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Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint.
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Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min
Kiadóhivatal: a turócz-szt.-martoni „Magyar Nyomda".
4 »
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és
den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.
2 . előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Túrót z -S ít.-M á rto n b a küldendők.

nagy kiterjedésű környéknek milyen az álló-1 geli gyorsvonattal akar valaki utazni, akkor
mása? A legtöbben tudjuk, egy közönséges] már hajnali fél 5 órakor kell kocsin elindul
Tiiyadhalatlun, hogy Turóczvármegye há bakterház. A jegy váltó pénztár ablaka a sza-i nia Rákó-Pribóczra, a mi bizony a Felvidéken,
rom legnagyobb in teli igen t iájává I bi ró községe: badba nyilik, a hol esős, szeles, zimankós idő különösen télen, nem valami mulatságos do
Turőcz-Szt.-Márton, Ruttka és Znióváralja. Tu- ben néha 30—50 ember tolong s ugyancsak log; ha pedig a délutáni gyorsvonatot akarja
rócz-Szl.-Márton a megye székhelye, Ruttka vigyázniok kell, hogy jegyváltáskor hidegtől használni, akkor vagy T.-Szt.-Mártonba, vagy
vasúti csomópont és Znióváralja . . . Erre nem reszkető kezükből a szél ki ne kapja a papír pedig Stubnyafürdőre kell kocsiznia, s ezek
lehet egy szóval válaszolni, de közludomású pénzt. A stubnyafürdői állomáson legalább a mindegyike másfél-két órányira fekszik Zniódolog, hogy áll. tanítóképző intézete, kir. járás- váróterembe nyilik ez az ablak s rendes nagy váraljától.
bírósága, telekkönyvi hivatala, közalapítványi ságú üvegből készült, a hol az utasnak nem
Mindezekből tehát beláthatja az elfogulat
erdőgondnoksága, áll. möfaragó intézete van, kell lábújjhegyen állania mindaddig, mig az a lan olvasó, hogy a mai állapotok fentartása
mely hivatalok mindegyikénél számos az al bakler nagy nehezen, verejtékes homlokkal nem méltányos. Kérjük és bízunk benne, hogy
kalmazót!. Nincs is hazánk területén még egy kiszámítja, hogy mennyit kell visszaadnia 100 a m. kir. á l l a m v a s u t a k i g a z g a t ó s á g a
ilyen, egy utczával s 1200 lakóval biró kicsiny fillérből, ha a jegy 40 fillérbe kerüli. Apropos! Z n i ó v á r a l j á n n a g y o b b és t i s z t e s s é 
község, a hol annyi intelligenlia lenne s annyi Váróterem! A znióváraljai váróterem! Kicsiny g e s e b b á l l o m á s t é p í t t e t , v a g y l e g a 
megfordulna, mint éppen Znióváralján. És épen szűk szobácska, a hol a fapadokat az utasok l á b b is a m o s t a n i t ki b ő v i t t e t i; hogy
e szempontból hagyjuk a két előbbit s beszél batyui foglalják el. Télen pedig, ha az ajtót Znióváralját legalább az egyik gyorsvonat szá
jünk csak ez utóbbiról Sokan, talán Turócz kinyitják, az a kis meleg is, a mi benne van. kitó mára föltételes megállóhellyé tegye. Ezt nem
vármegye minden intelligens embere megfor iul. Pedig abban a szobácskábán néha 4 0 —50 először kérjük. A znióváraljai Magyar Olvasó
dult már Znióváralján s szomorúan tapasztalta, ember is beszorul, úgy hogy megfordulni is kör már több Ízben kérvényezett az államva
hogy biz’ az messze, (4 km) van a hason bajos dolog lenne. De ebben van a tizedes sutak igazgatóságához, de eddig eredmény nél
nevű vasúti állomástól. És sokan, talán várme mérleg is és ha valamit le kell mérni, akkor kül. Úgy látszik, gyengék s erőtlenek vagyunk ;
gyénk minden intelligens embere, keservesen az utasok egy részének ki kell mennie, mert reméljük azonban, épen mert nem önérdekről,
tapasztalta, hogy ennek az aránylag nagy különben nincsen hely a podgyász behozata hanem k ö z é r d e k r ő l van szó, hogy jogos
számú utazó közönséggel biró községnek és lára. Ez a várószoba különben is sötét. Ebben sérelmeink s kívánalmaink nyilvánosságra ho
nagy környékének csak közönséges megálló szorulnak össze az I. II. és III. osztályú uta zatalával — felhiván az illetékes körök figyel
helye van, mely az ott megforduló közönség sok vegyesen. A berendezése is oly primitív, mét — hathatós támogatást nyerünk. Egy
nek igényeit semmiképen sem elégítheti ki. hogy ez valóban kifogás alá esik.
megye érdeke nemcsak a középpont emelése,
Engedelmet kérünk — nem becsmérelni aka
Egy szóval: a znióváraljai megállóhely de a részekéi is, mert nagyon furcsa dolog
runk, mert itt k ö z é r d e k r ő l van szó, a nem felel meg annak a forgalomnak, mely ott az, ha valaki csak a fejét, a frizuráját gon
melyért minden polgárnak joga van felszólalni kimutatható.
dozza, a kezeit pedig ápolatlanul hagyja.
Hogy miért építtetett a m. kir. államvasu
s orvoslást kérni. Az állami tanítóképző inté
Párvy Endre.
zet, az orvosok, az ügyvédek, a kereskedők, a tak igazgatósága pl. Turcseken nagyobb, ké
jobb módú polgárok, a tanítóképző intézet 100 nyelmesebb állomást, azt a mi véges eszünk Hlu reménységek. Tót nemzetiségi honlitársaink tudva
növendékét látogató szülők, a járásbíróságot, kel felfogni képesek nem vagyunk. Ha az ottani levőleg élénk akcziót indítottak meg aziránt, hogy az
a telekkönyvet, az erdőgondnokságot felkereső forgalmat is közlekedésnek nevezheti valaki, uj országgyűlésen az ö elveik is képviselve legyenek, s e
ügyes-bajos emberek, magukban véve is oly akkor a zniói valóságos népvándorlás, amely végből sllrllen gyűléseinek. sőt, mint halljuk, már jelöl
forgalmat teremtenek, a melynek kielégítésére nek kétszer akkora helyiségre van szüksége. teket is kiszemeltek. Most lapjuk, a helybeli „Národnie
NovinyM, arra hívja fel a tót nemzetiségű választókat,
az eddigi állomás már sok tekinletben meg S mindezekhez a lürhetlen állapotokhoz a hogy a jövő képviselőválasztások alkalmával szigorúan
nem felelőnek bizonyúlt. De ez még nem min múlt év óta még egy újabb meglepetés is já kövessék a vezérfértiak értekezletén hozott határozatokat,
den! Nemcsak Znióváralja közönsége, hanem rult. Nevezetesen a f. évi május hó 1-én életbe a melyek szerint a tót nemzetiségi párt mindama kerü
Turóczmegye (Lazán, Szlován, Moskócz, Tól- lépett menetrend szerint Znióváralján a Rutt- letekben, a hol győzelme remélhető, jelölteket fog állí
Próna, Szt.-Mári, Szl.-György, Ábrahámfalva, káról és Pestről közlekedő gyorsvonatok egyike tani, — ott pedig, a hol ezt a győzelem reményével néni
teheti, azokat a jelölteket fogja „anyagilag és erkölcsi
Vriczkó községek) s Nyitramegyének igen sem áll meg, holott addig legalább a Ruttká- leg* támogatni, a kik hajlandók lesznek nyíltan kijelen
tekintélyes része is, a zniói állomást keresik ról jövő reggeli és a Pestről jövő esli vonatok teni, hogy nemcsak hogy elfogadják a nemzetiségi tör
föl, mint legközelebb esőt. S váljon ennek a föltételesen megállották. Most tehát, ha a reg vényben kifejezett elveket, de követelni fogják, hogy a

A zn ióváraljai vasútállom ás.

A „FE LV ID É K I HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
Mi játszik velem a jó vagy a rossz?
Pékár Gyula: ‘Gárdista kapitány.*

Mi játszik velem, a jó vagy a rossz 7 . . .
Egy idő óta nincs derült napom.
Arczom ég a láztól s lázas álmaimban
Egy fehér alak felé száll gondolatom.
Gyötrő víziómban minden éjjel
Megjelensz s én beszélgetek véled;
Szomorúan csendes az én szent beszédem,
De ha edpanaszlom, lelkem újra éled.
Minden reggel, minden áldott este
Arczoddal kelek s azzal alszom cl,
Nincs a napnak talán egyetlenegy percze,
Mch/ a rádemlékczés nélkül múlna cl.
Nap, hegy, erdő, virág, minden porszem,
A mit csak látok te rólad beszél,
llalovány arczodról, a hová csak nézek,
Az egész mindenség üdvösséget regél.
Te fehér alak halvány arczoddal,
Mért kisérsz szüntelen útjaimon ?
Oh, ha tudnád, mennyi álmatlan éjjelen
Virrasztók s keresem vesztett derült napom.

Mi játszik velem, a jó vagy a rossz 7 . . .
Vissza jösz e vesztett derült napom7
Lázban égő arczczal, perez nélkül, szüntelen,
Ezen gondolkozom, ezen álmodozom.
Herczegh Jenő.

1 1 in a.
I r t a . Farkasné Siposs Erzsi.

— A ‘Fe l vi dé ki Híradó* eredeti tá rc z á ja . —
Az esti szürkület már rég alászállott a kis falura,
midőn a szép Boháry Ilma felkelt a kis Mária szobor
alól, hol már egy félóra óta imádkozott. A nyitott ab
lakon besurranó esti szellő egy kissé pirosra festi hal
vány arczát s merengő tekintete sem olyan szomorú,
midőn végigsurran a kert sudaras fáin, viruló virágain.
Majd lassan lehunyja szemeit, mintha fájna neki
látni a természet virulását, vagy talán igy akart búcsút
venni azoktól a csodaszép álmoktól, melyek ábrándos
leikét egy édesen fajó varazshatalom alatt tartják.
Egész lényén, arczán latszik, hogy szeretne tőlük
megszabadulni, szeretné azt az őrült szenvedélyt, mely
egész lényét uralja — elfojtani; de nem tudja, nincs
ereje hozzá.
Igen, szeretné annak a gyűlölt büszke férfinak még
egyszer megmondani, hogy nem szereti, hogy gyűlöli,
s hogy reá ne is számítson, mert a gazdag Boháry
Ilma sohasem fogja magát megalázni néki, megbánni a
múltat s azt, a mit tett vele, hogy megvetette, vissza
utasította.
Büszkén, magasra emelt tővel áll ott néhány perc/.ig, mint egy márványszobor, aztán szomorúan mosolyog.

