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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 

Turóczszentmártonba küldendők.

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

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

Miért buktunk?
(A Slov, Ty/.il. keservei.)

I.

A „Felvidéki Híradó “-bán jó előre meg
mondottuk, hogy Hodáa Milánnak mi a terve 
uz ö véresszáju, demagóg lapjával, a „Slov. 
Tyád.“-kel, t. i. az, hogy a magyar képviselő- 
házba akar bejutni s hogy ez neki most a 
kulpini kerületben sikerült, cseh-tót szarvai, 
melyeket még mi is segítettünk megnöveszteni 
azzal, hogy legszemeuszedettebb rágalmait és 
izgatásait hallgatag megtűrtük, azokért kérdőre, 
nem vonattuk, perbe nem fogattuk, még jobban 
megnőttek s azokkal most már vad dühvei 
nekimegy mindennek és mindenkinek, ami és 
aki a háta mögött nincsen s mig az ország
házban a szövetkezett ellenzéknek kedves
kedik előre bejelentett szavazatával, addig 
lapjában a szabadelvű és az ellenzéki pártokat 
sárral dobálja, megrágalmazza, sőt annyira 
megy, hogy a katholikus papságot a tótok 
lakta kerületekben per Pausch und Bogén 
egyházi pénzek sikkasztásával gyanúsítja, azt 
állítva, hogy a tót papok csak jólétem ből nem 
szavaztak a tót jelöltekre, mivelhogy taz egy
házi számadásokat elmulasztották. Hát ez 
konkrét gyanúsítás, vád s kiváncsiak vagyunk, 
hogy talál-e majd ebben az illetékes vádhatóság 
osztály elleni izgatást, ami büntetendő cselek
ményt képez? A m a g y a r  nyelvű N é p s z a v á t  
ugyancsak sűrűn kobozzák el izgató közleményei 
miatt, de a t ó t  nyelvű „íálov. Tyád.“ bátran 
űzheti azt a legvadabb demagógiát, amelyért 
már rég hűvösre kellett volna tenni a lap 
kiadószerkesztőjét. Csak egy esetet említünk, 
de annál feltűnőbbet. A Markovics-féle perben 
egy alsószrnyei csizmadia azt irta egy vág- 
ujhelyi tót lapban, hogy a nyitrai kir. törvény
szék meghamisította a jegyzőkönyvet; ugyan
ezt irta meg a „tílov. Tyzd.“ is. Az alsószrnyei 
csizmadiát perbe fogták, elítélték, a „Slov. 
TyÉd.u-nek egy haja szála sem görbült meg. 
Nem furcsa dolog ez? Vagy ami Vágujhelyen,

Pozsonyban tilos és a büntető törvénybe; 
ütközik, az Budapesten szabad?

Itt közöljük egész terjedelmében a „Slov. 
TyM.“ vonatkozó, a kath. papságot gyanúsító 
és megrágalmazó czikkét s ha az illetékes 
vádhatóság hamarosan perbe nem foguá a 
lapot, úgy akkor az illető választókerület 
róni. kath. papsága kell, hogy a lap ellen pert 
indítson, vagy talán jobb, ha ezt a kir. ügyész
ségtől mielőbb köve! éli. Klvégre jogállamban 
élnénk talán, ahol az emberek becsülete még 
nem a Csáky szalmája s oly bitang jószág, 
amivel holmi cseh-tót lapok kényük-kedvük 
szerint elbánhatnak, a  tót lap czikke igy szól:

„ M i é r t  b u k t u n k ?  Az összes választókerü
letekből vannak már tudósításaink, tudjuk már, 
hol és miért buktunk, ideje tehát, hogy gondol
kozzunk szomorú bukásunkon és tanulságot 
merítsünk belőle a jövőre nézve. A szavazások 
lefolyásáról és a törvénynek a szavazások 
alkalmával való tiprásáról, amint az pl. 
Markovié választásánál történt, nem fogunk 
beszélni; az ügyvédek dolga. Vizsgáljuk csak 
azokat az okokat, amelyek önmagunkban rejle
nek, azaz a népben és az intelligencziában.

A hivatalok mindenütt t e r r o r i z á l t a k ,  az 
ellenpártok kortesei mindenütt etették és 
vesztegették a mi választóinkat s mégis e három 
piszkos fegyver hatása nem volt mindenütt 
egyenlő. Miért?

Aki figyelmesen olvasta a választások 
lefolyásáról szóló tudósításokat, megtudhatta, 
hogy oly községben, ahol akadt a mi népünk 
között tisztességes tót intelligens ember, a 
terrorizálásnak, vesztegetésnek és etetésnek 
nem volt semminemű hatása, vagy csak igen 
kevés választónkat rontotta meg, a mi intelligens 
emberünk elvontan népet a korcsmától, dorgálta 
öt az iszákosság miatt és a mi ügyvédünk 
segítségével úgy, ahogy megvédte öt a hiva
talos terrorizmus ellen is, sőt óvta is a túlságos 
rendetlenségek elöl s általában lelkesítette a 
tót nemzeti párt elveiért.

Sok példánk van arra, hogy a mi fajunk

hoz hü papjaink és más intel’igens emberek, 
magukkal hozták az egész községet, hogy a 
mi jelöltünkre szavazzanak — fájdalom — sok 
példánk vau arra is — s ez vereségünk első 
oka, — hogy amely községek ellenünk voltak, 
vagy csak elenyészőleg csekély mértékben 
mellétünk, ennek oka az volt, hogy a mi 
intelligens emberünk ellenünk indult, avagy 
semlegesen viselkedett. A másik nagy hiba az 
volt, hogy a választási mozgalomba tulkésőn 
fogtunk bele. (Pl. a szentuiiklósi vagy nagy- 
szombati kerületben.) A falvakban, ahol intelli
gens emberünk nem volt, nem volt gondoskodva 
más, a nép bizalmá' bíró emberekről, akik 
erejükhöz képest kipótolhatták volna a nagy 
szolgálatokat, minőket az intelligens embernek 
könnyű teljesíteni, hála az ő műveltségének. 
Nem voltunk szervezve.

Vármegyei közgyűlés.
Turóczvármegye törvényhatósága f. évi márczius 

hó 14-en tartotta meg tavaszi közgyűlését i(j. Justh 
György főispán elnöklőm alatt.

Beniczky Kálmán alispán bejelentette, hogy a hol- 
Ügymiuiszter jóváhagyta azon határozatot, ainelylyol a 
közgyűlés Zorkóczy Tivadar és Újhelyi Attila főszolga
bírókat a VII. lizetési osztály Ü. fokozatába előléptette. 
A potroloumfinoinitó vizforlözö hatása miatt beadott pa
nasz ügyében a főszolgabíró vizsgálatot indított, moly 
folyamatban van. A takarmány hiány most már minden 
községben érezhető, kanok enyhiléséro azonban állami 
kedvezményes szalma már beszereztetett.

Sajnálattal említi föl, hogy a községek a jövőben 
nem fognak segélyoztelni az apaállatok beszerzésénél, 
ami a már szép fejlődésnek indult állattenyésztésünkre 
káros lehet.

Az alispán jelentését általánosságban tudomásul vetto 
a közgyűlés.

Mudrony l ’ál ezzel kapcsolatban több interpellácziót 
intéz a vármegyei alispánhoz, amelyekre az alispán 
azonnal válaszolt is.

Az első az volt, hogy Mudrony János és Thomka 
Markoviczky László Kostyánban megválasztott bizottsági 
tagok miért nem hivattak meg a mai közgyűlésre — az 
alispán szerint azért, mert megválasztásuk ellen folebbo- 
zés adatott bo és választásuk eddig még nincs igazolva.

Arról, hogy Jelűnek szuesányi jegyző kivándorlási
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Az utolsó sólyom.
— Em lékezés F ranc iad  Jánosra . —

A tót metropolis, Turóczszcntinárton, legtipikusabb 
alakját vesztette el Francisci Jánosban, aki, miután mint 
liptói főispán még a provizórium alatt nyugalomba vonult, 
— alig volt még akkor 4ií éves I — eleinte Nagyrőczén, 
majd pedig a hetvenes évek elejétől kezdve Turócz- 
szentmarlonban lakott s a lót nemzetiségi mozgalmak
nak rendkívül agilis vezetője, irányitója volt.

