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E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész é v r e ......................................................................8 kor.
Fel é v r e .......................................................................... 4 „
Negyeil é v r e ..................................................................... 2 „

Egyes szám ára 20 fillér.

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

Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

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

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

Fogalomzavar.
i i .

A „Nár. Xov.“ Ad nbsimlum c/.im alatt 
vezcrczikUi't közölt, amolyhon ezeket mondja : 
„Tovább már nem lehet. A sovinizmus már 
loKtohh fokát érti* td. A k ir. ügyész a Vesze- 
lovszky•ellen le fo lyta to tt felebhezósi tárgyalá
son világosan kimondotta (a pozsonyi k ir. tábla 
május 20. tárgyalásán. /«W ), Iiogy m iért akarja 
a. vádló.tat o litő lto tn i.“ „Veszelovszky —  úgy
mond a k ir. ügyészf—  azzal kezdte prograinm- 
beszédjét, hogy: Kn tót vagyok, csont a ti 
csontotokból, vér a ti véretekből, tehát 
nem mondta magát tótajkunak. hanem azt 
vallotta, hogy ö tót, tehát mintha külön nép
törzshöz tartoznék! S azzal védekezett, hogy 
arról nem tehet, hogy tó t anyától született. 
Minő joggal, kérdem, nevezi magát tótnak?"

.h „Nár. Nov.“ csak ennyit idéz a k ir. 
íiskus vádbeszédéből; mivel azonban marasz
taló, sújtó ítéletet hozott a k ir. tábla Vesze- 
lovszky Ferenez ellen, nemcsak valószínű, 
hanem bizonyos, hogy a k ir. ügyész nem érte 
be ennyivel, hanem be is bizonyította, meg is 
győzte arról a bíróságot, hogy Veszelovszky

ahol tömegesen lakik, amely tényével a ma
gyar nemzet és állam egységét és megbont- 
hatatlanságát kimondó törvény ellen izgatott; 
aki pedig a saját hazája egységének rnegbon- 

i tását, a saját államának feldarabolását hirdeti, 
illa  csak burkoltan is, az igenis hazaárulást 
követ el, vagy legalább meg van benne a 

i hajlani, a készség, hogy ezt alkalomadtán 
1 minden lelkiism ereti skrupulus nélkül megtegye.

My S lováci! Se szeri, se száma azoknak 
a tót hírlapi ezikkeknek, amelyekben e két 
büszke szó olvasható. Nos Rontani! ezt mond
ták valam ikor a büszke, hatalmas rómaiak, 
akik a világ urai voltak, hát mért ne utánoz
zák őket azok, akiknek soha, de soha még 
csak saját államuk, saját Országuk sem volt, 
Hiszen a frázis, a páthosz olcsó és oly jó l esik 
a komédiásnak. Igen, annak! Ha mi ma
gyarok —  a fajmagyarokat é rtjük - néha
napján e lvetjük a sulykot és Nagymagyar- 
oragágról álmodozunk, körülbelül akkoráról, 
mint aminö a Nagy Lajos királyé volt, rögvest 
magyar negaloinániáról beszélnek a tót lapok, 
kienvetnek, kigunyolnak álmainkért, vágyaink
ért, Ellenben m ikor egy 2 millió le lket szám
láló néptörzs állítólagos, öncHnálta vezérférfiai 
á la Nos Rontani, beszélnek arról a néptörzs
ről, akkor nekünk 8 9 « iil!ió  magyarnak

Porolják a kabátokat . . .
Sokszor mi is rámutattunk inár arra a meddő, káros 

és bllnös mIIk(Idusra, amelyet a tót nemzetiségi párt 
emberei, sajtója kifejtenek, akik egy negalomaiiikiis 
rögeszmébe, a „tót nemzet* eszméjébe kapaszkodva, mint 
valamiszéjjelloszlóködalakokat, kergetik megtévedt képze
letük fantomjait, ezek pedig ökot, maga a lót nép pedig, 
amelynek érdekében ez a ködfátyolprndnkczió állítólag töi- 
lénik, nemcsak hogy anyagilag, szellemileg, erkölcsileg 
nem gyarapodik, liánom részben maga is bokergotlotve 
a meddő és bllnös hajszába, az ország halárain tni keresi 
anyagi és nemzeti boldogulását.

De azért a „Nár Nov.“ augurjai, a tót nemzeti 
párt föoinboroi csak folytatták s ;folylátják kis játékai
kat. Ezeknek az öntorointeitc nagyságoknak és „nemzeti" 
bősöknek a magyar lapok csak mnchotrávkák, a magyar 
csak „valamik* (akysi), maga az ország is összes intéz
ményeivel csak arra jó, hogy ócsárolják, becsméreljék, 
piszkálják is a külföldnek — no ugyan tudomást vesz 
az a küllőid erről a íamózus működésűkről! torzképei 
mulatnak be rólunk. Ila valamely magyai köztisztviselő, 
falusi jegyző, pénztáros slb. megfeledkezik magáról és 
idegén pénzhez nyúl, hlllelenül sáfárkodik, akkor nem 
a jegyző, a pénztáros, hanem a „magyar hazafi* (vlaslenec) 
követle el szerintük a bűnt, amivel implicite a-.it mond
ják, hogy a magyar liazafiság egy megvetni való' gonosz 
érzet, amely emberét minden gaztettre képessé Up». De 
minek sérüljük lel újra, amit már oly sokszor elmondtunk V 
Hiszen se vége, se hossza azoknak a bűnöknek, amiket

törvényeink ellen vetett, es izgatott, amikor 
magát oly nagy büszkén tótnak vallotta .. 
szemezi választókerület, küldöttsége előtt. D e * menten kusti legyen. Nem furcsa, nem nevet*
a Nár. Nov. csal' ezt a kérdést szakítja ki a 
k ir. ügyész beszédéből, a neki kényelmetlen és 
megdönthetetlen igazságokat pedig egyszerűen 
kihagyta, nem közölte.

Nem olvastuk a k ir. ügyész vonatkozó 
beszédét, nem tudjuk, hogy mit mondott, de 
hogy arra a kérdésre, amelyet fö lte tt, meg
felelt, az bizonyos. Mert arra nem is olyan 
nehéz megfelelni. Majd m indjárt rátérünk a 
dologra.

„Azt hisszük, ez világos", fo lyta tja  a 
Nár. Nov. „A Íiskus ur ad absurdum vitte a 
sovinizmust, egy falhoz, amely mögött már 
semmi sincsen. Ha tehát valaki tótnak vallja 
magát, ez vétség, amelyet megtorolni kell. 
Azt vallani, hogy a tótok külön néptörzset 
képeznek, hazaárulás.“

Igenis az. mert bűnös szándékkal vallotta 
magát Veszelovszky tótnak, csontnak a tótok 
csontjából, vérnek a tótok véréből, s a bűnös 
szándékot büntetni kell, ennyit a „Nár. Nov." 
jogászai is tudhatnának. Senki azt a tó t mes
terembert, kereskedőt, lateinert, hajadont, kor
holni, büntetni nem fogja, aki, ha az unya- 
nyelvét kérdik, tótnak va llja  magát; ha tótul 
beszél és olvas; ha tótul énekel; lm tót szo
kásoknak liive. Azokat a turóezszentmártoni, 
rózsahegyi stb. diákokat is tót anyanyelvüek- 
nek Írják be, akik magyar iskolákon fo ly ta t
já k  tanulmányaikat. Tehát nem igaz a Nár. 
Nov. azon állítása, hogy akár a pozsonyi kir. 
ügyész, akár más a magát tótnak valló embert 
megbüntetni akarná.

