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arra az álláspontra helyezkedik, hogy j  részéről szigorú ellenőrzés tárgyát 
amennyiben a magyarok a beolvadást I fogja képezni az, hogy az eddigi 
annyira kívánják, tegyék azt lehetővé dívott apró-cseprő bosszantások, mint

N em zet a nem zetben.
Tisza István gróf Aradon is bon

colgatta a nemzetiségi kérdést. É3 
itt ismételten hangoztatta, hogy a 
nemzetiségi pártoknak, mint önálló 
szeparatisztikus, nacionalista irányt 
követő tényezőknek nincsen létjogo
sultsága. Miért?

Mert — ha igaz, hogy a nemzeti
ségiek nem ellenségei az egységes 
politikai magyar nemzetnek és állam
nak, úgy érdekeiket a szintén hasonló 
elvi alapokon álló magyar pártok ke
retén belül jobban lesznek képesek 
megvédeni, mert tudvalevő, hogy a 
magyar politikusok nagyrésze szintén 
azt az álláspontot foglalja el, amit 
ma a békés fejlődés lehetővé tételé
nek nevezünk. Továbbá, ha igaz, 
hogy a nemzetiségiek maguk is 
őszintén kívánják a kölcsönös meg
értést, a mérsékletet és keresik az 
összhangot a magyar politikai pártok 
iránt, úgy azt sokkal könnyebben 
érik el akkor, ha a velük egy néze
tet valló magyar pártok valamelyi
kébe olvadnak, mintha külön nemze
tiségi pártokat alakítanak.

Tisza grófnak a nézetével most 
Mudron Pál, a tót nemzetiségi párt 
vezére, is polemizál. A „Nár. Nov.“ 
30. számában a nemzetiségiek által 
kivetendő irányzat jellegével hangoz
tatja, hogy nem viseltetik gróf Tisza 
iránt teljes bizalommal, mert a nem
zetiségi törvény végrehajtásáról még 
mindig nem beszélt, mert Apponyi 
népoktatási törvényének hatályon kí
vül való helyezését nem ígérte meg 
és mert a tót tannyelvű középisko
lákról hallani sem akar. A nemzeti
ségi pártoknak a magyar pártokba 
való beolvasztását, illetőleg pedig !

a magyar pártok maguk, de úgy, 
hogy ők olvadjanak a nemzetiségiek 
közé, akkor — úgymond — teljes 
lesz a magyar alkotmányosság alap
vető tétek, amely a nemzetiségek 
egyenjogúságát hangoztatja.

Amit Tisza és Mudron mondanak, 
azt szembeszökően ellentétes felfo
gásból mondják.

Tisza gondolatainak rugója a 
magyar állam és nemzet oszthatatlan
sága és egysége. Ez az eszme vezérli 
törekvéseit, amikor a politikai magyar 
nemzet kebelében külön nemzeti tago
zódást, faji széthúzást nem ismer el 
jogosultnak és amikor olyan jövőt 
helyez kilátásba, melyben a politikai 
egységes nemzet békés, összhangza- 
tos fejlődése biztosítva látszik.

Tehát még rövidebben, egységes 
politikai nemzet és békés fejlődés. 
Ebbe a két mondatba szorítható 
Tiszának minden beszéde, minden 
cikke, amit a nemzetiségi kérdésről 
valaha mondott, vagy irt és erre ve
zethető vissza minden törekvése, 
amellyel ezt a kérdést a megoldás 
felé segíteni iparkodott.

A feltételek, amiket a nemzeti
ségiekkel szemben felállított: mint a 
szeparatisztikus, nacionálista, tehát 
az egység fogalmának merőben ellent
mondó faji szervezkedéssel való fel
hagyás és az érdekeknek a magyar 
pártokban való keresése, teljesen 
fedik ezt. De fedik felfogását azok 
az Ígéretek is, amelyekkel a mai 
törvénytelen szokások és rendeletek 
fölött megütötte a halálharangot és 
amelyekkel kilátásba helyezte, hogy 
a magyar kormány és törvényhozás

a béke és egyetértés folytonos za
varói kiküszöböltessenek s általában 
a közélet folyama minden részében 
a törvényes mederbe tereitessék.

Ennyit kíván és ennyit Ígér Tisza. 
Azt hisszük, hogy mindazt kívánja, 
amit törvényhozó és törvénytudó 
államférfi a nemzet békéjének és 
egysége fentartásának érdekében kí
vánhat, de evvel szemben megígérte 
mindazt, amit a jövő fejlődés meg- 
kockáztatása nélkül tehetett. Amit 
kíván, azt az egész nemzettől kívánja 
s amit igér, szintén az egész nemzet
nek ígéri.

Mudron azonban más nézeten van. 
Ő nem akar, nem tud belehelyezkedni 
abba a keretbe, arait a magyar alkot
mányosság egységes és oszthatatlan 
nemzet fogalma alatt ismer, ő nem 
érzi magát a nemzeti egész szerves 
részeink, következőleg kívánságai 
sem az egész nemzet javát szolgáló 
kívánságok, Ígéretei meg: semmi. 
Mert mit mond ?

A törvény elismeri — úgymond —, 
hogy vannak nemzetiségek, követke
zőleg elismeri létezésüket s ha tény
leg léteznek, úgy csak természetes 
folyamat az, ha nyelvi csoportok sze
rint szervezkednek is.

Minden nyelvi szervezkedés a 
fajok szembeállítását vonja maga 
után, minden faji különbség keresés 
ellentéteket szül és minden ilyen 
széthúzás a kölcsönös féltékenykedés 
az ellenszenv felé vezet. Ezen az 
utón akar Mudron az egységes poli
tikai nemzet javán munkálkodni, ezt 
tartja egyedül célravezetőnek annak 
érdekében, amit egyébként ö maga
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is kíván, hogy t. i. a magyar politi
kai nemzet egyetértéssel, testvéries 
érzéssel munkálkodjék saját jövőjén ?

A nemzetiségek a nemzet egészé
nek szerves alkotórészei, együtt ké
pezik az államalkotó magyar osztha
tatlan politikai nemzetet, de nem 
úgy, hogy mindegyik külön irányban 
keressen érvényesülést és külön csa
páson keresse fejlődése útját, mert 
az érdekek ez esetben vagy széthu- 
zók, vagy összeütközők, de soha sem 
azonosak.

Az egység fogalma magában fog
lalja a célok, a törekvések, az esz
mék azonosságát, a gondolat közös
ségét, az érzések hasonlóságát és a 
törekvések egyezését.

Mudroü hive az egységes politikai 
magyar nemzet fönntartásának. Azt 
mondja. De milyen hive, ha azt ke
resi állandóan, ami bennünket elvá
laszt és figyelmen kívül hagyja 
azokat az érdekeket, amelyek mind
nyájunkkal közösek?

Ami kifogást fölhoz a törvénysér
tések és törvénytelen eljárások terén, 
arra nézve Tisza Ígérete már meg
mutatta a kivezető utat. De csak, ha 
a magyar politikusokkal egyértelmű
i g  oldható az meg. Mit gondol vájjon 
Mudron, hogy 10—20 tót nemzetiségi 
képviselő külön kis töredéke, avagy 
az egységesen összeolvadt politikai 
magyar pártok valamelyike lesz-e, 
amely e téren többet tehet?

A faji szervezkedés külön, nem
zeti jelleg félét ad, elválaszt, széthúz, 
az együttműködést lehetetlenné teszi, 
a gazdasági, ipari, szociális és más 
érdekek közönsége ellenben össze
tartja még az olyan elemeket is, akik 
talán nyelvileg meg sem értik egy
mást.

Ki tagadná, hogy nekünk is közös 
érdekeink vannak?

Ne alkosunk külön nemzeteket a 
nemzet egészének rovására, mert az 
nemcsak az egységet, de a részeket 
külön-külön is gyengíti, hanem sies
sünk mindannyian az egységes ma
gyar politikai nemzet megerősítésére.

— ár.

