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Kiadóhivatal . a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda*1.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve T uiócz-Szt.-M ártonba küldendők-

Hirdetések logjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min
den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

nur niclit wie“, — a magyar elem, a magyar mielőbb testet is öltsön ez az eszme. S e
nyelv suprematiájának nagy dicséretére ! Közön törekvésünknek még azon jogi és történeti
séges nyomdai spekuláczió az efféle lapoknak alapja és indokoltsága is van, hogy lapunk, a
az életforrása, s bizony ideje lenne már, ha a „Felvidéki Híradó", valamint az azt kiadó
ii.
jobb ízlésű magyar közönség az efféle sajtó „Magyar Nyomda" is, mint nevük, czimük is
Fenti czim alatt lapunk múlt heti számá
termékektől megvonná támogatását. A magyar mutatja, voltaképen nem a turóczi, liánéin a
ban érdekes ezikkelyt közöltünk Dr. Czambel j
Felvidék minden megyéje egy helyi lappal is felvidéki helyi érdekek képviselésére létesült,
Samu tollából. Ez a czikkely, ha itt-ott kissé !
beérheti; de azt az egyet azután támogassák és ha lapunk most, 30 évi fennállás után is
gúnyos túlzással is, beszámol czikkirónak azon I
tapasztalásairól, amiket vidékünk tanulmányo- j is anyagilag, erkölcsileg úgy, hogy vele szé még mindig inkább turóczmegyei, mint felvi
déki, úgy ennek sok egyeben kivül alkalma
zása alkalmával a magyar lapok körül szerzet!,, gyent ne valljanak.
Föltétlenül osztjuk továbbá a czikkirónak sint a felvidéki magyarságnak közömbössége
s azt az eszmét veti föl, vájjon nem lenne-e |
czélszerü oly helyi lapot megindítani, amely azt a nézetét, hogy a megyei helyi érdekli lapo is az oka, amely e lapnak valódi jellegét nem
nemcsak egyes megyék, hanem az egész tót ■kon kívül oly magyar lappal is kellene bír engedte eléggé érvényre jutni.
Hát mi a múltnak ezt a mulasztását helyre
Felvidék ügyeit figyelemmel kisérné s mint nunk, a mely az egész Felvidék magyarsága
egy közvetítő kapcsot képezne az e Felvidé részére szerkesztetnék, mert tény az, hogy a akarjuk hozni, megmondjuk azt is, hogy miért?
helyi
érdekű
megyei
lapokat
a
szomszéd
me
ken lakó magyarság s annak törekvései között. I
A F. M. IC. E. feladatairól közölt czikkA czikkiró, tapasztalatai révén, szükségesnek Igyékben már nem olvassák, úgy hogy a szom sorozatban elmondottuk annak idején, hogy
szédban
történő
dolgokról
és
fontosabb
moz
véli az ilyen lapnak a megindítását s egyúttal i
mit kívánunk a F. M. IC. E.-től, hogy müküazon véleményének is ad kifejezést, hogy az galmakról csak a budapesti napi lapok utján érte Idése sikeres legyen, — s különösen kiemelsülünk,
persze
csak
hiányosan.
S
oly
annyira
nem
ilyen lapnak Turóez-Szent-Mártonban kellene
Itűk azt, hogy a meddig az óvodák fenntartása
tudunk egymásról, nem ismerjük egymást és j révén -- szerintünk — csak humanitárius czélomegjelennie a dolog természete szerint.
a
szomszéd
viszonyait,
hogy
a
F.
M.
K.
E.
alkat szolgál s ebben községet, államot támogat,
Lássuk hát közelebbről ezt a kérdést!
Nem értünk mindenben egyet Dr. Czambel elnöke, Dr. Janits Imre orsz. képviselő a mi mindaddig szó sem lehet a magyar kultúrának,
napában
azt
mondotta
egyik
beszédében
(az
fejtegetéseivel, a melyek -- mint már említet
!a magyar szellemnek megszilárdításáról a Feltük, — kissé túlzott szinbeu tüntetik fel a országgyűlésen), hogy a turócz-szt.-mártoni és | vidéken, — már t. i. a F. M. IC. E. által. Ezt
nagy-röczei
„iskolák“
a
panslavismus
veszedel
j az állításunkat fenntartjuk, bármennyit szaval
Felvidék magyar sajtóviszonyait. Nevezetesen
téved a czikkiró, a mikor azt mondja, hogy mes tenyésztői! Innen-onnan harmincé éve már, janak is a kisdedóvók nemzeti missziójáról mámi nem olvasunk. Abból, hogy egy-egy ötüd- hogy a tót középiskolákat bezárta az állam, s j sok. Fenntartjuk, mert — mint abban a czikkrangu kávéházbau, társaskörben, vendéglőben itt Turócz-Szt.-Mártonban mindössze csak egy Isorozatban kifejtettük, — a tapasztalat nekünk
csak eyy magyar lapot talált, még nem követ két tanítóval biró ev. népiskola jöhet e tekin Iad igazat. Fel kell tehát hagyni ezzel a meddő
kezik az, hogy nem olvasunk. A dolog úgy áll, tetben szóba, a melyben azonban két olyan kísérletezéssel, s a kisdedóvók fenntartását
hogy ma már ritka az a magyar család, a tanitó működik, a kik az áll. iskoláknál is vau j azokra bizva, a kiket illet, más teret keresni
mely napi lapot ne járatna, sőt inkább sajnos, nak alkalmazva mint hitoktatók, s ha kissé fo a F. M. IC. É. tevékenységének. Ezt a teret is
hogy ez igy van, mert éppen ez a lap képezi gyatékos eredményt mutatnak is fel talán a ma j megneveztük, s most csak annyit teszünk még
azután rendszerint a család egyedüli olvasmá gyar nyelv tanítását illetőleg, úgy ez az iskola hozzá, hogy azokban a megyékben, amelyekre
nyát is, — szépirodalmi folyóiratra, könyvre túlzsúfoltságának is betudható. Panslavismust !a F. M. IC. E. hatásköre kiterjed, számos olyan
terjesztő iskoláról itt Turócz-Szt.-Mártonban e j község is van, a melyeknek lakosai magyar
már ritkábban telik. Ez igy v a n !
De a többiben azután igaza van Dr.Czambel- szerint szó sem lehet! No de erről csak mellé nemesek, akik azonban nemcsak hogy magyarul
n c k ; igaza van különösen abban, a mit a me kesen tettünk említést, kimutatva ezzel, hogy nem tudnak, hanem itt-ott már a nemzetiségi
gyei helyi lapokról mond. Olyik megyében i —3 mily kevéssé ismerik a Felvidék magyar kul- törekvések szférájába is bevonattak. Magyar
Inemes - tót agitátor, — pánszláv apostol1
lap is megjelenik, bár ott a szellemi élet töké turviszonyait az avatottabbak is.
És nemcsak helyeseljük az ilyen felvidéki Nemde visszatetsző ez a dolog? De még to
letesen pang, s olykor még a hirlapirás mes
terségében járatos szerkesztője sem akad az orgánumra vonatkozó véleményét Dr. Czambel- vább is van ám ! A tót nemzetiségi sajtó ezek
ilyen helyi érdekű lapnak, a mely azután úgy nek, hanem már foglalkoztunk is ily lap ala bői a tótul beszélő s itt-ott már agitáló magija
magától „szerkesztődig, — „aber fragt micb pításának az eszméjével és azon vagyunk, hogy nemesekből tót nemességet akar összekotyvasz

A tó t F e lv id é k m a g y ar sa jtó 
viszonyai.

