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A  lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések akiadóhivatalra czimezve Túró. z-Szt.-M ártonbaküldendők 

K iadóhivatni: A turocz-szt.-martűni „Magyar Nyomda".

Hirdetések l.'gjutányoMiilihan, á rszabály szerin t
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

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

kedetére, a melyet jó lenne a cseh-tót olmlltziTrencsén és Brumov.
„Brumov ós Trencsén a csoh-tót nemzeti 

kölcsönösség városai.“ Ennek következtében 
legjobb lesz Brumov morva városában keres
kedelmi iskolát nyitni a tót ifjak részére. így 
okoskodik az olmützi „Slov. Národny Listy.“ 
Hogy a mikor a kánikula, ha csak a naptár
ban is, bekövetkezett, sok mindenféle csuda
kacsa röpköd a levegőben, az régi tapasztalás, 
azt mi is tudjuk, s igy az említett lap eszméje 
fölött még azon esetre is bátran napirendre tér
hetnénk, ha az az eszméje ott Morvaországban 
tényleg visszhangra találna, mert hisz mi azt 
is tudjuk, iiogy bár még külön iskola nincsen 
is a két tartományban tót ifjak számára, elegen 
vannak tót túlzóink között, a kik mint „a haza 
liü fiai" gyermekeiket cseh középiskolákban ta
níttatják, — hogy mi ezólból? Ezt ők tudják 
a legjobban. De ehhez nincs szavunk, mert kiki 
ott nevelteti, taníttatja gyermekeit, a hol neki 
tetszik, s a következményeket is ö viseli, meg 
a gyermekei.

Ámde a terv megokolásához már szavunk 
volna. Hogy mivel Brumov és Trencsén a cseh- 
tót nemzeti kölcsönösség városai, ezért Brumov 
a legalkalmasabb arra, hogy ott a tót ifjak 
kereskedelmi iskolát kapjanak. Erről a különös 
kölcsönösségről most hallunk először, sőt még 
Brumov városáról is, mi természetesebb hát, 
mint, hogy utána jártunk ezen kölcsönösség 
minémüségének. Fáradságunkat teljes siker 
koronázta. Megtudtuk ugyanis, hogy Brumov 
jelentéktelen kis morva városka a Vlára és a 
magyar határ közelében, és különlegessége az 
abruinovi papucs, a melyet a brumovi mesterem
berek a trencséni vásárokon is árusítanak. 
Ennyi, csakis ennyi köze van Trencsénnek 
Brumovhoz, s ebből a nevezetes politikai és 
nemzeti, igazán benső viszonyból következteti 
az olmützi lap a cseh-tót nemzeti kölcsönösség 
létezését a két város között. Habeat sibi!

De fordítsuk komolyra a szót. Trencsénröl 
s annak meggyanusitásáról lévén a szó, helyén 
valónak, időszerűnek Ítéljük egy kis vissza
pillantást vetni annak egy 41 év előtti csele

lapnak is tudomásul vennie. Negyvenegy évvel 
ezelőtt — 1861-ben, s mindenki tudja, hogy 
miről nevezetes ez az év a magyar alkotmány 
történelmében, — - a tót ultrák konventikulumot 
tartottakTurócz-Szent-Mártonban, amelyen újabb 
memorandumnak a fölterjesztését határozták 
el. Hogy ez a memorandum mit akart, azt körül
belül mindenki tudhatja, a kinek előző hasonló 
felirataikról van tudomása, s ezen memo
randum létrejöttét, bár semmi eredménye nem 
volt és nem is lehetett, még most is ünnepük, 
ha jól tudjuk, a turócz-szt-mórtoni tótok. Akad
tak azonban 1861-ben is hazafias érzelmű tó
tok a túlnyomó többség még most is az, — 
a kik tiltakoztak a tur.-szt.-inártoni tót kon- 
ventikulum határozatai és a memorandum ellen, 
s e tiltakozók között ott volt ős Trencsén vá
rosának képviselőtestülete is. Tiltakozó fel
iratát példaadás és okulás czéljából szószerint 
közöljük, a mint következik.

411. sz. Mélyen tisztelt képviselőim/ Nagyra 
becsült honatyák! Azon térim szét szülte örök igaz
ság alap elvéből indulva — miként egy nemzet aka
rata. óhajtása és kívánalma, az össznemzet egyes tag
jainak eszméletében, mint a korszelleme a történt 
tanúsága szerint ősszhangzóan szokott nyíl vány ülni, 
bátorkodunk Sz. kir. Trencsén Városnak tótajku, de 
magyar szellemű és érzelmű; — magyarajku testvé
riünkkel elválaszthatni lan s örök időkre összetört 
kapcsolatban lévő — összes lakosság nevében a mé
lyen lisztéit képviselőim/ színe eleibe járulni saTurócz 
szent Mártoni magány értekezlet által beterjesztendő 
Memorandum ellen, kővetkező ünnepélyes óvasunkat 
kinyilatkoztattni.

Mi, kik a felső Magyarországi tótajku lestvé- 
reinkkel mindég karöltve járni, szeretett hazánk ér
dekében mindég egyetérteni szoktunk; miután szi
vünkben oly természet szülte akarat, óhajtás és ki
vánalom ; mely a. lelsö Magyarországi összes tótajku 
lakosság a magyar ajkú testvéreink iránti viszonyát, 
uj formában óhajtó megalapítását egy közös akarat
nak kifolyása lenne, s melynek realizálásán össz
hangzó nemzeti fohászunk fllgne nem nyilványúlf; 
nem valljuk és nem is vallhatjuk a Tftróez Szent 
Mártoni magány értekezlet következtében formu'.ázott 
memorandumnak kívánalmait oly sajátunknak, mint

a melyeknek hozásánál városi közönségünk és felső 
Magyarországi tótajku lakosság is képviselve, akár 
közvetve, akár közvetlenül részt vett volna.

Es igy mivel ezen kívánalmak, csak egyes 
egyéniségek, tehát csak egy oly töredéknek, már 
ismét újra megkezdett fondorkodásainak rögzött ki
folyásai : kik mint már számtalanszor úgy jelonleg is, 
a felső Magyarországi tótajku lakosság vezotöévé 
magokat foltólni akarták, alkotmányos szabadságun
kat és függetlenségünket a nemzetiség palástjába hur
kolva. csupa önérdek hajhászatból egy absolut hata
lom kezébe játszani nem iszonyodnak; tiltakozunk 
tehát külünüssen a magyar földterület azon részének 
melyen a tútajkuak laknak „felső magyarországi tót 
kerülőt" elnevezése s netalán városunk területének 
is abba leendő beolvadása, mint a Magyarországto- 
rülcténck politikai fen állásában csorbát okozni akaró 
szándok ellen : tiltakozunk ezen tót kerület számára 
külön váltó, és külön felebbezési törvényszéknek fel
állítása, és a névszerint megnevezendő megyékben a 
tót nyelvnek kizárólagos használása, altaljában az egész 
memorandumnak elve és szelleme ellen, mely soha 
nemzeti öntudatunknak kifolyása nem vólt, és nem 
is lesz.

Midőn tehát magyarajku testvéreink irányában 
oly frigybe — mint Jákob fiai testvérük Jósof ellen 
szövetséget kötve, s ez által nyomort, éhséget, és 
más Isten büntetését magukra vonták — lépni nem 
akarunk; emlékezetben tartva, a 900 évet felül ha
ladó múltat, melyben magyarajku testvéreinkkel foly
tonos egyetértésben éltünk, jó és bal sorsban mindég 
egyenlően osztoztunk és soha elválást viszketokség- 
től vczércltctivc nem valánk: elmulasztathatlan pol
gári szent kötelességünknek tartjuk, a Turócz Szent 
Mártoni magányértekezlet ellen tellyes roszallásunkat 
kijelenteni, és a mélyen tisztelt képviselöliáz irányá
ban — mely már első fclszóllalásábnn kyolelte 
azon elveket, midőn a már és elfogadott feliratban 
kijelenté, hogy a bon külön ajkú polgárainak kész 
megadni mind azt, mi az ország területi és politikai 
szél-darabolása és a  törvényes önállóság koczkázta- 
tása nélkül megadható — a nemzeti kérdések bölcs 
belátása szerinti szerencsés megoldása érdemében tel
jes bizalmunkat alázatos tisztelettel kinyilatkoztattni.

Magunkat atyai kegyeikbe ajánlva, maradunk 
Trencsénbcn, az 1801. évben Junius 15-én tartott 
képviseleti közgyűlésünkből a mélyen tisztelt képvi-

A „ F E L V I D É K I  HÍR AD Ó " T Á R C Z Á JA .
A Riíkóczy-korszak Turócz- 

megyében.
Irta: Bráz Béla.

