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A lap szellemi részét illető köziéi nények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek i i kiadóhivatalra czimezve 

Turóoz8zentmártonba küldendők.

A kibontakozás.

A magyar nemzetet 1000 éves életében 
egy óriási mulasztás vétke terheli. Az t. i., hogy 
nem igyekezett a rendelkezésére álló erkölcsi 
és hatalmi eszközökkel nemzetiségeit önmagába 
olvasztani. Ennek a mulasztásnak következ
ményeit érezzük és viseljük immár 60 eszten
deje. Nemzetiségeink egy része határozott 
ellensége állami függetlenségünk, nemzeti egy
ségünk kiépítésére irányuló munkálkodásunk
nak. A jogállam leple alatt igazi poliglott ala
kulások fele törtet. Nem elégszik meg azzal, 
hogy a külföldi példáktól eltérően, respektál
juk nyelvét, tiszteljük ősi szokásait és a vallás 
terén majdnem abszolút önrendelkezési jogot 
biztosítunk számára. Határtalan elfogultságá
ban valóságos politikai autonómiáért rajong, 
államot akar képezni az államban. Ebbéli czél- 
jainak eléréséért az eszközökben nem válo
gatós : az iskolában, a templomban agitál elle
nünk, sajtójában pedig piszkol bennünket. A 
külföldi lapokban majdnem minden nap jelenik 
meg a magyar nemzetet becsmérlő és a magyar 
politikát hamis színben feltüntető közlemény. 
Azt mondják, hogy ők bárányok s mi — a 
farkasok — felakarjuk őket falni. A valóság
ban pedig kosok ők, kik a pásztor ellen 
konspirálnak s a kik esztelenül, fejjel mennek 
neki a biztos révet nyújtó akol falainak.

Az évek óta tartó nemzett küzdelem s ennek 
nyomán keletkezett nemzeti felbuzdulás kielégítésére, 
a hadügyi kérdések rendezése mellett, a nemzetiségi 
bajok szanálását czélzó erélyes és radikális törvé
nyek hozásával, illetőleg végrehajtásával politikusaink, 
nemzeti történelmünkben soha el nem hervadó érde
meket szerezhetnek maguknak.

Nem magyar ajkú polgáraink nagyrészé
nek lelkében a dicső múlt közös örömeinek 
és szenvedéseinek emléke oly erős még, hogy 
ezen megtört a lelketlen agitátorok minden 
erőlködése. Ámde meddig fognak tudui ellent- 
állaui még a lelkész (tisztelet és becsület a 
kivételeknek) prédikácziójának, az iskolames
ter (t. és b. a k.) tévtanainak a nemzetiségi

T  A  R  C  Z  A . .

Német telepitvények Thuróczban.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárcsája. —
Irta: Bráz Béla, Turóczvárinegye levéltárosa.

(Folytatás.)

Körmöoz város foglalása Thnróozban.
Ila u tliuróczi Ilegisztruinot, vagyis az 1391. évi 

nemesi összeírást szorgosan vizsgáljuk, azon meggyőző
désre jutunk, hogy őzen időig a városnak legitim birtoka 
nem volt Thuróczban.

Igaz ugyan, hogy a város a nemesi összeírást 
megelőzőleg 1360 körül telepítette Szklenár-Lohotát, de 
erőszak utján. Ugyanis a város a Róbert Károly-íéle 
privilégiumának érvényt szorzondő Thuróczban kezdett 
foglalgatni a muthnai nemesek birtokából. A muthnai 
nemesek Lajos királyhoz fordultak sérelmes panaszaikkal. 
Így történt, hogy a város Lajos király parancsára 1367-bon 
tartozott az egész elfoglalt részt a nemeseknek vissza
adni. (Rogisztrum 42. § ban). Hogy pedig a cscpcsény- 
inuthnai nemesek a kir. parancsnak érvényt szerezzenek, 
a tliuróczi conventtöl határló levelet eszközöltek ki ma
guknak 1368-ik évben. Egyed conventi préposttól. Ezen 
határló levél értelmében a csopcsény-muthnai birtok- 
határa beleértve, chamarna rétjét is, a Thurócz folyó 
forrásától egész a bajinóczi várbirtok határáig terjeszte
tik ki. (Rogisztrum 42. §-ának utolsó pontja), A nemesi

sajtó féktelen agitálásának t 1 Meddig lesznek 
még képesek megőrizni lelki lk legszebb kin
csét, szivük legdrágább gyt »ngyét: az igaz 
hazafiui szeretetet, a magya r hazához való 
tántoríthatatlan ragaszkodást? A nemzeti egy
ség szent problémáját oldja rnt'g és a harma
dik honalapítói melléknevet érdemelné ki a 
magyar politikus, aki egy egész munkáséletet 
szentelne arra, hogy az iskolát iis a szószéket 
a nemzetiségi propaganda métely étöl megtisz
títsa, illetőleg megóvja. Hogy mi volna e nagy 
probléma megoldásának módja, a rra  o rövid 
czikk keretén belül ki nem terjeszkedhetünk. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a legújabb köz- 
oktatásügyi javaslat — daczára dicséretes ha
ladásnak — a magyarság ügyét, a nemzetiségi 
iskolákban kellően meg nem védelmezi.

A radikális nemzetiségi politiká val kar
öltve jár az okos, higgadt közgazdasági poli
tika. E kettő egymástól elválaszthatatlan, mert 
a nemzetiségi kérdést megoldani addig nem 
lehet, mig az ipar és kereskedelem felvirágoz
tatásával, a nem magyarajku polgártársaink 
megélhetését, a haza határain belül nem biz
tosítjuk. A modern állam folyton növekedő 
terheit, mint kizárólag földmivelö ország, el 
nem viselhetjük. Közgazdasági viszonyaink 
szépitgetését, takargatását megkísérelni meddő 
dolog volna.

Auyagilag szegény nemzet vagyunk. Sze
gények a nemzetiségek, n ért hegyes-völgyes 
földjeik miveléséböl meg ütem élhetnek, mun
kát pedig gyáripar hiányában nem kaphatnak. 
Szegényedik a fajmagyarság is, mert az 1000 
milliót meghaladó bu dgetnek terhei majdnem 

i teljesen az ő vállára nehezedik. Uj keresetjorrá- 
sok megnyitása nemzetünk létének vagy nemlétének 
kérdése. Vaunak akik az önálló vámterület léte
sítésétől várják a nemzetgazdaság két fontos 
tényezőjének, az iparnak és kereskedelemnek 
felvirágoztatását. Mások megint a közös vám
terület mindenhatósága mellett kardoskodnak.! 
E két álláspont közül melyik a helyes, melyik 
nem, azt mi fejtegetni nem akarjuk. Mi meg
elégszünk a bajoknak és szükségleteknek 
egyszerű megjelölésével. Ám egy dolgot szó

j összeírásból láthatjuk tehát, hogy sem 1368-ig, sem' 
1391-ig a nomesi összoirás ideig Körinöcznek nem volt 
törvényes birtoklása megyénkben. Mórt ha a Károly 
király privilégiuma szerint jogos birtoka lett volna 
Thuróczban, bizonyára iparkodott volna az összeíró ki
rályi komisszió előtt érvényt szorozni s viszont a csep- 
csény-muthnai nemesek is panaszt emeltek volna az 
idegen betolakodás ellen.

De a Bobek-félo összoirás mind az 1367. évi kir. 
parancsot, • mind pedig az 1368. évi határló levelet jo
gosnak s érvényeseknek ismerto el. Világos tehát, hogy : 
Körmöcz város terjeszkodése csak 1391. év után követ-1 
kozhetett be.