A ruttkal függetlenségi választók ér
tekezlete Szolárik Vilmos dr., a szucsányi 
választókerület függetlenségi partjának elnöke, 
mint már jeleztük, a múlt vasárnapra érte
kezletet hivott egybe Ruttkára avégből, hogy 
megbeszéljék, hogy a párt eredményesen 
szállhatna-e sikra a ftlggetleriségi eszmékért. 
Az értekezleten igen számosán jelenlek meg 
a kerületből. Az értekezlet elnöke Szolárik 
Vilmos dr. az ülést megnyitván, meleg sza
vakban emlékezett meg a párt elhunyt al- '

F E L V I D É K I  H Í R A D Ó

elnökéről Nemes Bertalanról s érdemeit jegy
zőkönyvileg örökítik meg. Ezután rövid 
beszédben ismerteti a jelenlegi politikai 
helyzetet s indítványozza, hogy egyenlőre 
ne határozzanak a jelölés dolgában, mert 
csak a győzelem kilátása esetén tartaná ta
nácsosnak a jelölés felállítását. Ellenkező 
esetben nem tartaná helyesnek a párt ak
cióba lépését, mert ez álral a magyarság 
kebelében beállott szakadásnak csak a nem
zetiségi párt látná hasznát. Az indítványt az 
értekezlet is magáévá tette s kiküldött egy 
24 tagú bizottságot, melynek feladata volna 
puhatolózni a választók hangulata felől. Vé
gül a párt megüresedett alelnökségére Bartha 
Ferenc kir. körjegyzőt választották meg.

Közgyűlés.
Turóczszentmárton, 1910. márc. 15.

A nagyszámban összegyűlt bizottsági ta
gok lelkes tüntetése mellett, vármegyénk al
ispánja foglalta el az alispáni széket s a 
tagok meleg és szívélyes üdvözlése után 
negyed 11 órakor nyitotta meg a közgyűlést.

A tárgysorozat első pontja az alispár.i 
jelentés volt, melyből kiemeljük a követ
kezőket :

A fájdalom és a sajnálat legőszintébb 
érzésével jelentem a tekintetes vármegyei 
közönségnek, hogy Rakovszky István, az 
állami számvevőszék elnöke, vármegyénk 
szucsányi választókerületének 11 éven át 
volt országgyűlési képviselője s az utóbbi 
években vármegyénk törvényhatósági bi
zottságának virilis tagja, folyó hó 4-én, 
életénok 63-ik évében Budapesten várat
lanul elhalt.

Elhalálozásásával családját, rokonságát 
és leghívebb barátait ért gyász az egész 
ország gyásza, mely gyászban vármegyénk
nek legnagyobb osztályrész jut.

Vármegyénkből eredt ő is — és bár 
szüleinek családi viszonyai és az ő élet
hivatása hosszabb időre más otthont jut
tattak neki, lelkében mégis mindenkor 
őseinek fészkét, mit a vármegyéhez való 
ragaszkodással, az erről tanúskodó kijelen
téseivel és ténykedéseivel oly sokszor do
kumentált.

A közpályán való szereplése, arról tesz 
tanúságot hogy minden tettének rugója a 
fedhotetlenség, pártatlanság, kötelességér- 
zet, becsületesség és mi: denek felett a 
hazafiasság volt, mint magánembert pedig 
az igazlelküség, a szerénység és az igaz 
felebaráti szeretet jelemezte.

ő volt a megtestosült jóság cs az elő
szeretet, melynek mindenki részese volt, 
aki vele érintkezésbe lépett. És midőn 
ezek a nemes tulajdonai vele mind sírba 
szálltak, lehetetlen, hogy mi, akik azokat 
oly sokszor tapasztaltuk, lehetetlen, hogy 
ne adjunk kifejezést elhunyta felett érzett 
fájdalmunknak s ne áldozzunk igaz szívből 
fakadó könnyeket a minket szeretett s ál
talunk is szeretve volt közös halottunk fe
lejthetetlen emlékének.

Azt hiszem, valamennyink közös óha
ját tolmácsolom, amidőn indítványozom, 
hogy a vármegye közönsége határozatiig 
kimondja, hogy a közbecsülésben s köz
szeretetben állott, elhunyt Rakovszky István 
számvevőszéki elnöknek, a szucsányi kerü

let 11 éven át volt országgyűlési képvise
lőjének s utóbbi időben vármegyénk viri
lis bizoltsági tagjának emlékét és érdemeit 
jegyzőkönyvileg megörökíti s elhalálozása 
felett őszinto fájdalmának ad kifejezést s 
a hozzátartozóit ért fájdalom érzetében 
való részvéiet. tolmácsolandó, az elhunyt 
özvogyehoz részvét iratot intéz. (Általános 
helyeslés).

A javaslat elfogadása után Csepcsányi 
Sándor tb. főjegyző felolvasta vármegyénk 
főispánjának múlt számunkban közölt búcsú
levelét s a távozó főispán érdemeit várme
gyénk alispánja a következőkép méltatta :

Justh Ferencnek a főispáni székből való 
távozása a vármegye közönségének őszinte 
sajnálatával talá'kozott.

Justh Ferencnek Turócz vármegye köz
ügyéinek intézése körül hervadhatatlan ér
demei vannak. Számtalan eset bizonyságot 
tesz arról,‘Jiogy a vármegye érdekei, az ő 
szivével 'szorosan össze vannak forrva s 
hogy fáradhatatlan tetterejét és erélyét, 
mely minden cselekedetét jelerozi, évek 
óta hasznosította, előbb mint képviselő, 
majd mint főispán Turóc vármegye javára.

Mint. képviselő mindenkoron hazájának 
és vármegyéjének igaz érdekeit szolgálta, 
föispánságának ideje alatt pedig nemcsak 
mint a vármegyei tisztviselői kar feje szer
zett kötelességtudásával és igazságszerele- 
tévol elismerést, de nevéhez számos nagy- 
fonlosságu alkotás megvalósításának ér
deme is fűződik.

Elsősorban az ő fáradozásainak köszön
hető a stubnyafürdői járásbíróság és ta
nítóképző létesítése, a vármegyei távbeszélő 
hálózat felállítása, a turószszentmártoni vár
megyei kórház tüdőbeteg szanatóriumának 
létrehozása, az uj körjegyzőségek szerve
zésének államsegély kieszközlésével kap
csolatos keresztülvitele és sok más célirá
nyos intézkedés.

A vármegyebeli közigazgatás menetét 
éber figyelemmel ellenőrizte anélkül, hogy 
méltányosságot és a legmesszebbmenő jó 
akaratot a tisztviselőktől bármikor megta
gadta volna.

Szolgálatkész volt bárki irányában és 
minden jogos kívánság, minden igazságos 
kérelem benne megértő és önfeláldozó párt 
fogóra talált.

Justh Ferencet nemcsak állása, de 
szive és a közönség szeretető is kötötte 
Turócvármogyéhez és reméljük, hogy ez a 
ké. kapocs nem fog megszakadni soha!

Javaslom, hogy a vármegye közönsége 
Justh Ferencnek főispánt állásától történt 
megválását őszinte sajnálattal vegye tudo
másul, a főispáni állásban szerzett érde
meit jegyzőkönyvileg örökítse meg s emmel- 
lett adjon annak is kifejezést, hogy ama 
bizalmat, amelyben Justh Ferencet föispdn- 
sága alatt részesítette, a főispáni székből 
való megválása utáni időre is biztosítja. 
(Általános lelkes éljenzés).

Az alispáni jelentés tudomásul vétele, 
illetve a javaslatoknak határozattá történt 
emelése után Fábry József szólalt fel s kérte 
a bizottságot, hogy közgyűlésből keresse meg 
a magyar államvasutak igazgatóságát, hogy 
jövő monelrendjébo iktasson be egy oly sze
mélyszállító vonatot, mely Rutkáról Turócz
szentmárton felé délutáni 5—10 óra közti



időben közlekedjék. A javaslatot a közgyűlés 
magáévá tette.

A járási mezőgazdaság bizottságba bevá
lasztatott a sientmárton-blatnicai járásban 
rendes tagul: Justh Ferenc, Zathureczky 
Imre. Póttagul: Kossuth Lajos. A mosóc- 
zniói járás területére kiterjedő hatáskörrel, 
rendes tagul: Kontsek György és Kontsek 
Gábor. Póttagul: Velits Kálmán.

