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

Turócz.-Szent-Mártonba küldendők.

A magyar közművelődési egyesületek 
alapítsanak pénzintézeteket!

I r ta : Somogyi Gyula.

Sajnosán kell tapasztalnunk, hogy a ma
gyar Cultur-egyesUletek anyagilag nem gya
rapodnak annyira, hogy a maguk elé tüzütt 
hazafias czélokat csak meg is közelíthessék. 
Tagadni pedig nem lehet, hogy az anyagi erő 
mellé simul az erkölcsi befolyás is.

Más erőgyüjtési módokról kellene hát 
gondolkoznia annak a nagy magyar társada
lomnak, mely úgy vagyonra, mint értelmiségre 
nézve is fölötte áll az u. n. hazai nemzetisé
geknek, — a kulturális czélokra való pénz
kérdésben mégis annyira el van maradva azok 
mögött.

Beszéljenek a számok:
Magyarország területén van 244 nemzeti

ségi pénzintézet 337,154.000 korona forgótő
kével. Ezeknek évi forgalma több mint 1500 
millió korona, melylyel legalább fél miiló 
egyént kötöttek magukhoz kölcsönökkel, ren
des évi díjazással pedig 4000 embert alkal
maznak, az ügynökök és közvetítőkön kivlll.

Tehát egy egész nagy tábor áll már er
kölcsi befolyásuk alatt. A fent említett 244 
intézetből korona
román r.-társaság 87 78.474,000 forgótőkével

„ szövetkezet 27 8.660,000 „
szász r.-társaság 33 152.124,000

„ szövetkezet 37 30.545,000 „
töt r.-társaság 19 36.201,000 „
„ szövetkezet 8 2.620,000 „

szeri) r.-társaság 18 22.165,000 „
„ szövetkezet 15 6.355,000 „

Összesen . . . .  244 337.154,000 forgótőkével
Ezen kivlll van egy kiválóan magyar ne

mesi birtokok szerzése és perczellázására 
alakult szász bank, mely 2 millió forgótőkével 
dolgozik.

A nemzetiségi bankok részvényeiből ma
gyar kézen is több forog, de még sem annyi, 
hogy azok tulajdonosai a bankok működésére 
szavazatukkal befolyási gyakorolhatnának.

Így esketik meg aztán, hogy a bankok 
kezelési költségek, leírások, jótékony adomá
nyok stb. cziinek alatt kimutatott óriási össze
geket fordíthatnak nemzetiségi agitátorok, 
sajtók, iskolák, papok, tanitók — szóval ügyük
nek szolgáló, vagy annak megnyerendő egyé
nek jutalmazására.

Példáu l: a turóczszentmártoni takarék-
pénztár (Sporitelűu) öt millió korona tökét for
gat, melynek évi bruttó nyeresége — a teher 
kamatok levonása után — több mint 160,000 
korona, mégis az évi kimutatott nyereség soha 
sem tett ki többet 15,000 koronánál. Hová 
lesz hát az óriási különbözet?! Láthatunk egy 
csomó vagyontalan egyént, a kiket a „Spori- 
telfiu ' tart ki, hogy mennyit kapnak a tót 
lapok, nem lehet tudni.

Nézzük továbbá a nagyszebeni „Allge- 
ineine Sparkassát“, mely most 60 éve 10,000 
korona (!?) tőkével alakult azon megállapo
dással, hogy a részvényesek csak 4'/«°/° osz
talékot kapjanak. Ez az intézet, daczára hogy 
máig is a legolcsóbb, mégis közel ■> millió 
korona tartalékot gyűjtött, s az „Albinéval" 
együtt dominálja az egész erdélyi részeket. 
Kezel több mint 50 milliót, legalább 100 egyén
nek biztosit existcncziát és jótékony (nemze
tiségi) czélokra fordit évente 80 -100 ezer 
koronát.

így dolgozik a hires román intézet, az 
Albiaa is és kisebb-nagyobb mértékben mind a 
244 pénzintézet, nem is említve a kisebb szö
vetkezetek nagy számát, melyet azok szerez
nek és kitartanak.

Látható mindebből, hogy nemcsak a kül
földi ligák és a pénzintézetek segélyezik és 
tartják ki azt a sok magyarfaló lapot, s a kö
rülöttük csoportosuló fanatikus sereget, hanem 
van maguknak a külföldi intézeteknek is im
már módjuk hozzá, — s hogy napról-napra 
szaporodnak és gyarapodnak, annak egyik fő 
oka, hogy olcsóbb pénzt adnak, mint a ma
gyarok kezében levő bankok.

Ezek az itt felsorolt adatok (melyeknek 
valódiságáról bárki is meggyőződést szerezhet, 
ha nem sajnálja a fáradságot) elég ékesen szó
lanák, hogy a magyar kulturegyesllletekre kö
vetkeztetést vonhassak és elég nyomatékosak 
arra, hogy velők megokolhassam azon indítvá
nyomat, miszerint lépjenek a magyar kultur- 
egyesületek eme gyakorlati tevékenység és 
erőgyűjtés útjára, a mig nem késő: alapítsanak 
részvénytársaságokat s alaptőkéiket fektessék 
ezek részvényeibe.

A F. M. K. E. központi pénztárában a 
7600 kor. állam segéllyel, valamint a tör
vényhatósági választmányok tőkéivel együtt 
195,000 korona, a P. K E. (Pozsonyi Köz
művelődési egyesület) a Jerezniczky-féle kos- 
suthi óvoda alappal együtt 91.160 korona 
alaptőkével rendelkezik. Ezek az alapok most 
csak 4"/o-ot jövedelmeznek, — banküzletbe 
fektetve, mennyivel többet jövedelmezhet
nének !

De az alapítandó bankok a kultur-egye- 
stlletek tekintélyes számú részvényeinek befo
lyása mellett — követve a nemzetiségi bankok 
példáját — a részvényesek megkárosítása 
nélkül a nyereségből milyen nagy összegeket 
fordíthatnának hazafias czéljaikra ! ?

A pénzintézeteket a nemzetiségi vidékek 
góczpontjain kellene felállítani tekintet nélkül 
arra, hogy már azokban nemzetiségi érdekeket 
szolgáló bankok vannak, sőt épen azért, hogy 
velők versenyre kelni lehessen.

A verseny sikerének biztosítása végett a 
kamatlábat lehetőleg le kellene számtani, hogy 
a kölcsönt keresők az intézetet ne uzsorásnak, 
hanem jótevőnek tekintsék.

A részvények kis összegre szóljanak, hogy 
kevésbbé tehetős emberek is jegyezhessenek.

A részletek kidolgozása nem e rövid czikk 
keretébe tartozik.

Ezt az indítványomat megfontolás végett 
ajánlom a magyar közművelődési egyesületek 
választmányainak, mert — mint fentebb ki
mutattam — már is nagyon megelőztek ben
nünket a nemzetiségek, de talán még nem 
volna késő visszahódítani tőlük az elvesztett 
pozioziókat.

Megyei élet.
Turóczvármegye tör,. bizottságának tavaszi közgyűlése.

Ilii- a közgyűlési tárgysorozat harminc/, pontja kö
zöl alig volt egy pár, a moly iránt valami különösebb 
érdeklődéssol viseltetlek a biz. lagok, mégis igen népes 
volt n gytllés s különösen a legújabban megválasztott 
tiz tag jelent meg teljes számban. A Szklabinyán ismé
telten „megsemmisített'' Halasa András távol maradt, s 
őzt helyesen tette, inért ugyancsak furcsa btlnlajstru
mot kellett volna hallania turáni egyházi felügyelői 
ténykedéseiről, a molyokbon a „vajdádnak, Mmlrnú 
Pálnak sem tellett valami nagy öröme. No de tartsunk
sorrondet.