(Folytatás.)
De a nemesség tartozik pddig táborban maradni, 

míg ar. ügy felfogadott zsoldos katonák által a teljes szám 
botültetik, mert vannak oly elszegényedő!! nemesek, a 
kik mások helyett szolgálnak, most is, vagy ezentúl is 
személyesen akarnak szolgálni, mivel zsoldos lovasokat 
nem képesek felfogadni; már pedig, ha a megyei ne
messég szétoszlanék, hadi confusió következnék s fámmá 
geruntur holla az ellenség vérszemet kapna. A zsoldos 
katonaság kivetésére Rákóezy április II-én Egerből ezt 
írja megyének „az országos terbeltetéseket eonsidcrál- 
ván a portalis hajdaság kiállítását rclaxaltuk oly módon, 
hogy a nemes vármegyék egy portálul négy-négy jól 
fegyveres Hajdúkat állíttassanak ki.“

Hercsényi Nyitráról ápril 2 0 -án ezt írja a megyé
nek : ,,minthogy a Tok. N. vármegyék sokszori instan- 
t iá jók által a in. fejedelem előtt jelentették és kívánták, 
hogy az pcrsonális lnsurrcctiójuk soldos katonák elő- 
állítására accomodáltatnék, sok rendbeli deelanatiokat 
az personalis insurrertionak diHÜMiUását mutatván, kire 
is pro voto méltóztatván magát az m. fejedelem resol- 
válni, nincs kéc.ségcin alkalmatosaid) is ennél, nem esik 
az a nemes vármegyéknek nehezére az eddig rendetlen 
és improporlionalu insnrrccl lóját tekintvén, mert eddig

nemesség szolioritássa (többsége) ki a nomos vmegyék 
I szolgáiba líra magát upplicálván, ki pedigli az fegyver
kezésre inhahilisnok magát (ledarálni nem szégyclvén, 
adott okot. az táboron lövő egyházi nemességnek min
den kikereshette móddal való haza szökésre.“ Ezen le
irat lián adott utasítás szerint a buli létszám ezredekre 
oszlik, Trencsén, Árva. Liptó és Turócz tartozik egy 
ezredet kiállitáni, minden ezredben van 1 0  század, min
den században 80 grogárius (közlegény) a tiszteken kí
vül. Trencsén kiállít 4, Eiptó 4. Árva Turóczczal együt
tesen szintén .4 századot (compániátí tartozik kiállítani 
összesen 1 0  sereget, vagyis egy ezredet.

.v tiszteket, főhadnagyokat maga a megye nevezi 
ki, kiknek lizetését maga procuraíja a hadi regulámén - 
lum szerint s nem több, mint a mezei hadaknál volt. A 
Stábra havonta 61 irtot lizet a megye. Az ezredest — 
jelenleg Pctrdczy Istvánt -  a fejedelem nevezi ki, a 
többieket a megyék közös egyetértéssel ajánlják, kik 
közül az ezredes választ. Petröczy ajánlatára megvá- 
lasztattak ; főkapitánynyá : Eubinszky, alkapitánynyá : 
Huszár Imre, főtrázsamesterré : l’oturnyay Ferencz.

Megyénk helyeselte a fejodolem intézkedését a 
zsolgos katonaság szervezése iránt. S habár voltak egye
sek. kik a fejedelem intentiója s intézkedése ólé akadá
lyokat s nebézzégeket akartak görbíteni. Okolesányi 
Pál rábeszélése folytán a megye mégis magáévá tette 
a fejedelem leiratát s Hercsényi intézkedését s elhatá
rozta. hogy azokat kik ellenzékek, karhatalommal s 
büntetéssel bírja engedékenységre.

Turóczra. Hercsényi felhívása alapján a 46 és fél 
porta után, minden portára í hajdút, számítva, esett 
volna 186 zsoldos. De miután még voltak a táborban 
hadi szolgálatban megyei hajdúk, ezért Írja Hercsényi

Nyitráról, hogy a 186 létszámba ezek és beszámíttassanak. 
A 4 megye összesített seregének főkapitánya dr. Révay 
Imre cd Ngysa., alkapilány Heniczky (iábor, főstrázsa- 
mester Eürdügh. A főtisztek (Stáb) fizetése: főkapitányé 
egy hónapra 60 Irt., vieokapitányé 48 föstrázsamesteró 
44 káplányé 12, borbélyé 0 Irt. a közlegénység tiszt
jeinek lizelcse; főhadnagyé 21, Yicohadnagyé 15, tize
desé -I Irt. 50 gregariusé 4 Irt.

A nemesi felkelés helyébe szervezendő zsoldosok 
kiállítása azonban nagy akadályokba ütközött, mert a 
vármegyék ezek előállítására s a díjazásra nézve nem 
tudtak közmegegyezésre jutni, miért is Hercsényi felhívja 
a I megyét, hogy az ügy fontosságánál s sürgősségnél 
fogva azonnal küldjön hozzá teljhatalmú megbízottakat 
Nagy-Szombatba. Mint láttuk a Selmeczro összehívott 
országos tanácskozásnak czélja az volt, hogy a magyar 
szabadságért fegyvert fogott confocderált hadak s a 
bécsi udvar közt fegyverszünet tartassék oly czélból, 
hogy a haza javára ezélzó békealkudozások mielőbb 
érvényre jussanak, de inivei ez ügyben a bécsi udvar 
részéről semmi garantia nem helyeztetett kilátásba s 
Rákóezy a bécsi udvar egyszerű Ígéretére mit sem 
alapit hatott, a múltból veit tapasztalás után, ez a tanács
kozás is meddő maradt. A bécsi udvar azonban újból 
béke ajánlatokkal lépett fel, a mit a fejedelem a rao 
gyökkel tudatott, Egerből april. 24-én.

„Mivel pcnigli az ellenkező fél ujjolagh (Isten* 
tuilgya szivét sineórilássa iránt az idő is ki fogja je len
teni a békességre czélozó Tractát követeinek beküldé
sével proponáltatni insinuálta a jövendőbeli facificationak 
állandó incgbmaradhatásáról a szükséges és mindennek 
felett kívánatos garantiát avagy ke ességet . . . elhal-

^Folyt. köv.)
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n;ik közönsége.
Hiszszük ós tudjuk, hogy Trencséu város 

mai hazafiad lakossága is a fiuk és az uno
kák — legerélyesebben tiltakoznék s el is 
kergetné, ha ki a brumovi papucsokkal a cseh
iét kölcsönösség eszméjét igyekeznék becsem
pészni falai közé.

A Turóczmegyel Jótékony Nőegylet ulapitá-
sának negyedszázados évfordulóját egy nagyobb szabású 
ünnepség rendezésével szándékozik megünnepelni. Kz az

sclö liáznak alázatos szolgái, sz. kir.Troncsin város- nőin. Hozzá még a pénz hazaküldése is pánszláv banká
rok által inonopolizáltatik. Magyarországba vagy a /iv-
nosztcnszká banka, vagy a Tatra utján jön az amerikai ...... , -

, „ ,0  mól.......k* ,iun lilwii l.anUjírj:, ...... alig. l «  ,l.'li;hii..a MlllravaflIr uro va.i tor-
..............  hús, mllvun .•Ou-tin'-i 'lijal ./ám llanat >«»■ * a lurcmluMSI J c ^ x f ü  hámlor kflijif. tar,, iirao

null,'naljiit. I uliái látjuk......is a |»áiiszlu- vállalna ul. amihun neki /••;*"«.» 1  ivailaniü oRyloti iil-
" \ámluulása alaii allanak s hazánk lámu-aló clnilk. /,"/■»,/ Hu'la egyK u ntkar stb soKé.ikoziii fognak.

imák ellenségei kerülnek A szép lürdőparklmn kilenez satorlian fiatal hölgyek
élességeket, gyümölcsűterezven. mini

viznius

>l is t^ .T édH bT Ídeie , íi löó kormán vünk ezni haj szalui- mimleiilélo üseusobcicsót, szivart.
lásához hczzálugull, roméljilk. lingy a helyes módozatot stb. lógnak árulni, -  lösz vilugpouta is s inas egyéb.

Modern harcz.

(Sr.) Nap-nap után látjuk, hogy a helybeli lakosságot 
mennyire lekenyerezik az iparvállalatok s hozzá még 
(.'seb-Morvaországból. Sziléziából és (ialicziából szláv 
emberanyagot importálnak, mely az ö polikájuk meg- 
orösitésére szolgál.

Csakhogy még más baj is ered ebből. Vargha 
Gyula felolvasásában mondja: „A népesség fejlődése 
nemsokára eléri azt ív határt, mely kizárólagos mezö-

mcgtalálji
Ne csak a vezérektől várjuk a hazafia 

hanem tartsa mindegyikünk kötelességének 
súg megerősitésén erejéhez képest működni, s igy egyesült 
erővel a pánszláv terjeszkedést visszaszoríthatjuk.

Megyei élet
(Turóczvirmegye közig, bizottságinak gyűlése.)

Turóczmcgye közig, bizottsága e hó 12-én tartotta 
meg rendes havi gyűlését ilj. Justli György főispán elnök

gazdasági jelleg mellett elérhető.•• A népesség szaporo- leto mellett. — Hcrocz Gyula és Justli Kálmán biz. tagok
dása a pár cxoclleneo mezőgazdasági jellegű varme
gyékben rohamosan csökken jdd. az utolsó évtizedben 
Csongrádmcgyében 17*<J°/0-ról 9-7 °/0-ra. Csanádvármc- 
gyében 19-8°/0-ról 6-7 °/0-ra.

