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Felvidéki Hiradó.
POLITIKAI HETILAP.

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre ......................................
Fé l é v r e ...........................................
Negyed évre ......................................

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 

előfizetések akiadóhivatalra czimezve Tnróez-Szt.-M ártonbaküldendők 

K iadóhivata l : a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda".

H irdetések lM*jntányo8abban. árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

Megjelen minden vasárnap.

K om oly szó Árvából.
Lapunk múlt számában megemlékeztünk 

az árvái politikai viszonyokról, a melyeket a 
fővárosi lapok is szellőztettek. Úgy látszik az 
árvái intéző körök maguk is belátták, hogy a 
sajtó utján köztudomásúvá vált hírekkel szem
ben nyilatkozattal tartoznak. Ezt a nyilatko
zatot meg is adta a megye bizottsága a f. hó 
15-én tartott közgyűlésen. Maga a nyilatkozat 
hazafias szellemben van tartva és kétségtelen 
bizonyságot szolgáltat arra nézve, hogy Árva- 
vármegye törvényhatósági bizottságának tag
jai túlnyomóan a magyar hazafias pártnak fel
tétlen hívei. Ezt megnyugvással vesszük tu
domásul. De ebben nem is kételkedtünk, a 
mint ennek lapunk előző számában kifejezést 
is adtunk.

Hogy azonban nemzetiségiek nemcsakhogy 
vannak, de még külön határozati javaslatot 
is nyújtottak be, a gyűlés lefolyásáról szóló 
tudósításból olvasható. De ebből azt is látjuk, 
hogy az árvái nemzetiségek még nincsenek 
teljesen a turóczszentmártoniak karjaiban. Az 
árvái intézőköröknek feladata rajta lenni, hogy 
ez be ne következzék.

Abból a körülményből pedig, hogy daczára 
a zord időjárásnak, a mely miatt vagy 50 bi
zonyos szavazat behozható nem volt, mégis 
101 szavazata volt a Lavotta-féle javaslatnak 
— azt kell konstatálnunk, hogy erős, hazafias 
vezetés mellett Árvában még minden rendez
hető. Nem keressük most, hogy kinek érdeme 
a felmutatott nagy többség. De a ki ezt létre
hozta, annak erkölcsi kötelessége ezt a több
séget együtt is tartani. És a ki erre képes, azt 
tekinthetjük az árvái állapotok rendezőjének.

Erre azonban alkalmilag visszatérünk.
A gyűlés lefolyásáról tudósításunk a kö

vetkező :
Arvavármegyo törvényhatósági bizottsága f. hó 

15-én tartotta meg alakuló közgyűlését, melyre a tagok 
daczára a kedvezőtlen időjárásnak oly nagy számban 
jelentek meg, minőben a tisztujitásokat kivéve, nem igen 
szoktak összejönni. Alire a főispán Csillaghy József meg
nyitotta a gyűlést, tele volt a terem, telő a karzat is. 
A szokatlan érdeklődést a lapoknak a főispánt, a me
gyei tisztikart s a törvényhatósági bizottságot támadó 
közleményei s a vármegyei törvényhatóságnak ezekkel 
szemben most prccizirozandó állásfoglalása okozták. A 
tárgysorozat első 4 pontja csakhamar elintéztetett. Az 
Üléssel és szavazattal biró vármegyei tisztviselők név
jegyzéke hitelesittetett; a bizottságok és választmányok 
tagjai kineveztettek, illetőleg mcgvalasztattak ; árvaszéki 
helyettes elnöknek Kiszely István ülnök választatott meg, 
Krova József helyébe.

Ezután következeit a gyűlés legérdekesebb pontja : 
Az „Egyetértés* napilapban múlt évi deczember hó 2_'-én 
és 25-én „Pánszláv áramlatok* czini alatt megjelent czik- 
kekro vonatkozó indítványnak tárgyalása.

Elsőnek szólalt föl Lavotta Kornél ny. törvény- 
széki biró, röviden ajánlván ez ügyben 35 társával alá
irt s irásbelileg megokolt követkozö indítványt elfoga
dásra :

Méltóságos Főispán U r!
Tekintetes Törvényhatósági Bizottság !
Az „Egyetértés* czimll napilap 1901. évi deczem

ber hó 22. és 25. napjain megjelent számaiban „Pán
szláv áramlatok* czim alatt két rendbeli, vármegyénk 
reputatióját az egész ország színe előtt mélyen sértő 
közlemény tétetett közzé.

Reméljük és hisszük, hogy a törvényhatósági bi
zottság helyeslő véleményével találkozunk, midőn ezen 
hírlapi közleményekre a tisztelt közgyűlés figyelmét fel
hívjuk, s azokra nézvo egy igazságos, s a tényleges 
viszonyoknak teljesen megfelelő adatok alapján álló ha
tározat hozatalára felkérjük.

Ezen hírlapi czikkok első sorban vármegyénk sze

retett s mindnyájunk által nagyrabecsült főispánját tá
madják, s annak oly ténykedéseket tulajdonítanak, me
lyek az igazságnak nemcsak hogy meg nem felelnek, 
hanem ellenkezőleg, azt alapjában felforgatva, az ország 
nagy közönsége előtt főispánunkat, illetve annak haza
fias működését, hivatalos ténykedését illetőleg a legsö
tétebb színben feltüntetni czélozzák. Közös tudomásunk 
főispánunknak kipróbált s hozzáférhetlen tiszta, hazafias 
érzete; az oly szeplőtelen, hogy annak bizonyításába 
bocsátkozni, teljesen indokolatlannak tartjuk.

Főispánunk ellen intézett támadással kapcsolatosan 
a vármegye közönségét támadják a jelzett czikkek. Ha 
szeretett hazánk törvényhatóságai között a miénk anya
gilag a legszegényebb is, merjük állítani, hogy hazafias
ságban nincs gazdagabb nála! Szeretett vármegyénk 
minden fia hőn szereti magyar hazáját, s hazafiui érzel
meihez kétség nem férhet, s ha vármegyénk fiai ilye
nek, kérdjük, lehet s szabad-c inegtorlatlanul hagyni 
az ország közvéleménye elé dobott azon vádat, hogy 
vármegyénk törvényhatóságában a pánszlávizmus burján
zik ?! Tisztelt Közgyűlés! Ily vádakat vármegyénk szü
löttje nőm tehetett; — nem képzelhető, hogy saját vé
rünk sokat zaklatott vármegyénk belső ellensége legyen, 
s közülünk egy valaki áruló szerepre vállalkozzék. Ép 
ezért csak külellonséggel állhatunk szemben, mely ellen
ség vármegyénk belbékéjét alapjában felforgatni, s tán 
azután kénye kedve szerint a maga önző czéljának ki
tenni óhajtaná.

Követve a czikkek eszmemenetét, mélyen sértve 
látjuk ügybuzgó s kötelességét mindenkor kifogástalanul 
teljesítő vármegyei tisztikarunk jó hírnevét. Hogy ezen 
tiszti kart, melyet csak az imént megejtett tisztújító köz
gyűlés bizalmával megtisztelt, a hazafiatlanság vádja jo 
gosan érhetné, nemcsak, hogy a  leghatározottabban mer
jük  tagadásba venni, de egyúttal helyén valónak tart
juk  kijelenteni, hogy tisztikarunk hazafiassága tiszta 
és szeplőtlen.

Végül nem reflektálva a közlemények egyes con- 
crét s a valóságnak legtávolabbról sem megfelelő álli 
fásaira, amennyiben a múlt év őszén megejtett bízott- 
mányi tagválasztások eredményo felett közölt téves állí
tásokat csupán az illető czikkezö politikai álláspontjának 
vármegyénk érdekével össze nem egyeztethető s azzal 
homlokegyenest ellenkező, sértett hiúságának tudhatjuk 
be: tisztelettel a következő indítványt terjesztjük elő.

Mondja ki a közgyűlés pártkülönbség nélkül, hogy 
az előadott rövid indokolást magáévá téve s mellőzve 
minden további bővebb fejtegetést, pusztán közismeretü 
tények és viszonyaink alapján:

ai Az „Egyetértés* czimll napilap múlt évi decz. 
hó 22. és 25. számaiban „Pánszláv áramlatok* cziiu 
alatt megjelent rosszakaratú czikkek tartalmán felhábo 
rodva. az azokban foglalt valótlan vádakat a leghatáro
zottabban visszautasítja;

b) ismerve az állalánosan tisztelt és közszeretetnek 
örvendő főispán úr hazafias és vármegyénk érdekeit min
denkoron istápoló intenlióit, azokkal magát mindenben 
azonosítja és a főispán úr működése iránt korlátlan bi
zalommal viseltetik;

c) teljes bizalmában és támogatásában részesíti a 
közel múltban megválasztott, kötelességtudó és kifogás
talan vármegyei tisztikart, és végül, hogy

d) minden további rosszakaratú vádaskodásnak egy 
szer s mindenkorra elejét vegye, ünnepélyesen és hatá
rozatikig kijelenti, hogy Árvavármegye közönségének és 
törvényhatósági bizottsága tagjainak aránytalanul túl
nyomó többsége hazafias, magyar érzelmű és a magyar 
áilamcszménck foltétien híve.

Egyúttal mondja ki határozatikig a tisztelt közgyű
lés, hogy ezen határozatát az egyes napilapokkal közli, 
s annak eszközlésével a vármegye alispánját bízza meg.

