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Deák Ferencz.
Igazi nagy em ber em lékünnepét —  kit,, 

nem a háborúk véres győzelme, hanem a  bő- j 
kés munkálkodás le tt nemzeti s v ilág történelm i1 
alakká — ünnepelte az egész nem zet folyó héj 
1 7 én.

Sajátságos já té k a  a  véletlennek, hogy épp 
oly időszak ra esik ez a magasztos ünnep, I 
m ikor nap-nap m ellett a Deák Ferencz nevét, 
hangoztatjuk. Sötét felhőkkel borított politikai 
é letünk közepette szinte hatványozottan érez
zük hódolatot parancsoló puritán jellem ének, 
közmondásossá vált bölcseségének óriási hiá
nyát. Tudjuk és érezzük, hogy csak hozzá 
hasonló eszközölhetné sikeresen  je len leg i súlyos 
helyzetünk m egoldását, kinek benső nagysága 
e lő tt valam ikor minden egyéni- és pártérdek

mint hullámok a  sziklaszirten össze- 
morzsolódtak.

Á ttekintve, átgondolva e gondviselésszerü 
nagy férfiú korszakalkotó m unkásságát, nem 
tudjuk, mit csodáljunk inkább benne: a lángoló 
honszerelmet-e, vagy az államférfiul bölcsességet; 
a m egtántorithatlan elvhüségot e, vagy az 
önzetlen, puritán jellem et: a  lankadatlan m unka
bírást., vagy a páratlan szivjóságát.

.v legválságosabb időszakban rendeli a 
(íondviselés hazája sorsának in tézésére , mikor 
király és nemzet között á thidalhatatlan ür tátong 
és mikor a nemzet alkotm ányától, jogaitó l m eg
fosztva, bénán, összetörötten, szinte já tékszerü l 
szolgál a Ha,cliok, Schw arzenbergek és Schmer- 
lingek kezében. Vájjon hová ju to ttunk volna 
el nélküle a katonai d ik ta tú rák , ostrom állapotok 
és provizóriumok útvesztő töm kelegében ? Vájjon, 
kinek lett volna elegendő ere je  és képessége 
az európai közvélem ény m egtévesztését ezélzö 
Lustkandl-féle hamis elm életek s álokoskodások 
v isszaverésére? Vájjon, k ip ó to lh a tta  volna az | 
o rem lithetetlen tekintélyét, mellyel a puha| 
gerinezü s hajlongásra, jogfeladásra kész hon-1 
fiak szivébe férlias kitartást c se p e g te te tt . . .? ]

Nem fegyveres e llenállásra buzdítja nem
zetét. hanem erkölcsi e iö t ébreszt benne;: 
nem az erőszak kétes útját választja, hanem 
a legszigorúbb törvényesség  te r é t : nem a 
pillanatnyi hév és indulat vezetik, hanem a 
m oggondoltság s b öhseség  biztos iránytűi.

Egyszerű „ tek in tetes u r“ marad egész 
é le ten  át és mégis igazi hadvezér ; a magyar 
alkotm ány s jogfolytonosság lánglelkii vezére! 
Mig egyrészről békés türelem re s higgadtságra 
inti nem zetét, másrészről bátor férfiassággal s | 
ellenállhatatlan logikával veri vissza az osztrák j 
állambölcsek minden agyafúrt tám adását. „Ne
künk adott alkotm ány nem kell" válaszolja; 
első feliratában a Schmerling-féle jav asla tra  i 
..mi ősi alkotm ányunkat követeljük v issza ,1 
mely nem volt ajándék, hanem a nem zet 
életéből fejlett" Mikor pedig a legfelsőbb 
királyi le ira ta  m agyar képviselőket is a bécsi 
birodalmi gyűlésbe hívja, örökké em lékezetes! 
szavaival űzi vissza a jogfeladásra  kész gyenge- \ 
lelkűnket „Amit az erő és hatalom elvesz, az 
idő és szerencse v isszahozhatják : de amiről 
a nemzet félve a szenvedésektől önmaga 
mondott le, annak visszaszerzése mindig nehéz 
és kétséges". Sem rang, sem születés, sem 
vagyon, tisztán bölcsesége, puritán jellem e, 
szigorú elvhüsége képezik összes fegyverzetét 
s nem zete mégis az ö pártjá ra  áll. bölcs 
irányitóját ismeri el benne, ki m ellett ritka 
egyértelm íiséggels bizalommal sorakozik. Csakis

ily nagy, benső tulajdonokkal megáldott állam 
férfiénak sikerü lhetett kibékíteni a nemzetet 
királyával s betemetni • azt a tátongó űrt, 
melyet a  keserű és fájó emlékek oly vég
telenül kim élyitettek. Királyának népet, népé
nek királyt csak Deák Ferencz adhatott!

S mikor nagy m unkáját befejező „a békés 
d ik tátor" elvonúlt, hogy az ünnepléseknek, 
kitüntetéseknek még csak az á rnyékát is e l
k e rü l je . . .  (Jróf Andrássy Gyula am a k é rd é 
sére, hogy nem kivanna-e valamit m agára nézve 
a király részéről, csak annyit felel: „Igen, van 
egy óhajtásom az, hogy halálom után becsü
letesnek tartson." Bölcseségénél csak szerény
sége, önzetlensége s becsületessége nagyobb !

Jelen  kor nem zedéke! Ezen az országos 
ünnepen ne csak hálás kegyelettel adózzál a 
világtörténelem ben is kimagasló honfitársad 
em lékének, hanem mélyedj bele nagy a lak já
nak, gazdag éle tének szem léletébe, hogy 
hassa át szivedet honfiúi erényeinek tündöklő 
so ro za ta !

l'iíruy Jljulír,

Egy tót politikus magyar 
röpiratáról.

ni.
A röpirato t term észetesen a  m agyar napi 

sajtó is méltó elbánásban ’észesitette , persze 
olyanban, aminöt nem rem élt az Írója. A „Nár. 
Nov.“ azonban, amely valami rem ekm űvet fe
dezett föl ebben a vakmerő, perfid pamfletben, 
nem győzi eléggé magasztalni az abban kifej
te tt tó tágast álló, pánszláv eszm éket. Persze, 
van oka rá. mert hisz a röpirat Írója nem is 
Veszelovszky Ferencz orsz. képviselő, mint a 
hogy ini gondoltuk, sem nem dr. Markovics, 
a Pozsonyban rehabilitált (?) nyitrai mártír, 
mint a hogy mások hitték, hanem a „Nár. 
Nov.“ konzorcziiimának egyik tagjához igen 
közel álló tót agitátor, aki még homo novus 
ugyan Turóozszentm ártonhan, akit azonban 
azért te lep ite ttek  ide nemrég, hogy a  tót nem 
zetiségi propaganda központjában próbáljon 
szerencsét.

De folytassuk a tarlózást ebben a jeles 
nyom tatványban. E szerint ostobaságot követ
tek el is-Itt j)-bcn Bécsbt n, am ikor a  ném etek 
érdekében a m agyarországi nem zetiségeket 
egymás ellen uszították. Inkább külön külön 
hadseregeket szerveztek volna a tótokból, ro 
mánokból, rutlicnekböl, amint azok előállittat- 
tak a szerbekből és kom itokból s nagyon, 
nagyon kétséges, lett volna-e akkor szükség 
az orosz czár segélyére  s ..volna-e ma mivel 
büszkélkedni a  i lagyaroknak, habár csak tö r
téneti hamisítvány alapján is".

