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A lap szellemi részéi illető közlemények a szerkesztőségre,
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve
Turócz-Szent-Mártonba kíildeudök.

— Hirdetések logjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban - minden
bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Egy cseh-tót pamflet.

szomorú érdekességet kölcsönöz. „Tudd meg, Ivánka Iván hentes szerepel a hirdetők között, kiről
olvasó, — igy végződik ez a fejezet — hogy közönségünk eddig azt hitte, hogy a pánszláv üzclmeka Tátra hegység aljában, ‘Európa szivében, a től távol áll.
Nevezett Ivánka Iván hentes üzletének kirakatá
legvisszataszitóbb politikai jelenet játszódik le.
.•1 drótosok mint koronatanúk.
Ez az irat, melyet több nyelven kiadunk, hir ban a nemzeti szinti pántlika feltűnő nagy számban vau
A múlt év folyamán egy magyarellenes, desse ezt egész Európának."
alkalmazva különböző kolbászokon és sonkákon, nemzeti
Ünnepeken pedig a legszebb kivilágítással tüntetett.
nnigyargyalázó pamflet, szennyirat jelent meg
De most kibújt, a szög a zsákból, mert a zólyomiak
Prágában, L. Srb kiadásában, melyet tót ember
Zvolenské Noviny.
most már látják, hogy Ivánka is csak olyan, mint a
irt, cseh atyafi cseh nyelvre fordított s a ki
adó német és más nyelveken elterjesztett.
Zólyom, 1904. ui.irc7.ius 9. többi, családi tradicziói nem vesztek el benne. A haza
Pamfleteknek, paskvilleknek ez a rendes ter
Amitől l;irlott illik, beküvotkezott s nőm volt ki fias polgárság megszakított vele minden érintkezést. Ha
jesztési módja ; igy tettek Hurban-Stúr-Hodááék megakadályozza s igy csott meg milliósak Zólyom mással nem, úgy legalább ennek a felszínre hozatalával
a múlt század derekán, igy tesznek a csehek városán, (le a/, egész vármegyén az a szégyentől*, hogy használt valamit a Zvolenské Noviny.
Hogy log-e ez a lap itten prosperálni, erre nézve
kel szövetkezett epigonok is, a kutya ugyanaz, már a tótoknak is van orgámiinjuk.
csakhogy most eb a neve és nyakravalót is
Dr. Fajnor Vladimír zólyomi ügyvéd, ki csak most nincsenek vérmes reményeink, mert Zólyom városában
legföljebb
azok fogják járatni, kikről úgyis bizonyos,
visel.
alig kél éve nyílóit itt irodát, részint saját reklámból,
Előttünk a gyenge németséggel irt pamflet de főrészt az illeni jámbor tófság fölizgatása ezéljából hogy megteszik. A polgárság pedig, mely minden hazafias
egy példánya fekszik. Czime: „Die llnter- „Zvolenské N oviny cziin alatt politika.’! és társadalmi törekvésben az első helyet foglalja el, nem áll kötélnek.
drückung dér 8 lovakon durch die Magyarén. havi közlönyt bocsátott ki, melynek ö fö-fclclös szer A zólyomi paraszt nem olvas. Tehát kinek van szánva
Prag 1903 Buchdruckerei dér „Politika Verlag kesztője s kiadója égy személyben. A lapot Eiptószont- a Zvolenské Noviny V Előszava szerint az egyszerit nép
von L. Srb, Prag.“ („A tótok elnyomatása a miklóson klimes és l’ivko nyomdájában nyomják. Évi nek. Ilyen pedig nem létezik. Mert utóbbiakból látszik,
hogy Xólyonunogyében még nem akadlak olyan talajra,
magyarok által stb.“) A brosúra tartalma 14 elölizeíési ára 1 kor. őO fillér.
mely a pánszláv eszmék felburjánzását elősegíthetné.
fejezetre van osztva, amely czirnek magyar
A lap megjelenése óriási konsternácziót keltett, mert I
Ez a la]i inkább az egy hét múlva mcgünncplendö
fordításban a következők: Ország és nép. — mindenki akármire, csak éppen erre nem volt elkészülve.
sajtószabadság
fattyúhajtásának tekinthető s megjele
A magyar állameszme. A magyarok és a sza S kétszeresen táj ez a körülmény, mert lm valaha, úgy
nésének
inteneziúi leginkább abban nyilvánulnak, hogy
badság. — Az oktatásügy. — Az egyházak. — most van Zólyomban hazafias magyar társadalom kivétel
éppen most. márczius lő ének előestéjén, emelte föl a
A megyék és a községek. — Az államhiva nélkül.
talok, különösen pedig a bíróságok. - Vas
A lap szerkesztése szakasztott olyan, mint a bol fejét a tót túlzók vezére, dr. Fajnor Vladimír, kinek
utak, posta- és táviróhivatalok.
Kereske dogult Emlővé Noviny-é s nagyon valószínű, hogy ennek politikájával tisztában lehet bárki, aki tudja, hogy
delem és ipar. — A nemes földbirtokosok és a helyét pótolja. Ez is nyitott Dopisy rovatot s az itteni dr. Fajnor István szemezi ügyvéd, a tót nemzetiségi
a zsidók. — A társadalmi élet és az egyesü szomszédos községektől olyan quasi megrendelt s csupa isajtóperük hírhedt védőjének a lia.
Zólyom város s Zólyomvármcgyo közönsége nem
letek. — Az irodalom.
A névmagyarosítás. elismeréstől áradozó leveleket közöl, melyekből azokban
— A következmények. - Egész Európa hu az illető községek lakosságának kedvező hangulatára lógja a dolgokat tétlenül nézni s szóvirágok helyett a
tettek
mezejére fog lépni, hogy radikális intézkedések
manitásához folyamodunk.
következtetni nem lehet. A levelek nagy része gazda
Az első fejezet meglehetős tóditásokkal, sági kérdések szellőztetésére szorítkozik, de akadt nem kel lehetetlenné tegye a lap s mérges eszméinek ter
túlzásokkal bemutatja a tótok lakta magyar egy köztük, melyekben veszedelmes burok pendülnok jedését.
Az első szám tartalma különben a következő :
Felföldét (10 megye!) és a tót népet, amelyből meg. igy egy Becsről szóló s .1. K. f'urman jegyzéssel
A linziéit olvasókhoz! Bemutatkozunk ezúttal a kö
csakhogy klasszikus görög mintanemzetet uom ellátott közlemény már a legközelebbi választásokra tesz
zönségnek egy uj tót népies folyóirattal és pedig helyi
csinál. Még a jámbor drótosoknak is kijut a ezélzást s a lótokat összetartásra hívja lel.
érdekű
folyóirattal. Szükségtelen részletesen Írnunk e
A Zv.denské Noviny második czikkc statisztikát
szertelen dicsőítésből. „A vándor drótosok, a
kiknek idegenben kell boldogulniok, megható közöl, mely szerint a zólyommogyei tótok száma 111 népies tót folyóirat jelentőségéről és szükséges voltáról
becsületességükkel és istenfélelmükkel terjesz ezerre rúg s igy a nevezett lap Xólyomvármegyél — általában s mint helyi érdekűvel különösen. Nálunk,
tik szükebb hazájuk jó hírét." Valóságos ko Magyarország legtólabb megyéjének jelenti ki. Jól j ahol a népiskolák a czéllévesztctt tanulód következtében
nem képesek a mi egyszerű népünkbe beoltani még a
ronatanúk a tiltok mellett. Szóval, minden jó nézünk ki.
E ezikkhen a kir. ügyészség is találhatna egyet- legelemibb ismereteket sem, jelentősége egy jó néplap
volna itten: a Felvidék gyönyörű, romantikus,
nak annyival nagyobb, hogy anicnnyirc-annyira pótolja
mást,
mi
erélyes
beavatkozásra
jogosítaná
föl,
meri
h
a
mindennemű iparra alkalmas; átlép mintaszerű,
Aztán írja, hogy miért
egyedül csak a magyar elnyomatási rendszer tározóit izgatás foglaltatik benne, burkoltan ugyan, de ja népiskolai oktatás hiányait.
állja útját a nép boldogulásának s ez a rend elég jól érrlietöen, csak a sorok közölt kell tudni olvasni. vállalkozott lieli/irrilckii lap kiadására. E tekintetben az
ja
czél
vezérelte,
hogy
a
nép
művelődésére
alkalmas lap
A hirdetések szép titkot paltantoltak ki. Egyedül
szer az, amely ennek az országnak vajmi
i.

