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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 

előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turói-z-Szt.-M ártonba küldendők
H írű m én ek  le írj iitán yn sahhan . á r s z a b á ly  szerint

Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min
den bel- es külföldi hirdetési iroda fogad el.

N egyed évre  . . .  . . . . 2 * K ia d ó h iv a ta l A turocz-szt.-martoni „Magyar Nyomda". Megjelen minden vasárnap.

Izgatás a m agyarság ellen  
Árvában.

Ha nem tudnók, hogy Árvában a magyar 
hazafias elem mindenütt túlsúlyban van, való
sággal kétségbe kellene esnünk, hogy az Ár
vában megjelenő egyetlen újság, az „Arvamegyei 
Hírlap“ miként merészkedik olyan tanácsokat 
adni az árvái magyarságnak, a mely határo
zottan azzal a tendencziával bir, hogy ott csu
pán a néppárt meg a nemzetiségiek uralkod
hatnak.

A csendesen kimúlt „Testvériség" széllé 
mét látjuk az Árvamegyei Hírlapban felujolni. 
Talán abban a feltevésünkben sem csalódunk, 
hogy a „Testvériség" munkatársai boldogítják 
ezt a torz újságot, a mely „Újévi Kaland Afri
kában ‘ czimü tárczájával mulattatja most is 
jámbor olvasóit.

Meggyőződtünk róla, hogy az „Árvamegyei 
Hírlap" f. évi 2. számában „Megyei Közgyű
lés" cziin alatt megjelent közleménye a megyei 
intelligenciának véleményét nem tolmácsolja. Még 
kevésbbé tételezhetjük föl, hogy ezen közle
ménynyel a Lavotta-féle javaslatot aláirt bi
zottsági tagok egyetértenének.

De mégis kénytelenek vagyunk azt vélni, 
hogy az, a mit az „Árvamegyei Hírlap" ír, egy 
töredéknek meggyőződése, a mi ha úgy van, 
kötelességünk azzal foglalkozni és a Felvidék
nek, meg a nagy magyarságnak figyelmét a/ 
áldatlan árvái állapotokra irányítani.

Mert: a hol megtorlás nélkül lehet úgy 
írni, mint azt az Á. H. teszi, ott a magyarság 
ügye nem jól áll.

A nevezett közlemény egyik részében nagy 
bölcsen azt mondja, hogy „A törvényhatósági 
bizottságba a legtöbb adót fizetők és a legtöbb 
szavazatot nyert polgárok vétetnek fel. Tessék 
ez utón érvényesülni és a népbarát nemzetiségieket 
kiszorítani.“ No ebben a közleményben nem-e 
azt mondja ez a lap, hogy csak a nemzetiségiek 
azok, a kik a nép javát akarják, csak azok 
érdemesek arra, hogy a megyebizottságban

szerepelhessenek. Majd egy másik helyen azt I 
mondja, hogy „A magyarság képviselői, ke-1 
vés kivétellel, a tót népnek halálos ellen- 
ségei.44

Nos uraim, árvái intéző urak, a kik csak 
néhány nap előtt tették zsebre a törvényható
sági bizottságnak bizalmi nyilatkozatát, vár
megyei tisztikar, mely ebben a bizalom nyil
vánításban szintén részesült, ez a súlyos vád 
önöknek is szól, mert hiszen önök is kijelen
tették, hogy magyarok! A magyarok pedig az 
A. H. szerint kevés kivétellel halálos ellen
ségei a tót népnek. Tehát önök, intéző urak 
és megyei tisztikar, meg a többi magyar tiszt
viselő — kevés kivétellel — halálos ellensé
gei annak a népnek, a melynek boldogulása 
az önök kezeibe van letéve.

Ezekhez a vádakhoz mérten az Egyetértés' 
közleményei valóságos dicshynmuszok. És ha 
ezekkel szemben önök mégis az egész várme-i 
gyét mozgósították és az ellenséget nem ma
guk között, hanem máshol keresték — mit 
fognak tenni most, a mikor nyilvánvaló, hogy 
a súlyos vád ott helyben, a vármegye székhe
lyén (talán a vármegyeházán is) szülemlett 
meg és onnan megy világgá!

Mit fognak erre válaszolni? Talán ismét 
megyegyülést tartanak és újabb bizalmat sza
vaztatnak maguknak ? És ez a közlemény, amely
nek minden sorából kitűnik, hogy a tót túl
zókkal egykövet fúj, ez veszi védelmébe a

mi nem párt-politikát üzünk, bár föltétlenül a 
liberális eszmék hívei vagyunk. Kezdettől fogva 
csak azt vizsgáljuk, hogy hazafias szellemű, 
magyar-e az a párt vagy sem. Ha az, megba
rátkozunk vele; ha nem az, küzdünk ellene, 
úgy a hogy tudunk, legjobb meggyőződésünk 
szerint.

Árvában pedig, a hol az újabb időkig min
dig liberális képviselőt választottak, nem pusz
tulhatott még ki a nagy tömeg leikéből a 
liberális szellem minden szikrája. Így hát 

' akárki volt is az a megyei politikus, a ki azt 
a nagy hangú kijelentést tette, hogy „Árvában 
a liberális párt lejárta magát" csak annyiban 
mondott igazat, hogy az utóbbi választásnál 
mindkét kerületből néppárti képviselő ment 
fel Budapestre. De még csak a múlt cziklus- 
bán is az egyik képviselő, Kubinyi Árpád, sza
badelvű párti volt.

Az is nyilvánvaló, és mindenki tudja Árvá
ban, hogy a bobrói kerületben is volt olyan 
férfiú, a ki ha fellép, szabadelvű párti prog
rammal is győzött volna. így hát legfeljebb 
csak azt állíthatná az Á. H., hogy az arra való 
személyek hiányoztak a liberális párt gyözel- 

I mének biztosításához. De ez másodrendű kér- 
! dés most, mert ennek fejtegetése még jó ideig 
jnem lenne egyéb, mint akadémikus diskusszio. 
| a tény azonban az, hogy az Á. H. azt mondja, 
ihogy Kubinyi Árpád főleg azért nem lépett 
! föl, mert „ t i liberális vezérek maguk á s k á -

főispánt! Hol van itt a következetesség? Hát 
a főispán nem magyar ember? Vagy ö a ki
vételekhez tartozik? Csillaghy főispán is el
mondhatja erre az újságra vonatkozólag, hogy 
ments meg uram a barátaimtól, az ellenségeim
mel majd elbánok magam is.

Mert az A. H. ezzel a közleményével igen 
rossz szolgálatot tett nemcsak a főispánnak, 
hanem még a tót túlzók ügyének is ; nem is 
szólva arról, hogy a magyarságot oly módon 
gyanúsítja sőt ellene a tót ajkú lakosságot izgatja, 
a melyre alig találnánk megfelelő kifejezést.

Hogy Árvában van-e liberális párt vagy 
nincs, azt nem az Á. H.-tól kérdezzük. Különben

lodtak ellene/4 Ez ismét egy oly vád a ma
gyarság ellen, a melynek jelentőségét nem 
kell magyaráznunk.

Es kik a liberális pártnak vezérei Árvában ? 
És ezek áskálódtak volna a szabadelvű párti 
képviselő ellen? Vagy ezek tették volna lehe
tetlenné, hogy fellépjen? Mind oly érthetet
len dolgok, a melyek magyarázatra szorulnak.

Ez alkalommal nem folytatjuk fejtegeté
seinket, lesz erre módunk még elég, mert úgy 
látjuk, hogy Árvában gazdag anyag van még 
a nyilvános megbeszélést igénylő ügyekből.

Konstatáljuk azonban, hogy az Á. H. már 
megkezdte félre magyarázását a jan. 15-iki

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

mesryében.
— A > F e lv id é k i  H ira d ó *  e r e d e t i  t á r c z á ja .  — 

Irta: Bráz Béla.
(Folytatás.)

