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

H i r d e té s e k  loKjutúnyoHabhan. á r s z a b á l y  s zer in t .
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
K iadó h iva ta l: A turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda". Megjelen minden vasárnap.

Az állam nyelve és a nem
zetiségek.

Dr. Wlassics Gyula, vallás- és közoktatás
ügyi miniszternek amaz újabb rendeletét, mely- 
lyel a magyar nyelv oktatását az iskolákban 
a népoktatási törvény szoros értelmében si
kerre vezetni czélozza, szinte toporzékoló dü
höngéssel fogadja a túlzó nemzetiségi sajtó. 
A jajveszóklésnek és a szemforgatásnak min
den árnyalatán keresztül egész a neki vadult 
bőszültség fogcsikorgató üvöltéséig minden 
hangnemben folyik az izgatás a miniszteri ren
delet ellen különösen a tót túlzók lapjaiban, 
amelyek egész komolyan azt akarják elhitetni 
jámbor olvasó közönségükkel, ők, akik majd 
valamennyien kitünően bírják a magyar nyel
vet, hogy minden tót árulást követ el a saját 
népén s megtagadja istenét s atyai hitét, ha 
megtanúlja a magyar állam nyelvét, amelynek 
polgári jogait azonban úgy élvezi, mint a szü
letett magyar.

A túlzó fenegyerekek e legújabb tusako
dása itt a Felvidéken nem lephet meg senkit. 
Mindnyájan ismerjük azt az agitácziót, melyet 
a magyar nyelv ellen évek hosszú során át 
folytatnak. Köztünk élnek im’ azok is, akik 
uépiratkákban, naptárakban, sőt tót tanköny
vekben is oly közleményeket s verseket Írtak 
vagy kinyomtattak, a melyek arra buzdítják a 
tót szülőket, hogy ne taníttassák magyar szóra 
a gyermekeket, ne is adják magyar iskolákba, 
hanem inkább hagyják elbutulni, ha nem vol
nának képesek őket cseh vagy morva isko
lákba adni. És ennek az izgatásnak már volt 
is következménye, még pedig elég szomorú 
különösen ott, a hol a felekezeti tanítók sze
gődtek annak szolgálatába, akik nemcsak a 
szülőket iparkodtak ily lelkiismeretlenül mos
toha s szívtelen eljárásra bírni gyermekeik 
iránt, hanem még a rájuk nem hallgató szülök 
gyermekeit is meggátolták a boldogulásban 
azzal, hogy szántszándékkal elégtelenül és hi
básan tanították őket a magyar nyelvben úgy, 
hogy midőn ezek magasabb iskoláknál fölvé
telre jelentkeztek, itt magyar nyelvi fogyaté

kos ismeretük miatt visszautasitattak és ekké- 
pen lagalább egy egész esztendőt veszítettek.

Bezzeg maguk a tót túlzók vezérei mind 
magyar s állami iskolába is adják gyermekei
ket, sőt azt a divatot hozták be, hogy a leg
utóbbi időkben előszeretettel keresik föl a 
tősgyökeres alföldi városok iskoláit, befejezé
sül pedig a kolozsvári egyetemet látogatják, 
ahol egy aranyért sem lehet tót szót hallani.

Ám ezt s trafikálást a jelszók és a tet
tek körül réges-régen megszoktuk mi itt a 
Felvidéken. Ezt is csak a helyzet megvilágí
tására hoztuk föl, egyúttal azoknak a tájékoz
tatására, akik a tényállás ismeretének hiá
nyában esetleg jámbor módra hitelt adnának 
a túlzó sajtó egyöntetű lármájának.

Más alapon kell ennek a tarthatatlansá
gát s rosszhiszeműségét kimutatni.

Aki ugyanis figyelemmel kisérte különö
sen a tót nemzetiségi képviselők taktikáját az 
országgyűlésen, az bizonyára nem feledte el, 
hogy összes követeléseiknél mindig arra hi
vatkoztak, hogy ők a törvény alapján állanak, 
nevezetesen pedig nagy pátosszal idézték az 
úgynevezett nemzetiségi törvénynek egyes, az 
egészből czélzatosan kiszakított szavait vagy 
mondatait auuak a szofizmás elhitetésére, hogy 
ök csak azt követelik, amire a törvény nekik 
jogot ád és amit már régen meg kellett volna 
adni nekik.

Ezúttal nem akarjuk ez agyafúrt furfang- 
nak settenkedő álnokságát minden oldalról 
megvilágítani; de nem is szükséges, amennyi
ben ez úgyis beigazolást nyert az erre vonat
kozó parlamenti tárgyalások során.

De föltéve azt, hogy ezek a tót túlzó 
képviselők, valamint híveik jóhiszemüleg hi
vatkoznak azokban a követeléseikben a nem
zetiségi törvényre, és hogy ök csakugyan s 
valóban akarnak is törvényes alapra helyez
kedni nemzetiségi politikájuk egész vonalán.

Ha igy van, akkor no lármázzanak a fönt- 
emlitett miniszteri rendelet ellen, mert az a 
népoktatási törvényen alapszik, ennek egyik 
félremagyarázhatathinul világos intézkedését 
kivánja valahára végrehajtani.

Ez iránt senkinek sem lehet kétsége, aki

ezt a törvényt ismeri avagy annak idevágó 
határozatait elolvassa.

Ezért nem lehet kétség, az iránt sem, 
hogy a tót túlzók izgató zajongása ama ren
delet ellen pusztán, amolyan mondva csinált 
mü-fölháborodása, melyen az intelligens ember 
legfölebb mosolyog, és szánalomraméltó lelki
vaksággal van sújtva az olyan ember, aki 
ennek a pánszláv szinfalhasogatásnak felül. . .

A szerb ultrák lapjai, az újvidéki „Zastava" és 
a „lhánik“ féktelen dühhel támad neki a magyar par
lamentnek. amiért hogy ez a Pavlovics Lyubomir „be
csületszavának" nem volt hajlandó holmi „kölykök és 
vasúti kalauzok" vallomásával szemben hitelt adni, — 
pedig hát ennek a „becsületszónak" az értéke már a 
következő napon derült ki, sőt már ott a helyszínén, 
a képvisolöházban is alaposan leczáfolta az egy pár kép
viselő. Pavlovicscsal most már a törvény fog érdeme 
szerint végezni, s ekkor a bíróság előtt is meg fog 
állapíttatni, hogy mennyi hitelt érdemelnek azok a nem
zetiségi képviselők, a kik hazafiságról regélnek a t. 
háznak adott alkalommal magyar nemzoti színű kokár
dát is tűznek hazafiságtól duzzadó keblűkre, de benső 
valójukban esküdt ollenségci mindennek, a mi magyar. 
Bárány bőrbe bújt farkasok, a kiket igenis éber szem
mel kell tartani, s a mikor alkalom kínálkozik, az ámí
tás czéljábál kölcsön vett irhát róluk lerántani . . .

