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

den bel- Ó3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

Justh  F eren cz beszám olója.
A slubnyafürdői választő-kerülelnek orsz. 

képviselője, J u s t h  Ferencz, a múlt hétfőn 
Sluhnyafürdőn tartotta meg beszámoló beszédéi.

A választó polgárok már a korai déli 
órákban kezdtek gyülekezni és a fürdő-telep 
tágas udvara egészen megtelt azokkal, a kik 
érdeklődésüknek megjelenésükkel is kifejezést 
adtak.

Jól eső örömmel együtt láttuk olt a slub
nyafürdői választó-kerületnek intelligentiáját 
majdnem teljes számban; a kik néhányan távol 
voltak, azokat hivatalos elfoglaltságuk tartotta 
vissza a megjelenéstől. De ezekről mindannyi- 
jukről jól tudjuk, hogy a mi híveink, és ott 
lesznek akkor, a mikor arra szükség lesz.

Az idő is kedvezett ennek az összejöve
telnek, mely minden tekintetben híven vissza
tükrözte azt az őszinte ragaszkodást és sze- 
retetet, a melylyel a kerület választóinak zöme 
képviselője iránt viseltetik. Ennek a hatalmas 
seregnek láttára eltörpül minden oly aspiráczió, 
a mely a győzelem pálmáját magának szeretné 
megszerezni. Azt hisszük, hogy a mo s ó  ez i 
g y ö l é s e z ő k o t  a slubnyafürdői beszámoló 
teljesen észreléríli s kézzel foghatóvá teszi 
előttük, hogy minden törekvésük hiú ábránd, 
mely az első komoly lépésre elfoszlik

Délután fél három felé A k a n t i s z  Rezső 
közalapítványi erdőmester, az értekezletnek 
elnöke lelkes és hazafias beszéddel üdvözölte 
a nagy számban megjelent választókat, a kik 
közül C s e p c s á n y i  Ferencz birtokos és me
gyei főügyész vezetése alatt Reviczky Imre, 
Hoibay Lajos, Palesch János, Spitz Gusztáv, 
sth. választókból álló küldőttség ment J u s t h  
Ferencz képviselőért, felkérni őt, hogy beszá
moló beszédének megtartására választói köré
ben jelenjék meg.

Nemsokára megjelent J u s t h  Ferencz 
képviselő Oszlroluczky Miklós orsz. képviselő, 
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Zorkóczy Tiva 
dar főszolgabíró és az érette küldött bizottság 
kíséretében.

Már a terembe lépése alkalmával felhang

zott lelkes éljenzés minden kétséget eloszlatott 
arra nézve, hogy az ott megjeleni 600 — 700 
ember közül csak egyetlen is lehetne, a kit 
nem a valódi tisztelet és nagyrabecsülés vezé
relt volna Slubnyafürdőre.

A k a n t i s z  Rezső elnök meleg szavakkal 
üdvözölte Justh képviselőt és fölkérte beszá
molójának megtartására.

J u s t h  Ferencz orsz. képviselő erre meg
kezdene beszédét, a melyet mindvégig szónoki 
hévve! és o lelkes meggyőződés hangján adott 
elő. Beszéde a következő:

Tisztelt Választóközönség!
A kötclcsségérzet által sugallóit s hovatovább min

dig erősebben előtérbe nyomuló régi óhajtásomnak s vá
gyamnak felelek meg, a midőn tisztelt Választóközönsé
gem előtt megjelenve, számot adok mindarról, a mit az 
elmúlt, vagy legalább végnapjait élő országgyűlés lét
rehozott.

Nemsokára — alig pár nap híján — bárom esz
tendeje, hogy bátyámnak e vármegye főispánjává történt 
kinoveztetéso után, e választókcrlllotnek bizalma felém 
fordult, mint annak a családnak egy szerény tagja felé, 
a mely e kerületet bosszú évtizedeken át mindig — 
csak egy nagyon rövid megszakítással — képviselhetni 
szerencsés volt! S c rövidnek látszó három esztendő 
politikai mozgalmakban, a rendszereknek változásában 
nagyon dústartalmú volt s így méltán állítható az termé
kenynek. Hiszen a közgazdaságra s a mezőgazdaságra 
egyaránt óriási fontosságú javaslatok tárgyaltattak le s 
váltak törvényekké s a költségvetések tárgyalása nem
csak eszmékben gazdag vitákra szolgáltatott alkalmat, 
de örömmel kell konstatálni, hogy azokba hasznos be
ruházások cziinén a honpolgárok termelési s így adófize
tési képességét nagyban előmozdító, s a népoktatás fej
lesztését ezélzó mindig nagyobb és nagyobb összegek 
vétettek fel.

Ha tehát, egyebet nem tekintünk, mint azt, hogy 
költségvetéseink, a melyekben az államháztartás egyen
súlya soha som billent meg, évről-évre fokozott mérték
ben szolgálták az ország közgazdasági, foldmivelési és 
kulturális érdekeit, a lefolyt országgyűlést termékenynek 
és tevékenynek, működését pedig áldási hozónak keli 
elismernünk. Ha azonban a költségvetési törvényeken 
kívül alkotott és élctbeléptetctt törvényeket tekintjük, 
úgy elmondhatjuk, hogy ezen országgyűlés sok elődjén 
nemcsak hogy túltett, de amazoknak mulasztásait pótolta. 
Ezen állításomnak támogatására felsorolni leszek szeren
csés a meghozott törvényeket s bátor leszek azokat ille
tőleg reflexiómat megtenni. Mogalkottatolt a bclügymi- 
nisteri tárcza keretében a betegápolásról szóló törvény, 
valamint az, a mely a szövetkezetekről szól. A beteg

ápolási törvény lehetővé tette a betegápolási dijaknak
egységes és igazságos kivetését és beszedését, a mi által 
különösen a mi felföldi népünknek nyujtatott lényeges 
és igazságos könnyebbülés. A szövetkezeti törvény, bár 
még nem mutathat fel a nagy általánosságban teljesen 
kielégítő eredményeket, de hivatva van a jövőben min
denesetre a földinivolö nép hiteligényei kielégítésére 
szolgálni s a gazdát a soká várt és nem kapott olcsó 
hitelhez juttatni. A nemzetközi pénzpiacz sajnosán rossz 
helyzete megakasztotta ugyan a hitelszövetkezeteket fej
lődésükben. de a pénzviszonyok javulásával, nem kétlem, 
hogy meg fog jönni az idő, a mikor Németország pél
dájára, nem lesz község ilyen — tisztán az önsegélyen 
alapuló — pénztár nélkül.

A kereskedelmi tárcza keretén belül legfontosabb 
mozzanat a beruházási és az iparfejlesztési törvény. Ke
reskedelmi ministerünk fáradhatatlan buzgalma- és mély 
belátásával arra a tapasztalatra jutott, hogy közlekedési 
utainkat úgy a szárazon, mint a vizen tökéletesíteni s 
közlekedési eszközeinket szaporítani kell, mert ezek nél
kül nem képzelhető a kereskedelemnek fellendülése, a 
mivel ismét karöltve jár az iparnak fejlődése. Ezen tö
rekvéseknek sikerrel való koronázását tapasztaljuk abban, 
hogy a külföldnek igen sok tőkegazdag és tapasztalt 
nagyiparosa hazánkban a gyáralapitást megkezdette s 
kilátás van reá, hogy folytatni is fogja.

A foldmivelési tárczának keretén belül igen sok 
történt, s mert ezen szakot magam is előszeretettel ápo
lom és az hazánkra, mint eminenter agricultur államra 
igen nagy fontossággal bir, a tisztelt Választóközönség 
engedőimével ennél hosszasabban kivánok időzni.

Foldmivelési kormányzatunk ez idő szerinti vezo- 
tője ritka szakismerettel, bölcs körültekintéssel és éles 
előrelátással, akadályoktól visszaretten kötetlenül intézi 
ez ország fóldmivelésénck sorsát: figyelmét nem kerülik 
ki a legelrejtettebb körülmények, az egyének megvá
lasztásában szerencsés, minden vidék igénye iránt fogé
kony, cselekedeteit jellemzi a bölcs megfontolással páro
sult gyors elhatározás, a mely tulajdonokat dicsérik a 
törvényhozás által elfogadott javaslatai, a melyek ma 
törvényerőre emelkedve, Magyarországnak erős mező- 
gazdasági állammá való fejlesztését minden irányban biz
tosítják. Az előtt, a ki a viszonyokat nem ismeri, talán 
csekély fontosságúnak fog feltűnni a munkástörvények 
egész sorozata, mint a minő a munkás és a munkaadó, 
a dohány, kertész, az erdei munkás stb. és a birtokos 
közti jogviszonyt szabályozó törvények, a gazdatiszti tör
vény, de ha meggondoljuk, mikép e törvények életbe
lépte óta a soczializmus a mezőgazdasági munkásnép 
közt mintegy varázsütésre megszűnt, s hogy úgy a mun
kásnak, mint a munkaadónak eddig szabályozatlan jog
köre tisztába hozatott, úgy e törvényeket hézagot pót
lóknak és áldásthozóknak kell elismernünk. Füldmive- 
lési ministerünk nemes cmbcrszerctetét mi sem dombo
rítja ki jobban, mint az 1900. év folyamán a törvény-

A „F E L V ID É K I H ÍR A D Ó " T A ftG Z A jA .
A kaloda.

— A >Felvidéki Híradó* eredeti tá rczája . — 
Tudják-e kedves olvasóim, hogy mi a kaloda ? 

Én bizony nem tudtam, mert soh’se láttam, bár olvas
tam halhatatlan költőnktől:

»Komámasszony leányának 
A pártája elveszett,
Ezen bíró uraméknak 
Szive nagyon megesett.
Mondd meg babám, ki okozta 
Néked ezen szörnyű bajt?
Ha megkapom, kalodába 
Záratom a gaz tolvajt.*

Ebből sokat nem profitealhattain és a szegény meg
lopott leányzó felelete :

* Ha kend okos, biró uram.
Jobb kalodát tudok én,
Szőke Bandi legyen férjem.
Majd fogságba’ tartom én.«

Ez még csak végleg összezavarta fogalmaimat, a ka
loda alatt olyan házasságformát gondolván.

No, de üregem mcgexplikalta, hogy mi volt az 
tulajdonképen és rájöttem, hogy lntározottan kisebb 
baj volt az a házasságnál, mert csak idcig-óráig tartott, 
meglehetett attól menekülni; a m i tudni való egy 
kicsit nehezebben megyen a házasságnál. Komámasz- 
szony leánya ezt sokkal jobban értette és habár én; 
ezen üdvös intézményt általában ócsárolni nem akarom, 
de már benne vagyok a képletben, hát engedtessék 
meg a formáját továbbra is megtartani, már csak azért 
is, hogy e hasonlatlanságot a hasonlatokkal pontosan 
megjelölhessen.

E szerint — ha úgy vesszük és pediglen a házas
ságot, — ezt még a mai halandók ösmerik, az ha bűn
nek a büntetése bizony eltart holtomiglan—holtodig
lan, ha csak az ember nem valahogy nagyon energikus 
és sok utánjárással, bizonytalan bizonyitgatással ki nem 
mászik belőle; de a kaloda, erről világosan megtudtam, 
hogy ez sokkal jámborabb, semmi pretensiókkal nem 
járó alkotmány, fadarabokból összetákolt állvány, a hol 
a bűnös ember, ha egyszer rácsapódott a teteje, csak 
addig állt ott és gondolkodott a világ múlandóságáról, 
a meddig bűnével rászolgált.