De mii csinált Veszelovszky? A m agyar  
törvényhozó testületbe készültek öt megválasz
tani (ö, á llítólag, nem kért ebből a megtisztel
tetésből) s m ikor küldöttség já rt nála, azzal 
kezdte, hogy ö Slovák, büszke Slovák, amit 
Úgyis felesleges vo lt megmondani. Minek 
mondta? Azért mondta, hogy az ö tótságával 
demonstráljon s egy hamis, törvényellenes 
nemzetiségi doktrína m ellett lándzsát törjön, 
amely doktrína szerint a tót nép külön, önálló 
nemzetet képez ebben az országban, amely 
tót nemzet kizárólagos ura annak a területnek,

séges ez;
.M y S lováci!“ Azt Írja  a .N ár. N ov.-, 

luigy „igen is tótok vagyunk, létezünk, van 
saját tó t nyelvünk, saját nemzetiségünk, mely 
törvénybe van iktatva, tótok vagyunk és ezt 
bátran va lljuk is az egész világ előtt, és tótok 
akarunk maradni, tótoknak maradunk is, és 
mindent el fogunk követni, Iiogy még jobb 
tótokká legyünk, mint aminők vagyunk stb."

Teliét nem „M i Pedig bizony mond
ju k  és elmondjuk az egész világ előtt és á 
történelem tanúságára hivatkozunk, Iiogy azok
nak a tótoknak a részén vo lt és vau az igaz
ság, ak ik  azt vallották és va llják magukról, 
Iiogy „já  som u ho r!“ Ez törvény szerint is 
igy van. Ha pedig a nemzet vagy a néptörzs 
történeti m últját, tradiczióit, történelmét tek in t
jü k  a nemzeti vagy fa ji büszkeség forrásának, 
ugyan vájjon hát hol a My Slováci az a tö r
téneti ti) ti ltja , trndicziója, történelme, mint 
külön tót néptörzsé, amelyre a Veszelovszkyuk 
stb. oly rendkívül büszkék, hogy a velünk 
magyarokkal való közösséget már-tnár restel
leni kezdik ? Tudunk a szerbek, az oláhok, a 
bolgárok, a ezrnagorezok, a lengyelek őseinek 
véres harczairól, nemzeti hőseik vitézi te tte i
ről és egyéb dicsőségükről, amiket a monda, 
a szájhagyomány, a költészet, a történelem 
följegyzett, megőrzött, —  de ltol a „My Slo
váci" nemzeti dicsősége? Van-e tó t történelem? 
Van-e tót szájhagyomány? Van-e tót monda? 
A mi dicső múltra, történelm i nevezetességre 
tó tja ink hivatkozhatnak, az mind u magyarok 
m últjával, dicsőségével közös, altnak nem a 
„My Slováci", hanem My U ltri a részesei, igy 
mindenkoron nemcsak igat.altb, törvényesebb, 
de dicsőbb is, ha tótja ink nem per My Slováci, 
hanem per My ll l i r i  beszélnek magukról, a k ik 

n e k  tót leltet és maradhat is ugyan a nyelvük, 
de a szivük magyar. Aki pedig, ha aiiyanyelve 

! tót máskép gondolkozik és cselekszik, az v i
selje el ennek következményeit is, amint Iiogy 

| Veszelovszky is kénytelen elviselni.

c békebontó emberek évtizedek óla állami és társadalmi 
közéletünkben elkövettek és amit Zmcskal Zoltán kép
viselő az árvamegyei törvényhatósági közgyűlésen a pán- 
szlávokról s arról, hogy mit érdemelnek ö szerinte., mondott, 
az kissé drasztikus ugyan, de nem járt messze az igazságtól 
és a közfelfogástól.

Most azonban csont az ö csontjukból, vér az ü vérük
ből — ahogy Veszelovszky Feroncz mondaná — vágja 
szemükbe bűneiket, igaz, a maga állásponijáiól, amely
hez színien sok szó fér és amely szintén nem más, mint 
politikai perverzitás, — azért találóan, alaposan.

Említettük volt fenti czim alatt, Iiogy a Nár. Nov. 
egyik czikkezöje -  Margin — és a rózsahegyi „lllas* 
között hírlapi háborúság tört ki, s Iiogy .Margin oly 
hangon irta meg kritika kritikáját, amely még ott is 
sz'katlannak tetszett, ahol Húrban Szvctozár árasztja 
szellemi epéjét. Ebből nem közöltünk mutatványt (a 
„Utas* minden megjegyzés nélkül egész terjedőimében 
közli utolsó számában), mert inkább személyeskedésnek 
tekintettük az egész vitát, melyhez a magyar olvasónak 
semmi köze; de amit a „Utas* legújabb számat' „Nár. 
Nov." és az egész tót nemzeti pártnak odamoud, azt a 
keserű és tanulságos leczkét ideiktatjuk főbb vonásaiban. 
Nem azért, mintha örvendenénk a cseli-l '. és orosz-tót 
irány publiczisztikai bajbakapásának, mert intor duos 
litigant.es lertius gaudet, hanem mivel ezzel a loczkével 
is igazolva látjuk azt, amit a tót nemzetiségi korifeusok 
működéséről gyakorolt kritikáinkban oly sokszor elmen* 
dotiunk.

Abból indul ki a „Utas* ozikke, hogy hiba volt 
elszakadni a cseh irodalmi nyelvtől, mórt inig a cseh 
irodalom gazdag, a tótoknak semmijük sincs. A tót iro
dalmi termelés még az intolligeuczi&nak som elég. A tót 
helyesírást megszokott tót olvasó ma már nem vesz szí
vesen cseh könyvet a közébe, mikor még a tót helyes
írással és szöveggel is csak nehezen tud megküzdeni. 
a lót irodalmi nyomorúságot som palástolni, som szépí
teni nem lehet. A „Nár. Nov “ nagyzón és nyersen ir, 
ahelyett hogy olvasóit felvilágosítaná, tanítaná, nemesí
tené, mikor a lótoknak saját iskoláik nincsenek. Hetek, 
hónapok is múlnak, s a Nár. Nov. egyebet som hoz 
pelyvánál, szemétnél. Már 3í> év óta létezik c lap s nem 
engedi, hogy más is éljen. Drága pénzen árulják a Nár. 
Nov.-t, oly áron, aminün széles e világon a N. N.-lioz 
hasonló újságot nem árulnak, mintha csupa milliomosok-



F e l v i d é k i  H í r a d ó

és gverckc.
A N. N. emberei szűkkeblűnk 

1 irigyek. Frázisokkal és nagyhangú beszéd- 
ilcl tömik a tót népet. V ilágosságot maguk nem terjesz
tőnek, ilc ahol valahol magános mécsest vesznek észre, azt 
menten kioltani igyekeznek. Ilarminczöt év óta sáíúr- 
koilnak politikai téren s mi / eredmény V Világkatasz
trófák és a russiiti! tataiizmus hirdetésével megbénitották 
a tót intclligcnczia egész energiájúi ahhoz a kisebb, de 
sokkal nehezebb, Séta legnehezebb munkához, amely egy e i eellulos- _y ár iparvágán 
dili lldvözitö. A renegát néppártnak kellett jönnie, hogy I tetet:, 
nekik, a tót nemzetiségi párínak. a tót népet szervezze 
s megtanítsa, hogy hogyan kell politikailag gondolkodni és 
cselekedni. A X. N. és a nemzetiségi párt protektorátusa 
alatt nagy pénz- és ipari intézetek, vállalatok keletkez
tek, s mindezeknél sok-sok ezer kallódott el a tót nép 
keservesen szerzett filléreiből. > ma a bukás szélén ál-

édekezes még mindig kétséges, mert 
<«ak szórványosan veszik igénybe. Cserei bizottsági tag 
indítvány ára az állatorvosok lelhivatnak, hogy meg
keresésre azonnal álljanak a közönség rendelkezésére, 
mert a ké'cdelmczés Túr* .c/>/. nimártoiibaii károkat 
okozott.

