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E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre ................................................................................ 8  kor.
Fél évre ............................................................................... 4 „
Negyed é v r e ................................................................................ 2 „

Egyes szám  ára  2 0  fillér.

A lap szellem i részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a h irdetési é s  előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turóczszentmártonba küldendők.

—  Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti árakban — minden 

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

Az idők tanulságai.
( h s )  Csudálatos, zür-zavaros világot élünk 

napjainkban. Szélnek eresztett, tetszetős jelsza
vak, világgá kürtőit eszmék uralják az agyakat 
és sziveket. A jelszók és eszmék harezosainak 
eget ostromló lármája pedig megbénítja ön
uralmunkat, akaratunk erejét megtöri s mint 
a megáradt folyam árja a levágott törzset, úgy 
ragad bennünket magával egyik vagy másik 
tábor a saját zászlója alá sorakozott tömeg 
közé.

A higgadt megfontolás ideje, legalább 
egyelőre lejárt. A napi események bő forrása 
annyi uj eszmét vet a felszínre, hogy azok 
közül a jónak, helyesnek és üdvösnek meg
választására időnk nincs s igy emberi gyarló
ságunknál fogva legtöbbször csak a tetszetős 
felé hajiunk, nem kérdezve miért épen ezt, 
nem kutatva annak benső értéke után, nem 
keresve, hogy az általunk is felkapott eszme 
mennyiben árt, vagy használ annak az épület
nek, melyet bölcs elődeink félszázadon át körül
tekintő gonddal emeltek : a nagy magyar állam- 
eszme épületének.

Mintha valami lidéreznyomás alatt állana j 
az egész magyar nemzet, nem látja, vagy nem j 
akarja látni, vagy talán a nemzeti eszmék har- j 
czában egészen lekötött figyelmét kikerülik 
azok a merész túlkapások, melyekkel a világ 
bolonditó jelszók harezosai, nemzeti és állami 
egységünk erős alapzatát megbolygatni igye
keznek. Nem vesszük észre, hogy a inig a 
tömörült magyarság a nemzeti nyelv jogaiért 
küzd, addig másfelől a nemzetiségek, mivel 
magukban véve kicsinyek és gyengék, kisajá
títva a  szocziális eszméket, hazug jelszavak 
alatt a tömegek külső hatására támaszkodva, 
propagálják saját államfelforgató törekvéseiket. 
És mi hagyjuk folyni az eseményeket, mintha 
igy volna rendjén. De hát mit tegyünk?

Sajnos, úgy áll a dolog, hogy mig a múlt
ban a kicsinyek öntudatos küzdelmét, melyet 
a nemzeti állam kiépítésének szenteltek, felül
ről támogatták és erősítették, addig ma onnét 
nyernek biztatást azok, akik tetszetős külsőbe

öltözve, hangzatos frázisok közé temetve önös 
czéljaikat — a hosszú küzdelemben, gyakran 
nagy áldozatok árán elfoglalt sánczainkból, 
bennünket kiszorítani törekesznek.

Hályog van szemünkön, mely akadályoz 
bennünket az eltorzult állapotok igazi felisme-. 
résében. Széthúzunk és egymást marjuk, mintha 
nem is volnánk testvérek, mintha nem is kötne 
bennünket össze a hazaszeretet szent kapcsa. 
Húzódunk attól — bár első sorban magyar az — 
aki más politikai elveket vall, mint mi s igy 

j egymás gyengítésével erősítjük ellenségeinket.
így van ez és nem máskép. A tótok, szer- 

| bek, románok és horvátok,jszóval az összes nera- 
: zetiségek hasznukra fordítják a mi hosszas tor
zsalkodásunkat, lépésröl-lépésre hódítják vissza 

| az általunk elfoglalt tért, mert értenek ahhoz, 
i hogy miként kell a zavarosban halászni — s 
ha küzdelmünk diadalra is jut, akkor is hosszú 

! idő telik abba, mig ki fogjuk tudni foltozni 
azokat a réseket, melyeket ellenségeink a 
magyar állameszme épületén ütöttek.

Legyünk kitartók a küzdelemben, de el- 
vakitani ne engedjük magunkat soha s a dia
dal babérjáért ne áldozzunk fel egy szemernyit 
se azokból a nagy eszmékből, melyek a múlt
ban egyesítettek, lelkesítettek bennünket a 
nemzetiségekkel vívott harezokban. Ne taszít
suk el a felénk nyújtott jobbot, melynek tulaj
donom*, m á s k é n t vallja a haza boldogulását, 

j mint mi, mert valakire ráoktrojálni egy át nem 
| érzett meggyőződést, úgy is kárba veszett 
munka, hanem kéz-kézben, képezzünk egy át- 
törhetetleu falankszot, melyen ellenségeink bontó 
törekvései erőtlenül visszapattanjanak.

Ne feledjük el, hogy azt a vezérszerepet, 
melyet a magyar nemzet, a magyar faj ebben 
az országban, ezen a földön magának joggal 
és méltán igényel, nem hangzatos frázisok és 
jelszavak, nem kicsinyes széthúzás, hanem 
összetartó, hosszas küzdelmek árán vívta ki 
s bűnt követnénk el, ha őseink örökét, az 
eddigi összetartás megbontása által, Csáky 
szalmájának sorsára juttatnánk.

Aczélozuk meg sziveinket a hazaszeretet 
lángoló tllzében s mig egyfelől a nemzeti esz

mék diadalra juttatásán fáradozunk, másfelől 
ne engedjük magunkat a küzdelem hevében 
oly térre ragadtatni, hogy ballépésünkkel fegy
vert adjunk oly kezekbe, mely nem velünk 
küzd, hanem ellenünk, mert bizony-bizony mon
dom, hogy a kivívott diadal veszíteni fog ér
tékéből és magasztos becséből.

Nagy baja az nemzetünknek, hogy a ma
gyar nép legtöbbnyire érzelmi világának hatása 
alatt cselekszik s tetteiben gyakran hiányzik 
az okos, előrelátó, higgadt megfontolás. Ezt 
mutatja a múltak történetének gyakori példája. 
Érzelmeink hatása alatt megtévelyedve, képe
sek voltunk gyakran legnagyobb ellenségeink
kel összefogni öuvérünk ellen! Mostani küz- 

j delmeinkböl merített tanulságok ugyanezt mu
tatják. Ez az eljárás pedig nem vezethet bol- 

jdogulásra. Ezzel csak ellenségeink kicsinyes 
megszólásának uyujtunktápot, akik úgyis eléggé 
becsmérelnek bennünket ott is, hol nincs ok a 
becsmérlésre, hát ott, ahol erre magunk szol
gáltatunk alkalmat.