— Hirdetések legjulanyosabbati, árszabály szsrint. —
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

A gyillcst az elnöklő főispán, ifj. Justh György 
nyitotta inog nehány Üdvözlő szóval, majd podig benső 
melegségtől áthatott, lelkes szavakban előadta, hogy a 
legmagyarabb kir. hcrczcg, József föherczeg, a ki iránt 
a nemzet igaz szeretettel viseltetik, közelebb Ünnepli 
meg 70-ik születésnapját, miért is indítványozza, hogy 
a megyo közönsége üdvözlő feliratot intézzen a fölier- 
ezeghez; ezt az indítványt, valamint ugyancsak a főis
pánnak meleg s az érdemeket méltányló indítványát is, 
mely szerint Gulner Gyula belügyi államtitkárt azon 
alkalomból, hogy Ö Felsége a Lipótrend középkoroszt- 
jével kitüntette, üdvözlő fölterjosztést tegyenek, a köz
gyűlés éljenzéssel s egyhangúlag elfogadta.

Következeit ezután az alispáni jelentés, a melyot 
más egyéb bejelentésekkel együtt tudomásul vettek.

A Grünwald Béla emlékére Besztcrczebányán eme
lendő szobor'költségeire - -  miután a megye fedezet 
hiányában ezt a hazafias czélt anyagilag nem támogat
hatja. — a közgyűlés határozatából gyűjtést indít meg 
az alispán.

A nemzetiségi propaganda meggátlását ezélzó in* 
ditványt, a melyet a F. M. K. E. körlevélben közölt, 
egy az alispán elnöklete alatt álló bizottság fogja tanul
mányozni. — Pozsony vármegye közönségének a vasár
napi munkaszUnctröl szóló törvényjavaslat rovisióját 
ezélzó feliratához, Sárosmegyénck a küzépbirtokos osz
tály pusztulásának meggátlását ezélzó feliratához, Győr 
város közönségének a párbaj „intézményének" eltörlése 
tárgyában a képviselöházhoz intézett feliratához és Po- 
zsonyváros közönségének az egyesülési és gyülekezési 
jog törvényhozási rendezése tárgyában ugyancsak a kép
viselöházhoz intézett feliratához pártolóan járult hozzá a 
közgyűlés.

Csepcsányi Sándor aljegyzőnek az eddigi 400 K. 
helyett 600 K. lakáspénzt szavaztak meg ; özv. Velits 
Agostonnét évi segélyben fogják részesíteni, Kossuth 
Viktor megyei Írnok szolgálati idejének egy részét be
számítják a nyugdíj-jogosultságba, a bemutatott közig, 
költségelőiráuyzatokat elfogadták, csak a turóczszent
mártoni ellen volt kifogás a számvevőség részéröl, a 
mennyiben az albiró 150 K. fizetését 300 koronára kí
vánják felemelni, előzetesen azonban nem kérték a sza
bály rondeiot vonatkozó pontjának a megváltoztatását, A 
szintén kifogásolt 2000 K. tételt, a mely egy tűzoltó 
örtanya építését czélozza, Pietor, dr. Vanovits, dr. Lax 
egybehangzó ajánlatára érintetlenül hagyták s valóban 
ideje is már, hogy ez az ügy végre valahára rendozve 
legyen, mert ha valamire, úgy egy minden tokintetbon 
jól szervezett tűzoltóságra van szükségünk.

Kostyán község iskolaépitési czélokra 8000 kor. 
kölcsönt óhajt felvenni egy budapesti banktól, amely 
azonban a megye jótállásához köti e kölcsönt. Hosszas 
vita után a közgyűlés azt határozta, hogy tekintettől a 
czélra, a megye közönsége elvállalja ezt a jótállást.

A körmöczi sikctnéina-iutézot fentartásának költ
ségeihez a szegényalap terhére 10 — 20000 kor. tőkenok 
megfelelő évi kamat összeggel javasolja az alispán hozzá
járulni, előbb azonban megtudandó, vájjon minő jogokat 
biztosit ezért a megyének V A közgyűlés ily értelemben 
határozott.

Hosszabb s részben éles vitát idézett elő Túrán 
község képviselőtestület kisebbségének felobbezése, a 
melyben a képviselőtestület azon határozatának meg
semmisítését kérik, a mely határozatban kimondotta, 
hogy nem fogadják cl dr. Haasz Simon szuesányi kör- 
orvosnak azt az ajánlatát, mely szerint kész minden 
héten egy napot Turánban tölteni s a szegényeket in
gyen gyógykezelni, ha kocsit küldenek érte, vagy meg
felelő fuvarpénzben részesítik. Többen a tót biz. tagok 
közül, különösen pedig Dula Máté, úgy fogta fel dr. 

i Haasznak ezt az ajánlatát, mintha ezzel pressiót akarna 
gyakorolni a turániakra, hogy kizárólag csak az ő se
gítségét vehessék igénybe s ily értelemben szólaltak fe l; 
pedig hát, ha ezek az urak ismernék a népet, akkor 
tudhatnák, hogy mily indolcns az, a mikor a gyorok, 
az asszony gyógyításáról van szó. s hogy az Osipanicja



orbánczának, a tehene szájbetegségének a gyógyítását 
sokkal jobban viseli szivén, mint a beteg családtagokét, 
s úgy van, a hogy az érdekelt orvos is mondta, hogy 
inkább meghal, mintsem hogy kocsira, orvosra két ko
ronát költsön. Mivel azonban a községet nem lehet kény
szeríteni arra, hogy efféle jókat elfogadjon, a felébbe- 
zést el kellett utasítani.

Dr. Vanovich a turóczszentmártoni vásárszabályzat 
Ügyének elintézését stlrgeti, a mely már 1 és tél év óta 
húzódik, az alispán kijelenti, hogy utána jár a dolog
nak, hogy hol akadt meg annyi ideig a szabályrendelet- 
tervezet.

Alispán jelenti, hogy a m. é. deczemberi közgyű
lés vonatkozó határozatából kifolyólag megvizsgálta a 
suttói Ügyet, a mely szerint a suttói képviselőtestület 
egyik gyltlésébon határozatikig kimondta, hogy állami 
iskolát kér a község részére, s a mely határozat ellen 
Halasa András egyházi felügyelő felebbezéssel élt, mi
vel a gyűlést szabályellenesen hívták össze és tartották 
meg. t\L alispán által megejtett vizsgálat kiderítette, 
hogy a gylllés körUl semmiféle szabálytalanság nem for
dult elő, de kiderítette azt is, hogy nem az alispán, a 
kir. tanfelügyelő, a főszolgabíró stb. nyomása alatt hozta 
meg .Suttó képviselőtestülete szóban forgó határozatát, 
hanem azon izgatások ellenére, a miket Halasa András 
egyházi felügyelő és Hrdlicska lelkész az állami iskola 
eszméje és terve ellen elkövettek. S itt felolvasta az 
alispán azt a tót nyelven fölvett jegyzőkönyvet, amely 
szerint több suttói lakos azt vallotta a megejtett vizsgá
lat alkalmával, hogy Halasa és Hrdlicska azzal izgatták 
őket az állami iskola ellen, hogy ha azt elfogadják, 
zsidó, katholikus tanítót kapnak s elveszik- a nyelvüket 
és a vallásukat: ők csak fizetni fognak és megint csak 
fizetni, de jóravaló iskolájuk nem lesz. A1 tót biz. tagok 
egyrésze fanyar mosolylyal hallgatta ennek a jegyző
könyvnek a vádjait, de most már nem szóltak hozzá az 
Ügyhöz, a mit igen okosan cselekedtek, mert bizony 
csúnya, vesztett Ügyet védelmeztek volna.

A közgyűlés röviddel déli 1 óra után szétoszlott.

Márczius 15-dike Turóczban.
Az 1848-diki nagy napok emléke az egész ország

ban megrezegteti a sziveket és édes-bájos mámor zsi
bongja át egész valónkat, oda képzeljük magunkat a 
nagy ősök közé, a kik hazafias lelkesedéssel teremtet
ték meg, erős akarattal, nagy lelkesedéssel sok véráldo
zat árán mai szabadságunkat.

