
XXI. évfolyam. 16. szám. Turócz-Szt.-Márton, 1002. április 20.

Felvidéki Hiradó.
POLITIKAI HETILAP.

E l ő f i z e t é s i
Égés/, é v r e .....................
'Kél évre . . . . . .
Negyed évre . . .

a r a k :
........................8 kor.
........................4 »

. . 2 »

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 

előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turóce-Szt.-M ártonba küldendők 

K iadóhivatal: A turócz-szt.-martoni „Magyar Nyomda".

H irdetések lég,jutányosakban, árszabály szerint
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Megjelen minden vasárnap.

A tót nem zetiségi kérdés 
multj ából.

n.
A röpirat ezután áttér annak a fejtegeté

sére, hogy mikor s hogyan kezdette meg a 
visszavonás daniona gonosz munkáját.

Századokon át — ágy mond, — sem a 
magyaroknak, sem a tótoknak nem jutott 
eszükbe, hogy a saját nyelvük és faji jelle
gük részére a többi nyelvek — és faji jelle
gekkel szemben történelmi kiváltságot igényel
jenek; a közös megértetés eszközéül a latin 
nyelv szolgált s mindannyi népfajt a testvéri
ség és hazaszeretet érzelmével fűzte össze.

A török háborúkban az itt lakó keresz
tyén népek mindannyian részt vettek, amikor 
pedig a török Magyarország kétharmadát s kü
lönösen a magyarok lakta vidékeket megszállva 
tartotta, a tótok folytatták különösen a küz
delmet, oly kitartással és szívóssággal, amely-1 
nek párja vajmi ritka a történelemben. Aval-; 
lás viszály ok is jobbára a tótságon folytak le.

Ezen bajok elmúltával az ország ismét 
anyagi és szellemi fejlődésnek indult, amely 
minden egyes népfajnál más-más jelleget öl
tött, mert a közös baj és veszély megszűnté
vel ezek a népfajok ismét a saját külön érde
keiket kezdték ápolgatni, —- a mely békés 
fejlődésnek azonban II. József császár néme- 
tesitő törekvései vetettek véget, mert ezek 
keltették föl a csakhamar egész Európában 
elterjedő nemzeti eszmét, amely mihamar a 
nemzetiségi reakcziót szülte. — Az 1791/2-iki 
magyar országgyűlés az összes dikasteriák ré- j 
szére a magyar nyelvet rendelte el ismét a 
latin helyébe, sőt egy bizottságot küldött k i,! 
amelynek kötelességévé tétetett, hogy az ifjú
ság magyar nemzeti nevelése és képzése tár
gyában javaslatot tegyen, tanítási tervet ké
szítsen, s már az 1792. év folyamán magyar 
nyelvi tanszékek állíttattak a pesti egyetemen, 
az akadémiákon és gimnáziumokon, — a többi, 
másnyelvü népekről pedig még csak említés 
sem tétetett e bizottság javaslatában, mintha 
csak nem is léteztek volna. Ez, s az 1827. 
óta magyar részről követett eljárás hozta meg 
az 1848/9. évi keserű gyümölcsöket az össz-

monarchiának. Mert míg a tót irók és vezér
férfiak 18-ik század első három évtizedében 
irodalmi működésükkel hasznos ismereteket 
igyekeztek terjeszteni s népük erkölcsi és val- 

1 lásos műveltségét emelni, s távol minden nem- 
;zeti szeparatizmustól ésj a •'magyarok iránti 
gyülöltségtől, hazafias érzelmeket törekedtek 
a tót népben ápolni (pl. Semjian „Krónika 

! Ohorská“) és az uralkodó császári ház, az 
üsszmonarchia iránti hűséget és ragaszkodást 
szilárdítani (pl. Palkovics „Slovenské Noviny*), 
— addig a magyar nemzetiség — ama kor
nak elkényeztetett kedvencze — a vele egyen
rangú és egyenjogú többi népfajok iránti tü
relmetlenségével, levelezésével és üldözésé
vel tűnt ki. Eleinte még emberségesen ment 
ez a dolog; mihamar azonban a magyar nyelv 
teljesen kiszorította a latin nyelvet az isko
lából, s elkezdődött az a félszeg nemzeti ne
velés, amelynek érdekében még a történelmet 
is meghamisították, állitván egyebek között, 
hogy ezt az országot a magyarok meghódítot
ták, s igy ök annak az urai, — többi népek 
pedig meghódított alattvalók.

Eleinte megelégedtek a magyarok, ha a 
tót megyék közgyűlés in a latin és tót nyelv 
mellett magyar nyelven is felszólalhattak; ké
sőbb, mikor már az uj iskolából kikerült nem
zedék foglalt helyet a megyei életben, divatba 
jött a magyar nyelv, Lmely nemsokára az 
egész megyei közigazgatás nyelve lett s igy a 
házigazda szerepét vállalta magára ott, ahol 
előbb csak vendégül látták.

Az idők folyamán még félszegebb elvek is 
jutottak érvényre. Ezek szerint csak a magyar 
tartott igényt az igaz hazafiasságra, — s min
dent, amit a történelem dicsőt följegyzett, csak 
a magyarok érdeméül róttak fel, — mig aztán 
végül bűnnek tekintették még azt is, ha a tót 
tótnak akart maradni hazájában, abban az or
szágban, amelynek ö a legrégibb gyermeke, — 
amelynek megalkotásához és fenntartásához ö 
is járult hozzá, csak úgy, mint magyar test
vére, vérével, életével.

S ez ellen a tótok még csak nem is vé
dekezhettek, mert 1848-ig csakis a nemesség 
kezében volt a hatalom, a tót nemesség pe
dig, magtagadva saját vérét, nem a tót nép

hez, hanem a vele közös osztályéi'deket valló 
magyar nemességhez csatlakozott s még dü
hösebb üldözője lett a tót nemzetiségnek, mint 
maguk az igazi magyarok. Ugyanígy viselke
dett mindig a róni. katli. papság is, noha szá
mos főpap tót eredetű volt.

A tót nemesség és a klérus elszakadása 
tette azután lehetővé oly törvényeknek a meg
alkotását (1836. III. t. ez.; -  1849. VI. t. ez;
— 1844. II. t. ez.), amelyek a magyar nyelv
nek fokozatos térfoglalását az országgyűlésen, 
a-magas dikasteriákon, a kir. kamarában, a 
hivatalos világi, egyházi és katonai levelezés
ben, az anyakönyvek vezetésében eredményez
ték, s a melyek alapján azután elrendeltetett, 
hogy a bíróságoknál, a tanítói hivatalokban 
csakis a magyar nyelvet biró egyének alkal
maztassanak, sőt mi több, hivatalukban meg- 
öszült tisztviselőknek értésükre adatott, hogy 
vagy a magyar grammatikához, vagy pedig a 
vándorbothoz nyúljanak.

Mindezen hatalmaskodással szemben mit- 
sein tehettek a tótok nemzetiségük védelmére, 
mert hisz tisztán csak az irodalomra s a szen- 
vedóleges magatartásra voltak utalva és kény
szerítve, Holly és Kollár tót költők, Safarik 
történetíró, Stúr Lajos, Húrban, Hodzsa és má
sok irodalmi harezot indítottak a „magyariz
mus* ellen, a kiknek, az igazság volt egyedüli 
fegyverük, amelylyel persze nem sokra me
hettek elvakult ellenfeleikkel szemben (egyes- 
egyedül gróf Széchényi István helytelenítette 
a tótokkal szemben követett eljárást), de a 
külföldön rokonszenvet keltett ez az igazság 
a tótok igaz ügye iránt, a mely rokonszenv 
Ausztriában nyílt kifejezésre is talált 1848/9-ben.

