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Felvidéki Hiradó.
P O L I T I K A I  H E T I L A P

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

Egyes szám ára 20 fillér

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

Turócz-Szent-Mártonba küldeudők.

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

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

| R im ely Károly. |
A beszterczebányai egyházm egyét súlyos 

csapás é rte , hazafias le lkü le tű  püspökének , 
Rim ely K áro lynak  folyó hó lsj-án tö r tén t v á 
ra tlan  e lhunytéval.

Az elhuny t főpapot nem csak Itivei, de a 
felv idék i m agyarság  is m éltán gyászo lhatja , m ert 
benne nem csak a  kiváló  egyházi férfiú t, de az 
igaz, önzetlen  m agyar em bert is tisz te lhe tte  
és  n agy ra  becsülte.

N ehéz ö rö k ség e t v e tt ö á t nagy e lő d e itő l: 
Ipolyitól, Berniétől. N ehéz viszonyok között 
korm ányozta egyházm egyé jé t, a tya i jó ság g a l, 
s ze re te tte l ö le lve  m agához m indazokat, akik 
közelébe ju th a tta k . Józan  tak arék o sság áv a l 
m egm uta tta , hogy a  szerényebb  jövedelm ű 
beszterczebányai püspöknek  is m ódjában van 
jó ték o n y ság o t gyakoroln i, m ert hiszen tiz évi 
püspöksége a la tt több mint 400.000 ko ronát 
áldozo tt jó ték o n y  czélokra. H űséges sá fá r ja  
vo lt te h á t a  re á  b ízo ttaknak . Igaz gondozója 
egyházm egyé jének .

Hazafias le lk ü le tén ek  su g a lla tá t k övetve , 
m érhetlen  so k a t te tt  a rra , hogy a  korm ányza
tá ra  bízott egyházm egye papságában  a  m agyar 
hazafias é rzü le te t fen ta rtsa , fokozza. A főható
sága  a la tt álló  isko lák  m indm egannyi biztos 
vára i hazai n épok ta tásügyünknek , a  m elyek
ben éppen oly gonddal ápo lják  a  vallás és  
erkö lcsök  irán t ta rtozó  k ö te lesség ek  é rze té t, 
m int a m agyar honpolgárnak hazája  irán t való 
kö te lm eit.

Bölcs m é rsé k le té v e l m inden időkben, m ég 
a  legválságosabb  perczekben  is, am időn félő 
volt, hogy az állam  és  egyház közö tt ledönt- 
he tlen  válaszfalak  tám adnak —  fennen h ird e tte  
a K risztusi s z a v a k a t: A djátok m eg a  császárnak  
ami a  császáré , Istennek  ami I s te n é !

A m ikor a  nem eslelkü  főpapnak  szive do 
bogni m egszűnt, m eghatva  k é rjü k  a  Minden
ható t, hogy adjon  neki ö rök  nyugodalm at.

A F e lv id ék  m agyarsága  valláskü lönbség  
nélkül, fá jdalm as szívvel s ira tja  benne a  jó- 
le lk ü  em bert, az igaz m agyar hazafit.

Á ldás legyen e m lé k é n !

Hát sohase okulunk?
ii

T rencsénm egyének  közelebb ta r to tt tö r 
vényhatósági közgyűlésén  'íyu rcsán szk y  Döm ö
tö r zákopcsai plébános, biz. tag  az egyház- 
politikai tö rv é n y ek e t is fölem lítvén, Haydin 
Im re orsz. képv ise lő  ta lp re e se tt válaszában 
e z ek e t m ondotta: „A mi az egyházpo litikát 
illeti, azon a  korm ány nem v áltoz ta that, m ert 
az egyéni é le tnek  és  változásainak  az anya
könyvek rendszerével való n y ilván ta rtása  állami 
szü k ség le te t képez, am ely funkezió t a  köz
é le tre  és a  polgári jogv iszonyok ra  való szám os 
k iha tásainál fogva m indenütt a  cz ivilizált á lla 
mokban a  közigazgatás ha táskö rébe  foglalni 
tö rekesznek , m ég o tt is, ahol ez a  m unka az 
egyházi funkezionáriusok által vég ez te tv e , e 
té ren  az egyház és az állam  közö tt súrlódások 
és  differencziák nem  m erülnek fel. Annál in
kább van helye az állam i és  egyházi ha tásk ö r 
szabatos m eghatározásának  és  kü lönvá lasz tá
sának  o tt, aliol az egyházi közegek  lelk iism e
re tü k re  és  vallásuk tan a ira  h iva tkozva, vona
kodnak  ez t a  funkeziót akkép  te lje síten i, a 
mint az t az állam  érd ek e  követeli és  szük
ségen ."

H aydinnak ez a  k ije len tése  éppen kap ó ra  
jö t t  nekünk , m ert hisz dr. (iyu riss  m indjárt 
o tt a  szom szédban k e re s  m andátum ot oly p ro 
gram m al, am elyben az egyházpolitikai tö rv é 
nyek rev ízió ja  egyik főpon to t képez. M ert úgy 
v élekedünk , hogy a  felső trencsén i tó t nép 
ba ja it ezen egyházpolitikai tö rv én y ek  nem 
növelik , ezeknek  m egm ásitása, avagy  hatályon 
k ívü l helyezése pedig nem csökken tik , am iért 
is k á r  oly m om entum okat belevinni a  politikai 
küzdelem be, am elyeknek  e r r e  vagy a r ra  való 
e ldő lése g y ako rla ti haszonnal nem já r.

Hiszen ha csak  ez volna a  b a ja  ennek  a 
népnek! De m ikor ez a  nép oly szegény , hogy 
betevő  fa la tjá t otthon m ár nem tu d ja  meg
keresn i, hanem  idegenbe kény te len  menni, a 
hol testileg , le lk ileg  sokszor elzüllik , a  hol 
o lyko r úgy bánnak vele, m int a  barom m al. A 
budapesti lebujoklm n is ez a  nép  az, am ely

alkoholizm us szülte zü llö ttségével oly iszonyú 
k ép é t m uta tja  az em beri nyom orúságnak. S 
ilyen vo lt ez a  nép ak k o r, m ikor m ég egyliáz- 
polikai tö rvényeink , világi anyakönyveink , pol
gári házasságunk  nem voltak , ennek  a  n épnek  
az e rk ö lcse ire , h ité le té re  tehá t e z ek n ek  az uj 
in tézm ényeknek  sem üdvös, sem  k áros  h a tá 
suk nem volt s anyagi helyzetén  pedig sem  
nem ja v íto tt, sem  nem ronto tt.

Itt azonban nem fogla lkozunk behatóbban 
ezzel a  sokszor az Íz lés te lenség ig  háuytorga- 
to tt ké rd ésse l, m ert fe jteg e té se in k  további fo lya
m ában úgyis v issza kell té rnünk  reá , am ikor 
az tán  á lláspon tunka t rész le tesebben  je le z h e t
jü k , m ár csak  az é rt is, hogy fé lre  ne érttes- 
sünk valahogyan s azzal ne v ádo lta thassunk , 
hogy a  kath . egyház s annak  le lkészkedö  
papságának  tö re k v ése it, am elyek  a k é rd ése s  
tö rv én y ek  rev íz ió já t czélozzák, k icsinyeljük , 
avagy  pedig perh o rresk á lju k .

Azt a fe lad a tu n k a t tűzvén m agunk elé, 
hogy ki fogjuk m utatni, hogy a  szabadelvű  és 
a  n éppá rt elvei közö tt á th idalhata tlan  örvény  
nem tá tong, e fe ladatunknak  m eg is aka runk  
felelni.