A kaloda nem volt éppen valami kellemes dolog, 
de ezt tán nem is kívánhatja senki, azon sötét, fel nem 
világosodott korban, a mikor a büntetés egyszerűen 
csak büntetés akart lenni. A mostani kultúra, magasabb 
czéljaival, — a miket mi egyszerű emberek nem is 
sejtünk, — már megkívánja, hogy a szegény rabokról 
sokkal jobban gondoskodjanak, mint az egyszerű be
csületes emberről.

De kalodámtól eltérni nincs szándékom és remény
iem, hogy a tisztelt olvasómnak egészen világos fogal
makkal szolgáltam és most már tudja, hogy a ki egy
szer benne volt a kalodaban, az a maga erejéből onnan 
ki nem mászhatott és hogy ez más jogosulatlan érzé
kenységből nyújtott segítséggel ne történhessék, ráakasz
tottak egy nagy zárt, a mely kulcsának őrzése biró 
uram fontos kötelességeihez tartozott.

A kaloda ott állt a biró háza előtt, szinte jelké
pezve annak hatalmát! Gondolkozni ugyan nem gon
dolkozott, — ezt elvégezték helyette mások, — de várni 
várt, türelmesen, kit ölelget majd legközelebb.

Oh mennyi hasonüthatntlan hasonlatosságot lehetne 
ehez is tűzni! egész, prespectiva nyílik előttem, — csupa

menyecskéből, kikre nézve be kár, hogy ez a jelképe 
a türelemnek az örök enyészetbe veszett!

De most egyelőre menyecskékkel nincs dolgom, 
hanem egy siheder fiúval, — úgy körülbelül 14 éves 
lehetett és a ki a tekintetes, nemes és nemzetes Led- 
niczey nemzetség által lakott Lednicz falun keresztül bal
lagott és látván a kalodát, vesztére gondolkozni kezdett.

Valószínűleg azon ösztönből is, hogy az egész 
fent nevezett nemzedék a mezőn lévén, hol is minden
féle módon, saját nemes és nemzetes kezeivel a földet 
túrta és a kalodával senki sem gondolt. Ezen ösztön 
nagyban nyugtalanította a gyereket, támogatva azon 
nemes érzés által, a mit tudnivágyásnak nevezünk.

De egyelőre, hogy a kedves olvasó a bekövetkező 
súlyos katasztrófáról kellő fogalmat nyerhessen, meg 
kell mondanom, hogy miért is sétált a gyerek a falun 
keresztül?

Nem messze Lednicztől szerénykedik Szadecsne 
falu; »szerénykedett« mondom, mert történetileg be 
van bizonyítva, hogy Szadecsne nem ékeskedett soha 
kalodával. Ila ott a »jus gladii« birtokában lettek volna, 
nem volnék oly szerencsés a kalodáról értekezhetni.

Szadecsne faluban volt egy menyecske, úgy a 
jobbik fajtából való, kivel aznap előtt tisztes ura azon 
hirt közölte, hogy más napra ennyi meg ennyi vendé
get kapnak, és hogy kedves életepárja, gondoskodjék 
kellően azoic ellátásáról.

Nagy lett a sürgés-forgás, de mint olyan Isten
háta mögötti faluban szokás, nagy volt a hiány is. Ezt 
pótolandó, útnak bocsátották kora hajnalban Jancsit, 
a pásztorfiut, nyakába akasztottak egy nagy kosarat, 
egy rengeteg hosszú »lajstrom-czédulával«, a melyikre 
a körültekintő asszony nem csak a ma szükségelt czik-
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hozás által elfogadott javaslata: „a munkás- és cseléd- 
pénztárakról*, a mely egy egész néposztaly erdőkéit 
felkarolva, lehetővé tette, hogy csekély díjfizetés mellett 
az öreg elrokkant és munkaképtelenné vált cselédekre és 
munkásokra az eddigi nyomor helyett a megelégedés 
napjai virradjanak. De a socziális politika terén kívül az 
erdészet államosításával a nemzeti vagyonosodásnak az 
alapkövét tette le, az állatorvosi közszolgálatnak állami 
kezelésbe vételével nomcsak állatállományunk fennállását, 
hanem a külfölddel való állatforgalmunk nagy kérdését 
szerencsésen megoldotta. Az Amerikába való mind na
gyobb és nagyobb mérveket öltő kivándorlás sem kerülte 
el körültekintő figyelmét és a telepítési nagy actiót en
nek érdekébon folytatja.

A földmivelési tárcza vezetőjének élénk érdeklődé
sét dicséri a pénzügyi tárcza keretébe tartozó s a mező- 
gazdasági szoszgyártás fejlesztését biztositó 1900. évi 
XXIV. t. ez. Ebben a kérdésben, valamint a földmive
lési tárcza néhány kérdésében szerencsés voltam a tör
vényhozás termében felszólalhatni és azt a szerény tu
dást, a melyet e téren magaménak vallhatok, hazám 
gazdaközönsége érdekében érvényesíteni. Hosszú ideig 
tartana, ha Önöket, mélyen tisztelt Választóim, azon tör
vényhozási intézkedések egész sorozatának felszámlálása 
s méltatásával terhelni akarnám, a melyek a lefolyt or
szággyűlés által életbeléptettettek s azért áttérek azon 
nagy harezra, a mely a letűnt századnak utolsó évében 
lefolyt s a mely újólag biztos jelét adta annak, hogy 
Magyarország alkotmányos érzése egy igazán liberális 
többséggel bíró parlamenttel a legyálságosabb helyzete
ken is győzedelmeskedni tud!

A quóta s az Ausztriával való kiegyezés nagy kér
dései folytonos izgalomban tartották ekkor az egész or
szág közvéleményét s az ezeknek megoldása körül ki
fejlődött parlaraonti harezok, valamint a volt kormány
elnök egyénisége és politikájával szemben táplált ellen
szenve az ellenzéknek a parlamenti obstruktióban meg
nyilatkozván, a parlamenti életet egy elég hosszú időre 
tejesen megbénították s a türvényenkivüli állapotot meg
teremtették.

Ö Felségének alkotmányos érzelme és a haza bölcse 
tanítványának s politikája leghivatottabb interpretatorá- 
nak sikerült hazafias odaadással és buzgalommal ezen 
ádáz harezokat lecsendoslteni s a kormányelnökség át
vétele után, a házszabályok módosítása s a curiai bírás
kodási törvénynek meghozatala által, a parlamenti ta
nácskozások tartósan nyugodt mederben való folytatha- 
tásának lehetőségét megadni. S ezen hazafias odaadás
nak és önzetlen politikának termett is hirtelen egy szép 
gyümölcse, a melyet a kiegyozés alapján álló, minden 
igaz, magyar hazafi régen óhajtott, t. i. az egy közjogi 
alapon álló pártoknak fúziója, vagyis helyesebben a nem
zeti pártnak a szabadelvű pártba való belépése. A par
lamenti küzdőtéren mindig higgadtsággal küzdött, a ma
gyar középosztály tagjaiból álló s fényes parlamenti 
múlttal bíró férfiaknak minden utógondolat nélkül, haza
fias meggyőződésből, a közjó előmozdítását ezélzó belé
pését a szabadelvű pártba csak őszinte örömmel üdvö
zölhetjük s becsülnünk kell egyénenkinti önmegtagadá
sukat, de pártvezérünkbe vetett bizalmuk büszke öntu
dattal tölthet e l!

Az Ausztriában dúlt nemzetiségi torzsalkodások, a 
melyek ott a Reichsrathnak tanácskozásait lehetetlenné 
tették, visszahatottak a mi állapotainkra is, a mennyiben 
azok a közös ügyekre vonatkoznak. Nevezetesen a quóta 
fölötti döntés immáron harmadízben Ö Felségének elha
tározása alá bocsáttatott, a ki azt a legutóbb 34-4%-ban 
állapította meg. Ez a döntés megfelelt a quótabizottság 
kiszámításának s így a megállapított hányad eléggé mél
tányos és közgazdasági fejlődésünknek megfelelő volt.

A gazdasági kiegyezés kérdésében szintén döntött 
a múlt országgyűlés, a mennyiben a kiegyezést 1907-ig 
megkötötte. Daczára annak, hogy még hat évig terjed 
ki a kiegyezési törvény hatálya, a kérdés actuális és
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m irsokan állást foglaltak lícnno. Azt hiszem tehát, hogy 
kötelességet teljesítek, ha o tekintetben elfoglalt állás- 
pontomat mélyen tisztelt Választóim előtt röviden körvo- 
nalozom. E kérdésben teljes solidaritásban állok minis- 
tcrelnükünk és a szabadclvüpárt vezérének felfogásával, 
mert a vámközösség megszüntetését veszélyesnek találom 
s a vámközösségot úgy nagyhatalmi állásunk, mint keros- 
kedolmi és földmivelési érdekeink megóvása szempont
jából egyelőre szükségesnek tartom. Osztrák szövetsége
seink józan része szintén ekként gondolkozik s csak egyes 
túlzóknak nézetei irányulnak a vámközösség megszünto- 
tésére. Kijelentem azonban, hogy cgyperczig se haboznám 
avámközösség megszüntetését hangoztatni, ha akár Ausztria 
szertelen követelései, akár Magyarország igazságtalan 
és méltatlan mcgterholtotését ezélzó eljárása ezt józan 
hazafias kötelességemmé tennék, mert minden szerződés 
csak a szerződő felek kölcsönös megélhetése alapján i 
tartható fenn.

Ezekben voltam bátor röviden körvonalozni azt, 
a mi a lefolyt országgyűlésen történt, s őszintén köszö
nöm azt az osztatlan figyelmet, a mclylyel mélyen tisz
telt Választóim engemet megajándékozni szívesek voltak.

Igyekeztem liű képét adni egyrészt a parlament 
tevékenységének, másrészről a magam feltogásának a 
köz munkálása terén. Egyénileg igyekeztem az egyesnek 
érdekét képviselni, de soha a köz rovására, s törekvése
met soha önző czélok, de a haza s ezzel együtt válasz
tóim boldogulása képezte. Ideálom volt mindig a közélet 
tisztaságának fenntartása és fejlesztése s a magamra vál
lalt kötelezettségek hű teljesítése. Ha ez sikerült nékem 
s ha mélyen tisztelt Választóim ezt elismerik, akkor ez 
a legszebb jutalom, a melyre valaha pályáztam; akkor 
nyugodtan tekinthetek vissza képviselői minőségben el
töltött e pár évi pályafutásomra; akkor megbízólevelük, 
a mely már a közel jövőben hatályát veszti, a legszebb 
és a legemlékezetesebb okmány, a melyre büszke lccn- 
dek mindenkoron!

Ugyanezt a beszédei elmondotta t ó t u l  
és rögtön utána néme t ü l .

Mindez teljes hét negyed óráig tartott s 
valóban csodálnunk kell azt a türelmet, a mely- 
lyel a magyarul nem tudó tó'ok és németek 
a magyart, majd a németek még a tótot is 
végig hallgatták. De bámulnunk kell J u s t h  
Ferencznek kitartását is, a melylyel e beszé
det három nyelven, minden pihenés nélkül 
egymásután elmondotta.

A lelkes éljenzésekkel gyakran félbeszakí
tott beszédek befejeztével az értekezletnek 
elnöke hálás köszönetét nyilvánította a beszá
moló megtartásáért, majd lelkes éljenzés kö
zött felkérte Justh Ferenczet, hogy a kerületet 
a jövó országgyűlésen is képviselje.