Hát igy csak egy olyan magyar honpolgár 
irhát, akit vagy a delirium trem ens fosztott 
meg agya rendszeres működésétől, vagy ak i
nek gonoszsága oly nagy, hogy már pirulni 
sem tud többé önmaga előtt. Gonosz és perfid 
volt Ausztria már akkor is. m ikor csak a 
kulisszák mögött m űködtette fölbérelt ügy
nökeit a m agyarországi nem zetiségek között 
a sajá t nemzetük ellen, minek következm énye 
a horvátok és ráczok lázadása, táborba szállása 
és kegyetlenkedése volt. Ez az eljárása Bécs

inek a röpirat Írója szerint sem volt „tisztes
séges", de azért ö még ráliozitál e rre  a perfi- 

■ diára is s nemcsak okosnak, hanem helyesnek 
is gondolja, hahogy az osztrákok külön-külön 
hadseregeket szerveztek volna a magyarok, a 

's a já t  nemzetük ellen!

Szó- és hitszegének mondja a  röpiratiró  
B écset azért, amivel ltt-ftt. után a  magyar- 
országi nem zetiségeknek szervezetet nem adott; 
m ert ha adott volna, az 1 s(‘»7. évi kiegyezés, 
a  m agyaroknak újabb fö lü lkerekedése és mai 
hatalm askodása sem következe tt volna be.

Az igazság azonban nem igy hangzik. Az 
a  hit- és szószegő, perfid Bécs még a tisztes
ség igazi példaképe volt a nem zetiségi vezérek  
honáruló törekvései mellett. Bécs úgy te tt a 
nem zetiségekkel, amint azok m egérdem elték. 
A honáruló Hurbánnal és társaival, akik á ru 
lásuk zsoldjait várták  a  m agyarok forradalm a 
után, Bécs nem állott többé szóba, mint ahogy 
a kém nek is csak bizonyos körülm ények kö
zött vesszük hasznát, de kezet vele nem fo
gunk. Ezért nem bocsáto tták  be a tó t depu- 
tácziókat a  császári burgba, m ikor az „Okolie* 
ügyében memorandumot vittek föl Bécsbe s 
ezért nem állt szóba koronás királyunk később 
sem semmiféle nem zetiségi m em orandistákkal. 
így hát Bécs hitszegése, —  ha annak nevez
hetjük a nemzetiségi honárulók rideg vissza
utasítását, — lehe tett ugyan egyik erőforrás, 
amelyből Deák Ferencz az egész országot 
harezba vihette, de ezt az állítólagos h itszegé it 
a  hazaárulók maguk provokálták. Hogy pedig 
„nem a fajm agyarság valami különös túlsúlya, 
valami rendkívüli akár materiális, ak ár erkölcsi 
ere je  terem tette  meg a  helyzetet s azt, hogy 
a m agyarság ism ét fe lü lkerekedett" , mint a 
röpirat Írója állítja, hát — ezt ö m aga sem 
hiszi. Egy ezeréves történetből még egy te
nyeres-talpas tót izgató sem képes az ott 
ragyogó igazságokat piszkos seprővel kitörülni.

S igy akar elbánni a  röpirat írója a többi 
történeti igazságokkal is, ha azok neki kényel
m etlenek. Egy-egy falsammal, hazugsággal, 
rágalommal több vagy kevesebb, az már nála 
nem számit. Keim did i, odor ich friss dich, — 
ez az ö e lv e ; s elvégre, az ő elv társai szere
tik ezt s a való igazságot vajmi kevesen 
ismerik, vagy akarják  ism ern i!

Halljuk csak, mit tud. mit mond a  röpirat 
a múlt század (i()-as éveinek m agyar politikai 
v iszonyairól! Ezeket mondja :

„Óvakodtak is a  m agyar politikusok a 
(iO-as évek elején hangoztatni a m agyarság 
valamiféle fölényét, túlsúlyát s efféléket. 
M egelégedtek azzal, hogy egyenlők legyenek 
a többi néptörzszsel, testvérnek  szólítottak 
tótot, oroszt, románt, szerbet, horvátot. 'f e s 
sék csak áttanulm ányozni az 1861-iki ország- 
gyűlés aktáit, minő m érsékelt, igénytelen, 
szelíd és okos volt akkor a fajm agyar az ö 
nemzeti szempontjából. Akkoriban álmodozni 
sem m erészkedett valami m agyar nemzeti á l
lamról. Ahogy a viszonyok változte’:. s a bécsi 
politika fonáksága nem változott, a  m agyarok
nál is nőtt az étvágy. IttGö-ben már sokkal 
követelüdzöbbek voltak, mint Ittöl-ben s 
1 S(>7 8-ban már hallani sem akartak  többé 
arról, am it Ittöő-ben még önmagától érte tődő
nek, jogosnak, igazságosnak ism ertek volt el 
a nem m agyar néptörzsekkel szemben".

A kis hamis jól tudja, hogy pam tletjének 
olvasói közül vajmi kevésnek a könyvestárá
ban találhatók meg az Ittü l. évi országgyűlés 
naplói s igy bátran koczkáztathato tt meg egy 
merész állítást, am elyet azonban egyetlen egy 
szám bavehetö politikusunk mondásával sem 
tud bizonyítani. Az igazság ugyanis az, hogy 
a magyar törvényhozás mert itt arró l van 
n szó — sem l84tt/9-ben nem a lkoto tt a fa j
m agyarság részére partikuláris törvényeket,
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hanem mindig az egész, egységes magyar nem
zet nevében és képviseletében védelmezte 
meg ezen nemzet alkotmányos ősi jogait s a 
mit látszólag a fuj magyarság érdekében tett, 
az a viszonyokból folyó logikai következmény 
volt. Vagy 'amikor  a latin nyelvnek egy másik 
nyelvvel való föicsereléserdl volt a  szó, me
lyiket kellett volna választania az itt divó 
nyelvek közül, ha nem a magyart?  A maroknyi 
szegény lót néptörzsét-e. amely egyébként 
érzelemre nézve éppoly jó magyar volt. mint 
maga a íajmagyarság? V'agy a románét. Mezét, 
ruthéné! ? S ha ezek közli! választ, nem zu- 
dult-e volna föl a többi néptörzs? így hát már 
a számaránynál fogva is jogos volt az az in
tézkedés, hogy a magyar nyelvet tették meg 
az állam nyelvévé. egyéb szempontról nem 
is szólva, pedig ilyenek is voltak 1*1. az a 
csekélység is. hogy ezt az országot a magya
rok alapították s ők voltak mindenkoron, év
századokon át a domináló faj ebben az ország
ban, amit semmiféle csalafintasággal eltagadni 
nem lehet. S a nyelvim kiviil vájjon melyek j 
azok a kiváltságok, amiket a fajmagyarság aj 
nem magyar néptörzsekké, szemben élvez?! 
Meghagyták-e őket  a jobbágyság igájában, | 
mikor a fajmagyarokat ezen iga alól felszabad 
ditoiták? Kimondatot tc valamely tételes tör
vényünkben, vagy akár  csak kormányrende
letben is, hogy csak fajmagyar k lelletnek ez 
ország dignitáriusai. tisztvi.adói es egy'eb bem*- j 
íioziumok kiváltságos élvezén? Nem viseljük-e j 
egyenlően a terheket, nem adózunk-e egyaránt! 
pénzzel és vérre;? Hol vannak hát a fuj magyar-j 
ságuak azon irigykedésre méltó kiváltságai, 
amelyek miatt a nemzetiségi izgatok ellene j 
agyarkodnak és lázitanak ? Írországgá! is pél-; 
dáiódzván olykor, hogy ők, a tótok, is csak 
olyan páriák a hazájukban, mint az Írek a 
zöld szigetükön. ív/, a párhuzam is egy nagy ; 
hazugság. Mert Irhon nehány angol löurnak aj 
birtokában van, inig a lót. ha pénze van. 
kén; e-kedve szorini vásárolhat birtokot.