A magyarizmus ellen hivatalos téren csakis 
a trón és kormány tehetett volna valamit, s 
igy a tótok Jozeffv agg szuperintendens ve
zetése mellett küldöttséget menesztettek ö 
felségéhez 1841-ben, a mely a tótok panaszait 
és kérelmeit tartalmazó folyamodványt volt 
átadandó a királynak. Ez a kérvény még fo
kozta a magyarosítok dühét, anélkül, hogy a 
tótoknak különösebb hasznot hajtott volna; 
mindössze egy tót nemzetiségi hírlap kiadá
sának az engedélyét eredményezte. Az ugyan
csak ekkor szervezett irodalmi egyesület, a
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2) A dózsmák scdccimnk, octávnk s (((tárták, mclly 
valláson levét Parochiákhoz, tartoztatlak, annak szabados 
ustisaban marngyannk. 3) A stoláris jövedelmet (halá
lozás, oskotés, kerosztolés) az maga hitén levő Papjai
nak tízessé. 4) A liarangozás s az azért járó díj, minden 
vallásra általános s egyenlő legyen. Felhívja a megye 
figyelmét ezoknek szigorú betartására.

Ezzel kapcsolatban megemlítendő ilt Rákóczynak 
solli táborából kiadott rendeleté, mely a  káromlás bün
tetéséről szól. „Tliurocz nemes vármegyének serio inti - 
mailyuk in grcinio suo processusonként szolgnbiró híve
ink által publieáltassék, hogy műid hadaink, mind egyéb 
akármely renden levő híveink minden Isteni káromko
dásod s egyéb Istent és Embereket irtóztató és éktelen 
szitkoktól s átkozódástul supersodeállyanak A nemes 
vármegye az ollyakat megfogatván elsőben megvesszőz
tesse, másodszor mcgpálc/.á/.tassa, harmadszor és utólszori 
büntetésekre kővel agyon veresse.“ Erre a. megyei sta

tútum ekkép szól: Hogy a bárók, mágnások és neme
s e k , mindkét nembeli pórnépet a Deamon által sugalt 
! káromlás elkövetőit per Stvela, Gutta, Eördügh adta, 
Eördögh teremtette. Eördögh a  lelked, Eördőgh a 
hited s más ezekhez hasonló káromlás elkövetőit 
elsőben megvosszőzzék, másodszor megpálezázzák, 
harmadszor agyonkövezzék. A tánczmulatságok kivéve 
a menyegzőt, 12 írt büntetés terhe alatt tiltan- 
dók. A szolgabirák mellé esküvői kötött bizalmi férfiak 
rendeltessenek processusonként, miután az igaz ügy ki
vívására Isten segítsége kérendő.

A szabadság harcza ezalatt fokozódó hévvel folyt 
Pozsony s Trcncsénmcgyébcn, a mi folyton nagyobb 
áldozatokat igényelt vérben és élelmi szerekben, ber
csényi augusztus 15—19 között Pozsonymogyébcn Ná- 
dasd mellett a Csalóközben táborozott. A megyei ne
messég egy része mellette volt a táborban. Huszár ka
pitány alatt, a másik rész Srétcr alatt Trcncsént vívta, 
némelyek pedig a fejedelem táborában teljesitettok szol
gálatot. Nevezetesen a megyei nemesség igy volt be
osztva : a fejedelem (Rákóczy) cö nagysága mellett; 
Platliy Sándor ur, Reviczky Menyhért cö kegyelme mel
lett. Bercsényi mellett: Beniczky Gábor ur Fcőhadi biró. 
Rakssányi Sigmond ur hadi biró mellett: Spclok And
rás, Hagara András és Ruttkay László. Károlyi gróf 
mellett: Beniczky Márton ur Secretárius, Dávid Imre 
commisarius, Huszár György tia György, llrabctius Já 
nos. Pekry Generális mellett: Beniczky Mátyás Secretá

rius. Srétcr János úr Ezerében: Beniczky István foö- 
hadnagy, Dávid Mihály vicehadnagy, Dávid László 
zászlótartó, Zathureczky Miklós, Istrása mester. Ezen 
zászló alatt: Zátliurcczky János Prónay Adám, Singer 
Péter, Amlrcades Mátyás és Lehoczky Gyurka vice- 
hadnagy, Ghcczy László ur Hadnagy eö Kegyelme 
mellett: SpelokjMikloss, Chicrny János, az eő Kimé zászlaja 
alatt: Batska János és Mihály, Giret Simon, llrúz György, 
Velits János. Grigcr Jakab, Vinkler Vilhelm seregében : 
Ruttkay András és Istók Kossuth Mihály. Farkas György 
ur seregében: Huszár Zsiginond. Polereczky ur sere
gében : Krasznecz György, Szombathy Mártony, Hagara 
Mátyás. Dosmás ur cö Kimé m ellett: Medovár Foreucz. 
Itthon hevernek 5, kik szolgabirák által pracmoneal- 
tatnak, hogy seregek után mennyének. Öszszosen 44. 
azok száma (beleértve az 5 távol levőt is) kik a megyo 
zászlóján kívül szolgáltak. Mint felébb láttuk Bajmóc/, 
megvétele után a megyei nemesség 300-ból 74 lovasra 
a hajdúság pedig 23-ra apadt, illetve annyi volt Huszár 
kapitány mellett a megyei zászló alatt, vagyis össze
sítve a harezban levők számát 141 volt a megyei tclkclö 
nemesség száma.

Tekintve a csekély számot, Bercsényi komolyan 
felhívja a megyét, hogy az 50 porta után kivetett 10 
lét számot (gyalogost) állítsa ki s ezen tőiül legalább 
100 lovast. Szervezzen összesen fi00 barezost. A megye 
Rakovszkj Menyhértet küldé Nádasdra Bercsényi fő
generálishoz a következő megbízó levéllel:

(Folyt, köv.)



„Tatrin,* amelynek szegény, tehetséges tót 
tanulóknak a segélyezése is képezte volna 
feladatát, nem nyerte ki a kormány jóváha
gyását ; úgyszintén megtűrte a kormány, hogy 
a tót nép kebelében szervezett mértékletes- 
ségi egyleteket és vasárnapi iskolákat, állító
lagos pánszláv tendeneziájuk miatt meggyanú
sítsák és elnyomják.

A kormány tehát nemcsak hogy nem tá
mogatta, nem védte a szorultságában hozzá
forduló tót elemet, hanem még gátoltá is fej
lődésében, amennyiben nemzeti tevékenységét 
elnyomni engedte, — pedig épp az a tót elem 
lett volna hivatva arra, már számarányával és 
segélyforrásainál fogva is, hogy némi támoga
tás mellett az ország ügyeinek kialakulását 
1848/9-ben a törvényes határok között lehetővé 
tegye.

2 Turóoz-Bzt.-Mdrton,

A közoktatásügyi tárcza költségvetésének tár
gyalása alkalmából ismét oly konkrét esetek merültek 
föl, a melyek olvitázliallanul kötelességévé teszik a 
kormánynak, hogy az úgynevezett nemzetiségi vidékek 
népoktatásiig}’ét a legszigoruabban ellenőriztesse. Mint
hogy pedig az ellenőrzés több helyen már eddig is 
megvolt, sőt ezeknek illetékes helyeken bizonyára 
nyoma is van, most már a rendelkezésen a sor, mert 
tényleg tűrhetetlen az, hogy egyes iskolák és azoknak 
vezetői az államhatalommal szembe szállani mernek. 
Werner képviselő bemutatta a szász iskolákban használt 
tankönyveket. Érdekes és tanulságos adatokat bocsátott 
a közoktatási kormány rendelkezésére. Ámde mik ezek I 
ahhoz a romboló munkához képest, a melyet a hazafiat-; 
lan tanítók tanítás közben végeznek. Ezt csak a gon- j 
dós és igen gyakori iskolalátogatással lehet némileg 
enyhíteni. — Igen is módot kell nyújtani a kir. tan
felügyelőknek arra, hogy legfontosabb hivatásukat az 
iskolalátogatást minél sűrűbben eszközölhessék. De mó
dot kell nyújtani arra is, hogy ott helyben megtorló 
intézkedéseket tehessenek s ne kelljen fühöz-fához for- 
dulniok az tlgygyel, mely mire tárgyalás alá kerül 
rendesen ellaposodik. Végrehajtó és rendelkezési jogot 
kell tehát nekik adni, mert ezek nélkül működésük 
meg van bénítva, és semmiképen sem felel meg az ál
taluk betöltött nagyobbrészt bizalmi állás jellegének. |