Ezen levelében a megyét — amiért hogy nem 
akar felkelni — labancznak nevezi s dühösen támadja; 
daczára annak, hogy a megye a büségi esküt letette s 
azt meg is őrizte. Á megye a rajta elkövetett sérelem 
orvoslásért Gr. Bercsényi és Károlyi főgenerálisokhoz 
folyamodott.

Az összeírás után a megye a posta-állomások szer
vezéséhez fogott, mivel ezt hadászati szempontból Rá- 
kóczy Ferencz tokaji táborából (1703. nov. 2.) meg
hagyta a megyének. A hadviselés könnyebb s gyorsabb 
eszközlésére a következő helyeken létesítettek postai 
állomásokat: N olcsón, Alsó-Kuttkán, Zsámbokréten, Tót- 
Prónán és Folső-Stubnyán.

A Duna s Tisza közötti részek főliadi biztosává 
Darvas Fcroncz, kerületi hadbiztossá pedig Boszterczc- 
bányára .Scxti Dániel neveztetett ki, kiknek tisztjük 
volt a naturalék (vágó marha, kenyér, széna, abrak), 
kivetéso s behajtása. A megye részéről hadi biztossá 
Valovics János választatott, kinek kötelessége volt a 
járási szolgabirók által behajtott élelmi szereknek a me
zei hadak részére való elszállítása, (ezúttal a zólyomi 
Bloquadába, mezei táborba.)

Bercsényi 1703. nov. 2<i-áig Zólyom várát ostro

molta, s miután a labanezság a várban benszorult, se
regének tetemes részével tovább vonult Bajmócz vára 
alá, hová a turóczi felkelő nemességet is rendelte.

Megyénk ez időben kuruczokkal volt tele, amiből 
az amúgy is szegény megyére elviselhetetlen teher nehe
zedett. A megye a teher könnyobbitésére, do különösen 
a fel s alá járó katonák megfékezése végett Beniczky 
Mártont és Gábort követekül kltldé gróf Károlyi Sán
dorhoz és Bercsényihez azzal az utasítással, kérjék őket 
különösen arra, hogy miután a megyei felkelöség a baj- 
móczi Bloquadába (mezei táborba) rendeltetett, állna cl 
Bercsényi e rendeletétől s maradna a megyei nemesség 
a megyében, ennek önvédelmére, mivel Troncsénbcn s 
Sziléziában nagyobb katonai csapat van összpontosítva 
s félő, hogy a felkelés és kivonulás esetén a német se
reg megyénkre betör s azt tüzzcl-vassal pusztitandja; 
vagy ha a megyei nemesség ki is rendoltotik, nagyobb 
számú katonai erő küldessék a sztrecsnói szoros védel- 
mére s a incgyo biztosítására. 8  miután még Trcncsén 
Rákóczy mellett nem fogott fegyvert — Rá kóczy tiszt
je i e megyéből őrködnek Trcncsén megye viselkedése 
s magatartása felett a mi szintén óriási teher e kis 
megyére.

Az 1703. év elmúlt a nélkül, hogy az összeirt ne
messé.:, daczára Bercsényi szigorú rendeletéinek s meg
hagyásának. a megyéből kivonult volna, vagy ha útnak 
indult is, csapatostul haza szökdösŐtt, s igya/, 170-1. év 
is itthon találta a megyei nemességet. Gróf Károlyi Sán
dor titkárját s hadi biztosát. Beniczky Mártont küldte 
Turóczba megbízó levéllel, hogy mint a megyei viszo 
nyokkal ismerős, szigorú rendet csináljon a renitens 
megyével. Beniczky Márton az 1704. év január lö-iki 
közgyűlésen, — a melyen Beniczky István alvezér le
köszönt — bemutatja megbízó levelét: Némely becsüle

tes emberektől megértvén, hogy Kgtek Vmegyéjében 
sokféle rendetlenségek értenek, melyek által sem ma
gok Conservatioja s elviselhetetlen terhe által megrom
lott szegénységnek könnyebbitése sőt, inkább oppressio 
kiteezhetik . . . .  melyre nézvo expediáltam Ktek-féle 
Secrotarius Beniczky Márton Uramat, kire mindezeknek 
meghorvoslását úgy só és szükséges dolgoknak elintézé
sét bíztam, kinek hitelt adni s meghirt haditisztek fize
tését kassáim el ne mulassa.M

A megye Károlyi levelére azt válaszolta, hogy a 
mennyiro teheti, hajlandó a szabadság kivívásában közre
működni s azt anyagi áldozattal támogatni; de tekintve 
a megye kicsiségét s szegénységét, a személyes felkelés 
(porsonális insurrectio) kötelezettségétől eláll s a nemesi 
felkeléshez annyiban járul hozzá, hogy minden közne
mesi porta után 8 nap alatt egy fegyveres harezost 
állít, 3 forint havi fizetéssel s az igy szervezett folkolő- 
séget Bajmócz vára alá küldi. A (tortákra összesen 100 
katona s négy tár szekér vettetett ki. Az igy összeto- 
horzott sereg 1704. január vége felé indult táborba Baj
mócz alá. Lehoczkv György helyettes alispán jelentést 
tett a megyének, hogy a mezei táborban levő megyei 
katonaságnak nincs lőpora s igy nem li.irczolhat, miért 
is a megye sürgősen intézkedik a lőpor beszerzése iránt.

A mi a megyében észlelhető rendetlenségeket 
illeti, azok onnan származtak, hogy azok, akik a iustra 
alkalmával összcirattak, vonakodtak bevonulni, vagy a 
kik meg is jelentek a mezei táborban, a vezérek tudta 
és beleegyezése nélkül haza szökdöstek — lovasok és 
gyalogosok egyaránt, jóllehet a megye birtokvesztés 
terhe alatt meghagyta nekik, hogy a hazát becsülete
sen szolgálják.

(Folyt, köv.)
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• j  •, i,;ttn i ' i,a„ v szláv egységbe es nevezetesen a esen nyolvegysegbo
m inden irányban , de m ég is  az t h it tü k , hogy az uj Kralll„lalik„s ezekot a  Inda-
egy b ék é seb b  irá n y z a tn a k  lesz  a la p ja . '

Különben várjuk, hogy az Á. H. czikké- 
hez mit mondanak az árváink és mit mond a 
kir. ügyész?

** *
Az „Egyetértés“ egyik utóbbi száma ismételten fog 

lalkozik az árvái állapotokkal, erre vonatko ólagaz árvái 
magyar társadalom egyik számottevő tényezőjétől a kö
vetkező sorokat kaptuk :

Azt hittllk, hogy megyei bizottságunknak a hírlapi 
támadásokkal szemben legutóbb hozott hazafias határo
zatával elintézettnek tekinthetjük ez ügyet s a legna-

kat és maradjon meg szerényeit azon a természetes ös
vényen, a mely a tót nép leikéhez vezet. A szerző sze
rint legyen az Írott tót nyelvnek legfőbb grammatikai 
és szótári forrása a magyarországi tát nép nyelve, úgy 
ahogy van. A tanulmány tárgyilagos és sok ismeretről 
tanúskodó tartalmához a Slov. Pohlady szerkesztősége 
se m.ii megjegyzést nem fűzött s ebitől azt kell követ 
keztetnünk hogy a tót nemzetiségiek józanabb része bele 
fog menni az irodalmi tót nyelvnek a tót köznép nyelve 
alapján való megreformálásába. Dr. Czantbel pozitív ja
vaslatot is tett. Azt javasolja, hogy a tót Írók legkésőb
ben 10 év alatt gyűljenek egybe nyelvi konforencziára. 
Akkorára annyira át lesz tanulva a tót köznyelv, hogy 
a szükséges reformot minden skrupulozitás nélkül végre
i i . ... : l i . . . 1,1/11.. 1.. ív..,III.- ti.r inlmélip niiinliiEl óbb megbotránkozással vettük az. „Egyetértés" f. hó leltet majd hajtani. Addig is pedig ügyeimébe ajánlja a 

