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A „F E L V ID É K I H ÍR A D Ó "
szerkesztősége és kiadóhivatala.

meg. Immár két évtizeden át volt buzgó harezosa a 
Felvidék magyarságának. Élénk figyelemmel kísérte azokat 
az áldatlan támadásokat, melyeket a tót túlzók a ma
gyar hazafias állam-eszme kárára évről-évre fokozottabb 
bátorsággal és jobb ügyhöz méltó kitartással intéztek.
Ezekről tájékozta a magyar közvéleményt és feltárta 
azokat a veszedelmeket, melyek bennünket a tót túlzók 
részéről fenyegetnek.

Hogy lapunk ezen feladatát kellő nyíltsággal tel
jesíthesse, politikai lappá alakítottuk át. Számítva 
arra, hogy most, a midőn a nemzetiségek az által, hogy 
képviselőik vannak a parlamentben, kiléptek a passivi- 
tásból, az érdeklődés nagyobb mértékben fog nyilvá
nulni a  felvidéki magyarság küzdelme iránt, a mi hogy 
igy is van, bizonyítja az is, hogy nemcsak a Felvidék 
intelligencziája, de vezérlő politikusaink is sorakoznak j tások előtt11 k if e j te t tü k  vo lt n é z e te in k e t arra 
lapunk támogatására. n é z v e , hog y  m e ly ik  k ö z ig a z g a tá s t ta r t ju k  mi leg-

Czélunk nem az, hogy az általános és az országos jo b b n a k , le g czé lsz e rű b b n e k , s em e fe jte g e té -  
politikai mozgalmakban részt vegyünk. Ma már minden s e in k  a b b a n  c s ú c so so d ta k  k i, hog y  az a k ö z 

napi lapokat és ezekből bősé-

Az utolsó tisztújító m egyei 
választások  után.

Lapunk múlt évi 49. számában megjelent 
vezető czikkelyünkben —  „A z  utolsó válasz-

intelligens ember olvas 
ges tájékozást nyerhet minden irányban.

Mi csupán a felvidéki magyarság hazafias mun
kásságának irányításában akarunk részesek lenni. Ismer
tetni kiváltjuk a  tét túlzók törekvéseit: tájékozni kíván
ju k  a  magyar közvéleményt azokról az aknamunkák
ról, a melyeket a tót túlzók állandóan, nagy összetar
tással és kitartással végeznek

Teljes bizalommal fordulunk tehát az egész Fel
vidék magyar intelligencziájához és mindazokhoz, a kik 
a Felvidék magyar hazafias törekvéseinek őszinte bará
tai és azok iránt érdeklődnek, kérve ökot, hogy a 
„Felvidéki JHradtí-.rs, mely itt Turócz-Szt.Mártonban, a 
tót túlzók főfészkében, immár két évtized óta hazafias 
lelkesedéssel és önzetlenül szolgálja a magyarság érdekeit, 
fizessenek elő és tegyék lehetővé, hogy lapunk ieladatát 
minél sikeresebben teljesíthesse.

Abban a reményben, hogy törekvésünk méltány
lásra talál, lapunk mai számát megküldöttük mind- 
azoknak, akiktől lapunk támogatását reméljük. Mind
azoknak, a kik akár mint a Felvidék magyar társadalmának 
tagjai ösztőnszerllleg hivatva vannak táborunkban lonni, 
de azoknak is, akikről ügy tudjuk, hogy a magyarság I

igazgatás lesz a legjobb, a legtokélyetesebb, 
a mely a nép boldogulásán fog  fáradozni.

Benső megelégedésünkre szolgál, hogy 
nemcsak mi, hanem a gyakorlati vezető fér
fiak is ezt a nézetet val'ják, — a mint hogy 
máskép nem is lehet, mert az igazság ebben 
is csak egy lehet.

A pestmegyei biz. tagok a tisztújító köz
gyűlés után áldomásra gyűltek össze, s ez 
alkalommal G ulner Gyula belügyi államtitkár 
felköszöntőt mondott, amelyben a kővetkező
ket is mondotta :

„A jog cs igazság az a közkincs, a melyet min
den tisztviselőnek féltve kell őriznie. Mert ha csak a 
napszámos jogát is sérti valaki, az sérti mindenkinek 
a jogát, az én jogomat is. Ez arra kell, hogy indítsa 
a tisztviselőt, hogy igazán szeresse a népet és értesse 
incg a néppel azt, hogy a tisztviselő arra való, hogy 
jogot és igazságot szolgáltasson a  népnek! Az a tiszt- 
viselökar, mely minden mcilcktekintot nélkül csak az 
igazságot és a lakosság érdekoit visoli szivén és szol- 
gálja, nemcsak kötelességét teljositi, nemcsak a nép
nek szeretőiét biztosítja magának, az Istennek tetsző 
dolgot cselekszik. Van rossz epidémia, — de én ügy 
vélem, hogy van jó  epidémia is. Ilyen jó epidémia 
lesz az, ha mindnyájunkra rá fog ragadni a lakos.

Ságnak, a népnek szeretető. És ha ez az epidémia 
általános lösz, ha ez a szollem mindnyájunkat át fog 
hatni, akkor leszünk igazi vezetői a népnek."

Igen, igen, a nép iránti szeretet legyen az 
a vezérlő eszme, a mely minden közigazgatási 
tisztviselőt, az alispántól kezdve az utolsó fa
lusi jegyzőig, lelkesítsen, buzdítson, — mert 
ebben a szeretetben rejlik nagyrészt nemcsak 
a nép, de maguknak a tisztviselőknek a bol
dogulása is. Ez az a titkos arkanum, a mely- 
lyel mindent el lehet érni, nélküle pedig sem
mit ; és a mely titkos arkanumnak minden em
beri kebelben megvan a tűzhelye is, a hol azt 
fejleszteni lehet, — minden ember keblében 
ott van a szív.

Utolsónak jeleztük a most megejtett vár
megyei választásokat, amivel azonban nem azt 
akartuk mondani, hogy most már a vármegyé
nek is nemsokára vége lesz, sőt kívánjuk, 
hogy vége legyen minél hamarább. Nem. Jól 
tudjuk mi azt, hogy a vármegyei rendszernek 
jó oldalai is vannak, és hogy éppen ennek a 
rendszernek köszönhette számtalanszor hazánk 
azt, hogy magyar jellegét, önállóságát, függet
lenségét megtartotta. De ha a múltnak, a tör
ténelemnek ezt a tanulságát latba vetjük, nem 
szabad szemet hunyni a nagy átalakulásokon 
keresztül ment közviszonyok előtt sem, és 
nem szabad siketeknek lennünk a kor politi
kai, közgazdasági és egyéb vezérlő eszméinek 
parancsszava előtt sem.

S éppen ezt nem akarja tenni az ellen
zék, a mely a kormány becsületes törekvései
ben mindenütt csak a batalmaskodás rugóját 
akarja látni. Ez az ellenzék bármennyire, han
goztatja is folyton azt, hogy csakis a nép ja
vát akarja, és csakis azt, a közigazgatási tiszt
viselők politikai függetlenségét többre teszi, 
mint a közigazgatás jóságát. Ez pedig uon- 
sens, mert a vármegyei közigazgatás is csak 
az országos kormányzatnak egyik ága, s a kik 
ezt a kormányrudat, a miniszterelnöktől kezdve 

jle az utolsó jegyzőig mozgatják, azoknak a 
főirányt illetőleg egyet kell érteniök, — mivel 
máskülömbeu bajba kerülhet az állam sajkája. 

|Ez világos. Hogy már mostan az ezen kor- 
Imányrúdon álló ezernyi sok ember nem egy-

A „ F E L V I DÉKI H ÍR AD Ó " T A R C Z AJA.
A Rákóczy-korszak Turócz- 

megyébeu.
—  A » F e lv id ék i H íradó* e red e ti tá rc z á ja . — 

Irta: Bráz Béla.
Budavár visszafoglalása nem hozta meg az or

szágnak az annyira óhajtott béke gyümölcsét. Megszűnt 
a török uralom, de utóhatása sorvasztóan hatott az 
ország függetlenségére. Magyarország a szó szoros értel
mében alig létezett, idegen lakta a vérrel szerzett s 
most is vérrel visszavett szép hont. Az absolutistikus 
irány hervasztó szele lengett át az egész országon még 
a  nagyszerű győzelem után is. Egyre jöttek a királyi 
pátensek, hogy a nemzet az idegen zsoldos katonaság 
részere pénzt és naturálékat (terménybelieket) adjon, s 
igy a  szegénységben sínylődő nemzet csak urat cserélt, 
de jobbulást nem érzett. A Kepartitió (hadi kivetés) 
jóllehet annak kivetéséhez országgyűlési intézkedés 
kellett, az országgyűlés ogybehivása nélkül rovatott ki a 
megyékre s katonai cxckuczióval hajtatott végre. Ez ellen 
a megyék jogos panasza, kérelme sehol sem talált 
visszhangra. A szerte csatangoló idegen zsoldos kato
naság durva önkénynycl hatolt be az immunis kúriákba, 
pusztította a portákat, zsarolta, kizsákmányolta a paraszt
ságot, de sem a nemes ember panasza, sem a földig- 
leigázott nép siralma nem talált igazságot. Az alkotinány- 
ellenes szellem nem halt ki Budavár viszszafoglalásával 
sem, melytől pedig a nomzet oly sokat várt cs remélt! 
a  német tanácsadók iránya előtt pusztában kiáltozónak 
UftTa volt nagyjainknak felszólalása s kérelmo a

trón zsámolyánál. A reménytelenség sorvasztó hatása ott 
ült a sziveken s az elszántságra készülődő kebel rejte
gette magában a felkelés szikráját. Tökölyi hült tete
meit alig tették le Örök pihenésro a galatai jezsuiták 
templomába, nejo Zrínyi Ilona mellé, s függetlenségre 
hivó szelleme már kitört koporsójából, füllángolt mostoha 
fiában, II. Bákóczy Fercnczben, (Tökölyi meghalt 
1705. szept. 13. a szécsónyi gyűlés tartatott 1705. szept. 
16.) ki már ekkor a munkácsi vár hős asszonyától — 
mint édes anyjától öröklött hősiességgel lobogtatta a 
szabadság zászlaját. Történetünk egyik legtisztább jelleme 
s legigazságosabb alakja ő, — kit — mint ilyet 
megyénk szomorít tragédiájánál az ónodi országgyű
lésnél fogunk bemutatni s megismerni.

Munkács várának feladása, után az ifjít Rákóczyí 
elszakították édes anyjától s mint árva gyermeket 
nevelték a bécsi udvarnál, de az idegen szellem beha
tásától menten szive gazdag volt honfiúi erényekben s 
a hazaszeretetét féltékenyen őrizte meg séápolgatta az udvar 
ármányai között. Bécstől, utóbb Prágától is szerencsésen 
búcsút vovén, sárosmegyei jószágaira vonult vissza, 
hova őt leginkább gróf Bercsényi Miklós hivatta s ama 
kérelme, hogy a honért valamit tenni kell. — vonzotta. 
1701. évben olíogták s Némot-Ujhelyro zárták el 
Zrínyi Péter börtönébe. Szerencsés kiszabadulása után 
Lengyelországba mcnokült, hol már hű társa, Bercsényi 
Miklós várta. 1703. tavaszán jött be az or
szágba kis serego élén, hogy kitűzze a Bákóczy zászlót, 
miután az elégedetlenség tüze már kigyuladt a Tiszán 
inneni megyékben (Bcrcg, Szatmár, Szabolcs).

