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Felvidéki Hiradó.
POLITIKAI HETILAP.

E l ő f i z e t é s i  a r a k :
Egész év re  ..............................................

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turóez-SEt.-M ártonbaküldendők

Hirdetőnek l«sjutányo8ahban. árszabály szerint 
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda elfogad.

Negyed évre  . . . . 2 » K ia d ó h iv a ta l : A turocz-szt.-martoni „Magyar Nyomda". Megjelen minden vasárnap.

És nem is kell messzire mennünk. Nem Ez az akna-munka azóta folyik és a fel
szükséges, hogy a mai állapotoknak csiráját a vidéki magyarság jóhiszeműségében sokáig 

' messze múltban keressük. Mégcsak a szabad- nem számította azt oly pusztítónak mint a 
A képviselőházban lefolyt nemzetiségi vita, ságharcz idejében felmerült tót túlkapásokat is milyennek azt az elmúlt 10—15 év alatt fel- 

mely leginkább a Felvidék viszonyaival fog-[nagyobb fáradság nélkül győzték le elődeink ismerte.

A felv idék i m agyarság.

lalkozott, erősen feltüntette azt az elszigetelt
séget, a melyben a magyarság a Felvidéken 
leledzik. Nem kívánjuk a magyarság hazafias 
küzdelmeit ismertetni, mert hiszen nyilván
való, hogy a pánszláv törekvések kerékkötője 
tisztán a felvidéki magyarság" tántorithatlan 
hazafias kitartása volt, a mely lehetetlenné 
tette, hogy ezen felforgató eszmék mélyebb 
gyökeret verhessenek. Ámde, ha a felvidéki 
magyarságnak mai közgazdasági és kulturális 
helyzetét tekintjük, sajnosán kell tapasztalnunk, 
hogy nemcsak az ősi erények vannak fogytán, 
de a mi magyarságunk napról-napra jobban- 
jobban elveszíti azt a közgazdasági réven meg
szerzett poziczióját a mely részére a közügyek- 
ben való befolyást biztosítja. Tagadhatlau, hogy 
a felvidéki magyarság bár szívósan ragaszko
dik az őseitől örökölt birtokhoz, mégis a gazda
sági válság, a megváltozott életviszonyok és 
igények mindinkább és fokozottabb mértékben 
zavarólag hatnak ennek az osztálynak további 
megerősödésére.

Sajnosán kell konstatálnunk, liógy azok 
a falusi kúriák a melyek hajdan vezetői vol
tak a község közügyéinek, irányadói a társa
dalmi életnek, rohamosan kezdik elveszíteni 
befolyásukat s nem ritka az eset, hogy a ma
gyar köznemességnek egyik-másik családi tra- 
ditióval bíró képviselőjét, a saját falujában 
buktatják meg egyházi vagy más téren, egykori 
jobbágyai.

És a mi még sajnosabb, konstatálható az 
is, hogy a befolyásnak csökkenése nem min
dig van arányban az illető közgazdasági hely
zetének mérvével, mert vagyonikig teljesen 
független egyénekkel is megesik, hogy szemé
lyes befolyásuk nem sokkal több a semminél. 
Ézek az elszomorító jelenségek adják kezünkbe 
a tollat ösztönözve bennünket arra, hogy a 
felvidéki magyarság ügyével foglalkozzunk.

sőt még a legutóbbi évtizedekben is csak itt ott | Nagy hiba volt, hogy annak idején a nem- 
sikerült a tót túlzóknak lábukat megvetni és zetiségi túlkapásokat mindjárt csirájukban el 
egyben másban eredményeket elérni. Azt hisz- nem fojtották és a magyarságot a tót túlzók- 
szük hogy nem csalódunk, ha a mai álla- kai való küzdelmében jobban nem támogat- 
potoknak eredetét attól számítjuk a midőn a ‘ták. Mert, hogy a pánszláv törekvések még 
70-es évek elején a tótok társadalmilag is el- jobban nem mételyezték meg a felvidéki tót 
váltak és ezzel a társadalmi érintkezés is meg- ajkú lakosságot, az minden más hiba mellett 
szűnt. Ettől az időtől kezdettek a tót túlzók mégis csak annak a kisbirtokos magyarság
szervezkedni, akkor indították meg lapjaikat, nak az érdeme, a mely ösztönszerüleg kezdet- 
a melyek ugyancsak pusztító munkát végeztek, töl fogva erős ellenállást tanúsított. És ha ez 
az utóbbi három évtizedben. a magyarság szervezve lett volna, bizonyára

A magyarság elszigeteltsége a hetvenes jobban kiállotta volna a küzdelmet és a tót túl- 
évek elejétől számítandó, mert ettől az időtől, zók nem bátorodtak volna fel annyira, mint 
kezdve a tót túlzók pártja erélyesebb akcziót azt a legutóbb megtartott országos képviselő
indított meg, a melyet mint most, régente is a 
turócz-szent-mártoni tót ügyvédek szítottak leg
jobban. Ettől az időtől kezdődnek a tót mártí
rok, mert a törvény rendelkezésével lépten 
nyomon ellenkezésbe jutottak és csak nagy

és megyebizottsági tagok választásánál észlel
hettük.

Mert a ki ezt a küzdelmet végig élte, az 
előtt tisztán áll az, hogy a tót túlzók mai szer
vezett voltukkal utolsó emberüket is kitudják

lelkiségünknek köszönhetik, hogy ezeknek a;használni és az a nagy többség a melylyel
mártíroknak száma nem tízszer annyi, mert 
sehol a világon nem lehet annyi izgatást meg- 
torlatlanul elkövetni, mint a mennyit a tót túl
zók lapjai az utolsó három évtizedben elkö
vettek.

Nagy kár, hogy a felvidéki magyarság a 
mikor ezekkel az áramlatokkal szemben ma
gát elszigetelte, egyben nem szervezkedett. 
De ki hitte volna abban az időben a mikor 
a magyar nagylelkűen ismét keblére ölelte 
azokat is, a kikkel csak néhány év előtt is 
fegyverrel állott szemben; hogy akkor a mi
dőn fátyolt borítva a múltakra egy szebb jövő 
reménye kecsegtette, hogy akkor sikerrel ás- 
kálodluissék egy csoport, a melynek álprófétái 
nemcsak a békés kiegyezést törekedtek meg
akadályozni, de üszküt vetettek abba a békés 
munkába is, a melyet a magyarság az alkot
mány visszaállítása után oly szeretettel a más 
ajkuakkal szemben is — megkezdett.

Liptóban és Nyitrában győztek a képviselő- 
választások alkalmával, azt bizonyítják, hogy 
már vannak oly területek, a hol a magyar ha
zafias irányzatnak már nincs annyi hive, hogy 
azoknak erős közremnnká,kásával is, a győzel
met biztosítani lehessen; vagy azt bizonyítja, 
hogy ezeken a helyeken a magyarság már el
veszítette azt a feltétlenül szükséges ellenálló 
képességet, a mely nélkül a küzdelem sikeres 
nem lehet. Bármint áll is azonban a dolog 
sajnosán kell konstatálnuk, hogy a felvidéki 
magyarság nem fejti ki teljes erélyét, nem ér
vényesíti sem kulturális, sem gazdasági fö
lényét.

Széli Kálmán miniszterelnöknek a nemzetiségi 
kérdésben tett minapi nyilatkozatát ismertetve a prágai 
Ndrodní Listy a kővetkezőt mondja szó szerint: „Széli 
nem ismer Magyarországon nemzetiségi kérdést egyálta
lában. Neki nem elég, ha a nemzetiségek a magyarok

A „ F E L V I D É K I  H I R A DÚ“  T Á R C Z Á J A .
A R ákóczj-korszak Turócz- 
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Irta: Bráz Béla.
(Folytatás.)