A prágai ..Hlas Národa" szerint a magyarországi 
tótok ujabbb elnyomatás alatt szonvednek. Az emlitett 
cseh lap a turócz-szent-mártoni „Národnio Noviny“-ból 
meriti értesüléseit és a következőt Írja : Egy idő óta a 
magyar hivatalok a tót néptanítókra és katholikus meg 
evangélikus popokra vetették magukat. Magatói értetik, 
csak azokra, a kik el nem feledték, hogy tótok, s er
kölcsi kötelességeik vannak a tót nép nemzetiségi ki- 
müvclödése iránt. Így Nagyrőczén az ottani esperességi 
elöljáróság elmozdította K ardos János ov. tanitót és 
K r a f t  vallástanitót azért, mert lázitoltak a magyar ki
rály, a magyar nemzet és a magyar haza ellen. E „lá- 
zitást" azonban a tót Národnio Xoviny egészen máskép 
adja elő. Kraft vétke szerinte abból állott, hogy az 
iskolában a vallást az egyház nyelvén, tehát tótul tani- 

, tolta; ellenben Kardos azt a bűnt követte el, hogy az 
egyházi ének óráin az egyház meghagyásából a tót

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

megyébeu.
Irta: Bráz Béla.

(Folytatás.)

Annak okáért Sz. Vére Hullásáért az adcs megh- 
váltónknak könyüregh Méltóságos Fő Generális l.'runk- 
nak és Nagyságának noha praemíssa ratiokra nézve száz 
portális hajdúság is sok volna oly nyomorftlt vármegyétől, 
mind azon által cousiderálván a közjót oíforál két százat 
(455 bolyét) kin hogy megnyugodjék kegyelmes foő 
generális űrünk tovább, is alázatosan esedezik. 3) Ad 
summám monctariarum valamely ezer forintot adott ta
valy Körmöczro a nomcs vármegye rózpénzűl kit mingyárt 
a Háborít követte s azon pénz podigh onnét sohova ol 
nem vitetett hanem ot maradott, a ki portokbóli pénz 
volt és fehér pénzül köllett volna a N. vármegyét con- 
vcslúlni a nemos Camarénak. Instál azért a mennyiro 
fogli comperiáljatni cxquiotantiis do convorsiono in albo 
moncta fienda, hogy az adóságlt exsolválh.assa crodito- 
rinak a ki sok. 4) Kéri. — A többi pontokat láttuk az 
előhboni kérvényben.

Bercsényi a kérvény pontjaira nyitrai táborból vá
laszol: Ad 1) punctum, A porták secundum Ropartitio- 
ncm palatinalcin dti’/u rosfringáltatik. 2) minden postára 
limitált tiz hajdúnak clálitását curn perhihitis ctiam suis

rationibus nem inpugnálkatya, mert az nyomorúság és 
adózás köziévén ez előtt való időkben is mindenütt az 
országban, azon okbül más N. vármegyékben is cl kül
lőit volna maradni az Hajdúság praestálásáuak, de mivel 
az ország szabadságainak kercsésso mostani hadakozás 
alkalmasságával hadakozó emberek nélkül megnem 
lobot, azon közjót kit óhajtva kivánünk érni nem lehet 
oda haza beverve elnyomunk hacsak egyenlő fáradság
gal nőm eooporálodunk. A bortábolt bcncliciumoknak 
curiákra való conversiója masut is mcgli van. Sőtt ezon 
N. alsó vármogyék az, holl continno tartattik a sedes- 
belli. (harctér) megh is non obstanto eo, az szabadsá
goknak elnyerésére az Hajdúságnak pracstálásától is ki 
nőm vonnyák magkokat, nem kivánhattya igazságossal! 
mások rövidsége nélkül az két száz hajdúra való rccti- 
ficatiot, hanem az negyvenhat s fél portátúl obveniált 
állapotokat praestálni. 3) Körmöczre assignált pénz eránt 
praovio iníormatiot vevén az komorátúl lészen válasza a 
nomos vármogyénok. 4) A kóborló katonák, kik passus 
nélkül jönnok-monnek elfogatassanak. 5) A pcrccptorok 
száinadásáira nézvo belli temporo nem lehet törvény
kozni, azért a nemes vármogyo az oly porcoptorokat 
citallya ad comparendum, do ha háborúban van nem 
lehet. 6) A Borbéllyal alkugyék a N. vármegye igazsá
gosan éo cllentártó nőm leszek, úgy értvén döbbeni 
docrotumomat is.

Bercsényi rondcloténok értőimében 405 hajdút kel
lett volna a megyének kiállítani. De a megye erre kép
telen volt. 200 hajdú kiállítását magára vállatta úgy,

hogy 1. járás 59-ct, a II. j. 41-ot, a III. j. 61-et a IV. 
j. pedig 40-ot tartozik kiállítani ogy bét alatt. Do pro 
posso csak 100 hajdút volt képes összoirni. Ígéri azonban, 
hogy a többire nézvo mindent elkövet. Kéri Révai 
Gáspár ezredest és Huszár kapitányt, hogy a lehetetlen
ségről értesítsék Bercsényit.

A megye azonban mindig késodelmoskodott, mert 
hiányzott a lelkesedés, laza volt a hadi fegyelem a ne
messég közöít; s feltűntek már a lázitók is, a mint ezt 
alább Beniczky föhadbiró leveléből látni fogjuk. Az elé
gedetlenségnek pétiig maga Okolicsányi Bál volt a szítója.

A lelkesedés hiányára vall Lchoczky Imro had
nagynak szeptember 21-én Eléskövár (Nyitra m.) alól 
irt levele: „Azon igyekezetem, hogy kedvet találtam 
volna Generális urunknál (Bercsényi) minthogy megutált 
és clgyülölt emberek valánk cö Nga előtt Bajmócz alatt." 
Bizott abban Lchoczky, hogy Trcncsón alá érkezvén, 
vitézségükkel helyro állítják mind a nemes vármegye, 
mind a seregnek becsületét, de reményükben csalatkoz
tak, mórt „némely rósz semmire kelleö Parasztembernél 
is alábbvaló erkölcsű nemes hajdúim nőin vévén consi- 
deratióba jövendőit elsőbon is mintegy eütvonen vagy 
batvanan oöszc szólalkozván éjszakáinak idején elszöktc- 
nck, mutatván gonosz példát portAbiliseknek is, kik 
azután tizennyolezan vagy buszán kívül mindnyájan fel
szedvén magokat harmadik éjszakán mentek cl, annyira 
hadtak az zászlókat, nem hiszem mindenestül fogva eötvo- 
ncn lehetnénk, azt mindenkor hántorgatván curiabcliok, 
hogy miért a nemes vármogyo kiket clointén couscribált
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egyházi énekeket is tanította. A cseh lap igy fejezi be 
közleményét: Utálatos egy sovinizmus az, a melynek 
nevében hnzudoznak. Hiszen nem forog fenn kétség az 
iránt, hogy az államllgyész közbelépett volna a nevezett 
tanítók ellen, ha egyáltalában lázitól lak volna a magyar 
király, a magyar nemzet és a magyar haza iránt." A 
göiuöri és nagyröczi lakók óvást omoltok a „népszerű" 
két tanító érdekében, do hál Magyarországon „a tótok 
részéro nőm terem igazság.“ A „Mas Národa" ez
úttal is igazán „mogbizható" forrásból mórit, jele annak, 
hogy az igazságot ő maga is hogyan szereti, amikor 
beczézett tótjairól van szó. — A „N. N.“ kirohanásai 
szót som érdemelnek, a hetvenkedő národnisták meg- 
rendszabályozását pedig kíméletlenül folytatni kell. Más 
mód nines,

2 Turóoz-Szt.-MArton,
egyetlen hatalmat alkothassanak. Készint őzzel a fantaz
magóriával, részint pedig bőven szórt pénzzel a pánszláv 
propaganda híveket toboroz a tót intelligenciában, a mely 
aztán önmagát lovalja bele a magyargylllöletbo, elfelejt
vén mindent, a mi bonntlnket ezer éven át oly szorosan 
kötött egymáshoz.