Ismerik eme gyenge oldalainkat az elle
nünk küzdők s a konkolyhintők zavartalanul 
működnek mindenfelé. A Kárpátok bérczei alatt 
ép úgy, mint az erdélyi havasok tövén. Sőt 
ezzel sem elégesznek meg, hanem sokszor 
hánytorgatott sérelmeiket, hogy szánalmat kelt
senek maguk iránt, mint az alamizsnáért kö
nyörgő koldus, undorító sebhelyeit — fitogtatva 
viszik idegen piaczra, hol nyíltan ölelkeznek 
a magyar nemzeti érdekek rovására. Bátran 
teszik, mert tudják, hogy a pártharezok elfa
julása mellett a magyarnak kisebb gondja is 
nagyobb annál, hogy az oly megtévelyedett 
báráuykákra lesújtson.

Állításunk illusztrálására szolgáljon a gö- 
dingi cseh-tót barátkozás, melyről alább adunk 
hirt, de egyszersmind szolgáljon intő például,

. hogy elég már a széthúzásból és soha semmi
féle viszonyok közt se feledjük, hogy első
sorban magyarok vagyunk, hogy ezt a vérrel 
szerzett földet nem azért hagyták reánk őseink, 

j hogy bojtorjánt teremjen s hogy ennek fel- 
burjánozását széthúzásunk által még magunk 
is elősegítsük, hanem igenis azért, hogy azt
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Thuróczvcirniegye története.
— A .F e lv id ék i Iliradó*  e redeti tá rczája . —

I r ta :  Bráz Béla, Turóczvárm cgyo levéltárosa.

(Folytatás.)

Kürmöcznek tullxíko/.U ajánlatát (000 arany) Alsó
mul Imáért Beniczky Miklós és György azért is hajlandó 
volt elfogadni, mivel atyjuk, Tamás, Körmöcz vendég
szeretetét sokszor élvezto s életét is ott fejezte be. Az 
átengedésről a városnak a konvent előtt tcstiinonialoszl 
adtak, mit II. Lajos királyi beleegyezéssel 1520-ban 
megerősített. Itt azonban uj birtokkövetelő lépett tel, 
Zablathy György, ki a Beniczkyekkol rokonságban volt, 
mivel nővérétől származott Thuróczy Miklós alispán.

Mint előzőleg láttuk, Alsómuthna két részro oszta
tott. Azon részt., mely Doboz földe mellett terjed el, a 
Medóvári-család bírta 1522-ig. A jelzett évben Mcdóvári 
György testvérének, Alsómulhnai Lőrincznek s a többi 
rokonoknak terheit magára vállalván, az erdőségek va 
(Ionjában fekvő Medóvárt az elszaporodott vadállatok 
(innét valószinlllcg neve is Medvevár) s gonosztevő rab
lók garázdálkodásai miatt túladni óhajtván, azt csere 
ezimén Zablalhy Lőrincznek és fiainak, György. Jeromos 
és Mátyásnak Mezöbázán levő kúriájáért engedte át.

Zablatliy Gjörgy a Beniczkyek jogi képviselője 
volt ama porbon, melyet ezok az alsómulhnai birtok miatt

Körmöcz ellen folytattak. Az Alsómuthnára vonatkozó 
okmányok nála lévén, ezeknek alapján s rokoni össze- 
köttotésnél fogva is Beniczky Kristóffal egyelértvo, 
Körmöczöt a mogye előtt vádolta a jogtalan foglalások 
miatt, Körmöcz a királyhoz felobbozott s a király in
tette a megyét, hogy no avatkozzék ez Ügybe, amely 
már királyi beleegyezéssel jogérvényes.

Do szcntniihályi Thuróczy Miklós alispán (később 
főispán is) Zablalhy Györgynek, anyja után nagybátyjá
nak Ítélte oda Mutbnát. A pert még Beniczky Miklósnak 
tini is folytatták Körmöcz ellen. Fchérkövy István, nyitrai 
püspök 1591-bon Beniczky Mártonnak (később alnádor) 
Ítélte oda Alsómul Imát, do a Bocskay és Bethlon-fol- 
kelések miatt nem vehette tényleges birtoklásba. De 
midőn Beniczky Márton Tliurzó György alatt alnádor 
lett, újból megindította a pert, do mindkét fél beleunván 
a perlekedésbe, l(i31. évi október 19-én a konvent elölt 
egyezségre léplek, úgy, hogy az eddig fizetett összegen 
felül Körmöcz még 1200 magyar forintot fizet Alsó
mul Imáért s a Beniczkyek teljesen és örökre lemondtak 
a már ekkor az alsóstubnyai határban levő birtokukról. 
A pénzt l(i33-ban fizették lo teljesen s igy vége lett a 
százados pereknek. Alsómuthnának másik része, Modó- 
vár, a Medovári családé volt. Zablathy György női hozo
mány ezimén jutott a birtokhoz. 1520-ban zálog ezimén 
Körmücztöl 5 aranyat kapott arra, oly feltétel mellott, 
hogy azt csak Körmöcznok adhatja el. Zablathy a szer
ződést be nőm tartván, Körmöcz a palatínus előtt, mini

szavát nőm tartó egyént bovádolta s e miatt birtokvesz* 
tésro itéltotott s minden további akcziótól oltiltatott, 
még ltakovszky György próbált szorcncsét Medovárért, 
de az végleg mégis Kürmüczé lett s jelenleg puszta.

Medovár, Alsómuthna, Alsó- és Folsöstubnya s 
Szklenó közt terült ol a muthnai nemesek kettős birtoka, 
Felső- S középső Muthna, a 15-ik század végén még két 
kis falu volt, do idővel pusztulásnak indult s ez is Kör- 
möczhöz csatoltatván, praediuin-puszta néven szerepelt. 
Alsómuthnának harmadik része Kozmalehota, máskép 
Tamástelek, jelenleg Alsóstubnya, még a XV-ik század
ban elszakadt a muthnai nomesoktöl s a haji nemosok 
kozéro került, 1533-ban Hájjal együtt Körmöczro 
ment áf .

Negyedik részo Alsómuthnának, moly Lipnik néven 
szerepelt, a XVI-ik században urat cserélt, Muthnánszky 
Lőrincznek egyetlen leánya volt Katalin, ki Joszeni 
György neje lévén, a birtok is Joszeni (Jeszenszky) 
Györgyé lett, aki 1535-ben 70 aranyért Majthenyi 
Rafaelnek adta el. do a Majthonyiek sem laktak itt, 
azért a birtokot először Körmöcznok, aztán a Révayak 
mos-óczi jobbágyaiknak engedték át csero ezimén. De 
mivel özek sem tartózkodtak itt, az épületek romlásnak 
indultak, de újak nem omellottek. Jelonlog a PoZoháji 
puszta van Lipnik és Lipócz bolyén.

Majtbonyoktől később a Plathyak vették meg, őzök
től pedig a szcntniihályi Nyáryak, később a Révayak, 
ezektől a Battbányiak. A XVII. és XVIII. században
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nemzeti állagában sértetlenül adjuk át az utó
kornak.

