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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetésekés 
előfizetések akiadóhivatalra czimezve T urócz-Szt.-M ártonba küldendők

Kiadóhivatal: A turócz-szt.-martoni ..Magyar Nyomda".

H irdetéseklegjutányoH ahhan.árszabály szerint
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda elfogad.

Megjelen minden vasárnap.

„M atica Slovenská" kincsei.
Lapunk múlt számában omlitottllk, hogy az 1875- 

bon bozárt „M a tica  S lovenskdu elkobzott holmiját most 
szállították el, s hogy a „Nár. Nov.“ ez alkalomból kc- 
sergéssol, gyanúsítással tele vezérezikket irt. „Popol do 
rioky" (hamut a folyóba) czini alatt toszi őzt s igy végzi 
czikkét: „Bele a hamuval is a folyóba ! Ne ijeszszen ez 
bennünket, se ne gyengítsen, de igenis a férfias véde
lemre intson. a hamuból már nem ogy Fenix madár 
röpült ki."

No hát, csak vigasztalódjanak! A mint azonban 
a mesebeli Fenix madár sohasem létezett és sohasem kelt 
ki hamvaiból, úgy a „Matica Slovenská" sem kél többé 
uj életre régi alakjában, s a Matica alapítóinak pán
szláv álmai is majd csak akkor válnak valóvá, a mikor 
az elégetett Főnix madár kikéi hamvaiból. Erről hát ne 
beszéljünk, — gyerekmese nőin való a politikába, még 
a tót nemzetiségi politikába som, amely pétiig eléggé 
— naiv.

De igenis beszéljünk a — gyanúsításokról. A tót 
lap c tekintetben ezúttal is remekel. Abból a körül
ményből, hogy a nemzeti múzeum egyik őre, Majláth 
Béla, a Maticzában valamikor megfordult, azt következ
teti ez a lap, hogy nevezett múzeumi őr a Matica kin
cseit megdózsmálta. Es vájjon azon a sajnálatos körül
ményen kivlll, hogy ezt az őrt utóbb bizonyos üzelmek 
miatt elbocsátották, mivel indokolhatja ezt a csúnya 
gyanút és vádat a „Nár. Nov.“? S e m m iv e l! De ha gya
nakodni szabadna, akkor azt kérdonők, hogy hol van, 
hová lett a Matica gyűjteményeinek l e l tá r a ? Mert hogy 
a nagymennyiségű tót kalendáriumról cs egyéb lim
lomról nem készítettek jegyzéket, az még érthető, mert 
erre sem idejük, sem pénzük, sem alkalmas emberük 
nem volt, — de hogy az értékesebb tárgyakról (pénzek, 
érmek, képek, szobrok, régiségek, kéziratok stb.) sincs 
jegyzék, az már sehogy sem érthető. Vagy talán ez is 
a Majláth Béla magángyűjteményébe került ? — Ámde 
a gyanúsítás csúnya dolog, s úgy, a hogy azt a „Nár. 
Nov." teszi, még ostoba is és gonosz. Mert mit mond 
ez a lap tovább? Azt mondja, hogy mikor a Matica 
múzeumát az építkezés miatt kiköltöztetni kellett, a „nyo
morult maradékM-ot („biedny resl“) kocsi számra vitték 
egy helybeli „Zsidónak" a boltjába, amelyet ezen czélra 
kibéreltek. Ez a „biedny, ubohy rest," akkor is, mikor 
kiköltöztették, most is, hogy elvitték, szdz m é term dzxdnál 
jóval többet nyomott, s a „Nár. Nov." ezt mégis úgy

tünteti föl, mintha ez csak ogy kis maradéka, jelenték
telen töredéke volna a Maticza temérdek kincseinek, s 
mintha a meggyanúsított Majláth Béla, vagy ki tudja 
kicsoda, ennél még jóval többet sikkasztott volna cl. 
Mert a mi felfogásunk és logikánk szerint az „ubohy, 
biedny rost" feltétlenül csak kisebbik részét képezheti 
az egy jóval nagyobb egésznek. Miután pedig 
150—200—300 métermázsa holmit nem lehet amúgy • 
suttyomban elemeim, világos, hogy a legnagyobb kép
telenséget bízza a „Nár. Nov." az ö jámbor olvasóinak 
képzclctéro és hiszékenységére, csakhogy a magyarsá
got meggyanúsíthassa, meggyülültethosse. — Az ilyen 
abszurd és gálád állításhoz fűzött tót kesergésokro nincs 
mit megjegyeznünk, krokodilkoscrgés az.

De térjünk most már át a Matica kincseinek ér
tékére. Maga a czikk is beismeri, hogy a Maticza mii- 
zomni gyűjteményeit nem az ő absolut értékük szerint 
szabad megbecsülni, mert azoknak csak egyéni, képze
leti értékük van, olyan „praetium al'fcctionis“-félc. Mi 

I meg azt mondjuk, hogy a sok lim-lom között legalább 
is ‘.I90/0-nak meg ilyen értéko sincsen. Láttuk azokat a 
tót „kincseket," amelyekkel most a Keinkét (?) gazda
gították. Mint minden szenvedélyes, de még csak kezdő 
és tapasztalatlan gyűjtő, a Matica is mindent, de m in 
d en t elfogadott, amit neki jókedvű adakozók küldöttek. 
A mi tót kalondáriom, imádságos könyv, zsoltár, breviá
rium stb. stb. paplakok, plébániák padlásán, pinezéjé- 

jben, pókhálós zugokban penészedéit és alkalmatlanko 
dott, azt mind a Maticának küldték. De ez még hagy
jál!, - az efféléknek legalább némi antiquarius, biblio
gráfiái értéke van, kivált ha tót nyelven van Írva. De 
bcküldtek Beszterczebányárúl s máshonnan diákok 
iskolai dolgozatait, zenedarabmásolatait stb. is, s özeket 
is megőrizték. Sok-sok métermázsára rúgnak a Maticza 
s egyes tót könyvkiadóknak iskolai könyvkiadványai, 
így pl. a Krcméry besztcrczcbányai tót könyvkiadónál 
megjelent gymn. tót olvasókönyvekből egész garmada 
van. Ezek és még igen-igen sok más egyéb nyomtat
vány, kézírás stb. csak a sajtkercskcdőro nézve bir 
„praetium affectionis“-sal, s bizonyos, hogy, ha a Maticza 

i hosszabb életű lett volna, annak gondozói, rendezői 
maguk selejtezték volna ki ezt a sok haszontalan lim
lomot, amolylycl most a magyar múzeum emberei hó
napokig clvcsződhetnck, inig azt a pár szem búzát a 
tenger polyvából kiszedik.

A „Nár. Nov." szerint ezen kincsek maradékát, 
amely a tótokon kivül senkire nézve sem bir értékkel.

(a mi értékes volt. azt mór rég elvitték Pestre, — hogy 
ki ? Arról hallgat a „N. N.)“ a Femke kapja, bár Tisza 
Kálmán a Maticza bezárásakor úgy rendelkezett, hogy 
annak vagyona hasonló czélra fordítandó. Tehát e te
kintetben is vétenek a tótok ellen. — Mi úgy tudjuk, 
hogy a Matica épületét, Tisza K. intézkedéséhez képest 
a Tót Közművelődési Egyesületnek adták át s hogy a 
Matica múzeumának gyűjteményét most a Nemzeti Mú
zeum emberei szállították el. Hallottunk valamit ogy 
Nyitrán állítandó felvidéki etlmografiai múzeumról, de 
mikor ezt a Keinkével hozták kapcsolatba, határozottan 
tiltakoztunk ellene, hogy ennek pénzét meddő múzeumi 
czélokra vesztegessék. Nyílra semmi tekintetben sem 
lehet képviselője, etlmografiai középpontja a Felvidék
nek. de ha mégis múzeumot kíván, állítson ilyet a maga 
költségén. Arról sincs tudomásunk, hogy a Matica gyűj
teménye a Femke tulajdonába bocsáttatnék, de ha ez 
tényleg igy történnék, úgy akkor nagyrészt maguk a 
tótok okai ennek. A gyűjtemények egészen 1898-ig a 
Matica épületében, majd pedig f. é. július végéig egy 
bérelt helyiségben voltak. A Maticának 1875-ben történt 
bezárása után talán 15—Itt éwel a Tót Múzeumot ala
pították meg itt Turócz-Szent-Mártonban, a mely mint 
ilyen  szinte azonos a Matica múzeumával, — miért nem 
kérték hát ennek elkobzott gyűjteményeit az uj múzeum 
részére? Vagy ha kérték esetleg, miért nem tették ezt 
olyan módon, hogy kérelmüket teljesíthetőnek találják ? 
Bár a „Nár. Nov." czikke azt mondja, hogy, araig 
ezek a gyűjtemények még helyben voltak, még mindig 
reménykedtek, hogy visszakapják, de egy szóval sem 
említi, hogy valaha illő hangon illetékes bolyén a Tót 