‘ ., . , . , • , . . i • ,t i . jli,;.,a jót íróknak a legközelebb megjelenő tót nyelvi munka-
2o-,k, szamában megtelem „jahl, támadást. A M kk u ó ,, > t4t né » ,e|vrB v0lmlko«6 párhuzamos megjogy
hogy újból meggyanúsíthassa az itteni magyarságot. “ 'y -seit Nem „karjuk itt nyelvreform mozgalmának poli- 
megyebizottsági tagok feléből bérlőt csinál, a gyűlésen | tikai oldalát méltatni, nehogy a politikai mozzanatok 
tett nyilatkozatokat czéljaihoz mérten kiforgatja, meg- belevonásávnl nehézségeket idézzünk elő, annyit azon-
toldja, végül persiHálja a hozott határozatot, mint olyat, bán ....gjegyzünk, hogy /,imny ideje volna ha a tót M -

. . .  . , i ... , i- zák már eqyszer felhaqonának a meqvalosithatatlan nagymely komolyan szamba nem vehető, mert a megyei bt- ■>■/ . /  „ , - > n;„Z- - . i i a • ai i • szláv eszmék kultuszával s beletörődve a tényleges viszo
zottság nem állíthat ki önmagának hazafiassagról bízó- ny(jhba (öbbd törődnének az éhező tót nép mindennapi 
nyitványt. Csodálkozunk az „Egyetértésben, hogy mint szükségleteivel! 
a függetlenségi párt lapja, melynek örülnie kellene, hogy .
a magyarság e végvidéken ily érzékenynek mutatkozik 
hazafias hírére, — teret nyit oly nyilatkozatoknak, me
lyeknek tényleges czéljuk nem a pánszlávok elleni harcz 
hanem a viszálynak elhintése az itteni magyarság kö
zött. Vagy talán szolgálatot vél avval tenni a nemzet
nek, hogy az itteni magyar érzelmű honpolgárokat becs-

Pánszlávizmus Nyltrában. A tót túlzók izgatásait 
szellőztetvén biztos kilátásba helyeztük azt a visszaha
tást. melyet azok hazaellenes üzelmei a  magyarságnál 
kelteni fognak. Most már egész sorát az eseményeknek 
ismerjük, melyek a hazafiak emez újabb s üdvös föl 
buzdulásáról tanúskodnak. Ismeretes Árva vármegye kö
zönségének tiltakozása a pánszláv áskálódások elleni-  o ti  zönsegenek tiltakozása a  pánszláv a s u a i - m a s o K  enen. 

merít, érzelmük nyilvánítását kicsinyíti, gúnyolja M lyen mejy »hft nem is elégit ki mindenkit, mégis talán záio-
t ám ogat ássál hiszi megerősíteni az itteni magyarság P<>-1 ^u| szolgálhat, hogy nem fog maradni a csengö-zengő
sitióját a nemzetiségi elemekkel szemben? Nevezze meg 
az „Egyetértés** azt a 60 regalebérlöt, a kiknek számá
val redukálni akarja a bizottság határozatának értékét 
S általában, ha olyan absurdumnak tartja a megyei bi
zottság határozatát, ugyan nevezze meg azt a fórumot, 
a melyhez a bizottság tagjainak s a megye tisztikara 
nak fordulnia kellett volna, hogy hazafias érzelmei fö
lött döntsön? Vagy talán erre csupán az „Egyetértés' 
czikkirója lett volna az illetékes? S hallgatnia kellett 
volna mindenkinek, tűrnie a vádat, a inig ő kegyes 
lesz megadni az absolutoriumot? Hát az nem nagyobb 
absurdum lett volna-e, ha a megtámadottak az egész 
ország színe előtt magukon hagyják száradni a gyanút, 
daczára annak, hogy önmaguk — s a haza iránti köte
lességük is az ellenkezőt parancsolja? Elhiheti az 
„Egyetértés,** hogy az ilyféle támadásokkal sokkal töb
bet árt a magyar ügynek, mint a  mennyit használni vél. 
Tudjuk mi jól, honnét fúj a szél; a minthogy mindez 
a czikk végén ki is bújik a szeg a zsákból, hogy mindez 
csupán eszköz akar lenni a főispán megbuktatására. 
Csakhogy rossz módot választottak hozzá s eljárásukkal 
inkább azt fogják elérni, hogy szorosabbra fűzik a kö
zösen megtámadottakat. Eljárásuk ildomosságát külön
ben eléggé jellemzi az a tény is, hogy már most nem 
átalják a főispán ellen egészen privát, hivatalos műkö
désével egyáltalán össze nem függő, s különben becsü
letbe, jellembe nem vágó ügyeit piaczra hurczolni, ter
mészetesen csak oda vetett, megmagyarázatlanul hagyott 
kifejezésekkel, hogy a közönség előtt meggyanúsítsák. 
Hát ez — Ízlés dolga! Mi nem kérünk belőle.

Egy megyebizottsdgi tag.

Az Irodalmi tót nyelv reformja, ügy látszik, 
hogy végre beadja derekát az a politikai karakterű mii
nyelv, a melyet irodalmi tót nyelvnek neveznek s a 
melynek czélja a beszüntetett „Slovenská Matica“ és a 
tót gramatikusok szerint is az, begy hidat verjen a tó
toknak a csehekkel való teljes nyelvi egybeolvadáshoz. 
Két évtized óta buzgólkodik ez irányban egy elfogulat
lan szakember s úgy látjuk, hogy most már elég erős
nek érzi magát, hogy a tót nép nevében s művelődése 
érdekében hadat üzenjen a politikai műnyelvnek. Dr. 
Czainhel Samu a kiváló tudós a kit olvasóink ismernek, 
terjedelmes tanulmányt tett közzé a helybeli „Slov. Po 
hFady" czimü haviszemle jön .— deczemberi füzeteiben 
az irodalmi tót nyelvről. A tanulmány folyamán szak
szerűen polemizál a szerző a tót nyelvtanilókkal s azok 
kai az öntudatlanul is cseh szolgálatban álló tót Írókkal, 
a kik félreértve az Írott tót. nyelv czélját és feladatát a 
cseh nyelvtanokban és „Brusok“-ban keresik az irodalmi 
tót nyelv forrásait. Dr. Czambel sok példával kimutatja 
a külömben a mi lapunk hasábjain is kimutatott való
ságot. hogy az irodaíi 
szági tót nép nyelve 
se nem illő dolog, ha 
tik. A ki a esetiekhez 
tanuljon meg — csehi 
az elmondani valóját, 
néphez közeledik, bes 
e nyelvet cseh nyelvi, 
az irodalmi tót nyelv ,

