk számára legalább fél 
Amerikát (oly értelemben, a milyenben azt né
pünk veszi) s ö szívesen marad otthon.

A kenyérkereset nyújtására minálunk mint 
minden más állam hegyes vidékén az ipar, 
még pedig a gyáripar van hivatva. Láthatjuk 
ezt más államok példáiból s főleg azon körül
ményből, hogy kivándorló népünk tekintélyes 
része megélhetését a tengeren túl is mint 
gyári munkás biztosítja.

A hazai gyáripar terrénuma — tekintettel 
a geograpliiai befolyások miatt a természet 
által mostohán tartott nép nehéz megélheté
sére, — hazánknak mezőgazdaságilag legsebez
hetőbb része: a Felföld, s nem az Alföld, hol a 
föld maga is képes eltartani a népet.

Hazánkban az őstermelés nyers produk
tumai s az iparnak ezekből való alkotásai kö
zötti mérleg egyensúlya helyesnek csak akkép 
képzelhető, ha jól termő vidékek nyers termé
nyei a termő földdel kevésbbé megáldott fel
vidéki népnek munkás kezei által dolgoztatnak 
fel az ország belső szükségleteire — s ha 
annyira haladtunk, a kivitelre is.

A mi azután az egyes iparágakat s ebből 
kifolyólag a keresetet nyújtó vállalatok minő
ségét illeti, ezek létesítésénél legjobb útmutató 
gyanánt szolgálhatna a nép hajlama s azon 
ilynemű foglalkozás, melyet az egyes vidékek 
már ezelőtt is kisebb mértékben űztek, mert 
már ez is könnyítene a kezdet nehézségein. A 
szövés, fonás, a fa-, bőr-, pléhipar stb. mind 
oly foglalkozások, melyek a Felföld egyes 
vidékeire önként kínálkoznak. A nép különben 
már természstes hajlamánál fogva is szívesen 
tanulna bármely, az iparkörébe vágó munkát, 
csak keresete lggyen.

Példa erre a Turóczban létező székgyár
ral meghonosodott s előbb a nép által oly 
nehéz dolognak gondolt székfonás, melyet — 
rövid idő múltán -  Turóczmegye számos köz
ségében könnyű szerrel űzve, az egyes közsé
gek szép pár ezer koronányi évi jövedelemre 
tesznek szert, mert ez oly egyéneket is foglal
koztat, kik más munkák'?resetre talán képte
lenek volnának.

Az ily iparvállalatok létesítése kezdetben 
talán nehezebben menne, de a kezdet nehéz
ségein bármikor is, de keresztül kell esni, mi 
ha mennél korábban történik, annál biztosab
ban hoz közel azon, már kürvonalozott, fontos 
czél eléréséhez, mely a Felvidék népét összes, 
e tekintetben hozható paragrafusoknál szilár
dabban kapcsolná hazája földjéhez.

igaz, hogy iparunkra akadályként szerepel 
a közös vámterület, de váljon tudhatni, nem 
szolgálna-e a hazai ipar emelése hatalmas in
dító ok gyanánt a külön vámterület kivivására ?!

S ha megfontoljuk azt, hogy iparunk eme
lésével hazánk vagyonikig gyarapodnék, még 
másrészt népünk ez által oda köttetnék ősi 
lakához úgy, hogy a nem éppen a legsűrűbben 
népesített hazánkból honfiaink ezrei többé ki 
nem vándorolnának, okvetlenül azon Ítélet hoza
talára jutunk, miszerint úgy a kormány, mint 
a társadalom minden lehetőt áldozzanak e fon
tos nemzetgazdászati lépés czéljainak mennél 
általánosabb megvalósítására.

Czinczik Nándor.

A Felvidék egyik égető kérdésével foglalkozik a tót 
nemzetiségi túlzók helybeli lapja, legutóbbi márczius 
28-diki számának vezérhelyén. Hogyne volna égető ez 
a társadalmi kérdés, mikor égetett szeszről szól az a 
szomorú ének. Arról a szeszről, melyet a felvidéki nép 
örömben s búban, lakzin és halotti toron egyaránt 
fogyaszt. Éppen azért érthetetlen, avagy nagyon is ért
hető a „Národnio Noviny*' ádáz haragja azok ellen, 
akik — úgymond — a „tát nemzetet“ iszákossággal, 
vádolják, hogy hódol a pálinkának, hogy elmerül az 
alkoholizmus tengerében, annyira, hogy azt hinné az 
ember, mintha u lót a bölcsőtől a ravatalig részegen 
feküdnék az árokban, mintha nálunk a nép egyebet nem 
csinálna, mint gázolna, úsznék, törődnék :i pálinkában, 
és mintha nálunk (a Felvidéken) az égen felhők helyett 
alkohollal telitett párák úszkálnának.*' (Miért az égen?)

Így hja őzt a t. lap és mi csak idézzük szavait 
annak bizonyítására, hogy mily nagy harag dúl a keb
lében annak, aki nem átallta ezt a keserves nótát 
nyomda-festékkel megörökíteni.

Ámde szülte pikáns izét kezdjük érezni a bősz filip- 
pikának, amint látjuk, hogy ezúttal nem holmi magyaró
nok ellen dúl-fúl a tót túlzók mindennel vértezett keble, 
hanem a testvér csehek ollcn, mert hát isten adta

cseh újságja az a közlöny, amely a tótokat amúgy szőr 
ellenében simogatja meg.

Nem akarjuk magunkat beleártani ebbe a cseh-tót 
testvéri háborúba, nehogy részrehajlással vádoljanak 
minket. Ue meg azért sem avatkozunk abba, mivel az 
a fránya cseh újságja a tót túlzók izgágáskodását teljes
séggel színpadi szinfal-hasogatásnak minősíti, amely a 
magyaroknak nem árt, a cseheknek meg éppenséggel 
nem használhat. Van ebben valami, csakhogy ez már a 
politika mezejére vág át; az pedig az alkoholizmus 
kapcsán kissé messzire vezetne . . .

Ain mint felvidéki társadalmi kérdés teljes figyel
münket érdemli. Mint ilyenben pedig a t. tót túlzók 
esetleg nagyon is illetékesek lehetnek. Ennélfogva nem 
zárkózhatunk el ama fontos (most már : kilós) érvek elől, 
melyeket az idézett vezérczikk azzal a támadással szem
ben sorompóba állít.

Legelsőbben is utal arra, hogy a pálinka-ellenes tát 
irodalom nagy, fölösen nagy, és hogy itt a Felvidéken 
volt a legtöbb mértékletesség! egyesület az egész ország
ban. T. laptársunk azonban őszintén bevallja, hogy 
bizony meggyőződése szerint az alkoholizmus ellen, 
ennek a tót irodalomnak nincs semmi hatékonysága. Az 
egykor létezett mértékletességi egyesületekre sem paza
rolja a szót, mert a volt-ra a zsidó sem ád semmit.

l)c határozottan kijelenti, hogy ö jól tudja: mennyire 
árt a pálinka a tót népnek, és ahol teheti, óvja is tőle. 
Am éppen oly határozottsággal kinyilatkoztatja .azt is, 
hogy a tót nép nem pálinkásaid), mint inás nép. „Senki 
sem tagadja — folytatja tovább — hogy mi nálunk (a 
Felvidékén), mint bárhol másutt, az alkoholizmus a nép- 
életnek szerencsétlensége, veszedelme, de ebből csak a 
tót népnek szégyenét hirdetni, az tisztességtelen irodalmi 
csavargóknak a modern himpellérsége*'. Ez erőtől tulduz- 
zadó“ kijelentés ezúttal — ismételjük — a testvér cseh 
újságoknak szól. Minket csak az érdekelhet, hogy a 
nevezett helybeli lap mégis kénytelen bevallani, hogy 
„a Tótságon az alkohol élvezete sehol sem múlja felül 
Közép-Európa bármely más vidékének hasonló fogyasz
tásai. “

Bizvástra hagyhatjuk a cseh s tót túlzó testvérekre, 
hadd döntsék cl ezt a pálinkás kérdést. Mi szokott tár
gyilagos szerénységgel csak arra akarunk utalni, hogy 
az a közép-európai mértéke az alkoholizmusnak, melyet 
a „Národnio Noviny*' a tót ajkú népre nézve elismer, 
mégis csak azt bizonyítja, hogy ez a jó nép a magyar 
nemz. t jóvoltából, melyet a tót túlzók iszonyú elnyoma
tásnak hiresztelnok, mégis iszik annyit, mint a közép
európai német, svájezi, stbi népség. Ennélfogva van is 
olyan jó dolga, telik is miből neki. mint annak a német
nek, svájezinak stbinek egyenkint s összesen.