Bár váljanak el útjaink a nemzet boldo
gulását ezélzó harcsukban, de legyünk egyek 
ott, hol a nemzeti nagy érdekek vannak veszé
lyeztetve. Fordítsuk hasznunkra a jelen idők 
nagy tanulságait s a jövőben ne engedjük ma
gunkat soha, semmiféle viszonyok közt oly 
tévútra ragadtatni, melyen tovább haladva, 
nemcsak múltúnkat tagadjuk meg, hanem 
egyenesen ártani fogunk azoknak az eszmék
nek, melyeknek felkarolása, fejlesztése és 
diadalra juttatása apáinktól átöröklött köteles
ségünk.

A  g ö d lo g i b a r a t k o z a s  A
egy újabb, mindenesetre lélek
„B. II." köv

;oh-tót barátkozásnak 
telő esőiéről írja a 

: A „Cseh-tót egység-  ne7ll 
előtt Güdingen, e közvetlenül 

a magyar határon tekvu tuorva városban tartotta évi 
a\ illése:. •i.v.t.aa egy gazdasági kiállítással. Mint
hogy' ... - gyei szak dezai járás tő-
szomszédságában folyt le, igen érdekelhet minket, mi 
történt ott, annal is inkább, mert sem a magyar, sem 
külföldi sajtó nem foglalkozott vele. Itt adjuk ezért 
pontos és kimerítő jelentésünket a gyűlésről: A köz 
gyűlésen Morva- és Csehországból, valamint a szomszédos 
Ny itra-, Pozsony-, Trencsén-, Liptó-, Árva- és Turócz- 
vármegyékből vagy 15.000 idegen jelent meg. E megyék
ből számos róni. kath. és evang. lelkész, tanitó, Ügyvéd, 
orvos, leltűnő számban iparos és íöldmivolő volt látható. 
A cseh Beseda-épület termében lefolyt közgyűlésen a 
„cseh-tót egység* prágai elnöksége a jövő programmját 
terjesztette elő, külöuüsen a tótok nemzeti és szocziális 
érdekeinek felkeltésére vonatkozókat. A közgyűlés elnöke 
di', Kychlik prágai ügyvéd, uielegen üdvözölte a nagy
számban megjelent magyarorszáyi tótokat, megemlékezett 
a keletet és nyugatot eggesitó tótok jelentőségéről és érde
keiről, hangsúlyozva a laj- és testvéri szeretetek A tót 
nemzetet — úgy mond — nem kell félteni, reménytelen
ségről szú sem lehet, a tót nemzet most is éli a küzdő 
tavasz korát, csak eszelyességre, kitartásra és áldozat- 
készségre van szükségünk, hogy kivirulását elősegít
hessük. Beszelt a „cseh-tót egység** eddigi sikeréről, 
előadta a jövő tevékenység feladatait, mely eket az igaz- 
gatóválasztinány már megállapított. Eddig teoretikus volt 
- -  úgymond — a cseli-tót egység tevékenysége, most 
kilép a gyakorlat, az cici mezejére. Felhívja a köz
gyűlés ügyeimét a gazdasági és kulturális feladatokra, 
súlyt helyez a nép közötti ágitáczióra. Feladata a csoli- 
.ót egységnek, hogy a lótok között gazdasági tanítókat 
alkalmazzon. Tárgyalja a foggasztdsi szóvetkezetek feladatát 
és eddigi tevékenységei. Hogy pedig mindazt, amit czel- 
jául kit Űzött, a cseh-tót egység ki is vívja, beható ak- 
cziót indított meg aira uezve, hogy a tótság gazdászati 
viszonyait megismerje, mely czélból mindenekelőtt 
a tótok statisztikáját elkészíti. Gondját képezi, hogy 
Prágában Jaii Kollár pánszláv pap sírjára oszlopot 
emeljen és e czélra már folyik a gyűjtés. Az elnök 
beszéde után Ilodzsa Milán magyar országgyűlési
képviselő, a „Sloveusky Tyzdennik“ szerkesztője szó-

Cliolek Rudolf bírta, uúna pedig Nádasdy Ferencz, uiig 
az utóbbitól 1881-ben 30 ezer forintért Körmöcz 
vette meg.

A befalvi és alsómuilinai nemzetség leszármazása, 
összeállítva a közölt okmányok alapján. Úgyszintén a 
bisztriczei, máskép Üeszloreze, jelenleg pedig bisztricskai 
nemzetség leszármazása kapcsolatosan a benclalvi csa
láddal, miután a bisztriczei birtok szerzője szintén 
'lliuruczi Bűnének lia, János voii, miről a genealógiák 
bemutatása után lesz szó.

1. Beneíalva.
Thuruczi I

i aiua«,Bencdek-Bcue, vagy Beke, Mártó n, Dániel thuruez prépost
A ndrás, G yörgy, .Mikit s, Mártoi János,

Beiiyu

Já m
Ili I'e tew  Páter

K atalin ltak o w i Lórim 1116, Doro ttya, Katus, Mái
Mil.aíj György, neje Borbála d l Leloucz

Tam ás, neje Myki a lv i Mar i, Miklós, Ján o s A ndrás
M iklós'; György 

lolkuslalvi Ágnes Zsuzsanna
t  t

Tam ás, G áspár, Benedek, IV enez, Jau os, Úriul
János Márton i'ílcr. ferencz, ramás’ h arc

Gáspár Jái
*1 Miklós a nagyhírű alispán s birtokszerzünek  leányai 

Anna, Kéri t  creneznó, Marta, Ölpuki latvánné, Borbála, Kubinszki 
Jakabné , Zsófia, D obrovniezky Miliáiyné.

(Foly t, köv.)

Iáit fel és terjedelmes beszédben ismertette a magyar
honi tót nemzet helyzetét. Hodzsa Milán beszéde főbb 
vonásaiban a következő volt: Hogy szeretitek a tótsá- 
got, hiszem és vallom, hogy ismernétek is, azt már nem 
hiszem. Miután kitorjoszkedett a tót vidékek ismerteté- 
éro, kijelentette, hogy beszólni fog a tótság állapotáról. 

Rámutat a liptószentmiklósi választásra, hogy kiki nyer
hessen tiszta képet, milyen helyzet van Magyaroiszágon. 
Kiemeli a cseh-tót egység jelentőségét. Kívánja a tót 
takarékpénztárak erősítésére központi bank szervezését 