j Múzeum részére visszakérték volna azokat, l'gy látszik 
nekünk, hogy ezt nem is tették, vagy ha tették, úgy 
nőm úgy történi ez, a hogy kellett volna, és nem ko
molyan, hiszen az a magyar kormány, amely a Tót 
Múzeumot évi pénzsegitségben részesíti, valószínűleg 
odaadta volna nekik a Matica holmiját is, ha látja vala, 
hogy tényleg kultúrái, történelmi, czivilizatorius — nem 
pedig haza- és nemzetellenes, tüntető czélokat fognak 
e gyűjtemények szolgálni. Ezt a biztosítékot azonban 
a most kesergő, óbégató és krokodilkönnyeket hullató 
národnisták nem akarták nyújtani, mert hisz azok az 
elkobzott gyűjtemények is a legalkalmasabb eszközül 
szolgáltak arra a bűnös czélra, amelynek szolgálatára 
maga a Matica is szerveztetett: hajtogatni, izgatni a 
magyar nemzet ellen és szítani a gyülölséget.

Kissé csendesebben hát, tót uraim, azzal a most

A „ F E L V I D É K I  H ÍR A D Ó " T Á R C Z Á JA .
A Rákóczy-korszak Turócz- 

megyében.
Irta: Bráz Béla.

(Folytatás.)
Ebből látjuk, hogy Uákóczynak főczélja volt a 

haza szabadságát békés úton kivívni, de a többször meg- 
hiusult békc.dkudozásoknak semmi eredménye nem le
hetett, mert a bécsi udvar az adott békcigéretokct soha 
sem tartotta meg. — miért is Rákóczy a külföldi feje
delmek kezessége mellett akarta a fiókét biztosítani. De 
mivel, mint maga Rákóczy mondja „az ország dolgaiban 
az ország Ilire és akarattya nélkül nem kívánván praco- 
tlálni a N. vármegyéknek is opinioját és consensussát pra- 
ovio vennünk tanácsosnak Ítéltük. Intimállyuk a N. 
vármegyének, hogy praevia gén. Congrogationis publi- 
cationo considoratior a vévén a praomissiákat és nevezet 
szelint a projcctált garantiáknak mind a bécsi udvarnál 
lojendd Propositióját mind a felséges sponsoroknak szük
séges solennis invitatióját pcnsitálván consensussát litera- 
torio aduiéi no mulassa."

Rákóczy felhívó levelének értelmében Trencsén, 
Árva, Liptó- és Turóczmogyék követei értekezletre 
jöttek egybe Zsolnára. Az értekezletre, mely május I l én 
tartatott meg, Turúczmcgye követül Ruttkay (lyörgyöt 
küldte.

Közösen megegyeztek abban, hogy a sokat sanyar

gatott országra nézvo mulliatlanul szükséges a béke
tárgyalásnak megkezdése s a hitkozosek (tidojussorcs) 
elfogadása. Turóczmogye a közös tanácskozás eredmé
nyét magáévá totto s Rákóczy leiratának szellemében 
hasonló feliratot intézett hozzá, kérve a fejedelmet, 
hogy az annyit szenvedett haza jobb sorsára irányuló 
béke törekvéseket támogatva, miolőbb kezdeményezze 
a békét, a melyet óhajtva, epedve várja a megye; a ke
zesek kiválasztására nézve a fejedelem intézkedéseit is 
jóváhagyja s kéri, hogy a fejedelem a békealkudozások 
megkezdésére a fidojostorokat hívja meg ünnepélyesen.

A szécsenyi országgyűlés.
Rákóczy 1705. év július 1 -érői Öles várról költözött, 

patonslcvolct küld megyénkbe: „Isten által felveti igaz 
ügyünk mellett való szives munkálkodásúnknak bizony
sága jelen vagyon önönmagában, azért is hogy az 
ausztriai háznak képtelen s törvénytelen uralkodása által 
mogrongyozlott édes nomzotünkk régi dicsőséges szabad
ságának visszakozására szent igyekezetünknek kijelen
tésében úgy világosi) mogliismcrésében mind elejétől fogva 
follyó circuinstantiáknak előszámlalását szügségcsnok nem 
láttyuk. Mi lehetott az ausztriai háznak hajdani szabad
ságunk ellen való számlálhataUan tussakodássi közt is 
régi törvényeink kitörlésére kikoliolt mesterkedésének 
nagyobb cs veszedelmesebb eszköze annál, hogy a közel 
elmúlt országgyűlésének alkalmatosságával az ott lett 
törvényeinkben — prout conventuin fuerit - minden 
szabadságunkból kimozdítani kívánván bennünket. De 
lám a sziveket vizsgáló irgalmas Isten mit hozott ki 
igyekezetéből midőn a felséges császár (I lápot) halálával 
Istennek csodálatos, rendeléséből önön maga ellenünk 
és szabadságunk kitürlcsztcséro kcszétotl fegyv(

tulajdon kárára forditá minden mesterkedő szándékát, 
s Isten annyira vezérlétté már az előtt is igaz ügyünk 
dolgait, hogy némclly nagy hatalmú külső fejedelmek, 
ki az elkezdett fegyverkezésünknek folytatására, ki 
penigb annak lecsendosítésére a törvényes szabadságink 
iránt projoctalandó kivánságinknak bctellycsitéséro közbe 
szándékoz,ák magokat vetni, az ellenkező ausztriai ház 
is maga követtyénck lcküldésévcl a békességre való 
hajlandóságát láttatik mutogatni kinek is, hogy nagyobb 
valóságát láthassuk s hogy nyugodt elmével lehessen 
kiki. hogy magunk l’rivatumát nem kívánjuk, azért a 
Statusoknak in particulari a nemes vármegyéknek cs 
minden tagjainak értésére adni kívántuk, hogy nemes 
Postvármcgyében levő Rákos mezején Sí. Mihály liaván- 
nak (szeptemberi első napjára nem csak követtyoik által 
hanoin személy szerint minden egyházi és világi úri- és 
nemesi rendek elmuiliatlanul jelen legyenek. Megértvéu 
annak okáért :i közjóra igyekező indúlatinkat sorio inti
mállyuk hogy generális eongregatioban azt előadván a 
kik attúl magukat helyes ok nélkül elvonnák azokról az 
országgyűlésen a statutok végezni fognak." Mint Rákóczy 
nyílt leveléből láthatjuk, a rákosi országgyűlésnek czélja 

hogy a béke érdekében a rendok véloményét 
assa, miután ő az országnak csak vezére s 
s igy az ország saját jóvoltából békét köthet ; 
ezt nem ajánlaná, mert „csalárd ellenségeinek 

nem adhat; továbbá azért is híva egybe a rón
aiért a vármegyék elvben a béke alkudozásokra 

cs holland modiatorokat (közbejárókat) 
gy a spotisorok (Ilii kezesek) közé 

foglaltassanak." 
egész szeptemberig halaszt- 

a  frauezia király,

volt,
meghal l<r 
nem ura 
habár ö 
bitóit 
(leket
nézve az angol 
elfogadták, de úgy. hoj 
a svéd és porosz királyok es 

Az összehívást Rákóczy 
révei gáttá a frauezia szövetség miatt.



világgá kürtőit magyar „vandalismussal," — mórt a 
vandálok ö n ö k ! Nem holmi haszontalan lim-lomot pusz
títottak és pusztítanak önök el, mint a mind a Matiea 
holmija, hanem ott pusztítanak önök a haza legdrágább 
kincsei között. Kipusztitják a haza iránti szoretotet, a 
bizalmat a jámbor tót nép szivéből s elhintik benne a 
gyülölség. a gyanú, a visszavonás és a hazugság konko
lyát. Ez az igazi, rettenetes barbár vandalismus, a mely
hez foghatót nem ismerllnk !