A lóavató bizottságba Beniczky Kálmán 
alispán választatott be a közgyűlés részéről. 
A kinevezendő bizottsági tagságok betöltése 
iránt pedig akkor fog javaslat tétetni, ha az 
üresedésben levő föispáni szék betöltetik.

Gróf Khuen-Héderváry Károly m. kir. 
ministerelnök leirata, mellyel a vármegye kö
zönségét az uj kormány megalakításáról ér
tesíti. Draskóczy Árpád megyebizottsági tag 
ellenzésével tudomásul vétetett.

Hieronymi Károly m. kir. kereskedelem
ügyi ininister, továbbá Gróf Serényi Béla m. 
kir. földmivelésügyi miniszter s végül Hazai 
Samu m. kir. honvédelmi minister leirata, 
mellyel a vármegye közönségét hivatalba lé
pésükről értesíti tudomásul vétetett.

Darányi Ignác, Apponyi A’bért gróf és 
Andrássy Gyula gróf visszalépett ministerek- 
hez a vármegye közönsége bucsufeliratot 
intéz.

A kereskedelemügyi m. kir. minister le
iratára, melyben értesíti a vármegye közön
ségét, hogy a Turóczszentmártonban felállí
tani kért mértékhitelesítő hivatal létesítését, 
tekintettel ennek csekély forgalmára, nem 
engedélyezheti, Fábry József bizottsági tag 
felszólalása után elhatározza a vármegye kö
zönsége, hogy a szükséges adatok beszerzése 
után újból feliratot intéz.

Szepes vármegye közönségének átiratát a 
városi orvosoknak vasúti arcképes igazolvá
nyokkal leendő ellátása érdekében pártolja a 
közgyűlés.

Udvarhely vármegye közönségének átira
tát a dijnokok javadalmazásának lakbérrel 
való kiegészítése iránt, tekintettel arra, hogy 
ez az ügy most van országos rendezés alatt, 
tudomásul vette a bizottság.

Temes vármegye közönségének a várme
gyék tanácskozási ügyrendjének a rendkí
vüli közgyűlések összehívása iránti rendel
kezéssel való kiegészítése tárgyában hozott 
határozatát, továbbá Szepes vármegye közön
ségének a sertésorbánc elleni kötelező oltás 
elrendelése tárgyában hozott határozatát s 
végül Pozsony vármegye közönségének a 
féláron való vasúti utazás kedvezményének a 
néptanítókra való kiterjesztése iránti feliratát 
pártolja a közgyűlés.

Több időközben beérkezett kisebb jelen
tőségű ügynek letárgyalása után vármegyénk 
alispánja, a bizattsági tagok leikos tüntetése 
közt a közgyűlést bezárta.

Vármegyei élet.
A kOslg&sg&tisl bizottság ülése.

A vármogye közig, bizottsága Beniczky 
Kálmán alispán elnöklése mellett a folyó hó
12-én tartotta meg havi rendes üléséi.

Jelen voltak: Beniczky Ákos dr. vár
megyei főjegyző, Zdthureczky Imre árvaszéki 
elnök, dr. Lám Adolf tiszti főügyész, Csepcsdnyi

Sándor és Rakovszky Irán dr. tb. főjegyzők, 
Kacsvinosky Kálmán kir. tanácsos pénzügy- 
igazgató, Skultéty István kir. ügyész, Boleman 
János dr. tiszti főorvos, Borbély Kálmán mű
szaki tanácsos, Künntler Károly dr. kir. tan
felügyelő, Nagy Antal törvényhatósági állat
orvos, továbbá Cserei Emil, Saager Ferenc, 
Klimo Vilmos, Kosza János, Bulyovszky 
Simon, Ddvid Ferenc, Róth Emil, és Schulz 
Lajos bizottsági tagok.

Elnöklő alispán az egybegyült bizottsági 
tagok szívélyes üdvözlése után az ülést meg
nyitván, Csepcsányi Sándor tb. főjegyző fel- 
olvasa vármegyénk volt főispánjának követ
kező levelét:

Tekintetes Közigazgatási Bizottság! A 
változott politikai viszonyok folytán, Turócz 
vármegyében elfoglalt föispáni állásomtól 
megválván, búcsúzom az elnökletem alatt 
működött közigazgatási és közigazgatási 
erdészeti bizottság mélyen tisztelt tagjaitól. 
Teszem ,‘ezt az őszinte elismerésnek s a 
soha el nem múló hálának érzetével, mert 
mindenkor odaadóan méltóztaltak elősegí
teni működésemet, amelynek, ha sikerült 
a közéletben eredményeket felmutatni, azt 
csakis a kölcsönös becsülés* és bizalomból 
eredő ezen jóakaratu támogatásnak tulaj
doníthatom. Ajánlom magam a tekintetes 
közigazgatási és közigazgatási erdészeti 
bizottság mélyen tisztelt tagjainak szives 
emlékébe, a magam részéről kijelentvén, 
hogy együttműködésünkre mindig szívesen 
és büszkén fogok visszagondolni s hogy a 
mélyen tisztelt bizottsági tagok emlékét 
szeretettel fogom megőrizni. Tótprónán, 
1910. évi március 10-én. Justh Ferenc, s. k.

A bucsuzólevél felolvasása után Cserei 
Emil bizottsági tag emelkedett szólásra s a 
következő szép és emelkedett szavakban vett 
búcsút szeretett főispánunktól:

Nagyságos Alispán ur, tekintetes közigaz
gatási bizottság 1 Szomorú, mondhatnám nehéz 
szívvel veszek búcsút távozó főispánunktól 
(Éljen Justh Ferenc.), mert az alatt a négy 
év alatt, mig a bizottságot vezette, annyiszor 
tanujelét adta e kiváló állásra való rátermett
ségének és jóindulatának, hogy tiszteletünkre 
és szeretetünkre méltán rászolgált. ^(Éljenzés, 
úgy van.)

Azok közé az emberek közé tartozott, kik 
megkövetelik ugvan az állásukat megillető 
tiszteletet, de hatalmuk tudata gőgössé nem 
teszi őket. Primus inter pares volt közöttünk, 
részéről soha semmiféle ridegség irányunkban 
nem volt tapasztalható.

Eme kiváló tulajdonságai miatt birta is 
osztatlan bizalmunkat. (Úgy van.) Éppen 
azért, ha én minden egyes tag lelkében tud
nék olvasni, megvagyok győződve, hogy 
csak a legmélyebb sajnálkozás érzetét olvas
nám ki azokból, azt a sajnálkozást, mely tá
vozása miatt szivünkön erőt vesz. (Úgy van.)

Javaslom tehát, hogy ne térjünk egysze
rűen napirendre e búcsúzó felett, hanem 
jegyzőkönyvileg adjunk kifejezést főispánunk 
távozása miatt, mélyen átérzett sajnálatunk
nak. (Általános helyeslés.)

A vármegye alispánja ily értelemben ki
mondott határozata után Csepcsányi Sándor 
tb. főjegyző bemutatja Szalinyi Lajos, Sisán 

i Anna és Rohdcsek Józsefné kérvényét, mely
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ben az utánuk felmerült kórházi ápolási költ
ségeknek az országos betegápolási alap ter
hére leendő átvételéért folyamodnak. A 
kérvények pártolólag terjesztetnek fel a 
belUgyministerkez.

Kromecz Ferenc, Putrovecz György és 
Horvdth János kivételes nősülés iránt beadott 
kérvényét, pártolólag terjeszti tol a bizottság 
a honvédelmi m. kir. miniszterhez.

Bemutattatik Szivi Pál ruttkai lakosnak 
vasúti tüztávlaton belül leendő építési enge
délyért beadóit kérvénye. Miután az osztály- 
mérnökség az engedély kiadása ellen észre
vételt nem tett, a tervek egyik példánya a 
vasúti és hajózási főfelügyelőségnek, másik 
példánya pedig az osztálymérnökségnek kül
detik meg. Hasonló elintézést nyert Schindler 
Ede építés iránt beadott kérelme is.