A követet utasították (Okolicsányi I’ál) kérje a 
fejedelmet, hogy a megyei lovasságot legalább 100-ra 
szállíttassa le annál is inkább, mert a nemesség a 
Bloquadában megfagy, vagy a rósz élelmezés mellett 
járványnak lesz kitéve, a  közelgő tavasz beálltával félő, 
hogy a német katonaság Morva s .Szilézia felöl betör 
megyénkbe s azt védtelen állapotban találja. Adja elő 
a követ, hogy a megyei számvevő, Beniczky István, 
tartozott volna a megyének 12 ezer rhcnusi forintokról 
beszámolni miről ugyan már a fejedelem értesfttetott, 
de nevezett számvevő a számadást nem foganatosította. 
Utasítsa nevezettet a számadásra. Br. Hévay Imre ban
dériumával még mindig a megyében van, és sem lovas
ságot sem hajdúságot nem akar küldeni s mindenféle 
Űrügyek alatt, kivonja magát eme súlyos időben a haza 
szolgálatja alól. Kényszerítse a fejedelem őt fegyver
fogásra. „Már az időnek kinyílásával az haza szolgálat- 
tyának előmozdítására nézve köllctvén egybe győtenem 
az hadat, és mezőkben velők együtt csak e héten is
kiszállanom.............azért azon aíimentationak adminis-
tratióját igazságossal)bán és alkalmatossabban nem szab

hatni mint az Porták után. Lévén ponigh ezen nemes 
Thuróczvármegyének orga Repartitiónein palatinalem 50 
portája a melyekre nézve erga singulam portám Hőst 
per centcnoraios (mázsa) 10 abrakot penighlen per 
metretas Tyrnavienscs (nagy szombati mérő) 20 limi- 
tando, esik a vármegyére hús 500 mázsa, abrak po- 
nighlen 1000 nagy szombathy mécz, kiknek administra- 
tióját a megyének olőálittatlni kelleltik (ogy hét alatt). 
Továbbá porták után vetendő ki a hadi fuvarozás 
('tár szekerek) és pedig minden 3 porta után egy szekér 
négy igavonó marhával s két örlogénynyel. A módozatot 
erro nézve a megye a commisariatustól fogja venni. 
Késedelmet nem ismerek — Írja Bercsényi — és nem 
tűrök, mert késedelemből mást is lehet magyarázni 
(hűtlenséget).

A kik a magyarságért tegyvert nem fogtak azoknak 
birtokait elkobozták, s az úgy befolyt összeg a háború 
költségeire fordittatott Itákóczy a lisealatusjövedelmeknek 
összeírásával lehotai és rásztoki Lehoczkyt bízta meg. 
egyszersmind azok kimutatásával, a kik fegyvert nem 
fogtak. Gádor András, de Paár rudnói volt postamester, 
divékujfalusi Ujfalussy Andrásné, szül. Károlyi Kva. 
lászlófalvi F.ördögh Imre, budathini Szunyogh Gáspár, 
kavanecsberényi Herényi Ferencit, Potrovay László és 
Beniczky László beszterczei harminczadnok — kiknek 
tartózkodási helye ismeretlen — fegyvert nem fogtak. 
A sequestrum alól kivétetik az esztergomi érsek, mivel 
Körmöc/bányán árvaházai .art tön s miután ezen intézet 
közérdekű, az érsek uradalmát a confiscálás nem 
terheli

Láttuk a rézpénz forgalomba hozatalát s ezzel 
szemben megyénknek állásfoglalását. Rákóczy még már
czius 1-én, miskolezi táborából bocsátott ki pátenst a

rézpénz forgalomba hozatala iránt. „Az réz pénz iránt 
való intontionkat, hogy az nemes vármegye rendei tud
hassák az szerint kívántuk insinuálnunk azon rézpénznek 
follyássa extra inontanas civitates kétt mért földnyire 
circum circa reslringáltassék Nemes Hont Zólyom Bars 
és Thurócz vármegyékben hogy igy azon rézpénz ismét 
annyival inkább a Bánya városokra redundállyon.“

Rákóczy rendeletével egyidejűleg a márczius 26-iki 
közgyűlésen tárgyalták Hont megyének átiratát ugyan
csak a rézpénz folyásáról (Korpona 170L márczius 6.) 
Hont vármegye átiratában felhívja a megyéket, hogy 
közös megegyezéssel hatnának oda, hogy cgy-egy 
követet küldve a fejedelemhez, arról világosítanák öt fel 
mily hátránynyal járna vörös rézpénz behozatala a megye 
közönségére, különösen pedig a tudatlan szegény népre 
nézve. Turócz megye Hont megye átiratát magáévá 
tette s elhatározta nevezetesen azt, hogy, ha a vörös 
forgalma a nevezett vármegyékre szorittatnék, lehetetlen 
volna ilyen pénzen más szomszéd vármegyékből a szük
ségletek beszerzését eszközölni; továbbá a rézpénznek 
gyártása a banyavárosokban felette nagy költséggel 
járna s leginkább félő az, hogy a pénzhamisítók száma 
szaporodnék; feltéve továbbá az esetet, hogy ha a réz
pénz folyása beszUntcttetnék, a dcvalvátio leginkább ezen 
megyére siytana. Végre kérdés, va|jon ezen rézpénz 
clfogadtatik-e jelzálog törlesztésre, a vagy birtok vételre ? 
Mert ha ncin. obbül óriási zavar származnék. Ezért 
megyénk minden tekintetben csatlakozott Ilont megye 
átiratához, s követjo által arra kéri a fejedelmet, hogy 
a rézpénz vissza vonása iránt intézkedjék. Mint látni 
fogjuk ezen. rézpénz forgalomba hozatala ellen emelt 
tiltakozás volt egyik oka az ónodi országgyűlésen elő
fordult gyászesetnek is. (Folyt, köv.)

FIGYELEM! Chma ozüst áru raktára in tu lhalm ozoüsága mi,itt nmi naptól meglepő olcsó árakon — gyári áron alul árusítom ki. 
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hegemóniáját elismerik, ő azt kívánja, hogy a magyar 
nemzet szuperioritását ismerjék el s vele önkényt egybe
olvadjanak. .Szerencsére a nemzetek létezése és a nem
zetiségi kérdés nem egy államférfit! jóindulatától ftlgg, 
még akkor se, ha az az államférfi olyan nagy szabású, 
mint Széli. Bécsbcn is tagadták volt a cseh kérdés lé
tezését, de azzal a cseh kérdést nem tüntettek el a vi
lág színéről. Reméljük, hogy Széli vagy esetleg vala
melyik utódja végre belátja, hogy Magyarországban is 
van nemzetiségi kérdés.* A „Národní Listy* csak azt 
az egyet felejtette el, hogy Magyurországon nemcsak 
Széli Kálmán gondolkozik ügy a mint annak kifejezést 
adott, de vele együtt az egész magyar nem zet; sőt a 
magyar nemzet keretében a más ajkúak is, nem szá
mítva azt a néhány agitátort, akiknek szava Prágáig 
elhat ugyan, de nálunk számításba sem jöhet.