S vájjon minő eljárásnak nevezzük magának a volt 
Matieának az alapítását is ? Tót kulturczélokat kellett 
volna szolgálnia a Matieának, s ezen jelszó alatt a Fel
vidék legkisebb falvaiban is köröztették 1864-től fog
yást a „Ján Francisci" aláirásu gyűjtői veket, sőt kraj- 
czáros gyűjtésekre szolgáló könyvecskéket is osztottak 
ki a nép között, amelyekbe a heti 1 — ő — 10 kraj czáros 
adományok jegyeztettek be. Valóban megindító, hogy 
mint áldozott ez a szegény, a kultúrától elmaradt tót 
löldmivesnép arra a házra, amely a tót közművelődési 
czéloknak volt emelendő. Községek, városok is adakoz
tak erre a czélra. olyanok is, a hol nyelvi tekintetben 
vegyes a lakosság, s a hol a hurbanismus mételye nem 
pusztított még akkoron. Jele annak, hogy a va lód i czél- 
ját ennek a Matieának a vezérlő férfiak, a meddig csak 
lehetett, titokban tartották. — bár voltak külső jelek, 
amelyek ezt még jóval a Matiea bezárása előtt is elá
rulták. A Matiea alapítói díszes tagsági oklevelet kap
tak, amelyet berámáztathattak. Van ilyen még elég a 
Felvidéken, paróehiákon, tanitólakokban s más egyebütt. 
De bár az egyesületnek „Matiea Slovenská“ (Tót Ma- 
tica) volt a hivatalos czime, tehát nem „Matiea sla- 
vianská“ (.Szláv Matiea), ezen díszokleveleken rajta 
volt ugyan a hármas bérez a kereszttel, de a szöveg lé
nyeges része orosz betűvel is rá volt nyomtatva. Nyil
ván azért, mivel oroszországi alapitő tagokra is számí
tottak . . . Hogy aztán ez a russofil irány mily arányo
kat kezdett ölteni a Maticánál, az köztudomású dolog. 
Jellemző továbbá az a két kép vagy jobban mondva 
mázolat a Matiea gyűjteményében, amelyek egyike úgy 
ábrázolja a tót parasztot, mint a ki egyedül tartja fenn 
az államot, kezdve a királyon, egészen az utolsó czi- 
gányig; a másik pedig a fehér lóról szóló mondát karri- 
katirozza s feltünteti, hogy mily megvetéssel viseltetik 
a magyar ember tót atyjatíai iránt. Nem tudjuk, vájjon 
ez a két kép is a Moysos püspök gyűjteményéből szár
mazik-e, do az nyilvánvaló, hogy demonstratív ezéljuk 
volt a Matiea múzeumában. A minthogy minden, a mi 
a Maticával összefügg, első sorban ezzel a szándék
kal létesült.

Azzal a szózattal fejezi be a „Nár. Nov.“ siralmát, 
hogy kövessenek el mindent a lótok nemzetiségük 
védelméért.

Hát ilyen védekezésre tényleg szükségük van a 
tótoknak, de egészen más okból, és más ellenséggel 
szemben, mint a hogy azt a „Nár. Nov.“ elhitetni 
akarja. A tótok nemzetiségének sem a magyarok, sem 
a magyar törvények nem ellenségei, hanem a tót národ- 
nisták. egyedül csak ezek. Ezek s ezeknek hazafiatlan 
és észszcrütlen törekvései ellen védekezzenek hazafias 
tót testvéreink, mert csak ezek dönthetik őket vesze
delembe, romlásba. A mint elvesztek filléreik, gyűjte
ményeik a Maticánál a národnisták esztelen sáfárkodása 
miatt, épp úgy elvész lassanként a haza iránti szeretőink

2 Turócz-Szt.-Márton,
cs bizalmuk ezeknek befolyása alatt, elveszhet még 
egyéb is, a mi nekik kedves és drága. Mert régi igaz
ság. hogy a ki szelet vet, vihart arat.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

H Í R E I N K .

Személyi hír Lapunk szerkesztője, lierecz 
Gyula kir. tanfelügyelő c hó 15-ig marad Igló-Füredon, 
s igy még e hét folyamán tér vissza onnan.

Áthelyezés Lázár Jenő alsó kubini csemlörfö- 
hndnagyot, a ki Turócz-Szcnt-Mártonban is néhány évet 
töltött, e hó 1-jóvol Nyitrára helyezték át az ottani 
csendőrségi szakasz-parancsnoki állásra.

— Áthelyezés. A vall.- es küzokt. miniszter Mol
náráé Jeszenszky Jolán alsó-kubini polg. isk. tanítónőt 
a fiumei polg. iskolához helyezte át. Ez az iskola, a 
vele kapcsolatos felső kereskedelmi iskolával együtt, úgy 
látszik, majd egészen uj tanítótestületet kapott.

A mai stubnyafürdöl hangverseny és táncz- 
mulatság az előjelek után ítélve kedélyes lesz, bár éppen 
mára jelez Falb apó kritikus napot zivatarral, esővel, s 
az időjárásnak jelentékeny szerep jut o nemes czélra 
rendezett ünnepség sikerénél, lliszszük azonban, hogy a 
kiknek föltett szándékuk elmenni Stubnyafürdőre a 
Turóczmegyei Jótékony Nöcgylct mulatságára, azt még 
a Falb jóslatának bekövetkezése sem akadályozza meg 
terve kivitelében, mert nem engedheti, hogy annyi fá
radság. a mennyivel az előkészületek jártak, kárba vesz- 

; szenek. A tombola pezsgői „ob schön, ob Regen" biz
tosan megteszik hatásukat, azért tehát ma este föl -- 
•StubnyafÜrdőre!

Jubileum Jaulus és társa budapesti ezég mint 
a H aasenstein  rá Vogler hirdetési iroda magyarországi 
vezérképviselöje, a napokban ünnepli fennállásának hu
szonötödik évfordulóját: c jeles ezég büszkeséggel te
kinthet vissza negyedszázados eredményes működésére. 
Á b el J ó z se f ki a ezégnek megalapítása óta vezetője, 
működésével a közönség bizalmát teljesen megnyerte és 
mind szélesebb körökben terjesztve a hirdetési üzletet 
az általa képviselt világezég hírnevét ncmosakhogy meg
óvta, hanem emelte is. Ábel József L. a ezég jelenleg 
egyedüli tulajdonosa általános szeretetnek és bocsit lésnek 
örvend, úgy a hirdető közönség, mint a zsurnalisztika 
körében és mindenki bizalommal fordul a vezetése alatt 
álló intézményhez.

A tót ünnepségek után. Fáma ö nagysága 
ezúttal is túlzott, a mikor azt hiresztelte némely lapok
ban, hogy a tót túlzók nagy tüntető ünnepségekre ké
szülnek, a melyekre egész Cseh-, Morva- és Oroszorszá
got meghívták. Mi már előre is nyári kacsáknak mond
tuk ezeket a szcnzácziós híreszteléseket, mindazáltal jó
formán utolsó napig tartotta magát egy fáklyás s tűnte ö 
kürmenetröl szóló hir. jeléül annak, hogy egy bolond 
százat csinál. A tótoknak semmi különösebb okuk sem 
volt ilyen külső és szokatlan tüntetésre, a melyről ők 
tudják a legjobban, hogy ügyüknek inkább ártana, 
mintsem használna. A Tót Muzeumegylet és a Zsivena 
nöcgylct ku liu rin tézm én yek , a mint a Maticza is az volt 
eredetileg, s valamint ez azáltal vágta el maga alatt a 
fát, hogy politizálni kezdett, úgy a most fennálló két 
kulturegyosület is megszüntetését vonná maga után, ha 
hogy a politika terére találna lépni. Egyébként sajtójuk 
amúgy is oly mértékben aknázza ki a magyar sajtótörvény 
biztosította szabadságot, s a sajtó oly alkalmas eszköze 
az eszmék terjesztésének és propagálásának, hogy ennél

alkalmasabbat korosve som találnának. így hát rendben 
s hozzá tehetjük, csendben folytak Ica gyűlések és ün
nepségek, a melyekre ezúttal még kevesebben jöttök el, 
mint az előző években. Mindössze 65 vendéget jelentet
tek be a rendőrségnél, a kik közül 23 Csoh-, 15 Morva- 
és 2 Oroszországból való volt. Legtöbb volt köztük a 
most szabadságukat élvező tanár, tanító és tanítónő : 21. 
A4 tót nemzetiségi orsz. képviselő közül csak Veszelovszky 
Ferencz jött el. A vendégek legnagyobb része már 5-én 
érkezett meg. Az nap d. u. választmányi gyűléseket s 
egyéb értekezleteket tartottak, este pedig műkedvelői 
szint előadással egybekötött ismerkedési estély volt. 
Előadtak két vígjátékot, mutogattak ködfátyolképeket s 
a tur.-szt.-mártoni tót daloskör énekelt. A másnapi köz
gyűlések, bankett és bál is minden incidens nélkül foly
tak lo s bár 8-ára a szokásos sztrányai kirándulás volt 