frázisoknál. Liptó megye is fölocsúdott, amidőn a magyar 
hivatalos nyelv ellen tüntető túlzók alól kirántotta a 
gyékényt, ami szintén reményt nyújt arra, hogy ki fogja 
köszörülni azt a csorbát, melyet a tót túlzók képviselő- 
választási diadala régi jó hírnevén ejtett. Nyitni vár
megye is megmozdult. Ahhoz képest, hogy ott a túlzók 
legtöbb sikert arattak, az ébredés is nagyobb zajjal jár. 
Erről tanúskodik utóbb tartott rendes havi közgyűlése, 
melynek érdekes lefolyásáról a következőket jelentik 
nekünk. A főispán fölolvastatta az egyes szolgabirák 
jelentéseit a megyeszerte elburjánzott pánszláv üzelmck- 
ről, minthogy az előző közgyűlés utasította őket a ma 
gyar-ellcncs propaganda szemmoltartására és erről szóló 
külön havi jelentéstételre. E tárgyban kimerítő s való 
bán szenzácziós adatokat közöl a szeniczi főszolgabíró 
jelentése: eszerint az összes luteránus papok, a hitköz
ségi tanítók, valamint csekély kivétellel a kath. papság 
is a pánszlávizmust terjeszti a járás területén úgy ma
gán érintkezésben, mint a tomplomi szószékről, továbbá 
pánszláv sajtótermékek terjesztése és a turócz-szent-már- 
toni „Tátra-bank“ üzérkedéseinek előmozdítása álta l; 
ugyanannak a czélnak szolgálnak a járásban lévő liitel- 
s fogyasztó-szövetkezetek. Különösen drasztikus volt — 
e jelentés részletes adatai szerint — a jabloniczi plé
bános magaviseleté az ottani tót nemzetiségi képviselő
választásánál és az ottani szövetkezetek körében. Az 
érsekujvári főszolgabíró hasonló épületes dolgot jelent a 
tót-megyeri plébánosról. Erro vita támadt, vájjon a  szent 
férfiakról szóló eme kényes természetű adatok a  k 
gyűlésen nyilvánoson tárgyalandók-e ? A főispán csak a 
közismert dolgokat tartja megéretteknek a nyilvános
ságra, a diskrét természetű dolgokat magának rekla
málja. hogy a kormány utján orvoslásról gondoskodjék. 
Crausz István ezzel szemben kijelenti, hogy azok is 
nyilvánosan megvitatandók, meri a hazafias közönségnek 
joga van azokról Ítélni és egyúttal a kevésbbé tájéko
zott népet a nemzetiségi apostolok szépséges tizeiméiről 
fölvilágosítani. Az államügyész követeli, hogy a törvény 
ellen elkövetett vétségeket a bíróságokhoz utalják. Vé
gül a közgyűlés a főispán indítványát fogadta cl. Egy
úttal utasította a szolga bírákat, hogy a nemzetiségi moz
galmakról szóló jelentéseiket úgy szerkesszék meg, hogy 
külön jelentsék be a közismert tényeket a nyilvánosság 
számára, külön pedig az izgatóknak kényes természetű 
szereplését. A titkolózás eme módszerének folytatását 
sokan gyengeségnek magyarázzák, teszi hozzá a tudósí
tás. A nyitramegyei közgyűléstől elvártuk volna, hogy 
a fölolvasott jelentésekből megismert izgatások és drasz
tikus nemzetiséin visszaélések dolgában érdemileg hatá
rozzon. Elmúltak ugyanis azok az idők, amidőn a tót 
túlzók a megyei urak platónikus intelmeitől megriadtak 
agy nagyobb óvatosságra adták magukat. Ma ilyetén 
nesze semmi - fogd meg jól" eljárásnál még nekik 
II folobh. amennyiben elnyomatásról, üldöztetésről pa- 
aszkodliatnak és csakugyan jajveszekelnek is, hogy 
Iveszik tőlük a polgári jogokat, holott ha a megyei 
özgyülések érdi-...leges s megokolt határozatokat hoz

nának vagy a büntető törvénybe ütköző kihágásokat s 
.bégeket a rendes bíróságok Ítélkezésére hi/.nák, ak-

jai. Eget 
mondja a

ti t it nyelv más és a magyaror- kor nem jsak a ok a rosszhiszemű panaszok néniuliiának
szinti n más hogy se nem okos el, hanoi i a m mzetiségi népbolonditók maguk is mint
ez tói irt / í elöl tévesz- rovott c*. \ ének ártalmatln nokká válnának. Megjegycz-
ak ír szólni. mondja a szerző, zük még ' hogy mindazok a hazafias felbuzdulásuk, me-

il s nyelvi n mondja el nekik Iveknek rövid dö óta a Felvidéken tanúi vagyunk, a
Ha azonban ■i magyarországi tót magyar Sajtó f<Iszölalását ak eredményéül tekinthetők,
-éljr n az ő n elvén s ne használja amely gyes kényelemszeri tő lelkeket kellemetlenül
niu u . Dr. ( zamtiel kifejti, hogy érint, in ut a v .-/.harang kongasa, de a hazafias közön-
ff" mra szőri 1, még pedig azon az ség nem azt a kényeién szeleletet méltatja, hanem a
<it / ye ívnek ne legyt n e . melli /.' czélr vés/jelzi’St. Ilit* y figyelmezte'i, hogy ég a faluban, sies-

uj tót grammatikus, 
mesterséges hidakat, a U1 8*1

Nemzetiségi politika. A tót túlzók az egyesületi 
szabadsagot akarták fölhasználni arraaczólra, hogy a ma
gyar-ellenes izgatásaik könnyebb folytatására úgyneve
zett polgári társas köröket, a valóságban pedig pánszláv 
kortes tanyákat alakítsanak. Az irányadó körök azonban 
meghiúsító’Iák ezt a visszaélést az egyesületi szabadság
gal, amiről tanúságot teszen a következő kormányi le
irat : M. kir. belügyminiszter 56269. sz. V/a. Turócz- 
vármegye közönségének Turócz Szent-Márlonban. Az 
alakítani tervezett „Mosóczi polgári társaskör** alapsza
bályainak a bemutatási záradékkal való ellátását meg* 
tagadandónak találtam, mert a társaskört alakítani ter
vezőknek eddig tanúsított magoktartásából semmi kételyt 
fenn nem hagyómódon megállapítható, .hogy a társaskör 
alakításánál nem az alapszabályokban bevallóit és kö
rülírt, hanem egészen más czélra törekvő és más czélt 
szolgálni hivatott egyesület létrehozására irányult lep
lezett kísérlet esete forog fenn. Erről a vármogye kö
zönségét utalással a folyó évi 1658. számú jelentésére 
a csatolmányok visszaküldése mellett ezennel értesítem. 
— Budapesten, 1901. évi június hó 13. a miniszter he
lyett: Gulner sk. államtitkár.
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Az első nemzotiséid felszólalás.
A felirati vita folyama alatt hiába vártuk a nem

zetiségi képviselők felszólalását pedig kezdetben arról 
is szó esett, hogy külön fölirati javaslatot fognak be- 
nyujtani.

Efföl a szándékuktól azonban elállottak és azt 
hittük, hogy a költségvetés tárgyalásáig nem is fogjuk 
őket hallani. Azonban a mentelmi bizottság határozta, 
mely Valusek János mentelmi jogának felfüggesztését 
javasolta megszólaltatta Ruzsidk Jánost.

Az ügy országgyűlési tárgyalásának lefolyása a 
kővetkező volt:

Maróthy László előadó: T. képviselőház ! A pozsonyi 
kir. főügyészség azon okból kéri Válások János ország
gyűlési képviselő ur mentelmi jogának felfüggesztését, 
mert nemzetiség elleni gyűlöletre izgatott, a mennyiben 
a nevezett képviselő ur jelölt korában, Ilakován köz
ségben. azt mondotta, hogy menjenek a magyarok 
Ázsiába, a honnan jöttek, legyen úgy, a mint ezer 
esztendővel ezelőtt volt, a gyermekeket ne mérgezzék 
a magyar szóval; (Halljuk! Halljuk!; „azon leszek — 
úgymond — hogy a jegyzőt, orvost és bírót ne aszolgabiró 
kandidálja, hanem hogy azokat saját akaratotok szerint 
válaszszátok, a jegyzőkönyveket* idézéseket és végzéseket 
tót nyelven kell kiadványozni, hogy tót nyelvetek az 
iskolákban és bíróságoknál ismertessék el és ne legyen 
olyan, mint az utolsó kocsis-nyelv.*' (Mozgás és felkiál
tások : Szégyen ! Gyalázat!)

Bár ezek a választási izgalmak között mondattak 
el, ennek daczára is beható tanácskozás után a mentelmi 
bizottság azt javasolja, hogy Válások János országgyűlési 
képviselő ur mentelmi jogát ezen ügyre vonatkozólag a 
t képviselöház függeszsze fel. vElénk helyeslés.)