A szláv kérdés Magyarországon mindinkább elő
térbe lép a magyar soviniszták és a „józan** kormány- 
többség nagy rémületére, igy kezdődik a prágai Hlas 
Naroda egy politikai közleménye, a melynek írója a 
magyar nemzetiségi szónokok működéséről számol be. A 
közlemény gondolatmenete ez: A magyarországi szláv 
sajtónak elégtételül szolgálhat az, a mi az uj magyar 
országgyűlésen történik. A magyar hírlapok leszólták és 
kinevették a szláv sajtót, most pedig oda jutottunk, 
hogy a nemzetiségi kérdés izgalomban tartja a honatyá
kat. Veszelovszky és l’avlovics beszédei valóságos nóvu
mok a magyar parlamenti életben. Ezelőtt is elhangzot
tak a magyar országgyűlésen nemzetiségi beszédek, de 
ezek inkább sziporkázó elmésségek voltak. A  mostani 
nemzetiségi képviselők a nemzetiségi kérdést teljes egé
szében felvetették; nemzeti, politikai és kulturális tartal
mában. A mi pedig taktikájukat illeti, csak dicséretet 
érdemel az, hogy okosan minden elöl kitérnek, a mi a 
magyarsoviniszták kezeibe fegyvert szolgáltathatna a nem
zetiségek törekvései ellen. Igen igaza van a „Mas 
Národá“-nak. Nálunk a nemzetiségi kérdés, ha ugyan 
a miniszterelnök beszéde után Ítélve az országgyűlésen 
mégnem is, de a közvélemény előtt már napirendre ke
rült és napirenden fog maradni mindaddig még az a 
„józan* kormány többség is meg fogja unni a nemzeti
ségi képviselőknek okvetetlenkedéseit és csatlakozni fog 
az ország számos vidékén felmerült azon kívánsághoz, 
hogy a nemzetiségi törvény alapos revisió alá kerüljön. 
Ha tehát a nemzetiségi képviselők folytatják mondókái- 
kat, ezzel csak mihamarább megérlelik ezt a kérdést, 
a mely a mi véleményünk szerint is egyszer valaliára 
eltárgyalandó lenne.

A tót ifjúság Üldözéséről ir a prágai Národní
Listy túrócz-szent-mártoui levelezője. A lóvéi tartalma 
ez: „Helyzetünk oly szomoríi, hogy már nem is remél
jük, hogy szenvedéseink egyszer véget érnek. A sel- 
meczbányai líceumból ismét négy diákot kizártak tót 
nyelvük miatt. 1897-ben is kizártak abból a líceumból 
három tót diákot azért, mert anyanyelvükön leveleztek 
egymással. A tót vidéken alapított tanintézet ügy látszik 
csak a magyarok művelődését mozdítja elő. A tútot, ha 
nyelvét meg nem tagadja, nem engedik közel jutni a 
művelődés forrásához. Az ez évben kizárt tót tanulók 
vétke szinte az volt, hogy egymásközt tótul beszéltek 
és leveleztek; egyiküknél súlyosbította a bűnt az, hogy 
a Stár-féle alapítványt követelte, a mit az igazgató meg
tudott a lapokból. A tanulók ki vannak zárva az összes 
magyarországi tanintézetekből s igy a morvaországi Ma
gyar Ilradist-ba lesznek kénytelenek átmenni.“ Az ese
tet magát már régebben közöltük. A selmeczbányai li- 
czeum igazgatósága teljesen jól és helyesen cselekedett 
a mikor azt a négy tanulót kizárta. Hanem a Národni 
Listy turócz-szent-mártoni levelezője elfeledte megírni, 
hogy azokat a kizárt tanulókat azért tiltották ki, mert 
ott konspiráltak, egyikük pláne a magyar hymnusnak 
paródiáját is megírta és terjesztette. Azért mert valaki 
tótul beszél nálunk senkinek sem történik semmi baja. 
lm Dula és Pietor meg a többi tót megyebizottsági ta
gok a megye gyűléseken is tótul beszélnek és e miatt 
még nem volt semmi bántódásuk. Ezeknek a tanulók
nak sem lett volna semmi bajuk, ha más rossz fát nem 
tettek volna a tűzre.

Széli Kálmán miniszterelnök múlt pénteki beszéde, 
melyben röviden és velősen végezett a nemzetiségi túl
zók ismeretes beszédeivel, ez egész héten visszhangzik 
az utóbbiaknak lapjaiban. Nem sok súlyt vetünk ugyan 
ezeknek véleményére, mert tudvalevő tény. hogy a há
tuk mögött, alig áll több néhány száz embernél, amint
hogy az is kétségbevonhatatlan tény, hogy egymás közt 
sem tudnak egyetérteni. Ámde talán mégis tudomást 
kell vennünk a tót túlzók lapjainak idevonatkozó nyi
latkozatairól eddigi szokásunkhoz híven, hogy a felvi
déki magyarság is tájékozódjék arról, hogy mi fáj, hol 
fáj, hogyan faj a nemzetiségi ultráknak a miniszterelnök 
programmszerü enuncziácziója. Mindenek előtt meg kell 
állapitanunk, hogy nagy a jajveszeklcsük, de még sem 
ragadtatták magukat oly izctlen kilo kodásokra, mint 
Hódotty Imre ismerotes történeti s államjogi fejtegető-

Turócz-Szt.-Márton,
seivel szemben. Inkább olyan gyermek siránkozásához 
hasonlít a tót túlzók kosergéso, akinek kivoszik az éles 
kést a kezéből, nehogy kárt tegyen önmagán. Ilyen 
például a N. N. vezérczikkelyénok ama feszegetése, 
hogy a kormány elnök ellentmondásba keveredett önma
gával, amidőn azt mondta, hogy Magyarországon nincs 
nemzetiségi kérdés és azután mégis erről a kérdésről 
beszélt. Pedig Széli Kálmán azt mondta, hogy nálunk 
nincs „európai értelemben vett* nemzetiségi kérdés, mi
velhogy nálunk az ezer éves történeti s államjogi múlt 
és jelen őzt kizárja amennyiben itt soha sem volt tót, 
oláh, szerb vagy szász állam, mint volt Lengyelország, 
külön ir vagy skót királyság stb., amelyet Oroszország, 
illetve Anglia erőszakosan beolvasztott. Es amig a len
gyelek vagy írek soha sem szűntek meg tiltakozni e 
beolvasztás ellen, addig a mi nemzetiségeink ezer esz
tendőn át velünk egyet éreztek és együtt küzdöttek a 
magyar állam ellenségei ellen, és bizonyára tót ajkú 
polgártársaink ma is követik atyáik példáját ama keve
sek kivételével, akik a szabadságharezban az elnyomók 
tragikomikus fogdmegeivé lettek, de az elnyomatás kor
szakában még sem tudták a tót népet megóvni attól a 
sanyarú sorstól, melyet a kényuralom vele együtt a ma
gyarságnak készített. Az a kifogás tehát éppen olyan 
alapos, mint az egyik tót történetfaragónak az az állítása, 
hogy >Sz. István király tudott tótul, de magyarul nem 
is beszélt, amit pedig már az a körülmény is megezá- 
fol, hogy felserdült ifjú volt már, midőn pogánymagyar- 
ként Esztergomban ünnepélyesen megkeresztelték. — 
Hasonló megítélés alá esik a tót túlzó lapok amaz állí
tása is, hogy a kormányelnök nem beszélt őszintén, 
midőn azt a kívánságát fejezte ki, hogy a nemzetiségek 
asszimilálódjanak a magyar államhoz. Ugyan mi oka le
hetne egy Széli Kálmánnak másként beszélni a nemze
tiségekről. mint azt benső meggyőződése s nagy politikai 
czéljai sugallják ? Nevezetesen a Felvidéken létező 
amaz állapotra való tekintettel, hogy itt a magyar intel- 
ligenczia és a jóra való tót nép közt még mindig meg
van az asszimiláczió, amelyet csak itt-ott sikerült a ha
zátlan izgatásnak megbolygatnia. Ez az egymáshoz való 
simulás megvolt a múltban is. Azért a kormányolnök az 
alkotmányos s történeti jogfolytonosság államfcntartó 
alapján áll, midőn azt az óhaját nyilvánította, vagyis 
amidőn kijelenti, hogy tót ajkú polgártársaink anyanyel
vét Magyarországon senki sem akarja elvenni, de állam- 
polgári kötelességük s magán egyéni hasznuk az állam
nyelvét elsajátítani, ami annyira nem zárja ki egyiket s 
másikat, hogy éppen a tót túlzók országgyűlési képvi
selői s egyéb vezérei magyar nyelvtudásukkal bizonyít
ják  be legmeggyőzőbben, hogy az államnyelvének isme
rete nem fojtja el a tót anyanyelvot. És éppen ez a 
klasszikus példa a legjobb czálolat arra a harmadik 
ellenvetésre, hogy Széli Kálmán a magyar állammal 
együtt megelégedhetnék azzal, ha a főkormányszékek 
hivatalos nyelve volna a magyar, a helyi hatóságoké 
pedig lehetne az illető vidék uralkodó nyelve. Akkor is 
minden intelligens embernek meg kellene tanulnia az 
állam hivatalos nyelvét, hogy érintkezhessék a fő ható
ságokkal és értse hazája ügyeit. Avagy ezt mint kivált
ságot magának akarná például föntartani az a néhány 
tót túlzó, aki mintaszerűen elsajátította a magyar nyel
vet ugyan, a tót nép fiait mégis minden áron el akarja 
ütni ez előnytől, mint az egyszeri pap, aki másoknak 
vizet prédikál, ő maga meg bort iszik. Egyébiránt ke- 
resztülvihotetlen és oly költséges is volna az ily elkülö
nítés, hogy azt csak olyan ember kívánhatja, aki sze
mélyes érdekét a nép igaz java fölé helyezi. Megjegy
zésre méltó még az a körülmény is, hogy még a túlzó 
nemzetiségi lapok ily államfelforgató agyrémeket ker
getnek. addig a nemzetiségi képviselők mélységesen 
hallgatnak az országházban Széli Kálmán föntérintett 
nyilatkozatáról, pedig a belügyi költségelőirányzat tár
gyalásának során bőséges alkalmuk lett volna előadni, 
a mi szivüket nyomja, amint arra a miniszterelnök em
lített beszéde föl is szólította őket.

