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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turócz.-Szent-Mártonba küldendők.

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

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 4" fillér.

A magyar nemzet felsőbbsége.
Irta: Dr. Vutkovich Sándor.

Hazánkban a XVI. századig nem volt 
nemzetiségi párt. A történelem igazolja, hogy 
a nemzetiségek nem gravitáltak kifelé. A tót, 
német, román és szerb büszkén vallotta magát 
magyarnak. A szászok sem áskálódtak. Igen 
természetes tehát, hogy ti régi századokban 
kellett volna a nyelvegységet megteremteni. 
De hát ezt nem engedte a magyar nemzet 
lovagias érzülete s a nevetségig menő libe
rális volta, mely immár annyi bajnak vált kút
fejévé.

Hazánk régente három tengerig terjedt s 
Európának egyik legnagyobb birodalma volt, 
a nemzetiségi érzelem pedig egyáltalán nem volt 
kifejlődve s mint Kossuth mondja, ha abban 
az időben a magyar nemzet legkisebb gondot 
fordított volna a magyar nyelv általánossá té
telére, birodalmában a nyelvegységet a legna
gyobb könnyűséggel, csaknem ellenzés nélkül 
vihette volna keresztül, úgy, hogy ma Magyar- 
országban más, mint m agyar nyelv nem volna 
hallható.

M it tettek azonban a nemzetiségek ? A mikor 
ugyanis a magyar törvényhozás kimondotta 
minden nemzetiségnek polgári egyenlőséget s 
a mikor az ország legvagyonosabb és legmű
veltebb osztályának nyelvét a szükség s tör
téneti jogczim alapján a holt latin nyelv he
lyébe államivá dekretálta, akkor a nemzeti
ségek nem adóztak hálás elismeréssel az állami 
nyelvnek, hanem saját nyelvük egyenjogú uralmát 
követelték az államban. Vájjon pedig ki tar
totta fenn ezt az országot? Kérdhetjük büszke 
önérzettel. Nemde az uralkodásra egyedül hi
vatott magyar nemzet, mely az országot nem
csak fenntartotta egész épségében, megvédte 
szabadságát s egyenlő jog szerint élt az ország 
minden nemzetiségével. Az állam mindig magyar 
volt s a nemzetiségek a magyar nemzettel 
együtt alkották az oszthatlan politikai magyar 
nemzetet. Az állam, a lmza közös volt s a haza- 
fiság ugyanazon forrásból táplálkozott.

Csoda-e tehát, ha a magyar államalkotó 
faj, mely teljesen önmagára van hagyva, saját 
elemének erősítésén fáradozik. Nem jogosult-e 
abbeli törekvése, hogy mint az államalkotásra 
egyedül hivatott tényező, melynek ezer éves 
alkotmánya van, az állam i nyelvet meg akarja 
szilárdítani ?

Ki vonhatja kétségbe, hogy nemzetünk, 
mely egységes állameszmével s alkotmányával 
az életre valóságnak már annyi je lét adta s 
mely mindenkit egyenlő jogú tagjának ismert 
a magyar politikai nemzetnek, végre valahára 
rásüti az országra hazánk egységes politikai 
jellegét? A magyar nemzeti államnak sarka
latos pontja az állami nyelv. A magyar nyelv
nek — sajnos — az országon kívül nincs 
hazája, holott a többi itt lakó nemzetiségnek 
megvan másutt nyelvének gyökere.

Hazánkban a sok nyelvű közigazgatási és 
juridikai kormányzat egyenlő volna az állami 
nyelv lebunkózásával. Magyarország nem lehet 
föderatív állam, a szerves államkormányzatban 
ez képtelenség. Tévednek azok, a kik a Hel- 
vctia cantonális intézményeire hivatkoznak. Az 
állami politikai viszonyok nem hasonlíthatok 
össze a mieinkkel. Szabad ugyan Helvetia, de 
nemzete nincs, hazája pedig csekély.

A magyar nemzet politikai szelleme a 
magyar nemzet eszméjében él. Nálunk más 
államalkotás nem is képzelhető, mint a magyar.

Ebben a névben: Magyarország benn van 
hazánk történelmi és nemzeti tipusza. Ennek 
az országnak már régen végre kellett volna 
hajtani a po litika i egybeforrasztás nagy munkáját.

Az állami egységben azonban nemzeti 
egység kell. A nemzeti egység pedig a magyar 
nyelv kultuszából fejlődhetik.

Nekünk nemcsak arra kell törekednünk, 
hogy hazánk lakói szeretettel s minden utó
gondolat nélkül vallják magukat polgároknak, 
hanem egyúttal az legyen a végczélunk, hogy 
ennek a hazának minden polgára ismerje meg 
hazánk történelmét, költészetét, nemes indu
latait, érzés- és gondolat-világát, mert akkor 
meg vagyok erről győződve, százszorta job
ban fog ragaszkodni ehhez a földhöz, a mely 
neki szabadságot ad s egyenlő jogokat bizto
sit. Ekkor aztán bizonynyal undorral fog a 
polgárság elfordulni a nemzetiségi agitátoroktól.

Pánszláv fantázia kalandozása. A „Nár. Nov." 
a „Slaviansky Viek" czimll lapból egy különös közle
ményt reprodukál, a melyet Gorlov V. A. irt, s a „Nár. 
Nov." gyönyörűnek mond, a mely jelzővel elég vigyá
zatlanul a tót túlzók politikájának azt a részét is elárulja, 
a mely ellen Markovics-Vala§ek-ék kézzel lábbal tilta
koznak, a mikor magyar bíróság előtt állanak. Lássuk 
csak annak a „gyönyörűséges" czikknek az eszmeme
netelét! A czikk az egész szlávúágról beszél és azt fej
tegeti, hogy kik és mik akadályozzák annak egybe
olvadását, egészségét (colost.) délen és északon, a dél 
iit. nem érdekel minket ; északon — úgymond — 01- 
mUtztól Oderbcrgig rendkívül erős a németek nyomása 
a szlávokra, a mely csak a csehek állal támogatott 
morvák részéről talál némi ellentállásra, bár itt is állandó 
szövetségeseikkel, a magyarokkal együttműködve, a ke
letre irányítják egész nyomásukat, „ a tótoknak megvan 
az a reményük, hogy még jobb időket érnek. De váj
jon nem mindegy-e, ha a németek helyett, az egyik 
oldalról a magyarokkal találják magukat szembe a másik 
oldalon? Vájjon remélhető-e, hogy a németek és ma
gyarok nyomását ki fogják-c bírni az itt lakó morvák 
és tótok ? Vannak ugyan emberek, a kik azt mondják, 
hogy nehány év múlva Ausztria szláv népei foedera- 
tioba lépvén, gátat fognak vetni a német inváziónak. 
Df, ha ez sikerülne is Morvában, vájjon lehetséges losz-c 
ez Magyarországon is ? 8 ha a magyarok a Morva völ
gyében felhaladva a hódításukban megállított németek
kel egyesülnek, mi az eredmény? Nem mindegy-e, akár 
a németek, akár a magyarok bírják a Kiskárpátokaf és 
az Odera partjait, ha azokat a szlávok elveszítik ? A 
hal még sohasem mondotta meg a szakácsnak, hogy mi 
kedvesebb neki : főve vagy sülve kerülni az asztalra. 
Ezt felejtik cl azok, a kik a németek részéről fenyegető 
veszedelemre utalnak, de a magyarokról megfeledkez
nek. az orsztrák magyar szlávok saját erejükből soha
sem védekezhetnek crcdménynyol a Németország és 
Magyarország által támogatott németek ellen, békés 
utón a magyarországi szlávok sohasem szabadulhatnak 
fel, mint a hogy itt-ott az osztrák szlávoknak sikerül. 
Ha ez nekik mégis sikerülne, a németországi hadsereg 
azonnal átlépné a határt s ha Oroszország ezidő szerint 
nem áll szövetségi viszonyban Németországgal, ő is 
kénytelen lesz közbelépni seregével. Tehát mindenesetre 
háború, s igy a szlávság egységét fenntartani minden
képen háborút jelent. A nemzetközi barátság szép dolog, 
de ha meggondoljuk, hogy mivel fizetnek a szlávok 
ezen nemzetközi békéért, lelkesedésünk lelohad. Vessünk 
egy pillantást a históriára. A nyílt. Iiarcz mindig kisebb 
szerencsétlenség volt reánk nézve, mint a béke, noha 
az orosz nemzet meghazudtolta azt a közmondást, hogy: 
„Cliudoj mir lucse dobroj sory". (A sovány béke jobb a 
kövér háborúnál.)" - Szívesen olhiszszük. hogy ez a fej
tegetés nagyon is találkozik némely töt túlzóknak poli
tikai hiszekegyével, de vájjon hogyan egyeztethető

