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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre,
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra ezimezve
Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

Takairkpíiiztániink.

.jelzálogüzletre, mely már azért is beválhatott,
mert az egyetlen, mely a vidéki takarékpénz
tárak jelzálog-követeléseit — mondjuk: visszleszámítolja. Tévedés lenne ebből azt követ
keztetni, hogy az uj központi intézet is élet
képes lenne. A kérdést mindenesetre vitásnak
kell tartani s hiba lenne, ha miatta a központi
ellenőrző intézm ényt is függőben hagynák.
Mert ha maguk az érdekeltek nem tesznek
valamit a reform érdekében, a közvélemény
követelné azt s ekkor a törvényhozás keve
sebb figyelemmel lenne a létező állapotokra,
mint ha az érdekelték maguk végzik az akcziót.

(P. K.) A vidéki takarékpénztárak vezetői
úgy három hónap előtt több értekezletet tar
tottak Budapesten, melyekben a takarékpénz
tárak reform járól tanácskoztak. Ezt az akcziót
mindenfelől jóakaró érdeklődéssel kisérték,
m ert a takarékpénztárak gazdasági életünkben
talán még nagyobb és fontosabb szerepet
játszanak, mint másutt bárhol és mert sziyjesen látjuk, lm valamely szükségesnek bizonyult
reform az érdekeltek kebeléből indul ki, kik
legjobban tudják, hol keressék az esetleges
hibákat és mint találják meg az orvoslást.
A legszembeötlőbb hiba annak lehetőségé,
hogy valamely intézetnél, melynél látszólag
minden a legnagyobb rendbenbvan, oly manipulácziók fordulhatnak elő, melyek nemcsak
az intézet fennállását, de n fak arék b etétík
biztosságát is kérdésessé teszik. Hogy for
dulhat elő ilyesmi ? Legtöbbnyire fáradhat
om munka, minueziózus pontosság és szigorú
becsületesség által szervezett tulnagy biza
lom folytán, melyben egyes ember részesül,
kihez észrevétlenül odnlopódzott a kisértés
kígyója. Elég példa van erre és tudjuk, hogy
ily esetekben a nagyobb károkat csak oly
tényezők háríthatnák el, melyek távol állnak
a helyi esem ényektől és a helyi elfogultságtól.
Ezért term észetes, hogy az a gondolat merült
föl, hogy központi szervet kellene alkotni,
melynek egyedüli feladata a szövetségben
képviselt takarékpénztárak ellenőrzése lenne.
A gondolat kétségkívül jó, mert már a tudat,
hogy máról holnapra két szakember egész
váratlanul látogatást tehet az intézetnél, hogy
alapos vizsgálat alá vegye az egész kezelést,
a legtöbb esetben már csirájában elfojtana
minden bűnös szándékot. A központi ellenőrző
szerv létesítésének gondolatával azonban össze
kötötték azt a tervet, hogy a vidéki takarékpénztárak üzletei számára is egy központi
intézetet kellene felállítani. — Első pillanatra
megnyerő ez a gondolat, de már felm erülése
kor annyi nyomós kifogást emeltek ellene,
hogy m egvalósítására egyelőre gondolni sem
lehet. Ilyen központi hely van egy és pedig a
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IV.
Foloszmélvo, felocsúdva aléltságunkhől, bizonyos
dac/, véli őröl ogyneliányunkon és összonézve, tekin
teteinkkel megértettük sziveink logbensőbb gondolatát
és elhatározását: Azérí som! soha! és soha! — S való
ban. bármi! is csinált és próbált volllnk ez a tanár, nőm
engedtünk, nőm hajoltunk inog, nem buktunk o l! Tót
szöveget nőin mondtunk soha!
De aztán keserű is volt a leves, melyet nekünk
tálalt.
Idd folyamán sorban hívogatott fel bennünket, s
követelte a lót fordítást. A mint mám került a sor,
mindjárt kijelentettem, hogy németre fogok fordítani,
hogy praep.irátiöm német szövegű.
A tanár egyelőre csak annyit m orgóit:
— l’edig tud tótul is!
A mondat igy kezdődött : „Űrbe capla . . .
mit
én következőleg fordítottam : „Mintán a város bcvétotetl**
Mire a tanár csakhamar közbevágott: „Micsoda
buta fordítás e z !“