A „FELVIDÉKI HIRADÓ“ TÁRCZAJA.
Három csók.
— Rajz a szabadságbarczból. —
— A » F e l v i d é k i H íra d ó * e r e d e t i t á r c z á j a . —

a feléje nyújtott szép kezét s csak annyit szólhatott
gyengédséggel teli szivéből:
— Violám, eljöttem, tiéd vagyok !
A szép leány megszorította Adorján kezét, aztán
egy lépést hátrált.
— Tudod, miért hivattalak ! f
— Tudom. Megsúgja szerető szivem :
„Három a csók, három,

1849-et írtak akkor. Szép májusi est köszöntött
Leszel vógre párom . . 1“
be a Tisza mentén. A levegő tele volt illattal, madár tévé hozzá kedélyesen, a Tiszavidék azonkori szokására
dallal és a viruló természet bájával. A tűzpirban égő czélozva, mely szerint a szerelmesek csak három csókot
nap még egyszer simogatta végig a tarka virányok válthattak az egyesülés előtt: egy aracsókot, egyet es
bársonyos szőnyegét, még egyszer küldte aranyos su küvő előtt s egyet a nászhajlék küszöbén.
garait boldog-boldogtalanhoz, aztán végigúszva biborIgen, eltaláltad Adorján, az első csókkal akarlak
uszályával a szőke Tisza fodros hátán, lebukott a kun eljegyezni magamnak ma, most, minél előbb, s meg
sági hegyek kék kárpitja mögé.
szabni a többi kettő árát. Ha pedig türelmetlen lennél,
Erre csend borult a vidékre, melyet csak az est hogy annál szihjabbul kergessen a szenvedély tüze s
harang kongása zavart meg. S ez az idilli, bűbájos védjen a szerelem őrangyala, \ merre fordulsz . . .
csend oly lélekemelő, oly sokatmondó volt a szerel
— Nem értlek, Violám!
mes szívnek! A természet utánozhatatlan költészete,
— íme, vedd előbb aracsókomat, aztán megma
mintha kifejezést kölcsönözne az egetvivó érzés ttéma- gyarázom szavaimat. így. Csak most van jogom szólni
ságanak, oly rokonnak tetszett az esti hangulat Ador a vőlegényemhez. Te balgának csúfoltál előítéleteimért
ján előtt is, ki sietve haladt a bokrokkal sűrűn besze s nevetted zord sejtelmeimet s mégsem volt igazad.
gett kerti úton az. ismert hely felé, hol két almafa kö Bármily kéjes a szerelem varázsa s bármennyire lenyű
zötti mohos pádon várta valaki. Egy bűbájos fiatal gözi is lényünket kizárólagosságával, a lélek eszményileány, ki kipirult arczczal, türelmetlenül ugrott fel, midőn ségét s a szív nemes hajlamait sohasem zsihbaszthatja
megpillantotta.
meg, ellenkezőleg erősiti azokat. Kedves barátom, vő
Az ifjú arczán öröm villant át. Biztosra vette, legényem, mindenem! A szerelem világmozgató nagy
hogy a leány határozott. Bizonyára leküzdette vele a hatalom s nála csak az nagyobb, melyet ő maga szolszerelem szuverén hatalma mindazokat az előítéleteket, | galni s előmozdítani képes.
— Olyan nem létezik, veté közbe hitetlenül az ifjú.
melyekkel hónapok óta tartó ismeretségüket érthetet
— Csalódol Adorján! Nézd, szólt egyszerre a
lenül elválasztva tartá a boldog frigykötéstől. Még teg
nap nem hajlott unszoló szavar?., ma pedig lovas sta tájra boruló homályban rémesen felvöröslő ttízfényekre
fétát küldött érte. Diadalmas arczczal emelte ajkaihoz mutatva, a felhevült leány, — láng és fegyver dúlja ha