M indenekelőtt k ije len tjük , hogy mi a  nép 
párto t sem  k le riká lisnak , sem u ltram ontánnak  
nem  ta rtju k , m ár tudniillik  a  szónak abban az 
érte lm ében , am ely szerin t e p á r t hívei m agyar 
hazafiság tek in te téb en  kifogás a lá  nem esn ek , 
ső t sok  helyen éppen a  r. kath . papok  leg 
buzgóbb aposto lai a  m agyar állam eszm ének  a 
nem zetiségiek  között, am it legjobban bizonyí
tanak  a  tó t túlzók sajtó jában  o lvasható  k ese rű  
panaszok és du rv a  k irohanások  a  r. ka th . pap 
ságnak  m agyarositó  tö rek v ése i m iatt és  ellen.

Ezt elő re  bocsátva, azt hisszük, hogy senk i 
sem fog tá rgy ilagosság  h iányával vádolhatn i 
bennünke t, am ikor a  néppárt p rogram m ját a 
szabade lvüekével párhuzam ba téve , kim utatn i 
igyekezünk , hogy am ire a  n éppá rt tö reksz ik , 
az t a  szabadelvű  p á r t kö te lékében  is e lérheti 
s igy sem m i szükség  a rra , hogy a  m agyarság  
s a  vele  ta rtó  hazafias tó t nép fe lek eze tek  
szerin t k é t tá b o rra  oszo ljék  és  ezzel is a 
nem zetiségi tö re k v ések n ek  az u ta t egyengesse .

T  A  R  C  Z  A .

ObstruUczió és ex-lex 
Turúczvárnipgyében 1707-ben.

Irta: Bráz Béla. Turóuzvitrinogye levéltárosa.

III.

Jiinius 22-én, Br. Révay Imre ezredes, a főispán
nak unokaöcscse, ki egyedid emelt tiltakozást a január 
29-iki scissio ellen, udvari karabélyosok egy százada 
élén Turóczba érkezik. A iryászos esemény a rémhír 
gyors szárnyain terjed, hogy a turóczi nemeseket mind 
kivégezték. Az Özvegyek és árvák siralma tölti be a 
liogykoszoruzta kies völgyet. A rémhír nagyságút maga 
az ilju ezredes igyekszik eloszlatni s felolvastatta Rákóczy 
amnosliáját, hogy „az Isten killlrkészhetlen utai szerint 
az árulás egyik tagja (Uakovszkv) szabad kard. a má
siknak pedig (Okolicsányi) hóhér keze által esolokodeti 
mcgjutnlmaztatott . . . meg ne ütközzék a megye, aki 
nem bűnös, szabadon maradhat, vagy ha meneklllt visz- 
szatérhet és senki kárt ne szenvedjen.“ (ITOT. jk. 121. 
lapján.)

Az anarehia a „gazdátlanul* maradt birtokokon 
megkezdte fosztogatási munkáját, de Révay Imre karn- 
bélyosai visszaállítják a rendet. Majd Ucskay László, a

hős, de később áruló s lefejezett brigadéros érkezik a 
megyébe a rend fentartására. B. Révay Imre megkezdi 
a bűnösök ellen az inquisiliót. Uhrik András jegyző hite 
mellett mindent bevall. Révay Imre Priokopán foglyá
nak jelenti ki a főispánt, — B. Révay Forenezet s rab
bilincsel lösz nagybátyjára, Tótprónán Okolicsányi l’ált. 
kristofesák atyját, ki egykor Rákóczynak fogolytársa 
volt — most Rákóczy foglyának deklarálja. Rabbilincsct 
kapnak még Lchoczky György, Czemanka András és 
Kostyal György s mennek messze . . .  a börtönbe. 
Munkácsra és Egorho.

1707. július 26-án, Révay visszatérvén, kihirdeti 
az ex-lex-et a gén. congrogatio megszűnt s az ifjú ezre
des mint főbiztos dirigálja a megyét.

1707. szept. 27-én, Mossóczon olvastatott Rákóczy 
levele „az alispán és szolgabirák állása eltöröltetett." 
Alispán helyett főbiztos Bcniczky István, szolgabirák 
helyébecomisszariusok I.j. Bcniczky Imre. II. j. Jeszenszky 
György, III. Jczorniczky (í. és IV. Eördögh György 
neveztettek ki, kiknek munkaköre — katonai élelmezé
sek s hadi adó kivetése és behajtása „útra provinciám 
judicialis et processualis auctoritatis." A törvény és po
litikai autoritásától megfosztott megyén ek, illetve már 
kerületnek Rózsahegyre vagy Korponára kellett zárán- 
dokolni Justitia istenasszonyához. Igy jutott megyénk 
ex-lex állapotba, katonai kerületté degradálva.

A troncséni csatamezön a magyar szabadság sírba -

hanyatlott, .v fejedelem s Bercsényi, a fögenerális, több 
sebtől vérzik, de jobban fáj a szivükön ejtett seb. A 
szabadság reménye vérbe fejtetett. A kuruez dicsőségre 
s a félelmetes névre gyászhomály borult. A megrémült 
sereg széjjel omlott . . . s futott, mint rohanó ár, a maj- 
tényi mezőig az amnestia karjai közé.

Hová lett a nagy szellem glóriája . . . hová a 
dicső eszme magasztossága . . .

A letűnt dicsőség homályában a inajtényi mezőn 
termett bottal vándorútra kél két vitéz. Rákóczy és 
Bercsényi s mennek . . . keresni . . . sogélyt a bukott 
függetlenségi eszmének . . . de. hiába. Mendcgélnek 
Rodostóig keresni uj hazát, mert szülőföldjük kivette 
kezükből a fegyvert; a lázadókat proscribálta, a párt- 
ütőket száműzte.

Fényben pompázik május 1-jc. A ragyogó nap 
szinpompáhan játszik a fegyvereken . . .

Vígan szól a muzsika, a zászlók lobognak, a sere
gek háromszoros üdvlövést adnak. Páltfy és Károlyi a 
testvéri kibékülés csókját váltják. 12 ezer kuruez rakja 
le a fegyvert . . .  a labancz a kumczczal összcölelkc- 
kozik, nehéz volt már neki a szabadság fegyvere.

Magyar-lengyel határon Rákóczy és Bercsényi sírva 
búcsúznak az eltemetett szabadságtól. Mindent vesztet
tek, csak a szabadság reménye kísérő társuk ; de Rodos
tóban ez is elhagyta őket . . . Igv lettek hontalanakká, 

; kik igazi Ilonért küzdöttek. A fényes parádé csak ke-



Fordított világ,
n i.

i grill' ek kópén fuljtalln imgyónlokll l,o- 
evangelikusuk IK4». évi Pesten 

tartott egyetemes gyűlésén:
„Mélyen tisztelt gyülekezet ! ......len ..... ..

