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előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turócz-Szt.-Mártonba küldendők Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- éa külföldi hirdetési iroda elfogad.
Negyed évre . . .  . . . 2 * Kiadóhivatal: A turocz-szt.-martoni „Magyar Nyomda". Megjelen minden vasárnap.

A pittsburgi távirat.
A „Národnio Noviny" egyik közelebbi számában 

egy pittsburgi (Amerika) táviratot olvastunk, amely sze
rint a magyarok K ossu thnak  Budapesten készült szob
rát küldték Amerikába, mely szobor leleplezésénél 
Késövéit elnök is jelen lesz. Rutul felsőitek azonban 
ezen szándékukkal s romónyUk dugába dőlt. A ma
gyarónok (a magyar barátok) s a magyar zsidók, a 
kik Clowelandban laknak, megkeresték az ottani vá
rosi tanácsot, hogy a K o s s 111 li - s z o b o r felállítására 
a város valamelyik helyén jelölne ki helyet. — Az 
összes ottani szlávok azonban tiltakoztak az ellen, s a 
clcwclandi városi tanács csakugyan elutasította a ma
gyarokat ebbeli kérelmükkel 11 szavazattal 4 ellené
ben. — A magyarok már azt hitték, hogy ők Ameri
kában is az egyedüli urak, de íme csíifosan csalódtak. 
— Eddig a „X. N.“ távirata. Vájjon kinek nem jutott 
volna eszébe ezen badarság olvasásánál a haldokló 
oroszlánról és a szamárról szóló mese ? De itt nem is 
haldokló, hanem egy holt oroszlán körül rugdalódzik 
egy sereg szamár, s hogy az oroszlán már nem hallatja 
dörgő szavát, nem mutatja félelmetes karmát, oz a sza- 
mársereg éktelen ordításba tör ki, utánozza a nemes 
mének toporzékolását, a világ pedig ámulva-báinulva 
hallgatja, nézi ezt a Karnum-komédiát. — Hiszen még 
csak egy íélszázada annak - még sok szem- és fül- 
tanuja, kortársa is él amaz eseményeknek, — hogy 
Kossuth Lajost a világ legelső nemzetei: Angolország 
és az Eszakamerikai Egy esőit Államok népei úgy ünne
pelték. mint a hogy régente a győzelmes hadjáratokból 
visszatérő hadvezéreket ünnepelték Komában. Io triumle ! 
Babérral koszoruzták Kossuth Lajost, a szabadság hő
sét, amikor nemzete megalázva bilincsekben hevert 
ellensége lábainál, mert az az eszme, amelyért küzdött, 
még akkor is dicső, — mert örökké való, — ha az 
érte küzdő harezos elbukik, elvérzik. S im, hogy ez 
az eszme testet öltött, hogy nemzetünk szabad s hazánk 
egy jobb, egy boldogabb jövőt Ígérő jelenre ébredt, az 
eszme első harezosát és dicső emlékét undok, nyomorék 
pygmacák merik piszkálni s akad e hazában ember, 
lap, a nyilvánosság közege, az igazság  köteles hirdetője, 
a ki hozsánnával fogadja s kürtöli világgá ezt az undok 
játékot, megfeledkezve arról, hogy az ö létezését is. az 
ö szabadságát is első sorban Kossuth Lajosnak, a sza
bad sajtó harezosának köszönheti. Mik azok, kik azok

az amerikai tótok, akik a Kossuth Lajos szobra ellen 
tiltakoznak? Holmi drolárok. olejkárok s más egyél) 
kalmárok, akik minden nemosebb és magasztosai)!) 
eszme hiányában tisztán csak a kenyérkeresel, a jobb 
megélhetés czéljából fordítottak hátat ennek a hazának, 
s a kiknek sikerült oda át, túl a tengeren, több-keve
sebb dollárt összekaparitani. S vannak köztük ezrivel 
olyanok is, akiket az anyagi boldogulás utáni vágyon 
kívül a hazájuk iránti kötelesség teljesítésétől, a katonai 
szolgálattól való irtózás is kergetett ki Amerikába . . . .  
Hát az effajta nép, a mely azon fölül járatlan hazája 
történelmében s minden tudását a tót túlzók kétes értékű 
sajtótermékeiből meríti, igen természetes, hogy Kossuth 
Lajosról csak mint agitátorról, rebelisvczérről tud s in
kább Hurbannak, Lodzsának állítana szobrot, mintsem 
annak a nemzeti óriásnak, akinek nagyságát törpe krajz- 
lor eszével felérni képtelen. — llát minket Kossuth 
Lajos amerikai szobrának sorsa egy cseppet sem ag
gaszt, — ha lesz, ha nem lesz, a magyar nemzet édes 
atyjának a dicső emléke élni fog a magyarok között 
akkor is, amikor az amerikai tót törpéknek és magyar- 
országi atyafiaiknak még a nyomát is befújta a fele- 

! dés szele.
És végül inég egyet. Egy másik lap — a 

szintén helyben megjelenő „Ludové Xoviny“ eziinti 
néppárti cseh-pánszláv lap egyik közelebbi számában 
ezekkel a szavakkal vigasztalódott: „Amerikában a mi 
előkelőink, derék, állhatatos nemzeti léniáink bizonnyal 
szorgos ügyelőmmel fogják kisérni a magyar kormány 

. kiküldöttjeinek működését." Egygyol több ok, hogy az 
' amerikai magyarságot innen hazulról is gondozzuk; 
mert bár se Magyarország, sem a magyar kormány azok
tól a krajzlorokből, szklonárokbúl átvedlett amerikai 
tót „előkelőségekétől meg nem ijed s azt a hamarosan 
összeadott 2001) dollárt is ellensúlyozhatja valahogyan,

! az interveniálás, az állandó gondozás már azon okból is 
' szükséges, hogy az Egyesült Államok kormánya a leg
hitelesebb forrásból merítse az ottlakó magyar bonpol
gárokra vonatkozó alkotmányos rendelkezéseket. Akkor 

1 azután azok a tót „előkelőségek" is remélhetőleg csen- 
Idősebben fognak viselkedni.

A lefolyt tót Ünnepségekről a prágai „Xárodní Listy" 
kiküldött levelezője ezt jelenti lapjának: „Ismét néhány 
örömnap a tótságon. A test ismét kiegyenesedik, a mell 
dagad s a lélek felüdül a szláv melegtől. Sok vendég 
szokott az ünnepségen megjelenni, a mely minden évben

augusztusban lartatik. í nnopség ! Mily csodásán hangzik 
e szó a tót ember fülében! Folyton éles kard van 
amaz emberek fölött, a kik ritkán jönnek össze, hogy 
megszámlálják soraikat. A magyar az ölyv szemével 
Őrködik, nehogy a gyönge lángocskák föl éledjenek 
s a szláv lelkesedés lángjával fellobbanjanak. Dcszpotiz- 
musa annyira megy, hogy főző iskolát se enged nyitni 
a tótoknak, nehogy veszedelembe kerüljön a magyar 
állam egysége! A menet az ünnepségen nem volt meg
engedve, csak kettesével, hármasával jártunk. Kedves 
vendéglátóinknak 100 K büntetés terhe alatt meghagyták, 
hogy vendégeiket a hatóságnak bejelenteni el ne felejtsék. 
Ali, azok a büntetések! Elfojtják, megölik a nomzeti 
művelődés minden szikráját. Xetn is kell egyéb, csak 
azokat az ijedt tekinteteket, hallgatag arezokat megü
gyelni. azok logjobban beszélnek a szenvedésről. A 

| Zsivcna-ünnepség alkalmából a „Dom“-ban gyűltünk 
i össze a tót nöcgyesülcti estén. Eljátszottak két egy-egy 
1 folvonásos színdarabot s daloltak szép tót dalokat is. A 
i nyomott kedély ismét fcllélegzik egyszer. Bizony szük
séges. hogy találkozzunk, a háziak és a vendégek. Sokan 
eljönnek, de nem mindenki méltatja figyelőmre a 
szegény loigázot.lakat. Legfeljebb részvéttel megsajnálja 
őket. Kodig az az egész szlávság szent kötelessége, 
hogy no csak élményeket gyűjtsön és feljegyezzen, 
lelkileg és szellemileg szórakozzék, hanem hogy erősítsen, 