Hogy német telepitvények a neir.osi összeírást m eg-j 
olőzölog léteztek a következő okmányok igazolják.

Az 1368. évi okmány szerint a muthnai erdősé-; 
gckbon a chamarnai réten kolotkezctt Chainarna-Lohota, 
mely Szklcnár-Lehotának neveztetik.

Az 1388. évi Cscpcsényi-Vladár okmány szerint; 
Csopcsényi Binkának fia, Pétor a Szklcnár-Lehotán, 
Muthnán és Nova-Lohotán (Neustub) birt részeit testvé
rének, Doménok unokáira, illetve Mártonnak fiaira, 
Pálra és Balázsra ruházza át.

Az 1396. évi okmány szorint, Csopcsényi Milfály | 
nővérének, Erzsébetnek részére atyai örökségéből a 
szklenár-csepcsény-njuthnai birtokokból kiadja a quarta- 
litiumot mint örökségét.

Végre az 1402. évi okmány szorint a fentebb no-

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

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

nélkül még sem hagyhatunk. Sokszor hallottuk 
mér azt az állítást, hogy Magyarországon ipar 
és kereskedelem nem fejlődhetik ki soha, mert 
a magyarnak sem ipari érzéke sem kereske
delmi szelleme nincsen. Ezt határozottan 
tagadjuk.

A 16-ik századig a magyar ipar és keres
kedelem bátran felvehette a versenyt a kon
tinens bármely országának iparával és keres
kedelmével. Rajtunk kívül álló okok, meg
akadályozták közgazdaságunk fejlődését; de 
vájjon teljesen megsemmisitették-e ipari érzé
künket és kereskedelmi szellemünket? Nemi 
Szunnyadnak azok s a helyes nemzeti politika 
feladata, hogy felébressze őket s ne hagyja 
elaludni végleg, mert velük aludna el az igazi 
magyar szabadság is!

Radikális nemzetiségi és közgazdasági politika, 
ez az amit a nemzet a hossza válság és közjogi 
viták eliminálása alán rétnél: adná isten, hogy 
reménye teljesüljön 1

Jakab D.

A nemzetiségiek felirata.
A nemzetiségi képviselők által benyújtott felirati 

javaslat és az őzen alkalomból elhangzott parlamenti 
beszédok élénken foglalkoztatják a nemzetiségi sajtót.

Legnagyobb részük nincs megelégedve a nemzetiségi 
képviselők szcieplésével, sőt úgy lászik kvalitásával som.

A újvidéki „Branik*, dr. Poiit Mihály tollából vezér- 
ezikket közül, melyben el van panaszolva, hogy a mos
tani nemzetiségi képviselők az országgyűlésen egyáltalán 
nem emlékeztetnek a múlt idők elszánt harezosaira. 
Tessék elolvasni — úgymond a lap — a nemzetiségi 
képviselők által benyújtott felirati javaslatot és mindjárt 
tisztában lesznek a régi és mostani állásfoglalás közti 
roppant különbséggel. A légi gárdabeli férfiak felsóhaj
tani kénytelenek az ilyen elposványosodás láttára. Ezen 
nem is lehet csodálkozni, mert hiszen elszomorító dolog, 
hogy a 30 év óta folytatódó nemzetiségi küzdelemnek 
az legyen az eredménye, hogy a mostani nemzetiségi 
képviselők olyan feliratot ajánljauak, amely semmikéjjpen 
sem felöl meg az eddigi hagyománynak és a nemzeti
ségek igazi érdekeinok. Hát azért kellett a régi gárdá
nak vértanuságot szenvedni, hogy utódjaik az egységes

vezott Erzsébet, Csepeliem Istvánnak neje Szklenárt, 
Mulhnot és Csepcsént zálogjog utján megnyervén, abba 
törvényesen bevezettetett.

Ezekből világos, hogy 1400-ig Körmöcz mit sem 
birt megyénkben.

Zsigniond király uralkodása alatt a bolviszály emész
tette e hont. Kout és társainak kivégeztetése felbőszí
tette a magyar nemességet s az 1401. évi országgyűlé
sen elfogták a királyt. A kiszabadult király ezentúl a 
városi czivisekben keresett támaszt és segélyt s viszont 
ezeknek rondkivüli polgári jogokat és szabadalmakat 
biztosított.

Körmöcz városa is fölhasználván a kapott szaba
dalmakat hóditó hadjáratot indított Thurócz ellen. így  
1402-ben elfoglalta a muthnai birtokot, sőt a Thurócz 
folyó vizének egy részét forrásától mesterségesen készí
tőit árokban elvezotto.

Megkezdődött a több százados per a város S a 
Muthnai-Csopcsén nomesok között.

A város*arra hivatkozott, hogy a Károly-féle 1328. 
évi privilégium szerint mind a Thurócz vizo a város 
területén ered s a fel-oto erdő is (Mutlina) azon fokszik. 
Továbbá, mivel Szuienár-Loho^a az 1343. évi birtok 
cscro után létosittetott (okkor kapták a c. >, -írnok 
Chainakó helyett csereképpen a Muthna-Chepche.. ir
tokét) azért ez is Kürmüczhüz tartozik. A per Gara nádor 
előtt folyt, a  két pörlekedő fél oly egyozségro lépett,

1 hogy mivel a Mossócz-Szontuiárton közti távolság 2 mér*
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megérniük . . .
Az aradi „Tribuna* a felirati vita alkalmából el 

hangzott beszédekből, különösen a nemzetiségi képvise 
lök beszédjeiből kiemeli azt. hogy az összes pártok nen 
őszinte jóakarattal vannak a nemzetiségek irányában é 
már régen letértek azon ösvényről, amelyet Deák H  roncz 
kijelölt. Jellemzőnek tartja, hogy Josipovich most talalta 
elérkezettnek az időt arra. hogy a horvát nyelv hasz
nálatával figyelmeztesse a magyar parlamentet arra, 
hogy a nyelvi jogok nem évülnek el akkor sem, hogyha 
oportunitásból az egyének nem is veszik igénybe a 
megszerzett jogokat.

A nemzetiségi felira t czim alatt irt czikkében a 
bukaresti „Secolul* részletesen ismertetvén a 10 nem 
zetiségi képviselő által benvujluU feliratot, azt mondja, 
hogy az igen mérsékelt hangon van megszerkeszt- 
Tivadar a felirat benyújtója 
a nemzetiségek, különösen p'
érzülettel viseltetnének a magyar állammal szemben, 
románok nem idegenkednek, úgymond, a magyar nyelv 
megtanulásától. A választási törvényt illetőleg konsta
tálja. hogy Magyarországon kétféle választási törvény 
van : egy reakczionárius és e_-y liberális. Az első Krdélv
ben a második a tulajdonképeni Magyarországon. A 
katonai kérdésben a románok nem ellenzik a független 
magyar hadsereg felállítását, csupán csak azt kérik, 
hogy az ezredekben az oktatás a legénység anyanyel
vén történjék.

A képviselüház szombati ülésén több szónok, köz
tük Tisza gr. miniszterelnök és Bánffy báró volt minisz
terelnök hevesen kikeltek a románok ellen a felirat 
miatt, melyet szerintük 
ben. -jKiniok.