és n Klrttínelenlhnn járatos magyar einlior a velünk lest- 
vérislllt szláv nemzet korát, liirténelnii nagyságái és nill- 
velnilési fukát szívesen elismeri, sül In-vallja, hegy a
tétek hazánknak iisíakúi és hegy annak a ....gyáruk
állal való hirtukhavétole ezek győzelmének 
In azenhan. ezen a helyen el kell hegy nét 
hiúság -gényei és el a h 
szem|)onlhél kell hazánk 
kinlcni; meri hisz e magyarosítás gy
golioziu és az alkotmányos szabadság örök jég..... a
kikllzilésél. elnyiimása |.eilig az európai műveltségnek a 
középkor lomha stagnáláséira való visszasltlycilését jelen
tene. Mert a magyar nyelv önállóságánál Ingva estik a
saját maga érdekéi, tehát estik a magyar el.... fejlődé.
sét ezélozlinlja s ez az elem viszonyainkra, elveinkre s 
szellemi és anyagi jóiéi linkre való tekintettel természe
tesen és szükségszernél! csak az imelligencziának es a 
korral haladé alkotmányos szabadságunk hódolhat; mivel 
ellenkező esetben ti szlávizmiis haltniásával nemcsak, 
hogy a közös jólétünket biztosító magyar elem fejlődése 
aránylag kurlátoztfttnék. hanem közvetve idegen elemek
nek is hinletnék el a magva Imzánktian, amely csak
hamar elhurjánozna illeti. - Tudom ugyan, lingy lót 
testvéreink tíz nlknlinányosságunkut veszélyezteld mel- 
lékczélt -  még pedig joggal -  üres rémképnek, gn- 
nosz ráfogásnak nunidják Vezéreik akknr is képmuta
tók voltak, min; most. Szcrk. . mivel csak anyanyelvűk 
fejlődése és nemzetiségük fenlnrlása tíz ő közös törek
vésüknek a czélponlja t de bármily tiszták legyenek is 
szándékaik. a hazához, Iliihez és királyhoz való ra
gaszkodásuk pedig rendít hét et len és Ilii: ezéljakal még 
sem érhetik el s törekvésüknek más eredménye nem 
leltet, mint vagy liaszlalan cllecsérlésu szellemi erőiknek, 
vagv pedig idegen elemeknek hazánfcbnu való térfogla- 
lása. Mert vajjun hát reméllielik-c lót testvéreink, Imgy 

tüzeli önállóságukért hdytalott kilz- 
uk külön nyelvük fejlesztését akti- 

k? Hogy a rolniin, germán és 
más érdekek hnrezábnn képesek lesznek a magú nem
zetiségi önállóságát győzedelmesen feniilarlniii V lliu re
mény : A korábbi kölcsönös érintkezés kötelékei meg 
vannak oldva; az a középpont, amelyben hazánk 
nyelvei összeolvadtak, amelynek oltalma atalt szí 
s egymásra nézve kárt nem Imzúaii fejlődtek, — a latin 
nyelv már nincsen többé az élő nyelvek közölt. -  A 
német és román törzsit népek pedig, amelyek a magyar 
nemzet (ejlöiléséhen alkotmányos jogaik löbiztositékál 
ismerik Ilii, bizonyára nem lógják egy idegen nemzed- 
ségnek fejlődését és gyarapodását előmozdítóul, süt in
kább Iliink lelhctöüii, közvetve vagy közroilonlll, inog- 
akadályozni igyekszenek azt. s  a mint eleddig még 
sulin sem vull hll, ellogulathin szereted Int testvéreink
szándékában, hogy a többi idegen el......kot segítségül
hívják, úgy czenlul sem fognak az intclligonczia és a 

a vallás élelereiiu-k niogsehe-

sitéséliez -I dnsnotlzinus orösiléséliez. n saját magok egy 
ide-ien nemzeti.,■„ és „emzedséghen való ehnerüléséhez 
segédkeze, nyújt!,,,i! így hál
álln in polgárra, a sznlindsiig- .......... 1-nz.n mi:
deli hálor hareznsra, a k irályi ház. m inden hll uhuival,,. 
já r ,  nézve -  ha az e lvakullság  vagy a ka,a,s m ellek- 
özeink k,ívelésének gyannjá l m agáiéi el aka rja  h an tám .

orv Im á n k  Iiiiiírviirosmlasui lei

F c 1 v t fd é t i  H í r a d ó

Meg vagyuk trról győző,Ive, Imgy ily viszonyuk 
között túl testvéreink óvakodni fognak attól, '">g} 
nyelvűUliöz való tUnlotö ragaszkodásuk által szahadsn- 
a i ta l  S a ml még drágább, vallásukat veszélyez essek.

i, szilárd kitartásuknak a

törvényes önállóságnak a kivívása? fizu nme* róla.
Mert ezen elönvök csakis ......agyarokkal való lesi ven
szövetségben érhetők el és tarthatók meg. Vet hal un 
Az a fájdalmas öntudat, hogy az önkényuralom^ diada
maskodásának, a haladó mllvollsőjc niogpommiséiésenok 
eszközül szó Igái ta k ! - Őszintébben s nagyobb benső- 
seggel senkisem tisztelheti ..álamnál jobban az egyéni 
és közös jogokat, amiket a nemzetiség Inga Ima niagal.a 
zár s igy polgártársaimnak anyanyelvűnkre v<mai koz" 
minden igényét is tisztelem és elismerem; de mindezek- 
nűl többre becsülöm az egyes polgárim k és az egesz 
népek szellemi és anyagi szabadságát és a műveltségét 
s begy ezen fenséges javaknak még az anyanyelvet is 
feláldozza, l.a kell, ez minden értelmes 
lénynek a szent kötelessége. Aliul a 
műveltség az önkénynyel és egy merev stabilisums bilin
cseiben levő nrtl.odoxiávRl szembe száll a küzdőtéren, 

vájjon hol van ilyenkor a protestánsoknak

halhatatlan

Mert azt csak , ö soraikban bár
kit is ámítani lehetne az északi iUrelmesség osalképeivcl. 
„Faetil luq'iunli.r!“ Ha a kalb(dic/.izmus életerejét meg- 
bénítják, a prulcstantizmusiu kerül a s •

NagytekintetU közgyűlés ! Nem kételkedem, hogy az 
itt (elsorolt okok e haza minden tót fiát meggyőzik arról, 
hogy Országunk n.eg.uagyarositásá.iak az eszméje nem 
egynéhány hiúságtól elvakult szédülő agynak n szörny
szülöttje. hanem hogy az az alkotmányos világ rendít
hetetlen közvéleményének a terméke: hogy az én i....
rész föllépésem a magyar nyelv és nemzet érdekeben 
nem megrögzült, íerde clüitéleteknek, gyUlülségnek. tű

kiloly föld anyám nekem : a pro- 
osztrák uralkodóház szárma 

zotijai alvai uralkodóim: az ezekhez való hűségein 
síromig fog tartani, érdekükben utolsó csepp véremet is

gvelemkenveret kínált nekik. A lenyes ral.igát nem 
fogadták el . . . a kegyelem helyeit szán.kivetés ke
nyerét választották. ,\ proserihált „párt üt őw, „lázadó** 
zarándokol messze . . . Kisázsia „virányos mezejére**, 
édesanyja sírjához, vezekelni a . . . magyarért.

A szabadság bukásának romjain kezd „fcllélegzcni“ 
a magyar, megyénk is visszakapja auctoritását.

17<>K. október 19-én tartaton megyénkben az utolsó 
kuruczgyUlés. Midőn a magyarok

Mert ez .