A magyarság Ünnepe ez mindenütt. Do élénkeb
ben érezzük ennek nagyjelentöségét a széleken, meg 
az idegen gondolkozásu más népek között. Mert mi 
ttirés-tagadás benne, sok helyen idegennek érzi magát 
a magyar ember ebben az országban, mert hiszen kör
nyezete nem érez, nem lelkesedik vele, annál kevésbbé 
ünnepel.

De annál lelkesebbek, meghaióbbak voltak azok 
az Ünnepségek, a melyekről alább hirt adunk.

Turóczvármegyében a magyarság évröl-évre haza
fias buzgalommal csoportosul a nagy napok emlékének 
megünneplésére. Az iskolák, az olvasókörök és kaszinók, 
mindenütt készséggel teljesítik hazafias kötelességeiket 
amelynek révén nyilvános tanúságot tesznek arról, hogy 
„Él magyar, áll Buda még!“

Hangverseny Turócz-Szent-Mártonban.

A vármegye székhelyén két ünnepség folyt le. Az 
egyik az állami iskolák nagytermében, délután, a másik 
a vármegyeház dísztermében este. Az utóbbit a turócz- 
szent-mártoni Magyar Kaszinó rendezte.

A délutáni hangverseny, melynek kezdete 5 órára 
volt kitűzve, a lehető legfényesebben sikerült. A ren
delkezésre álló ülőhelyek már napokkal elölt elkeltek, 
sőt már 1/tb  órakor az állójegyek kiadását is be kellett 
szüntetni, mert az érdeklődők annyira megtöltötték a 
különben igen tágas nagy tornatermet, hogy a közle
kedés teljesen lehetetlenné vált. Ez volt az oka annak, 
hogy mintegy 7 0 -8 0  vendéget, közöttük több előkelő 
úriembert is már nem leheteti a terembe bocsátani.

Az intézet tornaterme erre az alkalomra szépen 
fel volt díszítve. De legnagyobb díszét épezre annak 
az a 300 üde fiú és leány, a kik a szin d helyén me
nedékesen tömött sorokban voltak fölálli /a- Meg az a 
díszes közönség a vármegye minden r zéhöl összese- 
reglett nagy vendég sereg, mely a tor ( t megtöltötte.

És a mikor az emelvényen megjc ont az ünnep
ségnek rendezője Boldis Ignácz igazgató, nemcsak a 
nagy közönség, de az ifjúság is lelkes tapssal fogadta.
A mikor pedig felcsendült Petőfi Nemzeti dala ünnepé
lyes hangulat vett erőt a jelenlevőkön. Papp Endre ke
reskedelmi iskolai tanuló ugyanazon tárgyú szavalata is 
megfelelő hatást keltett.

Majd Soest Alico és Difiért Ferencz tanár ültek 
a zongorához illetve harmóniumhoz és Erkel Hunyadi 
László operájából adtak elő részleteket még pedig oly 
kiváló preczizitással, hogy a közönség nem győzött tet
szésének kifejezést adni. Az a kiváló technika, mely 
Soest Alico játékában megnyilatkozott, ismételten erős 
bizonyíték abban, hogy társadalmi életünk élénkítésében 
reá a művészet őzen ágában is méltán számíthatunk.

Az iskolai énekkar által előadott magyar népdalok 
szintén nagy hatást értek el s különösen a nagy nö
vendék sereg fegyelmezettsége ejtette bámulatba a hall
gatókat.

Egyik kiváló momentuma volt ennek az ünnepség
nek az a szabad előadás, a melyet „A haza és szabad
ság eszméje Petőfi költészetében“ czim alatt Boldis Ignácz 
igazgató tartott. A jellemzőbb költeményeket Fischer 
Bianka, Nagy Margit, Obuch Emília, liuttkay Edith 
(magyar ruhában) polgári leányiskolái és Knöpfelmacher 
Ottó és Ilraska József kereskedelmi iskolai növendékek 
szavalták el, a kik közül többen ügyes szavainknak bi
zonyultak. Boldis igazgató szabad előadásában mogra- 
gadóan ismertette Petőfi törekvését, a puszta, a szabad
ság lánglelkit költőjének eszméit és csakugyan megér
demelte a felhangzó tapsokat, amelyekkel a közönség 
oly bőkezűen adózott.

A Csatában Petőfi költeményét, melyet maga az 
Ünnepet rendező igazgató zenésitett meg, nagy bravúrral 
adta elő az intézeti énekkar, valamint zajos tapsot ara
tott a .Szülőföldem czimü énekszám is, a melyet a női 
kar adott elő.

•Székely Imrének, Magyar ábrándját, ezt a nagy 
technikai képességet és művészi ihloüségct igénylő da
rabját Moskóczi Margit játszotta el oly nagy hatással, 
a melyre ez a fiatal művésznő, a ki a budapesti’ kon
zervatóriumnak is kiváló növendéke volt, maga is büszke 
lehet. Reméljük is, hogy a jövőben gyakrabban lesz 
alkalmunk művészi játékában gyönyörködni. Hogy a 
közönség hálás volt a műélvezetért, a melyben részesült 
azt mondanunk sem kell.

Majd Váradi Antal Petőfi Hortobágyon czimü köl
teményét szavalta Kossuth Ella. A melodrámai részét 
zongorán és hegedűn Dittert Ferencz és Boldis Dezső 
szolgáltatták. Kossuth Ella nem ismeretlen műkedvelői’ 
szerepléséről. Ismerjük öt mint színi szereplőt, mint ki
tűnő monolog előadót, de mint kiváló szavaiét is. Ez a 
szereplése méltán sorakozik eddigi sikereihez. A költe
mény helyes fölfogása a hang fegyelmezolsége, az 
érzelmeknek oly közvetlen és hatásos kifejezője, a mely- 
Ivei Vár.adinak ezt a szép költeményét előadta legtelje
sebb elismerésünket érdemli. De nem kevésbbé elisme
réssel adózunk Dittert tanárnak és Boldis Dezsőnek, 
a kik ezúttal a kísérőnek szerény, de annyira fontos 
szerepet oly művészi készültséggel teljesítettek. A nagy 
közönség mindhármukat zajos ovacziókban részesítette.

\égül az Ocskay brigadérosból régi magyar nóták 
czimén több darabot adott elő az intézeti énekkar ép 
oly határozottsággal és fegyelmezettséggel mint az előző 
számokat. A magán részeket dr. Badinyi Béla énekelte 
a kíséretet pedig harmóniámon és hegedűn itt is Boldis 
Dezső meg Dittert Ferencz vállalták el. Dr. Badinyi 
Bélának férfias és érczes hangja, mely a mély és közép 
hangokban valóban remek, oly nagy hatást, gyakoroltak, 
hogy a közönség tombolt mindaddig, inig ezt a számot 
meg nem ismételték.

a z  előadás befejeztével élénken megéljenezték a 
hangverseny rendezőjét M i i  Ignácz igazgatót, a ki 
fáradságot nem kiméivé, oly kiváló igjiéltezolboií része- 
sitette közönségünket.

A Magyar Kaszinó ünnepe Turócz-Szt.-Mártonban.

Az állami iskolák tornaterméből a közönség jó 
része a vármegyeház dísztermébe vonult, a hol a ma- 
gyár kaszinó tartotta ünnepi összejöveteléi és lársasvu- 
csóróját. Mintegy ISO nn foglaltuk helyet az asztalnál, 
a Ind megielenlck a ltirócz-sz!.-mártom magyarságnak 
nagy többsége s ezeken kívül igen sokan a rnegyo inás 
helyéről is.

Az ünnepi beszédet Dugovich Titusz számvevőségi 
vezető tartotta, lelkesen emlékezve meg az 1848. évi 
márcziusi napokról, azoknak előzményeiről, s buzdította 
a jelenlevőket a hazafias kitartásra és munkára. A 
kaszinó nevében annak elnöke Beniezky Kálmán kö
szönte meg a lelkes beszédet, majd dr. Láng Ernő kir. 
járásbiró ékes szavakban emlékezett meg a magyar 
kaszinónak nagy feladatairól és éltette Beniezky Kál
mánt a kaszinó elnökét, Megemlékezés történt még a 
hangverseny buzgó rendezőjéről Boldis Ignácz igazga
tóról, a kinek érdemeit Dugovich Titusz méltatta.