’ tervbo véve, a város főutezája már a rendes képét öl
tötte, mert a vendégek egy része már elutazott, más 
részét pedig kevés reménynyel biztathatták a láthatáron 
tornyosuló felhők, amint hogy azután tényleg hatalmas 
zivatar zavarta inog a sztrányai mulatozást. Fölemlítjük 
még, hogy a Tót Muzeumegyesülctnek ez idő szerint 
564 tagja van. Készpénze 10.619 kor. Az utolsó évi 

j bevétel 4024 kor. a kiadás 3975 kor. volt. A múzeumi 
gyűjteményei jobbára ethnogratiaiak, régészetiek, ter
mészettudományiak és levéltáriak, de rendezve még nin
csenek. A könyvtárban 40,000 kötet van. Ezek a gyűj
temények 8 szobában vannak olhelyozvc. Az uj múzeum
épületre tavaly óta 19,886 kor. gyűlt egybe. Második 
alelnökneka közelebb elhunyt Zaymus Romuald helyébe 
Osvald Rikárd lengéi r. k. lelkészt választották meg.

— A ruttkai lzr. népiskolánál egyelőre két ta
nítói állást szerveznek, a melyekre e hó 20-ig hirdet
nek pályázatot. Az egyikkel 1000 kor. fizetés és sza
bad lakás, a másikkal 900 kor. fizetés és 100 kor. lak- 

; bér élvezete van összekötve, a mi bizony elég — kevés.
S zá z  korona lakásbér egy néptanítónak! Ennyiért az 
utolsó ruttkai vasúti fékező sem kap mai nap lakást.

-  Kutyamlzeriák. Megírtuk volt, hogy a hatóság 
i több helybeli lakost, a kiknek kutyái szájkosár nélkül 
| az utczán találtattak, maga elé idézett, s ezt helyesültük
! is. A hatóság most öt lakost 10 kor. birságra Ítélt, né
gyet pedig fölmentett. Ezt is helyeseljük. De természe

tesnek és indokoltnak tartjuk, hogy a többi körülményre 
: nézve is elmondjuk véleményünket. A birságra Ítéltek kö
zül négyen vannak, a kiknok nőin a tót nyolv az anya- és 

1 társalgási nyelvük, a kik tehát a tót dobszót m egérten i nem 
tartoznak. Kérdjük, történt-e intézkedés arra nézve, hogy' 

'a község m a g y a r  nyelvű lakossága tudomást szerezhes
sen a hatóság vonatkozó rendeletéről? N e m  történ t. A 
községnél mind&i kutyát nyilvántartanak, adót is 
szednek a kutyák után, igy hát az elöljáróságnak köte
lessége lett volna a dobszón kívül más módon (plakáto
kon. újságokban) is kihirdetni a hatóság rendeletét. 
Mert hiszen — a tót nyelv nemértését nem is említve — 
az egész lakosság csak nem lehet mindig odahaza és 
nem lesheti azt a perezet, a mikor a dobos megjeleli. 
A szolgabirói Ítélet ennél fogva aligha lesz végrehajtható, 
mivel a rendelet kihirdetése sujkdsos módon igen, de 
nem ke llő  módon történt. Községünk nem olyan kis falu. 
a hol a dobszó esemény számba megy s napokig is eltré- 
CSelnek a malom alatt és a korcsmákban egy-egy ható
sági intézkedésről, ideje tehát, hogy az általános érdekli 
intézkedések kihirdetése modernebb, megfelelőbb formá-
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XIV. Lajos, folyton húzta halasztotta a szövetség meg
kötését Kákóczyval s csak 50.000 livres havi scgélylyel 
támogatta a nemzeti felkelést. A liga ('szövetség) meg
kötését 4 pontban terjesztő elé Rákóczy XIV. Lajosnak
1) hogy vele (Rákóczyval) a bajor választó fejedelem 
és a franczia király védő és támadó szövetséget kössenek 
de csak akkor, ha Magyarország az ausztriai háztól 
elszakad, 2) ha béke létesül, ne a háború befejezése 
előtt, Magyarország azon része, mely akkor elszakítva 
találtatik, maradjon Rákóczy guberniuma alatt az erdélyi 
fejedelemséggel, holta után pedig a statusok által vá
lasztott guhernium alatt; 3 inig a háború tart, a fran
czia király a hadisegélyt mindig megadja; 4) ha Rákóczy 
rabságba esnék, vagy bujdosásba menne, abból a fran
czia király kiszabadítja s neki Lengyelországban birtokot 
s teljes oltalmat biztosit.

Ezeket sürgette, illetve ezekre kéri választ Rákóczy 
a franczia királytól: „mindezt szükségesnek látom lenni, 
hogy a Gytlllésig elérkezzenek, melyet szeptember végéig 
vontatni fogok."

A franczia király azt felelte, hogy a szövetséget 
szívesen megkötné Rákóczyval. de kir. méltósága nem 
engedi, inig Rákóczy az erdélyi fejedelemségbe nincs 
beigtatva (már meg volt választva, mint láttuk) s inig 
Magyarország rendéi a császár alattvalói.

De miután a megyei rendek már gyülekeztek, egy 
részük Lévára, másrész Szécscny környékére, Rákóczy 
az indignatiót elkerülendő, szcptombei 16-ra tűzte ki az 
országgyűlést.

Turócz vármegye Rákóczy felhívását az augusz
tus I én tartott közgyűlésen olvastatta fel, azt hódoló 
tisztelettel fogadta s a következőket határozta: Min
denek ellőtt áttir Trencsén -Hars* és Liptó-e megyékhez

intőimatio végett, mikép értelmezendő a statusok részé
ről. hogy z egy curiával bíró nemeseknek, kiknek alig 
van kenyerük, jelen kell-o lenniük az országgyűlésen 
személyesen? Mivel :i pátens bekezdő részében az áll. 
hogy mind az egyházi és világi úri és nemesi rendek 
jelenjenek meg: a befejező részben pedig az áll. hogy 
„nemcsak követiyei hanem külön mind egyházi világi 
úri és nemesi rendből álló Tagjai állal comparcállyon."

A fejedelemnek is irt a megye, tőle is kérvén felvi
lágosítást, ha váljon .< statusok mindnyájan tartoznak-e 
megjelenni u. m. a kath. plébánosok és evang. pr.icdi- 
catorok (status cccle.sia lei) továbbá az egy curiával biró 
szegény nemesek, kik közül némelyek koldulásból élös- 
ködnek, mások szolgálnak, hogy nejeiket s gyermekeiket 
élelmezhessék, némelyek más megyékben keresik nap
számmal élelmüket: személyesen jelenjenek-e meg ezek 
is. vagy követ által, vagy tagjaik mint pl. testvérük 
által képviseltessek e magukat? Továbbá az igy össze
síteti nemesség zászló alatt tartozik-e megjelenni ? s végre 
az országgyűlés kihirdetését és egyboliivását mily ala
pon érti? talán Sz. László király decretumának 3 ik 
pontjára támaszkodva hivja egybe a fejedelem? S mivel 
a nemesi, különösen a -zegényebb rendek közül sokak
nak fiai és testvérei mint zsoldosok szolgálnak, ezek 
ha itthon vannak, tart"/.nak-e megjelenni? Mivel a sta
tusok tartoznak a táborban levő zsoldosokat űzetni, ha 
az országgyűlésre elmennek, duplán fizetnének, már 
pedig kettős fizetésre senki sem kötelezhető, s igy ;i 
zsoldosokat haza kell imcsájtani. Ezekre kér a megye 
felvilágosítást. Egyúttal jelenti a fejedelemnek, hogy 
idősb. b. Révay Mihály sem zsoldosukat nem akar kiáll! 
tani. sem a tisztek fiz* léséhez hozzájárulni s a fejedelem 
parancsait egyszerűen iguorálja.