En már csak mint öreg embert ismertem meg a 
kilenczvenes évek végén, amikor évről-évro rövidobb és 
rövidébb, tipegő lépésekkel haladt végig a mártoni utczán, 
mintha önkéntelenül is habozott volna nagyobb léptekkel 
haladni azon az utón, amely öl a részleges feledésből a 
teljes loledésbe, a sírba volt vezetendő.

Mert bizony úgy volt, hogy Francisci Jánost már 
feledni kezdtek a tótok, a martoniak közöl is sokan, 
úgy hogy akárhányon köszöntés nélkül haladlak el 
mellette. Tálán már nem is ismerték! Annál jobban 
tisztellek, szerették, beczézgotték azonban a tót literátus 
emberek, a Národnio Noviny irói s a tót nemzeti párt 
vezéremberei egyetlen méltóságos urukat s szó ami szó, 
ez a rokonszenves alak engem is érdekelt, de az ottani 
élükre állított politikai ellentétek miatt, amelyek azt a 
kis társadalma: is két táborra osztják, jó ideig nem 
ismerkedhettem meg közelebbről az öreg úrral, mig aztán 
a véletlen hozott össze bennünket valamelyik nyáron. 
A luróczszentmártoni sörfözögyár mellett egy szilvás 
terül el, ahol nyár idején egy kis sör- és bormérés van, 
hová a martoniak vasár- és Ünnepnapokon kirándulnak 
s a hová szívesen tériem bo magam is, mikor hosszabb

barangolás után a fenyvesekből hazatérőben voltam, üti 
ismerkedtem meg azután az öreg úrral, aki majd min
dennap kisétált oda estefelé, hogy egy-két pohár sört 
elfogyasszon. Kettőnkön kívül csak nagy ritkán akadt 
vendége hétköznapokon a kerti helyiségnek s igy annál 
zavartalanabbul folyhatott társalgásunk, valahányszor 
találkoztunk, llogy miről beszélgettünk? Ezt most már 
apróra el nem mondhatnám, de az a mély benyomás, 
amit ez érdokos és rokonszenves etnbor egyénisége reám 
gyakorolt, az máig is megmaradt.

Nem abból a fájtából való volt ez a lót vozér, 
mint a többi agitátorok (ügyvédek, papok, irók stb.), 
akiknek még a magyar nyelvnek meglehetősen idegen- 
szerit s olykor kellemetlen tótos kiejtéséből, hibás szó* 
kötéséből is kiérzik rendesen az inkarnátus tót, kiből 
sem a magyar középiskola, som a magyar egyetem nem 
volt képes magyarul helyesen beszelő embert faragni. 
Francisci magyarsága nemcsak hibátlan volt és tiszta, 
hanem zamatos is, ami annál különösebb, mivel — mint 
már omlitém — az utolsó évtizedeket csak tót körökben 
töltötte, ahol vajmi ritkán lehetett alkalma magyar tár
salgásra. .S ha azután valamely tliéiua különösebben 
ragadta meg lelkét, az az átható tekintetű, sötét szőnie 
a sólyomra emlékeztetett, aminek egy tót színműíró 
Kubány Lajos J raja Sokoli cziinll drámájában el is nc- 
vezto Franeiscit és halálraítélt két társát, akik már 
régebben elhunytak.

De most már csak a megszelídült, mogvénlllt sólyom 
ült előliem, akit az idők, hosszú idők, nehéz idők viharai 
megléptek, aki .mnyira-mennyire nemcsak sorsával, ha 
nem az ellenségos sasnoinzedékkol is megbékUlt, amely 
egykor régen oly csúnyán megtépázta . . .

S amint igy előttem ült a vén sólyom, sörözve, 
szivarozva s közb’o-közbe hosszabb szünoteket tartva a 
társalgásban, érdekes múltjának mozzanatai, mint valami

panoráma változatos, szinos képei, vonultak el lolki 
szemeim előtt.

Gümörmogyo valamolyik falusi kis házikójában ott 
a Rima mentén, amiért tomporainontumos dalait is Jankó 
Kimavsky név alatt irta mint pozsonyi, majd lőcsei diák, 
nevelkedett a kis sólyomfiók, magasra szállni podig egy 
másik nagyratörö tót sólyom tanitolta mog, Stár Lajos, 
akinek itt, a zayugróczi evang. tót tanitólakban ringatták 
bölcsőjét. A negyvenes évek közepe táján már élénk 
irói tevékenységet fejt ki Francisci s kiadja ogyobok 
között az általa gyűjtött lót népmondákat, de forrongó 
lelkét nem elégíti ki a költői alkotás, az irói munkál
kodás, mórt a tollat nagyon is gyenge szerszámnak 
találja arra, hogy „tót nemzetének* a szabadságot ki
vívja vele. Résztvott a liptószentmiklósi tói gyűlésben s 
onnok határozatait oly komolyan vette, hogy porbo fog
ták s akasztótára ítélték. De kiszabadult s részt vett a 
lIurban-8tur-llod?.a 1848. évi fölkelésében. Talán nőin 
is büszke sólyomhoz való volt oz a dicstelon harcz, do 
Francisci mint fülkolötiszt vitézül harczol, a bécsi újsá
gok is imák róla, mint a tótság legszebb ifjáról (dór 
schönsto Jüngling dór Slowakoi), áindo oz a dicsőség 
ainily kétes volt, éppoly rövid ideig tartott. A tót föl
kelést leverik. Majd elkövetkezett Bachnak gyászos emlékű 
korszaka s Francisci hivatalt vállal; mint megyei biztos 
működik Debrcczenben, Nagyváradon, majd pedig taná
csos lesz a budai helytartótanácsnál. 18(U-bon megindí
totta lapját, a „I’eStbudinskó Vodomosti“-t, melyből ké
sőbb (18lilJ-bo!i) a még most is megjelenő turóczszent- 
mártoni „Národnio Noviny" kialakult, A provizórium 
alatt — 1864-ben — Liptómegyébo küldték főispánnak, 
amely hivatalát azonban alig nyolez hónapig viselte. 
Ekkor rondelkezési állapotba helyezték, majd pedig nyug
díjazták, amikor aztán fokozott orővel fogott hozzá tót 
nemzeti álmainak megvalósításához. Nagy részben neki



ügyekben visszaélést követett volna el, nincs tudomása. 
Az ügyet meg fogja vizsgáltatni.

Az pedig, bog., Kramer Józsefet hivatalából kites
sékelte volna azért, mert Mudronyra, a tót nemzetiségi 
jelöltre szavazott, egyszerűen nem igaz.

A közgyűlés mindhárom interpelláczióra adott 
vá. * tudomásul vette. Ehhez hozzájárult íjhelyi és 
Zork. töszolgabirák felszólalásai is, akik kijelentették, 
hogy Hajójegyeknek a jegyzőknél való beszerzésére 
nem intézkedtek és ig. Jetiinek uesányi jegyző telje
sen jóhiszemUleg járt el, amikor egy esetben a hajójegy 
árát eiiogadta.

A bizottság elvi határozatot hozott arra nézve is, 
hogy bizottsági tagok mindaddig, mig megválasztatásuk 
jóvá nem hagyatott, a gyűlésekre meg nem hivatnak 
és igy azokon részt nem is vehetnek.

Pietor Ambrus a kedvezményes sónak késői ki
utalása miatt, Jeszenszky Ferenc* volt jeszeni körjegyző 
pedig azért interpellált, hogy nyug dijjúruléka miért nem 
utalványoztatik ki. Az elsőre nézve az alispán kijelen
tette, hogy a só késői kiutalása azért történt, mert a 
lélekszáuikimutatások későn érkeztek be. Jeszenszky 
jegyzői nyugdiját pedig azért nem utalhatta ki eddig, 
mert nem teljesítette befizetési kötelezettségeit az alap
pal szemben. Különben már intézkedés történt, hogy 
eddigi hátralékainak levonásával, nyugdija kiutaltassák.

Beregvármegye közönségének feliratát a népoktatási 
törvényjavaslat tárgyában az állandó választmány tudo- 
másvetolre ajánlotta, Beniczky Kálmán alispán azonban 
azt javasolta, hogy pártoló és örvendetes tudomásul 
vétessék.