tótság gazdasági viszonyainak felkarolását. Kéri a 
közgyűlést, hogy a tótoknak ne tegyen szemrehányást 
a csőitektől történt elszakadásáért, mely tulajdonképen 
1780. óta számítható. Az idők fejlődése ezt most orvo
solni fogja. Valóban — úgymond — egyéb, mint a Morva 
folyó nem választhat el bennünket egymástól, ezen pedig 
hidakat lehet építeni. Figyelemre méltó a „cseh nem
zeti tanácsnak-  a közgyűléshez intézett üdvözlő irata, 
mely keltezve van a „szláv Prágában", aláírva dr. Hcrold 
József elnök által, szövege pedig ez: „A cseh nemzeti 
tanács kedves kötelességének tartja, legszivélyesőbb 
rokonérzülettel üdvözölni a tót testvéreket a gödiugi 
g\ ülés alkalmából. Kedves férfi- ‘és nötestvéroink, midőn 
a mi morváink és tótjaink a cseh határon örvendetes 
együttérzéssel tanácskoztok a tótok helyzetéről, biztosí
tunk benneteket, hogy az egész cseh nemzet és a cseh 
nemzeti tanács, mint a cseh nemzet felhatalmazott kép
viselője, teljes öntudatában van a mi kedves, szenvedő 
tótjaink iránti kötelességeknek. Vagyunk és maradunk 
összetorrva, egy test és egy vér, veletek akarunk dol
gozni, legjobb erővel mindannak kivivására, amit az 
igazság és a jog követel. Bizzunk, hogy közös ideáljaink 
megvalósítását hatalmasan fogja előmozdítani mai fon
tos tanácskozástok, mihez a legjobb sikert kívánjuk. A 
cseh nemzeti tanács.-  Zajos tetszéssel fogadta a köz
gyűlés Yeszelovszky Ferencz volt országgyűlési képvise
lőnek a váczi államfogházból küldött táviratát. Meg 
dr. Blalió Pál szakolezai orvos értokezott a tótok 
gazdasági viszonyairól, különösen pedig a tót földtnives 
ifjúság gazdasági és ipari oktatásáról. Ha — úgymond 
— a tót Íöldmivolő gazdaközönséget számunkra meg
tartjuk, akkor a tótság általában és egészében a mienk 
marad. Ezen írásban állandó és ernyedetlen munkásságra 
buzdítja az értekező a cseh-tót egységet. A közgyűlés 
ideje alatt a Cseh- és Morvaországból és a határszéli 
megyékből összegyűlt temérdek szép ünnepi ruhákban 
a Beszeda épülete előtt gyülekezett és onnan két zene
kar kíséretében indult a gazdasági kiállítás megtekinté
sére és a „nemzeti népünnepély" színhelyére. Megjegy
zendő, hogy a szakolezán megjelenő Bokrok tót hetilap 
szerkesztője, dr. Blalió Pál már a közgyűlést megelőző 
héten közhírré tette, felhívásában buzdította olvasóit, hogy 

közgyűlésen minél számosabban jelenjenek meg. 
Özakolczáról magából száznál több városi képviselő, 
polgár és iparos volt Gödingen. A közgyűlés és a vele 
kapcsolatos szláv ünnepségek a jelenvolt magyarországi 
tót népre a magyar állatni érdekek szempontjából hatá
rozottan bomlasztó hatást gyakoroltak. Ehhez a részletes 
értesítéshez semmiféle jegyzetet nem csatolunk. Az a 
körülmény, hogy ogy magyar képviselő és egy magyar 
orvos jelent meg és beszélt a közgyűlésen, hangosabban 
harsog minden erős szónál.

A pozsonyi tót gyűlés.
— Saját tudósítónktól. —

Ha valaki a „X. N.“ f. évi augusztus hó 2‘J-iki 
számában Hodzsa Milán és társai által az általános titkos 
szavazati jog behozatala tárgyában összehívott gyűlés 
lefolyásáról szóló tudósítást elolvassa, a czikk behatása 
alatt, kénytelen-kelletlen a következőkép tárul lelki 
szemei elé.

A városi nép már kora hajnalban talpon van azon 
egyszerű okból, mert a vidékről ezerszámra érkezett 
s elszállásolt tót atyafiak, a régi közmondáshoz híven, 
kiverték őket a házaikból. Az épületeken tót szinti 
zászlókat lenget a hajnali luvalom, a falak és hit etési 
oszlopokon tiszta tót feliratú plakátok tündökölnek. A 
középületek magyar koronás leiiratait leszedték, a keres
kedő ezégek magy. r feliratú tábláikat tóttal cserélték 
tol s a csekély száiuu magyarság édes anyanyelven csak 
suttogva, telvo merészkedik beszélni, látva a nevozetes 
többséget, mely a koronázó város utczait elözünlötte 
A zöld lombos tereken, a nyüzsgő utcza járó-kelői közt, 
mindenütt loltllnik egy-egy „disztót- , akinek színes 
ingéről visszapattan a felkelő napsugár. Itt-ott csoportok 

| vonulnak fel s a vezetők nagy hangon publikálják a 
tiszta tót város nevezetességeit, rátogva Mária Totézia 

j karrarai márvány hol taragott lovára, hogy ez az a fehér 
I ló, melyért íázvatopluk a tótok hazáját eladta. Egy kis

merész fantáziával annyira monnok, hogy azt írják, mi
szerint az a tengernyi nép nem is a vidékről özönlött 
ide, hanem az égből pottyant lo.

Itt adunk egypár szemelvényt a N. N. czikkóböl. 
Augusztus 27 én — Írja a N. N. — órdekos történetük 
színhelye volt Pozsony városa. Az utczasarkokon már 
korán reggel ott tündököltek a lót és pedig csak tisztán 
tót plakátok, melyek gyűlésre hívták tol Pozsony város 
lakosságát, nagy. kizárólag tót gyűlésre, molynok tárgya 
az általános titkos választási jog kiküzdése volt. Oh, 
milyen nagyszerű volt oz. A tót ember alig hitt, a bátor 
szavú plakátoknak nagy szerénységében. Mert oz valami 
uj volt. Az összegyűlt népet a helybeli intézők vezették 
akik úgy jelentok inog a pozsonyi főidőn, mintha az 
égből poftyántak volna közibénk, mintha a népnok és 
nekünk maga az isten küldte volna őket. önálló oksziz- 
tencziák keletkeztok bccsülotos alapon: itt ogy vondéglös, 
ott egy iparos, egy kereskedő stb. tiszta tót lélekkel.

Itt azután felsorolja, kik azok, kik az uj harezosok, 
kik a tót nemzetiség ügyéért Pozsonyba sorompóba 
állottak : Macsalka ur kovés, szűkszavú omber, de aki 
inkább cselekszik, Cselldri vondéglös, Kokes és Grajciar 
fiatal urak.

Azután igy clmélkodik : Hogy ha a pozsonyi tótok 
sorompóba állanak, az egész vidék köröskörül hozzájuk 
csatlakozik. Nem lesznek egyedül, a vidékről meritonok 
erőket, meg fognak erősödni. Panaszkodnak ugyan, 
hogy sokan nem csatlakoznak a vezetőkhöz. Ezoket. kell 
helyes útra torolni. Vigasztaltuk őket, hogy oz ugyan 
nehéz munka s egyszerre nem megy. Hiszen 10— 15 
évvel ezelőtt e mozgalom semmi sem volt és ma? stb. 
Azután megemlíti, hogy a gyűlésen 4000 tót vett részt.