zánkat; zúgó vészek oczeánja hánytorgatja nemzeti
boldogságunk bárkáját. Recseg-ropog bele; ádáz szen
vedélyek áldozata lett hazafias hitünk s a szabadságvágy lángoszlopos oltárai közt térdig vérben gázol az
öldöklő nemezis.
A hazára nehezedő veszély nőttön nő. Nem testvérharcz az többé; görcsös önvédelem a zsarnoki ön
kény ellen.
»Talpra magyar, hí a haza!* kiáltá fel egy lelkes
költőnk s maga is kardot rántott, hogy az ágyutűznél
letiport ellenség vérével teleirja a történelem lapjait a
magyarok hősiességével!
A harcz ősz óta folyik; elnyomatásunkra össze
állt a íélvilág s minden magyar embernek ott a helye,
hol a félistenek dicskoszorúit vívják a legdrágább vér
arán. Te mindig elhessegetted előlem a rémes való
kinzó töprengéseit; akartad, hogy boldogok legyünk s
szerelmünknek élve megédesitsük magányos életünket.
Ám a csatazaj közéig, a legyőzöttek halálhörgése idáig
kisért, nem biztos e csendes hely sem többé szentség
törő martalóczok elől. Elejébe kell sietned a veszély
nek, a dicsőségnek s ha kell, a halálnak is. Van ha
talmasabb érzés a végtelen szerelemnél is s ez a ma
gyarnak a : honszerelem!
Menj, küzdj és győzz I Arass diadalt a nemzeti
ügy szent nevében és ha magasra emelt fővel meg
foglak ölelhetni, megkapod a második csókot, melytől
a harmadik már nem lesz távol!
így beszélt a lelkes honleány, ki abban a válsá
gos időben legfőbb boldogságát, szerelmes szivét volt
képes áldozni a haza oltárán!
Adorján egy kézszoritással búcsút véve, lóra pat
tant s elvágtatott. Viola pedig megkönnyebbülten só-
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Turócz-Szt.-Márton,
disznaját az idevaló nép. A felügyelő Árva
megyében igen szép disznófajt talalt, amely a lengyel es
tani, nem törődve azzal, hogy tót nemességnek
Állattenyésztésünk.
vorkshiro keresztezése által keletkezett. Elhatározta tehát,
az adományozásához tót királyra is lenne szük
(A boszterczobilnyni m. kir. dllattcuyöaztósi kerület felilgyolíljó- Íio't Árvában ezen disznót fejleszteni fogja s más me
ség, s igy tót államiságra is. Hát mindenek
gyékben is ilyen keresztezéssel próbálkozik. Árvában
nők 1í>00. évi jelentéséből.)
előtt ezeket a nemes községeket kell meg
különben a tiszta vérit yorkshire sertések is igen jól
(Folytatás.)
mentenünk a magyarságnak; mert e községek
váltak be. Árvából jelenleg évonle 2000—3000 drb. hús
A felügyelőség az 1900-dik esztendőben kedvez sertés vitetik Pécsbe. Turóc- s Liptó megyeben a gaz
lakóinak ősei a magyar királynak és államnak ményes árun összesen 196 drb. bikát osztott ki és pedig
dák
idegenkednek a meztelen yorkshirctöl s nem akar
tett szolgálataikért kapták meg a nemességet,
Arya !' összesen ják átvenni. Azért berkshire kanokkal tett kísérletet,
; íurocz
tehát s z ív szerint — de számos esetben nyelv
-melyek minden várakozáson fölül annyira jól váltak be,
szerint is, — magyarok voltak, s az utódaik
hogy a követkozö esztendőben már 5-szür annyi kant
is azok legyenek szívben és nyelvben egyaránt,
kértek.
Kiosztottak összesen :
nehogy a magyar nemzet régi tradiczióit elfe
ledjék. Hogy azonban a P. M. K. 15. s a magyar
Hí H £
Z ílfii | Iiftw , liptí |; (n a fisM Stii
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társadalom munkája ezen és minden más té
d a r a )>
ren czéltudatos és egyöntetű legyen, s nehogy
,
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az oldott kéve sorsára jussunk, szükséges, Hány darabot kértek a
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hogy szellemi kapcsot létesítsünk a Felvidék Hány
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Hány darabot kértek a |
Tehát
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nünket egymással. Vagyis, a F. M. K. E.-nek
6 , 14
községek................... jj
6 I 14
A kiosztott bikák legnagyobb részét behozatal Hány db. leli engedélyezve!
szüksége van egy orgánumra, amelyet hatás
5 i 12
köre egész területén olvasnak, amely minden utján szerezték be. Föltűnő dolog, hogy a birtokosok Hány darab osztatott ki j
Teliál
át
nem
vétetett
csak nehezen szánják rá magukat a pinzgaui marha
- l - l l - l - l l - l üli i |
egyes szervének tevékenységéről folyton foly tenyésztésére.
v kanok vételára után és engedélyezett engedmény
Csak két nagyobb tenyésztő van a kerület
vást számot ad, buzdít, lelkesít, támogat és véd. ben, a kiktől tenyészbikákat vásárolhatni, de ezek is ben részesültek a vármegyék, még pedig:
k 10—12 drbot tudnak évente felnevelni. Roppant
S ennek az orgánumnak egyúttal a poli
e
Enged
tikát is figyelemmel kell kisérnie és e téren horderejű volt azon pinzgaui üszőimportnak, moly A kiosztott tenyészkanok árából nyújtott
mény
tavaly Turoczmcgyébo érkezett. Ezen importnak köszön
is határozott szint vallania.
■S c
összege
engedmény pénzértéke
hető, hogy a jövő tavaszra már öl drb. bika-borjú a
S vájjon milyen szint? Feltétlenül kor felügyelőség részére megvételre elöjcgyeztetctt. A felü
Q 3
K
f
mánypárti legyen-e, vagy pedig az ellenzéket gyelő attól tart azonban, hogy Turóczmcgyébe nem
135
vármegye területén — — —
is támogassa, ha az igazság, a meggyőződés fog egyhamar ilyen üszöimport érkezni, mivel itt az Zólyom
4
139
Turócz
»
»
— — —
anyag beszerzése és vételárának behajtása nehézségekbe Liptó
48
1
inkább ehhez vonzza embereit ?
»
»
— — —
201
40
»
»
— — —
Nem! Ez a lap ne legyen politikai pár-tlap, ütközött, — pedig óriási áldás volna az ottani kisgaz Árva
dákra! Hát mi nem osztjuk a felügyelőnek ezt az aggá Engedmények összege a kerület területén
40
17
523
de legyen a magyarság, a magyar nemzeti lyát: mert ha igaz, amint hogy igaz is, hogy a tiszta
A juhtenyésztést, mint már említettük, e kerületben
eszmének a lapja, s mivel Magyarországon, pinzgaui faj tenyésztése minden tekintetben előnyösebb,
csak igen kis mértékben Űzik. Nálunk inkább a julikea mig ez alkotmányos Magyarország lesz, más, mint a közönséges hazai riskáó, úgy gazdaközönségünk, reskedés
dívik. A gazdák t. i. korán tavasszal mennek
mint magyar nemzeti kormány nem képzelhető, az előtte álló példán okulva, a dolog természete szerint le az alföldre, vagy Erdélybe a szerint, hogy ezigája,
a dolog természete szerint e kormány inten- is a hasznosabb fajt fogja tenyészteni; — aztán pedig, vagy ráczka juhokat tartanak s ott vásárolják a szüksé
alamcddig a mi Justli Ferenczllnk Tót-Prónán gazdál ges anyagot. Haza térve megnyitják, őszig fejik, esetleg
tióit kell, hogy támogassa ez a lap, a mire kodni
fog, az c téren megindított mozgalom sem fog még egyszer megnyitják, aztán eladják. Hogy nálunk
külömben, a mikor a nemzeti nagy feladatok- elposványosodni!
nem tenyésztenek, ennek oka részint a vadvizes s igy
és czélokról van szó, mindennemű ellenzéki
Elpanaszolja a felügyelő, hogy kerülete több helyén egészségtelen legelőkben, részint a tél hosszú tartamában
párt és azok orgánumai is kötelesek, lm a haza úgy az ö, mint pedig a járási mezőgazdasági bizottság rejlik. A hol a juhot sokszor november közepétől, egé
árulás gyanújába keveredni nem akarnak.
által kifejtett minden fáradozása daczára, az állattenyész szen április végéig istállózni s igy szénával etetni kell,
Említhetnénk még más társadalmi és nem tés zöld ágra vergődni nem tudott. Ennek okát a nép ott a telelés alig fizeti ki magát. Némely vidéken telel
zeti szempontokat is, a melyek egy felvidéki nek minden kabátos ember, de különösen állami vagy nek ugyan s ott tenyésztenek is. Ezen gazdák részére
egynéhány községnek, a hol czigáját tartanak, kiosztot
lapnak a megindítását, s illetőleg a „Felvidéki megyei tisztviselő iránti bizalmatlanságában látja.
Az egyes megyék a következő engedményben ré tak ez idén Bulyovszky Simon, turócz m. birtokos tenyé
Híradónak” ily arányban való működését kö
szetéből való kosokat, melyek rendkívül nagy testük és
vetelik; utalhatnánk a vidéki színészetre, amely szesültek az apaállatok vételára után:
sürü, elég finom gyapjúk által tűnnek ki. Ezek igen jól
Enged
most készül szervezkedni, s szintén megköve
váltak be. Tavaly az alább közölt megyék kértek s kap
mény
tak kosokat.
teli, hogy a szövetséges városok és vidékek A kiosztott tenyészbikák árából nyújtott
összesen
engedmények pénzértéke
között valami kapocs létesüljön; de mindezt,
A r/á_ összesen
Zílysin Turócz
valamint az ujirányu lapnak a programmját is
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óhajtottuk megvilágítani s azon kérést intézni Engedmények összege a kerület területén ; 196 '/I17372 | — Hány darabot kértek a
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sertéstenyésztésre
nézve
azt
mondja
a
jelentés,
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községek................... j 15
olvasóinkhoz és mindenkihez, a ki magyarkua
“ 16
hogy a kerületben Zólyommegyc déli részét kivéve, Hány db. lett engedélyezve jj 15 j 2
vallja magát, hogy önzetlen, hazafias és tete zsirsertést.
6 — "Ir - 16
nem tenyésztenek. Ugyanis a sertések legelte Hány darab lett kiosztva |j 15 | 2
mes áldozatokkal egybekötött törekvésünkben tése nálunk nem dívik, mindenki az ólban tartja, legföl
A továbbiakban a tenyészállat-vásárok- s díjazá
minket támogassanak.
jebb a ház melletti földekre ercsztgeti némelykor mala- sokról számol be a jelentés. A felügyelőség területéhez
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czait. Bükk, makk vagy tengeri nincs, leginkább krumplin tartozó 2 megyében s pedig Turócz- s Liptómcgyében