A vérből képv. választás és Válások J., tót nem- j 
zetiségi orsz. képviselő mandátumának sorsa eldőlt: a 
kir. kúria elutasította az ellene beadott peticziót. Nagyon 
érdekes e döntő végzésnek a megokolása. A mint isme
retes, az említett választás érvényességét azon az alapon 
támadták meg a kérvényezők, hogy Válások Krakován 
tartott programbeszédében többi közt azt mondta, hogy 
a magyarok menjenek vissza Ázsiába, a honnan jöttek.
A kúria o vádat annyiban legalább megokoltunk találta, 
hogy vizsgálatot indított a tényállás megállapítására. 
Ennek eredménye pedig az volt, hogy több tanú eskü 
alatt vallotta, miként az inkriminált kifejezést Válások 
ajkáról hallották: ellenben több párthive a tót túlzó 
képviselőnek hit alatt tagadta ezt, kijelentvén, hogy 
Valásek beszélt ugyan Ázsiáról, de oly értelemben, mi
ként a tótok a magyarokkal cgyUlt oda kergették a ta
tárokat és törököket. E pozitív s negatív tanúbizony
ságok közltl a kúria nem tett választást: a helyett 
magát a vádlottat hívta föl tanúnak, aki inegcskttdött 
arra, hogy a vád alapját képező kifejezést nem használta. 
Ez a perdöntő momentum és ennek értelmében a kúria 
elutasította a peticziót. a  dolog érdeméhez még hozzá
járul. hogy annak idején a képviselő házban Válások 
úrnak egyik elvtársa kijelentette, azt, hogy a verbói 
képviselő becsületszavát adta, miként azt a fölpanaszolt 
kifejezést soha som alkalmazta. Ez ennek az ügynek 
híven összegezett hisztorikuma, melyről sokat lehet vitat
kozni a fönti eset jogi mérlegelésénél; politikaiing azon 
bán az végképpen és mondjuk ki magyarán, szcrccsés 
megoldást nyert. Valóban örvendeni lehet ezen, mert 
azzal beigazolást nyert az a tény, hogy Magyarországon 
nem üldözik, nem nyomják cl a tótokat, ellenkezőleg 
nemcsak teljes s tökéletes jogegyenlőséget élveznek a 
magyar állam védelme és a bíróságok oltalma alatt, 
hanem — tekintve például a deési s más magyar kerü
letek választásánál a kúria részéről tanúsított szigorú 
elbírálást — még méltányos kedvezménynek is örvend
hetnek, jeléül s bizonyságául annak, hogy a magyar 
vezérkörök szívesen látják még a töt túlzók képviselőit 
is a törvényhozás terén. Ez pedig annyira tagadhatatlan 
amilyen bizonyos az, hogy a Hinti esetben kivételt tett 
a bíróság. Másfelől azonban annál sujtőbh ez a kímé
letes ítélet azokra a tót túlzókra, akik számtalanszor 
használták azt a kifejezést, melyet Valásek ur becsü
letszóval és esküvel magától elutasított, példát adván 
elvtársainak és megszívlelendő tanulságot nyújtván a
-tL IH'lll/'ll-.-'i 11 * ■ ■ ‘ Z ■ ‘ Z >' I ■ • i ■ II' i.
zotm becsülniük es szeretnnTk?~X Vauit
Valásek ur szerint — mijnagyarok a tótokkal együtt

tlztllk Ázsiába a pogány török-tatán, és amint később 
apáink is együtt hordozták még a magyar alkotmányos 
szabadság zászlaját egész Héra falai alá: azonképpen 
most s jövőre is egy szív egy lélek legyenek a ma
gyarral. ki ezer éven át biztosította anyanyelvűket s 
nemzetiségüket. Amint incgszivlelésro méltó Kollár 
Márton, szintén tót nemzetiségi képviselőnek a parlament 
április hó 10-iki ülésében tett azon ünnepélyes kijelen
tése, hogy „az orosz a katholikus tótokat megfosztaná 
hitüktől" és hogy a pánszláv elárulná hitét. Minthogy 
pedig fötisztelendü Kollár Márton urat nem lehet azzal 
gyanúsítani, mintha az ágostai evangélikus tótokról s 
papokról másképpen gondolkoznék, mint a ka to liku 
sokról : úgy véljük, csak megtiszteljük vele, ha nyilat
kozatát, mely apodiktikus alakjában döntő ítélet bélye
gét viseli magán, valamennyi magyarországi tótokra 
felekezeti s állásbeli különbség nélkül általánosítjuk. Ez 
értelemben szívesen veszszttk a tót túlzók helybeli lapjá
nak azt a nyilatkozatát, hogy a verbói választás ügyében 
hozott kúriai döntő végzés „buzdításul, bátorításul és 
erősítésül szolgáljon a  további munkálkodáshoz és küz

déshez a (.tót) nemzetért (nemzetiségért), nyelvért s mű
velődésért.“ — de már az ellen tiltakoznunk kell amit 
ugyancsak a jelzett lap vezető czikkelyo további folya
mában mond, hogy elegendő volt, ha valakire azt mond-, 
Iák : „te tót“, hogy ezután üldözzék hajszolják, káro

sítsák, boykottálják, megvonják tőle a megélhetés mód
ját stb. Ellenkezőleg a nyíltan sa  rejtve dolgozó tót túlzók 
jártak el s járnak el igy a magyarokkal, akiket a 
balsors körmeik közé juttatott. Reméljük azonban, hogy 
ez éppen Valásek és Kollár Márton befolyása követ
keztében végképpen meg fog szűnni, hogy ezeknek 
példája és tanítása meg fogja akadályozni azt az akna
munkát, melyet a nyílt s titkos pánszlávok minden ellen, 
a mi magyar folytatnak, és hogy nem csak meg fog 
szűnni az a kertelés s settenkedés- mely midőn hazáról 
s hazafiságról szónokol, nem Magyarországot s a magyar 
állam iránt való hűséget véli, ellenben holmi tót okolje-re j 
gondol, hanem negatív tanúskodás helyett pozitív nyilat- ( 
kozatot is fogunk hallani tőlük oly értelemben, hogy i 
mint tót anyanyelvűek a magyarral mindig egybeforrnak ! 
és a helyett, hogy azt mondanák : éljen a haza, velünk 1 
együtt azt fogják kiáltani: éljen a magyar haza! éljen 
a m agyar!