Ha majd a nemzetiségek teljes erővel hozzálátnak 
az ipari alapításokhoz s a tősgyökeres magyar vidé
ken pedig csak a megszokott tempóban fog csúszni, nem
sokára a nemzetiségek szaporodása felül fogja múlni a 
magyarságét.

A mint a magyarság expansiv erejét elveszti, mi 
felvidékiek észrevétlenül el fogunk tűnni, mert csak a 
magyar faj dominácziója önt belénk erőt és kitartást. 
Ezekből látható, hogy küzdelmünkhöz 
fejlesztése létfeltétel.

Már most az a kérdés, hogy mi a teendőnk c té
ren ? Legelső kötelességünk a társadalmi tevékenység 
terén aktív és passiv szervezkedés, ne csak az államra 
bizzunk mindent.

kivételével, akik elmaradásukat igazolták, az összes ta
gok .jelen voltak: a jegyzőkönyvet Csepesányi Sándor
tb. m. főjegyző irta.

stc pedig tánczmulatság a nagy étteremben. Ked- 
munkát, vezötlen időjárás esetében az egész ünnepség fog e to 
magyar- romben lefolyni. Hogy ez az ünnepség mennél kodélyo- 

rvcsüll sebb és családiasabb alakot öltsön és hogy mennél 
nagyobb számban részt vehessen benne a közönség, a 
belépti dijak és a bazári árak igen mérsékeltek lesznek. 
Az ünnepély tiszta jövedelmű az egyesület pénztáráé, 
tehát a szegényeké lesz, bízvást remélheti tellát az egye
sület. hogy megyénk közönsége már a jótékony cxélra 
való tekintettel is tömegesen részt fog vonni e szépnok 
s mulatságosnak ígérkező nyári ünnopségen.

Egy derék ember halála. Alsó-Rubinból írják 
nekllk : E hó Id án temettük el Alsó-Rubinban felső- 
kubini Moskó Dezsőt, a város birájál. Hogy mily he
lyei töltött ö itt be. azt csak most látjuk, mikor elvesz
tettük. A szó legszorosabb értelmében pótolhatlan. Nem

ik, hogy páratlan tevékenységgel, kitartással igyoko-
.1 szőr is Kévay Gyula báró, zott a városka érdekeit előmozdítani, hanem az itteni

mini az erdei kihágási ügyek másodfokú elbírálására 
és a munkaadók és munkások között fölmerülő vitás 
kérdések elbírálására hivatott bizottságok tagja esküt 
tett. — A kormányleiratokat, jelentéseket stb. jobbára

magyarságnak egyik legerősebb oszlopa dűlt ki volo. 
A hol a haza, a nemzet Ugye került szóba, rögtön se
besebben dobogott magyar szive, lelkesedése nem ismert 
határt, könny csordult ki a szeméből s kész lelt volna 

j bármely porezbon életét odadobni áldozatul, ha velő
tudomásul vették. A Biolek Antal ny. tanító ellen clren- imádott hazájának használhatott volna. Nőm volt Hálá
déit fegyelmi eljárást megelőző elővizsgálatról szóló fő
szolgabírói jelentési véleményezés végett kiadták a vin. 

fajmagyarság tiszti ügyésznek. — A kutyazárlatok megtartása körül 
tapasztalt szabályellenességek pontos feljelentésére 
állatorvost utasították, s az állategészségügy állapotáról templomban 
szóló jelentés kapcsán az alispán a gyepmesterek alkal- 

Józan gondolkozás folyamaként, fe- mazására s esetleg a gyepmesteri szabályrendelet terve
zetének boterjosztésére utasitfatott. — A lurócz-szent- 
mártoni felső keresk. isk. igazgatóság kérvényét egy

leslcges tőkéinket ne engedjük magunk ellen felhasz
nálni, vonjuk ki azokat a pánszláv vállalatokból s fok
lessük magyar vállalatokba gyümölcsöztetés végett. ... , , . , . .. ,
Égjünk jövedelmeinknek megfelelően, vagyis ne kiiltekez- "m kesesk. .sk. tanfolyam folnUiOw txi-g.vab.-m pártoló- 
zünk nyakra-főre, miáltal elkerüljük, hogy a jiáuszlávok terjesztik föl a küzokt. miniszterhez. Tárgyalás és 
kétes értékű és drága támogatására rászoruljunk, sőt elintézés alá került továbbá több iskolának, tanítónak,
igyekezzünk vagyont is szerezni, miáltal a magyar tőke községnek a kérvénye 
erőben nyer. Törekedjünk az ipari és kereskedelmi te
vékenységet ügykörünkbe vonni s szoeziális reformokkal 

népet magunkhoz kötni. Ne csak a nemzetiségi, de

panasza és egyéb ügye.
A tiszti főorvos jelentéséből fölemlítjük, hogy bár 

halálozás nem volt nagy, a közegészségi állapot még-
a tősgyökeres magyar vidéken is, ezen okból az egész sem nevezhető kedvezőnek. A liökhurut járványszerü

alakot öltött, több helyütt kanyaró is uralkodott, még 
pedig jobbára halálos kimenetellel. Szórványosan hasi 
hagymáz, himlő, vörlieny, roncsoló toroklob és föltőmirigy 
is mutatkozott. A kellő óvóintézkedések megtörténtek. 
A himlőoltásokat az egész megyében befejezték. A 
stubnynfürdői orvosi körben a  mészárszékeket, vendég
lőket, pékmülielyckot stb. rendőrorvosilag megvizsgál- 

mennyif a "rájuk lorditoü ,ik  s * <;'-(in l.hitl-télé szikvlzgj-árat tisztátnlansij; minit 
nk. bezárták. — Ruttkáról egy elmebeteget tébolydába szál

magyarság közreműködése szükséges. Írjuk zászlónkra 
az iparpártoiás jelszavát s azt kövessük, mert a ma
gyarság, mint fentebb jeleztem, csakis ily módon tart
hatja meg, illetőleg fejlesztheti domináczióját. Minden 
esetre a magyarság helyes fejlesztésére szükségünk van, 
néhány reformra, melyek társadalmunk indolencziája 
folytán csakis az állam által vihetők keresztül.

Ipari szakoktatásunk és iparfejlesztési politikánk 
határozottan reformra szorul, mert egyik tényező sem 
eredményezett annyit, mint 
áldozatokkal elérhetőnek véltünk

Ipari szakoktatásunk rákfenéje, hogy urakat ne- l»t°ttak 
vei. de nem szakembereket. A ki valamely ipari szak- tüdővé, 
iskolánkon végezte tanulmái^ait, a világ minden kin- 
esőért sem lesz iparos, hanem mindegyikük már vala
mely kényelmes hivatalban akar meghúzódni. E téren 
tanulhatnánk Ausztriától és Németországtól: az ottani 
ipariskolák nein nyújtanak önkéntességi jogot meg úr- 
liatnámságot, de annál több gyakorlati szakismeretet és 
szakmájuk szeretetét. Hogy ennek milyen következmé
nyei vannak, e ezikk írójának volt alkalma tapasztalni, 
ki olyan iparvállalatnál hivataloskodott, hol a technikai 
vezetőség kizárólag csehek kezére volt bízva, minthogy 
magyar szakférfiú egyáltalán nem volt kapható. Ezek a 
magyarországi többi alkalmazottal kizárólag csehül
érintkeztek s cseh szellemet ültettek beléjük s folyton niszter a helybeli polg. leányiskol 
elégedetlenkedtek, hogy hatóságaink magyarul érint- jél e snllv é rn é l,0(„,, ngyancaen isii 
kéznek a vállalattal. le h a t idegen honosok törlesztet- ' ... c ,
lék az államiságunk elleni gyűlöletet. Hozzá még a i'arma,l,kfokozatal,a sogeillan.öm.ive nevezte ki.
cseh nyers anyagoknak és iparczikkeknek ők a legbuz- a zalsó-knbini felső kerosk. iskolaigazgatójává Nayy Endre 
góbb terjesztői a magyar termékekkel szemben. Ily lippai felső keresk. isk. tanár neveztetett ki. — l ’gyancsak 
módon ezen idegen művezetők véghetetlenül károsítják ezen iskolához neveztetett ki rendes tanárrá* 
hazánkat politikai és gazdasági tekintetben.

Az iparfejlesztési politika terén helyes volna né
mely tekintetben tótjaink bálványát, Oroszországot kö
vetni. Most olyan vállalatok is részesülnek különféle 
kedvezményekben és támogatásban, melyek a magyarság 
megrontására létesültek, tehát az veendő ilyen támoga-

Emil homonnai áll. polg. isk. tani 
továbbá a iuróez-szcnt-mártoni fel.si 
Iához rendes tanárrá llillcene Fiilöp 
— Az alsókubini polg. és felső k* i 
P n i  Mihály, a nagy-be- skereki fel

tás lellétclei közül, hogy az ilyen vállalóinál nz Ugyvo- ncveztcIcir  ki ron.k-o lanárrá.