Turúczvármegye közgyűlése.
A vármegye hazának ősi terme a múlt hét hétfőjén
ismét megtöltött, ha m m , is íigy, mint a múlt alkalom
mal, amikor az obstrukcziót. Ítélte el a vármegye közön
sége, de most is elég s&cp számmal jelentek meg a
bizottsági tagok. Ezek K ö z ö l t majdnem teljes számban
ott láttuk az úgynevezett tót túlzó pártiakat. Ebből már
sejthető volt, hogy valamire készülnek. Az is bizonyos
volt, hogy meglepetést akarnak inszczcrenirozni, mórt a
tárgysorozatban éppen semmi olyas nem volt folvéve,
amelynek korotokon nemzetiségi felszólalásokat, várhattunk
volna, ha csak Pozsonyvármegyének azt az átiratát nem
tekintjük olyannak, amely tudvalevőleg azt czélozza, hogy a
magyar nyelvnek az üzleti téren nagyobb érvényt kell sze
rezni. amelynek kapcsán a, többi között azt is java
solja. hogy az államkincstár jövedékét képező áruk : só,
dohány stb. darusítása csak oly kereskedőknek enged
tessék meg, akik magyarul tudnak. De hát, amint erről
a gyűlés folyamán meggyőződtünk, ezen a tárgyon
minden felszólalás nélkül tovább siklott a közgyűlés és
elfogadta az állandó választmánynak azt a javaslatát,
hogy a pozsonymegvoi átirat tudomásul vétessék. A
üvülés lefolyása különben a következő volt:
Ifj. J u s t h György főispán az ülést megnyitván,
üdvözölte a bizottság tagjait.
l i e n i c z k y Kálmán alispán felolvasta jelentését, amely
szerint a vármegye életében minden rendes mederben
haladt, amit a közgyűlés tudomásul vett. Felolvasták
József fdhcrczcg köszönőlevelét a születésének 70-dik
évfordulója alkalmából hozzáintézett üdvözlő feliratra,
valamint Széli Kálmán miniszterelnöknek távirati válaNagyot néztem a tanárra s újra elmondtam az
előbbi szöveget.
— Üljön lo ! — hangzott, sivitó hangja a tanárnak.
Nem ültem le, liánom emeltebb fővel néztem reá.
mintegy várva tőle a helyesebb fordítást. — Erre már
aztán üsszeszomtelenczctt s Veszclovszkyt szólította fel.
'■'•gy mondaná el ő a helyes fordítást.
Veszclovszky az előttem való padban ült. A tanár
felhívására hátrafordult felém s gúnyosan mosolyogva
rcám, azt mondta : — A város bevétele után.
Ezért m e g s e e n n d d z n i, elrontani a bizonyítványomat
— nem igazság! És ki veszi rossz névon egy törekvő,
szorgalmas tanulótól, hogy ha e miatt felháborodik ?
Akkor haragudtam volt tanáromra, most nem. Hisz’ mi
volt ö akkor? Holt, durva eszköze az inaugurált politikai
áramlatnak !
A számtalan ilyen, naponta ismétlődő és csak k e
serűséget és clkesorodést szülő oso nényckkel és je le 
netekkel fűszerezett tanév végre valahára véget ért.
A bizonyítványok kiosztásakor ez egyszer bizony
nem ügy váltunk cl, mint. az előbbi években, hogy kiki
összes iskolatársaitól meleg kézS7.orilássál bficsut vett
volna, hanem egyik a másikra nem is boderitve, ki
jobbra, ki balra fordult s r ont Isten birével.
.Szétmentünk!
*
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szát a parlamenti obstrukezió ellen hozott közgyűlési
határozatra.
Elhatározta a közgyűlés, hogy Deák Ferenc/, szü
letésének 100 éves fordulóját meg fogja ünnepelni és
utasította az alispánt, hogy orré vonatkozólag az elő
készületeket tegye inog,
Kolozsvár város azon átiratánál, amelyben a hazai
ipar és keroskodolem föllondilésérc hívja, akczióba a
törvényhatóságokat, kitudódott azután, hogy tulajdon képon miért is jöttök ma össze a lót túlzó bizottsági tagok.
M u d r o n y Pál. emelkedett; fül szólásra és a hazai
ipar érdekében valónak tartaná, ha a Turóczszontmártonbnn létesített ccllulosc-gyár ügye végre rendeztelnék,
mely gyár már hónapok óta készen áll és csupán azért
nőm helyezhető Uzembo, mert a hatóság késodclmoskodik a telepengedélyt, megadni. Azt a kérdést intézi a
vármegye alispánjához, hogy mi az oka ennek és hajlandő-c intézkedni, hogy a ccllulosc-gyár üzemét meg
kezdhesse ?
l i e n i c z k y Kálmán alispán a közgyűlés ügyrendjére
hivatkozva kijelenti, hogy az intcrpcllácziók az alispáni
jelentés után tehetők meg. Minthogy pedig Mudrony
Pál ezt a megállapított sorrendűt nőm tartotta meg, nőm
volt joga inicrpcllácziójának megtételére, annál kevésbbé
kötelezhető az alispán arra, hogy az intcrpolláozió tár
gyára nézve nyilatkozzék. Ma azonban a közgyűlés meg
engedi, készséggel válaszol az interpolláczióra, csak nem
szeretné, ha ez az eset preczedcnsül felhasználtatnék.
Az elnöklő főispán maga is kijelentette, hogy
miután általában nem kivan és nincs is oka ennek a
kérdésnek a tárgyalásától tartózkodni, nincs ellenvetése,
ha az alispán Mudrony intcrpollácziójára azonnal vála
szol, amit a közgyűlés helyesléssel fogadott.
Ennek alapján l i e n i c z k y Kálmán alispán tömör
rövidséggel ismertette a turóczszontmárloni cclluloscgyár felállításának előzményeit. Megfelelt az interpellálónak arra a kérdésére, hogy daczára annak, hogy a
cellulose-gyár teljesen készen áll, miért nem kezd boti
meg működését. Ennek, a mint az alispán beszédéből
megtudtuk, két oka van. Nevezetesen nehézségek me
rültek tol halászati és vizjogi szempontból. Amidőn
ugyanis a telepengedély tárgyalására egy vegyes bi
zottság helyszíni szemlét tartott, az országos halászati
felügyelő azon aggodalmának adott kifejezést, hogy a
gyárból kifolyó szenyviz, moly mérges anyagokat, tar
talmaz, megfertőzi a Turócz vizét és nemcsak a Turócz,
Magyar világ lesz!1' és aki 1849. óta gyűlölettel és
megvetéssel szólt a burbanista bandáról, helyes hazafias
coinbinatióiból kifolyólag, egy alföldi városba küldött
tan u1mányai m folyta tusára.
Midőn a következő tanév elején búcsút vettem a
szülői háztól, apáin, meg magam is, azt hittem, hogy
csakis tiz hónapra röpültem ki szárnyai alól. — l)c a
sors könyvében máskép volt megirva. Nem tértem többé
vissza ; elszakadtam végkép a szülői háztól és a bcszterczebányai gymnasiumból; és igy ifjúkori barátaimmal
és iskolatársaimmal minden érintkezésem megszakadt.
Etáink elváltak !
Múlt az idő sén , mint már önálló férfi, a fővárosba
siettem, hogy végzett tanulmányaimat az utolsó vizs
gával betetőzzem. Egy vasúti állomáson történt, hogy
feltűnően ázom ügy ro vett egy teljesen ismeretlen úri
ember. Kellemetlenül érintett szűrő tekintete. Elfordultam
tőle. Mire az ismeretlen hozzám lépett s nevemen szó
lított — magyarul.
Dicsérettel omlitom föl, hogy midőn magyarul meg
szólított, régi álláspontomról, magyar következetessé
gemről sem feledkezett meg.

Alföldi barátaim valamelyikét véltem felismerni
személyében s találgattam magamban, vájjon ki lobot,
de ö csak mosolygott s nem akarta elhinni, hogy tényleg
Apám a kinek rendes szavajárása volt, a mikor nem ismerek reá, inkább feltételezve, hogy nem akarok
a politikai áramlatokról volt szó: „Ez mind bliklri! reá ismerni.

F el vi dé k i
liánéin a Vág folyó halállományát is veszélyezteti. Ez a
szakszerit kifogás annak idején köziiltetett a cellulosegvár vezetőségével, amely vállalkozott oly módozatok
ról gondoskodni. amelyek a lertdzési kizárnák. A gyár
vezetőségének munkálata annakidején illetékes helyre
fid is terjesztetett, azonban ezen ügy még nem intézte
iéit ol és igy a halászati szemponthói felmerült aggo
dalmak még nincsenek eloszlatva.
A vízjogi kérdés pedig azért nincs még rendezve,
mert az. első tárgyalás alkalmával még csak szóba sem
került a most létesítőit nagyobb vízmüveknek építése.
A gyár vezetősége sokkal kisebbmérvü vízhasználatot
jelentett he és tervet adott elő, sőt a már létesített víz
müvekre engedélyt sem kértek és igy a vízjogi kérdés
tisztázása még csak meg sem indulhatott.
Az alispán nyugodt, meggyőző hangon előadott
válasza teljesen leverő hatást gyakorolt ugyannyira,
hogy amikor az elnöklő főispán feltette a kérdést, hogy
az adott választ tudomásul veszik-e, maga az öreg
.Műdrony kelt fiilés kijelentette, hogy az alispán válaszát
igen is tudomásul veszik. Hogy a közgyűlés is tudomá
sul vette, talán mondanunk sem kell.
Pártoló felterjesztéseket tog intézni Turőczvármcgyo
közönsége aziránt, hogy a törvényhatósági utak Allamosillassanak és az útadók egységcsittessenek; továbbá
hogy az elmebetegek részére megfelelő szánni kórházak
létesít lessenek, végre hogy a közigazgatási tisztviselők
fizetésügye az állami tisztviselők hasonló ügyével együtt
mihamarabb rendeztessék.

H i r a d ó.

köteleztelnének. A közgyűlés Horccz Gyula bizottsági
tag felszólalására és indítványára egyhangúlag elvetette
az állandó választmány javaslatát. Es ezt jól is tette,
mert nem azon kell tanakodnunk, hogy minél inkább
elidegenitsük a közönséget fürdőink látogatásától, hanem
hogy azokat minél jobban hozzáférhetőbbekké tegyük.
Egyebekben a közgyűlés hozzájárult az állandó
választmány javaslataihoz.
A közgyűlés délután 1 óra felé ért véget.