Illyés Bálint jegyző : Iluzsiák János!
Ruzsidk János: T. képviselöház! Ha valóság volna 

az, és én rólam mondatnék az, a mi t. képviselőtársamról, 
Valasek Jánosról mondatott: akkor én magam kérném, 
hogy mentelmi jogom felfüggesztessék és a bíróságnak 
kiadassam, mert, a ki ilyen beszédet tart, az megcrdelmi, 
hogy kellő büntetését elvegye. (Élénk helyeslés.) Én 
az egész dologról informálva nem vagyok, de magától 
Valasek Jánostól hallottam, — és nincs okom az ö 
szavaiban kételkedni, — hogy ö ezeket a szavakat nem 
mondotta, sőt mi több, ö azoknak ellenkezőjét állította. 
(Derültség.) Éppen azt mondotta, hogy úgy, a mint ezer 
esztendeig a tótok a magyarokkal ezen szeretett hazánkban 
együtt, barátságosan és testvériesen cinek, ö azon lesz, 
és azon fog működni, hogy ez a viszony továbbra is 
fentartassék és azt a reményt fejezto ki, hogy működése 
nem lesz eredménytelen. Ezt ö tőle hallottam. De ez 
privát, ez személyes dolog, a mely a tárgyra nem tar
tozik.

Ámde ennek az ügynek van még egy másik oldala 
is. Valasek János országgyűlési képviselőtársam ellen az 
ellenpárt kérvényt adott be és képviselői mandátumát 
a királyi Curia előtt megtámadta több ok miatt. A Curia 
a többi okokat mellőzte, hanem egyesegyedül ezen ok 
miatt rendelte el a vizsgálat ioganatositását.

A mennyire ez ügyet ismerem, a vizsgálat foganatosít
tatott is és körülbelül 70—8U tanút hallgattak ki Vcrbón, 
a  választás színhelyén. Hogy mi volt ezen tanukihal- 
gatásnak eredménye, azt nem tudom, de reményiéin, 
hogy rövid idő múlva meg fogjuk tudni az illetékes 
fórumtól, a kir. Curiától, vájjon ezen állítások, a melyek 
Valasek János képviselőtársain felöl terjesztetnek, igazak* 
e vagy valótlanok, mert a kir. Curia rövid idő múlva 
meg fogja ezen ügyben hozni az Ítéletet Ez az Ítélet 
csak keltéié lehet: vagy meggyőződik a kir. Curia arról, 
lntgy a Valasek János képviselőtársamnak tulajdonított 
szavakat ő használta, és akkor előáll az az eset, hogy 
ő nem lesz Ifibbe képviselő és a bíróságnak joga lesz 
úgy eljárni ellene, a mint nem képviselő ellen eljárhat; 
vagy pedig az ellenkező eset áll be és a peticzió elutasit- 
tatik, képviselőtársain mandátuma pedig érvényesnek 
mond itik ki. Érvényesnek az csak azon alapon fog 
kimondathatni, hogy a vizsgálat folyamán nem igazolta
tóit he. hogy ezen rá nézve difiamáló szavakat használta. 
Ha mi őt ma kiadjuk és ha a t. ház az ő mentelmi 
jogát felfüggeszti : akkor ellene egyszerre két eljárás 
le-*>z folyamai bán. A/, egyik a kir. Curia előtt, a másik 
pedig a bünfenyitö bíróság előtt fog folyni. Szerény 
nézetein szerint pedig senki ellen sem lehet egy és
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ugyanazon vétség miatt két bíróság előtt eljárást folytatni, Gyula a szucsányi kerülőt országgyűlési képviselője, 
Ezen okból arra kérem a t. képviselőbázat. méltóztassék mint értesülünk budapesti tartózkodását megszakítva, 
elhatározni, hogy Válások János országylllési képviso- a megyebáljára Turócz-.Szent-Mártonba érkezik, 
lőnek mentelmi joga ezúttal fel nem filggesztetik. (Mozgás. _  ^  megyebálra, mely mint már jeleztük f. évi
n .... A I n Sí I . I I . I .. I .. .. ' M.tll /i.ji I’ I líl 1*1 I I .1 1,1111' *1 I. I ■'a szélsöbaloldalon.) Méltóztassék bevárni, a inig a kir. 
Curia ezen ügyben végérvényesen dönt, mert ha ö esotleg 
vétkes, akkor lehetségessé lesz, hogy ha ezúttal nem 
is, de később ellene a bünfenyitő eljárás elrendeltessék. 
(Mozgás a szélsöbaloldalon.)

Maróthi László, a mentelmi bizottság előadója: T. 
képviselöház ! (Halljuk ! Halljuk I) Az előadottakra vonat
kozólag tisztelettel csak azt jegyzem meg, hogy nekem 
is az a meggyőződésem, hogy a kir. Curia ítélete csak 
marasztaló vagy felmentő lehet. A t. képviselő ur a 
mentelmi bizottság javaslatával ellenkező állásponton áll 
és azt kéri, hogy Válások képviselő ur mentelmi jóga 
fel ne függeszte-ssék. Én azonban csak egy körülményre 
vagyok bátor a t. képviselöház figyelmét felhívni, (Hall
juk! Halljuk !) arra t. i., hogy igaz, hogy ezek a szavak 
talán a választási mozgalmak és izgalmak között hangzot
tak el, (Mozgás a szélsöbaloldalon. i de ezen mozgalmakon 
mindannyian keresztülmentünk és mi egv pillanatig sem 
feledkeztünk meg arról, hogy mivel tartozunk hazánknak, 
mivel tartozunk nyelvünknek. (Elénk helyeslés a .szélsö
baloldalon.) Én tehát csakis ezen egy körülményre hivat
kozva, kérem, méltóztassék a mentelmi bizottság javas 
latát határozattá emelni. (Élénk helyeslés a szélsőbalul 
dalon.)

Elnök: Szólásra senki sincs feljegyezve. Kiván-e 
valaki szólani? (Nem!) Ha szólni senki sem kíván, a 
vitát bezárom. A mentelmi bizottság azt javasolja, hogy 
Válások János országgyűlési képviselő mentelmi joga ez 
ügyre vonatkozólag felfüggeszt essék, Ezzel szemben 
Ruzsiák János képviselő ur indítványozza, hogy Vnlasek 
János képviselő ur mentelmi joga ezen ügyből kifolyólag 
ne függesztessék fel.

Felteszem a kérdést. Elfogadja-e a t. ház a mén 
tclini bizottság azon indítványát, hogy Válások János 
országgyűlési képviselő ur mentelmi joga ezen ügyre 
vonatkozólag fölfüggesztessék ? ^

Olay Lajos : Szavazást kérünk. Lássuk, kik nem 1 ^  
fogadják el.

helye

Elnök: Ha kívánják a szavazást, elrendelem. Kérem 
azokat, a kik elfogadják a mentelmi bizottság indítványát, | k f  n o m ^ S o t ^
szíveskedjenek fela lám. (Megtörténik, f  többség ellő- A müvecsko Goethe szellemi alkotásainak összes jellci 
gadja. E szerint Valasek János mentelmi jogát a ház 
felfüggeszti.

A Turóczi Gazd. Takarékpénztár.
A „Turóczi gazdasági fák. pénztár r.-t. Znióváralján, 

mely 1901. szeptember hó 15-én kezdette meg mükö- ............
dését, f. hó 16-án tartja meg első rendes közgyűlését j Goethe. A tárgy megválasztása, a drámai szerkezet egy- 
és az intézet igazgatósága ekkor fog referálni Három és • szerttSége> a melyek a darabnak oly sokat mondó esz 
fél havi tevékenységének eredményéről. Mint a beküldött méjét csak kevés személy által juttatják kifejezésre, 
zárszámadásokból meggyőződni alkalmunk volt, ezen egészen Goethére emlékeztetnek, de azért mégis modern-

korona, Sztrakka Károly 2 korona, Dr. Weinberger 
Mór 2 korona, Párvy Endre 2 korona, Blummenfcld 
József 1 korona, Somogyi Géza 1 korona, Szilmor G yulai 
korona, N. N. 30 fillér, összesen 105 kor. 50 fill. Fogadják 
ügy a folíiltízetők, inintTilesch Károly zniói póstamester 
ki a vasútállomásig és vissza ingyen kocsikat bocsátott 
rendelkezésünkre szives adományukért igaz bálánkat és 
és küszönotünket. A rendezőség.