A szép barna leány nagyon jól tudja, hogy az az
annyira gyűlölt és megvetett ember úgy sem fogja azt
neki elhinni, mert hiszen ő már megalázta magát, mikor
ő, a fény és pompa között élő leány egy találkozásra
kéri fel őt a múltak után.
Egy pillanatra öntudatlanul összerezzen.
Csak most jelenik meg előtte merész lépése egész
nagyságában, csak most kezd azon gondolkozni, hogy
tulajdonképen helyesen cselekedett-e ?
Bizonyára nem !
És néki, a büszke leánynak, még sincs annyi ereje,
hogy lemondjon róla; de talán nem is akar, hadd
lássa még egyszer azt az embert, aztán hadd legyen
vége közöttük mindennek . . .
Hirtelen oda megy a tükörhöz s egy pillanat alatt
lebontja hosszú, selymes haját, melyet simán hátrafé
sülve egyetlen fonatban tűz fel a fejére. Ruhaszekrényé
ből pedig előveszi azt az egyszerű, halványkék ruhát,
azzal az egyetlen csipkefodorral a nyakán, a mely légkevésbbé fogja Fehér Miklóst, a szegény mérnököt arra
emlékeztetni, hogy a gazdag Boháry Ilmával áll szemben.
Százszor is megáll, mig odaér az üvegház ajtajá
hoz, s mikor azon belépve megpillantja a férfit, nyu
godt, halvány arczával, azokkal a mit sem kérő smit sem
ígérő nagy dióbarna szemeivel, sirni, zokogni szeretne.
Több pillanatig ott állnak egymással szemben;
némán, hidegen üdvözölve egymást.
A leány öntudatlanul odamenekül egy óriási pálma
mellé, miközben tekintete mintegy segítséget keresve,
surran át az egész pompájukban diszlő virágokon, s
csak aztán tekint fel azokba a nagy, barna szemekbe,
melyekből egy csepp melegség, egy csepp rokonszenv
sem sugárzik felé.
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» következő évi termésből ugyanennyit ingyen s ezen*
felül megállapított mennyiséget minden évben a sserzőkormány ezt a törvényt becsület esőn és pontosan végre
désileg kikötött egységáron tartoznak további szaporí
is hajtsa. Azt, hogy a tót nemzetiségi párt az eddigi
átengedni. Az ilyen termelőtől átvett burgonya,
4 burgonyából
« j s is i : 1‘a í tásra
nassivitás terét elhagyva, részt kivan maganak az alkotnia- Az átlagtermés
vetőgumó oly módon kerül tovább szaporításra, hogy
nyos életből, nemcsak, hogy nem kifogásul)uk, de sót országon 80 mm., Horvát-Szlavonorszagban 4 0 mm.
több szerződésre lépő intelligensebb kis, termelő, leheismételton mondottuk már, hogy csak ezt a legális utat egész magyar birodalomban 75 mm. Különösen :
tőleg pap vagy jegyző, minden évben egy hold beül
tartjuk helyesnek arra nézve, hogy állítólagos sérelmeiké moru viszonyok uralkodnak a felvidéki m egyékben, így
tetésre szükséges 1 2 — 14 mm. burgonyavetőgumót
és óhajaikat a nemzettel tudassák, persze komolyan es az átlagtermés hektáronkint például Turóczm egyéb
ingyen
kap, a melynek terméséből saját vetőgumószükférfiasán, gyűlölködés és dühöngés nélkül, tiszteletben 47 m m , Zólyom megyében 5 5 ^
L ,PtÓm^
b*?
tartva a közös hazát, annak intézményeit es vozerlo 60 mm., Sarosmegyében 5 5 mm., Beregm egyében 51 séglete leszámításával, fenmaradó és ültetési czélokra
alkalmas
gumót előre megállapított egységáron tartozik
nemzeteleineit, a mit sajtójában, fájdalom, nagyon is nél
ezekben a m egyékben tehat a kisbirtokosok tér
külözünk. Am lássa a tót párt, hogy mire megy a vá mése nem éri el kát. holdankint a 2 5 — 30 méterma- átengedni. Ez a burgonya kerül kedvezményes áron a
küztermelés megjavítása czéljából az illető községek
lasztásokon, az országgyűlésen az ö elveivel! Csakhogy
oazdái között kiosztásra. A tervezethez képest a lőszaaz a baj, hogy ez a párt nem éri be a nemzetiségi tör
A csekély burgonyatermések egyik igen nagy oka
vény végrehajtásával; neki más kell, neki több kell, az hogy a burgonyatermesztést felette kezdetleges mó poritó-telepen 100 mm. vetőgumó első évi vetése után
neki a tót Felvidéken tót közigazgatás, tót igazságszol dón űzik, a sovány talajt hiányosan trágyázzák, csakis nyert termésből a másodig év tavaszán átvett 40 mm.
gáltatás, tót kultúra kell és még a. tót ajkú magyar ne tavaszszal és ekkor is sekélyen szántják vetésre a kü vetőgumó, a harmadik évben 20—25 továbhszaporitómesekből is tót nemességet igyokszik gyúrni, — s ezek a lönben is elfajtázott burgonyaíélék legsilanyabb gumóit telepen kerül elvetésre s innen 1600 mm. vetőgumó
részint titkolt, részint pedig nyíltan bevallott nemzetiségi használják s azt is még felszeletelve vetik, tenyészet kerülhet szétosztásra köztermelés czéljából a gazdák
aspiracziók állják leginkább útját az említett töiveny közben pedig a burgonyát kellő ápolásban nem része között.
A szervezet kipróbálása végett ebben az évben
végrehajtásának. Mert hiszen nem felejtettük még el a sítik. A ki nem elégitő termések oka a relvidéken to
tót maticza, a tót giinnásiumok üzelmek, a melyek azok vábbá az is, hogy az ott honos burgonyának nagy a három burgonya központi szaporító telepre nézve a
nak bezárását eredményezték ! S ha, mint legutóbb Eper hajlandósága a megbetegedésre és ezért, a mint kissé szerződés már létre is jött, e melyek közül az egyik
jesen is, azt látjuk, hogy még magyar szellemű iskolákon nedvesebb esztendő jár, a burgonyatermés egyrésze mar .Proíessor Múrker*, másik .Gratia., a harmadik .Zbrovi.
is minő exclusiv, magyarellenes szereplésre vetemednek a kiszedés előtt tönkre megy.
burgonyát már a jelen évtől kezdve, állandóan fog nagy
némely tót ifjak, ugyan mi történnék akkor tót vezetes
Ezeken az állapotokon a kisgazdák szakérteimé ban továbbszaporitasra előállítani. A jövő évben kerül
mellett? Furcsa, nagyon furcsa tehát, hogy a vozérek
nek felállításra a továbbszaporitó-telepek s 1903-ban
naivul azt remélik, hogy más pártbcli képviselők mal nek növelése sokát javíthat és a gazdasági egyesületek már e módon előállított 4800 métermázsa kerül kimukra fogják hajtani a vizet és sürgetni fogják a nem áltál rendezett népies előadások kedvező hatása a bur osztásra.
zetiségi törvény végrehajtását ! Ezt jóérzelmű, józan gonyatermelési viszonyok javulására nem is fog elma
A központi szaporitó-telepekben a vetőgumó sza
magyar ember a mai viszonyok között nem teheti, mert radni. Kívánatos és szükséges azonban, hogy a burgo porításán kívül 3—4 burgonyafélével állandóan folynak
a ki ezt tenné, az — egyebeket nem is emlitvo — be nyát kiterjedtebben termelő vidékeken a jövőre rendezendő kísérletek oly czélból, hogy ha az összehasonlító kísér
ismerné, hogy hazánkban más kultúra is lehetséges; az népies gazdasági előadásokon a burgonyatermesztés fo letek alapján más burgonyaféle termelése mutatkoznék
beismerné, hogy a magyar embernek, magyar nyelvnek, kozottabb figyelemben részesittessék s az okszerű eljá kívánatosnak, továbbszaporitásra szükséges mennyiség
magyar kultúrának, magyar hazafias érzelemnek a nem rások megismertetésére különösebb gond fordittassék. gyorsan előállítható legyen. A központi szaporitó-teleHogy azonban a burgonyatermesztés ezeken az
zetiségi lakta vidékeken nincsen helye, mert ott a tót,
pek, a vetőburgonya termelésénél, illetőleg mivelésénél
az oláh, a szerb, az orosz, a szász az úr. Hangsúlyozzuk, előadásokon egyöntetűen, az ismeretek mai állásának a szerződésben előirt módon tartoznak eljárni s a m.*
hogy a mai viszonyok között tartjuk ezt, a mikor látjuk, és a hazai burgonyatermesztés megjavítása érdekében óvári növénytermelési kísérleti állomás ellenőrzése alatt
érezzük, tudjuk, hogy mi lappang Yoltaképcn a tót nem szükséges eljárásoknak megfelelően tárgyaltassék, a m. állanak. A burgonyatermelésnek ily módon keresztülvitt
zetiségiek említett sürgetése alatt. Nem, nem, a mig a kir. földmivelésügyi miniszter intézkedett olyan ismeret- szervezése mellett remélhető, hogy rövid idő alatt ki
tót sajtó a magyarok gyűlöletét tekinti annak a talajnak, terjesztő füzet megírása iránt, a mely a helyes burgo lesz szorítható a mostani silány burgonya és ekként a
a melyből a tótoknak nemzeti üdve fakadhat csak, addig nyatermesztés kérdéseivel röviden, de kimerítően fog burgonyaköztermelés javítását megfelelő vetőgumó hi
nem képzelhetünk magyar embert, magyar képviselőt, a lalkozva, az előadásoknál irányadóul, illetőleg vezérfonalul ánya meghiúsítani vagy késleltetni nem fogja.
K.
ki „anyagi és erkölcsi támogatási vagy bármely más szolgálhat.
A szakismeretek fejlesztése azonban magában még
Judás-dij fejében is a tótok pártját fogja, törekvéseiket
előmozdítsa. Mert hát ki vállalkoznék egy képviselői nem vezet czélra, hanem a burgonyaköztermelés meg
mandátumért arra, hogy önmagát becsmérelje, önmagát javítása érdekében szükséges az is, hogy az elfajzott,
gyilkolja ? A tótok ebbeli reménysége — képtelenség! betegségre hajlandó burgonya jobb, bővebben termő, Liptóvármegye közig. biz. ülése.
Vagy nem emlékeznek már a Mocsáry Lajos sorsára? vésznek inkább ellenálló burgonyafélékkel cseréltessék
Liptóvármegye közigazgatási bizottsága a múlt
Kár, hogy ezzel az Ugygyel, mint társadalmi lap, pusz fel, a mi megfelelő burgonyavetőgumónak alkalmas héten tartotta ülését Szmrecsányi Arisztid főispán elnök
tán csak a magyar kultúra szempontjából foglalkozhatunk módon kiosztásává! érhető el.
lésével.
nagyon is adabsurdum vezethetnek ezt a naiv remény
Ennek a czélnak szolgál az az intézkedés, a mely
Megalakították a fegyelmi, a börtönvizsgáló, a
szerint a Felvidéken már néhány év óta minden évben gyámügyi felebbviteli választmányokat, az erdészeti, a
kedést már előre is.
mintegy 3000 métermázsa burgonyavetőgumó kerül rabfelügyelő, a pótadófelszólamlási, az utipénztárt vizs
kiosztásra az erre leginkább ráutalt helyeken, métermá- gáló és az úti bizottságokat s az erdei kihágást bíró
Közgazdaság.
zsánkint 2 korona kedvezményáron. A kiosztás czéljára ságot A kormányhoz teendő s a főjegyző által felol
szükséges burgonyavetőgumó beszerzése ez ideig évről- vasott évi jelentések elfogadtattak és fölterjesztetni
A burgonyaközterm elés m egjavítása.
évre
más helyről történt, a szerint, a mint éppen itt rendeltettek.
Említettük volt már, hogy a kormány nagyarányú
A h . a l i s p á n bejelentette, hogy az ügy menetet
intézkedéseket tett, hogy a Felvidék egyik legfontosabb vagy ott sikerült a megállapított mennyiséget az enge
délyezett
egységáron megvásárolni. Ennek következté hátráltató nagyobb akadály csak a liptó-szt.-miklósi
termékének, a burgonyának elfajulását tapasztalva, uj,
ben
a
kiosztásra
került
gumó
mennyisége
minősége
és
járási
főszolgabíró betegsége miatt merült fel, és hogy
ellenállásra képesebb fajokat bocsát rendelkezésére
méltányos áron a gazdaközönségnek. A földművelés fajtája is változott. A burgonyagumó kiosztásnak ez a a rózsahegyi szolgabiróságnál elégtelen a kezelősze
módja
nem
olyan
megfelelő,
mint
az
a
fenforgó
szük
mélyzet.
Fegyelmi eljárás Palugyay János írnok és
ügyi minister legutóbb Turóczmegye több községének
Spanita Antal utmester ellen indíttatott, az előbbi 25
(Briesztya, Hadvigha, Tótpróna stb. bocsátott rendelke séggel szemben kívánatos volna.
A földmivelésügyi miniszter ez okból a legutóbb koronára bírságoltatott, az utóbbi lemondott állásáról.
zésére 150 mm. burgonyát, mm-ja 2 kor; jövő őszszel
fizetendő), a mivel igen nagyon jót tett e községek né kiosztásra szükséges megfelelő minőségű burgonyavető A kvacsani, hrboltói és nagyselmeczi körjegyzők ellen
pével. Helyén valónak tartjuk ezúttal bővebben is fog gumó nagyban való előállításának szerződésileg való sok jogos panasz merülvén fel, erélyesebb rendszabá
lalkozni ezzel az időszerű ügygyei s teszszük ezt a biztositásái a alkalmas szervezet tervezetét fogadta el s lyokhoz kellett nyúlni, melyek következtében a kvacsani
annak foganatosítását is elrendelte.
jegyző lemondott, a nagyselmeczi Amerikába szökött,
következőkben.
E szervezet szerint egyes oly gazdaságok, a me s a hrboltói nyugdíjaztatását kérte. Mivel a megürese
A burgonyának szerepét és termelésének jelentő
ségét úgy a gazdaság, valamint a háztartás szempont- lyeknek kezelése és vezetése biztosítékot nyújt arra dett körjegyzői állásokra alkalmas pályázók nincsenek,
jából hangsúlyozni nem szükséges. Különösen előtérbe nézve, hogy az előállítandó burgonyavetőgumó hivatá- ezért a pályázatok kiírása nyár derekáig elhalasztatott,
lép a burgonyatermelés fontossága a Felvidéken, ahollsának mindenben meg fog felelni a velük kötött szerző amikor is a közigazgatási tanfolyamok tanévének bezára nép boldogulása sok helyen jórészben ettől a tér- dés értelmében elszaporitásra ingyen kapnak megfelelő tával remélhetőleg jól minősített, szakképzett s egyéni
méoytöl függ. A Felvidék népének főtáplálékát, barmá-1 mennyiségű fajburgonyát azzal a kötelezettséggel, hogy leg is megbízható elegendő számú pályázó között lehet
Hangja is oly nyugodtan, hidegen cseng, midőn
a leány előtt mélyen meghajtva magát, oda szól neki:
— Hivatott. Parancsoljon velem !
— Igen, hivattam — viszonzá aztán csendesen
Ilma, — hivattam, mert mondani szeretnék önnek vala
mit, olyasmit, a mi önt bizonyára meg fogja lepni.
Kezével lassan végigsimitotta forró homlokát,
mintha valami nehéz gondolatot akarna elűzni, aztán
közelebb lépett, olyan közel, hogy a férfi arczán érezte
a leány forró leheletét, mitől aztán kissé kipirult annak
halavány arcza, míg szemeiben egy pillanatra felcsillant
az a csodálatos fény, a melyet a leány csak egyszer
látott, azóta többé sohasem.
Nem tekintett többé a leányra, de azért nem vonta
vissza tőle kezét s hallgatta nyugodt, semmitmondó
arczczal, a mint az halk, szakadozott hangon szól hozzá.
Csak az Utolsó szavakra sziszszen fel, mintha kígyó
csipte volna meg.
Hirtelen kiegyenesedett, miközben tekintete vég
telen gyengéden tapadt a leány arczára, a ki úgy állt
ott előtte, mint egy országa vesztett királynő.
— Miért eleveníti fel a múltat, Ilma ? kérdé aztán
halkan, de nyugodtan, határozottan. Feleljen, kérem,
miért ? Vagy talán még mindig büntetni akar azért az
egy önfeledt pillanatért, melyben elég szerencsétlen
voltam elfeledni azt, hogy én csak Fehér Miklós, a
szegény uradalmi mérnök vagyok, mig ön a gazdag
Boháry Ilma, a hires Boháry család büszke sarja, kinek
kézéért nem kevesebb, mint egy báró Szentkürty Ist
ván eseng ?
— ön az imént azt mondotta — folytatá aztán
mintegy önmagához beszélve, hogy szeret; engedje meg,
de én nem hiszem, s lehet, hogy a jövő perezben ön
sem fogja elhinni s bizonyára kikaczagja önmagát, hogy