A magyarországi helyzet czim alatt irt czikkében 
a bukaresti „Conscrvatorul“ czimü kormánypárti 
többek közt a következőket írja

Zásztava
stoglalá-1 István nemzetiségi képvisel' 
udapesti Másával foglalkozván a/ mom 

és beszédek, melynek Pof 
hangzottak, világban mura 
pártok kivétel nélkül arrr 
nyelvet minél jobban érvé' 
nyelvét nem támadják a.1 
támadni — úgymond a * 
ben csak a magyar nyc 
egyházaknál és iskola., 
lassankint magától el 
kötelessége volna a 
megtűrni, de még kult

ereplése

a-i törvénynek k -zöni, mely Erdélyben egészen más 
zenzust ismer, mint Magyato rszágon.

Az újvidéki „Zásztava* 92. vezérezikkében Pop 
minapi parlamenti felszóla- 

ja. hogy azok megjegyzések 
István szavai nyomán el

ak. hogy az összes magyar 
r törekednek, hogy a magyar 

. re juttassák. A nemzetiségek 
1 ■ ásuk szerint. Nem is kell azt 

p — mert ha minden tekintet- 
f"g érvényesülni 'hatóságoknál, 

in) úgy a nemzetiségek nyelve 
pusztulni. Hogy az államnak 

nemzetiségi nyelveket nemcsak 
válni és támogatni, arról mit sem 

tudnak a magyar pol aikusok. -Meggyőződésünk szerint 
a magyar pártok ner i beszélnek ugyan nyíltan a magya- 
rositásről, de azér , tényleg éppen ezen dolgoznak, 
iparkodnak . .  .

A zimonyi rN/ :■■odno?zt“ (33.) vezérczikkében nagyon 
érthető jeb-nségiu k mondja azt a körülményt, hogy a 
n- r,z' i-é-'i képvi.- elök felirati javaslata egyáltalán nem 
tetszett nemzetisé gi körükben. Nem is tetszhetett, mikor 
a nemzetiségi ké pviselök kijelentik benne, hogy respek
tálják a 48-iki és 67—68-iki törvényeket és ennek 
teilytán elismer k az egységes magyar politikai nemzet 
fogalmát. Igen a nemzetiségi képviselők egyszerűen 
megczáíolták az, 189ő. évbeli nemzetiségi kongresszus 

í az ellen, minllml ismeretes túl jó irányzatú határozatait. Jóllehet még 
jj . r, , , K ellensé_'<-s inhidig maradt fenn némi makacskodás, melynek felada- 

; tát a nem zetségi harcink eddigi teljes meddősége mint
egy paranc s'-lj-i. kFel kell hagyni ugyanis teljesen az 
eddigi kai.' ndor politikával és beérni azzal, amit a mai 
viszonyok között elérni lehetséges. . .  De azért bölcs 
cselekcdc t volt az eddigi negáczió álláspontjától elfor
dulni és :i magyar alkotmány teljes elismerése álláspontjára 
helyezkedni. Csak abban van a hiba, hogy a nemzeti
ségi k- pviselők nem jártak el nagyobb következetesség
gel é.* nyíltan ki nem békültek teljesen az államrend- 
szerr'jl. Ez a tétovázás az oka annak, hogy a nemzetiségi 
kcp\ iselök legújabb akcziója sem a választóikat, sem 

| pedig a magyar politikusokat ki nem e lég íte tte ...
Hasonló módon nyilatkozik meg a tót sajtó is,

kunk „cm leli volna s z i d  •"•*•>»* ° r6anumii <%s‘ bas4b° k“‘ “ “ telnek a fii- 
irati javaslatnak, a nemzetiségi képviselők beszédeit 
pedig szószerint közük.

Nagy ellenszenvül emlékeznek meg az összes 
magyar párták ellenállásáról, amely nemcsak Tisza gróf

A magyarok követelései meghaladják saját erejű- és “ "fJ P 6ZS« b4ró telszólalásaiban, de az elnOk Justh
j .! Gyula közbeszólasaban is kifejezésre jutott.
|7 Mi pedig azt. a tanúságot vonjuk lo mind ebből, 

hogy bár a zavaros politikai viszonyok közepette az 
egységes szervezet és erélyes kormányzás lehetősége ki 
is van zárva azért a magyar parlament képviselői, a 
nemzetiségiek kivételével, mind tisztában vannak azzal, 
hogy a magyar állameszino egységének megóvása, még 

! a mai körülmények között is elsőrendű kötelesség, 
amelytől eltérni, vagy amelyet bizonyos körük kedvéért 

í elhomályosítani erkölcsi lehetetlenség.

két. Hiába hivatkoznak — úgymond — a Kossuthist 
mesterséges parlamenti többségükre. I gy ök, mint az 
udvar, nagyon jól tudják, hogy a jelenlegi többségnek 
nincsen az országban gyökere.

Az események különös játéka folytán a dolgok 
Magyarországon akként alakultak, hogy formailag ma 
a magyaroknak van igazuk : ök ugyanis nagy többség 
felett rendelkeznek az országházban és pai lamenti 
csakis jog szerint őket illetné a kormányzás, lénye
gileg azonban ez a többség mesterségesen lett össze
tákolva, amennyiben létét egy igazságtalan válasz-

föld, azt 2 szerzetes barát zsinórral övvel; mérte ki s 
ezen hosszúsági távolságot mértékül véve Körmöcztől, 
szintén 2 mérföldet mértek ki. így történt, hogy a 
Körmöcztől Thurócz felé szí. tolt 2 ineríüldnyi távol
ságim beleesett az egész mutlmai biitok .Szklenár-Keho- 
tav .i s a város a nádori Ítélet alapján abba 140-1. évben 
beiktattatott.

Ez időtájt keletkezett a két Turcsek is Ober és 
Untor Turtz név alatt. Így az 1407. évi- Gara nádor 
ítélete folytán a város a 2 Turcsek és szklenói birtoko
kat megnyeri.

Körmöcz lntalmaskodását 1498-ban tovább vitte, 
ugyanis 1440 tói 1498-ig függőben volt azon kérdés, 
hogy Lj-Eehota (Felsőstubnyaj és a két Turcsek hová 
tartozik.

A város a kérdést fegyverrel oldotta meg. Ötven 
lovassal megtámadta a mutlmai nemeseket s birtokuk
ból kiűzte, Felsőstubnyát a két Tincsekkel elfoglalta. 
Ez idötájt Mulbna két kúriára oszlott, Mullmára és 
Medovárra s csakhamar mindkettő pusztulásnak indult 
s mindkettő már csak mint praedium-puszta szerepel. S 
az egykor virágzó mutlmai villára ráborult az enyészet 
homálya s ma r.évleg is alig léteziI;.

Végre az 1502. évi transzakezió szerint az egész 
Műt Ima, Stubnya, Szklcnó s két Turcsek Körtnöcz város 
birtokába ment át, melyekért ma is jogo3 igényt tart 
fel a Csepcsányi-Vladár család.

Hangverseny Turóczszentmártonbau.
A Turáczvánnegyei Mii kedvelői- Egyesület által nő 

yloíünk és a vármegyeház leendő Kossutli-képének 
javára rendezett íoiyú hó 13-iki mártom hangversenye 
egyike volt a legsikerültebb s valódi műélvezetet nyújtó 
hangversenynek, melyet eddig Túródban hallottunk. 
Egy tervszerű, minden részleteiben jól átgondolt művészi 
programúi gyönyörűségében volt részünk, melynek számai 
igazi és benső élvezetet nyújtottak a hallgatóságnak.