A lázadás a tiszai részeken mind nagyobb tért 
hódított s nagyjaink közül mind többen csatlakoztak 
Rákóczyhoz — gróf Bercsényi Miklós, gróf Károlyi 
Sándor főispánok, Andrássy, Forgách grófok, stb.

Lipót király 1703. szept. 19-éről keltezett kir. le i
ratában fölhívja megyénket, hogy az istentelen láza
dástól s annak törekvéseitől tartsa távol magát s a 
királyi hűséget megőrizze, a nemesség a lázadás elnyo
mására keljen fel. A megye levélben Gróf Forgách 
Zsigmondhoz (vezérőrnagy i fordult, hogy Turóczmcgye 
mindig megőrizte királya iránti hűségét, de mivel körül 
van véve más megyéktől, nevezetesen Zólyom, Bars, 
Árva, Liptótól, melyekben a lázadás tüze már lobog, 
sem személyes insurrectiót nem szervezhet, sőt a királytól 
vár hadi segedelmei a lázadás meggátlására s a rablók 
kiirtására, — som pedig, a megye szegénysége miatt 
terménybcliekct, som lószállitmányt nem adha t De 
másrészt a szomszéd megyék példája után indulva, 
megyénk som akart elzárkózni a függetlenség kivívása 
elől. A megye Beniczky Gábort cs Platliy Sándort 
követségbe kltldé Zólyomba, majd Bosztcrczebányára, 
hogy a szomszédos vármegyékkel értokezzenok a szük
séges teendők iránt.

A legközelebbi megyei közgyűlés október 19-én 
Szucsányban tartatott meg, hol Beniczky Gábor előadta, 
hogy a nevezett szomszéd vármegyék Bákóczy mellé 
állva a szabadság kivívása mellett foglaltak állást. 
Előadja továbbá, hogy bővebb tudósítás végett Szkla* 
hina várában felkereste Bákóczy legfőbb embereit, Deák 
János kapitányt. Babocsay Adáinot, Szabó Pétert, Gönczy 
Györgyöt, Debroczenit s másokat, a kik azt ajánlották, 
hogy a turóczi nemesség a jelenlegi viszonyok mellett 
(miután Trcncscn még a királynak hódolt) a megyén 
kivül ne keljen fel, de önvédelmére személyesen fogy- 
v< tó készen legyen; s ha a megye Bákóczy Ferenoznek 
a hűségesküt leteszi, a Bákóczy kuruezai által okozott 
kár meg fog téríttetni.

(Folyt. köY.)



t 1902. január 5.Turócz-Szt.-MártoD, r í  L  V I  D  É  M l  H I W A P Ó 1. szám.

féleképen gondolkozik, s egyikük-másikuk nem 
ért egyet a főkormányossal, nem tartja helyes
nek a követett főirányt, még nem jelenti és 
nem is jelentheti azt, hogy a főkormányossal 
ellenkeznie is szabad, és hogy éppen ellenkező 
irányba terelheti a sajkát. Ez is világos. Tehát 
nem is a kormányrúdon állók, hanem a mun- 
kájokat szemlélő közönség van hivatva arra, 
hogy a követett irányt birálgassa, helyesnek, 
avagy helytelennek ítélje, s a fökormányost 
erre figyelmeztesse, a helyesebb irány köve
tésére kényszerítse. Tessék azonban elképzelni 
azt az esetet, hogy a közönség és a fökor- 
mányos egyetértenek a főirányra nézve, de 
amott valahol a kormányrúdnak az alsó végén 
máskép vélekednek erről a dologról, de nem
csak vélekednek, hanem tesznek is!

No, de hagyjuk a hasonlatot. Ha áll az, 
— a mint hogy tényleg áll is, — hogy a me
gyei közigazgatás az állami kormányzatnak 
egyik ága, úgy feltétlenül az is áll, hogy en
nek a közigazgatásnak csakis a nemzet és a 
király bizalmát bíró, ezeknek akaratát követő 
és teljesítő kormány lehet az irányítója, s igy 
a megyei közigazgatást is csak a kormány 
irányíthatja, s ennek a közigazgatásnak a kö
zegei mint fegyelmezett testület tartoznak a 
kormány intézkedései értelmében eljárni, — 
s igy józan észszel nem lehet elképzelni azt 
az eshetőséget, hogy valamely alispán a kor
mánynak tartozó engedelmességet megtagad
hassa, csupán csak azért, mivel más nézeten 
van. Ha pedig eszerint főltétlen engedelmes
séggel tartozik ez az alispán az állam kormá
nyának, nem természetes-e, hogy ez a kormány 
ki is nevezze és díjazza is őt?

Ámde a közig, tisztviselőknek ilyetén való 
kinevezése még nem jelenti az egész közigaz
gatás államosítását, a megyei autonómia elte
metését. A régi vármegye, az igenis nyuga
lomra tér és csak a múlté lesz, de helyébe 
lép az uj, a modern megye, a melytől nincs 
mit tartania a függetlenségi pártnak, mert ez 
épp oly hű őre lesz az alkotmányosságnak, 
mint a minő a régi volt.

— De hát lehetséges-e ez? — kérdi jó 
Madarász József, a ki mindenre gyanakszik, 
a mi a kormánytól jön.

Azt feleljük, hogy nemcsak lehetséges, 
hanem igy is lesz, mert igy fogja ezt a nem
zet is kívánni, már pedig a kormány a nemzet 
akaratának a mandatariusa.

Nem kontemplálhatja a kormány a köz- 
igazgatás államosítását máskép, mint úgy, hogy 
élethossziglanra ki fog nevezni közig, tisztvi
selőket, de nem oly módon, mint a mostani 
államtisztviselőket, hanem az illető, érdekelt 
megye közönségének ajánlata, jelölése alap
ján. Mert ha azt akarjuk, hogy a közig, tiszt
viselő a népnek szerető barátja, gondviselője 
legyen, úgy arról is kell gondoskodnunk, hogy 
ezt a népet, ennek a népnek életviszonyait 
alaposan ismerje is, és maga is ennek a nép
nek, ennek a közönségnek többé vagy kevésbbé 
érdekelt tagja legyen. Végzetes tévedésnek 
tartanók ugyanis, ha a közig, tisztviselőket is 
csak úgy találomra alkalmaznák és helyeznék 
át Tolnából Baranyába, mint a többi állami 
tisztviselőket, — a mihez különben szintén 
sok szó fér. De igenis szükségesnek véljük, 
hogy első sorban a közbirtokos gentry, a hol 
még ilyen van, neveltessék a közig, tisztvise
lői pályára, de komolyan és alaposan, — egy
részt azért, hogy nemzetünknek ezt a valaha 
oly erős és s z í v ó s  osztályát uj életre keltsük, 
megerősítsük, másrészt pedig a közigazgatást 
a rideg beamtenthumtól megóvjuk. A nemzet 
természetesen meg fogja azután követelni 
ettől az osztálytól is, hogy már a noblesse 
obiige elve alapján is a nemesitő nemzeti 
munka egyik fötényezője legyen, mert hisz 
csakis igy töltheti be majd fontos hivatását a 
néppel szemben.

Hogy azután a megye közönségének mi
lyen szerep fog jutni a megye kormányzatá
ban, a tisztviselők ellenőrzésében és mindazon 
jogokban, amiket jelenleg gyakorol, úgy az 
legalább is annyi lesz hogy önkormányzatnak 
lesz nevezhető, és hogy a megyék ezentúl is 
nem sablonszerűén, Turócz csak úgy, mint Toron- 
tál, fognak kormányoztatni, hanem a helyi vi

szonyok is kellő tekintetben fognak része
sülni.

Ha igy lesz, jó lesz, — jobb mint most.
Addig is azonban, a mig a mai rendszer 

érvényben marad, igyekezzenek a most meg
választott tisztviselők kipótolni, jóvátenni azt, 
a mi e rendszerben hiányos elavult, nem 
czéliráuyos. Mert úgy van, a hogy Turócz- 
megye főispánja mondotta a tisztújító köz
gyűlésen, hogy t. i. nincs az a rossz közigaz
gatási rendszer, a melyen a tisztviselők aka
rata, ügybuzgalma javítani ne tudna; — vi
szont mi újra is azt hangoztatjuk, hogy a leg
jobb rendszer is rossz, ha a tisztviselők fela
datukat fel nem ismerik, nem teljesitik. Az 
embereken múlik minden, — az emberek aka
ratán és hivatottságán.

Tótok és csehek. Hogy a csehek minden követ 
megmozdítanak a végből, hogy a tótokat a maguk kul
túrájának megnyerjék — ismert dolog. A tótok között 
is van a cseh kultúrának pártja, de van erős ellenzéke 
is. Volt idő, mikor a cseh kultúra általános volt, a 
mikor a maguk a turóczszentmártoniak is nagy remény
séggel tekintettek Prága leié. Ebben az időben történt, 
ho y a szegény emberek gyermekeit Turóczból, Árvá
ból,* Trencsénból, Liptóból összeszedték és iparostanon- 
czokul helyezték el őket Csehországban azzal a czél- 
zattal, hogy ezek ott cseh szellemben neveltetvén, maj
dan ha hazatérnek a cseh szellemnek buzgó terjesztői 
lesznek. Úgy tudjuk, hogy ebből a reménységből a u- 
róczszentmártoni tót túlzók már kijózanodtak, belátták, 
hogy nekik a cseh nyelv támogatásából éppen semmi 
hasznuk sincs, sőt káruk lenne, mert az úgyis gyenge 
lábon álló tót irodalmi nyelvet teljesen megsemmisítené. 
A csehek azonban még nem hagytak fel ezzel a re
ménységgel, sőt újabb mozgalmat indítottak meg arra, 
hogy a tótokat a csehekkel közelebb hozzák. Kálal ta
nár nem régiben azokról a módozatokról értekezett a 
prágai cseh-szláv egyesületben, hogy mi módon lehetne 
ezt a tervet megvalósítani. Kálal tervezetét legközelebb 
ismertetjük. Annyit azonban már most is mondhatunk, 
hogy az érdemes proíeszor jó mathematikus vagy nyel
vész is lehet, de nem ismeri a magyar törvényeket. 
Mert ha ezeket ismerné, bizonyára nem szándékoznék 
cseh papokat, ügyvédeket, tanárokat meg tanítókat meg- 
telepiteni, mert tudhatná, hogy mielőtt ezek nálunk al
kalmazást nyerhetnének, kötelesek lennének magyar 
honosokká válni, és a magyar alkotmányra, törvényekre 
esküt tenni! A vagy ez nem akadályozná őket abban, 
hogy a magyar állameszme ellen izgassanak ?

A néppárt átalakulásáról szóló Ilire a budapesti 
napilapoknak abban leli magyarázatát, hogy azok a vá
lasztókerületek a Dunán túl, melyekben néppárti jelöl
tek győztek, egyre hangosabban tiltakoznak a néppárt 
és a tót nemzetiségiek közt állítólag fönálló paktum el
len. Ha a  néppárt eddigi politikáján nem változtat, el
veszti ezeket a magyar kerületeket, melyekben már 
gyűjtik a bizalmatlansági nyilatkozatokat. Alkalmunk 
volt egy néppárti országgyűlési képviselővel értekezni, 
a kitől azt az értesítést kaptuk, hogy egyelőre c tekin
tetben nincs még megállapodás. Tény azonban, hogy a 
néppárt kebelében oly hangok emelkedtek, a melyek 
szükségessé teszik, hogy a néppárt álláspontja ismételten 
megbeszélés tárgyát képezze. Valószínű, hogy ezen ta
nácskozások mielőbb megkezdődnek.