Hegy neonban e tontos vállalkozást fényes síkéi 
koronázza, a magyar nyelvet sem erőszakkal, sem ke. 
rUlö utakon torjoszteni nem szálltul. Az Üzelmek ill sem
mire sem vezetnek, ezek csak izgalmat olideironitésl 

és gyűlöletei költhetnek. Hiúnk a Illeg 
teát igazság ezen ügyét a 

kebelben lakozó és mélyen gyökerező sza
„Hsuk bele polgártársaink kebelébe t, hazai nyel 

szereletet s ne a győzök hatalmára, haliéin az ö 
értelmükre, szivükre hivatkozzunk. .Szilárdítsuk meg nzl

•ni az önkénynek, non 
tiszta igazság

nuk a kifolyása; hogy minden 
eszme megvalósi'ásának akadályoka: *ördilcim útjába s 
valamely más hazat nyelvnek elterjedését czélozná. a 
műveltségnek, az alkotmányos alapelv eknek. a protes 
tan.izmusnak elnyomását jelentené: hogy lehal a ma
gyar nvelv leghívebb őrzője, es védelmezője hazánk,

Megyei élet.
Tiiróezvármegye közig, bizottsága f. hó 12-én 

: január havi rendes Illését ilj. Jnsth (ivörgy 
főispán elnöklete alatt, aki az aj év alkalmából melegen 
üdvözölte a bizottság tagjait, ügy bon bqjelentollo. hogy 
Uoth Kuni közig hizolisági tag másoldalil hivatalos 
elfoglaltság miatt elmaradását kimé .leni kéri.

” Megaiakitolták ezután a különböző Idzollságoi.
A fegyelmi választ máni/ tagjai lettek: Horecz (Ívnia 

kir. tanfelügyelő és Borbély Kálmán főmérnök a/, állami 
tisztviselők közül: Klimú Vilmos és Cserei Kmil a vá
lasztott bizottsági tagok közül. [Viliáguk Kiszkny Bálint 
pénzügy igazgatóhelyettes és Dávid Kerencz.

A pótot ló választmány tagjaivá választatlak Beniezkx 
Kálmán, Jnsth Ferenc/.. Klimó Vilmos és Cserei Kaik

Az útadó bízottnál/ tagjai leltek Borbély Kálmán. 
Kcviezky István, Dávid Kerencz és Cserei Kmil.

Az erdészeti albizottság elnöke leit Justli Kerencz. 
tagjai pedig Cserei Kmil es Holli Kmil.

Az erdei kihágások 11-foku elbírálására megalkotott 
bizottság tagjai lellek: Dávid Kerencz. Klimó Vilmos 
Kosza János és Cserei Kmil. IVillagjai: Kjlkovszky Iván, 
Jusib Kerencz, Bulyovszky Simon és Ko:b Kmil.

Az dm-tilgyi felehhezési bizottság faijaivá kinevezte 
a főispán Dávid Kerencz és Kosza János bizottsági tag., 
kai. Megválasztattak Cserei Kmil és Klimó Vilmos. Pót
tag id. Bulyovszky Simon.

A b'örtónvizsgdló bizottság elnöke lelt Bcniczky 
spán. tagjai Bereez Gyula, Dávid Kerencz. 

Klimó Vilmos és Keviczky Imre.
A rdnneggti ngugáijbizottsdg elnöke Bereez Cvula 

kir. ' anlclügyclő, tagjai Klóim Vilmos és Cserei Kmil.
Az egészségügyi bizottság Borbély Kálmán főmérnök 

Scl.önaicb Vilmos gyógyszerész.
.1- ipartandrs rendes tagjai Scbwarez Kálmán < s 

Siiukó (ilisztáv : póttagjai Bindfeld Annin és Bulyovszky
Samu.

.1 munkásokat békéltető i.izoltság tagjai lettek : JllStll 
Dávid Kerencz, Klimó Vilmos és Cserei Kmil; 

póttagjai id. Bulyovszky Simon. Köti. Kmil, Bakovszky 
Iván és Kosza János.

.-1 közig, bizottság évi jelentését dtvizsga
de. Beniezkx Ákos Bereez. (Dala és Cserei Kmil 

Kelolvastalott azután a vallás- és küzoktntá: 
m. kir. minisztériumnak rendeleté Bielek Jánosnak, a 
Kudove Novinv volt szerkesztőjének ügyében, akit a 
közig, bizottság fegyelmi választmánya mint nyugalmazott 
tanítót, nyugdijának cl vesztésére Ítélt. A miniszteri ren
delet a fegyelmi \ álasztínáiiy határozatát odamúdositoita. 
hogy egyelőre két évre szüntette l.o Bielek nyugdiját : 
kijelentette azonban, hogy amennyiben államellenes irány 
követésében még egyszer bűnösnek találtatnék, nyugdiját 
véglegesen meg fogja szüntetni.

A bizottság örvendetes tudomásul vette, hogy 
Mosócz község 9.')0 koronái befizetett a pozsonyi posta 
és távirda igazgatóságához, tehát befizette azon hozzá
járulást. amelyet kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
megkívánt ahhoz, Imgy o't lávirdaállomás szervezi (issek. 
Kz megtörténvén. Mosóc/.ou a táviróbivatal rövid idő 
múlva l.o lóg remlezlelni és a közönség használatára 
átadatni.

A liii vén \ hatósági állatorvos jelentése szerint az 
állategészségügy igen kedvezőtlen. A ragadós száj- és 
körömfájás nagy károkat okozott a lakosságnak. Kz a 
veszedelmet állatbetegség -Is községben fészkelte be 
magák ami leginkább annak lülajdonitainló. Imgy az 
elrendelt óvóiniézkedések nem tartatlak be.

Keinpny Károly ruttkai lakos telebl-e/ésl iiviíjfoit 
be a ruttkai községi képviselő eslületi tagok választása

I: : győzzük
meg tót testvéreinket arról. Imgy a magyarság győzelme 
az ész, a szabadság, a műveltség győzelme is egyúttal !“ 

Ámde a „tót. testvérek" nem hallgattak e prófétái 
letiport lüggeUenség romjai | jhlmtséglöl sugall őszinte tanácsra,

közt tartja diadalmas bevonulását megyétikbe a Kakana 
las (Köflelliolz nemet generálist igy nevezték a magya
rok j német commandój.i s a megye örvend „Bőst íumul- 
tus llákoczianos Írja az 170-S. évi jkönyv — telis 

mililiae siiae S. S. majestatis . . . s mikor a 
; tart. akkor . . .

Kmlékcdet lisztéivé .
, légy köztünk.

böz való állítólagos törhetetlen ragaszkodás jelszava al.il:. 
tényleg azonban egyéb. kevésbl>é eszményi ezelok.il is 
követve, neiu a magyar testvérekkel, liánom azok ellen
ségeivel szövetkeztek, Imgy azután velünk együ.t szol
gaságba, rabságba sülyedjc.nok. amint azt a nemes grúl 
már kilenez évvel előbb megjósolta.

,S most? Talán bizony okultak a múlton? Most is 
orosz, csel) és Kueger a barátjuk, a i 
dig tűzzel vassal kiirtanák, halmgy ez módjukban állana.

Ilá' a következményekért most is Isten es világ 
előtt ok a felelősük; a magyarság azonban ébredjen, 
riadjon lel közmondásos békét (tréséből s letlurgiájából 

yt a maga törvénybe iktatott Islcn-

,i l’clobbe/és szerint mintegy 190 olyan íömühclyi 
iparos hagyatod ki a válasz'úk küzttl. akik I. os/.tályu 
kereseti adói fizetnek és igy a községi 
sorában joggal helyet foglalhatnak. A 
ményes jelentésiétől végett a járási föszolgabirónak adatott 
ki azzal az utasítással, Imgy az. összes iratokat a vár
megyei alispánnak mulassa be, illetékes I. fokit intézke
dés végett.

Keri'-zkg István árvaszéki elnök jeleidé -éltől arról 
ériesül a bizottság. Imgy az árvaszék buzgalommal tel- 
jesili feladatát.