Mit mondanak a szerbek. A zimonyi Kdrodnoszt 
a nemzetiségi vitáról Írván kifejti, hogy annak egész 
lefolyása sehogysem mondható kielégítőnek, mert sem 
magyar részen, sem a nemzetiségek részén sem nem 
tanultak újat, sem nem felejtették el a hagyományos 
politikai nézeteiket. Ilyen úton állandó belbékét bizto
sítani nem lehet. Veszelovszky képviselő még legjobban 
találta el az újonnan kezdeményezendő nemzetiségi po
litika útját. A szentesített nemzetiségi törvény végrehaj
tására kellene szorítkoznia minden józan gondolkodású 
nemzetiségi képviselőnek, mert annak keretén belül biz
tosítva van a nemzetiségek kulturális és individuális 
fejlődése. 1‘avlovics képviselő inár letért a józanság út
járól. mikor gravaminális politikát folytat, melyet nálá
nál sok kai fényesebben és hatásosabban folytattak régente 
a szerb képviselők, de eredménytelenül. Az egész 
nemzetiségi vita tehát nem hogy közelebb hozta volna 
a nemzetiségi kérdést igazságos megoldásához, hanem
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még jobban elodázta annak nagyon is szükséges elinté
zését. Minket tehát e vita soliogysem elégített ki . . .* 
Minket sem. Mert ha az ország ogyos különböző ajkú 
lakóinak valami bajuk van azt nem külön törvénynyol 
kell elintézni, mórt ez az állampolgárait nemhogy össze
tartaná, de külön érdekekot teremtve meg, azoknak 
szét választására vezethet. A nemzetiségeknek, már mint 
más ajkú magyar állampolgároknak, első rendű érdekük, 
hogy az államalkotó magyarral egybeolvadjanak. Es 
nocsak a közös bajban és örömben, de érzésben is. Az 
is csak előnyükre szolgál, ha a magyar nyelv tudásával 
nem zárják el magukat a magyar kultúrától, a melynok 
bizonyára csak hasznát vehetik.

1902. márczius jL__ 10. szám.

H Í R E I N K .

Személyi hírek. Ifj. Justh György főispán ki né
hány napig a fővárosban időzött székhelyére vissza
érkezett. — Dr. 'Trombauer Árpád a turócz-szent-már
toni kir. járásbírósághoz kinevezett aljárásbiró hivatalát 
a mai napon foglaljad. — Szabd József csendőr őrnagy 
a csendörség megvizsgálására ide érkezett.

— MárczIüS 15. A  szabadság hajnalának emlékét 
ez évben is kegyeletesen fogják megünnepelni a Felvi
déken és ezek között Turócz vármegyében is. A turócz- 
szent-mártoni Magyar Olvasó és Társaskör oddigi szo
kásához híven társas vacsorát rendez márczius 15-én 
este a mely alkalommal a Társaskör ünnepi beszédet 
egyik tagja fog mondani. — Znióvdraljdn a Magyar 
Olvasókör szintén megünnepli e napot. Valamint az 
ogycs tanintézetek is megemlékeznek e nap jelentő
ségéről és az ifjúság leikébe vésik a szabadság magasz
tos eszméjét. — Az alsdtureseki Magyar Társaskör már
czius 15-én este 8 órakor fáklyás menettel vonul ki 
a honvéd emlékhez és azt beszéd kíséretében meg
koszorúzza.

— Kitüntetett tanító. A vallás és közoktatásügyi 
m. kir. Miniszter évenkint jutalomban részesíti azon ta
nítókat, a kik a magyar nyelv tanításában kiváló buz
galmat fejtettek ki. Turóczvárraegyéből ezen évben Őre- 
gorovits József tótprónai állami elemi iskolai tanító ré
szesült ezen kitüntetésben, a ki immár 30 év óta állan
dóan Tót-Prónán működik az állami elemi iskolánál és 
nemcsak tanítói buzgalmával és a magyar beszéd taní
tásában elért sikereivel, de társadalmi téren teljesített 
szolgálataival is érdemessé tette magát ezen kitüntetésre.

— Félix Antal ünneplése. Félix Antal besztercze- 
bányai kir. törvényszéki bírót Ö Felsége a budapesti 
kir. ítélő táblához bíróvá nevezte ki. Ez alkalomból 
tisztelői és barátai fényes búcsú lakomát rendeztek tisz
teletére, a melyre Éder Ferencz zniÓYáraljai és dr. Láng 
Ernő turócz-szent-mártoni kir. járásbirók is Besztercze- 
bányára utaztak.

—- Megyei ólet. Turóczvármegye törvényhatósági 
bizottsága tavaszi közgyűlését f. évi márczius hó 14-én 
fogja megtartani. Az állandó választmány f. hó 5-én 
tartott ülésen már megvitatta az előadandó tárgyakat. 
Ugyanezen a napon tartott ülést a kórházi bizottság is, 
mely megállapította a megyei kórház 1903. évi költség- 
vetésének tervezetét.