Hát ehhez csakugyan nagy fantázia kell. Igaz, 
hogy voltak a gyűlésen két-három ezoren, de özeknek 
legnagyobb része nem a tót atyafiak közül került ki, 
hanem a pozsonyi munkásnép közül, kiknek legnagyobb 
része német és magyar volt s csak elényeszö csekély 
részét adták a tót munkások. A vidék pedig alig észro- 
vehetöen volt képviselve. Legyen nyugodt a N. N., ozokot 
a munkásokat sem vezették a gyülésro a nemzetiségi 
jelszavak, hanem az az általános mozgalom, mely a 
választási jog kiterjesztése mellűit mogindult s no keresse 
ezek közt is a nemzetiségi eszmék bajnokait; szoeziálisták 
voltak azok egytől eg^ig, nem pedig a tót eszmék 
kuruezai.

Afelől is nyugodt lőhet a N. N., hogy ha vannak 
is Pozsonyban a nemzetiségi eszméknek követői, azok 
annyira gyengék és tehetetlenek, hogy ozon eszméknek 
nagyobb kört meghódítani képtelenek, meri gondoskodni 
fog a város hazafias közönsége arról, hogy őzen eszmék 
felburjanzását még nüvodék korában elfojtsa.

Egyet azonban csodálunk s ezen csodálkozásunk
nak kifejezést is adunk, mert nem tudjuk elgondolni, 
hogy a város rendőrkapitányát mi vezethette abban, 
hogy a kiragasztott fölhívásoknál a magyar nyelvet 
megillető jognak kellő érvényt nem szerzett. Elvégre 
Pozsony magyar földön van, magyar város, ahol tudtunk- 
kal az elsőség mindenkor és mindenek felett a magyar 
nyelvet illeti meg.

Egyébként a gyűlés a kövotkozökóp folyt le. Dél
után 3 órakor kezdtek gyülekezni a munkások a Sáncz- 
utczában levő Csellári vendéglő előtt, honnét a Mély utón 
át, a kellő asszisztenczia mellett, a Bello Vuo mulatóhely 
kertjébe vonultak. A gyűlés elnökéül Macsalka Jánost, 
helyettes elnökül pedig Lehotzky Emánuolt választották 
meg Hodzsa Milán javaslatára. Ez utóbbi a Pozsonyban 
megjelenő uiunkásujság szerkesztője.

Az első szónok Hodzsa Milán volt, aki körülbelül 
a következőket mondta:

„Az oszággyüiési nemzetiségi párt — úgymond — 
volt az első, mely úgy feliratában, mint parlamenti fel
szólalásaiban az általános választói jogot, mint a válság 
megoldásának egyedüli módját, kijelölte. Harminc/, éves 
uralma alatt a szabadolvűpárl a jogfejlődést megszakí
totta, a népszabadság eszméjét diadalmas útjáról letaszí
totta. Pártérdoko összeforrott a politikai és közjogi me
rev konzervativizmussal. Csak természetes tehát, hogy a 
közjogi ellenzék, amig kisebbségbon volt, ott igyekezett 
rest Ütni a szabadelvű párt bástyáján, ahol a párt léte
zésének titka és biztosítéka volt: a választói jog kon
zervativizmusán és igy úgyszólván fennállása óta kövo- 
tolte a választási rendszer reformját, az általános és tit
kos szavazati jog alapján. Az általános választói jog be
hozatala tehát a szabadelvű pártnak hivatása, a függőt 
lonségi,pártnak létérdeke, mindkettőnek pedig becsületbeli 
tartozása. A ncp követeli lefoglalt ombori jogait; a 
lüggotlenségi pártnak nem szabad elzárkóznia a nép 
követelése elől. Hiszen epon a függetlenségi pártnak 
programmja tartotta mindig felszínen az általános válasz
tói jog követelését, ezt már nem lehet kikapcsolni. Nőm
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lúloin át, miért zárkózik cl a függetlenségi párt és álla
imban a koaliczió az általános választói jog törvénybe 
iktatása elől és miért helyezi elébe a katonai programm- 
ját. Vagy bírja a koaliczió a nemzőt bizalmát, vagy nem 
bírja. 11a bírja, akkor a sorrend közömbös, mért ekkor 
a többséget az általános szavazati jog alapján is meg
kapná 'és egyéb progrnuimponljail is megvalósíthatná. 
A szabadelvű párt és a bécsi divide el impera-íélo poli
tika elleni állásfoglalás úgy hozta magával, hogy az ese
mények engem és elvtársimat a függetlenségi párt harcz- 
vonalában találták. Óhajtom a szabad és Becstől függet
len Magyarországot és hiszem, hogy a magyarság között 
akadnak oly férfiak, akik jóvá lógják tenni a mai füg
getlenségi párt hibáját. Mondjuk, hogy az általános vá
lasztói jog napirendre hozatala nőin egyéb bécsi intriká
nál. Ha ez igaz, akkor egyenesen bllnt követ el a t'tlg- 
getlenségi párt, ha a válaszún jogot'haladék nélkül meg 
nőm csinálja. Csináljuk meg az általános választói jogot 
mi, a nemzetgyűlés. Azután kárhoztatja a kormány 
intonczióil, hogy a választói jog megállapításánál vala
mely párt vagy táj előnye döntő volna. Az általános 
választói jog nem faji és pártkérdés, hanem a politikai 
magyar nemzet létének és szabadságának kérdése.“

A második szónok Paczela, szoczialista volt, kinek 
beszéde közben gyakran hangzóink tel a függetlenségi 
pártot és különösen Kossuth Foronczot gyalázó szavak.

Ez a l ’aczela ur különben egy bécsi munkás, ki 
előtt a nemzeti követelmények, amint ö maga is kifeje
zésre juttatta, egy lyukas garast sem érnek. Beszélt 
össze vissza kUlÖmbnél-kUlömb badarságokat s oly kér
désekről akart tárgyalni, amelyekhez nem ért. Beszéde 
azonban tetszett azoknak, nkikuek szája ize szerint 
öblözgetett.

Az utolsó szónok Juriga Feroncz pap volt. Hogy 
is lehelne elképzelni egy lót gyűlést, ahol néhány pap 
fel ne tolná magát a tót nemzetiség bajnokaként ? Ez 
az ur már vágyott az alkalomra, ln gy  a N. N. eszmé
jével teloszitl lóik Ülőién némileg könnyítsen,— mert az 
ilyen papoknak kevés a szószék, ott beszédeiben mégis 
nemi határt kell betartania, do a uéptribunok prédikáló 
székén, az asztalon, jól érzik magukat. Itt fék nélkül 
ereszthetik meg gyűlöletteljos gondolataik gyeplöszárait, 
Juriga ur is beszélt a tót nép elnyomatásáról, gyalázá- 
sáról s bovévo a végén, mégis megígéri, ha majd egé
szen szabadok lesznek a lótok, akkor kezel fog a ma
gyar nemzettel. No lám, mily un kegyes a tisztelendő u»- L

így folyt le ez a parázs kis tüntetés; melyet az 
általános választói jog ezégére alatt hívott egybe [lodzsa 
Milán ur, valójában pedig nem volt egyéb, mint egy jól 
előkészített ismerkedési estély, hol lói akarták rázni a 
Pozsony bán elszunnyadt pánszlávizmust. Kezet fogtak a 
szocziálisiákkal, hogy # tömeg erejével hassanak a 
gyengébb olméjüok lolklilotéro.