A kedélyesen lefolyt vacsora után, a melyen több 
hölgy is részt vett, nemsokára tánezra perdült a fia'al 
ság és tánezoll nagy kitartással és jókedvvel reggelig.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .
Znióváraljin.

A znióváraljai Magyar Olvasókör, moly megyei 
magyar társadalmunkban oly páratlan összetartással és 
lelkesedéssel áll a hazafias törekvéseknek szolgálatában, 
a tsztmártoni ünnepségekre tckintottel már márczius hó 
14-én szombaton esto tartotta meg szokásos ünnepségét. 
Az olvasókör tagjai teljos számban jelentek meg. Az 
ünnepi beszéd megtartására Oerő Virgil közalapítványi 
főerdészt nyerték meg. a ki e tisztre készséggel vállal
kozott is. Beszédében élénken ecsotelte a szabadság 
magasztos oszméjét, mely a magyarnak élotfoltétolo. Az 
ünnepi beszédet, mely igen jó benyomást tett, élénken 
megtapsolták. Lelkesen ünnepelték a kerülőinek köz
szeretetben álló népszerű képviselőjét Justh Feronczet 
is, a ki egyetlen alkalmat sem mulaszt el, hogy vá
lasztói iránt érzett jóindulatának kifejezést adjon. Velük 
van búban, örömben. Innen magyarázható meg az a 
páratlanul álló ragaszkodás, a melylyel személye iránt 
egész kerületében mindenki viseltetik. Öt még azok is 
szeretik, a kik nem is szavaztak reá. De azért, ha 
ügyes-bajos dolguk akad, hozzáfordulnak és nem ered
ménytelenül. Az ünneplő társaság kedélyes mulatsággal 
töltötte el a nevezetes nap előestéjét.

A turcseki honvéd-szobornál.
A turcsoki honvédszobor, fennállása óta, mikép 

minden évben, úgy ez idén is a kis számú, de annál 
lelkesebb hazafiakból alakult „Turcsoki magyar cgve- 
sülot“ megünnepelte márczius ló-ének évfordulóját.

A turóczi és könnöczi vonatokon számos külvcn- 
dég megérkeztével osto felé már zsúfolásig megtelt a 
szépen fellobogózott és transparonttel feldíszített törté
neti nevezetességű korcsmaház. A kürmöczbányai töreál- 
iskolai tanulók Pszotka tanár vezetése alatt, a mint a 
„Kossuth nótát*' harsogva a községen végighaladlak, a 
falu népe örege apraja mind az utczára kisietett, bá
mulva, de egyúttal gyönyörködve a megkapó jelenéten.

Csakhamar összescreglelt a két turcsoki község 
önkéntes tűzoltó csapata, moggyujtotta fáklyáit és miután 
felharsant a zenekar lelkesítő „Rákóczy" indulója Szkr- 
bek Károly és Katoska István vezetéso mellett meg
mozdult a hatalmas ombertömeg.

A honvédszobor környéke valóban impozáns képet 
nyújtott. A koromsötét éjszakában a még hóval borított 
táj és sűrű erdőszoros a rengeteg sok láng által meg
világítva, s visszhangozva a dörgő „éljon*MŐI,- valóban 
oly jelenet volt, mely ritkítja párját.

.íz ünnepély csakhamar kezdetét vette : a ,,IIym- 
nus“ olénckléso utÁn Katoska István, az egyesület derék 
titkára, igen sikerült beszédet mondott, visszapillantást 
vetve a határtalan sok küzdelemre, melyet a magyar 
nemzetnek századokon át létéért vívnia kellett.

Erre Hrecska László, jánoshegyi vasúti főnök, ritka 
szép csengő hangon: Ábrányi: „Márczius ló-ét*' szavalta 
el nagy hatással.

Pszotka Ferencz, körmöczbányai áll. föreáliskolai 
tanár, a kinek érdeme, hogy Turcseken a honvédszo- 
bor áll. a „szabadság és a jogegyenlőség*' magasztos 
voltáról; és márczius 15-e és január 17-o (turcseki üt
közet napjaj fontosságáról i.s kihatásairól beszélt a nála 
megszokott szónoki hévvel és lelkesedéssel.

ütem  Miksa könnöczi áll. főroál. VIII. o. tanuló 
elszavalta „Talpra Magyar-“t. Ezen szavalatnál megje
gyezhetni, hogy miután a szavaló erős kiadó orgánum
mal bír: valahányszor „Esküszünk !“ szavakat harsány 
hangon mondta: az erdő visszhangja ismételte e szava
kat, mintha csak ott az örök álmot alvó elese't honvé
dek válaszoltak volna biztatókig az utókornak.

A felsöturcscki tanulóserog nevében Labaj János 
magyar szóval egy díszes koszorút lett a szobor aljához : 
a turcseki honleányok nevében pedig Katoska Margit 
koszoruzla meg a honvédcmlékot, a mely kegyclctes 
tényeket a közönség zajosan mcgéljonzctt.

Ezután Huszár Kornél könnöczi főrcálisk. Vili. o. 
tanuló elszaval'a az „Előre czimü költeményt.

Miután még az ünneplő közönség a „Szózatot*' és 
„Kossuth" nótát elénekelte az ünnepély véget ért.

Erre a tömérdek nép újra a faluba vonult; hol a 
Hercz féle vendéglőben a zenekar lelkesítő hangjai mel
lett tánezra perdüli a hazafias társaság!

Szucsányban.
A „Szucsányi magyar ifjúsági egyesülőt" márczius 

lr> én igen sikerült nemzeti Unnopct rendezett, melyen 
nagyszámú kllztlnség veit jelen. Az ifjúságügy az ónek- 
Iton, mint a szavalatokban killlntntlo magát.

Az llnnop 7 órakor este ért véget és ezután az 
előre tervezett fáklyás menethez gyülekeztek üsszo, 
melyet a tűzoltóság segítségével akarlak rendezni. Az 
ablakok a Ktl-Uiczán mindenütt ki voltak világítva.

az ifjúság épen jelezni akarta indulását, midiin az 
utczákon végig kiálltják, hogy: „bori." A tűzoltóság



azonnal a tűzhöz sietett, az ifjúság szintén, köztük a 
ruttkai dalárdának vagy 30 tagja, akik a táklyásmenot 
alatt énokolni akartak. Így az utczai Ünnepség elmaradt. 
A tűz csak 20—25 perezig tartott s mindössze ogy kis 
összeroskadt pajtit égett lo.

Hogy valami megfogja zavsvni az Ünnepélyt arra 
sokan el voltak készülve, de hogy tüzet rögtönöznek, 
arra nem. Igen különös, hogy oly nedves időben, mint 
akkor és itt Szucsányban, hol ritka a tllz, mint történ
hetett ez meg? I)c még inkább különös, hogy miért 
kellett akkor az ev. templomban a harangokat félre 
verni, amit itt soh’sem szoktak?

Az mezákon ilyenféle kifakadásokat lőhetett hal
lani: „No ezt a magyarok tették!" Mások meg kár- 
örvendve lármázlak az utczán „Oda a magyarok parádéja!"

A liatal embereket, kik nemzeti szili karszalagot 
hordtak, megtámadták az utczán, a mint a tűzhöz siet 
tek s karszalagjaikat akarták letépni ilyen szavakkal: 
„Fogjátok meg, üssétek agyon a kutya magyart!11

Mindez azonban az ifjúsági egyesületet és annak 
minden egyes tagját csak jobban megerősíti abban a 
meggyőződésben, hogy hazafias munkájukra szükség van.

Ruttkán.
A „Ruttkai Daloskör" miként az elmúlt években, 

úgy ez évben is szivébon a hazaszeretet magasztos ér
zésének hevévol ünnepelte meg, a magyar szabadság 
nagy napjának, 1848. évi márczius 15 ének évfordulóját.