— Halálozás. Egy derék, hazafias lelkületű férfiú
nak elhunytéról vettünk szomorú hirt. Folkusfalvi Thomka 
Imre többszörös budapesti háziúr és folkusfalvi birto
kos f. hó 6-án, 61 éves korában Folkusfalván elhalálo
zott. A boldogult maga valóságos mintaképe volt a józan 
és egyszerű életnek. Mint szegény fiú sok évvel ezelőtt 
Budapestre kerülvén, nagy szorgalmával és takarékos 
életmódjával csakhamar annyira vitte, hogy megtaka
rított kis tőkéjével kisebb, de önálló gyapot üzletet nyit
hatott. A szorgalmas ifjúnak kedvezett a szerencse is, 
de meg házasságával is szaporította vagyonát, a mely ma 
inár igen tekintélyes összeget tesz ki. A boldogult min
denkor a legmelegebben érdeklődött szülő faluja iránt.
Az utóbbi években már álllandóan Folkusfalván lakott 
és Budapestre csak akkor ment, ha ott jelenléte okvet
lenül szükséges volt. Jótékony czélokra is szívesen ál
dozott. A mikor a folkusfalvi állami elemi iskola felépí
tése szóba került, az első volt a ki megfelelő telek ado
mányozásával ennok a kérdésnek a megoldását elősegí
tette. Mint értesülünk végrendeletében is megemlékezett 
ezen iskoláról és annak javára 1000 koronát hagyomá
nyozott. Az elhunytat özvegye Loviczár Vilma gyászolja. 
De vele együtt gyászol az egész község is, mert az el
hunytban igaz fiát siratja. Temetéso ma délután 3 óra
kor lesz Folkusfalván.

— Rlszner Edónó énekmflvósznő sikere Rísz- 
nerné Congedi Adrienné a körmöczbányaiak csalogánya, 
c hó elsején, az „Országos tisztviselők egyesületének* 
hangversenyén, nagy sikert aratott fölléptévol a budai 
vigadóban. Az előkelő hangversenyen részt vett illuszt
ris szereplők között, oly fényes sikerrel énekelt, hogy 
a mértékadó bírálók teljes elismerését nyerte meg. Mi



őszinte örömmel és bensőséggel gratulálunk művészeté
hez és reméljük, hogy a Felvidék nagyobb városaiban 
is mihamarább találkozunk művészetével.

— Központi választmányi ülés. Turóczvármegye 
központi választmánya az 1903. évben érvénynyel bí
randó képviselő választók névjegyzékének kiigazítása 
érdemében teendő intézkedések megtétclo czéljából hol
nap, t. hó 10-ón délolőtt 9 órakor ülést tart.

— A felvidéki takarmányhiány a melyről lapunk
ban többször megemlékeztünk Haydin Imre felszólalása 
folytán az országgyűlésen is szóba került. Több buda
pesti lap is foglalkozott ezzel a kérdéssel, azonban saj
nos elég tájékozatlanul, mert a takarmánynak sürgős 
szállítását cmlcgotték holott tudvalevőleg a felvidéki vár
megyékbe már felszólalás előtt is több szállítmány ér
kezett. így takarmányhoz jutottak Túró czban is azok a 
községek, a melyek leginkább rászorultak. A szállítás 
azonban természetszerűleg még nem lehet befejezve, de 
nem is szükséges, mert a hiány még jó ideig fog tar 
tani és ha később jön is, akkor is áldás lesz a szegény 
kis gazdákra.

— Színészet. Fehér Károly jónevü színtársulata 
Bártfáról husvét után 12 előadásra Turócz-Szent-Mártonba 
érkezik. Ezt a törekvő színigazgatót és társulatát ajánl
juk közönségünk figyelmébe. Bérleteket lehet jegyezni 
a színházi titkárnál.

— Nőegyleti választmányi ülés. A Turóczmegyei 
Jótékony Nőegylet választmánya ma délután 2 órakor 
a vármegyeház kis termében választmányi ülést tart, 
amelyen az egylet 25 éves fennállása megünneplésének 
módozatait fogják megállapítani.

— Kitüntetés. ü  Felsége Sochány Pál, akad. festő 
és fényképésznek Turócz-SzentMártonban mint „Az 
osztrák-magyar monarchia Írásban és képben" czimü mű 
közreműködő munkatársának Széli miniszterelnök által 
legmagasabb köszönetéi és teljes elismerését méltóztatott 
kifejezni. Itt emlékezünk mog azon művészi kivitelű ké- 
peslcvelozö lapokról is, a melyek Sochány Pálnak mű
termében készültek és a Felvidéknek, különösen pedig 
Turóczvármogyének több szépségekben gazdag pontját 
örökítik meg. Nemkülönben, több a felvidéki népvisele
tet bemutató levelező-lapot is készített, a melyek egy
formán érdemesek, hogy azokkal máshol is megismer- 
kedjonok és ezáltal megyénkről és annak természeti 
szépségeiről tudomást szerezzenek.

— A Turóczl Kereskedelmi és Hitelintézet o hó 
2-án tartotta mog közgyűlését, mely a tárgysorozat fon
tosságához méltóan nagyszámú látogatottságnak örvendett, 
a mennyiben azon a részvények négyötöde volt képvi
selve. Az egész tárgysorozat a  javaslatnak mogfclelöleg 
egyhangúlag szavaztatott meg. Többek között az intézet 
további fennállását, továbbá a részvénytőkét a tartalék- 
alap hozzácsatolása és 100 drb. 200 koronás részvény 
kibocsájtása által 200 000 koronára felemelni határozta 
el. Ez utóbbi érdekében Hotíinann Ede ezégvezető tit
kár tört lándzsát s nagy tudásáról tanúskodó szép be
szédével a részvényesek kételyeit teljesen eloszlatta. 
Egyáltalában minden felvetett kérdésnél szakszerűen és 
megnyugtatókig szólalt fel. Hoffmann Ede 30 éve szen
teli erejét az intézet felvirágoztatásának, minek elismeré
sét az igazgatóság oly módon kívánta dokumentálni, 
hogy a közgyűlésen indítványozta, hogy a fővárosi pénz
intézetekben szokásos nyuydijjogosultsága kimondassák. 
Miután Dr. Lax Adolf vármegyei ügyész elismerő sza
vak kíséretében pártolta ezen indítványt, az egyhangú
lag és nagy lelkesedéssel emeltetett határozattá. A vá
lasztási urnából a régi nevek kerültek az intézet élére. 
Elnök: Perl Zsiginond. Vezérigazgató: Dr. Haas Jakab. 
Igazgatósági tagok : Révay Miklós, Dr. Strauss Mór, Perl 
Ferencz, Graber Jakab, Kohn Jakab, Náthán Henrik. 
Felügyelő bizottság: Perl Henrik, Unks Albort, Dr. 
Strauss Adolf, Kohn Hugó.

— Pisztráng-tenyésztés. A hegyvidéki patakok
nak pisztrángokkal való benépesítésére Darányi Ignácz 
fóldmivelésügyi miniszter széleskörű intézkedéseket téte
tett s minden hegyvidéken állami költötelepck berende
zésére utasította a halászati felügyelőséget. Ugyancsak 
ez osztálylyal raegiratta a pisztráng-tenyésztésre vonat
kozó tudnivalókat s az alkalmas, a kérdést népszerűén 
ismertető kiadványt ingyen osztatja szét. Felhívjuk az 
érdekelteket erre a kis munkára, mely a pisztráng-te
nyésztést az ikra szerzése és keltetésétől egész a kiha
lászásig ismerteti. Nélküle alig lehet cl egy haltenyésztő 
is. Elég egy levelező-lapon a fóldmivelésügyi miniszté
riumhoz intézet kérelem s a müvöcskét ingyen megkül
dik az érdeklődőknek.

— Turóozból Transzválba. Olvasóink még em
lékeznek arra a vállalkozó szellemű klicsinyi szabóle
gényre, a ki erősen elhatározta, hogy Turóozból gyalog 
megy cl a burokhoz. Chrometz András 1901. évi szep
tember hó 1-én indult útnak. Útközben gyakran meg
emlékezett rólunk és egy egész gyűjteményre való ké
pes levelező lapon tudatta velünk, hogy merre jár, ho
gyan folynak dolgai. Oderbcrgcn, Boroszlón át Berlinbe 
innen Hamburgba majd Amszterdamba vetetto sorsa.