Így támadnak a magyarországi tót pánszlávok, akik 
azonban a nép közt vajmi csekély eredményt tudnak 
elérni. A tót nép, miután mindig szerette a magyart, 
nem is fogja azt egykönnyon moggyülölni. Azért nékltnk 
nincs mással dolgunk, mint a bujtogatókkal. Ezeket kell 
ártalmatlanná tenni minden fegyverrel, a molyét a tör
vény és az á lla m  érdeke rendelkezésünkre ad. Salus 
roipublicao suprcma lex esto: a hol a tétoles törvény nőm 
elegendő, ott az állam érdekeinek megóvására közbe 
kell lépni a hatalomnak is, a inig megfelelő uj törvényt 
alkot az országgyűlés. (Ny. E.)

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

A nemzetiségi bujtogatók. A magyar még mindig 
nem ismeri ellenségeit: a nemzetiségi bujtogatókat. Ezek 
közül alig négy-öt merészel nyíltan kiállani, hogy állám- 
felforgató tanításait hirdesse. A többi a sötétben bujkál, 
valamint a polip a tenger fenekén. A nyilvánosan sze
replőkkel a magyar áliám elbánt mindig. Milotics Szve- 
tozár, Polit Mihály, Lnkácsiu, a lacfalusi pap, továbbá 
a memorandum-pör oláh hősei és a pángermán vitézek 
igen hamar emberükre akadtak az illető királyi ügyészek
ben és a hazafias esküdtekben.

Ugylátszik, hogy a nemzetiségi bujtogatók közt a 
pánszlávok a legfélénkebbek, valamint a magyar nemzet 
is özekkel szemben a lcgelnézöbb. Mi ennek a magya
rázata ?

a z  élesen látó politikus hamar megtalálja feleletet: 
a m a g y a rn a k  legközelebbi idegen a jk ú  testvére a tó t. Ez 
a jámbor erkölcsű, szelíd és szerény igényű nép, a mely 
legelőször jutott érintkezésbe a honfoglaló Árpád sere
geivel, gyenge államiságát rövid küzdelem után felad
ván. ezer éven át hűséges társa volt a magyar nemzet
nek minden dicsőségében és minden szenvedéseiben. A 
történelem egészen legutóbbi szabadságharczunkig nem 
mutat fel egyetlen esetet sem, hogy a tót nép a ma
gyarral ellenségeskedést kezdett volna. Még neheztelés 
sem volt közöttük; az évszázadok alig szünetelő harcai
ban a tót urak is a magyar hazát, az ö hazájukat vé
delmezték, vagy ennek szereztek dicsőséget, mikor ha
daikkal a király köré sereglettek. Zászlós uraink közt 
is számtalan volt tót vérből származó és ezeknek soha 
eszükbe nem jutott, hogy egykor visszaállítsák Szvato- 
pluk birodalmát.

Mindebből kitetszik, hogy a tót népben a magyar 
nemzet iránt soha gyűlölet nem volt és manapság sincsen. 
Húrban lázadása a szabadságharcz alatt nem rovató fel 
a tót nép bűnéül, mert mindnyájan tudjuk, hogy ezt a 
lázadást a bécsi kamarilla szította és támogatta egy da
rabig pénzzel, de legfőkép ígéretekkel. Az egész tót nép 
nem is követte Hurbant, mert a többség részünkön volt 
és sorainkban küzdött. Hogyan hagyhatta volna cl a tót 
a magyart éppen akkor, a mikor szabadságáért fogott 
fegyvert? Hisz nemcsak a magyar nemzet szent és igaz
ságos ügyéről volt akkor szó, hanem mindazoknak ügyé
ről, a kik ebben az országban egy évezreden át hazát 
és a magyarokban testvéreket találtak. Azért a tótság 
és a magynr nemzet közti kapcsot a félszázad előtti 
incidens meg nem lazíthatta. Vagyunk egymáshoz azok, 
akik voltunk és ha Isten segít, tovább is testvérek 
maradunk.

Azonban a nagy szláv progaganda, a mely az utóbbi 
évtizedekben megindult, feladatává tette, hogy meggyen- 
gitso Ausztriát és Magyarországot a nemzetiségi aspirá
ciók fölkeltésével és államló napirenden tartásával. A 
propaganda clámítja, azaz. csupán ámítani akarja az 
összes szétszórtan élő szláv népeket, hogy csak fészke- 
lödjenck szünet nélkül, mert egy európai bonyodalom 
meghozza az alkalmat arra, hogy az összes szláv népek

mindenestül ki nem igazíttya, és miért sokakat holmi 
korhely mentségekre . . . .  szabadéttya. Az portábeliek 
pedigh arra nézve szöknek, hogy a fizetéssekot nem 
küldenek . . . .  továbbá, hogy állandó kapitányunk nem 
lehet, hanem holnaponkinUmint ujsághon mint fotán (hó
nap elején és végén) változik. Mely iránt a Tok. N. 
vmegyének keöllene maga hazafiaira gondot viselni. 
Mively penigh Mélt. fejedelem ide Nagy Szombatba vá- 
ratik tudom minden vmegyc seregeit itt fogja rcvidálni. 
Kérem olszöküttököt ide űzni s fizetést küldeni kegyes
kedjék." A megye Ígért mindent, de keveset tett.

Ez idő tájt érkezett Forgách Simontól nvilt parancs 
Enyiczkéröl 17'>4 szopt. 25), amelyben értesíti a felső 
vármegyéket, hogy Kassa városa Kákóczy emberei előtt 
kapitulált és hogy a város liákóczynak hűséget esküdött. 
A meghódolt néinot katonaság a fejedelem rendeletére 
láptó- Árva- s Turóczmcgyéken keresztül lóg rendelte
tési helyére szállíttatni október 15-én. Gondoskodjék 
azért a vármegye a tova szállillalás szükségleteiről, élei 
mezősről és elszállásoltatásról. s mind erről nyugtát vegyen 
a német tisztektől, hogy a kiadás a ropartitióba bcszá- 
mi falhassák, A nyílt parancs szerint Turócz tartozik 80 
igás szekeret <10 ökrös és 10 lovas) küldeni llibére és 
VIchodnára (Eiptó), hogy onnan a német katonaságot 
Árva felé szállíthassa. Ez ügyben levelezzen láplóval. A 
megye egyszerűen nemleges választ küldött láptónak, 
mert a megye Hát líra és Szeredre élelmi szert szállítván,

A liazaftság.
A hazafiság s igy a hazafi is a külöinböző álla

mokban külömbüzö lehet: Németországban német, Orosz
országban orosz s igy tovább. Aki Oroszországban nem 
akar legalább látszani orosz hazafinak, azt menten vi
szik a börtönbe vagy Szibériába. így legutóbb is meg
történt Varsóban, hogy az ottlévő egyotom lengyel hall
gatói egyesületet szervoztok a lengyel nyelv s irodalom 
ápolására, amelynek védnökségét két lengyel származású 
egyetemi tanár vállalta o l; minthogy azonban orosz kor
mány ily egyesületeket meg nem tllr s abban az orosz 
czár s állam ellen intézett merényletet lát, a varsói 
orosz hatóság összefogdostatta annak az egyesületnek 
összes tagjait a két egyetemi tanárral együtt és mind
nyájukat börtönbe vetette, honnan a távol Ural melle, 
Szibéria határára belebbozto ökot.