Erre azután megindult a vita. Mudrony Pál, Pietor 
Ambrus, Morhdcs Márton, a turóczi ág. h. evang. föespe- 
res a pártoló felterjesztés ellen beszéltek.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, bizottsági tag hosz- 
szabb beszédben fejtegette a reformjavaslat intenczióit, 
ami nem egyéb, minthogy a magyar beszéd tanítása 
ügyében 1808. óta hozott törvények és rendeleteknek 
végre valahára szankezió szereztessék. Különben ezzel 
a magyar kormány csak kötelességét teljositotto, amidőn 
alkalmat nyújt a haza minden ajkú és rendű polgárának 
arra, hogy a magyar beszédet tényleg elsajátíthassa és 
igy részese lehessen az államkormányzatnak.

A közgyűlés ezután nagy szótöbbséggel azt hatá
rozta. hogy Beregvármegye feliratához ürömmel és pár
tolókig hozzájárul.

Az adófelszólamlási bizottságba megválasztanak 
Klimó Vilmos rendes és Kőim Hugó póttagul.

Majd a Turóczszentmárton község állal létesített 
rendőrségi szabályzat került tárgyalás alá, melyet ismét 
visszaadott a közgyűlés azon utasítással, hogy tisztán 
csak a szervezetre vonatkozó szabályzatot dolgozzon ki 
és terjesszen he. Amire úgy csendesen ugyan, de afféle 
kijelentést tettek a tót túlzók, hogy akkor inkább nem 
létesítenek rendőrséget, amire pedig az alispán elég 
hangosan azzal duplázott visszrf, hogy akkor majd reá- 
szorítják a községet.

öchultz Lajos bizottsági tag indítványára tárgyalás 
alá került távbeszélőnek létesítése a megye területén.
Ifj. Justh György főispán ismertette az ügyben eddig 
tett eljárását, amelynek végeredménye az, hogy a mint
egy 20.000 koronára tehető berendezési költségekből 
8000 koronát hajlandó a kereskedelemügyi miniszter 
segélyül engedélyezni, 12.000 korona azonban a vármegye 
közönsége, állal lenne fedezendő, a z  ügy tanulmányozá
sara a löispán elnöklete alatt Beniczky Kálmán alispán. 
Borbély Kálmán főmérnök, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, 
Schultz Lajos és a járási főszolgabírókból álló bizottság 
küldetett, ki.

A kedvezményes só szállítására és kiosztására Fischer 
Adolf és fia turóczszentmártoni ezég es mások is aján-

köszönhetlék a tótok a Matica Slovenská és a nagyrőczei 
tót főgimnázium létrejöttét, de bezáratását is, mert ha ö, 
ki ez intézetek működését vezette,, irányitolta, mértéket 
tudott volna tartani a tót nemzeti törekvésekben s nem 
engedi vala, hogy a magyarság ellen való ádáz gyűlölet 
fészkelje meg magát a tudomány és irodalom ápolásának 
szentelt eme hajlékokban, a magyar kormány sohasem 
nyúlt volna hozzá a tót nép filléreiből létesült alkotá
sokhoz. Ámde a sólymot megszelídíthetik, de azért mégis 
csak sólyom marad. Francisci János 180'J. szeptember 
4-én Nagymezén kelt lelkes felhívásában, amelyben a 
Dóm Matice Slovenskej építési költségeire gyűjtést indí
tott. azt Írja ugyan egyebek között, hogy mivel a tudo
mány és műveltség, bármely nyelven ápolják is azokat, 
az egész emberiség általános kincsévé válnak, miért is 
a nemtótok között is remél nagylelkű és áldozatra kész 
meczénásokat találhatni; de a valóságban, a gyakorlat
ban nem ezt a helyes elvet követte s ez okozta aztán 
a tót Matica és a gimnáziumok katasztrófáját.

A tót intézetek bezáratása után mind csendesebb 
S visszavonulta!)!) életet élt a vén sólyom, a nyilvános
ság elölt is csak ritkán, a lót ünnepségek alkalmával 
mutatkozott. Megjelent azonban a Ferena József rend 
keresztjével Turóczvármogye közönségének azon disz- 
gyűlésén is, amelyet a királ\i pár azezkepeinek leleple
zése alkalmával rendeztek s részt vett a banketten is, 
amikor is ifj. Justh >>yörgy löispán mellett foglalt helyet. 
Ez volt talán utolsó érintkezése a turóczi magyarsággal.

Francisci János kiváló tehetségű, erős akaratú, 
pr< iencziális férfiú volt, aki, ha tót sólyomnak nem 
név a nemzetiségi fanatizmus szerencsétlen, megtévedt 
kors>.i an, könnyen magyar sassá is válhatott volna 
ama vaiságos időkben, mikor a nemzetnek a rendkívüli 
energia oly embereire volt sz .^sége, mint a minő 
Francisci János volt, Bánfi János,
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latot nyújtottak bo. llolbay Lajos bizottsági tag ennek 
kapcsán a mosócz-zniói járás lakóinak azt a kérését tol
mácsolta, hogy a járásra eső sóinonnyiség kiosztására 
Stubnyulürdőü létesiltossék raktár, hogy a Turóozszenl- 
mártonból távol eső községek lakói a tetemes szállítási 
költségektől luegkiméltessenok. Ebben a kérdésben a 
közgyűlés nem hozott érdemleges határozatot, hunom 
megbízta az alispánt a kérdés tanulmányozásával és 
azzal, hogy javaslatát a f. évi junius hó folyamán tar
tandó törvényhatósági ülés elé terjessze.

Egyik erdokus epizódja volta közgyűlésnek a Mosócz 
község képviselőtestülete által a fogyasztási adók keze
lésűért megszavazott jutalomdijaknak jóváhagyása, ttom 
azért, mintha maga a tárgy hirt volna jelentőséggel vagy 
különös érdekkel. De azért, mert annak védelmére Mudrony 
Pál, az öreg vajda, meg Morhdcs Márton evang. főesporos, 
bizottsági tagok megfeledkezve tót túlzó szerepeikről, 
mindketten lelkes magyar beszédet mondottak. Es egyik
nek sem lelt semmi baja. Nehezükre som esett, mert 
mindketten folyékonyan, jól beszélnek magyarul. A köz
gyűlés tagjai is szívesebben hallgatták beszédüket.

Majd leiolvastatott a belügyminiszternek rondolole, 
amely szerint a vármegyoi tisztviselők és alkalmazottak 
nyugdijszabályzata olykepen módosítandó, hogy amennyi
ben az alap a jogérvényoseii megállapított nyugdijak 
kiűzetésére fedezettel nem hinta, a szükséglet a vár- 
megyo közönsége által kiegészítendő. Ez ellen Mudrony 
Pál meg Pietor Ambrus érvéit, dr. Láng Ernő pedig 
utalva arra, hogy ezen humánus kötelesség alól a vár
megye közönsége ki nem térhet, azt javasolta, hogy a 
szabályrendelet a belügyminiszter kívánsága értelmében 
módosíttassuk, amihez a közgyűlés többsége hozzá is 
járult. A közgyűlés több jelentéktelenebb ügy olintézéso 
után, az elnöklő főispán élteléso közben, szétoszlott.

Közigazgatási bizottsági Illés.
Turóczvármcgyo közig, bizottsága f. évi márczius 

hó lil án ifj. Justh György főispán elnökloto alatt tar
totta meg rendes havi ülését.

Jelen voltak: Beniczky Kálmán alispán, Keviczky 
István árvaszéki elnök, Szigethy Vilmos kir. pénzügy- 
igazgató, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Borbély Kálmán 
főmérnök, dr. Lax Adolf tiszti főügyész, dr. Haas Jakab 
megyei főorvos, dr. Beniczky Ákos főjegyző, dr. Skultéty 
József kir. ügyész, Keviczky Imre közgazdasági előadó, 
továbbá Jloth Emil, Kosza János, Klimó Vilmos, Justh 
Ferencz és Cserey Emil bizottsági tagok.

Dr. Beniczky Ákos főjegyző előadásában kerültek 
tárgyalás a lá:

Laukó Pál rultkai lakos a vasút tüztávlatában leendő 
építkezési kérelme a körjegyzőhöz pótlás végett kiadatott.

Lichner János szklenói lakos, József, továbbá Jelsik 
Lajos rultkai lakos részére kivételes nősülési engedély 
iránti kérvények kedvezően intéztének el.

Zányi Kálmánnak a Kuttkán űzetett községi póladók 
visszatérítésére benyújtott kérvényé olutasittatott.

Előadott még lüüb utadóleirást kérő folyamodványt, 
amelyek mind az előadó javaslata szerint intézteitek el. 
Ezek között Szucsány, Túrán és Krpellán községek azonos 
kérelmei.