A faj magyarság jogait es kívánalmait tehát 
nem azért nem hangoztatták az 18(>1. ország
gyűlésen, mintha megjuiiászodtak. megszelídül
tek volna a magyarok, hanoin mivel akkor is 
az egész nemzet jogaiért, alkotmányáért küz
döttek. Hiszen általánosan ismert Deák Ferencz- 
nek elmélete a jo g o k  feladásáról, hát ugyani 
vájjon miért k< tt volna tizenkét évi tes- 
pedés után beállott uj éra éppen ezzel a csen
des lemondással ? Ks ha tény leg ezzel kezdő
dött volna, ha tényleg megelégedtek volna al 
magyarok azzal, hogy egyenlők legyenek aj 
több: népt'irzszsel, ugyan vájjon miért mozgo- j 
lódtak épp akkor annyira a tót korifeusok a! 
magyarokkal szemben ?

íme. ilyenek a röpiratiró történeti igaz-! 
ságai. Lépten-nyomon ki lehet mutatni, hogy 
álutakon somfordái s hogy ezen utak hová 
vezetnek, azt •■zen ismertetés  további folya
mán fogjuk látni és bírálni.

Az ártatlanok.
A rimaszombati evang. gimnáziumból liazíifiallnn 

mng.iviseletük miatt kizárt tanulók ügye még mindig 
foglalkoztatja a lót túlzók sajtóját amelynek ez a dolog 
épp most. ezekben a válságos idökln n. kapóra jött, 
hogy a magyarság ellen tokozott vakmerőséggel izgasson.

Világos, hogy azokat a kizárt tanulókat is majd
nem kizárólag ez az elfajult, rágalmazó és lázitó sajtó 
tüzelte, lel anny ira, hogy mikor tannióiá. -aiknak egy 
része a kassai Itákóezi ünnepségre zárnmlnkull. ók de
monstratíve otthon maradlak és azt a végzetes kirándu
lást telték a murányi várha. A tót lapok azt mondják 
ugyan, hogy az illető tanulók azért nem utaztak Kas-ára. 
mivel nem volt 111 ik•»11 >;• 11!<. ez egy ikre másikra igaz 
lehet, de hogy a Markovics tiunak. a vágiíjlielyt nem
zetiségi hős liának nem lelt volna annyi pénze, hogy a 
különben is eleső utazási megteiies.e, ;iy.i már bajos 
elhinni. S ha nem volt pénzük a tiiikn.il: a kassai útra, 
miért volt a murányi kirándulás:;! és korcsmái mula
tozásra ?

A „ Hej Slórii'-;- ér i  íé é i. igyekeznek letagadni 
a lapok, a link is b a. c.'ai. . tanuk pe<iig hallották 
az éneket. A ^Slmensky lyzdenník" óliégat. hogy már 
énekelni sem szabad a tótnak. Nagy hanggal hirdeti ez 
a lap: „Dobjátok ki a halat a száraz partra; ültessétek

,.| a rózsái síitát ........................ mog a Iáinak »
dalit* Ilit si'iikisciu tilij.i. Hí- I w 1’1 :l ,lnl " 
romlatlan kfdól.vnok n *,.*«, ilatkwíNt. "" »
ívllliild dnmoitslrntiv kitt-jiziijo. Csak liadd ttnckolji-ka 
tóink a „llqj Slováfit* is. d« no ínnal kozlassúk s g l k -  

| hon m:tn\ai' it.sivóroikro, almir) n |>anszláviiimis nioln
Ivével clivl: lót túlzók iniinlon alkui...... .. azok

Ili diákok is tolták, mikor a tanuk íillilasa szcnnl Kos-
js,..... . is iryalázlák, ott , l« o lá rlá s“ </.. I:i|>|.al |.c.li|í
..iillniinlil rcnilozlek a nuiráiiyi kurcsinálian. l’ol’SZO, őzt 
is tagadják a dórák lói csemeték. Az (s^vik azt vallotta 
„ „ „ ,1. hnnv látta, sdt olvasta is az. „K).')'clárlás“-t 
ii'kurcsinálniu, do már orról nőm tudott kiszámolni, 
Imn, mint koráit ez a 11|, cg.vszorrc az okiakon túlra V

!-, tiszta a dőlni. Azok a link már Imzamosnlili 
i lő óin i.iniisiiollak >d\ exkluzív magatartást. nmelylyol

j,........ árok ás tatitilólársak fflyclmól masukra vonták,
■ de elei; okosak voltak, llógj árzolim-ikel .......

10000, iro rákon tartották. A tanárok iiazafias laliitiisai. a 
magyar történelem fenséges (atillái nem hogy nomcsilíi- 
|i,„ 1,nioll volna már a családi neveléssel incjiim'lelvc- 
zeil sziveikre, liánom elloilkozólofí, bizonyos kosoril or- 
zés ven azokon eriil, a lohelellensój; érzető és az a 
indul, lóig, az, amit ók oly lelve és gondosan rejlő- 
gelni igyekeznek, semmivel som indokolható, meri a
pánszláv ......... mindvégig hamisak és hazugok. ükkor
eljiill a kassai Itákóczi-lllffi). Ilii nekik Itákóezi. 
kossilih. Delik ás a magyar nemzői Itílilli harezusai ! 
Nekik az a lionárilló limlom s ennek czinkostársai az 
eszméli, ká|,óik ! Még e<ak a niina|> kurllllok el lni-.ulrúl. 
a hol 0 hosszú viliiíieziái almi elég sok mérgei szívlak 
magnkha. hogy a ltákóezi lliinO|i alkalmával domonslrá- 
cz.iór;i határozzák el magukat.

így történt a dolog és nem máskép.
A i.iikiI ‘>k egy része az újvidéki szerb gimnázium

ban talált menedéket, a másik pedig Morvaországba, a 
kicsapott ló- tanulók Mekkájába költözött ki. -  tehát 
magyar középiskolába nem igen igyekeztek.

A „Xár. Nov.“ az egész esetről és vizsgálatról va
lami jegyzőkönyv félét közök amelyre ha kész lesz a 
közlés, vissza lógunk térni, hogy lót világításban is be
mutassuk azokat a liatal lót nemzeti vértanukat.

Megyei élet.

Turóczvánnogyo kiizigazgnlási hizollságn lolyó évi 
okióher Ilii I L'-én tartu'.t.-i rondos Illéséi it.j. Justli Cyörgy 
lőispán' elnöklete alatt.

Ívzen az ülésen ii következő nevezeteseid) ügyek 
kerültek tárgyalás alá :

A knssa-ederhergi vasul igazgatóságához a menm- 
rend oly megváltoztál ása tárgy általi, hogy az államvns- 
iilnak Hull káról reggel induló vonalaihoz csatlakozást 
létesítsen, áliratol intéz a közigazgatási bizottság

l ‘anlini/1. Gábor ml! kai anya könyv vezető helyettes 
egy ‘Jé* éven aluli menny asszony l esketett meg anélkül, 
hogv a gyámhatósági jóváhagyási lelmuiallák volna 
előtte. Minthogy u.ólag ezen beleegyezés beérkezett, 
az ügy további tárgy alásától a bizottság kivételesen 

| eltekint.
Linktz .lózsel szklabinyai lakos liajlóvadászat e l

rendeléséi. kérte a nagy károkat okozó vaddisznók el
len. ltáró Hi'vivj (tyula, mint az illető terület vadászati 
bérlője azt kéri. Img.v elöld, öl utasítsa a bizottság 
liajlóvadászat megtartására. A bizottság ennek alapján 
felhívja báró Kévay Gyulát, hogy I I nap alatt hajló- 
vadászatot tartasson.

De„Iihit András illetőségére nézve a bizottság ne
vezett turáni illetőségét kimondja es ezzel az alispán 
II fokú határozatát jóváhagyta.

Srluilr7 Lajos sziicsányi lakos szeszfőzdéjének
ii.'i.-'Ziiáiliatósága érdekébi-n változásokat kivan létesíteni. 
K/.i km k megállapítására bizottság kiküldését kéri. A 
l.ö/.ig. bizottság úgy határozott, hogy Scliillcz Lajost 
utasította, hogy kérvény évi i a kereskedelemügyi m. 
kir. minisztériumhoz forduljon.