A hazafiságot tohát mindenütt csak egyetlen-egy- 
nek s oszthatatlannak határozzák meg minden államban. 
Csak Magyarországon akarnak a nemzetiségi túlzók 
annyiféle hazafiságot megkülönböztetni, ahány nemzeti
ség van a magyar állam területén. Nevezetesen a mi 
turócz-szent-mártoni spccziális túlzóink remekelnek leg
újabb időben tó t haza jiságga l (slovenská vlastenockost.) I

így a Tót Muzeum-Egyesülct igazgatósága köze
lebb fölhívást bocsátott ki, melynek megszólítása ekép-1 
pen szól magyarul:

A  m élyen tisz te lt tó t hazafias s népbará t közönséghez! A i 
fölhívás szövege, mely pedig kitesz két újság-hasábot, csak 
úgy hemzseg „anemostóthazafiság" emlegetésétől, annyira, 
hogy csak a lelki vak nem látja, mily következetes irányza- 
tossággal iparkodnak ennek a különleges patriotizmus
nak közkeletet csinálni és azt a magyar s más hazafi- 
ságtól mcgkülömböztetni. Sőt a sorok között inig oldal
vágásokat is akarnak rámérni a magyar hazafiakra, úgy 
szerepeltetvén Őket, mint irigy embereket, akik rossz- 
lclküleg meghiúsítják a „tisztességes tót emberek nemes 
s tót hazafias törekvéseit," már mint a tót túlzók ma
gyarellenes aknamunkáját.

Nem folytatjuk az idézotekot o tót múzeumi fölhí
vásból, hanem annál határozottabban óvást emelünk 
ellene.

Első sorban tiltakozunk az ellen, hogy a
hazafiságot Magyarországon akár múzeumok, akár az 
agyrémszlllto „okolje" szerint földarabolják. Másod
sorban podig tiltakozunk az ellen, hogy a tót 
múzeumi egyesület igazgatósága a múzeum-épület fel -

nincs igavonó marhája, a mi volna, az is táborban van 
a nemességgel, de 2) azon megtorheltetés szokatlan volna, 
hogy a megyo 10—12 mértföldnyirc más megyében 
szállítson katonaságot. Ha a megyén keresztül vonúl, 
illetve szállíttatik a német, — itten majd fog arról gon
doskodni.

Pctrőczy István Thökülynok Icghübb s odaadóbb 
hivő volt. A Thökülyi fölkelés leverése után, mint hon
talan sokáig bujdosott idegen földön. A Rákóczy-folkelés 
hírére visszasietett, hogy hazájánák szabadságáért ismét 
fogyvort fogjon. Sokáig és sokat bujdosott a messze tá
volban — ármány, ellenség vad állatok ellen, s Igy csak 
17' >-4. szeptember vége felé érkezett haza. A hon- s hit
vestársi szeretet megyénkbe vezérlé nejéhez, báró Révay 
Erzsébethez, ki a főispánunk, Révay Fcroncznok volt i 
leánya. Nyugalmát, pihenést keresett Szklabina várában 
szereltei között. De nyugalma csak rövid idejű volt. 
Alig távozott ugyanis tőle a megyei tisztelgő küldöttség, ! 
mely pártfogást kért tőle, jöttek a szegények „Meg
akartam pihenni, de reám futó szegénységnek szűnlolon 
való Siránkozása nyugtaiankodtattya elmémet." A panasz 1 
abban csúcsosodott ki, hogy a megye leginkább a sze
génységet nyomja folytonos iinposltiókkal. A turániak 
sírva panaszolják, hogy a fel- s alájáró katonákra 77 
litoi költöttek . a szontmártoniak sokkal többet költöttek, 
mint a mennyi rajok esek; a mosócziak csak hajdúságra 
havonkint 108  Irtot adnak. Potrőczyt kérik, hogy az,

állithatása érdokébeu kibocsátott fölhívásaiba sunyi, 
krvptogain módon becsempészszo a politikát, mivelhogy 
a hatafiság mindon politikai hitvallásnak az alapvető 
elvo s kiinduló pontja. E tiltakozásunk pedig annál ün
nepély osobb kell, hogy legyen, mióta Dula Máté úr a 
múlt hetekbon a toinetés egyházi szertartásának kogyo- 
lotévol visszaélve itt, ebben a magyar államban, tó t 

fő id r ő l  inért szónokolni az ogybogyült gyászoló közön
ségnek. Ezek egyformán hazafiatlan túlkapások, molyo
két megtűrni annál kovésbbé szabad, minél kogyolete- 
sobb vagy ártatlannak látszó kulturális álarcz mögé bú
vik a „tót hazafias" provokácziók settenkedő furfangja 
és — értsük inog jól — kereskedő spokulácziója, mely- 
lyol azt hiszik, hogy bocsapják a magyar hazafiakat 
úgy, mint mognyitják a jámbor tótok pénzerszényeit. 
Ezzol azonban korántsem akarnók ökot olcsó mártírok 
jövodolinoző szerepéhez segíteni; ellenkezőleg minél 
szabadabban s fosztelencbbül mozognak, annál nagyobb 
ellenőrzés s felügyelet alatt állanak, egyúttal élő hizony- 

1 ságai annak, hogy itt Magyarországon még olyasmi is 
lehetséges, amiért Franczia-, Német- Yagy Angolország- 
ban államfogház, Oroszországban podig Szibéria jár. 
Csak azt az egyet kérdezzük az illetékes tényezőktől, 

! hogy : szabad-e a magyar haza területén „tót hazafias" 
czélokra nyilvános pénzgyüjtést rendezni ? !
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— Személyi hírek. Ifj. Justh György főispán csa
ládjával együtt a fő- és székvárosból Noczpálra érkezett 
vissza. — Boloman Lajos, a boszterczebányai kir. tör
vényszék elnöke, a hét folyamán városunkban időzött s 
a szokásos hivatalos vizsgálatot tartotta a kir. járásbíró
ságnál.

— A rnttkal főmühelyl iparos tanoncziskola év
záró vizsgája közbejött akadályok miatt jun. 27-ikéröl 
július hó 12-érc halasztatott el. — Ugyancsak közbejött 
akadályok miatt a ruttkai főmüholyi majálist is máról 
f. é. július hó 13-ára halasztották el. Kívánjuk, hogy

j az idő is kedvezzen ezen mindig oly szép nyári ünne
pélynek.

— Nól kereskedelmi tanfolyam. A helybeli állami 
i felső kereskedelmi iskolával kapcsolatosan f. évi szept. 
| hóban női koroskodelmi tanfolyam fog nyittatni, melyen 
I a kereskedelmi iskolai rendes tanárok fognak tanítani. 
Érdeklődök prospectust vagy személyes felvilágositáso-

i kát Eichner Zsigmond felső keresk. iskolai tanártól, 
Turócz-Szt.- Mártonban, kaphatnak.