Aki addig látott, a legjobb is csak szánt!
Aki aztán nézett, mini a hőst, csodál/!
Mikor már megóvott nemzeteket kardod,
Összetörted végre saját rabigád'!

A jövő dicsőség ragyogóit szemedben:
Éltető önérzet, alkotó erény!
Zászlód lengett büszkén, tavaszi szél szárnyán,
Szabad akaratod első reggelén!

EifMtí fö l ma Idiszken fejedet, én népem,
Márczius 15. a te nagy napod!
Mire annyit vártál könnyel-vcrejtékkel,
Ez az egy nap néked mindent megadott!
Görnyedezű tested méltóságát kapta,
Mikor ez a szép nap virradótt reád,
Háláim vált szived egyszerre föléledi,
Mikor Ilire jött, hogy „Szabad a hazád!"

Márczius 15. vall a tanúd erre!
Hull! milyen erővel tört ki lelked olt!
Hogy' forrott ki benned ellenállhatatlan’
A szn huóság vágya, ősi, szent jogod!
Szárnyalt az ölöm Ilii a kalászos rimán,
S ott ti büszke bérezel! zengett érez-szava:
„Szabadságért vérzett, szabadságát kapta
A legbüszkébb nemzet: Árpád-unoka /“

Nagy voltál te ott is, vészes liarczaidban!
Európa látta bátorságodat!
De nem vívtál még ki ilyen dicsőséget,
Amilyennel téged ez a nap fogad!
Hareznidban győzött erőd, vitéz kardod,
A jog és igazság győzött e napim!
Kezetadva testvér lett itt szegény-gazdag,
S lionszerelem zengett boldog ajkadon . ..

Hajh! sötét a múltad, könnyeket fakasztó!
Eltiporva voltál az erényedét ' !
Századokig tartott sok nagy szenvedésed.
Hogy egy is közöttük szói halált fölér!
Nem volt lelke ónnak, ki uhui' elállta.
Népek üdve hitt a harezra tégedet!
S mikor népek üdvét kivívtad: magadnak
A gonosz irigység vert bilincseket!

Óh, de szép volt arezod, én édes nemzetein.
Mikor e napodnak ébredt hajnala!
Nagy, régi rabságod törte tested’-telked',
Mégis úgy jöttél, mint győztes didin!
Első lépésedben mennyi erő rejlett!
Huh! de büszke, szép volt az a diadal!
Lánczcsörgés volt addig, mi hazádban hangzott,
S harsogott nyomába' a „Talpra magyar!"
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H árcziu s 15.

De mig fejed' hajtó durva kény parancsa,
Mig a porba szegték hős tekinteted :
Sajgott u szived, de elszánt akarattal
Ősi erőd titkon megnövekedett!

Elmondtál! az esküd', nagy, szent fogadásod'!
Nemzetek hallották esküd szent szavát:
Megnyert szabadságod' föl nem adod többé,
Hagy naggyá lehessed az édes hazát!