10. szám. Turóoz-Szent-Márton
Mindenütt talált jó  szlvtt búr barát emberokre, a kik 
szívesen segítették további útjára. Amsterdamban a búr 
bizottság látta el hetekig, de végtére is tudomására ad
ták, hogy a háborúhoz különb legények kellenek mint 
az Andriska és oda nőm elég a lelkesedés, hanem erős 
szervezet meg a többi közt erős kar is kell a mivel 
pedig ö nem dicsekedhetik. így alakulván a dolog 
Chrometz András hazánkfia egyet gondolt és beállott 
világ utazónak. Antwerpenből kaptunk tőle utoljára le
velet meg arczképét is, a molyén turista ruhában mu
tatja be magát; mellette egy hatalmas táblán a követ
kező felírás: Andreas Chrometz erster Burfreund und 
Weltreisender a un Ungam! De emellett egy antvorpeni 
úri ember is irt levelet, a melyben arra kér bennünket, 
hogy Andrisnak a ki különben derék fiú magyarázzuk 
meg, hogy a megéléshez munkára is szükség van. And
ris t. i. most már semmi módon sem akar dologhoz 
látni, hanem elszántságát vendéglátással akarja honorál- 
tatni. Úgy látszik, hogy a búr szimpátia már Belgium
ban is fogytán van, mert az a bizonyos úriember kije
lentette, hogy egy pár hétig még gondoskodnak ugyan 
Chrometzröl, ennek elteltével azonban leveszik róla ke
züket. Azt is Írják, hogy transváli útjáról már nem is 
álmodhat mert újabb harezosokat nem szállítanak. Eddig 
van a Chrometz András históriája a melynek a Yége 
bizonyára az lesz, hogy nemsokára bekopogtat a klicsinyi 
kis házikóba és szép meséket mond el a búr háborúról. . .

— Az üzleti titoknak szállítás közben leendő 
megóvása érdekében a kereskedelemügyi Miniszter a 
pozsonyi kereskedelmi és iparkamara előtorjesztése foly
tán utasította a m. kir. államvasutak összes állomásait, 
hogy az érkezett árukról kiállított értesítőlevelek kéz
besítésénél használatban lévő kézbesítő-könyvecskékben 
az áruküldemény feladási állomását ne tüntessék fel.
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— Még egy baleset. Briesztya és Hadviga közsé" 

gek részére, a hol a takarmányhiány oly annyira érez
hető volt, a magas kormány jóvoltából 1000 métermázsa 
szalmát osztottak ki. Ennél az aktusnál a melyet a nép 
oly ujongó örömmel fogadott, sajnos baleset történt. A 
mint a szalmát mázsálták egy 25 kilós csomag oly sze
rencsétlenül esett Girchest Pál 19 éves suhancz lábára, 
hogy azt térdében eltörte. A szerencsétlen fiatal embert 
otthon ápolják.

— Híres város lett Munkáos. Ott ugyanis meg
esett, a mire minden törvényhatóságnak joga van, t. i. 
hogy a hús árának megállapítására próba vágatást ren
deltek el és ennek alapján állapították meg a hús árát. 
Ez annyival is aktuálisabb nálunk a Felvidéken, mert 
sajnosán tapasztaljuk, hogy daczára a nagy takarmány- 
hiánynak, a mely miatt a szarvasmarha ára alaposan 
megcsappant, a húsnak ára mégis a régi maradi. Érde
kesek a munkácsi próba vágatásnak számadatai: Kiadás. 
2 darab ökör vásárlása 260.—, fogyasztási adó 18.90, 
vágóhíd pénz 8.—, orvosi szemle —.80, járlatlevél át
írás — .12, jövedelmi adó 2.52, vágatási dij 4.—, takar
mány 2.—, 8% tiszta haszon 20.80, összes kiadás 317.14. 
Bevétel volt 325 kiló hús á 85 fill, 276.25, 2 drb nyers 
bőr 28.—, 15 kiló faggyú á 40 fill. 6.—, aprólék s 
bélért 8.—, összes bovétél 318.25. így azután a mun
kácsiak 85 fillérért kapnak egy kiló húst.

— Az Országos Pályázati Közlöny utján, mely 
az országban betöltendő összes állásokat közli, állást 
nyernek: ipari és kereskedelmi, mező és erdőgazdasági 
és műszaki tisztviselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, 
nötisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gyakor
nokok. Előfizetési ára lU évre 4 korona. Mutatványszá
mokat 30 fillér beküldése ollenében küld a kiadóhivatal

1902. márczius 9. _____3

— Kivándorlás Llptóböl. Mint levelezőnk Írja a 
kivándorlás oly nagy mérveket öltött az utóbbi időben, 
hogy a liptói gazdasági egyesület szükségesnek lá tta’cz 
ügygyei foglalkozni. E czélból a múlt vasárnap ülést 
tartott, a melyen számosán vettek részt. A kivándorlók 
száma az elmúlt két hónapban mintegy 500 lélekre te
hető, a kiknek egy része Oroszországba ment, túlnyomó 
nagy részük azonban Amerikában keres boldogulást, a  

liptóiak attól félnek, hogy ma holnap a munkáskézben 
oly hiány áll be, a melyet a gazdaságok alaposan meg- 
éreznének.

Internátus Rózsahegyen. Angyal Jóggtí rózsa
hegyi képviselő kezdeményezésére már régebben foly
tak tárgyalások arra nézve, hogy a rózsahegyk-.piarista 
gymnázium mellett internátus állíttassák föl. Éz a terv 
most megvalósul, mert a város az épitkezéáj*;biztositotta 
Wlassics miniszter pedig megbízottja Duriny Ferencz 
főigazgató által értesítette a várost, hogy az internátus 
fenntartásához évi 14 ezer koronával hajlandó hozzájá
rulni. Dunay főigazgató a napokban Rózsahegyen járt 
a mely alkalommal megállapítanak a részletek is. Nem 
lehetetlen, hogy az internátus már szeptemberben meg
nyitható lesz.

— Zsolnai hírek. A zsolnai ipartostület iparkidl- 
Utas rendezésén fáradozik, e czélból már megkereste a 
felvidéki ipari és gyári vállalatokat a részvételre. — 
Telefont akarnak létesíteni Zsolnán. E végből a Keres
kedők Köre indította meg az akcziót.

— Kitiltott pánszláv könyv czimü múltkori köz
leményünk kapcsán tudathatjuk, hogy a megejtett vizs
gálat konstatálta, hogy a kitiltott tankönyvvel azonos 
könyv használtaik ugyan a szuesányi és a többi turócz
megyei ág. h. evangélikus felekezeti iskolákban azon-

Iiudapest ltökk Szillárd-utcza 27. Állás keresési beigta- 
tásnál minden szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér 
nyilttérben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, mely 
hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad el a kiadó- 
hivatal.

— Lelkészek, tanítók, kántorok s mint azok, 
kik hangjuk tisztaságát és érczességét épségben tartani 
óhajtják, használjanak Réthy-féle pemetefU-czukorkát, 
de a bevásárlásnál arra vigyázzanak, hogy valóban 
Réthy-félét kapjanak, mivel számos utánzata van.