Végül kérelmezzük, hogy ezen indítványunk tár
gyalásánál annak határozattá leendő emelése iránt név
szerinti szavazás rendeltessék cl.

Midőn ezen indítványunkat a Tekintetes Törvény- 
hatósági Bizottságnak elfogadásra ismételve ajánlanók, 
maradtunk hazafiui üdvözlettel.

Arvavármogyc törvényhatósági bizottságának tag
jai : Lavotta Kornél, idb. Zmeskál Zoltán, Zaják István, 
Brincska Mátyás, Gyurcsák János, Vilcsek Jenő, itj. Mé
ress István, Kovalik András, l ’ányik István, Klein Vil
mos, Kovalik János, Haluska István, Jablonszky József, 
Kovalik József, Kubányi József, dr. Eckstein Márk, Kuff* 
ler Benő, Janik Károly, Murin János, dr. Langfeldcr 
Ármin, Vanista Ignácz, Murin Mátyás, Murin Árpád, Ko- 
válik Alajos, Andrássy Károly, Kohuth Antal, Kohutli 
Károly, Zeiscl Lipót, Zwara József, Zostyák József,

Reisz Ignácz, Meisel Simon, Michna Bertalan, Meisel 
Kálmán, Tomaschoft' Arnold, Kubinyi Miklós, Schurina 
József.

Utána fölkelt gr. Zierotin Előd azt hangoztatván,, 
hogy ö szabadelvű, s miután az indítvány nem a sza
badelvű párt részéről történt, ő azt el nem fogadja.

A következő szónok Abaffy Edmund volt. Meg
állapítja a tényállást, hogy az Egyetértésben támadó 
czikkek jelentek meg, melyekre egyrészt az alispán, 
másrészt idb. Zmeskál Zoltán képviselő nyilatkoztak. 
Az Egyetértés közölvén a rektifikáló ezikkeket, az 
ügyet egészen szabályosan elintézte; ép azért nem tartja 
szükségesnek az indítványt s azt annál is inkább elve- 
tendőnek véli, mert szerinte absurdum, hogy maga a 
törvényhatósági bizottság állítson ki magának hazafias
ságáról bizonyítványt, a mint lehetetlen az, hogy a bi
zottság valakit hazafivá avasson.

Abaftyt követte Richter János nagyfalvi plébános, 
ki azt mondja, hogy Ő a főispán személyét tiszteli, be
csüli, a tisztviselői kar ellen sem tud hazafias szempont
ból kifogást tenni, de mint néppárti embernek mégis 
föltűnő az, hogy néppártiak írtak alá azt a javaslatot, 
a melyben a főispánnak korlátlan bizalmat szavaznak, 
u  korlátlan bizalmat a kormány képviselőjének, mint 
néppárti ember nem szavazhat.

A következő szónok Krcsméry evang. lelkész a 
nemzetiségi párt nevében szólal fél. A beadott javasla
tot nem fogadja el, bár Ö is rágalmaknak nyilvánítja 
azokat a támadásokat, melyekkel úgy a  főispánt, mint 
a tisztviselői kart s a törvényhatósági bizottsági tagokat 
illették. Nem is érti, hogy miért éri a főispánt vád azért, mert 
itt nemzetiségi jelölt lépett föl. Fellépett az akárkány 
kerületben itt a Felvidéken anélkül, hogy az illető fő
ispánt vádolták volna érte. Hogy ők tótul is beszélnek 
néha a közgyűlésen, ezt a főispánnak vétkül felróni 
nem lehet, mert hisz tótul beszéltek az előbbi főispánok 
alatt is s beszéltek részint azért, mert némelyikük nem 
bírván teljesen a  magyar nyelvet, nem akarták rossz be
szédükkel a szép magyar nyelvet elcsúfítani, másrészt mert 
ha közérdekű dolgokról volt szó, akarták, hogy a ma
gyarul nőin értők is értsék meg az előadottakat. Rága
lom az is, hogy ök kívánták a jegyzőkönyvnek tót nyelvit 
vezetését is, mert ezt ök egyáltalán szóba sem hoztá.. A 
hazafiatlanságukra vonatkozó vádat is visszautasítják. A 
javaslatot amennyiben az nem teljesen hazafias emberek
ről is szól. nem fogadja el, ámbár nem tagadja, hogy 
a vezető körök concilians békülékeny eljárása s a megye 
érdekében kifejtett tevékenységük közelebb hozta őket 
a szabadelvű párthoz. A benyújtott határozatijavaslat he
lyett azonban a következő indítványt nyújtja be : 

Tekintetes Közgyűlés!
A napirenden lévő határozati javaslat ellenében 

mi aloliroitak alábbi indítványunkat ajánljuk a mélyen 
tisztelt bizottsági tagoknak elfogadásra.

a  határozati javaslat a) pontjára vonatkozólag ki
jelentjük, hogy — bár a javaslat által perhorroszkált 
hírlapi közleményeket mi is valótlanoknak, minden ala
pot nélkülözőknek, az igazsággal ellenkezőknek s igy a 
közvélemény félrevezetésére, külöuösen pedig vármegyénk 
belbékéjének felforgatására alkalmasaknak Ítéljük — 
mindamellett a javaslatban ajánlott visszautasításukat 
czéltalannak tartjuk, azon tapasztalatból indulva ki, 
hogy az olyan vádaskodásokat határozathozatallal, ha 
mindjárt egyhangú volna is az, elnémítani nem lehet.

A határozati javaslat b) pontját illetőleg a mi 
álláspontunk a következő: Jól tudjuk, hogy Csillaghy 
József úr is, mint bármely más főispán, föispáni állásá
ban a miniszterelnöknek bizalmi fértía, a mennyiben ha
zai törvényeink értelmében főispánokká való kinevezésre 
ajánlani egyes férfiakat a legfelsőbb helyen, a minisz
terelnök jogkörébe tartozik, ti mi Széli Kálmán minisz
terelnöknek „jog. törvény, igazság* jelszavával inaugu- 
rált érájában sem kecsegtetjük magunkat azon remény
nyel. hogy vármegyénk élére oly főispán kerüljön, ki 
óhajaink, — követelményeink — s jogainknak legalább 
az úgynevezett nemzetiségi törvényben foglalt minimu
mát éleibe léptetni iparkodnék. Ezért mi politikai tokin- 
tetben Csillaghy József főispán úrtól sem várjuk, do nem 
is várhatjuk (az ezen nemzetiségi törvényben foglalt 
jogainknak minden téren való keresztülvitelét) mert ő 
ép úgy, mint bármely más főispán is, nem adhat, do 
még ncin is Ígérhet semmit annak tudta és belegyezése 
nélkül, kinek bizalmából nyerto föispáni állását.

Ebből világos a mi álláspontunk, melyet a napi
renden levő határozati javaslat b) pontjával szemben 
elfoglalunk, amidőn őszintén kinyilatkoztatjuk, hogy egy
általában nem tartunk helyén valónak oly indítványt, 
mely szerint ezen közgyűlés egy oly állású férfiúnak



2 Túrói ü-Sil.-Marton ______ í  K J .  V I II É  H I H 1 K * l> O__________ 1902.Jan u ár 19.__________ 8. MtM.
bizalmat szavazva, kinek állása nem ezen közgyűlésből, 
hanem a miniszterelnöktől függ.

A javaslat c) pontjában foglalt indítványt is szük
ségtelennek és feleslegesnek találjuk, azon egyszerű 
oknál fogva, mert ezen közgyűlés tagjai a megyei tisz
tikar irányában még csak négy héttel ezelőtt annak 
majdnem kivétel nélkül történt egyhangú megválasztása 
által oly tüntetőleg nyilvánították bizalmukat, hogy szinte 
lehetetlennek látszik, miszerint ily rövid idő alatt ezen 
bizalmuk megváltozott, vagy csökkent volna.

A mi azonban a határozati javaslat d) pontját 
illeti, — a midőn Isten és ember, ország és világ előtt 
kinyilatkoztatjuk, hogy mi a Deák Ferencz önzetlen 
hazafiságából és őszinte igazságszeretetéböl kifakadt, — 
Ö Felsége I. Ferencz József apostoli királyunk által 
szentesített s mai napig minden magyar honpolgárra 
nézve kötelező erővel biró 1868. évi 44. t. ez. alapján 
állva, annak értelmében és szellemében egy egységes 
magyar nemzet egyenjogú és egyenrangú tagjainak tart
juk, valljuk és érezzük magunkat, s mint egy egységes) 
Magyarország, mint egy közös anya fiai ezen őshazánk • 
drága földjét s e földnek népét őseink példájára minden
nemű és mindennevíí ellenségtől saját vérünkkel, nem
különben magzataink vérével is megvédeni, tőle minden 
veszélyt elhárítani s boldogulására összes testi és lelki 
erőnket, szellemi és anyagi tehetségeinket feláldozni 
mindenkor készek vagyunk: s viszont, midőn hazafiság 
tekintetében személyeinket és cselekedeteinek bármely 
oldalról, akár öntudatosan és rosszakaratból, akár tudat
lanul és félrevezetésből, akár végre politikai viszketeg, 
bői és szélhámosságból ért bárminemű gyanúsítást, mint 
puszta rágalmat visszautasítunk ; nemkülönben pedig azon, 
ez idöszerint ugyan divatos, de valójában igazságtalan, 
méltatlan és bennünket mélyen sértő elnevezés cllen- 
mely szerint mi, magyar honpolgárságunk daczára, tót 
létünkre való tekintettel „idegeneknek" csúfoltatunk, 
történjék ez akár a társadalomban, akár a sajtóban, 
akár végre magában az ország-házában — a leghatáro
zottabban tiltakozunk; a mennyiben az indítvány d) 
pontja az ezen dologban megkívánt általánosságot nél
külözi és egyes bizottsági tagok hazafiatlanságára követ
keztemi enged — azt elvetni s az egész határozati ja 
vallat felett napirendre térni indítványozzuk.