Elöadatott Paulinyi János tótprónai lakos 
mezőrendőri ügyben beadott felebbezése, 
melyben Szkalák Ede panaszlottat az első
fokú Ítélet feloldásával úgy a kár megtéríté
sére, valamint a kihágás megtorlását, illetőleg 
marasztalni kéri. A közigazgatási bizottság a 
kérelemnek helyt adott.

Boleman János dr. tiszti főorvos jelenté
séből kiemeljük a következőket:

A féhruár havi közegészségügyi állapot 
általában kedvezőbb volt a múlt havinál.

A meghűlésekből származó betegségek a 
korán beállott enyhe időjárás folytán örven
detesen megapadtak. Úgyszintén a heveny
fertőző betegségek is.

A kanyaró járvány Suttón megszűnt. 
Egyes szórványos esetek tapasztaHattak hely
ben, Jahodnikon, Kostyánban és Bisztricskán.

A vörheny szintén szünőfélben van.
Az iskolák, óvodák, korcsmák, pékmühe- 

lyek vizsgálata körül kifogások nem emel
tettek.

Kaczvinczky Kálmán kir. tanácsos pénz- 
Ugyigazgató jelentéséből a  következőket 
közöljük :

A folyó év február havában befizettetett 
egyenesadóban 41619 korona 02 fillér, had
mentességi díjban 816 kor., országos beteg
ápolási pótadóban 994 korona 12 fillér. Ez a 
befizetés az előző év hasonló időszakához 
képest egyenesadóban 15046 kor. 01 fillérrel 
kedvezőtlentbb, hadmentességi díjban 335 kor. 
44 fillérrel kedvezőbb, országos betegápolási 
pótadóban 680 korona 08 fillérrel kedvezőt- 
lenebb.

Az említett befizetések után az elmúlt 
hónap végével hátralékban maradt 111930 
korona 81 fillér egyenesadó, 19278 korona 
83 fillér hadmentességi dij és 5693 korona 
24 fillér országos betegápolási pótadó. A hát
ralék tehát a múlt év hasonló időszakához 
képest az állami adónál 26619 kor. 19 fillér
rel, a hadmentességi díjnál 1634 korona 
97 fillérrel, az országos betegápolási pótadó
nál 3029 korona 33 fillérrel emelkedett.

A kir. pénzügyigazgató jelentésének tudo
másul vétele után Künsztler Károly dr. kir. 
tanfelügyelő olvasta fel havi jelentését, mely
nek tudomásul vétele után a felekezeti isko
lák tanítói részére megállapítandó beiratási 
pótlékokra vonatkozó kérvényeket referálta el.

Több tárgya a bizottsági ülésnek nem 
lévén, olnöklő alispán az ülést bezárta.
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Március 15.
A mi márciusi Ünnepünk itt a Tátra alatt 

nagyban eltér a nagyobb magyar központok 
ünnepeitől. Nem csupán arány és méret te
kintetében, de lényegében is. A mi lelkese
désünk nem a nagy magyar tömegek hatal
masan fölemelő hangulata, hanem a kisebbség 
töprengő melaneboliája, amely annál mé
lyebben fekvő érzésekből fakad, minél keve
sebben vagyunk, akik ennek lefolyást 
keresünk.

Mintha a tavasz pótolni akarta volna ezt, 
mintha minden báját szándékosan e napra 
tartotta volna, hogy az ünnepély hangulatának 
emeléséhez hozzájáruljon itt, ahol az embe
rek oly kevesen vannak, kellemes, enyhe 
idő kedvezett az ünneplőknek.

A vármegye minden részéből jött híradá
sok arról győznek meg, hogy alig van hely
ség, ahol ezt a napot egy valaki nem mél
tatta volna, vagy legalább egy-egy lobogó ne 
jelezte volna, hogy e nap nem a hétköznapok 
egyszerű, közönséges napja, hanem más, azok
hoz hasonló, amelyek a naptárakban is piros 
betűkkel jelezvék.

*

A Társaskör ünnepe.
A turóczszentmártoni magyar Társaskör, 

mint rendesen, a vármegyeháza dísztermében 
rendezte ünnepélyét társasvacsorával egybe
kötve. Közel 100-an jelentek itt meg, hölgyek 
és urak s igy a magyar társadalmunk szinte 
teljes számban, hogy a nagynap emlékének 
áldozzanak.

Dr. Boldis Dezső az ünnepély első szó
noka beszédében abból indult ki, hogy ime 
most harmadszor történik meg, hogy e nap 
méltatásával a Társaskör elnöke fiatalembert 
bízott meg.

Ebben célzást lát arra, hogy ezt a köz
felfogás is az ifjúság ünnepének, a jövő 
nemzedék ünnepének tartja, mert ez van 
hivatva arra, hogy a márciusi eszméket az 
utókor részére megközelithetőkké tegye.

Ennek érdekében munkára hívja föl az 
ifjúságot s a haza éltetésével fejezte be be
szédét. A pohárköszöntő viharos tetszést 
keltett s számosán siettek a szónok üdvöz
lésére.

Másodiknak, programraon kivül, Weiszkopf 
Arthur dr. állott föl. Szép szavakban annak 
az igazságnak adott kifejezést, hogy a jövő 
Magyarország magyarságának titka a polgá
rok faj- és felekezetkülönbséget nem ismerő 
összetartása, együttműködése. A város és a 
megye lakosságának felekezeti türelmességére, 
mint a jövő haladás egyik főtényezőjére ürí
tette poharát.

Szavait sürü helyesléssel kisérte a hallga
tóság s beszéde végeztével hangos óvációkban 
részesült.

Majd közkívánatra dr. Barta Ferenc 
beszélt, aki a politikai események nagy hal
mazából mesteri módon hámozta ki a magyar 
nőnek a jövő érdekében betöltendő hivatá
sát. A honleányokra ürítette poharát.

Csepcsányi Sándor a társaskör távollevő 
elnökét, a vármegye alispánját vagyis, mint 
a magyarság leghivatottabb vezérét éltette.

Felköszöntőt mondottak még Szmodiss 
Mihály a jelenlevő hölgyekre, majd Steiner 
Samu a vármegyei tisztikarra.

Az egyes beszédek között a magyar 
dalárda Wunder József karmester vezetése 
mellett hazafias kardalokat énekelt. Előadták 
többek között a „Talpra m agyarét is, Boldis 
Ignác helybeli felső kereskedelmi igazgató 
által szerzett remek dalammal.

A vacsora végeztével az ifjúság táncra 
perdült, minek csak a hajnali órák vetettek 
végett.

A felső kereskedelmi és polg. iskolák ünnepe.
Délelőtt 10 órakor nagyszámú közönség 

gyűlt egybe az állami iskolák tornacsarnoká
ban, hogy részt vegyen a tanuló ifjúság 
ünnepén. Az ünnepély központja Boldis [gnác 
igazgatónak a tanulóifjúsághoz intézett beszéde 
volt. A nap jelentőségének megkapó mélta
tása után hangoztatta, hogy az igaz hazasze
retet megnyilvánulásait no a külsőségokbon 
keressük, hanem hogy a komoly tettek, a 
kötelességteljesités határozzák meg a hon- 
szerelmet.

A szavalatok és énekszámok között leg
jobban tetszett a „Magyar dal** melodráma. 
A közönség minden pontnál élénken tapsolt 
s az ünnepély végeztével azzal a felemelő 
tudattal távozott, hogy minden részletében 
magyar nívójú ünnepélyt látott.

Megkapó tanujelét adta az ifjúság a nagy 
idők emlékei iránt való tiszteletének azzal, 
hogy kivonult a ruttkai temetőbe s ott 
Okolicsányi János 48/49. honvédfőhadnagy 
sírját rövid beszéd kíséretében megkoszorúzta.

Az állami elemi iskolák reggel 8 órakor 
tartották meg az ünnepélyt az óvoda nagy 
játszótermében. Itt a nap méltatója Balázs 
Mihály volt.