Dr. I.iszk-nj Bálint pénzügy'igazgatóhelyettes jeleli- 
nyelvel p e - '|is(, sycrin, ;i/.' ,..gV,.»es adók befizetésében a múlt év 

|,.,s,tnló időszakához mérten fid ezer koronával kevesi lib 
folyt be és igy az ex leX állapotnak immár nálunk is 
ii\inna vall. A közvetlen adóknál is I79í> koronával 
kevesebb folyt he. D.iczára ennek, semmi kit 
intézkedést nem javasolt.

Dr. Haas Jakab tiszti főorvos j 
évi deczem lier bólian az egészségügy kedvezőtlenebb

Vége.
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volt, mintáz előző hónapban. Különítsen a ló Kutak és tüdő- 
liiirutos bánta Imák észloltottok tömegesebben : azonkívül 
a roncsolótorokloh Kmikán, a hasi hugymáz Gyula- 
Iiiluii és a kanyar' Turóczszoulmárlonban, Nagy- és Kis 
csopcsényben JárványszorUoii uraljon.

A hevein fertőző kúiok közül előfordullak :
J. /{om-vuló toroklob. Ruilkán 3f» tryó^yult 2.', 

meghalt f>. maradt 3. Uuniczen 1. gyógyult. Jahodnikon 
j gyógyult. Felsős.uhnyán 3, gyógyult 1. meghalt 2.

2. llasi liaaynuiz. Tiiróezszeiilmárionhan 1, gyógyult, 
(ívulaialuu 11. gyógyult 7. meghall 2. maradt 2. Bellán 
7 •■•yógyult 3, marad' 4. Dolinán 1, maradt. Mosóé,zon 
1, gyógyult. Hájon 3, gyógyult 3. Dubováu 2, gyógyult 
1, maradt 1.

3. Kanyaró. Jahodnikon 1, gyógyult. Turóezszent- 
márionhan 13, gyógyult 13. Ruttkáu 12. gyógyult 8. 
meghalt 1. maradi 3. Eiosilón 1, gyógyult. Budison 2.
„vógyult 2. Brieszlyán 1. meghalt. Valesán 1. maradt. 
KÍBCsepiCsényhen 37. gyógyult 30, meghalt 1. Nagycsop- 
esényhen 43. gyógyult 43. Bodorfalun 2S. gyógyult 28. 
Mosóé on 3, gyógyult 3.

; ndenlltt a kellő óvó- s gyógyinté/kedések foga
natosíttatlak. Nagycscpcsényhen az iskola 2 hétre be
záratott. A időszaki közegészségi vizsgálatok eszközöltet 
lek. Helyboa a mészórs/.ókek megvizsgáltattak s azoknak 
tulajdonosai a helyiségek tisztántartására figyelmeztettek, 
llullas/.állitási engedély egy esetben állíttatott ki l’rieko- 
páról Kisselmeezre. Orvosientlőri hullasznllitás 2 esetben 
pszkőzüjtetetl Szklenón. Kiállitatotl 16 orvosi bizonyítvány . 
6 JSi oryo$i látlelet, még pedig 18 könnyít s 1 súly 
testi sértésről,

mondott is valamit tótul, ami meglepte a tót atyafiakat.
I.alván azonban, hogy csupa intelligens ember áll (dőlte, 
magyarul folytattál beszédét s azzal végezte, hogy : 
„Uraim, én Ígérem, hogy ha ismét eljövök az önök 
meiiyéjébe bérmálni, tisztességesen fogok tudni tótul. 
Viszont azonban ígérjék meg nekem, hogy addig önök 
is fognak tudni magyarul. Általános mosolygás támadt 

oh, csodák csodája, magyarul szólaltak meg az 
uliralóiok. kikkel azután a pllspbk sokáig kedélyesen 
Idiskuráll. A csata meg volt nyerve s azóta a turóczi 
ivangelikus illírül ótok is nagy tisztelői voltak a püspök
nek. Másodízben 1901. évi május havában járt Turócz- 
b;.n bérmálni, amikor különösen a ruUkai fogadtatás 
lepte meg. Ekkor adta ál Sanyin- Ferenc/, ruttkai hit
községi elnöknek a Szent-Gergoly rend keresztjét. Rutt
káu akkoriban nagy ünnepségeket rendezlek tiszt (de‘.érc, 
ami az agg föpásztornnk végtelenül jól esett. Ekkor tör
tént meg vele, hogy ruttkai Jiáth Péter, a kassa-oder- 
bergi vasul vezérigazgatója a saját s/alonkocsijá' bocsá
totta rendelkezésére a hazautazáshoz. Ee is tolták a 
szalonkocsit a főtnühelyi irodaépület elé ahol az ünnepi 
ebédet tartották, úgy, hogy a püspök az ajtón kilépve 
ogvenesen a vasúti kocsiba szálhatott, ahol kíséretévé 
együtt elbeszélgetve, észre som vette, hogy a szalonko- 
csit a gyorsvonathoz csatolták. Elindult a gyorsvonat 
csak Tiiróc/szenlniárlonban tudta meg, hogy útját már 
megkezdette. A turóczi látogatók elölt, mindig hálásan 
emlegette ezt a ügyeimet, amelyben részesült.

Tanfelügyelői értekezlet. Dr. B-rzcviczy Albert 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter a lanfeliigye 

j lök számára uj utasítást kíván kiadni, amelynek terve-
Jicre.cz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint az | ,.ctét véleinényes jelenlésro már hónapokkal ezelőtt kiadta

n lupéimul! hó folyamán leginkább a községi iskol; 
vagyonok ügyeinek tisztázásával volt elfoglalva, 
ügv Turóe/.vármegye területén daczára annak, ho 
rendezésére 1897. óta már éven'e történt intézkedés, máig 
sincs véglegesen megoldva. Ez alkalommal minden egyes 
község iskolai alap ügyére, vonatkozólag killön-külőn 
közigazgatási határozatot terjesztett be. amelynek szigorú 
foganatosításával a járási tőszó Iga bírák bízatlak meg. 
Nehány esetben a megyei tiszti ügyész ulasillalofl a 
kezelés tisztázására. Hogy ezen alapos rendelkezésekre 
mennyire szükség volt, bizonyilja az, a körülmény is. 
hogy D. község községi iskolai alapjának tulajdonát 
képező ingatlant nemcsak évek hosszú során át Ivezte

szomszédos község felekezeti iskolája, de érthetetlen jelezzük már tuosr 
módon azt el is adta. A kir. tanfelügyelő indítványára 
kimondotta a közig, bizottság, hogy a közok:, minisz
tériumnak 1883. évi 13.217 számú rendeletét, mely a 
községi iskolai alapvagyonok kezelésére vonatkozó uta
sítást foglalja magában, a vármegye hivatalos lapjában 
közzéteszi, hogy az a most folyamatban levő rendezésnél 
a főszolgabíróknak, jegyzőknek és elöljáróságoknak ren
delkezésére álljon. A szíováni ág. h. evangélikus hivek 
jiek azon kérése, hogy az oltani rom. katli. felekezeti 
iskola községi jskplámfk nyilvánitassék, megfog vizsgál
tatni. mert olt a rom ki 
is felekezeti iskolát tartott

az érdekelteknek. Most az ország kir. tanfelügyelői közül 
atnidy! oj.jii, közöttük Turóozvárinegyo kir. tanfolügyolöjé 
y azok ( 27-ilikörc Budapestre rendelte, hogy a többszörösen 

átdolgozott utasítás rendelkezéseit az. elnöklete alatt tar 
tandó értekezleteken velük szóval is megvitassa.