Kiscscji'Si'in/ község azon kéiésse! fordult a bizott
sághoz, hogy a közeliién levő vnsuti átereszek nagvoh- 
bitása iránt intézkedjék, mintliogy ezek szilk volta miatt 
szenvednek kárt az árviz.(d< áhai. 'imák megállapítása 
végett, hogy tény leg ezen átereszek miatt szenvednek-e 
károkat, az alispán elnökiéin alatt, a főmérnök és a 
vasúti közegekből alakult vegyes bizottság lóg eljárni.

M» - k ö z s é g  táviröliivalalra fifiO koronát, báró 
1,’évay Ferenc/. pedig 300 koronát ajánlott löl. Ivzen 
ajánlat pártolóiam terjesztetik a pozsonyi posta- és táv- 
irdaigazgalósághoz és a bizottság is kéri, hogy ott 
taviróliivatal állíttassák föl.

A törvényhatósági állatorvos jelentése szerint az 
állategészségügy nem kedvező, mert a száj- és köröm
fájás több községben uralkodik, lvz a baj Szepesmogyé- 
böl h mezőit a t ot t be. Néhány községben a sortésorbáncz 
is mutatkozott. Örvendetes körülmény azonban, hogy a 
marhavásárok nagy látogatottságnak örvendenek, még
pedig nemcsak a szomszédos megyékből, de Sziléziából 
és Morvaországból is.

Kebiczky István árvaszéki elnök bemutatta ezek után 
év négy ed es jelentését, amelyet a bizottság tudomásul vett.

Dr. Haas Jakab vármegyei tiszti főorvos jelentése 
szerint szeptember hóban a közegészség kedvező volt. 
Az általános belogeskedés csekély volt és járványok 
nem fordullak idő.

A heveny fertőző kórok közül előfordullak :
1. Roncsoló t á r ó i d u l : Uuttkán I gyógyult. IVihó- 

ezon f), gyógyult ü. imglialt 1, maradt 1. lieniezon 2, 
gyógyult I, meghall 1. Felsőstubiiyáii 3, gyógyult. 2, 
meghalt 1.

2. Hasi hnyymrlz: Lipóczoti 1 meghalt. Gyulalalun 
1 meggyógyult.

3. IYrhasi Dubovón 2. gyógyult 2.
Mindenütt u kellő óvó- és gyógy intéz kedések ío- 

ganatosittallak. Négy elmebeteg elholyczésc ügyében intéz
kedés történt. A szokásos vizsgálatok a pékmülielyek, 
étel- és ilalnemltek, valamint iskolák körül foganatosít
tattak. Hull kán egy nő bulláján törvényszéki Imnczolás 
végeztéiéit, meri a. haloltkém. a tapasztalt külső sérü
lések következtében erőszakos halált konstatált, a bon- 
czolásnál azonban kiderült, hogy a halál oka végelgyen
gülés volt.

Kiállíttatni,l 24 orvosi hizonyilvány és 22 orvosi 
látlelet, még pedig 21 könnyű s egy súlyos testi sér
tésről.

Lis-Jcay I>álint pénzügy igazgató-hely elles jelentése 
szerint az állami egyenes adók befizetéséhcu az elmúlt 
év időszakához mérten 12.:W1 koronával kevesebb, lm 
azonban a közvetett adókat számítjuk, a mimis alig néhány 
száz korona, ami azt mulatja, hogy az ex lex állapot, 
hatása Turóezvárinegyébon alig észrevehető.

Hiurrz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint 
szeptember hó Ifién az állami elemi iskolákban a taní
tás kezdetéi vette. Olt, ahol a felvidéki éghajlati viszo
nyok miatt a mezei munkák úgy kivárnák, méltányos
sági szempon'okbóí belenyugodott a kir. tanfelügyelő, 
hogy ezen a helyeken csupán az alsóbb osztályok 
kezdjék meg a tanulást szeptember ló-én, a többiek 
pedig szeptember hó 2ő én.

Sajnálattal jelenti azonban, hogy a hegyi közsé
gekben, Vriczkón, lírieszlyán és Iladviglián az ottani 
áil. iskolák jelentése szerint még október hó 10-én is 
csak néhány' növendék járt tényleg iskolába. Minthogy 
pedig elviiázlmtlau, hogy ezen községekben legalább az 
alsó osztályú tanulók már előbb l.eiskolázha'ók lenné
nek, lm a közigazgatási közegek teendőiket jóakarattal 
teljesítenék, megkereste az illetékes járási főszolgabírót 
intézkedésre, annyival is inkább, minthogy a tanköte
lesek beiskolázásának ellenőrzése az uj utasítás értelmé
ben különben is a közigazgatási tisztviselők toladaia.

Jelenti továbbá, hogy a süllői áll. elemi iskolában 
a rendes tanítás már legközelebb megkezdődik. Az oda 
kinevezett tanító állomását már elliiglidia és ezzel a 
sut tói ügy, mely annyiszor foglalkoztatta a közigazgatási 
bizottságot, lekerül a napirendről.

Jelenti továbbá, begy egyelőre Felsőstubnyáii, 
Vriczkón, Alsófurcseken és Felsötureseken állami kisded- 
óvodáknak fölállítására tett javaslatot. Ivz.e.k lévén azon 
népesebb községek, amelyekben állami elemi iskola 
már van működésben.

I gyancsak mozgalmat indított arra, hogy az 
ábrahámfalvi és je./.erniczi állami elemi iskoláknál évről 
évre. mutatkozó túlzsúfoltság oly módon .szllnlollossék 
meg. hogy Moskóezon uj állami iskola szervezlessék.

Túlzsúfoltság mutatkozik a rullkai állami elemi 
iskola néhány osztályúban is, amely kérdésnek orvos- 
Iására .szintén történt intézkedés.

.S::nrs(ínyban az ág. h. cvang. iskolaszék tantermei! 
kibővítette, a inielcoj/ai ág. b. ftv. iskolaszék pedig két 
tantermes és két taui'ói lakással bíró teljesen modern 
épülőiét emelt föl.

Végül mogemlékszik a kir.' tanfelügyelő arról, 
hogy Turóezvármegyének egyik legérdemeselih öreg 
tanítója, Hifiit< r József lelsösluhnyai igazgaió-taniló t. 
évi október hó 1 -én hatvan évi becsületes és hazafias 
irányú tanítóskodás után nyugalomba vonult. Miniszter 
nr (biagyméltósága a távozó érdemes tanilón.ik hasz
nos és sikeres munkásságáért legteljese.lili elismerését és 
meleg köszönetét nyilvánította.

A tanítói személyzetben még a következő válto
zások történtek: a szuesányi izr. iskolához /Unkák Netfi,
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íi /.sánibo'kiéli ág. ev. iskolához Szkuhra Paula, a turáni 
non. kátli. iskolához l ’jvdrosinc 1‘nuli Gizella, a nőieséi 
ág. cv. iskolához, Uosziuszky A n d rá s, a turómzontmári.-ii 
r. kátli. iskolához Tinin/ Anna, a niosóo/.i i/,r. iskolá
hoz. pedig Sinycr Mátvás, valamennyien kellő képesi- 
Iőssel hiró lanilók, illetve lanitónök alkalmaztatlak. A 
luróczszont mártom áll. elemi iskolától Márkus Erzsébet 
Nugymiliályra s onnan ide Székely Piroska tanilónök 
kölcsönösen áthelyeztetlek.

Kr.olczky Imre közgazdasági előadó olvasta föl még 
jelentését, amelyről alkalmilag megemlékezünk.

H Í R E I N K .