Az ünnepély f. év és hó 14-én az cstéll órákban 
lett megtartva s a beszéd, szavalat, ének és zene da
rabokból ügyesen összeállított tárgysorozat minden egyes 
pontjának sikeres előadása gyönyörködtette az ünne
pélyen megjelent nagyszámú, lelkes közönséget. Az 
ünnepi szónok Krausz Sándor áll. tanító volt, ki tartal
mas beszédben újította fel a  márczius 15-iki nagy ese
ményeket

Az ünnepélyt tánczmulatság követto, mely vig ke* 
délylyel a reggeli órákig tartott. Márczius 15-én a rutt- 
kaiak közül többen a Turóez-Szt.-Mártonban és Szu
csányban megtartott hazafias ünnepélyeken is részt 
vetlek.

h í r e i n k .
— Elnevezés. Ulrich Vendel a znióváraljai állami 

tanitóképezde gyakorló iskola tanítója nyugdíjaztatása, 
majd elhalálozása folytán üresedésbe jött állomásra a 
vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter Kristofcsdk 
Lajos ábraliámfalvi állami iskolai tanítót nevezte ki 
segédtanári minőségben, a z  uj segédtanár egyike volt 
a vármegye lcgderckabb tanítóinak és igy kinevezését 
mindenütt rokonszcnvvel fogadták.

— Rlmély püspök üdvözlése. Kimoly beszterezo- 
bányai püspöknél abból az alkalomból, hogy ö felsége 
valóságos belső titkos tanácsossá nevezte ki, a ruttkai 
róni. kath. hitközség a napokban testületileg tisztelgett. 
A küldöttség tagjai vol'ak Saager Fcrcncz hitközségi 
elnök, Halkó Zoltán esperes és Uhlyarik Szende hit
községi jegyző.

— Ráth Péter és a zsolnai kiállítás. Zsolnáról 
Írjak lapunknak, hogy Ráth Péter udvari tanácsos a 
kassaoderbergi vasút vezérigazgatója a múlt héten Zsol
nán időzvén, bejelentette a kiállítást rendező bizottság
nak, hogy az általa vtzotclt vasút ruttkai főműhelye 
külön pavilonban fog kiállítani. Elrendelte egyben a bi
zottság kérelmére, hogy a vasút állomáson keresztül át
hidaló átjáró készíttessék, s biztosította a kiállítást, 
rendező bizottságot, hegy a kiállítás érdekében minden 
lehetőt meg fog tenni. A zsolnaiak nagy örömmel és 
hálával fogadták ezen kijelentést, mely kiállításuk sike
rét nagyban emeli és jó példát mutat azoknak, a kik 
még eddig haboznak ezen kiállítás támogatásában.

— Felvidéki Magyar Szövetség. Ennek az újabb 
egyesületnek szervezése érdekében tovább folynak az 
előmunkálatok. Mint értesülünk a végrehajtó bizottság 
az elnöki tisztség elvállalására gróf Esterházy János 
főrendiházi tagot kéri föl. Ezt a lelkes főurat, a ki a 
felvidéki viszonyokat nemcsak alaposan ismeri, de azzal 
irodalmikig is foglalkozott. Szerkesztőségünknél ismétel
ten többen jelentkeztek az egyesület tagjaiul. így Dienes 
Károly Csáktornyái lanitóképeze.dei tanar a kinek jelent
kező soraiból közöljük a következőket: „Hazafias, nemes 
törekvésük nem hagy érintetlenül a távolban sem. l'oly- 
tonos érdeklődéssel kísérem fáradhatatlan küzdelmeiket 
s szívvel lélekkel velük vagyok az ország másik hatá
rán is." Szaiay Antal pribóczi vasúti állomásfőnök ivén 
rendes tagokid jelentkeztek Szaiay Antal állomási főnök, 
l’orzó József állomási felvigyázó, Onody Bertalan, Czgnky 
István, Breznay Sándor, Bónis József, Csányi József va
súti alkalmazottak, Donncr Jenő magánhivatalnok, Lu-

kács János pályafelvigyázó, Pocznyik András kiadóőr 
és Simkó Lajos bérlő. Ezen jelentkezők részéről befolyt 
13 K. 20 f., mely összeggel a F. M. Sz. részéro 228 K.
40 fillér van a helybeli Kereskedelmi és Ilitolintézotnél 
elhelyezve. A tag jelentkezéseket továbbra is szívesen 
fogadja szerkesztőségünk.

— Rudolf trónörökös szobrára ifj Justh György 
Turóczvármegyo főispánja gyüjtőivot bocsájtvári ki, azon 
a következő adományok jegyeztettek: ifj. Justh György 
20 kor; Justh Kálmán, id. Justh György 10—10 kor; 
Justh Ferencz, Berocz Gyula, Kolosy Béla, Schulcz Lajos, 
Fischer Adolf, Újhelyi Attila 5—5 kor; Graber Miksa, 
Fiscker Lajos 4 —4 ko r; Boniczky Kálmán, Dr. Haas Jakab, 
Michnik Vilmos, Saager Forencz 3—3 kor; Zorkóczy Tiva
dar. Érdödi György, Bresztyenszky Gyula, Berlsh Ottó, 
Hcrcz Ignácz, Dr. Haas Simon, Thomka Forencz, Bcrgcr 
Jakab, Koinora János, C'serey Emil. Rakssánj i József, 
Berger Ede, Beoic*ky Ákos, Csepcsányi Sándor, Dr. Lax 
Adolf, Mudron Pál, Pietor Amluas, Kuhárik Samu, Fábry 
József, Thomka Markoviczky László, Duhay János, Biolok 
Antal, Bánfi János, Dr. Vanovics János, Dula Máté, Kolosy 
Miklós, Kuffler II., Perl Albert, Dr. Láng Ernő, Turóczi 
Keresk. ér Hitel*’itézet, Bindfeld Ariról, Steiner Jakab 
2—2 kor; Obuch János, Koliut. József, Dr. Mudron János, 
Jelinek Bertalan, Ke\ iczky Kálmán, Akantisz Ödön, 
Bárdos Adam, Moskóczi József, Dr. Kohuth János, Gross- 
mann Miksa, Teszák Testvérek, Szeppelfeld József, Náthán 
Henrik, Löwy Mór, Kmcty János, Colin Henrik, Singer 
Henrik, HolUtnder Samu, Spitzer Ede, Patsch Ignácz, Volits 
Antal, Ruttkai Sándor, Spitzer Mór, Löwy Zsigmond, 
Politzcr Ado>f, Soltész Lajos, Sulcz Lipót, Lamos Lajos, 
Laufcr Jakab, Grossmann Annin, Toperczor Sándor, Wix 
Miksa, özv. Balkó Janka, Dr. Trombauer Árpád, Roll 
Béla, Borbély Kálmán, Ohikány Miklós, Buocz Károly, 
Schvarcz Kálmán, Láng Izidor, Hvizdak János, Kianicska 
Bohus,Thomka Milos, Reviczky István, ifj. Bulyovszky 
Simon, Dávid János 1 — 1 kor; Friod Miksa,'Gaal Andor 
50—50 fül; összesen: 211. kor.

— Turóozlak a zsolnai kiállításon. Zsolnán, eb
ben a fejlődő szomszédos városkában a nyáron kiállítást 
rendeznek, a melyen Turóezból is többen részt vesznek 
Mint értesülünk, ezen a kiállításon a znióváraljai állami 
janitóképezde mellett fenálló müfaragó iskola készítmé
nyeivel, valamint a turóczszentmártom állami iparos ta- 
noncziskola is részt fognak venni.