Megyei élet.
Turóczvármegye közigazgatási bizottságának illése.
június
J u s tli

Tnrőczvármcgyc közigazgatási bizottsága t. évi
hó 12-én tartotta meg rendes havi ülését ifj.
György főispán elnöklete alatt.

nos betegedéi egyéb bántnlmnkban sem volt túlságos
nag y ; legterje-Mebb volt a tüdő és a légutak hurutja.
A halálozás csekély számú volt.
A véd himlőoltások s ujraoltások előrehaladtak.
ltuttkán egy fölakasztott férti hulláján törvényszéki
bonczolás végeztetett, mert gyanú forgott fönn, hogy
erőszakos halállal múlt ki, a bonczolásbúl kitűnt, hogy
öngyilkos volt. Két elmebeteg megvizságltatott s a szük
sége intézkedések megtétettük.
Kiállíttatott 24 orvosi bizonyítvány s 19 orvosi
látlelet, még pedig 18 könnyű és egy súlyos testi sér
tésről.
G r u m m ic h Géza kir. tanácsos, pénzügyigazgató
jelentése szerint az állami egyenes adók befizetése a
múlt év hasonló szakához mérten 2720 koronával ked
vezőtlenebb volt: azonban a többi adónemek befizetésé
ben még többlet is mutatkozik, ilymódon Turóczvármegyében további intézkedésre nincs szükség.
B e r e c z Gyula kir. tanfelügyelő, miután az előző
havi jelentése szerint Turóczvármegye összes iskoláit
már meglátogatta, — azóta csak azon helyeken jelent
meg, a hová iskolaszervezési munkálatok szólították ki
hivatalából. Mindazonáltal néhány iskolalátogatást is
teljesített, nevezetesen Kisfalun az ág. Ji. ev. felekezeti
iskolában, a ruttkai állami elemi iskola 8 osztályában és
Yriczkón az állami elemi iskolában, ahol a két uj
tanerőnek munkaképességét és tanítási eredményét
figyelte meg.
Az iskolalátogatások alkalmával fölmerült tenniva
lókat saját hatáskörében intézto el. Május hó 25-én
Felsőstubnyán a közs. iskolaépületet, bútorzatát és fel
szerelését a községtől az állam kezelésébe átvette s
ugyancsak fölterjesztést tett a tanítói állomásoknak be
töltése tárgyában, valamint aziránt is, hogy olt a Yl-dik
tanítói állás inár f. évi szeptember hó 1-jével, tehát az
állami iskola megnyitásával egyidejűleg szereztessék.
Állami iskolának felállítása iránt tárgyalt továbbá
Csromosnón, ahol a községi képviselőtestület nem volt
hajlandó arra, hogy iskoláját kölcsönpénzzel építse fö l;
egyébként a minisztérium által megkívánt feltételeket
készséggel teljesíteni határozta.
.Suttón újabb rendelkezés folytán az ág. h. evang.
felekezeti iskola tulajdonát képező telek megvétele ter
veztetvén, azt és a szomszédos telkeket ajánlotta az áll.
elemi iskola czéljaira.