:a lelkeket fölemelje, a kedélyeket megnyugtassa. Ez 
legyen a szláv turista programmja. a  lcigázottak csak 
művelődéssel, oktatással, tanácscsal, segítő kézzel tart
hatják fenn magukat. Ha segítőkezet nyújtunk, az arezok 
hamarább kiderülnek, a markok előbb keményednek 
meg, a sorokjobban egymáshoz simulnak, hogy egy erős 
íalánkszot képezzenek s a szláv arczél megnagyobbodik 
egészséges, romlatlan vérű, crösruganyostostü emberek, hit 
és őszinte lelkek csapatával. Magasabbra repül a szláv 
sas s erősebben terjeszti szét szárnyait a szláv mozöség 
fölött. Bár csak messzire elhatna a kérő szózat: „Emlé
kezzetek inog a tótokról! .\ szlávság önmagának!" 
Ezen dics-himnuszszal széniben a „Xár. Xov.“ arról pa
naszkodik, hogy sokan a csehek közül különféle ürügy 
alatt elmaradoznak az ünnepségekről. Egyik holmi 

j  pletykák miatt, — amiket Masaryk, Kalal meg a „Csasz" 
terjesztőnek, nem jön el, — egy másiknak kicsiny és 
szegényes — egy harmadiknak pedig nagy és fényes 

! az ünnepségek szinbolyo: Turócz-Szt.-Márton, — sőt 
1 már olyan is akadt a csehek közül, a ki a tótok abbeli 
| elmaradottságát kifogásolta, hogy még „hullahamvasztó 
i egyesületük" nincsen. Xos, mindezekből kitűnik az, hogy 
a csch-tói barálkozás mondva-csinált, erőltetett dolog, 
olyan mámorfele, a melyből a tótok fognak először föl
ébredni nehéz fejjel. A tótok csak hadd csinálják a 
maguk külön nemzetiségű kultúrájukat maguk, a csehek 

: pedig csak hadd maradjanak otthon az utolsó szál em
berig. Egyiknek sincs semmi dolga a másik házában.

A „ F E L V I D É K I  H IR A D 0 “  T Á R C Z Á JA ,
ltövid visszapillantás a Turócz- 

inegyei Jótékony Nőegyesület 25 
éves múltjára.

Irta s az egyesületnek 25 éves jubileuma alkalmából 1902. 
ang. lo-én rendezett stubnyafilrdöi estélyen felolvasta liinfi János. —

Mélyen lisztéit Hölgyeim és Erűim!
Az emberi, de különösen a női szív érzelemvilá

gának egyik, vagy talán legszebb megnyilatkozási! a 
részvét és az ebből (akadó nemes cselekedetek. Neme
sebb, magasztosaid) ez az érzelem még az anyai szere
tetnél is, a mely szintén inogható ugyan, de egyúttal 
természetes is, úgy, hogy azt a felsőbb rendű állatoknál 
is sokszor szinte bámulatos módon kifejlődve látjuk. A 
részvét, a fc'.cbnráti szeretet az emberi szív különleges 
tulajdona s a legszebb, a legintenzívebb alakban a női 
szívből látjuk azt fakadni. Mert hiszen úgy van a hogy 
Smiles mondja, hogy a férti az emberiség agyvelője, a 
nő pedig szíve ennek az emberiségnek, a férfi az Ítélet, 
a nő az érlelem, a férfi az erő, a nő pedig a kellem, 
a disz, a vigasz ebben az emberiségben. Igaz, nagy és 
Idres nőkről kevesebbet regél a krónika, de annál többel 
tud j ó  nőkről, a jóságnak pedig a szív a forrása, az a 
gyengéd női s z í v , amelyet még o h  kevéssé ismerünk, 
úgy. Imgy inkább csak bámulni tudjuk. Sokszor egy 
csekélységtől, egy semmiségtől rezzen meg ez a s z ív , 
máskor pedig a legsúlyosabb szenvedéseket és megpró
báltatásokat egy zokszó, egy jajszó nélkül tűri el ugyan

az a szív. Csendes visszavonultságban némán tűri el 
sokszor ez a szív a saját bajait, de megesik a mások 
bajain és legfőbb vágya letörölni a mások könnyeit, ha 
ma0«i még úgy vérzik is a testi-lelki szenvedésektől. Ez 
a női szív oldja meg a legfőbb problémát, mert hisz 
a szeretet az emberiség legfőbb törvénye, amely ha 
valamikor árialános lesz, ha majdan minden egyes szív
ben uralkodó érzelemmé válik, sokkal kövesebb lesz e 
ftildi baj és sokkal tökéletesei)!) az emberek boldogsága.

De hát Önök, igen t. Hölgyeim és Uraim, nem a 
női s z í v , a részvét, a felebaráti szeretet apológiáját, 
dicsőítését várják tőlem, hanem hallani akarják, hogy 
mit miveit hát ez a mi egyesületünk azon 2f> ev alatt, 
a melyre ma visszapillantunk? Es igazuk van. Ámde 
ezt az egyesületet, is női szivek hozták létre, vájjon nem 
természetes-e, hogy a női szivekből, azok dicséretéből 
kellett kiindulnom cmo visszapillantásnál?

Nem is 25, hanem már 2»‘> éve annak, hogy ily 
nemesen érző szivek sugallatára egy eszme kezdett tes
tet ölteni, a mi jubileáló egyesületünk oszmejo. l*7i'>. 
május 21-én tartották meg ezen egyesületnek alakuló 
gyűlését, a melyen Mennyei János kir. tanácsos tanfel
ügyelő fejtogotto a nőogylotok hivatását, a molyén az 
alapszabályok tervezetét is elfogadták és idoigl. elnökül 
özv. Beniczky Albortné szül. Kuttkay Máriát, i I. jegy
zőkul Boii’czky Kálmánt, llotl'inann Edéi és Madár 
Istvánt megválasztották. Az alapszabályok miniszteri jóvá 
hagyása a lassú hivatalos ügymenetén kívül azáltal is 
késedelmet szenvedett, hogy azokat Mennyei kir. tan- 
felügyelő nem az illetékes belügyminiszterbe/., liánéin a 
közokt. miniszterbe/, terjesztette föl. Ez az utóbbi minis/, 
tórium 1R7fi. szeptember havában tette át az alapszabá
lyokat a belügyminisztériumhoz, a mely I). Kemény ál

lamtitkár aláírással 187H. okt. 10-én 4571G. sz. a. kelt s 
a megye közönségéhez intézett leiratában különféle pót
lások végett vissza küldötte az alapszabályokat. így 
azután voltakepon csak 1X77. tavaszán, tehát, ezelőtt 25 
évvel kezdhette meg az egyesület alapszabályszerü mű
ködését, a mikor az ideiglenes tisztviselőket is végleg 
megválasztották.

.\z említett 1HTti. évi alakuló közgyűlésen 20 párt
fogó, 15 alapitő, 50 rendes és 50 pártoló tag jelentke
zett. s igy az egyesület 05 taggal alakult meg. Alelnök 
lett Leliotzky Lajosné, szül. Újhelyi Gabriolla, pénztáros 
Tiroler Arnoldné, szül. llellor Bibinnna, ellenőr Dávidné 
szül. /i.ithiireczky Etelka, ügyész Dr. Lax Adolf. A vá
lasztmányba a következő egyesületi tagokat választották 
meg: Dávidné, szül. Zathureczky Etelka, Schultzné, szül. 
Kotlák Róza, Rakssányi Gusztáváé szül. Kramár Mária, 
Engelné, szül. Berger Bibianna, Galandáné, szül. Szalay 
Ilona, Trösztiemé, szül. Löwinger Róza, Schultzné, szül. 
Goldnor Fanny, l jliclyiné. szül. Dávid Teréz, Tugeiul- 
liatné, szül. Sclinltz Mntliild, Tirolomé, szül. llellor Bi
bianna. Mennyei Jánosné szül. Bartók Anna, Koríné, szül. 
Sclinltz llcrmin, ( sepcsányiné szül. Zorkóezy Apollónia, 
Rultkayné szül. Velils Lujza, Xwillingcrné szül. Ailler 
Katalin. Lax ne, szül. Tolts Flóra és Grábor Mária.

uzv. Beniczky Albortné elnök vezetése mellett,
ISíi 1-ig folytatta egyesületünk zajtalan, ilo áldásos mű
ködését. Ennek 1X01 -ben történt elhunyta után Szüllő 
Gézáin* választatott meg az 1X02. évi közgyűlésen el
nökké. a ki LSOd-ban történt elköltözéséig vezette az 
egyesület ügyeit teljes odaadással és ritka szép ercd- 
niénvuvel. Követte őt az elnöki székben Fekete Miklósné, 
a ki a régi nyomokon haladva egyúttal központjává, 
kedves találkozó helyévé tette vendégszerető házát az



Turócz-Szt.-Mítrton, F  e 1 y  i  d  é k  1 H í r a d ó .