össze a tótok forradalmát, a magyarok ellen való fölke
lését nyíltan hirdető" pánszláv czikk dicsőítése a „Nár, 
Nov.“ írójának magyar honpolgári állásával és lelki
ismeretével ?

Felsömagyarország cseh kolónia. Lilát Adolf, 
a prágai Zivnostonská banka disponense, egy tanulmányt 
tett közzé Eelső-Magyarország részvény-társaságairól, a 
melyben kiemeli, hogy a tót vidéknek természeti gaz
dagságait az idegen tőke aknázza ki s a mennyiben e 
lőkc nem idegen, ez cseliellenes módon használatik 
fel. Ez okból felhívja, a cseh tőkepénzeseket, iparosokat 
és kereskedőket, hogy Magyarország tót vidélceit kolo
nizálják. A prágai Cas, a melyből a fenti sorokat át
vettük, megjegyzi, hogy l'ilát felhívása épp kapóra jön 
most, a mikor néhány millió korona cseh pénz vétetett 
ki a „böhmische Sparkasse“-böl s a mikor e pénzzel 
nem tudnak a tulajdonosok mit csinálni.-— Tehát Felsö- 
Magyarország Lilát ur jóvoltából cseh kolónia lesz, 
mert szerinte a cseh pénz nem idegen pénz nálunk és 
Felső-Magyarországon nem szabad a csehek cllon dol
gozni, minthogy a csehek a holdbéli csch-tút „nemzet- 
egység" révén atyafiságban állanak velünk. No, mi ugyan 
nem kérünk sem a cseh pénzből, sem a cseh atyafiság- 
ból s erre vonatkozó okainkat már ismételten elmon
dottuk.

A magyar iparosok védelmeit Felvidéken
Ma már mindannyian valljuk, hogy a nemzetiségi 

túlkapásokkal szemben a legbiztosabb védelem a köz- 
gazdasági tevékenység, a mely irányban már is minden 
oldalról megindult a mozgalom.

Gróf- Eszterházy János, ez a lelkes magyar főur. 
a ki nemrég megjelent brosúrájában a szláv áramlatokat 
ismerteti és élénk tollal ecseteli ennek az áldatlan fék
telenkedésnek veszedelmét, még az ősz folyamán bizal
mas értekezletet tartott több felvidéki tekintélylycl abból 
a czélból, hogy az egész Felvidéket behálózó hatalmas 
magyar pénzintézetnek vettessék meg alapja. Az egyes 
vármegyékben is mozgalom indult meg ez irányban, s(»t 
' maguk a már létező hazafias irányú pénzintézetek is 
sorompóba léptek és esetleg attól sem idegenkednek, 
hogy bizonyos akczió teljesítésére egyesüljenek.

Nevezetesen, hogy a jelzálogos kölcsönöknek oly 
alacsony kamatláb mellett leendő konvertálását lehetővé 
tegyék, a mely mellett a Tátra és a többi nemzetiségi 
pénzintézetek a harezot nem folytathatnék.

Nagy a roményünk arra, hogy ezeknek a meg
indult mozgalmaknak, az intéző körök előtt fekvő me
morandumoknak mihamarább meglesz a maga gyakor
lati eredménye, a melynek támogatása elől az államha
talom- sem zárkózhat!k cl, mert hiszen a kérdés fontosságát, 
ott is méltányolják és tudatával vannak annak is, hogy 
első sorban a földmivolő gazda népet kell kiszabadítani 
a tót túlzók kezei közül, meg kell szüntetni azt a füg
gést, a melybe ezek a nemzetiségi pénzintézetekkel 
szemben kerültek.

1 la figyelembe voszszük azt a befolyást a melyet a 
Tátra és a többi hasonló ezélu nemzetiségi pénzintézet a 
Felvidéken majdnem háborítatlanul gyakorol, hogy ennek 
alkalmazottai a népet minden kínálkozó alkalommal va
lósággal terrorizálják, — örömmel konstatáljuk, hogy 
ennek a szabadon folyó lélek vásárlásnak ma-holnap 
vége lesz.

De nőink evésbbé fontos dolog az is, hogy a felvidéki 
kisiparosok védelméről is gondoskodjunk.

Nemcsak azért, mert a kisiparos anyagi helyzete 
sem jobb a íöldmivelő gazdáénál, hanem azért is, mórt 
az iparosoka kisobb-nagyobb központokon lakván, inkább 
ki vannak téve a sűrűbb érintkezésnek a tót agitáto
rokkal, a mihez járul még az is, hogy a kisiparosok 
közül többen olvasnak, mint a foldmivelök és azok már 
nemcsak a tót túlzók, de a csehek fondortodásainak 
is ki vannak téve.



Számtalan esetet tudnánk felsorolni annak igazo
lására, hogy a Felvidékre kerülő magyar iparos a tót 
nyelvet a mindennapi szükség liatasa alatt nemcsak 
megtanulta, de azt családjába is átplántálta és hogy 
üzleti érdekét ne veszélyeztesse, néhány év múlva már 
a Dómban tánczol a tót korifeusokkal, a kik nagy szí
vességgel fogadják, paroláznak, koezintanak is vele, de 
megrendeléseikkel is fölkeresik és igy annyira érdek
közösségbe vonják, hogy annak a szegény iparosnak 
már csaj elvétve jut eszébe, hogy anyja, apja, test
vérei, a kiktől ideszakadt, tulajdonképen magyar embe
rek s talán neki is annak kellene lennie: úgy is érzi 
szivében, hogy igenis magyar, de környezete már tótnak 
tartja és d sem meri magát nyíltan magyarnak vallani. 
Ha mégis teszi, — keservesen meglakol érette, mert 
sem megrendeléshez nem jut, sem kölcsönt nem kap, 
ha arra szorul.

És hány különféle formában ismétlődik ugyanez! 
És mit teszünk mi ezzel szemben a magyar kisiparos 
védelmére?