Jelen voltak az egyes előadók, továbbá a bizott
ság választott tagjai, akik közül J u s t h Fercncz orsz.
képviselő az országgyűlésen való elfoglaltságával, R e v i c z k y
Imre betegségével. C s e r e i Emil pedig hivatásával járó
elfoglaltságával menteitek ki elmaradásukat, amit a
bizottság tudomásul vett.
A tárgyalás alá kerülő ügyek közül felemlítjük a
következőket.
A Mosóczon felállítandó táviróhivatal ügyében a
további eljárás heszüníctfctik. mert a község a hozzá
járulásokat megtagadta. Nevezetesen egyszer és min
denkorra 400 kor., évenkint pedig 500 kor. hozzájáru
lás kiválhatott meg. Erről a község értesittetik.
Az állandó választmány egyszerit tudomásul véte
A turóczszcntmárton—blatniczai járási főszolgabíró
lét javasolta Hudapcst székesfőváros azon átiratának,
a pénzügyigazgatóság azon rendelkezését, hogy a jegy
hogy az országban nem lakó, de innen jövedelmet élzők kötelesek az adószedésnél jelen lenni, sérelmesnek
vező birtokosok megadóztassanak. Azonban P i e t n r Ambrus
találta. Erre a pénzügyigazgatóság bemutatta a hozzá
helyes indítványa folytán kimondotta a közgyűlés, hogy
érkezett pénzügyminiszteri rendeletét, amely a sérelmes
hasonló tartalmú föliratot intéz a képviselöházhoz. Vala
nek talált ezen rendelkezés kiadását megkövetelte.
mint B e r e c z Gyula bizottsági tag indítványára azt is el
Ezt a közig, bizottság tudomásul vette.
határozta. hogy a felvidéki háziipar érdekében meg
A belügyminiszter értesíti a bizottságot, hogy
indult mozgalmat figyelemmel kiséri és azoknak fellen
miután Suttón állami iskola fog felállitatni, az evangé
dítésére a tőle telhetőt készséggel meg fogja tenni.
Szabályrendeletet alkotott a közgyűlés arra nézve likus felekezet építkezése ügyében részéről nincs szük
is. hogy a lő éven aluli gyerm ekek a korcsm ák, sör- ség további intézkedésre.
A nőieséi evang. felekezeti iskola telke ügyében
és pálinkaházak látogatásától cltiltassanak.
Ruttka község képviselőtestülete azt határozta, hogy a főszolgabíró jelentésre hivatott föl.
A Nagycsepcsényben megejtettserlés-orbáncz elleni
az ottani állami elemi és iskolai kisdedóvodai bővítő épít
kezésekhez 5000 koronával hozzájárul. Ebben az állandó beoltás folytán több sertés elhullott. A kár megtéríté
Jelezte továbbá, hogy a már meglevő állami elemi
választmány a község elviselhetetlen megterhelését látva, sére a szerumkészitö laboratórium meg kerestetett, amit
azt javasolta, hogy a határozat ne hagyassek jóvá. azonban a laboratórium megtagadott, mert kizártnak iskoláinknak szabályszerű saját, épületben leendő elhe
Herecz Gyula kir. tanfelügyelő, bizottsági tag részlete tekinti, hogy az általa szállított szerűm tisztátalansága lyezésére ismét jól előrehaladtunk, amennyiben a felsösen ismertette a ruttkai iskolázás ügyét és kimondotta, okozta volna az elhullást. A bizottság úgy határozott, turcseki és alsóturcseki iskolák II. tantermei részére a
hogy az eddigi mintegy 00.000 koronányi beruházá hogy a károsokat az ebadó terhére vett előlegből kár jövő tanév megnyíltáig az uj tantermek felépülnek ; ami
sokhoz a község eddig éppen semmivel sem járult hozzá talanítja. — a károsok pedig pörrcl támadják meg majd ha megtörténik, már csak a stubnyafürdöi és znióváraljai
és igy teljesen indokolt, hogy a kilátásba helyezett a szerumszállitó laboratóriumot.
állami elemi iskolák állandó elhelyezéséről kell gon
újabb nagyobb költségekhez ezzel az aránylag csckélv
A törvényhatósági állatorvos jelentése szerint az doskodni. Remény van arra. hogy a stubnyafürdöi épít
összeggel hozzájáruljon a község. Daczára ennek, a állategészségügy az elmúlt hónapban nem volt kedvező. kezés még ebben az évben lesz megkezdhető.*)
közgyűlés az állandó választmány javaslatát fogadta el. Zátkurcsán. Nagy esc pcsény ben scríésorbáncz elleni
Az évzáró vizsgálatok az egész vármegye terüle
Ez a határozat., mint értesülünk, meg fog felebbeztntni. oltások történtek. Ennek kapcsán B e t n c z k y alispán j e  téről szabályszerűen bejelentettek és azok jó részére
Elénk felszólalásokat idézett elő még a Stnbnya- lenti. hogy végre sikerült gyepmestert találnia, aki megyei közéletünk több érdemes alakját kérte töl ne
filrdőre vonatkozó m egyei szabályzatnak m ódosítására állását legközelebb el fogja foglalni.
vében való megjelenésre. Köszönettel kell felemlítenie,
lett javaslat, amely szerint a jövőre egy osztályba soroz
l’erl Zsigmond turőezszenimártom lakos kőolajrak hogy az illető urak felkérésének valamennyien eleget
hatnának a vendégek és tekintet nélkül vagyoni hely tárt létesített, amelyet a járási főszolgabíró nem enge tettek és ezáltal a népoktatásügy iránt táplált meleg
zetükre, ugyanazon dijat fizetnék, továbbá, hogy a csak dett meg. Perl lölebbczcsc folytán az alispán úgy ha érdeklődésüknek ismételt jelét adták.
egy napig ott tartózkodó vendégek is zenedij fizetésére tározott, hogy a szükséges ó> intézkedések tcntarlá ával
A tanítói személyzetben azon változás történt, hogy
a raktározási megengedte. D:. Yanovics és társa ezt a Silberstein Ede mosóczi izr. felekezeti tanító hosszas és
Végre, miután meggy őzödön, hogy ez nem tettetés, másodfokú határozatot mcgfclcbhczték, de a közig, bi sikeres szolgálata után nyugalomba vonult. Nevezettnek
m egnevezte m agát: „Én Veszelovszky vag y o k !- — Az zottság az alispán határozatát íentartotta és Yanovics buzgó működéséért a vallás- és közokt. m. kir. miniszter
úr elismerését nyilvánította.
első ámulás és bámulás elmúltával első kölcsönös k ér felehhezését elutasította.
Az állatorvos javaslata szerint az aprómarha vágá
désünk ez v e it: „Mit végeztél?" „Mi lettél? " Vesze
lovszky, mert rövid volt az idő a beszédnek tovább sára Turói'zszentmártonban külön vágóhíd lenne építendő,
Rúkúczi-Unnep Körmüczliáiiyán.
fű z é sé n . csak annyit mondott, hogy az ügy védi cen- ami körülbelül 12.000 koronába kerülne. Turóczszcnt
snráról jő s haza megy Rózsahegyre s bogv praxisa márton község a járási főszolgabíró áltál ezen vágóhíd
A körmöczhányai „Magyar Egyesület", mely 23
m egkezdése végett a Rácskába helyezi át lakását.
felépítésére kötcleztctvcn — a rendelkezést tudomásul éves fennállása óta nemcsak Künnüczbánya városának,
Íg y beszéltünk egymással, mint egykori jó játszó vette és csak halasztásért íordult a bizottsághoz. Mint de vidékének hazafias mozgalmaiban is kezdeményező
társak, megfeledkezve a köztünk előfordult sok ifjúkori hogy azonban ez az ügy nem a bizottsághoz tartozik. és vezetőszerepet játszik, múltjához híven a f. évben
heves, keserű összeszólalkozásról.
a járási főszolgabíróhoz adatott be további intézke
is elismerésre méltó tevékenységet fejt ki. Ez az ernyeEtáink újra elváltak s harminc/, év óta nem ta dés végett.
detlen működés annyival inkább méltánylást érdemel,
B e n i c z k y Kálmán alispán jelentést tett a báró
lálkoztunk. inig öt uj minőségében, országgyűlési képmert e derék, hazafias irányú egyesületnek nemcsak a
Prónay, báró Révav és .1üstli családok rudnöi vámszcviselői állásában fel nem fedeztem !
jobbára idegen nyelvű és érzelmit bcnszülött polgári elein
dési
jogáról,
amelyet
most
a
bérlő
gyakorol.
Yám
fizeté
> most annyi év. annyi i.ln után visszatekintve a
közönyével, sőt ellenszenvével kell küzdenie, de nélkü
szép kezdetre, mely Ível \ cszelnvszky megindult., elgon sére csupán a nem tnróczmcgyei illetőségűek kocsijai lözni kénytelen azon körök támogatását is, melyektől
dolom, hogy ha a régi utón megmarad s szép teh e t voltak és vannak kötelezve. A megejtett tárgyalásból a magyar nemzeti államtól függő viszonyuknál fogva is
segeit. szívós term eszelet a m agyar szent ügynek, a kitűnt, hogy a vámszedési jogot kellő okmányokkal a joggal elvárhatná a pártolást, ügyeinek buzgó felkarolá
m agyar haza üdvének szenteli
mi nagyokat is növel tulajdonosok igazolni nem tudták: de az is kitűnt, hogy sát. Hihetetlenül hangzik ugyan, de valóság p. o. az,
hetett volna, de erőt vesz egyúttal rajtam bizonyos azon útrészletet, amely gondozásuk alatt állott, jókarban hogy a nemzeti nyelv terjesztésére, a hazafiság ápolására,
keserű szánakozás, hogy egykori iskolatársa innak, midőn nem tartották. Daczára ennek, az alispán annak idején élesztősére s a múlt dicsőségének emlékezetben tartására,
ily sze| polezra felküzdötte m agát, az ország színe előtt R xki kor. megváltási összeget ajánlott, de a tulajdono megörökítésére alakult ez egyesület a helybeli m. kir.
a „gyalázat" es a „gyávaság" m egbélyegző kifejezései sok 20.000 koronát kértek. Ily körülmények között posta- és táviróhivatal, nemkülönben a m. kir. bányatovábbi tárgyalások hígnak folytattam), amelyek ered
jutottak neki első szerepléséért osztályrészül.
hivatal nagyszámú tiszti személyzetéből mindössze egyményéről az alispán az év végéig fog jelentést tenni.
De hat volenti non fit injnria '
egy tagol számlál sorai közt. E mellett az egyesület
7>r. H a a s Jakab vármegyei tiszti főorvos jelentése
tagjai közül is épp azok, kiknek társadalmi állása is
szerint a múlt hónapban a közegészség kielégítőnek
mondható, mivel járványok nem uralkodtak. Az általá
X
Azóta meg it érkezett az épitézi rendelkezés. Szerk.
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kötelességükké főnné az egylet ügyoinok vezetését, moss*
galmaiiiak irányítását, a mindon oldalú tovékonykedést,
épp azok tartják magukat toljoson távol az ogyloti élőt
intézésétől s 40 lillérnyi havi tagsági dijuk bofizotésével
toljositottnok vélik az ogyoslllot iránti kötelezettségüket.
E kettős nohézség daczára az egyesülőt rondithotlenül halad a maga elé tűzött czél felé s mindon lőhető
alkalmat mogragad arra, hogy a magyar állameszmét
szolgálja, a haza- és szabadságszerotofet ápolja, növoljo.
Június 1-én az 1848-49-iki dicső honvédek iránt rótta
le a körmöczbányai „Magyar Egyesülőt" a kogyolet
adóját, emlékoszloppal jelölve meg egyik fostói pontját
annak a hegyoldalnak, melyen át 1H49. január 24—25.
közti éjjelen Aulich ezredes Görgei hadtestének Körjiiliözhányáu rekedt s mindenfelől ellenségtől körülvett
első hadosztályát 20 fokos hidegbon, térdig érő hóban,
kegyetlen hóvihatarlmn Bosztorczebányára vozetro, hogy
ott a hadtest többi osztályaival egyesüljön. F. hó 14-én
pedig Rákóczi emlékének szentelt az egyesület ünnepet.
Az ünnepi beszédet ez alkalommal is Putnoky Pál tar
totta. Kívüle a körmöczbányai „Daloskör" a Hymnus s
néhány magyar dalnak érzéssel és szabatosan való énoklésévol, a fő reáliskolai ifjúság zeneegylcto édes-bús
kurueznóták előadásával, Joszonszky József és Gresz
Miksa pedig alkalmi szavalatokkal egészítették ki a műsort.