A stubnyafiirdői ünnepség.
müve, a Szent Erzsébet legendája ozimll kép alán ren
dezlek az élőképet, amelyet Zorkáczy Tivadarné, Boros*  ̂
Bélálic, B m ic z k y  Kálmán alispán, D á v id  János megyei

h í r e i n k .

1002. augusztus 17. 33. szám.

A Turóczmegyei Jótékony Nőegylet 25 éves fenn 
állásának megünneplésére rendezett stubnyafürdöi hang
verseny és tánczmulatság a várakozáson fölül is sike
rült, — még a gyönyörű időjárás is kedvezett neki. A 
délutáni vonatok csapatosan vitték a vendégeket a kies j” 
fürdőhelyre, a felső járás egyes vidékeiről pedig foga- '' 
tokon is hajtattak oda. Mindamellett megállapítottuk, 
hogy az ünnepség nagyobb része a fürdővendégckböl 
került ki s hogy sokan hiányoztak a megyebeliek közül, 
akiknek nem 
szól ez a szemr 
magyar közönségének 
sülét, amely

Bóláné, B m ic z k y  Kálmán alispán 
várnagy, héulosy Miklós kir. átjárásion 
Palika, dr. Horos Béla fllrdöorvos kedves

A király születésnapja. Holnap ün- 
nenli meg <i niugyur nemzet jóságos, öreg

a s/.cm Miugvui miaiy .....  1 ““b j ---------  , ,
A hangverseny „lati t»n.ve volt az ilyen czélnkm; dúsának ünnepe. _ Tartsa meg a nemzetek ÓH 

kissé alkalmatlan nagy étkezőterem, s ez a közönség I királyok sorsát intéző mindenható Isten meg

tömörülésre, — ügy kollcne tehát annak lennie, 
ezt a magyar közönség honorálja is méltóképen. No de 
ne inkrimináljunk. Az ünnepség, mint említettük, igy 
is igen szépen sikerült, s a nőegylet meg lehet elé
gedve úgy az erkölcsi, mint az anyagi sikerrel.

A jó kedvben olköltüit vacsora
következett, olyan tomboló tombola, aminöt még aligha 
láttak ebben a megyében, az ünnepség védője, J u s th  
Ferenezné gr. B a tth yá n y  M ária  25 üveg jóféle pezsgőtgr. B a tth yá n y  
adott ezen czélra s a bold< nyerők a terem minden

A hangverseny némi változást szenvedett, amelyet részében durrogtatták a pezsgés üvegeket s igen toriné- 
- ° - - • .......  • • •• * szeles, hogy ekkor hágott legmagasb tokara a jókedv.

A tánezot csak éjfél tájban kezdték meg, az első 
négyest 40 pár tánczolta, de már ezi a mulatságot a 
legszenvedélyesebb tánezosok sem bírták sokáig

— bár elmaradt részét megfelelően pótolták — nem 
legszívesebben vett a közönség. A Jeszenszky Sándorné 
színdarabja maradt el, amelyben hat fiatal, szép hölgy 
szerepelt volna . . . Elmaradt pedig azért, mivel ez a
hat hölgy az idő rövidsége miatt a szerepek betanulá- vacsora után és a tombola alatt felgyülemlett dohány-
sára nem vállalkozhatott. S szolgáljon ez tanulságul 
jövőre nézve, hogy efféle előadások előkészítését nem

és petroleumfÜst, de még inkább a terem deszkapadló- 
zatának tűrhetetlen pora arra kényszeritotlo a vidám

szabad az utolsó pillanatra hagyni, hanem a rendező- társaságot, hogy még hajnal előtt felhagyjon a táncz
bizottságnak ideje korán meg kell alakulnia s czéltuda- 
tosan előkészítenie az egész műsor előadását.

S most már hadd szóljunk a hangverseny és a 
tánczmulatság lefolyásáról.

A hangversenyt a nőügyiét jegyzőjének, B á n ji  
János tanárnak a felolvasása nyitotta meg, amelyben a 
nőegylet alapítását, huszonöt éves működését és mostani 
állapotát ismertette vázlatosan. Röviden megemlékezett 
az egyesület eddigi elnökeiről: Bcniczky Albcrtnéről,
Szüllö Gézánéról, Fekete Miklósnéröl ésJustli Ferenezné 
gróf Batthyány Máriáról, s az utóbbinak nevét említve, 
a hallgatóság lelkesen megéljenezte az ünnepség védői -
tisztét viselő grófnőt. Az éljenzéssel fogadott felolvasás fölemlítjük, hogy:

czal. Vájjon mikor határozza el magát a fürdőnek nei 
is olyan nagyon szegény tulajdonosa, Körmöczbánya 
városa egy modern s az egészség követelményeinek 
minden tekintetben megfelelő gyógyterem építésére, 
amely nélkül manap a kisebb rendű s rangú fürdők is 
hiányosak ? StubnyafÜrdő megérdemelné s meg is há
lálná ezt az áldozatot!

királyát, a ki ennek a nemzetnek tulvüs tör
vényeket adott és ezzel a kulturnépek közé 
emelte. Áldott és drága legyen nekünk min
denkor e nagy fejedelem és szent férfiú dicső 
emléke!

— Személyi hírek. H a lá sz  Ferencz vallás- és kö • 
zokt. ministori osztály tanácsos, a népoktatási ügyok vezetője, 
a múlt hétfőn Árvában járt, hogy az ottani tanügyi álla
potokkal megismerkedjék. Gycngélkodése és az esős 
idő miatt a vármegye beutazása elmaradt ugyan, azon
ban az intézőkörökkel a népoktatás fellendítésére irá
nyuló akczió torvét megállapították. Ettől a látogatástól 
Árvában sokat várnak. — R u t tk a y  Jiátli Péter udvari 
tanácsos s a kassa-oderborgi vasút vezérigazgatója Tátra - 
Virágvülgyön családjával tölti nyári szabadságidejét.

Áthelyezés. A vallás és közokt. miniszter Ris- 
sányi Júzsefnét, az alsó-kubini polg. leányiskola segéd- 
tanítónőjét, a beszterezobányai áll. felsőbb leányiskolá
hoz áthelyezte.

EŐZlg. biz. gyűlés volt a bét elején ifj. Justh 
György főispán elnöklete mellett, a melyről azonban czüttalHogy kik voltak jelen a hangversenyen, vacsorán , . . . .  ■ , . .

és mely hölgyek dacoltak a táneztorem említett <s»k >B°" 'övidcn számolhatunk he, kivonatosan közölve 
* . . .  tiszti főorvos jelentését. A közegészségi állapot kiclé-

itü volt. Az ilyen időtájt — gyümölcséréskor — Icg-
kellemetlenscgoivel? Már említettük, hogy némelyek 
hiányoztak, de azért mégis sokan voltak ottan, akiknek
neveit bajos lenne elsorolni. Nem is teszszük. E helyett inkább előforduló gyomor- és bélbajokon kívül a felső

után — a melyet egész terjedelemben lapunk tárczaro 
vatában közlünk. — a két Tom csányi testvér lépett a 
színpadra, — a Tomcsányi Mór nv. kur. bírónak a fiai :
Mór és Pál. Chopin Nocturnjét és Wieniawsky Knyawiak- 
ját adták elő diskréten, szépen, — s a dr. Tom csányi 
Mór hegedűjének édes-kedves hangjai oly elementáris aminö anya

koronabelépő jegyekből befolyt 
fellllfizctésckből „
tombolajegyekből „

összesen 1142 korona 
eredményt még egyik mulatságával sem

487
155
500

tapsvihart idéztek elő. hogy a testvérpárnak kétszer is ért el a nőügyiét, amclylyel tehát meg is lehet elégedve.
vissza kellett térnie hangszereihez. A fiatalabbik testvér, 
Tom csányi Pál, helyes felfogással, ügyesen kisérte í 
bátyja heged ti játé kát zongorán. — Következett dr. 
Eördögh Árpád szavalata, amely a Jeszenszky Sándor- 
nénak nagy érdeklődéssel várt szinjátékát volt póto
landó. Endrödi Sándornak „Csata után“ czimü költe

A kiadások 
rúgnak.