Justh Ferencz meghalottan fogadta a bi
zalomnak oly szép alakban és lelkesen történt 
megnyilatkozását, a jelöltséget elfogadta és 
ezzel a stubnvafürdői kerület sorsa a jövőre 
is el van intézve.

A megjelentek egyenkint is siettek gratu
lálni az elért sikerekhez, majd meleg hangú 
táviratokat intéztek Szé l i  Kálmán miniszter 
elnökhöz, Da r á n y i  Ignácz földmivelésügyi 
m. kir. miniszterhez és báró Podmaniczky 
Frigyeshez a szabadelvű párt elnökéhez.

Végül lelkes tüntetések mellett a választók 
vállaikra kapták J u s t h  Ferenczet, ki alig tu
dott megszabadulni az újra meg újra nyilvá
nuló bizalmi nyilatkozatoktól.
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keket, úgy mint húst, lágy kenyeret, zsemlyét, mazsola- 
szőlőt, faggyúgyertyát és egyebet, de még egy ren
geteg nagy darab szappant is beczikkelyezett, ezt is 
előreláthatóan mint szükségest gondolván, hogy a hol 
annyi ember jön össze, sok mosni való is lészen.

Jancsinak nyomatékosan meghagyták, hogy na
gyon siessen és a szomszéd Rajecz városkából a maga 
idejére elhozza.

Jancsi igyekvő volt és előteremtett mindent és még 
elég korán, feladata kitűnő teljesítése tudatában, men- 
degélt és vesztére a kalodát megpillantva, gondolkozni 
kezdett.

Hja 1 a tudnivágy már sok embert a jégre veze
tett, tudni vágyván, hogy minő lehet az orraütés élve
zete. Tessék elhinni, rendesen oda lyukad ki a dolog, 
kisebb-nagyobb mértékben, ép úgy az éjszaki sarknak 
felfedezési szenvedélye, mint a mi Jancsink égő vágya, 
tudni akarván, hogy mikép is van annak a dolga, a 
ki ez ékes kalodába hág.

Az emberek örökké egyformák! Én ezen alkalom
mal végkép — más alkalomra fenntartván nézeteim 
kiigazítását — ellent mondok Darwin theoriájanak a 
fokozatos fejlődésről!

Most világosan érzem, hogy az emberek mindig 
egyformák voltak, Jancsitól-Andréeig 1

Szegény Jancsi, nem birt ellentállni s talán ő is 
énekelt Petőfivel: »Minek is tart kertet és benne körte
fát* és megmagyarázta a dolgot eképen: »Csábitólag 
kandikált — a kaloda rám!« — Letette a kosarat, rá
hágott a kalodára, a kaloda becsapódott és Jancsi —- 
fogva volt! Hiába kiabált volna >Krnani, o rétté mich!»

- még ez sem segített volna rajta, kiabált mindenféleképen,
• de már úgy hozta magával a végzete, hogy legfeljebb 
s egy pár süket némber őrizte a falakat és Jancsi solfeg- 
1 gióira nem hederitett senki!

De mégis, volt hatása — oh de mily végzetes 
. hatása! — A kutyák füleltek, mi ez ? — kurjant va- 
a laki ? — Nincs különben! — Az a kiabáló ember ott, 

őket invitálja. Rá is jöttek a világos okra: »Na, tessék, 
itt a kosár, lehett benne válogatni !< Nekiestek, mennél 

» jobban kiabált Jancsi, annál jobban lakmároztak az
* okos állatok.
1 Nagy igyekezetükben össze is marakodtak. Nem 

mindeniknek jutott zsemlye meg marhahús. Morogtak
- eleget, no de mit volt mit tenni, utoljára belátták, hogy 

a szappan meg a faggyúgyertya is élvezhető 1
Szegény Jancsi már hörgött, de hiába, benne volt 

k a kalodában, élvezhette mindvégig, 
i, Csak mikor a delet elharangozták, jött egy pár 
a haza siető asszony, hogy malaczot, tehenet megetessen. 

Kiszabadították szegény Jancsit.
Már akkor az ő jóllakott vendégei is rég elcsen

desedve, pihenőre tértek, de Jancsit ez már mind nem 
a vigasztalta, kielégített tudnivagyának dicsőségére sem 

hederitett, de ott guggolt siralmasan üres kosara mel
lett, mint Marius Karthágó romjain.

Vclits Smialovszky Mária.

1901. áprijis 14 
A választók még lovábbra is együtt ma

radtak egymás között és fogadást tevének 
arra, hogy a választásnál ismét találkoznak.

Mi pedig ezek után teljes nyugalommal 
nézünk a jövőbe, mert elvein, jelöltünk győ- 
zedelmét biztosítva látjuk.

A tót nemzetiségi népies kiadványok nőin igen örven
denek nagy népszerűségnek s még kevesebb kcletnok. 
Bizonyítja ezt az a tény is, melyről közelebb e helyen 
hírt adtunk, hogy ugyanis Simonovics tanító, Miesatek 
ügyvédjelölt és mások kénytelenek voltak házalni ezek
kel a sajtó-termékekkel, amiért nem ugyan házalás, do 
engedély nélkül folytatott könyv-elárusítás ezimén az 
1884. évi XVII. t. ez. 156. §-a alapján pénzbírsággal 
sújtották őket az illetékes hatóságok.

Ez a tapasztalás sokaknak a lclkószok, tanítók közül 
üdvös tanulságul szolgálhatott, akik különben kész ügy
nökei voltak a tót nemzetiségi repülő könyv-kereskede
lemnek.

És oz volt tisztára a sugalmazó oka annak a húsvéti 
czikkelynek, mely a helybeli tót túlzók lapjában a föltá
madás alkalmából megjelent abból a kézzelfogható czél- 
ból, hogy a kiadók nyakán balomra maradt nemzetiségi 
sajtó-termékek terjesztésére, illetőleg olárusitására újabb 
ügynököket toborzzanak.

Az említett czikkely azon kezdi, hogy minden tótnak 
szent kötelessége ezeknek a kiadóknak kész szolgálatára 
állani azon a czimon, hogy terjesztik a műveltséget a 
tót ajkú nép között, tekintet nélkül arra, hogy ezektől 
a tót nemzetiségi túlzásoktól már majdnem minden 
munkabíró ember kivándorol Amerikába. Ennél sokkal 
érdekesebbé válik a czikk további fejtegetése, midőn 
alamuszi settcnkedéssel imigyen pedzi:

„Eme nemzeti (!) tevékenység alól nem veszem ki a 
szép nemet sem. Sőt úgy vélem, hogy ez éppen annyit, 
ha nem többet, tehet az iratok s könyvek terjesztésében, 
mint a férfi-nem. Ha az asszonyságok s kisasszonyok a 
nép iránt való szeretetböl erre a jelentős misszióra ad
ják magukat, kedvességükkel s meggyőző rábeszélésük
kel bizonyára nagy sikereket érnének cl. "

Ha ez nem czélozza a női kolportázs rendszeres szer
vezését, akkor pusztán olcsó bók akar lenni. Avagy ta
lán úgy spekulálnak a bókolók, hogy a női kolportörö- 
ket nem fogják majd az illetékes hatóságok az ipartör- 
Yény 156. §-a alá vonni, mint a föntemlitctt Simonovics- 
Micsatck-Izák urakat ? Nyilván ottöl tartanak, mert végül 
mégis féltik őket „mindennemű szekatúráktól". Do ez 
ellen is van orvosságuk. „Minden igaz tót hazafi vagy 
tót honleány (národovkyna) — úgymond — áldozzon 
néhány hatost (susztákot) évenkint a nép fölvilágositására, 
és ha lehetséges árusítsa el, ha nem lehetséges, akkor 
ajándékozza oda a könyvecskéket. . . "

Ez világos. Ez lenne a mórija tehát az ipartörvény 
156. §-ának a kijátszásának. Ámde ha ezeknek a bókoló 
túlzóknak annyira a szivén fokszik a nép fölvilágositása, 
ugyan miért nem áldoznak ők néhány susztákot, illetvo 
könyvecskéket? Azért, mert nekik kell az a sok „néhány 
hatos" évenkint a könyvekért.

Megyei élet.
Turóczvármegye közig, bizottsága folyó évi április 

hó 12-én tartotta meg rendes havi ülését, a melyen 
ezen alkalommal is ifj. Justh György főispán elnökölt. 
Jelen voltak : Grummich Géza kir. tanácsos, pénzügy
igazgató, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Zathureczky 
Tamas árvaszéki elnök, Skultéty István kir. ügyész, 
Keviczky István főjegyző, Csepcsányi Ferencz ügyész, 
Dr. Haás Jakab főorvos, Borbély Kálmán főmérnök, 
Keviczky Imre közgazdasági előadó; továbbá Cserey 
Emil, Rosza János, Akantisz Rezső, Dr. Lax Adolf, 
Kiimo Vilmos és Justh Ferencz bizottsági tagok.

Beniczky Kálmán alispán más elfoglaltsága miatt 
a gyűlésen nem vehetett részt.

Keviczky István főjegyző előadásában kerültek 
tárgyalás a la :

Építési engedély adatott Bura és Spitzer ruttkai 
lakosoknak, a mely ügyben a főjegyző és főmérnök a 
helyszínén eljártak.

A belügyminiszter az árvaszéktől bizonyos adato
kat kívánt a hivatal működésére nézve. Ezek beszerez
tettek és fölterjesztetnek.

Anyakönyvi helyettesül az ivánkófalvi kerületbe 
Keviczky Nándor áliami tanító neveztetett ki too kor. 
tiszteletdijjal.

A postahivatal továbbra is Ivánkófalun marad, 
mert a községek többsége úgy kívánta.

A turócz-szt.-mártoni iparos tanoncziskola ellen 
a helybeli ipartestület kérvényt adott be a bizonyitvá- 
nyi dijak szedése miatt; —- a közokt. miniszter a tan
felügyelő javaslatara a bizonyítványok díjtalan kiállítá
sát elrendelte, a múltra nézve pedig a követett eljárást 
tudomásul vette.

A szuesányi anyakönyvi kerületben anyakünyvve- 
zetőül Jellinek Bertalan körjegyző, helyettesül pedig 
Neumann János ág. ev. tanító kinevezése javaslatba 
hozattak.

Örvendetes tudomásul vette a bizottság, hogy a 
posta- és tavirda igazgatóság részéről a következő át
irat érkezett:

iTuróczvármegye tekintetes közigazgatási bizott
ságának Turócz-Szent-Márton. Múlt hó 12-én kelt 142 
számú jkönyvi becses átiratára tisztelettel értesitem a 
tekintetes közigazgatási bizottságot, hogy a turócz-szt.- 
mártoni posta- és távirdahivatal emelkedett forgalmá
nak és különösen a nagyobb mérveket öltött kézbesítési 
szolgálatnak lebonyolítására az ottani rendelkezésre
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álló két kézbesítése) közegnek elégtelen volta ezen igaz
gatóság figyelmét nem kerülte ki. Személyzet hiányában 
azonban egy harmadik kézbesítő közegnek kirendelése 
mindeddig lehetséges nem volt.

Minthogy azonban a szolgaszemélyzet szaporí
tása illetve uj szolgák felvétele s kinevezése még ebben 
a hónapban fog megtörténni, ennél fogva a posta- és 
távirda igazgatóság mar legközelebb abban a helyzet
ben lesz, hogy Turócz-Szt.-Mártonban a kézbesítési 
szolgálatra még egy közeget kirendelhessen. Pozsony, 
1901 évi április hó 6-án. Sohár.«

Legsiachó rk. hitközsége felebbezése, a tanítónő 
részére kifizetendő hátralék tárgyában, elutasittatik.