Hl r adó.

— Személyi hírek. E r d é l y Sándor v. b. t. t, volt pedig egy m. kir. postamester, szintén széliében ismert
igazságügyminisztert csaladjával együtt a napokban várják inagyargyülöletéről. Legmesszebb megy azonban a magya
Stubnyafürdöro. Stubnyafürdőn van már annak törzsven roktól való indopondontizmusában az intézet ügyésze,
dége : R u t s i k a Tivadar ny. fdordötanácsos, akinek látoga dr. Rátli Ágoston ügyvéd, ki nyíltan hirdeti pánszláv
tására már is többen rándultak ki Stubnyafürdöro.
voltát: Magyarországon szerzett jiénzét a prágai pánszláv
— Kinevezés. A vallás -és közoktatásügyi in. kir. intézetben helyezi el, összes ruhaszükséglctoit úgy a
miniszter dr. J io le m a n János gyakorló orvost a körmöcz maga, mint családja részére Prágában szerzi h e ; a prágai
bányai állami főreáliskolában ogyolőro tiszteletbeli iskola pánszlávok kai állandó levelezésben van és a Prágában
orvossá és ogészségtantanárrá nevezte ki.
mogjelonö pánszláv lapnak magyarországi levelezője.
— Nyári mulatság Ruttkán. A kassa-oderhorgi Jellemző különbon rá nézve, hogy a námesztói magyar
vasút ruttkai főműhelyének munkásai folyó hó 28-án olvasó körbe nem akart belépni, mert az m agyar! Lcga kassa-odorborgi vasút tulajdonát képező ligetben nyári szoinorubb azonban a dologban az, hogy özek az omberek
mulatságot rendeznek. Este fényes tűzijáték és ennek a községi és körjegyzők utján, akik bizonyos tekintetek
keretében kerékpár es automobil-verseny. Belépődíj urak ben lokötolozottjei az intézetnek, terrorizálják és pánszláv
nak 1 korona. Kedvezőtlen időjárás esetén a mulatság üzolmoikkol elcsábítják a becsületes tótajku lakosságot.
folyó hó 29-én tartatik meg.
Ezeket az egyénokot (ajánljuk Bulla alispánnak a
— Láng miniszter a Felvidéken. Zsolnáról jelentik, figyelmébe.
hogy L á n g Lajos kereskedelmi miniszter vasárnap reggel 8
— Egy aggódó hazafi aláírással a következő
órakor Zsolnára érkezett, hogy megtekintse az augusztus sorokat kaptuk : „Tekintetes Szerkesztőség! A F. M. K. E.
elsején megnyíló iparkiállitást. Kíséretében voltak Smia- fölhívásában többok között a következő foglaltatik: Egy
lovszky Valér és Baross Jusztin országos képviselők, Itátli öntudatos, ezélzatos gazdasági akczió, mely cseh pénzzel,
Péter udvari tanácsos, Osztroluczky főispán. Az állomá cseh nemzetiségi alapon . . . s ezt ami kulturegyosülctünk
son ltudnay István zsolnai főszolgabíró üdvözölte és a felhívásokkal akarja ellensúlyozni. Tudnék erro hatéko
miniszter válasza után eliudultak a kiállítás területére. nyabb eszközt és pedig a F. M. K. E. élén gazdag
Itt a zsolnai ipartestület és kereskedők körének testü mágnások állanak, kövessék a cseh mágnások példáját,
Óhajtandó volna, ha a körmöczbányai közönség letét fogadta s elnökük, a kiállítás igazgatója: Grün alapítsanak ők is iparvál lato kát s ezeknek magyar szel
tartózkodó, közönyös magatartásával szembon a köz Gyula üdvözölte a minisztert. Láng Lajos válaszában ki lemével hódítsák meg a népei. Bocsánatot kérek, hogy
oktatásügyi kormány terjesztené ki pártfogását erre az emelte, hogy őt különös érdeklődés fűzi az iparkiálliáshoz, ezt ajánlani merészeltem, mert bár Ausztriában a Lichtonegyesületre, mely a város s a vidék mogmagyarositásá- mert teljes tudatában van annak, mily szép, fejlett, érté stein hercegek, Schwarzenbergek, Schönbornok, sőt az
hoz, a környék történelmileg nevezetes helyeinek meg kes és mégis mennyire elhanyagolt a Felvidék ipara, uralkodócsalád tagjai tartanak fenn iparvállalatokat,
jelölésében bámulatos tevékenységet fojt ki s eziránvu amin ez a kiállítás nagyot lendíthet. Kiemeli, hogy álta nálunk az ipari vállalkozás nem urnák való". Az aggódó
működésével rég rászolgált minden jóravaló lelkes magyar lános érdeklődéssel fogja mindvégig kisérni a kiállítást, hazafinak teljesen igaza van. Csakhogy ezt már sokszor
és mindent elkövet annak sikore érdokében. Röggel 9 elmondotta a magyar sajtó, tudomásul is vehették azok,
ember támogatására.
C u sto s.
forintnál több adót fizetnek, akik tehát olyan
órától 11-ig tartott, mig bejárta a miniszter a kiállítás akik
hatalmas területét. Végignézte a 2 0 —25 külön pavillont, számba mehetnek, hogy valamit lendíthetnének a hazai
iparon.
De
hát — tisztelet a ritka kivételnek — nálunk
a nagy s kisiparcsarnokot, melyek már majdnem elkészül
h
í r e i n
k
.
tek. Legnagyobb megelégedését nyilvánította ki Osztro a közügyekkel csak a szegény emberek törődnek, azok
— Kormányválság. S z é l i Kálmán ministorolnök luczky Géza főispánnak, a kiállítás védnökének, lluduay áldozzák munkájukat, erejüket. Soká lesz az még, amikor
kabinetjével együtt beadta lemondását és Ö Felsége a István főszolgabírónak, a kiállítás elnökének, Grün köztudattá válik, hogy a munka nem szégyen. Amikor
lemondást, elfogadta. Eltávozik tehát arról a helyről, Gyulának, a kiállítás igazgatójának a látottak felett. az angol lordcsaládok mintájára az Ezterházy, Wonckhoim
amelyet a „ jo g , t ö r v é n y és i g a z s á g " jelszava alatt, elfoglalt Innen a zsolnai posztógyárat, a Ilelios villamossági gyá Stb. stb. grófnők divat, virág stb. stb. üzleteket nyitnak
és becsülettel betöltött. Lapunk zártáig az uj kormány, rat és azokat a gyárakat tekintette meg, amelyekben a maguk nőve alatt és foglalkozást adnak sok tisztes
amelynek megalakításával gró1 T i s z a István bízatott inog, már most láthatók voltak a kiállításra készülő gyári és séges munkásleánynak. Nálunk még kellő számba ment,
még nincs megalakítva.
iparczikkek. Délben fél két órakor a vasúti állomáson a Keglevich gróf vállalkozása és bizony nem is talált
— Művészestély Stubnyafürdőn. Lapunk múlt 35 teritékll lakoma volt a miniszter tiszteletére, aki 3 követésre".
— Lopás. Steiner Jakab turóczszentmártoni vendég
számában közöltük már, hogy a „Turóczmogyoi Jótékony órakor Csaczára utazott kerületét meglátogatni. Ünnepé
Nöcgylel" javára rendezendő „társas összejövetelek" lyes fogadtatásban részesült a miniszter Csaczán, ahol lős pinezéjéböl a múlt napokban egy hordó bort, egy
hordó
rumot és egy hordó pálinkát loptak el. A tottesoket
sorozatána k első estélye f o l y ó h ó 2 7 - é n , s z o m b a to n tarfatik nagyszámú közönség élén B a r o s s János főszolgabíró, T v r d y
meg, egy nagyobb szabású m iiv é sz e ,s té ly keretében. Az Ignácz prépost üdvözölték. Majd a különböző küldöttsé még nem sikerült kikutatni.
— A „Tátra" Uj igazgatója. A „T átra" Felsőegylet elnöke, J u s t h F e r e n c z n é B a t t h y á n y M á r i a grófnő, geket fogadta, este pedig a tiszteletére rondezett banket
a rendezőség élén mindent elkövet, hogy a közönség ten volt részt. Itt többen folköszöntették a minisztert magyarországi bank részvénytársaság a múlt héten kedden