V. De8ider Turóczvármcgyénck legutóbb megtar
tott tisztújító közgyűlésén dr. Vnnovics János turócz 
szentmártoni ügyvéd 20 aláírással névszerinti szavazás
sal kérte annak eldöntését, hogy a megválasztandó tiszti 
ügyész folytathat-e magán gyakorlatot vagy scin ? Hogy 
erőlködésében mennyi volt az ügy iránti tekintet és 
mennyi a kenyéririgység — nem kutatjuk, mert most 
csak arról a magyar nemes űrről teszünk említést, a 
kinek ősei Turóezvármegyében mindenkor nemcsak a 
magyar hazafias pártnak voltak hívei, de még előkelő 
állásokat is töltöttek be a megyénél. Úgy tudjuk, hogy 
U, Desidemek édes atyja Turóczvármegyének másod
alispánja volt. És most azok között, a kik a tót túlzók 
indítványát pártolják, találjuk V. Desidert is. Hogy ki 
lehet ez a V. Desidcr ? Es miként jutunk mi ehhez a 
névhez V Megmagyarázzuk. Azon az ivén, a melyen a 
tiszti ügyész ügyvédi gyakorlatára nézve kérnek a tótok 
döntést, a legutolsó helyen találjuk a V. Desider alá
írást is. Ilyen nevű megyebizottsigi tag ugyan nincs, 
de nem kellett sokat gondolkoznunk nekünk és bizo
nyára olvasóinknak sem okozunk fejtörést, annak meg
fejtésében, hogy a V. Desider név alatt kit kell sejte
nünk. Hogy valakit személyes súrlódások miként bír
hatnak annyira, hogy őseinek nyomdokait elhagyja és 
a maga jobb meggyőződését annyira lábbal tiporja nem 
tudnók elképzelni, ha V. Desider elszomorító példája a 
maga egész nyerseségében előttünk nem állana. És hogy 
a jobb érzés még nem halt ki teljesen szivéből és rés- 
telli magyar nemesi nevét a tót túlzók között megörö
kíteni sugalháttá neki azt, hogy nevét e maga egészé
ben a szavazást kérő ivre alá nem irta. Nem lehet te
hát már messze az idő, hogy V. Desider magához lér 
és elhagyja azt az utat a melyre magyar ember nem 
tévedhet.

Tisztújító közgyűlés Turócz- 
megyében.

Múlt hó 30-án gyülekezett össze Turóczvármegye 
törvényhatósági bizottsága a megyei székház dísztermé
ben, hogy a tisztviselők választását megejtse. Termé
szetes, hogy ezúttal már nyomát se láttuk azon restau- 
rácziók izgatott hangulatának, amelyok a jó régi idők
ben itt lezajlottak. Igaz ugyan, hogy az ellenzék — 
ezúttal a tót túlzók, (o quao mutatio rcrum !) — ezúttal 
is majdnem teljes számmal felvouult, köztük több uj, 
eddig ismeretlen alak is, a kik bizonyos áhítattal tekin
tettek körül a díszes teremben, a mig kissé meghono
sodtak, — de valami különösebb emotiót ez az ellenzék 
sem fejtett ki.

Kovésscl tiz óra után Benietky Kálmán alispán, az 
ősi szokásra való hivatkozással azt indítványozza, hogy 
Dávid Ferencz biz. tag vezetése alatt küldöttséget ine- 
nesszen a közgyűlés a főispánért, — a ki, magyar 
díszbe öltözve, csakhamar meg is jelent a teremben, a 
hol felállással, éljenzéssel üdvözölték. A kik pedig a 
régi megye lassú kimúlásáról való elmélkedésbe elme
rülve ott felejtették magukat valahol a Rákóczyak, Ber- 
esényiek daliás korában, — hirtelen fölrezzentek, hogy 
ime, hiszen még nincs vége mindennek, — mert hisz’ 
nem valamely történeti alaknak a fantomja, hanem igaz 
húsból, magyar vérből való daliás alak tette le feher- 
forgós kalpagját az asztal vörös posztójára s jelentette 
ki, kardja markolatjára támaszkodva, hogy a közgyűlést 
megnyitja. Igen, igen, már ezekért a messze, dicsőség
gel telt múltba visszanyúló, arra édes-búsan emlékez
tető jelenetekért is érdemes, hogy a megye — megifjodva 
— tovább éyon . . . Hej Rákóczv, hej Bercsényi!!

S nem is a haldokló, hanem az uj életre kelő, a 
megifjodó megye szólalt meg abban a szép, magasan 
szárnyaló s szerzőjének alapos politikai és közigazgatási 
tudásáról tanúskodó beszéd, a melylyel Ifj. Justh György 
főispán a közgyűlést, megnyitotta, és a melyet mi egész 
terjedelmében közlünk.

Tekintetes Törvényhatósági Közgyűlés!

A korszellemnek megfelelő észszerű haladás min
dig fokmérője volt az egyes nemzetek életképességének.

Mentül inkább birt valamely nemzet a korszellem 
követelményeinek megfelelni, mentül jobban tudta az 
idők folyamán szükségkép szintén változásnak alávetett 
intézményeit saját nemzeti felfogásáh ozés szükségleteihez 
mérten átalakítani, annál erősebbé, szivósabbá s annál 
egységesebbé vált.

Viszont minél érthetetlenebből ragaszkodott vala
mely nemzet régi elavúlt instituczióihoz, melyek a mo
dern haladással és jogfejlődéssel ellentétben levőknek bi
zonyultak, annál inkább hátramaradt a népek versenyé
ben, annál szembeötlöbben hanyatlott.

Nemzetünkről, — hála a  Gondviselés kiváló ke
gyelmének, — elmondhatjuk, hogy daczára a sok vi
szontagságnak, mely egy évezrednek számtalan küzdelme 
közt felette elvonult, mindig meg tudta találni a helyes 
irányt, melyet szem előtt tartania, melyet követnie kel
lett, hogy más, nála sokkalta hatalmasabb nemzetek 
gyászos példájára, tespedésbe ne merüljön.

Hisz a múlt század korszakalkotó tüneményes alko
tásai, a szabadság instituczióinak törvénybe iktatása, mind
megannyi tanuságtétele nemzetünk életképességének ; de 
bizonyságát szolgáltatja ennek az is, hogy e nemzet lépést 
tartva a többi művelt államok fejlődésével, mindig igye
kezett s folyton igyekszik oly intézményeket életbe lép
tetni, illetve a meglévőket a szükség mérvéhez képest 
modern, de a mellett nemzeti irányban akként átidomi- 
tani, hogy velük a nemzeti eszme megszilárdítása, a 
nemzetegység megteremtése minél inkább eléressék.

Egy ily, a nemzet életére nézve föfontosságú intéz
mény korszerű átalakításának előestéjén állunk most is, 
midőn közigazgatásunk elavult rendszerének a kor igé
nyeinek megfelelő módosítása az immár halaszthatatlanná 
vált törvényhozási teendők közé soroztatott.

Nagy és mélyreható reform ez, a nemzet elevenébe 
belevágó, sok időt s még nagyobb körültekintést igénylő 
óriási feladat, a melynek szükségét mindenki érzi; a 
mely az intéző köröket már évek sora óta foglalkoz
tatja, de a melyet a maga teljességében megoldani mind- 
ekkoráig nem sikerült.

Késlekedése nem azon már meghaladottnak mond
ható kérdés eldöntésén múlik, hogy a közigazgatási 
tisztviselők a jövőben is választassanak-e, avagy kine- 
veztcsscnek, hanem hogy az autonóm hatáskör lehető 
és megengedhető kiterjesztésével és az eljárásnak az 
egész vonalon való egyszerűsítésével oly helyzet terem
tessék, mely egyfelől a közszabadsági garancziúkat teljes 
mértékben megóvja, másfelől pedig a közigazgatás pár
tatlan, igazságos és gyors intézését minden tekintetben 
biztosítsa.

Mert a jelenben népképviseleti alapokra fektetett 
parlamentarizmusunk mellett, a vármegyék régi műkö
dési köre, — a midőn még joggal az alkotmány védő
bástyái gyanánt szerepeltek, — jóformán megszűnt.

Most már nem a politizálás, hanem a rcjyuk ru
házott fontos közszolgálati teendők pontos ellátása képe/i 
feladatukat. Minélfogva a vármegyei tisztviselőknek az
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eljárás és a szolgálati pragmatikának egyidejű törvénybe 
iktatásával, — ügy hiszem minden további aggályt cl 
fog oszlathatni.

S én merem állítani, hogy az az államférfin fog o 
honnak valóban elévülhetetlen és örökbecsű szolgálato
kat tenni, az fogja még a késő utókort is soha nem1 gyakornok.
múló hálára lekötelezni, ki o nagy reformnak minden | A főispán pedig kinevezte: tiszteletbeli Ugyészszé: 
izében nemzeti irányban való megoldását, s ezzel azj Dr. Strauaz Mózes, tur.-szent-mártoni Ügyvédet; — tb.

Ellenőrnek: Buocz Károly, eddigi ellonőr; 
Főszolgabiráknak : Újhelyi Attila és Zorkőczy Tiva

dar, eddigi tőszolgabirák;
Szolgabiráknak: Ruttkay Sándor, Záborazky Adolf 

és Dávid Gyula, eddigi szolgabirák és Velita Antal közig.

államegységnek szikla-szilárd alapokon való megépíté
sét lehetővé teszi,

Közigazgatásunk érdekében a legközelebb múltban 
két irányban történt nevezetesebb törvényhozási intéz
kedés.

Az egyik a közigazgatás egyszerllsétéséröl hozott 
s nemsokára életbe lépő törvény a közigazgatásnak min
den tekintetben csak hasznára váland, a mennyiben a 
közigazgatást tényleg javítani van hivatva, s a nagy 
administrativ reformnak semmiben sem pracjudikál.

Főczélja a jó  ügyvitel s a jó kezelés megálla
pítása.

Holyescn jegyzi meg róla egyik kiváló publiczis- 
tánk, hogy: „A jó Ügyvitel és a jó  kezelés főkelléke 
minden adminisztrácziónak, bármilyen is annak szerkó 
zete és kerete.

főjegyzővé : Csepcsdnyi Sándor 1. aljegyzőt; — tb. fő
orvosokká: Dr. Petrikovics János tur.-szont-mártoui és 
Dr. Boros Béla stubnyafllrdői orvosokat; — tb. főszol
gabíróvá: liuttkay Sándor szolgabirót, végül tb. aljegy
zővé: Koaaulh Rezsőt.

A választások megejtotvén, ilj. Justh György főis
pán Beniczky Kálmán alispánt Udvözölto a következő 
boszéddel:

Tekintetes Alispán Ú r!
A vármegye közönségének kitüntető bizalma Te

kintetességedet ismételten, most már negyedízben emelte 
o törvényhatóság oiső mandatáriusának díszes, do ogy- 
szersmind felolósséggol járó állására.