— Igazgatótanáos-fllés. A znióváraljai állami ta- 
; nitóképzö intézet igazgatótanácsa f. hó 30-án — hétfőn
— Turócz-Szent-Mártonban tartja meg ülését, a melyen 
a növendékek jövő tanévi fölvétele és segélyezése ke
rül szóba.

— Régi óhaja teljesül a tót túlzó uraknak azzal, 
hogy most már tót nemzetiségű borbély is tolepedik le

; városunkban. Mert hogy régebbi idő óta itt működő 
! borbélyaink a magyar párttal szavaztak az utóbbi kép- 
| viselöválasztáskor, ollonük is kimondták a bojkottot, s 
j most, mint halljuk, TrcncsénbÖl koritottek maguknak 
i való hajművészt. Nos, nem tartják ezt a tót urak is 
kissé — nevetségesnek? Mi annak tartjuk.

igazságtalan megtorheltetésok ellen tegyen a megyénél 
lépéseket. Petröczy a siránkozásnál jobb szerette a fegy
verzörejt s elmont harczolni.

Miután Bercsényi látta s tapasztalta, hogy sokszori 
felhívásának semmi eredménye, s hogy a megye míg a 
felajánlott hajdúkat sem küldi táborba, sőt a megyei 

j felkelőség folyton apad, haza szökdösik. Boniczky Mártont 
küldé a megyébe „rendet csinálni." „A vitéziét Rendek 
szolgálattyok czé(jával s kötelességükkel nőin gondolván 

' az TáborimI soregekbül elszökni s házukhoz vonnyodni 
I szoknak azon gonosznak obveniálni akarván nemzottes 
és vitéziét Benyiczky Mártony úr cö kimet ozon Patons 
levelünk erejével bocsijtoin N. Turócz, Árva Liptó me- 

; gyébe az elszökot katonaságnak tábora hajtássá com- 
I pcllálása és fogatássa vígett, nemkülönben az Porták 
száma szerint obveniált hajdúságnak egészben való elő
állítására." A csekély számban lövő megyei nemesség 
Lipót várának ostrománál harcolt. Szeptember végén 
„minthogy nemes Thuróez, Árra, Liptó várntogyék haj
dúságinak Révay Iinro uramot eö kimet kapitányoknak 
poficiálván, ahoz való képest azon hajdúságot hallogatás 
nélkül igazítsa ki Lcopoldi Bloquadához klmcd." Boniczky 
Már; >n a fögenerális parancsára Thúróczban megjelent 
„habár a megyo kötelességének nem is tett eleget (haj
dúságot kiállítani s a szökevényeket táborra űzni) annak 
sem az alispán nem oka, som a megye — írja Boniczky 
haneui azon lázítók, kik törvény ellenére gyűlést hir-
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tápanyagarányt más ahraktakármányok fel-— Riasztó híreket kaptunk a múlt hét folyamán hogy az életben mindonkor a vallás-erkölcsös és ma- is, mert

az időjárásról, a vetésekről és egyéb termények fejlő- gyár hazafias irányú növelés apostolai legyenok. A nö- vételével megfelelőbbé lehet tonni. Egy ily jelentőségtel -
dőséről. Turóezhan Modárd napja óta minden nap volt vendékok részéről Éhor Béla köszöntő meg a vizsgáló jes takarmány a lóbab, a melynek termelését a követ-
kisobb-nagyobb, de mindig hideg eső, északi hideg szó- bizottság fáradozását. — Este böcsíilakomát rendezett a közökben ismortotjUk,
lekkel, holyonkint fagyokkal, a melyek a zsongébb bab- lelkes ifjúság, a melyen a zuiói magyar intolligontia nyirkos
félékben, a tök- és uborkapalántákhan kárt tettek. A teljes számban vott részt
kalászos vetések dűltök, a gumósok elmaradtak fejlődé 
síikben. A méliok pusztulni kezdtek. Liptómegyében a 
Zsár község melletti erdőben öt tolién és két ló fagyott 
meg ogy éjjel, — a  hó som a liptói, som a turóczi be
gyekről nem takarodott ol még ogészon. — Csütörtökön 
azután végre ismét kisütött a nap, de a fagyos északi 
széllel még nem birkózhatott inog meleg sugara és csak 
péntoken kezdett kissé inologobb lonni.

A lóbab a mérsékelt meleg és 
hajlatot kedveli, de azért küvüsobb helyen is 

megterem. Csak az igen hideg klímát nem szereti, ame
— AZ Ital. Kaska János tótprónai postáslegény nyiben tenyészidejo bosszíi lévén, nem képes magot kötni. 

Ktubnyafürdőről hazahajtván mámoros fővel, lovát erre- A hol az átlagos nyári hömérsék 18 Cols. fok, ott inkább 
arra húzogatta, inig Ivánkófalu előtti hídról lezuhant a kisebb szemű lóbabot termeljük, mert az előbb érik be, 
mindenestül a Turóczba. A viz nagy volt, a posta-anyag mint a nagy lapos szemű.- A lóbabot korán kell vetni
teljoson átázott és maga a legény is csak nagy bajjal 
tudta megmenteni az életét. A kár csekély ugyan, de 
annál nagyobb a kellemotlonség.

Női kereskedelmi tanfolyam Körmöczbányán.
— Sok bajt okoztak az utóbbi esőzések a ksod.i Körmüczbánya város tanácsa a múlt héten tartott, tanács- 

vasút sziléziai vonalán. Jablunkánál valami kis patak ülésen elhatározta ogy női kereskedelmi tanfolyam szor-
hidját rongálta meg a kiáradt viz, ügy hogy tehorvona- i  vozését s cgyüttal megtetto a szükséges intézkedéseket
tok egyáltalán nem, személyvonatok pedig csak átszál-: a tanfolyam élotboléptotésére. A tanfolyam czélja: azon 
lássál közlekedhettek pár napig. Hamarosan el is liári- kercsk. szak- és irodai főbb ismeretek, valamint gyakor-
tották az akadályt s már a rondcs közlekedést is je- j lati ügyességok elsajátítása, a melyekre az életben a

második osztályát sikerrel végezték, avagy megfelelő] 
olőképzottségllkot a magyar nyelvből, számtanból és

lezték, mikor éjjelen át ogy újabb ár a nap közben j nőknek akár mint. könyvivőknek, pénztárnokoknak, leve 
végzett munkálatokat tünkre totte. Miután a ksod. vasút 
ezen vonalán igen élénk tcheráruközlekedés van, ennek 
szüneteléséből jelentékeny anyagi kárt szenved a vasút.

— Ösztöndíj. A Boldis Ignácz-félo alap idei kama
tait Dlugopolszky Vilma polg. isk. II. oszt. tanuló 
nyerte el.

— Tejgazdaság. Justh Fcrencz orsz. képviselőnők 
és tót-prónai nagybirtokosnak Pozsehájon nagy tehené
szete van, a honnan utóbbi időben Tótprónára szállítják 
a tejet, a hol azt feldolgozzák. Szegény embereknek 
ezáltal olcsó tej és kenyérkorosot jutott.

— Tanulmány Út. Bánti János, a helybeli állami 
ipariskola igazgatója Budapestre a Munkás Otthon-, és 
Kassára az iparos tanoncziskolai rajztanfolyam tanulmá
nyozása czéljából elutazott.