Zniőváralja.
A znióváraljai tanítóképző ifjúsága is gyö

nyörű ünnepség keretében ünnepelte meg e 
nagy napok emlékét. Az ifjúság a délelőtt 
folyamán összegyűlt az intézett nagytermében 
és hazafias ének- és szavalatszámokkal ünne
pelte a nagy nap jelentőségét.

Este a kaszinóban közös vacsora volt, 
melyen Kinn Antal képzöintézeti tanár mondta 
el az ünnepi beszédet.

Stubnyafürdön.
A márciusi napok ünneplése, Halmos Péter 

állami iskolai igazgató lelkes közreműködése 
mellett, reggel iskolai ünnepéllyel vette kez
detét, melyen a község és a környék intelli
genciája majdnem teljes számban részt vett.

Az iskolai ünnepély műsora a következő 
volt: Hymnus, énekelte a gyermekkar. Petőfi: 
A vén zászlótartó, szavalta Sorall Aranka. 
Petőfi: Kemény szél fuj, szavalta Dávid 
Gyula. Jó honfiak, honleányok legyetek 
énekli a gyermekkar. „Petőfi*, szavalta Dávid 
Ilonka. Nemzeti dal, szavalta Száméi János. 
Nemzeti dal, énekelteti gyermekkar. A napot 
méltatta Halmos Péter igazgató. Petőfi: A rab, 
szavalta Komcsik Irma. Kossuth nóta, énekelte 
a gyermekkar. Petőfi: A magyarok Istene, 
szavalta Jeszenszky Lajos. Petőfi: A bilincs, 
szavalta Ribárik Albina. Kuruc nóták, énekel
ték a gyermekek. Szabadság, dicsőség, sza
valta Stein Róbert. Szózat, énekelték a 
gyermekek.

Este 8 órakor Stubnyafürdő és a járás 
intelligenciája közös vacsorára gyűltek össze, 
mintegy hatvanan. A vacsora megkezdése 
előtt kimentek az utcára s ott a szabadban, 
a csillagos ég alatt elénekelték a magyarok 
gyönyörű imáját, a Hymnus-t. Az ünnepély 
szónoka Záborszky Nándor szolgabiró volt, ki 
sikerült és magas szárnyalatu beszédben mél
tatta a márciusi napok emlékét. Utána tót 
nyelven Lencso János dr., német nyelven 
pedig Mihele János szklenói biró emlékezett 
meg e nap jelentőségéről. Nagyon szép beszé
det mondott még Mihályfy Antal felsőstubnyai 
igazgatótanitó is.

A központi választmány ülése. A vár
megye központi választmánya f. hó 21-en 
délután 2 órakor ülést tart. Az ülésre szóló 
meghívók a választmány tagjainak már szét- 
küldettek. Az ülés egyetlen tárgya az összeíró 
küldöttségek megválasztása lesz.

Utóállltás. A trencséni hadkiegészítő pa
rancsnokság sorozó bizottsága a f. hó 19-én 
tartotta meg a szokásos utóállitásokat váro
sunkban.

Lelketlen apa- Vaczulik Pál, cellulose- 
gyári munkás az elmúlt héten megszökött a 
gyárból és eddig ismeretlen helyre távozott. 
A gonosz lelkű ember azonban itt hagyta 
négy apró gyermekét, akik közül a legidősebb 
alig nyolc éves. Az igy magukra hagyott 
apróságokat először a gyár munkásnépe vette 
ápolás alá, később azonban, midőn az apa 
szökéso már bizonyossá vált, a hatóság gon
doskodott az árván maradt gyermekekről. A 
hatóság most mindenfelé körözi a gonosz 
apát s ha rá nem talál, a gyermekeket állami 
gyermekmenhelyre vitteti.

Meglopta a mnnkástársát- Szedlárik 
Antal turóczszentmártoni lakos Mérvű János 
ugyancsak turóczszentmártoni lakos székgyári 
munkás ládájából kilopta annak megtakari>ott 
készpénzét s a lopott pénzt elitta. A csend
őrség feljelentette a tolvaj munkást a királyi 
ügyészségnél.

Betöréses lopás. Kudlicska Jánosné szül. 
Zsigmondi Zsuzsanna draskóci lakos kama
ráját a múlt héten feltörték s onnét mintegy

Női kalap üzletem ben  m indenfajta női divatcikk: kalap, fűző, keztyü, fátyol 
stb. stb. a legfinom abb kivitelben kapható. — D ivatterm em ben egy kiváló 
párisi erőt szerződtettem  s úgy uj kalapokban, m int átalakitásokban a 
legdivatosabbat és a legelegánsabbat nyújthatom . — K iváló tisztelettel:

divatt«rn?e és qői kalapüzlet? Stúbijyafürdö.
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száz korona értékű holmit elloptak. A csend
őrség a hozzá beérkezett feljelentés alapján a 
nyomozást megindította s a tetteseket Cziczko 
József, Berkó János és Berkó Róza szemé
lyében letartóztatta.

Tű*. A folyó hó 18-án este kilenc óra 
tájban Ruttkán tllz Utütt ki, melyet azonban 
egy zsellér lakás pusztulása után a helyszínén 
megjelont tűzoltóság lakalizált. A kár ezer 
korona.

A nyári sclnkrltlbns és a primadonna.
Egyik laptársunk Írja, hogy ran egy nyári 
színházi kritikusa, akinek most Ütközik a 
bajusza és aki azért nyári kritikus, mert 
ezidőszerint Budapesten az öreg aulában 
Mariska kérdéseire szeretne felelni, ha tudna 
és csak fecske csicsergéskor érkezik haza, 
ahol a nyári színészek érkeztével fölcsap 
nyári kritikusnak. Ámbár ez a tehetséges 
ifjú Mariskát nem részi elég komolyan, nyári 
kritikusi minőségében annál komolyabban 
részi a Mariskákat, Iliket, Sárikát, a szen
déket, hősnőket, szubrettet és egyebeket. 
Hogy mily komolyan részi a műrészét, egy- 
egy nyílt kérdését kitűnik abból, hogy mos
tanában is közkérdést intézett a príma és 
dua donnákhoz és a kérdés, amelyet a föl- 
döujáró csillagokhoz körözött nem a műré
szeinek ralamely szubtilis ága rolt, hanem e z : 
— Milyen krémet használ Nagysád ? És a 
nyári kritikusnak már is néhány száz ily 
rálasza ra n : — Természetesen Dianna — 
krémet. Csak a három csőrü kacsa idejében 
használhattak mást. Mióta a luxenburgi udvar 
gimbeli-gombolja a bon tont, — azóta nin
csen más krém, mint a Diana krém. Tégelye 
1 korona 50 fillér és kapható minden gyógy
szertárban, drogériában.

Minden árucikk sikeres terjesztése at
tól függ, hogy gyártója vagy terjesztője 
helyesen alkalmazza-e a roklám hatásos esz
közeit. A helyes irányban, céltudatosan és 
szakszerűen szervezett reklám biztosítja a jó 
áru kelendőségét épugy, amint teljesen hasz
talanok a szertelenség hibájába esett hirdető 
kísérletei. Aki jól akar hirdetni, hozassa meg 
az Általános Tudósitó hirdetési osztálya 
Leopold Gyula Budapest, VII. Erzsébet-körut
41., legújabb hirdetési katalógusát, mely 
számos fontos kereskedelmi adaton kirül a 
monarkia területén megjelenő összes lapok 
jegyzékeit a 4 millió példányban megjelenő 
256 naptár részletes leírását és fényképlenyo
matát tartalmazza. A rendkívül érdekes ösz- 
szeállitásu, gazdag tartalmú hasznos katalógust 
minden hirdető cég ingyen kapja.