Díszes ezen állás, mert a közönség bizalmának for
rásából fakad ; felelősséggel járó, mert az, kinek osztály
részül jut, hivatva van nemcsak a kezeibe adott liata-

retbc
jövő

„A jó kezelés s a jó ügyvitel beleillik minden ke-jJomma* 8 a  részére biztosított jogokkal élni, de a mel- 
; beleillik tehát a  jelenlegibe, s bele fog illeni a l '? «  a rea ha™" 4 kötelességeket clknsmeretesen telje- 
rendszer keretébe is.“ Bitem, a törvényhatóság autononnkus jogai felett télté-
„Söt nincs oly organizmus, melyet a jó és egyszerű j kényén őrködni, s a melléje állított tisztikarral a

Érdekes vallomás.
A tót túlzók lapja fölemlíti az osztrák püspöki kar 

újabb pásztorlevolét egy Salzburgban állítandó kath. 
egyotem érdekében, mely utóbbira eleddig több évi 
gyűjtéssel mindössze egy millió K folyt be, holott 20 
millió K-ra van szükség, amely összeget pedig könnyen 
egybe lehetne gyűjteni, ha minden osztrák katholikus 
tiz esztendőn át évenkint 20 fillért adományozna. Ennek 
az ötletéből azután összehasonlítást tesz a tót tannyelvű 
gimnázium javára 1890 ben megindított gylejtés ered
ményével, mely szintén ki nem elégítő. „Miért? kérdi 
a N. N. — Talán a kedvezőtlen, rossz viszonyok 
miatt? Szegénység vagy más hasonló fogyatkozás miatt? 
Nem — fölei rá az idézett lap. Egyedül könnyelműség 
miatt — ennél rosszabbat nem akar mondani. Nekünk 
— folytatja — nincsonek püspökjeink, akiknek szivén 
feküdnék a mindenek fölött szükséges tót gimnázium 
kérdése ; do nincsenek-e papjaink, tanítóink, ügyvédeink, 
orvosaink, nagykereskedőink, kézműveseink, akiknek 
a tót gimnázium kérdését minden lépésnél, minden le
hető alkalommal elő kellene mozditaniok ?u

Ez a vallomás érdekes világot vet a szóban levő 
kérdésre.

Mindenek előtt kiki láthatja belőle, hogy a tót 
ajkú közönség nem tartja szükségesnek annak a tót 
gimnáziumnak a létesítését, különben a gyűjtés tizenegy 
év óta kiolégitö eredménynyel já rt volna. És ha azok 
a püspökök, papok, tanítók, ügyvédek, orvosok, keres
kedők és iparosok, kiket a N, N-y fönnebb az erőd-

Ügyvitel meg nem javítana és cívisclbotövé nem tenne j ménytelonségért felelőssé teszon, tót gimnázium nélkül
még akkor is, habár az organizmus maga rossz és elavult.” ’ ” i l S)  m<r&syoi<mesem, miszerint ÍB „ j ^ , ,  i .  „„„„i, « „„ui*még akkor is, babér az organizmus maga M egJes r ta u g y é ű )„  a vármegy0 ols(i vAlasztott

Ennélfogva reményiem, sőt bizton hiszem, ho^y tisztviselőjének mikénti serénykedésétöl függ leginkább 
ezen-, valamint a vármegyék pénzkezelésének rendező-'a közigazgatás menete.
séröl szóló s csak még ezentúl megalkotandó törvény
nyel közigazgatásunk működése a nagy reformmű vég
leges befejeztéig előreláthatólag máris megjavul, s hogy ______
azok, kikre a vármegyei közigazgatás intézésének fele- j buzdítani, 
lössévtcljos feladata hárul, ezen megbízatásnak lelkiis-1 Legyen 
méretes buzgalommal és czéltudatos munkálkodással 
eloget tenni igyekezendenek.

Én hiszem, hogy e vármegye közönségének Tokin- 
totességed irányában ismételten megnyilatkozott fokozott 
bizalma Tekiutetességedet is fokozott tevékenységre fogja

Tekintetes Törvényhatósági Közgyűlés!
Az ezidöszerint autonomikus alapokra fektetett ősi 

vármegyei intézmény egyik legeminensobb jogának gya
korlására gyűlt egybe o mai napon a tekintetes vár
megyei bizottság.

Ma lesz ugyanis feladata tisztviselőkul megválasz
tani azon egyéneket, kik a vármegyék önkormányzati 
hatásköréből kifolyólag ezen törvényhatóság közigazga
tását további hat éven keresztül vinni hivatva leendőnek.

Én meg vagyok felőle győződve, hogy a tekinte
tes vármegyei bizottság minden egyes tagja higgadt 
körültekintéssel s a helyzet alapos és komoly mérlege
lésével oly férfiakat fog bizalmával megtisztelni, kik 
ezen bizalomra kétségtelenül a legérdemesebbek, s a 
kikben meg van a garanczia, hogy nemcsak képességük 
nél és kipróbált hazafiságuknál fogva, hanem megbíz 
hatóságukra való tekintetekből is, a vármegye sorsának 
további intézése nyugodtan lesz reájuk bizható.

Ezen reménytől áthatva, szivem egész melegével 
üdvözlöm a tekintetes törvényhatósági bizottságot, s e 
mai tisztújító közgyűlést ezennel megnyitom.

Az általános tetszéssel és zajos éljenzéssel fogadott 
főispáni megnyitó beszéd után Boniczky Kálmán alispán 
emelkedett föl székéből és úgy a maga mint tiszttársai 
nevében a megye közönségének az irántuk tanúsított 
eddigi bizalmát megköszönvén, lemondott és a vármegyo 
pecsétjét a főispán kezébe adta vissza.

A főispán erre ajelölő választmány megalakítására 
hívta föl a közgyűlést s a  m..ga részéről, törvényadta 
jogánál fogva, ezen bizottságba báró liévay Gyula, Berecz 
Gyula és Cserei Emil biz. tagokat nevezte k i ; — Bo
niczky Kálmán biz. tag indítványára pedig ugyancsak 
ezen bizottságba Michnik Gyula, Kosza János és id. Bu- 
lyovszky Simon biz. tagokat választotta meg a köz
gyűlés.

A jelölő választmány a főispán clnökleto mellett 
feladatával csakhamar elkészülvén, a főispán hozzá akart 
fogni a jelöltek felolvasásához, mikor Dr. Vanovics Já
nos biz. tag 20 aláíróin indítványt adott be, a melyben 
az aláírók névszerinti szavazást kértek arra nézve, váj
jon szabad-e a megválasztandó tiszti .ügyésznek ügyvédi 
magán gyakorlatot is folytatnia. Am Beniczky Kálmán, 
Berecz Gyula és mások hozzászólása után, do különösen 
a megyei szabályrendeletnek ide vonatkozó világos intéz
kedésének felolvasása után, a közgyűlés a tiszti ügyész 
megválasztása után ezt az indítványt, a melynek most 
m<»r védöjo sem akadt, elvetette.

A jelölő bizottság jelentése alapján közfelkiáltással 
megválasztatott:

Alispánnak : Beniczky Kálmán, eddigi alispán ;
Árvaszéki elnöknok: Reviczky István, eddigi fő

jegyző •,
Főjegyzőnek: Dr. Beniczky Ákos, eddigi I. aljegyző 

és tb. tőjegyző;
Első aljegyzőnek: Csepcadnyi Sándor, eddigi szol-

gabiró;
Második aljegyzőnek: Akantiaz Ödön, eddigi II, 

jegyző ;
Árvaszéki ülnököknek: liakssdnyi József és Záthu- 

reczky Imre, eddigi ülnökök;
Tiszti ügyésznek : Dr. Lax Adolf, eddigi tb. ügyész 

választatott meg 57 szavazattal Dr. Mudrony János tu 
rócz-szcnt-mártoni ügyvéddel szemben, a ki a tót párt 
egyetlen je lö lje volt és 22 szavazatot kapott j

meggyőződve Tokintetességod, hogy 
mint a magyar állameszme s az államegység megóvása 
és megszilárdítására, úgy a jó közigazgatás előmozdítá
sára irányuló törekvéseiben, bennem, mint a magas kor
mány képviselőjében s a közigazgatás ellenőrzőjében 
nemcsak buzgó támogatóra, de mindenkor hű munka
társra is fog találni.

Abban a biztos reményben, hogy ez igy lesz, a 
magam részéről is szívélyesen üdvözlöm Tokintetcssé- 
gedet alispáni állásában, midőn a vármegye symbolumát, 
annak pecsétjét, Tekintetességednek ezennel újból 
átnyújtom.

Az alispán erro a  következőket válaszolta: 
Méltóságos Főispán Úr!
Tekintetes vármegyoi közönség!

Kitüntető bizalmukért, mely szerint engem a vár
megye vezetésével újból magbizni méltóztattak, fogadják 
mély küszönetemet.

Tudom, hogy nem érdemeim folytán ér ezen kitün
tetés, mert hiszen érdemeim nincsenek s hogy mégis 
újból én rcáin esett az alispáni tisztség s az ezzel járó 
kötelessége* betöltése, azt csak annak tudhatom be. 
hogy a tekintetes vármegyei közönség, daczára az el
múltaknak, bizalommal viselhetik irántam, mert reményű, 
hogy nomcsak politikai működésein, liánom hivatalos
kodásom is majd kifogástalan leend.

Do biztosíthatom is a tekintetes vármegyei közön
séget, hogy ezen reményében nem fog megcsalódni, 
mert most már nemcsak tisztviselői kötelosségérzotcin, 
hanem egyéni tisztességem is szavatoland azért, hogy a 
bennem vetett bizalmat megőrizzem tisztán és szeplöt- 
lcnül.

is elérték czéljukat és működnek annak rendje s módja 
szerint, némelyek tót nemzetiségi programmal i s : ez 
újabb bizonyítéka annak, hogy még ezek sem kívánják 
a tót gimnáziumot, és hogy éppen ők élő s hangos bi
zonyítékai annak, mint lehet Magyarországon boldogulni 
ilyen tót gimnázium nélkül úgy a jelenben, mint a 
múltban s jövőben is.

Másfelől a N. N-y által ok képen fölhívott értelmi
ség emez elutasító magatartásából kitűnik, hogy amint 
nem vélik szükségesnek ilyen tót tanitézet fölállítását, 
éppen úgy károsnak tartanák a nagyröczei hírhedt eset 
ismétlését, amidőn tanítás ürügye alatt lelkiismeretlen 
izgatást folytattak a magyar állam s nemzet ellen és a 
fejletlen ifjúság zsenge szivébe a  gyűlölködés mérgét 
csöpögtették ahelyett, hogy a haza s honfitársak szere
tőiében nevelték volna.

Ennek a magatartásnak csak örvendoni lehet, mert 
azt mutatja, hogy még azok is, akikhez a tót túlzók 
szavaikat intézni szokták, nem kívánják a széthúzás 
politikáét, hanem inkább közeledni óhajtanak a többi
hez, akikkel együtt itt élniök s halmok kell.

H Í R E I N K .
— Személyi hírek. Báró Révay Gyula a szuesányi 

kerület orsz. képviselője, kinek a vármegyoi társadalmi 
élet felélénkitésérc irányuló elhatározásáról lapunk más 
helyén emlékezünk meg, f. hó 2-án téli tartózkodásra 
Budapestre költözött. Családja néhány nap múlva kö
veti. — Fekete Miklós kir. itólő-tablai bíró a tiszt
újító megyei közgyűlésre, mint annak virilis tagja, 
Turócz-Szent-Mártonba érkezett s nehány napot 
vejénél, dr. Bemczky Ákos megyei főjegyzőnél 
töltött. — Szilllö Géza orsz. képviselő a karácsonyi 
szünet egy részét furócz-Szent-Mártonban tö ltö tte ős 
a tisztújító megyei közgyűlésen is megjelent.