— A kivándorlók pénze. Hogy mii. lelketlen 
módon sáfárkodnak némely emberek a kivándorlók ál
tal keservesen keresett és hazaküldött pénzekkel, arról 
igen érdekes esetet sorol föl a Viaszt a Szvet czimü tót 
néplap. E szerint egy Szenicz vidéki szegény földmives 
legény, hosszú évek verejtékos munkájának és szorgal
mának gyümölcsét, egész megtakarított vagyonkáját B. 
F. evangélikus lelkésznek, egy hírhedt pánszlávnak kül
dötte azzal a megbízással, hogy azt a szemezi takarék
pénztárban kamatoztatás czáljából helyezze e l ; fáradságá
ért azonkívül 20 koronát küldött a lelkésznek. A pap 
egy áradozó levélben elismerte a pénz kézhezvételét és 
tudósította a legényt, hogy az 1400 koronát, — ennyi 
volt a küldött összeg — megbízásához híven, a meg
jelölt pénzintézetben elhelyezte. Időközben a falujában 
egy darab föld eladásra került, ezt a takarékos legény 
megszerette volna venni. Az apa tudomással bírván 
fiának a lelkészhez intézet megbízásáról, irt neki’ Ame
rikába, hogy kölcsönözze a földvásárláshoz szükséges 
összeget és ö ezen tartozását fia javára egész birtokára 
telekkönyviig be fogja kebelezni. A fin rögtön hajtott 
apja kérésére és Írásbeli meghatalmazást küldött neki, 
hogy a lelkésztől a takarékpénztári könyvecskét átvegye. 
Az apa elmem tehát a paphoz, hogy ezt tőle átvegye. 
A lelkész azzal a kifogással küldötte el, hogy a takarék- 
pénztári könyvecske a könyvelőnél van Szcniczen. A 
könyvelő azonban szabadságon volt. Mikor ez hazatért, 
ismét elment hozzá, de kijelentette, hogy ö nem tud 
semmiről. Hazament isméi a gazda és elmondta a köny
velő szavait. Erre a pap azt felelte, hogy a könyvecske 
egy más úrnál van. Ennél is bekopogtat a kárvallott, 
hát ez is éppen akkor szabadságon volt. Szóval mindig 
olyanokhoz utasította, kikről tudta, hogy nincsenek otthon. 
Az apa ekkor már belátta, hogy alaposan be van csapva. 
Bejött Szoniczre, itt fünok-fának elpanaszolta baját, inig 
végre vallomása alapján jegyzőkönyvet vettek fél és a 
dolog az ügyészséghez tétetett át. A pénzmanipuláczióról 
értesült a fin is, haza jött Amerikából és erélyesen 
követelte a pénzt a paptól. Midőn az utóbbi látta, hogy 
a dolog torkára forrhat, elment B. a . földbirtokoshoz 
és 1600 koionát kért kölcsön. Ez nem volt hajlandó a 
magyarfalót csávából kirántani és kérésével elutasította. 
Erre* aztán hívei maguk közt összegyűjtötték a kívánt 
összeget, hogy papjukat és eklézsiájukat a szégyentől 
megmentsék. Az ügy o hó 23-án korül Nyitrán törvény- 
széki tárgyalásra.

— A TuróCZ titk a . Horz Samu ábraliámfalvi ha
lászbérlőnek emberei rendes munkájokat végezték hét
főn délután és nem igen voltak megelégedve a halászat 
eredményével. Még egy utolsó húzásra szánták cl ma
gukat, a mikor akadt is valami a hálóba, de nem az, 
amit ők szerettek volna, de egy 3—4 napos kis gyer
meknek hullája. Az esetről azonnal jelentést tettek. A 
csondőrség pedig koresi a lelketlen anyát, a ki igy 
akart megszabadulni gyermekétől.

— Tűzi allarm. Márczius hó 15-én este fél 8 
után a székgyár kürtjelzője megszólalt, a mi ebben a 
szokatlan időben tüzet szokott jelenteni. Ezen az estén 
tartottak az állami iskolák tornatermében hangversenyt, 
a melyen a 300 növendéken kívül még legalább 500 
felnőtt ember vett részt. A torom zsúfolásig meg volt 
töltve s valóban aggodalmas volt még csak gondolni |is

F e l v i d é k i  H í r a d ó
arra, hogy valamely szerencsétlenség esetén mily k a 
tasztrófa történhetnék. Bár az emberileg elgondolható 
olövigyázati intézkedések mind megtörténtok, a fegyel
mezetlen vendégsereg esetleges gyors kivonulásával 
mégis nagy veszedelemmel lehetett összekötve. Az elő
adás zavartalanul be is fejeződött, a  növendéksereg és 
a közönségnek túlnyomó része is elhagyta már a ter
met, a mikor a szomsédos székgyár kürtjelzzöje tüzet 
jelentett. A közönségnek még a teremben rekedt része 
nagy izgalommal tódult az ajtók felé, a folyosókon áll
dogálók is a kijárat felé tódultak és igy is félő volt, 
hogy veszedelem történik. Ila az a tűzjelzés 5 perez- ’ 
ezol hamarább történik, kiszámithatlan katasztrófa kö
vetkezhetett volna be. Ez a száraz, rideg valóság. Most 
azonban közigazgatási hatóságunkhoz fordulunk és kérd
jük, hogy megvizsgálta-e ezt az esetet? De akár tette, 
akár nem, van-o joga akármiféle vállalatnak tűzi riadal
mat okozni, a mikor arra hála Istennek semmi ok nem 
volt. És a kik ezt a pánikot akár tudva, akár nem 
okozták, vagy annak értelmi szerzői voltak, tudatával 
birnak-e annak, hogy a sok ombor között ott voltak az 
ő gyermekeik is, a kiket leginkább érhetett volna sze
rencsétlenség ?!

— A turóozszentmártonl oellulosó gyár, mely 
tudvalevőleg a turóczszentmártom Tátra bank kezde
ményezésére cseh tőkével létesült és daczára annak, 
hogy ma már teljesen fölópült és nagyjából be is van 
rendezve, telepengedélylyel még ma sem bir. A mint 
ogyik szomszédos lapban olvassuk, a tárgyalások vég
tére befejoztettek, a vállalat a telepengedélyt megkapja 
azzal a kikötéssel, hogy az elnököt és négy igazgató- 
sági tagot a kormány fog kinevezni annak biztosítékául, 
hogy államellenos dolgokat ne művelhessenek a jobba
dán cseh részvényesek. Talán mondanunk sem kell, 
hogy a szomszédban megjelenő laptársunk nincs jól 
informálva.

— Ipari munkások jutalmazása. A kereske
delemügyi miniszter leiratot intézett a pozsonyi keres
kedelmi és iparkamarához, melyben kijelenti, hogy élénk 
rokonszenvvel fogadta a kamaráknak azt a  kezde
ményezését, hogy oly ipari munkások részére, a kik 
hosszú és hűséges szolgálataik által kiváltak, kitüntető 
állami okmányok és jutalmak adassanak. A kereske
delemügyi miniszter ezáltal is megmutatta, a munkások 
irányában jóakaratát, a pozsonji kamaránknak pedig, 
mely a kereskedelmi és ipari munkások helyzetének

'tását és társadahr' érdekeik felkarolását kiváló gondos- 
ása tárgyává teue, ezen óhaja teljesült ezen intéz

ménynyel. A jutalmazás czélja, hogy a hazai munkások 
állandó törzsét támogassuk s hogy a kitartó és kiváló 
szorga'mat tanúsító munkások inegjutalmazása és érde
meik elismerése által buzdító példát nyújtsunk pálya
társaiknak. A pozsonyi kere° :edelmi és iparkamara 
kerületéből ( i. Pozsony sz. kir. város, Nyitra-, Pozsony-, 
Trencsén- és Turócz-vármegyéböl) évenként nyolez mun
kás fog 100-100 koronát kitevő jutalomdijban részesülni 
és ezen felül a jutalmazás indokait tarta1 mázó elismerő 
okmányt kapni. A jutalomra való igény elöföltételei a 
következők: 1. magyar állampolgárság, 2. tényleges 
ipari munkában való legalább 15 évi megszakítás nélkül 
működés. 3. a pályázó rendes munkabérének vagy 
inunkakereseténok évi összege a pályázat évében 2000 
koronát meg nem haladhat. Megjegyzendő, hogy a 15 
évi működési időbe a tanonezévek beszámíthatók, évad
hoz kötött ipaii munkában alkalmazottaknál pedig a 
teljesen betöltött évadok teljes évekkel egyenértékűek
nek tekintetnek. Nem ipari munkát teljesítő alkalmazottak 
úgyirmt: kapusok, kocsisok, gyáii irodaszolgák stb. a 
jutalomra igényt nem tarthatnak. A jutalmak folyó évtől 
kezdve mindenkor a karácsonyi ünnepek idején ünne
pélyesen fognak kiosztatni. A pozsonyi kereskedelmi és 
iparkamara ennélfogva felhívja kerületének érdekelt 
munkaadó ezégoit, illetve gyárosait és kisiparosait, hogy 
legkésőbb június hó végéig közöljék a kamarával azon 
munkásaik névsorát — az azokra vonatkozó és a ju ta
lomra való érdemességet bizonyító adatok kiréretében 
— kiket a szóban levő jutalmakra érdemeseknek tar
tanak.