A „Budapesti Hírlap" az ország legel
terjedtebb és legtekintélyesebb politikai napi
lapja. Megjelenik naponta (hétfő kivételével) 
kora reggel. Előfizetési ára: egy évre 28 kor., 
félévre 14 kor., negyedévre 7 kor., egy hó
napra 2’40 kor. Egyes példány ára 10 fillér. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, 
Vili., József-körut 5. sz. — Minden ember

tudja ebben az országban, hogy a Budapesti 
Hírlap úgy politikai magatartásban, mint tár
sadalmi, művészi, irodalmi és gazdasági törek
vésében a nemzeti irányt követi és csak egy 
célt ismer és ez az, hogy erős hittel és lan
kadatlan buzgalommal szolgálja & magyar 
nemzeti érdeket. Ezért terjedt el a Budapesti 
Hírlap oly nagy mértékben a magyar komoly 
hazafias körökben és ezért mindenki, aki 
lelkében és törekvésében ugyanama vágyakat 
érzi, mint a Budapesti Hírlap emberei: a 
Budápesti Hírlapból merít tudást és lelkese
dést és aki csak teheti, a Budapesti Hírlapot 
járatja házához. A Budapesti Hírlapot haszon
nal forgatja kezében a családfő, az asszony 
és az ifjúság egyaránt. Közleményeit mindig 
a jó ízlés és a becsületes hazafiság diktálja, 
értesülései mindig kimeritőek és szavahihetők, 
tartalma válogatott és terjedelmes. Minden 
magyar embernek a figyelmébe ajánljuk a 
Budapesti Hirlap-ot.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

Eladó birtok.
Turóc megyében a kies fekvésű 
Rudnó községben eladó egy 65 és fél 
magyar boldnyi, jóminőségü szántó, 
rét és legelőből álló, egy tagban 
levő ingatlan. Tágas beltelkekkel, 8 
szobából stb. álló úri lakkal s min
den kellő gazdasági és cselédépüle- 
tekkel. Komolyan reflektálók fordul
janak felvilágosításért Kontsek Jó
zsef birtokoshoz, Kelenienfalu. (Tú

róé megye.) Posta Tótpróna.

1075/1910. szám.

Árverési hirdetm ény.
Körmöcbánya szab. kir. r. t. főbányaváros 

tanácsa részéről a városi képviselőtestület 
1910. évi március hó 7-én 91. sz. alatt ho
zott közgyűlési határozata alapján közhírré 
tétetik, miszerint a felsőbbhatósági jóváha
gyás fenntartásával nyilvános írásbeli ver
senytárgyalás és kapcsolatos szóbeli árveré- 
utján az alsóstubnyai erdőgondnokság úgy
nevezett sikerdei 28 tag 11 osztagában kis 
termelt állapotban levő 306 drb. 205’596 ms 
és 2060 koronára becsült jegenye és lucfenyő 
haszonfa eladatik.

A nyilvános szóbeli árverés 1910. évi 
április hó 12-én reggeli 10 ó rakor Kör
möcbányán a városháza üléstermében fog 
megtartatni, az Írásbeli lepecsételt és 210 
korona értékű bánatpénzzel ellátott ajánlatok 
pedig, melyekben a felajánlott vételár szá
mokban és belükkel külön Írandó ki és ki
emelendő, hogy az ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és magát azok
nak feltétlenül aláveti, legkésőbb folyó évi 
április hó 12-én délelőtti 10 óráig a polgár
mesteri hivatalhoz mulhatlanul beküldendők.

Kikiáltási ár a fennt kitett becsár, melyen 
alul való ajánlatok el nem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek az 
alulírott tanácsnál nemkülönben a stubnyai 
városi erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy 
felszerelt és általában oly ajánlatok, melyek 
az árverési vagy szerződési feltételeknek meg 
nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek 
távirati utón, vagy melyek nem a kitűzött 
határidőre érkeztek be vagy melyekhez az 
előirt bánatpénz készpénzben vagy állami 
letétekre alkalmas értékpapírokban nem csa
toltatok, figyelembe nem vétetnek, el nem 
fogadhatók és vissza vettetni fognak.

Az eladandó fenyőszálfa bármikor meg
tekinthető.

Kelt Körmöczbányán, a városi tanácsnál 
1910. évi március hó 12-én.

Bakhm ann, s. k.
polgármester h.

__ ______________________  5

Értesítés.
Van szerencsém a n. é. közönségnek szives tudomására hozni, hogy 
Turóczszentimírtonban (Löwy Zsigmond ur házában) a Piac-téren

órás és é ksze ré sz  üzletet
nyitottam. — Raktáron tartok arany és ezüst ékszereket legújabb 
kivitelben, ezüst és china-ezüst evőeszközöket, úgyszintén dísztár
gyakat, nagy választék svájci gyártmányú arany, ezüst, fém, inga, 
ébresztő és fali órákban.

Elvállalok és szavatosság mellett javítok minden e szakmába 
vágó munkákat legrövidebb idő alatt.

Lelkiismeretes kiszolgálás, olcsó árak, erre bizonyságot nyújt 
a t. közönségnek Ruttkán fennálló jó hírnevű üzletem és szakképzett
ségem. Magamat a n. é. közönségnek ajánlva

kiváló tisztelettel:
V arjassy  László,

ó r á s  é s  é k s z e r é s z .
Turócszentniiírton és Ruttka.

s► IRKÖYE1í
SVEHLA JÁNOS

BÚTORÁRUHÁZA, T EM ETK EZÉS I 
VALLALATA É S  S IR K Ö R AK T AR A

T U R Ó C Z S Z E N T M Á R  TÓN

Valódi mahagóni és pallisander háló- és 
Bbédlőszobabutornh. ü legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és politúros bútorok. Sajót készí
tésű masszív szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb. 
tulhalmozott raktár miatt beszerzési áron

Nagy választék,ban! 
Kitűnő minőségben!  
Ju tányos  áraKban! S z o l i d  é s  f i g y e l m e s  U i s z o l g ó l ó s !
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finlcrísi hirdetményi Kivonat.
A turóczszentmártoni kir. jbiróság mint 

tjkvi hatóság közhírré teszi, hogy a turócz- 
szentmártoni részvény takarékpénztárnak 
Ruttkay Danko Marke János és neje elleni 
végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. 
törvényszék területköréhez tartozó turóczszt- 
mártoni kir. járásbíróság területén, Ruttka 
községben fekvő:

a) a ruttkai 48. sz. tjkvben A. I. 7—8. 
sorsz. a. 1537. és 1695. hrsz. a. felvett s B. 
14. tétel alatt Ve részben Ruttkay Matuso- 
vics Anna férj. Ruttkay Danko Marke Jánosné 
nevére irt ingatlanokra 7 koronában;

b) az ottani 139. sz. tjkvben A. 1. 1., 6. 
és 8. sor 504., 1131. és 1353. hrsz. a. fel
vett s B. 21. tétel alatt '/is  részben Ruttkay 
Danko Marke Jánosné sz. Ruttkay Matusovics 
Anna nevére irt ingatlanokra 11 koronában;

c) az ottani 202. sz. tjkvben A. I. 2., 3., 
6 - 9 . ,  11. és 12. sor 503., 840., 1352., 1114., 
1127., 1629., 1328/a. és 1328/c. hrsz. alatt 
felvett s B. 3. tétel alatt ’/a részben idősb 
Ruttkay Danko Marke János (nős Ruttkay 
Matusovics Annával) nevére irt ingatlanokra 
96 koronában;

dában megtartandó nyilvános árverésen el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

Az árverési feltételek a tkvi irodában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság:
Turóczszentmártonban, 1910. január 21.

F * e t r á s ,
kir. jbiró.

202/1910. vh. SZ.

flrVcrísi hirdetminy.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó közhírré 

teszi, hogy a turóczszentmárto.ni kir. járás
bíróságnak 1910. évi V. II. 14. sz. végzése 
folytán dr. Strauss Mózes ügyvéd által kép- ; 
viselt Hartenstein sz. Ekstein Ernesztin fel- t 
peres részére 3000 kor. tőkekövetelés s jár. 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán | 
alperestől lefoglalt és 1302 kor. 64 fillérre ! 
becsült ingóságokra a turóczszentmártoni 
kir. járásbíróság 1910. V. [I. 14/2. számú I

végzésével az árverés elrendeltetvén, annak 
a korábbi vagy felülfoglaltatók követelése 
erejéig is, amennyiben azok törvénye zálog
jogot nyertek volna alperes lakásán Blatnica 
községben leendő megtartására határidőül 
1910. évi m árcius hó 24-ik nap ján  d. u. 
2 ó rá ja  kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt 
szobabútor, fűszeráru, italok s egyéb ingósá
gok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett, szükség esetén becsáronalul is el 
fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulírott kiküldöttnél Írásban, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Turóczszentmárton, 1910. évi márcuis 
hó 14. napján.