Semmit.
Társaságunkba be nem fogadjuk, megélhetéséről 

nem gondoskodunk, érdekeit nem istápoljuk.
Egyszóval, magunk vagyunk okai annak, hogy 

a magyar kisiparos szemünk láttára tútosodik el és 
rohan a pánszlávizmus ölelő karjaiba.

Örömmel kell tehát üdvözölnünk a Felvidéki Ma
gyar Szövetségnek azt a program inját, a mely ly el a kis
iparosok védelmét is munkakörébe vonta. Ehhez a 
programiéhoz még hozzászólunk alkalmilag, most csak 
főbb vonásaiban közöljük:

Addig is, inig az önálló vámterület beáll, hívja 
fel a Felvidéki Magyarok Szövetsége az országgyűlést és 
a kereskedelmi kormányt, hogy Felvidék különböző 
pánszláv gúczpont ain gyárakat és ipartelepeket állítson 
fel, melyek a nép minél nagyobb rétegének ipari ke
resletét, illetve fogyasztási képességét gyarapítsa. A 
gyárak vezetése feltétlenül és kizárólag magyar kezekre 
bizandúk. A támogatásra érdemes tót iparosok a kor
mány részéről anyagi és erkölcsi segélyben részcsilendök.

Hasson oda a szövetség, hogy a felvidéki kisember 
(kisiparos, munkás, kisgazda, kiskereskedő) hitelének 
kielégítésére — az egész Felvidékre kiterjeszkedőleg, 
magán kezdeményezésből olyan hatalmas, magyar hitel
szervezet létesittessék, mely a kormány által — törvény- 
erejüleg szentesített — kellő támogatásban részesittessék. 
Ennek a hitelszervezetnek feladata ne az annyira elhara
pódzott nyerészkedés és uzsora, hanem a nép tényleges 
felsegitése legyen. Ez szükséges azért is, mert a kis 
emberek támogatására az 1898. XVIII. l.-cz.-en alakult- 
„Országos Központi Hitelszövetkezet" is csak a nyerész
kedő vállalatok közé lépett, melynek a kormány egyik 
fő. nyerészkedő részvényese.

A szövetség csoportosítsa a felvidéki kisiparossá
got érdekeik megvédésére, továbbá állami vagy nagyobb 
magánmunkálatok elnyerésére, avagy egyéb érdekeiknek 
valamennyi hatóságnál leendő védelmére.

A felvidéki ifjabb iparos nemzedék elméleti és 
gyakorlati kiképeztetése szempontjából törekedjék a 
szövetség arra, hogy tótok lakta ipari központokon — 
bármily utón — különféle ipari szakiskolák létesít lesse
nek, ahol az egyes szakismereteken kivlll a magyar tör
ténelem és alkotmány tanítására is különös gond fordít* 
tassék.

A tót, illetve a felvidéki kis és házi ipari lenné* 
kék terjedése és kelendősége érdekében a szövetség 
szólítsa fel a Felvidék és az ország figyelmét. Erre nézve 
a termékek megismerése végeit tói. lakta vidékeken, 
alkalmak adtán házi és egyéb ipari kiállításokat, vagy 
vásárlásra szolgáló időleges bazárokat rendezzen, és 
azoknak forgalomba hozataláért Hűd a pesten lépjen érint
kezésbe nagyobb díszműáru kereskedőkkel s különösen 
a már létesített vasúti árucsarnokokkal.

A felvidéki kis és házi iparosok, munkások felme
rült sérelmeinek orvoslására a szövetség évről-évrc, a 
felvidék más és más helyén hívjon egybe jogorvoslást 
követelő kongresszusokat, melyeken a szükséges lépések 
megtételére intézkedések állapíttassanak meg.

A legfelsőbb vidéki ipar hathatós védelme szem
pontjából a szövetség a kormánytól és az országgyűlés
től erélyes intézkedést követeljen aziránt, hogy a szom
szédos osztrák tartományokból: Morva és Csehországból, 
(ialicziáből beáramló hitvány ipartermékek minden jo 
gosultság nélkül piaczot le ne foglaljanak.

Ipari és iminkásllgyi kérdésekben a felvidék kü
lönböző helyein, minél gyakrabban szaktudományos és 
szórakoztató felolvasások és értekezletek tartassanak.

A felvidéki kisipar megismerése szempontjából az 
ország különböző helyeiről a felvidékre tanulmányi ki
rándulások szervezi essenek.

Követeljen a szövetség erélyes munkás és ipari
védelmi törvényeket.

Minden felvidéki vármegye tótlakta góczpontján 
ipar- és munkásügyi ügyvivő bizottság állíttassák fel, 
mely a saját területén felmerült összes esetek érdekében 
a szövetséggel, illetve annak későbben létesítendő ipari 
és munkásügyi szakosztályával folytonos érintkezésben 
legyen. ,

F e l v i d é k i  n i r n d ó .

h í r e i n k
Személyi hírek. Ifj. Jw th  György, Turóezvár- 

megye főispánja, a hét elején Budapestről székhelyére 
visszaérkezett. — Bere.cz Gyula kir. tanfelügyelő, lapunk 
szerkesztője, a hét folyamán Budapestre utazott, onnan 
pedig Váczra, ahol egy heti fogságát, a melyre párbaj 
vétség miatt ítélték, kitölti.

— UJ erdőfelügyelő A Janthó János kir. erdőiéi- 
ügyelő nyugdíjaztatása következtében már majdnem két 
év óta üresen álló t.-szt.-mártom kir. erdőfelfigyelői 
állásra, mint jó helyről értesülünk, tegnapelőtt érkezett 
le Ö Felségétől a döntés, a molylyel Székely Mózes, je 
lenleg nagyszebeni alerdőfclügyelő, neveztetik ki. Ko- 
lossy Béla kir. alerdőfelllgyelö, a ki eddig a hivatalt 
vezette, továbbra is T.-Szt.-Mártonban marad.

— H angverseny. Arra a nagyszabású hangver
senyre, a melyet Boldis Ignácz polgári és felsőkereske
delmi iskolai igazgató mához egy hétre, márczius 15- 
ének megünneplésére rendez, a a meghívók már szét
küldettek. Ennek szövege a következő: Meghívó
a turóczszentinártoni áll. polgári és felső kereskedelmi 
iskolának 1903. évi márczius hó 15-én, az iskola torna
termében több műkedvelő szives közreműködése mel
lett tartandó hangversenyére. Kezdete délután 5, vége 
7 órakor. A tiszta jövedelmet a szorgalmas tanulók 
jutalmazására szolgáló iskolai alap gyarapítására for
dítjuk s a felülfizetéseket az iskola évi Értesítőjében 
nyugtázzuk. Belépti d ij : számozott ülőhely az első öt 
sorban 2 kor., a többi sorokban 1 kor. Jegyek előre 
válthatók Moskóczi Ferenczné könyvkereskedésében. 
Műsor: 1. Nemzeti dal, Petőfi Sándortól; zenéje Eg- 
ressi Bénitől, énekli a polgári fiú- és leány-, valamint 
a felső kereskedelmi iskola tanulóiból alakult nagy 
iskolai vegyeskar (300 énekes). Ugyanezt szavalja Papp 
Endre, felső keresk. iskolai tanuló. 2. Részletek Erkel 
Ferencz ..Hunyadi László" dalművéből. Zongorán és 
harmóniumon előadják Soest Alice úrhölgy és Dittert 
Ferencz úr. 3. Magyar népdalok, vegyeskarra alkal
mazta B. /., énekli az iskolai vegyeskar. 4. A haza és 
szabadság eszméje Petőfi Sándor költészetében. Ez al
kalomra irta és felolvassa Boldis Ignácz, igazgató. A 
felolvasással kapcsolatban álló költeményeket szavalják: 
Fischer Bianka, Nagy Margit, Obuch Emília és Ruttkay 
Edith polgári leányiskolái; — Hikis Antal, Knöpfelmacher 
Ottó és Hraska József felső keresk. iskolai tanulók. 
5. a) Csatában, Petőfi Sándortól, zenéje Boldis Ignácz- 
tól, énekli az iskolai vegyeskar. b) Szülőföldem, Erődi 
Ernőtől, énekli a női kar. 6. Magyar ábránd. Székely 
Imrétől, zongorán előadja Moskóczi Margit úrhölgy. 7. 
Petőfi Hortobágyon, Váradi Antaltól, melodrámai zenéje 
Kán Lászlótól; szavalja Kossuth Ella úrhölgy; hegedűn 
és zongorán kisérik Boldis Dezső és Dittert Ferencz 
urak. 8. Régi magyar nóták „Ocskay brigadéros" szín
műből, átírta Kún László, a) Tárogatós, b) Tábori dal, 
c) Hej Rákóczy, Bercsényi . . . d) Balogh Ádám nótája, 
e) Erdélyi hajdutáncz, f) Szerenád, g) Csínom Palkó . . . 
Előadja a vegyeskar, a magánrészeket énekli Dr. Ba- 
dinyi Béla úr, a hegedű- és harmónium-részt előadják 
Dittert Ferencz és Boldis Dezső urak.