Már pedig a tót túlzók sem kívánhatnak többet, mint 
amennyivel a közép-európaiak meg vaunak elégedve. 
Ez tiszta kéfszcr-kcttö négy!

A/, utak befásitása 
ős Turóczmegye gyümölcsészete.

i.
A F. H. 8 sz. vezérczikke az utak befásitásáról 

foglalkozik, a melynek kiegészítésére a következő észre
vételeimet teszem.

Az 1894. évi XII. t.-cz. VI. fejezetének 43. §. 
hogy »a községek kötelesek, a határ kiterjedéséhez és 
a befásitandó utakhoz és területekhez mért, de legalább 
egy negyed kataszteri hold nagyságú berendezett fa
iskolát fentartani*, alig néhány törvényhatóság területén 
van még végrehajtva és miután a községi faiskolai, vala
mint az út befásitási szabályrendeletek alkotásánál több 
törvényhatóságnál helytelen és majdnem mindegyiknél 
eltérő értelmezés tapasztaltatott, kénytelen volt a föld- 
mivelésügyi miniszter 1897. évi szeptember havában, 
minden törvényhatóságnak egy szabályrendelet-mintát 
megküldeni, hogy ezen minta szerint szabályrendeletét 
mielőbb készítse el és terjessze fel megerősítés végett.

E szerint — fájdalom — Turóczmegyében a 
községi faiskolák ügye máig nem nyert megoldást.

A fent idézett törvény 49. §. kimondja, hogy 
• mely utak minő határidők alatt fásitassanak be, to
vábbá, hogy a fák bizonyos utaknál az úttestre, vagy 
azonkívül és egymástól minő távolságra ültettessenek 
s milyen fanemek üitetendők az összes utakra, tehát az 
allamutakra nézve is, a törvényhatóságok határozzák 
meg*.

Az itt idézett törvényből látjuk, hogy nemcsak a 
faiskolák, hanem az utak befásitási ügyét is törvényha
tóságunk határozza meg.

Ne várjunk tehát mindent az államtól, hanem zör«



gesünk törvényhatóságunk ajtajára, hogy ö is hódoljon! 
Pomona istenasszonynak.

Hassunk oda, hogy a nép egyik legjövedelmezőbb 
gazdasági aga. a gyumölcsészet megyénkben is gyöke
ret verjen; alkossunk jó szabályrendeleteket a fák sza
porítására, megvédelmezésére és ápolására s lurócz 
megyénk is fényre derűi!

Ila az állami utak mentén állhat eddig 27000 
gyümölcsfa, miért nem adhatna megyénk utainak szélén 
is egy pár száz gyümölcsfa ?

Nem kell félni, hogy »a gyümölcsnek éretlen ko
rában gazdája akadna*, mert hiszen ezen gyümölcsfá
kon termett gyümölcs képezhetné az útkaparók rész
beni fizetését, a kik azután derekasan hozzálátnának a 
felügyelethez.

Ámbár az allam tudtommal több községnek adott 
gyümölcsfacsemetét, de mindamellett nem látni ezen 
községek útszélén gyümölcsfákat. És miért ?

Mert nincsen megyei szabályrendelet, a mely szi
gorúan felügyelne, vajon ezen csemeték a község vagv 
a faiskolakezelő hanyagsága miatt nem mentek-e tönkre i

Ezen megyei felügyelet lehetővé tenne, hogy min
den község nemcsak a maga szükségletét fedezhetné, 
hanem a megyének is kiszolgáltathatna egy pár olt
ványt, a melyek a megyei utak befasitásara szolgál
nának.

Ií.
A négy év előtt Budapesten tartott gyümölcsfa

tenyésztési tanfolyamon Molnár István kir. tanácsos azt 
a kérdést intézte hozzam, vaijon igaz-e az, hogy me
gyénkben semmiféle nemesebb gyümölcs meg nem te
rem, mert ő egy úri embertől, a mikor ezt felkérte, 
hogy a megye tanítóságát buzdítsa a gyümölcseszetre, 
azt a választkapta : »Nem terem meg itt a kökényén kí
vül semmiféle nemesebb gyümölcs.*

Őszintén bevallva, ez a kérdés olyan váratlan volt 
hogy akkor teljes választ nem adhattam.

Való ugyan, hogy vidékünkön nemesebb gyü
mölcscsel alig találkozunk s a hol van is ilyen, az kö
zelebb all a vadhoz mint a nemeshez.

Sajnos, hogy ennek az okát kizárólag a termé
szet mostohasáczában keressük , innen származik az az 
állítás, hogy vidékünk nem való gyümülcsészetre.

Ha azonban alaposan megvizsgáljuk a dolgot, 
azon eredményre jutunk, hogy a természet vidékünkön, 
csodalatosán bőkezű s igy a fent jelzett állítás nem all.

Vizsgáljuk meg mar most gyümölcsös kertjeinké 
közelebbről.

Whateli amerikai érsek meséli: *Egy kertész 
mindig legyőzte versenytársait, a mennyiben mindig ő 
Kapta a legnagyobb dijakat egreseiért. Mindig ő volt 
a győztes. Győzelmének oka titok volt, melynek ver
senytársai nyitjára akartak jönni. Ezért lesbe állottak, 
hogy megfigyeljék, és azt látták, hogy kora nyáron 
kivágja a legjobb bokrait, és csak azokat hagyja meg, 
a melyek a legnagyobb bogyókat ígérik.*

Gondolom, hogy ez az egy példa is e'egenaő 
annak a bebizonyítására, hogy egy és ugyanaz a gyü
mölcsfaj különböző művelés meilett, különböző gyü
mölcsöt hoz.

Ne vádoljuk tehát a természetet mostohaságáért, 
mikor magunk vagyunk a hibásak !

Megyém tisztelt pálezatörői gyümölcsészetiink fe
lett, ha közelebbről megvizsgálják gyümö'csíainkat, 
észreveszik, hogy ezek bizony legkevésbé sem hasonlí
tanak fákhoz, hanem inkább bokrokhoz.

Csoda-e aztan, hogy a gyümölcsfa ilyen ápolás, 
vagy jobban mondva figyelmen kivüi hagyás mellett, 
szármázzon az akarmiiyen nemes fajtából is, élvezhet
őn, a vádnál is rosszabb gyümölcsöt hoz ?

Hány gyümölcsös-tulajdonos van olyan, aki kora 
tavasszal neki ali az elbokrosodott gyümölcsfához és 
azt okszerű megnyeséssel szép, ritka koronáju fává át
alakítja ?

(Vége következik.)

Színház.
Kunhegyi Miklós a szepesi kerület sziniigazgatója 

a múlt héten kezdette meg előadásait varosunkba!1.
Eoből az alkalomból ujbói ismétlődtek mindazok 

a nehézségek, a melyek nálunk egy rendes színtársulat
nak megtelepedését majdnem lehetetlenné teszik. Már 
magaban a helyiségnek megszerzése annyi kellemetlen- 
séggel jár, annyi föltételhez van fűzve, hogy már ezen 
egy körülmény is kedvetlenitő, lehangoló A színpad
nak átengedése is utánjárással van összekötve. Nem is 
számítva azt, hogy a néhány bérletnek megszerzése is 
mily iótás-futással, s mégis alig jár eredménynyel. Mind
ezeken egy szinügyi bizottságnak szervezésével tudnánk 
segíteni, ha ugyan akadna valaki, a ki a vele járó mun
kát magára vallalna. Ha ez megtörténnék, akkor mi is 
módját ejthetnők annak, hogy megfelelő színtársulatot 
állítsunk be s akkor, a mikor az a mi viszonyainknak 
legalkalmasabb lenne. Akkor nem keMene szótlanul 
belenyugodnunk, hogy Turócz-Szt.-Marton, mely még 
évekkel ezelőtt a jobb állomások közzé számitódott, 
csak átutazó állomás legyen, a hol a társulat oszlik és 
ismét szervezkedik..