Megyei bál, amelynek jövedelme mindiga vár 
megyei közkórház javára szokott törd ittál ni, ez évben 
február hó 13-án tártaik meg. A bál védnökségét ilj 
.Juxtii György. Túróé,/vármegye főispánja fogadta el. 
annak rendezésével pedig dr. Beniczky Ákos megyei 
főjegyző bízatott meg. A rendező bizottság is megalakult 
és legközelebb megállapítja a teendőket és gomb 
ko-lik a meghívók szétküldéséről. Mindezt pedig azért 

hogy már csak a jótékony őzéi iránt 
.aló tekintetből is, a bál sikere biztvsitottabb legyen 
azzal is. hogy erre a napra más estélyt ne tűzzenek ki 

Országos Magyar Szövetség f. hó 10 én tartott 
illést Budapesten Esterházy János gróf elnöklete alatt 
amely alkalommal Budapest löváros közéletének kép 
viselőit láttuk együtt. A tanácskozás eredménye az lett 
liogv nagy lelkesedéssel kimondották, hogy Budape 
főváros területén a Szövetséget kerülésen kint megalakít
ják. Megválasztották a kerületi előkészítő bizottságok 
tagjait, akik azon megbízatást nyerték, hogy eljárásuk

(előkezel már I8li8-»e|őtt. oro«|iuőnyérői f. évi fobtuár hó végéig számoljana
be. A Szövetség szervezkedése különben az egész, orszáj■s auicnnyibeii az ( kus

szülők is oda járatták . yermekeiket, a nép iktatási törvény |0,áu folyanmtban van és igy biztosiiottiniK tekint- 
4.r). §a  szerint kötelességük az iskola leniar'ásálioz HotG, hogy a remény, amelyet a Szövetséghez füzünk 
költségeihez éppen «lyan arányban es mérvben hozzá- j mindenben teljesedni fog.
járulni, mim a/. iskolát lulilárlii loli.kw.iit <n(cfai.

Kevirzky Imre klj/u's/.lussu-i előálló olvasta lü 
o/.iitái, időszaki jolentösl, nmuljot alkalmilag egész let- 
jedel ii’.élieii kO/.Olni lógunk.

H Í R E I N K .

Rimely Károly beszierczo 
Iának Ilire Tnróczvármegyébeii a le 
kellette. A templomok t irtiyán s m 
kitűzték a gyászlolmgókal. az öszini 
ezen külső jeleit. De gyász, honol

alatt és tótul üdvözli k a püspököt, aki ekk 
beszélt tótul. A püspök nem jött /.avarba s

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi 
kir. miniszter Schéder Anna radomiczi óvónőt a 
prónai állatni óvodához áthelyezte.

Álarczos- és Jelmezestóly. A január 23 ik 
alarczos jelmezcslély iránt oly nagy az érdeklődés, In 
az nemcsak Turóezszent márton. vagy Turóczmcgyc 
határain növi túl magát, hanem, amint értesülünk, 

zoliánvai püspök hala ■ j szomszéd vármegyék fiatalságát is izgalomba hozta s a
..... .-ős/véie! 'jelekből ité've, egyike lesz a Felvidék legfenyesebii

mulatságainak. Az előjegyzések a fői. tarlót, t páholy székek 
iránt már a hét elején megindullak. A rendezőség ezúton 
kéri a közönséget, hogy a fönlarlott páliolyszékok 
iránt az előjegyzést legkésőbb január 19-ig Moskóczi 
Feroncziié könyvkereskedésében megtegyék, bog) a 
terem berendezése dolgában tájékozva legyen. Jelmezek 

álarczok beszerzése, kikölcsönzésé ügyében Balázs 
Miksa helybeli fodrászüzlete igen előnyös ajánlatot tett 

rendezőségnek, amely készséggel hívja lél erre a 
résztvevő hölgyek és utak ügyeimét. Előjegyzéseket > 
megrendeléseket a legnagyobb titoktartás mellett január 
In', i«( jg elfogad. A rendezőség szétküldülte a meg
hívókat s kéri a közönséget, Imgy akik igény! tartanak 
rá s tévedésből meghívói nem kaptak, forduljanak 
ügyben Moskócziné könyvkereskedéséhez. Ide inlézendük 
a mulatság minden ügyét illető megkeresések és tuda
kozódások.

A znlóváraljal Magyar Olvasókör l. hó ló én
tartotta meg évi rendes közgyűléséi. A nagy számmal 
egybegyüll tagoknak Somogyi Géza elnök vázolta a

élénkéül) részvéte! j jelek bői ite 
ás középületeken is j 
e és mély gyásznak 

szivekben is. mer!
tudvalevő, hogy az elhunyt főpap kiválóan ragaszkodott 
turóczi híveihez, akik mindenkor kimutatták iránta érzett 
nagyrabecsülésüket. A gyászszertartáson, mely tegnap 
ment végbe, részt vett a megyei papság, az egyházak 
képviselete. A gyász isteni tiszteletek pedig a jövő 
héten fognak megtartatni. Az elhunyt két i'/.ben járt 
Tiiróczliaii. Első hérmautját Tiiróc/.baii kezdett'.1, ahol 
a nemzetiségi izgatás Ipolyinak és Belliiének sok gon 
dőli és bajt okozott. Turóezszentmártoiiba érkezve, az. 
itteni evniigi liktis gyülekezel ultrától érzelmű küldött
sége is a püspök üdvözlésére jött. de néma többi lisz'el 
gük sorában, hanem a bérmálás befője 
püspök lakosztályában kis pihenőt 
kopogás hallatszik ajtaján s Íme 
Mudrony es l’iotor híres páll szia

amikor a 
irtott. Egyszer csak 

benyit a küldöttség 
agitátorok

saktörve 
rálaszképon

lefolyt év működését s Icdkes szavakkal emlékezett meg 
kör hazafias irányzatáról, melynek fényes tanúbizony

sága a Deák Eerencz és Rákóczi emlékére rendezett 
alias ünnepélyek. Majd a tisztujilásra került a sor ; 

Illőkké Somogyi Géza, alelnükké Eder Ferenez, 
yzüvé Szarka Lajos, ügyészszé Messinger Mór, pénz- 

árossá ltozonzweig Jakab, háznaggyá pedig l’árvy 
Endre választattak inog.

Az árvalak Tiszának. Mint árvái tudósitónk 
írja: Arvamogyo törvényhatósági bizottsága Csillaghy 
József főispán clnüklésével ma rondkivilii közgyűlést, 
tartott, melynek napirendje előtt elnöklő főispán mély 

•szvétlel emlékezett meg a súlyos csapásról, mely 
Klotild Mária kir. horezognö elhuny iával József kir. 
herezoget és fenséges családját, érte; indítványára a 
közgyűlés mély részvétének feliratban is kifejezést ad. 

tárgysorozat legfontosabb része Tisza István grófnak 
minisztertársainak leirata volt, amelylyel hivataluk 

elfoglalásáról értesítik a törvényhatóságot. A közgyűlés 
uj kormány székfoglalását őszinte örömmel vette 

tudomásul és (i szavazat ellenében nagy lelkesedéssel 
llialározta, hogy a miniszterelnököt legmelegebben 

üdvözli, őszinte ragaszkodásáról és híi támogatásáról 
készséggel biztosítja . egyúttal azon buzgó óhajának ad 
kilojezé t. hogy az országra napról-tiapra nagyobb 
átokként, nehezedő obstrukeziót loküzdenio, az ország- 

villás tekintélyét és rendes működését holyroállitania 
sikerüljön, liogv hazafias tevékenységének és kormány
zati bülcsoségéiiek teljes erejét az elintézést váró nagy 
föladatok megoldására s az ország felvirágoztatására 
szentelhesse. Végül Wlassics Gyula, Darányi Ignác/, és 
Kolossváry Dezső távozó minisztereknek buesuleiraluk 
apcsáu meleghangú köszönetét szavaztak. Mind ebből 

pedig az tűnik ki, hogy az árvái tótok még dühösebbek 
mint a turócziak, akik tudvalevőleg a kormányolnüköt 
biznlomte.ljc.xm üdvözölték.