— Tisztelgés. Turóczvármegyének uj tisztikara 
Beniczky Kálmán alispán vezetése a la tt deczember

,, „M 30-án, a vármegyei tisztújító közgyűlés befejeztével
Fogasa a tekintetes varmegyei közönség és Mél-1 lÍMle| jfj Jas,h G „ főispánnál. Beniczky 
ni is ezon kijelentésemet zálogul a jövöro nézve. , g|jspíD meleg szavakkaj Qdvözőlle a főispánt, bizto-

I sitva Őt a tisztviselőknek osztatlan tiszteletéről. Ifj.
tóságod is ezen kijelentésemet zálogul a jövőre

Az alispán beszédét lelkes éljenzéssel fogadták.
Az uj tiszti ügyész, Dr. Lax Adolf, hosszabb be

szédben köszöntő meg a beléje helyezett bizalmát ; meg
ígéri, hogy mint a törvény őre, a megye jogait min
denkivel szemben híven meg fogja védeni ügy lo — 
mint fölfelé, — s molegen emlékezik meg hivatalos előd
jéről is, a ki teljes odaadással élt hivatásának s kit 
most az aggkorral járó bajo* kényszerítenek arra, hogy 
nyugalomba lépjen.

Az uj tisztviselők megesketéso után az elnöklő fő
ispán, utalva a nyugalomba vonuló Zathurecihy Tamás 
volt árvaszéki elnök és Csepcsdnyi Forcncz volt tis i 
ügyész bokros órdemeiro, amiket hosszú közpályájukon 
mint a megye tisztviselői szereztek, ezen érdomeket 
jegyzőkönyvbe iktattatni javasolja; — majd pedig meg
köszönve a törvén hatósági bizottságnak azt a komoly 
és példás higgadtságot, amclylycl kötelességét ezúttal is 
teljesítette, boldog uj évet kíván és a közgyűlést be
rekeszti. *

A közgyűlés mindvégig méltóságtcycson folyt lo, 
nem zavarta azt meg semmi oly inczidcus, mely a köz- 
beszólásra okot szolgáltatott volna. Do nem is lehet ez 
másként ott, a hol ifj. Justh György főispán vezoti a 
közgyűlést, ki éles látásával pillanat alatt a helyzet ma
gaslatára emelkedik és már csirájában elejét veszi min
den túlkapásnak. Ezt jól tudják a tót, atyafiak is, és jó 
részt ennek lehet köszönni, hogy viselkedésük a törvé
nyes korlátok között mozog és nem merészelnek oly 
húrokat pengetni, a melyekkel a főispán erélyét provo
kálnák.

A közgyűlés tagjai a főispánt lelkesen efjenozve 
hagyták cl a termet.

Ki tudja, összejönnck-c még tisztujitásra V ? ?

Justh György főispán az üdvözlést viszonozva, ismé
telten h mgoztatta, hogy az uj tisztikartól a vármegye 
ügyeinek pontos és lelkiismeretes intézését kivánja 
és biztosította őket, hogy ebbeli törekvésükben min
denkor legbuzgóbb támogatójuk lesz.

A turoczi magyarság ujeve. Örömhírt je len t
hetünk! Egy régesrégi óhajunk közeledik a teljesedés 
felé. Lesz valahara otthonunk, találkozóhelyünk. — 
Az oly szépen és igazon példásan lefolyt tisztújító 
közgyűlés közvetlen hatása alatt báró Révay Gyula 
bizottsági tag és a szuesányi kerület orsz. képviselője 

az ígéretet tette, hogy turócz-szent-mártoni ven
déglőjét még ez év tavaszán kiépítteti, hogy abban 
a magyar társaskör a mai Ízlésnek megfelelő helyi
séget kapjon és a magyar közönségnek rég nélkü
lözött nagy terme legyen, a hol a színi előadások, 
mulatságok stb. stb. megtarthatók legyenek. — Melegen 
üdvözöljük képviselőnket ezen hazafias elhatározá
sáért s hálás köszönetét rójjuk lo előre is a magyar 
közönségnek a közös otthonunkért. Nemcsak 
régi, lapunkban is sokszor hangoztatott óhajunkat 
teljesíti ezzel, kanem oly szolgálatot tesz ezzel 
megyénkben a hazafias ügynek, amelynek horderejűt 
még csak talán nem is sejtjük. — Egy kéré
sünk is lenne azonban egyúttal, t. i. az, hogy úgy 
a magyar társaskör, mint pedig a F. M. K. E. veze
tősége oda hassanak a nemes bárónál és az általa 
már megbízott vállalkozónál, Tomaschek, szuesányi 
építésznél, hogy a F. M. K. E. könyvtárának is a l
kalmas hely, barátságos olvasóhelyiség jusson a ter
vezett Otthonban, olyan, mint a minőt a F. M. K. E. 
központi vezetőcége tervezett. — és hogy kertről se 
feledkezzenek meg, a hol a jótékony nöegylet s más



Turóc-Szt.-M árton F E L V I D É K I  H Í R A D Ó .
egyesületek nyári ünnepségeiket megtarthassák. — 
Azt hisszük ugyanis, hogy társas és szellemi éle*ünk 
ily , összejövetelekre alkalmas helynek a hiánya miatt 
pang különösen, s e pangásnak kellene mindenképen 
véget vetni.

— Uj Kir. tanfelügyelő Árvában. A vallás- és 
közokt. m. kir. minister Alpáry Lajost, az árvái 
tankerület vezetésével megbízott kir. segédtanlelü- 
gyeiőt Arvavármegye kir. tanfelügyelőjévé nevezte ki. 
Ezen kinevezés hire egész Árvában örvendetes fogad
ta tásra  talált, mert Alpáry Lajos rövid árvái műkö
dése alatt máris bizonyságát adta annak, hogy a 
vármegye közoktatásügyének intézése avatott ke
zekbe került.

—  Akantisz Rezső znióváraljai közalapítványi erdő 
tanácsos betegsége az utóbbi napokban oly komoly jel- 
loget öltött, hogy hozzátartozói szükségesnek látták 
Ángyán Béla dr. budapesti egyetemi tanár meghívását. 
Ángyán tanár a múlt héton csütörtökön vizsgálta meg 
a beteg erdőtanácsost. A vizsgálatnál részt vettek dr

Petrikovics János tur.-szent-mártoniSimkó János és dr, jrRj M .......__
orvosok is. A vizsgálat eredménye az lett, hogy Akan- .f it te se k e t köszönettel fogacTés hírlap

tosa is szeropolt és o minőségben is mindenkinek rokon- 
szenvét megnyerte, — negyvenkét éves korában meg
halt Budapesten.

— Lemondott ískolaszéki elnök Holbay Lajos fol- 
söstubnyai róm. kath. plébános, kinek a lolsőstubnyai 
községi iskola ügyeinek rendezése és vezetése körül 
annyi érdeme van, az iskolaszéki elnökségről lemondott.

— Diftéria lép fel utóbbi időben, bár még csak 
szórványosan, Turócz-Szcm-Mártonban. Legutóbb Schultz 
F. G. tanárnak a kis tia betegedett meg benne. Hogy 
a gyermekeknek e gyilkos réme a neki most kiváltkép 
kedvező esős, nyirkos időben valahogy bo no fészkel
hesse magát városunkban, azt ajánljuk a szülőknek, 
hogy gyermekeik egészségi állapotát állandó figyelemmel 
kisérjék és a legkisebb gyanús jel észlelésénél is 
orvost hivassanak.

—  Meghívó. A szuesányi olvasó-egylet és tá rsas
kör ál'al saját könyvtara javára 1902. évi január hó 
11 én a Rosenfeld-féle helyiségben tartandó lánczmu- 
latsagra. Kezdete este 8 órakor. Belép?i-díj: személy
jegy 2 korona, — csalad-jegy 3 kor. 50 fillér Felül

.................................. nyugtáz a
tisz Rezső erdőtanácsosf szombaton Budapestre szállítót-1 re ,,dez<3Ség
tik  a hol operációnak fogják alávetni. A beteg álla- _  Szy|veszter. Sylvester estéjén tartották Nagy- 
pota iránt megyeszerre általános az érdeklődés mer ' l ó s á g u k a t  sokat kellett nynjtaniok, mert
„kanttss E. több mint barom évtizeden át élénk rész J  |jk soklrt\ i r , töltik. Várakozásában nem is 
vet ágy a kózltgyek vezetéseken mint a társadalmi | lód ,„ort az idoji g )vos or.Mt oly kifogástolannl 
élet mozgalmaiban. Mindannyinak őszinte kívánsága, ronllozvo hogy aJ legkényesebb igényeket is kiéli- 
hogy egészségét mielőbb visszanyerje. Igitbetto. A rendezőség igazán dicséretet érdemel fárad-

— Újabb elóleptetesek a Kassa oderbergi vasútnál. ],atatian buzgalmáért, s mindenre tokintő figyelméért. 
Min! értesülünk, újabb előlépi elések is történték Az ogyes pr0gramm-száinok kitünően sikerültök. Igen 
nevezetesen Porutiu Emil főmérnök, Fiat er hvaáar -ó] s/;ava[,a e| Boldizs Dezső a »Kra élen ez. monoló- 
állomási főnök és még több hivatalnok és alkal- gQt. majd Lix Valéria és Moskóczi Margit keltettek 
mázott részesült magasabb fizetési fokozatba való nagy iia,tást összevágó, művészi zongora-játékukkal. Ki-
elöléptetésben,

— Árvamegyei állapotok. Az .Egyetértést .P án 
szláv áramlatok* czimü czikk orozata Árvában nagv

tettek magukért az egyes szereplők a »Katonásan- 
vígjátékban, Kossuth Ella, Boldis Ilona a tőlük megszo
kott kiválósággal adták elő szerepüket. Jellemzőtes,

felháborodást okozott. A megyei tisztvi elök most az j,u előadásával méltó tapsokat aratott Boldizs Dezső, 
alabbi nyilatkozatot tették : Tiszteletiéi alant írottak mjnt huszár-százados. Könnyed finomság s jó előadás 
a legnagyobb megütközés és megbotrankozas.al tüntette ki Záthureczky László újságíróját. Úgyszintén 
vettük tudomásul az .Egyetértés* napilap e hó 22 iki Buócz Károly is rövid szerepét jól alakította. Moskóczi. 
számában .Pánszláv áramlatok* czim alatt megjelent mint inas nagy derültséget keltett. — liox és Cox vig-1 
czikket, a me yben egyéb valótlanságok között az is játékban Kertész Gizi öreg asszonya kiváló volt, mig 
foglaltatik, hogy a .napokban lefolyt megyei restau* Beöthy és Eichner remekeltek a két férfi-szerepben, 
raczió alatt azok az elemek kerültek be a megyei Legszebb volt azonban az utolsó szám, mely meglepe- 
tisztségekbe, akik vagy ny It hirdeif-i a pánszláv tés volt a publikumra nézve. Az uj év jövetelét s az ó 
eszméknek, vagy azért húzódnak a mel é mert n a  ^  halálát allcgorizálták élőképben. Gyönyörű volt Hol
ott van a hatalom.* Ezen rosszakaratú rágalommal l&nder Hermin mint uj év, s az öt vonó három pillangó 
szemben hazafiam kötelességünknek tartjuk kijelenteni, szeinélyesitői: Kossuth Anna, Kertész Ella és Schwarz 
hogy varmegyénk újonnan megválasztó!, tisztikarában R ené; Lehotzky Anna mint angyal elbájolóan szép volt, 
egyetlen egy tisztviselő sem találkozik, a ki szeretett mig Boldis Ilonka, mint enyészet angvala fenséges ko- 
msgyar hazánk hű fianak ne érezné és ne val ana m0rságával hatott. Kedves' volt a három törpe is. Az 
magat és a ki hazafi-ag szempontjából a legcsekélyebb élőkép oly tetszést aratott, hogy háromszor föl kellett 
kifogás alá is eshetne Ámbár ezen közlemény további; a függönyt húzni, s bizony még többször is szívesen lát- 
részeiben Ugyanúgy megvádolt és vármegyénk közsze-ituk volna a remek képet, mely a rendezőknek Ízlését s 
retetben álló főispánjának nincsen szüksége a r ra ,1 muvészi érzését bizonyította be. Az előadást kövotö táncz
hogy az <5 szeplőtlen és tiszta hazafisága ezúttal 
kiemeltessék, mégis kötelességünknek tartjuk azt is 
hangsúlyozni, hogy mindazon alaptalan ragalmak, 
melyek ellene felhozattak, merő valótlanságok és 
tisztán az ország közvéleményének 
megtévesztése, valamint a vármegyénkben meggyöke 
resedett és minden alkalommal impozánsul megnyi 
lalkozó belbéke és egyetértés megbontása vegett 
Írattak. Minthogy meg vagyunk győződve főszerkesztő 
ur jóakaratáról és arról, hogy hazafias réputaczió- 
jában mélyen megsértett tisztikarunk igazolásának 
örömest enged helyet, felkérjük, méltóztassék e 
nyilatkozatunkat becses iapjában szószerint közölni. 
Az újonnan megválasztott tisztikar nevében és meg
bízásából, Alsó-Kubin. 1901. deczember hó 27.. teljes 
tisztelettel Bulla György, Árva vármegye alispánja.