H Í R E I N K .

Adatok a „Tátra" belső dolgaihoz.
Körülbelül másfél évvel ezelőtt történt, hogy B lelek 

Antalt, a Tátrabank volt tisztviselőjét az intézet minden 
megokoiús nélkül elbocsátotta. Az elbocsátás oka, az 
akkori híresztelések szerint, az volt — hogy a bank 
vezelöségo — nyomást gyakorolt az intézetre, hogy 
BiolekeL, ki abban az időben a Lwdovc Novingt szerkesz
tette, lapja túlzó irányáért, vagy bocsássa el az intézet 
kötelekéből, vagy Biolok mondjon le a lap szerkesztésé
ről. E mende-mondának mi is hitelt adtunk, csak azu
tán estünk guudulküdóbn, midőn daczára annak, begy 
tíielck a lap vezetésétől megvált — mégis néhány hó
nap múlva kilépett az intézet tisztikarából. Ugyan miért V

A tolüleiot most kapjuk meg, majdnem két év 
múlva, midőn bitiek, ki elvégre is a maga jogát körösi, 
petli a bankul, begy miután minden felmondás nélkül 
bocsáttatott el, a közlő cs az intézel között fennállott 
szerződésszerű felmondási időre járó fizetései az intézel 
szolgáltassa ki.

Erre a Tátra azt feleli, hogy Ideiekkel szemben 
a felmondási időt belártani nőni volt köteles, mert 
Bioleket — mini sikkasztót, a törvényes,, helyesebben 
mondva szerződéses forrnak betartása nélkül is joggal 
bocsátotta el. Lássuk csak, hogy áll a dolog? Néhány 
évvel ezolőu Bérhelyi Antal amerikai lelkész Ideiekre 
körülbelül 4UUO koronái bízott, hogy azt nővére a bank
nál helyezze el s a betéti köny vet tartsa magánál. Idő
közben azonban Idolok, ki a lap szerkesztése miatt 
folytonos pénzzavarokkal küzdött, íullmtal.uazást kert 
Borhely ilől, hogy a rábízott összeg egy részét sujai 
czc^aim használhassa fel. Erre a lelhatalmazásl meg is 
kapta s a betéti töke jórészét, talán uagyobbrészét, 
szükségleteinek fedezésére fel is hasznaim.

Tudta-o az intézet, hogy Ideiek más nevére ki
állított betéti könyvre elhelyezett tökét használt fel sa
ját ezéljnirn, vagy nem? Nehezen hisszük, mert mái
nkkor kellett volna e váddal nyilvánosság elé lépni, 
mikor először észrevette azt. Ezt kívánta volna az inté
zőt roputácziója.

Miért teszi most mégis utólagosan? Ennek is tör-, 
tünete van. Biolek volt az, ki az intézetnél dívott ször
nyűséges gazdálkodást leleplezte, ‘nyilvánosságra hozta 
azokat a veszteségeket, melyeket az intézet vezetői 
éveken keresztül leplezni igyekeztek, kiszúrva a rész
vényesek és betétesek szemeit oly évi zárómérlegekkel, 
melyekből mindent ki lehetett olvasni, csak azt nem, 
hogy tulajdonképon a szépen körözött feltálalásban mi 
a helyes. Ideiek állal felhozott adatok alapján, a ma
gyar sajtó is tudomást vett a Tátrabank veszteségűiről, 
sőt a részvényesek is észrotértok s elégületlenségüknek 
kifejezését is adtak a legutóbbi mérleget tárgyaló köz
gyűlésen és erélyesen követelték, hogy az intézőt veze
tősége az éveken keresztül dívott gondatlan gazdálko
dásnak vessen véget.

Ez fájt a Tátra banknak s ezért állítja most pellen
gérre Ideieket, midőn ez az igazát keresi. Csak arra 
vagyunk kiváncsiak, hogy mit felel erre Ideiek? Remél
jük, hogy ezen atyafiságos perlekedésből a magyar 
közönség is bűz annyi hasznot, hogy némi betekintést 
nyer egy nemzetiségi pénzintézet műhelyébe.

— Személyi hírek. Ifj. Justh György, vármegyénk 
főispánja, hosszabb tartózkodásra Budapestre utazott. — 
liévay biiuon báró, a szuesányi kerület országgyűlési 
képviselője, augusztus lió 29 én Kisselmeczro érkezett. 
Itt tartózkodása alatt gyakran fog érintkezni választóival. 
— Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, lapunk felelős szer
kesztője, szabadságáról visszatért s szeptember 1-én újra 
átvette hivatalának további vezetését. — Dr. Lau Ernő, 
turóezszentmúrtoni előujösen ismert orvos, 4 heti idő
tartamra Németországba: Borlinbo utazott, ahol orvos- 
tanulmányi szempontból a leghíresebb német professzo
rok előadásait fogja meghallgatni.

— Adakozások. A budapesti „Jósziv* ogyosülot a 
felsöturcsoki tlizkárosultak felsogélyezéséro — várme
gyénk főispánjának közbenjárására — 2U00 koronát 
adományozott. — Dr. Borosa Béláné a lolsöturcsoki tüz- 
károsultak javára tiü koronát adományozott, mely össze
get a járás tőszolgabirája, köszönettől nyugtáz.

A m egyés püspök Dflosóczon. liévay Fovoncz 
báró mosóc/i parkjában egy igen szép Maria-szobrot 
állíttatott lel, melynek megáldása végett Radnay Farkas 
dr. beszterczebányai püspök titkárja kíséretében múlt hó 
27-én, vasárnap Muséczra érkezett. A szobor megáldását 
saükkörü ebéd követte, mely után a megyés püspök 
még a délutáni gyorsvonattal visszautazott székhelyére.

— Kútba fűlt. Zajaszeuszky Foreucz turóczszont- 
mártoni lakos múlt hú 28 án délelőtt kiment a kúthoz, 
hegy magának vizet merítsen. Vízmentes közben a 
boldogtalan emberre rájött regi betegsége, a nyavalyá
tól és s oly Szoroncsétlenül bukott a különben sekély 
kútba, begy mire hozzátartozói észrevették, már meg
fulladt.