méltó szórakozást nyerjen a művészi színvonalon álló meg a jelen volt főispánt, de szívből ünnepelték a körű délután tartotta meg igazgató választó közgyűlését. Ezt
hangverseny élvezésében, amelyre a meghívók már iéinek volt képviselőjét ruttkai R á t l i P é te r udvari taná az állást ezideig P a u l i n y i 'T ó th Zsigmond töltötte bo.
ki bocsáttattak. Az előkelő Ízléssel Összeállított műsor a csost is, akinek érdemeit ott feledni soha sem fogják. A Az utóbbi néhány hónap alatt podig dr. Vanovics János
következő számokból áll: 1. a) Schubert: Polonaise. b) miniszter kíséretével másnap kora reggel Budapestre ügyvéd helyettesítette. A választásra nagy számban
jelentek meg a részvényesek, mert az igazgatói állásra
Rohm: Canon. Előadják: zongorán Zaduhán Gyuláné visszautazott.
urhölgy, Izák János u r; hegedűn Tliaisz Lajos; csellón
— Érettségi vizsgálat. A turóczszentmártoni két jelölt volt: K m ip e c z Rezső, a Tátrának egykor már volt
Zaduhán Gyula urak. — 2. a) Schumann: Románc, b) állami felső kcroskodolmi iskolában mogtartott érettségi igazgatója, meg dr. Stcfanovits Milos pozsonyi ügyvéd,
Moszkovszki: Valsc. Előadja: zongorán Havas Mariska vizsgálat alkalmával, a mely okén Ferenczy Zoltán egye az ismert tót túlzó. A pártok már hónapok óta versenyez
urhölgy. — 3. a jllild a c h : Mein Liehstorist óin Wobor. temi igazgató, könyvtárőr és Lekly Gyula ipariskolai ta tek a győzelemért. A mérleg már kezdetben is Stcfanovits
b) Wolf: Dér Gürtncr. c) d’A lhert: Fink und Drossel. nár is részt vettek, 32 növendék jelentkezett, akik közül javára billent, mert nemcsak a más vármegyeiek, de
d) Szabados: Magyar népdalok. Énekli: B. Wallner 23 jó sikerrel tette le az érettségi vizsgálatot, kilenczcn az utóbbi időben a turóczszontmártoniak és körülötte
csoportosultak, sőt Mudrony és emberei is reája Ígérték
Holéno urhölgy, porosz operaénekcsnő. Zongorán kiséri: szeptember hónapban tehetnek javitóvizsgálatot.
Izák János ur. — 4. Versek. Anyám levelére, — Örök
— Tűzesetek. Liptószont mi Idusról Írja levelezőnk: szavazatukat. A választó közgyűlést J u s t h Foroncz orsz.
szerelem, — Szerenád, — Fogadd e sóhajt . . . Irta E héten városunk közelében két nagy tüzeset fordult képviselő, a Tátra bank elnöke vozette. 0 rendelte el
és fololvassa: Horczogh Jenő ur. — 5. a) Rubinsfoin: elő. Vasárnap éjjel Okolicsnón égett oda néhány ház és a szavazást, moly Vanovits indítványára titkos volt. Ebből
Románcé, b) Sarasato: Reverio. c) Hubay: Magyar csűr, csütörtökön pedig Kis-Palugyán kiloncz lakóház esett kitűnt, hogy Stefanovits mintegy ,2300 szavazat több
séggel (a részvények száma után) győzött és lett a Tátra
nóta. Előadja: hegedűn Wallner Mclanie urhölgy. Zon a tűz martalékává.
gorán kiséri Izák János ur. — 6. a) Sasscn : Dér gcfan— A „Liptó" czimü liptószcntmiklósi magyar lap bank vezérigazgatója. Az eredmény kihirdetéséta Stefano
geno Admiral. h) Bcrger: Einsam. Énekli: Basil János ur, szerkesztését P e r e s z lé n y i Zoltán szolgabiró vette át. Ezt vits pártiak nagy lelkesedéssel fogadták és Dula Máté
porosz operaénekes. Zongorán kiséri Izák János ur. — a körülményt megelégedéssel konstatáljuk, mert kívá sietett is ezt Pozsonyba a megválasztottnak megtáviratozni.
A vezérigazgató fizetési kérdését azonban ez alkalommal
7. Bartnlus: Magyar ábránd. Előadja: zongorán Izák natosnak tartjuk, hogy Liptóban, ahol az utóbbi időben
János ur. — 8. Sarasato: Navarra. Előadják: zongorán több meglepetésnek voltunk tanúi, erős kezekbe legyen nem hozták elő és igy az marad a régi, t. i. 4800 korona.
Zaduhán Gyuláné urhölgy és Izák János ,ur; hogodün letéve a magyar sajtónak vezetése. P e r e s z lé n y i Zoltánt A részvényesek nagy része a választás után a Dómba
Tliaisz Lajos és Zaduhán Gyula urak. — 9. Basil: olyan férfiúnak ismerjük, aki nemcsak tudni fogja a vonult., ahol élénken tárgyalták a napi eseményeket és
Sonncnuntcrgang. Előadják: B. Wallner llolénc, Wallner lapot megfelelő színvonalra emelni; de hozzá fog járulni a jövőt, amoly Stcfanovits idetolopitésével a tót túlzókra
Mclanie urhölgyek, Basil János és Izák János urak. lapjával ahhoz is, hogy az ott elterjedt pánszláv mozgal várakozik.
— Buosuestély. A znióváraljai áll. tanítóképző
Az estély iránt megyoszerte osztatlan az érdeklődés, a mak minden részletéről alapos tudomást szerezzünk, hogy intézet ez évben végzett növendékei folyó évi június hó
körmöczbányaiak, amint értesülünk, nagyobb számban a felvidéki pánszláv mozgalmak liptói kitöréseit is 25-én a znióváraljai „Magyar olvasókör" helyiségéhen
tánczmulatsággal egybekötött biicsucstélyt rendeznek, a
jelentették he részt vétel ÍSket. Reméljük, hogy városunk ny i1ván tarthassu k.
— Pánszlávizmus Árvában. Hogy a pánszláv vacsorán résztvonni óhajtók ebbéli szándékukat szívesked
társadalmi körein kívül, a „ruttkai" közönség is részt
jenek
Párvy Endre tanítóképző intézeti tanár úrral
fog venni a jótékonyczél és a társasiisszcjövotclck érde törekvések a közgazdasági téren milyen hódításokat Znióváralján, f. évi junius 22-ig tudatni. Egy teríték ára
kelten rendezendő ünnepélyen. Akik tévodésből nem végeznek, arról már több esetet soroltunk föl. A námesztói 2 korona. Kezdete 7 és fél órakor.
kaptak volna meghívót, azokat ezúton hívja meg az agilis Népbankról szól most az ének, amely a tót túlzókkal
— Válások János tót. nemzetiségi képviselőről azt
rendezőség. Végül figy címezi etjük a résztvevő közönséget, nomcsak hogy szoros összeköttetést tart fönn, de amely irta egyik nyilrai lap, hogy Bécsbcn, ahol oporálás végett
hogy a z iln n c j i é l y k e d v e z ő tle n i d ő ese té n is m e g lesz ta r tv a , bank pánszláv tondoncziáit nyíltan is hirdeti. Erre vonat tartózkodott, meghalt. Minthogy azonban erről még más
a „hangverseny" pedig az esti vonatok indulásáig ér kozólag a M. a kövotkozőkct ír ja : A „Népbank" hivatal oldalról nem értesültünk, som pedig ez az eset a képvi
selőház öblökének megfelelő intézkedés végett, bejelentve
véget, Különben afürdőbérlő az estélyre érkezők számára nokai ogytől-ogyik ismert pánszlávok, akik telve vannak nem lett, — azt koll hinnünk, hogy a hir alaptalan.
1*60 koronáért szobát bocsát rendelkezésre, ainollyol magyargyülölettcl. így az intézet igazgatóját, egy Pedig az a bizonyos lap már jelöltet, is ajánl Kostyál
még fürdő is jár. Ennyi műélvezet, illőivé kedvezmény gyolcskcroskcdöt, már diákkorában ki kellett zárni az Milos nyitramogyoi főjegyző személy ében. Korán eladták
mellett a tömegos látogatottságot biztosítottnak látjuk. összes hazai iskolákból pánszláv érzelmei m iatt; olnöko a medvo b ő rét!