Áthelyezések . vallás- és közoki. m. kir.
zotés magyarsága mellett azok szigorú ellenőrzése állami 
közegekre bizassék s a szubvenezió meg egyéb ked
vezmények meg legyenek vonhatók. Hogy mire képes tér Molnár Aladár alsókubini áll. fölső koré- 
egy hazafias vállalat, legjobban igazolják a pclrozsényi a fiumei áll. felső keresk. iskolához helyezte 
bányavállalatok, melyek folytán IIunyadvármegyében ésközokt. m 
a magyarság páratlanul megerősödött. De közelebb is - > .
találunk erre példát, és pedig Ruttkán. mely várme
gyénk legmagyarabb községe. Hogy mire képes egy 
liazafiatlan vállalat, igazolja a helybeli bútorgyár. Tiz- 
tizenöt évvel ezelőtt az itt dolgozó zólyommegyei mun 
kasok jókedvükben magyarul és tótul vegyesen énekel
tek s bazafiságukat mindig hangoztatták, most pedig 
már tót korifeusaink politikai hitvallását követik.

De amerikai tót honfitársaink is a pánszlávok ke- ' ' 
zében vannak, mert közös külügyi képviseletünk min- ! '* 
delinek mondható, csak magyarnak nem; lengyel vagv v'd 
cseh nyelven lehető it útbaigazítást nyerni, de magi árul p.d;

nál elözékenyebb, kedvesebb ember a társaságban, csak 
egyben nem alkudott soha s megközelitliotetlenül ridog 
maradt: ha valamiben a  magyarság érdekeit háttérbe 

1 1 1 1 szorítva látta. És e lelkes magyar temetésén, ha néhány 
:iz jjobbérzésü ember nem tanul be s nem énekel el a 

i sirkortben egy rövid magyar kálvinista 
jeneket, azon a réven, hogy az itteni evangélikusoknak 
tót az egyházi nyelvük, nem hangzott volna cl egyetlon 
egy magyar szó som, szomorú illusztrácziójakép az itteni 
viszonyoknak. Áldás legyen az elhunyt em lékén; mű
ködése szolgáljon például az itt lakó magyaroknak, 
mikép kell küzdeni a hazáért!

— A ruttkai főműhely! Ipariskolában f. é. július 
hó 1 2 -én megtartott vizsga különös sikert mutatott fel. 
Jelen voltak : ruttkai Jidth Péter, udv. tanácsos és vasúti 
vezérigazgató, Köri/ Antal, üzletvezető, Eder Róbert, 
szakosztály-főnök, Ilalkó Zoltán, esperes-plébános, a 
ruttkai vasúti szolgálati ágak főnökei mindannyian és az 
érdekelt szülök tekintélyes számban. A vizsga Szántai/ 
Dezső. 111. oszt. tanoncz szépen előadott, tartalmas 
üdvözlő beszédével vcllc kezdetét, molylyol nevezett a 
vezérigazgatót a tanoncziskola részéről üdvözölte s a 
melynek végén a szeretet s ragaszkodás jeléül hatalmas 

, virágcsokrot nyújtott át Káth Péter udv. tanácsosnak. A 
beszéd elhangzása után nyomban maga a vizsga követ
kezett s tartott -I órától 8A8 -ig szakadatlanul. A tanulók 
szabatos feleletei, szakismeretei, előmenetelük s jelesen 
a magyar nyelvben való haladásuk osztatlan elismeréssel 
találkozott. Feltűnt különösen a rajzianitás torén való 
előmenetelük s ez az elnöklő vezérigazgató figyelmét is 
magára vonta. A 35 növendékei Lux Arthur, főmérnök, 
Tábis Gusztáv és Chrcsztel Frigyes, mérnökök, továbbá 
Katona Pál és Uhlyárik Szemle, tisztviselők tanították. 
A tanulók munkakiállítása is szépen sikerült. A tanon- 

kinek egészsége, mint öröm- ezok vizsga végén 2 0 0  korona pénz- és 108 kor. értékes 
vulo félben van, tegnap utazott rajzeszköz-jutalomban részesültek. Az elnöklő vezérigaz

gató nagy érdeklődéssel vezette a vizsgát, a melynek 
befejeztével a tanároknak meleg szavakban köszönte meg 
buzgó fáradozásukat. A vizsga arról győzhette inog a 
jelenvoltakat, hogy ezen — csak nemrég újjászervezett — 
tanoncziskola fokozott sikerrel törekszik a kitűzött czélt. 
elérni és a közel jövőben minta-iskolává fejlődhetik. 
Bcreez Gyula, kir. tanfelügyelő, a ki betegsége miatt a 
vizsgán személyesen részt nem vehetett, meleg érdeklő
désének azzal adta (amijeiét, hogy szép táviratban üdvö
zölte a vizsgán elnöklő vezérigazgatót- Mi a magunk 
részéről kivárniuk további sikert o szép feladat megoldá
sára hivatott iskolának. A vizsga után afőinühclyi kert- 
bon kedélyes tekézés volt. melynek tartama alatt a je 
lenlevők a vezérigazgató vendégei valának. A kuglizó 
-} üii\ örlien volt kivilág tva, a főmttholyi zenekar pedig 
szebbtiél-szebb darabokat játszott. Magától értetődik, 
lio_;\ volt tűzijáték is, s ennek bőse: Tábis Gusztáv, 
mérnök, ezúttal is remekelt. A mint pedig a vezérigaz-

Fclsö-Stubnyán bullabonczolás volt. -  
ölte meg.

H Í R E I N K .

: illetőt

Lapunk rkosztöje, BereezSzemélyi hir
Gyula kir. tanfelügyelő, 
mel értesülünk, egyre j
el nejével Daruvárról Budapestre s a szerdai és csü
törtöki napot iithon lógja tölteni, hogy a legsürgősebb 
hivatalos ügyeket személyesen elintézze.

Kinevezések. V vallás- és küzokt. m. kir. mi-
,‘gbizott tanítónő- .
Iához a XI. fiz.

•. — Kineveztotctf 
kereskedelmi isko- 

oki. küzépisk. tanár.
•sk. tanára

felső keresk 
Soma eddigi polg. 
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kir. miniszter Kichrnu 
isk. tanárt hasonló m i  
iskolához helyezte ál 

sk. tanárt nevet 
áll. polg. iskol, 
szi. otvári áll. 

van csak az alsó 
■ti a homonnai

111.HISZ- : 
. tanárt i 
A vall.

/ .L m o d  li-lvbcli p ló  mellképe láthatóvá lön: megszólalt a  „Ruttkai Ida
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I í
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skóiéhoz he- 
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lí,
tanár 

i'kóláim
s/eiit-niártoni áll. 

ztetett át.

é,s szépen előadott dalaival elismerést aratott.
A Turóczmegyel Jótékony Nőegylet f. é. jú-

liii' hó 27-éu. vagyis jövő vasárnap rendes negyedévi 
választmányi gyűlést tart a megyeház kistermében, 
am ehre a választmány t. tagjait meghívja Turócz- 
Szent-Márloii, 1902. júl. 19. az elnökség: Justli Fercnczm: 
!/>'. Hutthyány Mária, elnök.

Wlasslcs miniszter Llptó-Szont-miklósou 
Liptó->/.eiil-miklósi levelezőnk Írja e hó lö-áró l: Wlas- 
>ies miniszter ma Szent-Ivánból, hol Szentiványi József, 
a Csórható volt tulajdonosának vendége, négyes fogaton 

| behajtatott városunkba s a megyeházában látogatásokat



28. szám. Turócz-Szent-Mártou F e l v i d é k i II i r a d ó. 1902. julius 13. 3
lőtt. A minis/,tor a billióból Maszfics fodrász lormo előtt 
kiszállott s megborotválkozott. A liptói Figaro a ritka 
vendégről még sokáig lóg mosóim. Wlassies miniszter 
aznap délután osaládjával együtt a csorbái tóhoz utazott.

— Nyilvános köszönet Erdély Sándor v. I). t. t.
orsz. képviseld úr ó nagyméllóság.i a Turóczmogyci 
Jótékony Nőogylot jótevői közé lépvén tiz koronát 
adott az ogyesillot ozéljaira, amely adományáért s z í v ó s  
köszíinotot mond Turócz-iSzont-Márlon 1902, jítl. 1H. 
Jm th Ferbnczné gr. Batthyány Mária, elnök, Dr.
Strausz Adolfné. pénztáros.

Érdekes könyvet kapott a Turóczmcgyoi Jóté
kony Nőogylot elnöke, Jnsth Ferenczné szili gr. Batthyány 
Mária utján az Orsz. Nőképző Egyesület alolnökélöl, 
Rudnay józsefnélöl. — „ Veres Pálné — Beniczky IIér
it tin élete, és működése,“ a czime o vaskos (774 lap) 
könyvnek amelyet Szigetiig Gyuláné segítése mellett, a 
kiváló nőnek leánya, Rudnay Józsolhé álliiott össze 
nagy gonddal, érdekesen. A könyv az egyesület irat
tárában helyeztetett el.