Földműim Józset rntikai lakos részére a vasút 
távlatában házépítésre engedélyi kapott, valamin! a 

használaté i ' m.-genged-

köriratban tudatta az egyházi 
hatóságokkal, hogy az úrbéri és egyházi tulajdont ké
pező erdők csak jóváhagyásúval adhatók el.

A zniói és szlováni lakosok azon panasza folytán, 
hogy ott a vaddisznók nagy károkat okoznak, jujiajló- 
vadás/at elrendeltetett, a melynek rendezésével * járási 

l.-umk. s imáiul ci kelleti jilnniü ;i i» |f irin , .. I,.,s , i..<ü.>lpiUr.'> Utalóit mc; a/.»l :,z utiisilásssl. li..Ky :i 
nekik, hogy elsősorban a népről kell gon- hivatalos vadászatról a va lászaii bérlőket is értesítse.

doskodni s megtanitotta ókét falusi logyasztási és hitel- I 
egyleteket szervezni. S az irodalom? JF.z v<dt legtöbb l'uróc; 
büszkeségük. Kiadtak néhány könyvet és verset, amiket kébe

Készt veti még a 'Z.klahinyai iskolánál Zorkóczy 
Kóla tanító és a lólprónai áll. óvodánál alkalmazva 
levő Sebedet1 Anna óvónő ellen niüglnrtott fegyelmi 
vizsgálatokon, amely ügyekre nézve klllön előad Hiányuk

Az évzáró vizsgálatokról beérkezet* jelentések 
zerint a tanítás eredménye áhaláhan jónak moiulltaló. 

A községi iskolai alapvagyonok rendezése tovább folyik 
és nagyobb nehézségekkel sehol sem találkozunk. A 
jövő tanítási évre szükséges előmunkálatok végzésére a 
felhívás kiadatott, valamint gondoskodás történt, hogy a 
szegény tanulók a kellő számit tanköny vekkel ellátássá 
nak. Az állami iskoláknak tejloszléséro nézve javasla
tokat tett — sajnos azonban, hogy kellő indokolások 
daczára is tühli iskolának fejlesztése már évek óta késik. 

A Innitói személyzetben változás nem történi.
Bálint pénzltgyigazgatólielyelles jelenlese

örvendetes I 
Borbély

H.Timi koronával kedvezőbb, 
a él elett.

jelentése szerint a kavics-

indler Artúr llgy véd települési engedélyt kért 
‘iitmáitón községtől, amire a község öl kőtelé
vel te és ezért l f > 0  kór. illetéket szabott ki. 

azonban még l’"-' év múlva sem lóg eg» Mint og\ nevezett csak telepillési engedélyt kért és ezért szállítás folyamatban van, a még. bátraié vő szállítás esz
nép. A tót nép szellemi sz.omjá: az ."./önvi/eloiii tonnája | illeték nem tizefendo. en'"I az érdekeltek értesitietni közlésére f. évi augusztus végéig idölinl.ulék adatott, 
és tartalmii ..lilasnik-kai oltották s nem gondoskodtak | fognak. j

I)r. Jl.i.t> Jakab vármegyei- tiszti főorvos jelentése
szerint az egészségi-állapot május bónapbiui valamivel \ vármegye közönsége kél nappal később, f. hó
kedvezőbb volt. mint az előző hóban, mert az általánof ló-é|| délelőtt tartotta meg rendes közgy Illését, amelyen 
'•ete-edés esekélyehb volt. Leggyakoribb beíegedés szintén a vármegye főispánja., ilj. Juslli (iyörgy

Csak kevesen jelentek meg i 
okát abban találjuk, hogy semmi olyan tárgya nem volt 
a közgyűlésnek., ami élénküld? vitát sejtethetett volna. 
A lót túlzók parijához tallózó bizottsági tagok is oiihon 
maradtak, csak a l’ieior Ambrus pálriárkális alakja Hint 
töl, aki a becsület mogmciiié.soért most is lóiul szólalt 
föl, de ((kosán is, meg higgadtan is. Fer.sze nem a nem 
zetiségl törvény módosításáról vagy. eltörléséről, 

kórház ki bővítéséi öl volt szó.
Ijh .ju*th Uyőryy főispán az Ülést megnyitván, 

nepelyes komolysággal és meghaló szavukkal emlé- 
zelt iiieg U Felségének azon magasztos lényéről, 
iclylyel II. Kakóezi Ferenc/, hamvainak hazaszállítása 

tárgyalján kglelsöho királyi kéziratot bocsátott ki, amely

soha egy jó boti néplapról: de engedik vérezni a S|ov.
Tv Sólenni k szerkesztőjét, sót még csak meg sem említik.
De legnagyobb vétkük a X. X. embereinek, hogy egy 
Kollár, Stur s más tót nemzeti ébresztők demokratikus
szellemével sznkitettak. Érájuk alatt csak úgy liemzse-igyanánt jelentkezett a torok és liörgloh, 
gett a Tútság ások kiváló taJeiitUjutól, zsenitől. Kgekig I gas lázzal járó .'> nap alaft lef'oly.. Iltdolob. A heveny-

fertőző kórok közül elölordultak
1. JloHcaolő tmrokb.b: Bellán 1 meghalt. Kuli kán 2. 

gy ógyult I. meghall 1. Zálnrcsán 1 meghalt. Tól|uóiiáii 3. 
gyógyult 1. meghalt 2. Xagy esepesény ben 2:. gyógyult 2. 
>zklenón 1 meghalt, keviezon 1 gyógyult. Duhovón-J 
gyógyult.

- •  Knui/irrn: lilatnic'/.ált 2. gyógyult -J. Xcczpáhui 
ö. gyógyult <1. Dean fal un 1 meghalt. Ka Fsán 1 gyógyul*. 
Felsőst u linyán 1 gyógyult. •

: S/uesánvhaii 1-gyógyult. NecV- 
7. "meghalt 1. Kelián 2. gyógyult 1, 

maradt 1 Szklenón 2. ' meghalt" 2. Tótprő-

it. Annyi V"lt az iroialmi. pénzügyi, 
politikai zseni, hogy a népei szellemi éhségben hagyták 
nyomorogni, a zsidó uzsora kezeibe hányatlani. Ameri
kába kivándorolni és a nemzet gy ilkosai választattak he 
a megyéhez, a községbe, az országgyűlésre. A X. X. 
érája volt a melegágya a lót nép irodalmi, gazdasági és 
politikai betegségének. ,» tót nép éleiének szomorú bi- 
lancziája az utolsó 30-3f> évről.

lm, ezeket mondotta a lllas a „X. X.- embereinek.
Régi igazság, hogy az a beteg, aki: egyszerre több 

orvos is gyógyít, rendszerint már a halál lia. .Mert hisz 
azért hívnak hozzá több és több orvost, mivel a házi 
nincs tisztában a betegséggel. Egy hamis d 
azután Yöbb hun 
esetlent.

Igei), a lót nép beteg, talán már nagy beteg, de 
legnagyobb betegsége a „

Í diagnózis alapján kezelik .