— A tél. Végtére január hó 27-én beállott a tél, 
mely egyszerre — 14 fokos hideggel köszöntött be. A 
havazás is megindult és most vastag hólepel fedi a föl
det. A szánok vígan siklanak az utakon, a hegyi lakos
ság pedig mozgalmasan szállítja a fát, mely télen majd
nem egyedüli kereset forrását képezi. A jégvermek is 
telnek, pedig már félő volt, hogy azt a nyáron nélkü
löznünk kell.

— Znióváralja vagy Stubnyafürdő ? Megírtuk
lapunk mull számában, hogy a znióváraljai kir. járásbí
róságot Stubnyafürdőrc szándékozik áthelyezni a m. kir. 
igazságügyininisztor. Ezen ügyet illetőleg azt Írják ne
künk érdekelt helyről, hogy a mikor a szolgabirói hi
vatal, egész helyesen, könnyebben hozzáférhető helyen, 
.Stubnyafürdöú van, már a czélszerüségi szempont is azt 
parancsolja, hogy az ügyes-bajos emberek ne tartozza
nak oly helyre elmenni, amelynek vasúti állomása bot
rányosan rossz, és a hová erről az állomásról még je
lentékeny utat gyalog vagy tengelyen kell megtenni. 
Az ügyes-bajos emberek szeretik, ha egy füst alatt 
járhatják ki dolgaikat a hatóságoknál, ám nem tehetik, 
mert a járásbíróság és telek könyv Znión van, a szolga
birói hivatal pedig Stubnyafürdőn. De egyéb szempontok 
is követelik a kir. járásbíróságnak áthelyezését. Znió 
megkapta annak idején az állami tanitóképezdét és meg
kapta a kir. járásbíróságot, később pedig a telekkönyvi 
hivatalt is, s ugyanott yan a közalapítványi erdőhivatal 
is. Bármely más falu (mert Znió csak falunak tekint* 
lietö) hálás köszönettel fogadta volna a magyar kormány
nak ezt a gondosságát, — de hogyan köszöni ezt meg 
Znió? A „Felvidéki H íradódnak éppen múlt számában, 
tehát ugyanott, a hol a királyi járásbíróság áthe
lyezését jelezték, azt olvastuk, hogy a znióiváraljai 
Magyar Olvasókör kénytelen volt néhány tagját a 
kilépésre felszólítani. — Minden jóindulatú támogatás
nak alig van tehát látszata. Azt is tudjuk, hogy itt is 
vannak emberek, a kik nemcsak a zniói tótokat, ha
nem a vriczkói németeket is megmételyezik a tót tül-

fobruár hó 8 án este fog megtartatni, megycszerto mind
inkább nagyobb érdeklődés nyilvánul. A rendezőség som 
munkát sem fáradságot nem kiméi, hogy a tánczostély 
sikerét biztosítsa. A meghívók már a hét első napjaiban 
szétküldettek és a ki tévedésből még nem kapta volna 
meg. forduljon a rendezőséghez. A tánczostély jövedel
mét ez alkalommal is a vármegyei kórház javára for
dítják.

Változások a kassa-oderbergi vasútnál. Át-
ttek : Zednik József felügyelő KútI káról Buda

pestre az igazgatósághoz; Lux Arthur fütöházi főnök 
lglóról Ruttkára a főműhelybe föniikhelyettessé; Kerék
gyártó Gyula fütöházi főnök hasonló minőségben Rutt- 
karól Iglóra. Brunner Vilmos mérnök OdorbergrŐl Rutt
kára fütöházi főnökké, Pillát Adolf mérnök Ruttkáról 
Odorborgre fütöházi főnök helyettessé. Ezen rendelke
zés a rutt kai tisztviselői karba nagyobb változást idéz 
elő. Eltávozik Rutt káról Zednik József felügyelő a ki 
számos éven át teljesített ott szolgálatot és e közben a 
vele érintkezőknek teljes becsüléséf érdemelte ki. Mint 
halljuk a távozó felügyelő tiszteletére bűcsü-estély van 
készülőben.

— Eljegyzés. Dr. Skultcty István beszterczebá- 
nyai kir. ügyész, eljegyezte Frölich Ilonkát Nagy- 
Mihályon. Gratulálunk,

— Akautlsz Rezső znióváraljai közalapítványi 
erdötanácsost, kinek állapotában alig észlelhető valami 
változás, még mindig nagybetegen, csütörtökön szállítot
ták haza Budapestről Znióváraljára. A beteg erdötaná
csost dr. Weinberger Mór kisérte útjában.

— Kritika, A lapunk főmunkatársa kiadásában 
közelebb megjelent „Niederlandische Malcridyllen“ ez. 
színmű a németországi sajtóban is élénk elismerésre 
alált. A „Rundschau" ez. berlini lap egyebek között 

ezeket Írja a müvecskéröl: „Ezen művecskc olvasása 
alatt mindinkább azt a benyomást nyertem, mintha Goe

;om. 
jellemző

ismertotöjeleit viseli magán, még pedig nemcsak a tisz
tán külsőket (nyelveket, szerkezet, jolonetezési nehézsé
gek stb.i, liánom a  belsőket is, a gondolatok és érzel- .
mek plasztikáját. — Tartalmilag ez a mű a művészet zók hazafiatlan, bűnös tanaival, — a nemrég lezajlott
belső életét oly mélyen és mégis oly fogható plasztiká
val és világossággal tárgyalja, mint a hogy „Tassodban 
a költőt, „Faustéban pedig a bölcselkedőt jellemzi

3 és fél havi nyereségből fedezte az intézet az alapítás 
összes költségeit, szerezto be berendezését, fodozte 
összes regijét, és a mindezek daczára még fennmaradó 
nyereség többletet a jövő év számlájára irta.

Annyira fényes eredmény ez, hogy egy kezdő 
intézet történetében valósággal csodálatra méltó. De nem 
hagyhatjuk szó nélkül e helyütt azt a hideg közönyt, 
a melylyel a turóczinegyei magyar közönség az intézet 
működését ügy szólván összetett kezekkel nézi.

Tudvalevőleg az intézet oly czéllal alakult, hogy 
a turóczi gazda közönségnek olcsó hitelt nyújtson és 
hogy azt a nemzetiségi agitátorok befolyásától függet
lenítse.

Az intézet feladatának derekasan megfelelt, a hol 
arra szükség volt gyorsan és erélyes kézzel segített és 
a jövőben ezen irányban még hatványozottabb erélylyel 
fog működni.

Pedig nehéz tere van az uj intézetnek; szembe 
kell szállania négy hatalmas nemzetiségi intézet verse
nyével és küzdelmekbe kell bocsátkoznia ezen inté
zetek nem mindég korrekt támadásaival szemben.

A legliitványabb rágalmak egész özöne szóratik 
az uj intézet felé ; azt hiresztelik róla, hogy kölcsön 
tárczája nem biztos, hogy tönkre fog menni és ily 
módon szándékoznak a közönségnek mind erösbödö 
bizalmát megingatni; ha pedig szemügyre vesszük a 
támadás okát, gyorsau rájövünk miben rejlik a bibi. 
Ezen intézetek, melyek eddig 8—9 sőt 10°/o kamatot 
is szedtek adósaiktól az uj intézet agilis versenye folytán 
szintén kénytelenek mogállani kainatlábjukkal 6—7 %-on 
s igy nyereségük nagy részét elveszítik. Másrészt az új 
intézet betevőinek 5%-nyi kamatoztatást ad s igy való
színű, hogy a nemzetiségi intézetek is kénytelenek 
lesznek betét kainatlábjukat felemelni.

Végül nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy az 
intézet gyors felvirulása főleg két hazafias árvamegyei 
pénz-intézet hathatós támogatásának köszönhető, mely 
nélkül a „Turóczi gazdasági t. pénzt, gyakran nem álha
tott volna feladatának magaslatán.

Most, midőn a felvidéki magyarság feje fölött 
minden felöl viharos felhők tolulnak össze, hazafias 
kötelessége minden magyar érzelmű embernek, hogy 
ezen intézetet, mint a magyarság egyik erős véd- 
bástyáját, erkölcsileg és anyagilag hathatósan támogassa 
és a felvidéki nemzetiségű pénzintézeteknek, melyek 
tönkre tevésén fáradoznak, prédául oda no vesse.

aktuálisak stb.'
Esküvő. Mátrai Ede székesfehérvári oki. ze

netanár — városunk szülöttje február hó 10-én vezeti 
oltárhoz Eröskövy .Sándor városi főmérnök és neje, ked
ves leányát, Mariskát Szabadszálláson.