Indítványunkat ismételten a Tekintetes közgyűlés 
tisztelt tagjainak ajánlva, maradtunk

Alsó-Kubin, 1902. január 15-én.
Arvavármegye törvényhatósági bizottságának ta g ja i: 

Skripenv János, Krcsméry Miloslav, Novák S. Pál, Pivko 
Iván. Szkiemk Ferencz, Knyazovics Emil, Pclry János, 
Ján Laco, Droba Dániel.

A javaslat felolvasása után egy hang a karzatról: 
„Ale ti mu d a l!" (De megadták n ek i!)

A következő szónok Csaploiits .Simon nyug. fő
jegyző, ki intransigens szabadelvűnek vallja magát s ép 
azért, mert a Lavotta és társai javaslatát oly sok nép
párti ember irta alá, gyanúsnak tartja a dolgot. Nem 
tartja megengedhetőnek, hogy a Lavofta-féle javaslatban 
az áll, miszerint a bizalom a főispán és a tisztikar iránt 
pártkülönbség nélkül kifejezettnek nyilvánittata, mert 
hisz különböző párt emberek nem fogadják el a javasla
tot. Az. nem állítja, hogy pánszlávok vannak a megyé
ben, de hogy nemzetiségi túlzók vannak, az a meggyő
ződése. A nemzetiségiekkel szemben kijelenti, hogy ö 
neki az a meggyőződése, hogy az 1868. évi 44. t.. ez. 
végrehajtása most már ellenkezik a politikai raisonnal s 
azt végrehajtani nem czélszerü. de nem is lehet. Végül 
oda conc’.udál, hogy ö elfogadja ugyan a Lavotta-féle 
javaslatot, de következő toldással:

kinyilatkoztatjuk, hogy szabadelvűek vagyunk és 
magyarok;

szükségesnek tartjuk a megyei szabadelvüpárt szer
vezését ;

kérjük az 1868. 44. t.-cz. revisióját!
Több szónok volt még feljegyezve szólásra, azon

ban közben felszólalt az alispán, a ki egyáltalán nem 
szándékozott szólani s lelkesedéssel utasította vissza az 
eddigi kifogásokat: hogy a bizottság nyilatkozata absur-j 
dum volna tagadja, ki nyilatkozzék, ha a bizottság nem. 
Ha hallgat, evvel beismeri a vádakat. Védekezik tehát, 
szint vall. őszinte hitvallást tevén magyarságáról s egy
úttal mint a legilletékesebb védi meg a főispánt s a 
megválasztott megyei tisztikart. A Richter által kifogá
solt „korlátlan" kifejezést, mint a főispán hazafiasságára 
s a megye vezetésére vonatkozót teljes jogosultnak s 
pártkühimbség nélkül aláirhatónak tartja. Csaplovics ki
fogását is visszautasítja, mert hisz éppen az, hogy a 
Lavotta-féle javaslatot pártállásra való tekintet nélkül 
írták alá, mutat arra, hogy ez nem politikai pártkérdés, 
hanem a főispán, alispán s általában a megye reputáczi- 
óját érinti, úgy végét akarja vetni a Lavotta-féle javas
lat a gyanúsításoknak a múltban s utjátvágni a jövőben, 
mert könnyű valakit ily veszedelmesen meggyanúsítani, 
akár egyes, akár testület, de nehéz a gyanút róla le
venni. És szükségét latja a javaslat elfogadásának annál 
inkább, mert rendszeres hajszát lát a hírlapi czikkek-l 
ben s ha a megye törvényhatósági bizottsága nem nyi
latkozik, beláthatatlan zavaroknak teszi ki a vármegyét. J 
Az alispán lelkes beszédjére felhangzott az „é^jen" s a 
közönség már erős „szavazzunk“-kal adott kifejezést tü
relmetlenségének. Még Richter szólt egy pár szót sze- ( 
mélyi kérdésben, de a főispán látta, hogy az ügy nyu
galommal tovább nem tárgyalható s a vitát bezárván 
sorrendben a Lavotta-, Abaffy-, Krcsméry- és Csaplo- 
vics-féle javaslatokra névszerinti szavazást rendelt el. Az 
eredmény: hogy a Lavotta-féle javaslatra 101, az Abaffy- 
félére 1, a Csaplo vits-félére 1, s a Krcsméry-félérc 6 
tag szavazott.

A vita általában az ügy komolyságához méltó, 
higgadt volt, a milyenre régóta nem emlékezünk.

Rendszeres gyanúsítás ellen védekezni becsület
beli kötelesség, a politikában pedig közérdeken alapuló 
szükségesség. Az a(jas rágalmazót meg lehet vetni, vagy 
megfenyíteni, de a közügyek terén az első íölbátoritá- 
sul szolgálna a rosszlclkü áskálódóknak, a másik sze
mélyes térre vinné át a közügyet, amit megfontolt poli
tikus annál inkább fog kerülni, mentül jobban meg van 
győződve arról, hogy az általa védott ügyet önzetlenül 
kell szolgálnia, mivel az nem magán ügy, hanem köz
érdek. De annál hangosabban föl fogja emelni a szavát, 
már csak a végből is, hogy az igazságnak érvényt sze
rezzen és a gyöngébbek megtántoritását tőle tolhetőleg 
megakadályozza. Ily helyzetben vagyunk mi, midőn 
óvást teszünk ama rendszeres ráíogások, álnok gyanú
sítások ellen, melyekkel a tót túlzók lapjai összes köz
hatóságaink tekintélyét s megbízhatóságát lerontani 
igyekeznek, hogy az ily módon a nép agyában keltett 
bizalmatlanságot s elégtllctlenséget a saját önző czélja- 
ikra kihasználják. Így a képviselőválasztások után el
akarták hitetni az ügyes-bajos néppel, hogy a közigaz
gatási hatóságok pártbosszú szempontjából hajtják végro 
a törvényeket s rendelcteket. A megyei választások le
zajlásával az esedékes adók s illetékek köteles behaj
tását használták föl alkalmid a nép izgatására. Legújab
ban pedig a bíróságokat gyanúsítják meg azzal, hogy 
politikai szempontok szerint járnak el Ítélkezéseikben. 
Nem véljük szükségesnek, hogy ezt a rondszeres nép- 
ámítást s annak vészes körülményeit kimerítőbben is
mertessük; különben is minden gondolkozó ember tisz
tában van az iránt, hogy ez csak anarchiára vezethet, 
ha útját nem állja a nép józan esze, melyet azonban 
mégis csak föl kell világosítani a ezélzatos gyanúsítá
sokról, a melyeknek egyedüli negája a gyűlölet kel
tése a magyar állam s a magyar hazafiak ellen. Nem 
is olyan nehéz föladat az, mint némelyek vélnék. Csak 
föl kell használni minden adott alkalmat a való tények 
megismertetése segélyével a nép fölvilágositására s 
józan gondolkodásának fölkeltésére minden alkalommal. 
Igv például a tót túlzók ismét az ismeretes 1898. jún. 
23-diki turócz-szent-mártoni tüntetést melegítik föl s ezzel 
akarnak bizonyítani, hogy a bíróság a politika szolgála
tában áll. Nem tartjuk érdemesnek, hogy ez elcsépelt 
dologgal bővebben foglalkozzunk ; csak arra utalunk, hogy 
ugyancsak azok a tót túlzók, kik most e rés judicata 
miatt újból s újból rekriminálnak, oly ünnepélyes óváczi- 
óban részesítették azt a bírót, a ki abban az ügyben 
az első elmarasztaló ítéletet hozta, mikor néhány hét 
előtt innen másfelé távozott, hogy részrehajtatlanságáról 
ezzel az ünnepléssel magok adták a legfényesebb bizo
nyítványt és igy az említett ügyben hozott Ítéletét is 
ratifikálták. Ennélfogva önmagukkal jönnek ellentmon
dásba, ha most az ellenkezőre pazarolják a nyomdafes
téket és papirost. Hasonló következetlenséget könnyen 
rájuk lehet bizonyítani egyéb vádaskodásaiknál is. És 
ha a népet ez iránt tájékoztatják azok, akik vele köz- 
vetetlenül érintkeznek, bizonyára nagyobb szolgálatot 
tesznek a való igazságnak s hazafias ügynek, semmint 
ha egy újabb Cicero a fórumon fölszóhalna, hogy: Quaus 
que tandem abutere, Catalina, patientia nostra ? (Meddig 
élsz vissza, Catilina, türelmünkkel?)