hogyan Tehetett annak a beteges, közönséges érzelem
nek csak egy pillanatra is rabja, a mit úgy hívnak,
hogy: szerelem. Végül pedig engedje még kijelentenem,
hogy ha az én ereimben nem is csörgedez egy Boháry
vagy Szentkürty nemes vére, férfi vagyok azért én is
a szó szoros értelmében, a kit nem lehet csak úgy né
melyek szeszélye szerint hitvány bábbá gyúrni.
Az utóbbi szavak után mélyen meghajtva magát
s anélkül, hogy a leányra csak egy tekintetet is vetett
volna, vagy annak feleletét bevárta volna, hirtelen tá
vozott, ott hagyva azokkal a hideg büszke szavakkal,
melyekben báimint kutatja is, nem talál semmit a szép
Boháry Ilma, a mi az ő sértett hiúságának hizelgett,
vagy szerető szivének jól esett volna . . .
*

Halkan kinyitotta az ajtót és belépett. Csak két*
ten voltak a kis szalonban, nagynénje, született Kara*
gyay Melánie grófnő és Fehér Miklós, az uradalmi
mérnök.
A méltóságos asszony egy, a délszaki növények
árnyába helyezett sötét-piros bársonytámlányon pihent,
idegesen játszva gyönyörű elefántcsont legyezőjével,
melyet minduntalan a földre ejt.
Fehér Miklós szemközt a pamlagon foglalt helyetA még mindig szép Melanie grófnő e pillanatban
igen kellemetlenül érzi magát. Kénytelen volt önmaga
előtt bevallani, hogy a high life árnyékában nevekedett, tapasztalt nagy világi nő, a ki a legkényesebb
helyzetekben is fel tudja magát találni, ezzel az egyszerű emberrel szemben bizonyos megmagyarázhatatlan,
alig érthető zavarral küzdött.
Az igaz, hogy volt valami csodálatos, tiszteletet
parancsoló azokban a nagy dióbarna szemekben s ál