zene, tombola stb.) körülbelül 300 koronám

járásban a liükhurut öltött járványos jeliegot, előfordul
tak azonban szórványos esetek az alsó járásban is. Eze
ken kívül a heveny fertőző kórok közül főleg a flllmi- 
rigylob, hasi hagymáz, roncsoló torokloh és kanyaró 
lépett föl egyes helyeken, szórványosan. Egy tör
vényszéki bonczolás is volt Noczpálon, ahol egy 7 éves 
tiu a fürészmalomban életét vesztette. — A 15 kiállított 
orvosi látlelet közül csak egy szólt sú lyosabb  természetű

menyét szavalta mély érzéssel és hévvel, s bár ez a 27-én tartatott meg, kissé késön alakult meg, úgy hogy 
költemény tárgyánál lógva éppen nem a legalkalmasabb j ;v legjobb akarat mellett sem készíthetett elő mindent 
----- i.-,.-.. « fiatal ’ ' - ..............  ’• 1 T' ’szavalmány, hatása mégis oly erős volt, hogy úgy. a hogy óhajtotta volna. Segítségére voltak K olosy

Az ünnepség eszméje a nőügyiét buzgó elnökétől i tcst‘ sértésről, 
eredt, - a helyi rendezőséget Z orkóczy  Tivadarné, B o- — Oalanda bácsi 80 éves. Galnnda Samu turócz- 
•os Béláné, l ) r .  T o m csá n y i Móricz és T om csány i Pál szent-mártoni kir. közjegyző tegnapelőtt ünnepelte meg 

képezték, s miután a nöegylet vál. gyűlése csak jul. 80.ik születésnapját fiánál, Galanda István stul.nyafür-
döi körjegyzőnél. Az öreg urat, aki magas kora mellett 
is ritka jó egészségnek örvend, számosán üdvözölték ez 
alkalomból fia házánál. mi meg c helyen kivánunk neki 
állandó jó kedvet és egészséget.

-  A F, KI, K. E. e hó 27-én tartja meg évi köz
gyűlését a szokásos napirenddel Selmeczbányán. Előző 
napon vál. gyűlés lesz és ismerkedési estély. Miután az 
1901/2. évi évkönyvet az egyesület minden tagja meg
kapta, szUksegtolcnnck tartjuk a további tudnivalókat c 

Körmöczbánya helyen közölni. Kívánatosnak tartjuk, hogy a Turócz
megyei Választmány tagjai is minél nagyobb számban

--------  ------  jelenjenek meg ezen a gyűlésen, különösen azért, mivel
egyesület vidéki és tur.-sat.-rairtoni tagjai résiére fa-yegfo-nbb mimi faaulékat H segélycste, s ajc.vewes.k, ill(litv4nyt fognak tárgyalni, amely a nri prog-

doktornak ráadásul még Petőfi Sándornak „Szeptember Héla nöegyleti titkár és D á v id  János bátyánk, — 
végén* czimü édes-bús versét el kellett szavalnia, amely- hogy lelkiismeretes és buzgó fáradozása nem maradt 
lycl szintén tapsot és éljenzést aratott. — Körmöcz- eredmény nélkül, az anyagi siker is mutatja. Sokat 
bánya polgármesterének leánya, P nlkovm s Annâ  ült buzgólkodott lló th  Emil stubnyai föerdész is, a ki a 
ezután a zongorához, Weber concertpiece*ét Liszt K át- színpad felállításáról, a díszletekről, a görög tűzről stb. 
dolgozásában játszva. Nagy bravourral játszott s bár az gondoskodott, 
ezen czélra nem igen alkalmas zongora némi nehézsé
get okozott, a kisasszony mesteri játéka nagy feltűnést j >ajjon, na 
okozott és zajos tapsvihart aratott. Következett végül a 1,-'<'n m(Í ^ ? ! '0So 
hangverseny alkalomszerű fénypontja: az élőkép. IÁe-! . 1 ,n?a ,hang 
tzenmayer fest

nypontja: az élőkép 
hazánkfiának egyik nagyarányú remek-

Vajjon, ha más-más czim alatt is, nem lehetne-e 
ünnepségeket minden évben rendezni 
Gondolkozzunk errő' 

városának tanácsa is gondolkozzék !

szinte páratlan türelemmel s buzgósápgal rendezte 
különféle színi előadásokat, theaestélyekct és kerti ün
nepségeket. Mikor a múlt évben családja Besztorczebá- 
nyára költözött s ennek következtében itt kellett hagynia 
elnöki állását is, szinte pótolhatatlannak véltük a távo
zásával egyesületünket ért veszteséget, ámbátor Zorkóczy 
Tivadarné alelnök kezében is biztos és jó kezekben

évenkint 100 koronával jutalmazott meg a Beniczkv Mária . . . .  , , ,
alapból olyan néptanítókat, a kik a magyar nyelv tani-i malmunkat tolmácsolja. Sclmeczbányan, aimnt értesülünk, 
fásával különösebb eredményt elérnek. 1 gyancsak több nagyban készülődnek. Az ünnöprondoző bizottságok a múlt 
éven át 1—2 kisdndovó is élvezte egyesületünk támo- héten alakultak meg. Külön bizottságok intézik az el
látását, hold. és felejthetetlen királynénk szobrára pedig szállásolást 
jelentékeny összeget gyűjtöttek egyesületünk tag;'
Ebből látható, hogy nemcsak szoros kötelességének

tudtuk az egyesület ideiglenes vezetését. Az eltávozott ! jótékonyság gyakorlásának szentelte egyesületünk idejét

város díszítését, akirándulásokat, a társas- 
, ebédet és a fáklyásinenctet. L á n y  Lajos kereskedelmi 
miniszter, a kassa-oderbergi vasúttal egyetérfőleg, a

Jnök, Fekete Miklósné azonban inég lemondásakor is j és erejét, hanem a hazafias művelődési téren is fejtett közgyűlés alkalmából, az egyesület tagjai számára aug. 
jó szolgálatot akart tenni annak az egyesületnek, amely- ki tőle telhető tevékenységet, és hogy társadalmi téren 20—31. napjaira érvényes kedvezm ényes u ta zá si jeg y eke t 
'ijel szive annyira összeforrt, s egy hölgyre irányította is jótékony volt a hatása arról tanúskodik az a körlll- ongel]élyozott, a molyok a magyar államvasutak ds az 
figyelmünket, u kit, bar falusi magányában elvonulva, meny. hogy az altala rendezett műkedvelő színi oloada-: . , * . . ,  ,. .. . . .. . . , .figyelmünket, v kit, bár falusi magány ...
még nem igen vett tevékeny részt egyesületünk műkő- sok, tlieaestélyck, tánezmulatságok stb. 
désében, mégis legalkalmasabbnak tartott az elnöki ál- tűk a megye magyar társadalmának 
lásra s nyereségnek, vívmánynak jelezte, ha sikerül öt közvetlen érintkezésre

állásra megnyernünk. És ez sikerült is. És mivel az eminenter nemzetiségi megyében szükségünk 
jóformán magunk között vagyunk itten, aztán meg illő

alkalmid szolgál- üzletkezelésükben lévő helyi érdekű vasutak, valamint 
i találkozásra a a kassa-oderbergi vasút magyar vonalain, az összes 

szem ély és vegyes vonatokra érvényesek. A kod vez
éreimében az egyesület tagjai másodosztályú

mire, ha valahol, úgy itt ebben gyors,
meny

hogy az oldott kéve sorsára ne jussunk. Egv üde, zöl- ;....... ,...i i , .. , . . , ,,
dolognak sem tartom, hogy bárkit is szemtől-szembe delő oázisa egyletünk ennek a sok tekintetben kietlen . ‘ . . .  J .* " 11 In,l< 0:,y' a > J(5Syf?>c a
dicsérjek, hát kegyeskedjenek megengedni nekem, h o g y  és sivár pusztának . . . osztályon es telaru másodosztályú jegygycl a III. osztályon

Egyesületünknek ez idő szerint 22 pártfogó, 23 utazhatnak. A kedvezmény a kiinduló állomásról Holinocz- 
alapító, 50 rendes és .>0 pártoló, tehát összesen 145 bányára ésvisszavalóutazásraszól,doazutazásBuda- 
tagja van, s évi jövedelme most már a 3000 koronát is pe s t e n  és a kassa-oderbergi vasút magyar vonalain 
megközelíti. . . „ , . . .