— Kérelem. A hatósági rondelctokct és az egész 
lakosságot érdeklő intézkedéseket Turócz-Szont-Márton- 
han még ősi módon, dobszóval hirdetik ki s természete
sen tótul, és csakis tótul. Miután pedig ezen község 
Magyarország területén fekszik s oly adófizető lakói is 
vannak, a kik a tót nyelvet nem értik, de a kiket va
lami mulasztás esetén mégis kérdőre vonnak és meg
büntetnek: azon kérelmünk lenne az illetékes hatósá
gokhoz, hogy az egész lakosságot érdeklő intézkedése
ket és rendeleteket, ha máskép nem, úgy legalább 
lapunk útján tudassák a magyar közönséggel. Ez a 
legkevesebb, amit e dologban kérhetünk.

— A tanító nyugdija a turóezincgyei közig, bi
zottság egyik gyűléséről szóló tudósításunkban megem
lítettük, hogy Bielck Antal helybeli ny. tanító ellen 
fegyelmi vizsgálatot rendelt cl a vallás- és közöld., mi
niszter, mivel lapjában, a „liudové Noviny“-ban, a ma
gyar nvolv tanítása ellen izgató közleményeket irt. A 
tót ultrák persze ezt a dolgot, is a saját izük szerint 
megbírálva, olybá tüntetik (öl a Kiélek a . esetet, mintha 
öt a tót lap szerkesztése és cseh-tót apostoloskodása 
miatt a nyugdijától akarná megfosztani a magyar kor
mány, s mintha az egész — ki tudja, kinek -  a bosz- 
szumüve volna. Hát nem egészen úgy van. Mert ha úgy 
volna, akkor már HfOO-ban fosztották volna meg nyug
dijától, amikor t. i. büntetés vétsége miatt közönséges 
fogházra Ítéltetett, amely tüntetés pedig az 1885. XI. 
t. ez. 5. §-ának 4-ik pontja szerint, de a kir. közig, 
bíróságnak 1000. évi 2580. sz. döntvénye értelmében 
is. föltétlenül a nyugdíj elvesztését vonta volna maga 
után, ha az Ítélet a vall. és közokt. miniszterrel közöl- 
tolik. A kir. közig, bíróságnak vonatkozó döntvénye 
(a Magyar Köztisztviselő V. füzete szerint) ugyanis okké
pen szól : „Birái Ítélettel, elitéit nyugdíjazott tanítók nyug
dijukat alckor is elvesztik, ha nem bűntett, hanem vétség 
miatt ítéltettek el.u — Hogy a magyar nyelv tanítása j 
ellen való izgatás is „büntetendő cselekmény,“ amely 
fegyelmi utón is megtorolandó, az 1875: XXXII. úgy 
szintén az 1885: XÍ. t. ez. vonatkozó paragrafusaiból 
világosan megmagyarázható.

A körmöczDányai oslpkeverő Iskola Értesí
tője szerint, amelyet. Yizy Ferencz föroálisk. tanár, a 
felügyelő bizottság jegyzője állított össze, ezen iskola 
immár 1 í) éve áll fenn, s mitán a csipkeértékesilés ne
héz kérdése immár félig-meddig meg van oldva s nem
csak Kudapcstro, hanem l’árisba is szállított már az 
iskola csipkét, remélhető, hogy ezen intézet mihamar 
meg fog izmosodni. — A felügyelő bizottság Fait.h Má
tyás föroálisk. igazgató elnöksége alatt Angyal Méla, 
lllatky József, Márton Jakab, l'szolka Ferencz és Vizy 
Ferencz föroálisk. tanárok tagokból áll. — A tansze
mélyzet három sogédlanilónöböl. egy munkafelügyelöből 
és egy iskola-orvosból állott. Nem értjük, hogy az 
iskolának legalább tanulmányi szakvezetője mért nem 
rendes tanítónő V — A tanítási menet és eredmény elég 
változatos és mennyiség tekintetében is kielégítő volt 
mind a két évfolyamban, s a 83 beirt tanuló (I. évf.: 
14, II. évi.: ld) munkájuk után 942 koronát keresett. 
a  heti óraszám 50; vasár- és ünnepnapokon kívül a 
helyi körülmények miatt szombaton is szünetelt a taní
tás. Dolgoztak s illetve tanítottak d. e. 7—12, d. u.
1 — ti óráig, tehát naponta 1 0  óráig, amit kissé sokai- 
lünk, a mikor a statisztikai adatok között azt olvassuk, 
hogy a 33 leánytanuló közül 28 még csak 12— 14 éves, 
5 pedig 15— 16 éves. A leánygyermeknek testi fejlődé
sének épp őzen átmeneti fázisában ártalmára lehet ez a 
jobbára görnyodt helyzetben való ülés. — A tanulók 
előmenetele általában jó. — a z  iskola fenntartási költ
ségei, amelyeket az állam fedezett, 4862 koronát teltek 
ki a tanítónők fizetésén kívül, a tanulók segélyezé
sére 2782 koronát fordítottak. Körmöcz városa 28 köb
méter fát és 50 kg. kőolajt adott. — A felszerelés 179 
dbból, 1773 kor. értékben állott. Az 1902—1903-ik 
iskolai év szeptember 1-én kezdődik s 1903-ik évi jú 
nius 30-ig tart. Fölvételnek azok, akik hat elemi osz
tályt elvégezték s kiknek szülei, kötelező nyilatkozatot 
tesznek, hogy az év folyamában, gyermekeiket, az isko
lából nem veszik ki. A beiratások f. évi szeptember hó 
1 -én kezdődnek: a tanítás pedig, szeptember9-én veszi 
kezdetét. Ösztöndíjas tanuló a következő iskolai évben 
lesz 34, és pedig: az I. évfolyamban, Jánoshcgyon 8 , 
U-hcgycn 8 , összesen 16 tanuló, havi hat koronával. A 
II. évfolyamban: Jánoshcgyon 9. és o-hegyen is 9, 
összesen 18, havi nyolc/, koronával. Ösztöndíjra csak 
ügyes, szorgalmas, jó magaviseletII tanulók tarthatnak 
igényt. Czérnával s eszközökkel a tanulókat inig tanul
nak, az iskola ingyen látja el. Az ügyesebbek megren
delésre is dolgoznak, mely esetben, munkájuk értéke, 
az iskolai takaréktárba gyümölc.sözölcg helyeztetik el s 
a tanév végén, az évzáró vizsga után osztatik ki.

Hazugságnak mondja a helyben megjelenő 
„Xár. Nov.“ ezimü tót ujságlap az orsz. közp. stat. hi
vatal azon. a hivatalos népszámlálás adatai alapján köz
zétett adatát, amely szerint Magyarország lakosságának 
közel 51%-a és a székes-főváros lakosságának közel 
8 ()0/Oa magyarnyelvű volna. Ezen kijelentés szerint vagy í 
a népszámláló biztosok, vagy pedig maga a stat. hiva
tal hamis adatokat lettek közé, s miután a külön tör
vény által elrendelt népszámlálás iratai közokiratok! 
jellegével bírnak, amiket senki fiának meghamisítani nem 
szabad, a kir. ügyész, úgy hiszszük, alkalmat fog szol
gáltatni a „Nár. Nov." czikkozöjének, hogy a hamisítás, 
illetve hazugság vádját az illetékes bíróság előtt bizo
nyítékokkal is igazolja és támogassa. Akkor, remélhető
leg, ki fog tűnni, hogy melyik részen van a hazugság.

Hihetetlen ezimü múlt heti hírünkre vonatko
zólag azt írja liptó-szont-miklósi tudósítónk, hogy a 
nagysolmcczi anyakünyvvozotöi kerületben két magyar 
nemes ember látja cl az anyakönyvi teendőket és mind 
a kettő bírja a magyar nvolvet. A fővárosi ellenzéki 
lap levelezőjének haragját tudósilónk annak tulajdonítja, 
hogy a nevezett, anyakönyvvezetök az utolsó képviselő 
választásnál a szabadelvű párti jelölt mellett foglalt állást.

Villámosapás. Kiptó-Szt.-Miklósról Írja levele
zőnk : E hó 10-én délután iti nagy égiháboru volt, mely 
alkalommal a villám beütött az evang. toronyba, a  to
rony kívülről kissé megsérült, de nagyobb baj ncin 

; történt.
Pánszláv arczátlanság Hogy a cseh-tót nem

zetegységet propagáló tót sajtó, s nevezetesen a szakol- 
czai lap mily hódító maszlaggal őrjíti a distinguálni nőm ; 

■tudó köznépet, a következő eset is mutatja, a melyet a 
! „F. M.“ nyomán mondunk el. Xvitravármegye közigaz
gatási bizottságának legutóbbi gyűlésén az alispáni be
jelentések során, nagy felháborodást keltett, hogy .Sza- 
ikolczán a pánszláv izgatok által elbolonditott nép már 
la  legbrutálisabb cselekményekre vetemedik. Egy ottani; 
iparos ugyanis két felsőbb leányiskolái növendéket dur- 

! ván megtámadott, sőt arczul ütéssel fenyegetett azért, 
mert azok magyarul, az állam nyelvén szóltak hozzá.