— Liptói osendélet. Levelezőnk írja Liptós ent- 
miklósrúl a következőket: A járásbirósági épület mögött 
levő telken újonnan épült állami polgári iskolára helye
zett magyar czimert Flaubert fegyverrel mogiövüldüziék 
s ráadásul bét ablakot is belőttek. Az esetre rajövén, 
a nyomozás megindult s kiderült, hogy a lövéseket mint
egy 7-0—8Ü lépésnyi távolból tettek ; hat darab 5-ös és 
7-os golyót a termekben meg is talállak. Alapos a gyanú, 
hegy az éretlen gaztettet diákok követték el. A hatóság 
már a tettesek nyomában van s valószínű, hogy minden 
kiderül s a gazticzkók elveszik méltó büntetésüket. — 
Ugyancsak ott történt meg a következő épületes eset i s : 
Vasárnap botrányos eset játszódott le a Fokoio Sas 
szállóhoz tartozó utczai nyári helyiségben, ahol éppen a 
Magyar Tátsaigó körnek tótul nem tudó piticzéro szol
gálta ki a vendegeket. Az egyik asztalnál tót fiatal
emberek ültek s egyikük, valami tícholcz nevű ottani 
(iataíombor a pinezér magyar szavai miatt dühbe jött s 
azt kérdőre vonta, hogy miért nem beszel tótul. Es 
nyomban erre egy sörös poharat röpített a pinezér télé, 
aki fdlreugOrván, a pohár Solranka oltani géplakatos 
egyik fiát találta boml kon agy, hogy a vér azonnal 
elborította. Az ilyen esetekhez nem kelt bővebb kommen
tár, elég megbélyegzőon beszél ez maga. Mint halljuk, 
a járásbíróság a lettes ellen a büntető eljárást súlyos 
testi sertés vétsége miatt hivatalból lógja megindítani.

— Öugyilkosság. Eodor Gyula, 22 eves ruttkai 
lakos mull nő 27-én este 1U órakor oddtg ismeretlen 
okból az utczan fejbe lőtte magát. A levés zajára a 
szomszédos házak lakói összeszaladtak s a meg vergődő 
fiatalember életének mogmoutéséhez lóglak. Mindeu

fáradozásuk hiába való volt. Siotvo érkezett meg Brichta 
Arnold vasúti or/os is, aki azonban már csak a beállott 
halált konstatálhatta.

— Köszönet. Turóczvármogyo községi és kör
jegyzők egyletének 1905. évi augusztus hó 13-án 
Stubnyafürdön megtartott mulatságának összbovételo 
626 korona 2(5 fillér, kiadása 460 korona, maradt tiszta 
bevétel 196 korona 26 fillér, mely a következő czélokra 
fordittatott: Stubnyafürdő könyvtára javára 35 korona, 
a községi- és körjegyzők egyletének pénztárába 125 kor., 
Felsőturosok és Kisfalu községok tüzkárosultjainak 36 
korona 26 fillér, összoson tollát 196 korona 26 fillér. 
Kiemoltotik, hogy a községi- és körjegyzők egylotónok 
azért jutott a meghívókon kitüntetett 8/8 részt meghaladó 
többlet, mert a résztvevők közül többen kizárólagosan 
és tisztán csak az egylet czéljaira való tekintettel fizettek 
felül. Midőn pedig a szives folüllizotők névsorát itt alább 
beiktatjuk, az eszközölt feiültizotésekért öszinto köszöne- 
fünkot nyilvánítjuk. Felülfizettek: Boniczky Kálmán 8 
korona; Vladár Kálmán 6 korona; Zorkóczy Tivadar, 
lleindl István, Tomaschek János, Moskóczi Ferenezné 
5 —5 korona: íStuckner József Liptóverbó 4 korona; 
Keviczky Imre, Thomka Nándor, Volko János, Kovács 
Feroncz 3—3 korona; Petroliázy Sándor, Fischer Ármin, 
Perl Albert, Itöszler Mór, Ilercz Emil, Babusok Ede 
2—2 korona ; Schwab Losoncáról, Dittort Gyula, Noszák 
Géza, Francziszczy Rezső és Lichleustein Danó 1 — 1 ko
rona. Turóczvármegyo községi- és körjegyzők egylete.

— UJ adminisztrátor. Paulovies József czimzetes 
kanonok elhalálozása folytán megüresedett szuesányi 
plébániára a megyés püspök Uhrin János gyetvai segéd
lelkészt nevezte ki adminisztrátorul. A kinevezést megyo- 
szorto nagy megnyugvással és bizonyára örömmel veszik 
tudomásul, mert az uj adminisztrátor két évi működése 
alatt, melyet mint segédlolkész Ruttkán töltött, mindenki 
becsületét és szerotetét érdemelte ki.

— Gondoskodás a klvándorlottakról. Tudvalevő, 
hogy Amerikába kivándorolt honfitársainkkal eddig senki 
sem törődött. A magyar kormány gondoskodása és ellen
őrzése véget ér, amint honfitársaink odaát partra szálla
nák. Hasonlókép magukra vannak hagyva a kivándorlók 
itthon maradt családtagjai, holott úgy azok, mint emezek 
száz és száz dologban rászorulnak a jóindulatú útba
igazításra és közbenjárásra. Ezen az égető hiányon kíván 
segíteni a Magyar—amerikai forgalmi intézet, mely ható
sági engedéllyel Budapesten megkezdte működését. Az 
intézőt kiterjeszti ügyeimét a kivándorlók és hozzá
tartozóik összes ügyeire, tehát eljár katonai dolgokban, 
megszerzi a házassági és születési bizonyítványokat és 
egyéb okmányokat, elvállalja az örókségi és a Yáló- 
pörök vitelét, rendezi az ingatlan tulajdonosok jelzálog 
és egyéb adósságait, közbonjár birtokok parczoliázásánál 
és földek bevásárlásánál és a visszatelepítésnél, azonkívül 
közvetít mindenféle árumegrendelést és elvállalja 
Amerikába folytatandó kártérítési pörök vitelét. Az intézet 
köbeiében külön jogügyi-osztály van, a főváros egyik 
tekintélyes ügyvédének vezetése alatt s megbízottakkal 
bir Amerika minden részében. Amikor sajnálattal tapasz
taljuk, hogy a kivándorlás min en intés ellenére foko
zódik, némi megnyugvással szolgál eunuk az intézetnek 
a létesülése, mely az amerikai magyarokat és itthon 
levő hozzátartozóikat mogmonti attól, hogy lelkiismeret
len emberekhez kényszerüljenek ügyes-bajos dolgaikban 
fordulni. A magyar—amerikai forgalmi intézet, kizárólag 
honfitársaink érdekeit tartja szem előtt és arra törek
szik, hogy előmozdítja a kivándorlónak visszatérését. 
Bárki lordul hozzá kérdéssel az országból, készségesen 
szolgál felvilágosítással, az ügyvivőség czime: Budapest,
IV., Ferencziok-tero 2.

AntidOl a legjobb gyógyszer: fej táj ás, ideges 
fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell bevonni, néhány 
csepp a tenyéren eldürzsülvo s használati utasiias szerint 
belélegozve, azonnal megszűntön a bajt. 8ok ezer ember 
használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 
ismerőseit: hogy Uasznái-o mar az Anlidoi-t, amely 
nagyszerű hatásáért arany éremmel lőtt kitüntetve. Egy 
Üvegecske ára 1 korona 20 fillér és 35-szür mulaszthatja 
ol vele tejfájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész 
urnái Körmüczbánya.

Felelős sze rk . BERECZ GYULA. — Főm unkatárs DUGOVlCft TITUS.