Halálozás. Lovag I’latzer György, a kassa- 
oderbergi vasul tőellenörét t. hó 14-én helyeztek örök 
nyugalomra Teschenbon. A mélyen sújtott család iránt 
nagy njértékben nyilvánult részvét, mert az elhuny
tat mindenki, aki ismerte, nagyrahocslllto. A kassa- 
oderbergi vasul egész vonaláról láttuk ott a tisztviselő 
ke‘, akik koszorúkkal halmozták el a köztiszteletben 
állott, férüunnk ravatalát. Ruttkáról ott voltak Saager és 
LVtriesek felügyelők, Sclirödfőín és Kempny föollonőrök, 
Ulsavszky és Nemes állómásfönökök, Brunnor fütöházi 
főnök sth. stb.

Plóbánosbeigtatás Ruttkán. Komora Jánost, 
ruttkai uj plébánost I. hó 14 én igtatták be hivatalába 
szokásos ünnepség keretében. Caerey Emil kerületi 

esperes tájdalmas ./.Ívvel emlékezett, meg az egyház- 
yót ért pótolhatlaii veszlességröl, moly a mai öröm* 

ünuopnck tervezett napot gyásznappá változtatta. A 
templomi szertartás befejeztével számosán üdvözölték az 
uj plébánost, akit már rövid ruttkai tartózkodása alatt 
is megszerettek. Az üdvözlőket, akik között ott láttuk 
ilj. Justh György főispánt, liar.cz Gyula kir. tanfelügye
lőt, a hitközség elöljáróságát, a ruttkai hivatalok főnökeit, 
a tantestület és község képviselőit, továbbá a heigtatott 
paptársait, vendégszeretettel tartotta magánál az uj plé
bános. A gazdag el>éd azonban, amelyet elhalasztani 
nem lehetett — csendbe a folyt le, mert a püspök halála 
folytán keletkezett nyomott hangulat uralta a kedélye
ket. Ennek hatása alatt még csak beszédeket sem mon
dottak. közös megállapodás szerint.

Fiat justitia . v fővárosi napilapok egyiké
ben, másikában, különösen azonban azokban, amelyek 
nap ilap mollolt el szokták vetni a sulykot, a Felvidék 
nemzetiségi viszonyairól oly képtelenségeket olvasunk, 
amelyek miatt nem tudjuk, novessUnk-e, vagy pedig 
bosszankodjunk. Most valami budapesti reáliskolai deák
omból- oxcellál ebben a mesterségben s igazán csodál
kozunk, mint akadhatnak szerkesztők, akik oly fontos 
és komoly ügyben oly sületlenségeket közölhetnek. Az 
a gyerekemből- tán sohase láda azt a Felvidéket, amely
nek nemze'iségi viszonyairól oly kalandos hiroket bocsát 
világgá . de ha ismerné is e vidékei, az ö gyerokcszével 
nem érheti föl a komoly, meglett férfiaknak is gondot, 
aggodalmat okozó tüneteket. Mi bizonyára nem kímélünk 
senkit, aki a nemzetiségi izgatásban részt vesz, a ma
gyarság ellen való gyűlölködést hirdeti és a visszavonás 
konkolyát hintogoti, -  s az ilyenek ellen való bar- 
czunkbaii a törvény és az iyazsdy a loghathatósahb fegy
verünk. más legyvcrlioz pedig másnak sem szabadna 
nyúlnia: mert aki a törvényinél és igazsággal össze 
nem térő eszközökhöz is nyúl. az éppen ellenkezőjét 
éri el annak, amit czéloz, maga adja az ellenség kezébe 
:i légy vert. Tehát, tisztelt függetlenségi laptársak, keve
sebbet a szonzáe/.ióból és többéi a higgadtságból és 
igazságszcrclclhöt s többet érnek el !
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F e l v i d é k i  H í r a d ó

Vadászestély. Az a l»izottsá«í, moly vadász- 
estélynek rendezését vállalta macára. Iiolnaj», liéllön il. 11. 
2 órakor a vármegyeház kistermében értekezletei tart. 
Úgy őrt esni link, lio#ry oz a kedélyesnek ígérkező barát
ságos tlsszcjövotül majd csak később, talán csak a lióji 
Iblyamán Ing megtartatni,

Dr. Gööz József Turóozban. A vallás- ős köz-! 
oktatásügyi m. kir. miiiiszicr meghizta dr. Gööz József 
fővárosi igazgatót, hogy gyors irva-ulvasási tanítási mód
szerét a tanilóképozdékben mulassa he. így Znióváralján 
is meg lóg jelenni és a tnnilóképezde növendékeivel 
meg fogja ismerteim már a gyakorlaiban is fényesen 
bevált tanítási módszeréi. Az előadás napja még nincs 
meghatározva. He annak idején még jókor liirlll adjuk, 
hagy az érdeklődők, tanárok, tanítók, tanítónők és aj 
müveit szülőknek is módjukban legyen ezen specziális 
magyar módszerrel megismerkedni.

— Jubileum. A znióvárnljai értelmiség f. hó 30-án 
este fogja megünnepelni Szibner Gyula, znióváraljai kir. 
bírósági végrehajtónak 30 éves szolgálati jubileumát, 
amely alkalommal a kaszinóban társasvac-oráí rendeznek 
tiszteletére. Akik a közös vacsorán részi venni óhajtanak, 
azok abbeli szándékukat f. hó 21-ig Edcr Feroncz kir. 
járásbiróvel. mint a jubileumi ünnepségek főrendezőjé
vel tudassák. A jubileumi összejövetel igen látogatottnak 
ígérkezik, mert a jubiláns széles körökben őszinte rokon- 
szenvnek örvend.

Távlrdaállomás Mosóczon. Miután 
község teljesitotte a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
követelését az ott felállítani kérelmezet távirúállomás 
költségeim!kt fedezését illetőleg, olt a táviróállomás nemso
kára be lóg rondeztetni és a község használatára átadatni.

Szlnlelöadás Trsztenán. Az ottani működve

JH Jelmezbál! 
belié- W .heh,

fekete b á r s o n y  
álarezok, s z í n e s  
selyem álarezok, 
festett papir- 

falegyezők.
Í .

Báli Ing- és kézelő 
g o m b o k ,  nyak
kendőtűk, csont- 

és hajtük, d i v a t o s

Kaphatók nagy hajcsa,ok

Moskóczi Ferenczné
Könyvkereskedésében.

woli p é n z t ,  havonkint 1000 koronáig kereshet 
mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkül, 
Küldje be cziinét lí. 4Ö5. jelige alatt a kővetkező 
czintre : Annoncen-Abteilung des „Merkúr- Mannheim 

Meerfcldstr.

A Rlchtor-fóle
LIIII ESTdMCAPS. COMP.