Nagy ideje telt már lelkes örömednek,
De akkor tett esküd' el nem feledéit:
Szabadságod termi egyre alkotásid',
S nemzetek csodálva fordulnak feléd!
Messze szárnyaló liir hangzik lelkesedtél! .
„Duiui-Tiszu táján szabná nép lakik!
Építi magának egyre nagy emlékit,
Összetörvén hozzá a rablánczait! . . .
Láng A. József.
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legyen, amely oly dolgokkal ismertetné meg. amelyek I nyelven is. e magyar haza szeredére, a magyar nemS lm mindjárt a/, epe önti is el a tokintelos halóú Ii <i/ / m a legközoleb állanak. Csak azután, tokoztllosan zethez való ragaszkodásra liivná tel Xólyommegyóbon ságot, a lót nép már tudja, hogy hová tartozik. A lót
művelődés előhaladásáva!: ismerkedjék mo
túl ( lakó honfitársait. A mottóul szolgáló versnek ez az ér- nép képviselője: Veszelova/.ky Foroncz, niog.nondta neki
lelnie: Mátyás király zólyomi vára fölött dicső időkre szénied heszédéhen és az ő progranimja a mi program
bér az ország és világ Ügyeivel.
Tudjuk.
igy folytatja — hogy a mi munkánk emlékeztet az ö szoIIqiuc : 'Emlékezteti a haza tinit, hogy műnk: Polgári és lelki szabadság! Általános, titkos vá
nak mint egy alapul kell majd szolgálnia a mi életrevaló, egyetértésre törekedjenek, mert rmk egyetértő nemzetek lasziójog! KI a virilistákkal! Politikai szabadság és önMár pedig Kajnorék szerint ili e hazában tót. kormányzat! Ingyen oktatás! A ozimek megszüntetése!
élénk tót népünk további művelődésének s hogy nehéz, erősek.
felelősségteljes a mi vállalkozásunk. Akarunk a vállalko román, szerb, német, rutiién s talán czigány és zsidó) A mi tót nyelvünknek jog és tisztelet slb. Népörség !
Igy tisztulnak az eszmék. Kezdjük pe 'zeni, hogy
zásunknak tisztességgel megtelelni s az Isten segítségén nemző, is van, éppen csak magyar nemzetet nem akar
kivlll számítunk minden őszinte népbarát lelkes támoga nak ismerni. Vájjon mint képzelhetik ők azt a mottóin kiék vagyunk s mire van szükségünk. Kezdjük niegkll
I foglalt „nemzeti összetartást és eiryctér'ést ?" Hát • lömbözteini a barátot az ellenségtől. Már nem vagyunk
tására.
kevesen, szaporodunk. A román nép, amely a mieinkmaguk módja szerint.
Az „Usvelou ku svohodc" Felvilágosodással
hoz hasonló viszonyok között él, szintén a maga emberei:
szabadsághoz ez. II. czikkében fejtegeti, mi az a Fel
kezdi
küldeni a törvényhozó testületbe slb." --- Kz.oke;
világosodás?
Felvilágosodott ember az. aki a hely
s ezekhez hasonlókat olvastunk a Slovensky Ty zdonnik
zetet tisztán, világosan tudja megítélni. Aki tisztán látja :
Tudomány (*n politika.
t. é. I. számában. Ezek, úgy hisszük, nem szorulnak
mit kell s mit nem kell tennie? Aki felvilágosodott, a
szabadsághoz vezető ut számára nyitva áll. Hogy leszünk
di bővebb magyarázatra. Ez a nemzet isi:g-néjgnirti poliiikai
Az li mozgalom, melyet lapunk munkaiár
felvilágosod 'ak? Ha tanulunk. Itt ismét ugyanazt (V.ambel samii miniszteri titkár a végből indított meg. irány a maga vad demagógiájával kétszeresen veszedel
mondja, min. az 1. czikkhen, hogy a népiskolák nálunk hogy a tói nyelv önálló nyelv voltál bizony ilsa és ezáltal mes s ha a hazafias néppárt es függetlenségi párt a
természetellenes alapokon állanak, amennyiben az álta
tótokat i cseh kultúrától felszabadítsa, mind tágasabb maguk igazai érdekében a választói jog általánosítását
s más egyéb hasonlót kérnek, világos, hogy nem a
lános műveltséget nem nyújtják nekünk anyanyelvűn körben kelt érdeklődést.
kön, — kénytelenek vagyunk tehát a felvilágosodás
•. dr. Tastrnek magyar szabadság, hanem a nemzetiségi demagógia
A csehek ismert tekin'élyes nyelv
érdekeben az iskolán kívül harczolni. Itt persze a mű Fercncz. a prágai cseh egyetemen
szláv filológia malmára hajtják a vizet s majd csak akkor ébrednek a
veltség megszerzésére szolgáló eszközöknek ajánlja a jó tanára s a prágai „Cseh tót egység egy csilléiének volt szomorú valóra, amikor rövidlátó politikájuk a maga
könyvek és lapok olvasását es a saját lapját.
elnöke, terjedelmes bírálatot ir* a e li akadémia „Vcsl- gyászos gyümölcséi már iiíegtermelle. No de a magyarA III. r~ikk: „Zvolenci, kofkí sme V Hányán nik“-ébe dr. O/ambel Samunak a ,Tótok és nyelvük" ság józanabb része majd ijs.ik megakadályozza rabi Intvagyunk, mi zólyomiak?; . . . Minden nemzetnek tud oziinü tót könyvéről. K könyv irój;
bízom ilolla, gyan ezl a csapást .'
nia kell, vájjon önerejéből, anélkül, hogy idegen támo j hogy a tót nyelv különálló szláv nyelv s nem a cseh
gatásra támaszkodnék, mire képes, mert csak azon nem nyelvnek dialektusa.) Pastrnek kiemeli, hogy az a tan.
zet biztosíthat magának tartós jövőt, amely tudatában amelyet most ( z.amhcl hirdet, nem nj. hogy voltak mások
H Í R E I N K .
van erejének. No és hogyan ismerhetjük meg önmagun
i töt nyelv önállóságát hirdették, de nem tudták
Dlározius 15. Az ISIS.évi márcziusi n.igy na
kat ? Ha arra számíthatnánk, hogy mindenki, aki tót
lazt bebizonyítani, .-vzlán ismerteti Cznmhcl irodalmi mü
" I,
pok emléket Turóc/.mí gyében is több bolyon lelkesen
viskóban született, nemcsak névleg. de vére szerint
veit, hogy megállapíthassa, komolyan kell-e venni (Vauiból
lógják mcgiiunpclni. Tnr-iezsze.atmártonban a vármegvelót s hogy minden egyes ilyen szereli anyanyelvét, úgy
i legújabb könyvét, vagy nem. Rciuu'aivu Czamhcl összes
azonnal tisztában lennénk azzal, mekkora erő rejlik müveit a tót nyelvről, Pastrnek következőképp nyila - i ház iiagylcrméhcn este lélnyolczkor közös vacsorára
J hölgyek is részt vesznek i gyűlnek egybe, a helybeli ti.tbennünk. Csakhogy nem minden tót jó tót is egyaránt.
közit; : „Dr. Czamhcl említett müveivel tagadhatatlan
l:Z0it nemzeti őrünk niegitéléséljeil mintlantellull a C-l-ilomukut szorzott a jelenlétei Írott; tót nyelv mulszeres | lalsag néhány buzgó tagja pedig gomloskudoit róla, liogv
tótok összes számút kell ltla|-nl vonnunk, azokat is, akik I kinlakitásiv köríti, jillvei arról Innuskodnnk. Imijiv fi a megjelenők élic/.rtcs műsorban is részesüljenek Az
Itilszkón vallják magukat tótoknak, azokat is, akikben | szorftalmas, józan, llrvliuzpó. ln.zzáürlü, komoly lót snun- esloly iránt az érdeklődés igen nagy és annak sikere
szunnyad még az az öntudat, liogy minta lót nemzet tini. I „intikns, de u utóbbi kot könyvivel a cselt lót nemzet- már is bizonyos. A hangverseny műsora külünhcn a
iuz.my.s kfitelenófiokkcl is tartoznak o nőimet irto t.. . . Lgytófiről irt nutyynr brosúrájával s a lótok és nyelvük következő: I. Talpra magyar. Petőikül, szavalja ÍSróth
Itt aztán mondja, in® ' a liivaíalos statisztika szerint „ .jnili könyvvel) olyan ólra lépett amelyen összekeverte Péter. 2. Nemzeti dal, zenéje JJo/dis Ignácztól, énekli
/.óiyinnljH" 1 1 1 . ' I lót van. igy tollát Zólyoinmegyu, ., |m |u,„ányl a |iolitikával.“ 1‘Mlrnek azután ismnrleli a a vegyes kar. -i. Petőfi a llorloh.igyon, iiudodrám i, sza
.laezara a iánk nézve kedvezőtlen mj|iszámlalásnak, I ^-yt-,tuk is llv„lv||k“ czitnll könyvöt l'ejozetrül feje/clre valja hnssnth Ella, kisérik l)r. Tmmbauer Árpádné és
,l:,; « ‘egtóiaólí megyéknek .Magyarországon. Unnyi | s v í„m konstatálja, |1#?v a szerző nőin re......