így azonban és oly gyér látogatás mellett mint 
a milyenben a most itt működő társulat eddig részesült, 
örvendenünk kell, ha altalaban edatogat hozzánk egy 
jobb társulat.

Közönség és színtársulat kölcsönös kötelezetts jo
géi vannak egymás iránt. A nagy költség, a melylyel 
egy jól szervezet társulatnak fenntartása jár — jöve
delmet igényel, a mit a közönségnek keli megfizetni.
S végre mindenkinek csak annyira van igényé, a meny
nyit a zseoe elbír.

2 Turócz-Szt.-Márton,
1 Ila tehát jó társulatot akarunk, mintahogy tény
leg akarunk, úgy szervezkednünk kell, szamot kell vet
nünk azzal, hogy mit nyújthatunk a színtársulatnak. 
Akkor azután nem leszünk kitéve annak sem, hogy bér
letünkbe a színigazgató azokat a darabokat adja, a 
melyek neki tetszenek. Akkor kész műsorral kellene 
bevonulnia és a megállapodásokhoz szigorúan ragasz
kodnia és ezen az alapon lehetne biztosítanunk, hogy 
a közönség a szinirodalom újdonságaival is megismer
kedjék s ne legyen kénytelen holmi elcsépelt boltoza
tokkal megelégedni.

Ezek az általánosságok, a melyeket ebből az al
kalomból el kellett mondanunk. És most átadjuk a 
teret színi referensünknek.

Kunhegyi Miklós társulata a múlt vasárnap mutat 
kozott be Herczegh Ferencznek kitűnő darabjában »A 
kuruez íurfang«-ban. Jó ötlet volt az igazgató részéről, 
mert ez aital alkalmat nyújtott atra, hogy a társulat 
összes tagjairól véleményt alkothassunk magunknak és 
ámbár az előre szállingózott jó hírek alapján sokat 
vártunk, a társulat még ennél többet nyújtott. A korhű 
és pompás jelmezek, az összevágó eiöadas és a szerep
lők kifogastalan jatéka nagyon jó benyomást tettek a 
közönségre. Ez alkalommal megtudtuk, hogy a társulat 
csalogánya Baranyai Szidi, kinek szép énekeit a közön
ség zajos tapssal fogadta és ismételtette. Kunhegyine 
Bella szinten hamar hódította meg maganak a közön
ségét csinos es kedves megjelenésével és játékával. 
Menő partnere Szatmári Anna. ki szintén tetszést ara
tott. Kispaifíy J mos jóízű mókáival állandó derültségei 
okozott, melyhez Makay Emil is nagyban hozzájárult. 
Kiváló erőket képeznek Dery Caroli és Daczó Vilma, 
kiknek átnuar önálló szerepük eddig nem volr, mégis 
bajos mozdulataikkal elárulták, hogy a töobi társaikhoz 
méltóan tudjak kiérdemelni a tetszést. Halmai János, 
valamint Viola József énekdarabjait többször megtap
soltak, az elismerés jeléül. Igen jól játszik még I'ekete 
Pál és Krdössy Karoly.

A társulat zenekara valóban dicséretet érdemel, 
mert a közönség igényeinek teljesen megfelel.

A következő napokon előadott darabokban, mint 
a »Gésákc-ban, »Mintaferj*-ben, a »Cziterás«-ban, »Ide- 
ges nók«-ben, »Napoleon öcsém*-ben és »Libapásztor«- 
bán, a tetszés fokozódott, kivált miliőn karénekek elő
adásával bebizonyítottak, hogy a karénekekben teljesen 
otthonosak s elérik a kellemes harmóniát.

Egyaltalaban a múlt heti műsorban a társulat 
igyekezett igényeinket kielégíteni s bátran mondhatjuk, 
hogy ily jól szervezett és fegyelmezett társulat még nem 
volt nálunk cs igy igyekeznünk kell odahatni, hogy 
máskor is felkeressen, mit csak minél számosabb és 
sűrűbb látogatással érhetünk el. Ismételve kérjük a kö
zönséget, hogy e társulatot tőle telhetőleg pártfogolja, 
mert érdemeket jutalmazunk ez áltál, másrészt pedig 
elérjük azt, hogy e társulat máskor is ellátogat hoz
zánk. Az eddigi bizony nem telt házak nem válnak az 
itteni közönség dicséretére.

Csütörtökön lépett lel először Kunhegyi Miklós 
az , Ideges nők«-ben, s valóban ritka élvezetet nyújtott 
nagyszerű bohó mozdulataival és előadásával. Kar hogy 
a közönség oly gyéren jelent meg, hogy a terem esik 
úgy kongott az ürességtől. Nem jó bizonyítvány ez a 
közönségre nézve.

Előre jelezzük, hogy e héten előadások nem lesz
nek, mert a társulat feloszlik s újból szervezkedik, úgy 
hogy a jövő héten majdnem uj társulat fog bemutat
kozni, melytől szintén jót varunk.
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E lőfizetési felh ívás!
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek 

előfizetésük e hó végével lejár, szíveskedjenek ez 
irányban mielőbb intézkedni.

Azon t. előfizetőinket, kik előfizetéseikkel hátra
lékban vannak, ezúttal is tisztelettel kérjük, hogy 
hátralékaikat kiadóhivatalunkba mielőbb eljuttatni 
szíveskedjenek.

A 1 Felvidéki Híradó* előfizetési ára:
Egész évre — --  — — — — — — 8 kor.
Fél évre — — — — — — — — 4 <

Kiváló tisztelettel
■ & - „arelTT-id-étei IE3:irad.ó“ 

kiadóhivatala.

H Í R E I N K .
— A „Felvidéki Híradó* Liptóiján és 

Árvában. Lapunk felelős szerkesztője legutóbb 
L iptóban és Árvában tett lá togatást abból a 
czélböl, hogy a közvélem ényt lapunk á lta lá 
nosabb felvidéki jellegére irányítsa s ily mó
don az!, mint tényleg felvidéki lapot bevezesse. 
Erre m indkét helyen a legszebb kilátások van
nak. Lapunk szerkesztője, ki ezen ism ertető 
u tazásokat folytatja, úgy Árvában, mint L iptó
ban is becses összeköttetéseket létesitett a 
melynek révén lapunk olvasói úgy a liptói, 
mint az árvái esem ényekről mindig biztos é r
tesüléseket fognak nyerni. Liptóba Báníi János, 
lapunk főm unkatársa is elkísérte a szerkesztői.

— Személyi hir Ifj. Justh Györgv Turóczvárme- 
gve főispánja több napi tartózkodás után a főváros
ból pénteken székhelyére visszaérkezett. Ifj Justh 
György né szül. Beniczky Mária, főispánunk neje, pedig 
ismét a Dresda melletti Dr. Lahmann-féle szanatóri
umba utazott hat heti tartózkodásra.

— Justh Ferencz orsz. képviselő beszámolóját* 
mint azt már jeleztük, folyó évi április hó 8-án dél
után 2 órakor StubnyafürdŐn tartja meg. Erre a meg 
hívók már szétküldettek. Mint most értesülünk, ez a 
beszámoló egyben alkuimul fog szolgálni a stubnya- 
fürdői választó kerület polgárainak arra. hogy mél
tányolva képviselőjüknek eddigi közhasznú tevékeny
ségét őt az uj országgyűlésre ismét jelöljék. Ismerve 
ennek a választó kerületnek traditióját, melylyel a 
Justh család iránt viseltetik, semmi kétség nincs benne, 
hogy mindazok a híresztelések a melyek szerint ebben 
a választó kerületben más jelölt és a megválasztásra 
való kilátással fölléphetne — hiú ábrándok, a melye
ket a választás eredménye a legcsattanósabban fog 
eloszlatni mostanra — és a jövőre.