Márczius 15-ike Turócz-Szent-Mártonban. A 
1 ui'óc/.i Mii gy nr Olvasóegyesület és Társ,is kör ez idén 
is megünuepli márczius 15 ét. Este 8 órakor a megye 
ház nagy termében társas*vacsora lesz, a melyen hölgyek 
is részt vesznek. A társasvacsorát pedig - előrelátha
tólag — tánczmulalság fogja követni. Kívánatos, hogy 
az Olvasóegylet és Társaskör hazafias ünnepélyén a 
litróczi magyar társadalom tagjai minél számosabban 
jelenjenek meg. A társas vacsorán való részvételre az 
elnökség bocsájt ki aláírási-iveket.

Vármegyei közgyűlés. Turóczvármegye tör
vényhatósági bizottsága f. évi mtirczius hó 14-én, szom
baton, és nem Iti-án, amint  azt tévesen közöltük, tartja 
ez évi tavaszi közgyűlését.

Megyei közgyűlés. Túrót v.vármegye állandó 
választmánya tegnap gyűlést tartott, amelyen a f. hó 
14 én tartandó törvényhatósági bizot'sági közgyűlés 
Iárgysorozatál e l ő k e s z i é k .

Az Északmagyarországi Szlnlkerület választ
mánya nemrég Iglón tartotta meg ülését, a melyen gróf 
Csáky Zenó szepesi főispán, elnök ; gróf Fesletich Leó

országos szinügyi felügyelő, mint a belügyminisztérium 
képviselője; Reisz Aladár szepesi alispán, mint a mo- 
gyci szinpártoló szövetség alelnöko: Nógrády Lajos sze
pesi főjegyző, mint ügyvivő alelnök ; Dr. Hajnóczi szepesi 
kir. tanfelügyelő, a szövetkezett városok küldöttjei és a 
kerületbo belépett Zsolna város képviseletében Mátrai 
Jakab és Tvrdy János vettek részt. A választmány ör
vendetes tudomásul veszi gróf Festetichnek azon kije
lentését. hogy a belügyminiszter a szinkerületnek az 1903. 
évre 0000 korona segélyt, a kassa-odorbergi és az állam
vasutak pedig a színtársulatnak kedvezményes jegyeket 
és a fölszerelés szállítására kedvezményes díjtételt en
gedélyezett. Nógrády alelnök terjedelmes jelentése, mely 
Halmai színigazgató működéséről és a közönség hazafias 
áldozatkészségéről magasztalólag nyilatkozik,egyhangúlag 
tudomásul vétetett s ennek alapján Halmaival a szer
ződés 1 évre, 1904-re meghosszahbittatott. Kikötötték 
azonban, hogy az igazgató több történelmi tárgyú haza
fias darabot vegyen föl repertoirjába, javítsa karsze- 
mélyzetét s ne játszszék egyidejűleg két helyen. Zsolna 
yáros belépését nagy megelégedéssel fogadták, az augusztus 
1-től szeptember ,l»-ig terjedő saisont, vagyis a kiállítás 
tartamának 0 hetét a város részére biztosították. Tudva
levőleg Turócz-Szt.-Márton is ohliez a  szinikerülethez 
tartozik, de hogy mikor kerül a sor reánk, arról még 
hirt nem adhatunk. Talán április elején.

— Leo-Ünnep A znióváraljai állami tanítóképző 
intézet f. évi márczius hó 1-én XIII. Leó pápa 25 éves 
jubileuma alkalmából Leo-ünnepélyt rendezett. A szép 
és megható emlékünnepély programjából különösen Ba
lázs Endre tanár felolvasását kell kiemelnünk a pápák
ról, mely úgy érdekes tartalmával, mint igazi műgond
dal megalkotott alakjával osztatlan tetszést aratott. A 
megnyitó beszédét Melicher Rezső, intézeti hitoktató 
tartotta. Az ő ügybuzgalmának köszönhető különben a 
lélekemelő ünnepély egész rendezése és kiváló sikere 
is. Az intézeti növendékek szabatosan előadott dalaikkal 
s szavalatukkal járultak hozzá az ünnepély sikeréhez.

— Siketnéma Intését Körmöoxbányán Körmöcz- 
bánya város annak idojéu megkereste Turóczmegyét, 
hogy az ott felállítani tervezett siket-néma intézet költ
ségeihez hozzájáruljon. Turóczmogye közönsége egy a l
bizottságot küldött ki ennek a kérdésnek a tanulmá
nyozására. Ez a bizottság múlt heti ülésén elhatározta, 
hogy a vármegye szegényalapjából 10—20.000 koro
nának megszavazásán fogja javasolni a közgyűlésnek. 
Avagy pedig olyun évi hozzájárulást, a melyből i — 2 
növendék teljes ellátása fedezhető.

— Eljegyzés. Draskóczy Árpád, báró Prónay blat- 
niczai uradalmának tiszttartója, a múlt vasárnap eljegyezte 
Csepesányi Ferpncz, Turóczvármegye ny. tiszti főügyé
szének kedves és szeretetreméltó leányát, Ilonkát. Az 
eljegyzés szűk családi körbén történt meg Kis-Csep- 
csényben.

— Elnevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Vogel 
Rezsőt, a turóczvármegyei számvevőségi kirendeltséghez 
.számgyakornokká nevezte ki.

— Hazafias ünnepély Ruttkán A „Rutikal D.i- 
loskör" folyó évi márczius hó 14 én este 8 órakor, azaz. 
márczius 15-ének előestéjén a vasúti állomás I. II. osz
tályú éttermeiben hazafias ünnepélyt rendez, melyre a 
n. é. közönséget ezúttal is tisztelettel meghívja a vá
lasztmány. az ünnepi emlék beszédet Krausz Sándor áll. 
tanító tartja s a dalkör előadott énekeit a ksod. főmfl- 
liclyi zenekar fogja kisérni.