; E miatt a kir. ügyészségnél a följelentés megtétel ott.
! Chudovszky Géza kir. ügyész bejelenti a bizottságnak,
I hogy „miután ezen szemtelen és brutális cselekedet nem 
I valamely nyilvános gyülekezeten, hanem magán házban 
| történt, izgatás czimén kénytelen volt a nyomozást be
szüntetni, illetve azt el som rendelhette, hanem áttette 
az iratokat a szakolezai kir. járásbírósághoz a fennforgó 
becsületsértés miatti büntető eljárás czéljából. — l'ta- 

| sitotta egyúttal az ügyészi megbízottat, hogy a vádat 
a legerélyesebben képviselje.* Kizony ha csak ily esz-' 

| közökkel akarjuk megtorolni az ily brutális sérelmeket, 
akkor tehetetlenül állunk a legnagyobb gazságokkal 
szemben és a nemzeti politika üres semmitmondó theo- 
riává sülyed.

A ruttkal főműhelyi munkások nyári kirándu
lása f. hó 13-án kedvező időjárás mellett pompásan si
került. A kétségbeejtő időjárást végre verőfényes nap 
váltotta IÖ1 s a „majálisra* tömegesen tódult a nép. 
Délután megjelent RáMi Péter a vezérigazgató is, akit 
a rendezőség nevében Bemer Lajos, mérnök egy virág
csokor átnyujtásával üdvözölt. A vezérigazgató válaszá
ban kiemelte, hogy a miként annyi mostoha, cső, nap 
után valahára szép és kellemes napra virradtunk, úgy ő 
reméli, hogy a vasút ügyei, melyeket a kereskedelmi 
pangás és a mostoha forgalmi viszonyok, különösen a 
munkásokra nézve kellemetlenül akasztottak meg fejlő
désükben, nemsokára ismét kedvezőbbek lesznek. Ennek 
a reményében — úgymond — örömmel vesz részt ez 
örömünnepen. A majálison, a régi szokáshoz hűen, volt 
minden, a mi a népet szórakoztathatja, mulattathatja. 
Megjelent maga a kerület országgyűlési képviselője, báró 
Révay Gyula is családjával, több főrangú vendég kísére
tében. Ott láttuk a vármegye alispánját: Beniczky Kál
mánt is. A júliális kimagasló pontja persze itt is a tűzi
játék volt. Á ruttkai „Stuwcr" ezúttal is sok meglepetést 
szerzett a közönségnek, a mely nem győzött bámulatának 
kifejezést adni. Valóban elismerésre méltó az az ambiczió, 

|a  mclylyel lob is Gusztáv, mérnök páratlan tűzijátékai
nak rendezése által, a közönségnek évről-évro nagyobb 

, gyönyörűséget szerezni iparkodik.
— A kutyamlzórlák csak nem akarnak végot 

érni. Most meg Bisztricskáról kaptunk hirt. hogy ott 
; egy veszett kutya egy embert megmart. A hatóság -  
felhagyva a lövöldöztotésscl — most a szájkosár nélkül 
az utczán látott kutyák gazdáit egymásután megidézi és 

. bírságolja, a mi igen lim  es, de azért mégis csak fél- 
rendszabály, mert a  gazdátlan kóbor kutyák ezzel nem 
pusztulnak el. Alaposan csakis a kutyapeezér végezhet 
itten, a ki az összefogott kutyákat, ha egy héten belül 
ki nem váltatnak, agyonbankózza. Hiszen a zárlat most 
már vagy háromszor mcgismételtotett, a legtöbb kutya 
gazdája — legalább itt T.-Szt.-Mártonban, — igyekezett is 
tőle telhotőlog oleget tenni a hatóság intézkedésének, 
de azért a veszettségi esetek inkább szaporodnak, mint
sem hogy kovesbodnénok. — Valósáról írják nekünk, 
hogy ott nagy riadalmat okozott a napokban egy ve
szett sötét barna idegen vadász kutya. Majdnem a köz
ség összes kutyát összoinardosta, végre az utczán ját
szadozó gyermekek közé rontván, Filő György nevű 
5 éves gyermeket karján két helyen megmart. A kutya 
sok lúd és egyéb szárnyas összetépcse után Tarnó félé 
vette útját, a hol szintén több kutyát s állítólag 
sertést is megmart. A megsebesített gyermeket elszállí
tották Budapestre, a „Pasteur" féle gyógyintézetbe, a 
megmart kutyákat illetőié4 pedig Hildák Endre állator
vos elrendelte, hogy azok kipusztittassan.uk, s igy a 
községben alig maradt 1 — 2  kutya, melyek szigorú zár 
alatt vannak.

Az Időjárásról és terményeink állásáról az
utóbbi két hét tapasztalása alapján nem kaptunk valami 
kedvező híreket. Viharok, zivatarok, záporesők, hűvös 
időjárás a inig egyrészt a vetésekben, fákban jelenté
keny károkat okoztak, addig másrészt a szénakaszálást, 
a krumplikapálást s más mezei munkát késleltették. 
Megyénk felső járásából jelentik, hogy a kalászos nö
vények dűltek, a hüvelyesek silányak, a gumósok szára 
magasra hajtottak, de töltve még nincsonek, s máris 
rothadnak. A káposzta szép volna, do nőm lehet meg
művelni. Itt-ott a fagy is tesz még károkat. A lózárlat 
még mindig tart, — szarvasmarha, sertés egészséges, a 
szárnyasfélék silányak, a méheket etotni kell. — Lip- 
tóból kedvezőbb hírek érkeztek az előző hétről. Ott az 
időjárás igen kedvező volt, a zivataros záporeső sem 
okozott kárt. — A most elmúlt héten minden tekintet
ben kedvező volt az időjárás egészen péntekig, a mikor 
megint csőre fordult az idő s nekünk Liptó-Szent-Mik- 
lósról a következőket Írják : A téli hó még el sem 
olvadt a magasabb hogyormokon, s most. ismét olyan 
fehérek lettek, mint deczcmberben. A csorbai-tó kör
nyékén havas eső esett. A hőmérsék 6  fokra sülyedt 
alá. A fürdővondégek és turisták el vannak kedvotle- 
nodvo ezon rossz időjárás miatt, ami a fürdőbérlőknek 
is nagy anyagi kárt. okoz.

Megtámadott kirándulók. Vakmerő rablótáma
dás történt hir szerint a csorbái tó közelében, ahol egy 
kiránduló társaságot baltákkal felfegyverkezett tótok 
inogtámadták és kirabolták. Sonloitncr Gyula és Kreitner 
Adolf becsi magánzók családjukkal TátrafÜredrc akartak 
utazni 0  hó elején. A társaság úgy rendezte he az úti
tervet, hogy előbb megnézik a csorbái tavat s onnan 
mennek TátrafÜredrc. Hogy a természet szépségeiben 
minél jobban gyönyörködhessenek, podgyászukat előre 
küldték s a társaság, melyben két férfi, két asszony 
és három felnőtt leány volt, a vasúti állomáson kiszál
l t a k  s onnan egy vezető kíséretében indultak gyalok 
a csorbái tóhoz. A vezető az ösvény-utakon vezette a 
társaságot, s amint az erdő sűrűjében haladtak, egyszerre 
öt paraszt állotta útjukat és pénzüket követelték. A férfiak 
kivették pénztárczájukat és a náluk volt pénzt, 500 és 
néhány koronát, átadták az utónállóknak. akik azonban 
ezzel még nem elégedtek meg, mert átkutatták a társaság 
tagjainák a zsebeit s miután több pénzt nem találtak, 
elbocsátották a megrémült társaságot, s maguk bemene- 
kültok az erdőbe. A megrabolt társaság a csorbái állo
másról értcsétottc a csondőrségot az esetről, amelynek 
sikerült az utonállókat másnap kézrekeriteni. Ha e hir 
igazat mond, úgy mindent c*l kell követni arra nézve, hogy 

1 föl tétlen biztonságot teremtsenek a Magas Tátra vidéken,
, ami csakis a esendőről’járatok szaporítása által lehetséges

— A pánszláv tanító. Iliiül adtuk annak idején, 
hogy f. é. május hó 28-án Zigmundik János, bazini elemi 

1 iskolai tanító a Pozsonyvármogyei Tanitó-egyesület köz
gyűlésén németül szólalt fel s azt indítványozta, hogy a 
közgj ülésen a magyaron kívül más nyelven is lehessen

| szóllani, és hogy akkor sem akart elhallgatni, mikor összes 
kartársai folzúdultak. Csakis Plachy Bertalan kir. tanú- 