A törvényhatósági állatorvos jelentése szerint az 
álh.togcszségügy február hóban kedvező volt. Külön 
intézkedésre szükség nem merült löl. Cserey Emil javas
latára kimondatott, hogy az oltások lehetőleg a tavasz 
beálltával eszközöltessenek. Erre a községek a föszolga- 
birák utján tigyelmezietni lógnak, tudtokra adva, hogy 
a tavaszi oltás hathatósai)bnak mutatkozik.

A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara a vármegye 
gazdasági es kereskedőin.i állapotáról jelentést kérvén, 
ez elkészíttetett és meg tog küldetni. Ebből látható, 
hogy a kivándorlás megnehezítésére a lehetőségig a 
közigazgatási hatóság közreműködőit. Kitűnt azonban a 
tárgyalás folyamán, hogy Turóczvármegyében az ital- 
meresi jogot túlságosan bőkezűen osztogatják, mert a 
legtöbb községben több korcsma van, mint amennyi 
engedélyezhető lett volna. A törvény szerint 500 lélekre 
van számítva egy korcsma; ennél pedig mindenütt több 
van. Ez ügyben a pénzügy igazgató számos adatot 
hozott fül.

Dr. llaas Jakab vármegyei tiszti főorvos jelentése 
szerint az egészségügyi állapot február havában kedve
zőbb volt, mint januar hónapban. Az általános botegedé- 
sek száma kisebb volt, iegtömegcsobben a tüdő, a légúti 
bántalmak fordultak elő. A heveny fertőző kórok közül 
előfordultak:

1. Vörheny. Pribóczon 1 gyógyult. Helyben 2, 
gyógyult 2. Túrán bán 10, gyógyult 6, meghalt 4. 
Kulika.ii 2, gyógyult 2. Mosóczou 2, gyógyult 1, meghalt. 1. 
Szklonón 8, gyógyult 2, meghalt 1. Folsüstubnyáii 2, 
gyógyult 2. Valcsan 2, gyógyult 2.

2. Filltőmirigylob: Helyben 2, gyógyult 2.
8. Hasi hagymái-. .Szklenón 8, gyógyult !, meg

halt 2, Hadvigba 1 gyógyult.
4. Roncsoló toroklob : Helyben 1 gyógyult. Kuttkán 

* gyógyult. Turánban 2, gyógyult 1, meghall 1. Valcsánö, 
gyógyult 2, meghalt 1. Divéken 1 gyógyult. Felső- 
stubnyán 2 gyógyult.

;■). ltökliurut: Turánban (i, gyógyult 8, meghalt 1, 
maradi 2. Krpcllanban 8, gyógyult 4, meghall 2, maradt 2. 
.Szklenón W, gyógyult 4, meghalt ö. Csremosnón 2, 
gyógyult 2.

A számvizsgálatoknál .Sution 18 truchomás beteg 
találtatott.

Mindenütt a kellő óvó- és gyógy intézkedések foga
natosíttatlak. Az időleges vizsgalatok, iskolák, óvodák 
vizsgáltattak kielégítő eredménynyel. A szikvizgyárak 
szinten megvizsgáltatlak s rendben találtattak, hasonló

erodménynyol vizsgáltattak az italok és élelmi ezikkek. 
Dolinán rögtöni halálosét miatt egy hullán rendőri szemle 
eszközöltetett; kiderült, hogy szülés utáni elvérzés volt a 
halál oka. Ugyanaz történt Szklabinyán egy férfi hullá
ján, az illető egy faszái által az er-iőben agyonzuzalolt. 
Kuttkán egy leány szülés illán újszülött, jól kifejlődőit 
életképes gyermekét megfojtotta és elrejtette. A magzat 
hulláján törvényszéki bonczolás végeztetett, a  szóban 
levő leány kórházba szállíttatott és a szülés megállapí
tásának czéljából vizsgálat alá vétetett. Egy hullnszállitás 
Troboszlóról Turóczszeiitinártonba az előirt orvosrond- 
őri intézkedések mellett véghezviteleit. Egy elmebeteg 
tébolydába való szállítás czéljából megvizsgáltatott.

Kiállíttatott 14 orvosi bizonyítvány és 17 orvosi 
látlelet könnyű testi sértésekről.

Szigeti Vilmos pénzügyigazgató jelentést) szerint 
az állami egyenesadók befizetése a mull év hasonló idő
szakához mérten Ü28 koronával, a hadmonfességi dijak
ban jiedig 584 koronával kedvezőbb.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő jelentést) szerint 
utóbbi jelentése óta meglátogatta a helybeli állami iskolát 
haji róni. katli. és ág. ov. iskolákat, a slubnyafürdöi 
állami, a turáni rém. katli. és ág. ev. iskolákat, a pribóezi 
ág. h. ov., a lezsiachói, szlováni, szonipéleri róni. katli. 
iskolákat, a bcllai községi, a zsámbokréti ág. ev., a 
felsőstubnyai, áhrahámfalvi állami iskolákat, a tóljirónai 
állami óvodát, a mosóc/.i r. k., ág. ev. és izr. iskolákat, 
a helybeli állami óvodát, úgyszintén az itteni állami 
iparos iskola osztályait, a rultkai állami iskolát és óvodát, 
továbbá a zniói, jezerniczi, kiscsopcsényi és nagycsep- 
csényi állami iskolákat, a helybeli róni. katli. és ág. 
ev. iskolákat, a szuesányi róni. katli., ág. ev. és izr. 
iskolákat, végre pedig a znióváraljai, szenlmihályi és 
valósai róni. katli. és kisfalui ág. ov. iskolákat. Abrahám- 
lalun a II. tanterem elhelyezése ügyében tárgyalt. Itt a
II. tanítói állás teendőinek ellátásával Jurcsó Irma oki. 
tani tónő bízatott meg. kit egyelőre. Kuttkán alkalmazott 
a kir. tanfelügyelő, mert Abrahámfalun a II. tanterem 
ez idő szerint megnyitható nem volt — a bebútorozás, 
felszerelés hiánya és az épület átalakítása miatt. A ter
vezett állami iskolák íelállilási Ugye, minthogy a köz
ségek megfelelő tőiket mindenütt mog nem szavazhattak 
és ma azok beszerzése sok nehézséggel jár, csak lassan 
halad olöre.

.Személyváltozások a következők voltak: Schéder 
Anna tótprónai állami óvónő Kuttkára helyeztetett át, 
bolyébe pedig Mezey Anna oki. óvónő neveztotott ki. 
Kovács Ilona rutlkai állami óvónőt pedig Szakáidra át
helyezték.

a  kir. ügyésznek, a kir. főmérnöknek, az árva- 
széki elnöknek és közgazdasági előadónak nem volt 
jelenteni valójuk és igy a közig, bizottsági gyűlés be
fejeztetett.

H Í R E I N K .

— M árczius 15. Amint már jeleztük, márczius 
15-ikén az egész Felvidék hazafias közönsége meg
ünnepelte az 1848. évi márcziusi nagy napok emlékét. 
Turóczszentmártonban a Magyar Kaszinó rendezte az 
ünnepséget és a vármegyeháza nagytermében 120 
töritek ti közös vacsorára gyülekezett össze a magyarság. 
a  nap jelentőségét dr. Lax Adolf, vármegyei tiszti fő
ügyész hatásos beszédben méltatta, kívüle még többen 
mondottak hazafias fclküszöntükct. — Znióvdraljdn a 
Magyar Olvasókör helyiségében farlott közösvacsorán 
részt vett a városka minden hazafias érzelmű lakosa. De 
ott volt Turóczszenlmártonból Berecz Gyula kir. tanfel
ügyelő és a környékből is többen. Az Ünnepi beszédet 
Janovják Károly kir. albiró mondotta, kiterjeszkedvo az 
aktuális politikai helyzetre is, melyet a megjelentek 
tetszéssel fogadtak. — Szucsdnyban. Az ottani Magyar 
Olvasókör által rendezett, ünnepségen számosán jelentek 
meg és vetlek részt. Dr. Haas Simon orvos pedig 
tartalmas beszédet tartott. — Alsólurcseken, ahol a 
honvédemlékot minden évben fölkeresi a hazafias 
kegyelet, oz évben is megjelent az alsóturcseki Magyar 
Olvasókör, amelynek nevében Gránátéi' Elza koszoruzta 
meg a szobrot. Részt vett az ünnepség keretében az 
alsóturcseki ifjúsági egyesület és az állami iskola növen
dékei is Pletricli János igazgató vezetése alatt, akik ott 
sikerült szavalatokat adtak elő. — R u ttldn  tegnap estu 
folyt le a márcziusi nagy napok emlékére rendezett 
ünnepély. Ennek lefolyásáról csak jövő számunkban 
emlékezhetünk meg. MonUnnepelték márczius 15-ikcf az 
iskolák is, amelyekben mindenütt lelkes és hazafias 
hangulatról számolnak be tudósítóink. — Körmöczbdnyán. 
A régi bányaváros, hazafias közönsége ez idén is méltó 