A M. M. tanítónő ellen megejtett elővizsgálat be
fejeztetvén, az iigy indítványtétel végett a kir. ügyész
nek kiadatott.

Sch. turócz-szt.-mártoni polg. iskolai tanár ügye 
további intézkedés végett a kir. tanfelügyelőnek adatik 
ki. Egyben a bizottság kijelenti, hogy a szülők azon 
kérelmét, hogy a latin nyelvből magánórák legyenek 
adhatók, pártolólag terjeszti föl a vall. és közokt. m. 
kir. miniszterhez.

Szemrák Ignácz és Spitzer Ignácz ruttkai lakosok 
építési engedélyt kérnek, az ügyiratok kiegészítés végett 
a járási főszolgabírónak adatnak ki.

Kovacsik János Stubnyafürdőn óhajt építkezni, erre 
nézve az engedélyt a főbíró és az alispán bizonyos 
föltételekhez kötötte, — a bizottság a terv szerint való 
építkezést megengedte.

A Ruttkan megejtett képviselőtestületi választást 
a bizottság jóváhagyta, — ez ellen felebbezés adatván 
be, az a közigazgatasi bírósághoz fölterjesztetik.

Ruzsicska törv. hatósági aliami állatorvos jelentése 
tudomásul vétetett.

Záthureczky Tamás árvaszéki elnök megtette év- 
negyedes jelentését, mely szerint 2514 árva volt gon
dozás alatt. Kívánatosnak jelenti továbbá, hogy az 
egyik aljegyző az árvaszékhez osztassák be, a mely 
tárgyban a kellő intézkedés meg fog történni.

Dr. Haas Jakab vármegyei főorvos jelentése sze
rint a közegészségügy allapota kielégítő volt ugyan, 
de azért kedvezőnek nem mondható, mert különösen a 
tüdőhurutos betegségek nagyszámban fordultak elő, a 
melyeknek nagyobb része az influencza utóbajai gya
nánt jelentkeztek. A hevenyfertőző betegségek közül 
előfordult: Vörheny Szucsanyban 2, Podhrágyon 5, 
Mosóczon 1 , Hajon 1 eset. Kanyaró Mosóczon 4 eset. 
Roncsoló toroklob Klicsinyben 5, Szucsányban i, Károly
falván I eset. Hasihagymáz Hajon I, Szklenón I eset. 
Hökhnrut Szucsányban 7, Turánban 8, Nolcsón 12 , 
Kis-Selmeczen i, Szklenón 4, Jasszenóvón 2, Had 
vighán I eset. Az óvó rendszabályok mindenütt fogana
tosítva lettek. Bejelenti továbbá, hogy Kis-Selmeczen 
egy 10 éves leányka az ott folyó patakba esett s az 
ár a jég alá sodorta, minek folytán a vízbe fűlt. Rutt- 
kán egy 4 éves törvénytelen gyermek hirtelen halt el. 
Végre egy 80 éves öreg Javorniczky András nevű 
ruttkai kolduson ejtetett meg a törvényszéki bonezolós, 
a ki szintén az erőszakos halai .gyanúja alatt hunyt el. 
A vizsgalat kiderítette, hogy halálát az éhezés folytán 
beállott kimerülés okozta. Kiállított 18 orvosi bizonyít
ványt és 15 orvosi látleletet, még pedig 1 súlyos és 
14 könnyű testi sértésről.

Gnmmich Géza kir. tanácsos pénzügyigazgató 
jelentése szerint az állami egyenes adók befizetése az 
elmúlt hóban a múlt év hasonló időszakához mérten 
1269 koronával volt kedvezőbb. A turócz-szt-mártoni 
sörgyár adóelengedésért folyamodott, — a melynek 
alapján a végrehajtás elhalasztása mondatott ki.

Bcrecz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint a 
tanítás-nevelés munkáját semmi nevezetesebb körülmény 
meg nem zavarta. Az elmúlt hó folyamán a turáni, 
felső-turcseki, a ruttkai, suttói iskolákat látogatta meg. 
Részt vett 2 fegyelmi vizsgálaton; Suttón és Nolcsón a 
járási főszolgabíró és az ottani körorvossal együtt meg
tekintette az építkezésre kiszemelt telkeket. A turáni 
és jeszeni üresedésben levő tanítói állomások betöltése 
tárgyában ismételten megkereste az illetékes egyházi 
hatóságot. Sajnálattal jelenti, hogy a vriczkói aliami 
elemi iskola felépítésére megtartott árlejtés nem járt 
kellő eredménynyel, a mennyiben csak 20%  reáfi- 
zetéssel érkezett be ujanlat s e miatt a szerződést sem 
köthette meg. Bejelentette végül a tanítói személyzet
ben előfordult változásokat.

Borbély Kálmán főmérnök beterjeszti a kazán
vizsgálók jelentéseit.

A keresk. miniszter elrendelte, hogy Turóczmegye 
a pozsonyi iparfelügyelőséghez fog tartozni. Ezek a 
hivatalok fogják a kazánvizsgálatokat is teljesíteni.

Bejelenti végül, hogy a Kontsek Albert által szál
lított kavicsanyag a követelményeknek meg nem felel, 
— a rossz anyagnak elhordatását és helyébe jó anyag
nak szállítását kéri elrendelni. A bizottság erre vonat
kozólag egy szakközeg kiküldetését fogja Kérni, vállal
kozó pedig nyilatkozattételre hivatik föl.

Turócz-Szt.-Márton, j

Pontos számadás.
Szívesen szeretnénk annak a felfogásnak érvényt 

szerezni, hogy a pontos számadás a jo gazdaság alap
föltétele, mert megdönthetetlen gazdasági elv, hogy 
még a kis-kereskedő is csak úgy állhatja meg helyét, 
ha bevételeit és kiadásait pontosan feljegyzi, ha nem 
tapogat a sötétben, hanem minden perezben tudja, mi
féle eredménynyel jár gazdálkodása. Csak akkor fog a 
takaró szerint nyújtózkodhatni, ha tudja, meddig szabad 
nyújtózkodnia, mert ha elkésve, csak akkor veszi észre 
hibáját, mikor már kelleténél tovább nyújtózkodott s 
a szúnyogok a takarón kívül maradt lábait megcsípték, 
— alig törődik már akkor vele valaki, végzete utolérte 
s megszólal a dob; »Ki ad többet érte?<

Elődeink nem igen csináltak adósságokat. Úgy 
osztották be jövedelmeiket, hogy tellett mindenre, ami 
szükséges volt, annélkül, hogy hitelezőkhöz kellett volna 
folyamodniok. Ezért vágyódunk úgy .vissza »a régi jó 
időkt-be, amikor a »tartozik« és »követel* oly szép 
egyensúlyban tartották egymást.

De ha ma már nem nélkülözhetjük a hitelt, ha a 
mezőgazdaság, ipar és kereskedelem hitel nélkül alig 
képzelhetők, ha a ma dijgó felfogás szerint nem férfi, 
kinek adóssága nincsen, úgy annal szükségesebb, hogy 
üzleti sáfárkodásánk minden mozzanatáról pontos köny
vet vezessünk, nehogy az év végén az a meglepetés 
érjen, hogy a gondok súlya úgy szakadt reánk, hogy 
immár nincsen menekvés.

A verseny ma minden téren óriási. Az árakat a 
legvégső határig szorítják le. Kis haszonnal kell beérni 
s a bevételeket nagy forgalom révén szaporítani. Mi
képpen tartsa tehát emlékezetében a mai kereskedő az 
üzleti eseményeket, ha pontos számadást nem vezet?

Az az idő, a mikor a kiskereskedő még nagyobb 
haszonnal dolgozott, rég elmúlt, aminthogy azok az 
iparosmesterek is mar a földben pihennek, kiknél min
den czikknek szabott ára volt, melyből alkudni nem 
engedtek; ma lejebb kell szállni az árakkal, a kereske
dőnek éppen úgy, mint az iparosnak, egészen az élet
tenger színéig. A felszínen való maradás, vagy az alá
merülés attól függ, ért-e pontosan számon tartani minden 
üzleti eseményt; ha megingott a hitele, nincsen részére 
segítség, a hullámok elsöprik s ott marad mint hajó
törött. Jobb talán a kis mezőgazda sorsa ? Nem kell-e 
ezezmesternek lennie, hogy kereshessen és beoszthassa 
keresetét úgy, hogy a legszükségesebbekre jusson és 
összes ingó-ingatlanát el ne veszítse ? S teheti-e ezt, ha 
pontos számadást nem vezet?

Aki a nép közt él s vele érintkezik, sokszor hall
hat ilyen kifogásokat: >Nem tudom, hová fognak ve
zetni ezek a rossz idők. Ha édes apámnak őszszel 
30—40 forintja volt a láda fiókjában, megélt abból a 
jövő őszig, mikor uj pénzt kapott. Nálam ennyi pénz 
meg se koczczan ; alig hogy megfordulok, se hire, se 
hamva.*

S igy is van. A mai embernek tízszer annyi kell, 
mint elődjeinek. Minden szükségletet emlékezetben tar
tani — lehetetlenség, azért kell a könyvvezetést segít
ségül hívni, mert csak igy tájékozhatunk gazdálkodásunk 
helyessége felől.

Fájdalom, a kis üzletemberek nem igen akarnak 
tudni a könyvvezetésről. »Ami enyém, az az enyém, 
akár fel van jegyezve, akár nincs,* igy vélekednek több
nyire. De vájjon igazuk van-e ? Bizonyára nem. Minden
kin megesett már, hogy valamit elfelejtett. Milyen 
nehezére esett a visszaemlékezés. Szabad-e az üzletem
bernek — s többé-kevésbbé mindenkinek üzletembernek 
kell lennie — valamiről megfeledkezni ? Hányán vannak, 
kik nem emlékeznek november hónapban, hogy mit vé
geztek márcziusban. Ki mondhatja meg a könyvében 
való megnézés nélkül, hogy mennyi jövedelme volt múlt 
év augusztus havában? Ki mondhatja meg könyvek 
vezetése nélkül, szaporodott-e vagy csökkent a vagyona 
a múlt évben ?