Megyei élet.

1. /,/hti, : H ely Io n 2  g y ó g y u l : .  V rie/.kón
ld. gyógyult 14.

A. Y'.rlu.nj: Helyben 2. gyógyult 2. Klatniczán 1 
{gyógyult. Keviczen 1 marad*. Alsóturcseken f, gyógyult 
j I. Szklenón -I. gy ógy ult 3. maradt 1, Snibnyafilrdön I 
gyógyult.

»). Jlörkbunit: Xeezpálon 3. gyógyult 2. maradt 1. 
Uoreztálun I maradt. Xagycsepcséiiyben 1 maradi.

Mindenütt a kellő óvó- és gyógy .in tér. ködének fp 
g.inalosiltaítak. Znióvaralján a tnni'róképezdőbeii töjili 
növendék inlluenzábaii betegedett meg:, azonkívül föld.

J e l e ............. M o  K i ............  /  . t „ v  « ■ * - " ' ■  A ,  .................... ...
.................................  e s  s i l t m m l l m l j u k  v i , . « g i l n | n  i m ^ i i i r l i s n l .

Kiállíttatott 17 orvosi bizonyít vány s lő orvosi látlelet 
könnyű testi sértésekről,

lírnrz Gyula kir. tanfelügy elő jelent ése s/.iriiii 
•zár... hogy f. évi május hó közepéi- a

Ttiróczv ármegye közig, bizottsága I. i 
13-án tartotta lifeg György főis
pán elnöklete alatt.

y igazgatóhelyettes. Here. -. r,\ 
felügyelő. A - ' " István árvaszéki *• 111■ • dr. I/nns
.lakai) főorvos, AV zky Imre kö/gazdasá-i eI.. i l ó .  /; /„7y 
Kálmán himémök. dr. I.a.r Adolf tiszti löii.-\ < i„- 
adók. A bizottság tagjai közűi: Justh Ferencz orsz.
képviselő, / hiriil Ferenez. 7i' -.o .János. Klim-'- \ ilmos 
( serei Emil, lióth E níl. i>l. B> y mzhj - non!

Az ülés mogny i;á.-a után hejelentett*- a főispán, 
hogy dr. He.)iii\:l;y Al.u. fi,|i -y /»> '/:ibai|<ágot m ervén, 

>ándor il.. löp-g-yzö fogja ellátni.

rendeletét, amelyből arról ért*-.ilt a hizofisá-. hogy

kérelmére végíe-es ny n-alomha lielye/.tetet't Klnökíö 
főispán a rendel.-i t.-i.dva«ú«a alán ho^/ahh beszédben 
méltatta a ny ugalome. távozó pénzllgyigaz-.iióuai. kiváló 
érdemeit, amelyekkel ho»./, - liivaialusí ..dá-a alatt az 
állam érdekeit mindig i.sszliangzásha tudta hozni a kö
zönség érdekeivel. Tapintat' 
val az egész vármegye k
becsli lését biztosította a maga számára. Meh-ghangii he

iskoláját már meglátogatta,..azői 
"1 • - i'  néhány iskolavizsgálatot lar.olt. Xevez'clesen a 
li.-lvlH'li áll. I'olg. leányiskolái, mehnek nfe'lmi'iiue
k é | ...... j e l e l i l i .  | | . . e ,  i> l ..i l ; t  j.'.l l u e e | e | e |  t> ■ I: I. I.. tá, II :i I ..

M«glátii£aUa » luráni a;. I,. ev. i,t,.lái ás, rnsii 
leit annak nárúviasgálalán. A lanitiisí <-rtVilmi':,i.\I.
:u ■ -■>' - iái a vaklian. mini a iiuayar la >/., .! laniiá 
siilial, s«e|.,,.,„iljili.'.l i, lili'álijnl.'.ilek‘ 1 illáiéi, annuial 

1,11 — ia.11 I,I.. 11.,e\ ii iaki.l.i liuiilniiiii
'•"i'la".il i - i iilejiile . Innlilnnnk kell,, .

>.i,l,.l>.,. Im a , k in e h .  ■■:i|.„n ,-i . .I I .  j  .11... I  I-

..................................... küM lelll ll.ll e iie k lé .'e  ine lluU  ve/a-ltOI, n.iv e in le k l ik e l

el'i/i-k e n ,  „,„il„rá »«l«Wgr«. Káén m tyn  V"llalk.,<úl:,ii klllíin
r i . k i n i s / e i i v é l  i ' ,  v a n .
.Mell alianai, In- M.-alál..í:atl;, a »,.i„ -;,n, i áa. Ii. ei„ i,'„n., kalli.

széliét, melyei tiilili izlicn hdycsIf.M l ki-erl, a | *» isk" l“1' amelyeklien H la.,iim, ereilméllyé já. ,
a síiMói állatni ̂ -iskola első vizsgálatán.ga'.ási 

tötiszl viselőt n VII inzhitása alkalmából hizoilsáz j amoly, daczára a gátló könllmény eknek. kű
ki. amit egy hangula'i

el is határozlak.
F.nnek megtörténte után ('«■/»smn/i Sándor th 

lojegyzö adta elő a köveikezö eniliicsie méltóbb ügy 
darnhoka! :

m.-is sikeresnek mondhal-V 
:•! az itj ískolacpülel ez.-ljaira Jelkof 

nn-iallapodási.. ez alkolont-j

ány ara a közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy 
ezen magas kézirat kibocsátása alkalmából Ú Felségéhez 

oló leiirat intézlessék.
ajd inegemlékezetl hazánk nagy Írójának, Jókai 

Mórnak elhuny Iáról, a mely veszteség telelt való köz 
e./.illetnek a közgyűlés jegyzőkönyvileg adott kilejezesL 

Végül indítványozta, hegy a varmegye sok éven 
ál buzgó es szorgalmas tisztviselőjének, Kossuth Rezső 
irodavezetőnek, th. aljegyzőitek elhunyta tolón a var 
megye köz.iusege részvétéi fejezze ki, ami egyhangúlag

EzUlán a napirend tárgyalására került :i sor. 
Az alispán jelentése szerint a közigazgatás ni

al.apoiok a szárazság lolyiail nem a legjobb kilátással 
Inziainak. Az allalegeszsegúgy, eltekintve a még mindig 

» serit sorbáiieztól, általában jónak iiioudhit ó. t 
közutak állandó jókarh.in tailására a kellő intézkedések 
meg vannak teve. Ez a jelentést a közgyűlés minden 
vila nélkül ludumasul vette

Kassa varos atirata kapcsán Turóczvármegye is 
feliratot intéz .. kéj»v iselóházhoz, hogy II. Rákóczi 

Zrínyi Ilona es gról Iierc>éiiyi Miklós hamvai

Kívánja .1 közönség a községi es körorvosok auy ági 
Meuek javításai, valamiül azt Is. lio g y  a es.iv.ugas 

•asar-v a ke|ivis. |ohazhoz felirat intézlessek.
T.-z! e rg". u v ami egy euek azt az á'iratal. hogy a 

horiermelok a fogyasztási adópóllél.ok alól lelineiilesse- 
nek, csak. tudomásul ve tek, mert sajnos, az Turócz- 
vai megyei no II érdekli, mililhogy itl Ijóriermelessel .senki 
sem loglulkozljulik.