I lénnyel ülte meg a magyar nemzet nagy ünnepét: márczius 
15-ikét. A város összes egyesületei és társas körei 
egyesültek ez alkalommal a nagy nap megünneplésére. 
Este 6 órakor a íöreáliskola épülete elölt gyülekezett a 
közönség, ahol négyes sorokba állva, a kőrmüezbányai 
tűzoltó egyesület zenészeinek harsogó zenéje és a czigány 
zenekar Kákóczy Indulójának hangjai mellett 200—250 
fáklyával megindult a menet. A város fűtőre és utczái 
ki voltak világítva, a házak zászlókkal feldíszítve. A 
várost domináló Kálvária hegyen taraczklüvések hirdették, 
hogy lent most minden magyar szi? lángol s hevesebben
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dobog a szokottnál. Az Ünnepség a városháza előtt folyt 
In nagy lelkosodóssol, Elsőnek a dalárda énokelto ol a 
„Talpra magyar"-!, ezután következett Pálinkás Gyula 
szavalata. Alig hogy a szavalat elhangzóit, előlépett 
Pszotka Ferencz íőreáliskolai tanár s elmondotta gyújtó 
hazafias Ünnepi beszédjét. A beszéd után Stampay József 
szavalt, a dalárda elénekelte a Szózatot s ezzel a szép 
ünnepség véget ért. — Liptószentmiklósról írja levelezőnk: 
A liptószentmiklósi „Magyar Társalgókor", a „Kereske
delmi Kör" és a liptószentmiklósi „Dalegylol" együttesen 
a „Fekete Sas" szálló nagytermében Márczius 15-iki 
hazafias ünnepet rendezett gazdag műsorral. A zsúfolásig 
megtelt torom ez alkalommal kicsinynek bizonyult, mórt 
sokan kénytelenek voltak hazamenni. A közönség a 
műsor minden pontját lelkesen megéljenezte. Nagyon 
tetszett dr. Nagy András „Uj márczius" czimü költeménye. 
A szerzőt, ki liptómogyoi tanfelügyelői tollnok, számosán 
üdvözölték és megtapsolták. Az ünnepi közös vacsora a 
„Kereskedelmi Kör" nagytermében volt, hol az ünnepi 
beszédet SanworIstván mondta nagy hatással. — Zólyomban. 
Zólyom város közönsége ez idén fénnyel ülte meg 
márczius idusát. A város lobogó díszt öltött s mind a 
három felokozot templomába istentisztelet tartatott. Este 
általános kivilágítás s a gyári zonekar vezetése mellolt 
láklyásmenot volt, moly a nagy téren állapodott mög. 
Itt az iparos ifjak önképző körének vegyeskara góllal 
elénekelt Himnusz után Uauser Antal iparos ifjú elszavalta 
a „Talpra magyar“-t, majd Thurző János iparos ifjú és 
a kör alelnüko beszédot mondott, végro a vogyoskar 
elénekelte a Szózatot. Ezután az ünneplő közönség a 
városi szálló termeibe vonult, hol 200 toritékü társas 
vacsorához ültek. Tálalás előtt a vegyes kar a Himnuszt 
adta elő, melyet a közönség állva hallgatott végig. Majd 
Pollcmann Jenő olmondta az ünnepi beszédot, Bíró Béla 
iparos ifjú pedig Pósa Lajos „A zászló" ez. költeményét 
szavalta el. Az iparos itjak önképző körében, dr. 
Mikler Gusztáv elnök, Droxlor Imre alelnök és Braun 
Soma tiikár mondottak alkalmi beszédot. A polgárság 
társas vacsoráján Bossányi Isiván póstalönök, a rendező 
bizottság elnöke a királyt éltette, Spilka Ferencz városi 
főjegyző a még élő 48 as honvédeket stb. stb.

— Sok hűhó semmiért. Körmüczbányáu a párt- 
tusakodások es az ezekkel jaVó viszályok már tetőfokra 
búglak, holott most mar bizonyos, hogy minden időelőtti 
volt, amennyiben Lakács László a győri mandátumról 
mundoii le es a kürmüczbányait tartja meg. Remélhető, 
hogy ezzel a befejezett ténnyel szemben a város lakos* 
saganak nyugalma ismét visszatér.

— Kitüntetés. Lapunk egyik előző számában már 
említést toliunk róla, hogy Schrüdlein József, a kassa- 
oderbergi vasút m ik a i szertárának főnöke, közelebb 
nyugalomba vonul. Mosi örömmel értesülünk és adjuk 
hinti, hogy a vasút igazgatósága, méltányolva a távozó 
derek tisztviselő erdőméit, ót a felügyelői ezuumel tüntette 
ki. Ezi a közszeretetnek örvendő tisztviselő számos 
baráljaival együtt megelégedéssel vesszük tudomásul 
és a kitüntetett felügyelőt szívesen üdvözöljük.

— Eljegyzések. Demeter József helybeli polgári 
iskolai tanar a mull heten eljcgyozie Matulay Annát, 
Ghikan Miklós adóhivatali ellenőr kedves es bájos 
fogadott leányát. — Ugyancsak a múlt heten jegyezte el 
Uross Dezső stubnyatürdói m. kir. állatorvos Schwarz 
Kálmán in. kir. főmérnök kedves es bájos leányát, 
Ltenéet, Turóczszontmartonban.

— Állattenyésztésünk fejlődése. Bribóczon f. hó 
lG-án megiárion bikavasarra lelliajiaiott a vármegye 
területéről összesen 138 darab pinzgaui tenyészbika. 
Eladatott összesen 07 darab 2UUUU korona értékben. 
Ezek közül Troucséninogye vágbosztorczei járásába el- 
adalotl t i  darab, púéból járásba 5 darab, csaczai járásba 
18 darab, kisuezuujhelyi járásba DJ darab, zsolnai 
járásba, illetőleg Zsolna varos részére 2 darab, Zólyom- 
inegyebe 3 darab, 9 darabot pedig megyebeli községek 
vetlek meg. A legszebb tenyészbika Beniczky Kálmán 
alispán nagylakéi gazdaságúból felhajtva 400 koronáért 
kelt el. Ezen adatok elegge igazolják uiarhaienyészlésUnk 
rohamos haladását, moly tudvalevőleg Justh Ferencz 
orsz. képviselő s turóczi nagybirtokos érdeme, aki nálunk 
a pinzgaui fajt meghonosította. A vásáron inegjeleut itj. 
Justh György főispán is es teljes megelégedéséi nyilvání
totta a szép eredmény feleli.

— Virághullás. Zsorna Zelmira, a turóczszent- 
mártoni állami polgári leányiskola 111. osztályának 
növendéké, f. évi márczius hó lő-én életének 14-ik 
eveben hosszas szenvedés után elhunyt. Az állami 
polgári leányiskola növendékéi szeretett társuk ravatalára 
díszes koszorút helyeztek és végtisztosségeu tanáraik 
vezetésével reszt vettek.