kellé, Un’dis Dezső. -i. Kurucz dalok, énekli a vegyeskar.
" T " T * on'íl kl'i,vislíl’
íoiytatja - amelyet cr- mennyiségi! anyaggal aria nézve, hogy a tót nyelv ön- ’’ ászt F. Hliapsodia, zongorán előadja tiuvst Aliee.
tvkemteni is lehetne, hej! - lm nokigytlrküznenk s j állóságát hohizollvilliiissn. Ue hozzáteszi. Imgv a szerző ti ll.irsaeyi K. Rodostói árnyak, szavalja 1‘árvy Endre.
Im.'.i segedelmével hozzálátnánk a munkához a saját es | tudj„ azt t . hirón vitás munkáját ami az időié halas/ 7. Magyar népdalok, énekli a nőikar. Ez után pedig lancz
utódaink julete, boldogsága erdekehen.. . . Uo a zólyomláik;[ totta, amikor a lót népnyelv an varit kellőké
ál következik. Vacsora és bolcpöjogv ara ii korona, kap
hatók Moskóczi Ferenezné köiiv vkereskedésé hon. —
tfyobb része még alszik. ,
tanulta. Pastrnek kijelenti, hogy addig, műig ez a
'-bitünk a mesebeli licrczeg az aranyos varázspálczá- bizonyítás meg nem történik, a tudomány nem változta' váralján az oltani Magyar Olvasókör mar elölte való este,
. aki öntudatra ébresztené e ltl.O'x.) tótét, még el hatja meg álláspontját a löt nyelv leszármazása tekintő lehál márczius 14 én este x órakor rendez társas vaeso
vagyunk átkozva.
lében. Pastrnek sajnálja, hogy Czamhol a tót nyelv iával egybekötött ünnepségei. - A tnrmeki Magyar Olvasó
Itt-ol! lobog ugyan már nemzetünk iránt érzett önállósításába belevitte a politikai motivumokai s neve es Társaskör ünnepi prugrnmmjat más helyen közöljük.
őszinte szeretetnek lángja, de eme láng fénye eddigelé zetesen, hogy a tótokat kultúráikig el akarja szakitmii — Jinttkán szintén készül h.izali is ünnep, valaiiiiul a var
in in volt képes ál törni a tudatlanság és eltévelycdetlség a csellóktól. Pastrnek szerint a tótok nemzetiségüket megye több más községében is tii.iuirtiluek e napon a
sötétségét. He azért őrösén bízunk az élő Istenben, begy csakis úgy tartják lenn. ha továbbra is megmaradnak magyar állames/.mének hívei.
ami vidékünk is felszabadul egyszer az átok- alól s miii- n esdi kultúra befolyása alatt. Ez a , leriiiészylesu állapot;
Stubnyafürdö eladása. Minket is közelről
deiiki, aki lót szülőktől születeti, büszkén lógja vallani a történelmi fejlődésen alapul. .\z az ut. amelyet a ló érdeklő hírről tudósítanak beniiiiukel Kőr.uőczbánvárót.
tót eredetét. Mondtuk, hogy lll.OUU-en vagyunk. Most toknak Czamhcl mutatott, a „tényleges-' viszonyukra A város tegnapelőtt tarlóit közgv ülésén tárgyalták Siuluivakérdjük, vájjon ki tuduuk-e vívni ily szám mellett mog- hivatkozván, azzal fenyegeti a tótokat, liogv rajta Inladva. lÜrdöliek ügyéi, amely alkalommal hoss/as vita után el
lelt lii értéket; vájjon nyilvános életünk e számnak meg elveszítik nemzetiségüket.
határozták, liogv a fürdőt örökáron eladják. A fürdő
létei.,lég alakul-e? — Dehogy! Nincs sem általános,
Dr. Pastrnek bírálata külön lilzcthcu is megjelent ériekének megbecsülésére és az eladási árnak magállasíin gazdasági műveltségűnk. Gondolkodásunk olyan,
pitasára egy szakértőkből alakított bizottságot bizlak
örvendünk, hogy nagyrabeesüli munkatársunknak
mint 11KJ évvel ezelőtt és műveltségűnk a naptárakra és
meg. Még nem rendelkezünk ugyan részletekkel, de azi
nagy fontosságú fáradozását ilyen siker koronázz i. Mert
álmoskönyvekre támaszkodik. . . . Nyilvános életünk
hisszük, hogy mindenki más jobban fogja értékesíteni
csak nem kívánhatjuk dr. Pastrneklöl, hogy nyillri k
,sl|pa ravaszság, csupa hazugság. Es a hivatalok ? Azok
ezt a fürdőt, mint maga a város.
vallja, liogv Czambi lnek igaza van.
ról inkább ne is beszéljünk. . . . Testvérek ! Irántatok
Lenkikészltögyár a Felvidéken Mim értesd
lapiáit szeretetünk arra késztet, hogy javatok erdőké
Ilink, ez a liag vlutiiossagu közgazdasági leiivezö, melv
ben nehéz, hálátlan munkára vállalkozzunk. Ha fogunk j
hivatva van a I-elvitték közgazdasági jövedelmezőségei
haladni kar-karban, vállal-vádhoz, — meglátjátok, Imgv
Tilt iluiiintiiin'ia
növelni, ugv Treiicsénben, mint Turóczmegyéhcii a szük
szebb jövő var ránk, mert erő van bennünk elég!
Még mindig ránk erőszakolnak érthetetlen séges területe.; im.iur bizlusitva vannak. Megyénk
A „ M ie in k h e z - ez. vers szabad fordítása : Mi vilá- iskolába
még mindig kézbesítenek nekünk a hirösá birtokosai azt a 10U holdat melv el a vállalat tőle biztosí
-il "ti távol Zólyom felett, hold ébredése, arany csillag- goktól érkező, ismeretlen nyelven irt idézvényeket > tani kéri, már megadták és az erről szóló n\ilntkozalohullás ? tájunk lelett liajtialpir derengése az, lel tótok, •gyéb írásokat.
és a tót nyelv? A lót dalért kitlo kal is aláírták, amelyek Trencsénbu már el is küldettek.
tö,tiljetel. hl üzemeiteket, lel i.it álomhói, uj nap liajnultl háijík n ló! tanulókat «/. iske,lékből : elkvlmaók
föl Intézkedés történi arra nézve is, hogy a szükséges len
l,ö.-/.,mt ralik, lel munkán., költségei ne kiméljetok. I klin.vveket és spitnliaknilnnk
spiczliskednek a tó
lóttiró
iró ellő
ellen . . . Sok. mag rendelkezésre álljon.
\ "llak idol;, voltak, szebbek következnek, csak m,m. sok a sérelem! Nos, jól van. cs::k feszítsétek a búr.
UJ kir. erdöfelügyelö. A Székely Mózes kir.
kálin kell a nép művelődésére. „Felvilágosodással a Csak izgassátok a szelni népet. Majd meglátjátok. ug\ enlölebigv elöllek De vara itirtenl álliclv ezesev el nit-g»/.ab;uls»s l„,/," áltlua/.mik e jelsaónak; könnyű vcltelni I les/., "inga aa
kényszerít bentiünkéi arra. liogv nresedelt liiróczszeiituiarloiii kir. erdolelügyelöi állásr.i
a csónakot, lm ért az evczcsbcz, könnvü
madárnak összeálljnnk s vállvetve, egyesült erővel törekedjünk az l.ank'i .Sándor lieiv ezlelell at. Az nj erdötehigyolú a
a
szárává
repüli", ha egész a szárny ... . , . \ (.
testvérek, | igazságtalanság megtörésére." - - ..Az egyleti mozgalmak, múlt bélen mar városunkban járt, hivatalai azonban
t.vtk bati,in t.ltiM. in. engedjük magunkat gátolni kezdő amiket dr. Illabo >/.nkolczn vidékén megindítóit, máris még csak később lógja elfoglalni.
röptűnkben, "sz,,.;. lajszeretettel kiáltsuk a világnak: gyümölcsöt lőrémnek, a mi régi csalóinkat, a méltósáHazafias ünnepség Alsóturcseken. .«/. AlsóAki szaru\unkát n\írbalja, röptűnkben gátolni mer, juj g»s gróf.,kai és nagyságos liberálokat, már-már ismerni tűréseken elesett honvédek emlékén- Hllilott szobiiriial
eki
az elpusztul
mindent Isten megóv. (O. p.)
kezdjük. A választók már lel is kerestek nem egy ma márczius hó ló é it ismét hazafias tlano|iség lesz. A
I'í-ilig bal ha az „Osvetou ku svohodc-/Műveltség molukot igy szóltak hozza :
Tureseki Magyar Olvasóegylet és társiskör rendezi ezt
állal a szabadsághoz) ez. c/.ikkely mottóját tartaná iga-j
u
I| gyan.
uram. minek fanul ön ? Már vagv 20 !l< a köirmöezbáuyai állami löreáliskola lelsöbb o-zlálvos
zán szem előtt Fajnor szerkesztő, úgy akkor nem
'sztendeje jár ön Ihulapestre, pihenje ki magái valaliára lanitlóin.'ik részvételével, akiket, mint már évek óta. most
nokolnn Zóly- nmegye lll.UUO tótjdlmz, hanem, ha ló t! Mi most már ak tótot küldünk oda!
is Pszolka Fereuez tanár lóg vezetni. Az ünnepélv sor*
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Híradó