Turóoz?ármegye Deák-ünnepe. Turóczvármegyo 
közönsége f. hó 17-én szombaton, Deák Keroncz s/.üle- 
tósénok 100 dik évfordulója alkalmából ünnepélyes köz 
gyűlést tartott, amelyet, a róni. katii. lein|domban isteni 
tisztelet előzött meg. llj. Justh György főispán disz- 
magyarbn öltöz.vo nyitotta inog a kö..gyűlést, kogyelotes 
szavakkal emlékezvén n cg Deák Keroiicznek különösen 
a kiegyezés körül kifejlett felejihollonill ériékes szolgá- 
l.il.airól. .Máj I felkérte Sn.re.cz Gyula kir. tanfelügyelő, 
bizottsági tagol, hogy emlékbeszédét tartsa meg. Az. 
emlék beszéd illán, amelyet a vármegye közönsége 
tetszéssel fogadott, a főispán 10 perezre felfüggesztette a 
közgyűlési. A szünet elteltével megkezdődött a rendes 
közgyűlés, amelynek lefolyását jövő .számunkban Írjuk le.

A znióváraljai Magyar Olvasókör tegnap 
esle lársasvaesorál rendezeti Deák Peren ez emlékezetére, 
amelyen az ünnepi beszédet Sniíselc Imre znióváraljai 
rom. kalh. esperes mondotta.

Bánfi János, azayugróezi állami polgári iskola 
igazgatója, lapunk fömunkatársa, tegnap Turóezszent-j 
inárlonba érkezel! és néhány napol itl fog tölteni.

ÜJ Szövotkezet Turánban. A budapesti S z ü r e t -  

kezet bizonyára áiniilva fogja olvasni, hogy a most: 
Turóczban megalakult fogyasztási szövetkezetei mi is a, 
legmelegebben üdvözöljük. Tesszük pedig ezt azért, mert 
meggyőződésünk az, hogy a turáni szövetkezőit tisztán 
aljból a ezélból alakult meg. hogy tagjainak javára: 
szolgáljon. Ez a szövetkezel nem lesz a nemzetiségi j 
túlzók eszköze, nem Ing politikai góezpont lenni, hanem 
igen is azon lesz, hogy ott a tagok jó minőségű árukat 
jutányoson beszerezi! csenek. Turánban a mull héten 
alakult meg a logyasztási szövetkezel. Elnökül meg- j 
választották Újhelyi Attila tőszóig,ibírót, alelnökké Jelűnek 1 
körjegyzőt, könyvelőnek Eábay Nándor turáni róni.: 
kalh. pléljános’. elárusítóul pedig Kútsora Jánost. 
Őszintén óhajtjuk, hogy a Szövetkezet a hoZzá tűzött 
várakozásoknak meglel el jen.

Nagy idők tanúja. A mull. napokban halt meg j 
Kosfyánban Gyurgyik György volt 48-as honvéd, ki a 
szabadságharez több ütközetében részt vett. Ennek 1 
lezajlása mán Kos'yálihan hlizódoil meg, ahol sokáig 
lanilóskodott. Temetése nagy részvét mellel! ment végbe.!

Dr Horváth József árvamegyei tb. főszolga-1 
bíró, aki az. általa megiiiilitolt Vdrmeyye oziniü hclilnp- 
jáva! ti közigazgatási tisztviselők országos egyesületéi 
kezdeményezte és amchnck legutóbb a Budapesten meg 
lartuti alakuló ülésén egyhangúlag titkárává is válasz
tatott, megválik árvamegy i hivatalától és Budapestre köl
tözik. Horvátiunk távozását őszintén sajnáljuk, mert benne 
nemcsak egy képzelt közigazgatási tisztviselővel lesz 
kevesebb, de azért is, mert Arvamegyéhen a hazafias 
szellemnek egyik elismeri zászlóvivője volt. Gazdát 
cserél az általa szerkesztett „Árvái Héttői Hírlap" is. 
ha ugyan akiül Árvában valaki erre a háladallan fel 
adatra.

~  Felolvasás Körmöozbányán. A körmöezbányai 
.Magyar Egyesület, mely állandóan hasznos munkásságot 
lejt ki, f. hó 11-én vasárnap délelőtt felolvasóülést 
tarlop, anrdyon „A körmöezbáin .4 magisztrátus a 1 <>. 
és 17. században és vonások a városi hatóság hajdani 
életéből" czim alatt Jllatky József tőréé iskolai tanár 
t.irtott élvezetes és köztetszésbun részesült felolvasást.

Halálozás, Dr. Bakó Gyula ny. budapesti törvény- 
széki biró, dr. Bakó volt slnbny.ifürdői orvosnak öescse, 
f. hó ll-én Déván őt) éves korában elhunyt . V. hó 12-én 
temették el nagy részvét mellett.

A ruttkal vasúti sikasztás letteséi I- hó d én 
állitollák Beszlerezebányán törvény elé. Az ügyet annak 
idején részletesen ismertettük. Most csak azt említjük 
löl, hogy liótli Rezső, akire már kezdettől fogva 
gyanakodtak, de akinek teljes négy éven át sikerült, n 
bíróságét félrevezetnie, végre ■ nyáron kelepczéhc került, 
i'eá bizonyosodott, hogy a Kassa-Uderhergi vasul kárára 
elkövetett dO.OOO koronás sikkasztásnak ő a teltesse. A 
beszlerezchányai kir. törvényszék négy évi légy házra 
Ítélte, amely ellen azonban az ( iui li leli bbczelt.

Ellenőrzési szemlók tartattak meg a múlt 
heten Turóezvárm ryében. Ez alkalommal is kitűnt, 
hogy a hadkötelesei nek egy tekintélyes része, tehát 
léginkáhh a munkabíró korban levők, mily nagy szám 
bán vannak távol, leginkább Amerikában. Különben az 
ellenőrzési szemlék csöndben mentek végbe és semmi 
rendzavarás nőin fordult elő.

— Turóczl vadászegylet. A luróczmegyci vadász- 
egylet, e bo ll-én d. it. 2 órakor tartotta meg értekez
letét, melyen az 15)01/2. és 1902/3. vadászévi számadások 
terjesztettük be s azok az előzetes megvizsgálás alapján 
az értekezlet allal elfogadtatlak. Erdödy György szám
adó elnök és pénztárosnak a fel ment vény megadatott. 
Ivz alkalommal a tagdíjak és lödijak pontos befizetésére 
hivatlak löl a szerződéses alapszabály alapján álló társu
lati tagok Elhatározták azután, hogy a nyulvailászalol 
I. e. december hó 31-kéig beszüntetik, 15)0-1 évi január 
havában azonban hajtó vadászatot fognak tartani. Ki
mondották azt is, hogy uj tagokat nem vesznek föl. 
Miután jelentékeny tagdíj és lödijhálralékok állanak 
lenn. a hátralékosok, valamint az alapszabálv intéz
kedéseit figyelembe nem vevő tagokkal szemben az 
elnökség becsületbirólsági értekezlet és határozat utján 
lóg intézkedni, nehogy a szerződéses alapszabályokban 
foglallak értelmében az ellenük alkalmazandó esetleges 
kizárási intézkedés sérelmesnek tekintessék.

Kózrekerült gyujtogato. Diptó-Szt,.Miklósról 
írja levelezőnk : A napokban a szomszéd fal vak bán oly 
gyakoriak voltak a tüzesetek, hogy a lakosok ugyan
csak aggódni kezdtek. Senki sem kételkedett abban, 
hogy a tüzesetek gyújtogatásból erednek, miért is min
denki jól vigyázott vagyonára. Végre a csend őrségnek 
sikerült a gyújtogató! Milosiak Adám Abrahám szemé 
lyeben kezrekeriteni. Milosiak, ki a lutheránus vallásról 
a kalliolikus vallásra lért ál. a gyújtogatást vallási őr
jöngés következtében követte el. A bíróságnál azt mondta, 
hogy a gy uj lógat ást Isten tiszt (dél éré követte el és csakis 
lutheránusnál és zsidónál. Meg is mondta a szerencsétlen 
ember, hogy melyik lutheránus házát akarta utoljára 
felgyújtani. Ilii kézre nem kerítik, Isten tudja, hogy 
hány embert telt volna hajléktalanná. Miloxiakoi az 
az örültek házába fogják .szállítani.