Öröklmádás Templom. Nyilvános számadás. 
Az Erzsébet királyné emlőkére Budapesten emelendő 

Örökunádás Templom" éjiilési költségéire pénzadomá
ny. kai gyűjtő s vezetésem alatt l8'J8-ban hat évi 
(18'JD — 1 DU-i i időtartamra alakult turóczvarmegyei bizott
ság működésé immár véget érvén, kedves kötelességem
nek tartom a bizottság mindazon tisztelt tagjainak, kik 
engem feladatomban támogatni, illetve a kogyoletos czél 
dereset pénzbeli adományaikkal elősegíteni szíveskedtek, 
őszinte köszönetéinél nyilvánítani. A bizottság tisztelt 
tagjai által az egyes gyUjiőivckon jegyzett összegeknek 
régebben befizetett részé már három evvel ezelőtt, az

a befolyt s időközben a turóczi kereskedelmi és 
hitelintézetnél gyümölcsözöleg elhelyezett s a kamatok
kal összesen 4HJ korona 71 fillérre felszaporodott összeg 
pedig mai napon a magyar általános hitelbanknak Buda
pestre az Erzsébet öröklmádás templom számlájára meg- 
küldotolt. Fent kimutatott összeghez hozzájárultak :
Dr. Beniczky Ákos az 1902— 1904. évekre 

évi G koronával 18 K — f
Borecz Gyuláné az 1902—11)04. évekre 

évi 0 koronával 18 K — f
Boldis Ignácz az 1901 — l'JU4. évekre 

évi 2 koronával 8 K — f
Cseroy Emil az 1902 — 1904. évekre 

évi 10 koronával ’ 30 K — f
Eder Feronezné az 1902—1904. évokro 

évi 6 koronával 18 K — f
Erdödi Györgyim az 1901— 1904. évekre 

évi 4  koronával 1G IC — I
Justh Feronezné az 1902— 1904. évokro

évi 40 koronával 120 K — f
Ifj. Justh Györgyim az 1902 — 1904. évekre 

évi 40 koronával 120 K
Koméra János az 1902 — 1904. cvekro 

éri 2 koronával G K
Michnik Gyuláim az 1901 — 1904. évokro

évi 2 koronával 8 K — f
Rakovszky Iván az 1902—1904. évokro 

évi 10 koronával 30 K
Zorkóczy Tivadarné az 1901 — 1904. évekre 

évi 8 koronával 32 K — f
Kianicska Szaniszló ncezpáli plébános 

perselygy túleső 7 K 17 f
Kelt Turóczszentmártonban, 1905. évi márcz. lG-án.

IJ'j. Justh Györgyné 
az Erzsébet öiökiiuátlás templom 

turOczvánnegyui gyiijtObizottsagáuak 
eluöke.

— Mükőgyár Turóczban. Lapunk egyik előző 
számában mar említettük, hogy Grcgorovits László all. 
iskolai tanító kezdoményozesere Tótprónán társaság 
alakult, moly a mükögyártast a Folvidcken megbonositain 
czélozza. Ennek a kérdésnek megvalósítása tele örven
detes lépés történt az utóbbi napokban, amennyiben 
egy nagyobb budapesti vállalat kijelentette, hogy még 
e iió folyamán egy szakértő mérnököt bocsát Gregorovils 
László rendelkezéseio azon megbízással, hogy állajutsak 
meg, hogy a Briosztyán felállítani lei vezeti mükögyár- 
nak hány évre lenne elegendő anyaga. Amennyiben az 
anyag 50—GO évi üzemhez elegendőnek mutatkoznék, 
úgy a tervezett mükögyáruak felállítása biztosítottnak 
tekinthető.

— Franclsciról a oseüok. Turóczszentmártonban,
amint mar említettük, meghalt Francisci János, volt 
Bachkorszakbeli liptói iöisp&n, lót író s a lót nemzeti
ségi lörekvéseknok egyik legkiválóbb bajnoka. Az ifjú- 
csehek lüközlönyo, a prágai „Národné Lisii" hosszú 
közleményben méltatja, politikai rovatában, az elhunyt 
politikai működését és tót Írói tevékenységei s végül 
ezt mondja: „Koporsója fölött, amelyet csütörtökön
helyeznek el, a neki oly kedves tót földbe, nemcsak a 
magyarországi iótság fog könyozni, hanem mi csehek 
is, mert mi mindig becsültük öt, mint a tesivérneinzot 
tilt fiat!" Franoisoi érdemeit különben a többi tót nem
zetiségi lapok is hasábszámra méltatják.

— Kottös öngyilkosság. Óbeszterczéről — Csacza 
mellett — írjak, hogy olt megható liagédia játszódott 
le a mull heten, amennyiben az oliani uradalmi erdészeti 
hivatal Keni nevű gyakornoka es főnökének Bscbneidner 
löerdésznek kedves, szép és müveit leanya, Anna, ön
gyilkossági szándékból striclininnel megmérgezték 
magukat és meghaltak. A szörnyű tett okául remény
telen szerelmet emlegetnek az oitvidékiok, akik között 
általános a részvét a boldogtalan fiatalok es hozzá
tartozóik iránt.

— Templomi botrány. A múlt héten megbotránkoz
tató jeleneinek voltak tanúi azok, akik a lólpiónai róni. 
kath. templomban a rendes isteni tiszteletre megjelentek.
Két leány, nem tudni mi okból és mi czelzaltal, a 
szentélyben álló Szkalak-fcle bezárt családi púdba akarlak 
bejutni; a pad ajtaját döngetlek és rángattak és amikor 
kinyitni nem bírtak, úgy másztak be a padokba. Amint 
levelezőnk Írja, a lakosság meg van botráukozva és 
kívánják, hogy a botrány okozói példás büntetésben 
részesüljenek.

— UJ tőt könyvnyomda. A „Slov. Ty2d.“ három
évi fennállása óla mar ismételtén változtatón nyomdát, 
mert egyik budapesti nyomda sem elég tót neki s hogy 
ezeknek a kalamilásoknak véget vessen, nemrég egy 
közleményt bocsáiotl közre, melyben mogirta, hogy egy 
agilis vidéki tót könyvnyomdász kecsegtető eredménnyel 
rendezhetne be Budapesten tót nyomdát. Nem jelent
kezett senki. De llodzsa Milán nem az az ember, akit 
valami balsiker elkedvetlenítene — tehát mást gondolt, 
újat. Részvénynyomdát lög állítani s olvasóit Iclhivja, 
hogy mennél számosabban jegyezzenek részvényeket, 
melyeknek potom 40 korona az ára. Azzal indokolja a 
„Slov. Sj'zd." ezt a felhívását, hogy a legnagyobb tót 
lap lévén (mit szól ebhez a Nár. Nov. ?j, bátrán elvár
halja olvasóitól ezt a támogatást. Hanem is a legnagyobb Csermák Dániel, Fisékor Adolf és fia, Herz Ignácz, (John 
lót lap a „Slov. Tyzd." (hoíenkint egyszer jelen meg Henrik, Reviczky István. , Lauko .Sándor, dr. Láng 
egy ívnyi terjedelemben;, de az bizonyos, hogy a lég- Ernő, dr. Lax Adolf, Nö'ián Henrik, dr. Betrikovich 
elterjed több ez idő szerint, mert még kisebb tót falvakba János, Schwarz Kálmán, Spitzor Albert, Somogyi Géza 
is 10—20—30 példányban jár. 5 —6 korona; Kianicska Szaniszló, Michnik Gyula, Röszler,

— Tanácsnokválasztás Körmöozbányán. Burda Zányi Kálmán, dr. Loucso János 4 —4 korona ; Gerö 
Imre városi lanacsnok 41 evi működés után nyugalomba Virgilné, Kelleriuann Gyula, Kubáin Alajos, Löwingor 
vonult. Az igy megüresedett állásra két pályázó volt, I Annin, dr. Messingor Mór, dr. Simko János, Teszák, 
u. m. Tomaschek Gyula városi jegyző és Öuhayda Károly j Waldmann Árpád 3—3 korona; dr. Balás, GátTor, Láng

városi uljogyző. A f. hó lG-án megejtett választáson 
Suhay'ára 22 szavazat cselt, Tomaschekro podig 32; 
ennek folytán Tomaschek Gyula választatott meg 10 
szavazat többséggel város' tanácsnokká, aki rögtön a 
választás eredményének ki tördelése után lelőtte a hiva
talos esküi Ralkovics Emil polgármester kezeibe. Az uj 
városi lanáesos, akit Turóczban is mindnyájan előnyösen 
ismerünk, lia Tomaschek János szuesányi földbirtokosnak.

— Öngyilkosság. Szkuhra Mihály, báró Revay 
Gyula klicsinyi ordőöru, a mull évben temette ol felségét 
es 5 árván maradt gyermekével tengette életét, az 
ivásban keresve menedékét. Mogházasodott volna, do az 
iszakosságra vetemedett emberhez senki sem akart 
feleségül menni. Szkuhra tehát tovább ivott és csinálta 
az adósságokat. Yegro a múlt bélen nem látták öt a 
korcsmákban. Szobájából ki som mozdult és a szomszédok 
már remélték, hogy jó útra tér. Bedig sötét tervet forralt. 
Márczius 15-én olbucsuzott kis gyermekeitől és szivén 
lőtte magát. A szerencsétlen ember árvái iránt általános 
a részvét.