A világosi fegyverletétel után Oroszország kezdte
egymásután bevonni segédcsapatait. Előbb apránkint
hagyták el hazánkat az előcsapatok, aztán megmozdult
a főhadtest is Paskievicscsal. Az elöimenő csapatok
közt volt Demidof kozák ezrede is. Őt a rodnai szoro
son át küldték vissza hazájába. Szabadon haladt a
mármarosi hegyek közt és már elérte a szoros kanya
rulatát. Itt még egyszer pillantott vissza Magyaror
szágra, hol annyi özvegyet és árvát csinált a czar pa
rancsára, aztán vállvonítva sarkantyúba kapta lovát s
elvágtatott, kozákjai utána.
A bukovinai oldalon aztán egy kis meglepetés
várt reá. A római időkbeli emlékként tisztelt ives sza
kadékod, mely a hegyi ár fölé volt térképére rajzolva,
a mint kozákjaival ralovagolt s a közepén megállva
szemlélni kezdte a gyönyörű vidéket, egyszerre nagyot
recscsent s a mélységbe zuhant. Az örvénylő folyó
aztán elkapta egyenkint Demidof büszke ezredbeli em
bereit s vitte a leneketlen mélység sziklarepedéseibe.
Tán még most is ott kerengnek a sötét üregek fenekén.
Fent pedig a sziklacsúcson rémesen kaczagott
egy őrült asszonyszemély.
— Elért a bosszúm, Demidof, Adorjánért 1
Viola volt. Aztán, mint a ki dolgát jól végezte
eszeveszetten iramodott tovább keresni Adorján pihenő
helyét.
Egy bujdosó honvéd látta is egy holdvilágos
éjjel, a mint az utolsó csata helyén térdelt a közös
honvédsíron s szívszaggaló fajdalommal beszélt valami
láthatatlan szellemhez.
— Itt vagyok, drága jegyesem. Megboszultam
boldogságunk elvesztését az elvérzett szabadságot s
ezrek bánatát. Halálodért ezer halál s Demidol sincs
többé! Es most, drágám, nyugodjunk. Engedd átmelegítenem násznyoszolyánkat szerető szivem végtelen he
vével. Tied vagyok, tied, adom a harmadik csókot is !
Ah, bosszú, véres bosszú rád, te szabadsá<nipró
S egy szivrepesztő kiáltással holtan terült el a
Kinos csend terjedt el a vérázott haza fölött. A szörnyeteg! kiáltott íef Viola s rohant előre, ki “tudná
síron s egyesültek a túlvilágon.
diadalmas fegyverzörgést felváltotta a rabbilincs tompa hová?l
„
Figyelő,

hajtott fel s elmélázva tért pihenni s álmodni a véres csörömpölése. Csak itt-ott vegyült bele a vérpadra hurczolt vértanú hörgő ajkairól : előre, éljen a haza !
harezok dicsőségéről, kedvese diadalairól . . . !
*
Viola szívszorongva várja Adorjánját a TiszaparS jöttek, mentek a küzdő félistenek változó hadi ton. Adná neki a második csókot, hisz annyiszor szol
szerencséjének sűrű hírei. El-eljutott Violáig a retten- gált reá s mégsem jön. Könnyeit rég kisírta mar. Fájó,
hetlen hőssé sziiajult Adorján vitézségének hire is. izzó a tekintete, mikép az a mérhetetlen fájdalom,
Agyutíoglaló. várat vivő, hadverő tettei mind szélesebb mely bús lelkét tépi.
körben nyertek visszhangot az aggódó honfikeblekben.
S egy őszi est félhomályában vízióvá tömörülnek
Valóságos réme lett az ellenséges csapatoknak. S míg előtte a szállongó ködfoszlányok. Lovas vitézek és
ágyutüz, puskagolyó tizedelte vitéz honvédéit, ő az élü ágyúsok harcza dúl szemei előtt. A vörös és zölddol
kön halált torolva és osztogatva, sértetlen maradt.
mányos vitézek élén ott harczol Adorján, büszkén
Mintha imádkozott volna érte egy szerető szív emelve koszorúzott fejét. Szúr, vág, üt s egyszerre
valahol a Tisza berkeiben!
szétveri az ellenséges hadat. Aztán elhagyva vitéz hon*
S a magyar mégis elvérzett s le lett tiporva. Az védeit, Viola felé közéig . . !
ellenség lavinája elnyomta a cseppet s a titani harczA leány megdörzsölte szemét: ébren van-e, vagy
ban kimerült gigászi kar alahanyatlott. A magyar gé álmodik ? Nem álmodott. A holdfénynél kivehette, hogy
niusz gyaszfatyolt vont a harmashegy büszke czimerére valami alak nyargal a Tisza medrében. Egy ember,
s milliónyi népek vérkönnyeket sírtak nem az elestek egy magyar vitéz. Maga Adorján volt.
fölött, hanem s sirba roskadt szabadság temetésén.
A phantom vele szemben megállt a folyó záto
A tiszaparti leány már az utolsó napok alatt el nyán. Jegyese koszorúzott feje emelkedett magasra egy
felejtett imádkozni. Nehéz átok tilt angyali ajkára, mi — karóra tűzve.
dőn a haza elnyomóira gondolt s könnyekkel áztatta
Viola sikoltva ugrott hozzá, levette magaslatáról
hófehér párnáit, midőn a haza veszteségét gyászolta. a drága főt s reszketve, magából kikelve fajó öröm és
Pedig imádkozhatott volna még egy darabig ; a kínzó bánat közt nyújtotta neki a második, a lako
vitéz Adorján szerencsecsillaga ezektől a bűbájos ajkak dalmi csókot.
imájától tudott csak ragyogni.
— Megjöttél s elnyertél, tied vagyok, de hol nász
Még a világosi fegyverletétel előtti napon ütkö éji nyoszolyád, hol pihen a vitéz tested ? A véres ajk
zött össze kicsi századával Adorján kapitány Demidof mosolygott.
ezredes kozákjaival s midőn egy dombnak szorítva,
— Ne félj, drágám, elrejtőztem az édes haza föld
másodmagaval maradt tíz ágyúval 3 óra hosszáig birta jébe, a míg a mienk volt!
ki az oroszok támadását, jól irányított lövésekkel tize
Viola pedig tudni akarta, hol van ez a hely? S
delve tömött soraikat. Hanem aztán rohammal vették neki indult örjitö fajdalmával, vigasztalan kétségbeesé
be az oroszok a kis ágyuteiepet s maga Demidof sével keresni Adorján nyugvó helyét. S a mint úgy
kardja osztá a végzetes csapást Adorján fejére, melyen szorongatta kedvese fejet, valami tört vas maradja
még az utolsó diadal el nem hervadt borostyánja
kezében. Egy kardnak hegye volt ezzel a felírással:
zöldült . . 1
Demidof.
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Turócz-Szent-Márton,

f

tartottak meg tavaly összesen 4 kiállítást és pedig Turóczmogyóbon : Pribóczon; Liptóinegyében: Liptó-SzentMiklóson, Rózsahegyen és llibbén. A turóezmogyoi kiállí
tás igen kiolégitönok mondható, a mennyiben meglehetős
sok (kőrltlbolUl 150 drb.) s igen jó, meglehetős egyön
tetű marha lett lelhajtva. A Liptóiján tartott kiállítások,
különösen a rózsahegyi s hibbei igen gyöngék voltak.
L.-Szt.-Miklóson is csak a nagyobb birtokosok marhája
mutatott szebb formát. Itt a dijak tisztán csak ösztönzé
sül, de nőin jutalomképen lettek kiosztva. A díjazásokat
mind a két megyében a gazdasági egyesület rendezte.
Kimutatás az állami s egyéb kiosztott dijakról:
Kiosztott pénzdíjak
A lenyészállat-dijazások
száma

állami
K

Turóczvármegyében Pribóczon
Liptóvármegy. L.-Szt.-Miklóson
»
Rózsahegyen
»
llibbén . . .