Ily alkalom suiia többé ú é le tb e n ! 600 drb l tíö írtért,
Remek aranyozott, pontos Ankcr óra láncczal, 3 évi jótálással, 
d ivatos selyem  un  nyakkendő, 3 tinóm  zsebkendő, 1 gyönyörű 
úri gyűrű imitált drágakövei, elegáns női b ros (újdonság , 1 remek 
zsebeikor, 1 bőrpénztárgya, zsebkés készülékkel, l pár kézelő 
gom b, 3 nieligomb, 3",„ doublc arany paienizárral, kiv. elegáns 
képeslap album , a világ legszebb latkepei, 3 trélas tárgy, igen 
m ulattató öregnek es fiatalnak, p raktikus levelező mindenki 
szam ara, 2 U levelezési tárgy és 4Uü m indenféle a házban nélkülöz
hetetlen tárgy. M indez az órával együtt, mely m agában megéri e 
pénzt csak 1-<J5  írtba  kerül. Szétküldés utánvéttel vagy a  pénz 

elölegcs beküldése ellen a

wWiener-Ceiitral-Versandtliaus“P. Lust Krakau 746.
által. Meg nem felelőért a pénzt visszaadjuk.



Haszonbéri hirdetés.
A gróf Csáky László örökösei trencsón- 

megyei budatini uradalmához tártozó kisnid inai 
birtok f. óvi október hó 1-étöl (>, esetleg 12 
évre haszonbérbe kiadó.

A birtok, mely gazdasági épületekkel, 
bérlőlakás, cselédlakások, istállók és csünel 
kellőleg fel vau szerelve, körülbelül 1(10 kát. 
hold szántó, 35 kát. hold rét és 140 kát. hold 
legelőből áll s Kiszuczaujhelytől 2, Zsolnától 
4 kilométer távolságra fekszik.

Bővebb felvilágosítással alulírott szolgál, 
kinél a szerződési feltételek is megtudhatók.

Budatin (Trenesénmegye, Zsolna mellett), 
1905. augusztus 30-áu.

SpotkovszKy Józs?J,
urad. főerdész.

F e l v i d é k i  H í r a d ó
Hat gimnáziumot jó sikerrel végzett ifjú

= = =  gyógyszerész-gyakornokul =====
fölvétetik. Az illető a magyar nyelven kívül 
németül és tótul is ártson. Szorgalmas, törekvő 
ifjú legyen. Ellátáson kívül a 2-ik és 3-ik évben 
érdem szerint zsebpénzt is kap. Ajánlatok 
szülök és gyámok utján kéretnek Gazdik János 

gyógyszerész czimóre Körmüczbányára.
Vadon termő, —

hegyi gyümölcsből készült, legfinomabb zamatu

málnaszörpöt
5 kilós bádogdobozokban 7 koronáért bér
mentve szállít Gazdik János gyógyszerész 

Körmöczbányán.

Occassió! Occassió!
Van szerencsém au . é. közönség szives tudomására hozni, hogy b u d ap esti, b écsi, brünni 
és berlin i nagy bevásárló utamról haza tértem és igy raktáromat alegujabb őszi és téli 
divat czikkekkel dús választékban felszereltem. Egyúttal közhírré teszem, hogy üzletemet

NŐI KONFEKTIÓVAL,
W ix JK ity

liszt-, fűszer-, csemeg

Turóczszcntmárton
ír-, csemege-, bor-, szeszesital-, 

kókuszzsir-, üveg-, és porczell nraktára.

Ablaküvegezések, K “rvBek*
fénykép- és képkeretek nagy vl asztékban.

A Fö-ut 6 3 . $z. házban 2 szoba, clésKatnra, 
b ír t-  65 egyéb tne\\éHbe\y\5égeHbö\ Siló

laHás
november 1-től Kiadó. Közelebbi felvilágo
sítássa l szolgál a tulajdonos Gazdik János 
gyógyszerész Körmöczbányán, Vagy pedig 

helyben jYiitroVszKy Rudolf u r.

úgymint őszi fe lö ltőKK el, JaK eteK K el, rag lánoK K al, g yerm eK p alatóK K al
a mind e szakba vágó czikket kibővítetem. Igen ajánlom nagy választékú női és férfi 
szövete im et, b louz-bárso nya im út, b a rc h e te im e t, gyap jú - és  pam ut-  
fla n e lle im e t stb. stb. Midőn a n. é. közönséget kitűnő és olcsó kiszolgálásáról biztosítom, 

kérem s z ív  s  pártfogását.
d ivatáru  K e re s k e d ő  
T u ró c z s z e n tm á rto n .CZILLER A LB E R T

Egyszeri áts im itás

Schicht- szappannal
(Szarvas- vagy kulcsszappan)

p ó t o l

Kétszeri áts im itás t K özö nséges szap p an n a l.

Scliiclit-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb!

w
Q ondosKodjunK  té lire  !

-> c
r r r  C Í M  0 7  S W  DIVATÁRU CZÉO ~ m  I v L C d iN  ü Z . .  TURÓCZSZENTMÁRTONBAN

a legolcsóbb bevásárlási forrás. Aki

női- és férfi-czipőt, fe lö ltő t ,  
kész ruhát, kalapot, szőrme
árut, őszi- és téli kelmét stb.

= = = = =  jól és olcsón = = = = =
akar beszerezni, az csakis a fenti ezéghez forduljon.

m T  Q ondosKodjunK  té lire  ! "Skj
j á

Az őszi vetés idejének beálltával ajánlom a n. é. gazdaközönségnek
elismert ki
tűnő

és pedig foszforsavtarta- 
lomban magas perczenteshatású műtrágyáimat

szuperfoszfátof és 
T h o m a s s a l a k o t ,

melyeket állandóan raktáron tartok, a legolcsóbb árakon. Ez a két mű
trágyafaj búza-, rozs-, árpa-, zab-, bükköny-, burgonya- és len
földekre, valamint rétekre különösen alkalmas és biztos hatású. — 
Továbbá ajánlok turóczi termésű és külföldi, vetésre alkalmas gabonát: 
búzát, rozsot stb. — Veszek minden minőségű és mennyiségű gabonát 

a legmagasabb napi árak ellenében.

L ö w y W  f i  f  g a b o n a - ü z l e t e  
1V \  vJ 1 Turóczszentmárton.

radio-actiV
S c h n tid th a u e r -fé le
Ásványvíz, amelyben RÁDIUM fedeztetett fel. Gyógycrejo remiki 
szertárában és SZENDE G. cscmcgckercskodósébeu. Főszétküldés a

Kiadótulajdonol: H ó ik tó l!  Ferenomó.

|  k e s e r ü v iz , r e g g e l fé l p o h á r r a l h a s z n á lv a ,
jelenleg a legjobb természetes gyomor-, bél- és vórtisztitó , 
mint ivókúra a KAHLSBADI ós MARIENBADI gyógymód 
meglepően gyors és sikeres helyettesitője. — Az első m agyar 

vilii. Kapható kis és nagy üvegben TOPERCZER SÁNDOR gyógy
forrástulajdonos: Schm ldthaucr Lajos gyógyszerésznél Komáromban.

Magyar Nyomda Turócuientmirton,
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