A könyvvezetés szükséges és nem nehéz. Aki Írni, 
olvasni és számolni tud, s akiben megvan a jóakarat, 
hamar megtanulja a könyvvezetést, amely kellemetlen 
meglepetésektől megóvja, mert a pontos számadás min
den gazdasági haladás és fejlődés alapköre.

m b  i ' V  i n t e n i  h i b a p ó

Színészet.
A 7 napi szünet után, Kunhegyi Miklós bemutat

kozott egy oly újonnan szervezett társulattal, mely hi
vatásának magaslatán áll s a legjobb erőket foglalja 
magában. Hiszen elég jó bizonyítvány az is, hogy leg
nagyobb részük a vidék legelőkelőbb’ színpadjain mű
ködött, mint Szatmáron, Aradon, Debreczenbeti, Szé
kesfehérvárott stb. De dicséret illeti Kunhegyit azért is, 
hogy nemcsak a tartalomra, de a külsőségre is tekin
tettel voltak. Ezen kitűnő társulat, mint a milyent 
Turócz-Szent-Márton még nem látott, a múlt hécen 
vasárnapon kezdte meg működését Géczinek nagy sike
reket aratott >A mit az erdő mesél* ez. kitűnő nép
színművével ; az előadás fényes volt. Kalmár Renée bájos 
alakításával és csengő nótáival nagyon hamar megnyerte 
a közönség tetszését. Kunhegyiné Bella most is elemé
ben volt, s mondani sem kell, hogy játékával a tetszés 
csak fokozódott. Kunhegyi fellépése mindig jó kedvet 
teremt s azt jóízű mókáival fenn is tudja tartani. 
Viszontláttuk ismét Majosházy Esztit, kit már tavalyi 
itt időzés óta ismerünk mint kiváló tehetséget. Igen 
szimpatikus megjelenésű Daczó Vilma, ki az előbbi 
társulatból megmaradt, praecise játéka szintén általános 
elismerésben részesült. Megmaradt Fekete Pál is, kinek 
távozását sajnáltuk volna, mert jól esik ismert erők 
ügyes alakításait élvezni. Húsvéthétfőn a »Czigánybá- 
ró«-t adták még fényesebb sikerrel. Az uj erők brillí
roztak játékukkal. A'kal inunk volt megismerkedni Abonyi 
Terézzel, ki kitűnő és iskolázott hang felett rendelkezik 
és igy pompás énekszámait megérdemelt viharos tapsok 
jutalmazták. Gyönyörűen énekelt Baranyai Ferencz, 
kifogastalan tenorjával élvezetessé tette szerepét. Ilavasy 
Gyula pedig most is igen ügyes alakitó s kiváló tehet
ség, kár hogy gyakrabban nem latjuk a színpadon. De 
kiemelem c helyen Csatár Győzőt, ki úgy az első na
pon, mint ezen előadáson kiváló művészetének tanúbi
zonyságát szolgáltatta. Csak gratulálhatunk Kunhegyinek, 
hogy ily kiváló erőt tudott szerződtetni. Jól tetszett 
Deák Gyula és Földváry Húgó, kívánatos volna, hogy 
ezek hálás szerepeket kapjanak. Kedden Kunhegyi ju
talomjátékául »Coulisset ur«-at adtak, Kunhegyi való
ban élvezetes estét nyújtott nekünk, mintegy viszonoz
ván a neki szolgáltatott jutalmat. Török Kornélia első

felléptével általános elismerést vívott ki magának, ha
sonlóképpen Thúry Sári is, ki ámbár egyelőre kis 
szerepben, nagyon kedves és bájos volt.

Szerdán színre került a »Bányamester« operett. 
Ismételnünk kell azon dicséreteket, melyekkel elhalmoz
zuk a szereplőket, kik ismét remekeltek. Baranyai Fe
rencz gyönyörű tenorjával előadott énekszámait a kö
zönség orkánszerű tapssal fogadta s megismételtette. 
Nagy hatást tett a közönségre Thúry Sárika, ki most 
lépett fel hálásabb szerepben. Azon zajos tetszés, mely* 
lyel játékát, de különösen énekszámait elragadtatással 
jutalmazott, valóban érdemesnek lett juttatva.

A társulat dús sikerének koronáját azonban búcsú
előadása alkalmával érte el, midőn az »Eszter királyné* 
ez. daljátékot adták. E darabban jutott érvényre Török 
Cornéliának phaetiomenális művészete s drámai erejét, 
mely kettőt egyesítve leírhatatlan hatást sikerült elérnie.

Az előadás után szűnni nem akaró üdvrivalgással 
hittak ki többször a szereplőket, valamint az igazgatót, 
ki a köztetszés és a közszeretet e spontán megnyilat
kozásáért meghatottan, lendületes szavakban mondott 
köszönetét és egyben megfogadta, hogy városunkat 
nemsokára ismét meglátogatja.

Általában Kunhegyi és társulata igen jó benyomást 
tett az itteni közönségre, a közszeretetét mely osztály
részül jutott, teljesen megérdemelte. Az előadásokat a 
közönség most már sűrűbben látogatta, s a kitűnő 
előadások iránti elismerése gyakori tapsviharokban 
nyilvánult. Nem mulasztjuk el őszinte dicséretünket 
nyilvánítani a zenekarnak és annak vezetőjének, mely 
az általános sikerekhez nagyban hozzájárult.

És most midőn e társulat Zólyomba folytatja út
ját, sok szerencsét kívánunk neki, s az ottani közön
ségnek meleg, de tömeges pártfogásába ajánljuk.

Br.
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H Í R E I N K .
— Justh Ferencz orsz. képviselőnek beszámoló 

beszédét lapunk mai száma teljes egészében bemu
tatja, mint oly beszédet, mely egyrészről híven fel
tünteti a lefolyt országgyűlési cyklus munkásságát, 
másrészt bizonyságául szolgál annak a széles látó
körnek, a melyből Justh Ferencz képviselő azt megítéli.

— Személyi hírek. Nemeskéri Kiss Pál államtit
kárt, Zólyom város képviselőjét, látogatása alkalmá
ból a múlt héten Zólyomban lelkesen ünnepelték és 
tiszteletére társasvacsorát is rendeztek. — Osztroluczky 
Miklós oraz. képviselő, nagybirtokos a múlt héten 
Tót-Prónán járt a Justh-család látogatására. — Dr. 
Rimély Károly püspök a húsvéti ünnepeket székhelyén, 
Beszterczebányán töltötte. Ez alkalomból több jóté
konysági intézetet ajándékozott meg.

— Elismerések. A pénzügyminiszter Chikán Mik
lós kir. adótárnokot, valamint Oláh Géza és Szmre- 
kovszky Cyrill pénzügyőri biztosokat sikeres műkö
désűkért anyagi és Írásbeli elismerésben részesítette. 
Az egyenes adók behajtása körül szerzett érdemekért 
pedig a körjegyzők közül Brüll Adolf felső-stubnyai, 
Jelinek Bertalan volt neczpáli, most szuesányi, 
Reviczky Kálmán ruttkai. Toperczer Vilmos mosóczi 
körjegyzők és Thomka Nándor helybeli jegyző lettek 
anyagilag és irásbelileg jutalmazva.

— Báró Seefríed Rózsahegyen. Báró Seefried, a 
király unokájának, Erzsébet főherczegnőnek férje, Ró
zsahegyen időzött, ahol a Weiss-féle szállodában lakott 
és étkezett. Szolgaszemélyzet nem volt vele, sem külön 
fogatok. Egy állandóan bérelt bérkocsit használt napon
ként. Megtekintette az általa megvásárolt villát, bejárta 
a vadászterületet, s egy napon át vadászgatott is kisé
ret nélkül, de eredménytelenül. A vidék és a táj 
szépségei nagyon megnyerték tetszését, minek több 
ízben adott kifejezést Andaházy Pál j. főszolgabíró 
előtt, akit lakásán fölkeresett A villát kibővítem 
szándékozik. »A hely kicsi, -  úgymond — de a le
vegő pompás lesz a gyerekeknek.* Az augusztusban 
megbabázó főherczegnő a nyár egy részét a gyerme
kekkel férjével együtt tudvalevőleg itt fogja tölteni. 
A báró intézkedett az iránt, hogy a cselédség lak
helyiségei részére szükséges bútorzat helybeli rózsa
hegyi iparosoknál rendellessék meg. A kik a báróval 
érintkeztek, szeretetreméltóságától el vannak ra 
gadtatva.

— Jutalmazott tanítók. A magyar nyelv sikeres
oktatása körül kifejtett kitűnő buzgalom elismeréséül 
Árvamegyében ez idén két tanító 100 100 korona
jutalomban részesült, névleg Sperlágh Antal jablonkai 
községi és Meress Ferencz klini r. kath. el. iskolai 
tanító.

— Előléptetések. A vallás- és közokt. m. kir. 
miniszter Skonyár Gusztáv 1 ptó-szent-miklósi polg. 
isk. igazgatót a IX. fiz. oszt. I. fokozatába, Istvánffyné 
Márky Gabriella és Krssákné-Fejér Teréz liptó-szent- 
miklósi polg. isk. tanítónőket a X. fiz. oszt. I. foko
zatába; Eichncr Zsigmond, Reöthy Vladimír turócz- 
szent-mártoni állami polgári iskolai tanárokat és 
Králik Tekla alsó-kubini polg. isk tanítónőt pedig a 
X. fiz. oszt. 2-dik fokozatába léptette <lő.

— Gyula napja. Családi ünnepe volt ez Turócz
megye tanítóságának, mert alkalmat adott neki arra, 
hogy kifejezést adhatott liszteleténék és szeretőiének 
tanfelügyelője iránt. Turóczmegye minden vidékéről 
jött be a tanítóság. Üdvözlő beszédeket mondottak : 
Somogyi Géza tanítóképző intézeti igazgató és tanitó- 
eayleti elnök, remek faragott keretbe foglalt arczkép- 
csoporlozatát, adva át a megyei tanítóságnak; Boldis 
Ignácz felső kereskedelmi iskolai igazgató, a ki a 
turócz-szent-mártoni tn. kir. áll. tanintézetek tana



rainak, tanítóinak és tanítónőinek arczképcsoportoza- 
tát nyújtotta át; Rakitta Samu, ruttkai áll- isk. igaz
gató, a ki az ottani tantestület alapító levelét mutatta 
be. a mely szerint alapítványt tettek, melynek kama
tait a magyar nyelvben magukat kitüntetett tanulók 
fogják élvezni. Az ünnepelt kir. tanfelügyelő szives 
szavakban köszönte meg a szeretetnek eme újabb 
megnyilvánulását, a mely a többi jelenvolt üdvözlő
ket is meghatotta.

— Házasság. Kollár Rezső alsó-kubini aljárás- 
biró április 8-án tartotta meg esküvőjét Lehotzky 
Annával, Lehotzky Miklós árvaszéki elnök kedves 
leányával.

— Április hó ll-dikét Turócz-Szt.-Mártonban ünne
pélyes isteni tisztelettel, majd az állami iskola nagy
termében iskolai ünnepélylyel ülték meg. a mely 
alkalommal Dienes K. tanár méltatta a nap jelentő
gégét. — -4 zniói tanitóképezdében Pdrvy Endre tartotta 
az ünnepi beszédet, s a növendékek hazafias dalokat 
énekeltek. - -  Ruttkán szinten sikerült ünnepséget 
rendeztek az állami iskolákban, hol Rakitta Samu 
igazgató tartott beszédet. — Felső-Stubnyán, ebben a 
tisztán németajkú községben isteni tisztelet alatt az 
iskolás gyermekek magyar egyházi dalokat énekeltek. 
Ennek befejeztével az iskola egyik termében a köz
ségi elöljáróság és iskolaszék, valamint több szülő 
jelenlétében folyt le az iskolai ünnepély. Az iskola
széki elnök megnyitó szavai után Richter József igaz
gató tanitó méltatta a nap jelentőségét. Ezután az 
iskolai növendékek, kezdve a II. osztálytól magyar 
és német hazafias szavalatokkal és énekekkel örven
deztették meg a jelenvoltakat. Végül az iskolaszéki 
elnök, Ilolbay Lajos plébános, megköszönve úgy a 
gyermekek, mint a tantestület buzgalmát, buzdította 
az ifjúságot és a jelenlevő szülőket, hogy a magyar 
nyelv elsajátítását tőlük telhetöleg elősegítsék, mert 
• nyelvében él a nemzet.* — Mosóczon az összes isko
lák ünnepeltek. Az állami leányiskolában volt szava
lat, ének és ünnepi beszéd. Hasonló értesítéseket 
kaptunk több község részéről jeléül annak, hogy a 
Felvidéken minden alkalmat szívesen felhasználunk 
arra, hogy a hazafias érzelmeket ápoljuk.