500
112
88
700

f

gazdasági
egyesületi összesen

K

—
—
— | 120
1255
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500
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1075
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pesten is ünnepelték Jus'h Ferenczet. Tiszte rázendített a Rákóczy-indulóra s hangjai mellett Stein
letére lakomát rendeztek a Bristoli szálloda Lajos és Spitz Gyula, mint Carneval-herczegek által
nagytermében, melyen a következők vettek kivont karddal vezetett álarezosok husszú sora egy
szerre betódult a terembe s megkezdődött a vig, paj
részt: Latinovics Géza, Leidenfrost László zán mulatozás. Nemcsak az álarezosok nagy száma,
Szuhányi Ferencz,Bauer Antal,Manaszy György de minden pompát kifejteni látszó jelmezük méltó
Chabada J, Angyal József, Osztroluczky Miklós, ámulatba ejtették a közönséget. Szemünk nem tudott
Babó Lajos, Domahidy Viktor, Neisziedler Ká eleget látni a sok színű és ragyogó öltözetnek fényé
roly, Feszly Béla, Vermes Béla stb. A lakoma től, s ez az oka, hogy nekem sem sikerült hamarosan
összegeznem, ki és mily jelmezben járult hozzá az
során Dlköszöntőt mondottak: Neisziedler Ká estély fényét emelő gyönyörű képhez.
roly Justh Ferenczre, Justh a társaságra, Angyal
Brüll Janka (orosz nő), Dr. Haáz Simonné (spa
Neisziedlerre, Szuhányi Latinovics Gézára. A nyol nő), Holander Hermin (vadrózsa), Kellermann
Berta
(spanyol tánezosnő), Löwinger Malvin (franczia
társaság Justh Ferencz feleségét szül. Batthany
apród), Löwinger Malvin (nap), Reichmann Sándorné
Mária grófnőt táviratilag üdvözölte.
(chinai nő), Rosenfeld Erzsi (csipkerózsa), Spitz Irma
— Márczius 15-dike a Felvidéken, a szabadság haj (tenger), Spitz Mariska (török nő), Zipser Viola (el

—

Figyelemre méltók azok a javaslatok is, a miket
jelentése végén tesz a felügyelő.
Azon nagyfokú szegénység és nyomor — úgy
mond, — moly a felügyelőség némely vidékén, úgy kü
lönösen felső Zólyom- s Arvamegyében uralkodik, kivá.natosnak tünteti fel, hogy ezen vidékeken a lakosság
végleges elszegényedése és kivándorlása s teljes tönkre
menetele ellen külön, az eddigieknél erélyesebb, hatha
tósabb intézkedések lépjenek életbe. Így felső Zólyommogyében különösen a telepes, de sok más községben
is szükséges volna minden tekintetben megfelelő állandó
legelőket kihasítani, mert ezen községeknek most, da
czára annak, hogy erdők s havasok közé vannak ékelve,
úgyszólván semminemű legelőjük nincsen. Ugyanez szük
séges volna felső Árvában is; de mig egyrészt Zólyom*
megyében van elég legelő a községek körül, csak hogy
mind a kincstár birtokában vannak és ez természetesen
nem engedi a legeltetést, — addig Árvában volna községi
terület elég, de ott legelő nincsen, ezt kellene előbb
létesíteni. Ehhez azonban a nép nem ért s magától ilyen
munkára nem is vállalkoznék. Nagyon üdvösnek tartaná,
ha felső Árvában minél több paraszt-minta-gazdaságot
létesítene a kormány, hogy a nép, melynek gazdasági
viszonyaival jelenleg az állattenyésztési felügyelőn kívül
senki sem törődik, mert ott sem gazdasági egyesület,
sem más hasonló társulat, vagy bizottság nincs, saját
szemmel láthatná a helyes és okszerű gazdálkodás elő
nyeit. Mert ha a felügyelő figyelmezteti is egyes dolgokra,
azáltal, hogy aránylag mégis igen ritkán kerül cgy-egy
községbe, ezen figyelmeztetésnek nincsen foganatja, kü
lönösen mivel népünk csak akkor hisz valami újdonság
jogosultságában s helyes voltában, ba az eredményt ön
maga látván, szemébe tűnvén annak előnyei, az elöbbcni
állapot hátrányaival szemben ő maga is meggyőződik
róla; továbbá különösen Zólyom- és Arvamegye fencmlitett részein a jelenlegi marhaállomány oly rossz, hogy
ezt javítani majdnem lehetetlen. Igen üdvös volna ezen
marhát teljesen kisajátítani s más fajtát meghonosítani.
Népünknek különben nincsen módjában, hogy faj
marhára tegyen szert, mert a felügyelőség egész kerüle
tében, alig van 1 —2 tenyésztő, kitől megfelelő fajmar
hát beszerezhetne, igv ha akarna is jobb marhát nevelni,
nem teheti, mert megfelelő anyagot nem kap. Ezen rop
pant hátránynak megszüntetése czéljából évente 50—100
drb. üszőt kellene minden megyébe behozni és a gazda
közönség között kiosztani.

HÍREINK.