Felvidéki
Szerkesztői üzenetek.

Thierry A.

— T. M. Budapest. A/. mindenesetre helytelen volt, hogy
a helyi elnevezést használlak ; (le hát itt mindenki Tnmnumhu
megy, ha ott dolga akad. Azonban annak a községnek nem
„Tomcidnyu a hivatalos neve, hanem Tomniúii. Kiről a hivatalos
helységnévtár tehet tanúságot Tudósítóink. Liptószentiniklós stb.
Kérjük, hogy az ottani politikai és egyeli mozzanatokról siiriihhen
tndósitásokat küldeni szíveskedjenek. A vetések állásáról is,
ha esak levelezőlapon is. Szeretnök, ha a Híradó a Felvidék
eseményeinek Ilii tükre lenne. — F. S. E. A kéttárczát megkaptuk
és alkalomadtán közzé tesszük. Köszönjük és kérjük, hogy uj
otthonából is emlékezzék meg lapunkról. Szerencsés utat kívá
nunk meg azt, hogy uj otthonában jól érezze magát. — Helybeli.
.Mégjicm határoztam véglegesen. De azt hiszem, hogy a kérdés
az őszig dűlőre kerül. Addig még sok változás történhetik. Olyan
is, amelyre ma még nem számíthatunk. Tessék tehát nyugodtan
bevárni a fejleményeket.
Túrán. Alkalmilag felhasználjuk.!
Különben eleget tanult azon az előadáson az is, aki lelkesedést
vitt magával haza. Végre is levele szintén azt bizonyltja, hogy
ü hét alatt meg lehet tanítani a gyermeket irni-olvasni!

gyógyszerész BALZSAMA
a le g jo b b d iiitik u s b iz ig y ó g y s z e r
emésztési zavarok, gyengeség, iossziiIlét, gyomorégés, felfúvódás, köhögés,
görcs ellen, nyálkaoldó, lisziitó hatású.
12 kicsi vagy <> kettős paluczk hérmoiitvc ládával együtt 4.— korona.

Gyógyszertár a védnngyalhoz. Thierry A.
Pregrada, Rohitsch savanyuforrás mellett
V a ló d i csak uz o ld a lt á lló a p ic z a v ó d je g y g y o l.
Nagyon ajánlható őzen szert utazásnál
magával vinni.

Felelős szerkesztő : l l e r c r z t iy u l a .
Főmunkatárs: Iliiül! J a n ó * .

legerősebb húzókenöcs, teljes tisztítás állal
fájdalomnélküli, gyors gyógyuló hatása van,
elállit puhitás által minden bejutott idegen tcs’ tét. Turistáknak, kerékpálosoknak és lovasoknak
nélkülözhetetlen. Póstánhérmentve 2 tégely 3.50 K.
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. Pregrada,
Rohitsch savanyúforrás mellett,
Óvakodjunk ri hamisításoktól. Valódi csak minden tégelybe
beégetett védjegygyei.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál magával vinni.
Központi raktár Török J. gyógyszertárában Budapest,
Brady C.
Mittelbach S avóirvszortárálmn
gyógyszertárában Zágrábban -— és Brad
gyógyszertárában Becsben.

í>13/1903. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kit*, járásbíróság mini telekkönyvi ha
tóság közhírré teszi, hogy a tiiróczszcntmárloni r. takarék
pénztárnak végrehajtatom! k l ’ozseszky Pál végrehajtást
szenvedő elleni 12<>7 korona töke és jár. iránti végre
hajtási ügyében a znióváraljai kir. j bíróság területén
levő Duhovó községben fekvő és pedig:
1. a duhov’ii 1. sz. Ijkvhen 1. 14 21. sorsz. 11.
8. t. a. “/s3 részben l’ozseszky Pál nevére irt ingatlanokra
563 koronában,
2. a dnbovói 398. sz. Ijkvhen 1 I. sorsz. 15. f>. í.
a. 0/s859 részben ugyanannak nevére irt ingatlanokra:
9 koronában,
3. a dnbovói 434. sz. Ijkvhen 1. 1. sorsz. B. 4. t.
a. lfi/8R74 részben ugyanannak nevére irt ingatlanokra 2:
koronában,
4. a dubovói 476. sz. Ijkvhen I. 1. 2. sorsz. B.
122. t. a. 8no/i7i48o részben ugyanannak nevére irt ingat
lanokra 6 koronában,
5. a dnbovói 502. sz. tjkvbon 1. 1. sorsz. B. 4. t.
a. 80/ooo részben ugyanannak nevére irt ingatlanokra 57
koronában ezennel megállapított kikiáltási árban az
árverést elrendelte és hogy a fenebb megjelölt ingatlanok !

m
Feltűnő jutányos árak!
Heg csak e hónapban!
Klet nagyságú kréta rajzok vagy
nagyítások passe-parlontlal
Elotn agy ságu pasztell lesi meny
pnsse-parioúttal . . . .
Elotnagyságu olajfestmény .

fürdöbérlö.

A R lc h te r-fé le

H orgony-Paln-E xpeller

.
t háziszer, a mely már főbb mint
33 év óta megbízható bedörzsölésűl alkalmaztatik
köszvónynél, csnznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
— óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegoket
dobozokban a„Horgony"vódjogygyel és a„Rich!er"ezégjegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható.
Főraktár :T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél
B u d a p e s te n .
F tio lite r F . A J . é s t á r s a ,
_

Rudolstndt.

Miiidonk inők tijánllintó

Legolcsóbb áfák mellett;
szállít

Flscher Lajss T.-Szt.-Mártoa:
Valódi tüzmentes aszfalt fedél
lemezeket, Portland-Cémentet,
vasgerendákat és meszet.