G o ldbrunner Gyula
kir. bírósági végrehajtó.

■

d) az ottani 329. sz. tjkvben A. 1. 1—3. 
sor 1394., 1529. és 1648. hrsz. a. felvett s 
B. 10. tétel alatt 7« részben Ruttkay Danko 
Marke János nevére bevezetett ingatlanokra 
34 koronában;

e) az ottani 439. sz. tjkvben A. i. 1. sor 
807. hrszám alatt felvett s B. 5. tétel alatt 
1/a részben Ruttkay Matusovics Anna férj. 
Ruttkay Danko Marke Jánosné nevére irt 
ingatlanra 4 koronában;

f) az ottani 748. sz. tjkvben A. 1. 2—3. 
sor 1325/a. és 1325/c. hrsz. a. felvett s B.
1. és 2. tételek a. egyészben Ruttkay Danko 
Marke János és neje sz. Ruttkay Matusovics 
Anna nevére irt ingatlanokra 6 koronában;

g) az ottani 749. sz. tjkvben A. 1. 2. sor 
1326/a. hrsz. a. felvett s B. 11. és 14. téte
lek alatt egészben Ruttkay Matusovics férj. 
Ruttkay Danko Marke Anna nevére irt ingat
lanra 36 koronában;

h) az ottani 869. sz. tjkvben A. 1. 1 — 5. 
sor 808., 922. 937., 1181. és 1203. hrsz. a. 
felvett s B. 4., 5. és 8. tételek alatt */« rész
ben Ruttkay Danko Marke János és neje 
szül. Ruttkay Matusovics Anna nevére irt 
ingatlanokra 15 koronában;

i) az ottani 937. sz. tjkvben A. I. 2. sor 
1326/b. 1. hrsz. a. felvett s B. 2. tétel alatt 
egészben Ruttkay Danko Marke sz. Ruttkay 
Matusovics Anna nevére irt ingatlanra 
50 koronában;

k) az ottani 990. sz. tjkvben A. I. 1. sor 
838 hrsz. a. felvett s B. 14. tétel a. */» rész
ben Ruttkay Danko Marke született Ruttkay 
Matusovics Anna nevére irt ingatlanra 
20 koronában ;

l) az ottani 1122. sz. tjkvben A. I. 1. sor 
317. hrsz. a. felvett s B. 1. tétel alatt egész
ben idősb Ruttkay Danko Marke János (nős 
Ruttkay Matusovics Annával) nevére irt 96. 
öi. sz. házra és beltelekre 720 koronában;

m) az ottani 1123. sz. tjkvben A. I. 2- 4. 
sor 1327/1., 1327/2. és 1327/4. hrsz. a. fel
vett s B. 11. és 14. tételek alatt z/io részben 
idősb Ruttkay Danko Marke János és neje 
szül. Ruttkay Matusovics Anna nevére irt 
ingatlanokra 30 koronában és

n) az ottani 1124. sz. tjkvben A. I. 2. sor 
1116. hrsz. a. felvett s B. 9. és 12. tételek 
alatt 8/io részben idb Ruttkay Danko Marke 
János és neje szül. Ruttkay Matusovics Anna 
nevére irt ingatlanra 15 koronában megálla
pított kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 
1910. évi április hó 18-ik n ap ján  délelőtt 
9 ó rakor Ruttka községben, a községi iro-

II] dipatáruDzlet 1 II nőit Hirsch-féle házban!

I ^  nagyérdemű közönség szives tudomására 
C r i x o l l v o .  hozom, hogy Stubnyafürdön a volt Hirsch- 
féle házban (a Turóczi Gazdasági Takarékpénztár közelében)

FIÓKTÍZLETET 
csak jó minőségű

női és férfi divatszövetekben, Kobrak-cipő, féríi öltönyök, 
női felöltök, kalapok, fehérneműk s minden e szakba vágó 
áruban. — Törekvésem mindenkor az, hogy a t. közönség meg
elégedését kiérdemeljem. — Kérve, hogy egy próbavásárlással 
erről meggyőződni szíveskedjék, vagyok

kiváló tisztelettel 
Klein utóda Uorn.

Sdnlz GolM Rt.
SzúcSápy (Ks.-Od. vasüt) 
éS TüróczSzíOtnjártorj

gőztéglagyárai száiiM
Francia  kettőshornyolt-, hornyolt- és 
hódfarkú fedélcserepet, a l a g c s ö v e k e t ,  
nyersfalazati és idomtéglákat vízhatlan, 
fagyellenálló, egyenletes minőségben. 
Minden iparágnak megfelelő c h a m o t te  

és tűzálló  téglákat.

Építési vállalata
szerkeszt és épít: minden alakú gyári 
kém ényeket, k azánbe fa lazásokat és 
tüzelési berendezéseket jótállás mellett.
Központi iroda: S z u c s á n y .  Elárusító
hely T u r ó c z s z e n t m á r t o n b a n  
« C H U L Z  L I P Ó T  c é g ű é i .



Eladó vagy bérbeadó
azonnal, 120— 150 korona napifor- 
galominal bíró, j ó l  b e r e n d e z e t t

p é b m u h e l g
2 lakással (sarokház). — Közelebbi

Spacsek István
péknél Turóczszentmártonbaii.

Tengeri halal(
husvét nagyhét-re.
Naponta friss szállítmányait híitöhocsihban.

Tengeri lazac  k ilója  76 fill. 
Kabeíjau „ 76 f ill .
Minden más faj valamint füstölt halkü
lönlegességek felülmúlhatatlan jó minő
ségben a legolcsóbban. — Szétküldés 
póstán és vasúton gondos jégcsoma

golásban utánvéttel.
S z a k á c s k ö n y v  i n g y e n  ! 

Viszontelárasitóknak tetemes árengedmények.

Magyar Halhonserugyár és Halhoreske- 
delmi Részvénytársaság Budapesten.

Központ : VI., V ágány-utca 12. sz.

Üzletnyitás!
A nagyérdem ű közönség szives tu d o 

m ására hozom , hogy e hó 15-én T urócz- 
szentm ártonbkn a  K ianieska-féle házban

níi kalap- és divatlermel
nyitok. — T ekintve, hogy lányom  Bécs- 
ben a legelőkelőbb üzletekben nyert e 
téren szakszerű  kiképzést, úgy uj dol
gokban, m int á ta lak ításo k b an  m inden
kor a  leg iz lésesebbet fogom nyújtani.

B iztosítva gondos és pontos kiszol
gálást, kérem  szives p ártfogásukat.

Tisztelettel Libái Jánosné.

Gyötrelmesebb, kínosabb fájdalom a fogfá
jásnál alig van ; ezer meg ezer ember szenved 

benne, pedig nem 
kénytelen vele, mert 
őrökre megszabadul 
tőle az, aki Sztraka 
Mentből fogszappan- 
játhasználja.Áramajo- j 
lika szelencében 1 k., 
melyhez a fogápolásról j 
egy tudományos szin- , 
vonalon álló értekezés | 

van mellékelve. Gyógytárakban, drogériák- : 
bán stb. kapható egy koronáért. 3 darabot . 
3 koronáért bérmentve küld Sztraka gyógy- j 
szerész Mohol. Kapható: Toperczer Sándor 

gyógyszerésznél Turóczszentmártonbaii.

H I T  I D E K I  H Í R A D Ó
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Értesítés 1
Van szerencsém a mélyen tisztelt közönség becses tudomására adni, 

hogy a helybeli állomással szemben levő K m e t y - f é l e

cz-u.is:rá-szd.á.t
ál vettem és azt fokozott mértékben tovább fogom vezetni. — A 
mélyen tisztelt közönség nagybecsű pártfogását kérve ajánlom magam 

Turóczszentmárton, 1910. március hó.