= .  Szerkesztői üzenetek. -
— P. C., Budapest. Hogy kérésünket teljesítették azért 

őszinte köszönettel tartozunk. Valamint elismerő soraik is buz
dításul szolgálnak nehéz küzdelmünkben. A lapot megindí
tottuk. — A. Gy., Budapest. Szívesen teljesítem. Különben leg
közelebb személyesen tárgyalhatunk. — B. M. Lekötelező so
raira magán levélben vála-zoltam. Azóta as ügyben nincs 

i fordulat. — Br. S., Zólyom. Csak mindent nagyon röviden és 
csak olyat a mi általános felvidéki érdekű. A többit elvégzik 
a zólyomi lapok. Van ott elég. —  Több tárcza Írónknak. Addig 
még most folyó nagy érdekű tárczánkat be nem fejezzük, más 
tárczát nem közlünk. A nyár folyamán azonban talán a már 
itt levő tárczák is sorra kerülnek. Türelmet kérünk. — Mik a 
mi teendőink czimü czikk íróját arra kérjük, hogy nevezze meg 
magát. A szerkesztőnek tudnia kell, hogy kinek a czikkét 
közli. Arról bizonyos lehet, hogy nevét más mint a szerkesztő 
nem fogja tudni. — L., Znióváralja. Szives közreműködését kö
szönöm és c/.ikkét alkalmilag felhasználom. Azonban egy tár- 
czához legalábu kétszer annyi kell, mint a mennyit beküldött. 
A nyomtatás rengeteg anyagot felemészt. — Mindent látó. Ugyan, 
ugyan, hogy lehet valaki annyira elbizakodott. Aztán mit gon
dol, hogy mire való az újság? Arra bizonyára nem. hogy 
egyesek beteges ambitióját dédelgesse Tessóit csak a fővárosi 
lapokhoz foidulnt. — K. I. Az ünnepély lefolyásáról értesítsen. 
Ha a beszedek és felolvasás arra valók küldje be — Azoknak 
a kik lapunk szerkesztőjét az elmúlt napok eseménye alkalmá
ból üdvözölték, köszönetünket nyilvánítjuk. Hazafias köteles
séget teljesítettünk.

Felelős szerkesztő : l l c r e c z  lá y u la . 

Főmunkatárs, n ú n li  J a n ó n .
j bán az itt használatban levő könyvekben nincs meg az 
a vers a mely a kitiltást okozta. A szuesányi iskolában 
talált példány, a mely valósággal a kitiltott tankönyv 
volt, a tanító vallomása szerint az ő magántulajdonát 
képezte és abból nem tanított.

Téli menetrend a magyar kir. allamvasutakon.
(Érvényes 1901. évi októoer 1-tŐl kezdve.) 

Budapest— T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest:

— Közveszélyes Örült. Vriczkón már múlt évi 
augusztus hó óta elmebeteg gyanánt kezelték Kollár 
István 47 éves férfiút. Miuthogy eddig csendesen visel
kedett otthon ápolták. Most azonban dühöngeni kezdett, 
egyik rokonát meg is sebezte, az utczán késsel leszurás- 
sál fenyegette a járó kelőket, miért is intézkedés tör
tént, hogy elmegyógyintézetbe szállítsák.

— Baleset. Tenczor György és Kaivaszter András 
hadvigai lakosok egy fa törzs miatt összevesztek, mert 
szomszédok lévén a fa törzset mindenki elsajátítani 
akarta. Elvégre a fiit Kalvas/tcr András kivágva, saját 
udvarába vitte. Itt kezdődött meg a harcz, mert Ten- 
ezer György nem akarván engedni, a fatörzsöt magához 
akarta szállítani, mire Kalvasztcr András olyan dühbe 
jött, hogy szomszédját egy mély gödörbe lökte a kinek 
lába és karja vállánál összetört. A szegény ember nagy 
betegen fekszik.

A znlóváraljal Magyar Olvasókör í. évi már
czius hó 15-én rendkívüli közgyűlést tart. a mely alka
lommal az Akantisz Rezső elhunytával megüresedett 
elnöki szék fog betöltetni. Itt említjük fól, hogy a már
czius 15-diki ünnopélyen Szarka Lajos tanár fogja az 
ünnepi beszédet mondani.

Gvv. i. reggel 7■ 30, é. d. u. 1*58 
S/v. i. d. e. 9*35, erk. este 8-11 
Gyv i. d. u. 3 45, é. este 10-37 
S/v. 1. d.u. 5 20, erk.reggel 7-16 
Vv. i.ejjel 1110. erk.d.e 1158 

T.-Szt.-Márton— Ruttka: 
Gyv. ind. d.u. 1*58, érk. d.u. 2 06 
S/.v. i. este 8 11, érk. este 8 20 
Gyv. i.este 10 37, érk.este 10-45 
S.v. 1 regg. 7 16, erk. reg. 7 29 
Vv. i. d.e. 11 58, erk. d.u I2 IO 

Budapest— Zsolna
Gyv. i.r e g g e l  7.30. erK . d.u. 1-50 
S/.v. i. d .e . 9 25, érk. este 8-26 
Gyv. i. este 6*15. erk. éjjel 12-13 
Szv. i. ejjel 10-40, érk. r e g .  8 26

i. d. u. 2 49, érk. este 9 20 
i. regg. 7-44, érk. este 7 00 
i. reg. 5 41, erk d.u. 12 50 
i. este9-03 érk.d.e. 1005 
1. d.u. 4 32. erk. regg. 5-20 

Ruttka— T.-Szt.-Márton: 
i. d. u. 2-40, erK  d. u. 2 49 
i.reg. 7 30, erk. reg. 7-44 
i.reg 5 30, erk. reg. 5 41 
i. este 8 45. érk. este 9 03 
i. d.u 4 20, e r k .  d. u. 4.32 

Zsolna— Budapest: 
i. d.u. 2 55, érk. este 9 25 
i. este 9 25, érk. reg. 7-05 
'• ejjel 3 45, érk-d ' - 9 45 
i. reg. 5 24, írk. d. u. 5.55

A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasul teli menetrendje 
Kassa— Ruttka: Ruttka— Kassa:

Szv. i. d.u. 4*00, érk. ejjel 11-20 i. d.u. 4-30,erk.éjjel 1150 
S/v. i.d . u. 110, érk. este 808 i. este 10*50.érk.reg.7 30 
Gyv. i. reg. 8 00, erk. d.u. 210  i. d.u. 2*33, érk. este 8 35
Szv. 1. reg 5*05,e. délben 12*02 i. d. e. 9 15, érk d. u. 3 33
S/.v. i. este 8 50, erk. reg. 5-20 1. reg. 4*45. érk.d. e. 11*50 

Kralován— Arvaváralja: Árvaváralja— Kralován:
Szv. i. d. e 11 40, erk. d u. 1 10 i. d.e. 9 15. erk. d.e. 10 50 
Szv. i. este 515, érk .este6  52 i. este 5*27, erk. este 7*10
Szv. i. d.e. 9 56, erk. d.e. II 32 i. d.u. 3*00, érk. d.u. 4-5O



Turócz-Szt.-Márton,
10—1902. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
znióváraljai kir. járásbíróság 1901. évi VII. 39/2. számú 
végzése következtében Dr. Loschitzer Sándor Ügyvéd 
által képviselt Schik Jakab bécsi lakos javára Sziuetana 
Simon mosóczi lakos ellen 413 kor. s jár. erejéig foga
natosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1010 
koronára becsült 3 vég fekete beszterczebányai posztó. 
20 vég színezett kanavas, 10 nagy női téli kendő, 10 
drb fehér liliom rózsából álló ingóságok nyilvános ár
verésen oladatnak.

Mely árverésnek a zniói kir. jbiróságnak 1901. 
VII. 39/2. számú végzése folytán 615 kor. 80 üli. tőke
követelés, ennek 1901. évi szeptember hó 13. napjától 
járó kamatai és eddig összesen 64 kor. 41 fillérben bi- 
róilag már megállapított költségek erejéig a helyszínén 
mosóczon leendő eszközlésére 1902. évi mározlUS 12-lk 
napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Znión, 1902. évi február 21. napján.
Szlbner, jbir. végrehajtó.