A magyar alkotmányosság fönmaradását a cseh j 
lapok az osztrák parlamentarizmusnak kátyúba került 
rozoga szekeréhez akarják kötni, mintha a Lajthán túli; 
züllés okvetlenül maga után vonná a magyar államiság 
bomlását. Ezt a merész konjunktúrát érdekesen fejtegeti 
a prágai Ndródni Listy, mely igy fejezi be czikkelyét: 
Az abszolutizmustól máris félnek az emberek, különösen 
Magyarországon s az bizonyára nem egészen véletlen, 
hogy a múlt vasárnapon Budapesten komolyan tüntettek 
a mellett, hogy Magyarországon az alkotmányosság 
nélkülözhctlcn. Az cxaltált német frakeziók eddigi maga
viseleté mellett nincs okunk, hogy a magyarok szemében 
úgy tűnjünk fel, mintha mi is támogathatnék az abszo
lutizmus felé evező akcziót. A cseh államjog alapján 
állva lehetetlen, hogy ne lássuk a magyar korona állam
jogi helyzetét. Az osztrák abszolutizmus előkészítője 
volna tulajdonképpen a magyar abszolutizmusnak, Az 
említett demonstrácziö a Száll Kálmán tiszteletére adott 
banketten történt. Mindössze kél szónok beszélt. Zichy 
Jenő Gróf mint a két magyar törvényhozó testület meg
bízottja méltatta a Széli érdemeit és abbeli reményéi 
fejezte ki, hogy Széli a kihez már JJedk is a legnagyobb 
bizalommal viselkedett legközelebb legyőzi okosságával 
a rendkívül nehéz akadályokat ama bizonyos ügyek 
elintézésénél, a melyek a döntők lesznek Magyarország 
alkotmányosságára és gazdasági existcncziájára. Széli 
Kálmán miniszterelnök volt a második szónok és ö be
szédében kiemelte, hogy Magyarországra nézve a parla
mentarizmus fontosabb mint bármely országra nézve s 
hogy fenntartása nemcsak a többségnek, hanem az ellen
ségnek is érdekében van. Végül, hogy a pártkltzdolemben 
mérhetünk csapásokat, de nem szabad csapásokat mérni 
magára a parlamentarizmusra . . . Nekünk úgy tetszik, 
a Národni Eisly igy fejezi be czikkét, hogy ez felelet 
a bécsi parlamenti zavarokra. Ne féltsék a csehek 
Magyarországot! De az bizonyos, hogy a csehek, neve
zetesen a fönt idézett cseh lap s társai csakugy an félnek 
attól, hogy az izgága osztrák parlamcntárizmust föl lógja 
váltani az abszolutizmus. A magyar alkotmányos sza
badság azonban a m-.>taninál nagyobb válságokat is látott 
Ausztriában. .\ magyar alkotmány oltalma alatt a ma
gyarok mentették meg Mária Terézia trónját. Első Na- 
polcon elfoglalta Bécset, de a magyar alkotmányt nem 
ingatta meg. l*P'-ben nem a magyar alkotmány veszett 
cl, de a bizalom. Ez azonban föléledi Deák Ferenc/, és 
az események hatása alatt, és Ausztria, melynek soha 
sem volt alkotmánya, éppen ennek köszönheti alkot- 
mányát. mivel hogy a z ixiiT-iki kiegyezés condilio sinc

formát Ausztriában. Lehet azt megismételni. Kgxébbiránt
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a csehek feledik, hogy Ausztria császára, mint magvar 
király esküt lett a magyar alkotmányra. Ez nekünk 
föllétlon biztosítékot nyújt. Legyen ez elég a cse
heknek is . . .

Tót gimnázium. Ituzsiak liptói tót nemzetiségi 
képviselő három más tót képviselő társával egyetemben 
a Felvidéken tót nyelvű gimnáziumnak felállítását kö
vetelte és erre nézve határozati javaslatot is nyújtott be. 
Wlassics Gyula közoktatásügyi m. kir. miniszter azon
ban az ő őszinteségével azonnal kijelentette, hogy éppen 
semmi hajlandósága sincs tót középiskolák fölállítására 
mindaddig, inig garancziát nem nyer arra, hogy azok a 

| magyar haza javára szolgálnának. Így a tót képviselők 
határozati javaslata, valamint a Mudrony Pál, 1 lodzsa 

j János, Dachslcr Samu és Iván, Dula Máté és llalassa 
András által már régebben beadott hasonló tárgyú kér
vény sorsa is hosszú időre el van intézve. Ám van a 
Felvidéken elég középiskola látogassák ezeket a tót 
fiuk. Bátran tehetik mert azért, hogy ott magyar neve
lésben részesülnek itthon Turóez-.Szcnt-Mártonban gon
doskodnak, róla, hogy sem a tót nyelvet, de a  lót ér
zést sem feledjék el.

1902. április 20. lo. szám.

íijuság i eg y le tek —nem zeti nevelés.
(P. K.) Kár, hogy a magyar tudományos akadé

miát is nem látogatta meg olyan gyakorlati küzvctlen- 
séggel ható nemzeti gondolat, amilyen a közhasznú tu
dományok akadémiájával Erfurtban szerencsésen meg
esett, mely aztán jutalmat tűzött ki ama feladat megol
dására, hogy' „mint lehetne az ifjakat a népiskolából 
való elbocsátástól a hadi szolgálatba való belépésükig 
lcgczélszerübben nevelni a polgári társadalom számára?" 
A dijat egy müncheni városi iskolai tanácsosnak Ítélték 
oda egyhangúlag. Ila nálunk is tartottak volna hasonló 
versenyt, a dijat az egyedül helyes kezdeményezés 
megragadásáért, ennek az oly kívánatos, de egyszersmind 
oly magas czélnak az eléréséhez, a közoktatásügyi m i
niszternek kellett volna oda ítélni az ifjúsági egyletek 
alapitásásáról szóló rendeletéért. Ha e kérdés helyes 
megoldása valamely államra a legnagyobb fontossággal 
bir, úgy bizonynyal Magyarország ez az állam, melynek 
mint nemzeti államnak fennállása kizárólag a magyar 
fáj fejleszthetőségétől és kitűnőségétől függ, hol a nem
zetiségi és felekezeti törekvések folyton az állam egy
ségességét rázzák, hol a kereseti módok még igen szű
kén vannak s nem nagyon jövedelmezők, hol még széles, 
át nem hidalt szakadékok ásítanak a  nagy' birtok és 
a munkanélküli szegénység, a müveitek rétege és a 
lakosság tömege közt. Egy a világtól félreeső mezővá
rosban, vagy éppen faluban, hogy jusson az eszébe egy 

1 gyerkücznck, aki tizennegyedik életévében, rendesen 
nem kitűnő tanulási eredmény nyel, odahagyja a népis
kolát s rögtön valami mesterséghez kell látnia, hogy 
mi a haza, hogy ö egy nagy egészhez tartozik, mely 
intézményeivel és jóléti berendezéseivel az ö léteiét védi, 
melynek javát ö a saját jólétének és dorckasságának 

i előmozdításával szintén előmozdítja? A szülőknek mind
erről homályos sejtelmük is alig van; amit a mester 

lés a legények raknak a hátára, az sem kelti fel éppen 
ezt az ismeretet, és ha a templomban a szószékről nem 
inkább izgatást prédikálnak is, hanem egy istenfélő pap 
Isten igéjét hirdeti, ez is kevésbbé foglalkozik az ideig
lenes. mint inkább az örök hazaval. Semmi sem viszi 
közelebb embertársaihoz, csak a korcsmái verekedések 
és az ébredező érzékiség. Mi világosítsa fel érzelmét 
arra nézve, hogy a józan egoizmus és az altruizmus nem 
egymást kizáró ellentétek, hanem inkább kiegészítői 
egymásnak, hogy okosság és erkölcs egymással össz
hangban van? (Semmi és senki; megmarad szűk lát Lő
rének négy karója közt, érzése önzéssé csontosodik, 
Iroglodila lesz értelmileg és erkölcsileg. Mi sejtelme van 
az ilyennek a hazáról és a büszke külelességtudással 
telt önérzetről y

Az ifjúsági egy letek feladata lesz, hogy itt avat
kozzanak be és segítsenek megakadályozni az ily fej
lődést lefelé és az ember jobb természete ellen. Ezen 
a vidéken, hol hiányzanak a város sokféle művelődési 
ösztönzései, hassanak az iljusági egyletek, buzdítsanak 
barátságra, barátságos közlekedésre az ogycnlőkoruak- 
kal i gyakorolják rendszeresen a lélek nemesítése vé
gett az éneket, az akarat és a testi erő fegyelmezése 
\égctt a lornázást; ez egyesületekhez azonban a mű
veltebbek is járuljanak hozzá, mindenekelőtt szellemi 
adományaikkal hasznosan oktató szórakozások s mulat
ságok rendezése által, ami mellett politikát és vallást 
lei meszelésen ki kell zárni. A mindig tud vágyó hallga
tók körének felfogó erejéhez alkalmazkodva értessék 
ineg ott a nemzet jobbjai a serdülő ifjúsággal a lelki
ismeretesség, a szorgalom, az önlegy őzés és a tevékeny 
kedésre való odaadás értékét, mint tudvalevőleg Angliá
ban nagy sikerrel telte Smilim. magyarázzák a pol- 
_áiismeretet, egészségtant különös tekintettel az iparra, 
a közgazdasági alapkérdéseket és az állam feladatait^
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«liilr«l mi- 6s vfigul osetleges indítványoknak tárgyalása, 
régóta vitt- _ Személy, Wr 1!4|.ó Bévly Gyll|a kí|,vi.