— Megbízás. Az igazságügyi m. kir. miniszter 
Dr. Szüllö Géza fővárosi gyakorló ügyvédet a buda
pesti kir. törvényszék területére ügyészi megbízottul 
nevezte ki.

— Előléptetés. A magyar királyi államvasutak
alkalmazottai körében nagyobb mérvű előléptetések 
történtek, a melyekből a Felvidékre is több jutott. 
Ezek közül első sor an O/saoszky Gyulának a M Á. V. 
ruttkai állomási főnökének előléptetéséről emlékezünk 
meg, ki ellenőrré neveztetett ki. Ez a kinevezés nem
csak Rutlkán és nemcsak a vasúti hivatalnokok kö
rében talál örömíeljes fogadtatásra, hanem a legme
legebb rokonszenvvel fogadták azt mindazok, a kik 
Olsavszky Gyulát ismerik s vele akár hivatalos, akár 
pedig magán úton érintkeztek. Ezt a körülményt 
örömmel konstatáljuk, mert nevezett ál omási főnö
köt úgy is mint embert, de mint hivatalnokot is egy
aránt köztisztelet és becsülés környezi. Előléptek még 
Svehla Pál és Székely Ferencz turocz-szt.-mártoni, 
Tauber Bernát és Pátsch Vilmos stubnyai hivatal
nokok.

— Eljegyzés. Kezdivásárhelyi Benkő Sándor, a 
beszterczebanyai kir. törvényszék aljegyzője eljegyezte 
liszaujhelyi Újhelyi Annát, Újhelyi Gyula kir. főmér
nöknek müveit és kedves leányát. Gratulálunk !

— Miniszteri elismerés. A párisi nemzetközi ki
állítás magyar közoktatási csoportjának sikeréhez 
való hozzájárulásáért Wlassics Gyula miniszter elis
merő köszöneté' nyilvánította : az iglói, lévai, losonczi, 
modori és znióváraljai tanítóképző intézeteknek; a 
nagyszombati és pozsonyi rk. tanitónőképző intéze
teknek, Láng Mihály lévai igazgatónak. Ez alka’om- 
ból fölösleges megjegyeznünk, hogy csak a felvidéki 
vonatkozású elismerése ről emlékeztünk meg.

— A turóczi kereskedelmi és hitelintézet meg 
Darányi. A turóczi kereskedelmi és hitelintézet a la 
pitó tagul lépett be az országos munkás-segélyző 
egyesületbe. Ezen alkalomból Darányi miniszter m e
leg hangú elismerő levéllel tüntette ki az in'ézetet. 
Ennek szövege a következő : »Turóczvármegye főis
pánjának elém terjesztett jelentéséből ürömmel érte
sültem arról, hogy az intézet az országos gazdasági 
munkás és cselédsegélypénztár alapitó tagjai sorába 
50 korona alapitványnyal belépett. A midőn ezért az 
intézetnek őszinte köszönetemet kifejezem, egyben 
kérem, szíveskedjék az uj intézményt ezentúl is meg
tartani jóindulatában. Budapest, 1901. márczis hó 16. 
Darányi s. k.«

— Protestáns egyház Ruttkán. Említettük már 
lapunkban, hogy a ruttkai evangélikusok egyházat 
alapítanak Ruttkán. Az ügy, mint ruttkai levelezőnk 
Írja már szépen halad. Az alakuló gyűlést élénk ér
deklődés között tartottak meg s a  lelkesedésnek mind
járt anyagi eredménye is lett. Dr. Szolárik Vilmos 
150 frtot, Zsorna Rezső, Paulinyi Gábor és Gotsch 
János 50—50 frtot tettek le, mint alapösszeget; ehez 
járultak a többi tagok, a kik mind kisebb-nagyobb 
összeget írták alá részlettörlesztésre. A község gaz
dái felajánlották, hogy a szükséges anyagot ingyen 
fogják fuvarozni s az egyik jómódú gazda mindjárt 
telkei is adott jutányos áron, kedvező fizetési felté
telek mellett. Az ügy tehát, már az első gyűlésen 
olyan stádiumba jutóit, hogy a templom építéséi el
határozták s az anyag fuvarozását már meg is kezd
ték. Az istentisztelet felváltva magyarul és tótul fog 
tartatni, addig mig olyanok is lesznek, kik a magyar 
nyelvet nem értik.

— Színházi hírek. Mint értesülünk, Kunhegyi 
Miklós, a jelenleg itt működő színtársulat igazgatója, 
az Iglón felállított állandó uj színházhoz lett meg- 
hiva. A megnyílás még ez évben lesz, fényes ünne
pély közepette. A mai nappal gazdát cserélnek Thalia 
papjai és papnői és úgy a helybeli színtársulat is 
feloszlik, a mennyiben néhányan másutt keresnek 
szerencsét s azok helyét az igazgató igen kiváló jó 
erőkkel pólója.

— Liptóban a gazdasági egyesület azon fárado
zik, hogy egy gazdasági fogyasztási és értékesítő szö
vetkezetét hozzon létre. Erre Árvában és Turóczban 
is nagy szükség lenne, mint a mely vármegyékben 
a kisbirlokosok eddig valóban elhagyatva küzdenek 
a természet moslohaságával.

— A posta- és tavirdai szolgálat kiterjesztése. 
Lapunk előző számában tettünk említést arról a 
mozgalomról, a melynek alapján Turóczvármegye 
közig, bizottsága azzal a kéréssel fordult a pozsonyi 
posta- és távirdaigazgatósághoz, hogy a turócz-szent- 
mártoni posta- és tavirdahivalal munkásságát kiter
jessze, a személyzetet szaporítsa. Több kereskedő pon
tokba sorozva mondja most el kívánságát és panaszát. 
Ezek közül legfontosabbak a következők. A déli 12 
órakor érkező ajánlott leveleket és csomagokat csak 
délután 4 6 óra felé kapják a posta épülettől távo-
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labb lakók; az este érkező küldemén1 eket pedig csak 
másnap délelőtt 11 — 12 órakor. A panasz tehát az. 
hogy a küldemények későn kézbesittetnek a min 
Csakis a levélhordók számának szaporításával lehet 
segíteni. E miatt a délután érkező rendelvényeket az 
nap már nem lehet expediálni, mert a posta csak 
d. u. 0 óráig van nyitva. Panaszolják, hogy pénzt 
csak d. u 5 óráig vesznek föl, hogy postautalvanvo- 
kat délután egyá dalában nem kézbesítenek. A távirda 
szolgálat, mely már kisebb forgalmú városokban is 
reggeli 8 órától esti i) óráig megszakítás nélkül tart, 
Turócz-Szent Mártonban 12—2 óra között teljesen 
szünetel. Ebben az időközben táviratokat nem fogad
nak el, de nem is kézbesítenek. Délután (5 óra után 
pedig már nem vesznek föl táviratokat; a mi pedig 
hat óra után érkezik, azt csak este 8 után kézbesí
tik. Minthogy pedig a távirdai forgalom éppen a 
vonatok közlekedési idejében szünetel ez a körül
mény méltán figyelmet érdemel. Reméljük is, hogy 
a lakosságnak a közig, bizottság által már tolmácsolt 
kérelmét a postaigazgatóság teljesiti.

— Szerencsés vadász. Általános a panasz, hogy 
a Felvidéken a vadállomány csökkenőben van s hogy 
a vadászatok eredmény nélkül valók. Ritka tehát az 
oly esemény, a melyről neczpáli tudósítónk értesít, 
hol a múlt héten Komora János rk. plébános üt percz- 
nyi idő alatt három darab vaddisznót lőft ifj. Justh 
György főispán erdejében.

— Betöltendő tanári állás. A körmöczbányai 
állami főreáliskolánál egy mennyiségtani és ábrázoló 
mértani tanari állás lesz betöltendő.