Justh Ferenczné szül. gróf Batthyány Mária és 
dr. Láng Ernő kir. járásbiró, a műkedvelő társaság elnöke 
közismeretei buzgalmának, fáradhatatlan agilitásának 
köszönhető első sorban a fényes siker, kik, mini tervezői 
a hangversenynek s összeállítói a művészi program innak, 
újabb és gazdagabb babért aratlak eddig is méltányolt 
és elismert hírnevüknek. A znióváraljai erőket állították 
ezúttal sorompóba! Moyzes Miklósnál, Moyzes Miklós 
Z' iietanárt és a tanítóképző intézet ifjusdgdnak zenekardtt 
kiknek közreműködésével egy minden tekintetben sikerült, 
fényes és élvezetes estét szereztek újból annak a nem 
nagyszámú, de annál hálásabb és lelkesebb közönség- 
nek, mely az állami iskola tornatermében összegyüleke- 
z' tt. Ismételjük s teljes nyomatékkai hangsúlyozzuk, 
Icgy nem nagyszámú közönség vett részt a hangverse 
íi «ii, az érdeklődés egyáltalában nem állt arányban azzal 
a nagy fáradozással, melylyel o kiváló sikerű estély 
előkészítve és rendezve volt. Különösen fájt látnunk

közönyét, akiknek első sorban lenne kötelességük síkra 
zállani mindenért, ami a magyarság ügyét van hivatva 

szolgálni. Nem akarunk e kérdéssel behatóan foglal, 
kozni, nem akarunk e magatartásról szárnyra kelt sok
féle magyarázatnak lapunk hasábjain tért nyitni — csu- 
pán annak kijelentésére szorítkozunk, hogy Turócz. 
zentinártonban. a pánszlávizmus ezen föfészkében, meg 

nem bocsátható hibát — követ el az, aki a ma
roknyi magyarság lelkes törekvéseit részvétlenséggel, 
közönynyel lobasztani, a békés és harmonikus együtt, 
működést bármiféle mellékes és kicsinyes czélokért meg. 
zavarni akarja. Oly kevesen vagyunk az ellenséges áram
lattal szemben, hogy el kell némuinia minden vélt sere. 
lemnek, minden ellenszenvnek akkor, midőn a magyar-| 
ság ügyéről s véletlenül éppen a Kossuth Lajos képének 
megfestéséről van szó. Sehol széles e hazában a testvéries 
együttérzésre, közös munkálkodásra nagyobb szükség 
nincs, mint éppen e megyében, ahol minden magyarra 
és munkásságára szükségünk van. Reméljük és hisszük, 
hogy a közel jövő teljesen elsimítja a káros ellentéte
ket s a magyarság ügyének sikeres szolgálásához oly 
annyira szükséges testvéries együttérzés újból egy tá
borba gyűjti és tömöríti a régi, uj és legújabb erőket 
egyaránt.

Áttérve magára a hangversenyre, legelső sorban 
is a legújabb erőkről, a Moyzes párról kell megemlé
keznünk s különösen Moyzes Miklósnéról, aki az egész 
hangverseny igazi művészi színezetét megadta s már 
ezen első föllépésével is általános és osztatlan elismerést 
és tetszést aratott. Művészi magaslaton álló énekesnő a 
szó teljes értelmében, aki úgy hangjának lldeségévelj 
tiszta és kellemes csengésével, mint különösen tökéletes 1 
iskolázottságával magával ragadta az egész hallgatóságot. 
Egyszerűen és mégis teljes érzéssel, mestcrkéletlenül, de 
igazi bensöséggel száll el a:káról a dal, mely az érte
lemre és szivre egyaránt hat. Schubert: Vándordalát, 
Káldy Csalogánydalát finomabb érzéssel, raüvésziebben 
és érzésteljesebbon érvényre juttatni már alig lehetséges, 
mint ahogy azt tőle hallottuk, de egész tudását és 
képességét Mascagni: Parasztbecsület ez. operájának
Santuzza románczában mutatta be, melyet a zniói ifjúság 
zenekarának kíséretével adott elő. Éneklési technikájával, 
megkapó s szivhez szóló érzelmességével, finom és mű
vészi színezetével valósággal elbűvölte a közönséget moly 
szűnni nem akaró frenetikus tapssal jutalmazta a nyújtott 
élvezetet, az ez után előadott magyar népdalokat pedig 
meg is ismételtette. Reméljük és hisszük, hogy gyakran 
lesz még alkalmunk és szerencsénk Moyzesnó énekében 
gyönyörködhetni. Méltán osztozott vele az est fényes 
sikerében Moyzes Miklós, a zniói képző uj zenetanára, 
aki a műsor 9 száma közül 6-ban szerepelt. Nem tudjuk, 
mely ik érdemét említsük előbb : vájjon művészi zongora
játékát-e, avagy azt a mesteri munkát, azt a fáradságot 
nem ismerő kitartást és buzgalmat, amellyel a képző 
ntézeti ifjúságot a hangversenyre elökészitetío és be

tanította. Tökéletes volt mindkettőben, igazi művész-tanár 
s tanár-mllvész, akinél jobb kozekre bízva a tanítóképző 
zeneoktatása már nem is lehet. A zenei számokon kivül 
szavalatok és felolvasás szerepelt a programmon, Fischer 
Arminné Kiss József: Kincses Lázár lánya ez. költe
ményének tőle megszokott kitűnő és hatásos előadásával 
ért el jól megérdcinlett és zajos sikert, Dugovieh Titus 
pedig Az aranyivó czimü, zamatos magyarsággal megirt, 
mindvégig élvezetes és érdekes felolvasásával aratott 
lelkes tapsokat. Pdrvy Endre szavalatáról kell meg meg
emlékeznünk. ki Jókai : A munkácsi rab czimü remek 
imáját adta elő igazi nagy hatással és fényes sikerrel. 
Hogy a 14 intézeti ifjú nevét külün-külön fel nem sorol- 
uk, annak oka, mert készültségükkel szabatos összjáté- 

kukkal mint egy ember működtek közre s tökéletesen 
egységes s minden részletében pompásan kidolgozott s 
betanult játékot produkáltak.

A hangverseny után tánezra perdült az ifjúság, 
mely a legjobb -angulatban kivilágos virradtig együtt 
tartotta a jókedvű társaságot.

Erzsébet bajor herczeguő kastélyába betörtek. A beíö- 
Folyt. küv.) I -wknak elmaradását és a hangverseny iránt tanúsított I rük előbb a pinezót nyitották föl cs ott kiürítették az

H Í R E I N K .
— A Jnsth-család gyásza. Beniczky Ferencz v. 

b. t. t. Pest vármegye nyug. főispánjának elhalálozásá
val a Justh-családot is gyász érte, mórt a boldogultban 
Justh Kálmánné ny. főisj>án neje édes testvérét, ifj. 
Justh György főispán és Justh Ferencz orsz. képviselő 
j»edig nagybátyjukat siratják. A gyász szertartáson a 
családot ifj. Justh György turóczi főispán, továbbá Justh 
Ferencz orsz. képviselő és neje szül. Batthyány Mária 
grófnő képviseltek.