solöt névünnopo alkalmából választói kóréból számosán

Iicijry az nmbor az imisgyerekhen ás az állampolgár a gálása, a jfivö évi költségvetés megállapítása
munkásban el no slllyodjon; kezdődjék ott 0,1 - —£- “ 1 -■* .........................
léié az university extension, mire Dánia ad 
gitó példát: működjenek olt közre a nemzet jobbjai az 
ifjúság nemzeti növelésének müvében. Mert — és ez 
f,gy pompás gondolat abban a díjjal koszoruzott mun
kában, melynek fejtegetéseit nagyban cs egészben, saj
nos, nálunk még nem lehet alkalmazni, — „érdekeink 
és egyáltalán az állam érdekei iránt nem várhatunk 
több odaadást, mint amennyit magunk tanúsítunk az 
alsóbb osztályok és az állam összes ügyei iránt." Wlas- 
sics miniszter vént lelete hazafias felhívás a magyar tár
sadalomhoz.
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czélra idegen töke is áll rendelkezésükre, minden esetre 
kívánatos, hogy az illető politikai tényezők is kitorjesz- 
szék figyelmüket erre a mozgalomra Mert az nyilván
való, hogy azok a fogyasztási szövetkezetek, a melyek 
itt a Felvidéken a tót túlzók kezdeményezéséből, vagy 

üdvözölték, mintegy elismeréséül annak, hogy a válasz- az ö támogatásukkal létesülnek korántsem a nép javát, 
túk érdekeit mindenkor és minden lehető körülmények akarják előmozdítani, hanem igen is hathatós politikai

eszközül szolgálnak az agitátorok kezében.
— A trebosztól Révay birtok moly Révay Mik

lós elhunytéval gazdátlanul áll, valószínűleg visszakerül 
az ősi tulajdonba. í gy értesülünk ugyanis, hogy azt 

. . . .  , báró Révay Gyula óhajtja megvenni. A báró ügyésze
I  uróczvármegye főispánja Brcsz-1 ott járt és tanulmányozta az ügyet. Csak örvendenénk

között legjobb indulattal szolgálja. .Számtalan bizonyí
tékunk van már, a melyek ezen meleg érdeklődést, ta
núsítják igy hát az üdvözlőkhöz mi is készséggel csat
lakozunk.

— Kinevezés.

Football verseny Znióváralján.
Azt hiszszük, Turóczvármegye újság olvasóközön

ségének ügyeimét is magára vonta már a napi lapoknak 
az úgynevezett Football rovata, a melyekben sokszor 
bő részletességei s egyúttal érdekességei vannak leírva 
a Budapesten lefolyt hazai s nemzetközi labdarúgó 
mérkőzések. Alig egy pár eve, hogy e játék orcdoti 
hazájából — Angliából átterjedt a kontinensre sjolenleg 
már az ourópai összes müveit nemzetek legkedveltebb 
játékává lett. Hazánkban nemcsak a fővárosban kulti- 
válják az ifjúság ezrei, de számos vidéki városban is 
igen sokan hódolnak már a sport e rendkívül érdekes 
és edző nemének. 8 ez nemis csoda! Mert bármit 
mondjon is a nemzeti sovinizmus, a football minden 
tekintetben messze túlszárnyal bármifélo más játékot, 
mert nincs hozzáfogható sportnem, mely a bátorságot, 
ügyességet, gyors felfogást, kitartást annyira igényelné, 
mint a football. Nincs játék, mely oly általánosan test
edző, tüdőt, vérkeringést s az egész test szervezetét 
működtető volna, mint épen e játéknem.

És épen azon körülmény, hogy a football a leg- 
tostedzöbb játékok között is az első helyen áll, magya
rázza meg e játék rend kívüli elterjedését s azt a nemes 
vetélkedést, melyet különböző nemzetek fiai e sport 
ágban szünet nélkül folytatnak. Bizton reméljük, hogy 
— különösen Ruttkán s Turócz-Szent-Mártonban, mint a 
hol a szükséges erők könnyen öszszehozhatók — nem
sokára hallani is fogjuk a football egyletek megalakulását 
s a férfias erő nemes vetélkedésében mi sem maradunk 
hátra pl. Zólyommegyétöl, a hol már két egylet is — 
Zólyomban és Bosztorczebányán — működik fiatalsága 
edzésére és erősítésére. Jól tudjuk, hogy sokan ellen
séges indulattal viseltetnek o játéknem iránt, de a vesze
delem csakis kezdőknél feldúlhat elő s kellő vezetéssel 
és higgadtsággal ezen voszélyes túlcsapongásokat is 
mérsékelni lehet. Különben pedig, ezon sportág sem 

já r  több veszélylyel, mint akár a korcsolyázás, akár i 
biciklizés, vagy az úszás, lovagolás, szóval mint a spor 
többi ága. ellenben kiszámithatlan előnye is van mert 
a szervezetre végtelenül edzőleg s erösitöleg hat. Vajha 
gyönyörködhetnénk már Turóczban is ogy-cgy nemes 
versenyben, mely pl. Ruttka és Márton ifjúsága között 
folyik a dicsőség pálmájáért s láthatnék, mint rózsasodik 
ki a sok térti arcz az lidilö levegőn s mint költözik erő 
s élet a kaszinók s vendéglők füstös levegőjében elpety 
hüdt férfi izomzatba!

A kezdet már megtörtént! K hó 13-án Znión, as 
áll. tanítóképző intézetben, a hol a tanárok naponkint 
jálszszák a footballt növendékeikkel — folyt lo az első 
verseny az intézet 111-ad és IV-cd éves növendékei

tyenszky Gyula vriczkói róni. katli. plébánost a vriczkói rajta, ha a terv megvalósulna.
állami elemi iskolai gondnokság elnökévé, Bcrtsch Ottó -  Szalonkavadászat. E kedves vadászsportnak
gazdasági szaktanárt pedig ugyanazon gondnoksá;........
des tagjává novozte ki.

— UJ óvónő. A vallás és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter a Fábián Lászlóné áthelyezésével megüresedett 
ruttkai állami óvónői állomásra Balzsanka Anna oki. 
óvónőt nevezte ki.

— Meghívó. A Turóczmogyei Jótékony Nőegylet 
választmánya o hó 27-én d. u. 2 ^  órakor rendes negyed
évi gyűlést tart a vármegyeház kis termében, a melyre 
a választmány tagjait tisztelettel meghívja Turócz-Szent- 
Mártonban 1902. április 1G. Az elnökség.

— Dr. Ozambel Samu a kiváló nyelvész és hi
únknak jeles munkatársa, hat heti üdülésre Dalmácziába I

utazott. Mint értesülünk jeles munkatársunknak magyar
tót fraseologiája már ez év őszén sajtó alá kerül. Ezzel |

rendkívül kedvezett az idei időjárás, s vadászaink ki is 
aknázták ezt a nem mindonévi alkalmat. a turócz-szt.- 
mártoni vadászok mindössze 8 drb. hosszúcsörüt ojtet- 
tek el. Nálunk ez tekintélyes szám.