A znióváraljai tánczmulatság. Az oly fé
nyesnek Ígérkező zniói jégünnepély bizony csak táncz- 
mulatság'gá zsugorodott össze a kedvezőtlen idő járás 
miatt. Pedig mily szépnek, mily fényesnek s szinte 
ragyogónak Ígérkezett ez az ünnepély ! Azokhoz a nagy 
tüzmáglyákhoz, a száz meg száz csillogó lampionokhoz, 
fényes tűzi játék is járult volna a melyet pyrotechnikai 
ügyességéről ismeretes Tóbis Gusztáv mérnök lett volna 
szives rendezni. Bármenynyire sajnáljuk is az ünnepély 
e legfényesebb számának elmaradását, e liclyeu is csak 
hálánknak és köszönetünknek adhatunk kifejezést a jó 
indulatú támogatásért, a melyben a ruttkaiak részéről 
találkoztunk. É programmszáin elmaradása fölötti saj
nálatunkat azonban nagyban enyhíti az a körülmény, 
hogy a tűzi játékot a jelen tanév végén rendezendő 
majálissal egybekötött tornaverseny alkalmával élvez
hetjük majd. A mi magát a megtartott tánczmulatságot 
illeti, kitünően sikerültnek mondható, bár őszintén meg
vallva, sokkal nagyobb pártolásra számított a rendezőség 
Igazán nem értjük, hogy Turóczban, hol a társas össze 
jöveteleknek és mulatságoknak száma oly kevés és a 
hol folyton a magyar társadalmi élet erősítéséről, fellen
dítéséről beszélünk, hogyan lehetséges egy teljes gonddá 
és figyelemmel rendezett mulatságot oly annyira negli •. 
gálni, mint a miénket. Ha egyébbért nem. már csak! 
a kölcsönösség alapján is megérdemel a zniói kis 
magyar társadalom egy kis pártolást, mert hiszen — 
különösen a mártoniakat — mindég erején felül pár
tolta és támogatta. Kétszeres bálával kell azonban épen 
ezért viseltetnünk a megjelentek irányában ezek között 
Justli Ferencz képviselő és neje iránt, kik mindenkor 
teljes nemeslelküséggel s áldozatkészséggel támogatták 
a zniói magyar intelligentiát s annak társadalmi életét. 
Maga a mulatság egész reggelig tartott teljes vidámság
gal és kedélyességgel s az első négyest Barlos Lajos 
kitűnő zenéje mellett 40 pár tánczolta. A rendezőség a 
Tanítók Háza turóczmegyei szobája javára fölajánlja az 
összes telülli/.etéseket, azaz 10.) korona és 50 fillért. A 
telültizctök névsora a következő: ltj. Justli György 10 
korona, Justli Ferencz 16 korona, Justli Kálmán 10 
korona, Rakovszky Iván 10 korona, Spitz Gusztáv 7 
korona, Schönaich Viktor 6 korona, Eder Ferencz 5 
korona, Bresztyenszky Gyula 5 korona. Dr. Messinger 
Mór 5 korona, Dinert Gyula 4 korona. Janotyik Károly 
4 korona, /vada  Antal i  korona, Gaál Sarolta 2 korona, 

mogyefilispáiija Budapestről, hol tlilil, napol lllltliit a jllvil ü/.v. Hudotay 2 korona, Riccsánszky Maliid 2
hét első napjaiban é r t e ik  székhelyére. -  B í r t  /*««# kor - . Ur. Uiicao János 2 korona, Uuttkay Sándor 2

H Í R E I N  k .
— Személyi hírek. tfj. Justh György túróczvár

választások bizonyították ezt, a mikor két tótot válasz
tották meg Znión megyebizottsági taggá. Egy harma
dik szempont is van, a mely a kir. járásbíróság áthe
lyezését kívánatossá teszi, s ez az, hogy Stubnyafürdöt, 
ezt a régi híres magyar fürdötelepet fel kell virágoz- 
tatni, magyarrá kell tenni. A mint az alsó járásban mint 
vasúti telep Ruttka dominál és a tót túlzók mesterkedé
seinek ellentáll, éppúgy szükség van a felső járásban 
is ilyen gyúpontra, hogy a nemzetiségi Velloitások ellen
súlyozhatok legyenek. Hogy Znióváralján a tanitóké- 
pozde helyzete is kérdésessé válhátik — előre látható.

— Mulatság Körmöozbányán. A körmöczbányai
m. kir állami főrealiskola alumneuma javára 1902. évi 
február hó 8-án a „Szarvas“-vendéglő nagytermében 
hangversenyt és tánczestélyt rendeznek.

— Igazgatótanáosl ülés. A znióváraljai állami 
tanitóképezdo igazgató tanácsa f. évi február hó 10-én 
Znióváralján rendes ülést tart.

— A Turóczi Keresk. Ifjak Egylete saját könyv
tára javára f. hó 22-én zártkörű tánczestélyt rendoz, 
melyre az előkészületek már nagyban folynak. Ezen 
fiatal, de törekvő egyesület mulatságára előre is felhív
juk t. olvasóink figyelmét.

— Meghívó. A Turóczi Jótékony Nöegylot folyó 
évi február hó 2-án délutáni 2 órakor, a vármegyeháza 
termében megtartandó közgyűlésére. A közgyűlés tár
gyai : 1. Az évi zárszámadások megvizsgálása és ennek 
kapcsán a felmentvény megadása. 2. A tisztikar és vá
lasztmány lemondása — és uj választás. 3. Netáni in
dítványok tárgyalása. Kelt Stubnyafürdőn, 1902. évi 
január hó 27-én. Zorkóczy Tivadarné, egyleti alelnök.

— Kis diákok kalandja. E hét legelején különös 
jelenetnek volt tanúja a zsolnai temető. Nyolcz apró 
diák, mindannyian az ottani reáliskola növendékei, gyü
lekezett össze a holtak csendes tanyáján, hogy iskolá
nak, városnak hátat fordítva világgá menjenek. A ter
vet persze előre eszeltek ki, s úti költségről, elemózsiá
ról is gondoskodtak. Az egyik valami 80 kor. készpénzt, 
a másik aranyórát, a harmadik revolvert hozott 125 töl
ténynyel, a tercnczrcndi barátok ministránsai pedig 12 
üveg bort hoztak a barátok pinczéjéből, — s igy felké
szülve gyalogszerrel elindultak Záhodjo falu felé és még 
aznap este l’riekopára értek, a hol egy gazda házánál, 
a ki őket theával megvendégelte, megháltak. Kedden 
délelőtt azután, megint csak gyalogszerrel, Turócz-Szent- 
Márlon felé igyekeztek, a honnan vasúttal akarták foly
tatni utjokat. Itt az órát is eladták s azután kimentek a 
vasúti állomásra, a hol persze mindjárt feltűnt a nyária- 
san öltözött kis diákcsapat s Ruttkára való tanulók meg 
is kérdezték töltik, hogy honnan valók, hová mennek ? 
Habozás nélkül beismerték, hogy ők bizony szökésben 
vannak, mivel a tanárokkal rossz viszonyban vannak, a 
lanulást megunták és a szülök megbüntették őket. E l
mennek vándorolni, munkát keresni, — s majd ha eléggé