— Évzáró vizsgálatok. A turócz-szent-mártoni 
áll. elemi iskolában az évzáró vizsgálatok a június hó 
2 2 -én - - vasárnap — délután megtartott záróünnepé- 
lycn értek véget. A vizsgán a szülők nagy érdoklödéso

és pedig annál korábban, minél szárazabb az időjárás. So
vány talaj igényeinek meg nem felel, mert sok tápanyagot 
vosz ki a földből. Legjobban szcroli a humozus agyag- 
fbldot, mert ez elég gazdag is s mert megtalálhatja 
bonno nedvesség iránti igényeinek kielégítését is. A 
talajból nagy menyiségben fogyasztja a foszforsavat, 
nitrogént és inoszot, épen őzért a szuperfoszfáttal és 
mészszel való trágyázást különösön nagyon meghálálja. 
Lóbab alá a földet őszszel okvetlen meg kell már szán
tani s igy a tavaszi szántást mellőzhetjük. Tavaszszal 

mely járású grubber sokkal jobb eredményt biz-
lezdknek s egyéb ttzloti alkalmazottaknak, akár mint a tosíthat, mint egy szántás. A votés fészekben történik 
család tagjainak a háztartásban szükségük van. A női JO em.-os sortávolnál ogymástól 20 cm.-ro oső részek- 
kercsk. tanfolyamba oly leánynövendékek vétetnek föl, ken. A kát. holdankénti vetőmagszükséglet 130—150 kg. 
kik a polgári vagy felsőbb leányiskola és loánygymná- í Vetés után két hétre rendszerint kicslrázik s mihelyt 
siuin negyedik- vagy a felső leányiskola (felső népiskola) fejlődésében annyira haladt, hogy kapával benne kárt

nem tehetünk, hozzálátunk raegkapálásához, a melyet 
talaj gyomosodásához képest egyszer vagy kétszer

földrajzböl felvételi vizsgálattal igazolják. A polgári leány- megismételünk. Aratási idejének megválasztására nagyon 
iskolával kapcsolatos női kerosk. tanfolyam szeptember- kell ügyelni, mert ha túlérik, hüvelye felpattogzik s bo
bén kezdődik s tiz hónapig tart. A növendékek heti 18 lölo a  mag kipereg. Legjobb akkor aratni, ha a hüvelyek 
órában nyernek oktatást gyakorlati irányú szaktárgyak-, többsége érik. Valamennyinek teljes bcérését megvárni 
ból s a tanév végén a vallás- és közoktatásügyi és a ncm tanácsos. Kicsiben sarlóval aratják, nagyban pedig 
kereskodelemügyi minisztériumok részéről kiküldött biz- v:ioy kaszával, vagy nyüvik. A letakaritás után kis ké- 
tosok olnöklése mellett záróvizsgálatot tesznek, melyről vókbo kötvo utószáradás czéljából felállítandó, majd kes- 
záróvizsgálati bizonyítványt kapnak. Közolebbi értesítés kény kazlakba rakandó, a  holdankénti terméseredmény 
később fog közzétételei, kívánatos azonban, hogy min- ^ —12 q. között ingadozik. A magban igen sok a pro- 
donki július 31-ig a tanfolyam előkészítőjénél — Túr- ■ tcin, több mint a zabban, kukoriczában, avagy a búza

és rozskorpában.ezer János tanárnál — clöjcgyoztesso magát.
— Az olvasóhoz I Az „Egyetértés* czimü napilap! -■ — ; .....

| ma az ogyetlon újság, a moly függetlenül a magyarság ] Szerkesztői üzenetek.melleit, ndp remiiben is kelifi Ünnepélyességgel folytak , igazai, védii HarminczUt éves múltjára büszkén hivat-
°. A gyermekek szép folyótéi es a magyar nyelv- kozkal 0  lap Az orsz4g gazdasági r,„állóságáért is SO- ] _  Dr. Ci. S., Budapest. Szives soraira értesítem, hogy
ben tett meglepő előmenetelük általános megelégedést r ólja á ] 1  mindonkor. A szerkesztőség élén Fenyő i ajánlatát teljes készséggel és minden irányban elfogadom. 
Szüli. Különösen tetszett a III IV loánvos/tálv ké’/i- ... . .... . „ , , ,, , „ Három hasábot adunk számonkint — addig a mig tart. Egye-

( ) . , n.( , • i í < í * » tix u ^ i Sándor főszerkesztővel és Eötvös Károlylyal, nagynevű j bekre nézve minden kívánsága szerint fog történni. — H. J.,
a-kiállítása, a mi Lohetzky Anna tanítónő érdeme.; szépirodalmi ^munkatársával, lelkesen és szeretettel1 Losonc*. Már 
záró ünnepély is nem várt szánni közönség jelen- i szolg41ja 0  kitftzíUt ezélokat. Hírrovata a közélet minden halálhírét acfi!

munka-kiállilása 
— A
létében folyt le, mindvégig simán szép rendben és kellő 
szál tossággal. Az ünnepély — mely mindenkor ked
ves emléke lesz az el. iskola tantestületének és a ta
nuló ifjúságnak — jutalomkönyvok kiosztásával fejezte
tett be, amely alkalommal az iskola derék igazgatója, 
Risznor József leikos, buzdító beszédet intézett a gyer
mekekhez. Fél 5-ro járt az idő, midőn a „Szózat* utolsó 
hangjai is elhangzottak, a szülők liálátolt szívvel s meg
elégedéssel vettek búcsút a tantestülettől, mogköszönvo 
fáradozását.

— Képesítő vizsgálatok. A znióváraljai állami 
tanítóképző intézetben a tanképesitő vizsgálatok június 
hó 21., 22., 23., 24. és 25-én tartattak meg, a mely 
alkalommal 30 ifjú nyert képesítést a tanítói pályára. A 
vizsgálatok befejeztévol Borecz Gyula kir. tanfelügyelő 
lelkes beszédet intézőit az uj tanítókhoz, buzdítván őket,

ágára kiterjed. Tanügyi, törvényszéki és egyházi rova
tában minden jelentős eseményről részletesen beszámol,

levelének vétele elölt tudtam a tévedésről,
,ies Családi Lapok után követtünk el. No de kinek 

adják az sokáig él. Abban a másik ügyben az illető 
urakkal személyesen fogok beszélni. Különben az amerikai 
szerkesztőkkel tartok. A mit irtunk azt megírtuk -- hanem 
ha követeli, úgy az uj-zülöttek között közöljük nevét —

detni nem engedtek és az hiresztolik, hogy a mogszálló 
táborok osztani fognak pro suo vidoro (látszatra) moly 
hirt, nem tudom, inolly corrcspondense irt, míg az por- 
talis hajdúságot som szükséges küldeni, porsuadeálni 
merte. His non ostantibus (dacára), múlt csütörtökön 
Pribóczra mústrat publicáltatván s comparcálván ugyan 
egy része mind nomosségnek úgy parasztságnak is sub- 
titus helyettes (alispán) árammal tettünk oly rendelke
zést múlt szombaton [mivel ide N. Tronesén vármegyéim 
kellett sietnem] ismét megmustrálván cmlétet Hadat a 
mennyi comparcál leküldjék a Táborra, kik poniglt el
maradnak közönségcsscn megindulásra sullyos executió- 
val compclláltassanak. Azok a liollységok is, iuollyek 
Kossuth Pál hadnagynak valaki képtelon dispositiójából 
Hajdúk hc^jet pénzt adtak. Ki ugyan hitesse magával 
adand számot cselekedeteiért mórt a méltóságos gene
rális nem pénz do Hajdút kéván a N. vármegyétől. 
Ezek hon midőn fáradoztunk volna Foö Ispán uram eö 
nagysága valahonnan arra menvén, nehogy segéteni kí
vánt volna, do inkább sok durczás ingerlő s haszontalan 
szavaival ogész estig az dolgot vitatván velem, kiről 
consfiontioso tehetek relatiot, kik voltak jelen Köz
hazánk szolgálatba hátra maradásával * Kéri azért a 
megyéi, hogy meg ne folodkozzék hűségéről s haza
szeretetéről.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő : Hei'cev. C yu la . 