— Marion czimen ogy kötet költemény jelent 
meg a budapesti Singcr és Wolfner ezég kiadásában, 
írója Herczegh Jenő a poéta vasutas, kinek költeményei
ből lapunk is több kedves és tartalmas mutatványt kö
zölt. Méla bús hangulat uralkodik az egész köteten ke
resztül azonban minden érzolgés nélkül mutatja be egy 
mélyen érző szívnek dobbanásait. Tehetséges költő müve 
ez, kitől még sokat várhatunk. A díszesen kiállított kö
tet ára 2 korona és megrendelhető a kiadónál Buda
pesten. A legmelegebben ajánljuk olvasóink figyelmébe.

— Szinielőadás Ruttkán. A mit az erdő mesél
nagy szolgálatot teljesít és erre már most felhívjuk az ] czimü^népszínművet 1. hó ^15-én megismételték^ a ruttkai
érdeklődőknek ügyeimét. ' v  .......Ar‘ 1

— Műkedvelői előadást rendez f. évi május hói
műkedvelők. Nem nagy, de lelkes közönség jelent meg 
mely a szereplőket ugyancsak megtapsolta. Nem tudjuk 

, . . . . .  oléggé méltányolni a rendezők buzgalmát, mely Ruttkán
10-en a turóczmegyci jótékony nöegycsülot a melynek ieiiCtövé teszi az ily műkedvelői előadások rendezését.
uj elnöke Justh Ferenczné szül. Batthyány Mária grófnő 
már is nagy buzgalmat fejt ki annak sikere érdekében. 
Az előkészületekről annak idején értesítjük olvasóinkat. 
De már most jelezzük, hogy ez az ünnepség kedvező 
alkalmul szolgál arra, hogy a vármegye magyarságát 
hosszú idő után falakára együtt lássuk.

Halálozás. Egy mindenki által ismert kedves 
üreg úr hunyt el a múlt héten Ruttkán, Voyel János a 
kassa-oderbergi vasút ruttkai főműhelyében alkalmazva 
volt művezető. Rövid betegeskedés pusztitta cl az élet 
erős, edzett ombort. Az elhunyt 30 évig volt a kassa- 
oderbergi vasút szolgálatában egyike volt azoknak a 
keveseknek, a kik a főműhely szervezésénél kerültek

Csak olöro ezen az utón!
— Akantisz utóda. Múltkori hírünket oda módo

sítjuk, hogy Gerő Virgil főerdész znióváraljai állomását 
csak f. évi május hó 1-én foglalja cl. Addig az erdő- 
go.idnokság ügyeit Ilimpjncr György erdész vezeti.

— Iskolai vizsgálatok. A helybeli állami felső
kereskedelmi iskolában a felső osztály évzáró vizsgála
tai f. évi május hó 13—-1G. napján lesznek; az érettségi 
írásbeli vizsgálatok pedig pünkösd után, május 21-én 
kezdődnek és egyfolytában hét napon át tartatnak. Az 
érettségi szóbeli vizsgálatok majd csak június hó folya
mában ojtotnek meg.

— Csák Máté trenosénl vára düledezik. Ennek 
folytán az ottani közig, bizottság fölhívta az illető ura-

annak kötelékébe. Az öreg úr külömben ismert vadász dalom mostani birtokosát, Harcourt Ifigenia grófnőt, 
is volt, kinek medve kalandjait sok mágnás megirigyel-1 hogy javíttassa ki az omladozó várát vagy hordássá le, 
hetné. Egyben példányképe volt a megtestesült tiszte-; mivel a lehulló kövek veszélyeztetik a járó-kelők életét, 
ségnok, a mely nemes tulajdonaiért, a ki ismerte min- j  UJ színigazgatónk. Lapunk egyik utóbbi szá-
denki szeretettel viseltetett irányába. Temetése nagy {mában azt közöltük, hogy az északmagyarországi színi

ellett ment végbe s jelen volt azon egész I kerületet Deák színigazgató nyerte el. Ez tényleg igy 
Ravatalát barátai és tisztelői koszorúkkal hal- j is történt, de miután Deák a délvidéki kerületet is

megkapta, mirólunk lemondott. Uj pályázatot hirdettek 
Halmay Imre színigazgató

részvét 
Ruttka,
mozták el. „ . .

— Kósza hír já rta  be a vármegyét a múlt héten, tehát, a melynek alapján 
moly nem egyebet, mint azt akarta elhitetni, hogy báró {nyerte el kerületünket. 
Révay Feroncz orgyilkosságnak esett áldozatul. A hir 
gyorsan terjedt és a gazdagabb fantáziával bírók már a 
részletekről is tudtak. Utána jártunk a  dolognak és

A hullámok közt. Baleset, bűntény, öngyilkos
ság szolgáltatják áldozataikat a hullámsirnak, s már a 
mi kis Turóczunk sem ment tőlük. A minap turócz-

konstatálhatjuk, hogy a báró igen jó  egészségnek örvend szent-mártoni mosó, sulykoló asszonyok közvetlen kö- 
bizonyára ő maga fog legjobban mosolyogni c hir j /.elében úszott cl egy emberi hulla, a mely azonban

olvasásakor.
— Turóczvármegye közigazgatási bizottságá

nak Április havi üléséről térszükében csak vázlatosan 
számolunk be. A több év óta húzódó pereskedés a raksa- 
nedozori ág. h. ev. egyház és Kubányiné Raksányi Gi
zella között ügy intéztefett el, hogy a bizottság kimon
dotta, hogy Kubányiné nem köteles az ottani iskola 
felépítéséhez hozzájárulni. A vármegyei közigazgatás 
menete teljesen normális volt és a közigazgatási részről 
csak folyó ügyek adattak elő. A főorvos jelentése sze
rint az elmúlt hónapban a közegészségügy nem volt 
kedvező. Különösen sok hurutos és lobbos bántalmak 
fordultak elő ezek mellett a kanyaró, hasi hagymáz

között, a zniói intelligcnczia jelenlétében. Rendkívül *̂ r- ^Hcllán. Mosóczon), roncsoló toroklob és hökhurut is 
dekes volt nézni, a mint a szálaslegényokbői álló két | uralkodtak. Azokat kiket helyben és Ncczpálon veszett 
párt fortélyos ügyességgel iparkodik a labdát rúgások ktt.ya mart meg, Budapestre szállították gyógy kezdésre.

/tóráig i .A többi szakelőadók is csak folyó ügyeket adtak elő.segélyével az ellenfél kapuján belőni. A kétszer Vtóráig 
tartó küzdelemből végre is a IV-cd éves növendékek 
kerültek ki győztesként, mert ügyes üsszjátékukkal 
3-szor sikerült megközelíteniük a kaput s azon a labdát 
berúgni, míg a Ill-ad éveseknek csak egyszer. Az arány 
tehát 1 : 3 a  IV-cd évesek javára. A győztes csapat 
nemcsak éljenzésben, hanem szép díjazásban is részesült. 
A versenybíró l ’árvy Endre tanár volt.

Sokszor halottunk már Turóczban sport egyletről 
beszelni, sőt már tánczoltunk is az alaptőkéje javára, 
szerelnénk is tehát már valahára egy kis sportot is látni, 
mert minden szónál, alapszabálynál, tervczgotésnél 
főbbet ér a tolt..

Nosza tehát ifjúság, előre, repül 
csak vissza kell rúgni!

— Buosuzó. Göllne 
tiszttársai és barátai abbé

Frigyes járásbirósági aljeg 
alkalomból, hogy a bosz-

már a labda, 

E.1\

H Í R E I N K .