„Hovorto po slovensky.“ I k s z e l j e t e k  t ó t u l  

felírása vörös czéduláka! osztogatnak Rózsahegyem és 
környékén a tót túlzók, élükön dr. Srobárral, a csch-tól 
egységnek egyik zászlóvivőjével. A/.l írja rózsahegyi 
levelezőnk, hogy ezekkel a e/.édulákkal vilii tele az egész 
város, a nyilvános helyeken ily ezédulák vaunak ki- 
ragasztva, sőt még az iskolás gyermekek i-s ezekkel 
kezükben járják be a várost. I.'gy Imijük, hogy Rózsa
hegyen főszolgabíró lakik meg törvényszék is van, 
amely melleit kir. ügyész is székel. Azt is hisszük, 
hogy azok tudják, mi a leendőjük ezzel az izgatással 
szemben, melyet hallgatással elnézni nem lehet.

A liptói közgyűlés epilógusa. Lapunk előző 
számában részletes ismertet est közöltünk Diplórtiegyénok 
nemrég megtartott közgyűléséről, amelyben felemlítettük 
azt a kvalilikállialhn eljárási is. amellyel Jánoska lipló 
szcnlmiklósi evangélikus pap dr. Ku.r és Seh! esinyer 
ügyvédeket, megy ebizol tsági tagokat aposztrofálta és 
amely indokol .'lan és bántó felszólalásával a közgyűlést 
megbotránkoztatta. Bar agy dr. Kux, mint dr. Seblesinger 
nyomban a közgyűlésen a nagy többség általános 
helyeslése közepette találóan megfelellek a felekezeti 
llszköt dobáló lulorániis papnak, mégis úgy értesülünk, 
hogy ezen méltatlan sérelem arra bit la dr. Kux Adolf 
ügyvédet, hogy megyebizottsági tagságáról lemondott. 
Ezt semmiképen sem helyeseljük s arra kérji'.k, hogy 
lemondását vonja vissza. Dr. Kux ügy véd oly hazafias 
és hasznos szolgálatokat teljesíteti már a liptói magyar
ság érdekében, hogy az ö buzgó munkásságát olt nem 
nélkülözhetik. Másrészt mégis csuk különös lenne, hogy 
egy ismert pánszláv alak förmedvénye, sülotlcn élezes- 
kedéso, a közügynek egy oly kipróbált bajnokát, mint 
dr. Kux, visszalépésre bírjon. Desz még reá alkalom, a 
kölcsönt kamatostul visszafizetni.

— Plébános választások. Az üresen álló ncczpáli 
és rullkai pléháiiosi állásokat a jövő bét folyamán töltik 
be. Ncczpálon f. lió 2<)-án, Ruttkáii pedig 22-én já r le 
a pályázati idő.

A rehabilitált (?) tót tanító. Mi is szóvá tettük 
annak idejében a N'euman Jaroslav s/ucsányi ev. tanító 
ellen emelt panaszt, Imgy iskolájában az ottani tót 
fiatalság összejöveteleket tart és a „Hej Shiváci" és 
egyéb hasonló dalok éneklésével mulat. A dologból vizs
gálat lett, — úgy tudjuk, le y az egyház részéről 
Morhách Márton esperes és dr. .'•iudrony János végezték 
a vizsgálatot. amely azzal végződött, hogy N’euman 
tanítót fölmentették, bar a vizsgálati jegyzőkönyv szerint 
két tanú erősítette a dolgot, de akik panaszosok is voltak 
egyúttal, akiket tehát az eljárás költségeinek megfize
tésére is akart kdlolozteini a közvádló, az osperess 'gi 
törvényszék azonban az egy bázkerüleli pénztárt kötelezte 
a költségek megfizetésére. Ezt nevezik nálunk egyházi 
és fegyelmi bírás!.-elásnak! A leginkarnátnsabb tót 
ultrákat kiküldik cg; oly esetnek, illetőleg panasznak a 
megvizsgálására, amely panasz oly természetű, hogy épp 
uly hazafiallnn ténykedést érint, amilyenben a kél 
vizsgáló biztos is ludas.

Sztrájk Alsókubinban. Alsókubinban az oltani 
állami felső kereskedelmi iskola felsöosziályu tanulói 
egyik tanáruk állítólag tulszigorú bánásmódja miatt, sztráj
kolnak és kijelentették, hogy annak a tani. ,ak az óráira 
nem járnak. A rend azonban egyébként nincs megzavarva, 
inért az illető tanár óráit helyettesiléssel töltik he. A 
vizsgálat folyamatban van.

-  Hölgyközönsógünk figyelmébe. Strauss Manőné, 
kinek modern berendezésű női divatüzlotót a közönség 
már eddig is megérdemelt pártolásban részesítette, a 
napok lián érkezeit haza budapesti és bécsi útjáról amely 
alkalomból nemcsak a legdivatosabb őszi és téli kala
pokat, de őszi és téli kabátkákat és palettokal is hozott 
magával oly ízléses kivitelben, amelyek a legmagasabb 
követelményeket is kielégítik. Egyben arról is értesít
jük hölgy közönségünket, hogy Slrauszné egy kitűnő 
izlcsil hölgyet is szerződtetett és igy nemcsak kész áru
kat adhat, de mindennemű átalakításokra is jutányos 
áron vállalkozik.

Szerkesztői üzenetek.
Ruttka. Annakidején a meghívót megkaptuk ós a Dalos

kör mulatságáról meg is emlékeztünk. Haj nos,'magán a mulatságon 
részt nem vehettünk és igy csak az esetben számolhattunk volna 
be annak lefolyásáról, ha tudósítása legalább szombaton reggel 
beérkezik. Máskor idejében tessék tudósítani. L. S. Budapest. 
Köszönjük, de különben lekötelező ajánlatát nem fogadhatjuk el. 
b tekintetben el vagyunk látva. Verset, azt pedig egyáltalán 
nem kérünk. Megvan a saját poétánk! — Helybeli. Csak tessék 
nyugodtan bevárni a fejű ‘kel - minden meglesz s talán 
óhajtása szerint is, de neu. ja d-holnapta. G. L. Bpest. Ha 
két ember lennék, úgy is ciég .olgom lenne — ujjabb terhekre 
sajnálattal bár, de nem vállalkozhatni!!. Az eszmét azonban helyes
lem és sok szerencsét kívánok annak megvalósításához. Kör- 
möcz. Az előző számból tórszllkc miatt kimaradt. Most már ide
jét múlta.

Felelős szerkesztő : Itci'etv#, ( .y t i la .  
Főmunkatárs: Itiinli J a  hóm.

Téli menetrend
A magyar királyt államvasutakon;
(Érvényes 1903. évi október 1 -töl kezdve.)