— Meghívó a turóczszontmártoni izraelita hitköz
ség lanácsiormobon 1905. évi márczius hó 21-én esti 
pontban 8 és lél órakor megtartandó közös vacsorával 
egybekötött purimvigalomra. Szomélyjogy 2 korona, 
családjegy 5 korona. A tiszta jövedelem szegény gyer
mekek felruházására fog lördiltatni. Felüllizetesekoi kö- 
szönettol fogad s hírlapilag nyugtáz a rendezőség. A 
purimvigalmat hangvorsonyiiyol kötöttek ügybe, melynek 
műsora a következő lesz: 1. Gaál, llapsodie llongroiso. 
Zongorán előadja Moskóczi Margit. 2. Fürdővondég, 
monológ. Előadja Steiuer Samu. 3. Németnyelvű felolva
sás. Tartja Hofiinann Ede. 4. Drdla, Szerenád. Hegedűn 
előadja Lőwy Kornél, zongorán kiséri Moskóczi Margit.

Szervusz, monológ. Előadja Biiulfeld Annin. ö. Részletek 
János Vitézből. Énekli Síugor Jolánka. Kísérik zongorán 
Moskóczi Margit, hegedüli Lőwy Kornél. 7. Szép Batónó, 
irta Kis József, szavalja Fischer Arminné. Az igazán jóté
kony czéllól ültokiiitve, e fényes mllsor magában is meg
érdemli, hogy minél számosabban jelenjenek meg a 
purini bálra.

— Hajlék nélkül. A szakolezai „Katolicke Noviny“ 
tót politikai lap szerkesztője, Diclek Antal, a turócz- 
szeiiimártoui Tátra bank volt tisztviselője és a „Ludové 
N'tviny" volt szerkesztője alighanem hajlék nélkül 
marad Szakolczán, mert mint egyik laptársunk Írja, 
Szakolcza város tanácsa a városban való letelepedésre 
kért engedélyét megtagadta és ezen tanácsi határozatot 
a felsőbb közigazgatási hatóság is mar jóváhagyta. A 
„K. N.“ egyik uióbbi számában erősen kikel ezen 
intézkedés eilou és kijelenti, hogy csak az erőszaknak 
fog engedni és ha karhatalommal akarnák kikergetni, 
ennek a jelenetnek a város és vidék néhány ezer embere 
lesz a szemlélője. Szakolczán most érdeklődéssel várják 
u fejleményeket.

— Kuruzsló asszonyok járják a Felvidék köz
ségeit. Ilyenek fordultak meg Tótprónán és környékén 
is. Levelezőnk szomorúan referálja azt a sajnos körül
ményt, hogy nemcsak a szegényebb néposztály asszonyai 
és leányai, de olyanok is, akik magukat az intelligensebb 
osztályhoz számítják, hitelt adnak ezeknek a kuruzsló 
asszonyoknak. Sőt nem ritka az eset, hogy jóslataikat 
8 — 10—14 koronával is megfizetik. A dolog különben 
már annyira nyilvánvalóan megy, hogy a csendörség is 
figyelmes lett reá. A kuruzsló asszonyok azonban ennek 
neszét vették és most más vidékeken próbálnak szerencsét.

— A Nőogyesület tombola- és tanczestólyónek
számadása. A luróczmegyei Jótékony Nöegylot által 
1. evi márczius 4-én a megyeháza magytormében tartott 
tombola- és táuczestély jövedelmeinek kimutatása: 
Tombolajegyekért400 korona, belépőjegyekért 211 kor., 
lolüllizeiesek 289-20 korona, adományok 33 korona, 
összesen 933 20 korona, kiadás 225-58 korona, tiszta, 
jövedelem 707-Ü2 korona; A tombolához hozzájárultak, 
részint ajándékokkal, részint pénzzel: Akantisz Öviönné, 
Berecz Gyuláné, Bindtold Ilona, Borbély Kálmánná, 
Borgor Jakabné, Buócz Károlyné, Bárdos Adáinné, 
Csikan Miklósué, Dávid Feronezné, Erdödy Györgyné, 
Fischor Arminné, Fischer Lajosné, Fischer Adolfné, 
Fried Miksane, Gráber Jakabné, Grossmann Arminné, 
Grossiuann Miksané, Grosz immuné, Gasparik Jánosné, 
Hoüinaiui Edcué, Hollandéi- immuné, Horn Róza, dr. Haas 
Jakabné, dr. Haas Zzigmoudné, ilerz Ignáczné, Justh 
Feronezné, Justh Anna, Justh Margit, Justh István, Justh 
Ferencz, Kev.czky Istváuné, Kínét Jánosné, Kertész 
Jánosné, Cohn llenrikné, Kutíler Zsig.uond, Jeszenszky 
Maliid, Lőwy Mónié, dr. Lax Adolfué, dr. Lax Ernő, 
dr. Láng Ernöné, Moskóczi Ferencznó, Michnik Gyuláné, 
Bori Albertné, Béri llenrikné, Rakssányi Gusztávné, 
Rakssányi Józsefné, Reóthy Vladimirné, Ruzsicska 
Józsofné, Somogyi Gézáné, Svehla János, Singor llenrikné, 
Szende Gáspárné, Strolinger llenrikné, S tarke Bál, 
Slarko Jáainuné, Toperczer Sátnlorné, dr. Trombauor 
Aipádné, Wix íliksáné, Zányi Kálmánné. Felüllizeltok : 
Báró liévay Simon 25 korona; itj. Justh György, Láng 
Ernő igazgató 2 0 —20 korona; Justh Ferencz 15 kor., 
hl. Justh György, Justh Kálmán, Kutllor Zsigmond, 
Schulz Lajos, Újhelyi Attila 10 10 korona; dr. Ferdinándy
Béla '■ korona; dr. Audrovich Sándor, Büchler Ármin,
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Izidor, Klilm Károly, dr. Kőkút, Péch Dezső, Ormai 
Vilmos, Roll Béla '2—'2 korona; Borkor Jakab, Orosz 
Samu, Hudák Endre, Moskóczi József, l'atsch Ignácz, 
Pollák Jakab 1—1 korona; ismerőijének 12 koronái 
adakoztak. Turóczszentmárion, 1905. márczius hó 8-án. 
Fisékor Anniimé, a nőogylot pénziárosa.

— Hazai ipar. Vein Kár ly és Társai gyári ezég 
a mai lapunkban közzétett „Figyelem" czimtl hirdetésére 
különösen utalunk s első sorban háziasszonyainknak 
ajánljuk becses figyelmébe. Vegyünk, ahol csak lehet 
hazai iparczikkeket, miáltal hozzájárulunk, hogy sok 
ezor szorgalmas kéz jutalmazó munkát kap, do hozzá
járulunk ezáltal ahhoz is, hogy a nemzet gazdaságilag 
is erösbödhetik.

— Hajójegyek Amerikába. Fűiméből Nowyovkba 
legközelebb márczius 80-án a „Kárpáthia" és április 
13-án az „Ultónia" gyorsgözösök indulnak. A nagy 
kényelemmel berendezett oczeánjárókon a hajóstársaság 
különös gondot fordil az utasok élelmezésére. A hajójegy 
árában benloglaltatik két napi ellátás Fiúméban és teljes 
ellátás a hajón. Az „Adria" személyszállító osztálya 
(Budapest, Vigadó-tér 1.) a belügyminiszter rendeleté 
értelmében az útlevéllel ellátott kivándorlónak Fiúmén 
kívül a többi európai kikötő bármelyike felé is adhat 
hajójegyet, ennéllogva a küllőidre előleget 
nemcsak felesleges, hanoin koczkáztatott is. n 
onnét érkező hajójegyet, levelet és nyomtatványt, a 
megfelelő belügyminiszteri rendelet értelmében, a ható
ságok minden egyes esetben elkobozzák.

Hashajtó, görcsm egszüntetö

B u ja h ó d c s ő p p e h ,
étvágyat keltő és az emésztést elősegítő háziszer.