roniljc; ;i kövotko/.ő: 1. Kivonulás a körliolyiségből a
Vadászestély. A turóczmogyei vadászok által játszott s amelynek előadásaira néhány intelligens tót
llonvédomlékoszlophoz oslo J/a-S órakor. 2. Megnyitó rendezett estély is fényesen sikerült. Az előbbi évek fiatalember is eljárt, pennát fogott s oly lörmodvénynyol
l)OS/,éil. 51. Pszotka Koronez ur beszedőt tart a nap ős társadalmi éleiének pangása után alig remélhettük, hogy leczkéztotto inog a tót fiatal urakat az azóta kimúlt
a szorosban vivőit ütközőt jelentőségéről. 4. „Márczius az ötödik lánczmulatság is oly sikert érjen el, mint azt Ludové Novinyban, amely a vádlottak padjára juttatta.
lő iko“ Ábrányitól, szavalja llrocska László nr. ő. a vadászestélyen tajiaszlaliuk. A közönség kilencz óra Ugyanis ö nem annyira e lót fiatul urakkal, akik esetleg
Alkalmi szavalat, előadja a körinöe kányái főroáliskolai leié teljesen megtöltötte a vármegyeházának szép nagy el is pállották volna érdeme szerint, liánom a színtársulat
\' III. őszi. lan Ülóifjitság. ti. Az omló koszlop megkoszorúzása. termét és vígan mulatott egészeit reggelig. A vadászok női tagjaival éreztette luror slavikusát, akiket oly
T. Mulatság az olvasókör helyiségében.
közül többen Viidászkosztümbeii, a hölgyek pedig kivétel ocsmáuy kifejezésekkel illetett, aminek csak az ölajta.
Ruttkai küldöttségek Budapesten. A kassá- nélkül alkalmazkodtak a rendezőség kívánságához és emberek szótárában ta'álbalók. A „Felvidéki Híradó"
oderborgi vasút alkalmazollainak mozgalmáról már mo*r- egyszerű, ízléses ruhákban jelentek inog.
regisztrálta a „L. N.“ otromba támadását s külön levél
emlékeztünk. Mint most értesülünk, a Saayer Ferenc/,
Esküvő. F. hó 8-áii vezette oltárhoz dr. Wellcsz ben is tigyelmozJetle llalnny Imre igazgatói, arra,
lelllgyolő vozolóso alatt, megindult. küldöttséget rullkai Gyula nagybittsei rabbi városunk egyik szép leányát, hogy a tót lap gyalázkodásával szemben az ö köteles
Jiiitli Péter vezérigazgató igen biztatóan bocsátotta ol llollítndor llermint. Az egyházi szertartás alkalmával dr. sége, hogy társulatának védtelen nötagjaiért elégtételt
kilátásba lielyozvo, hogy a ruttkai alkalmazottak helyi Lenke bcsztorczchányui főrabbi széji beszédet mondott. szerezzen, amit llalmay meg is tett, följelentést téve a
pótlékban fognak részesülni. De sikerrel járt a ruttkai A vendégség az izr. hitközség nagytermében tartatott meg. „L. N.“ ellen. A sértő közlemény szerzőjét, Grogor
róni. Lalii, hitközségnek küldöttsége is báró Jtéixn/ Gyula
Jóváhagyott alapszabályok. Alsóturcsoken Józsefet, erre vád alá helyezték s a napokban bárom
orsz. képviselő vezetése alatt a kultuszminiszternél és a l’letrieh János állami iskolai igazgató-tanitó és Griger havi fogházra és 200 kor. pénzbüntetésre ítélték, l'gy
minisztérium illető osztályánál, ahol azon biztosítást nyer Miglós hitoktató kezdeményezése folytán virágzó ifjúsági kell n ek i!
ték, hogy a fölépíteni tervezett ruttkai ku'holikus temp egyesület alakult, mely már a nyilvánosság elölt is igen
Öngyilkossóg vagy bűntett? Ilrivnák György
lom költségeihez két éven ál évi 10.000 korona segélyt előnyösen mutatta be magát. Ennek az egyesületnek 10 éves buciisi liatalember mintegy 10 nap előtt nyom
lógnak nyerni. így tehát a ruttkai templomnak kiépítése alapszabályait a vallás- és közoktatásügyi ni. kir. miniszter talanul eltűnt. A napokban bukkantak hullájára a kele
biztosítottnak tekinthető.
most jóváhagyta. Tanítóink több községijén láradoznak menfalvi erdőben. A homlokán levő nagyobb seb és a
— Dr. Gööz József Znióváralján. Dr. Goöz ifjúsági egyesületek alakításán. Reméljük, hogy leg mellette talált pisztoly öngyilkosságra engednek követ
József budapesti igazgató az ismert paedaguguS, aki uj közelebb már újabb ifjúsági egyesületek megalakulásáról keztetni. Nincs azonban kizárva, hogy a fiatalember
irás-dvasási tani.ás módját a nyáron Stubnyal'ürdőn már száméiba'link be.
bűntettnek az áldozata. A vizsgálat folyik.
bénulta!.a, a közoktatási miniszter rendoieléből sorra
Hirtelen halál. Briszudu Adám t-cncsénmogyei
Tűz Ruttkán. A múlt héten Ruttkán tűz volt,
látogatja az állami tanítóképző intézeteket, hogy a tanító- mely daezára a gyorsan érkezett tűzoltóságnak, mégis drótos a napokban betért llolczmann mosóczi korcsmá
jelöltek előli, módszerét megismertesse. Ezen kőrútjában elhamvasztotta Zá'bureczky czipésznok házát és mellék jába, ahol pálinkázás közben holtan összerogyott. Az
Znióvárulját I. évi márczius bő 20-án vasárnap fogja épületeit. A tűz továbbterjedését a tűzoltóság derék orvos alkobolmérgezést állapított meg.
érinteni, altul délután ő órakor az intézet helyiségében munkája akadályozta meg.
— Tót újságírók tömeges perel. A tőr. túlzók
fogja alőadását megtartani. Erre az előadásra szívesen
sajtójának emberéire ugyancsak vájár a rúd s maholnap
- Betörések, lopások. Péntek reggelre több ház
látott vendég minden tanító, tanár és lanügybarát. Jól
annyi lesz a mártír, hogy azok, akik még nem szenved
ban kellemetlen meglepetés érte a lakókat. Láng röfösteszik a szülök is, ha azt minél többen meghallgatják.
tek vért anuságol, azt a pillanatot is átkozni fogják,
koreskedö bobjának vasajiaját nagy erővel fölliajtva
amely őket erre a ezudar világra hozta, ahol szégyen
Magyar dalárda, a bosszú tespedést, a köz
jutottak a boltba, ahonnan azonban csak kevés aprópénzt
szemre kell bandukolniuk az életen által. A „Ccrnoknazfiiku
iránt való érdektelenséget, a társadalmi egyesülés iránti
és csekély értékű árut sikerült a betörőknek clomclniök.
szerkesztője egy czikk es bárom kép mialt e hó 26-án
érzék hiánya*, végre egy kis tevékenység, összetartás
További munkájukban részben az zavarta ökot, hogy a
fog beszámolni arról, hogy miért tartotta szükségesnek
kedélyesség kezdi fölváltani Ennek folyománya a nemrég
szomszédos szobában világosságot láttak, részben pedig
a „magyar nemzetiség ellen való izgatást" Írásban és
megalakult magyar dalárda, mely ifjúsága d.iczár.i, már is
az éjjeli őrnek léptei, aki odaérve, észre is vette a be
képben, amivel ót a kir. ügyészség bevádolla V A „Károdvagy 530 tagot számlál, akik a legnagyobb buzgősággal
törést és felébresztette a házbelickot; akkorára azonban
és kedvvel, igazi lelkesedéssel vesznek részt az énekórá a jómadarak már elillantak, hogy másfelé próbáljanak nio Noviny" egyik czikkezöje. Stróbl János, ugyancsak
kon. Azt hisszük, hogy ezen dalárda még sok kellemes Szerencset. Meglátogatták Hüchler mészárost, akinek ily deliktmuért márczius 28-án fog a budapesti sajtúélvezetet fog nyújtani a közönségnek, s reméljük, hogy ablakát zúzták be, azonban a zajra a tulajdonos föl biróság előtt állani. A „Povazské Noviny" szerkesztőjét,
a lelkesedés, mely ősszel artja, nem csupán Szalmatilz, ébredi, mire innen is megugrottak. Látogatást tettek llrusovsky Igort, akit csak a minap Ítéltek bárom napi
liánom igaz buzgósúg, mely nem hátrál meg az első aka még (ialanda mészárosnál és Hálássá ügyvédnél, akitől fogházi a, most bárom ezik kért perelték be becsületsértés
dálytól. Figyelemmel fogjuk kisérni e kedves és hazlias szárnyasokat loptak cl. Minthogy alig hihető, hogy miatt, amit ez az ur a Markovics-perbcn kihallgatott