— Betörés Seeírld gróf kastélyába. Eiptó- 
rózsahegyről jelentik, hogy Socfrid Ottó gróf és felesége,



s o o . o o t A SZERENCSE.
A  sn. kir. szab. osztálysorsjáték első osztályának knzása már

május hó 25-én és 26-án, teh át e hét végén lesz. V| í;ij
Elhatározása, hogy hol vegyen és rendeljen sorsjegyet, nem lesz 

nehéz, ha sorsjegyvásárlásának a célját, a „szerencséd  keresi. Szeren
cséjét pedig legkönnyebben a Kiss-féle bankházban lelheti, mert

KISS szerencséje NAGY!
Csak a Kiss-féle bankházban nyerték az április 25-én megtartott 

U to lsó  húzáson a nagy

i r  600,000 IBI
koronás jutalmat és pedig immár

h a p m a d s z o r ,  m e r t

KISS szerencséje NAGY!
A Kiss-féle bankház az, mely rendesen m egszakítás nélkül 

minden egyes húzás után azonnal közölteti a nagyobb budapesti lapok
ban a t  vevőinek jutott nyereményeket, hogy ily módon a közönség maga 
alkosson véleményt arról, hogy a szerencse tényleg  hol van és hogy 
meggyőződhessék arról, miszerint

KISS szerencséje NAGY!
A most kezdődő uj XVL sorsjátékban is kedvezni fog Fortuna 

kegye a Kiss-féle bankháznak és hű marad ismert jeligéjéhez, hogy

KISS szerencséje NAGY!
Igyekezzék tehát Kiss-féle szerencse-sorsjegyet venni minél előbb, 

hogy Ön is részesülhessen

ÜSS m m  SZERENCSÉJÉBEN.
Húzás mai* május 25. és 26-án»

sorsjegyek árai:
Egy nyolczad  
E gy negyed  
Egy fé l . . 
E gy egész .

K  1 .50
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K özpont:

VII., kér. Erzsébet-körnt 19.

Sürgönyczim: KARKIS, BUDAPEST.

Kiss Károly és T
a magy. kir. szab. osztály
sorsjáték föelárusitó helye
=  B U D A P E S T  —

Fiókok: VI., V áczi-körnt 5. 
VIII., József-körut 78.

Telefon 436.
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KISS KAROLY és T árs
b a n k i iá z a  B U D A P E S T E N .  

Központ: Wü. Erzsébet-kAnit 19. s
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F o l v i d é k i  I l i r n d ó

összes pezsgősüvegeket, azután álkulcscsal behatoltak a 
kastély tcrmoibo, feltörték a szekrényeket, összonyalá- 
bolták az ott lévő ezüstöt és fohérneinüt s a kerten át 
mogakartak szökni. Azonban a grófi pár vndászánák 
felesége figyelmes lett a szokatlan zajra, kisiotott a 
kertbe s a meglánczolt komondor kutyát szabadon 
eresztve, ráuszította a belövőkre, a kik közül az egyiket 
a komondor földre topért. Az asszony kiáltására elő- 
sietö emberek azután csakhamar elfogták a másik bo- 
türöt is. A rendőrségen az elfogott betörők bevallották, 
hogy budapesti lakatos legényok, a rablóit holmit 
hiány nélkül megtalálták náluk. Mindkettőt letartóztatták.

Közgyűlés. A F. M. K. E. luióczvármegyei 
választmánya f. évi május hó J 7-én tartotta közgyűlését 
az ügyvivő alelnök Dóidig Ignácz igazgató vezetésével, 
minthogy az egyesület elnöke iíj. Justh György főispán 
családi gyász miatt távol volt. Párvy Endre tanár pénz* 
táros jelentéséből kitűnik, hogy a választmány pénztára 
kedvezőbb helyzetbe jutott, mert a régi hátralékokból 
is jelentékeny összog folyt he. A jövő évi költségvetés 
mogállapittatván kimondatott, hogy a társadalmi téren 
kitűnt tanítók jutalmazására 200 koronát, a magyar 
nyelvben jó haladást tanúsító növendékek könyvekkel 
leendő jutalmazására szintén 200 koronát szavaz meg 
a választmány. Balázs Endre tanár jelentést tett 
választmány által füntartott znióváraljai óvodáról, mely 
a kivánalmaknak megfelel. Hilkene Fülöp könyvtáros 
jelentése szerint a könyvtárt kövesen használták, aminek 
leginkább az az oka, hogy olvasó helyiség nincs. Dugovich 
Titus választmányi tag az egyesület éberebb munkás 
ságát óhajtaná, hogy ez megvalósítható legyen, jónak 
látná, ha egy irányitó bizottság választatnék. Ehhez 
hozzászólónak Berecz Gyula, dr. Láng Ernő, Párvy Endre 
és Bertzch Ottó, amire elhatároztatott, hogy Dugovich 
Titus, dr. Láng Ernő, Balázs Endre és Párvy Endre 
tagokból álló bizottságot küldetik ki, amelynek az lesz 
feladata, hogy állapítsa meg azon terrénumot, amelynek 
művelésével az egyesület az eddiginél intenzivebb 
munkásságot fejthetne ki és amelyre jövedelmét kamatozói)- 
bán befektethetné. Felmerült volt meg több más életre 
való eszme is amelyeket részben már most fognak meg
valósítani.

— A turóczszentmártonl cellulosegyár aj 
igazgatója. Necsasz Tamás, a turóczszentmártoni cellu
losegyár igazgatója, hasonló minőségben a Zsolnán 
létesítendő cellulosegyárhoz hivatván meg, turóczszent
mártoni állomásáról lemondott. Hülyébe Hilbner Károly 
alkalmaztatott, aki eddig a zoruosti coliulosegyáruak volt 
aligazgatója.

Áthelyezés, kinevezés. A vallás és közokt. 
im. kir. miniszter a lliszuer József elhalálozásával meg
üresedett turóczszentmártoni állami elemi iskolai igaz
gatói állomásra Wunder József felső stubnyai állami 
elemi iskolai igazgató-tanítót helyezte át, a felső stub- 
jnyai állami elemi iskolához pedig Buti Vincze oki. 
[tanítót nevezte ki. A telsöstubuyai állami iskolai igaz
gatói tisztség botültéso iránt meg nem történt intézkedés, 

lindezon változások a tanítási óy végével fognak be
lkövetkezni.

A turóozvármegyei Jótékony nőegylet f. hó
jl i-én tartotta választmányi ülését, melyet Justh Foronczné 

Batthyauy Mária oluöknö akadályoztatása követ
keztében Reviczky Istvánná egyleti alolnüknö vezetett.

választmány megállapította az ezen alkalommal kiúsz
andó segélyeket. Az árvák részére összesen 98 koronát, 
z állandóan segélyezettek részére 209 koronát, az uj 
dyamodók részére pedig 238 koronát, vagyis mindössze 
-15 koronát utalványozott ki az egyesülőt. A pénztáros 
•jelentette, hogy a márczius 4-én tartott tánczestély 

jszta jövedolme czimén 669 koronát vételezott bo, de 
[hhoz még további 32 kor. lesz hozzászámítandó, mely 
iszeget a m. kir. pénzügy miniszter a tombola enge

délyért befizetett 40 koronából vissza utalt. A jegyző 
Bejelentette, hogy a turóczvármogyoi műkedvelő egye- 
fillet f. hó 13-áu hangversenyt rendezett, melynek tiszta 
jjövédelmét J/a részben a nőegylet pénztára javára aján
lóit* lel. A választmány mindezt tudomásul véve, — 
flolnükiiő az ülést bezárta.

- - Erdőink Jövedelme. A turóczmogyei mkj. erdő 
mduukságnál a t. ó. május hó 8-án megtartott nyilvános 
óhüli árveréssel egybekötött zárt Írásbeli versenytér- 
palás eredménye a következő: 1. Turóezszentmárton 
•csér: 14,744*t>ő korona, eladási ár 16,295 korona, 
evő: Lüwy Adolf. 2. Blatnicza bocsár 20,672.00 kor., 
adási ár 23.1.30 korona. Vevő: Neuwirlh Jakab.
Bzklabina bocsár 6,519'10 korona, eladási ár 9.836 kor. 