nalát az egész Felvidéken a szokottnál is fényesebben zászi nő), Reichmann Sándor és Krasznetz Iván (chi
készülnek megünnepelni. Beszterczebányáról, Körmöczbá- nai boxerek), Laufer Adolf (spanyol lovag) s még
nyárul, Zsolnáról, Rózsahegyről, Lipló-Szt.-Miklósról, Alsó- sokan, felejthetetlen gyönyörű látványt nyújtottak.
Kabinból vannak tudósításaink, a melyek mind azt hir
Csak a demaskirozás után tudtunk felocsúdni
detik, hogy a magyar hazafias érzés e napon mindenütt a csodálatból s elragadtatásból, mert íme valóságos
kifejezésre jut. Zólyomban maga a város polgármestere embereket láttunk magunk előtt, pedig abban a hitette közzé a fölhívást e nap megünneplésére; itt kivi szerr.ben voltunk, hogy tündérországban vagyunk. így
lágítást, fáklyásmenetet is rendeznek dicséretére a város önként értetődik, hogy ez a fokozódó jó kedvhez
lelkes polgármesterének Skrovina Mátyásnak és a haza nagyban hozzájárult. A szünet alatti küzvacsora
fias polgárságnak. Terünk nem engedi, hogy a részletes alkalmával felhangzottak a pohárköszöntők, melyek
programmokat közöljük. Turóczvármegyében Turócz-Szt.- sorát Dr. Haáz Simon nyitotta meg, éltetvén a díszes
Mártonban a Magyar Kaszinó ez évben is ünnepi be hölgykoszorút. Spi'z Gyula szép szavakban emlékezett
széddel és társas vacsorával, az állami iskolák tantestü meg a jótékonyságával áldásosán működő szuesányi
lete és ifjúsága pedig gazdag tárgysorozatu ifjúsági ün nőegyletről, Hinkó Ferencz pedig ennek elnöknőjére
neppel fog megemlékezni márcz. 15-dikéröl. Az ünnepély ürítette poharát, Braun Soma a szuesányi hazafias
délután 5 órakor fog megtartatni s a beszédet Boldis I. és vendégszerető közönséget köszöntötte föl. Az ügye
igazgató mondja. Znióváralján a Magyar Olvasókör is sen rendezett négyeseket, melyek alkalmával Laufer
ünnepel, társas vacsorát rendez s itt az ünnepi beszédet Adolf ruttkai tánezmester szakavatottságáról volt alkal
Justh Ferencz orsz. képviselő mondja. Az állami tanitó- munk meggyőződni, 40 pár tánczolta. Szóval ismét,
képezde szintén ünnepel. Ruttkdn nagyobbszabású ünnep meggyőződtünk arról, hogy a sok fényes sikernek
ségre készülnek. Valamint megünneplik e napot Turócz- örvendő szuesányi tánczestélyek ismét eredményeztek
Yármegyében a hazafias szellemű tanítók is, megértetve egy fényeset, a mi csak a szuesányi társadalom élénk
növendékeikkel, hogy az a szabadság, melyet ma élve mozgalmának rúgóját képezi. Adja isten, hogy még
zünk márcz. 15-dikén ünnepli születése napját. Az ünnep sok ily pompás estélyt a legjobb kedvben s*egészségben
ségek lefolyásáról rövid tudósításokat fogunk közölni.
rendezhessenek.
Br. S.
— Megyei élet. Turóczvármegye törvényhatósági
— Hivatalátköltözködés. Az állami hivatalok el
bizottsága f. hó 14-én délelőtt tartja meg ez évi tavaszi helyezése czéljából felállított palota uj lakót kapott,
rendes közgyűlését. Ezt megelőzőleg az állandó választ amennyiben az erdőfelügyelöség a f. hó 1 -seje óta
mány í. hó 6-án tartott ülést.
már uj helyiségeibe tette át működésének színhelyét.
— Uj alapitó-tag. A Turóczmegvei Jótékony Nő— Ruttka veszedelme. Nagy veszedelem fenye
egylet kötelékébe újabban gróf Nyáry Kálmánná ren gette a ruttkaiakat a hónap első napjaiban. A hir
des tag lépett be 50 koronás alapitó-tagnak. Vajha telen beállott esőzés és olvadás következtében a
mennél többen követnék a nemes grófné példáját! Vág felülről nagymennyiségű jeget hozott mely az
Különösen a ruttkai hölgyeket nélkülözi a nőegyesü itt még szilárdan álló jégen összetorlódott úgy, hogy
let kebelében, úgy hogy ott képviselve nem lévén, a vizet egyenesen a ksod. vasút rendező pályaud
kellő tevékenységet sem fejthet ki az ottani szegé varára vetette volna. A hirtelen beállott hideg idő
nyek és segítségre szorultak között. Tudjuk, hogy ott és a vasút preventív intézkedései azonban a veszélyt
a Vöröskereszlegyletnek van fiókja, de mivel ezen egyidőre elhárították.
>
egyesület, csekély tagsági dij mellett egyéb czélokat
— Változások a kassa-oderbergi vasútnál. Wilheim
is követ, igen természetes, hogy nem tehet annyit a
jótékonyság terén, mint a mennyit különösen ily vál Gusztáv felügyelő az igazgatóságtól Teschenbe helyez
ságos időben tenni kellene, s igy nagyon is helyén tetett; Ditrich Ottó. a Poprád-Kassai vonal forgalmi
főnöke pedig hason minőségben a Poprád-Ruttkavolna a vállvetett működés.
Gsáczai vonalrészre lett áthelyezve.
— Nyilvános köszönet. Az e hó 4-én tartott purim— Zólyommegyei hírek. Beszterczebányán az uj
bál rendező bizottsága a bál tiszta jövedelmét, vagyis
115 koronát és 80 fillért a szegény gyermekek fel felsőkereskedelmi iskola már a jövő tanévben meg
ruházására szolgáló alap gyarapítására nálam mint fog nyílni. Ugyanott a város villamos világítását
ezen alap kezelőjénél, mai napon beszolgáltatta. tervezik. Dr. Répási Mátyást Zólyomvármegye nép
Ugyancsak erre a czélra Fischer Ármin Vriczkón e szerű alispánját névnapja alkalmából az egész vár
hó 7-én Spitz Gusztáv házában tartott családi ünne megyéből számosán üdvözölték. Az általa adott lako
pély alkalmával 40 koronát gyűjtött. Midőn ezen össze mán Kürthy Emil kamarás főispán, ki rövid ottléte
geket ezennel nyilvánosan nyugtázom, kedves köteles alatt is teljesen megnyerte a megye rokonszenvét,
ségemnek tartom, a nevezett rendező bizottságnak, mondotta az első felköszönlőt. Zólyom városnál egy
valamint Fischer Árminnak a nemes ügy érdekében újonnan szervezett alkapitányi állásra hirdettek
kifejtett buzgóságáért, valamint a szép sikerrel ko pályázatot.
— Liptómegyei hírek. Kiinger Ede a vármegye
ronázott fáradozásáért e helyütt is elismerő, őszinte
szövő iparának fellendítése és a párisi kiállítás kö
köszönetemet nyilvánítani. Rosenzweig Arnold.
rül szerzett érdemei elismeréséül a Ferencz-Józsefrend
— Nyomor és segítség. Említettük már hogy a lovag keresztjét nyerte. Liptó-Szt.-Miklóson a magyar
ruttkai állami iskolában 4 teljesen szegény árva úri társaság hölgyei bazárt és tánczmulatságot re n 
gyerek van, kik egyedül az isten gondviselésére és dezne e hó 16-án. A liptó-tarnóczi tűzoltó egylet leg
az emberek könyörületességére vannak utalva. Fábián utóbb tartott közgyűlésén több tiszteletbeli tag vá
Lászlóné állami óvónő látván a nyomort, a jószivü lasztatott meg. Ezek között találjuk Szmrecsányi
emberbarátok figyelmébe ajánlotta a négy elhagya Arisztid főispánt és Joób Marczel h. alispánt is. Dr.
tottat s az eredmény meglepő volt. A közönség gróf Matuska Lászlónak a »Liptó« szerkesztőjének
önkéntes adakozásából a gyermekek most már meleg pedig a tűzoltóügy rokonszenves felkarolásáért kö
téli ruhában és jó czipőcskékben járnak az iskolába, szönetét szavaztak.
hogy megtanuljanak hálásak lenni az isten és em
— Magas életkor. Tegnap hunyt el Turócz-Szkleberek iránt, kik nem hagyják őket az utcza sarában nón özv. Sonnenschein Samuné 98 éves korában.
veszni. Az önkéntes adakozásból eddig 45 korona
— Hazafias ünnep Ruttkán. A ruttkai hazafias
pénz és sok használt, de még elég jó ruha gyűlt
össze. A pénzből czipőket, ruhákat és naponkint magyar ifjúság a hivatalos április 1 1 -ike mellett a
hagyományos
márczius 15-két is fényesen akarja
kétszer enni kapnak a gyermekek. Az adakozók
neveit hosszadalmas volna közölni de örvendünk, megünnepelni. E végre már teljes mértékben folynak
az előkészületek. Lesznek szavalatok, ünnepi beszéd
hogy felhívásunknak meg lelt a várt eredménye.
és hazafias dalok. Paulinyi Gábor tanító már hetek
— Gyászrovat. Ugyanakkor, midőn Szucsányban óta tanítja a jó magyar dalokat az ezen alkalomra
az 5-éről 6-ára virradó éjszaka a pezsgő fiatalság vig alakult férfiakból és nőkből álló-vegyes karnak. Az
tánezban élvezte a fiatalság örömét, a hajnali órák ünnepély után valószínűleg tánczmulatság lesz.
ban egy fiatal élet vált ki az élők sorából, jobb létre
— Összeógett gyermek. Tótprónai levelezőnk
szenderüll. Részvéttel vettük Lencsó József, szuesányi
körjegyző halálhírét, kit már hosszabb idő gyötört írja, hogy ott a múlt napokban egy magával tehetet
len
öreg
emberre bízták egy kis gyermeket, a ki,
kínos betegsége, s most a könyörtelen halál váltotta
az öreg észrevette a tüzes takarék tűzhelyen,
meg szenvedéseitől. Béke lengjen porai fölött. Az el mire
annyira
összeégette
magát, hogy az esetben ha élet
hunytban Dr. Lencsó János járásorvos testvéröcscsét
ben marad, egész életén nyomát fogja viselni a szü
gyászolja.
lői gondatlanságnak.
— A szuesányi álarezos bál. A már hetek óta
—■ Tanitóváltozás. Papp Mariska turócz-szt.-máriai
nagy izgalom és előkészület közepette várva-várt, a
szuesányi izr. nőegylet állal saját pénztára javára rk. folekezeti iskolai tanítónő O-Lublóre választatván meg,
rendezett álarezos jelmezestóly f. hó 5 én folyt le, s szt.-máriai állomásáról lemondott. Benne a turóczmegyei
valóban igen fényesen sikerült. Az álarezos jelvények tanítóság egy lelkes tagját veszíti. A mosóczi rom. katli.
kel s egyébb diszitésekkel felpompázott terem már elemi iskolához pedig az eltávozott Vojtyák Antal
korán telt meg nagy számú és distingvált közönség helyébo Czinczik Gábor választatott meg.
gel, türelmetlenül várva az álarezosok jövetelét. Azok
— Színészet. Kúnhegyi Miklós szepesi színtár