élénk hangulattal reggeli öt óráig tartott. Favorit. 
— Elloptak a Wertheim kasszát. Liptó-Ujváron e 

o napokban, mint levelezőnk Írja, az a hir volt elter- 
r'os'szakaratu * Jec*ve> hogy az .Union* társaság ottani hivatalnokai

nak és munkásainak nagyobb pénzösszeget küldött 
kifizetés czéljából. E hir következménye az lett, hogy 
egyszer csak hült helyét találták a kasszának. Keres
ték mindenfele, de hiába. A szerencsés megtalálónak 
nagyobb jutalom díj is volt odaígérve, de ez sem 
használt semmit. A kasszában nem volt ugyan sok 
pénz, de igen fontos irományok és üzleti könyvek 
voltak benne. A héten egy útkaparó véletlenül egy 
hid alatt rábukkant a kasszára, mely sok helyt meg 
volt rongálva, de a tolvajok nem nyithattak ki. A 
tetteseket még nem tudták kipuhatolni.

— Műkedvelői elóadas Ruttkan A ruttkai műked
velői fiatalság az elmúlt évet is egy jó zamatos ma
gyar színdarab előadásával fejezte be. Ugyanis Szil
veszter estéjén színre került Csepreghy Ferencz 
.Sárga Csikó* czimü nép-zinműve. Mar több Ízben 
megemlítettük a fiatalságnak nemes törekvését, ez 
alkalommal csak annyit teszünk hozzá, hogy a lel
kesül tség évről-évre fokozottabb, a mit különösen i 't  
a Felvidéken észlelnünk nagy örömünkre szolgál. A 
színdarab előadásában résztve'.t hölgyek és férfiak 
mindannyian szívvel, lélekkel já tszot'ak, egesz soro
zatát láttuk a jobbnál jobb alakításoknak. A gyakor
lott erők melleit a kezdők is megálo lak derekasan 
helyüket, a mit a gyakori tapsvihar is bizonyítóit, s 
igy az előadás nagyon szépen sikerült. A szinielőadás! 
tánczmulatság követte, mely vig hangulatban a reg
geli órákig tartott.

—  Kivándorlók. Tizenhat kivándorlót — 14 férfi 
és 2 nő — tartóztatott le a csendőrseg a ruttkai 
pályaudvaron, a honnan őket a turócz-szent-márloni 
szolgabirói hivatalhoz bekísérték. Mindannyian Fo- 
garas- és Kis-Küküllő megyékből való jobbára ma
gyarul is beszelő oláh földmivesek voltak, köztük 
nehány olyan legeny is, a kik hadkötelezettségüknek 
még nem teltek eleget. Amerikába igyekeztek, a hol 
munkát véltek kaphatni. — Az volt a baju , hogy 
részint útlevél nélkül, részint pedig hamis útlevéllel 
utazlak. Negyedfél ezer korona pénzt találtak náluk, 
a ipit elszedték tőlük, — azutan pedig 20 korona 
útiköltséggel még aznap este visszaküidiék őket 
szükebb hazájukba. Különös, hogy ily nagyobb csapat 
utas már elö^b nem tűnt fel valahol a csendőrségnek.

— Halálozás Csathó Zs., a keresk. minisztériumba 
szolgálattételrc beosztott állami felső ipariskolai igazgató 
és jeles szakférfiú, a ki a helybeli felső keresk. iskolá
nál mint a  keresk. minisztérium érettségi vizsgálati biz-

— Nyilvános elszámolás. A »Turóczi-Nagy-Diákok* 
által 1901. decz. 3l-en rendezett mulatság összes 
jövedelme 218 korona 90 fillér. Kiadás 160 K. 49 fii. 
A tiszta jövedelem 58 K. 41 fiiI., mely összeget a 
.Sort-egyletnek* átadatott. Felülfizettek: Báró Révay 
Gyula 30 K., Náthán Henrik 4 K., Záthureczky 
Tamás 2 , Schwarz Vilmos 1 K.

Liebhardt Kálmán pénztáros.
— Szinielőadás Abrahámfalván Igaz, hogy csak 

iskolai szinielőadás volt az, a melyet az állami iskola 
derék tanítója Krislofcsák Lajos rendezett vasárnap 
este. De az apró kis tanulók oly értelmesen adlak 
elő Benedek Eleknek *Falun« czimü vígjátékát, hogy 
a jelen volt szülők és nagyszámú érdeklődők örömmel 
győződtek meg arról a haladásról, amelyet az iskola 
növendékei a magyar nye.vben elértek Előadtak 
még egy tói színdarabot is, a mi me;» azt bizonyítja, 
hogy az állami iskolákban az anyanyelvre is kellő 
gondot fordítanak és teljesen légből kapott a tót 
túlzóknak azaz  állítása, mintha az aliami iskolák az 
anyanyelvet elhanyagolnák.

—  Nyilvános köszönet. A Turóczmegyei Jótékony 
Nöegylet tagjai szívesek voltak engem szép emlék
albummal, emlek sorokkal megtisztelni, — tehát nem 
feledkeztek meg még rólam, egyletük elköltözők 
elnökéről, a mi igen-igen jó l esik nekem és amit 
ezennel — mindenkinek külön-külön nem Írhatván, — 
szivemből megköszönök. A viszontlátásra I — Beszter- 
czebánya 1901 decz. 30. Fekete Mik'ósné.

— Búcsúzasok a vármegyeházán Záthureczky 
lamds árvaszéki elnök és Csepcsdnyi Ferencz tiszti- 
ügyész aggkorukra való tekintettel nyugalomba vo 
Hulván, helyüket a vármegye közönsége másokkal 
töltötte be A két tisztes öreg úr. kik m ndketten 
általános tiszteletnek és sze'etetnek örvendenek, 
a napokban búcsúztak el a vármegye tisztviselőitől meg
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attól a hivatali helyiségtől, mely annyi évtizeden 
keresztül második otthonuk volt. Mindketten régi 
kipróbált hazafias szellemű és cselekedetű tisztviselői 
voltak a vármegyének. Velük a régi garda vonul ki 
a megyeházáról, mert hisz mindketten azokból a régi 
tisztes alakokból valók akikkel többé már nem ta lá l
kozhatunk De ha a közhivataloktól meg is váltak 
arról biztosítjuk őket, hogy mindannyian változatlan 
tisztelettel és szeretettel viseltetünk irányukban és 
jól megérdemelt nyugalomba vonulásuk alkalmából 
még hosszú és megelégedett életet kívánnunk.

— Nyugtatvany. 58 K, 41 fill., azaz ötvennyolez 
korona 41 fillérről, mely östzeget, mint a »Turóczi- 
Nagy-Diákok* által 1901. évi decz. 31-én a .S port
egylet* javára rendezett mulatság tiszta jövedelmét 
mai napon köszönettel átvettem Boldis Dezső úrtól. 
Turócz-Szt.-Márion, 1902. j&n. 2 an. Reöthy, titkár.

— Élelmes tót fiú Csajda György turócz-szent- 
mártoni hirlapszerkesztönek Vladimír nevű fia, a ki 
a varsói Országú féle nagy kereskedőhazban tanult 
ki, most egy szibériai üzletben vállalt á llást még, 
pedig Vladivostokban. A meg csak 19 éves fiatal 
ember teljes ellátáson kívül évi 1200 rubel fizetést 
kap, amely összeg néhány év múlva 1500 rubelre 
• melkedik. — Magyarországon egesz sereg kereskedő- 
seged van alkalm azás nélkül, kivált a fővarosban, 
vájjon nem nezhetnenek-e ezek is egy kissé kifelé, 
a hol tapasztaláson kívül nemi löket is lehet sze
rezni? Ehhez persze idegen nyelvek ismerete is 
szükséges, a mire pedig a mi fiatalságunk nem igen 
törekszik.

— Olvasókörök közgyűléséi. A szuesányi Olvasó- 
eyylct és Társaskör múl: évi deczember hó 28-an lar- 
lotia meg évi rendes közgyűléséi. A közgyűlés targya 
volt a kör tisztviselőinek valasz'asa és a költségve
tés megallapilasa. Neumann Jakab elnök lemondott 
állásáról, sokoidaiu elfogialtsagai hozva fel okul. A 
közgyűlés ekkor teljes bizalommal fordult Dr. Haaz 
Simon fele, a ki el is fogadta a kömé* ezt a bizalm at. 
Aiemök Löv'y Vilmos lett, Demeter János haznagygya. 
Reichmann Sándor pénztárossá választatott meg — 
.4 turcseui Magyar Olvasó Kör deczember ho 28 an iar- 
toiia meg a majdnem teljes számmá' megjelent tagok 
rés/.veiele mellett az évi rendes közgyűlését. A meg 
jelent tagok a kör vezetékével megbízott tisztikarnak 
kifejtett tevékenységéért elismerésüket fejezik ki. F e l
mentvény m e g a d a t után megva asztaliak : Skrbek 
Karoly elnöknek, Katoska István takarnak , Steinber- 
ger Mór pénztárosnak és Herz Mór háznagynak. A 
választmány tagjai le ttek : Repasi Imre. Herz Mór, 
Kandi Ármin, Katoska István, Steinberger Mór és Herz 
Ede. A közgyü es Herz Ármin indítványára elhatá
rozta a kör helyiség részére a király arczképének 
beszerzését.