C'nrt Köher, Braunsehweig.

malátalikőr

:i legjobb és legcgéBzségesehh üditö ital, kidlcu

Szt. Anna m a l á t a c a k e s

kiváló gyomorerösitü, túristáknak és vadászoknak ked
venc/, és nélkülözhetetlen itala.
1 paluczk 2 kor. :to fid.
kitűnő láp- és tcaalitcmény,
elsőrendű tanárok és orvo

m a lá ta k e s e r ü

és zamntú. 1 paluczk 2 k. 30 f.

suk ajánlják. 1 nagy doboz,2 k.,
kis doboz. I km

Fonti készítmények miiül tiszía malátából készülnek, kitűnő minőségűek,
élvezel üli kellemes és hatásban felülmúlnak minden ilynemű gyártmányt.
Kapható csakis eredeti csomagolásban

Körmöczbányán: líraim Ármin urnái
Stubnyafttrdőn:

Stnmezky Jakab urnái.

Kiadótulajdonos őzv. Moskóczi F orencziá

kir. huifaing.v«iö.

Mítluskovich Mihály.

.

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán,
Toperczer S. „Megváltó • gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban
és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.

valamint annak alapos gyógyilásá ról.
1 korona 20 fillér beküldése ellené
portomcntcsen kübli

Bcrccz Gyula,

C8&8Z. és kir. udvari 8zftllltők.

. -- .

antott Ider- és
sexual-rendszerröll

Turóczvármegye kir. tanfelügyelősége:

Alulírott megrendült egészségem miatt bérbe
adóm — esetleg szabadkézből örök áron el
is adom — Szlovilll, illetve Znióváral.ja köz
ségekben (Turócz m.) Fekvő gazdasági birto
kaimat. Ezen birtokok állanak :
1. Szloviíiilmn: Egy 7 szobás jőkarban
lévő házból, szeszgyárból, 3 szeszraktárbúl,
istállókból, csűrükből s más egyéb hozzátar
tozó és szükséges gazdasági melléképületekből.
Tartozik pedig ezea birtokhoz no magyarhold
szántóföld, 10 hold rét; az úrbéri közös erdő
ből kijáró failletmény s legeltetési jog stb.
2. Zíiióvánilján : egy ház, istálló, csűr.
300 magyarhold szántóföld, 50 hold rét és
irtványrét, legeltetési jog stb. Van ott egy
különálló száraz magtár, körülbelül 1000 mé
termázsa gabonára.
Ezen birtokokat bérbevenni, avagy meg
venni szándékozóknak részletesebb felvilágo
sítással készséggel szolgál az alulírott.
Kelt Szlovénban (u. p. Zniúváralja) 11)03.
junius hó 10-ón

LINIMENTUM CAPS. COMP.

most 40. kiadási ért I)r. Milller orvosi fasós miive a

Arlejtési hirdetmény.
Vallás- és közokt. m. kir. Ministől* Ér f. é. 21.932.
sz. magas rendeletével a stubnyaíllrdöi állami elemi isk.
épületén k felépítése alkalmával foganatosítandó munká
ltatok kölfségeiro 16.819 k. 96 f. mélfóztafoft. engedélyezni.
Ezen építkezési munkálat, foganafositására az á r
lejtés folyó é. Junius hó 26 án délelőtt 10 órakor hiva
talomban lóg megtartatni.
A zárt ajánlatok a megfelelő 10%-nyi bánatpénz
zel folyó évi junius hó 26-ig délelőtt 10 óráig nálam
benyújtandók,
Később érkező ajánlatok nem fogadtatnak el.
A műszaki műveletek hivatalomban naponta 10— 12
óra között megtekinthetők.
Turócz-Szcnl-Márton, 1903. évi junius hó 13-án.

képek is mindenféle
nagyságban kaphatók.

TURÓCZSZENTMARTON.

Tisztelettel adom tmloinásiíra a n. í.
közönségnek, hogy f. hő 21-én: vasárnap
délután a rendes zenekar megkezdi hang
versenyeit.
StiihnynlVmlő, 1003. jnnins 10.

1245. sz.

Birtok'bér'beadási hirdetmény.

Jó munkáért mindenkor szavatos
ságot vállalok!

Janovják, kir. albiró.

Áz üzlethelyiség megnagyobbitása
Következtében történő építkezések
miatt a felhalmozott áruk, úgymint:
papír, iró- és rajzszerek, kinaezüstáruk, sétabotok, úgyszintén mindenfélelevélpapirosok és díszes kazetták
jutányos áron eladatnak H O S K Ó C Z I
. . F E R E N C Z N É kereskedésében ..
- ..
Turóczszentmárton. -- ■

16 korona
24 korona

STEI1TEE LAJOS

Duhovó községházánál megtartandó árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok |
becsárának 10°/o-át. készpénzben, vagy az 1881 : LX t.
ez. 42. §-ában jelzett árlotyainmal számított és az 1881.
évi november hó 1-én 3333. s/.. a. kelt igazságiigyministori rendelet 8. §-ában kijelölt óvndékkepes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX.
t. ez. 170. S-a. értelmében a bánatpénznek a bíróságnál
olöloges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átsző Igáihatni.
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Zniőváralján 1903. márczius lx-án.

TANULÓ, ki a magyar, német és tót nyelvet
tökéletesen bírja, azonnal felvétetik REN'CZ
ANTAL vaskereskedésélien líörmörzhiínyiin.

10 ko ro n a

1‘hoto-Email

az 1903. évi julius hó 4-ik napján d! e. 10 órakor

Braun Ármin,

Híradó

J 310. sz. fk. 1903.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz szont-mártoni kir. járásbíróság mint te
lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Jeszenszky Sán
doré György és Simonnak Jeszenszky Bankó Ferenc/,
is társai elleni végrehajtási ügyében a be.szlerczebánvai
kir. törvényszék lerllletkörébez tartozó tnróczszentmártoni kir. járásbíróság területén — Folsöjoszon község
ben fekvő :
a) a felsöjeszeni 10. sz. tlkjvbon A) -f- I. sorsz.
21. In. sz. alatt felvett, s B) II. tétel szerint egészben
Jeszenszky l’auke Ferenc/, nevére irt ingatlanra 400 ko
ronában,
b) az ottani 11. sz. ti kj Imii A) - f I- 10. és 13 2 2 .
sorszám alatt felvett s lí) 9. tétel szerint egészben J e 
szenszky l’auke Ferenc/, nevére irt ingatlanra 530 ko
ronában,
c) az ottani 92. sz. tlkjvbon A) - f 1— 16. és
es 18—19. sorszám alatt felvett s B) 25. tétel szerint
sói részben Jeszenszky l’auke Ferenc/, nevére in
ingatlanokra 406 koronában, — és
d) az oltani 110. sz. tlkjvbon A) -{- 1—2. sorsz.
iiLifl felvett s B) 14. tétel szerint ,8/ ioöo részben J e 
szenszky l’auke Ferenc/, nevére irt ingatlanokra I ko
ronában megállapított kikiáltási árban az árverési elren
deli c és begy a fenne,bb megjelölt ingatlanság 1903 óvl
Junius hó 30 Ik napján d. e. 10 órakor Felső j észen
községben a községházánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási úron alul is el fog adatni.
Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanság ki
kiáltási árának lO°/0-át készpénzben vagv óvadék képes
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turócz.-Szt.-Márton, 1903. évi április hó 14-én.

Dr. Trombauer, kir. albiró.
Nyom. a turóc/.sz.ontinúrtoni magyar nyomdában. — Moskóczi F.-né.

fi