Liptói közgyűlés. Liptóvármegye rendkívüli köz
gyűlést tartott e bet elején, amelyen azok a jó tótatya
fiak, a kikkel való kiegyezés ellen lapunkban ismétel
ten felszólaltunk, már kimutatták a foguk fehérét, tót 
nyelven akarván povcdálni a megye székházában’ a 
mely tudomásunk szerint Magyarországon van. De az 
elnöklő Szmrecsúnyi Arisztid főispán is tudta kötelessé
gét, s arra való hivatkozással, hogy Liptómegyében 
nem a tót a jegyzőkönyvi nyelv, a tót nyelven való be
szédet nem engedte meg. Helyes! így kellett volna 
velük beszélni már az alakuló közgyűlésen is. s be nem 
engedni őket ogyetlen-cgy bizottságba sem. A törvény 
megengedi ugyan az idegen nyelven való felszólalást 
is a megyei közgyűléseken, ezt azonban azon biz. ta
gokra való tekintettel rendelte igy, a kik netalán a 
magyar nyelvet nem bírnák oly mértékben, hogy azon 
felszóllalhassanak. A Felvidék egyes megyéinek köz
gyűléseiben azonban ügyvédek, papok, köztisztviselők, 
tanítók stb. a kik a magyar nyelvet bírni kötelesek, a 
mint hogy tényleg bírják is, demonstratíve használják a 
tót nyelvet s ezt a mogyoi közönség többségben lévő 
magyarsága mindeddig türelemmol nézte és hallgatta. 
Így van ez Turóczvármogyében is, a hol Mudronyck, 
Duláék és a többi korifeusok, minden alkalommal tót 
beszédeket tartanak, és csak a közelebbi tisztújító köz 
gyűlésen szólalt fel röviden a tót párt egyik uj tagja 
— Morhdcs mosöczi evang. esperes — magyar nyelven, 
ritka kivételképen. Lelkesen üdvözöljük a liptói főis
pánt hazafias kezdeményezéséért s ugyanezt az eljárást 
ajánljuk a Felvidék mindazon megyéinek, a hol tót szó 
hangzik el olyanok ajkáról, a kik a magyar nyelvet 
bírni kötelesek és tényleg bírják is.

Megyei élet.
(Turoczvarmegye közigazgatasi bizottságának ülésé.)

Turóczvái megye közig, bizottsága 1902. évi január 
hó 13-án tartotta meg rendes havi ülését ifj. Justh György 
főispán elnöklete alatt.

Jelen voltak: Beniczky Kálmán alispán, Grummich 
Géza kir. tanácsos-pénzügyigazgató, Keviczky István ár- 
vaszéki elnök, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Dr. Skul 
téty István kir. ügyész, Borbély Kálmán főmérnök, Dr. 
Bemczky Ákos főjegyző, Dr. Haas Jakab főorvos, Dr. 
Im x  Adolf tiszti főügyész, Keviczky Imre közgazdasági 
előadó; továbbá id. Bulyovszky .Simon, Cserey Emil,

Justh Ferencz, Justh Kálmán, Klimo Vilmos, Kosza Jó* 
nos bizottsági tagok.

Jegyző: Csepcsdnyi .Sándor tb. főjegyző.
Ifj. Justh György főispán a megjelenteket az lyév 

alkalmából melegen üdvüzölto. He jelentette, hogy a múlt 
évben kilépő bizottsági tagok újból megválasztattak. 
Bejelentette továbbá a tisztviselői karban történt válto
zásokat és az uj tisztviselőket a maga részéről is a leg
melegebben üdvözölte. Itt is kegycletos szavakkal em
lékezvén meg a nyngalomba vonult két régi tisztviselő
ről Záthuroczky Tamás árvaszéki elnök és Csepcsányi 
Ferencz tiszti főügyészről.

Az elnöklő főispán javaslatára megalakitattak ezu
tán az egyes bizottságok. Nevezetesen megválasztattak :

I. Fegyelmi választmány. Rondos tagok a válasz
tottak közül. 1. Cserey Emil, 2. Klimo Vilmos. Az ál
lami tisztviselők közül: 1. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő. 
2. Borbély Kálmán kir. főmérnök. Póttagok: Választot
tak közül: Akantisz Rezső. All. tisztv. közül: Grummich 
Géza k. pénzügyigazgató.

II. A vármegyei pótadónak az 1883. évi XIV. t. 
ez. alapján való egyénenkénti kivetése ellen beadott fel
folyamodások elintézésére alakítandó bizottságba: Be- 
niczky Kálmán, Cserey Emil, Klimo Vilmos, Justh Fe- 
roncz.

III. Közig, erdészeti bizottság: Elnök: Justh Fe
rencz. Tagok : Akantisz Rezső, Keviczky Imre.

IV. Az erdei kihágási ügyek Il-od fokú elbírálá
sára hivatott bizottság. Rendes tagok: Akantisz Rozs.,, 
Cserey Emil, Klimo Vilmos, Rosza János. Póttagok: 
Kontsek György, idb. Bulyovszky Simon, RakoYSzky 
Iván, Justh Ferencz.

V. Arvattgyi felcbbezési bizottság: Föispánilag ki
nevezve rendes tagok : Akantisz Rezső és Rosza János. 
Póttag: Rakovszky Iván. Megválasztva rendes tag o k : 
Cserey Emil, Klimo Vilmos. Póttag: idb. Bulyovszky 
Simon.

VI. Börtönvizsgáló bizottság: Alispán, mint a főis
pán megbízottjának elnöklete alatt kineveztettek : Akan
tisz Rezső, Berecz Gyula, Klimo Vilmos, Keviczky Imre.

VII. A nyugdíj bizottságba: Cserey Emil, Klimo 
Vilmos:

VIII. a  törvényhatósági egészségügyi bizottságba : 
Borbély Kálmán, Schönaich Győző gyógyszerész (Z r;ó- 
váralja).

IX. A törvényhatóság mellett működő ipartanácsba: 
Rendes tagok: Schwarz Kálmán, Simko Gusztáv. Pót
tagok : Grossmann Adolf, Bulyovszky Samu.

X. Az 1898. évi 2-ik törvényezikk 72. §-a értel
mében ezen tőrvényszerint elbírálandó ügyekben 11-od 
fokú hatóságként oljáró bizottságba megválasztattak : 
Rendes tagokká: Akantisz Rezső, Cserey Emil, Justh 
Ferencz, Klimo Vilmos. Póttagok: idb. Bulyovszky Si
mon, Kontsek György, Rakovszky Iván, Rosza János.

A választások megejtetvén az erdészeti és mun- 
kásügyi bizottságok tagjai az előirt esküt letették.

Dr. Beniczky Ákos főjegyző adta elő a következő 
ügyeket :

A mosóczi távirda-állomás ügyében a koresk. mi
niszter a tárgyalásokat beszüntette. Erről a község ér- 
tesittetik.

A ruttkai Löwy-féle fűrésztelepen szándékolt épít
kezés ügyében a helyszíni eljárás f. hó 2o-ára kitüze- 
tett. A bizottság tagjai lesznek Borbély Kálmán főmér
nök és Beniczky Ákos főjegyző.

A szuesányi volt bíróra és pénztárosra fegyelmi el
járás folytán 100—100 korona bírság rovatott ki. Ezen 
ítélet ellen nevezettek felebbeztek, minthogy újra mog 
nem választattak. Az ügy a fogyelmi választmányhoz 
tétetett át.

Ruttkay Béla pribóczi jegyző a reá fegyelmileg 
kirótt pénzbírságnak részletekben leendő törlcszthctését 
kérte. A bizottság a törlesztést nem engedélyezhette, 
mert a törvény ez ügyben határozottan rendelkezik.

Az állatorvos jelentéso szerint, melyet a főjegyző 
mutatott bo, Budison és Jeszenben egy veszett kutya 
több embert megmart, miért is a kellő intézkedéseket kell 
megtenni. Első sorban gyepmesterok alkalmazását sür
geti. Megbizatott az alispán, hegy e tárgyban a jövő 
közigazgatási bizottsági ülésig javaslatot terjesszen elő. 
Ugyancsak felolvastatott a törvényhatósági állatorvos vé
leménye a sertés-orbáncz meggátolása tárgyában. A Pas- 
teur-féle beoltási módot ajánlja. A bizottság megbízta a 
közgazdasági előadót, hogy a községekkel érintkezzék az 
oltások megkezdése tárgyában és az eredményről tegyen 
jelentést. Egyben felhivatnak a főszolgabírók is, hogy 
az oltás tárgyában szintén buzdítsák a népet.

Előadott még a főjegyző több kivételes nősülési 
engedélyt kérő ügyet, továbbá kérvényeket mutatott be 
útadó leírások iránt. Ezek mind az eföadó javaslata sze
rint intéztettek el.

Az egyik járási állatorvos ellen megejtendő fe
gyelmi elővizsgálatnak megtartásával a bizottság Berecz 
Gyula kir. tanfelügyelőt és dr. Beniczky Ákos vármegyei 
főjegyzőt bízta meg.

Keviczky István árvaszéki elnök jelentése szerint 
2482 egyén van gyámság alatt. Beterjesztette egyben 
az árvaszék évi jelentését, a melyet a bizottság tudomá
sul vett. Az árvapénztár utasittatott, hogy a szokásos 
évnegyodes jelentéseket pontosan terjessze be, mindig 
a következő hónap végéig.