Főmunkatárs. Ilánfl JiinoN.

Nyári menetrend a magyar k.r. allamvasutakon.

(Érvényes 1902. évi május 1 -tül kezdve.)
Budapest—T.-Szt.-Márton : T.-Szt.-Márton—Budapest:

Gyv. i. reggel 7 -3 0 , é. d. u. 1 * 5 2  i. d. u. 2 '5 4 , érk. e s te ^ lö  
Szv. i. d. e. 9 *3 5 , érk. este 7*57 i.regg. 7 *4 4 . érk. este7  0 O 
Gyv i. d. u. 3 '30. é. este 1 0 * 2 7  i.reg. 5 ’4 6 , érk.d.u. 1 2 * 3 4  

S/v. i.d.u.5‘20, erk .rejgel7 -iö  i. este8*52,érk.d.e. 9,45 
Vv. i.éjjel 1 n o ,é rk .d .e . 1 1 5 3  i. d.u. 4*57, érk. regg .5*20

közgazdasági rovatának is nagy teret szentel, s így ez mondta az a bizonyos amerikai szerkesztő. — T. J., Kórmocz- 
. . . . .  .... . , .. banya. Szívesen. A tervezett tanfolyam további sorsáról is

a  lap a közönség támogatását méltóan megérdemli. Eot- kérünk értesítést.
vös Károly tovább Írja feltűnést keltő rendkívül érde
kes nagy munkáját: „Az eszlúri uagy por*-t. Az eddig 
megjelent közleményeket az újonnan belépő előfizetők 
külön lenyomatban, díjtalanul kapják mog. Karácsonyra 
az Egyetértés nagy meglopolcsben részesíti olvasóit 
Érdekes és értékes lesz, a mivel kedveskedni fog, olyan 
nagyszabású ajándék, a milyenhez hasonlót csak a kül
földi nagy lapok juttatnak közönségüknek. Az uj év
negyedben fnltllnést keltő uj regény közlését kezdi m eg:
„Sienkiewicz,* a világhírű lengyel iró, egyik legragyo
góbb uj müvét mutatja be. „A kis ezredes* czimon.
Sicnkiowicz, a ki „Quo vadis“-ával az egész miveit vi
lág figyolmét magára vonta, ebben a regényben még 
csodálatosabb és érdekfoszitöbb meso keretében oly jel
lemző erőt fejt ki, hogy a világirodalom legtündöklöbb 
képviselői mellé sorozható. Gondolatainak mélysége, 
alakjainak érdekessége és meséjének bonyodalma ebben 
a regényében az olvasót ellonállhatlanul bilincseli le.
„A kis ezredes* cziinll regény kizárólagos fordítási jo
gát sikerült megszerezni és nincs kétség benne, hogy 
olvasóinak különös élvezetet szoroz vele. Az „Egyet
értés* előfizetési á ra : Egy hóra 3 kor. GO üli., Negyed
évre 10 kor., Félévre 20 kor., Egész évre 40 kor.
Tisztviselők, lelkészek, tanítók és katonák számára ked
vezményes áron küldik. Es pedig: Egy hóra 2 kor. 40 
fill., Negyedévre 7 kor., Félévre 14 kor., Egész évre 
28 kor. Mutatványszámot kívánatra szívesen küld a 
kiadóhivatal. (Budapest, IV., Papnővoldo-uteza 8 .)

T.-Szt.-Márton—Ruttka: Ruttka—T.-Szt.-Márton:
Gyv. ind. d.u. 1 -5 2 , érk. d.u. 2 * 0 0 i. d. u. 2 *4 5 , érk. d. u. 2  54
Szv. i. este 7*57, érk. este 8  06 i. reg. 7 -3 0 , érk. reg. 7’44
Gyv. i.cste 1 0  2 7 , érk.este *0 * 3 5 i.reg. 5 -3 5 , érk.reg. 5 * 4 6

S/.v. i. regg. 7 -1 6 , érk. reg. 7  2 9 i. este 8 *3 5 , érk. este 8-52
Vv. i. d.e. 1 1  ■ 5 3 , érk. d.u f 2*05 i. d.u. 4'45, érk. d. u. 4.57

Budapest—Zsolna Zsolna--Budapest:
Gyv. üreggel 7 .2 0 , érk. d.u. r33 i. éjjel 3*45, érk. reg. 9*40
Szv. i. d. c. 9  2 5 . érk. este 8*35 i. este 9 *2 5 , érk.reg. 6*25
Gyv. i. este 6 * 1 5 , érk. ejjel 1 2 1 3 ..d.u. 3 ' 1 2 , este d. e. 945
Szv. i. éjjel 1 0 *4 0 , érk. reg. 8  2 6 i. reg. 6*25, érk. d. u. 5-55

KÖZGAZDASÁG

Egy kitűnő abraktakarmány.
de másutt, is,Általános szokás nemcsak nálunk 

hogy a lovaknak nemadnak egyéb 
mint a zabot. Kétségtelen, hogy a zab a lóabraktakarma- 
nyok között a legértékesebb s igy indokolt is annak hasz
nálata, de viszont nem jelenti ez egyúttal azt, hogy mást,

Zsolna— Pozsony.
Személyvonat ind. este 9*25, érk. éjjel 3 *3 8 . 

'Személyvonat ind. reggel (i'25, érk. d. u. r23 .
Győr-vonat ind. d. u. 3* 12, erk. este 7*20. 
Személyvonat ind. d. u. 3 *3 8 . érk. este 1 1 *3 0 .

Pozsony—Zsolna.
Személyvonal ind. reggel (voo, érk. d. u. 12'50. 
Gyorsvonat ind. reggil 9*19, érk. d. u. r33 . 
Személyvonat ind. d. u. P24, érk. este 8 .3 5 .