Liptóinegye aug. 8-iki gyűléséből válaszol Turóeznak, 
hogy a fejedelem intentiója szerint a statusok mind
nyájan. kik epek és egészségesek, személyesen tartoz
nak megjelenni, a szegényebbeknél elnézéssel kell lenni 
s figyelemmel a gyengélkedőkre.

Dávid Imre a fejodeloin föszekorész mestere 
(eurruum supremus inagistor) röviden tudósítja a megye 
alispánját, hogy a Rákosra szándékolt országgyűlés 
bizonytalan időre clhalasztatott. A megye Otlik Györgyhöz 
a fejedelem hoppmesteréhez fordúlt bővebb informalió 
végett s legalább, hogy megtudja, mikép jelenjenek meg 
a szegényebb nemesek a Rákoson.

Rákóczy Sopornyáról augusztus 17-én felelt a me
gye feliratára. „Elég világos ugyan minapi Kintieknek 
küldött Convocatáriánk az mennyiben mindazáltal illus 
tr.'iiiőját kívánva kgltek azt akarván tudni miformábaii 
köttessék kgteknek eompareálni proprinia Septembris 
N. l’est vármegyében Rákos mezejére pligált országgyű
lésére kivántúnk abban is satisfaoiálnunk klgetoknek. 
l’ovocályán azért magúnkat döbbeni Levelünkre, azt 
tovább is úgy értjük s mások is úgy éresék, hogy oda 
mindazok külön-külün valakik magukat nemes embe
reknek tartyák eompareálni tartoznak egyedül csak 
azokat vévén ki. a kik legalitor exináttatnak s inhabili- 
sek. azoknak pedig legyen hiteles testi inioniumok, hogy 
olyanok, az egyházi rendek mindazonáltal a kiknek voxok 
és sessiojuk gyűlésen szavazatijoguk) nincsen és a kiket 
nevezetlesen nem convocáltúnk otthon maradhatnak úgv 
a kiknek indivivus Hattyúk vagy (Misiik vagy,,,, (|,jrto’k 
közösségben levő testvérek - az táborban. Révavt com- 
pellallya a zsoldosok és tisztek fizetésére. "

-Folyt, köv.)
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liol ogy általános, mindnyájunkat - Ritka vendég. F. hé 5-én és (5-án Japp I). N. és tánezmulatság tiszta jövedelmét, ogy a megboldogult 
(onyogüt/í veszedelemről, mint a minő a veszettség, s az oxfordi bölcsészet -hallgató tartózkodott városunkban, a királyné emlékére Zólyomban fölállítandó szobor költ-

A ..Dóm vendéglősének tudvalevőleg nincs
luroez SzenNMarlontg gyalog tette meg az utat 10 nap italmérési engedélye, de mivel az Ünneplő tótok, csehek 
alatt.Nemet nyelven lehetett.társalogni ve!-, melyet törve £s morvák is szeretik az itókát. Sípos pénzügyőri szoin- 
beszell. ( zelja Magyarorszag Felvidékét hegyalogolni s |̂ g/ úgy n  „Dom"-ban, valamint a „Sztrányá“-ban le
állnak viszonyaival inogismorkedni. A Nagy-Fátra begy- folyt mulatozások alkalmával is. az italkiszolgálást meg-

ullone viiló véilokozúsWíi van szó, ott agyonmon m u la n - l;i ís l-cnB.reloimáKou ál Jláriiinanu-Szi. sdfcitiro forditják
,.  , • i é . . , ... gélig illetve Beregszászig vonaton jött s Beregszásztól __ a nmtá sn a k  m in ő síth e tő , lm meg a helyi lapokat sem értesítik J *  a  ..uoi
a foganatba vett és veendő rendszabályokról. így bál 
most már nemcsak kérjük, bánom követeljük is, hogy
ilyen hatósági intézkedések a sajtóval is ideje korán , , ( . . „ ..................  ........ ...........................
közöllessenek, íigv a hogy ez m in d en ü tt történik, a hol fin í!|‘(lü.B,,,e]1 *,,U'0IU ”,lI|ot es bárom éjjelt töltött amiéi- figyelte s a tapasztalt szabálytalanságról jelentést tett. 
;iw.ndpletoknek kouiolvan érvényt szerezni akarunk *l,b *|0gy valamely községét érintett volna, mert nem az! Ugyanezen alkalommal szegény siket-néma Csillag Ar- 

‘ . .  . ' * ., * országúton, hanem a katonai térkép után a gyaloguton minnak is meggyűlt a baja, amennyiben nema.negen-
Lgyólikónt bizton húrnak, In*,- mórt, a mikor mar a haladt. Kppon midiin a tolok a szokásos tlnnopségoikot' gcllolt czukmllival, narancsosai és conservhalacskikkal, 

a kóborló ebek lm- kezdettek meg, .lapp 1). N. a „l)om“-ban, a hol szállva liánom pipaszárskkal s más egyébbel kucséberoskedett
libériáknak is vége y"*1’ ü ka vei lázban Ilivé, jegyzőtöket készített. s lutrizott. Sípos sz.omlész letartóztatta a siketnémát, a
ár régóta sürgettük, I,.,nftn I),. f ^ a l o g o l  s onnan vonaton Uxíordba tér ki útközben kétszer is meg akart ugrani, úgy hogy ki-
.i.ninnn mái-mindmi. vis ẑj|l-j  ̂1 °bát Angolországba is eljár a tót llnnepsé- sérdjo erőszakhoz folyamodott, a miért öt a siket-néma

— A Pali keservei, oly ritkán.

kiityapoezér megkezdette körútját, sa kóborló ebek hu- kezdették meg, Japp 1). Is', a „l)oin“-ban, a hol szállva 
rokra kerülnek, ezeknek a kutyamizériáknak is vége Y0'l» 9SÍC .a kávéháziján ülve, jegyzeteket készített, 
lesz. lvzt a gyökeres rendszabályt már 
mert az eddigi állapotok mellett ma-holnap már minden 
kinek elment volna kedve az ohfartástól.

Pánszláv vármegyei hatóság. a  „Nyitramo- 
gyei Ellenőr" ily czim alatt a következőket Írja : Iga
zán szépen haladunk a magyarosodás terén. Eddig 
legalább a vármegyei hatóságok megőrizték magyar jel
legüket és tiszteletben tartották a nemzeti érzést. í gy 
látszik azonban, hogy már a vármegyei székhazak mo
hos falai közé is kezdi befészkelni magát a pánszláviz
mus. A napokban valami hivatalos írás, egy kézbesítési kellett érnie, 
iv érkezett Kassára Arvavármegye hatóságától 
kézbesítési iv éke

sérdjo erőszakhoz folyamodott, 
bopöröllo. A szegény Csilllag, írja tudósítónk

. . .  . évenkint ogyszer |<i csekély keresményével tartja fenn számos tagból
esik az országra szóló tót sokailabim s okkor se Csonka álló családját, ez alkalommal is megjelent a mulatók 
ralit bíztak meg a muzsikálással, hanem — mint ripor- közt. Sípos szemlész is magához hívta és kért számo- 
terünk írja — „l>ij,to-Szont-Mikl(isr<)l hoztak tót érzelmű kát tőle, s midőn ez készséggel nyújtotta a „lutris zacs- 
tnagyar czigany bundát." Ejnye, no, hát már a füstös kót," a nevezett szemlész, mint tetten ért jövedék kihá- 
kopü muzsikusok is kezdenek átpártolni a tótokhoz? gét, magával hnrczolta, olvévén kosarát, s mint a sze
lszmar aztán igazan kész voszodelem s Csonka Fali nőm j gény siket-néma előadta — óráját, pénzét s egyéb érték 
íii*** , .er6^’ ,0^  l̂c» nal'.la>ra még ezt is inog tárgyait is. Útközben pedig annyira össze-vissza macza-

™ ° . krirozta, hogy Csillag karja csupa kék folt volt. A tör-
Álhlrek. Eiptómegyo alispáni hivatala a következő vények parancsa mellett talán a humanitás törvényeit 
(ízlésére kért fel bennünket: A fllrdöidény is jó lenne szemelőtt tartani. 

nn'-IíA mogul közéit kelteit .* ir»»inogy«i haUWaieik o* | beálltával inl.li lapban, Liptóvármegye kel országos lórit r , , usl oleasókkrUk cs nnlakUrOk a „ozsonvi
a sonimikep sem menthető eljarasa. — Eddig a „Ny. gyógyfürdőjét erintöleg, oly rémségos rablásról és évii- i 1 ,aiUSl olvasoltorOK gaz lakó ok a pozsonyi 
E.“ T<diát megint Arvamegye és mindig is Arvamegye kosságról regélő közlemények jelentek me-- a mól vek f f ss/jis,,n . A l*®??°J?yi mej«öf?aJdasó€ l orŝ o s

' ' "  ...........  1 • ................' kitele-, a ...in* közönség körében méltán« "effki^sai,b félMlnéít r “ ' f f • kft|K5So1" b:an ‘"''^fontos és ulöszorU kérdéssé.
, m . ........... ...... i.„..i.!., foglalkozó nagyszabású gazdakongrosszust rendez Po-

Gazdasági Egye- 
• Gazdaszövetség.