Dr. Haas Jakab főorvos jelentése szerint múlt évi 
dcczcinbcr hóban a közegészség ncin mondható jónak, 
mert az általános betegedés nagyszámú volt. A betege- 
dések legnagyobb számát gyoraorhurut, gyomorbélhurut 
s az influenza — képezte.

/t heveny-fertőző kórok közül előfordultak:
1. Kanyaró'. Jahodnikon 1, gyógyult. Pribóczon 1,
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gyűlt 12, meghalt 1, maradt 5. Mosóczon 5, gyógyult 
5  ; tehát a kanyarónak általában mindenütt kedvező 
lefolyása volt.

2. Vörheny: Ruttkán G, gyógyult 5, maradt 1. 
Turánban 1, gyógyult. Helyben 2, gyógyult 1, maradt 
1. Szucsányban 11, gyógyult 9, meghalt 1, maradt 1. 
Bálintfalun 1, gyógyult. Doánfalun 1, meghalt. Kis-ÍSel- 
meczen 3, gyógyult 1, maradt 2. Mosóczon 1, meghalt. 
Briesztyán 3, gyógyult 2, meghalt 1.

3. Hasi hagymáz: Bellán 4. gyógyult 3, meghalt 1. 
Rattkón 2, gyógyult 1, meghalt 1. Turánban 1, meghal;. 
Rudnón 1, gyógyult.

4. Roncsolő-toroklob : Helyben 1, gyógyult. Ruttkán 4, 
gyógyult 1, maradt 3. Alsó-Stubnyáu 4, gyógy.'.- 1, 
meghalt 1, maradt. 2. Szklenón 1, maradt. Mosócz 1, 
gyógyult.

5. Hökhurut: Turánban 3, gyógyult 2, meghalt 1. 
Kisfalun 1, maradt.

Mindenütt a kellő óvó- és gyógyintézkedések fo
ganatosíttattak. N.-Cscpcsénybcn az iskola 3 hétre bezá
ratott.

A gyógyszertárak megvizsgáltattak s jó karban 
találtattak. Két elmebeteg ügyében intézkedés történt.

Kiállíttatott 17 orvosi bizonyítvány s 14 orvosi lát
lelet, még pedig 13 könnyít és 1 súlyos testi sértésről.

Bemutatta még a főorvos évi jelentését továbbá a 
járási és körorvosok negyedévi működéséről szóló ki
mutatást. Sürgette a neczpáli és tótprónai körorvosi ál
lásoknak betöltését. Újabb pályázat kiírására a főszolga
bírók utasittatnak.

Grummicli Géza kir. tanácsos-pénzügyigazgató je 
lentése szerint az állami egyenes adók befizetése a múlt 
év hasonló időszakához mérten jóval kedvezőbb volt. 
Előadott még több bchajthatlan adóleirási Ügyet. A 
Cserny-féle tőke kamat-adó tárgyában a vizsgálat még 
ki fog egészittetni.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint a 
vármegye népoktatásllgye a múlt hónapban a rendes 
mederben haladt. Megemlítendő, hogy a vallás- és köz
oktatásügyi m. kir. miniszter úr a turócz-szent-mártoni 
áll. elemi iskolát és az óvodát a többi tanintézetektől 
elválasztani és ezen intézetek vezetésére megfelelő igaz
gatói dij engedélyezésével Riszncr József áll. iskolai 
igazgatót megbízni méltóztatott.

Kegyelettel emlékezik meg Zsorna Rezső ruttkai 
állami elemi iskolai tanítónak elhuny tárói, ki 14 éven át 
működött Turóczvármegyében és mindenkor azon lelkes 
tanítók közé tartozott, a kik a hazafias nevelés, taní
tásnak hivatott liarczosai. Helye egyelőre helyettesítés
sel van betöltve. Az állás végleges betöltésére kiíratott 
a szabályszerű pályázat.

Megycbiíl Turócz-Szeut-Miirtonbau. egy nyeslet lőtt, indyet a tarisznyájára kötött s &z-
eleiiu uyü ie sl ,an a hajtó kutyák ele törekedett. A fütyülésre való 

B 1 azf.pi nem felelt, mert félt, hogy az arra
vadat elriasztja. Egy bokor mögé húzódott 
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m e g ta r tan i. A v éd n ö k ség e t ifj. J u s l h  G yörgy aztán tévedésbe ejtette B-t. A golyó ezombján ment

gyógyult. Ruttkán 2, gyógyult 2. Turánban 1, gyógyult, i __ ^ ___________ ___
Helyben 20, gyógyult 20. Szt-Péteren 1, gyógyult. Kis-: F hő a v á rm eg y eh áz án  ..........
falun 1 gyógyult. LaszMron 1, gyógyult. Zmóváraban j m egyebal rendezősége. M int h a lljuk  “
14, gyógyult 14. Szlovánban 5, gyógyult 4, meghalt 1. ... í  . . r w e J . , ; felé toró vt
Jezerniczén 3. maradt 3. Nagy-Csepcsényben 18, gyó-fa m egyebalt f. év i fe b ru á r  hó ö -an  fogjak | g olt fó-zke

ütő eretfő ispán  vá lla lta  el; az  e lnökségre  pedig D r.'á t. s a mint bonezulás megállapította,
B en tczky  Á kos v árm egyei főjegyzőt v á la sz tó t-  átszakitván belső elvérzést okozott, 
tá k  meg. Az e lő k észü le tek  nagyban  fo lynak  és Helyreigazítás Lapunk múlt számában emli-
a ren d ez ő sé g  re m én y ű , hogy ezen a lkalom m al tetl P ^ ^  betörés n«m Német Prónan, hanem Privi- 
_  . , . ii gyen történi.
T u rő c zv ó r megy ének  , m e ll,gencz ,ó já t eg y ü tt Iá - 1 _  Sziné92et Turóoz-Szent-Martonban. Fehér Ka-
ha tja . M int h a lljuk  u g y an  e r te  a nap ra  R u tt-  roly sziniarsulata, mely jelenleg L ptó-Szent-Miklóson 
k án  is te rv ezn ek  m u la iságo t. Mt a k a r  ez le n n i?  tart előadásokat február hó második felere Turócz- 

—  Személyi hír- Ifj. Justh György turóczvármegye Szent-Martonba készül. Idejövetele attól függ, hogy 
főispánja néhanynapra a föv rosba utazott. Akantis/.. kellő számú bérlet lesz e részére biztosítható, meg 
Rezső znióváraljai k’özalapitvaoyi erdötanacsos álla- hogy kellő helyiséget kaphat-e az előadások megtar- 
pota még mindig válságos. itá*ara. Mar régebben nem volt ugyan nálunk szin-

-— Névnapi üdvözlések. Dr. Láng Ernő tu rócz-'tá rsu la t és igy nem volna indokolatlan Fehérnek be- 
szent-mártoni kir. ja rásbiró t névnapja alkalmából vonulása Azonban várjuk a felvidéki szinikerületnek 
nemcsak biró és hivatalnok társai üvdvözölték, de megalakulását, sőt azt is, hogy működését még ebben 
ez alkalomból Beszterczebányáról Dr. Tilesch Béla az evben megkezdje. Utána járunk a dolognak és a 
ügyvéd, Dr. Skultety István kir. ügyész, Dr. Félix jövő terve-tről tájékozzuk olvasóinkat — meg Fehér 
Antal törvényszéki bíró, Dr. Czikó Ferencz k incstári, Karoly színigazgatót is.
ügyész, utóbbiak feleségükkel is megjelentek, hogy a | Frank Zoltán tanár, ki utóbbi években
helybeli magyarsággal együ t minden jót kívánjanak Oráviczán a .Délkeleti Fürdő Lapokat* szerkesztette, 
az uj járásbirónak, a ki köielességtudasával, tapinta- j legköze ebb Miskolczra költözött és a »Borsodmegyei 
los eljárásával és jó modorával mindenki rokonazen- Lapok* politikai napilap segédszerkesztője lett. 
vét megnyerte. A kedélyes társaság ősi magyar szó- Co • •. „  , ,. . .
k* . szerint csak éjfel után szedelözködött d,csérve <«Van«lorlDk. E heten mar a karma-
a hazt asszony vendégszerető kedvességét. 1 i , t  "1  , X  ■ -1 * >6 Jn rócz  Szt.-Mirtonba

-  Adományok. Dr. Lax Adolf, kit legutóbb Tur ócz- 1 “ cs™iörf S’ Í,?, “  í  
varmegye ttw tí főügyészévé választót! a varmegye 7 “ ’ MküllO,negye, szász földmtvesek, a
i •• •• ■ . M - i. r i kik — állításuk szerint — nem is Amerikába, hanemközönsége, instaliacztós ünnepség megváltása fejeben k Némctorsz4 ba igyeke2tek munk4t ke^ , .  K»z-
a > t a n í t o k  H a z a h a n c  a  n m n z v a r m p o v p i  a m t ó k  s z n h a -1 . . . .  . °a »Tanitók Hazában* a turóczvármegyei tanítók szoba- 
álapja javára 50 koronát, a jeszeni ag. hilv. evang. 
templom orgonájának beszerzési költségeihez pedig

ségi bizonyítványon kívül azonban sem szabályszerű 
igazolványuk, sem útlevelük nem volt, s ezért akadá
lyozták őket meg a tovább utazásban és kisérték őket100 koronát adományozott. A »Tanitók Haza* javára il* ' „ 7 !j » «« “ ,jw *u“

tett adományért Turóczvármegye kir. tanfelügyelője ■ • ?  • • • a. a 10z’ a onnan ^ kor. Q̂1 .
köszönetét nyilvánította.