A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút nyári menetrendje 
Kassa—Ruttka: Ruttka—Kassa:

S. v. i. d. u. 4 *2 0 , érk. ejjel I T2 0  i. d.u, 4*27,érk.éjjel 1 1  15 
S v. i. d. u. 12*54, érk. este 8  0 8  i. este io*45,érk.reg . 7  15 
Gyv. i. reg. 8 *0 0 , érk. d.u. 2 1 0  i. d.u. 2 *3 4 , érk. este 8 * 3 5

abraklakarmánvl. ^ /v* '■rc"  5 ' l S i ^ ,)en , 2 'o7 
Szv. i. este 8 *5 0 , érk. reg. >12 

Kralován --Árvaváralja: 
S/.v. i. d. c. 1 1 4 0 , crk. d. u. 1 * 1 0  

S/.v. i. es’e 5 ' 1 5 , érk. este 6  5 2

i. d. e. 9  1 5 . érk. d. u. 3'40 
i. reg. 4 *4 0 , érk.d. e. 1 1 * 5 0  

Árvaváralja—Kralován:
i. d.e. 9 *1 4, érk. d.e. 1 0 * 5 5  

, este 5*25, érk. este 7 * 1 0

,mint zabot 110 is etethetnénk. Sőt ollonkozőlcg kívánatos Szv. i. d. e. 9  5 6 , crk. d. e. 1 1 3 6  i. d.u. 3 * 1 o, érk. d.u. 4  40



Turócz-Szt.-Márton, a il 6.

Meghivás.
A turóczi kereskedelmi és hitelintézet 

folyó évi julius hó 13-án délutáni 3 órakor

íendkiviili közgyűlési
tart, melyre a t. részvényesek ezennel meg

hivatnak.

Egyedüli tárgy:
Az alapszabályok módosítása.

Az Igazgatóság

1902. juuius 29. 2#. szám.

Bőhm Albertné legnagyobb nyeremény

női divat-varrodája 1.000.000 korona
— n  v i l l v  1 m r i i a / i l i k h  t i  a n r a i t f f A l r n

Turócz-Szt.-Mártonhaii
(Szochán fényképész házában.)
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M i m i i t !

TWAIN MARK és WARNER K. D.

•  AZ ARANYOZOTT KOR. •
- Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál. -----—

3 kStet ára 3 frt helyett 1 írt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

Twain Márk és Warner K. Dndley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
egy sort olvasni, mely az ü tollúkat hagyta el és meg van az ítélet.

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
530 oldal terjedelem.

BRADDON M. E.bADy cecib
Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

Angol regény. 
Fordította: Zichy Cam.

150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerii horitékban.
3 frt helyett 65 kr.

Diszes négyszínű kötésben 3 Irt helyett I frt 10 kr.
A szerény czim enged! következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Bartha Miklós, a nagyszerű pu hliczista letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk, 
hogy fel sem merjük ismerni henne azt az cinbort, kinek a tolla 

olyan éles. hogy veszedelem annak, ki felé lit.

2 darab
„Turóczi Oiizd. Takarékpénztári"

részvény eladó.
Czim a kiadóhivatalban.

a világ legesélydúsab sorsjátéka

50.000 nyeremény
100.000 sorsjegy, minden második sorsjegy 

nyer.
K a p h a t ó :

Móskóczi Ferenczné
könyvkereskedésében.

A n. é. közönség szives ügyeimébe aján
lom a raktáramon levő. dús választékú, 

jó és olcsó

s z ö v e t e d e t ,  g v ) e r m e l <  é s  
u r i * ö l t ö n v ) ö l < e t ,  l < a l a p o *  
l < a t ,  e s e r n y ő d e t ,  i n g e d e t ,  

g a l l é r o d a t ,  l < é z e l ö d e t ,  
n \ ) a l < l { e n d ö l < e t  s t b .  s t b .

Filo Emanuel, s z a b ó m e s te r
Turécz-8zt.-Mártonban.

•  A R lc h te r - fó le  <

UNIMENTUM CAPS. C0MP.
H o r g o n y - P a l n - E x p e l l e r

ogy régi kipróbált háziszer, a moly inár több mint 
33 óv óta megbízható bodörzsöléeöl alkahnaztatik 
kbzrvénynél. csúznál ás mevbQléteknél.
In té s . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
mm .ii ■! óvatosak legyünk és csakis eredeti üvogekot 
dobozokban a„Rorgonf ‘ védjogygyel és a„Richler"czég- 
jogyzéasel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2k. 
ároan a logt/ibb gyógyszertárban kapható. ■ 
Főraktár-.Török J ó z s e f  gyógyszerésznél j 
B u d a p e s te n .  '

R lo h te r  F . A.d. és tá rsa , [
H  oeásx. éa klr. udvari ezáUltök. ( 
_ _ _ _ _  Rudolstadt. . _ _ _ _ .

Mindenkinek ajánlható
a most 40. kiadást ért l)r. MUllcr orvosi ta- 
Jiáesos ntllvc a

bántott ideg- és
sexual-rendszerröl

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ollenében 

portomenteson ktlldi
Curt Köbér, Biaunaehweig.

Eliot György. M ID D L E M A R C H ,  Regény.
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.

" 1 1 Kiadta a ..Kisfaludy Társaság1*.

4 kötet ára 8  frt helyett 3 frt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot (Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van

Csokonai Vitéz Mihály ÖSSZES MÜVEI
Összeállította és bevezetéssel ellátta: Dr. Horváth Cyrill, egy. tanár

944 oldal tartalmú 2 vastag dlszkötésben 2 frt.

A SZÖGHAJU. r S t o n f f a o E T H V  SZAI.AY n .|

Ára 1  frt 2 0  kr. helyett 60 kr.
850 oldal terjedelem.

Nincs e regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és i 
érdekes cselekményt.

Az itt felsorolt müvek, a megjelölt árakban 

utánvét mellett vagy az összeg beküldése 

ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren- 

delhetők meg.

Tanuló
felvétetik

a turóczszentmártoni magyar nyomdában

Kiadótulajdonos özv. Moskoczl Fcronczné
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Egyedül valódi angol

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

Az üvegek felezoreése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. I. A tüdő 

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonvult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást. a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sót még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
lorokgyiiladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
s előmozdítja az étvágyat és emésztést. 15. Kitűnő hatása van fog- 
ájásnál, lyukas fogaknai, szájpenész, továbbá minden fog és száj 
ictegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo- 
ior rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy

mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, wzakga- 
tást, köszvényt, fiilfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent láthatói Hamisításoktól legjobb óvszer egyene 
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kiesi, vagy ti dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Hcrczegovinába I kor. (in tillér. Ke

vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo-
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zása vagy lefizetése mellett.

A H ; A - i  n a n n u o d  O " 'ikor iinnck l,iztHS g y ó g y u lja  a legrégibb sebeknél is kilá- 
M i e r t  SZCnVCU ; fása van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas opera 
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi
centifolialtenöcsct

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhilésében 
pedig elérhetetlen. Valód i centifolja-kenöes használtatik, a gyerniokágyasok mellhajainál, 
a tejel választás akadályainál, mellkeményedésnél, vörhonvnél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál is 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint tiveg 
és faszilánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karhtinkulus, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, tgeft sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fiilbajt és a gyermekek seliesedését 
stb. stb. Szétküldés csak az. összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt :t korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég : .őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Prograda beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében fclülmulhatlan szer, sohasem romlik el, ellenben nunel 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem ;i meleg, sem pedig a hideg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen neiu szabad hamisítványokat 
vagy efféle sokszorosan ajánl! hasonló, de hatástalán szereket használni, melyekért csak 
lekfeljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, meghízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és cziinczni:
Thlery (Adolf) gyógyszerész Limited őrangyal-gyógyszertára. Prograda 

Rohltsch Sauerbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten; Török .1. gyógyszerész, Zágrábban: Mittebach J. gyógyszerész ] 

és Béesbcn: Brady C. gyógyszerésznél.
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