' Ezek azok a Blhh -,ámbcli adatok, a melyekre a »' ,'S, "z oscll,c" “ 'nban "“'lapesti-ól n
in. t. Hölgyek és I rak ligyolmét jelen visszapillantásom- mndeltotesi állomásra vagy viszont, a kedvezményes 
bari felhívni bátor voltam, mivel ezek azok. a melyek 
az egyesületünk 2 

Es mikor szí

ezt a dolgot csak e kevés, de annál igaza bh szóval e.j 
intézettnek tekintsem: Justh Ferenezné — Báttyhány Má
ria grófnőben, a mai szép ünnepség védőjében oly el
nököt nyert egyesületünk, a minőnek elődje előre jelezte.

Most pedig néhány, bár száraz, de azért ékesen 
szóló és tanulságos számadattal az egyesület működésé
nek külső eredményét óhajtom jelezni, ezután pedig be
fejezem ezt az akaratom ellenére már is hosszúra nyúlt 
visszapillantásomat.

Egyesületünk 25 éves fennállása alatt kerek szám
ban kifejezve 2 0 .0 0 0  koronányi tökét takarított meg. 
és ugyancsak kerek számmal kifejezve 25,000 koronát li 
fordított árvák, özvegyek, szegények segítségére. Több a
éven át évonkint 300 koronával a turócz-szcnt-mártoni j továbbra is áldja és erősítse

menetjegy külön-külön váltandó meg. C la ir  Vilmos fő- 
működésének képét kiegészítik, titkár fölkéri az egyesület tagjait, a kika kedvezményt 
pillantását a múltról leveszem s igénybe venni kívánják, hogy ezen szándékukat az 

egyesület főtitkári hivatalánál iNyílra) aug . 2 0 - ig  beje
lenteni s egyben jegyeiket a társasebedre is megváltani 

szeretet szolgálatában (*f kor.) szíveskedjenek, hogy a rendezőség n résztvevők 
száma iránt kellően tájékozhassa magút.

a jclenro es a jövőre irányítom, azt hiszem, hogy 
mindnyájunk liő óbajái tk adok kifejezést, azt kivánv 

>gy az örök szeretet i'Vságos és mindenható Istene, e 
mi kis Szerény egyeOileíUnkct



33. aziim. Turócz-Szent-M ikton F e l v i d é k i  H í r a d ó . 1902. augusztus 17.

tisztelőt- 
;nácz igaz-

Vadászszerencse Szoposmogyo dnrgói hatá- a Magyar Hírlap minden o fizoWJjo. A legjobb munka évben a múzeum ottani vidéki kőrénok tagjai:
rában Gótsoli K. tripsi körjegyző bajlóvadászatot rendo- dija: ötszáz korona. Az < .tán következő legjobb ju- beli tagok X. Justh Kálmán főispán, Boldis Igi___ o.._
zott őzbakra. A harmadik hajtásban egy hatalmas fekete tahim: háromszáz korona. A Harmadik helyen kitüntetett gáté és Fehér János bizottsági tagok. A sajtóbizottságba 
kanmedve törtetett elő a sűrűségből és C.ét*eh János h. dolgozat kétszáz koronával dijaztatik. Ha ezeken kívül korábban beválasztott vagy jelen alkalommal beajánlott 
jegyzőnek tartott, a ki sörétes lövéssel számon találta a még érdemes munkákra talál a zsűri: azokat a szokásos férünk működésűket azonnal megkezdik. A közönséget 
medvét, mire ez Gó.seli K. körjegyző felé tartott, a ki tisz.teletdijb.au részesíti. Valamennyi jutalmazott munka a az előkészületekről a helyi sajtóban tájékoztatják. Ennek
aztán egy jól irányzott lövéssel elejtette. A medve hossza „Magya 
2.27 m., súlya 231 kg. volt.

— Dór a kánikulában. Se vége, se hossza az 
időjárás szeszélyeinek. .Mtilt vasárnap este hirtelen hi
degre fordult az idő, s ez a hideg másnap — tiszta, 
csillagos éj után — nagy esőt hozott, szerdán reggel 
pedig dér fedte a háztetőket. A felső járásban még Sűrű 
köd és helyenként fagy is volt s a fázékonyabb emberek 
bizony már fűteni is kezdtek. Ez volt a hét időjárásának 
a szignatnrája, és ezek után senki sem fog csodálkozni, 
ha szeptember derekán bundába bíivunk és szánkázunk.
Tegnap végre megint n y á r i napnak szelíd veröfényében 
volt részünk, előszedhettük könnyebb gúnyáinkat,

Hírlap" tulajdona és közlésüket, szeptember j teljesítésére a bizottság cziinükro, minden mozzanatról 
19-én kezdi meg. érteskést küld.

Megbabonázott házak. Az újságok az utóbbi Felhívás a breznóbányai m. kir. hegyvidéki
napokban sürüon hoztak híreket azokról a budapesti, dévai íöldmivcs iskolába való jelentkezésre. A hegyvidéki 
és szarajevói házakról, a melyekre láthatatlan kezek földmives iskolába belépni szándékozókkal a követko- 
köveket, széndarabokat stb. dobáltak, s azt is megírták zökot kívánom közölni, mire (elhivatik a gazdaközönség 
alapok, hogy a legszomftllostíbb rendőröknek sem sikerült j ügyeimé. Mivel az iskola csak meghatározott számú nö- 
íelfedezni s elcsípni a dobáló íiczkókat. Olvasóink még vendéket fogadhat be, tájékozásul a következőket közül- 
emlékezni fognak azokra a titokzatos jelenségekre, amo- hetem. Az '901/908. tanévre 8  állami ingyenes és 13 
lyokot ozolölt három évvel a brunóczi fNyitramogyo) fizetéses hely lesz betöltve. Az ingyenes bolyért folya- 
kastély kertészlakában észleltek, a hol a szobában és kony- modók a nagy méltóságú m. kir. földmivelésügyi Minisz- 
liában lévő bútoroknak s más egyéb holminak a nézők tor úrhoz ezimzett kérvényeiket legkésőbb augusztus hó

.................... ......... .................  ̂  ̂ szcmeláttára lába kelt s ez a holmi a fizika ismert tői vé- 16-ig küldjék be az iskola igazgatóságához. Fizetéses
Liptóiam az időjárás az utolsó napokban szintén hűvös j nyoi ellenére erro-arra röpült. Azt mondták, valami; helyre szeptember hó lü-ig nyújthatók be az igazgató

it. Csütörtökön reggel a szomszéd hegyek hóval voltak kópé, valami szemfényvesztő tette ezt, de azért a szem- Sághoz ezimzett és 1 koronás bélyeggel ellátott, kér- 
rftva. A megye mélyebben fekvő részén az aratás már; fényvesztő kópét s eljárása módját senkinek som sikerült vénnek. .Mivel a felvétol mindkét helyre a jelentkezés 
‘.gkozdddütt. Az eredmény kielégítő. folfÖdüzni, s a különös jelenségek okát mai nap is mély j sorrendiében történik, ajánlatos a kérvényok miolőbbi

Az ember nem hinné, mily lassan titok fedi. Hál özeknek a titokzatos dolgoknak kétféle beküldése. A felvételi kellékek a következők: 1. A be-
ismerik ifi oíyk'ifr eniíjerok, Vlo'Xiliiínöson'a"' liatósA-1 magyarázata lehet. Vagy valami érdekelt ombernok ! töltött 17 éves kor, mely keresztlevéllel igazolandó. — 
„ok a legegyszerűbb, legtermészetosebb változások szűk- l,S)’0S kczc okozza azokat, amint ez már több hasonlój (Fiatalabbak is tol vehetők, ha olég erős testalkattal bir-

szóval akár csak a mi dicső Turócz-Szt.-Mártonunkban, Ezen utóbbi tan előtt az efféle titokzatos jelenségek magukat, hogy a tanfolyam tartania alatt a növendé- 
és -  mint egy ottani tót atyafi kesergő leveléből értő- épp oly természetesek, mint pl. az, ha vásott gyerekek keiért az iskolában teljesitondö fizetéseket magukra vál- 
sülünk — csak a napokban kezdték meg a magyar dobálják egymást kővel, röggel avagy más egyébbel,!j halják. f». Hatósági erkölcsi bizonyítvány. 6 . Az állami 
dobszó használatát. No de jobb későn, mint” soha. Miná- s 'f?.V tehát okát, magyarázatát is tudja adni a jolensé- ingyenes helyért folyamodóknál a hatóságtól kiállított 
lünk iné11* csak a fontolgatásnál tartanak, ha cgyátalán,' gcknek. Atnde a tömog, a sajtó bölcsei csalást, babonát szegénységi bizonyítvány. A tanfolyam 2 éves és min- 
tartanak°valahol mert még ez is megesik olykor. emlegetnek s bár a csalást bebizonyítani, a babonát delikor október 1-én veszi kezdetét. A növendékek mind