Ezen országos Kongresszus tárgyai kötött, a kivándorlás, 
. .  . .  . • a gabonaértékositő szövetkezetek s a fedezetlen határ-

mroiwiiki .által mimen élűmért | w  m ,* melleit a legfontosabb a kisgazdák cs fisul-

ellen fordul n vád. Kér
meny, ki .*, a ki Arrav.rmog.vo székliázán lóiul (Irkái kolthollék és a virinogvo küzbizlonsá-i álliinolait -i le-- , "z" ""k'.vszaliusu g.rzdakongrossziis. rendez 
cs ezzel az. oltani lói túlzókkal kokotlirozV Ki az, a k i  sOtélebb sziliekkel mustrálva c sak ™ ™  s z S u ü n a k  ‘ l'u t ’ f° ' i ,0" f í S ™ !  
a sajtó idevonatkozó biralatánnk is fittye liányvo. a hogv a vírmogro országosliirll cs fontossági” a viiá - í  l' ' '  ‘5''af;oíi-szövetsége es .1 Magy ar Gazdaszorel 
maga tetszése szerint lesz-vnsz „ingvar hivalnlában V minden Iájáról lálogalolt g v ó g v /lb a S k  '?,!' ki nov‘ S i '"'“T ’f “ K ”  r“ i *
lln a vizsgálatéi vcgro-valahára meg nem imlilják eb csorbát ojlsonok azok mindönki által szívesen elismert id(M 'zkím ellH t á  W ontő íab if !  kisgazdák és ''tnitt- 
ben az. irányban az arvnmegyci szckliazan, úgy akkor iirvondolos Ibjl/ídését a jllv/lro nézve a loekniiiolviblnn1 ■ -i 1 , ‘ 8 klsb:lz,lllk ts
meg lógjak indítani mi és kilógjuk deritoni. begy kinek | voszélvozlossck. A tiszta igazság kirdotfeo végoM d f™ á  «  8° ’
hibájából, kinek elnézéséből, kinek megbizbatatlansá- j rendkívüli érdek szempontjából is. inelvét az ide<-cn n ®  ttv lf /e k
gábéd jálszsz.ák ezt a megyét a lót Kllzók kezére V forgalom és fllrdeink jövendóboli fejlődése , omes e.a_  . ,, |. . , .. | . , . , , , fejlődése nemcsak ogy ICZ0I1 c/.élok elérése miatt alakultak, a Magyar Gazda-

Verekedés. Mull. vasárnap ,1. o., épp mikor az| aimegjerc de az ogesz országra „ezvo is képvisel, kötő- követség ez ..Ián szólítja föl őket á pozsonyi kongresz- 
ájlatos hívek templomba igyekczlok, egy helybeli fönt-1 icsscíjOmnck tartomi kijelontoni, hogy a csorbái-tó kör- szuson, illetve a kisgazdák és löldmivelők helyzetének 
czai korcsma elölt csúnya verekedés volt két bepálin-1 !.fn a. l< !! ófoidult ra (las es legutóbb ugyancsak : javítására irányuló munkálatokban való részvételre. A 

' mely nagy kHz,Ínség Iánára ! Í S í *  !>!«*« gazdakörük mindaddig nem lesznekkázott napszámos közöli, 
vagy negyedóráig tarlóit 
valaki akadályozta volna.

— Rajeczfürdö -1. sz. nóvjegyzé 
5-ikbcn pedig H50 vendégel találunk kimutatva.

HÜ-hÓ semmiért. Nyilrán egy magyar élczlap 
indult meg a múlt vasárnap, amelyet egy ottani szer
kesztő megkeresésére, aki a laj> egyik képét magára................... ............................................................i ' ...................................... n " 1 . . .  , , . .  . ,  , r , í , .v  > . . . . .  . . . . .  , -''-•n l ü i ü i i k  m i i  u i n  . m; ü i i i i  k t i / . ci .  o  lvi i iui  u i j o i i c  jv

ívó sértőnek tartotta, a vizsgálóbíró mindjárt el isj1!11 u a> sana'• '̂idu-bzt.-i i v os. . 2. évi julius hó dl-ón. j mindannyian a Magyar Gazdaszövetség kötelékébe, mintJoob alispán.
Beírások

. . .  i ..................... . é p i I ö - i pari s k o I a rendes tanfolyamán a jövő iskolai évre | felvétel és a íjozsónyi gazdakongresszuson való részvétel
gubjbiro rondelolunok gyors cs |>nnlüs vegrcliiijtasáloi.; való licirást szopteinber 1-tfíl óikéig tartják. Az inlé- végett jelentkezni lobot augusztus hó ló-ig a Magyar 
Mikor a nemzetiségi sajtó tele van naponta a legotrombább , zol ben a tanítás három évig tart. A végzett tanulók kő ' 1 .................................

kobóztatolt. Történt ez |>édig nagy rendőri aparátussal. 
mintha log.ilálib is a haza sorsa függött volna a vizs-

a kisgazdák és ftildmivolők érdekoit gondozó országos 
A budapesti m. kir. állami felső | központba. A Magyar Gazdaszövetség kötelékébe való

invektivákknl n imigvurság „Ilon, nmiklioz. még illusz-1 ,»ivl!S- kdfnragó, vngy ácsmoslcrok loholnék, jolentkez-
tralió som szükséges, hogy ügyész, vizsgálóbíró világosan I hcl""k 'i^frájatra végre joggal bírunk

. .. . .. ... az egyéves önkéntességre. Dijak; beiratasi díj 4. tandíj
megéri hőssé; bizony mondjuk, hogy Dr. El.renteld Gyula | óévenként 20, s szertári biztosíték egész évre (5 korona.
vizsgálóbiró-helyéltes okosabb dolgot müvcllietetl volna 
mintsem hogy a nyitrai rendőrséget egy jámbor élczlap születési liizonvilvány. 
szerkesztőségére rászabadítsa, s ezzel - úgy látjuk — bőtök fel.) 2. A négy 
ií sajtótörvényt is megsértse. Még az a különös dolog

i A jelenikezésnél szükséges iratok : 1. keresztlevél, vagv 
(15 évesnél fiatalabbak nem vo- 
közé|iiskolai (jtolgári. reáliskola,

! vagy gymnásium) osztályról szóló bizonyítvány. Ijra- 
.... ,. .. oltásról szóló orvosi bizonyítvány. 4. Ijiarlialóságilag

tórtciil nlktolng „Ny. .................. hogy az. clcz-1 llllo|ositoll bizonyitvány arról, hogy n jolontkozö nicnnvi I
la|» vasárnap reggel jeli ni meg, a vizsgálóbíró hivatalos j ideig s melyik épifö-iparágban dolgozol I (legkevesebb 
órái vasárnap ÍJ-kor kezdődnek, de azért a vizsgálóbíró cl foga dl. ható gyakorlat 2 hó). Bővebb felvilágosítás! kéz-

(íazdaszövotség titkári hivatalánál (Budapest, Baros-utcza 
10.) A falusi olvasókörök, egyletek, gazdakörök és szö
vetkezetek felvételnek a Magyar Gazdaszövetség tagjai 
közé, a nélkül, hogy jelenlegi szervezetüket megváltoz
hatni volnának kénytelenek. A Magyar Gazdaszövetség 
csakis a hazafias szellemben s a föld munkásainak érde
kében való ezéltudatos működést óhajtja. A pozsonyi 
kongresszusra való utazás vasúti, elszállásolási és ellátási 
kedvezményekkel lesz megkönnyítve.

olkobzási rendeleté már reggel K órakor volt a rendőr-‘ a<f a/ Igazgatóság. \ II. Csümöri-ut 74. szám.
ség kezében, a mi igen furcsa dolog. De bál mi nem 
lehetséges Nyitni városában?