Carlolóliig logudlii a megy e közönsége Arad város ál • 
iialal, amelyíyel a tanulók szellemi túlterheléséi akaiju 
aiegakadály ózni. Ai.aiíjlornami gy e átiratát,.ameíy szerint 
a ko/.os hatóságok a magyar Honosokkal magyalul len-

Kocskny István lejedelemiiek ll.jd 
leláliilaiidó ’ 'szobrára fedezel liiány áliaii a k

bizottságot, hogy
i vasul igazgat.- 
kérelmet, hogv :

ga értesíti
köz- | a

‘i ■ " to liia lo ti. .leien Volt a valós.,] ,,,;o. i ath. iskola sCll. s z . i »azhalo ll meg azoiihali az alispán u lasilla lo lt, 
loviz-'gálatáii es m egelégedéssel je len theti, hogy e /c u  hogy e rre  a e/a-lra gyujlesf indítson.

• a i"l)h iskolák .sorába kü/.d.'tle fel magát. Vezel'o íjzjibály reiidcíeleí keitől is .elfogadni! a ko/.gy illés,
.lylo-li iparostaiione/iskola . záróvizsgálaiát. mely i Ezek egyike a |»ászt"iokról, másika jicdig a csclédek-

airól az államvasiiti vonalokhoz csal lakó- arról taiiuskoilott. hogy e/en ikkola jól megállja helyét, | ról szól.
legközelebbi menetrend ké-zite-iénél am ifi a iii'-g|eh nt i|..r:. stíl leli tagok is elisme:oleg Hogy j.edig ;> beruházási kölcsönből Tnróe/.vár

ibe lóg vétetni, ami örvcndeie^-n.|.,másul szolgált, ny. 1 <‘ • «zt ik i.z«-n i-,."l., személy /.• teio-k végleg.-s sz. i- uiegyének is jusson valami, fölterjesztés tétetik, hogv a 
törvény hatósági állatorvos jelentésű szerint ai'czcserc a nagy szünidő folyama alatt b-g intézkedni.; jánosliegy —j»riekopai és ber náml -alsóstubny ai kiálltak



F e l v i d é k i  II i r n d ó
jők;irliíin lid\ ozési költségeire -1.'»() ezer korona engedé
lyeztessék, nini áll.-il megyénk szegény lakói némi kere
sethez jutnának.

Keli-kés eszmecsere lejlődüii ki .1 St uhnynftlrdőu 
elszállásolt katonatisztek s /.í’i 1 lá.s k ií|| s t - im-k fedezése 
iárfíyáIj:iii. A javaslat :■/. volt, hogy iiiiiilán ;i liszteknek 
Felsőst ülni ván ni ok Alsóst ubn váll kellel i volna a torv

i

szerint elszúllásollutnink ős iihtI a 
mégis StullliNaftlnlón szállásollalla cl 
költségeket a rendelkező szolba Ili ró 
iIleló s/.olg-ibiró nzonliaii kimulalla. 
sem pedig Alsósliilinyáii 25, többnyi 
hályszcrücn nem Icliclcll volna elszuHás 
közönség Beniczky alispán indítványára

tryik szolba In ró 
ikcl, a felmerült 
űzesse meg. Az 
hogy sem Felső- 
• lör/.s'isztoi, sza- 

ií. .Mire a 
kimondotta,

hogy Körmöczhánya város, mini házlulajdonos ép úgy 
köteles a katonai elszállásolás terheit viselni, mint más 
szegény ember. • Minélfogva a .felmerült költségek öl 
terheljék.

Nem kövesüké érdekes volt még a valósai ág. Ii. 
evőiig, (előkezel. telekvásárlási Ugye. A közgyűlés már 
niajdliem megengedte, hogy a telekezel hizonyos terű 
letet a polgári községtől megvásároljon, amikor konsta
tálták, hogy a lolekezet részéről Hálássá András mint 
egyházi felügyeld irta alá az adásvevési szerződést, hói
éit nevezett ezen tisztség bitorlásától eltiltalolt. sőt ezért 
pár száz korona bírsággal is sujlalotl. l'jhelyi Attila 
Kiszolgál)iró pedig felmutatta a bánya kerületi ág. h. 
evőiig, püspöknek iratát, amely, öl isnieri el a nőieséi 
ág. h. ev. egyház felügyelőjének. líy körlllmények között 
az ügy levételeit a napirendről és (elhivatott az egyház- 
község, hogy a. maga képviseletében az arra jogosult 
íolilgyelövel Írassa alá az adásvevési szerződést.

A vármegyei kórház gondnoknője áz! kérelmezte, 
hogy tekintettel a>. általános drágaságra, az eddigi HU f. 
helyett 1 korona adassék részére minden ápolt után.

Az előadó ezen kérelmet csak részben javasolta 
teljesíteni, mert. a 2t>%"s átalányemelést tulmagasnak 
találta. Hvrccz Gyula kir. tanfelügyelő azonban tapasz
talati tényekre hivatkozva, javasolta, 
élelmiszerek általában ismert árcmelkcdé 
arra, hogy a szUkkeblltseget első sorban a betegek siny 
h-nék meg — a közönség a kérelmet teljesítse. A köz
gyűlés úgy halározoll, hogy az ellátási álalanyt napi 
1 koronában állapítja ugyan meg, do egyben fcllcrjosz- 
lést intéz a helligyminisztériumhoz, hogy az ápolási di
jat napi 1.30 fillérről 1.50 fillérre emelhesse.

Turóczszenlmárloii községnek megengedlek, hogy 
a róni. kálit, templom mellett vezető uteza kiszélesítése 
.végett az útban álló há/.at megvásárolhassa.

Lászlófalván Velils Dezsőt választották meg bírónak. 
lvz.cn választás ellen fellobezcs adaton be, amelynek 
folytán a közgyűlés az Úgy megvizsgálására a járási 
főszolgabírói klthlőMo ki.

1‘ivtor Ambrus íelszóllalására intézkedés lóg tör
ténni arra nézve, hogy a megyei kórházai illető beteg- 
ápolási dijak behajtassanak, hogy a rendelkezésre áll" 
ÜO.tKJtt korona erejéig a kórház kihövilésére nzelömun 
kálatok iiieglétessenek, végre fellerjeszies tétetik avég- 
hol is. hogy a kórház kihövilésére megfelelő államsegély 
engedély eztessék.

Letárgyalták ezután a községi zárszámadásokat es 
költségelőirányzatokat. amiknek megtörténte után az el 
uöklö főispán éljenzése közben a közgyűlés bolejczlotolt.

ügyeit senki sem vezelheti annyi sikerrel, mint 
Ferniiezné. aki lekötelező modorával, az egyesUle 
kében kifejtet, buzgalmával és elért sikereivel, az egye
sület 'agjainak osztatlan bizalmát érdemelte ki. Elható- 
rozlák tehát, hogy a lemondott elnökitől kUldöllségileg 
fogják felkérni, hogy eddigi tisztségét isinél fogadja el 
Evégböl ma egy hete háromtagú küldöttség, Reviczky 
Istvánué, Láng Eniőnc és Sehöneieh Viklorné jelent 
meg Tólpróiián és előadta a iiöegy esülot tagjainak kérel
mét. J iikHi Feronczné szili. MaMliyúiiy Mária grófnő 
engedve az ismételten megnyilatkozó bizalomnak kije
lenteni* a küldöttségnek, hogy a nemes és humánus 
ügy érdekéből hajlandó a nöegycslllcti elnökséget el
vállalni. azonban azt óhajtja, hogy az egyesülőt két 
alelnökitől válasszon, akik közül egy a Turőrzszontmárlon- 
Imn, egy |>edig a vidéken lakú hölgyek közül válasz- 
tassék.. Az egyesület bizonyára szivesen ló;ja. ezen 
óhajtást teljesíteni és igy mi sem állhat útjában annak, 
hogy Jusíli Feronczné továbbra is vezesse nöegyesllle- 
lUnkuek ügyeit azzal a .szeretetteljes buzgalommal, mely 
eddigi működését jellemezte.