Francziska elleni végrehajtási ügyeben a beszterezebaii} ai 
kir. törvényszék terület köréhez tartozó tsztmártom kir. 
járásbíróság területén Turóez-Sz.-Márton községben fekvő:

a) a turócz-szent-mártoni 533. sz. tllyvben A. I. 2. 
és 4. sz. a. felvett s A. 2. illettve 15. 1. 4. és 5 tólelek 
szerint 8/20 részben Eichler Pálné szül. Skanida rran- 
cziska nevére irt 17C. ö. i. szánul házra és úrbéri erdő 
illetőségére 2880 koronában.

b) az ottani 880. sz. tikjvbcu A. 1. 1—3 sorszám 
alatt felvett s 11. 2. tétel szerint 9/20 részben Kichler 
Pálné szül. Skaruda Francziska nevére irt ingatlanságra 
374 korona 95 fillérben,

c) az ottani 839. sz. tlkjvbcn A. I. 1 sor sz. alatt
felvett s 11. 1 tétel szerint egészben Eichler Francziska 
nevére irt jószágtestre 821 koronában megállapított kiki
áltási árban az ujabbi árverést elrendelte és hogy a 
fenébb megjelölt ingatlanság az 1902. Óvl április hó 2-lk 
napján Turócz-Szt.-Márton községben a tikvi hivatalban 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron nlúl 
is elfogadatni. .

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10°/„-át készpénzben vagy 

1 óvadékképes érték papírban a kiküldött kezéhez letenni. 
Kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Turócz-szt.-Mártonban, 1901. évi november hó 6-án.

H o l o s y .  kir. albiró.

F i  1 y i d é k I Hí r  a d ó._____

2786—1902. tk. sz.

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

hatáság közhírré teszi, hogy a turóczi kereskedelmi és 
hitelintézetnek idősb Csanády János és neje elleni vég
rehajtási ügyében a beszterczebányai kir. törvényszék 
terület köréhez tartozó turócz-szt.-mártoni kir. járásbíró
ság területén Túrán községben fekvő:

a) aturáni815. sz.tjkben A fl sorsz. 164 hrsz. a.fclvett 
s Halko Svorka György, Rántó Szvorka János, Csanádi 
szül. Rántó Szvorka Zsuzsánna, Rántó Szvorka Katalin, 
Rántó férj. Murcsek Katalin, Rántó férj. Csanádi Zsu 
zsánna és Koztyán Petin Pál nevére irt ingatlanság ál
lagára 640 koronában, és

b) a turáni 1462. sz. tjkben A f l—7 tkvsz. 117, 
213, 215, 307, 431, 433 és 438. lírsz. a. felvett 
s idősbb Csanádi János nevére irt jószágtestekre 346 
koronában megállapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanság 1902. 
évi márczlns hó 24-lk napján d. e. 10 órakor Túrán 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a ki
kiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben vagy 
óvadék képes érték papírban a kiküldött kezéhez 
letenni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság Turócz-Szent-Már-1 
tonban, 1901. október 30-án.

Kolosy,
kir. alj bíró.

2462.—1901. tkv. szám.
Árverési hirdetményi kivonat.

A turócz-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tkv. 
hatóság közhírré teszi, hogy Juszko József, János 
kiskorú Juszko Máriának Baka szül. Knosko Anna elleni 
végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. törvény
szék terület köréhez tartozó turóczszontmárloni kir. já 
rásbíróság területén Bisztricska községben fekvő a) a 
bisztricskai 221. sztjkben a . I. 130. 141. hrsz. alatt s 
Matula Pál, kk. Matula Mária, Knosko Galbjarc János, 
Sevria sz. Knosko Katalin, Baka szül. Knosko Anna, 
Juszko János, kiskorú Juszko Mária, Juszko József, 
Knosko János, Sevria Györgyné szül. Knosko 
Katalin, Baka József, Juszko József, Juszko János és 
kk. Juszko Mária nevére irt 106. sz. ház, udvar és 
kertre 332 koronában.

b) az ugyanottani 285. sz. tjkvben A. I. 1 sorsz. 
324/a hrsz. felvett, s Knosko Galbjarc János, Sevria sz. 
Knosko Katalin, Baka szül. Knosko Anna, Juszko Já
nos, kk. Juszko Mária, Juszko József, Baka József ne
vére irt jószágtestekre 505 korona.

c) az ugyanottani 288. sztjkben A. I. 1—3. sor 
222. 289. 371. hrsz. a. felvett jószágtestekre s Bakasz. 
Knoszko Anna nevére 1/10 részben irt jutalékára 66 
kor. 90 fillérben.

d) a bisztricskai 289. sztjkben A. I. 1 sorsz. 438. 
hrsz. a. felvett kk. Vilim Józsof, Knosko Galbjarc Já 
nos, Sevria sz. Knosko Katalin, Baka sz. Knosko Anna 
Juszko János, kk. Juszko Mária, Knosko József és Baka 
József nevére irt jószágtestekre 102 korona megállapí
tott vételárban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanság az 1902. Óvl április ko 4-lk 
napján d. e. 10 órakor Bisztricska községben a község
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alól is eladatnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának I0°/o-át készpénzben vagy óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkv. hatóság. Turóez-Szt. 
Mártonban, 1901. évi november hó 10-én.

____________  Kolosy, kir. albiró.
2866 1901. tkv. sütáin.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz szent-mártoni kir. járásbíróság mint llkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Krcs János és Po/.seezkv 
József végrehajt,itóknak KiVhler Palm- ~/M\. S,:winl;i

Kiadótulajdonos: özv. Moskóczl Ferenozné

Meghivás
a „Turóczmegvoi kerületi betegsegélyező pénztár* 

t. ez. kiküldöttjeinek a
f. é. ínrtrczlns 16-án (esetleg mái-czius 23-án) 

délután 4 órakor Turócz-Szt.--Mártonban az ipái testület 
helyiségében (9. házszám) tartandó

VII. rendes közgyűlésére.
Tárgyak:

1. Az igazgatóság és a f e 1 ügyelő bizottság jelentése 
és az 1901. évi zárszámadások beterjesztése.

2. A felügyelő bizottság választása.
3. 4 rendes (2 munkaadó, 2 munkavevő) igazga

tósági tag választása.
4. 1 rendes (munkavevő) és 2 pót (munkavevö) 

béke bírósági tag választása.
5. Indítványok, melyek a közgyűlést megelőzőleg 

legalább 3 nappal előbb az irodában beadandók.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1902. évi febr. 22-én.

Az igazgatóság.

Mindenkinek ajánlható
a most 40. kiadást árt Dr. Mllllor orvosi la- 
nácsos müve a

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér boküldéso ellenében 

portomentosen küldi
Curt ltöber, Braunsehweig.

1902. raárczius 9.__________ 10: szám.

' A  R lc h t e r - fé le  «

LINIMENTÜM 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 miut 
33 óv óta megbízható bodörzsölésűl alkalmaztatik 
kószvénynél, csínnál és meyhülisekntl.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor

.ae óvatosak legyünk óh csakis eredeti üvegokot 
dobozokban ajorgony" védjegygyei ós a„Richl»r,‘ czég- 
jegyzóssel fogadjunk el. —  80 f., 1 k. 40 f. ós 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Fóraktár: T ö  rÖk J Ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s t e n .

m o h  té r  F , A.d. ós társa ,
C8áaz. és leír. u d v a r i szállítóit.

. Rudolstndt. . .  - ___

Eckert „ E d e l r a u t e “ - j a . !
Kellemes izii és gyomorerősitő alpesi fü
vekből készült diátetikus l e r m é s z c i e s  
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

lU -k e r l „ l',( l(*lra u lc“-Jc‘ l
ajánlják:

í m . i i o  é *  N T . u u i i :  
T I I O Y I H A  J i .

TURÓCZ-SZENT-MÁRTONBAN. r
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turóczszcntinártoni magyar nyomdában. Moskóczi F.-ué.
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