— F. M. K. E. Turóczvármogyei választ
mánya ma délután 3 órakor Turócz-Szent-Már
tonban a vármegyeház nagytermében tartja 
meg évi rendes közgyűlését, a melyet a vá
lasztmány elnöke iíj. J u s t h  (lyörgy főispán 
hivott egybe. A gyűlés tárgyát fogja képezni 
az évi jelentés meghallgatása, a zniói óvodá
nak és az egyesület számadásának meg\izs-

tcrczebányai kir. törvényszékhez helyeztetett át, szom- szoló család.

egy hirtelen fordulattal csakhamar eltűnt. — Ruttkán 
pedig egy, állítólag kis-szoszóczi munkás embernek a 
holttestét fogták ki a Vágból, a kiről megállapították a 
megejtett nyomozás folytán, hogy nőve Bakán József 
42 éves. Minthogy pedig az illetőt még előtte való este 
két ismeretlen egyén társaságában látták a vasúti ven
déglőben mcgvacsorálni, a mely alkalommal számláját 
rendesen kiüzette, de tározójában később egy tillért sem 
találtak a gyilkosságnak gyanúja is fölmerült a miért 
is dr. Láng Ernő kir. járásbiró széles körű nyomozást 
nditott meg.

— Köszönet nyilvánítás. Mély gyászunkban, 
moly bennünket a szeretett férj apa és nagyapánknak, 
Vogcl János a cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút mű
vezetőjének váratlan halálával ért, jól eső vigasztalást 
nyújtott kanálisainak, számos barátja és tisztelőinek 
benső részvéte. Drága halottunk iránt nyilvánított eme 
kogyolettoljos tisztelet és részvétért ezúton is hálás kö
szönetét fejezi ki. Ruttka, 1902. április ll-én. A gyá-

baton este a Magyar Kaszinó helyiségében kedélyes 
búcsúzót rendeztek, a melyen dr. Láng Ernő kir. járás
biró meleg szavakkal vett búcsút a távozótól.

— A „Tátra" bank terjeszkedése. Mint zólyomi 
levelezőnk tudatja a Tátra bank Zólyomban fiókot szán
dékozik létesíteni, a mely czélból már alkalmas helyi
séget is keresnek. Nem tudjuk, hogy mily mértékben 
van szükségük a zólyomiaknak uj pénzintézetre, de re
méljük, hogy ha ilyenre szükségük lenne, maguk is 
tudnak szervezni és ha tehetik kikerülik a Tátra bank 
atyai gondoskodását. A zólyomiak különben erősen 
tiltakoznak a Tátra megtelepedése ollcn s bizonyára 
módját is ejtik, hogy ott jól no érezzék magukat — ha 
ugjan mégis oda jutnának.

— Dr. Fáy Gyula míniszt. titkár, az orsz. munkás 
botegsegélyző pénztár igazgatója a napokban felvidéki

Április 11-dike az erdőben. Nemcsak az állami 
tanintézetek ünnepelték meg ápr. 11 -tűkét, de a fele
kezeti iskoláknál is ott, a hol hazafias szellemű tanítók 
vannak alkalmazva. így értesülünk, hogy Szklonón 
Szcntgyörgyi József tanító és Schröder Gizella tanítónő 
vezetésével nemzeti ünnepet rendeztek a közeli erdő
ben, a mely alkalommal dalokkal és szavalatokkal em
lékeztek meg a nap jelentőségéről. Az ünnepélyt táncz 
követto, a melyen a község lakói is részt vettek.

-  Szerkesztői üzenetek. — ——
— Dr. Cz. S. Kellemes üdülést kiváunk. A c/.ikksorozat- 

ról azonban nem mondunk le. Majd alkalmasabb időben, — 
V. J., Ruttka. Sorait a kiadóhivatalnak adtuk át. — H. J., Lo- 
soncz. Szives figyelmét köszönöm. — P. E., Znióváralja. Igen 
örvendek. hogy a verseny szépen sikerült. Ilizony ideje lenne, 
ha nemcsak beszélnénk, de tennénk is minden téren — R. V., 
Helyben. Már ki volt szedve, egy más kézből jött tudósítás. — 
N. B., Budapest. Kiismerő sorait köszönöm. — Ruttka. Igen

Annak a bizonyos mozgalomnakkőrútjában Turócz-Szont-Mártont is meglátogatta és itt csalódik kedves barátom
«> illotékcs kisrukkol a b e te g s é g e d  ,. t a lá r  Ügyében “ " ’o'kka'í m « nevei”  “J' 
konferált. Minden esetre kívánatos, hogy ez 
intézmény minél nagyobb körben elterjedjen,

— Fogyasztási szövetkezet Znióráralján La
punk egyik barátja arról ad hirt, hogy Znióváralján a ..........  _.................... __ ......... ...................... ...
tót túlzók ottani hívei fogyasztási szövetkezetét Óhajta- után sem. Sőt jobb ha előbb a gyűlésen tárgyaljuk, 
nak létosiloni, a melynek csak az lenne az egyedüli 
czélja, hogy az ott már megtelepedett kereskedőknek 
keresetét csökkentsék. Minthogy pedig állítólag erre a

. adatokkal, meg nevekkel fogom a dől-ot ismertetni. Mert ér-
a humánus uenies arra. De azért csak legyen nyugodtan, Önt semmi ve

szély sem fenyegeti azért mert a dologról újságban akart írni 
— hiszen a mint soraiból kiolvasom — ön arról a mit irt 
igen-igen keveset tud. — B. 0., Znióváralja. Megkaptam, de cz 
a szám akkorára már be volt töltve. Nem lesz az késő gyűlés

F e le lő s  s z e r k e s z tő  : l l e i  e e v , t r i l l a ,  
Főinunkatárs. Iliin ll J ú iio * .



Turócz Szt. Martoni m. kir. jár. erdőgondnoksagtól.

1902. évi 137. szám.

Faárverési hirdetmény.
Az alább megnevezett birtokosoknak tariasztásra 

esedékes és hatóságilag engedélyezett vágásiért!Jelein 
nyilvános szóbeli árveréssel egybekötött zárt írásbeli 
ajánlatit versenytárgyalás utján a következő famenynyi- 
ség keríti értékesítés a lá :
I. Szklabinán 328 db rudfa 1089 f. fatörzs 603 m 3693-65 kor. tőért.

4 Turócz-Szt.-Márton,

2. Blatniczán
3. Szt.-Mihályon II „
4. Hájon 162 „
5. Csremosnón 10 „
6. Znióváralján 14 „
7. Szklenón 16 „

2766 . 
485 .. 
673 „ 
434 ., 
511 „ 

954 ..

1254 „  6657 .- 
453 .. 3157.50 
469 „  2701.90 
477 „  4058.— 
462 „  2370.80 
1599 „  12135.60

Mindenki ne k njií nllni tó
a most 40. kiállást írt Dr. UŰltSr "rvosi ta- 
nácsos miivé a

bántott ideg- és
sexual-rendsserről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portomentcsen küldi
Curt Köbér, Braunsehweig.

F e l v i d é k i  Í1 I r  a d  ó.

Összesen 541 db rudfa 6912 f. fatörzs 5317 m ; 34774.45 kor. tőért.

Az árveréssel egybekötölt versenytárgyalás folyó 
év április 28-án d. e. 9 órakor a turóczszcntmártoni 
in. kir. jár. erdögondnokság hivatalos helyiségében fog 
megtartatni, melyhez venni szándékozók azon kijelentés
sel hivatnak meg, hogy zárt írásbeli ajánlataikat az ár
verés megkezdéséig alulírott kezeibe nyújtsák be. A zárt 
Írásbeli ajánlatokban, melyekhez a becsár lO°/0-a óva
dékképen. készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírok
ban csatolandó, az ajánlattevő nevét és lakhelyét ponto
san megjelölni s a felajánlott vételárt számokkal és he
tükkel olvashatóan kiírni s azt kijelenteni tartozik, hogy 
az árverési feltételeket ismeri s magát azoknak aláveti. 
Ulvashaílan s a fenti követelményektől eltérő, hiányos, 
bélyegtclen, későn érkezett, valamint pót- és utóajánla
tok, figyelembe vétetni nem fognak.

Az árverési feltételek az alólirt erdőgondnokságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Turócz-Szt.-Márton, 1902. évi április hó 9.
M. kir. jár. erdőgondnokság.

771. sz. 1902.