— Fontos változás a postánál. A levelező-lapok 
1902 év. januar 11-től kezdve 4 fillérről 5 fillérré, a 
póstautalvanyok ára 1 fillérről 2 fillérré emelkedik. A 
közönség kezei között lévő levelező-lapokat még fel 
lehet használni januar ll - tő l  április 3Ü-áig oly for
mán, ha a díj külömbözetet kepezó l filléres levél- 
jegy reá ragasztauk Úgyszintén az utalványok is 
használhatók, ha reá a rendes utalvanyozasi dijon 
felül 1 filléres levéljegyet ragasztunk. Április 30-ika 
után eze t 4 filléres levelezőlapok es 1 filléres posta- 
utalványok még azon eseibeu sem fogadtatnak el, ha 
a hiányzó díj levéljegyben le van róva Sőt a leve
lező lapok, ha 1 fillér levéljegy gyei ellátcatott is, m int 
teljesen bérinentetlen küldemények kezeltetnek és 10 
fillér portóval lesznek a czirnzetl terhére megterhelve. 
A regi 4 filléres levelező lapot és 1 filléres posta
utalványokat a postahivatal május végéig megfelelő 
értékű értékczikkel becseréli, de május 31. után még 
becserélés végett sem fogadja el. Felhívjuk tehat a 
közönség figyelmét, hogy levelezéseit és penzutalvá- 
nyozasait a fent elsorolt változások figyelembe ta r 
tása mellett eszközölje. Megjegyezzük még, hogy a 
magán ipar által előállított levelező-lapokra 5 fillé
res bélyeg ragasztandó.

— Ingyenes újévi könyvajándek! Hát ez bizony 
egy kissé furcsán hangzik a mai pénzhiányos világ
ban. Pedig igaz! A .P esti Napló", Magyarország e 
legrégibb és legelőkelőbb napilapja kedveskedik vele 
előfizetőinek. All Pedig ez az ajándék egy értékes 
kötésű és gyönyörű diszmüböl, a „Költők Albuma"- 
ból amely köze: félszáz költő m iveiből közöl va oga- 
tott szemelvényeket, költészetünk gyöngyeit, lelki 
gyönyörűségét minden müveit magyar embernek, A 
diszmü, mely először a Lampel Róbert cs. és kir. 
udvari könyvkereskedésének kiadásúban (56 korona 
bolti áron) jelent meg s amelyet dr. Radó Antal, a 
Kisfaludy-Társaság tagja szerkesztett, a „Pesti Napló" 
ez uj kiadásában a tavalyi HimfyAlbumról jóval na
gyobb formában gazdagon illusztrálva és rendkívül 
díszes,jelentékenyen bővített kiadásban fog megjelenni. 
A Költők Albumát a Pesti Napló uj kvartkiadasában 
minden állandó előfizető karácsonyi ajándékul meg
kapja. Es megkapja díjtalanul az is, aki ez év bár- 
me.y napjától egy félévre megszakítás nélkül fizet 
elő a „Pesti N aplódra.

—  ■ Szerkesztői üzenetek «=——
—  Önkéntes Tflzoltó-Egylet. I,iptó-Tarnócz. Kérésüket tol

mácsoltuk a lap kiadójánál. Azt hisszük azonban, hogy az elvi 
nehézségbe fog ütközni. Mert n dolog úgy áll, hogy magunk is 
mind áldozunk, ki pénzt, ki szellemi munkát sőt olyanok is 
vagyunk, a kik mind a kettővel is hozzájárulunk. — Cs. J., 
Zsoína. »Sylvesterestén* czimü czikke márki volt szedve és a 
korrektúrán is átment. A lap összeállításánál jelentette a fak
tor, hogy nincs helye, azért kellett azt eltennünk jövőre. Akkor
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is aktuális lesz. — G. A., Iludapest. Szives ajánlatát elfogadjuk, 
de arra  kérjük, hogy tisztán felvidéki érdekű czikkeket küldjön. 
—  P. F., Körmöczbányán- Mind megkaptuk. De türelmet kérünk. 
Minden jönni fog alkalomadtán. — Többeknek. Mindenkinek 
küzremüködését szívesen vesszük, sőt kérjük is lapunknál, — 
csak ennek irányát is kérjük tekintetbe vonni s azt a körül
ményt, hogy e lap szűk keretében első sorban az aktuális 
czikkelyeknek kell helyet szoritani, s e miatt költeményeket 
csak a legkivételesebb esetekben, tárczaczikkeket pedig csak 
olyanokat közölhetünk ezentúl, amelyek lapunk irányának 
megfelelnek. így hát napi eseményekről, nemzetiségi mozgal
makról és más efTélékrül szíveskedjenek minket értesíteni, gyor
san és pontosan.

_ F  K I V I  I I  K  K  I  I I  I I I  «  |» ö .

Felelős szerkesztő: l l e r e r z  l i y u l a .  
Főmunkatárs: B iin ll  J a n ó it .

nuár hó 24. napjának d. e. 10 órájára kitű
zött árverés az 1881. LX. t. ez. 107. §-a alap
ján Tátra felsőmagyarországi bank végrehaj
tató érdekében és 319 kor. 00 fill. tőke kö
vetelés s jár. kielégítése végett megtartatni fog. 

| Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi lm- 
tóság.

Znióváralján, 1901. decz. 10-én.
kir. aljbiró helyett 

Éder Ferenoz, kir. jbiró.

1902. január 5.

1189. tik. sz. 1901.

Téli menetrend a magyar kir. allamvasutakon.
(Érvényes 1901. évi október 1-től kezdve.)

Budapest— T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest:
Gvv. i. reggel 730, e. d. u. l ’58 i. d. u. 2 49, érk. este 9 20 
Szv. i. d. e. 9*35, érk. este 8’t I i.regs. 7-44, érk. este 7 00 j 
Gyv i. d. u. 3-45, é. este 10-37 i. reg. 5-41, érk. d.u. 12-50! 
Szv. i. d.u. 5-20, érk.reggel 7-16 i. este9*03, érk. d.e. 10 05 ! 
Vv. i.éjjel I r  10.érk.d.e 1158 i. d.u. 4 32. érk. regg. 5-20 ' 

T.-Szt.-Márton— Ruttka: Ruttka— T.-Szt.-Márton:
Gyv. ind. d.u. 1-58. érk d.u 2-06 i. d. u. 2-40, ént d.u. 249
Szv. i. este 811, érk. este 8 20 i. reg. 7-30, érk. reg. 7-44
Gyv. i.este 10-37,érk.este 10-45 '-reg 5 30. erk. reg. 5-41 
Szv i. regg. 7 16, érk. reg. 7 29 i. este 8 45, érk. este 9 03 !
Vv. i. d.e. 11 58, érk. d.u. I2-IO i. d.u. 4-20, érk. d. u 4.32

Budapest— Zsolna Zsolna— Budapest:
Gyv. i.reggel 7.30. erK. d.u. 1-50 i. d.u. 2 55, érk. este 9 25
Szv. i. d .e . 925. érk. este 8-26 i. este 925, érk. reg. 705
Gyv. i. este 6-15, érk. ejjel 1213 i. éjjel 3 45, érk. J. e. 9 45 I 
Szv. i. éjjel 10-40, érk. reg. 8 26 i. reg. 5 24, érk. d. u 5.55 | 
A C8. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút téli menetrendje

Kassa— Ruttka: Ruttka— Kassa: j
Szv. i. d.u. 4*oo, érk. éjjel 11-20 i. d.u.4-30,erk.ejjel 11 50 
S/v. i.d . u. i-io , érk. este 8 08 i. este 10-50.erk.reg.7 30
Gyv. i. reg. 8-00, érk. d.u. 2-10 i. d.u. 2-33, érk. este 8 35
Szv. i. reg. 5-05, é. délben 12-02 i. d. e. 9 15. érk. d. u. 3-33 
Szv. i. este 8-50, erk. reg. 3 20 i. reg. 4-45 érk.d. e. 11-50 

Ruttka— Zso lna: Zsolna— Ruttka:
Szv. i. reg. 8-05, érk. reg. 8-35 i. reg 6-05, erk. reg. 6-40 
Szv. i. d u. 12-26, érk. d.u. 12-54 i. d. u. 3-40. érk. d. u. 4 06 
Gyv. i. d. u. 2-22, érk. d. u. 2-45 i. d. u. 1-58, érk. d u. 2-21 
Szv. i. este 8-34, érk. este 9 02 i. este 9 03, erk. este 9-40
Szv. i. éjjel 1134. é. éjjel 12 00 i. reg. 4-00, érk. reg. 4 30

Kralován— Árvaváralja: Árvaváralja— Kralován:
Szv. i.d .e . II 40, érk. d u. IIO  i.d .e .9  15.erk.d.e. 10 50 
Szv. i. este 5-15, érk. este 6 52 i. este 5-27, érk. este 7-10 
Szv. i. d. e. 9-56,érk. d. e. 1132 i. d.u. 3*00, érk. d.u. 4 35 

Zsolna— Rajeczfürdö: Rajeczfürdö— Zsolna:
Szv. i. d. e. 9 00, érk. d. e. 9-57 i. reg. 7-03, erk. reg. 7 55
Szv. i. d. u. 3-48, érk. d. u. 4-37 i.d.e. 11-48,érk.reg. 12 40
Szv. i. este 9 30. érk. este 10 18 i. este 7-24, érk. reg. 8-15 
Május 26-tól, szept. 16-ig minden vasár- és ünnepnapon köl. 
Szv. i. d. u. I-18, érk. d. u. 2-05 i. d. u. 2 26, érk. d. u.3‘ 11 
S z v .-------------------- --------------i.éjj. 10-58, érk. éjj. 14-06

1687. tk. sz. 1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A Zniói kir. járásbiróság mint telekkönyvi ható

ság közhírré teszi, hogy dr. Hilmer István végrehaj
t a tn a k  Benderi sz. Hanusz Maria végrehajtást szen
vedő elleni 143 kor. 20 fill. tőkekövetelés s járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a zniói kir. jbiróság te
rületén lévő Mosóczon fekvő, l. a mosóczi 215. sz. 
tjkvben A. I, 1. és 7. sorsz. a. foglalt B. 1, t. a 1 fél 
részben Benderi sz. Hanusz Mária nevére irt ingat
lanra 176 korona.

2 az ugyanott. 270. sztjkben A. 1. 1—6. sorsz. 
a latt foglalt B. l . t .  a. egészben u. annak nevére irt 
ingatlanra 1334 kor.

3. az u. 0 . 539 sztjkben A. I. 1—2 sorsz alatt 
foglalt B. 1. t. a. fél részben, nem különben a B. 4. 
t. a fél részben ugyanannak nevére irt ingatlanra 
20 koronában, ezennel megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt 
ingailanság az 1902. év januar 31-én d. e 10 órakor 
Mosócz község h á ^ M  megtartandó nyilvános árve 
résen a megu.lupituti kikiáltási áron alól is eladat
ni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan- 
súg kikiáltási árának 10%>-át készpénzben, vagy 
óvadékképes érték papírban a kiküldött kezéhez 
letenni vagy pedig a bánatpénznek, a bíróságnál lelt 
elóleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt ótszolgáltatni.

Kir. Jbiróság mint tkv. hatóság.
Znióváralján, 1901. október hó 10.

Bedó Béla, kir. aljbiró.

2230. Iksz. 1901.

Póthirdetmény.
A zniói kir. járásbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, miszerint Polják Szel- 
csan Zsuzsi végrehajtatónak Büchler Dávid 
végrehajtást szenvedő ellen 100 korona s jár. 
iránti végrehajtási ügyében 1796/901. a. 
kibocsátott árverési hirdetményben a zniói 
48. sz. tjkvben A fl. sorsz. a. foglalt B. 6. t. 
.a egészben Büchler Dávid nevére irt ingat
lanra 374 kor. kikiáltási árban 1902. évi Jtv-

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásb-róság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Tatra tiank r. társaság 
végrehajtatónak Csepcsányi Albert és t. végrehajtást 
szenw dö elleni 7904 kor. tőkeköveie és és já r  iránti 
végrehajtási ügyében a zniói kir. járásbiróság terű
ié én levő, Kis-Csepcsénben fekvő:

1. A kiscsepcséni 90. sz. tkjkben A f  1. s. sz. 
a. foglalt 5. ö. i. tz . ház, kert és csűrből álló ingat 
lanok B. 3 t. a. harmad részben Csepcsányi Albert 
nevére irt jutalékra és az 1881. LX. t. ez. 156. §.