! esős, tanfelügyelő higgadt fellépésének köszönhető, hogy 
| nevezettet kartársai a vármegyeház nagy terméből ki 
l nem cbrudalták. A tanfelügyelő aztán felterjesztést inté- 
! zett a közoktatásügyi minisztériumhoz, melyben ezen, a 
tanítói hiva.alra magái érdemetlenné tett egyén ellen 

1 fegyelmi vizsgálat elrendelését kérte. Erre Wlassies Gyula 
miniszter erélyes rendeletben utasította Pozsony vármegye 

! közigazgatási bizottságát, hogy nevezett tanító ellen a 
i  fegyelmi vizsgálatot haladéktalanul rendelje cl. — Po- 
zsonymegyo közigazgatási bizottsága a minap tárgyalta 

I ezon rendeletét s miután az 1868. évi XXXVIIL. t.-cz.
: 147. i?-a a községi iskolai tanítókkal szoinbcn a tanítói 
egyesület kötelékébe tartozást kötelozöleg állapítja meg 
s ily kép egyesületi tagságukat tanítói állásukkal elvá- 
laszthatlanul köti össze, s minthogy az egyesület minis- 
torilcg jóváhagyott alapszabályai szerint hivatalos, vagyis 

; tárgyalási nyelve a magyar, kétségtelen, hogy a tanító- 
: nak az egyesület működési körében tanúsított viselke- 
; dósé tanítói állása alapján kell, hogy elbírálás alá jusson 
s igy nevezettnek botrányt okozó viselkedése nemcsak 

j az 1876. évi XXVI11. t--cz. 7. §-ába ütköző fegyelmi 
vétséget, — de ezenkívül az 1893. évi XXVI. t.-cz. 13. 
$-a alapján államcllcncs irány követésének minősülő cse- 

! iokiuényt követvén cl, — ellene a fegyelmi vizsgálat el
rendeltetett. Miután Ziymundik János tanító egyike a 
lögféktclcnobb pánszlávoknak, több pánszláv lap munka
társa és tagja a cseh-tót egyesületnek is, és ezt ott min- 

! ilonki, tehát az illetékes hatóság is tudta, ezúttal is ki
jelentjük. hogy súlyos mulasztás történt, amikor ezt a 
tanítót közel harmincz évig hivatalában megtűrték, a 

! miért az ottani iskolaszéket is felelősségre kclleno vonni.
— Sorsjegyeknek az Észak-Amerikai Egyesült 

Államokba való bevitele tilos. A pozsonyi kercskodelini 
és iparkamara fölhívja kerülete kereskedőinek figyelmét 
arra, hogy az Észak-Amerikai Egyesült Államok vámta- 
tariíájának 16-ik szakasza értelmében, oda mindennemű 
sorsjegy bevitele tilos.

Szerkesztői üzenetek. —
Dr. Cz. S., Budapest. Levelet irtunk s szives intézke

dését kérjük. — Tudósító, Huttka. Köszönjük. Nagyon sa jná l
tuk. hogy nem lehettünk ottan. — R. J., Alsó-Kubin. Azt hisz
szük. hogy a cserével nyert. Üdvözlet — Tudósitó, Valcsa. 
Köszönjük. — apró híreket máskor is kérünk. — Postaigazga
tóság. Pozsony. Csak kivonatosan közölhetjük a jövő szám ban, 
s azt hisszük, hogy igy is jó lesz. — Sz. N., Szeged. Az »Uj 
találmány* cz. czikket csak a hirdetési rovatban közölhetnők.

Felelős szerkesztő : I tc r c c z  C -yula.
Főmunkatárs: I li i i iü  Ju sso n .



4 Turóoz-Szt.-Márton,

N Y I L T T E R.*)
Tokintotos

Bauor Kndrc uradalmi

Kedves Barátunk

>rdész úrnak
Mossoczon.

A közied és Dr. Lenese János járási orvos, mos 
sóezi lakos közt felmerült becsületbeli ügj’ben, megbi- 
zásod szerint eljárva, megjelentünk Dr. Lenese János 
úr házánál, hogy öt a veled szemben nyilvánosan hasz
nált sértő kifejezéséért nevedben elégtétel-adásra (elhívjuk.

Minthogy Dr. Leneso János úr ezen felhívásunkra 
megbízottait nyomban meg nem nevezte, s az idő előre
haladta miatt azonnal meg sem nevezhette: a szemé
lyes felhívásunkat követett napon — ajánlott levélileg 
— újból felhívtuk öt arra, hogy a szóban forgó ügynek 
szabályszerű tárgyalása végett megbízót Iáiról gondos
kodjék és azok neveit velünk postafordultával közölje.

' Az óta több nap múlt el a nélkül, hogy Dr. Leneso 
János úr ezen hozzá intézett levelünkre válaszolt s meg- 
bizottainak neveit velünk közölte volna, miért is ezen 
ügyet rád nézve a szokásos társadalmi szabályok szerint 
befejezettnek nyilvánítjuk.

Turócz-Szt.-Mártonban. 1902. évi julius hó 15-ik , 
napján

igaz híveid : 

Csepesányi Sándor, 
Dugovich Titus.

Kzcn nyilatkozatból kitűnik, hogy a sértőnek azon 
társadami osztály becsületbeli ügyeinek miként való 
tárgyalásáról — mely osztályba tartozónak magát vallja 
és oda valónak magát képzeli — még mindig nincsen 
megfelelő fogalma, jóllehet, hogy 1900. évi november 
hó 4 én kelt jegyzőkönyv szerint hasonló, kellő ok nél
kül szóbeli sértésért már kezdte tanulni a megfelelő el
járást, a midőn fclhevült állapotával mentegetödzik és 
a sértést meg nem történtnek kéri tekinteni.

Ezen idő óta azonban sem fclhevült állapotából nem 
birt még kigyógyulni — tanúság a szuesányi temetési 
jelenet is, — sem a társadalmi szokásokat nem volt 
képes elsajátítani, sőt az első esetet sem tudta elfelej
teni, daczára annak, hogy a  inossóczi magyar társada
lom összetartására való tekintettel több Ízben is történt 
kísérlet a kölcsönös kibékitésre, mely csak az ö maga
tartása miatt hiúsult meg.

Ilyen beteges állapotú, a társadalmi szokásokat nem 
tudó és önmagát bálványozó alakot és jelen sértését te
hát tovább figyelemre nem méltatom, eljárását pedig a 
müveit közönség megítélésére bízom.

Kelt Mossóczon, 1902. évi julius hó lö-én.

Hauer Endre.
*) É rovatban közöltekért nem vállal felelősséget a szerk.
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Az igazgatóság

Lano- M. é s  P ia . k éz im i áru é s  k é sz -  
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Jó karban levő 30 lóerejü

vizkerék
eladó. Bővebb felvilágosítással 
szolgál „Gácslposstógyár41 Gács
A n. é. közönség' szives figyelmébe aján
lom a raktáramon levő, dús választékit, 

jó és olcsó

s z ö v e t e d e t ,  g v j e r m e d  é s  
u r i = ö l t ö n \ } ö k ve t ,  l ^ a l a p o
K ű t ,  e s e r n y ő k e t ,  i n a e k e t ,  kli?s™badalnmzolt kassá pdorbergi vasút számára az 

- - p 1 ~7  t . » i  alább megnevezett határokban kisajátított területekrőla a l l e r o k a t ,  K e z e l ő d e t ,  •“•keszitett összeírás, térkép és egyedi kimutatás liitole-

Kgy szép szoba, kamara és konyhából 
álló lakás, az állami iskolák közelében levő 
itteni házamban

azonnal bérbeadó.
Ziínyi, mérnök.

I'.illl. sz. dk. imw.

Árverési hirdetményi kivonat
A turócz-szcnt-mártoni kir.^járásbiróság mint tikvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. államkincstárnak 
Velils Adolf és társai elleni végrehajtási ügyében Holla
községben fekvő

a) a bcllai 393. sz. tjkbon A I. 1—2. sor 1128. 
és 1147. brsz. a. felvett s egészben Volitsné szül. La
mer Johanna nevére irt ingatlanokra 110 korona, és

b) a bcllai 486. sz. tjkvben Á f  1. sor 1142. hrsz. 
a. felvett s -/» részbon ugyancsak Volitsné szül. Lamer 
Johanna nevére irt ingatlanra 1431 kor. 10 fillér ki- 
kiállási árban az árverést elrendelte, és hogy a fennobb 
megjelölt ingatlanság az 1902. év au g u sz tu s  hó 13-ik 
nap ján  d. e. 10 ó rak o r Holla községbon a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen el fog adatni.

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

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Turócz-szcnt-márlonhan, 1902. június hó 2 2 -én.

Eolosy kir. albiró.

Ikt. 2142 — 1902. tk.

Hirdetmény.
A turócz szent-mártoni kir. járásbíróság mint le-

1902. julius 20. 29. szám.