felderíteni nem tudják, mitscin akarnak hallani a/ okkul- bcnl-kók, a kik fizetéses helyre lépnek be, egész évi 
!l 1 tismus magyarázatából, amely — szerintük — szintén ellátásukért és pedig: élelmezés, lakás, fűtés és világi-— Csöbörből vödörbe. Nagy nehezen sikc

városunkban nyélbe ütni a heti vásárt, (le semmi kö- cs.,k babona. Pedig hát m á s  elfogadható s bebizonyít- tűsért összesen 300 koronát fizetnek, melynek első fele 
szünet sincs benne. Van itt ugyanis>nohuny kohiasszony, j j,al(j magyarázata nem létezik azoknak a jelelonsé- (lőO koronái a felvételkor, másik fele márczius hó 1-én 
aki mindent elkapkod a vevők elől, hogy aztan uzso* geknek (ha emberi kéztől nem származnak), mint az fizetendő. Kivételes esetekben az igazgató engedélyt 
rával tovább adják. Elvarjuk a községi elöljáróságtól, 0kkultismus magyarázata. Megtörtént egy hasonló eset adhat a tápdijnak havonkinti előleges fizotésre. Bővebb 
hogy ezeket a piaczi kanyakat a legerelyesebben el a|kal,náyal parisban, hogy a láthatatlan kéztől dobott felvilágosilást teljes készséggoi nyújt az iskola igaz
fogja tiltani ettől a mesterségtől, amolylyel a ininuon- n(jm jv|)cn i,anem szögben, tehát tört vonalban röpült gatósága. A m. kir. hegyvidéki földmives iskola igaz- 
napi élelmiszerek arat hallatlan vakmerőséggel telsro-a/ Cgyjk utczából a másikba, az utczasai'kot olyképon gatósága.
tolják. Az ilyen asszonyoknak meg kell tiltani, hogy a ; uiogkorülvo, mint a hogy azt a járó-kelő emberek szók- -  =  - - - — .. —. ■.
délelőtt folyamán vásároljanak. ták. Hogy ez a kö nem a fizika törvényei szerint röpült.

Pályázat hirdetése a pozsonyi kerületi koresko- az bizonyos, de hát a fizika törvényei szerint működő 
dolmi ós Iparkamara részére emelendő székház terveinek erőkön kívül még egyéb erők is vannak, amelyekről

Szerkesztői üzenetek.
elkészítésére. A pozsonyi kereskedelmi és iparkamar; 
pályázatot hirdet a részére emelendő székház terveinek 
elkészPésére. Az épület souterrainnel, egy magas föld
szinttel és két emelettel, és pedig a kamara czéljaira 
szükséges helyiségekkel és modern berendezésű la
kásokkal tervezendő. Az épület szolid és monumentális 
kiképzést kell hogy nyerjen. A pályázaton csak hazai

—  i. Gy.. (talgöcz. Az indítványában foglaltakat helye
seljük, azokról elég részletesen lapunk már czikkezelt is, sót 

A posta- ÓS távírda-szolgálat reformja. A szerkesztőnk a múlt évi közgyűlés elöértekezletén indítványt
kereskedelm i minis/ter n vidéki nosta-távirdn és táv- is tctl- OI»nélfogva. -le térhiánya miatt is. terjedelmes indit-ci csk ucimi minisztei a  Mdckl | őst. ta a es  ̂ tav v.ány*t nem közölhetjük. Az egyesület mostani vezetőségétől kü-
beszélő hivatalok vasár- és ünnepnapi hivatalos óráinak lömben sem remélünk nagyobb, czélravezetöbb konczepeziókat.
moírvállo/Htás-i tárcrváh-in rendeletet adott ki melvhen “  p- E" ,$-N.-Hajom. A szívesen küldött 3 koronát köszönjükm cgvaitoziatasa targjanan  íc n u u u c t  auou k i, m ciyncn H ren<leltetésc helyére juttatjuk. Üdvözlet! -  M. H., Budapest.

postai, illetve a  távírdái felvételi szolgálatra nézve Csak kivonatban közölhettük tér hiánya miatt. —  Tudósító,

sok tudós cs — rondőr még csak nem is álmodik

fásának határideje 19<>2. évi szeptember hó ó dik nap- czéljából azon vidéki posta-távirda- és távbeszélő liiva- 
jának délelőtt 11 órája és a kamara titkárságában nyuj- tuloknál, melyek vasár- és közünnopnapokon 1901. évi 
tandók be. A három legjobb tervvázlat pályadijban ré- 11> rp. T. 34. számában közzétett 34342. sz. rendelet 
sMSill. A boérkozett pályaterveket kiloiicz tagú biráló-bi- értt,|mébon a post4n4l Uélcl.ilt 9-12-ig, illetve a lávir- 
zottság fogta elbírálni, melynek iteh te végérvényes. A , , . . . . . .  . . . . . .
pilyteit közelebbi feltételéi, az építési programra, a es tavl.osz61«nel (mint korlátolt I.. U 2 .  es (/I).
paillótorllleti kimutatás és a teleknek lejtraérési adatokat ■ I- szolgálatra berendozott hivatalok) délelőtt 8 V»-tői 11

eleiös szerkesztő : l l e r c c x  ( iy i i la .  

Főmunkatárs' l i á n  II J á n o s

is tartalmazó helyszinrajza a pozsonyi koroskedolmi és Vs-tg állottak a közönség szolgálatára: a hivatalos órákat 
iparkamara titkári hivatalánál (Lörinczkapu-uteza 1 sz. a.) a vasár- és közünnepnapok délelőtt jóin f. évi augusztus 
szerezhetők meg. hó j -étöl kezdve úgy a postára, mint a távírda és táv-

— A Mátyás szobor gytijtöbizottság kérése. beszélőre délelőtt 8 -tól 11-ig állapítja inog. A köznapi, S/v. i. d. e. 9 *3 5 , érk. este 
A Mátyás szobor alapra gytijtöbizottság azzal n kéréssel vnlan,int R vnsAr & délutáni szolgálat, úgy- Gyv i. d. u. y'IO é. este io-2;
tóidul azokhoz, a kiknek kezeihez a mull hónapok to- . 1 1 . ,*
Iramán érkezőit gyUjtíl-iv, hogy a bcgytllt pénzt, a j “ "‘“n a kötelező osti jolentkoz.esival.oz.-Ltlnn.il marad. 
gvUjtíi-ivvol egyllt, beszolgáltatni szivoskedjonok. A — Honvédek Pántbeona. Öreg honvédek azir- 
szoíjorbizotlság ' és Kolozsvár városa tájékozódni óhajt, kópoiben, leggazdagabb tárháza az országos történelmi 

lelöl boíív a bogvlllt összeg a szükségletet mennyi- ereklye múzeum kolozsvári gyUjloményének van. Miután
í n t lo f ln n  nr. tH l.n .xvAl 1 ..  A14 A .,11 n . .  I ltl.'t*. Im i IlL'.il.lxtlt

Nyári menetrend a magyar k(r. allamvasutakon.
(törvényes 1902. évi május 1-től kezdve.)

Budapest— T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest:
ci 7 3o, é. d. u. 1*52 i. d. u. 2 ,5 4 , ér.<. este 9*15Gyv. i. reggel 7 3O, é. d.