— Tanulmany-utak. A natjyröczci kereskedelmi 
iskola tanulói is tesznek tanulmányi kirándulást még 
pedig jóval nagyobbat, mint a turócz-szent-márloni 
kereskedelmi iskola tanulói, a kiknek programmját 
előző számunkban ismertettük. A nagyrőczeiek Buda
pest, Pragerhof. Milano, Genua, Nizza, Marseille, 
Lyon. Génévé, Zürich, München stb. útvonalat teszik 
meg a rendelkezésükre állható 10—12 nap alatt. 
Egyik laptársunk azt az elmés megjegyzést teszi ehhez, 
hogy vájjon ezek az ifjak ismerik-e már Magv Íror
szágot, bejárták-e már s tanulmányozták-e annak 
kereskedelmét, iparát? Itt említjük föl, hogy a turócz- 
szt.-mdrtoniak jóval reálisabb programmal, csütörtökön 
este indultak útnak s visszajövet meglátogatják Zág
rábot is.

— Zólyomban a már fennálló polgári fiúiskola 
mellé a jövő tanévtől kezdve polgári leányiskolát is 
szeretnének szervezni ; ez irányban a tárgyalások 
megindultak.

— Pánszlávok gyűlése Losonczon. Az elmúlt hét 
utolsó napjaiban az a hir terjedt el Losonczon, hogy a 
felvidéki pánszlávok Losonczot óhajtják megtisztelni 
azzal, hogy ott gyűlést tartsanak. Nosza lett erre a gym- 
násiutni ifjúság közöttnagy forrongás. Nagy tömegekben 
vonullak ki a vasúti indulóházhoz, hogy a kellemet
len és ellenszenves vendégeket méltóan fog dják. De, 
legyen hogy a pánszlávok neszét vették a szándékolt 
szives fogadtatásnak, vagy egyáltalában nem volt 
szándékukban ide zarándokolni, a vonatokon nem 
érkeztek gyanús egyének. No hát Losonczra né is 
jöjjenek, mert itten ilyes gyülekezésekre nem alkal
mas sem a talaj sem pediglen a levegő, — Írja a Lo- 
soncz és Vidéke czimü laptársunk, a mely hazafias 
üzenetet ezennel szívesen továbbítunk.

— A turóczmeyyei gazdasági egyesületnek f. évi 
márczius hó 25 éré kitűzött választmányi ülését nem 
lehetett megiarlan;, mert arra csak az elnök meg a 
titkár jelentek meg ; a mi annál különösei)'* mert a 
gazdasági egyesület iránt eddig élénk érdeklődés nyil
vánult. Az érdekeltek azt reményük, hogy ilyen eset 
többé nem fog történni.

— Építések Ruttlcan. Az a kiválóan nagymérvű 
emelkedés, mely a rultkai állomás forgalmánál ta
pasztalható volt, arra ösztönözte a m. kir. államva
sutak igazgatóságát, hogy ott az állomási épületet 
kibövittesse. Ezek a munkálatok m áraz ősszel meg
indultak és kettőzött, erővel folynak most a tavasz 
beálltával. Az uj állomás-épületnek átadása csak de- 
czember hóban várható. Ugyancsak nágyobb építke
zések indulnak meg a Kassa-oderbergi vasút rendező 
pályaudvarán, a hol uj fütőház épül föl.

— Kútba esett s belefult. Dumbjár József tre- 
bosztói illetőségű lako3 a varsói konzulátus jelentése 
szerint f. hó l lJ-én Reowiecen berúgott állapotában 
egy kútba esett s belefult. Hagyatékában 127 rubelt 
egy lovat, kocsit és 2 csomag árút találtak. Mindezt 
az igazolt örökösök a rejowieci elöljáróságnál átve
hetik.

— Fontos hivatalnokoknak. A kereskedelemügyi 
miniszter újabban úgy intézkedett, hogy a midőn 
egyes esetekre vonatkozólag kérnek félárú jegyváltá
sára szóló igazolványokat, ilyenkor a kérvényhez, 
— mely tülönben bélyegmentes — 35 fillér értékű 
levélbélyeget kell csatolni az igazolványoknak aján
lott megküldésére. A mely kérvényhez a 35 fillér 
levélbélyeg csatolva nincs, azt tárgyalás alá sem 
vérzik.

— Három hónapig a vízben: Még karácsony táján 
történt, hogy Jvanics Juliska, 14 éves zólyomrriegyei 
konszkoi cselédleány, ki Turócz-Szt.-Mártonban volt 
szolgálatban, a Turúczhoz ment ki mosni és minden 
valószínűség szerint vigyázatlanságból, a malom kö
zelében a vízbe esett a oda is veszett. Már már le
mondtak arról a reményről is, hogy hulláját megta
lálják. A múlt vasárnap azonban egy már teljes 
feloszlásnak induló női hullát vetett ki a Turócz, a 
melyben a szerenssétlenül járt leány nővére, ki a

13. szám Turócz-Szent-Márton, jp
helybeli székgyárban dolgozik, Ivanics Juliskára is
mert. A szabályszerű bonczolást megejtették és a hul
lát eltemették.

- -  Költözködés a ruttkai állomáson. A ruttkai 
régi állomási épület felett ki van mondva a halálos 
ítélet. 27, 28-án folyt a költözködés, az irodákat már 
hiába keressük a régi szűk, füstös helyiségekben, 
azok már az uj kényelmes szárnyépületben vannak. 
A régiekben a távirda pötyögését, a forgalmi hivatal
nok hetyke rendelkező hangját a csákányos tótok 
fütye és éneke váltotta fel. Lebontják a régi ócska 
falakát, hogy uj modern épületet emeljenek helyébe.

— Esküvő. Díszes esküvőnek volt tanúja Stub- 
nyafürdő f. hó 26-án. Ekkor vezette oltárhoz Toma- 
schoff Lipót zázrivai lakos, Stranszky Jakab, Stub* 
nyafurdö község közszeretetben álló birájának bájos 
leányát Irént. Ez ünnepélyen nemcsak a rokonok és 
jó barátok nagy száma, de az ottani intelügentia is 
részt vett. Az esketést az alsó-kubini rabbi végezte 
hatásos beszéddel. A 86 teritókü diszebéd után reg
gel 6 óráig tartó tánczmulatság volt az alsó-kubini 
zenekarnak közreműködésével.

— Hivatal-vizsgalat. Wollí Henrik, a bbányai 
pénzügyigazgalúság számvevőségének főnöke a múlt 
héten megvizsgálta a helybeli kir. adóhivatal pénz
tári és ügykezelését és a tapasztaltak felett teljes 
elismerését és dicséretét fejezte ki.

— Áthelyezések. Braun Soma, t.-szt.-mártom kir. 
adótiszt, lapunknak buzgó munkatársa, ki a társadalmi 
életben is tevékeny szerepet vett ki magának, mint ér
tesülünk, saját kérelmére Zólyomba helyeztetett ál. Biz
tosítását bírjuk, hogy lapunknak továbbra is munkatársa 
marad. Molyéi Steinhübl Vilmos zólyomi kir. adótiszt 
foglalja el. — Schoeller Miklós körmöczbányai m. kir. 
posta- és távirda segéd tisztjelölt hasonminőségben 
Turócz-Szt.-Mártonba helyeztetett át.