talában az egész alakon és szinte megkönyebbülten
sóhajtott Jel, midőn előadta, hogy miért hivatta.
— O a világért sem akarja megsérteni — jegyzé
meg mosolyogva Öméltósága, de beláthatja, hogy a
leány vallomását és akaratát nem lehet komolyan venni
és sem ő, sem atyja nem egyezhetnek bele ebbe a
házasságba soha.
Azért tehát ő hozzá fordul, őt kéri, hogy lépjen
vissza s hagyja el még ma a kastélyt, hiszen nem lesz
abban semmi feltűnő.
Persze, hogy nem lesz. Fehér Miklós is úgy ta
lálja. Halványan, de mosolyogva igéri meg a méltósá
gos asszonynak, hogy igen is hajlandó kívánságát tel
jesíteni és még ma el fogja hagyni a kastélyt.
— Hát itt tudna engem hagyni, Miklós, szólt e
pillanatban lángoló arczczal előlépve Ilma. Hát el tudna
valaha engem felejteni ?
Mind a két kezét oda nyújtotta a férfinek és a
méltóságos asszonynak ott a bársony támlányon látni
kellett, hogy az egyetlen Boháry leányt mint öleli keb
lére az a közönséges ember s mint simogatja gyönyörű
selymes barna haját.
Tehetetlenségének kínos tudatában darabokra tépi
finom csipkekendőjét, szeretne felkiáltani, de mindanynyiszor torkán akad a szó. Végre bosszúsan s felindu
lástól halaványan távozik.
Mert már ahhoz igazán nem volt kedve, hogy
végig nézze, hogy az a >jött*ment« ember mint leheli
az első csókot arra a daczos, akaratos kis szájra.
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majd válogatni. A sorozások a szokott időben rendben penditésével akartak volna eme néposztáiy sorsán segi- Bremmer Ede margitfalvai állomásfőnök hasonló mi
megejtettek.
teni, de a lethargiaba esett népet felébreszteni, benne nőségben Orlóra áthelyeztetett.
A t. főorvos jelentése szerint a vármegye koz- tettvágyat felkelteni nem könnyű feladat. Az ősszel
■ Eljegyzés. Schwarcz Emil beszterczebányai
egészségi viszonyai a múlt hóban alig kielégítőknek bekövetkezett uj képviselő- és polgárnagyi választás kereskedő, ki Turócz-Szt.-Mártonban is sokáig volt
jelezhetők. A halandóság kevésbbé mérsékelt volt; alkalmából mintha csak felocsúdott volna mély álmá alkalmazásban, eljegyezte Radványban Keme Eeonát,
rendkívüli haláleset 3 fordult elő, melyeknél az orvos ból ; bár tagadni nem lehet, hogy egész magaviseleté Keme Jakab radványi kereskedő leányát.
rendőri hullaszemlc megtartatott; a megyei kórházban olyan mint ama emberé, kinek lábai a mely álomban
A ruttkai Társaskör a múlt héten tisztujitást
márczius végén 12 beteg kezeltetett.
elzsibbadtak s igy szemeit dörzsölve sem lábra állani, tartott, a mely alkalommal dr. Szolarik Vilmos ottani
A közgazdasági előadó jelentette, hogy a közte sem szemeit kinyitni alig képes.
pályaorvost
választották meg ismételten elnökké.
nyésztés emelésére az 1900. évben e megyébe 1241
Folyó évi február hóban történt, hogy az uj kép
—Ministeri biztos, A felsőkereskedelmi iskolák
korona értékben 3 bika és 1 kan s 5277 kor. állam viselő biztatására s közreműködésére s az ő vezetése
érettségi
vizsgálataihoz
úgy a vallás- és közoktatássegély osztatott ki, a megyében lévő 1 fedeztetési alatt egy küldöttség bejárta az egyes ministeriumokat,
állomáson 1 angol és 2 lipiczai mén áll.
kérve magas támogatásukat, hogy a város e szomorú ügyi, mint a kereskedelemügyi m. kir. minister 1 —1
Az árvaszéki elnök a folyó év első negyedére vo anyagi és társadalmi viszonyain valamikép segíteni biztost szokott kiküldeni. A közoktatásügyi m. kir.
minister már kinevezte a maga megbízottait. Az alsónatkozólag beszámol arról, hogy a gyányjénztárból lehessen.
kiutaltatott 132.143 kor., befolyt 23.171 kor. cselekvő
Hegedűs kereskedelmi miniszter nemcsak jóindu kubini és turócz-szmt-mártoni állami felső kereskedelmi
állapota márczius 31-én takarékbetéti könyvecskékben latú ígéretekkel, de egyúttal a következő átirattal is iskolához dr. Ferenczy Zoltán egyetemi m. tanárt, a
450 745 kor., kötvényekben 76.886 kor., összesen 527.632 válaszolt: »Teljeseti méltányolom azokat az okokat, budapesti tudomány-egyetemi könyvtár igazgatója
kor. s ékszerekben 362 kor., a készpénzek a Liptó- melyek a város közönségét arra indítják, hogy gyár- küldetett ki.
—A királyi pár képeit, a melyeknek a vármegye
szent-miklósi Takarékpénztárban vannak elhelyezve; az és háziipar révén kíván lakossága közgazdasági viszo
árvatári tartalékalap állapota 28743 kor. cselekvőség; nyain javítani, mely viszonyok az ezüstbányászat ha díszterme számára leendő megfestésével Skuteczky
Döme
jónevü festőművészünk bízatott meg, díszes
a nyilvántartva levő 5977 gyámolt és gondnokolt kö nyatlása következtében az utóbbi évtizedben nagyobb
zül 109 kivezettetett, s az igy maradó 5868-ból vagyon mértékben alakultak kedvezőtlenekké. A mennyiben a keretbe fogják foglalni, a melyeknek költségeire 800
talan 618 és gondnokolt 198; számtételi kötelezettség város közönségét erre irányuló törekvésében támogat korona van előirányozva. Maguk a festmények a nyár
gel 62 gyám és gondnok van terhelve.
hatom, hogy a százados múlt által hazafiságában edzett folyamán készülnek el és ünnepélyes leleplezésük az
őszi közgyűlésen fog megtörténni.
A kir, tanfelügyelő havi jelentéséből kitűnik, hogy lakosság iránt érzett rokonszenvemet ez által is kifeje
— Kinevezés. Schafarik József volt zólyomi postaa tanügyi közigazgatási ágban fennakadás nem történt. zést adjak. Habár a város közgazdasági viszonyait és távirda
gyakornok, m. kir. posta- és távirda tisztté
A kir. főmérnök bejelentette, hogy az viták elég egyes iparágakra való alkalmas voltát eléggé ismerni neveztetvén ki, szolgálattétolre a turócz-szont-mártoni
vélem,
mindazonáltal
készséggel
küldöttem
ki
az
iparjó karban vannak, hogy a szentiváni, liszkófulvi és szt.
m.
kir.
postaés távirda hivatalhoz rendeltetett ki illetve
felügyelőt, hogy a viszonyokat behatóbban tanulmá
miklósi új hidak műszaki tervei munkában vannak ;
szt.-miklósi hid oly rozoga állapotban van, hogy 15 nyozza és ennek eredményéről tegyen hozzám javasla helyeztetett át.
— A szövetkezetek és az alkohol czimü múlt
mázsánál súlynsabb terheknek rajta átszállítását be kel tot. Már most kívánom azonban a város közönségét
tájékoztatni arról, hogy legczélszerűbb volna, ha maga kori közleményünkre több felszólalást vettünk, a
lett tiltani.
melyek
mindazt hangoztatják, hogy Turóczvármegyéa
város
keresne
összeköttetést
,
illetőleg
érintkezést
nagyobb
A kir. pénzügyigazgató jelentése szerint egyenes
adóban a 250.609 kor. tartozásra február végéig 79671 gyárosokkal, a kik ott letelepedni hajlandók volnának ben egy olyan szeszárus sincs, a kire a czikkben
foglalt
vádak
joggal alkalmazhatók lennének. Elisme
kor. s márcziusban 9687 kor. összesen 89358 kor. folyt a kiket a magam részéről a rendelkezésemre álló esz
be, eszerint a hátralék 161231 kor., hadmentességi díj közök keretében a legmesszebb menő támogatásban rik azonban, hogy igen is vannak, a kik a szeszmé
réssel visszaélnek s ezeket tekintik a szeszárusok
ban a 18281 kor. tartozásra befolyt február végéig részesítenék !«
331 k., márcziusban 164 k., összesen 495 k., eszerint
Lukács pénzügyi minister, ki akkortájt a honvé maguk is legnagyobb ellenségeiknek, mert ezek az
a hátralék 17786 kor.; illetékekben a 118824 kor. tar delmi ministert helyettesítette, mint Körtaöcz városának okai annak, hogy az üzletét tisztességgel folytató
tozásra márczius végéig 31098 k. fizettetett be s igy díszpolgára ugyancsak hathatósan felkarolta polgár kereskedők is gyakran gyanúba keverednek. A hoz
a hátralék 87727 k. ; fogyasztási és italadókban a 12060 társai kedvezőtlen társadalmi viszonyait, midőn közben zánk beérkezett felszólalásoknak ez a veleje. — Mind
k. tartozásra márczius végéig 7715 k. fizettetett be s járására a pozsonyi hadtestparancsnokság részéről egy ezekre megnyugtatásul, szívesen kijelentjük, hogy a
magasrangú törzstiszt ki lett küldve, hogy tanulmá szóban levő czikknek helyi vonatkozása nem volt,
igy a hátralék 4344 k.
azt nem helyi iró irta, hanem a »Szövetkezet« czimü
A kir. ügyész jelentése szerint a bírósági fogházak nyozza Körmöcz terep-viszonyait, vájjon megfelelnének-e gazdasági lapból vettük át egész terjedelmében azért,
biztonsága és felszerelése, a fegyelem, az egészségi ama kivánalmaknak, hogy ennek révén itt egy zászló mert a szövetkezetek eszméjét alapjában helyesnek
állapot és élelmezés kielégítő, a letartott egyének száma aljat el lehetne-e helyezni. A több napon át tartó ta tartjuk. Különösen akkor és csak akkor, ha azoknak
Rózsahegyen 99, Liptó-Szt.-Miklóson 14, Ujvárott 29, nulmányi bejárás eredménye, hogy e törzstiszt szakje egyedül a nép jólétére irányul munkássága és nem
lentése kedvezően ütött ki; s miután ez. ügy iránt
összesen 142, akik közül 112 férfi, 30 nő.
foglal magában egyszersmind elhallgatott ezélzatokat.
Frigyes kir. herczeg is — még pedig jóindulatúan
érdeklődik', kilátás van, hogy Körmöczbánya katonaság Az ily szövetkezeteknek nem vagyunk barátai és
ilyeneket nem is pártolunk. A turóczmegyei szeszméA szövetkezetek és az alkohol. got kap,
rők és kereskedők becsületes munkássága pedig sok
Most már csak a városi hatóságon múlik, hogy kal ismertebb, semmint őket valaki gyanúsíthatná.
A „Felvidéki Híradó* f. évi 17. számában „A szö
vetkezetek és az alkohol* ezimen megjelent vczérczikkct az a polgárság sorsát felkarolva, érdekében az áldozat- Ebben a tekintetben bizonyítékaink vannak, így hát
elolvasva, midiin az abban foglaltak fölött gondolkoztam, készség ama magaslatára emelkedjék, hogy a szüksé a közlemény reájuk nem is vonatkozhatott. Általános
s ebből kifolyólag elhatároztam magam arra, hogy erre ges katona lakó épületek felépítésével befektetett tőkék társadalmi baj az, a melyet közleményünkben osto
vonatkozó nézeteimet kifejtsem, semmi egyéb nem veze nem annyira a haszonkamatait, mint inkább ama pénz roztunk. Ez hírlapírói kötelességünk. Különben is
tett elhatározásomban, mint a czikkben foglalt egy-két forgalmat és az abból kifolyó hasznot veszi tekintetbe, kinek nem inge, ne vegye magára.
túlhajtott, téves kijelentés, mit szó nélkül nem hagy melyet a katonaság a polgárság között behozni szokott.
— Választmányi gyűlést tart holnap a turóczVégre csak az az óhajunk, vajha a tervbe vett szent-raártoni Magyar Olvasó Kör s remélhető, hogy ezt
hatok.
Előre jelzem, hogy a czikkben foglalt abbeli véle magasztos eszmék reálisalása mesterüket már a legkö nemsokára közgyűlés fogja követni, a melyen végre-valaményben, mely szerint az alkoholnak, különösen a hami zelebbi múltban dicsérné, ki oly lelkesen szivén viseli hára az általunk is ismételten sürgetett szükséges
ntézkedések fognak napirendre kerülni. Mert igazán
sított italnak, nagyobb mennyiségben való élvezete tönkre polgártársai sorsát.
teszi az emberi szervezetet, elzsibbasztja az agyvelöt s
kiöli a s z í v nemesebb érzelmeit, minek folytán feltétlenül
sok embernek romlására vezet, én is osztozom; hiszen
számtalan ilyen esetet látunk az életben. Helyesnek
tartom azt is, hogy mértékletesség szempontjából gondos
kodni kellene arról, hogy az emberek idejüket az ivásnál nemesebb szórakozással tölthessék.
Egy dolgot azonban, molylyol őzen bajon segíteni
üdvösnek látja, nem tartok szükségesnek. Nevezetesen:
a czikkben foglaltak szerint a korcsmákat szövetkezetek
kezébe kellene juttatni és pedig azon okból, mert Galieziából bevándorolt uzsorások rézgáliczczal, vagy más
maró savval vegyítvén az erősen vizezett pálinkát, azt
megmérgozik, s ekként gyártják a szabadalmazott ma
gyar különlegességet.
Hát azért, mert — sajnos — ilyenek is akadnak,
az összes korcsmákat szövetkezetekké kellene alakítani
a czélból, hogy a nép hamisítatlan italhoz jusson V Ki
hallott valaha a nevezett szabadalomról ? Ninescnck-e
törvényeink a melyek alapján az olyan embertelen korcs*
marosokat megbüntethetik? S ha akad is ilyen korcsmáros: ott van a nagyobb része, mely sokat ad jó hírnevére,
a né]) egészségére s hamisítatlan jó italt árusítván el,
nem nyújt alkalmat és okot arra nézve, hogy az italok
elárusitása kizárólag szövetkezetek kezébe jusson. Kü
lönben, ha akad korcsmáros, ki hamisított italokat mér,
úgy bizonyára olyan szövetkezet is fog akadni. A mi
pedig a korcsmaadósságokat illeti, ezekre nézve is van
törvény s a törvényileg meghatározott összeget, — mely
nek erejéig a korcsmáros hitelezhet, a szövetkezetekben
is alig lehetne alább szállítani.
Wachsberger Lipót.