— A régi 10 forintosok. Figyelmeztetjük a nagy 
közönséget, hogy a régi 10 frtosokat a kir. adóhivata
loknál f. évi május hó végéig beválthatják. Egyes lel
ketlen üzérek már is megkezdették a népet ijesztgetni, 
hogy a 10 foríntosök már érvénytelenek s akadtak olya
nok is, kik félelmükben egy forintért adták el tiz forint
jukat. A községek elöljárói igen helyesen tennék, ha a 
beváltás idejét dobszó utján tennék közre, ezzel elejét 
vennék embertársuk esetleges megkárosításának.

— Mindenki tudja, hogy a Mauthnor-félo iinpreg 
nált takarmányrépamag a legnagyobb termést adja, hogy 
konyhakerti magvaiból a legjobb főzelék és zöldség to
rom és hogy virágmagvaiból fakad legszobb virág. — 
Szóval a Mauthner-féle magvak a legjobbak, készletei a 
legnagyobbak és árai igen olcsók.

■ ■ Szerkesztői üzenetek. -
— P. F. — K. J. A meghívó ide nem érkezett be. így 

hát arról mi is csak más lapokból értesültünk. Ez az oka, hogy 
nem közöltük. Különben az olvasókör hazafias működéséről 
mindig elismeréssel emlékeztünk meg és igy mi okunk lehetett 
volna most a mellőzésre?? Egyebekben alkalmilag szóval. — 
Honvéd. Köszönöm, de egyebet is várok. ... K. H. Üdvözletét 
köszönöm. Szives munkásságára továbbra is számitok. — P. J. 
Az iskolai ünnepélyekről csak általánosságban emlékezhettünk 
meg. — M. L. Levelét megkaptuk, de azzal nem foglalkozunk.

Felelős szerkesztő : l lc r e c / .  U y iila .
Főmunkatárs: R án fl « láno«.
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Építkezési árlejtés.
13. sz. 1903.

Árverési hirdetm ény.
Alulír! bírósági végrehajtó az IHHI. évi LX. te /.. KlínnUczbányti szab. kir. és föbánvaváros 

102. jj-a értolmélien rzrmiol közhírré teszi, hogy a le t-L elt ioglwz.it vállalati utón kívánja lélé'|>illeliii, 
les tsztmártoni kir. járásbiréság 1901. évi V. 207. számú I fogajuitositásiira nyilvános |iályúzaiot hirdet, 
végzése következtében 111. Vanovies János Ügyvéd ál tal , ,  puld ós kíllll|v08 rau„ka ..„.yaggal K-477 kor. 03 Ilii.

latsat javára Nőiesé Mzieg J ^  Acsimlnka ,  1390 „ 4 0 .

tervbe
minők

képviselt Sztano Pál
foganatosított kiolé- 3. Bádogosellen 345 kor. 20 fill. s jár. erőjéig

gitési végrehajtás utján lefoglalt és 7<K) kor. becsült 1 j K -j, y ym{ives 
fecskendő teljes felszereléssel nyilvános árverésen el-1 ‘ ‘bJ 
adatik

Mely árverésnek tsztinártüni kir. jbiróságnak V.
207/4 1901. szánni végzése folytán 345 kor. 20 fii.

30880
2330 „ -  „

Összesen: 13083 kor. 73. fill.
Ezen építkezési munkák vagy valamely általános 

vállalkozónak vagy pedig egyes kézműveseknek adli/t*
tőkekövetelés, ennek 1899. évi szeptember bú 2. nap- j fék ál. Az ajánlatok vagy általány szerint (pausaliter), 
jától 5°/0 kamatai és eddig összesen 90 kor. 20 fillér- vagy pedig egységárak szerint százalék engedménnyel 
blróilag már megállapított költségek erejéig Nőiesé köz- lehetők.
ségben leendő eszközlésére 1903. évi április hó. 3. Lepecsételt ajánlatok 1903. évi mározius hó 31-ig 
napjának délelőtti 10 órája határidőin kittlzetik és d. e. 9. Óráig Körmüczbány:i sz. kir. és fő bányaváros 
ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak' polgármesteri hivatalához ellátva 5%-os hónai pénzzel be- 
meg, hogy az érintett ingóságok az 188Í. évi LX. t.-cz. küldendők.
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a A szóbeli árlejtés ugyanaznap délelőtti. 10 órakor 

kezdődik, melynek befejezte után a benyújtott írásbeli 
ajánlatok felbontatnak és a városi Tanácsnak határozat
hozatal ezéljából előterjesztetnek,

Kívánt felvilágosítások a városi mérnöki hivatalnál 
kaphatók, melynél egyszersmind a lervek, költségelőirány
zatok, ajánlati és építési feltételek is betekinthetök.

Kelt Körmöczbányán 1903. évi márczius hó 17-én.

legtöbbet ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni.
Kelt Tsztmártonban, 1903. évi márczius hó 9-én.

Zathureczky Jenő,
járásbirósági végrehajtó.

265. sz. tk. 1903.

Árverési hirdetm ényi kivonat.
A tsztmártoni kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság 

ezennel közhitré teszi, hogy Spéciit Srájának Lehoczky 
János elleni végrehajtási Ügyében a beszterczebányai 1815. tksz. 1902. 
kir. törvényszék terület köréhez tartozó tsztmártoni kir. 
járásbíróság területén Tarnó községben fekvő:

a) a tarnói 109. sz. tlkvjben A. I. 1. sor 175.
h m . ti. felveti s 13. 4. tétel szerint */ít-eil részben I.e- . ,A tnif vir® '  kJ '-J* ”ublrí ,4S "'W.dkvi hatéig köz-;..........:____________ .1  r\ .  , . | hírré teszi, hogy kölcsönös scg. pénztar Znióváralján végrehaj-,

A polgármester helyett:
Burda Imre

tanácsnok.

6. és 7. a. udvar, kert és zúliumnja nevű szántónak a 11. 1. és 
16 a. Lctirich János nevére irt 116/460 részére 192 kor.

az u. o. 5o2. sz. tjkvhcn I. 1. sor 149. Iirsz. zahmnnja
nevii rétnek a B. 6. a. Pozscszky sz. Ivaska Zsuzsáim nevére
irt Ulti 990 részére 186 kor.

az u. o. 4‘14. sz. tjkvhen t  1. sor 964. hr. Andrásova és
pod clilapa nevű erdőnek 15. 6. 153. 221. sz. Kosa János és II.
12. a. Lettnek János nevére összesen irt 66/8574 részére 18 kor.

az ii. o :iöO. sz. tjkvhcn 1. 1—1. sor 291. 116. 625. 1028. 
Iirsz. szántó, rét és legelőből a 15 1. a. Kosa János nevére irt 
11/72 részére .'160 kor. és

az u. o. 476. sz. tjkvhen f  1—2. sor. 16.'). 988, hrsz. On- 
drojova pod clilapa és Iiavranova nevii erdőnek a 15. 6.'1. 80 
262. a. Kosa János és B. 88. a. Lottrich János nevéro összesen 
irt 1320/171480 részére 22 koronában ezennel megalapított kiki
áltási árban az árverést elrendelte és hogy a t'enebb megjelölt 
ingatlanok az 1903. évi április hó 9-ik napján d. e. 10 órakor Du- 
bová községházánál megtartandó nyilvános ái verésen a megál
lapított árverési Teltételek mellett a kikiáltási áron alól is cl
adatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 
10" „-át készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-cz. 42. g-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 18-J. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt mk. igazságiigyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 18sl : LX. t.-cz. 170. g-a értelmében a bánatpénznek a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Kir. járásbiró mint telekkönyvi hatóság.
Znióváralján, 1902. évi deczember hó 16-án.