társaságot s időn kint megemlékezünk tevékenységéről. ezt ezigányaink követték volna el, a csendőrség terhelő tanukkal szemben megvadultságában elkövetett.
Ingyen automobil. Egy élelmes londoni automobil feladata a megye területén tartózkodó gyanús alakoknak Itt a/.t a kérdést vetjük lel, hogy a „Slov. Tyzd.‘‘-et,
ezég (nem írjuk ki a czimét, mert velünk nem nyerőiéit eltávolítása. Lopás Ilire érkezik Pribóesről, ahol aki magát a nyitrai törvényszéket jogyzőkönyvliamisi*
automobilt) 20 automobilt sorsollaloll ki ingyen sors- Quotidian oltani lakostól egész balom baromfit- loptak el. lássál gyanúsította, mikor állítják már bíróság elé?
jegvokre. Egy ilyen sorsjegy jutott Zorkúczy Tivadar L'iitllciínil pedig azt jelzik, Imgy ott a vasúti kolónián llrusovsky ügyében a nyitrai törvényszék lóg Ítéletet
slubnyafürdöi IViszolgabirónak is. A napokban kapta meg egyik hiiiszlviselőtől so drb fehérneműi loptak eh A hozni. A szakolezai „Poklok", Húrban báty kőtől eltanulva
az értesítést., hogy ingyen sorsjegye a III. szánni nye nyo.i ozás minden irányban megindul! és reméljük, hogy a magyar nyelv tanításával való butítás elméletét, nyílt
levélben kell ki a magyar nyelv tanítása ellen. A kir.
reményt képező sőoo koronát érő automobilt nyerte meg. csendórségitnknek sikerülni fog a lettesek kiderítése.
ügyész ezért a magyar nemzetiség ellen való izgatás
Majd akkor gratulálunk a szerencsés nyerőnek, Ita
Közigazgatási bizottsági ülés. Turóczvármiatt emelt vádat a lap ellen, melynek szerkesztőjét,
automobiljával Turóczszeulmár.onba bepölékel.
mogye közig, bizottsága tegnap tartotta meg márczius havi
Sziniolöadás Ruttkán. A ruttkai műkedvelők ülését ifj. Justh György főispán elnöklete alatt. Erről az dr. Blalio Pált már ki is hallgatták.
Eltévedt fiatalember, Hamis/, Forenez ióijirónai
tegnap adták elő Bluiiicuthal és Kadolburgnak három - illésről az idő rövidsége miatt csak következő számunk
czipészmester, aki ott édesanyjával együtt lakott, a mull
felvonásos bohózatát : a „Mozgó fényké|ieku-et. amelyben ban emlékezhetünk meg.
héten
anyjával
összeveszvén, világgá indult. De mert eb
Malzsanka Anna lleek Jolán. Varinyi Köde. Bárt bős
Álarczos domino-tánczmulatság. LiptúszonlEmma, Veszély Imre, Miller Andor, Záhorszky Ottó. miklósról írja levelezőnk: A helybeli izr. nücgycsülel hez a többi között pénzre is szüksége volt, az anyja
\ o-elbn! (íyiila. \ lassíts Arnold és Izolálni Illés szere e iió f) én a „Fekete sas“ szálló nagytermében álarczos nevére hamisított okmány alapján Tiiróczszonlinárlonbau
pellek. Az előadást, melynek lefolyásáról még meg domino-tánczmulalságot rendezett, mely minden tekintet* 400 koronái vett lel, amulylyol Amerikának indult.
lógunk emlékezni, a ruttkai vöröskereszt egyesület fiókja ben sikerültnek mondható. Á nagyszáma vendégek közt Oderborgig el is jutott, de ott útlevelet nem tudván előkezdeményezte.
ott volt Szmrccsátiyi Arisztid főispán és Joób Marc.zel mutatni, letartóztatták, pénzel pedig a slubnyafürdöi
Megbízás. Dr.m.itér Elza felsőtureseki állami alispán is. A tiszta jövedelem -4-tm> korona volt. Felül szolgabirói hivatalnak küldőitek meg. Igy azután nem
jsk. tauiiónö egészségének belyreállilására barom hónapi fizetésekben befolyt 253f> korona.
volt mit tennie, hazajött és önként jele.i' kezelt a tói.szabadságot nyervén, helyettesítésével Turóczvármcgye
Szövetkezeti közgyűlések. A mosóczi fogyás/, prónai csondürségnél.
kir. tanfelügyelője Krrh'sz Cizellu oki. tanilónö! hiz a meg. lási szövetkezet ma délután .'3 órakor, a .slubnyafürdöi
Ultratótok onyelgóso. A „slov. Polil." ez. havi
„Melódiák." Ilerezegli Jenőnek, a költői lelkit pedig I. hó 2f)-én délután 53 órakor tartja inog évi ren folyóirat egyik utóbbi számáoau azt ina Skultéty .1., a
vasutasnak, lapunk jeles munkatársának a fővárosi és des közgyűlését.
szerkesztő, hogy a „Slov. Ty7. Ienník"-röl azért nem
vidéki lapokban megjelent újabb verseit „Melódiák"
M árczius 15-ike Zólyombau. Zólyom város vehetnek tudó uást. a nemzeti pártiak („N. X." , mivel az a
ezimen egybefoglalva adja ki Singer és Woifncr buda
közönsége mull hó 28 un Skrovina Mátyás polgármester prágai „Cas“-nak akar tetszeni, már pedig, aki ennek
pesti könyvkiadó ezég. Az erre vonatkozó előfizetési
elnöklete alatt márczius lö-ikénck megünneplése tár akar tetszeni, az nem totszhetik a národnistáknak. Erre
felhivási lapunk inni számához mellékeltük azon remény
gyában értekezletet tartott, melyen az ünnep módo a rózsahegyi „Illas“ felír, Szajnában azt jegyzi meg,
ben. Imgy olvasóink lapunk jeles versirójának ezen újabb
zatai következőleg állapíttatlak meg: Reggel a rom. hogy a národnisiák sajtójának kötelessége regisztrálni a
sikeréi sietnek előfizetésükkel előmozdítani. Ilerezegli
katli., az ovang. es az izraelita templomban Istentiszte „Slov. Ty/.demiikel", ezt a legnagyobb és legélesebb
Jenő méltán számíthat is a közönség pártolására, mert
letek lesznek, este fáklyásmenet vonul, járja körül a lót lapot, akár tetszik neki ennek iránya, akár nem.
az ö verseiben lélek van. hangulat és csín, amit csak
piaczot s az ablakokat kivilágítják. A fáklyásmenet. a No, ez már igazán furcsa okoskodás ! Nem elég, hogy
valódi istenadta költőről mondhatunk el.
föicrun megáll, hol az erre az alkalomra készen levő a „Slov, Tyzd.“ az ü cseh-tót. irányával olidogonitoni
Vármegyei közgyűlés. Turór/.varinegyc tavaszi
emelvényről szavalatok és a nap nagy jelentőségét igyekszik a tót népet a saját, nemzetiségétől, nyelvétől
közgyűlését márczius hó l-l-én délelőtt 10 órakor lógja hirdető szónoklatok tartatnak. I tália a városi szálló és hazájától s a cseh dicsőségül, hirdeti, mé ,• azt is
megtartani Turóczszonlmárloiiban. a vármegyeház nagy
nagytermében közvacsora következik, mely tánezezal akarja, hogy ezért megdicsérjék. Érthető, hogy a
termében.
fog végződni. E helyen lölemlilom, Imgy a zólyomi národnisiák a tót nemzetiség nyelvéért, kultúrájáért,
KurUZSOlÓ pap. Majdnem hihetetlen bírt kozol
hazafias polgárság (. hó 20-án Kossuth Lajos halálának politikai jogaiért s más ilyen erkölcsi és szellemi javak
velünk eg\ik tudósilónk. Arról van szó. Imgy egyik
10-ik év fordulója alkalmából gyászünnepélyt rendez. ért küzdenek, s ebben csak a mérték, a mód,' tvz
liiróczn.egyei lelkész pénzért foglalkozik betegek gyógyí
Ezt maguk a polgárok kezdeményezték s egyesületük eszközök jöhetnek a kritikai bonczkés alá, mert a saját
tásával anélkül, hogy orvosi minősítése lenne. I látta
ben : a „polgári kuglizó lársulutw-bnn nagy lelkesedéssel nyelvét, nemzetiségét szeretni, ab hoz ragaszkodni s érte
járunk a dolognak és nmeiiyibon ez tényleg igy lenne,
küzdeni természetes dolog. De sehogy sem érthető, ha
határozattá emelték.
meg is fogjuk nevezni, mert törhetetlen, hogy éupen
Grogor Józsof. Ki ez? Hál ez az a jeles tót a nemzetiségi agitátorok, mint pl. a „Slov. Tyzd."
azok, akik hivatva vannak a nép felvilágosítására, azok
hazali. aki. mikor llalmay Imre színtársulata városunkban emberei, a néjmt arra buzdítják, hogy legyen csehlié.
vezessék félre.