— A „Felvidéki Híradó" érdekében la
punk felelős szerkesztője személyes érintke
zést keres a szomszédos vármegyék intéző
köreivel. Az a czálunk ugyanis, hogy lapunkat,
mely hivatva van a tót F elv id ék viszonyait
és társadalmi bajait feltárni, minél szélesebb
alapra fektethessük. Ez a kérdés nem tisztán
turóczi kérdés; ehhez az egész tót Felvidéknek
szava van s ezt óhajtjuk tolmácsolni mi, kik
itt a magyar ellenes küzdelmeknek góczpontján
vagyunk. De ehhez minden oldalú támogatásra
van szükségünk. Lapunk szerkesztője legutóbb
Beszterczebányán járt s bár a véletlen úgy
hozta magával, hogy a vezető férfiakat nem
is találta honn, mégis a legmelegebb érdeklő
dést tapasztalta mindazok részéről a kikkel
érintkezhetett. Legközelebb Lipló-, Árva-, Trencsén és Bars megyék intéző köreit is szemé
lyesen fogjuk tájékozni törekvésünk czélja és
méreteiről.
— Ju s th FereilCZ orsz. képviselőt a vas
korona renddel történt kitüntetése alkalmából
úgy választó kerületéből, mint más helyekről
is számosán, személyesen, levélben, vagy táv
iratban üdvözölték. Legközelebb pedig a zniefváraljai M agyar O lvasókör intézett hozzá
meleg hangú üdvözlő iratot, biztosítva a kép
viselőt változatlan tiszteletük és igaz ragasz
kodásukról. Mint értesülünk Ju sth Ferencz,
orsz. képviselőt D arányi Ignácz földmivelésügyi m. kir. Miniszter közvetlenül értesítette
a legmagasabb helyről jött kitüntetésről. Buda- azonban nem várakoztattak magukra sokáig, a zene sulata, mely a kiosztott színházi jelentésekkel e hó

Turócz-Szt.-Márton,
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második felében való idejövetelét már jelezte. Alsó , 343 részvényt képviselő 28 részvényes. A csak á
Kubinban időzik most s már rövid ottléte alatt sike tárgyból álió napi-rend minden vita nélkül simán
rült neki a közönség osztatlan bizalmát és szerete folyt le. Felolvastatott az igazgatósági jelentés, mely
tét megnyerni úgy sikerült előadásaival, mint saját kiemelte, hogy a lefolyt, mint már az előző években
zenéjével, mely utóbbiakról a lapok csak dicsérete is uralkodó kedvezőtlen pénzviszonyok és maga
ket tudnak felhozni. Ez elég ahhoz, hogy bennünket kamattételek hátrányosan befolyásolták a gazdasági
szivark ap ap ir • ■ • • •
arra kecsegtessen, miszerint a sok élvezetes estének tevékenységet. De mind a mellett sikerült az intézet
legyünk részesei. E rovatban említjük meg, hogy üzletmenetének ólénkebb lendületet adni és lényege
• • • « . - sz iv a r k a h ü v ely
sen
nagyobb
forgalmat
elérni.
Ezután
jelenti
a
felü
Báródy Károly színtársulata, mely tavaly nálunk
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb
időzött, a mai naptól Zólyomban kezdte meg műkő gyelő bizottság, hogy az ügykezelést szigorúan ellen
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek,
őrizte és hogy a mérleg összes tételeit alaposan
a melyek az egészségre, főképen a légzési szervekre káros
dését.
megvizsgálta és rendben találta. A tiszta nyereség
hatással lehetnek, mellőztetnek.
— Uj hitelintézet Ruttkán. Kempny Károly kassa- felosztására nézve csatlakozik az igazgatóság indít
Jacobi Monopol
oderbergi vasúti hivatalnok kezdeményozésére Ruttkán ványához, mely szerint a 25676.52 koronányi nyeiePleur"
hitelintézet alakult. Egyelőre 600 drb. 100 koronás rész ségböl a tartalékalap javadalmazására 4000 korona,
szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
vényt bocsátanak ki.
jutalékokra 2567 K 65 f, osztalékra 12000 K és egy
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá
— Hymen. Tomasckoff Lipót, zazrivai lakos f. hó különleges tartalékalap alakítására 7108 K 87 f for
nyoznak. — Kapható :
27-én Stubnyafllrdőn esküszik örök hűséget Stranszky dítandó. A közgyűlés a jelentéseket tudomásul vette,
Wlx Miksánál T.-Szt.-Miirtonban.
elfogadta a nyereség felosztására vonatkozó indítványt
Jakab és ncjo bájos és kedves leányának Irénnek.
— Sorozások. Zólyomvármegyébcn Broznóbányán és megadta az igazgatóságnak a felmentvényt. Végül
f. hó 2-án, a broznóbányai járásban 4—6-án, Besztcrczc- a vezérigazgató fizetése 1600 koronáról 2400 korobányán 8-án, a beszterczebányai járásban pedig 8—13-án [ nára emeltetett.
tartják meg. Turőczvdrmegyében Stubnyaftlrdöbcn 14. esi
— Eltűnt távirász. A Ksod. vasút egyik távirásza
15-ón, T.-Szt.-Mártonban pedig 16., 18. cs 19-én fognak Rozsás István f. hó 4-én búcsút vett a kapufél fát ól
ú- A híres
elfelejtvén
több hitelezőjével leszámolni. Eltűnése
megtartatni,
— Purim-tánczestély Turócz-Szt.-Mártonban. F. úgy a szolgálati mint a politikai hatóságnál beje
r
zacskóin
1
hó 4-én folyt le az itteni izr. iskola helyiségeiben az lentetett.
itteni purim-tánczestély, mely a várakozásoknak megfe
rajt áll a MAUTHNER-mév.
Szerkesztői üzenetek.
lelőig sikerült. A szép szánni közönséget a sok idegen
SSgAmelyen nincs rajt,az üS..-s___
F. L., Ruttkán. Nem tartjuk ugyan helyesnek a feleke’
is szaporította s miután sok tánezos volt, a hölgyek
----H h Ryyfír5®
ugyancsak jól mulattak. A négyeseket 44 pár tán- 'zetek szerint alakult nőegyleteket, annyival is inkább, mert Ilii
enni liiénw nft * összetartotta a kö- í az ‘*7 törekvések a már szép eredményt elért és áldásosán
czolta. A jó kedv sem
lnail)ZOtt S ..
.
működő Turóczmegyei Jótékony Nőegyesület hatását csorbitzünséget majdnem kora
kora reggelig,
reggelig, c
ig eieg
de
elóg leven
leven ajooui,
ajoDOJ, | ják Aztán h a jó t akarunk tenni, úgy sem keressük, hogy ki
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a kifáradt táuczosok elszéledni kezdtek. Még az anyagi milyen vall isú. — Sz. V., Szklenó. Alkalmilag sorát ejtjük. —
sikerről szólva, az igen kedvezőnek mondható, mit a i Felvidék szerk., Bcszterczebányán. A cserepéldányt megindítoltűk. Kénük ügyünknek szószólója lenni. — Pásztor, Körmöcz
beszámolásból is tudunk. Ez alkalommal figyelmébe aján bányán.
Ebből a számból kiszorult, de a jövő számban hozni
lom a rendezőségnek azt a fontos körülményt, hogy fogjuk. — Dr. Gróf M. L., Liptó-Szt.-Miklós. Legközelebb Liptóba
buzgalmát ne csak egyeseknek, de az egész közönség megyek s addig is figyelmébe ajánlom törekvésünket — B. 0..
nek szenteljék és ne szolgáltasson okot az idegen ven Znióváralján. Igen sajnálom, hogy . távol kellett lennem. A
meleg pártolással elküldtem. Czikkét köszönöm, leg
dégek appreliensiójára s tartsa szem előtt az egyetértést. kérvényt
közelebb meg fog jelenni. — „A Kaloda11. A közlendők közé so
Jelenvolt. roztuk,
s ilyen apróságokat máskor is szívesen fogadunk, ha
— Mulatság. Tegnap folyt le Ruttkán az ottani izr. röviden, tömören, jóízűen meg lesznek irva.