Mély tisztelettel:

Özv. Ormai Samuné.

Országszerte Ilire já rja :
A „K e I l-L a k k“-nak nincsen párja, 
Pompás fényben a padló, 
„ K e il-L ak k „  amellett olcsó.
Aki egyszer ilyet használ,
Többet mást nem tűr a háznál.
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány,
Ha „ f e h é r  K ei l-L a k k“-ot veszünk, 
S vele mindent jól befestünk.

Konyhabútor, asztal, szék,
Itt van „ K e i l -L a k k “ azúrkék, 
Kertibútort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„ K e il-L a k k “-ból van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen ott „K ei l-L a k k“l

kaphatók : WIX MIKSA cégnél Turóczszentmárton.
Liptószentm iklós: Rózsahegy:

Schavernoch G. Cajka és Houdek.

Páratlan szőlőfaj!
Hogy ezt bebizonyítsam, a „Delaware" szőlőről, királyi közjegyzői hitelesítés

sel elátott eredeti fénykép felvételeket készíttettem .
A felvétel á l l : egy darab 20 éves csercsapos kifogástalanul dúsan termő 
tőke 32 fürt, egy darab 4 éves szállvesszős tőke 168 fürt és 11 darab egy 
sorban lévő 4 éves szálvesszös töke több mini 1600 kifogástalan, egészséges 
fürt szőlőterm éssel. Ezek mind ott vétettek fel, ahol pár m éternyire tőle 
az európai oltványokon a term és négy-ötszöri perm etezés dacára el
pusztult. így ez az év volt az, amely bebizonyította, hogy ezen fajnak 
term ésében perm etezés nélkül semmiféle szőlőbetegség kárt nem okoz. 
Ezenkívül nagy előnye még, hogy oltani és alá a földet megforgatni nem 

kell, vesszője télben soha meg nem fagy, bora elsőrendű és rendkívül bőtermő. Ezen a néven 
azonban igen sok más hitvány fajokat adnak el, ezért aki a valódi bötermő és legnemesebb fajt 
akarja megszerezni, az csak a NAGY GÁBOR-féle „DELAWARE" vesszőt vegye. A DELAWARE 
szőlő bővebb leírását, termésének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép felvételeit színes 

kivitelben, továbbá a szöveg köze nyomott 40 szép képet tartalmazó 
l e é p e s  á r j e g ' . y z ó l i e t  i n g y e n  é s  b ó r m e n t v e  k ü l d ö m  

mindenkinek, aki velem címét tudatja. Okvetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegy
zéket, mely a szőlőoltványokról és lugasültetésről is ad részletes, helyes útbaigazításokat. 
N A G Y  G Á B O R  s z ő l ö n a g y b i r t o k o s ,  K Ó L Y .

posta , táv irda és távbeszélő állomás.
Levelezés magyar, német, horvát, szerb és román nyelven.

<Í>1. j u j  ! Köhögés, rekedtség
s elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

w> Eh  l e i l n a s z l i l l á iL y y u  in i i  11 p  u  j l  1 1 1 1  u  i
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek.

Doboza 1 És 2 borona. Próbadoboz SO fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

M egfojt ez az átkozott „Nádor14 gyógyszertár
k ö h ö g és! Budapest, VI., Váci-körut 17.

K ap h ató : T operczer S ándor gyószertárában  T uróczszen tm ártonbaii és 
G azdik Ján o s g y ógyszertárában  Körm öczbányán.
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F E I, V I D E K i  H Í R A D Ó

Óvás!
Aki varrógépet akar vásárolni, ne befolyá- 
soltassa m agát' olyan hirdetések által, a f 

melyeknek az a céljuk, hogy

S I N G E R
név alatt használt vagy régebb^rendszerű I
gépeket hozzanak forgalomba. Inkább azt I 
vegye figyelembe, hogy varrógépeinket! 
nem viszontelárusitók utján, hanem saját! 
üzlethelyiségünkben közvetlenül adjuk élj

a közönségnek.

Csak oly 
üzleteken, 

melyei! ezen 
címerre! 
vannak 
ellátva

színezhetik | 
be Eredeti 
S I N G E R  
varrógépek

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság 

Turóczszentmárton, Léva, 
Pozsony, Besztercebánya, 
Selmecbánya, Rózsahegy, 

Zsolna, Alsókubin.

E R E D E T I

,CHRISTOPH!‘
benzin szivópz-motcrak, loknmobilok és NYERSOLAJMOTOROK
ma az első helyen állanak.

A „ C H R I S T O P H “ név garancia .
75 éves kísérletek és tapasztalatok eredménye.

K érje n  á r je g y z é k e t

DÉNES B. ™to7ge“
BUDAPEST, V , LIPÓT-KÖRUT 15.

1 ■ IJ i t e m e t k e z é s i  v á l l a l a t !

1 Asztalos-műhelyem tetem es m egnagyobbitása és motorikus

1
1 ^

üzemre való berendezése a rra  indított, hogy üzletemet

l i i í i i l  és (síim v ili! 0
o

kiegészítsem. — Raktáron tartok  fa- és érckoporsókat,
C r t

c«1 •" koszorúkat s úgy helyben mint vidéken vállalok temeté-0 sek rendezését a legjutányosabb árak mellett. — Kérem nH ’a a nagyérdem ű közösség szives pártfogását. Ja**B n I ^ o s i n a  J ó z s e í0 £/}
a s z ta lo s ,  T u r ó c z s z e n t m á r t o n .

i r® N a g y  v á l a s z t é k ! B

Ne vegyünk üzleti kész cipőt!
Elsőrendű, finom, kényelmes és elegáns női és férfi cipőt, 

vidékünk legkiválóbb cipészei által készítve szá llit:

WAGNER ARTHÜK cipö-gyüjtöhelye ZNIÓYÁRALJA,
Női Chevreau fűzős 

„ „ gombos
„ Box Calf fűzős 
„ „ „ gombos
„ Chevreau félcipő, fűzős, gombos 

vagy spánglis
„ Box Balf félcipő, fűzős, gombos 

vagy spánglis 
Férfi Chevreau, fűzős 

„ ,  gombos
,  Box Calf fűzős 
„ „ gombos
„ Chevreau félcipő, fűzős v. gombos 
„ Box Calf „ ,,

Szám Minőség Forint Minőség Forint
35--42 1. 6-25 II. 5-25
35--42 1. 6-75 11. 5-75
35--42 I. 575 II. 475
35--42 1. 6 - - II. 5 -

35 42 I. 5 -- II. 4-—

35--42 I. 4-50 II. 350
40--46 1. 675 II. 5 75
40 46 1. 7-25 11. 625
40--46 1. 6-25 II. 5-25
40 -46 I. 6-75 II. 5-75
40--46 1. 5-50 11. 4-50
40--46 1. 5 — II. 4-—

L E G J O B B

l l f e ;

M

A szabadalm 
KULCSCSAL. 'Minden jobb  üzletben kapható!

H o ch sin g er  Testvérek, Budapest.

Csemegealma
kiválóan finom, téli fajok, válogatott 
egészséges, szép példányok, parmen, 
jonatán belflőr, törökbálint, rozmaring, 
szercsike és batul legnemesebb fajok- 
kól, ötkilós postakosárral 3'50, ötven 
kilós ládával 25, százkilós ládával 
45 koronáért.

V ajonckörték
kiváló finom fajokból, dili, destn és 
szagos császárkörtékből öt kilós posta
kosárral 4 50, tizkilós korással 8 Koro
náért, gondosan, lelkiismeretesen és 
szavatolt fagymentesen, selyempapirba 
csomagolva szállítja utánvéttel Szeles 
Pál Nagymaroson, Hont megye.

Akar nősülni? között törvényte
len gyermekekkel, testi hibával stb.) 
5—500,000 korona vagyonnal fel 
vagyunk hatalmazva megfelelő férjet 
keresni. Csakis urak (ha vagyonnél- 
küliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály 
nincsen, írjanak a következő címre: 
r_ . H c h l< ? ts in f í« r ,  Berlin !» 
(Deutschland).

Nyomaton a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Tttróczszentmártoa, 1910.