A cellulosogyár vendégei. Mára várják a hitel
bank vezetőinek látogatását a helybeli ccllulosegyárban. 
Az eddigi értesülések szerint ide érkeznek Pallaviciui 
Kde ürgról és Konj'ehl Zzigmond főrendiházi tag, a 
hitelbankunk vezetői. A vendégek azonban csak rövid 
ideig maradnak, mert már a délutáni gyorsvonattal 
Budapestre visszautaznak. Láng Krnö vezérigazgató már 
tegnapelőtt este ideérkezett.

A F. M. K. E. főtitkára Turóczban. Clair 
Vilmos, a Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesülői 
lölitkára meglátogatta az egyesülő! állal lÖiitartott znió- 
váraljai kisdedóvodát, amelyet az elhelyezéstől eltekintve, 
megfelelő rend hon talált és az elért eredménynyel is 
megvolt elégedve. Láíogalásl tett Turóczszentmártouhan 
is almi itj. Justh György főispánnal, mint a turócz ár- 
mc"\ci választmány elnökével beszélte meg az egyesü
let ügyeit. Majd megtekintette a nemrég újból ntognyi-

h í r e i n k .

A föszámszéki olnök Turóczban. It»k»wzk■>/
Díván. v. I). I. L, a löszams/.ék oltlbke. tegnap a délutáni 
gyorsvonattal TuróczszentmárLonba érkezett, ahonnan a 
délu'áni 5 órai vonallal Kákóra utazott Bakovszky Iván 
i agy birtokos látogatására

Személyi bírok. fián! /iV"/,y Gyula or>/.. kép
viselő állapotában legutóbbi értesülésünk s/erinL nov.ozo- 
leM-bb változás nem állott he. .A sikerült oporaezio illan 
azonban hizlaló remény vnn arra. hogy a javulást mi 
sem fogja akadályozni. Jnuth Andor, il|. Justh G\orgy 
l ii róezn'i i ‘gyei főispán na k Ii i, a jógi alapvizsgát jó siker
ről letelte a budapesti egyetemen. Sruics lla ma, a 
kassa-ode,rhergi vasul rntlkai ' állomáslönökéi. névnapja 
alkaluráhól a vasúti tisztikar meleg ováfzióban részé 
sitelte. A lisztviselölársik jó kiváintnil Ladányi Illés hív.. 
tálunk tolmácsolta.

A nöogylet köréből. Hónapok Óla tanáestala- 
llill állott a Turórzmegy oi Jótékony Nóegye.süle! amnlt, 
mert az egyesületnek nagy érdemeket szerzett elnöke. 
Justh Ferenezné szili. Hnilln/iinji Mária grófnő ezen liszt 
ségéról lemondott. A nöegyesillnt választmány ának tagjai 
iHlih izlietl tartottak liizalm ts lanicskozásoka' az elnöki 
állás betöltésére vonatkozólag: ámde a tanácskozásoknak 
mindig csak az volt az eredménye, hogy az egyesület

h'»o.v egyrészt az . (()ll (.gryCsüloti köny vtári, mely az állami iskák épületéhen reáliskola tani 
kedésére, másrészt y.in 0||ie|yezvo. A főtitkár uiegfonlult .Stiihnyafürdőn is l )g*°tka l'ert 

mindénölt lelkesítve az egyosülo<<érdekoiiiok follonditésére.
Korosztfeltótol. v znióvár.iljai márczius 19-iki 

tűzvész ál'al elpusztult taiii'óképzö iiiLézct s vele egybe- 
épiteU préposlsugi templom helyreállítási munkálatai a 
befejezés felé közelednek. Az épi;kezesnek egyik érde
kes momentuma volt a június 9-iki kereszt feltétül, 
melvei nagv érdeklődéssel szemlélt végig a zniói közön- 
sé". Bellisek Imre esperesplébános a feltétel elölt a 
következő pergamenre irt emlékiratot helyezte el a ke
reszt alatti hatalmas bearanyozott gömbbe : Isten nagyobb 
dicsőségére! X. l’ius, római pápának, I. Ferenc/. József,
Magyarország apostoli királyának uralkodása idejében, 
lvadiiai Farkas püspöksége alatt, Bellisek Imre znióvár 
aljai esperesplchános, mint a templom gondnoka és 
(lerö Virgil, közalapítványi föcrdés/. hivataloskodása 
idején, iiagymcllúságu Dr. Berzevic/.y Albert, vallás
os közoktatásügyi m. kir. miniszter rendelőié alapján e 

| teni|)lom kija villái olt és helyreállittat itt azon pusztulásból, 
n,el\ he az 11104. márczius Itt en támadt tűzvész döntötte, 
mikor is az egész templom, a torony és Jharangok a 
lángok martalékaivá lettek. A megáldott kereszt 1904.

, év június hó 9-én 'etetett fel. Vadé rétr.# satuim!
Nuiitpium síi.ide nobis vaha ! Snitt itialaqtiae libas, ipso 

í v e l le n i  hibás.
Végzctos szerencsétlenség. Megrendítő szereu- 

I esetlenség i"i értesültünk f. hó 13-áti délelőtt. Vidíts

Juath Is vizhcfult ö is, meg két lova is. A közelben voltak 
énle- ugyan nélinnyan, de mindez pár pillanat müve volt és 

segítségre nem siethetlek. A mélyen sújtott család iráni 
az egész vármegyében a legélénkebb részvé. nyilvánult 
meg annyival is inkább, mert tudvalevő, hogy néhány 
évvel előbb a most szerencsétlen véget ért liataleiuber- 
tiok testvére öngyilkosság áldozata lett. Veli's Lajos 
hulláját csak délleié találták meg. Temetése f. hó 15 én 
ment végbe Tólpróiián, a környék lakosságának őszinte 
részvéte mellett. — Zsolnáról pedig azt a hirt vesszük, 
hogy lly i Albert turóczszontmártoni születésű Kassa- 
oilerbergi vasúti hivatalnok, fürdés közben a Vágban loho 
halálát. A szerencsét'enség részletei még nem jutottak 
tudomásunkra.

— A „Hej Slovácl" Turánban. Múltkori hirUnkro 
vonatkozólag, amelyben megírtuk, hogy a turáni ev. iskola 
növendékei a „Hej Slováei" éneklése mellett vonultak 
nyári mulatságra, a következő nyilatkozatot kaptuk: 
Tisztelt .Szerkesztő L’r! A „Felvidéki Hiradó“ mai szá
mának abbeli hírére vonatkozólag, hogy a turáni evan
gélikus né|>iskola tanulói az oz évi majálisukra a „Hőre 
Turcont, dolu Turcotn" incg a „Hej Slováci" kezdetű 
dalok éneklése közben vonultak végig a község ulczáin, 
kijelentem, hogy az iskolai majálisokat gynehány év 
óta már nem én rendezem, azokra a tanulókat nem én 
vezetem és a l'ontonditctt dalok éneklésére növendékei
met nem én tanítom. Kórom jelen soraimat b. lapjában 
közzétenni.Túrán, 1904.jiiuius 12-én tisztelettel Bazovszky 
R., igazgatótanifó.