Nőegylct által rendezett tánczestély, melynek sikeréről
a jövő számunkban értesítjük az érdeklődőket. Ugyan
akkor Várnán is volt purim-tánczestély; Zsolnán pedig
e hó 16-án rendez az ottani izraelita Nőegylct színi elő
adással egybekapcsolt tánczestélyt.
— Nagy szerencsétlenség Privigyén. A jégtömeget
k
k»
könyü szerrel akarták megindítani Privigyén mely czélból
a
dinamitot szereztek be. Egy városi hajdú volt megbízva
a robbantás eszközlésével. A szerenecsétlen ember addig
babrált a kanóczczal inig a töltény felrobbant s teljesen
szétmarczangolta. Kívüle még ketten szenvedtek súlyos
és heten könnyebb sérülést. A két súlyosan sebesült
életben maradásához sincs remény.
— Meghívó A »Ruttkai Daloskor* a ks.-od. va
súti föműhelyi zenekar szives közreműködésével f.
év és hó 15-én. Ruttkán a vasúti állomás I-II. oszt.
éttermeiben hazafias ünnepélyt rendez, melyre a ,
n a g y m é lysé g b ő l fa ka nagyérdemű közönséget, tisztelettel meghívja a dalos
kor választmánya. Az ünnepély kezdete este pont
1 | d ó á lla n d ó összetételű, K |^
VaO órakor. Külön meghívók nem küldetnek. Ruttkán,
1901. évi márczius hó 6-án. Olsavszky Gyula dalos-,
igen tiszta, c a lc iu m és g i
köri elnök, Veszély Imre dalosköri jegyző.
:
m a g n e s iu m - h y d ro c a r— A tótprónai jótékonyezélú lánczmulatság 17 j
koronát jövedelmezett, a mely összeget az ottani
b o n a to s ásvá n yvízn e k
állami elemi iskola szegény tanulók segélyezésére'
m in ő s íte n d ő .
fordították.
j
— A pénteki vonatok késésének az volt az oka,,
hogy Krivány-Gyetva állomáson a 374 sz. tehervonat'
neki ment az ott álló 351 sz. tehervonatnak a minek
következtében a mozdony s mintegy 10 kocsi kisiklott Kapható minden jobb fiiszerkereskedésben
s összeroncsolódott. A szerencsétlenségnek egy áldozata
és vendéglőben.
van, a váltóőr, aki látva, hogy az ő hibájából történt a
baj, haza szaladt és borotvával a nyakát vágta meg s
meg is halt. A vonatok csakis átszállással közleked
M eghívás
hettek. Az akadályt 2—3 nap alatt elhárítják. A vizsgá
latot megindították.
— Alakuló közgyűlés. A Turóczi Kereskedő Ifjak
t. ez. kiküldettjeinek a
Egyesülete folyó hó 12-én, esti 8 órakor a Stcincr-féle
teremben tartja alakuló közgyűlését.
f. é. márczius 17-én
(esetleg márczius 24-én)
— Nyilvános köszönet. A fo’yó hó 4-én az izr.
iskola termeiben megtartott jótékonyezélú tánezmu- délután 1 órakor, Turócz-Szt.-Mártonban a
latságon, mint tiszta maradványt, 115'80 koronái
rendeltetési helyére juttattunk. Jegyeiket megváltot Turóczi kaszinó helyiségében (Dom-ban)
tartandó
ták s felülfizették: Sibner Gyula 12 K, N. N. 10 K,
Franki Ede, Fischer Ármin 6—6 K, Dr. Haáz Jakab,
Náthán Henrik, Pollák Jaka , Waldman Vilmos Ruttka
4—4 K. Gróss Samu 3.20 f, Boyer Jenő, Bindfeld
Ármin, Graber Jenő, Fischer Nándor, Steiner Samu,
Wortman Lipót 3—3 K, Hercz Ign., Berger Simon,
T á rg y a ik ::
Tandlich Miksa. Wix Miksa, Löwy Mór, Löwy Zsig1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelen
mond, Kmety György, Holliinder Samu, Fischgrund
tése
és
az
1900.
évi zárszámadások beterjesztése.
József, Rutlka 2—2 K, Steiner Laczi, Haáz Ignácz,
2. A felügyelő bizottság választása.
Weiszenstein Henrik, Laufer Mór, Deutsch Vilmos,
3. Kiküldöttek kiegészítői választása.
Scheinberger Mór, Zimmorspitz Simon, Löwy Nándor,
4. A tart. alap magassága iránti határozat.
Reiss Izidor, HofTmann Lipót. Schwarcz Mór, Spitzer
5. Indítványok, melyek a közgyűlést megelő
Károly, Fischgrund Jakab. Héda Pinkusz, Büchler
zőleg
legalább 3 nappal előbb az irodában beadandók.
Márk, Trostler Zsigmond (Budapest), Grossmann Miksa,
Turócz-Szt.-Mártonban,
1901. évi márczius 8-án.
Eckstein Mór Trebosztó 1—1 K. Fogadják ezen ada
kozók hálás köszönetét a
Rendezőségnek.
Az igazgatóság.
— Szörnyet halt Zachárné lezsjachoi fiatal aszszony ki a padlásról való lejövetel közben megcsú
szott és leesett. Minden élesztési kísérlet hasztalan
maradt, a szerencsétlen fiatal asszony azonnal kile
helte lelkét.
— A turóczi kereskedelmi és hitelintézet f. hó
3-án tartotta XXIX. rendes közgyűlését. Megjelent

a Turóczmegyei kér. betegsegélyző pénztár

essrs.

l i i i

Turóc-szt-mártoni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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Jobb és megbízhatóbb

gazdasági- és kerti-magvak
nem léteznek, mint a minőket 27 év óta szállít

M A U T H IW

E R Ö d ö n

cs. és kir. udvari szállító magkereskedése I l i i r i n p c N t c i i .
rodák és 1 VII., RottenbirTer-utcza 33. szám. (Közúti villamos
raktárak: / megállóhelye)—
r ~~~Elárusító
1 VI., Andrássy-út 23. szám. (A m. kir. operával
helyiségek: / szemben.) ..... —
==

( B E R G E R S IM O N czip ész
<

Turócz-Szt.-Mártonban

? ajánlja a mai kornak megfelelően berendezett
/ czipészeti műhelyét mindennemű férfi-, női- és

) gyermek-

l á / o - Icf* l o e l i ;
mérték utáni készítésére, valamint kész

(

czipö-készletét
melynek állandó nagy raktára mindenkinek igé
nyeit kielégíteni képes.

Pontos, gyors és olcsó kiszolgálás!

A R lc h t e r - fó ie

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
régi kipróbált háziszer, n moly inár több mint 30
év ótA megbízható bedörzsölésűl alkalmaztatik kÖM
vénynél, csuznál és meghűléseknél.
In t é s . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskormindig
—---- figyelemmel legyünk a „Horgony" védjegyre
ee a „Rlchter"

ezógjogyzésre.

80 f.. 1 k. 40 f. és 2 k. árban úgyszólván minden
gyógyszertárban kapható. Főraktár: T ö r ö k
J ó z s e f gyógyszerésznél B u d a p e s t e n .

Richter F. Ad. és társa,
csáB í. és

®

kir. u d v a r i

R u d o ls t a d t .

szállító k .

»

ós az abból
előállított
hasonnevű
az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja.
! W Egy kiséret erről mindenkit meggyőz.
Kapható: Moskóczi Ferencznó üzletében Turócz-Szt.-Mártonban

sziv a rk a 
papir

sziv a rk a 
hü vely