— Jegünnepely. A znióváraljai jégünnepély az 
idén sem marad el! Immár negyedik éve. hogy a 
zniói állami tanító képző intézel tanari kara az in
tézet kertjének fenyvesei között jégpályát létesített 
s azóta minden évben megragadja az alkalmat, hogy 
egy jegünnepely kereteben kis megyénk intelligenti- 
ajanak találkozóhelyévé tegye az intézetet. Az idén 
e hó 25-ere állapították meg az ünnepély idejét s 
jövedelmét a Tanítok Háza turóez-megyei szobája 
javara fordítják. Méltán hiszszük s reméljük, hogy 
vármegyénk közönsége — ismert áldozatkészségével 
pártolni fogja a rendezőség fáradságos munkáját — 
annyival is inkább, mert mint halljuk, az ez idei 
jégünuepély mennél szebb s impozansabbá tételére 
miuden lehetőt megtesz a buzgó tanári kár. Nem
csak fényes kivilágításról gondoskodik, de egyúttal

Az elmúlt hó folyamán elkészült a gazdasági is- jkörnyékünk legkitűnőbb zenekarát, a jelenleg Kör 
métlö iskolák törzskönyve. Ezen munkálat közben ismé-1 möczbányan szereplő Bartos Lajost is szerződtette, 
telten is bebizonyosodott, hogy ott a hol a taniló kellő ’Ez úton is felkérjük tehát vármegyénk intelligen- 
lelkesedéssel karolja íöl e nagy fontosságú ügyet, ott a tiáját, hogy egyrészt a nemes czélra váló tekintettel, 
felmerülő akadályok, ha nem is egyszerre, de fokozato- másrészt pedig az ünnepély érdekessége és megyénk- 
san eltűnnek és a gazdasági ismétlő iskola sikerrel tel- ben való szokatlansaga szempontjából is. az ünnepé- 
jesitheti feladatát. Némely iskolánál azonban agyakor- lyen ménnél nagyobb szambán megjelenni szivesked- 
lati területről igen mostohán van gondoskodva. Ncvcze- jenek, meri mint az előjelekből sejtjük, a rendező- 
tosen a jczcrniczi, nagy-cscpcsényi, tarnói és vriczkói &eg mindem megtesz, hogy az ünnepély és az inté- 
állami iskolák mellett csupán a tanítói kert szolgál a zeti zeneteremben következő iánc/.mulatsag az idei 
tanítás gyakorlati czéljaira. Ezeken a hiányokon múlhat- farsang legkedelvesebb es legjobb mulatsága legyen, 
lanul segíteni kell, a mi az illető községeknek lesz fe- A meghívókat éppen most küldik széjjel az egész 
ladata. E tárgyban a megfelelő intézkedések legközelebb • megyeben s ebből megtudható az is. hogy a tancz- 
megtétetnek. Jeleuti továbbá, hogy a vall. és közokt. muia'sag meg abban az esetben is m e’iartatik, ha 
m. kir. miniszter íSchröder Gizella szklenói r. k. tanítónő tálán a mostaui változékony időjárás magának a jeg- 
megválasztatását jóváhagyni s részére az államsegélyt ünnepélynek megtartását lehetetlenné is tenné. — 
folyósítani méltóztatott. A bellai közs. iskolánál ürese- A kikot illet figyelmezteti a rendezőség, ho^y azt a 
desben levő tanítói állomást a folyó tanév végéig helyet- bizonyos kötelezvényt, a melyet a turóczszenimárioni 
tesitéssel töltötte be és a teendők ellátásával Gurszky nagydiakok mulatsága alkalmával sokan alairiak 
Anna oki. tanítónőt bízta meg.

Az iskolai egészségügy általában tűrhető volt, bár 
több helyen egyik másik gyermek-betegség a múlt hó
nap folyamán is apasztotta az iskolát látogatók számát.

A kir. tanfelügyelő 
nélkül tudomásul vétetett.

a  kir. tanfelügyelő által előadott ügyekből felem
lítendő még, hogy a közig, bizottság által kiküldött 

véleményé alapján a járási töszolgal 
kopai ág. k. cv. felekezeti iskola eddig használt épüle
tét közbiztonsági szempontból tanítási czélokra alkalmat-

séggel a legközelebbi vonattal visszautaztak bérezés ha
zájukba. Midössze 500 kor. készpénzt találtak náluk, s 
midőn ezt megállapítjuk, egyben azt is hozzátehetjük, 
hogy ezek az emberek alighanem igazat mondottak, a 
mikor azt állították, hogy Németországba mennek, írért 
500 korona, a mennyit náluk találtak, 2 embernek sem 
elég az Amerikába való utazásra. Németországban tud- 
tunkkal nincs utlevélkényszer, ezer és ezer ember uta
zik oda hazánkból is évenként útlevél, igazolváuy nél
kül, miért nem mehetnek hát oda épen azok a 
szegény emberek, a kik kenyeret akarnak keresni ot
tan? Hiszen talán az a községi bizonyítvány is elég lett 
volna nekik Németországban. Nem kételkedünk abban, 
hogy a csendörség felsőbb utasításra já rt el ez esetbon 
is, de az ilyen utasításon föltétlenül változtatni kell mi
hamarább, mert az egyéui szabadság ilynemű korláto
zása szabad államban nein tűrhető ; a legkevésbbé pedig 
tűrhető az, hogy a szegény, de becsületes és békés 
muukás ember ott, a  hol a kabátos ember kivétel nél
kül szabadon járliat-kelket, csendőri őrizet és kiséret 
alá kerüljön.

— A végtelen pör. Ősi idő óta ta rt az a por,
mely a Csepcsányiak, Vladárok és Körmöczbáaya 
varos között felmerült. A város 126 ezer koronával 
hajlandó a nevezetteket kielégítem, de azok 200,000 
koronát követelnek így hat az egyességből. melyet 
Slubuyafürdón ’argyaltak, most sem lett semmi.

— Igazgatósági ülés A Turóczi Gazdasági Taka
rékpénztár Reszvény-Tarsasag igazgatósága ma, v a 
sárnap délután 2 órakor Znióváraljan a tanaréxpéoz- 
tar helyiségeben ülést tart

— Megmart emberek. Lapunk egyik előző szá
mában hírül adiuk, hogy Budison vesze’t kutya g a 
rázdálkodott. A hatóság a megmart embereket Buda 
pestre a Pasteur-fe.e intézetbe szállította a hol Ő<et 
beoltot'aK es megfigyeltek. Tizennégy naDtg voltak

rendezőség örz. es majd beszámol róla, hogy ki tar- j az intézetben e* most ege>zsegben vi-szaerkeztek 
toita meg szavat! I _  .Árvamegyei Hírlap* a melyről különben

— Turóczvármegye biralo vaia3ztmanya ifj. Justh sohasem tudni hogy megszűnt-e avagy csak szünetel, f. 
, . . r,. • , . , - György löispan elnöklete alatt f. hó 13 án tartott évi január hó 12 en adta ki 1 sö szamai Minthogy

A kir. tanfelügyelő jelentése minden megjegyzés ülé„t. Jelen voltak: B-racz Gyula kir .anfeIüayhIo. p-d,g az vau reá nyomva, hogy megjelenik minden
Kliuio Vilmos, Újhelyi Atilla,fö*/olgabiró, a választ- vasár ap, remélhető, hogy ezután valóságos heii- 
many tagjai es Dr Bemczky Ákos vármegyei főj-gyzö lap lesz

szakértők íeleménye alapjába járási töszolgabiró a prie- ” «ok í
nevezetesen Jeszenszky Ga-pare János felebbezóse a 275 gramm, színe Kissé sárgás de ériekét mégis 

lapnak jelentette ki és használatit eltiltotta. In a s , összegre bírja 3 millió koronára becsülik. Hogy

község elöljáróságának felebbezését az ott felállítani 
rendelt községi iskola tárgyában. Ugyancsak ezen ügy
ben felebbezést adott be az ottani ág. h. evang. egyház

ak jelenteje ki es nasznaiatat eltiltotta. es kosiyam választás ügyeben az igazoló-valasztniany ez ,ni;v mií.v ö-szeu kuümk ebből hoirv ezen árért
allal hüZOtL haiarozaiok ellen. A bíráló választmány 5 millió doboz valódi Reihy-feie pemetefű ezukorkat 
a felebbezeseket mind elvetette és az igazoló vala-zt* itíhet venni, 
manv határozatait jóváhagyta. Eszerin’ a jeszeni ke-

, .............  -  -  rületben Jeszenszky Gáspáré Dénes választásai mon
község is, a mely iskolájának helyreállítására meg arra dot:a kl érvényesnek, a tuiani, szuc-anvi, pnekopai 
utasittatolt, hogy az eddigi képesítéssel nem biró tanítója és> koslyani vaiasz asokat pedig megsemm si.etie. Ez 
helyett okleveles tanítót alkalmazzon. Mindkét felebbe- ul6bbl helyeken lehal uj választanok lesznek, 
zes egybe taglalva a vallas- es ktizoktatasllgyl in. kir.
minisztériumhoz fog íölterjcsztctni azzal a javaslattal,: — Vadászat emnerre. Aluli héten Malatinán vad-
hogy a felebbezést utasítsa el es a közigazgatási bízott- disznó vadászul tartaton, a me y egy ember halala- 
ságnak határozatát hagyja jóvá. val véizödiill. A szerencséden lövő egy régi. kilünő