— Iskolásokat szállító tehervonat. Turócz-Szcnt- 
Mártonban különösen a ruttkai és más vidéki tanulókra 
való tekintettel a polgári iskolákban az egyhuzamban 
való tanítás van bevezetve. Ezt lehetővé tette a vona
toknak kedvező közlekedése. A reggeli tanításhoz ugyanis 
felülről 7 óra 40 perczkor, alulról pedig 7 óra 15 pcrcz- 
kor beérkeznek a személyvonatok Turócz-Szt.-Mártonba 
és igy reggeli 8 órára a tanulók az iskolában lehetnek. 
A Uuttka-Ielé lakó tanulóknak a hazamenetel is igen 
kedvező volt eddig is, mert innen déli 12  óra 12 percz
kor elindulhattak. Azoknak azonban, a kik lefelé laknak 
délután 4 óráig kellett itt várakozniok. Most azon is se
gítve van. A miskolezi üzletvozetőség értesítette a kir. 
tanfelügyelőt, hogy előterjesztésére a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter megengedte, hogy a Turócz-Szt.-Már
tonból délután 12  óra 10 perczkor induló tehervonat hoz, 
az iskolát látogató tanulók hazaszállítására egy személy- 
kocsi csatoltassék. Ez a tehervonat ltakó-Pribócz, Stub- 
nya és Turcsek rendes állomásokon kívül Znióváralján, 
Kis-Cscpcsénybcn és Stubnyafílrdön is megfog állani s 
azt minden iskolát látogató tanuló a szabályszerű menet- 
illeték lefizetése mellett igénybe veheti. Hogy mily áldás 
ezen intézkedés az iskoláztató szülőkre, azt felesleges 
hangsúlyoznunk. De a kereskedelemügyi miniszter s kü
lönösen a miskolezi üzletvozetöséget is köszönet illeti, 
hogy a kir. tanfelügyelő előterjesztését elfogadták s ez
által Turóezvármcgyében a vasút mentén lakóknak lehetővé 
tették, hogy gyermekeik alig számbavehetö költséggel 
hazulról látogathassák a polgári iskolát. Husvét után 
már ezen a vonaton járnak haza a Turcsok-felé lakó 
tanulók.

Pénzhamisítók Turocz-Szt.- Mártonban a  köny- 
nyen meggazdagodási vágy marsok embernek volt meg- 
ronfója. Így járt Oottas Samu meg Kolb János i.s, a kik 
mint péklegények dolgoztak Starkc helybeli pékmester
nél. A keresményük azonban kevés volt s azt hitték, 
hogy az uj 5 koronásokkal, melyeket a falusi nép még 
alig ismer, szerencsét próbálhatnak. Készítettek is igen 
primitív gipsz-formát és abba ólomból öntöttek 5 koro
násokat. A készítmény nyel még ők maguk som vol
tak megelégedve s azokat a Turóczba dobták. A formát 
azonban megtartották s ez volt árulójuk. Kólónál ugyanis 
bizonyos zsákok eltűnése miatt házkutatást tartottak s 
ezzel az alkalommal találták meg nála az 5 koronások 
formáját. Mindkettőt azonnal letartóztatták s jelenleg a 
helybeli játásbiróságnál várják ügyük elintézését.

Jegyzó-választas Szucsányban. A Lenesé János 
szuesányi körjegyző elhunytéval megüresedett állási 
f. évi április hó 1 -én fogják választás utján betölteni 
Több jelölt van, de Jetiinek Bertalan jelenlegi nccz 
pali körjegyzőnek megválasztása bizonyosra vehető

Uj iskola Turóczban. Alkalmunk volt megte
kinteni azt az építési tervet, a melyet báró liámy Gyula 
kissclmeczi nagybirtokos, mint a turóczi róni. kulit. egy
ház és iskola kegyura készíttetett a Turóczban felállí
tandó rk. iskola és tanítói lakás számára. A teljesen 
modern épület 12.000 koronára van előirányozva, mely 
összeget a nagylelkű kegyúr teljesen a sajátjából fedez.

Az utolso mártír. Dula Máté turócz szt -már
tom ügyvéd, a ki tudvalevőleg hat hónapig volt a 
beszterezebányui fogház lakója, büntetéséi kitöltve 
csütörtökön délben érkezett haza. Családja, rokonai 
és néhány ismerőse várta az állomáson minden zaj 
és tüntetés nélkül Itt említjük meg, hogy Bulla Balázs 
építész, a ki a lelet Szamarkandban töltötte, e hó 
20-án kezdette meg 3 hónapi fogház-büntetését u 
helybeli járásbirósagi fogházban.

— Hirtelen halai Liptó-Szt.-Miklósról írja leve
lezőnk : Tenczer Lipót 1 iptóujvári jómódú lakos e hé* 
ten ide jött, hogy több bevásárlásokat tegyen. Egy 
üzleti helyiségben rosszül lett s azt mondta, hogy 
ki megy egy kis friss levegőt színi. De alig ért ki az
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utczára, hirtelen összerogyott és az erős férfi azon* 
nal meghalt. A szerencsétlen ember, mint özvegy 4 
évvel ezelőtt vett el egy fiatal nőt.

- -  Helyreigazítás Ruttkai levelezőnk utólag arról 
értesít, hogy a legutóbb oly szép sikerrel megtartott 
márczius 15-diki ünnepélyt az ottani Daloskor ren
dezte.

— Zajos ülés. Tótprónai levelezőnk azt Írja, hogy 
ott az izraelita hitközség a múlt héten tartott ülést 
a melyen heves jelenetek merültek fül a most alkal
mazásban levő hitoktatónak véglegesítése miatt. Töb
ben egyszerűen beszüntetni akartak ezt az állást és 
csak nagy nehezen sikerült a véglegesítésre többsé
get szerezni.

Magyar Bazár. Ezt a legrégibb, legjobb divatla
pot Wohl Janka szerkeszti és az Athena<?uii. r. t. adja 
ki. A »Magyar Bazár* az egyetlen magyar divatlap, 
mely havonként négyszer jelenik inog 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 
Vé évre 4 korona. Mutatványszámot ingyen küld a 
kiadóhivatal: Budapest, Kerepesi-ut 54.

Kis Lap Több mint negyed évszázad óta gyö
nyörködteti a »Kis Lap* czimü 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 iU évenkint 2 korona. Mutatványszamot ingyen 
küld a kiadóhivatal: Budapest, Kerepesi-ut 51.

Háztartás. Kürihy Emilné szerkesztésében és az 
Athenaeum r. t. kiadásában havonként 3-szor meg
jelenő íllázlartás* a magyar gazdaasszonyoknak 
egyetlen magyar lapja, mely a háztartás minden ágá
ban útbaigazítást ád, helyiyel-közzel képekkel magya
rázva. A iHáztartás* gyönyörű színes borítékban 
jelenik meg és előfizetési ára XU évre 4 korona.

Magbeszerzés. Küszöbön a tavasz. Itt az idő, hogy 
a gazdálkodó és kertészkedő közönség a szükséges mag
vakat már beszerezze. De honnan? Vidéki közönségünk 
rendesen az utazó magházainkat szokta bevárni, kiktől 
aztán régi, csiraképtelen magot vesz. vagy pedig olyant, 
melyből egészen más növény kel ki, mint minőt várt. 
így a káposztamagból rendesen vadrepeze, sárgarépából 
vadmurok lesz, a legszebb és legkedveltebb virágok,
u. in. viola, őszi rózsa stb. között alig akad egy-egy 
szebb példány, többnyire mind üresek, a takarmányrépa- 
mag többnyire akkor kezd csírázni, mikor a Mautbncr- 
félc csillagjegyül répamagból kikelt növény már kapa 
alá fejlődött ki. Mindezeket tekintetbe véve, csak jó 
szolgálatot vélünk tenni I. olvasóinknak, mikor figyel
müket Mauthner Ödön budapesti udvari magkereskedő 
ezégre, mint általánosan elismert lcgincgbizatóbb mag
beszerzési forrásra felhívjuk és annak igénybe vételét 
részünkről a legmelegebben ajánljuk, mert onnan föl
tétlenül csiraképcs és olyan fajú magot kapnak, mint a 
minőt rendelnek.

A » F ló ra «  m ű k e r té sz e t Z ó ly o m -R a d v á n y b a n  a já n l  fris s e n  
vágo tt ró z sav irág o t m in d e n  sz ín b e n  k öz te  M arech a l N ie l, G lo- 
ire  de  D íjon. K a isc r in  A u g u sla . M me C aro lin c  T e s to n t s tb . db ja . 
18 fillér. 100 d b . 1(5 ko r. A m e g re n d e lé s i  kére tik  m ie lő b b  m eg ten n i 
m ivel a  l iu sv é tü n n e p e k  a la t t  azok  v a ló sz ín ű sé g  s z e r in t  fel fog
n a k  szap o ro d n i, n eh o g y  az  e x p e d iá lá sb a n  fe n a k a d á s  tö r tén jék . 
É rd em es az  ü n n e p e k  a la t t  a ró z s a h á z a t m eg te k in te n i, a  hol 
1U00 dl), ró z sa fa  v irít, de  a z é r t  is m iv e l ily en  bő  ró z sa v irá g  
te- m ést a v irá g k e d v e lő  a lig  lá to tt.  M indenk i sz ív esen  lá to tt  v e n 
dége  a  F ló ra  m ü k e rté sze ln ek .