Megégett nő. ltoltlich AnnaHO éves, már több

Szerkesztői üzenetek.
St. L. Budapest. A mulatság volt, ‘rendezőségéhez tessék 

Vármegyei tisztviselők lakDére. Köztudomású fordulni. Tudósító, Znióvitralján. Máskor is — B. J. Bpest.
dolog, hogy a vármegyi tisztviselők illetményei egy 

] Ián nincsenek arányban som avval a munkával, a melyei 
végeznek, sem azzal a felelősséggel,

év óta vak liadvigai özvegy nő megégett. Mennyei j működésűk rájuk ró. Különösen csekély a vármegyei 
reggel megetették és dolog után láttak, miután az öreg tisztviselők lakbére, a mi miatt folytonos a jianasz. Bars-

Intézkodni fogunk. — Tudósító. Zólyom. Rövid értesítést kérünk 
— Tudósitó. llelyben. Nem ogészen helyes talán, hogy az a két 

m elyet liivatali I hölgy is ott volt. de a körülmények által eléggé indokolt, miért 
jobbnak találtuk fel nem említeni a dolgot.

vakítói bezárlak. A kunj liában azonban maradt i'KV ™nnnKyc tisztikara loRutúbb beltlKyminisztoriuniiinz fór-
dúlt lakbérilletményének omelése véget!, a belügymi
nisztérium azonban azzal utasitotta el a kérelmet, hogy' 
a pénzügyiviszonyok nem engedik a javadalmazást és1

egész rakás parázs és a lázó nő megmelegedni akarván, 
tapogalódzás illán a tűzhelyhez jufolf, a hol elnyomta
:.iz álom s a fűzbe esett. Mikorára övéi hazajöttek, már ja íakbériílptmény javítását csak a pénzügyi helyzet ja 
sí szegény kiszonyodott. villásával oszközöllicti, de akkor az összes vármegyék- 

-  UJ divat. Az nlsú-kubini Uvcgdobálás osoío már! npk lakkérpótlékot. llnrsvirmDg.ro nzonbnn 'nőin
elégedett meg a válaszszal, hanem a ké|>viselöházhoz 
nyújtott be kérvényt, a melyben utasítani kéri a kor
mányt, hogy a vármogyci tisztviselői kar csekély lak

nom áll egyedül, 
vidéki földbirtok'

Arról értesítenek ugyanis, hogy egy 
s a ki a turóczmegyei tót túlzók kö

zött előkelő szerepet játszik, •Sluhuyaíürdöu mulatva, bérilletményénok enielósczéljából az összes vármegyé
ket dotáczióban részesítse. A kérvénvt, megküldto az
összes vánnegyeknek is |.iri.,lis vágóit.' XázHUiik szerint tbcsköt-bngnrnt hmlarlam össze, hanoii tényekét bozUun
azonban ez a kérvényezés nem egészen helyes. Bármi 
néven nevezendő alkalmazásban lévő tisztviselőknek, hi
vatalnokoknak stb. nem a lakásbér fölemelését, hanem

szintén egy boros üveg el érvelt a maga igaza mellett, 
azt egy vasmi alkalmazottnak fejéhez vágva, akin, mint 
értesülünk, súlyos sebet ejtett.

Peiravitf spolok. Érdokos és a znióváraljai fo
gyasztási szövet keze.tel jellemző esetről értesítik lapun- annak teljes megszüntetését kellene kérniük, mint j. hogy csületbiroságot 
kát. A /ögyasztási szövetkezet helyiségéül Matuskovics | oz számos magánliivafalnál már inog is történt. Vagy ha bn'osagilag  ̂ítél
M. házát szemelték ki, a melyet e czélra átépítettek. A . már oz az elavult intézmény mogszUntetliotö nem volna. .... ........
.szobafestő a ház falára a ezéget festet le ; kezdte is a úgy a lakásbér fölemelésén kívül, annak a nyugdíjba 
magyar ezéggel elébb; már ott ragyogott a falon a való beszámítását is kellene kérni, mert a nyugalmazott
F ogy .................. . mire összegyűlekeztok az ottani lót j tisztviselőnek is laknia kell valahol.
túlzók a ház elé. és nyílt utczán azon határozatot hozták. Műkedvelői előadás volt tegnap a zólyomi vá-
liogy a lói ezég elébb kerüljön a falra, mint a magyar, rosi szálló nagytermében, amelyet az ottani nagy diákok 
s igy azonnal ráparancsoltak a festőre, hogy lörülje le rendeztek. Ezen alkalomra díszes és kis> 
a már meglévő magyar ezég első négy bellijét és kezdje 1 alakú „S/.üVeges és képes Diákszinliázi Lap“-ot is adtak 
a sokkal szebben hangzó: „l'otravny spolok“-kal. Most ki, amelynek czimlaniat Jezernitzky Sári úrnőnek az

Felelős szerkesztő : nei'OC« Ojuln. 
Főmunkatárs: llá u ll  «láu»M

N Y ÍL T T É R I)
Baucr Endre, uradalmi erdész Mosóczon, ezen újság 

lobbi számában ismét nyilatkozott — az ö megszokott 
lángján.

Ín a 30-ik számban közölt nyilatkozatomban, nem

következő felirat olvasható: „l’o- arezképe disziti,már a házon 
travnV spolok. 
egyáltalán magyar feliratot is használnak.

kinek neve
Fogyasztási szövetkezel." Csuda, hogy szereplői közölt is olvasható. Mind a két előadott szín

darab rövid meséjét is közli ez a szinlap. Az oloadá-

(cl, a melyeket Baucr, az ö nyilatkozatában felhozni 
elmulasztott : z eset megvilágítására.

Ezen második nyilatkozatára feleletein pedig: be
csület bíróságot fogadok bármikor, mert hiszen beesülot- 

élke/.tek mindazon urak is, akik Ravasz 
Oszkár, titkár úr tanuságtétolc után ezen ügyet befe
jezni akarták. Alkalmat pedig, Baucr Endre, nem szol
gáltat hat nekem semmire többé, mert ha kerültem öt az 
első affftirc után - okom lévén rá — úgy szintén ezu
tán, se beszédbe nem ereszkedem vele, sein nem ülök 
le vele kártyázni úgy mint ö velem — mielőtt kibé- 

cs iiiüsi 'sy.i'katinii kitinünk s belátná liibájál
Ezzel ezen ügyöt befejezem.
Kelt, Mosóczon 1902. aug. (i-án.

Dr. Lenesé János.
*) Ii rov.ithan közöltökért ne m vállal felelősséget a  szork .

„Vörös Tallár"



Van szerencsém a n. é. közönséget értesíteni, liogy 
Turócz-Szt.-Mártonban, a Főtéren, Links Albert ur házá
ban (volt Nagy-Tőzsde)

kárpitos és diszitö
műhelyt nyitottam.

Mintán Budapesten Kozilek J. es. és kir. udvari s/álli 
tónál kitanultam és csakis elsőrendű k ül - és beltVddi mű
helyekben dolgoztam, abban a helyzetben vagyok, hog\ 
a legegyszerűbbtől valamint leglinomabb kivitelit jnegren- 
dclésoket is jutányosán és szolidan eszközölhessem.

A n. é. közönség becses pártfogását kérve, maradok 
kiváló tisztelettel

Svehla János,

4 Turócz-Szt.Mürton, F e l v l d é k i  H 1 r  n il 6.

í(i. Ü:
Vámo

sor ti*, ti. 11. 62. 67. Iirsz. ház, 24. és 
alatt kert s beltelckből álló. 11. 3. t. alatt 

ős nevére irt ingatlanokra az árverést 20b 1 
. /ennél inegállapitotl kiuállási árban elren

delte és bog\ a lénnebb megjelölt ingatlanok az 1902- 
évi szeptember hó 5-lk napján délelőtti 1<» órakor Ab- 
rahámlaüán a községházánál megtartandó nyilvános ár
verésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni

1902, augusztus 10.______

Értesítés.
32. szám.

Tisztelettel értesítem mélyen tisztelt ren
delőimet, hogy

lük.

vag.V a? P l -
mai számított ■ 
a. kelt igazságügy minisziéri 
óvadék képes értékpapírban a 
ivagv az 1881. EX. tcz. ’"n

kárpitos és diszitö.
377 — 1902. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi I.X t.-cz. 