Vevő: Löwy Adolf. 4. Bella bocsár 6 ,45940 korona, 
■adási ár 7.937 korona. Vevő: Löwy Adolf. 5. Háj 
ttesár 5,729 75 korona, oladási ár 7.800 korona. Vevő: 
Blesinger J. Pb. 6. Polorioka becsár 4,477-05 korona,

dási ár 7.351 korona. Vevő: l l m  Samu. 7. Alsó 
turcsok becsár 3,964-00 korona, oladási ár 5.523 kor. 
Vevő : Glesinger .1. Pb. 8. Szklcnón becsár 8.543-55 
korona, eladási ár 10.266 korona. Vevő: Bücliler Annin.
9. l'riekopa becsár 6.486-00 körömi, eladási ár 
korona. Vevő: Brassói Cellulosegyár. 10. Osr 
becsár 1.625 95 korona, eladási ár 2.100 korona. 
Glesinger J. Pb. A versenytárgyaláson 18 fakei

8.795 
miosnó 
Vevő: 
esküdő

ezég vett részi. Az eladások jóváhagyásra javasoltattak 
s a szerződősök nyomban aláírattak.

JunlállS. A szép tavaszi idő boáltával megkez
dődnek a nyári mulatságok is. Ezeknek sorozatát a 
ruttkai vasúti altiszti kör kezdi inog, moly í. évi június 
iió 1-én a kassa-odorborgi vasút tulajdonát képező liget
ben rendez nyári mulatságot. Amennyiben az idő nem 
lenne kedvező a mulatságot junius hú -l én tartják meg.

— Választási Utóhangok, A január hó 26-án 
mogtartolt képviselőválasztás eredménye sehogy sem 
tetszett néhány kostyáni embernek, amiért is hosszút 
forrallak a lblkusíalviak ellen. Ezeket késő este haza
térőben meg is támadták. Ezt az ügyet tárgyalta a múlt 
szerdán a turóczszentmártoni kir. járásbíróság és a fő- 
ezinkost 50 korona pénzbírságra ítélte ol. Társa Orosz
országba ment időközben, de azért büntetését ö som 
fogja elkerülhetni.

— Az 0. M. K. E Liptóban. Az Országos Magyar 
Kereskedelmi Egyesülés liplószoutmiklósi kerülete tegnap 
tartotta alakuló gyűlését Liptószontmiklóson. A gyűlésen, 
amelyen Liptó- és Arvamegyo kereskedői nagyszámban 
voltak jelen, ott vol* : S/.mrocsányi Arisztid főispán és 
Balló Rudolf főjegyző a varmegye, llolesch István dr. 
a beszterezobányai kamara, Fürst Bertalan és Lévy Béla 
dr. az egyesülés középponti vezetősége képviseletében, 
Singor dr. megnyitó beszéde után Fürst Bertalan, az 0  
M. K. E. alolnüke, nagy tetszéssel logadott beszédében 
fejtette ki az egyesülés programját és ismertette eddigi 
tevékenységét és ólért sikereit. Ezután tízmrecsányi lő 
ispán a vármegye, Holosch dr. a beszterezobányai 
kamara, Clair Vilmos a felső magyarországi közművelődési

csillét nevében üdvözölte a kerületet, Mittelraann 
Gjula pedig az árvamegyei kereskedők csatlakozását 
jelentette be, mire a gyűlés kimondotta a kerület meg
alakulását és megválasztotta a tisztikart. Elnökké Miké 
Pétert, ügyvezető másodelnökké Stark Fülöpöt, alelnökivé 
pedig Jolosch Gyulát és Duschnitz Frigyest választották.

— A zsolnai oellulosegyár alakuló üléséről, mely 
mint már jeleziUk í. évi május hó 11 én tartatott mog 
irja levelezőnk, hogy az igazgatósága következőleg ala
kult m eg: elnök leit Bulla György alispán, igazgatósági 
tagok lettek : Csillaghy József főispán, Jolesch Gyula gyár
igazgató, Krupecz Rezső, Kohn József, dr. Langfelder 
Ármin, Murin Mátyás, Xccsasz Tamás, Rosenfeld Ignácz, 
Schlesinger Ede és Schein Henrik takarékpénztári igaz
gatók és Zserotin Előd gróf. A felügyelő bizottságba 
beválasztottak Kiszcly István, Rudnay István, dr. Schein 
József, Scholcz Ottó és id. Tvrdy Istvánt. A gyár építé
sét már o hó vége leié megkezdik és arra számítanak, 
hogy a gyár működését 1906. év február havában meg
kezdheti. A gyár részére inái több telket megszereztek 
és a Zsolna küzelébon fekvő régi sóház épület megvétele 
végett is folynak a tárgyalások a pénzügyminiszterrel. A 
gyár működése iránt a zsolnaiak nagy reményeket fiiznok, 
amint hogy valószínű is, hogy ezen újabb nagy ipar
vállalat nagyot lóg lendíteni Zsolua város fejlődésén.

— Tót kiállítás a morva határon. A cseh lapok 
azt írják, hogy a Morvaország magyarországi határán 
Güdingben rendezendő „tói kiállításra* serényen folynak 
az előkészületi munkák. A kiállítás déli Morvaország 
iparát, kereskedelmét és közgazdaságát öleli fel s tát 
néprajzi kiállítással lesz összekapcsolva. A néprajzi kiál
lítást Krejcsi régiségbuvár rendezi, aki tanár s aki a 
„Moraysko Gilice* (V: 11.) szerint „sok meglepetésben 
fogja részesíteni a cseh intolligoncziát*. A női kézimunka 
képviselve lesz az egész „tótságról*. Jut boly a házi 
müiparnak, a vászon-, üveg-, festészet műemlékeinek, 
fa-, érez-, agyag-, müipari emlékeknek, valamint régi tót 
künyveknok. A kiállítási területen folyik a munka, de 
a megnyitás ideje nincs még megállapítva.

— A kassa-odorbergl vasút XXXIII. rondes 
közgyűlése alkalmából vaskos kötetben számol be mull 
évi tevékenységéről. A terjedelmes igazgatósági jelontés- 
böl adjuk a következőket: Pályánk teljesítménye 
42.565 tonnával meghaladta az 1903. évi teljesítményt, 
de a tavalyi rossz termés folytán a drágább díjtételű 
gabona őrlemények, stb. szállítmányok csökkentek és 
az olcsóbb díjtételű tömegárukból szállítottunk többet, 
mint 1903-ban. Ennek folytán bevételeink nem emel 
kedtok oly arányban, mint azt a teljesítmény növeke
désénél lógva várhattuk volna. Az üzleti eredmény 
egyébként a következőleg alakult: bevétel 19.766.653 
korona 39 fillér, kiadás 13.454.233 korona 17 fillér, 
fölösleg 0.332.720 korona 22 fillér. Bevételünk 1903 bán 
19,278.989 korona 50 fillér, kiadásunk 12.409.850 korona 
53 fillér volt és eszerint az 1903. évi 6. ö69. 136 koron. 
97 fillérnyi üzleti fölösleggel szemben az 1904. évben 
536.418 korona 75 fillérrel kevesebb volt a fölösleg. A

kiadások emelkedését főleg az okozta, hogy a lofolyt 
évben személyzetünk illetményeit a m. kir. államvasutaké- 
boz hasonló módon rendeztük. Alkalmazottaink illetmény- 
szabályzata ugyanis azon a m. kir államvasutak szabá
lyaival s igy méltányos volt, hogy személyzetünk, mely 
a vasúti sztrájk alatt teljesen nyugodtan viselkedett, 
''iiiUn kedvezőbb fizelésrendezéshen részesüljön. Ez a 
lizelésrendezés 1904-ben mintegy 630.000 korona kiadással 

11crliclto az üzleti számlát. Kedvezőtlenül hatott még 
j kiadásainkra üzleti eszközeink elégtelensége, mivel 
. forgalmi eszközeink túlságos igénybevétele a föntartási 
költségeket aránytalanul növelte, valamint a pálya fol- 
pil meny ének Uzombiztossági szempontból szükségessé 

vált nagyobb arányú kicserélése. Az összesen 13.200.000 
koronáuyi függő kölcsönök állaga a lefolyt évben nem 
változott. A mindkét kormánnyal konszolidált kölcsön 
felvétele végett évek óta folyó tárgyalások még nincsenok 
befejezve. A konvertált 37.962.000 forintnyi 5 százalékos 
elsőbbségi ezllst-kölcsönből 1904 végén már csak 159.600 
forintnyi névértékű 798 kötvény volt forgalomban.