A ruttkal főműhely! tanoncziskola vizsgálata
I. hó 20-án, holnap délután 4 ómkor lóg megtartatni, 
amelyre az intézet iránt mindig meleg érdeklődést tanú- 
siló ruttkai Katii Péter is meg lóg jelenni.

A körmöczbányal íöreállskola tornaversenye.
Igazán szemet s lelket egyaránt gyönyörködtető látvány
ban volt I. hó 8-án része ama nagy közönségnek, amely 
a kohótéren, a kincstár és a város áldozatkészsége foly
tán létesített játszótéren végignézto a körmöezbányai fő- 

tanulóinak tornaversenyét. JJ’Ouvcnou Gyula 
.'’erencz tanárok szakavatotlsága, ügybuzgalma 

és tudása teljesen érvényesült ezen a házi tornaversenyen. 
Már maga a folonulás is, mely d. u. 5 órakor történt, 
igen szép volt, ami azután követ kozott, még szebb volt. 
A szabadgyakorlatokat, a szertornát, a gerely dobást, a 
suiydobásf, a lűlcslabda játékot és a rugólaLda játékot 
(Fooiball) különösen ki kell emelni. Ezekben különösen 
oly ügyességet tanúsítottak a tiatal liuk, hogy még a 
(táluknál sokkal idősebbeknek is dicséretére válnék az 
üt okhoz hasonló fürgeség. Látni leheteti., hogy szeretet
tel ragaszkodnak D’Uuvenou és Pszotka tanáraikhoz, a 
kikről lehel mondani, hogy mesterei a Halai test edzé
sének. A verseny végén az intézet igazgatója szétosztotta 
a győztesek közölt az érmeket.

— Csonka Tóni halála. A turóczszontmártoni. 
ezigányzenokaruak nagy a gyásza. Csonka Tóni, a banda 
második prímása, hosszasabb szenvedés után meghalt és 
tegnap temették el társainak és a közönségnek részvéte 
közepette. Az elhunyt szép reményekre jogosító fiatal- 
ember volt, akinek gyenge szervezete azonban nem Inna 
el a pályájával jaró éjjclczésl és fáradalmakat. Halálát 
rokonságait kivitl tiatal özvegye is gyászolja.

Bucsuostóly. A znióváraljai állami tauitókcjízü 
intézet növendékei f. évi június hó 22-én, szerdán este 
H órakor a Magyar Olvasókör helyiségeiben bucsuvacso- 
rái rendeznek. Egy teríték ára 3 korona. A résztveuui 
szándékozók Dinert l’Vreiiez tanárnál jeleni kozzonok.

Miért Ítélte el Voszolovszky Feronczet a

elvei átkelésül választott.
méter széles 

A Turócznak

G v ö p - v lótprónai birtokosnak Lajos nevű 21  éves Ha
kl* taiiulmáiiyait belej-zve,’ nemrég tért haza Tót- pozsonyi kir. tabla ? Nem azért, mivel izgatott, liáné 
piónára a vizsgalatok izg.iliuait kipihenni, szórakozásból 
befogatott c> kikocsizoti hogy a sztmáriai hegy alatt 
legelő marháikat megtekintse. A Turócz folyóhoz érve, 
megpillantotta a legelő marhákat és hogy ne kelljen 
,iz útra kihajtania, nekiment kocsijával a Turócznak, 
amelyen talán mindenütt és minden baj nélkül át lehet | 
jutni kocsival, csak oppen azon a 4 — 
bolyon nem, 
az a része ; 
vezető utón
s/.ok jól ismerik, mert itt sziklák a legnagyobb csuká- 
kal lógni. A szerencsét Ion liiUalembert végzete erre a 
helyre vezette, ahol .i viz mélysége I 5 méter. Minl- 
|,o<*y pedig ez a mélyedés nem lejtős, hanem gödör- 

i lovak egyszerre belezuhantak a mélységbe 
n „ k k a I rántva a kocsi! és a hennetilő fiatalembert, a 
i.i .. meglepetés pillalialáhaii elveszítve lélekjelenlété: 
alószir.ülcg a lovak közé Imkoll. A lelolyó halálküzilcl- 
m-t csak sejteni lehet. Az életerős embert, a lovak 
laskodasa közben, sérülés is érhette az is leltet., hogy 

i lószerszámok, iviánguk közé keveredett, hogy a lovak 
,Ug\ a kocsi nyomták le. A küzdelmet nem bírta legyezni

| egészen inasért. Meri ö nem izgatott, nem, soha életében 
nem ; ő oiy ártatlan ebben, mint a ma született bárány ; 

,o ugyan lót csontból csont és tót vérből véres tót hol- 
j  csőben ringattak, lót. altató dalokat dudolgalluk Iliiébe 
és tót szinti volt a pályája is, de azért ő nem ellensége 
a magyarnak, sőt. . . . Tehát miért Ítélték el, ha nem 
izgatott, ha ártatlan V Erre a „Slov. Tyfcd.“ ad feleletet, 
mert neki a következőket Írjak Pozsonyból : „No ne

niiiváralj.ii ................. talál rilulin,.. (oléUlkiteák inog sonlii w m  n kcgyoUon ...................
,.|M, vasul, hullái halra lelcs/.ik. A Imii.-> 1}ámík inogván :. magi. lorrása. A kir. láhla ilólelc-nuk

pedig ez a forrása: A pozsonyi kir. tábla elnöke, Porubszky.
I gyanaz a Porubszky, aki gyermekkora óta jó pajtása 
Tisza Istvánnak, de pajtásságnak a „Itazaliaknál" csak 
akkor van értőimé, ha valamit a konyhára is hoz. 8 
azután egy bizonyos idő óla az árvamogyei urak dolga 
rosszul, igen rosszul áll. S » spekulánsok megmozdultak, 
köztük Porubszky ur is, nem a maga, li.itiem más vala
kinek érdekében, aki hozzá közel áll. lvzt a vármegyei 
urak tudják, s ezért dicsőítik gyűlésükön Jókait és 
Rákóczit, s ezért kelt föl halottaiból Alsókuhinbun a 
Fetnke, amelyhez most már tisztességes embereket, is 
logdosnak. Mert a konkurcnezin nehéz, tehát Hezitálni
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kell. Ha li Keinkét csináltok — gondolták magukban 
azok az urak, akik Porubszkyt környékezik, — úgy mi 
egy esztendőt adunk Veszelovszkynak. Ki ad többet? 
Ki a nagyobb hazafi? Kzért Ítélték el Pozsonyban 
Voszolovszky Peronczet." Nos. ha valaki Hezitál, akkor 
a „Slov. Ty/.d." az. amely önmagára Hezitál abszurd és 
jierlid rá fogásaival. Hogyan ? Annyira jutottunk volna 
már' ebben a szerencsétlen országban, hogy eskll alatt a 
király nevében Ítélkező tisztességes, becsületes, bírákat 
egy felsőbb bíróság tagjait a nagy nyivánosság előtt 
rágalmazni szabad ? Kiváncsiak vagyunk, ennyibe fogja c 
a kir. ügyész a Sl. Tyid. alávaló ráfogását.

— A körmöczbányal honvédemlék gondozása.
Amidőn a körmöezbányai honvcdemléket az ottani „Ma
gyar Egyesület" a leleplezés alkalmával a városnak át
adta. l’alkovics Emil polgármester beszédje végén azt 
ígérte, hogy a város gondozója lesz annak az emléknek, 
mely egy dicső múltra emlékeztet mindenkit, aki mel
lette elhalad. Örömmel tapasztalhatják a vadregényes 
szép Zölyomvölgy látogatói azt, hogy a polgármester a 
leleplezés alkalmával mondott szavait beváltja. Az érez- 
bői öntött emlék körüli teret parkszerűen rendeztem-, 
magát az emléket pedig újra bevonatta bronzlestékkcl 
s hogy az emlék még szebb külsőt kapjon, annak tetején- 
egy kiterjesztett szárnyú turulmadárnak az elhelyezesd 
tervezi.