HÍREINK.

— Személyi hir. Ifj. Justh György Turóczvármegye főispánja, ki tudvalevőleg a Matieza-féle épü
letnek átalakítási tárgyában annak idején a kezde
ményező lépéseket megtelte, a múlt héten részletesen
megtekintette a még mindig folyó rendezési munká
latokat. Meglátogatta a járásbíróság helyiségeit és
intézkedett az épület déli oldalán levő üres teleknek
elkerítése iránt.
— Turócziak királyi kihallgatáson. Justh Ferencz
orsz. képviselőt Ö Felsége a párisi kiállítás rendezése
körül szerzett érdemei elismeréséül tudvalevőleg a
harmadosztályú vaskoronarenddel tüntette ki. Ezt a
legmagasabb kitüntetést köszönte meg Justh képviselő
a múlt hétfőn tartott általános kihallgatáson. Berecz Gy.
kir. tanfelügyelő pedig a múlt hét csütörtökén tartott
legfelsőbb kihallgatás alkalmával köszönte meg a
Ferencz Jézsef-rend lovagkeresztjével történt kitün
tetését.
— Ruttkai Ráth Peter, m. kir. udvari tanácsos,
a kassa-oderbergi vasút igazgatója, mint értesülünk,
legközelebb megkezdi a gondjaira bízott vonalaknak
megszemlélését. Ez a szemle évről évre több ízben
ismétlődik s nyomába mindig a forgalom biztonságát
és gyorsabb lebonyolítását ezélzó üdvös intézkedé
sek szoktak bekövetkezni. Minthogy pedig ruttkai
Ráth Péter vezérigazgató személye iránt az egész
vonalon osztatlan tisztelet és ragaszkodás nyilvánul,
természetes, hogy látogatását mindenütt örömmel
várják.
— Liptói hírek. Szmrecsányi Aristid főispán a
múlt heti közigazgatási bizottsági ülés alkalmából
Körmöczbánya gyáripar- és
a bizottság tagjai részére a vármegyeház nagytermé
ben fényes ebédet adott. — A liptó-szent-miklósi
katonaügye.
izraelita* gymnasium ügyében legközelebb nagyobb
Körmöczbánya polgársága még a legközelebbi számú küldöttség fog tisztelegni a kultusmimsternél
múltban vagyonos, jólétnek örvendő egy néposztály és Zsilinszky Mihály államtitkárnál
volt s mint ilyen a társadalmi élet, a közügyek iránt
Uj tanítónő. A bellai községi iskolához Stallérdeklődve mint számot tevő tényező nem egyszer mann Margit eddigi zsámbokréti felekezeti iskolai
érvényesítette befolyását, állásfoglalását a köznapi kér tanítónő választatott meg, minthogy a már két ízben
désekben.
Újabb időben azonban az ipar, kereskedelem és kiirt pályázatra sem jelentkezet férfi tanító
Szemelyvaltozós a Ksodnal. A forgalmi fő
a gazdaság hanyatlása s majd teljes pangása folytán
— fajdalom — a legnagyobb részt elszegényedett, majd nökké kinevezett. Dittrich Oltó poprádi állomásfőnök
....
..
helyét Tcasdalc Frigyes késmárki állomásfőnök, ennek
,eS Akadjak ugyan'egyesek, kik egyes eszmék meg-il.elyét pedig Kincher Ede. hivatalnokkal tültoUék be.

csak reslelkedéssel, pirulással tudunk már az ezen
körben uralkodó tarthatatlan állapotokról írni. A
helyiséghez tartozó feljárat az őskori barlangokra
emlékeztet, a melyekben az ember, a medve és a
szárnyasegér közös vaczkokban éldegéltek. . . . Maga
a helyiség sem sokkal külömb. Hát még más egyebek 1
— Baleset. Szklenóról irja levelezőnk, hogy ott
Schwarz János gazdaember két éves fia a patakba
esett és belefulladt. Csak nehány óra múlva találták
meg a szerencsétleu kis gyermek hulláját, a melyet
azután a járási orvos a zniói járásbíróság egyik
bírája jelenlétében felbonczolt.
— Meghívó a turóczvármegyei áll. tanitó-egylet
szt.-márton-blatniczai járásköre f. évi május hó ló-én
d. e. 10 órakor Szucsányban, az izr. népiskola tan
termében tartandó gyűlésére. Tárgysorozat: 1. Elnöki
megnyitó. — 2. A múlt (Őszi) körgyülés jegyzőköny
vének felolvasása. — 3. Olvasmánytárgyalás a népisk. III. osztályában. Tanítja: Blumenfeld F. magántanitó. — 4. A gyakorlati tanítás bírálata. — 5. Az
iskola és az élet. Értekezés. Tartja: Ploy Irén községi
tanítónő. — 6. A testedző játékok és testgyakorlatok
a népiskolában. Értekezés. Tartja: Ugó L. áll. tanító.
— 7. Indítványok. — 8. A jövő körgyűlés helye. —
A körgyűlés befejezése után közebéd; délután 1 óra
kor kirándulás Kis-Seimeczre és a szklabinyai vár
hoz ; a várnál ozsona. Ebéd és ozsona személyenkint
2 K 40 f. Kérem azon t. tagtársakat, kik az ebéden
részt venni óhajtanak, arról engem május hó tí-ig
értesíteni szíveskedjenek. Gyenge gyaloglók részére
kocsikról gondoskodva lesz. Ruttkán, 1001. április hó
30-án. Rakitta Samu, járásköri elnök.
— Füstbe ment terv. Egyik helybeli vendéglős
nek félkegyelmű fia évek óta gyűjtögette az apja
pénztárának rovására a szép nikkelpénzeket, s mikor
már együtt volt nehány zacskó ebből a kedves por
tékából, búcsút se véve a kapufélfától világgá ment,
— azaz, hogy csak Oderbergig ért, mert ott nagy fel
tűnést keltett a félkegyelmű fiatal ember, a ki féltett
kincsét: két pénzes zacskót a hóna alatt tartva ácsor
góit az oderbergi vasúti állomáson A rendőrség ha
marosan le is fülelte őt, s így került ismét vissza az
apai házhoz. Hogy mi volt tulajdonképpen a czélja
ezzel a kirándulással, azt a szegény fiú talán maga
sem tudja.
— Strájkoló lakatossegódek. A Fischer A. és Fia
ezég turócz-szent-mártoni lakatosmúhelyében dolgozó
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B E Temesvár. Legutóbbi -czikkedet ürömmel olvastam.
Nekem is írhatnál valamitCz. S., Hudapesten. Nagybecsű
közloniényót nagyon köszönjük. Legközelebb hozzak. Szívesen
üdvözöljük. — Br. S.. Zólyom. Kérjük további tudósítása,l.