— öngyilkos diák. Knöpfolmacher Henrik levelet 
hagyott bálra, amelyben szülőitől bocsánatot kér tettéért 
és azt óhajtja, hogy holttestét haza szállítsák Troncsénbe.
A szerencsétlen fiatal embernek szülői még a gyászos 
tett napján ideérkeztek és megtették az intézkedéseket 
fiuk totemének hazaszállítására, ami vasárnap mog is 
történt. Az elhunyt tanuló ravatalára társai koszorút 
lettek.

— A tót nemzetiségi eszmék Sárosban. Eperjesen 
a Iiódossy-féíe párt. hívei egy röpiratot adtak ki, amely 
tulajdonképen csak a kisszobeni választó kerület utóbbi 
5 évi múltjait tárgyalja, de szó van abban a tót nem
zetiségi eszmék térfoglalásáról .Sárosmegyében is. A 
röpirat Eperjesen és az egész Felvidéken érthető érdeklő
déssel találkozott. A röpirat tartalmára még visszatérünk.

— Halálozások, Szontgyürgyi Loopoldina, a turócz- 
szklenói kántortanitó, Szentgyörgyi József felesége o hó 
13-án délben rövid botogség után 69 éves korában, 
boldog házassága 49-ik évében elhalt. Temetése 15-én 
délután 5 órakor volt, melyre megjelent a község apraja 
és nagyja igen tekintélyes számban, evvel is kimutatva 
részvétüket az öreg tanitó és szeretotüket az elhalt 
tanítónő iránt. A kántori teendőket a jelonvoltak épü
lésére Kiausz Lajos, felsőstubnyai kántor végezte el 
szivességből. az elhalt rokonságát képviselték Szengyörgyi 
Sándor pápai karnagy és Szentgyörgyi Gyula újlaki (Vasm.) 
kántortanitó, kik benne szeretett cdos anyjukat gyászol
ják. — ltásztoczky Józsof kiscsepcsényi állami elemi 
iskolai tanitót súlyos csapás érte, kis leányának, 
Piroskának élte 6-ik évében f. hó 13-án történt gyászos 
elhunytávai. A korán elköltözött kis leány temetése 
f. hó 15-én délután ment végbo sokak őszinte részvéte 
mellett.

— Öngyilkosság. F. hó 18-án Jeszenszky Károly 
uagycsepcsényi lüldiuives, Károly nevű 21 éves fia 
istállójuk padlásán felakasztotta magát. Öngyilkosságának 
oka állítólag családi perpatvar. Az előhívott tótprónai 
körorvos már csak a halált konstatálta. Pénteken orvos- 
rendőri bouezoiást hajtottak végre a hullán.

— Szláv hírlapírók kongresszusa, A szláv 
hírlapírók, csehek, tótok, szorbek, szlovénok a mull 
héten tartották meg VI. kongresszusokat Voloscán 
Abbázia mellett. Száznál többen jelentek meg, közöttük 
a turóczszentmártoni Národnio Xoviny képviseletében 
Húrban Vajanszky Sretozdr és Radlinszky Ignácz. A 
budapesti ölov. Tyz. .onniket p. dig maga a lap szer
kesztője Hodzsa Milán orsz. képviselő kép- te. A 
gyűlésen azt is tárgyalták, hogy miként lehetne -zláv 
lóságoknak nagyobb olterjodést biztosítani és a áv 
könyveknek nagyobb piaezot teremteni: Hogy pedig 
lojalitásuknak kifejezést adjanak, Ö Felségét is üdvözöl
ték táviratilag.

— Kereskedelmi iskolai mauiránsok figyelmébe.
A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara értesíti 
az érdekelteket, hogy a jövő 1904/5. évi tan
évben a késmárki áll. felső kereskedelmi iskolával kap
csolatosan egyéves textilipari tanfolyam van tervbe véve 
olyan ifjak részére, akik valamely közép- vagy felső 
kereskedelmi iskolában az érettségi vizsgálatot sikeresen 
letették. E tanfolyam arra képositi a végzett hallgatókat, 
hogy nagyobb textilipari vállalatoknál, gyáraknál, vala
mint a nagyobb konfokeziós üzletekben alkalmazást 
nyerhessenek. Prospektus a késmárki ni. áll.felső keres
kedelmi iskola igazgatóságánál kapható, a tanfolyamra 
f. évi junius hó 30-áig lehet jelentkezni.

— Női kereskedelmi tanfolyam Beszterozebányán.
A busziorczebany.il felső kereskedelmi iskola tanári kara 
figyelemmel a közönség vonatkozó kívánságára, hajlandó 
a szükséges lépéseket megtenni egy női kereskedelmi 
tanfolyamnak Ueszterczobányán a jövő tanévtől való 
megnyitása ügyében. Minthogy azonban ehhoz olsö sorban 
igazolni kell, hogy a megnyitandó tanfolyamot legalább 
30—35 növendék fogja látogatni, felhívják az érdekel
teket, sziveskedjenek a tanfolyamra való boiratásuk 
iránti kívánságukat a beszterezobányai áll. felső kerosk. 
iskola igazgatóságával legkésőbb o hó 20-áig közölni. 
Felvehetők oly jelentkezők, kik a polgári vagy felsőbb



F e l v i d é k i  H í r a d ó

leányiskola, leánygimnázium negyedik vagy a felső 
leányiskola második osztályát sikerrel végezték, avagy 
megfelelő előképzettségüket a magyar nyelvből, számtan
ból és földrajzból felvételi vizsgálattal igazolják. Az 
egyévi fandij a jelentkezők számához képest 100—120 
koronában állapittatik meg.

— Szerencse föl! Köztudomású, begy a m. kir. 
osztálysorsjáték tervezete a legkedvezőbb nyerési esé
lyeket nyújtja. Nagy nyeremények mellett számos kisobb 
nyeremények vannak és különösen az, hogy a felo a 
kibocsájtott sorsjegyek tehát minden második nyer, az 
oka, hogy a nagyközönség minden rétege kipróbálja 
szerencséjét. Ezer és ezer on. _.or lett ily utón szegény
ből egyszerre gazdaggá. Húzás már május 25 és 26-án. 
Tegyen tehát szerencsekisérletet és vásároljon al elő
nyösen ismert Kiss-bankbázban ('Budapest, Erzsébot-körut 
19.) sorsjegyet. A most befejezett húzáson is a 605,000 
koronás főnyereményt e bankház szerencsés vevői nyer
ték. Kiss szerencséje nagy.

Felelős szerkesztő  BERECZ GYULA. —  Főm ankatá rs  BÁNFI JÁNOS.