Felelős  szerkesz tő  : l l e i - e e / .  U y i i l a
Főmunk at ár s :  l i á n  II J á r n i *

JP é n z  t,
s ó i t  p e  11/ 1 , liavonkint ........ koronáig kereshet
uiiodenki tiíztessegesen minden s 
Küldje be czimét K jelige^

if ik u l,zafcimneiet
i\im* c m  V«IU,V, ... .............„.-alatt a következe
ezilure Annoncen-Abtedung des „Merkúr" Mannhe.n.

Meerlelilstr.

A R ichter-fó le

LINIMENTUM CAPS. COMP.
H o r g o n y  P a l n - E x p e l l e r

régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
3;j"pV óta m-vbizható bedörzsölésfil alkalmaztatik 
kétzvéiynel. tűzni és negbuleseknel.
in tés  Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor

vai. .-.-ik lényünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban Hjsrgiif" vedj.-gygyel és a„Richltr“czég- 
jegyzéssel t .'.adjunk el. — SO f., 1 k. 40 f. és 2 
árban a legt dd, gyógyszertárban kapható.
Fóraktai: Török  Jó zse f gyógyszerésznél 
B udapesten .

F licu ter  F. A d . és  tá rsa ,
f c :^asz. - í v r :  szá lU tó k . á L

. R u d o l s tm l t .  _____  ,  V .

i ' T T i l S L g ' l h . i r T j . I
a „H E K <> K I)u festészeti milinlézol a kiválóan sikerült 
éleiiiagy-ágii arczképeiről, melyeivel elismert müvés/ek 
által készít. Számos i kir. közjegyző által hitelesilleletl) 

elismerő levél a világ minden 'ájárói.
ElNŐningu képok árai:

Olaj-, aquarell- és pastellfostósben f.-n\k«-p
illan 4S—(ÚJ em. nagyságban ára 20 K

Legfinomabb kivitelű Brom, Platln és k ré tara jz  5 K
Részletes árjegyzék bérmentve.

Egy élelnagyságu festményt készít ütik mindenkinek 
teljesen ingyen, ha részünkre T> rendelést szerez és 

azokat cgyonkint vagy egyszerre beküldi.
$$  festészeti 

m iiintézet„ R E K O R D
Budapest, VII Kottenhillcr-utczn 1(1. sz.

Vidékén kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmoczbanyán. 
Toperczer S Megváltó ' gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

10. sz.
Í9Ö4 Árverési iiinli-tnu'-iiv.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1>-I évi l..\ t.-ez. 
102. i? a értelmében ezennel közhírré teszi. limry 
znióváraljai kir. járásbíróság 1901. évi \ .  II. -S|> 
számit végzése következtében Dr. Iliiméi- István /.nini 
ügyvéd által képviselt a kölcsönös segélx zöpéu/.tár Znió- 
váralján javára VelifS Dezső és neje Olga 700 kor. s 
jár. erejéig foganatosított kielégítési véjrrcbajiás nijáu 
lefoglalt 1227 koronára becsült 1 -II .  f'dyó tétel alatt 
2 uj diófaágy. 2 uj éjjeli szekrény, I mosdószekrény 
tükörrel, 2 uj sifoner, egy tapac.zirozott garnitúra. 2 
zongoraszék, egy trllinó tüköralappal, szőnyegek, függö
nyök, 1 falitükör, függölámpa. díván, krcdcncz, 0 ezüst 
villa, f> kés, lő evő- és kávéskanál. 1 lálcza, 2 matt 
szinti sifonérból álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. jhirőságnak 
1004. sz. végzése folytán 7Óo kor. tőkekövetelés,
ennek 1901. évi szeptember bő s. napjától járó 7* -j" „ 
kamatai és eddig összesen .‘50 kor. 2‘» till.-ben és járulé
kok biróilag már megállapitoU költségek erejéig a hely
színén Lászlófalván loendő eszközlésére 1904. évi június 
hó 20-ik napjának délutáni 2 órája határidőül kitüzetik 
és althoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg. hogy az érintett ingóságok az 1K81 évi EX. 
t.-cz. 107. és 10H. ij-a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek bccsáron alól is el Hígnak adatni.

Volits sz. Ducltaj Olga jelenleg blatniezi lakos pedig 
oda utasittalik. miszerint a lent elősorolt ingóknak 
azon részéi, melyet V’elits Dezsőnek bejelentése szerint 
Hlatniczára elvi.r. a kitűzött árver. határnapkor László- 
falván állítsa elő.

Kell Znióváralján, 1904. évi május hó 31-én.
Szibner, járasbirósági végrehajt" |

fljtóK, ablaKoK, cserépKályháK 
és Különféle faanyag

egy nagy lakóház átépítése következtében olcsó  
á ro n  eladók. —  C zim  a  k i a d ó h iv a t a lb a n .1

PERLZWEIG J. órás 
ésékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
ésezüstnemüekben, 
fali-észsebórákban.

4 db Ruttkai takarék és hitel
intézeti részvény eladó. Czim 

a kiadóhivatalban.
A nagyérdemű közönség szives tudomá

sára hozom, hogy mindennemű

táb la - és tiiköriivegraktáram at ;
kibővítettem , miáltal azon kellemes helyzetben . 
vagyok, hogy úgy u j é p ü le te k ,  mint e g y e s  
a h la k o k  h e  ü v e g e z é sé t, ju tányos és legponto- 

| sabb kiszolgálás biztosítása m elle tt, elvállalok.

Wix Miksa
liszt-, fűszer-, csemege-, üveg- és porczellán- 

kereskedő

Turóczszentmárton.

Kathreincr-télo
Kneipp maláta kávét

szabadna pótlókul használnia 
a niindcnnapi kávúitalhuz.

SYEHLA JÁNOS
Kárpitos és diszitőmester Turóczszentmárton

ajánlja a n. é. közönség figyelmébe 
újonnan  berendeze tt

butorrahtárát és 
temetkezési vállalatát.

Olcsó árak!
Nagy raktár: érez* és fa l<oporsól<ban,
szemfedelekben, koszorúkban, szalagok
ban, valam int a tem etkezéshez szüksé

ges összes czikkekben.
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A hölgyvilág

É

K

részére!
Mind-n t. hölgy saját maga 
minden divat szerint, lár >.i 
ságnólkül kőszitli«"i ruháját 
;iz igazítható női derék- 
szabászati készülék «•- 
I.vével anélkül, hogy szabá- 
szati r a j z o t  m egtanult 
volna. Eme készülék minden 

testalkat részére

s z a b á l y o z h a t ó .
Akadómiailag vizsgázott. Számos elismerd iratok.

Egy készülék á ra  3 korona.
E'lánvét mellett ! I’iánvét mellen !
Minden kultui'úU.imbnn lörv. védve és szaba- 

daluinzvii
Eöképviaolő egész Európára :

Quschelbauer Antal, Sopron 
E. brechsler, B é c s ,v'gm,uJ|."'
Képviselők minden helységben két esteinek.

Kiadófnhjdenos • Woskócí/ Pereno«Dé. Magyar Nyomda Turócmontuiárton.


	25