— Furfang - szemben a furfangyal. Egy osz
segédek közül heten nem a műhelybe, hanem, jóféléi
italokkal ellátva, az erdőbe mentek, hogy ott május tráksziléziai gyáros gyártmányain olykép kívánt túl
adni.
hogy egyszerűen dobozokba pakkolta és a be
elsejét a maguk módja szerint megüljék. A gazdájuk
nak azonban nem lévén érzéke az eíléle tavaszi idvl- szerzett czimekre elküldte azokat, mellékelve egy
udvarias
levelet, melyben annak a reményének ad
Nyílttól-.
lek iránt, jelentést tett ellenük a szolgabirói hiva
talnál. a mely azután csendőrökkel kisértette be a kifejezést, hogy az áruezikk >tekintetességed*-nek
(E ro atért nem vállal el felelősséget a szerkesztőség.)
meg
fog
felelni
és
alázatosan
kéri.
hogy
az
esetben
legényeket, sót el is záratta őket néhány órára. A
Tekintetes szerkesztőség!
legények, hir szerint, azonnal felmondtak, a rajtuk annak árát beküldeni szíveskedjék. így jutott egy
Becses lapjában megjelent „A szövetkezőtök és az
ejtett sérelem miatt pedig panaszos följelentést tesznek, trencséni ügyvéd is egy dobozhoz, melyben két darab
mivel — szerintük — mint darabmunkásoknak szabad fémvonalzó volt — és az a kis levélke, hogy az alkohol" cziinll czikkre bátorkodom a következőket meg
ságukban állott május 1 -jének megünneplése s ezzel áruért járó 4 korona értéket ne restelje beküldeni jegyezni.
Mindenek előtt előrebocsátom, hogy a „Felvidéki
Az ügyvéd a vonalzót félre tette. A gyáros harmad
nem szolgáltattak okot arra, hogy őket elcsukják.
Híradó" helyiérdekű lap lévén, csakis a helyi viszonyok
— Két öngyilkosság és egv gyilkosság egy napon. napra már küldött egy levelezőlapot, melyben röviden nak megfelelő következtetéseket vonhat.
Liptó-Szt.-Miklósról Írja levelezőnk: A múlt hó 30 án kéri, hogy a 4 koronát küldje be. Az ügyvéd ezt is
A t. •czikkiró ur azt mondja: „A Galicziából be
Pálka János bőrgyáros 22 éves leányát a Vág vizé félre tette. Néhány nap múlva ismét ir a gyáros, vándorolt uzsorások minden nehézség nélkül kapnak
ben halva találták. A szerencsétlen leány eddig is hogy 8 nap múlva legyen szives az ügyvéd ur fizetni.
Erre
már
a
fiskálisa
következő
levelet
Írja:
>Szolid
nálunk
italmérési engedélyt." Ezen állítás nem felel inog
meretlen okokból vetette magát a vízbe. A városban
a tisztességes család iránt nagy a részvét. — Ugyanaz kereskedő előbb kínálja áruit és ha a vevő megren a tényeknek, mert törvényeink értelmében csakis magyar
nap Kis-Palugván egy paraszt ember felakasztotta deli. csak akkor küldi el. Én nem rendeltem önnél honos kap italmérési engedélyt.
Azután igy folytatja: „Ezek aztán rézgáliczczal, vagy
magát, mikorára észrevették, meg volt halva. — Ver- semmit és ha otthon lettem volna, amikor csomagja
biczen egy dajka egy parasztasszonvhoz adta kis megérkezett, el sem fogadtam volna. A doboz tartal más maró savval keverik az erősen vizezett pálinkát . . ."
gyermekét eltartás végett. Múlt hó 30-án beállít a mával együtt rende.kezésére áll. Küldjön érte vala Valóban csodálatra méltó a t. czikkiró élénk fantáziája,
dajka a parasztasszonyhoz, hogy elviszi a gyermeket kit, aki tőlem átvegye, mert én egy lépést sem teszek. még egy Jules Verne, vagy Behuny dicséretére is vál
rokonaihoz. Még az nap, midőn híre járt a faluban, Egyebekben tudomására adom, hogy rajtam ki nem nék. Ne hogy ezt a mesét csak mesének vegyem, kérem
hogy egy gyermek hulláját találtak a Vág vizében, fog. Jelen levelem költségét 10 koronában számítom t. czikkiró urat, nevezze meg azt a turóczmegyci korcsazonnal kitudódott, hogy ki volt a szívtelen anya. fel. Felhívom, hogy az összeget 3 nap alatt annál márost, a ki ilyen csalásokat elkövet, akkor az ö újon
is inkább kifizesse, mert különben a peres lépéseket nan feltalált vegyi tételét is elfogadom, hogy a gálicz
A gyilkos dajkát még az nap letartóztatták.
azonnal és a legszigoruabban fogom ön ellen meg
— A postaszolgalat javitasa Turócz-Szt.-Márton- indítani,* — Negyednapra megjött erre a barátságos a savakhoz tartozik.
Beszéljünk őszintén t. czikkiró ur, Önből nem a
bán. Lapunk olvasói még emlékeznek arra a mozga levélre a válasz: .Tisztelt Uram! Becses levelét
ncp barátja, se az alkoholizmus ellensége, hanem a
lomra, a melyet a turócz-szt.-mártoni posta-és távirmegkaptam
és
kérem,
hogy
a
vonalzókat
felszámított
kazár
faj ellensége szólalt meg, mert hisz Zselénszky
daszolgálat kifejlesztése és javítása tárgyában meg
indítottunk. Ennek a mozgalomnak meglett a várt költségei kiegyenlítése fejében megtartani szívesked Bobért gróf a főrendi házban tartott beszédjével egyet
jék.*
—
Jó
lesz
ezt
a
megtörtént
históriát
szemelőtt
ért. hogy a szövetkezetek működése, már azért is kívá
sikere, mert a pozsonyi m. kir. posta- és távirdaígazgatóság méltányolva a felhozott okokat, elrendelte, tartani mindazoknak, kiket az osztrák gyáros áruival natos, mert, ezek a falusi zsidót tönkre tehetik.
Én pedig abban látnám a szövetkezetek működésé
hogy a levelek kézbesítésére egy harmadik levélhordó ilykép megkínált. Furfangos a német, de turfangosahb
alkalmaztassák; továbbá, hogy a táviratok feladása volt a fiskális, aki alaposan megtanította arra, hogy nek sikerét ha a gazdának és iparosnak, munkagépek és
erre
mifelénk
nem
fonhat
be
akárkit
a
német.
segédanyagok
beszerzésénél, valamint termékeinek ér
és kézbesítése reggeli 7 órától esti 9 óráig megsza
— A privigyei szónkiaknazási jog iránt Pdljfy , tékesítésénél olcsó hitel által kezére járna. Tehát ne
kítás nélkül eszközöltessék. Szívesen es köszönettel
János
gróf
a
községgel
szerződést
kötött,
mely
sze
kocsmák
létesítésére
fordítsák gyenge anyagi erejüket,
vesszük ezen intézkedésnek hírét, mely már f. hó
rint minden métermázsa szén után a községnek 2 krl mert ezzel csak az alkoholizmus terjedését mozdítják elő.
1 -jétől kezdve tényleg érvényben van.
fizet
és
legalább
100 munkást foglalkoztat. Mielőtt
Turócz-Szt.-Márton, 1901. május 1.
— Majális. A turóczi kereskedő ifjak egyesülete
pünkösd vasárnapjára majálist tervez, melyet a Sztrá- ez a szerződés a megye közgyűlése által jóváhagya
S te in e r S a m u .
nyában szándékoznak megtartani. Az előkészületek tott, a Salgótarjani köszénbánya G krt ajánlott méter
már megindultak. Részleteiről legközelebb adunk hírt. mázsánként, 1 5 0 0 munkás foglalkoztatására kötelez
Nyári
menetrend
a
magyar
kir. államvasutakon.
te magát és 2 5 ,0 0 0 k. évi tiszta hozamot garantált.
— A vriczkói állami iskolaépület felállításának Ezen ajánlat alapján a község a társulattal uj szer
(Érvényes 1901. évi május 1-töl kezdve.)
biztosítására f. hó 1 -én már másodízben tartatott ár ződést kötött, melyet a községi képviselőtestület el I
Budapest— T.-Szt.-Márton:
T.-Szt.-Márton— Budapest:
lejtés, a mely alkalommal ajánlat általában nem ér is fogadott. Az uj szerződést azon megjegyzéssel ter ' Gyv. i. reggel 7-30, é. d. u. 1*58 i. d. u. 2-49, érk. este 9-20
kezett be és igy már kétséges, hogy az építkezés jesztették a-megye gyűlése elé, hogy a község a Pálffy Szv'. i. d. e. 9*35, érk. este 8-i I i.regg. 7-44, érk. este7 00
ezen évben megkezdhető lesz-e.
gróffal kötött szerződés jóváhagyását már nem óhajtja. Gyv. i. d. u. 3-45, é. este 10-37 i. reg. 5*41, érk. d.u. 12-50
— Tűz. Tótprónáról írja levelezőnk, hogy olt a A megyegyülés a Pálffy gróffal kötött szerződést Szv. i. d.u. 5-20, érk.reggel7 iö i. este9*03,érk.d.e. 10 05
múlt héten egy ház kigyulladt és csak a gyorsan ratifikálta és a Salgótarjánival kötöttet egyszerűen Vv. i.éjjel 1no,érk.d.e 11-58 i. d.u. 4-32, érk. regg. 5-20
kéznél levő segítségnek köszönhető, hogy nagyobb elvetette. Kállai Ármin dr., a salgótarjani kőszén
T.-Szt.-Márton— Ruttka:
Ruttka—T.-Szt.-Márton :
veszedelem nem történt, annyival is inkább, mert bánya rt. és több privigyei polgár a megye ezen Gyv. ind. d.u. r58, érk. d.u. 2-06 i. d. u. 2-40, érk. d. u. 2 49
elég erős szél fújt.
határozatot a belügyminiszterhez fellebbezték, ki Szv. i. este 8-i 1, érk. este 8-20 i. reg. 7-30, érk. reg. 7-44
— Fajdkakas-vadászat. A hegyes vidékeknek ezt 19,726/IV. sz. a. ezen határozatot megsemmisítette és Gyv. i.este 10-37, érk.este io'45 '•reg- 5 '3 °» érk. reg. 5-41
a kedves sportját eredménynyel kísérelték meg a a törvényszerű formák betartása és a község hatá Szv. i. regg. 7'16, érk. reg. 7-29 i. este 8-45, érk. este 9-03
ruttkai vadászok, a kik a múlt héten mentek ki fajd- rozata ellen esetleg beérkező fellebbezések tekintetbe Vv. i. d.e. 1158, érk. d.u. I2-IO i. d.u. 4 20, érk. d. u. 4.32
kakas-vadászatra. Az eredmény egy darab igen szé vétele mellett uj határozathozatalt rendelt el.
Budapest—Zsolna
Zsolna— Budapest:
pen kifejlett fajdkakas volt.
— Villamos világítás Zólyomban. Zólyom városnak Gyv. i.reggel 7.30, érk. d.u. 1-50 i. d.u. 2-55, érk. este 9-25
— Rózsahegyi hírek. A városi tanács m. hó 27-cn már régen vajúdó világítási ügye végre valahára dűlőre Szv. i. d.e. 925, érk. este 8-26 i.este 925, érk. reg. 7-05
tartott gyűlésében a város nagy vendéglőjét Kralicsek került, a mennyiben a múlt heti közgyűlés a villamos Gyv. i. este 6-15, érk. éjjel 12-13 *• éjjel 3-45, érk. d. e. 9-45