;d pontja értelmében B. 2. t. a. és B 6. t. a. '/»— V8 
részben kk. Csepcsányi Károly és Csepcsányi szül. 
Langsfeld Zsuzsi nevére irt ingatlanra 292 korona.

2. d kis-csepcsoni 7. sz. tjkvben Af2 és 3. s sz. 
a foglalt B. 4. c. B 14, 18. t. a. Csepcsányi Albert 
es Csepcsányi sz. Langsfeld Zsuzsanna nevére ir 
fele részbeni ingatlanra 344 korona.

3. az ugyan ottani 33. sz. tjkvben A f l —19 sor 
sz a. foglalt B 1 c. B 4 és B8 t. a egészben u. azok 
nevére irt ingatlanra 1544- korona.

4. az ugyanotiani 58 sz tjkvben A fl sorsz. 
a foglalt B 3 c. B. 8 és B 12 t. a ugyanazok nevére 
irt aU részbeni ingatlanra és a mar hivatkozott tcz. 
alapján a B. 0 t. a. ifj. Bada József nevére ’/« rész
ben irt ingatlanra 132 koronában ezennel megállapi 
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanok az 1902. évi januar 
ho 16-ik napjan d. e. 10 órakor Kis-Csepcaén község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen a megallapi 
lolt kikiáltási áron alól eladatni nem fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
becs- illetve kikiáltási árának 10%-át készpénzben 
vagy az 1881: LX. t. c. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számított és 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. 
a. kelt igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kije
lölt óvadékképes érték papírban kiküldött kezé
hez letenni avagy az 1881: LX. t.-c. 170. §-a értel
mében a bánatpénznek a bíróságnál elóleges elhelye
zéséről k iállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Znióváralján, 1901. évi október hó 4-én.

Bedó Béla, kir. albiró.

Eckert „ E d e lr a u t e “ -ja.
Kellemes izü és gyomorerősitö alpesi fü
vekből készült dietetikus l e r n ié a s v t e B  
l i k ő r .  Vadászatok és utazások alkalmá
val vízzel vegyítve kitünően üdítő. Legjob

ban ajánlható házi-szer.
Cs. kir. orsz. szab. likőr gyár

ECKERT ALBERT, GRAZ

F f  laci-t „ F « lc lr a i i t c u-Jét
ajánlják:

I I  I I . H O  éa N T A I I K K  
■ I I  O  VI H  A  T I .

TURÓCZ-SZENT-MÁRTONBAN.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A Richter-féle

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

egy régi kipróbált háziszer, a moly már több mint 
33 óv óta megbízható bedörzsölésül alkalmaztatik 
kőszvénynél, csórnál ós meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
......... . óvatosak lugyiink ós csakis eredeti üvegeket
dobozokban a„Horgony" vódjogygyel ós a„Ricblcr"czóg- 
jegyzóssel fogadjunk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 i  
ároan a legtöbb gyógyszertárban kapható. > 
Főraktár: T örök József gyógyszerésznél I 
Budapesten. r

Ftiotiter F. A.d. és  társa, §
C3&8Z. é i M r. u d v a ri ezállitók.

- - - - -  Rudolatadt. . ,  . ,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eliot György. M ID D LE M A R C H . Regény.
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.

= = = — =  Kiadta a „Kisfaludy Társaság11. ■ ■ ■ i r ■.

SEIFERT JÓZSEF
c s á s z .  é s  k ir .  u d v a r t  l é g y  Y < r » * a lli(o |

P0ZS01IY, Halászkapu-utcza í .
n le riirb alin  tele fon

4 kötet ára 8 írt helyett 3 frt 40 kr.
A  4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van.

TWAIN MARK és WARNER K. D.

•  AZ ARANYOZOTT KOR. •
* ■ ■ ■■ ■■ Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál. = = »

3 kötet á ra  3 frt helyett 1 frt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és megvan az Ítélet.

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
530 oldal terjedelem.

Ajánlja dús raktárát

eredeti „ D I A N A "  fegyverekből,
ugyszinte

KATIONEL (kftkiisnélkiilt) fcgjerckböl
J. P. Sauer und Sohn ezég KRUPP FRlGYES-féle

különleges aczélcsövü fegyverekből,
—  ~— r eredeti gyári arakon,

Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és leg
jobban lövő vadászfegyverei s kimerítő leírással, valamint 
számos előkelő vadászkedvelők és hivatásos vadász-refe- 
rencziával, úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel szol
gálok.

Kész vadásztöltények, G * S k
osztr.-magy. igen finom vadász- és ezéllövö porral, úgy
szintén oszlr.-magy. füstnélküli vadászporral töltve szállí
tok bármikor pontosan és frissen töltve, minden kalibe
rűhez a legolcsóbb áron, továbbá cm. e *  k i r .  t t llm iii 
á r i u lu  á l l a l  osztrák-magy. füstnélküli I. számú vadá
szati és tárcsa-lőporral töltött töltények eredeti áron kap
hatók. _____

Vadászati, utazási és sportkOlönlegessőgek.
F e n i !  c#.cg k l l ü i i l e l l e l e l l  t

a m. kir. földmivelés-. ipar- és kereskedelmi minisztérium 
által 3853. sz a. Budapest. 1893 deczember 1.. a in. kir. 
honvédelmi minislterium által 6219. sz. a Budapest 188— 
okt. 15 . a cs. és kir. hadügyminisztérium által 3b8b. A bt ti 
7. sz. a Bécs, 1881. decz. 17.. a cs és kir. lionved-lmt 
minisztérium áltál 8064 672. IV. sz. a. Bécs. 1882. már- 
czius 16., a m. kir. kereskedelemügyi minisztériumtól. 

Budapest. 1897. április 2-án.

MARKEVITCH B.

A SZÖGHAJU, FordúottafsZIGETIIY SZALAY E.

Ara 1 frt 20 kr. helyett 60 kr.
350 oldal terjedelem.

Nincs e regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó é* 
érdekes cselekményt.

150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerü borítékban
3 frt helyett 65 kr.

I Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett 1 frt 10 kr.
A szerény cziin engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez & 
kötet. Bartha Miklós, a nagyszerű publiczista letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk, 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

Csokonai Vitéz Mihály ÖSSZES MÜVEI
Összeállította és hővezetéssel ellátta: Dr. Horváth Cyrill, egy. tanár

944 óidul tartalmú 2 vastag dlszkötésben 2 frt.

BRADDON M. E.

b f l o y  c e c i i i .  Fordította: Zichy Cint. 

Két kötotben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

A z  itt fe lso ro lt m ű v e k , a  m eg je lö lt á ra k b an  
u tá n v é t m e lle tt v ag y  az  ö sszeg  b ek ü ld ése  
e llenében  la p u n k  k ia d ó h iv a ta la  u tjá n  ren - 

d e lh e tő k  m eg.



T u ro c -S z t.-M a rto n
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A „LA FLEUR”
s z iv a rk a p a p ir  • • • • • 
a » a • • s z iv a rk a h ü v e ly

X  kiváló gyártmány. E/.en szivarkapapir a legfinomabb 
w  anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek. ry  

a melyek az egészségre, íőképen a légzési szervekre karos w  
hatással lehetnek, mellőztetnck. Q

A Jacobi Monopol 0 
„La Pleur" Q

szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan .azok- í *  
nak ajanlható a legmelegebben, a kik sokat doliá- 

I nyoznak. — Kapható . w

A  Wix Miksánál T.-8zt.-Mártonbaii. p
$xxxxxxxxxxxxxxxxxx9

BÚTORA

I  K  1 1  I  I I  K  H  I  I I  I  B  »  l»  • * . ______

l e  d e l i c e
1902. január 5 1. szám.

a legegyszerűbb és lég-

ííj •  finomabb kivitelben.

§ kárpitozott

szivarka-  
papir

és az abból
előállított
hasonnevű

szivarka
hüvely

v a s - b u t o r
dús v á la sz té k b an

kapható

G H ABEK  M IK SA  és F I A c' f
T u ró c z -S z t.-M á rto n b a n .

Mirigydaganatoknál, görvélynél. angol betegségeknél, bőrkiütéseknél 
köszvénynél. csúznál. torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá

nosan kedvelt és sokat hazsnált

Laliuseniíit jód.- vas-

csuka-máj-olajat.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. Gyógyercjérc nézve fölül
múl minden hasonló készítményt és újabb gyógyszert. Ize fölötte 
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat fkb. 80000 
üveg) legjobb bizonyítéka jóságának és kedveltségenek. Szamos 
elismerő és köszönő levél. Ara 3 és 6 Kor., utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyelni a 

gyáros ezégére: I .a lu i* e n  gyógyszerész. Bréma. -  Kapható:
jV lifliiiti I m r é u ö l,  T i ir .- S í f . - í l t iH o i i ln i t i .

=  Köhögést =
a fintm zamatu és elismert hatású

K aiser-felc mell-csukorkák
csillapítanak.

_  * n A C \  közj, gvzöileg meg- ^
W  i  X w  erősített elismervény **  

köhögés, rekedtség, hűrűt és elnyálkásodás elleni kitűnő hatá
sát bizonyítják. Kaiser-félének kínált más gyártmány 

visszautasítandó.
Kapható 8 0  és -lO filléres csomagokban

GRABElt MIKSA és FIA füszeriizletében
Turocz Szent hartonb?n.

ddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
U V  Egy kísérlet erről mindenkit meggyőz. 'VQ t 

Kapható: Moskóczi Ferencznó üzletében Turócz-Szt.-Máronban

A valódi pemetefü-czukur>vrt sek papirdohozokhan 
kapható es minden dot o/on a ké-/itö : RÉTHY BÉLA 
atatrasa olvasható. Eltérő készítmények mint hami

sítványok v i s s z a u t a s í t a n d ó  k.

Legjobb hírnévnek örvendő

Flóra műkertészet Zólyom-Radványban
x x x x x x x x x x x x x k x x x x x x

Tanoncz felvétetik
a t.-szt -mártoiii magyar nyomdában.

XXXXXWXXXXXXXXXXXXXX

farsangra ajánl :
5. Erika graciilis, floribunda és

blanda d r b j a .....................  40—60 kr.
6. Margitkák tele virággal drbja 60 kr. 
". Ilillbcrgla. szép és felt. virágd. 36—50 kr. 
8 . 1’álinák kulönf. nagyságban 6 -  30 írtig.

Nagy választék virágasztalra való növényekben 20 cserép 3 írttól 5 írtig. 
Kézicsokor 3 írttól, menyasszonyi-csokor lo írttól, mellcsokor 1 írttól. 
Kezikosár 6 írttól, koszom ő írttól feljebb. Legczólszorübb megrendelés lcvelozőlapon,

1. Cyclnincn ez évben ktllünösen teli
virággal drbja . . . .  30—60 kr.

2. Azáltal virágban drbja . 0.80—1.20 kr.
3. (Jnmélia jnponica virít db. 1.20—1.60 kr.
4. Játsziul minden színben db. 30—35 kr.

Turóc-»st..ir»rtoui magyar nyomda — MoskóCíi F.-né.
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