Fel vi dék i

.M.-ijjynri'á no legyen. do esőbbé igen. l’cilig národnislák
ős csolitólok egy a ráni okosabban cselekednének, lm
mindenfele utópiák liajhászásu helyett a magyar Icisívérrel
kezel lógva, ln:asiiletrs eszközükkel és tisztességes légy vé
rekkel kllzclonének a lót nép szellemi, erkölcsi es
anyagi javaiért és e haza boldogulásáért.
Gazdák, ha nagy terméshez akarnak jutni.
Mandiner-féle magvakat vessenek. Idei árjegyzékét, mely
•>'2ii oldalra terjed, Mauilmer Ödön es. és kir. udvari
magkereskedése Budapesten, ltotlouhiller-iltcz.i 88, min
denkinek ingyen megküldi. A kitűnően tisztítón, legna
gyobb csira képességgel bíró, fajtiszta magvak á ra ala
csonyak. Különösön íVdemlitendök az impregnált takar
mányrépamagvak és a legnemesebb gabonafélék dús
választéka.
A Horgony Paln-Expe,,er Kicbiers Unimen
tűm Tapsiéi conip. igazi népszerű báziszerré lett. mely
számos családban már több mint. 84 év óta mindig kész
letben van. Hátfájás, esipölájdalom. fejfájás, küszvény.
csuznál stb.-nél a Horgony Pain-Expcllerrel való bedörzsölések mindig lájdalomcsilapiló .Itatást idézlek <•!«►I
sőt járványkórnál, minő; a kolera és hányo-haslolyás,.
az alteslnel I’ain-Expcllerrcl való bedörzsölése mindig,
basznosnak oizonyuli. Ezen kitűnő báziszer jo eredmény- j
nyel ltasználtalott az inlltieiiza ellen is. es xti I.. I k.
40 I. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható,
de a bevásárlás alkalmával mindig határozottan : „ Kicluerféle Horgony Pain-Expi ller"-t vag\ „Kiehler-lele Horgony*
Liniinent“-üt tessék kérni és a „Horgony" védjegyre!
ügyelni kell.
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Műfogak és fogsorok
arany és kautsukban.