Műkedvelői szinlelőadás Trsztenán Mint tu
dósítónk jelenti, a trsztonai gymnasium tanári kara állal 
rendezett műkedvelői szinielöadás s tánczmulatság igen 
szépen sikerült. A város s a vidék intelligencziája teljes 
számmal képviselve volt. Sőt, amit örömmel emelünk ki, 
a polgári osztály is szép számban jelent meg, fényes 
bizonyságául annak, hogy a magyarságot terjesztő szini- 
elóadások ellentétben másnemű mulatságokkal, melyek 
inkább kozmopolita jelentőségűek, mindinkább nagyold) 
és nagyobb tért hódítottak. Köszönet illeti azonban a 
szerepelt műkedvelőket, a kik régi ismert erők s fárad
ságot nem ismerve már több ízben kellemes s vidám 
estét szereztek a hazafias közönségnek, szép összeget a 
különféle jótékonyczéloknak s sok dicséretet és elisme
rést önmaguknak. Ügyes s tudatos játékuk mindvégig 
ébrenlarlotta a közönség érdeklődését s mindkét felvo
nás után viharos taps jutalmazta fáradságukat. Az előadás 
tiszta jövedelme lfd) korona volt. Ez alkalomból felül- 
fizetlek : Zvada Ferencz 20 korona, Simáin Lipót ti ko
rona, Freud Annin, Perlslein Sándor, Haluska István, 
Kovalik Mór, Szón tág h Tibor 4 -4  kor., Singor N., N. 
N., Teichner Fltlöp, Árvay János 2 —2 kor., Hómmá 
József 3 kor., Koválik János, Molcsán András, Moldouyi 
N., N. N., özv. Bugala Gyuláné, Hubertus Sándor 
1 -1  kor., összesen tiB korona. Fogadják a uomesszi.vü 
adakozók ezúttal is a rendezőség köszönetét.



— Tót henozegés Zólyomban- Méltó megbofián- 
ko/, ássál írnak a zólyomi lapok arról a morónylet számba 
monó újabb (ót stiküről, a melylyol Zólyomban, obbon 
a hazafias érzelmit felvidéki városban, a hol magyarul 
már minden ember tud és csak a szolgálók meg nap
számosok beszélnek még elvélve tóiul, a Ludova banka 
nagy vörös tót plakátokon hirdette, hogy a kamatlábat 
leszállította. Ezek a megbotránkoztató nagy falragaszok 
azonban nem sokáig éktelenitették a várost, mert reg
gelre valamennyire keresztbe ragasztva széles fehér 
sávon nyomtatva ott olvashatták a figyelmezto ést: Nyel
vében él a nemzet!

— Országos vásár. A mull bét első napján or
szágos vásár volt Turócz-Szt.-Mártonban. De daczára a 
kedvező időjárásnak, csak közopos vásár verődött össze. 
Eladó portéka volt. olég, do a vevők nem igen tolongtak, 
mert az elmult'év rossz gazdasági viszonyai miatt népünk 
pénzszűkében van. — Annál élénkehb és „népesebb" 
volt a kirakodó vásárt megelőző marhavásár, aminő még 
nem volt Turócz-Szont-Mártonban s a mely az alföldi, 
a nagy kecskeméti, debrcczoni vásárokra emlékeztetett. 
Felhajtottak vagy 3000 drb szarvasmarhát és sok lovat 
s ennek a nagy kínálatnak az a furcsa következménye, 
hogy a marbabíts kilója 8 fillérrel — drágult.

— KározíUS 15. A szuesányi magyar ifjúsági egye
sület márczius hó lf)-én nemzeti ünnepet rendez a lto- 
scnfeld-félo vendéglő nagy termében. Az ünnepély este 
felé lesz megtartva s programmja több szavalatból és 
hazafias dalokból és beszédből van összeállítva. Az ünnep 
után az egyesület fáklyás menetet rendez a helybeli 
tűzoltóság támogatásával. így akarja az egyesület a 
néppel a nagy napot megértetni.

— Parim-bál lesz Turúcz-Tzent• Márionban f. évi 
márczius hó 14-én, a „Domu-szálloda nagy termében. 
Kezdete este 8 órakor. Belépti dij szomélyenkint 2 ko
rona, családjegy ó korona. A tiszta jövedelem szegény- 
sorsú gyermekek felruházására fordittatik.

— Veszett kutya gnrá'/.(lá|kodoí. Rudnón, a hol 
a Klein Mihály kutyáját megmurla, a melye! azonban, 
csakhamar elpusztítani sikerült. A másik kutya azonban, 
bozontos házi eb vagy juhászkutya, még most is olt 
kóborol valahol a közeli falvakban.

— öngyilkossági kísérlet. Egy szuesányi pék 
mesternél dolgozó legény szombaton este gyufaoldatot 
ivott. A házbeliek szerencsére hamarosan megtudták a 
dolgot és orvosért küldtek, ki gyors segítséget, nyújtott 
a legénynek s igy semmi baja sem történt, reggel már 
vígan árulta a kiflit. Nem tudják, hogy miért kereste a 
halált.

— Vigyázni kell a gyermekekre A múlt heti 
vizáradások folytán az egész vármegye területén kisebb 
nagyobb balesetek merültek föl. Turócz-Szent-Mártonban, 
a hol az állami iskolákhoz vezető üt minden oldalról 
vízzel volt körülzárolva, rögtönzött hidakat kellett emelni 
hogy a tanulók az iskolaépületbe juthassanak. — Tót- 
Próndn azonban, a hol az óvodához vezető út egy pa
lákon vezet át, a nagy viz miatt majdnem emberhalál 
történt, mert egy Dobák Emília nevű 5 éves kis leány 
a Ilidről a megduzzadt patakba esett.. Életét csak annak 
köszönhette, hogy a közelben levő Maszni János utána 
ugrott és kimentette. Ilyen körülmények között a szülők 
nagyobb vigyáz Ital tartoznak gyermekeikkel szemben.

Sajtóper. A budapesti kir. ügyészség panaszára 
Húrban Szvclozárt. a „Nár. Nov." bán megjelent „Ne- 
uslávajiue" (El ne lankadjunk !) ez. czikko miatt, is vád 
alá helyezte a bíróság s mind a kél ügyben c hó 21-én 
lesz a főtárgyalás a budapesti sajtóbiróságnál. A kir. 
ügyész mindkét esetben a btkv. 172. § ának 2. pontja 
alapján a magyarság ellen való izgatás miatt indíttatta 
meg az eljárást.

— Dr. Rleger, a nagy szláv apostol, a ki azzal 
is szerzett hirt és dicsőséget, hogy 1848-ban Kossuth 
Rajos ellen heves beszédeket tartva, a bécsieket a ma
gyarok ellen izgatta, de nőm ért. czélt, mert csakhamar 
menekülni volt kénytelen onnan, hogy a Latour gróf 
sorsára ne jusson, — meghalt, s a „Nár. Nov." egy 
vezércikket szentelt emlékezetének, nevet pedig gyász- 
keretben nyomatta ki. Ezen kívül Mudron l*ál ügyvéd 
által, ki a lapot a temetésen képviselte, koszorút kül
dött az elhunytnak ravatalára ezen felirattal: A „Nár 
N o v a  tótok nevében dr. liieger pátriárkának. -- Ma
gyarországon két milliónál több tót ember lakik, kérdés, 
h&nynn bizlák meg ezek közül a „Nár. Noviny“-t, hogy 
n nevHkben koszoiút küldjön.?