István zólyomi vendéglősnek adta bérbe G évre, évi 7000 világítás, és nem gázvilágitás mellett határozott, miből Szv. i. éjjel 9-40, érk. regei 8-2Ő i. reg. 5 24, érk. d. u. 5.55
korona bérért. — Báró Seefried Ottó már átvette Porub- kifolyólag a vonatkozó pályázati hirdetményeket a pol A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút nyári menetrendje.
szky Jenő pozsonyi kir. táblai tanácselnöktől rózsahegyi gármester már kibocsátotta. Ezzel világítás ügyében Zó
Kassa— Ruttka:
Ruttka—Kassa:
birtokát, a mely áll egy ezelőtt hat évvel épült szép lyom sok felvidéki várost megelőzött, bár Turócz-Szent- Szv. i. d. u. 4-00, érk. éjjel 11-20 i. d.u. 4-30, érk.éjjel 1150
villából, terjedelmes gyümölcsös kertből és fenyves liget Mártonról mondhatnék meg azt, mely ily dolgokban Szv. i. d. u. n o , érk. este 8 08 i. este 10-50,érk. reg. 7 30
ből. A báró neje, mint hírlik, már e nyár folyamán ér nagyon hátra van.
Gyv. i. reg. 8 00, érk. d. u. 2-IO i. d.u. 2-33, érk. este 8 35
kezik oda hosszabb tartózkodásra.
Tanítok figyelmébe. Iskolai vizsgalapok jutányos Szv. i. reg. 5-05, é. délben 12-02 i. d. e. 9 15, érk. d. u. 3-33
— Halálozás. Mlttelmann Lajos e hó 1-én éjjel, áron és tetszetős kivitelben, jó papíron kaphatók Moskóczi Szv. i. este 8-50, érk. reg. 5-20 i. reg. 4-45, érk. d. e. 11*50
rövid betegeskedés után Zólyomban hirtelen meghalt. Forenczné könyv- és papirkereskedésébon Turócz-Szcnt-.
Ruttka— Zsolna:
Zsolna—Ruttka:
Nevezettet nálunk is sokan ismerték, sok évi Ugynökös- Mártonban. Postai megrendelések pontosan és gyorsan Szv. i. reg. 8-05, érk. reg. 8-35 i. reg. 6-05, érk. reg. 6-40
ködésc révén s mint e megye (Szucsány) szülöttjét. Pi intézteinek el.
Szv. i. d.u. 12-26, érk. d.u. 12-54 i. d. u. 3-40, érk. d. u. 4 06
henjen békében!
Gyv. i. d. u. 2-22, érk. d. u. 2 45 i. d. u. 1-58, érk. d u. 2-21
Szv. i. este 8-34, érk. este 9 02 i. este 9-03, érk. este 9-40
— Gyilkosságok. Zólyomból egyszerre két gyilkosi
----------- Szerkesztői üzenetek.
Szv. i. éjjel 11 34, é. éjjel 1200 i. reg. 4-00, érk. reg. 4 30
Ságnak a hírét veszszük. .Sötét árnyat vet ez az otíanP.
F.,
Kürmüczbánya.
Szives
sorait
köszönjük.
A
körmöczfalusi népre, melynél sajnos fenti esetek nem tartoznak a bányai viszonyokat alig ismerheti valaki jobban és igy termé
Kralován—Árvaváralja:
Árvaváralja— Kralován:
ritkaságok közzé. Mátyásfalván egy 18 éves legény szerető szetes, hogy szives közreműködését nagyra becsüljük. — F., Szv. i. d. e. 11-40, érk. d. u. n o i. d.e. 9-15, érk. d.e. 10-50
jéhez indulván, útközben egy másik fiatal legénynyel Körmöczbánya. Szívesen közöljük, de kérjük az egész ismer Szv. i. este 5*15, érk. este 6-52 i. este 5-27, érk. este 7-10
találkozott, ki előbbinek útját akarta állani, tudván szán tetést beküldeni. — Gr. J., Tótpróna. Megjött minden, de tár Szv. i. d. e. 8 56, érk. d. e. 1132 i. d.u. 3'00, érk. d.u. 4 35
dékát. Erre dulakodás támadt, miközben előbbi az aka gyánál fogva — mert velünk foglalkozik — nem közölhetjük.
dékoskodó legényt szivén szúrta, úgy, hogy ez kevés
pillanat múlva kilehelte a lelkét. A gyilkost a csendőrök _
_
_
_
_
_
Ruttkai takarék- és; hitelintézet.
már elfogták. — A másik gyilkossági eset Zólyomban,
a vasúti állomáson történt, hol két napszámos között tá
madt holmi viszály, ez veszekedéssé, később verekedéssé
fajult, mig végre az egyik kését rántotta elő, s paj
tását agyonszúrta. Ezt a gyilkost is beszolgáltatták már
a hatóságnak.
— Baleset a Garamon. Már múlt számunkban ad
tunk hirt egy a tutajozásnál előfordult, balesetről, s most
zólyomi tudósítónk egy újabb balesetről értesít, mely a
Garam folyón történt. Kettutajos egymás felé haladván,
folyó é - v - i í-i-iáo- J L 3 !h.ó 13 é n d.él-u.tán. 2 óralcor
igyekezett kitérni, a mi azonban a legnagyobb erőlkö
dés daczára sem sikerült, s így e két tutaj oly erővel
IV n i dm ii mi úr h e l y i s é g e i b e n Tok m e g t a r t a t n i .
ütközött össze, hogy az egyik kormányos ennek követ
A részvényesek, kik </.<n közgyűlésről már Idillin meghívókkal értesítettek, l'elszúllttatnak általuk
keztében a lábát törte.
— Színészét Zólyomban. A múlt heti műsor hcly- jegyzett részvények mán loválilii 2iif/o-ot. vagyis minden aláirt részvény mán tűi koronát az intézel pénztáro
repótolía azokat a mulasztásokat, melyeket Kunhegyi és sánál koronaértékben legkésőbb f. é. május hó 18-ig Irefizctni.
színtársulata elkövetett, midőn a megelőző héten kriti
kán aluli darabokat adtak elő. A tényleg szép ízléssel
Az alakuló közgyűlés napirendje:
összeállított műsort, Hcrczcgh Fcrencznck óriási sikerű
1. Az ablkuk, közgyűlés jegyzőkönyvének, valamint az esetleg elfogadott alapszabályok hitelesítésére
jjOcskay brigadéros“-a nyitotta meg. Felesleges is meg- 2 részvényesnek kijelölése.
jegyezni. hogy az előadás alkalmával zsúfolt ház volt.
2. Elnök jelentése az alaptőkének kellő aláírás és befizetés által történt biztosításáról.
sőt turóczi urak is lejöttek megtekintésére s a társulat
8. A társaság meg vagy illegnem alakulása iránti határozat.
oly nagyszerű sikerrel adta elő. hogy a múlt héten köz
4. A mennyiben a társaság igazgatósága az alapítók által ki lett nevezve, 8 rendes és 2 pótfelügyold
kívánatra még egyszer adták alaposan megfogyott kö bizottsági tagnak választása.
zönség mellett. Kunhegyi e hó 10-én fejezi be itteni
i). Az alapítóknak a kereskedelmi törvény 152. §-ban megállapított felelőssége alóli felmentése,
működését, de még bizonytalan további működésének heltuttkán, 1901. évi április hó 24.
rr
tr »
»
lye. Ajövő héten műkedvelők közreműködése mellett liangKempny Karoly,
© rscnynyel egybekötött nagyszabású szinielőadás lesz.
elnök.
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Turócz-Szent-Márton,
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XXIX. t.-czikbon szabályozott eljárás, a tlkvi bejegyzé
Hogy a
sek helyesbítésével kapcsolatosan foganatosittatik.
E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítésére
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1901. július
hó 15-én fog kezdődni.
egyike u legegészségesebb italoknak — minden egyes
Ennélfogva felhivatnak:
családban meghonosúljon
1) az összes érdokoltek, hogy a hitelesítési tárgya
láson személyesen vagy meghatalmazott által jelenjenek egy palaczkot 3 k rért, egy k racherlitd krórt
meg és az uj tlkvi tervezet ellen netaláni észrevételeiket
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi tlkv végle a házba szállítani fogom.
Reményiem egyszersmind, hogy a helybeli irány
ges átalakítása után a téves átvezetésből eredhető kifo
gásokat jóhiszemű harmadik személyek irányában többé adó körök engem méltóan támogatni fognak, hogy
nem érvényesíthetik;
végre már ezen helyen is életképes legyen egy szik2) mindazok, a kik a tjkvben előforduló bejegyzé vizgyár. Megkívánja ezt a közegészségügy magas
sekre nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, hogy
a tlkvi hatóság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon feladata.
kezdődő eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az elő
E k stein R Turócz-Szt.-Márton.
terjesztéseiket igazoló okiratokat mutassák fel;
3 ) mindazok, a kik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak, de tkvi bekebelezésre alkalmas okirataik 979, sz. 1901.
nincsenek, liogy az átíratásra az 1 8 8 6 . XXIX. t.-czikk
1 5 - 1 8 . és 1 8 8 9 . XXXVIII. t.-cz. 5 ., 6., 7 . és 9 . §§.
értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak
s azokkal igényeiket a kiküldött előtt igazolják, avagy
Vallás- és Közokt. m. kir. Minister Úr f. évi 1 3 3 8 5 .
odahassanak, hogy az átruházó tlkvi tulajdonos az át számú magas rendeletével a folkusfalvi állami elemi is
ruházás létrejöttét a kiküldött előtt szóval ismerje el és kolai építkezés alkalmával foganatosítandó munkálatok
a tulajdonjogbekebelezésre engedélyét nyilvánítsa, mert költségeire 1 1 ,4 0 0 koronát méltóztatott engedélyezni.
különben jogaikat ezen az úton nem érvényesíthetik és
Ezen építkezési munkálat foganatosítására az árlej
a bélyeg és illeték olengedési kedvezménytől is elesnek; és
4.) azok, kiknek javára tényleg már megszltnt kö tés f. é. május hó 7-én délelőtt 10 órakor hivatalomban
fog
megtartatni.
vetelésre vonatkozó zálogjog vagy mcgszllnt egyéb jog
A zárt ajánlatok a megfelelő 10 °/o-nyi bánatpénz
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily be
jegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a be zel f. é. május hó 7 -ig d. e. 10 óráig nálam benyúj
tandók.
jegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy törKésőbb érkező ajánlatok nem fogadtatnak el.
jési ongedély nyilvánítása végett a kiküldött előtt jelen
A műszaki műveletek hivatalomban naponta 1 0 — 12
lenek meg, mert ellen esetben a bélyegmentességtöl
óra
között
megtekinthetők.
closnck.
Turócz-Szt.-Márton, 1 9 0 1 . április hó 2 4 -én.
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóczvármegye kir. Tanfelügyelősége:
Zniúváralján, 1 9 0 1 . április hó 2 1 -én.