BORFOGYASZTÓ KÖZÖNSÉGNEK!
^
A tolnamegyei gazdasági egyesület által
j kitűnt et et t szöllömben termett 80 hektoliter

[

HLWI SÜMÜRIH fOatS10E!

Müfogak és fogsorok szájp ad 
lás nélkül (úgy ev. hídmunkák).

Arany és platina koronák.
Csapos fogak.
Javítások.

kicsinyben, hektónként
forlMiért. bér
mentve bármely vusnti állnmásboíi szúllitvn.
utánvét mellett' küldök. — Kiváló tisztelettel

TAUSZIC A.

Mindennemű f 0 g t ö m é s e k
s ez év elejétől kezdve . . .

néphanki tViköny
velő és bortermelő
Szegzái'd.-------

porczellán tömések
is eszközöltetnek. - Egész fog
sorok egy nap alatt, javítások
fél nap alatt készíttetnek el,
tekintettel a vonatösszeköttetésre.
Medicináé universae

M inden csa lá d n a k
^ D r . K u lié t J á n o s
y
Turóczszentmárton.

saját i ii t rltcigntt érdekében csakis a

K a th re in o r-fé le
Uj elsőrangú írógépek
üzletfeloszlatás folytán jutány o sán kaphatók.
T udakozódásokat „Nagyon jutányos" jeligével
e lapra hivatkozással M o s s e R u d o l f h o z ,
B u d a p e s t , F erencziek-tere 3. intézendök.

Szerkesztői üzenetek.
— Körmöczbanya. Igen köszönöm. Ez nekünk való tárgy.
Igaza van. Le keit álczázni az ilyen embereket. Legközelebb
sorra kerül.
Zólyom. Kissé elkésve érkezett, azért csak most
hozhatjuk, máskor is keressen tol — mindig szívesen látjuk.
Küldjön néhány számot lapjából. Nekünk nem jár.
Tótpróna.
Előszűr lapunknak küldje be az adatokat, azután tegye meg a szán
dékolt lépéseket. Érdekes jelenség biz az! — Tudósítóinkat kérjük, j
hogy a mára tü-iki ünnepélyekről tudósításaikat csütörtökön adják
postára. — Cs G. Igen hasznavehetö dolgokat küldött be, mind !
felhasználtuk. Tudósításait máskor is kérjük.

Kneipp maláta kávét
szabadna pótlé kul használnia
a niindetiii;.pi kAvúitalhoz.

Egy turóczszentm ártoni vendéglőbe

tanulónak
felvétetik m agyarul és tótul beszélő 13—15 éves fiú.

F elelős s/.eik e sz iő : I I cm1c c / . ó . 'y n l a -

Czim

F öm um atárs: l l á n l l J á i i i i s .

a

kiadóhivatalban.
I’ e

IE lá u r \a .s i t ó n ő
a ki ilyen in' őséjben mar alkalmazva volt
t'Uszerkereskedésben, magyarul és németül
beszél és ir, rögtön felvétetik.
Mérsékelt

ofi“ t S z íto k M annh eim er Jakab

& 'z t e f c f ö ?

|

A hölgyvilág

‘d

részére!

\P

Guschelbauer Antal, Sopron
E. Drechsler, B é c s ,

1

Képviselők minden helységben keresletnek.
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Scilíctit-szappan
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Viíb'.en kapható Gazd,:. lanos gyógyszertarában Kormoczb.j nyan.
loperczer S MujvAIió" gyojjszertaraüan Turócz-Szt.-Martonban.
es Sc'nöuaich Vik.or yyogyszertaraban Zniovaralján.

0

Szamos elismerő iratok.

Egy készülék ára 3 korona.
I tánvét mellett!
I tán vél, mellett!
Minden kulturállamban l irv. vérivé és szaba
dalmazva
Főképviselő egész Európára :

"ev f ; i kiprob.il: báziszer. a mely már több mint
öö év óta iné; 1 1 I1.1i" •'•slőrzsölésöl alkalinaztatik
keszvenynet. csuznal es mejhulésckntl.
In té s . s ‘;öiiMibt> ut.ni/.atok miatt bevásárláskor
-------aioMik b-gr nk es esakis eredeti üvegeket
■toli •/.okban a,.Horgonj" uVIjegygyel ós a„Rickler‘'
j' - >.......1 fog-iijun. el. — Sti {., 1 k. 40 f. é
• ’ • k i tel
i 1aktul T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél
B u d a p e s te n .
F t i c / j t e r F . a j . é s tá r s a .,

-C

szabályozható.

*

H orgony - Pain - E x p elier

I

.Minden t. hölgy saját maga
minden divat szerint, tárad
.-ág nélkül készítbet 1ruháját
az igazítható női derékszabászati készülék
Ivével anélkül, hogy szabá
szat! r a j z o t megtanult
volna. Eme készülék minden
testalkat részére

Akadémiailag vizsgázstt.

t,

A R ic h te r - f é le
PERLZWEIO J. órás
ésékszerész Ruttka.
Nagy raktár aranyés ezlistnemüekbeu,
fali- észsebórákban.

Füstölt sertésfej, köröm, csülök, száraz sertésbörke
kapható Krausz Vilmosnál, B udapest, IX., G ubacsi
ut 29., a S ertésvágóhidnál. P ostacsom ag 4Va koro
náért bérm entve. Úgyszintén minden hentesipar
szükségleti czikk.
A

z

LIuT.il ÉNT .jM caps . comp .

czimére küldendők Kuttkára.

’t

n

•*oi» p e n / . l , huvoukint loiio koronáig kereshet
mmiien ki tisziessegesen iniinleii szakismeret nélkül,
• -hm 1 E Hifi. 1 ige alatt .1 kővetkező
e/.iuire Annonccn-Abteilu.ig des ..Merkúr" Mannheim
AiceiTelilatr.
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Ipiihtbb. leoktadösabb s e nélfoova v.y-...
Uüolcsóbb scappan
Minden
káros alkatról.éktől mentes.

M
indenütt kaphatói
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R o v á s é 'lá s i ál k ü lö n ö sen arra ü g y eljü n k , hogy A f
tv.in dón d a ra b s z a p p a n a „S ch ich t" névvel é s f f
• •
a f m ti véd jeg y ek egyikével le g y en e llá tv a .
• •

H

.Nyom. a turóczszontinártoni m igyar nyomdák m. - Mo.skóczi F -né.