— A „Tnróozmegyei Jótékony Nőegyletu javára 
f. évi február hó 21-én megtartott, műkedvelői színi 
előadás összes bevétele 711 kor. 10 fillér (bétszáztizen 
egy korona 10 fillér) volt, melyből 282 k, 28 fillérnyi 
költséget leszámítva a fontnevozett jótékony czél javára 
477 k. 82 fill. azaz Négyszázbólvonliét korona 82 fillér 
tiszta haszon maradt fönn. moly összeg a mai nap folya-

mán ö méltósga Justhné gróf Batthyány Mária úrnőnek, 
a Turóczmogyoi Jótékony Nőegylet elnökének átadatott. 
a ritka szép anyagi sikerhez nagy mértékben hozzá
járult a follllfizotdk bőkezűsége, a miért fogadják a 
nomosszivü adakozók a rendezőség hálás köszönetét.
A felülfizoiések, részben jegyváltások részletezése a kö
vetkező: ifj. Jusfh György, Justh Ferenc/, 20—20 ko
rona, id. Justh György, Justh Kálmán. Matuskovich 
Mihály, Rakovszky Iván. üzv Beniczky Mártonná, lúj
helyi Attila Schultz Lajosne 10—10 korona, ifj. Ra
kovszky István, Rakovszky Iván (Bpost), Szüllő Géza 
0—6 korona, .Toób Győző, Kabala Alajos, Kuflor Zsig- 
mond, Graber Jakab 5—5 korona, Koller Blanka, Dr. 
Messinger Mór 4 — 4 korona, Bresztyanszky Gyula, Spitz 
Gusztáv, Topcrczer Sándor, Wagner Arthur, Zányi Kál
mán 8—3 korona, Bertsch Ottó, Cserei Emil, Csendesek 
Béla, Dittert Ferenc/,: llgó László és neje, Kossuth 
Győző, Krecs Gyula, N. N., Ivánka Zsigmond, Spitzer 
Albert, Székely Forencz, Zvada Antal 2 - 2  korona, 
Dráskóczy Árpád, Draskóczy Lajos és Steinhardt József 
1 — 1 korona. Összes folülfizetés 198 (egyszázkilcnczven- 
nyolez) korona. Turócz-Szent Márton, 1903. február hó 
2ti-án. Reöthy Vladimír.

— Nyilvános köszönet. A Reöthy Vladimír ren
dező ur kimutatásában említett 477 koronát átvettük s 
a Turóczmegyei Jótékony Nöegylet pénztárába tettük.
A midőn ezt elismerjük, nem mulaszthatjuk el, hogy 
mindazoknak, a kik az oly szépen sikerült műkedvelői 
színi előadásban részt vettek, név szerint a buzgó és 
fáradhatatlan rendezőnek, Reöthy Vladimír tanár urnák, 
továbbá Beniczky Ákosné, Soest Alice, Kertész Gizella, 
Kossuth Anna Boldis Ilona és Lehoczky Anna urhölgyck- 
nek és Dittert Forencz. Gosztonyi Gyula, Párvy Endre, 
dr. Badinyi Béla. Koschatzky Rezső, liuocz Sándor, B it- 
wiczky István es Rázaha Ede uraknak, végül mindazok
nak, a kik azon megjelentek s az erkölcsi és anyagi sikert, 
biztosították, egyonkint és együttvéve e helyen is őszinte 
köszönetünket a nöegyeslUet. nevében ki ne fejezzük. 
Köszönetét mondunk továbbá Graber Jakab és Fischcr 
Annin kereskodö uraknak is, a szükséges bútorok díjta
lan átengedéséért Turócz-Szetit-Márton, 1903. márczius 
5-én. Justh Fcrenczné gróf Batthyány Mária elnök, 
Bánfi János, jegyző. i

— A „Magyar Iskola" 2-ik száma is változatos, 
érdekes tartalommal jelent meg. Tanulságos különösen 
a bel- és külföldi tanügyi lapszemléje. A „Néptanítók 
Lapja" mellett, minden felvidéki néptanítónak kellene 
ezt a lapot is olvasnia s reméljük is. hogy ez mihamar 
igy lesz. Ugyancsak a „M. I." ezen számából tudjuk 
meg, hogy Besztcrczobányán hazafias tót lap indul meg 
legközelebb, melynek föczélja lesz a tót ajkú népet 
hazafias szellemben és közgazdasági irányban oktatni, 
vezérelni. A lapot egy bizottság fogja kiadni, amelynek 
élén dr. Itépási Mátyás, Zólybmmegyo hazafias alispánja 
áll. — szerkeszteni és Írni pedig zólyommegyei tanfér
fiak fogják. -  Ismételten sürgettük mi is egy ilyen 
tót lapnak a létesítését, csakhogy egészen más alapon, 
mint a melyből a beszlerczebányai lap kiindul. Az ilyen 
lapnak könnyen érthető okokból csakis a tót nemzeti
ségi törekvések góczpontjain van helye és jövője, ha az 
egész Felvidék tót lakosságára akar hatni; olt Beszter- 
czebányán csak helyi érdeke lesz a lapnak s szerény 
anyagi és szellemi eszközeivel még szőkébb körben 
sem fogja ellensúlyozhatni a túlzók sajtójának veszedel
mes befolyását. Vajha alaptalannak bizonyulna ez az 
aggodalmunk!

— Szökött katona? A ruttkai vasútállomáson egy 
jól öltözött úriember egy kézi táskát, bízott megőrzés 
végett, egyik vasúti alkalmazottra. Minthogy pedig a kézi 
bőrönd tulajdonosa napokig nem jelentkezett, a csend 
őrség közbejöttével felbontották és abban egy teljes 
tüzér egyenruhát találtak. Valószínűnek tartják, hogy 
valami katonaszökevény volt a bőrönd tulajdonosa.

Amerikából érkozett milliók tirdokes statisz
tikát olvastunk azokról az összegekről, melyeket az 
Amerikába kivándorlónak küldtek haza övéiknek. Igy 
például az Arvamegyéböl kivándoroltak kétmillió hét
százezer koronát küldtek a hazánkban visszamaradt 
hozzátartozóiknak : a liptómogycbcliek egymillió három 
százezer koronát, a Nyitravármegyéböl kivándoroltak 
egymillió nyolezszázezer koronát, a pozsonyvármegyo- 
boliek Ötszázhotvonezcr koronát, a trencsénvármegyc- 
bcliok kétmillió százezer koronát, a turóczvármegye- 
beliek kétszázbólvenozer koronát.