IcSp. 2  ó. 15 p. 2 ó. 45 p
38 „ 2 „ 35 „ 3 05 „
06  „ 1 „ 15 „ 2  „ 20  „
31 „ 1 „ 40 „ 2 „ 50 „

Lóversenyek

Tátra-Lomniczon.
1902. július 23., 24., 26. és 27-én

A „Magyar Lovaregylet" által rendezve, kezdetük 
m ind ig  délu tán  3 ó ra  10 perczkor. 

a  versenytérre a következő vonatok közlekednek az i 
összes közbeeső állomások érintésével: 

O d a  :
Tátra-Lontniczról indul 1 

Versenytérre érkezik 1 
Poprád-FelkárólJ indul 1 
Versenytérre érkezik 1

K a s sá ró l................................ indul 8  óra 05 perez.
Poprád-Felkára . . . .  érkezik 11 „ 25 „

V i s s z a  :
Versenytérről indul 5 ó. 35 p. 5 ó. 45 p. 1
Tátra-Lomniczra érk. 5 „ 55 ,. 6  „ 05 „ 7
Versenytérről indul 5 „ 55 „ 6  „ 25 „ 8

Poprád-Felkára érkezik 6  „ 20 „ 6  ,, 60 „ 9
P o p rád -F e lk á ró l......................indul 8  óra 15 perez
K assá ra .................................érkezik 11 „ 15 „
J u l iu s  2 5 -én  d é lu tá n  5  ó ra k o r  T á tr a -L o m n i
czo n  v irá g k o rz ó  és egy éb  ü n n e p é ly e ssé g e k . 

Helyárak a versenytérre: 1-ső hely 6  korona, 
11-ik hely 2 korona, IH-ik hely 40 fillér. 

a  Kassáról Poprád-Felkára és vissza, nemkülönben Eper
jesről Poprád-Felkára és vissza szóló, ünnep- és vasár
napokon érvényes kedvezményes jegyek a versenyna

pokon is kiadatnak és pedig:
Kassa— Poprád-Felka II. oszt......................... 6  korona.

* III. * ....................4
Eperjes—Poprád-Felka II. „ ......................6

„ „ „ III................................. 4

sitésére a helyszínére a következő határ tűzetik ki, 
> \ i A  r\ \ ir>± o f L  úgymint: Kuttka községre nézve 1992. au g u sz tu s  hó

11 1 1 C l O  r y v  L o L L / *  o L L / »  14-ik, délelő tti 1 0  ó rá ja  Kuttka vasúti állomásra.
Az érdekeltek felhivatnak, miszerint notaláni ész- Filo Emánuel, S Z Jlb Ó M H 'S tC T  kivételeiket a fennobbi határnapon a bizottság előtt elő-

terjeszszék, különben a kisajátítás és a  felveti térfogat, 
úgy a feljegyzett szolgalmak s jogosultságok iránti ki
fogásaik többé tekintetbe nőm jöhetnek.

Egyúttal (elhivatnak mindazok, a kik a fennobbi 
határokban a fent nevezett vasút számára kisajátított 
területekért járó és az egyedi kimutatásban kitett kár
talanítási összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni 
akarnak, vagy ezen összegre bánni czim alatt igényt 
tartanak; ezeket 1902. évi augusztus lió 25-ig ezen te
lekkönyvi hatóságnál annál bizonyosabban bejelentsék, 
minthogy a később jelentkezők, észrevételeire s igényein' 
semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kártalaní
tási összeg annak és azon mennyiségben fog kiadatni, 
a kinek nevére és a mely összeggel az az ogyedi ki
mutatásban ki van tévő, a bekebelezett vagy felülkebo- 
lezctt tételek pedig ezentúl a kisajátítóit területről hi
vatalból le fognak töröltetni.

Az összeírás, térkép és egyedi kimutatás a telek- 
hivatalban betekinthető.

Kelt Turócz-Szt.--Mártonban, 1902. évi julius 13.

Turócz-Szt.-Mártonban. 
Mindenkinek ajánlható

a most 4<). kiadást ért Dr. MUllcr orvosi ta
nácsos müve a

bántott ideg- és
scxual-rondszerröl

valamint annak alapos gyógyítását'
1 korona 2 0  fillér beküldése ellenében 

portomentesen küldi
Curt Köbei’, Braimselivei;

•  A R ic h te r - fó ie

LINÍMENTUM CAPS. COMP.
H o r g o n y  -  P n i n -  E x p e l l e r

egy régi kipi’ól>,iit háziszer, a mely már több mint 
33 óv óta mi-nbi/.ható bodörzsolósfil alkalmaztntik 
köszvényncl, csuznal és meyhulcsekncl.
In tés . Silányabb utánzatok miatt bovisárláskoi
!__ i'ivato.'.-ik legyünk és csakis eredeti üvogokot
dobozokban a„Horyonf"védjegygyGl és a„Richler“czég- 
jegyzéaeel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2  k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: T ö rö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

F licliter F . A.d. és társa,
m  C8&8Z. áj kir. udvart az&Ultók. «

. R u d o ls ta d t .  . .

Kolosy Miklós.
kir. albiró.

Ikt. 2143- 1902.

Hirdetmény.

P á ly á za ti hirdetés.
, 30 p. 

50 „ 
45 „ 
15 ,,

.legyek kaphatók Tátra-Lomniczon Kuszinann Gyula bazárjában 
és a versenynapokon Tátra-Lomniczon a versenytéren. Restau- 
rácziók az I. és II. helyen, szintúgy totalisateurök. bookmaker és 

katonazene.

Kiadótulajdonos: öev . Moskóczl Ferencznó

\ turócz. s/.ent-mártoni kir. járásbíróság mint te- 
•nwi hatóság részéről közzé tétetik, miszerint a 

< ■>. uir. szabadalmazol! kassa-oderhergi vasul számára az 
■■'láhh megnevezett határokban kisajátított területekről 
ell.<'sziléit összeírás, térkép és egyedi kimutatás liitele- 
siié.'éri’ a 11«I\ sziliére a következő határnap tüzelik ki, 
úgymint: Prjekopa és S/uesány községre nézve 1902. 
augusztus hó 14-ik délelő tti 10 ó rá ja  Kuttka vasúti 
állomásra.

, . A z érdekeltek felh ivatnak, miszerint notaláni ész-
A 1 uróCZinegyei Általános ranitóegylet rovéto lo ikot a fonnobbi határnapon a bizottság olőttelő- 

választmánya pályázatot hirdet ;i k ö v e t k e z ő  tó- különben a k isajátítás és a felvett térfogat,
tel kidolgozására: „Az ijjus/n/i e<i)\lelek szerve- a szolgalmak s jogosultságok iránti ki-
zésének módja, fcn tarldsuk eszközei és sikeres mű- ,0 K"“ i k l !l b b 16  ' ^ r a ‘°lho tie™ jnlotnok.
í.r.ix /• - /  •/ . . . . . .  . L g \u tal telinvatnak mindazok, a kik a fonobki
kodésaknel a n e m z e t ,^ ,  helr b : , . “ I, „„„ki,:,,, ,  ,„v,.,.ell vasul számira kisajátítón to-

A p á ly á z a t te l té te le i :  riileiekerl járó és az egyedi kimutatásban kitett kárta-
a ) A p á ly áza to n  k iz á ró la g  eg y le ti ta g o k  *■'“ita' i Összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni 

v e h e tn e k  ré s z t : akarnak, vagy ezen összegre bármi czim alatt igényt
b) a .je liírével e l lá to tt  dolpoz .iiok  I'.m:i !;',rll:T k:. f 1: ' ' 1 ™i „up.isztus lm KWg ezen in-

• , ... , . ..A lekk 1 ni\vi hatóságnál annal bizonyosabban bejelentsek.
’ • " *  a* olnol, .-L'h.'z bokltl- mii,il,.,«- ,  kú>.,l,l, i ,l ,„ tk n 7.«k, íszrovétoloiro s i*é- 

nieire^semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kár-
c) a  d o lg o za t író já n a k  n e v e  zű rt b o ríték - Kil.uiilási nss/.eg annak és a/.bn mennyiségben fog ki

hall m e llé k le n d ő  s 1 b o r íté k ra  :i dolgozat, jeli- kilu k nevére és a mely összeggel az az egyedi
g é je  í r a n d ó : kimulatáshan ki van téve, a bekebelezett vagy féllílke-

belezett tételek pedig 'zeniül a kisajátított területről 
ib so lu t hivatalból le fognak töröltetni.

Az összeírás, térkép és egyedi kimutatás a telek- 
hivatalban betekinthető.

A vá lasz tan i Ily m e í-b iz á sá b ó l: K<'" Tur|icz S/.l.-Mnct<mlmn, IIX1 2 . .-vi július 13.

Párvj- ,„K „ „  Kolosy Miklós’

év márezius hó 
dendűk:

cl) a pályadi.j (50 korona) csakis 
értékil munkának adatik ki.

Kelt Znióvár,alján, 1B03. jul. bú 1-én.

s>J,nJ;;k "ii'Hzszeiitmártoiii magyar nyoimlálian. Mi
kir. albiró 

skóczi F.-n
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