7-44, érk. este 7'o0 
reg. 5‘4^, érk.d.u. I2'34 

S/v. 1. d.u. 5’20, erk.re.’gel7 'i6  i. este8 ’52 ,érk.d.e. 9,43 
Vv. i.éjjel 1 p io , érk.d.e 11*53 i. d.u. 4 ,57 , érk. regg. 5’20 

T.-Szt.-Márton— Ruttka: Ruttka— T.-Szt.-Márton :
Gyv. ind. d.u. 1*52, érk. d.u. 2'00 i. d. u. 2-4.ő, érk d. u. 2’54

bon follozi.” ” * i minden az irkcppel, levéltárikig külön, betűsorban clhc-  ̂ v i. este 7*57, érk. este 8-06 i. reg. 7 -3 0 , érk. reg. 7 * 4 4
Ránvisvsnrs Vfult hó közöné táján nngv' l5'°*voi a honvédők élotrajzi adatai is őriztetnek, oz a Gyv.i.este lo-2 7 ,érk.cste io ‘35 i. reg. 5 3 5 , érk. reg. 5 4 tiBányászsors. Mait Hó közepe iáján nagy ^y|ljtemény a h?nvédok p4n,|10„n4t képezi. Kzt a l'an-;S v 1 regg. 7 ,ö, érk. reg. 7 29 i. este 8*35, érk. este 8 52 

05  i. d. u. 4 ’45, érk. d. u. 4.57 
Z so lna— B u d ap est:

bányaszerencsétlenség történt az amerikai Johnstownhan, to,/cssé kivánja tonni most az rrokiyc muzount. f Vv. i. d.e. i , 53, érk. d.u. 12

amelynek számos magyarországi munkás is áldozatul j£ czélból lapunk utján kérést intéz a fényképészekhez, Budapest—Zsolna
esett. Köztük van egy Vorozna György nevű, aki Tu- hogy az igazolt öreg honvédekről vagy a nagy idők Gyv. i.reggel 7 .2 0 , érk. d.u. r33 i. éjjel 3f45, érk. reg. 9‘40
róczmegvéből való. az áldozatok hozzátartozói 1000—1000 i más még élő jeles férfiairól díjtalanul készítse.,ok kabi- S/.v. i. d. e. 9  2 5 , érk. este 8-35 i. este 9  2 5 , érk. reg. 6-25
1 ír . T ... i. 1, ú rli/il nymibivül-íz osztrák-! nct Hiollkópet. E képokből Mátyás király lovas szobra Gyv. i. este 6 -1 5 , erk. éjjel 1 2 1 3  «. d.u. 3 '12, osto d. e. 9 '4 5

dollárt kapnak a scf«tö Pén̂ tárbt.l, azonkívül az os/tiak | lclci)lozési i g y  nagyszabású kiállítást fognak |Szv i. éjjel .0 -4 0 , érk. reg. 8  2 6  i. reg. 6*25, érk. d. u. 5-55
magyar konzulátus kát térítési port indító a >a }« <j ,.cn)jcznj ^z arczképoklioz szükséges életrajzi adatok. Z so ln a — Pozsony.
donos társulat ellen. feljegyzésére kérdő pontokkal ellátott iveket küld kivá- Személyvonat ind. este 9 -25, érk. éjjel 3-3 8 .

— Nyilvános elszámolás. A ruttkai vasúti alkal- natra bárkinek a muzoum. Beküldhetők családok által S/eméiyvonat ind. reggel G‘25, érk. d. u. 1 23. 
mázolták Klubja f. é. augusztus bó 2-án megtartott nyári elhunyt jelesek képei is, valamint a nagy időkben tci Gyorsvonat ind. d u. 3-12, érk. este 7-20.

' ■ ’ ” ” '  ̂ * ’r“ '.... ” ' -------  • •-»--* ' • ........ *■•• - ;it ;ncj. d. u. 3 -3 8 . érk. este IP3 0 .
P o zso n y— Zso In a .

mai ind. reggel &OO, érk. d. u. 12‘50.

mulatságából befolyt. 156 kor. 21 Ilii., kiadás 135 kor. vékony szerepet játszott honleányok képei és életrajz- S/.emely\ 
14 fill., maradt tiszta jövedelem 21 kor. 7 fillér, a tiszta adíitni*
jövedelemből 10 korona az újonnan építendő színpad tő- — Történelmi kiállítás Kolozsvárit. A Mátyás s  emé| . v, 
kéjének gyarapítására fordittatott, a többi 11 kor. 7 fill. szobor leleplezésével kapcsolatosan gazdag történelmi GVOrsvoo 
nődig a Klub könyvtár gyarapítására fordittatik. Folülti-; kiállítást rendez az országos történelmi ereklye múzeumpedig a Kiül) könyvtár gyarapitasar.a inrumauK. ruimii- kiállítást romi oz az országos
zettek: Kovácsites Ignátez. 5 kor, Olsavsz.ky Gyula, Fáik j Kolozsvártt. a kiállítást szeptember közepén fogják inog- 
Kristóf, Loiseli János 2 —2 kor.; Sclilosingcr J., Králik | nyitni. Ugyanakkor tarja ümo'pi közgyűlését az országos 
Vilmos, Gyürke N.. Passiith András. Füsehingor Fercncz, történelmi oroklyo múzeum A kiállítás és ünnepségek 
Moijs Mihály, Kmct.li János, Bojtos Sándor, Dancs István j előkészületeinek szép mim; óban tért. kivannak nyitni 
.és Seres Sándor 1 — 1 kor. A rendezőség. az ország minden vidékén ikú hazafiaknak. Ebből a
f.. __ pályázat. A „Magyar Hírlap" méltó módon czélból a múzeum által a dlcnnium évében alakított
akarja megünnepelni Kossuth Hajósnak százados szüle-1 vidéki köröket újból szerv, . A szervezés dolgában 
tési évfordulóját, amely a jövő hónap 19-én következik helyhatóságok támogatását muzoum igazgatósága , 
reánk. Ezért elhatározta, hogy mogiratja Kossuth Lajos alapszabályok és működési kört tartalmaz,
rövidre fogott jellemrajzát. Ezer korona tísztoletdijat a küldése mellett ki is kérte azzal, hogy
legjobb munkák megjiitalmazására tűzött ki. A jellemrajz vagy eltávozottak helyébe uj hazafias 
fő föltétele a hűség és az egyszerűség. A dolgozat törje- ajánlassanak az ünnepi közgyűlésen

t ind. reggel 9-19 , érk d. u. I '3 3 . 
Szem élyvonat ind d. u. 1*2 4 . érk. este 8.30.

A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút nyári menetrendje
Ruttka— Kassa:

i d u. 4 *27 ,érk.éjjel 1 1 • 15 
i. este 10-45,érk. reg. 7 15 
i. d.u. 2 ’34, érk. este 8 35 
,. d. e. 9 1 5. érk d. u. 3*40 
i. reg. 4,4Ü, érk.d. e. t P50 

Árvaváralja— Kralován: 
i. d.e. 9  l 4 , erk. d.e. lO'JÖ 

5 ’25 , érk. este 7*10

3 v. 
S v.i

Kassa— Ruttka:
d.u. 4*20, erk. ejjei 1 P20 
d. u. 12’54, érk. este 8  0 8  
reg. 8 -0 0 , erk. d.u. 2 -to 

az S/.v. 1 reg 5’1 5, é.dé ben i2‘o7 
nyv inog- S V. i. e.*c 8 -5 0 , írk. reg. ;1 2 
elhunyta k Kralován— Árvaváralja:

érzésű férfiak S v. i. d. e. 11 4 0 , érk. d. u. r 10 
felvételre. S v. i. cs'e 5' 15, érk. este 6t /, tfklt f i  l l l l s e i r  t ‘S i l* eirvszoriiscir. /» IIOIÍIO/mU 1, l n im i lMH IHVn m i m ,  Ml . u i v o v u  ..............................................  j  . . .  . i l  . '

ilelme száz nyomtatott sornál több ne legyen. Pályázhat 1 Turócz-Szt.-Mártonnak a következő férfiak voltak az 1896. , S/.v. i. d. c 9 -5 6 . érk. d. e. 11 3b 1. d.u. 3M0 , erk. d. u. 4
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248. szám. 1902.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi IX  t.-cz. 

i')2 . §-a értőimében ezennel közhírré teszi, hogy a zniói 
Mr járásbíróság 1902. V. II. 57/2 sz. végzése következte
ti n Dr. Messinger Mór Ugyéd által képviselt a turóczi 
reszv. gazd. takarékpénztár javára Skultet.v Károly és 
n -je ellen 400 kor. s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
vtgrelnytás utján le foglalt és 817 koronára becsült 
1--56. folyó tétel alatt kttlönf. politúrozott és matt szinti 
bútorzat, házi felszerelés, porczellán, üveg és majolika 
edények, evőeszközük és egy szétszedhető disznó ólnak 
használt faalkotmányból álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a zniói kir. jbíróságnak 1902. 
V. II. 57/2 sz. végzése folytán 400 kor. tőkekövetelés, 
eiifiek 1902. évi január hó 2. napjától járó 6 °/o kamatai 
és eddig összesen 95 kor. 10 fillérben biróilag már meg
állapított költségek erejéig a helyszínén Zníóváralján 
leendő eszközlésére 1902. évi agUSZtUS hó 18-lk nap
jának délelőtti 1 0  órája határidőül kitllztetik és ahhoz 
a /enni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hory az érintett ingóságok az 1881. évi IX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Znióváraljin, 1902. évi julius hó 29. napján.
Szlbner,

járásbirósági végrehajtó.