Egy imlaczk líra 1 korona.
Póstán kövesebb mint 2 palaczk (2 kor. 50 fill. utánvét) 

nem lesz szétküld ve

BITTNER GYULA gyógyszertára által
GLOGGNITZ (Alsó-Ausztrla.)

Egy tu ró cz i n em es c s a l id  tu la jd o n á t  képező  é r ték es

»olajfestmények ©
eladó k . M egtek in thetők  M oskóczi F ereno zné  
k ö n y v k e re sk e d éséb en  T u ró ezszen tm árto n b an .

Wix jYiiHsa
liszt-, fűszer-, csem ef

T u rő c z sz en tm á r to n
csem ege-, üveg-, porczellán- 

és  M authner-féle m agvak raktára. 11'...... —

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Főmunkatárs BÁNFI JÁNOS.

33. 8Z.

1905. végit.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LL t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírre s z í , hogy a znióváraljai kir. járás- 
bíróságnak 1904. évi V. 167/2. számú végzése 
következtében Dr. jMessinöer Mór helybeli 
tlgyvdéd által képviselt Galitzenstein H. buda
pesti lakos felülfoglaltató javára Necsasz 
Szauiszló zniói lakos ellen 67 kor. 5 fill. s 
jár. erejéig 1905. évi január hó 12-én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján felül
foglalt és 663 koronára becsült következő 
ingóság, u. m. különféle bolti- rövid és fűszer
áruk, bolti felszerelés, házi és szobatárgyak, több
féle elkészített asztalos tárgyak 1—42, 46 —52, 
57, 58, 61—66 és 68 folyó tétel alatt nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járás- 
bíróság 1904-ik év V. 167. számú végzése 
folytán 69 kor. 5 fill. tőkekövetelés, ennek 
1903. évi augusztus hó 6. napjától járó 5% 
kamatot és eddig összesen 39 kor. 30 fill. bíróikig 
már megállapított költségek erejéig a hely
színén, Znióváralján, nevezett végrehajtást szen
vedő lakhelyiségében leendő eszközlése 1905. 
évi márczius hó 23-ik napja mik délelő tt 
10 ó raj ára határidőül kitüzetik és ahoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen az 1881. évi LX. t-cz. 107. és 108. 
§-ai érteimében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Znión, 1905. évi márczius hó 7-iknapján.
Szibner, kir. l.ir. végrehajtó.

V iso n la i sz& lötclepnaH  j a ja i  term ésű  h egy i 
b orai HöYetHezö fa jo d b a n  e la d ó i;:

1. Igen kellem es zamatu sillerbor literje 40 fillér
2. Finom visontai vörös literje 48 „
3. Kitűnő Risling literje 48 "n

a gyöngyösi vasútállomáshoz szállítva.
A legkisebb megrendelés egy hektoliter.

A bor értékének ‘/a része előre beküldendő.
A V ison ta i Szö lötelep  R é szv .- tá rs . szék h e ly e : G yöngyös.

A blaküvegezések, é‘\aürkuI kg
fénykép- és  képkeretek nagy választékban.

Tényleg a legjobb 
liappan , szóda, p o r /s 'b

Jónak, a JobL 
az ellensége.

t  eddig használatban lev < ■ 
. .  . . .  myagoknál vászon és pamut

ruhanemüek m osására, a SciliCht által újonnan feltalált

mosókivonat,

isszoDydicséret”
védjegyei,

•  ru h a  b e á sz ta tá a ira .

E lőn yök : J j
I. Az eddig szükséges volt mosási Időt a  felére 

csökkenti.
J. Fáradságot a negyedére.
8. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.
6. Úgy a kezeknek, mint a  ruhának telljcsen ártal

matlan, am iért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

N é lkü lö zh e te tle n n é  v á lik  m inden h á z ia s s z o n y  is 
m osónőné l egy e g js z e r i  k ís é r le t  u tán .

— —  M indenütt kaph ató . -------

FIGYELEM!
M egbízható, legjob b  m inőségű, hírneves

Valtfdí s z e p c s s é g i  UtWájzon
d a t n a s z í á r t t S S S ' :

A k é sm á rk i g y á r  b e jeg y ze tt v é d je g y e :

Késmárki m ely ezen

gyártm ány '  v éd jeg g y el

csak az,
* C t1T ZlPSt-P-

Hazai ipar
van ellátva.

■ r  u j !

CooK $  j o t a
amerikai szabadalm. tyukszem-gyiirüi.
A legjobb  és legb iztosab b , kitűnő hatású és azonnal 
fájdalom csillap ító. — Magyarország-Ausztria összes 
gyógytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 drb 

dobozban J korona. Postaköltség 20 f. 
Magyarország főraktára: Török József gyógyszertára  
Budapest, VI., Király-utcza 12. sz. — Magyar-Osztrák 
monarchia főrakt.: Zum Sam ariter gyógyszertár Gráz.

Schicht-szappan
„ e z a r v a a "  v a g y  „ k u l c s 1'

m

m
r f l f

Védjegy-. „ H o rg o n y " . ^

A Liniment. Capsici comp. 
a Horgony-Pain -Expeller

egy régjónak bizonyult há/i-zor, mely már több 
mint :ir» év óta |-gi..bl, fái i.J .m.->illaj-itó s* ni.-k 
>Mz--.í.vuIt köízvénynél, csu /n il ■ - meghűlés; knel
l>edöi-7>ölesl,o|1|.en használva.

FIi í>eliiieztelés. S ii,\ hatni itváuynk m iatt be- 
vásári isK'-r óvatosak icgyünk és ónk  olyan üveget 
foiradjonk el. a moly a „Horgony 1 védjegvgvel és’ a
R:ch‘er •A gj.'-yz...... ! - ’h.-.tt dobozba van csórna-
go va. Ara u v .rk h e n  80 lillér. 1 kor. 40 f. és 2 kor 

gyógyszert,irhán kapható. -  
H5r;, far: Torok József gv-^vsz.-iésznél. Budapesten. 
H 'e l i l s r u l i f i m U n  a , , A r i ) i r m U i l m " ,  P r lj ik a n ,

__ 1 ’i" }l ’ ' r'r N in.lr-n- ipi tkúM. «

H l  ^
l i i L

jeggyel
leg jobb , le gk la d ö sa b b  s enné lfogva  le g o lcsó b b  szappan. 

M in d e n  k á ro s  a lk a t ré s z e k tő l mentes. 
...........  M ind enü tt k a p h a tó ! ..... .

B evásárlásnál különösen a r ra  ügyeljünk, hogy minden de reá 
ezappan a  „Schichf névvel és a le n ti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

Schicht György, Aussig
A legnagyobb  g y á r a maga nem ében, az  a ir a p a T  

s z á ra z fö ld ö n .

Uj, eredeti Singer-féle

**# varrógép
olcsó áron eladó. Czim a  kiadóhivatalban.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen
nincs jobb :i

R É T H Y - f é l e

p e m e t e f ű  e z u k o r k á n á l !
V ásárlásnál azonban vigyázzunk  

és  határozottan RÉTHY-félét kérjünk, m ivel 
sok haszontalan utánzata van.

1 (1 o 1) o /  (> 0 f i l l é r .
C s a k  R É T H Y - f é lé t  fo g ad ju n k  el!

Ajánlok: T h o i t i a s l i s z t  m ű t r á g y á t ,  sp ő d iu m - á s  á sV á n y s z u p e r fo sz fá to t ,
továbbá l ó h e r e - ,  q  ^  j *  j *  *  Kívánatra használati uta-
luczerna-földekre I A | A A A M f | | t t  | A | á  sitásokkal és vegyi clc-
és  rétekre fejtrá- b V b  | | \  /  T |  2 1  Í W 2 1  T  mezősi bizonyítékkal szol-
gyának való és ki- U  | U  U U  |  | | I A  gálok. -  A vetés idejének

tűnő hatású 2 1  W f W " W  W W ZM  J  W W  W W  beálltával vetésre alkalmas
államilag ólomzárolt, 
turóczmegyei termésűá r p á t , z a b o t, r o z so t ,  biiKHönyt, b o r s á t , stockcraui le n c s é t ,  babot,

Iáhere- Is luezernamagot. lett- ás bolhoj- f  tf. . . . .  jWí JÍ* 9»b o»a-
tnagot W  jutányos napi árakon, - m  L O W y  j f l ö r  íjeresHodö-

Kiadótulajdonos: Moskóoal Foronoinó. Magyar Nyomda Turóczszentmártoo.
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