Budapest T Szt Márton T.-Szt.-Márton -Budapest:
Gyv i. reggel 7-10,é.d. u. 1-38 i. d. u. 2-54, é. este 9-10
Szv. i. d. e. 9*35, c. este 7-52 i. reg. 8-32, é. este 7-00
Gyv i d. u. 3•30, é. este 10-2(5 i. reg. 002, é. d. u. 12-55
S/.v. i.d. ti. fj‘20. é. reg. 002 i. este 10-27. é. d. u. D-40
Yv. i. éjjel I l l ő ,  é. d. e. 11-41 i. d. u. 4-57. é. reg. 5 20

T.-Szt.-Márton—Ruttka Ruttka—T.-Szt.-Márton:
Gyv i.d. u. 1-39, é. d. u. 1-47 i.d. u. 2 45, é. d. u. 2-53
S/.v. i.estc 7T>4, é. este 8-03 i. reg. 8-20, é. reg. 8-30
Gyv i. este 1027, é. este 10-35 i.rog. 5-52, é. reg. OOI
S/.v. i. reg. 002. é. reg. 8-13 i.osto 10-10, é. este 10-23
Vv. i. reg. 7’47. é. reg. 8 0(5 _  _  _  —  —  - _  _

Vv. i. d c. 1 1 • 42, é. reg. 11 -53 i.d. u. 4-45, é. d. u. 4-56
Budapest ny.—Zsolna: Zsolna—Budapest

Gyv i. reg. 7-20, é .d .u 1 33 i éjjel 3-45, é. reg. D-40
S/.v. i. reg. 9 25, é. este 8-35 i. reg. 7-00, é. este 5-55
Gyv i. es:c ti- lf), é. éjjel 1213 i. d ii. 312, é. este 9-45
S/.v. i este 10 30. é. reg. 8-30 i. este 9‘25, é. reg. 6 25

Zsolna Pozsony: Pozsony—Zsolna:
Gyv i.d. u. 312, é. este 7-20 i. reg. 1)19, é. d.u. 1.33
S/.v. i. reg. 7-00, é. <1. u. 1-23 i este (5-50, é. éjjel 12-13
S/.v. i.d. u. 3 38, é éjjel 1 1 .20 i. reg. OOO, é. d. u. 12-50
S/.v. i- éjjel 9 25, é. éjjel 3.31 i. (1. ii. 1-24. é.estc 8-35
S/.v. -------------------------------- — i. éjjel 145, é. reg. 8.03

A cs. és k ir szab Kassa Oderbergl vasutakon:
Kassa Ruttka: Ruttka -Kassa:

S/.v. i. reg. 515 é . d. u. 1210 i. reg. 4.43, é. d. e. 11-50
S/.v. i. reg. 8 04. é. d.u. 208 i. d.e. 8.53. é. d.u. 3.50
Gyv i.d. u. K)5, é. este 8 04 i. d. u. 4 24, é. éjjel 1 D15
S/.v. i.d. u. 4110, é. éjjel 1 DIB i. d. u. 2.31, é.estc 8.35

Kralován Árvaváralja Árvaváralja—Kralován:
S/.v. i. reg. !*'35, é. reg. 15-05 i. reg. 7-32, é. d .e . D-10
S/.v. i.d. o. 1 D48, é. d. u. 12-58 i. d. u. 12.05, é. d. ii. 1 -35
S/.v. i.d. u. 3 03, é. d.u. 4 25 i. d. u. 3.32, é. d. u. 4.42
S/.v. i.d. ii. 5-20,é. este (5.51 i. d. u. 5*35, é. este 7-35

Rut tka—Zsolna: Zsolna -Ruttka :
S/.v. i. reg. 0.23, é. reg. 050 i. reg. 4-00, é. reg. 4-28
Szv. i.d. u. 12-27, é d. n. 12.55 i. reg. 7 25, é. reg. 7T>6
Gyv i.d. u. 220. é. d.u. 2.45 i. d. u, 1 ‘54, é. d. u. 2-19
S/.v. i.estc 8'30, é. esle 8-58 i. reg. 8-15, é. reg. 8-42
S/.v. i. éjjel 11 *30, é. éjjel 11 -57 i. d. u. 3-40, é. d.u. 4.07
Szv. — — ------- — i.estc  Dl 2, é.estc D-40

A Z  E L S Ő  B I Z T O S Í T Ó  I N T É Z E T  

K A T O N A I  S Z O L G Á L A T  E S E T É R E

Ö CS. ÉS KIR. FENSÉGE JÓZSEF 
FŐHERCEG VÉDNÖKSÉGE ALATT 
MINT SZÖVETKEZET BPESTEN

TURüCZ-SZGNT-MÁRTONBAN FŐ-ÜGYNÖKSÉGET

Ál l í t o t t  f e l , m e l y n e k  v e z e t é s é v e l  t e n z e r

NÁTHÁN UR LETT MEGBÍZVA, KI FELVILÁGOSÍ

TÁSOKKAL KÉSZSÉGGEL SZOLGÁL.
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Á rv eré si h ird e tm é n y i k ivoiiu t.

A liiróczszciilinái'Uiiii kir. 11rá>'>i. ■ *~A m ini lelek 
könv\i hatóság közhírré teszi. liog\ Tálra l'elsőmag) ;ir-j 
országi bank rés/.véiiylársasáiriiak (••’*'lo •l ’Z.scl elleni] 
végrehajtási ügyében a beszicrezcbnityai kir. I - 
szék terültd köréhez tartozó. Titróc/.s/.nilinárloii község 
hon |ckv" és a lioóc/.s/eiiimárloni i7ó. sz. Ijkvlton A .. 
i. 24.. 21). és 2S. sors/.., 1"'.'. és Iái. hr. szám alatt 1**1- 
vcíi i'..s H. 12. lálcl alatt liallo .lózscl nevére */» részben; 
i-s 15. 13. lótól alatt <<nllo Mária novóro *3 részben be 
vezetőit ingatlanokra, nemkülönben a hozzátartozó úrbéri 
enlmi11*■ *«»st**rr<* 75)3 'korona ezennel nn*̂ C5Íll:i|>itoit ki
kiáltási álltán az árverést elremlelie és hog\ a lenti 
iii-.iilaiis.A- / 1903. évi november bő 4-ik napján d 
6. 10 Órakor l " u r * • ||in:;«rl• MlI ;in a lelekk>'in\vi hiva
talban megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron j 
alól is el lóg adatni. • •

Árverezni szándékozók tartoznak az ingallanság 
kikiáltási árának l<»7„á! készpénzben vagy óvadékké-1 
|ics értékpapírban a kikilldüll kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint telekkönxvi hatóság. 
Tiiróczszenlmarton, l'.M)3. évi augusztus bú l'd-ón.

Dr Trorabauor kir. albiró. j

29áá. /ám.

n"u' Árverési hirdetmény.
Kiirmöe/.báiiva s/.ab. kir. és tóbányaváros tanaesa j 

részérói a városi képviselőtestületnek I5M),{. évi október, 
||Ó ó é n  210. szám alatt hozott kö/.g\illési határozata j 
alapjai) közhírré tétetik. mi'/erin! IrNnídj h.no>agi jóvá
hagyás lentartásávai 1903 évi október bó 30 an <1 e. 
10 Órakor a városháza na- ) térim ben ate-iari.-imló n vil
vános szóbeli verseny.árnyaló.' utján a slubin.ii ••rdó j

F e l v i d é k i  H í r  « «• (i

S P I T Z E R  M Ó R FÉRFISZABÓ

Kívánatra 
mértékvétel 

végett 
vidékre is 

elmegy.

( E z e l ő t t :  BOSCHÁN Iű NACZ.) ■

T U R Ó C Z S Z E N T n Á R T O N .  Spitzer-ház.

1

Kívánatra
•

Kís /it  a leeu iabb diva t szer in t férfi- és gyermek- mindennemű
ruhákat. A beállott téli idény a lkalmából különösen
figyelmébe aján lj a a n. é. közönségnek  nagy raktárá t
—  a  legújabb divatu angol és magyar  szövetekből. — szívesen

szolgál.