Globe Trotter. A mi kedves Chromotz Endre 
barátunk, aki tudvalevőleg a búr hadseregbe akart be
lépni s ovégből gyalog indult cl a nagy útra megyénk
ből, most Amerikából küldözgeti nekünk szorgalmasan 
az nnzixkártyákat. Most hét darab ilyen levelező-lapról 
számolunk bo, a melyek Philadeltiából, Washingtonból, 
New-Yorkból és Baltimoroból vannak keltezve s az 
ottani postahivatalok bélyegét viselik. -  Philadeltiából 
Baltimore városáig három hosszú hídon ment. át. a leg
rövidebbikon V* óráig gyalogolt. Ez alkalommal nagy
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bajban volt szegény világkürüljárónk. Egymásután két 
vasúti vonattal is találkozott s csak úgy menekült meg 
az clgázolástól, hogy a slipperok közé feküdt s a.vonat 
aztán fölötte cl-obogott. — New-Yorkból azt Írja jan.
28. postahely éggel, hogy, mivel a burokhoz el nem me
hetett, most az a czélja, hogy, miután más nemzetek 
fiai már ismételten tettek meg ilyen világ körüli utakat, 
hát ö meg akarja mutatni, hogy a magyar nemzet is lé
tezik ezen a világon. Tapasztalásairól naplót vezet, s 
abból fedezi útiköltségeit, hogy a saját arczképévcl ellá
tott levelezőlapokat árusít (ilyet még nem kaptunk tőle.)
— Két nappal később kelt lov.-lapján üdvözölteti a 
magyar érzelmű honfitársakat s jelzi, hogy febr. 4-én 
Clevelandija utazik. — Febr. 1-én azt Írja, hogy meg- 
látogat'aa philadolfiai Magyar Műkedvelő Egyletet, amely
nek pénztárosa Bantha József. Éz az egylet, inig o vá
rosban tartózkodott, szabad ellátásban részesítette s 10 
dollár útiköltséggel látta el világjáró turóczi honfitársun
kat. — Február 12-én már New-Yorkból ir, bemutatva 
lev.-lapján képben és szövegbon a washingtoni „Con- 
gressional —Liberary" nevű nagy könyvtár palotát, ame
lyet apróra megtekintett, úgy hogy a méreteit is tudja. 
Egyik, Philadelfiában kelt lev.-lapján azt Írja, hogy a 
konzulátusok és postahivatalok készséggel hilelositik s 
láttamozzák könyvét, de segíteni nem segítik semmivel; 
jóformán az ott. élő magyarok segítségéből él leginkább 
s arról értesít, hogy szívesen küld bárkinek is látképe
ket azokból a városokból, ahol megfordul, aki öt eziránt 
megkeresi és némileg segíti. (Czime: Mr. Andrew Chro- 
metz, Hungárián Globe Trotter, Post Office Cloveland 
Ohio, Amerika)

— Sorozás Turóozban. A 71. ezred had ki egészítő 
parancsnoksága már értesítette Turóczvármegye alispánját, 
hogy a f. évi sorozások StubnyáfÜrdön április hó 20. 
21. és 22-én, Turócz-Szent-Mártonban podig április hó 
23., 24. es 25-én fognak megtartatni.

— „A magyar lparpártolás“ czim alatt kis fü
zetet irt s adott ki a helybeli felső kereskedelmi iskola 
volt növendéke, Schmidt Imre privigyei takarékpénztári 
főküny\ vezető, a melyben a magyar kereskedelemnek 
az osztrák járom alól való felszabadításának szükségos- 
ségét fejtegeti, több hévvel, mint számbavehető indo
kokkal. Ilyen életbe vágó kérdésekkel ne.n leliot "y 
kurtán, igy en passant elbánni, kivált, ha tudjuk, hogy 
mily sokakon áll itt a vásár.

— A hnllámslrban Múlt vasárnap egy ismeretlen 
férfi hulláját fogták ki Ruttka mellett a Vágból, a „Dupná 
skala" előtt. A hulla már hetek óta lehetett a vízben, 
mert összevissza volt zúzva a jégtől, a homlokcsontja 
pedig egészen hiányzott. A ruttkai temető halottas kam
rájában felbonczolták a Indiát, a mely, a ruházat után 
Ítélve, egy árvamegyei parasztembernek a holtteste 
lehetett. Hír szerint árvaváraljai volt.

— Jön a tavasz. A hó lassanként kezd olvadni, 
derűs napok következnek s már is látni főutezánkon 
kisebb-nagyobb sétáló társaságokat s még csak pár nap 
és benn vagyunk a tavaszban, melyét gyorsan követ a 
nyár. Legtöbb gondot okoz ezen különben várva-várt 
tavasz és nyár hölgyeinknek, hogy milyon lesz a div: 
és kinek lösz elegánsabb ruhája. E czélból legtanácso
sabb Bó'hm Albertné helybeli varrodájához fordulni, a 
ki ugyszólva egyedüli Turóczvármegyében, ki sokoldalú 
szakismerete mellett a legmegbízhatóbb magyar varrónő. 
Ajánljuk t. olvasóink b. figyelmébe.

Mindenki tudja hogy a Mauthnor-féle improg 
nált takarmányrépamag a legnagyobb termést adja, hogy 
konyhakerti inagvaiból a legjobb főzelék és zöldség te
rem és hogy virágmagvaiból fakad .legszebb virág. — 
Szóval a Mauthner-félc magvak a legjobbak, készletei a 
legnagyobbak és árai igen olcsók.

— Az Uranos kék, a legkedveltebb ruhakékitö- 
szor, mert a képzelhető legszebb kék szint szolgáltatja 
és minden tekintetben felülmúlja az eddigi ilynemű 
gyártmányokat. Előkelő háztartások és nagy mosóinté- 
zetek tanúsága szerint, az Uranos kék a legjobb és leg
olcsóbb ruhákéiul,ö.

— - Szerkesztői üzenetek. = —
— P. J.-né., Budapest. A lapunk febr. 22-iki számában 

megjelent hirt sajnálatunkra nem oonhutjnk eitsza, mivel annak 
tartalmát tudósítónk, kinek levelét elkiildöttlik, egész terjedd, 
lilében fenntartja és azt tanukkal is bizonyítani kész. — B. Gy., 
Vácz. All rightl — M. J., Kecskemét. Hiszen ha mi „szölömet- 
széssel“ is fogalkozhatnánk! Nálunk csak a sípnak való tiízfa- 
vesszöt metszik ilyen tájt! — G. J., Tótpróna. Nem kell oly 
tragice venni azt a dolgot. — A miire*. 16. ünnepségekről rövid 
értesítéseket kérünk. — J. J., K. R., Trsztenán. Teljes készséggel, 
sőt hazafias örömmel adunk hirt jól sikerült előadásukról. Leg
közelebb személyesen is informálódunk az ottani társadalmi-vi
szonyok felöl és akkor majd megemlékezünk arról is, a mit 
most jónak láttunk egyelőre elhagyni. Arra kérjük, hogy az elő
forduló napi eseményekről is értesítsenek. — R. V., Helyben. 
Jókor kaptuk, de múlt heti számunkból kiszoi ült. — Tudósítóin 
kát kérjük, hogy egyéb hirek mellett a kivándorlási mozgalmak
ról és a vetések, gyümölcsösök állásáról is hétröl-hétre értesíteni 
szíveskedjenek. — Honvéd??? -  S. G., Liptó-Szcnt-Miklós. A 
nyilatkozatot lapunk zártakor vettük s ottani tudósítónk meg
hallgatása nélkül nem is közölhetjük. A jövő számban majd 
rátérünk az ügyre.

Felelős szerkesztő : I te r e e z  (őyuln .
Főmunkatárs: l liin ll Já n o s i.
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URANOS - K  K  Ü l
ruha-m osAshoz

a l e g j o b b  k^éki t őszer .  I
— Törvényesen védve. — j 

Mosóintézetekben, háztartásokban a | 
legkedveltebb ruhakékitő.

Olcsó és fellilmulhatlan!
kis üveg 24 fillér, tizszeri mosáshoz I 
elegendő. — 1 nagy üveg 1.60 kor., 

üveg 1 kor.
Ka p h a t ó  mi ndenüt t .