— Április ll-ike Liptó-Szent-Miklóson. A iiptó- 
szent-miklósi állami polgári fiú-, polgári leány- és 
elemi iskolák az 1848. évi törvények szentesítésének 
évfordulója alkalmából — Ízlésesen diszitett nagy
termében — d. e. 9 órakor szépen sikerült emlék- 
ünnepélyt rendeztek. Az ünnepély sorrendje 3 ének
ből, 4 szavalatból állott, ünnepi beszédet Kolumbdn 
Lajos polg. isk. tanár mondott, kinek hazafias lelke
sedéstől áthatott, gondolatokban gazdag, szép ünnepi 
szónoklatát a közönség, élén Kiszely Árpád kir. taná
csos, tanfelügyelővel élénken megtapsolta, hosszasan 
éljenezte. Az előadott énekszámok is — különösen 
Hazslinszky Gusztáv ‘Talpra magyar!«-ja — igen 
tetszettek; Beszterczey György polg. isk. énektanárt 
csak elismerés illetheti.

Még egy elismerő okmány. A luróczi kereske
delmi és hitelintézetnek csaczai fiókja is alapitó tagul 
lépett be a munkás- és cseléd-betegsegélyző pénz
tárba, a mely áldozatkészségért a íöldmivelésügyi m. 
kir. miniszter köszönetét nyilvánította.

— Választmányi közgyűlést tart a Turóczmegyei 
Jótékony Nőegylet e hó 21-én d. u. fél 3 órakor 
a megyeháza kistermében, a melyre ez utón is meg
hívja a vál. tagokat az elnökség.

— Közgyűlés. A lipló-szent-miklósi izr. nőegylet, 
mint lapunknak Írják, e hó 8 án tartá Kolin Józsefné 
elnöklete alatt rendes évi közgyűlésé!. Az egyesület
nek 220 tagja van. Az évi bevétel 1878 K, a kiadás 
1(182 K volt. Az egyesület vagyona 4675 koronára 
rúg. A nöegyesület ez évben két nagyobb adományt 
kapott, az izr. ifjúság által rendezett szinielőadás 
tiszta jövedelméből 260 K. t és Spitz Mihályt ól fele
sége halála alkalmából 200 koronát.

— Velenczei kirándulóink husvét hétfőn szeren
csésen visszatértek, a legcsekélyebb baj sem érte 
őket az egész nagy utón. A fővárosban Dr. Lehoztky 
Antal orsz. képviselőnk várta őket a vasúti állomá
son s a vezetőket, úgy szintén a vendégeket is, a 
kik a kirándulókhoz csatlakoztak volt, barátságos 
ebédre hívta meg vendégszerető házához, a hol ke
délyesen töltötték el az első húsvéti ünnep délután
ját. Részletesebben lapunk egyik közelebbi számában 
lesz szó e kirándulásról.

— Közgyűlés. Liptó-Szent-Miklósról Írja levele
zőnk: A helybeli Chevrah-Kadischa e hó 7-én tartá 
Singer Ede elnöklete alatt rendes évi közgyűlését. Az 
évi bevétel 5438 K, a kiadás 5320 K volt. Az egye
sület vagyona 19567 koronára rúg. Spitz Mihály fe
lesége halála alkalmából 5600 koronát adott az 
egyesületnek. Uj választmányi tagokká lettek : Hahn 
Ignácz és Kirz Jónás.

— Gyermek gyilkosság gyanúja miatt bonczolást 
eszközöltek Ruttkan egy Novoszát János nevű 4 éves 
törvénytelen gyermeken. A bonczolás a gyanút telje
sen elhárította ugyan, de konstatálta, hogy a gyer
mek roncsoló toroklobban balt el.

— Egyesületi élet A ‘Kereskedő Ifjak Egyesü
lete* már megkezdte működését, tagjainak száma 
folyton szaporodik és egyleti helyiségeiben mozgal
mas élet vonu t be. A rég vajúdó terv tehát ime 
szépen megvalósult.

— A Felvidék állategészségügye a legutóbbi
adatok szerint kedvezőbbre fordult, mégis Harsban 
veszettség, rühkor és sertésvész, Liptóiban rühkör 
(42 udvaron bzielniczen), 2'rencsénbtn lépfene és ve

4 Turócz-Szt.-Márton,
szettség. Zólyomban rühkór és sertésvész esetei me
rültek föl. Árudban és Turóczban jelenleg semmiféle 
ily betegségi esetek nincsenek.

— A mi segítő pénztárunkról czimü kis röpirat 
jelent meg a napokban, melynek az a czélja, hogy 
az orsz. gazdasági munkás- és cseléd segélypénztárt 
ismertesse. A népies nyelven megirt füzetke magyar, 
tót és német nyelven is megjelent és vármegyénk 
főispánja, ifj Justh György, gondoskodott róla, hogy 
az a lelkészek, tanítók, jegyzők kezeihez eljusson, a 
kiknek nemes buzgalmától függ, hogy ezen nagy fon
tosságú intézmény Turóczban is minél szélesebb körű 
pártolásra találjon. Ha valahol, úgy éppen a Felvidé
ken van ennek kiváló czélja és örömmel fogjuk kon
statálni, ha ily irányú mozgalmakról a többi felvidéki 
vármegyék részéről is értesítést nyerünk.

— Színhazaink. Beszterczebdnydról Mezei Béla 
társulata virágvasárnapján vonult ki. A társulat mű
ködésével nagyon meg voltak elégedve, de azt is kon
statálták, hogy a beszíerczebányai közönségnek ele
gendő egy hónapi színi évad ; ezt is a téli hónapokban 
tartják legalkalmasabbnak. Turócz-Szent-Mártonban 
Kunhegyi Miklós újonnan szervezett társulatát is be
mutatta, de az érdeklődést és tömegesebb színház
látogatást ez sem volt képes biztosítani. Zólyomba 
Mezei Béla társulatának néhány tagja rándult át és 
bemutatta »A bölcsőt.*

— A felvidéki burgonya javítása. A Felvidéken 
a burgonya úgy elfajzott, hogy sok helyen élvezhe
tetlen. A földmivelési miniszter e végből, mint min
den évben, úgy ez idén is 3000 métermázsa fajbur
gonyát osztat ki ültetési czélokra, melyet mérsékelt 
áron, megokolt esetben ingyen kapják a kisgazdák, 
ha a szétosztást végző gazdasági egyesületekhez for
dulnak. Mivel pedig az elfajzás oly nagy, hogy a Fel
vidéken általában uj fajtákat kell ültetni, a földmi
velési miniszter elhatározta, hogy több jónevü 
burgonyatenyésztővel állandó összeköttetést létesít, 
a kik szakközegek útmutatása szerint fognak nemes 
burgonyát ültetni. Egyben elrendelte, hogy a növény- 
termelési kísérleti állomás a felvidéki burgonyabeteg
ségeket behatón tanulmányozza.

— A ki mindenáron halni akart. Nem csekély 
izgalmat okozott Turócz-Szt.-Mártonban annak Ilire, 
hogy a Strányában, ebben a kedves erdőben, egy em
bert találtak felakasztva. A vizsgálat csakhamar kon
statálta, hogy a szerencsétlen öngyilkos nem más 
mint Neubauer N. volt székgyári munkás. Azt 
is konstatálta a helyszínén megjelent bizottság, hogy 
Neubauer mintegy négy nap előtt követhette el az 
öngyilkosságot. Neubauerről különben az hírlik, hogy 
Oroszországból menekült ide és már egy Ízben a 
vízbe is akarla magát ölni, de akkor megmentették. 
A szánalomra méltó embert hatóságilag felbonczolták 
és ennek megtörténte után eltemették.

— A gyülölség következménye. Évekkel ezelőtt 
beállott Kékellőre Münich M. felső-turcseki legény 
vőnek, a mi sehogy sem volt Ínyére Grosch nevű 
kékellői legénynek és igy nagyfokú gyűlölet fejlődött 
ki a kél ellenfél között. E hó 9-én este a két ellen
fél a helység korcsmájában találkozott, mely alka
lommal Münich észrevette, hogy az ellenfele Grosch 
öt megtámadni készül és ennek tudatában több meg
hitt barátjával együtt észrevétlenül távozott el a 
korcsmából. Alig érkezett azonban haza, megjelent 
házában Grosch is és megindult a párviadal közöt
tük; Münich vitézül védhelte magát, mert a betola
kodott ellenséget, Groschot halva vitték onnan haza. 
A vizsgálat folyamatban van.

— Áthelyezés Bruckner Ferencz pénzügyi tit
kár Rimaszombatról a beszíerczebányai m. kir. pénz
ügyi igazgatósághoz helyeztetett át. — Szmórik Ede 
posta- és távirda tiszt pedig Beszterczebányáról Zsol
nára helyeztetett.

— Iparosaink figyelmébe. A beszíerczebányai 16. 
honvédezred kebelében >Tiszti egyenruházati egylet* 
alakult. Most iparosokat keresnek. A kik szerződni 
akarnak, forduljanak az ezredparancsnoksághoz, a 
hol bő felvilágosítást nyernek.

— Fóldmives iskola Breznóbdnyán, mely hivatva 
lesz a hegyvidéki gazdálkodás fejlesztésére, már épül. 
ügy tudjuk, hogy annak idején Turóczvármegyének 
is volt kilátása egy füldmives iskolára. Ha v.alahol, 
úgy bizonyára itt nagy szükség lenne erre.

— Különös kedvezmény az, melyet a hirdetési 
rovatban foglalt könyv-hirdetésünkben tisztelt ol
vasóinknak nyújtunk. A legértékessebb és igazán 
becses tartalmú müvek oly mélyen leszállított áron 
kaphatók kiadóhivatalunkban, hogy módjában van 
szegénynek gazdagnak egyaránt, alig számbavehető 
összegért, pompás értékes könyvek, sőt egész könyv
tár birtokába jutni. Minden hirdetett mű uj és fel
vágatlan állapotban van.

— A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű házi-
szerré lett, mely számos családban már több mint 
32 év óta mindig készletben van. Hatfájás, csipő- 
fájdalom, fejfájási, küszvény. csúznál stb.-nél a 
Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járványkór
nál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az altest
nek Pain-Expellerrel való bedörzsölése mindig igen 
hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó ered
ménynyel használtatott az influenza ellen is és 80 f., 
1 K 40 f és 2 K árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható, de bevásárlás alkalmával mindig határo
zottan: iRichter-féle Horgony-Pain-Expeller* vagy
»Richter«-féle »Ilorgony-Liniment«-et tessék kérni és 
a ‘Horgony* védjegyre figyelni kell.
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A mi ideges korunk, melyet oly gyakran gyalázunk, mégis 

saját magából teremti elő ismét a szükséges eszközt, hogy egy 
gondosabb és az egészséget előmozdító táplálkozási mód által, 
a kereset és előretürekvés emésztő mohóságát enyhítse, és 
azáltal az általános jólétet és néperőt emelje, Ehhez első sorban 
a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávét számíthatjuk, a mely 
egészségi tekintetből véghetlen jótékonynak bizonyult pótlékot 
képez a babkávéhoz, és egyúttal ugyan azon költségek mellett 
finomabb kávéfajok használatát engedi meg. mi által a minden
napi kávéital jó ize lényegesen finomítva lesz. Ha azonban na
gyobb takarékosságra kell tekintettel lenni, úgy a Kathreiner- 
féle Kneipp-maláta kávé, babkávé hozzáadás nélkül is, kelle
mes és igen megfelelő kávéitalt nyújt, minthogy szintén babkávé 
ízzel bir. a melyet a Kathreiner-féle eljárás útján, a kávénö
vény egy kivonata által nyeri. Könnyen emészthető, vérképző 
és tápdús; asszonyok és gyermekeknek, valamint oly esetek
ben a midőn a babkávé tel esen mellőzendő, orvosilag általá
ban ajánltatik. Egyetlen egy háziasszony vagy anya ne késsen 
tovább ezt a valódi családikávét használatba venni, csak ügyel
jen a bevásárlásnál szigorúan a *Kneipp páter* védjegygyei 
és a >Kathreiner« névvel ellátott eredeti csomagokra.