102. §-a értőimében ezennel közhírré teszi hogy a tettes 
tsztmártoni kir járásbíróság 1902. V 220. számit végzésé 
következtében ízák Gusztáv ügyvéd által képviselt Kié
lik János szuesányi lakos javára Pákán József deántalvi 
lakos ellen 294 rub. 44 köp. s jár. énjéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 800 kor. becsüli 
4 ló hámból álló ingóságok nyilvános arvoréseiM'ladatnak.

Mely árverésnek tsztmártoni kir. j bíróságnak \ 
220/2—1*902. számú végzése folytán 294 rub. 14 köp. 
tőkekövetelés, ennek 1900. évi május hó 10. napjától jaro 
ő°/o kamatai és étidig összesen 43 kor. <>•» fillérben bi 
róilag már megállapított költségek erejéig l’akan József
nél Deánfalván leendő eszközlésre 1902. évi augusztus 
hó 21. napjának délelőtti 10 órája batáridőül kitü/.etik 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
nak meg, hogy az érintett ingóságok az 18*1. évi I.X 
t.cz. 107 és 10*8. § a értelmében készpénzfizetés mellett, 
a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Turócz-Szt.-Mártonban. 1902. évi július lm 2.*.
Zatbureczky Jenő

járásbíróság! végrehajtó.

1151 — 1902. tksz.
Árverési hirdetményi kivonal.

A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy Pisko György s neje veure- 
bajtíitónak Vámosi János végrehajtást szenvedő elleni
328 kor. 94 fill. tőkekövetelés és jár. iránti végrebaj-

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatlanok becs- 
o'Vnái vagvis 2 " korona 61 fillért készpénzben, 

I.X. t.-ez. 12. S-ában jelzett árfolyam
ba/. 1881. évi november 1-én 3333. sz.

rendelet 8. §-ában kijelölt 
kiküldött kezéhez letenni, 

(). §-a értőimében a bánat
pénznek a bíróságnál e lö le g cs ' elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elism ervényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Znióváralj in, 1902. június 13-án.

Dr. Trombauer, kir. aljbiró.

• « » o o o o o o t x

Bartlia Mikiin: lilífiffliífiE
1.,(> oldalra terjedő igen szép kötet pergauientszcrü borítékban

3 frt holyott 65 kr.
Díszes m-gvszinli kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.

A szerény czim engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kiin i. r.iu-tlia Miklós, a nagyszerű pnbliczista letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideáli.-.-’ui kedves alakokat varázsol elénk 
|i,,jrV f, : sem int-i'iük ismerni -íme azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles. hogy veszedelem annak, ki felé üt.

a postahivatal iltcllcnébon lövő

■p- Kucsera-féle házba
helyeztem át.

Böhxn Albcrtné.

BRADDON M E,

i s A D y  c e i c b .  njí
Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

Angol regény. 
Fordította: Zichy Cam.

TWAIN MAKK és WARNER K. I).

Baleket Elleni biztosításokat
a legolőnyüsebb feltételek mellett eszközöl a

" N E M Z E T I 4*
Baleset Biztositó Társaság részére

Moskóczi József
Turóez-Szent-Miirtonban.

AZ A R A N Y O Z O T T  KOR.  •  «
Amerikai regény. Fordította : Mudrony Pál.

3 kötet ára 3 frt helyett 1 frt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

I n ain .Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
egy sort olvasni, mely az íi tollúkat hagyta el és meg van az ítélet

tási ügyében a znióváraljai kir. . 
lévő Abrahámfalu községben fekv

árásbiróság fcrll
8 4 . szí j I

A z itt felsorolt m ü v ek , a m egjelö lt árakban 
utánvét m ellett vagy  az ö sszeg  beküldése  
ellenében lapunk kiadóhivatala  utján ren

delhetők  m eg.

2 darab
„Turóczi Gazd. Takarékpénztári" i

ICzim a kiadóhivatalban. >>

I
Mindenkinek ajánlható

a most 40. kiadást ért I)r. Müllcr orvosi ta
nácsos műve a

bán to tt ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portomentesen küldi
C u r t  K ö b é r ,  B rau n seh w eig .

Í pl agg jövedelenire
__ teliéinek szer; tisztességes egyé-

a kik egy elsőrangú pénz
intézet képi Deleiét sorsjegyek
nek részlet fizetés melletti ela
dásra elvállalják. Ajánlatok;
.. Részvény társaság’* 1001“ alatt 
Haasenstein & Vogler hirdetési 
irodájába Budapest I)orottya-u.
9 . kéretnek.

0 0 0 0 O O 0 0 < j O 0 p ü ü O 0 0 0 O 0 O 0 € K $ 0 t , Ü D C

jjSEIFERT JÓZSEFp o z s o n y  , Halászkapu 4,
o  
o  
oo 
o

-A-j á ra lja . c3/ú.s r a k t á r á t
KHHT FRIGYES-féle

k ii 1 ö n 1 o u1 (* s ;i c z ó 1 c s ö v ii 
fegyverekből

O  HENRI 1MEPER EREDETI
O DIANXA-FEGYVEREIBÖL

úgy szinte
J* Raltenel Kakasnélküli fegyverekből
q  e i c d e t i  g r y á r i  á r a k o n .
Q  Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és legjobban lövő vmlá 
q  fegyverei és kimerítő leírásai, valamint számos elnkein vadászatkedve!<. 

hivatásos vadász referencziájával, úgyszintén á r j e g y z é k k e l  kész-... 
szolgálok.

08. ÓS kir. állami áruda által -szirak magyar tiísinő-lkllli I -/ I 
vadászati és tárcsa lőporral töltött töltények, tóráid.« .-/.állítok minden fajta 3  

q  kész vadásztöltényeket uindenknr ponto-an és IVí-m-ii töltve. ’fiin.i. II Q  
q  berühöz legolcsóbb áron. q

O Vadászati, utazási ós sport-különlegcsségck q
O Saját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás 3
Q  alkalmából vatlás/.fcg} véreim cs v.-olászes/kö/.eiiu <1 u -
8  kiállítva, melyek eladók i-. mit is a t. közönség In \e|n, b. :.|án|. q

OOOOOOOOOOOGOOOOOQQmCTOü ú OOOO
Kiadótulajdonos özv. Moskóczi Ferenczné

Egyedül valódi angol

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

Az üvegek l’elszereése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg liaszuálbató. — 1. A tüdő

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen 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. ő. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést. 6. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj
betegségeknél és megszünteti a felhöfögést, valamint a száj ée gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
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 hérinentve az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy 6 dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Rosznia és Horczegovinába 4 kor. 60 fillé r. Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo

zása vagy lefizetése mellett.

M \ á r \  Q 7 P n v p H  ,nikor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is k ilá- 
i v u v . l l  OZ.C11VL.U . fása van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá-
e/.iói va/y amputálást, ha

Tblorry A gyógyszerész egyedül valódi 
centifolia kenőcsét

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésóben
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kenöca liasználtatik, a gyermekágyasok meílbajaiuál, 

'■  elválasztás akadályainál, ínellkeményedésnél, vörhonynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
.-eln-knél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál is; 
i i 'i. szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint livcg- 
' - laszilánk. homok, tiara, tövis stb.; mindenféle daganat, kinövés, karbiinkulus, uj 
kep/öilményck, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, tgett sebek minden nemét, fagyott testrészok, a betegek fekvéstől 
<.-re<lt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fülbajt és a gyermekek sebesedését 
stb. Mii. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt 3 korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. .Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
mind. n tégelyen a ezég: őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregradá" beégetve 
legyen.

I. két gyógyerejében felűlniulliatlan szer, sohasem romlik el. ellenben minél 
régibb lesz, annal értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a hideg nem 
árt nekik, Így tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
18 -'■ -"'■ nek. legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
'■ ( ' le sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekért csak 

; - ;| 1" "Zt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
i ii gbizliató amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál

leki

tn1.i,l..Hónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem
• I.. i te-sék egyenesen rendelni és czimezni:

Thiery (Adolf) gyógyszerész Limited őrangyal-gyógyszertárt. Pregrada 
Robltsob Sauerbrnnn mellett.

K cikiár Mudapestcn; Török .). gyógyszerész, Zágrábban: Mittebach .1. és Mécsben,
líra . ( gyógyszerésznél. Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán

Nyom. a turóc/.s/.cnt mártom magyar nyomdában. Moskóczi F.-né.
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