2 2 (4 . sz. tk. 1902.

valamint kiskörű Viliim József nővén irt ingatlanokra 
328 koronában, és

d) a bisztricskai 289. sz. tlkjvben 438 hr. sz. a. felvett 
s az előző pontban megnevezettek nevére irt ingatlanra 
145 koronában megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a lénnebb megjelölt ingatlanság 
1902. évi szeptember hó 12-lk napján d. c. 1 0  órakor 
Bisztricska községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 1 0 %,-át készpénzben vagy.óvadék képes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság.
T.-Szt.-Mártonban, 1902. évi július hó 25-ik napján.

KolOSSy Miklós, kir. aljbiró.

Kiadó lakások.
Fö-ut 63 ik számú házban 2 lakás f. évi 

november hó elsejétől kiadó. Mindegyik két 
szoba, konyha, éléskamra, pincze és egyéb 
tartozékokból áll. 200, illetve 360 korona a 
végső ár. Megtekinthető bármikor. Értekez
hetni személyesen Mitrovszky R. úrral, vagy 
levélileg Gazdik Jánosnéval Körmöczbányán.

Képviselők

Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, hogy 
Turócz ÍSzt.-Mártonban, a Főtéren, Links Albert ur házá
ban (volt Nagy-Tőzsde)

kárpitos és diszitö
műhelyt nyitottam.

Miután Budapesten Kenlek ,1. es. és kir. udvari szállí
tónál kitanultam és csakis olsílrendlt ktll- és bolftlldi mű
helyekben dolgoztam, abban a helyzetben vagyok, hogy 
a logegyszorllbbtdl valamint legfinomabb kivitelit mogron- 
dclésokot is jutányosán és szolidan eszkbzülliossom.

A n. 6. ktlzUnség bocscs pártfogását kérvo, maradok 
kiváló tisztelőitől

Svehla Jdnos,
kárpitos és díszítő.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem mélyen tisztelt, ren

delőimet, hogy

a postahivatal átellcnéhcn levő

Kucsera-féle házba
Á rv erési h irdetm ényi k ivonat.

A turócz-szent-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi. 
hati/Ság közhírré teszi, hogy Knosko szül. Knosko Judit
nak. Knosko Galbjaro János és társai elleni végrehaj
tási ügyében a besztorczcbányai kir. törvényszék terület 
körihez tartozó tsztmártoni kir. járásbíróság területén 
Bisz -ricska községben fekvő:

a) a bisztricskai 221. sz. tlkvbcn 141. hr. sz. a. 
felvtt s. B. 2. 12—17. és 21—27. tételek alatt 25/30 
rész aen kiskorú Matula Mária, Knosko Galbjaro János, 
Sevrla szül. Knosko Katalin, Baka szül. Knosko Anna 
Juszko János, kiskorú Juszko Mária, Juszko József, 
Knoako János és Baka József nevére irt ingatlanra és 
azon lévő 106. számú házra 317 korona 67 fillérben,

b) a bisztricskai 285. sz. telkjvben 324/a. hr. 
sz. a felvett Knosko Galbjare János, Sevrla szül. Knosko 
Kát; lin, Baka szül. Knosko Anna. Juszko János, kiskorú 
Juszko Mária, Juszko József és Baka József nevére irt 
ingat’anra 45 koronában,

c) a bisztricskai 288. sz. tlkjvben 222. 289. és 
371. hr. sz. a. felvett s az előző pontban megnvezettek,

kik gázberendezések szerelésében jártasak, kerestetnek 
Acetylén világítási vállalathoz. Ajánlatok referen- 
cziák megjelölésével Kiinger Rich Gumpoldskircheni 
gép- és fémáru-gyár magyarországi telepe Budapest, 
VII. IIorná(J-utcza43-ik sz. „Acotylcn-udvar" ezimzendők.

2 darab

helyeztem át.
Böhm Albertné.

Baleket elleni b iztosításokat
a legelőnyösebb feltételek mellett eszközöl a

Takarékpénztári" ^  J ' 
1! JIX ^ N E D # 7 E l r í

y  l k á é .  I 11 V i l i 11 íu L  Jl M
Baleset Biztositó Társaság részére

Moskóczi József
Turócz-Szent-Mártonban.

Mindenkinek ajánlható
a mi st 40. kiadást ért Dr. Müllcr orvosi ta
nácsos müve a

bántott ideg- és
sesnial-rendszerröl

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 2 0  fillér beküldése ellenében 

porto. Mentesen küldi
Curt Röber, Braunsehweig.

j ía g ij  jö v e d é k ir e
tehetnek szert tisztességes egyé
nek. a kik egy elsőrangú pénz
intézet képviseletét sorsjegyek
nek részletfizetés melletti ela
dásra elvállalják. Ajánlatok: 
„Részvénytársaság" 1001" alatt 
Haasenstein & Vogler hirdetési 
irodájába Budapest. Dorottya-u. 
9. kéretnek.
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O a m n n n m  . Á n / i n n  O8SEIFERT JÓZSEFPOZSONY, Halászkapu 4 ,
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HENRI Pl EPER EREDETI
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ugyszinte
Raltenelkakasnélkuii fegyverekből.

KRUPP FRIGYES-féle 

k ü l ö n l e g e s  a c z é l c s ö v i Í Q  
fegyverekből

e r e d . e t i  g y á r i  á r a k o n .
Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és legjobban lövő vadász- |

I fegyverei és kimerítő leírásai, valamint számos előkelő vadászai kedvelő és , 
hivatásos vadász refcrcncziájával, úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel 
szolgálok.

OS. és kir. állami áruda által oszlrák magyar füstnélküli 1. számú 1 
_  vadászati és tárcsa lőporral töltött töltények, továbbá szállítok minden fajta 

M sz vadásztöltényeket mindenkor pontosan és frissen töltve, minden káli- Q  
ST bcUllöz Icírolcsóhh áron. —bciüböz legolcsóbb áron.

Ö Vadászati, utazási és sport-különlegességek.
O
o

Saját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás Q
0  all almából vadászfcKyverciin és vadászoszkilzoim dús választókban lesznek Q  
lQ kip Ilitva, melyek eladók is, mit is a t. közönség becses figyelmébe ajánlok, q

oooooooooooooooooooooooooooooo
Kiad>H lajdonos: özv. ffloskóozí rerenozné

Egyedül valódi angol

B A L Z S A M  Thierry A. gyógyszerésztől
Közegészségügyileg megvizsgálva és jóváhagyva

Az üvegek felszercése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt All.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. — 1. A tüdő

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyit. 2. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsöt, kóllkát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést. <5. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj
betegségeknél és megszünteti a felhöfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden selire, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, köszvényt, fülfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban bérinentvc az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy 6 dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Hcrczcgovinába 4 kor. 60 fillér. Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo

d é i n  ecbterBalsam
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zása vagy lefizetése mellett.

M i p r f  c y p n V P r l  9  "ókor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
i V i l C l  L o Z c I l V C U  : tása van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá- 
cziót vagy amputálást, ha

Tlilerry A. gyógyszerész egyedül valódi 
c e n t i f o l i a - k e n ő c s é t

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitósében 
pedig elérhetetlen. Valód i centifolja-kcnöcs használtatik, a gyermekágyasok mcllbajainál, 
a tejelválasztás akadályainál, mellkemfyiyedésnél, vörhenynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál i s ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint üveg- 
és faszilánk, homok, dara, tövis stb.; mindenféle daganat, kinövés, karbunkulus, uj 
képződmények, valamint ráknál, köröniméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál. tgett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fülbajt és a gyermekek sobesedését 
stb. stb. Szétküldés csak áz összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt 3 korona öO fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég: ..urangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada" beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében felülmulhatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és som a meleg, sem pedig a lődeg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
vagy efféle sokszorosan ajánlt hasonló, de batástalán szereket használni, melyekért csak 
lekfeljcbb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódían kapui nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimezni:
Tblery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Hohltsch Sauerbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten; Török J. gyógyszerész, Zágrábban: Mittcbach .1. én Bécsben 
Brady C. gyógyszerésznél. Vidéken kapható; Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán'

Nyom. a turóczszontmártoni magyar nyomdában. — Moskóczi F.-né.
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