A »Flórac mükertészet Zólyom-Radványban ajánl frissen 
vágott rózsavirágot minden színben közte Marechal Niel, Glo- 
ire de Díjon, Kaiserin Augusta, Mme Caroline Testont stb. dbja. 
18 fillér, 100 db. 16 kor. A megrendelést kéretik mielőbb megtenni 
mivel a husvétünnepek 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 
te mést a virágkedvelő alig látott. Mindenki szívesen látott ven
dége a Flóra mű kertészetnek.

— Olvasóink figyelmébe. Friedmann Mór gyógy
szerész gyógytárábau Ruttkán kaphatók igen előnyös 
árak melleit: szájvíz, kis palackja 1 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 saját 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.

Komoly irány, könnyed szellem, határozott nemzeti törek
vés jellemzi a „Magyarország“ politikai napilapot. Nem hajlong 
ide-oda, nem üzérkedik politikai meggyőződéssel; egyenes és 
nyílt, mint a magyar ember lelke, azért fért annyira közel a 
magyar nemzet szivéhez. A „Magyarország" a magyar hírlapiro
dalomban páratlan előhaladást tett. A müveit magyar társada
lom befogadta, megkedvelte és nagyra nevelte, úgy hogy ma 
már a „Magyarország- a legelterjedtebb, legolvasottabb lapja a 
magyar közönségnek. A „Magyarország“ valósággal irányt szab 
és egyesíti maga köré a müveit magyar társadalmat. Uarthn 
Miklós az ő páratlanul ragyogó tollával megragadta az elméket, 
úgy hogy politikai és társadalmi különbség nélkül mindenki 
meghajlik az ő tollának szépsége és varázsereje előtt. A 
„Magyarország" minden sorában komoly és emelkedett, nem 
hódol a modern léhaságoknak, de eleven, gyors és szórakoz
tató. Azért kedvelt lapja a magyar családoknak. A „Magyarország“ 
főszerkesztője Holló Lajos országgy. képviselő, felelős szerkesz
tője Lovászig Márton, a közgazdasági rész szerkesztője Lázár Vál 
műegyetemi tanár, kívülük közéletünk és íróink kitűnőségeinek 
egész sorozata tartozik n „Magyarország“ kötelékéhez. így Dr. 
Baross János, Móra István, ifj. Lónyay Sándomé, Gömbömé Galamb 
Margit, Vértessy Arnold és a régi és uj irói nemzedék sok más 
jeles tagja. A „Magyarország“ előállítási módja a modern tech
nikai haladásnak igazi példaképe. Bécscsel, Berlinuel és az 
ország nagyobb városaival direkt telefon-összeköttetéseket tart 
fenn, híreit és tudósításait a leggyorsabban és a legalaposabb 
forrásokból meríti. Ez teszi lebetöve, hogy a „Magyarország - a 
többi lapokat egy félnappal megelőzi. A „Magyarország“ reggel 
már ar ország legtávolabbi részeiben is ott van. Hozzá a ki
mentő országgyűlést, a bel- és külföldi tőzsdei tudósításokat, 
kitűnő regényeket, tárczákat, stb. stb. A Magyarországelő
fizetési ára egy évre 14 frt, negyedévre 3 frt 50 kr., egy hóra 
1 frt 20 kr. Az előfizetési pénzek postautalvánon a „Magyar- 
ország“ kiadóhivatalába Budapest, küldendők.

----------- Szerkesztői üzenetek.
B. Gy., Liptó-Szt.-Miklós. Máskor is szívesen látom. — 

F. L., A.-Kubin. Nocsak néha, de minél gyakrabban keresse föl 
lapunkat. — R. M., Mosócz. Köszönöm, felhasználtam. — Gr. J., 
Tót-Próna. Mindenre sor kerül. A beszéd kellő időben megér
kezett. Ldvözlöm. — K. H., Liptó-Szt.-Miklós. Köszönöm szíves
ségét. On régi barátja és munkatársa lapunknak. További mun
kásságára bizton számítunk. — A. R., Znióváralján. Köszönöm, 
megérkezett. — G. M., Budapest. Csak felvidéki tárgyú czikke- 
ket közlünk. Ily általánosságokat terünk szűk volta miatt nem 
közölhetünk, un ismeri a felvidéki viszonyokat, kérjük foglal
kozzék ezekkel. — M. N., Helyben. Szerkesztőnk elutazott s igy 
majd csak a jövő héten nyilatkozhatunk a fölvetett kérdésben.

Téli menetrend a magyar kir. államvasutakon.
(Érvényes 1900. évi október 1-től kezdve.)

Budapest—Turöc-Szt.-Márton.
Gyorsvonat ind. reggel 7-30, érk. d. u. 2’00, 
Személyvonat ind. d. e. 9*35, érk. este 7-54. 
Gyorsvonat ind. d. u. 3-45, érk. este 10-40. 
Személyvonat ind. d. u. 5-20, érk. reggel 7-16 . 
Vegyesvonat ind. éjjel i r i o ,  érk. d. u 12-12 .

Turóc-Szt.-Mdrton—Budapest.
Vegyesvonat ind. d. u. 4-08, érk. reggel 5’20. 
Személyvonat ind. este 9*03, érk. d. e. 1005 . 
Gyorsvonat ind. reggel 5-41, érk. d. u. 12-50. 
Személyvonat ind. reggel 7-43, érk. este 7 00. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-49, érk. éste 9-20.

Turóc-Szt.-Mdrton—Ruttka.
Gyorsvonat ind. d. u. 2 00, érk. d. u. 2-08. 
Személyvonat ind. este 7-54, érk. este 803.
Gyorsvonat ind. este 1040 , érk. este 10*48. 
Személyvonat ind. reggel 7-17 , érk. reggel 7*29. 
Vegyesvonat ind. délben 12 12 , érk. d. u. 12 24.

Ruttka—Turóc-Szt.-Mdrton.
Vegyesvonat ind. d. u. 3-55, érk. d. u. 4.08. 
Személyvonat ind. este 8-45, érk. este 903 .
Gyorsvonat ind. reggel 5-30, érk. reggel 5-4 1 . 
Személyvonat ind. reggel 7-30, érk. reggel 7-43. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-40, érK. d. u. 2 49.

Budapest—Zsolna.
Gyorsvonat ind. reggel 7.30, érk. d. u. 1-55 
Személyvonat ind. d. e. 9 25, érk. este 8 39,
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Személyvonat ind. este 9'05, érk. reggel 8 28.
Keleti expressvonat indul éjjel roo , érk. reggel 7‘°5- 

Zsolna—Budapest.
Szeméyvonat ind. reggel 5 28, érk. este 605 . 
Gyorsvonat ind. d. u. 3.58, érk. este 9 25. 
Szeméyvonat ind. este 9 1 °. érk. reggel 7 35- 
Keleti expressvonat ind. d. u. 5 10 , érk. éjjel 1 roo. 

Zsolna—Pozsony.
Személyvonat ind. este 9 10 , érk. éjjel 3*38. 
Személyvonat ind. reggel 5*28, érk. d. u. 1 '47• 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-58, érk. este 6*58. 
Személyvonat ind. d. u. 3*38, érk. este 1 1 *30.

Pozsony—Zsolna.
Személyvonat ind. reggel 6*00, érk. d. u. roo. 
Gyorsvonat ind. reggel 9*36, érk. d. u. 1*55* 
Személyvonat ind. d. u. 1* 15• ^k- es*e 8.39.

Eliot György. M ID D LE M A R C H . Regény.
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.

Kiadta a „Kisfaludy Társaság1*.

X X X X X X X X X X X X X X X ?
/■"•H  Á ls é s 2 5 -Ü .lé lE  o
S ™ í T □ gyártási vállalat

Maiitiiev Adolf és Társai
B udapest, V. A ra n y  .Tános-u. S .**■
A cetylen-világitási berendezések
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4 kötet ára 8 frt helyett 3 frt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló styljo, hatalmas egyéniségének eredeti kilejezési módja van.

TWAIN MARK és WARNER K. D.

•  A Z A R A N Y O Z O T T  KOR.  •
. Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál. = =

3 kötet ára 3 frt helyett 1 frt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

’ftvain Márk és Warner K. Duilley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
egy sort olvasni, mely az d tollúkat hagyta el ós meg van az ítélet,

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak ‘befogadni.
Regény.

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
530 oldal terjedelem.

MARKEVITCH B.

A SZOGHAJU. rőrditottafsZIGETIlY SZALAY E. 
Ara 1 frt 20 kr. helyett 60 kr.

350 oldal terjedelem.
Nincs e regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és 

érdekes cselekményt.

fl „LA FLEUR”
szivarkapapir • • • • •
> i e i  szivarkahüvely
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek, 
a melyek az egészségre, főképen a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, raellőztetnek.
A Jacobi Monopol 

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

nyoznak. Kapható . vív. yiui Dauiiyaiiy juzseme, nagyin riuKusmiu, l c li_Ar
Wix Miksánál T.-Szt,-Mái'tonbiin. O  X  5r- Almássy László, ügyvéd, Jászberény. Dr. Po 9

«  W  Sándor, ügyvéd, Gyöngyös. Takarékpénztár, lwsztergÜIIl> 
J  M  Községháza, Vojtek. Bikfalvy Testvérek, kereskedők, Zilah. 

S A / M v i S A A A w l V ' V ' N é i V / Í S A v i n * V f  Löwy József és Tsa, likőrgyárosok, Beszterczebánya.
Q  Trappista-kolostor, Prijedor (Bosznia). „Posavina“-száíló, 
A  Brcka (Bosznia). „Bosna“ -szálló, Banjaluka (Bosznia). 
Y f  Friedrich Sándor, vendéglős, N.-Palánka. Haus Keresz
t i  tély, vendéglős, Hódságit. Mezei Mór, vendéglős, Mun- 
H  kacs. Földváry István, vendéglős, Uj-Gradiska. Frank 
V f  Mórné és Tsa, vasúti vendéglő, Boglár. Wimmer Károly, 
= = vendéglős, Bjelina (Bosznia). Planer Ferencz, vendég

lős, Déva. Kónya Miklós, vendéglős, Zilah. Kaszinó-egy
let, Nyírbátor. Weiser Berthold, vendéglős. L.-Szt.-Miklós.

minden nagyságban. — Számos berendezés üzemben.
Calciiam- car"bld.-elad.ás.

Minden mennyiség a legolcsóbb napi árban.
Árjegyzékek és költségvetések d íjm entesen .

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

többek között berendeztük.
Özv. gróf Batthyány Józsefné, nagybirtokosnnő, Fel**

119. sz. 1901.