Volitzer Dávid felsö-stubnvai lakosnak felebbezóse vadasz. Az eset úgy lőném, hogy a posztján B. hall-; kis erdekes felolvasást is tarlóit. A szerzői es a sze-
az ottani államilag segélyezett’ községi iskola épületén *»n » k u ta k a t maga felé bajiam készeidéiben varia replöket löbbször megtapsoltuk es kihívtak,
teljesített helyreállítások kifizetése tárgyában illetékes a va^at Nem-okara lat is a bokrok között valami j
intézkedés végett a vármegyei alispánnak adatott ki. j sötétet, fütyül, de a sötét test tovább halad, majd -  Bucsuzas. Mindazon jobara'aim nak és ismerő- 

----------------------------------------— ---------------1 megáll egy bokor mögött. A vadasz lat a sötét test j veimnek, kiktől M-skolezra törtónt távozásom alkal-

H I Í !  F T N T T  végeben egy farkoi mozogni most már abban a lel 1 raava! -  az idő rövidségé miatt -  személyesen
li n  u  x  x i  ' jes meggvóződe.xben hogy vaddisznó van előtte, odaiő. , . . _  . ,, , , , . .

-O lvasóinkhoz Lapunk mai szamában Dr. Czam Egy iszonyú ja jk ia lia , követ, lövéséi, B. odarohan, búcsú nem vehet, em, ez utón mondok szívélyes Isten 
bel Samu és Brdz Béla munkatársaink czikksoroza- s egy vergődő embert lat. ki néhány percznvi kinló hozzadot, s kérem tartsanak me? továbbra is jó
tainak folytatásai, a nagy anyaghalmaz miatt kény- da- után meghall. A meglőtt Dudaj. a volt uokrivac*i emleKÖKben. Miakolcz. 19J2. jan. 10.
telenek voltunk megszakítani. I bíró volt, ki hasoulókepen kint lévén a vadászaton, W«tM Már.

— Színház. Lip'ó-Szent-Miklósról írja levelezőnk . 
Fehér Karoly szunarsuiata e héien fejezi be itteni 
működését. A társulat szép pártolásban részesült a 
hazafias közönség részéről. Túri Mariska és Remete 
Géza különösen teisze tek. Ez a társaság is előadta 
dr. gróf Matuska Laszió a »Lipió* szerkesztőjének 
Báró úr a tilosban cziinü vegjatekát. A darabban 
volt zene es enek be ' 6 1  is, sőt a szerző még egy



Turóc-Szt.-Márton p b I í V I d A k i  i i  ■ k  *  n  « . 1902. január 19. 3. szám.
—  Nyilvános szamadas Az ábrah&mfalvi állami 

elemi népiskolában 1901. évi decz 29-ón tartott 
gyermek .“zinielöadás bevételéről és kiadásáról. — 
Bevétel jegyekből 76 korona 80 fillér; felülfizetésböl 
8 kor., összesen 81 korona 80 fillér. K iadás: ruhára, 
világításra, a szükséges fölszerelés elhozatalára és 
más egyebekre nyugták szerint 60 kor. 80 fill Ma
radt tehat 20 korona tiszta jövede em. raey  az isko 
lai könyvtár gyarapítására fog fordíthatni. Felülfizet
tek : Fukasz József 80 fill., Palik Karola 80 fill., 
özv Or zágh Ignáczné 1 kor. 60 fill., Folkusházy 
Gábor 1 kor. 60 fill., Hercz Sara'’ 80 fill., Kontsek 
György 2 kor. 40 fill., Gregorovits László 60 fill., 
llgó László 80 fill., kik fogadják ez utón hálás kö- 
szönetemet, úgyszintén özv. Országh Ignáczné úrnő 
még külön, ki a fia által használt díszes öltözéket 
sajat költségén csináltatta meg s azt azután az isko
lának ajándékozta. Abrahámfalván, 1902. január hó 
7-én. Kristófcsák Lajos, tanító.

— Időről időre jó, ha emlékeztetünk arra, hogy 
mihasznosat mulasztottunk, mi előnyöset nélkülöztünk 
így tíz esztendő óta, a mindennapi kávéasztalra 
kiválóan fontos uj bevezetést a csaladók nagy száma 
saját előnyére figyelemben tartja és állandóan ápolja. 
Szükségét érezzük azonban még mindég annak, hogy 
minden háziasszony és anya figyelmeztessék arra, 
hogy a ma már mindenütt a legjobb sikerrel beve
zetett Kathreinef-fóle Knéipp-maláta kávé mint pótlék 
a babkávéhoz, a kávéitalt nemcsak ízében lényegesen 
finomítja, hanem ezt egyúttal, ami pedig igen fontos, 
az egészségre nézve előnyössé teszi. Egyszerű fogalom 
szerint sem létezhetik ideálisabb kávévegyület mint 
az, a mely a kellemes és kedvelt babkávéízt a honi 
maiét egészségi elönyeivól egyesíti, a mint ez az 
eset a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávénál oly 
fölülmulhatlan módon fenforog. Ez továbbá azt az 
összehasonlíthatatlan előnyt bírja, hogy »tisztán« 
azaz minden babkávé hozzáadás nélkül is, igen 
kellemes kávéízzel bír, és ezen okból mint legjobb 
pótlás ajánltatik ott, a hol a babkávé orvosilag 
meüőztetni rendeltetett. Nem eléggé hangsúlyozhatjuk, 
hogy csakis a »valódi< Kathreiner, az ismert eredeti 
Kathreiner csomagokban mutatja fel mind ezeket az 
előnyöket, a melyekkel a még mindig felmerülő u tán 
zatok, az úgynev-zett »nyitott áru*, a mi nem egyéb 
mint egyszerűen pörkölt árpa avagy maláta, sohasem 
bírhat.

Szerkesztői üzenetek
—  V. S. M. A mi történt, teljes jóakarattal történt. A 

mit levelében ir. arra távolról sem gondoltunk. Különben béke' 
velünk. — Dr. Cz. S., Budapest Szives ígérete alapján várjuk 
a szemlét. Annak igen jó hasznát tudjuk venni. Egyebekre is 
számítunk. — St. S. Legközelebb sorra kerül. Térszüke miatt 
sokat kell törülnünk mindenből. — H. A. Sajnáljuk, de még 
fizetésért sem vállalkozhatunk a közlésre. — V. D., Tót-Próna. 
Levelét megkaptuk. Nem közöljük, mert azt nem szorosan a 
közönséghez intézte, hanem inkább hozzánk. A mit levelében 
ir azt mi is tudjuk. Tudjuk azonban azt is, hogy mai határo
zatlansága teljesen indokolatlan. — P. E., Znión. A legjobb 
akarat mellett lehetetlen volt. Dr. Czambel Samu czikkének 
folytatását, tárczánkat és híreinknek nagy részét is ki kellett 
hagynunk. Az Olvasókör gyűléséről szóló referáda jövő szá
munkban jön. — R. S., Szucsány. Csak a jövő számban.

Felelős szerkesztő : Borét-#. G y u la ,  
Főmunkatársi Bi i n ü  J a n ó * .

Téli menetrend a magyar k.r. allamvasutakon.
(Érvényes 1901. évi október 1-től kezdve.)

Budapest— T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest:
G yv. i. réggé; 7 30, e. d. u 1*58 i. d. u. 2 49, erk. este 9 20 
S/v. i. d. e. 9*35, erk. este 8- 11 i.re gg . 7-44, érk. este7  OO 
G y v  i. d. u. 3 45. é. este 10-37 i.re g . 5 41, érk d.u. 12-50 
S/v. 1. d.u. 5 20, erk .reggel 7 16 i. este9-03 érk .d .e . IO 05 
V v. i.é jjel 1 f  10 .érk .d .e  1 1 5 8  1. d.u. 4 32. erk. re g g .5 ‘20 

T.-Szt.-Márton— Ruttka: Ruttka— T.-Szt.-Márton:
G yv. ind. d.u. 1*58. erk. d.u 2 0 6  i. d. u. 2-40, ern d .u . 2 4 9 ]  
S/.v. i. este 8-11, érk. este 8-20 i. reg. 7-30, érk. reg. 7-44
G y v . i.este 10 3 7 ,érk .este  10-45 '•re? 5 30, érk. reg. 5 41
S  v. 1 regg. 7 16, erk. reg. 7 29 i. este 8 45. érk. este 9 03
V v. i. d.e. 1 1 58, érk. d.u 1 2 1 0  i. d.u. 4  20, erk. d. u 4.32

Budapest— Zsolna Zsolna— Budapest:
G yv. i.regg e l 7 30. ertt. d.u. 1*50 i. d.u. 2-55, ér«. este 9 25 
Szv. i. d .e .  9 2 5 . érk. este 8-26 i. este 9 25, érk. reg. 7-05 
G yv. i. este 6 -1 5, érk. ejjel 1 2 13  i. éjjel 3 45, érk. d. e. 9 45 
Szv. i. éjjel 10-40, érk. re? . 8 26 i. reg. 5 24, érk. d. u 5.55 

A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút téli menetrendje 
Ruttka— Kassa:

SE1FERT JÓZSEF
c i á § z  é s  k i r .  u d v a r i  f e g y v e r  u r á l i i t  ó |

POZSOÍIY, Halászkapu-utcza 4.
■ n le r iirb a lm  t e le f o n

Ajánlja dús raktárát

"  „ D I A N A "  fegyverekből,
ugyszinte

RATIONEL (kakasnélküli) fegycrekböl
I. P. Sauer und Sohn c:ég KRUPP FRIGYES-fél.

különleges aczélcsövü fegyverekből,
eredeti gyári árakon. —  —

Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és leg
jobban lövő vadászfegyverei s kimerítő leírással, valamint 
számos előkelő vadászkedvelők és hivatásos vadász-refe- 
rencziával, úgyszintén á r J e g y x é k K e l  készséggel szol
gálok.