Utánzatoktól óvakodjunk!

gyártól HOCHSINGER TESTVEREK VEG YÉSZETI GYÁRA BUDAPESTI
VI., Rózsa-utcza 8 5 . 1

A k ü ze lg ő  ta v asz i 
é s  n y ári id én y re  

n já n ja  a  h ö lgyek  
figyelm ébe

Bőhm A-né
T u ró c zv á rm e g y e  

leg jobb  h irü

varrodáját
Turócz-Szt-Márton 
Balkó szálló mellett 

Galóné házában

1778-1902. tkv.

Árverési hirdetményi kivonat
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság kOzhirré teszi, hogy Tátra felsőmagyarországi 
bank részvény társaság végreliajtatónak Klainlinyi József 
örökösei végrehajtás szenvedő elleni 379 kor. tőkeköve
telés és jár. iránti végrehajtási Ügyében a znióváraljai kir. 
járásbíróság területén levő Mosócz községben fekvő az u. 
o. 433. sz. tjkvben foglalt Klaudinyi János, kk. Klainlinyi 
József, András, György, Mihály és Samu nevére i r t :

a) 1 f  sor 504/a hrsz. „profi Klinti“ szántóra 877 
korona,

b) f  2 sor 610 hrsz. „dolu Csernákovom" nevű 
rétre 167 kor.,

c) f  3 sor 906/a hrsz. za „liornim Mlinom“ szán
tóra 296 kor.,

d) f  4 sor 1021 /c hrsz.
20 kor.,

az 1881. évi november hó l én 3333. sz. a. kelt igaz j tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el 
igazságllgyministori rendelet 8. §-ábnn kijelölt óvadék j fog adatni.
képes értékpapírban n kiküldött kezéhez letenni, avagy Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
az 1881: LX- t.cz. 170. S-a értelmélien a bánatpénznek , kikiáltási árának 10% át készpénzben vagy óvadékké- 
a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
elismervény! átszolgáltatni Kil,  járási,Íróság min! telekkönyvi liaióság.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi Hatóság 
Znióváralján, 1902. november hó 28-án.

Janovják Károly
kir. albiró.

j3 sz. Ik. 1903.

Árverési hirdetm ényi kivonat..

Turóez-Szl. Mártonban, 1908. évi január hó 11-én, 
Kolosy. kir. a Ibin

Hirdetmény.
Az á rv á i közb irto k o sság i u radalom  g a z d a 

ság á n a k  tisz ta v é rü  p inzgau i sz a rv asm a rh a  al- 
A turóczszcntmárloni kir. járásbíróság mint tlkvi lom ányából szám fele tti 

| hatóság közhírré .eszi, hogy Ka puszta lllavaiy Jánosnak
Jablonouszko" legelőro Szji.nta született V ejtik Zsuzsámat elleni végrehajtási 7 d a r a b  3A —1 ÓV OS b ik a

I ügyében a boszterczebányai kir. törvényszék terület kö- j __»> ÜSZŐ
e) f  5 sor 1247/a hrsz. „pod JablonouszkeM szán- j réhez tartozó turúczszcntmártoni kir. járásbíróság terülő- ! 99 99
tóra 26 kor., továbbá a mosóczi 19. sztjkvbcn felvett lén Nőiesé községben fekvő a nőieséi 1T>. sz. tlkjvben f. év i Ulál'CZillS 10-éll d é lu tán  2 ó ra k o r  S il'o k a
I. 4/s urb. telek után járó 10. 11. a. úrbéri közös A, I. 1—48. hr. szám alatt felvett .s. B. 3. és 6. alatt
erdő s legelő illetőségnek a B. 12—17. a. ugyan- 1 2 részben Szjanta szí letett Vojrik Zsuzsanna nevére
azok nevére irt Vb részére 42 koronában ií-t jutalékra 788 korona ezennel megállapitott kikiáltási

ezennel megállapitott kikiáltási árban az árverést elren- árban ;,z hi v'Áao ^  -"Íka l í ,|,,llcl,l)
delte, és hogy a  fennebb megjelölt ingatlanok az 1903 ingatlansag 1903 évi marcziUS hó 30-lk napján d. 6
* .............................. .........  L-(,z^ g | , (.|i a községházánál n iQ g tir-óvt márczlns hó 31-lk napjának d e 10 órakor Mo
sócz község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
megállapitott kikiáltási áron alul is eladattni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/o át készpénzben, vagy az 1881 :
LX. t. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és

Meghívás.
A „T u róczm egyei k e rü le ti b e teg seg é ly z ö  p én z tá r"  t. ez 

k ik ü ld ö ttje in e k  a

f. évi  márczius  hó 15-én, egefiieg 22-én
d é lu tán  4 ó ra k o r  T urócz-Szt.-M ártonban  az ip a r te s tü le t he ly i
ség é b e n  (9. házszám ) ta rtan d ó

Vili.rendes közgyűlésére
Tárgyak:

1. Az ig a zg a tó ság  és ti fe lügyelő  b izo ttság  je le n té s e  és 
az 1902. év i zá rszám adások  b e te rje sz té se .

2. A fe lü g y e lő  b izo ttság  válasz tása .
3. 1 p ó t (m unkavevő ) igazgató ság i ta g  válasz tása .
4. 1 ren d es  (m unkavevő) béke  bírósági tag  válasz tása  
•r>. Ind ítv án y o k , m elyek a  k özgyű lés t m egelőző leg  leg

a lább  3 nappa l e lőbb az irodában  beadandók.

Turócz-Szt.-M ártonban, 1903. év i m árez. 1 -én.

m ajo rban  ta rtan d ó  ny ilvános szóbeli á rv e ré s e n  
készpénzfize tés m e lle tt e lad a tik .

Á rva-V áralján , 1903. év i fe b ru á r  22.

Urad. gazdasági kezelőség.

Minden háziasszony
üdvözölhető, aki az egészség, takarékosság és jóízre való 
tekintetből a Kathreiner-féle Kneipp-malét.a kávét használja.

Tiszteletteljes kérelem : A bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen >ninlátn 
kávét*, hanem mindég határozottan —  Kuthreiner-féle — Kneipp-mal&ta 
kávét, u azt csakis az itt ábrázolt eredeti csomagokban fogadja el I

)
*

Az igazgatóság.

^  N álam  k ap h a tó  olcsó á rak o n  a  leg jobb  m inőségű

S L g ' s r a - ,

Superfosfát és Tomassalakliszt
valam ennyi gabonafa j és  b u rg o n y a  trá g y á z á s á ra , vala- [0; 
nnn t lóhere- és  lu e z e rn a v e té se k  és  m ezők  fej trá g y á z á 

sá ra  a lk a lm as  több fa j ta

a- s.
K ív án a tra  szo lgá lok  P ro sp e k tu s sa l é s  vegy i eltMiizéssel.

T ovábbá  a ján lo k  a  lego lcsóbb  napi á ra k o n  v e tő  ezé- 
ló k ra  sz o lg á ló : árpát, zabot, nyári búzát, bükköny!, 
borsót, lencsét, babot, lóheieinngot, bolliojl s tb .-

Lőwy Mór,
gabonakereskedő Turócz-Szt.-Márton. 

Kaiíátiilajilono! ö«v. Moskóczl Ferencznó
N v i h i i . a lar,M K w nli,úrl„,,i a iag y ir nymniláb in M ÖikócziF.né.
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