s z i k v i z,

Árjegyzék ingyen!

A liire «

Árlejtési hirdetmény.

jutányos árak és
kellemes fizetési
feltételek mellett
kaphatók

B cd ő B éla ,

B erecz G yula,

kir. aljbiró.

1123.

tky. sz.
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1901.

Hirdetmény.
Folkusfalu község cs Buora puszta telekkönyvi
birtokszabályozás következtében az 1 8 6 9 . évi 2 5 7 9 . számít
szabályrendelethez képest átalakíttatik és ezzel egyide
jűleg mindazon ingatlanokra nézve, a melyekre az
1 8 8 6 . XXIX., az 1 8 8 9 . XXXVIII. és az 1 8 9 1 . XVI.
t.-czikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy
zését rendelik, az 1 8 9 2 . XXIX. t.-czikkben szabályozott
eljárás, a telekkönyvi bejegyzések helyesbbitésévol kapcso
latosan foganatosittatik.
E czélból az átalakítási előmunkálatok hitelesítése
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1901. évi
június hó 14-én fog kezdődni.
Ennélfogva felhivatnak:
1) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tárgya
láson személyesen, vagy meghatalmazott által jelenjenek
meg és az uj telelekkönyvi tervezet ellen netaláni
észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a
régi telekkönyv végleges átalakítása után a téves átve
zetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű harmadik
személyek irányában többé nem érvényesíthetik;
2) mindazok, a kik a telekjegyzőkönyvekben elő
forduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést
kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldött
bizottsága előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás
folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket
igazoló okiratokat mutassák fel;
3) mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdon
jogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre alkalmas
okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1 8 8 6 . XXIX.
t-cz. 1 5 - 1 8 . és az 1 8 8 9 . XXXVIII. t.-cz. 5 ., 6., 7 . és 9 .
§§-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni ipar
kodjanak és azokkal igényeiket a bizottság előtt igazolják,
avagy odahassanak, hogy az átruházó telekkönyvi tulaj
donos az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét
nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az (lton nem
érvényesíthetik és a bélyeg és illeték olengedési kedvez
ménytől is ölesnek; és
4 ) azok, kiknek javára tényleg már mcgszllnt köve
telésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az uj
bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy
törlési engedély nyilvánítása végett a bizottság előtt
jelenjonek meg, mert elleneseiben a bélyogmentosség
kedvezményétől elesnek.
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság, TuróczSzt.-Mártonban 1 9 0 1 . évi április hó 2 8 -án.

Fekete,

kir. táblai bíró.
811.

tk. sz.

kir. tanfelügyelő.
és az abból
előállított
hasonnevű
az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja.
_
BV* Egy kiséret erről mindenkit meggyőz.
r Kapható: Moskóczi Ferenczné üzletében Turócz-Szt.-Mártonban.

1901.

Hirdetmény.
Valcsa község telekkönyvo birtokszabályozás kö
vetkeztében az 1 8 6 9 . évi 2 5 7 9 . sz. szabályrendelethez
képest átalakittatik s ezzel egyidejűleg mindazon Hígatlanra nézve, a melyekre az 1 8 8 6 . XXIX*, az 1 8 8 9 .
XXXVIII. és az 1 8 9 1 . XVI. t.-czikkek a tényleges bir
tokos tulajdoiyogának bejegyzését rendelik, az 1 8 9 2 .

szivark apapir

szivark ah ü vely
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Turócz-Szt.-Márton,

ICO, tk, sz.

I * Legjobb
U Hgyártmány!
M l KiválóK ait
- kerékpárok
újdonságok! Utolérhetlcn árak!

1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszt.-mártoni kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhirré teszi, hogy a turócz szt
mártoni részvény-takarékpénztár és a turóczi keres
kedelmi és hitelintézetnek Jeszenszky Ferenczé József
elleni végrehajtási ügyében a Felső-Jeszen községben
fekvő s a fetső-jeszeni 3. sz. tjben A -f 6—
19" 2i)f
sor-szám alatt felvett és Jeszenszky Ferenczé József
nevére irt jószágtestekre Jeszenszky Ferenczé János
utóajánlata folytán 1713 K 80 f kikiáltási árban az
árverést elrendelte és hogy ezen jószágtestek az 1901.
évi május hó 20-ik napján d. e. 10 órakor Felső-Jeszen
községben a községházánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is el fog
adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság kikiáltási árának 10p/o-át készpénzben, vagy
óvadékképes érték papírban a kiküldött kezéhez
letenni vagy pedig a bánatpénznek, a bíróságnál lett
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elösmervényt átszolgáltatoi.
Kir. Jbiróság mint tkv. hatóság.
Turócz-Szt-Mártonban, 1901. január hó 3l-én.

Medzihradszky

kir. albiró.

k öh ögés és huruthnál
közjegyzőileg megerősitett b iz o n y ítv á n y
által elismerve : —^
Egyedül bebizonyított biztos hatással ■•cUeiltM ‘|{,
liö g ó * l iu i'iilli és p liija lU tta o ilÚ N iittl.
Kapható *<SO és -IO filléres csomagokban :

®

halála

2650

sir-koszorúk

valamint
mindenféle

divat- és confectio-árúházában

zacskóin

rajt áll a MAUTHNER- hév. J
bmhk:

Az összes 5 0 . 0 0 0 nyeremény
jegyzéke.
A legnagyobb nyeremény legszerencsé
sebb esetben :

1 .0 0 0 ,0 0 0

k orona

A nyeremények részletes beosztása a következő •

Korona, t ^

1 jutalom6 0 0 6 0 0

Jobb és megbízhatóbb

gazdasági- és kerti-magvak
nem léteznek, mint a minőket 27 év óta szállít

MAUTHIVERÖdön
cs. és kir. udvari magkereskedése lliH la p cM te n .
rodák és ) VII., Rottenbiller-utcza 33. szám. (Közúti villamos
raktárak: j m eg á iló h e ly e )= ^----------------- —Elárusító
I VI., Andrássy-út 23. szám. A m. kir. operával
helyiségek: / szemben.)-*

E-i áj

Kapható mimlen jobb füszerkereskedesben
cs vendéglőben.
legszerencsésebb esetben

fl „LA FLEUR” “

Kiváló szerencse TÖKÖKNÉL!!
V a g y o n s u liim N zercm 'N C M cK I c t l o k

ú llu liiiiK .

5 millió koronánál többet nyertek nálunk nngyrabecsfilt vevőink
Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a mi in. kir. szab. osztály-sors
játékunk, mely nemsokára újból kezdetét veszi.

100.000

sorsjegy

50.000

pénznyereménynyel

sorsoltatik ki, tehát az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási
jegyzék kimutatása szerint. — 5 hónap alatt összesen

*^3

1
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tizenhárom millió 160,000 koronát
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egy hatalmas összeget sorsolnak ki. — Az egész vállalat állami felügyelet
alatt áll.
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Az I. osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű betétjei a következők
egy nyolczad (Vsj frt - .7 5 vagyis 1.50 korona
egy negyed
(V*> > 150
» 3—
» 6- egy fel
(V2) » 3—
egy egesz
(Vi) » 6 — ,
12 A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése ellenében küldjltk szél. Hivatalos tervezet dijt;liánul. Megreiidelésokct kérünk.
tckintfel arra, hogy a nyeremónyhuzások már május hó 22.
és 23-án lesznek, azonnal, de legkésőbb
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Legnagyobb nyeremény

MAUTHNERféleMAGVAK.

A
Jacot»i Monopol
„La Pleur“

m a g n e s iu m - h y d ro c a r-

txxxxxxxxxxxxxxxxxxx

'Zyyrfmaletkl Ahíres

, szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohál
nyoznak. — Kapható :

igen tiszta , c a lc iu m és

X
X

X
XI

GROSSM ANN ADOLF

R u d o ls ta d t.

kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek,
a melyek az egészségre, főképen a légzési szervekre káros
hatással lehetnek, mellöztetnck.

X

legjutányosabb árak melleit dús választékban kapkatók X

szállítók.

s z iv a r k a p a p ir ...................
• • • i szivarkahü vely

n a g y m é ly s é g b ő l fa k a 
d ó á lla n d ó össze té te lű ,

gyász-czililiek o

T-U-róc - S z . - IvCárton'ba.n.
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X

Richter F. Ad. és társa,

C
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8 mZn-KOPORSÓKx

Liniment. Capsici comp.
egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 30
óv óta megbízható bedörzsölésöl alkahnaztatik köszvénynél, csúznál és meghűléseknél.
In té s . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig
-------- figyelemmel legyünk a „Horgony1* védjegyre
és a „Richter" ezégjegyzésre.
80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. árban úgyszólván minden
gyógyszertárban kapható. Főraktár: T ö r ö k
J ó z s e f gyógyszerésznél B u d a p e s t e n .
•

^KECYETEM ézeTe
VEOYT/tN lJ i1^ <

K a is e r -féle m e ll-c su k o r k á k
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Horgony-Pain-Expeller

kir. u d v a r i

vask eresk ed ése, Turócz-Szt.-M ártonban.

Turócz-Szent-Mártonban

A R ic h te r-fó le

csász. és

Tlie Premier Gfüle Co. Limitéi, Cméntrif (tngliá), tjer és Becs.
Pisoh.er iSld.olf é s P i a

GRABER MIKSA es FIA füszer-üzleteben

*•»

18. szám

1901. május 5.
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f. évi május hó 22-ig
bizalommal hozzánk küldeni.
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<gíV- B u d ap est
Föárudánk osztálysorsjáték osztályai:

1. Vaczi-körűt 4/a.
2. Muzeum-körút II.
3. Erzsebet-körut 54
Rendelőiévé! levágandó Török A. és Tsa bankháza Budapest.
Kérek részemre
I. oszt. in. kir. szab. osztálysorsjáték
eredeti sorsjegyet a Hivatalos tervezettel együtt küldeni.
J ntánvétclczni kérem.
Az összeget * korona összegben postautalványnyal küldöm.
j mellékelem bankjegyekben (bélyegben
A nem tetsző törlendő.

50,000 ZZ 13.160.000
Turóc-sat.-mártoni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.