Kész vadásztöltények, [pontosak és megbízhatók, a 
iegjobb rendszer szerint, 

osztr.-magy. igen finom vadász- és ezéllövő porral, úgy
szintén oszlr.-magy. füstnélküli vadászporral töltve szállí
tok bármikor pontosan és frissen töltve,# minden% kalibe- 
rtíhöz a legolcsóbb áron továbbá cm. c « k i r .  á l l a m i  
á r u d a  á l l a l  osztrák-magy. füstnélküli I. számú vadá
szati és tárcsa-lőporral töltött töltények eredeti áron kap
hatók.

Vadászati, utazási és sportkülönlegességek.
F e n t i  e z e g  k i f i i i i l e t l e t e l l  1

a m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium 
által .‘1853. sz. a. Budapest, 1893. deczember 1., a m. kir. 
honvédelmi minisztérium által 5219. sz. a Budapest, 1882. 
okt. 15., a cs. és kir. hadügyminisztérium által 3686. Abth.

sz- a. Bécs, 1881. decz. 17., a cs. és kir. honvédelmi 
minisztérium által 3064,572. IV. sz. a. Bécs, 1882. már- 
czius 16., a m. kir. kereskedelemügyi minisztériumtól, 

Budapest, 1897. április 2-án.

A Rlchter-fóle

UNIMENTÜM CAPS. COMP.
H o r g o n y -P a in -E x p e lle r

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsöléslil alkalmaztatik 
köszvénynél, eláznál és meghüliseknil.
In tés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
i_L_!_í óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Horgony" vódjegygyel és a„Richt»r"czég-

S zéssel fogadjunk el. —  80 f., 1 k. 40 f. és 2 k.
n a legtöbb gyógyszertárban kapható. 

Főraktár: Török József gyógyszerésznél 
Budapesten.

F t ic h t e r  F 1. A .d. é s  tá r s a
csáez. éo kir. udvari szállítók.

. .  . Hudolatadt. . _ , .

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

-1— .....— ■ Kiadta a „Kisfaludy Tá rsa iig " . .......  ...........

4 kötőt ára 8 (rt helyett 3 frt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör a egyszersmind finoman ár
nyaló atylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van.

TWAIN MARK és WARNER K. D.

•  AZ A R A N Y O Z O T T  KOR. •
—  Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál. «=»=>

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

Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre - 
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és megvan az ítélet.

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

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

MARKEVITCH B.

A SZÖGHAJU , Forditúttaé°SZIGETHY SZALAY E. 

Ára 1 Irt 20 kr. helyett 60 kr.
350 oldal terjedelem.

Nincs e regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és 
érdckeB cselekményt.

150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerü borítékban

3 frt helyett 65 kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I Irt 10 kr.

A szerény czim engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Bartha Miklós, a nagyszerű publiczista letesz az ö szila 
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.

Az itt felsorolt művek, a megjelölt árakban
utánvét mellett vagy az összeg beküldése
ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren

delhetők meg.

választékban
kapható

GRABER MIKSA és FIA":
,X’-u .x c c :z -3 z t .-2 v £ á r to n ‘ba.rb.

i du  4-Jo ént euel 11 :o  Mirlgydaganatoknál, görvélynél, angol betegségeknél, bőrkiütéseknél 
j '  ' V r _ köszvenynól. csúznál, torok- és tüdőbetegsegeknél, idült köhögésnél.

e s ie iu 3o erK.reg.7 30 gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá
nosan kedvelt és sokat hazsnált

Laliusen j jód- vas>

Kassa— Ruttka
Szv. i. d.u. 4-00, érk. éjjel 1 1-20 
S/v. i. d. u. 1 ■ 10, érk. este 8 08 
G y v . i. re?. 8-00, erk. d .u . 2-10 
Szv. i. reg  5-05, e. de ben 12-02 
Szv. i. este 8-50, erk. reg. y 2 0 

Ruttka—Zsolna:
Szv. i. reg. 8 05, erk. reg. 8-35 i. reg 6-05, er«. reg. 6-40
Szv. i. d u. 12-26, érk d u. 12-54 i d. u. 3-40. érk. d. u. 4 06
G yv. i. d u. 2-22. erk. d. u. 2 45 i. d. u. 15 8 , érk. d u. 2-21 A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. Gyógyerejére nézve fölül-
Sav. i. este 8 14 . erk. este 0 02 i. este Q Ot, erk. este 0'4O ? ul kSsaltmíuyt H  naM, íydsVMert. In  fölötte

• ■ • - . , ' _• ' finom és enyhe, miért is úgy gyermekek mint felnőttek szívesen
-éjjel I I  34. é. éjjel la. OO 1. reg. 4-00. erk. reg. 4 30 szedik én könnyen emésztik. Az utolsó évi használat (kb. 80000 

Kralován— Árvaváralja: Árvaváralja— Kralován: | üveg) legjobb bizonyítéka jóságának és kcdveltségének. Számos
3 elismerő és köszönö levél. Ara 3 és 6 Kor., utóbbi nagyság

i.d.u. 2-33. érk. este 8 35 
i .d .e .9  15. érk d. u. 3 33 
i. reg. 4-45 érk.d. r. 11-50 

Zsolna— Ruttka csuka - máj -olajat.
Szv.

Kapható:

S/v. i. d. e. 1 1 40, érk. d u. I IO i. d.e. 9 l 5. erk. d.e. 10 50 elismerő és köszönö levél. A ra  3 és 6 Kor., utóbbi nagyság
Sav. i. este 5 1 5 , érk. este 6  52 j. éste 5-27, érk. esté T 10 boí.aabb baflínilatnál elönyöacbb. A beszerzésnél tessék Jigyelni a
c  , .e ■ 1 ~ ■ j  '  . , gyáros ezégére: K a ln iM e n  gyógyszerész, Bréma.
Sav. t .t l .e  9 5 6 ,erK .d .e . t i  32 i.d .u . 3-00, é r k .d .u .4  3 S l i, j ’| t.| l n „  l m r í . l l t ,-  2 2 "  -

Zsolna— Rajeczfürdő: Rajeczfürdö— Zsolna:
Szv. i. d. e. 9 00, erK.  d. e. 9-57 i. reg. 7-03, ént. reg. 7 55
Szv. i. d. u. 3-48, érk. d. u. 4-37 i.d.e. 1 1-48,érk .reg. 12 40
S/v. i. este 9 30. érk. este 10 18 í. este 7 24, érk. reg. 8 1 5  
Május 26-tól, szept. 15-ig minden vasár- és ünnepnapon köl.
S/.v. i. d. u. r  18, erk. d. u. 2*o$ i. d. u. 2-26, erk. d. u-3111 
S z v . --------------------- -------------- i.é jj. 10-58. érk. éjj. 14.06

/o o o k x x x x x x x x x x x x x x x ;

| A „LA FLEUR”
Á  szivarkapapir • • • • • 

szivarkahüvelya  •  •  •
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama veeyi szerek, 
a melyek az egészségre, lőképen a légzési szervekre káros 

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

vu  „ L i a  I " l e u r “
A  szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
i g  nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá- 

nyoznak. — Kapható:

^  Wlx Miksánál T.-Szt.-Mártonban.
v:xxxxxxxxxxxxxxxxxx9

Eckert „ E d e lr a u t e “ -ja. a
Kellemes izü és gyomorerösitő alpesi fü- 3  
vekből készült di&tetikus l e r m é n z e l e R  fcá 
l i k ő r .  Vadászatok és utazások alkalmá
val vízzel vegyítve kitünően üdítő. Legjob

ban ajánlható házi-szer.
Cs. kir. orsz. szab. likőr-gyár

ECKERT ALBERT, GRÁZ

K é k é rt „K « le lrau te“-Jél
ajánlják:

H A  1 ,140  <■« M T A  H M  K  
T I I O f l H A  I I .

TURÓCZ-SZENT-MÁRTONBAN.
t l l r . S » . I . - l l H r l » l l l m i l . l l » » ,n r m .m u u i .n iv

sz iv a rk a 
papir

Kiadótulajdonos: ÖIT. Blosköozl rerenozné

sz ivark a-  
h ü vely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
_  I V  Egy kísérlet erről mindenkit meggyőz. - | | l
V Kapható; Moskóczi Ferenc*"* üzletében Turócz-8zt.-Márenban

és az abból 
előállított 
hasonnevű

Turóc-aat.-m&rtoni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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