JanovJák Károly
__________________ kir. albiró,

5 db. ruttkai
takarékpénztári részvény eladó.

Czirn a  kiadóhivatalban

Árverési hirdetm ényi kivonat.

hoczky János nevére irt ingatlanra 5(5 koronában.
b) az ottani 114. sz. tlkjvben A. I. 1. 3 —9. 11. 

és 13. sor 180. 408. 460. 533. 684. 892. 1002. 1294. 
1233/a és 1074/a hrsz. a. felvett s 3. téléi szerint 
részben Lehoczky János nevére irt ingatlanra 208 kor..

c) az ottani 246. sz. tlkjvben A. f  1. sor 344, 
hrsz. a. felvett, s B. 5. tétel szerint 7io részben Le- 
hoczky János nevére irt ingatlanra 461 koronában, és

tatónak Slicza János végrehajtást szenvedő elleni 528 kor. tő
kekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyben a znióváraljai 
kir. jbiróság területén levő Dubova községben fekvő u. o. 8.

tjkvhen 1. 15-21. sor 261. 292. 413. 850. 852. 856. hrsz. 
szántó, rét, legelő és az ez után járó közös úrbéri erdő illctő-

t ségének a B. 6. 10. 14. 18. és 26. a. Lottrich János nevére ösz-
, szesen irt l6/«o-ad részére 878 kor.,
, az u. o. 41. sz. tjkvhcn B. 10. a. végrehajtást szenvedő

jogutódja Povázsan Ziiuan János nevére :'/4-ed és az 1881. évi 
„„ • qc«> / “ »|i • . * t 1 nno LX t.-cz. 156. §-a értelmében B. 4. a. Plicza sz. Kmety Mária

d) az ottani 353/a. sz. tlkjvben A. I. I. sor 293. tulajdonostárs nevére '/,-ed részben irt I. 28. sor sz. a. közös
hrsz. a. felvett s A. 2. tetei Szerint•'/s részben Lehoczky úrbéri erdő illetőségre (72/4425 ri 37 kor. 33 fii.

. Plicza János nevére irt 
, udvar, kert, niag-

nni,i. „ m no í „ . ii u  u n .  mi es Záhumnja nevű szántóra 348. kor.
nebb megjelölt m^allansag 1903- évi áp ril  ho 15-ik az u. o. 1. sz. tjkvhen 1. l l —21. sor 95. 264. 266. 287.
D&pJiUl U 6. 10 Órakor iarn o  községben a község 418/a. 511. 1037. hrsz. ház 1. 2. a. gazdasági épületek, udvar,
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási kert, szántó, rét, legelő s ezen külsőleg után járó közös úrbéri
áron alti! is el to01 adatni. C1'dű illetőségnek 1144/1105 r) all. 13. a. Po/seszky sz. Ivaska

. . ° . Zsuzsánna nevére irt 11/66 részére 192C kor.
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanság az u. o. 398. sz. tjkvhen f  1. sor 955 hrsz. pod koreny

kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy óvadékképes 8tb- nevii erdőnek B. 6. a. Pozscszky sz. Ivaska Zsuzsánna B.
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni] 9. és 129. a. Kosa János és B. 143. a. Povázsan Ziman János,

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság.

mai., a. icívc-u a n . azumii 78 reszueii LieuuezKy nmen eruo illetőségre (<2/4425 17 .(< ko
János nevére ingatlanra 203 koronában megállapított. az "• 0 53. sz. tjkvhen B. 1. a. ] 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fen- !'• 17 3,„??r 16: 9l’- 4f’G- llrsz,- hio‘ 10?' s. . . . .. . ........  ................. “ 1 . .. tar és /i.'i iiiiiinih nevii Rz.iintnm 318 kor

f' Unghváry'
- László -r-A

' (Gzegiedi) jo o holdas bor 
icrmó scólólclrpínek. továbbá 

gyümölcs- fs wőlőfaislcolájának 
ár|fgy/fke megjeleni hol 5 krajcaár- 

’  lói felfelé nemes csemeték, 1 forinttól ^
1 felfele sima és gyökeres siólóvesszók;

)vábba — 1 6 -  18 (ormitól felfelé s a j i l - 1  
j  lermésú rendkívül finom ú jb o r o k  kap

uik E/cnkivul mindenfele gyümölcsfa- 
\v a d o n u , akácz- OS glcdifsdiia-csemeték t 

k ie s s é k  á r je g y z é k e t  (b o rró l is) 1 
k é rn i.

Turócz-.Szt.-Márton, 1903. évi január hó 29-án. 
Kolosy, kir. albirt

mint Plicza János jogutódja nevére összesen irt 60/3859 részére 
142 kor.

az 11. 0. 554. sz. tjkvhen I. 1—2. sor 99. és 154. hrsz. ház

56. szánt. 1903.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. l.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
znióváraljai kir. járásbíróság 1901. évi V. 1. 121/7. 
számú végzése következtében Dr. Messinger Mór állal 
képviselt Rascltka Emil szt.-erzsébeti lakos javára Biiclt- 
ler Dávid Znió vasút megálló melletti lakos ellen 740, 
kor. s jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt és 2000 koronára becsült egy szecska
vágógép, egy gabonatiszlitó, 100 mm. krumpli, 88 anya
birka és Urü, egy kecske, 44 mm. krumpli, 155 mm. 
sarjuból áló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a zniói kir. járásbíróság V. I. 
121/7. sz. végzése folytán 540 kor. tőkekö vetelés hát - 
rálék leendő eszközlésére 1903 évi m árczius hó 30-lk 
napján d e 10 órakor a bérleményt képező épületek- j 
ben Kis-Szoczóczon, és ezen a napon délután 3 órája i 
Nagy-Szoczóczon Stetfko Agosta házában batáridőül j 
kittlzetik; miről az érdekellek és a venni szándékozó kö-1 
zönség jelen hirdetménynycl értesitlctnek.

Znióváralján, 1903. évi márczius hó 11-én.
Szlbner, jbirósúgi végrehajtó.

^  Nálam kapható olcsó árakon a legjobb minőségű
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•/:i Superfosfát és Tomassalakliszt
d  valamennyi gabonafaj és burgonya trágyázására, vala 
]3m int lóhere- és luezernavetések és mezők’fejtrágyázá- 
.7  sára alkalmas több fajta

•>3 a - s.
(Kívánatra szolgálok Prospektussal és vegyi elemzéssel.

Továbbá ajánlok a legolcsóbb napi árakon vető ezé- 
^ ló k r a  szolgáló: árpát, zabot, nyári búzát, bükkönyt,
5 j borsót, lencsét, babot, lúliereniagot, bolbojt stb.

•j] Lőwy Mór,
*'/ gabonakereskedő Turócz-Szt.-Márton. v
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RUHA-MOSÁSHOZ 

a l e g j o b b  k é k i t ő s z e r .
— Törvényesen védve. — 

Mosóintézetekben, háztartásokban a 
legkedveltebb ruhakékitö.

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

>2 üveg 1 kor.
Ka p h a t ó  mindenf i t t .

Utánzatoktól óvakodjunk!

Kizárólagos
gyártól HOCHSINGER TESTVÉREK VEGYÉSZETI GYÁRA BUDAPEST

VI., R ózsa-utcza 85,

Költözködés 
folytán eladom 

a ruttkai állomás 
keleti szólón 3—4 
háznak való tel
ket egy, esetleg 

több vevőnek.

Lauko Pál
czipész

Priekopán.


	12