' X r ~ ‘

Van szerencsém a naayrnlemtl 
közönség t). imloiiiásAm hozni, 
hogy Mimlszentck ünnepi itl- 
knloinlioz elvtillalolc megremle- 

léseket iiiindeimemll

friss Koszorúkra,
a melyeket jutányos áron ké
szítek. Továbbá minden alkalom
hoz egész éven át szolgálhatok

friss virágcsol<rol<l<al
igen Ízléses kivitelben és jutá
nyos á ro n .— Elvállalóin a téli 
idényre inidenféle virágnak
kezelését. — Kiváló tisztelettel

BÜCSEK A N TA L

Árverési hirdetmény.
A kisselmeezi (Turóezmegye) hitbizományi 

uradalomban Bella község határában fekvő 
V. vágássorozat, IV. tag, 99., 100. és 101. 
osztagokban levő 5(5372 darab luez és jegenye
fenyő 45907 m3 fatömegben kér o eladásra.

Ajánlatok október hó UO. tiéli 12 órájáig 
fogadtatnak el, mely ideig érdeklődőknek az 
erdészeti hivatal felvilágosítással úgy szóbeli, 
mint irásbelileg szívesen szolgál.

Kisselmeez, 1903. évi október lió 9-én.
Báró Révay (Jyula erdészeti hivatala.

Dnschek, s. k.
tirádái mi föcrdcs/..

gondnokság kerületében. nevezetesen szkleiiói téteken 
raktározó: t lenyöszállá. amely l.i :t/ érdeklődőknek í 
1510.".. évi október hó 20 án a helyszínén In- megmutat-j 
tatai — eladatik.

Az árverés elüli 200 korona bánatpénz teendő lej 
az árverclö bizottság kezeilie/..

Kikiáltási ár egyezerlials/.ázhatvaii « lijiiÜ) korona1 
:>ij fillér.

A féltél elek a városi tanácsnál és a slnbnyai erdő- j 
gondnokságnál betekintlielók.

Körniöczbáiiyán, 1903. évi október iió ll-én.
.\ polgármester li. i 

Burda Imre.
tanácsnok.

íflwaiwt ín

q w

A R ich te r-fé le

L l l f l  E T T  Y CA PS. COMP.
fáO r.'jonu -P ain -E xpe lle r

•••/v P'.: • !.. -it már mint 
. v .t - .Jkalmaztatik

w

koEzvényn:i. cs: ; 1 - ineghu CEsksc!.
Illtés. " ■ ■ ;l" "•■•vá-álláskor
------- i ’ .vegeket
1 i ' , y" .Rithier"ezőg-
j.ry/, . : . ■ 1 k.-lő f . 2 k.

y ' /
I".iakt T oro!< J ó z s e f -,v y;y: /.cp sziiól ly 
B udapf [/ ,T "  

R i o  io v  F. j .  d. é s  tá l - s í i ,  i  1 i1 i
'  ......  . ,  - í .  I H 'T

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
Toperczer S. -Megváltó*' gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban, 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

— === Hitelt nyújtok m ----
1 2  3 évre (kam at  né lküli:  \árusok, községek.
megyék, vizszabályozó lár.-iilnio>. mérnöki hivatalok, 
szövet kezelek-, naic.idib iir.uia b. .1 k s más biti I k
cg tétiek ne! A hitelnyújtás  szölővesszőre és borra 

nem vonatkozik.
Kiadótulajdonos bzv. Moskóczi Feroncznó

— mii- és kereskede lmi ker tész  —
T u r ó c z - S z e n t - n á r t o n .

.nem ecbterBaham
. í«r S'»ulH"{*' »Mll>lkl

! - ; M-'-jy t prugríd*

Thierry A.
gyógyszerész BALZSAMA

a legjobb di&tikus búzigyógyszor 
emésztési zavarok, gyengeség, iossziiI- 
lét, pyinnorégés, tclfuvódás, köhögés, 
görcs ellen, nyálkaohló, tisztitó hatású. 
12 kicsi vagy '• kettős palaezk bér- 

111 enlve ládával együtt i .— korona. 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A 
Pregrada, Rohitsch savanyuforrás mellett 
V alódi csak uz o ld a lt  álló  apaoza- 

vóc’jogygyel.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál 

magával vinni.

Thierry-féle valódi Centifoiien kenőcs
a legerősebb Imzókenücs, teljes tisztítás á.tul 
fájdaloinnélkiili, gyors gyógyuló hutása van, 
eláll t pnhitás által mimleii !»«• jut«>tt idegen les 
tel. Turistáknak. kerék pút osoknak és lovasoknak 
néikiilözlielerlen Postán b é rn ie n tv e ^ <*1 y 3.50 k 
Gyógyszertar a védangyalhoz. Thierry A. Pregrada. 

Roh.tsch savanyúforrás mellett, 
hamisít: 

l)i é,
Nagyon ajánlható 1 

Központi raktár Törő

Óvakodjunk : októ! Valódi csak 
•leit vódjegynyel.

inimlen tégelybe

cn s/.on uta/.asiial iiingával vinni.
J. )?yó^y;;/.crtiirália » Uiulapcst,

Iá rá lián //úrrá hau 
/.ci t.iráhan itccsli.n.

és Brady C.

Fényképészeti czikkek 
M o sk ó cz i  Fe ren cz né ná l  

T uróczszentmárton.

=  FELÖLTŐ- =
( )  Ú J D O N S Á G O K .  ( )

s > ] i 3 K r E ;  *2 %
••olt p é n /. l .  havonkinl looo körömiig kérésié i 
mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkíii, 
Küldje he czimél K ld.'>. jelige alatt a következő 
ozimre : Annoncen-Abteiiung (les ..Merkúr' Mannheim. 

Mlerfeldsti.

Van szerencsém a n. é. közön
ség tudomására hozni, hogy külön

F E H É R N E M Ű  O S Z T Á L Y T
rendeztem be, hol teljes kelen
gyék a legprimitívebbtől a leg- 
b iz ar rabb  kivitelig rendkívül 

jutányos áron kaphatók:

B I N D F E L D  Á.
férfi- és női divatkereskedésében

Turócz -S zen t-Há rton .

1H a m

z =  FÉRFI- S NŐI —  J) 
D I V A T K E L M É K .

Faáruerési hirdetmény.
A következő erdőbirtokosok faanyaga kerül zárt Írásbeli verse lylóigyaiác. egybekötött nyilvános árve

rés utján másodízben eladás al á :
Priekopa v. tiib. db. rúd, 1291 db. híc. és jég. f. 1261 ni*; 8550 05 k. értékben
Túrán „ „ — „ „ 418 „ „ „ „ „ 1039 „ 4024 00 „
Az árverés a turóc-szcnt-mártoni m. k. járási erdögondnokság hivatalos helyiségében 1903. évi november 

hó 2-án délelőtti 9 órakor, a kezelő kir. erdőtiszt és az erdőbirtokosok megbízottjai jelenlétében fog meg
tartatni. Venni szándékozók ezen faárveréshez azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a sajátkezüleg irt zárt 
Írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10''/,,-a óvadékképen készpénzben vagy óvadékképcs értékpapírokban 
csatolandó, az ajánlattevő neve, lakása és utolsó postája, valamint a felajánlott vételár számokkal és hetükkel 
érthetően és olvashatóan kiírandó, az árverést vezető megbízott kezeihez nyújtsák be. A zárt Írásbeli aján- 
atokban — melyek csak az árverés megkezdéséig nyújthatók be — kijelentendő, hogy az ajánlattevő az 
árverési feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti. Később érkezett, valamint pót- és utóajánlatok és oly írás
beli ajánlatok, a melyek ivenként I kor. bélyeggel ellátva nincsenek, s ezen hirdetményben jelzett feltételektől 
eltérnek, figyelembe vétetni nem fognak. Árverési feltételek az alólirt kir. erdőgondnokság hivatalos helyi
ségében a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Turócz-Szcnt-Mártonban, 1903. évi október hó 12-én.
Hatósági és erdőbirtokossági megbízásból: 

A m. kir. jár. erdögondnokság.
Nyom. a lurúczszonlmárloni magyar nyomdái).m. - Moskóczi K.-iic.
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