— Olvasóink figyelmébe. Fricdmann Mór gyógy
szerész gyógy tárában R unkán kaphatók igen előnyös 
árak melleit: szájvíz, kis palackja l K. 10 f.; valódi 
epe mandula korpa szappan ; szeplő elleni arckenőcs 
higanykészítmény nélkül, továbbá igen szép s finom 
málnaszörp, kilogrammja 1 K. 60 f. E készítményekre, 
mint nevezett gyógyszerész saj t készítményeire, s 
mint olyanokra, a melyek az egészségügyi küvetel- 
vényekre való tekintettel készíttetnek. — felhívjuk 
t. olvasóközönségünk ügyeimét. Megrendeléseket leg
célszerűbb közvetlenül eszközölni. A megrendelt cik
kek azonnal szállíttatnak s a megrendelő érdekei 
szem előtt tartatnak.

Komoly irány, k ö n n y e d  sz e lle m , h a tá ro z o tt  n e m z e ti  tö r e k 
vés je lle m z i a  „M aggarors-.ág- p o litik a i n a p ila p o t. N em  h a jlo n g  
ide-oda , n em  ü zé rk ed ik  p o lit ik a i m e g g y ő z ő d é sse l; eg y en es  és 
n y ílt ,  m in t a  m a g ya r  em ber  le lk e , a z é r t  fé rt a n n y ir a  k öze l a  
m ag y a r n e m z e t s z iv éh ez . A ,, M agyarország*  a  m a g y a r  h í r la p í r ó - 
d a lo m b an  p á ra tla n  c lő h a la d á s t  te tt.  A m ü v e it m a g y a r  tá r s a d a 
lom  b e fo g ad ta , m e g k e d v e lte  és n a g y ra  n e v e lte , úgy hog y  m a 
m á r a  „M agyarország-- a  le g e lte r je d te b b , le g o lv a so tta b b  la p ja  a  
m ag y a r kö zö n ség n ek  -I ..M agyarország -  v a ló ság g a l i r á n y t  sz a b  
é s  egyesíti m ag a  köré a  m ü v e it m a g y a r  tá rs a d a lm a t.  I ta r th a  
M ik ló s  az  ő p á ra tla n u l ragyogó  to llá v a l m e g ra g a d ta  az  e lm é k e t, 
úgy hogy p o litik a i é s  tá rs a d a lm i k ü lö n b ség  n é lk ü l  m in d e n k i 
m eg h a jlik  a z  ö to llá n a k  szép ség e  é s  v a rá z se re je  e lő tt .  A 
..M agyarország"  m in d e n  so rá b a n  k o m o ly  é s  e m e lk e d e tt,  nem  
hó d o l a  m o d e rn  léh a sá g o k n a k , de  e lev en , g y o rs  é s  s z ó ra k o z 
ta tó . A zé rt k ed v e lt la p ja  " m agyar c sa lá d o kn a k . A M a g ya ro rszá g '• 
fő sze rk esz tő je  H o lló  lm ja *  o rszág g y . k é p v ise lő , fe le lő s  s z e rk e s z 
tő je  L o v a s ty  M á rto n , a  k ö zg azd aság i rész  s ze rk esz tő je  L á z á r  ZV 
m űegyetem i ta n á r , k ív ü lü k  k ö z é le tü n k  é s  Író in k  k itű n ő sé g e in e k  
egész  s o ro z a ta  ta r to z ik  a ..M a g ya ro rs zá g -  k ö te lék éh ez . így  Dr. 
H aross J á n o s , M ára  Is tv á n , ifj, L á n y a i/ S á w lo rn é , (Hlm bösnc (fa la m h  
M arg it, V c r t:s s y  A r n o ld  é s  a  régi é s  uj Író i n em zed ék  so k  m ás 
je le s  tag ja . A „ M a g y a ro rszá g - e lő á l l í tá s i  m ó d ja  á  m o d e rn  te c h 
n ik a i h a la d á s n a k  ig az i p é ld ak ép e . B écscsel, B o rlin u e l é s  a z  
o rsz á g  n ag yobb  v á ro s a iv a l  d ire k t Ic le fo n -ö ssz e k ö tlc té se k e t t a r t  
fen n , h íre i t  é s  tu d ó s í tá s a i t  a  le g g y o rsa b b a n  é s  a  le g a la p o sa b b  
fo rrá so k b ó l m e rít i .  E z te sz i leb e tö v c , hogy a  „ H a j j  iro rs zá y *  a  
tö b b i Iá ito k a t egy fé ln a p p a l  m egelőzi. A •,Magy< j r t  g “ reg g e l
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már ar ország legtávolabbi részeiben is ott van. Hozzá a ki
merítő oeatágqyülé»t, a bel- és külföldi tőzsdei tudósításokat, 
kitűnő regényeket, tárczákat. stb stb. A ..SLigyarorstdg1 elő
fizetési ára egy évre 14 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra 
1 frt 20 kr. Az előfizetési pénzek postautalvánon a ,.Magyar
om ig“ kiadóhivatalába Budapiti, küldendóK.

4 Túrói z-Szt.-Miirton, F  F  1. V I  n  K H  I I I  I K  A D  O 1901. márczius 31. 13. szám

- ——  S-emesztoi üzenetek. ,-------^
Dr. Cz. S., Budapest. Nagybecsű közleményét megkaptuk 

s azt legközelebbi számunk hozza. .Mint látja, mi mindent meg
teszünk, a mi tőlünk telik. Sem időt, sem fáradságot, de még 
költséget sem kímélünk, hogy tervünket megvalósítsuk. Biztató 
ígéreteink vannak s reméljük, hogy lassankint a közvélemény 
is mellettünk lesz. — Cs. J., Zsolnán. A húsvéti czikket meg
kaptuk. Köszönöm szives készségét. Mi és olvasóink is sajnálják, 
hogy tartalmas ezikkoit gyakrabban nem adhatjuk, de hát az 
aktuális czikkek annyira elfoglalják szűk terünket, hogy csak 
ritkábban szoríthatunk helyet általánosabb irányú fejtegetésekre. 
— Gr. J., Tót-Próna. Köszönöm. Felhasználtam. — Helybeli. Már 
ismételten kijelentettük, hogy ily irányú és személyes termé
szetű ügveknek lapunkban helyet nem adunk. Ugyau mi haszna 
lenne a körnek abból, ha czikkét közölnök — csak önnek le
hetne kellemetlensége. — R. J., AIsó-Kubin. Szives tudósítását 
vártain, de szombaton délig nem érkezett meg, akkor pedig már 
lezárjuk a lapot. A tudósításokat kérem legkésőbb pénteken 
délig postára adni. — F. L. és V. J., Ruttkán. Kívánságuk szerint 
történt.

Pályásat.

Hirdetmény.
Jahodnik község volt úrbéresei részére közösen ki

adott legelő-illetőségnek egyenként való felosztása foly
tán a jaliodniki telekkönyv részben átalakíttatott és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a melyekre 
az 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 telekjegyzökünyvi bejegyzések helyesbítésével 
foganatosíttatott.