Arlejtési hirdetmény.
Vallás is  klízokt. ra. kir. Miniszter ér f. évi 16.170. 

i szánni magas rendeletével az ivánkafiildi állami elemi 
iskolai építkezés alkalmával tegaliatnsilaiuli'i munkaiatok 
költségeire 11.321! kor. 67 Allén méllóztntull engedélyezni.

Ezen építkezési munkálat lógaiiatosilasára az ár
lejtés folyó évi április hó 30-án délelőtt 10 Órakor hi
vatalomban fog megtartatni.

Az épület a magas miniszteri tervek V. szabvány- 
lap szerint a megfelelő melléképületeket j>edig ugyan
azon tervek XXV. szabványlap szerint készítendők cl.

A zárt ajánlatok a megfelelő 10%-nyi bánatpénz
zel folyó évi április hó 30-ig délelölt 10 óráig nálam 
benyújtandók. Később érkező ajánlatok nem fogadtat
nak el.

A műszaki műveletek hivatalomban naponta 10—12 
óra között megtekinthetők.

Turócz-Szt.-Márton. 1902. évi április hó 14-én.
Turóczvárinegyc kir. Tanfcltlgyclőségc.

Berecz Gyula, s. k.
kir. tanfelügyelő.

2349—1901. tik. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a zniói köles. seg. pénztár 
végrehajtntónak l’elrás János ésl. végrehajtást, szenvedő 
elleni 217 kor. tökeköveteléss és jár. iránti végrehaj 
tási ügyében a znióváraljai kir. járáshiróság területen 
levő Divéken fekvő: 1. a ilivéki 110. sz. tjkvhen A. I. 
1 — 4. ssz. a. foglalt B. 1. t. a. egészben l’otrás János 
nevére irt ingatlanra 413 korona. 2. a divéki 111, sz. 
tjkvhen A. 1. 1. ssz. a. foglalt 11. 3. I. a. ugyanazok 
nevére irt. nemkülönben a B. 1. 2. t. a. Beírás András 
és kk. Potrás Zsuzsi nevére irt egész ingatlanra 33 kor.
3. az ugyanottani 25. szljkbcn a . I. 1. sszám a. f  3. 
SSzám a.* foglalt B. 3, 1. a. egészben Chvojka Mihály 

Inevére irt ingatlanra |B0 koronában mogállapitott ki- 
1 kiállási árban az árverést elrendelte és hogy a fennehh 
megjelölt ingatlanok az 1902. évi május hó 3-lk nap
jának d. e. 10 órája Divék község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
IO°/0-ál készpénzben, vagy az 18*s 1. EX. tcz. 42. g áhan 

jelzett árfolyammal számitolt és az 1*81. november l én 
3333. sz. a. kelt igazságügyin, rendelet *. g-lnin kijelölt 
óvadékképes értékpapírokban a kiküldött kezéhez le
tenni, avagy az 1881. EX. tcz. 170. g-a értelmében a 
bánatpénznek a bíróságnál időleges elhelyezéséről kiál- 
litotl szabályszerű elismervényt áf szolgáltat ni.

Kir. Járásbíróság, mini telekkönyvi hatóság.
Znióváralján 1901. dcczember hó 31-én.

Dr. Bedö Béla, kir. aljbiró.

T a a u i ő  f e l v é t e t i k
íi l . - s / . t - i i i á i ’t m i i  m a g y a r  n y o m d á b a n .

19(12. április. 20 1(1. szilül.

A  R ic h t e r - f é le

LINIMENTüM C A P 1 COMP.
H o r g o n y -P a in -E x p e l le r

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsölésfd alkalmnzlntik j 
koszvénynél, csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 1 
■ — m óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket { 
dobozokban a„HorgonyM védjegygyel ős a„Richler“ ezég- ( 
jegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. < 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható.
Főraktár:Török J ó z se f  gyógyszerésznél I 
B u d a p e s te n . F

F tichter F. A.d. és társa,
^  28&8Z. és k i r .  nd v & ri s z á l l í tó k .

.  R u d o ls t a d t .  . .

H irdetéseket 
jutányos áron 

elfogad 
lapunk 

kiadóhivatala,

Z P Z  TOP

1 0 0 0 . 0 0 0 IjBSi
KORONA .»

ESETLEG fl LEGNAGYOBB NYEREAAENYíF mm
Egyedül valódi angol

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

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

nek és mellnek összes betegségeinél elerhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást. a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3.

! Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztitja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést. 6. Kitűnő hatása vau fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj
betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, mii, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, köszvényt, fülfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy 6 dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Uerczegovinába I kor. 60 fillér. Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo

zása vagy lefizetése mellett.

mikor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
i v u c i l  oZ,CIlVL.U . tása van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá- 
czió t vagy amputálást, ha

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi
centifolia-kenőcsét

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van. a fájdalmak egyhitésében
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kcnöcs használtaik, a gyermekágyasok mcllhajainál, 
a tejelválasztás akadályainál, mellkeményedésnél, vörhenynél, mindenféle régi hajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál i s ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt Sebőknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint iiveg- 
és faszilánk, homok, dara, tövis stb .: mindenféle daganat, kinövés, karbunkuliis, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, tgett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, flllbajt és a gyermekek Bitesedését 
stb. stb. Sjétkiildés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt 3 korona ön fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványuk vételétől és kérem vigyázni, le.gy 
minden tégelyen a ez ég: .urangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf; Limited Pcegradá 'beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében fcliilmulhatlan szer, sohasem romlik cl, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebi) és hathatósabb, és sem a meleg, sém pedig a hideg m in 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványukat 
vagy efféle sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekéit’csak 
lekfeljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden csaimlnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett védjegyekkel valödian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimezni:
Thlery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Robitscü Sauerbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten: Török .1. gyógyszerész, Zágrábban: Mittehach .1. gyógyszerész 

és Bécsbcn: Brady gyógyszerésznél.
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li i v á l  ó a z c rje n c s e
TÖRÖK-nól

Nagyon sokan szerencsések lettek általunk. 
Hat millió koronánál többet nyer

tek nálunk nagyrabecsült vevőink.
Az egész világ legesélydúsabb sorsjátéka a mi

m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem
sokára újból kezdetét veszi.

100.000 so,,s'i,,s}' 50,000
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát 
az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt 
sorsolási jegyzék kimutatása szerint.

ö hónap alatt összesen Tizenhárom millió
160.000 koronát, egy hatalmas összeget sor 
sóinak ki. Az egész vállalat állami felügyelet 
alatt áll.

Az 1-sü osztály eredeti sorsjegyeinek terv
szerű betétjei a következők : 
egy nyolezad fit .75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed ' . 1.50 - 3.—
egy fél '..j - 3. * 6.
egy egész .. 6. „ 12.—

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz be
küldése ellenében küldjük szét. Hivatalos ter
vezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk 
azonnal, de legkésőbb

f. óv május hó 1-ig
bizalommal hozzánk küldeni.

Török A .íJsa
BAJVKHÁ 35

Budapest,
Hazánk legnagyobb detail 

osztálysorsjáték üzlete.
Föárudánk osztálysorsjáték osztályai 
Főüzlet: VI. Teréz-körut 46/a. 
Fiókok: 1. Váczi-körut 4.

,, 2. Muzeum-körut 11.
„ 3. Erzsébet-körut 54.

Kérek részen 
jegyet a hivatalin

kun

TÖKÖK A. és TÁRSA bankháza Hinta pást.
I. oszt. ni. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors 

a ttel együtt küldeni.
i l utánvételein! kérem ) a . ... .

na  ö s s z e g b e n  ; poítautnlvAiiynyal küldöm '  11
(mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)I tö rlen d ő

Fkia.-ióliiTBjilMIDT. Szv. M oskótfll ForonOJHÖ - N^"in. a mrúc/.szentroáifoni magyar nyomdában. Moskóczi l'.-né.
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