H orgony - P n in -E x p e lle r
egy ri\gi kipróbált há/is/.er, a mely már több mint 
X\ év óta meghízható liedörzsölesöl alkulmaztntik 
kószvCnyncl. csínnal és mejhü'éseknél.
IlltéS. f' |l.myal)li utánzatok miatt bevásárláskor 
i óvatosak legyünk és esakis eredeti iivegokot
doh -/.oklmii a„tiorgony"vi-djegx evei ós a,1Richler"ozóg- 
j egy zéssel fngidjunk el. — SO f., 1 k. 40 f. ós 2 k. 
úrban a legtóhh gyógyszertárban kapható.
Kiraktál ;Török József gyógyszerésznél 
Budapesten.

F l ic i i t e r  F . A.U., é s  t á r s a ,
a4ez. c-.i '.-.ivar! az&llitók. ár 

^  tíudolstiult.

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán. 
Toperczer S. „Megváltó1* gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban, 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

Mirigydaganatoknál, görvélynól. angol betegségeknél, bőrkiütéseknél, 
köszvénynél, csúznal, torok- és tüdöbetegsegeknól, idült köhögésnél, 

Mosót'/, gyöngélkedő, sápadt, vérszegénk gyermekek részére ajánlom azsápadt, vérszegénk gyermekek részére 
általánosan kedvelt és sokat használ!

Zjatausen-tt Jód. vas-

csuka-máj-olajai.
. . . . . . .  .. A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. Uyógverejóre nézve fölül

luk ma este  sztmelőadassal egybekötö tt txnc/.estelyt rótt- i múl minden hasonló készítményt ós újabb gyógyszert. Ize föl
doznek. Mint műkedvelők szerepelnek Ditter József. 
Tirolor Boris, ifj. Gyurcsák János, Matyuga Jolán, 
•Szontágh Tibor, Matyuga Kornél és Matyuga Zsófi. 
Zsufflta Emília pedig monológot ad elő. .Szivcson üdvö
zöljük a frsztenai mftkedvelőkot, akik olt a határszélen 
érvényt szoroznék a magyar szónak. Csak előre.

Tűzoltóestélyt rendeznek derék tűzoltóink ma 
este a „l)om“ nagytermében. Az, estély jövedelme a 
turóczszenlmártoni önkéntes tűzoltó egyesület ezéjaira 
lesz fordítva és igy kívánatos, hogy ezen tánczoslélyen 
minél többen vegyenek részt. Kezdete este 8 órakor.

— Megszűnt a kanyaró Nagycsepcsényhcn. ami
nek folytán intézkedés történt, hogy az állami iskolákban, 
ahol a tanítás több mint két bét óta szünetelt, az ismét 
megkezdessék.

Az ágens. Az a bizonyos C c unnec J. Milo- 
sláv, akiről lótpróiiai tudósilónk egy Ízben megírta, hogy 
azon vidék falusi népét, mint liajóágons, Amerikába csa- 
lógatja, most azt hirdeti palam pitblice a „Nár No 
bán, hogy o hó 15-től kezdve már nem áll a Karos és 
•Slo'zky brémai ezég szolgálatában, liánéin a B Karlsbcrg 
hamburgi ezég irodájába szegődött el. Ennek a hirde
tésnek czélja van. mi pedig azért vettünk róla tudomást, 
hogy az említett ezimre Turóczmegye postaliivatalainak 
figyelmét felhívjuk s talán ezzel is egy pár tapasztalat
lan cinlicr becsapalását s tönkretétolét mogliiusitsuk.

A paraszt kisasszony. Bérezik Árpádnak ezen 
kedves népszínműve tegnap került előadásra Ruftkán 
Veszély Imre rendezésében. Az előadás befolyásáról j, 
számunk bán.

finom és enyhe, 
í szedik és könnyen 
üveg legjobb bizonyítéka jóságának és ki-dveltségénck Szám

iért is úgy gyermekek, mint felnőttek szívesen 
en emésztik. Az utolsó évi használat kb. 120.000

elismerő és köszönő levél. Ára 3.50 és 7 korona, utóbbi nagyság 
hosszaid) használatnál előnyösebb. A beszerzésnél lessék figyelni 
a gyáros ezégóre: LuIiiiik' ii gyógyszerész, Bréma. — Kapható

Vidéken: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Toper
czer Sándor gyógyszertarában Turócz-Szeni-Márton.

Népesedési
Könvvvözetö közlése

mozgalom. Az ivánköfnlvi nnvn 
szerint, abban a kerületben az 

1903. év folyamán összesen 124 születés és XH lialálosel 
fortluti ülő. Jltoassijrnt kinőtt 27 |,iii-, párral 10I1I,. ■ 
mint 1!M>2-li< n. A lialálüsotböl 46 csal Imi érőn aluli ! 
fryrrmükokrü esik. A gyonacklialamlásá^ teliát „álunk 
is oly mikjaiürvll, lajgy valólmn i.Iojc |,.,lnc („.szllp„s 
intézkedéssel gátolni meg ezt a veszedelmei.

A Horgony Pain-Expeller Kichicrs l.inimen 
Ilim Capsici comp.) igazi népszerll báziszorré lett. tl,(.|v 
számos családban már több mint 31 óv óta niindi"- kész
letben van. Hátfájás, csípőié jdt lom. fejfájás köszvénv 
csuznál síb.-ncl a Horgony I’ain-Expéllérrcl való be
dörzsölések mindig fájdal.....'dlnpitó hatást idéztek elő
sőt járványkórnál, minő:;, kolera és liánvóha.s-folvás. 
az alt estnek l’atn Expellernd való In-dörzsölése mindig 
hasznosnak bizonyult. E k i t ű n ő  bázisz.er jó eredménv 
nyel basznáUaloii az inllnenza ellen is. és 80 f.. 1 k. 
40 f »'s 2 k. iirbait a legtöbb gyógyszertárban kapható, 
de a bevásárlás alkalmával mindig határozottan : „Riclner- 
fcle Horgony l’ain-Expt ller“ i vagy „Riehter-féle Horgony- 
Eininient"-et fessek kérni és a „Horgonv“ védjegyre 
Ügyelni kell.

Felelős v/nrknuxtő : llerer*. í.viiln 
Főműn•-ntnrn: Iliin  II •liin o* .

Kiadó uiajdonos: ő*y Moskóozl Ferenozné

A hölgyvilág
részére!

Mindep t. hölgy saját maga minden divat 
szerint, fáradság nélkül készítheti ruháját 
az igazítható női derék-szabászati készü
lék segélyével anélkül, hogy szabászait' ra j
zot megtanult volna. Eme készülék minden 

testalkat részére
s z a b á l y o z h a t ó .

Akadémiaiig vizsgázott. Számos elismerő iratok.
Egy készülék ára  3 korona.

Utánvét mellett! Utánvét mellett!
Minden kiiltiirállamhan t irv. védve és szaba

dalmazva
Főképviselő egész. Európára :

E.  D R E C H S L E R ,
BÉCS, VI,2. Liniengasse 18.

Képviselők minden helységben kerestetnek.

K é r j e n  m i n d e n k i

saját érdekében

Valódi Kathreiiier-féle
Kneipp-maláía kávét

csak rdv rsnma .-okban, a melyek a 
Kneipp páter védjegyet és a Kath- 
reiner nevet viselik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

PERUZWEIG J. órás 
és ékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
és ezüstnemüekben, 
fali-és zsebórákban.

Nyom. a turóczszontninárfoni mvgyar tiyomdában. - Moskóczi F.né,
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