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

és. 17. §§-i alapján, ideértve e §§-oknak az 18X9. évi 
XXXYTI1. t.-cz. 5. és 6. §§-aiban és az 1891 :XVI. t.-cz. 
lő. §. 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-lk napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert az ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő eltelte után indított törlési kereset annak 
harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvijogot 
szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

b) hogy mindazok, a kik az 1886: XXIX. t.-czikk
16. és 18. §§-nak esetében — ideértve az utóbbi §-nak 
az. 1889: XXXVIII. t.-cz. ő. és 6. §-aiban foglalt kiegé
szítéseit is, — a tényleges birtokos tulajdonjogainak be
jegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, írásbeli 
ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1901. évi szep
tember hó 30-lk napjáig bezárólag a telekkönyvi ható
sághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbitható 
határidő eltelte után ellentmondásuk többé figyelembe 
vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nem kUlömben azok. 
kik az 1 . és 2. pontban körülírt eseteken kivltl az 1892. 
XXIX. t.-cz. szerinti eljárás és az ennek folyamán tör
tént bejegyzések állal előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik — ideértve azokat is, akik 
a tulajdonjog arányának az 1889 : XXXVIII. t.-cz. Ki. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, —' e 
tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a te
lekkönyvi hatósághoz hat hóna]) alatt, vagyis 1901. évi 
szeptember hó 30-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 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 nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik 
személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

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

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

Feke te ,
kir. táblai biró

gondnokhoz. Ajánlat úgy az összos eladás alá kerülő 
tárgyakra, mint azok egyes csoportjaira tehető.

Az ajánlatokhoz a esödleltárban felvett becsérték 
10%-ának megfelelő bánatpénz készpénzben vagy óvadék 
képes érték papírokban melléklendő. A kellő bánat
pénzzel cl nem látott ajánlatok figyelembe vétetni nem 
fognak.

A beérkezett ajánlatok felett a csődválasztmány 
fog határozni, fenntartván azon jogát, hogy a beérkezett
ajánlatoknak esetleg egyikét sem fogadja el, és újabb j téri állás pályázat útján fog betöltetni, 
árverést, avagy az eladás alá kerülő ingóságoknak másj A szóban levő s szolgálattétolrc a liptó-várinegyei 
módon való eladását rendelhesse el. I kir. államépitészcti hivatalhoz beosztott törvli. utmester

Azt, kinek ajánlata olfogadtatik a vételárt 8 napon! állomása 1000 IC fizetéssel, 200 K lakásbérrel és minden 
belül köteles a tömeggondnok kezéhez készpénzben meg- kilométer után számítandó 6 K 60 f. utazási átalánynyal 
fizetni és az általa megvett tárgyakat ugyanezen idő javadalmazott s nyugdíjigénynyel kapcsolatos, 
alatt átvenni. 1 Ennek folytán az említett állomásra pályázni kívánók

Közelebbi felvilágosítások alulírott tömeggondnoknál j felhivatnak, hogy a katonai kötelezettség teljesítését, 
nyerhetők, kinek közbejöttével az árútár is bármikor' továbbá irás és nyelvismereteiket, szakképzettségüket,

F. évi márczius hó 13-án 78. sz. a. kelt főispáni 
rendelet alapján, illetve Liptó-vármegve alispánjának I. 
évi márczius hó 19-én 3904. sz. a. kiadott megbízá
sából közhírré teszem, hogy Liptó-vármegye törvény- 
hatóságánál üresedésben levő „liptó-szent-miklósiM utines-

megtekinthető.
Körmöczbányán, 1901. márczius 16-án.

Schindler,
mint vb. Heller Emil 
csődtömeggondnoka.

186. tk. sz. 1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Jarocsniszky 
Zsigmondnak Urszinyi Máté elleni végrehajtási ügyé
ben, Blatnicza községben fekvő, a blatniczai 11. sz. 
tjkvben A. I. 44—58. sor-sz. a. felvett s egészbein 
Urszinyi Máté nevére irt jószágtestre 3300 korona 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanság az 1901. évi április lio 15-ik 
napján d. e. 10 órakor B'atnicza községben a község
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan
ság kikiáltási árának 10%-át készpénzben, vagy 
óvadékképes érték papírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy pedig a bánatpénznek, a bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elüs- 
mervényt átszolgáltalDi.

Kir. Jbiróság mint tkv. hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1901. január hó 26-án.

Medzihradszky
kir. albiró.

630. sz.

Árlejtés! hirdetmény.
Vallás- és közokt. m. kir. Minister Ur f. é. 6249. 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 I 
f. évi április hó 2-án délelőtt 10 órakor hivatalomban 1 1
fog megtartatni.

. A ?árt janlatok a megfelelő 10%-nyi bánatpénz
zel 1. évi április hó 2-ig délelőtt 10 óráig nálam benyúj
tandók.

Később érkező ajánlatok nem fogadtatnak el.
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.

eddigi foglalkozásukat, valamint életkorukat és testal
katuk egészséges voltát igazoló okmányokkal felszerelt, 
sajátkeziileg Irt folyamodványukat folyó évi április 
hó 30-áig közvetlenül Szmrecsányi Arisztild úr Liptó- 
vármegye főispánja Ö Méltóságánál mutassák be.

A végleges kinevezésnek ogyik feltétele az előirt 
képesítési vizsgának egy éven belül való letétele.

Azon ismeretek iránt, melyekből ezen vizsga leteendő, 
a kir. államépitészcti hivatalnál tájékozás szerezhető, 

m. kir. államépltészeti hivatal: 
Liptó-Szent-Miklóson, 1901. évi márczius hó 26-án.

Komor Arnold,
kir. főmérnök.

(^xxxxxxxxxxxxxxxxxxr5 A „LA FLEUfl”
X  szivarkapapir • • • • •

 ̂ * • • ■ szivarkahüvely
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyárlásánál mindama vegyi szerek, 
a melyek az egészségre, főképen a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, mellőztetnek.
a Jacobi Monopol 

„íja Fle\ir“
szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá

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

cxxxxxxxxxxxxx x x x x x
űOU. tk. sz. 1901.

Hirdetmény.

CscdtömegeladásL hirdetmény.
Alulírott csődtömeggondnok ezennel közhírré teszi, 

hogy vb. Heller Emil volt körmöczbányni kereskedő 
csődtömegéhez tartozó s a csödlcltár 1—381, 384—555, 
589—655. 657—662. 664-682. a. és 729 t. alatt felvett 
összesen 5974 kor. 85 fillérrel becsült következő ingó
ságok n. ni. fűszer áru. papír s Íróeszköz, gyufa, likőr 
s egyéb aruknak, valamint üzleti berendezésnek írásbeli 
ajánlati árverés útján leendő eladását a csőd választ mán \ 
elhatározta.

A zárt írásbeli ajánlatok 1901. évi április hó 15. 
napjanak déli 12 óráig nyújtandók he alulírott tömeg-

nagy m élységből faka- 
f i l  ásandó összetételű, 
I f i  '8 en tiszta, ca lc ium  és 

m agnesium  - h yd roca r- 
bona tos ásványvíznek 

m inősítendő.

Kapható minden jobb iiiszei-kereskedésben 
és vendéglőben.

L E  D E L H I J E sz iv ark a - ts M abbó1
^  • előállított

P 8 P I P  hasonnevű
az cMI„ forgalomban lórii gyártmányok legkiyilóbbikia. 

J'.gy kíséret erről mindenkit meggyőz -®«b
Femnczné UilMtlion Turócz.Sil.-Mártonbau

sz iv a rk a 
hüve ly

Kapható:

Turóc-azt.-mártom magyar nyomda — Moskóczi F.-n

Bella községre nézve az 1892. XXIX. tcz. értel- 
í a tényleges birtokosok tulajdonjogának a telek- 

jegyzőkönyvekbe való bejegyzése és a telekkönyvi be
jegyzések helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén, 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. 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, e végből törlési keresetüket 
hat hónap alatt, vagyis 1901. évi szeptember hó 26-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 nyilvánkönyvi jogot szerzett, 
hátrányára nem szolgálhat,

2) hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. tcz. 16. 
és 18. §-ainak eseteiben — ide értve cz 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 liosszaít- 
Ijató záros határidő letelte után ellentmondásuk többé 
figyelembe vétetni nem fog,

3) hogy mindazok, kik az 1. és 2. pontban körül
írt esteteken kívül 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- 
lalják — e tekintetben felszóílalásukat tartalmazó kér-

a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 
1901. évi szeptember hó 26-ik napjáig bezárólag nyújt
sak be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határ
idő elmúlta után az említett bejegyzéseket csak a tör
vény rendes útján és csak az időközben nyilvánkönyvi 
jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a 
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.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1901. márczius hó 9-én.

Medzihradszky,
_____  kir. albiró.
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