Turóc-Szt.-Márton F  K  I. V  I I I  K  H  I I I  I  I I  .% I I  O. 1902. február 2. 6. szám.
megnőnek, a bürökhöz csatlakoznak. Ezt mondotta Moró 
Jakab, a csapat vezére és pénzelője; de a kis Braun 
Leó csakhamar pityeregni kezdett s azt mondta, hogy 
őt a többiek ügy kényszeritették a szökésre, mivel a 
könyveit vizbe dobták s ügy vitték öt magukkal. Erre 
aztán a többi is meghökkent, s mivel Braun Leónak és 
Uhlyarik Ferencinek már nyomában voltak a rokonok, 
hamarosan elhatározták a hazatérést. Ez utóbb megne
vezett két diákon kivltl a többiek vissza is tértek s 
Ruttkán már a nyomozó csendőrök vártak reájuk és 
haza vitték őket a velük rossz viszonyban élő szülők
höz és professzorokhoz, a hol ez a viszony ha nem is 
mindjárt az első napon, remélhetőleg javulásnak indult, 
— bár másrészt fájlalhatják a kis kalandosok, hogy 
tervük oly hamar dugába dőlt, holottan rendes krónikása 
is volt a kis csapatnak, a ki ezeket jegyezte föl a késő 
utókor okulására és gyönyörűségére az első nap é lm é
nyeiről: „Egy pár diák, nem gazdag családból szár
mazó és a zsolnai áll. föreáliskola — és algimnáziumba 
járó, — a tanárok, gyámok, egyes szülök haragja miatt 
kivándorolni ment, még pedig a következők: Moró Ja 
kab. Szuhány Mátyás, Kardos József, Baross Árpád, 
Braun Leó, Uhlyarik Ferencz, Holéczy Gusztáv és Spae 
dón Bál. Ezek január 26-an összebeszélvén a következő 
napon a zsolnai temetőn gyülekeztek és mentek nagy 
örömmel Zavodje felé. És nagy körutat téve a Zsolna 
melletti erdőben letelepedtek, itt ebédeltek, mindenki 
2 kis pohár bort ivott és 2 almát evett. — azután nagy 
örömmel elindultak. Itt egy nyulat láttunk, a mi ku
tyánkat utána küldve nagy örömmel kiáltottunk utána. 
Innét az erdőből lefelé az országutra mentünk . . .“ 
Itt azonban nagy sajnálatunkra, hirtelen megszakadt a 
nevezetes diarum, mert a mily rövid volt a kis csapat 
„nagy öröme.“ éppoly rövidre terjed a naplója is.

A Ruttkal vasúti alkalmazottak Clubja 1901. 
évi deczember nó 31-én műkedvelői előadási tartott, aj 
mely alkalommal befolyt 370 kor. 90 fill., kiadás volt: 
196 kor. 17 fillér. Marad: tiszta jövedelem 174 kor. | 
73 fillér. Felülfizettek: Báró Révay Gyula orsz. képvi-j 
selö Kis-Üelmecz, 30 kor., Ruttkai Ráth Péter a Kassa-; 
oderbergi vasút vezérigazgatója 10 kor.. Kaffenda Fri
gyes 5 kor., Kovácsits Ignácz 4 kor., Veszély Imre 3 
kor., Epstein László, Paulinyi Gábor, Vadnay Adolf,! 
Tergina József 2 —2 kor., Incze Károly, Tokav Dezső, j 
Peusser Sándor, Oinaszta János. Reviczky Kálmán. Ta-| 
mási Ede, Pasuth András, Reiszkup Ferencz. Méhes] 
Lajos, N’anásy Antal 1 — 1 kor., Cservény Miklós 40 fill

Felelős szernesztó : H e r e c z  G y u la .

Van szerencsém a n. é. közönség szi
ves tudomására hozni, hogy lítiriiiörxbií- 
liyiíll, egy a mai kor igényeinek meg
felelően berendezett

kocsigyártó- és 
fényező-műhelyt

nyitottam. — Midőn ezt küztudomásra 
adom, bátor vagyok magam minden e 
szakba vágó munkák u. m. kocsifényezés, 
kárpitozás, diván-gnrniturák stb. stb. 
gyors, pontos és kifogástalan elkészíté
sére ajánlani.

Minden, a legcsekélyebb rendelés is, a 
a legnagyobb gonddal és szakszert! kivi
telben készíttetik.

Magamat a n. é. közönség becses párt
fogásába ajánlva vagyok

kiváló tisztelettel

Rónai Ignácz,
kocsigyártó,

Kőrmöczbáuyán.

Tanoncz feivéieíik
a t.-szt -mártoni magyar nyomdában.
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A „LA FLEUB” j
szivarkapapir • • • • • >  
• • • • - .  szivarkahüvaly v
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek, 
a melyek az egészségre, (őképen a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, mellőztetnek.

A J aoobi Monopol 
» I < a  F l e « r “

szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá

nyoznak. —  Kapható;

Wix Miksánál T.-Szt.-Mártonban.
Q x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9
Mirigydaganatoknál, görvélynél, angol betegségeknél, bőrkiütéseknél 
köszvénynél. csúznál, torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá

nosan kedvelt és sokat hazsnált

I j a h u s e n - f d c  j ó d . -  v a s -

csuha - máj-olajat.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. Gyógyerejóre nézve fölül
múl minden hasonló készítményt és újabb gyógyszert. Ize fölötte 

j finom és enyhe, miért is úgy gyermekek mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat fkb. 80000 
üveg) legjobb bizonyi'éka jóságának és kedveltségének. Számos 
elismerő és köszönő levél. A r a  3 és 6 Kor., utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyelni a 

gyáros ezégére: L a b u n e i i  gyógyszereoz, Bréma. — Kapható: 

V lic lm a  I m r c iic l ,  T m \ S / , l . ? l a i « o i i l m u .

L H  D K I  J € K szivarka
papir

és az abból 
előállított 
hasonnevű

szivarka-
hüvely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
P V  Egy kísérlet erről mindenkit meggyóz. t 

Kapható: Moskóczi Ferenczné üzletében Turócz-oZt.-Máronbr.n

Főmunkatárs. BÚnfl alános.

Meghivó.
A Turóczi Gazdasági Takarékpénztár Kész- 
vénytársnság Zntóváralján f. évi február hó 
16-án d. u. 2 órakor, az intézet helyiségében 
tartja

I. rendes közgyűlését
melyhez a t. ez. részvényesek tisztelettel meg
hivatnak.

N a p ire n d :

1. Igazgatósági jelentés, felügyelő-bizott
ság jelentése, az 1901. évi zárszámadás be
mutatása.

2. A felügyelő bizottság választása.
3. Netaláni indítványok.
Znióváralján, 1902. évi január hó 30.

Az igazgatóság.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
572. sz. 1901.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881-ik évi LX. 

törvény c ik k  102. § a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a tettes turócz-szt -mártoni kir. já rásb író 
ság 1901. évi V. 410/2. sz. végzése következtében 
Izak Gusztáv ügyvéd áltál képviselt Darula Mátyás 
Jahodniki lakos javara Darula Pál tszmartoni lakos 
ellen 2400 kor. s jár. erejeig foganatosított kielégí
tési végrehajtás utján lefoglal és 1101 koronára be
csült különféle ruhake'me, bélés, szoba utorokbót 
álló ingóságok nyilvános árverésen e'adainak.

Mely árverésnek a turócz sz'.-mártoni kir járás- 
bíróságnak V. 410/a. 1901 sz. végzése folytán 2400 kor. 
tőkekövetelés ennek 19 1. évi október ho 28 ik nap
jától jaró 6°/o kamatai és eddig összesen 147 Kor 
35 fillérben bfrótlag már megállapított költség k ere
jéig Darula Pálnál tszmar.ónban leendő eszközlésére 
1902 évi febru .r ho 17-ik napjának délelőtti 10 óraja 
határidőül kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók 
oly megjegyzéssel hivatnak meg hogy az érintett in
góságok a legtöbbel Ígérőnek a becsáron alul is el 
fognak adatni Miről Dr. Sirau-s Mózes ügyved. mini 
felülfoglaltaió szintén értesitteiik.

Turócz Szt.-Marton 1902 évi január hó 30-án

Zathureczky Jenó.
kir. jbirósági végrehajtó.

Kiadótulajdonos: özy. Moskóczi Ferenozné

m

Nyom. ír - . . -  .n.«ttoni magyar nyomdában. -  Moakóoai F -né.
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