U J !  - •
CooK $ Johnson

amerikai sz a b a d a k  tynkszem-gyürüi.
A legjobb és legbiztosabb, kitűnő hatású és azonnal 
fájdalomcsillapító. — Magyarország-Ausztria összes 
gyógytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 drb 

dobozban 1 korona. Postaköltség 20 f. 
Magyarország főraktára: Török József gyógyszertára 
Budapest, VI., Király-utcza 12. sz. — Magyar-Osztrák 
monarchia főrakt.: Zum Samariter gyógyszertár Gráz.

• • • •

T a n ító k  ügyeim éb e!
Vizsgalapok

jatalotti-kíayVcki
nagy választékban és olcsón kaphatók

M oskóczi Ferenczné
papirkereskedésében Turóczszentmárton.

Alig használt, uj zongora
költözködés miatt jutányos áron eladó.

Czim a kiadóhivatalban.

Bodegamegnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására 

hozni, hogy Turóczszentmárton, főtér, eddigi bor- és 
csemegekereskedésemben

BODEGÁT
nyitottam. — Midőn ezt a n. é. közönséggel tudatom, 
egyben kérem, hogy nagyrabecstilt támogatását irányom
ban továbbra is fenntartani szíveskedjék.

Teljes tisztelettel $ z e n C | e  G á S p á f .

FIGYELEM!
Megbízható, legjobb minőségű, hírneves

Vatddi s z c p c j s f g i UnVászoti
m inden nattvobb(támasztani üz letben  k a p h a tó

A k ésm árk i g y á r  b e jeg y ze tt v éd jeg y e :
Késmárki mely ezen

gyártmány '  védjeggyelgyártmány r  )  védjeggyel
csak az, van ellátva.

^ r z i p s t *
===== Hazai ipar! =====

Két tanoncz felvétetik.
Czim a kiadóhivatalban.

-** V é d je g y .  „ H o r g o n y " .

ALiniment.Capsici comp.
a Horgony-Pain-Expeller

pótlék* F
egy "H ónak bizonyult háziszer, mely már több 
v 1111 u  eL 6ta, Ipgjobb fájdalomcsillapító szőrnek 
Í Z T *  köwvénynel, osúznal és meehűlé.eknel 
bodőrzsoleskeppen használva.

Flgyelm ezfetés. Silány hamisítványok miatt be* 
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk el. a mely a „Horgony*1 védjegvgyel és a 
Richler ezégjegyzéssol ellátott dobozba van csoma 
g0 |va. Ara üvegekben 80 fillér. 1 kor. 40 f. és 2 kor. 
p . “ ^szólván mindon gyógyszertárban kapható. — 
főraktár: TorBk József gyógyszerésznél, Budapesten.
R'chtir gyígyszirtára az„A rany oroszlánhoz", P rágában,

__ t neu. Mlmlrnn.pi . . .  tkúld. » (

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóezszent- 
mártonban, Schönaich Viktor gyógyszertárában 
Znióváralján és Friedmanr. Mór gyógyszertárában 

Ruttr tn.

C g y  h á r o m  s z é p  s z o b á b í l ,  
W  k o n y h a ,  ő U s k a t n r a  i s  
f á s k a m r á b á l  á l l á  c g f s t t f g r s ,  
s z á r a z  l a k á s  k ia d d .  —  Czim a  
k ia d ó h iv a ta lb a n .

Szépén bútorozott hónapos szoba kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.

Árverés i  hirdetményi Kivonat.
A turóczszentmártoni kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság hözhirré teszi, hogy Félix József és tár
sának Albrecht szül. Ruttkay Danko Marke Knapike 
Johanna elleni végrehajtási ügyében Ruttka községben 
tekvő:

a) a ruttkai 81. sz. tjkvben + 2. sórsz. a. felvett 
s Szluka szül. Ruttkay. Danko Marke Zsuzsanna, Rutt
kay Danko Marke Zzuzsanna és Albrecht Andrásné szül. 
Ruttkay Danko Marke Knapike Johanna nevére irt 
ingatlanra 275 koronában:

b) a ruttkai 156. sz. tjkvben A. f  1—9. sorsz. 
a. felvett s B. 16., 34i, 36. és 37. tételek alatt H/«o 
részben Albrecht Andrásné szül. Ruttkay Danko Johanna 
nevére irt ingatlanokra 456 korona 50 fillérnyi és |

c) a ruttkai 900. sz. tjkvben A. f  1. sorsz. a. 
felvett s Albrecht Andrásné szül. Ruttkay Danko Kna
pike Johanna, Ruttkay Miklian ragane József, Ruttkay 
Miklian ragane Józsetné szül Jeszenszky Zsuzsanna és 
Ruttkay Miklian Daricsike István nevére irt ingatlanra 
55 korona kikiáltási árban az árverést elrendelte és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 1905. évi 
m ájus hó 29-ik napján d. e. 10 órakor Ruttka köz
ségben a községházánál megtartandó nyilvános ár
verésen el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
becsárának 10%-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóczszentmártonban, 1905. évi április hó 13-án.

Dr. Trombauer, kir. albiró.

Wix JYiiKsa
liszt-, fUszer-, csemej

T n r ó c y z e n t m i t i o n
liszt-, fűszer-, csemege-, üveg-, porczellán- 

és Mauthner-féle magvak raktára. .. ■ ....

A blaküvegezések, K S ;
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

Kiadótulajdonos: ■ o ik ó o il  Peronomé.

Hashajtó, görcsmegszüntetó

Bujahódcsöppeh,
étvágyat keltő és az emésztést elősegítő háziszer.

Egy palnczk Ara 1 korona.
Pistin kevesebb mini 2 palaczk (2 kor. 50 <111. utánvét) 

nem lesz szétküldve

B IT T N E R  G Y U L A  gyógyszertára által
OiiOÜGMTZ (Alsó-Ausztria.)

s z e r e n c s é j e

nagy!
Ki még eddig soha szerencsekisérletet nem tett 
az osztálysorsjátékban, vegyen egy szerencse

sorsjegyet KISS bankházában, inért

Kiss s z e r e n c s é j e  nagy!
Kinek még eddig osztálysorsjátékban eredménye 
nem volt, tegyen kísérletet KISS bankházában,

H Í S S  s z e r e n c s é j e  l | y !
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban na
gyobb nyereményeket K I S S  bankházában

f lz  eddig i húzásoknál  
szerencsénk, volt m ár

Háromszor a jutalmat

600,000 koronát
és egy nagy nyereményt

400,000' koronát =

1,800,000
400,000

Ö s sz esen
4 s o r s je g y r e  z j j ü u  v  i '

koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszük a leg
nagyobb budapesti hírlapokban a nálunk nyert 
sorsjegyek jegyzékét, úgy hogy ‘mindenki meg
győződhetik, miszerint t. vevőinknek különösen 

kedvez a szerencse.

K ih ú z o tt n y e re m é n y e k  a z o n n a l  k if iz e tte tn e k .
Kísérelje meg szerencséjét 
KISS bankházában, mert

) ( Í 5 $  s z e r e n c s é j e  t t á f f y !

A XVI. sorsjáték I-ső osztályának 
húzása f. május 25 és 26-án lesz.

Az I. osztályú sorsjegyek árai:

Egy n y o lezad  i  K 50 f. J Egy lé i . . . . 6 K. 
Egy negyed  3 „  - 12

Kiss Károly ép Társa
a magy. kir. szab. osztálysorsjáték 

föelárusitó-helye

B u d a p e s t ,  VII., Crzsébet-K oru t  19 .  s z .
KISS-félc sorsjegyek kaplmtók

Turóczi magyar ipar- és keresked. 
bank r, t.-nál Turóczszentmárton,

Magyar Nyomda Turócmentmárton.
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