Árverési hirdetmény
Alólirott bírósági végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a znióváraljai kir. járásbíróság 1900. évi 
V. I. 2/i3 számú végzése következtében Melfelber 
Zsigmond ügyvéd által képviselt Singer Lipót zniói 
lakos javára Büchler Dávid zniói lakos ellen 019 K 
24 f s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehaj
tás utján lefoglalt és 680 koronára becsült 1—9. t. a. 
4 ló, 2 tinó, 4 anyajuh, két sertés, egy szekér, 1 
szánból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a zniói kir. járásbíróságnak 
1900. V. I. 2/i3. számú végzése folytán 619 K 24 f 
tőkekövetelés, ennek 1899. évi január hó 1. napjálól 
járó 5°/o kamatai és eddig összesen 198 K 1 f bírói 
lag már megállapított költségek erejéig zniói vasúti 
megállóhely mellett leendő eszközlésére 1901. évi áp
rilis hó 22-ik napjának d. e. 9 órája határidőül kitü- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés
sel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok kész- 
pénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron 
alól is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján, 1901. április hó 6-án,
Szíbner

jbírósági végrehajtó.

150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerü borítékkal
3 frt helyett 65 kr.

Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.
A szerény czfm engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Bartha Miklós, a nagyszerű publiczista letesz az ö szilaj 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk, 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

Csokonai Vitéz Mihály ÖSSZES MÜVEI,
Összeállította és bevezetéssel ellátta: Dr. Horváth Cyrill, egy. tanár.

944 oldal tartalmú 2 vastag dlszkötésben 2 frt.
BRADDONM. E.

bADV C6CII9
Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

A z itt felsorolt m üvek, a m egjelö lt árakban,

Angol regény. 
Fordította: Zichy Cam.

u tán v é t m ellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk k iadóhivata la  u tján  ren

delhetők meg.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881-ik évi 

törvény-czikk 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a tettes turócz-szt.-mártoni kir. járásbíró 
ság 1901. évi V. 87. számú végzése következtében 
Izák Gusztáv ügyvéd által képviselt Bohacsek Uher 
József ó*turai lakos javára Urbancsik György szu 
csányi lakos ellen 3000 korona s jár. erejéig foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
885 kor. 50 fillérre becsült szobabútorok, mindenféle 
gabonaliszt, 2 szekér és a malomhoz tartozó szerszá 
mokból álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a turócz szt.-mf"toni kir. járás- 
bíróságnak V. 87/a. 1901. sz. végzése folytán 3000 
kor. tőkekövetelés, ennek 1901. évi február hó 12 
napjától járó 6°/o kamatai és eddig összesen 190 K 
75 fillérben bíróilag már megállapított költségek ere
jéig Urbancsik Györgynél Szucsányban a malomban 
leendő eszközlésére 1901. évi április hó 29-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígé
rőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Turócz-Szt.-Márton. 1901. évi április hó 7-én.
Zathureczky Jenő,

kir. jbírósági végrehajtó.

X
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A R ic h te r -fé le

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

ogy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 30 
év óta megbízható bedörzsölésűí alkalmaztatik kÖSZ- 
vénynél, csúznál és meghűléseknél.
In t é s .  Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig 
= ? ! ? !  figyelemmel legyünk a „Horgony" védjegyre 
és a „Richter" ezógjegyzésre.

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

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

• R u d o ls ta d t .  r.

Minden
háziasszony 

és anya

üdvözölhető, aki az egészség, 
takarékosság és jóízre való 
tekintetből a Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávét (mely 
csakis az ismert eredeti 
csomagokban valódi) hasz
nálja.

■ M*i  m im
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Elpusztithatlan „pluvinsln" - férfi- esökópenycgek
(vizhatlanság kezeskedve), felöltő- és havelok- 
formában, darabja 12, 15, 20 és 25 fit

Különlegesség! Újdonság! „Triumph" nöl és férfi- 
czlpők, a légiin, kivitelben, frt 750, 8.—, 9 — 

Plchler-féle grazi elpusztithatlan lodenkalapok
f r t  H-RO

a közelgő idényre ajánl kiváló minős égben
Salon-szönyegek a legjobb kivitelben.
Valódi rumburgi vásznak (jótállás mellett)

30 rőfös frt 12 - 141-  16-— 18.— 20-- 
54 rőfös frt 35'— 40'— 50'— 60'— 

lepedőklík 18 rőfös frt T —  8 — 10.— 12 — 14— 
egy darab kész lepedő frt 1*50

8

O
sanorun, vapp, -- igen gazdag b változatos rak- Q
tárunk lesz, mely körülményre már most kivjuk lel a t. közönség 1j. figyelmet. Q

Óvjuk lábainkat a melegtől, nedvességtől és izzadástól. §
Nincs többé lábfájás! §

Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőrkoményedés, sem lábdaganat, sem lábégés. Rövid idei O

megkönnyebüi annak az égés világon ár. Hogves-fele ÜSBESf-f MlPBELESSEL oa Járasa szabadalmazott ml 1 ^
látja el. O

Kettős vastagságú 1 fr t 20kr., egyszerű 00 kr., liomoktalp 40 kr.,gyermekeknek fele O

Az asbest-talpbélés kitűnőségét legjobban bizonyltja, hogy a OO máw
cs. és k ir. közös had sereg n ek  és  a m . k ir. honvédségnek eddig w w  JU w l sz á l l ít ta to tt .

olówHoitftVntlb megfelelő Szétküldés csakis utánvétellel vagy a pénz előleges beküldése mel-
V éw2U*1 bwlUrUuluüákllAéK árengedm ény. lett. Felvilágosítások, prospektusok és köszönetnyilvánítások ingyen.
—  ■■■ ■ Egyedüli elárusitás Turócz-, Liptó-, Árva-, Trencsén- és Nyitra-vármegyék részére = = = = = = = =

Az „Asl>cst-árii gyár betéti társaság* képviselete és elárusító rak tára : q

LÁNG K  és Fia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonban. g
ÖOOOOOOOOOOOOOOÜOOOOIOOOOQGOOOCOŰGCOGOCOÖ

L E  H E L I C E
sz iv ark a -

papii0
és az abból 
előállított 
hasonnevíí

sz iv ark a -
hüvely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
£0F~ Egy kiséret erről mindenkit meggyőz. 'HfS 

Kapható: Moskóczi Ferenczné üzletében Turócz-Szt.-Mártonbau

Legnagyobb nyeremény ,szerencsésebb esetben

i a O Ö f l a i l O O  l á o r o i m
Az összes 5 0 . 0 0 0  nyeremény 

jegyzéke.
A legnagyobb nyeremény legszerencsé

sebb esetben:

k o r o n a
A nyeremények részletes beosztása a következő •
' * Korona t

6 0 0 0 0 9  
400000 
300000 
l O O O O Oooooo

HOOOO 
70000ooooo
40000soooo
35000 
30000 
15000 
ÍOOOO 

5000 
5000 
3000 
1 OOO 

500 
300 
300 
170 
130 
ÍO O  

8 0  
40

“cj£

s
&
w

M

&

1  julalom
1  sjtr. á
1  » ,
*  .  ,

1 ,  .

1 .  ,

1  .  .

2  .  .
1  .  .

S .  .

* .  .

*  .  .
3  .  .

Kiváló szerencse TÖKÖKNÉL!.!
\ a u y o n  s o K a n  n z o i ' c i i c n c n c K  l o t t e l í  á l l a l n u K .

5 millió koronánál többet nyertek nálunk nagyrabccsültvevőink
Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a mi m. kir. szab. osztály-sors

játékunk, mely nemsokára ujból kezdetét veszi.

1 0 0  0 0 0  sorsjegy 5 0 . 0 0 0  pénznyereménynyel
sorsollatik k i, teliét az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási 
jegyzék kimutatása szerint. — Ti liúntip alatt összesen

Stj.' tizenhárom millió 160,000 koronát
egy lu talmas összeget sorsolnak ki. — Az egész vállalat állami felügyelet

alatt áll.
A z  I. isz lá ly  eredeti s< rs jegy cinek tervs zeríi betétjei a következők :

egy nyolezad (Vb) frt 75 vagyis 1.50 korona
egy negyed ('/<) . 150 > 3
egy fél (V.) ■ 3 - » 6-
egy egész (Vi) . 6 — * 12

31
6 »

3
4 3 %
9 6 3

1 2 3 8
oo

8 1 9 0 0
8000
4000

S O
8000
2000

A sorsjegyeket u tá n vé tte l vagy a pénz bekülctese ellenélieji klllil- 
.111R szél. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk 

azonnal, de legkésőbb

f. évi április hó 21-ig
bizalommal hozzánk küldeni.

Török A. és Tsa. Banháza
Budapest

Hazánk legnagyobb deíail osztálysorsjáték üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték osztályai:

1. Vaczi-körút 4 -j. Muzeum-körút II.
3. Erzsébet körút 54

i.’ fn d o ii.le v él levágand ó  Török A. cs Tsa bankháza Budapest.
Kérek részemre I. oszt. in. kir. szab. osztálysorsjáték

eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
] utánvétclezni kérem.

A/, összeget korona összegben J postautalványnyal küldöm.
i mellékelem bankjegyekben < bélyegben 

A nem tetsző törlendő.

50,000 "te‘2 13.160,000

Turúc-»zt..márloni magyar nyomda — áíeskóczi F.-i

1901. április 14.

3Ít)yttmeiM k! ]
MAUTHNERfiiE MAGVAK i

tacskóin
rajtái! a MAUIHNER-hé

Ajnelyen nincs rajt.í
tAUIHWfRĈ
ÖDÖN

15. szám

: I1' E.! f B
I r-r ■ \  pem MAUtHHERTÖL való ,

JÜ^- s w  Jobb és megbizbatóbb Tp§
gazdasági- és kerti-magvak

nem léleznek, mint a minőket 27 év óta szállít
M A U T H H T B R  Ö t l ö t l

cs. és kir. udvari magkereskedése H m la p e s tc n .  
rodák és I VII.. Rottenbiller-utcza 33. szám. (Közúti villamos 
•aktárak:) megállóhelye)
Elárusító I VI., Andrássy-út 23. szám. (A m. kir. operával 
helyiségek: /  szemben.)

9c

$ Szepep-kárpáti növény-tea  
$  mell-   ̂tüdőbetegeknek.
A / Legjobb sikerrel liasználtatik: köhögés, hurut, rekedt
í j  ség. szamárhurut, influenza, szükmcllüség, légzési 

bajok, oldalszúrás, kifejlett torokgyulladás és egyéb 
A t hasonló kimerítő bajoknál.

1 doboz ára 50 fillér, 10 doboz árának előzetes 
13 beküldése esetén bé*uientve.

Főraktár és szélküldesi hely :Í SAZEIK JÁNOS „Megváltn“-gyógyssertára
Körmöczbányán

^  Nagy uj árjegyzék január hó elejével jelenik
meg s kívánságra bárkinek lesz elkiildv;

*

K aiser-^ e m ell-csukorkák
köhögés és huruthnál

© Biztos OCCn k'fjf7ziiü'g mogerö-
hatása tbt)U ' 1 •

Egyedül bebizonyított biztos hatással rekcilfM Őff, KÖ- 
liőgŐN. Im r ii i i i  és cIiiyiilliitNOdŰ M iiiíl.

Kapható 3 0  és IO filléres csomagokban :
GRABER MIKSA es FIA fű s z e r-ü z le té b e n  

Turócz-Szent-Mártonban

2  w

O  * -
> o  
S  =1

nagy m élységbő l fa ka 
d ó  á llandó összetételű, 
igen tiszta, ca lc iu m  és 
m agnesium  - h y d ro ca r- 
bona to s  ásványvíznek 

m inő s íten dő . • f i

Kíiplintó iiiiiidon jobb fíiszei'kci'cskcűésbcii 
és vendéglőben.


	15

