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Előfizetési a r á k :

Egész évre 8 korona 
Fél évre 4 korona 
N egyed évre 2 korona 
Egy szám  ára  20 fillér 

N yilttér so ra 40 fillér

P O L I T I K A I  H E T I L A P

H irdetéseket felvesz la  
púnk k iadóh ivatala  és az 
Á ltalános T udósitó  Vi
déki lapok központi h ir
detési osztá lya Budapes, 
VII., E rzsébe t-kö ru t 41.

A hamis tanuk.
Ha igaz, hogy boldog az, akiről 

beszélnek, úgy mi valóban boldogok 
lehetünk, mert mirólunk mostanában 
igen sok szó esik még a távol szom
szédoknál is. A mi lakótársainknak 
ugyanis egyszer csak úgy tetszett, 
hogy a háztartás vezetöszerepe kö
zül nekik kisebb rész jut, mint 
amennyi őket számarány tekintetében 
talán megilletné —- és szembe helyez
kedtek velünk. Szép szó, jó tanács, 
érv mitsem használt.

Nem akarták bevenni az igaz
ságot, hogy a vezetés örökölt köte
lességeivel jogok is járnak, olyan 
jogok, melyeket megosztani, de fön- 
tartani is egyformán kötelesség. Ösz- 
szebujtak, hátha a rendszer megvál
toztatására ki tudnak sütni valamit. 
Nem elégedtek meg többé a résszel, 
nekik több, sokkal több, talán az 
egész kellett. A féltékenység és irigy
ség rossz tanácsadó. S mert mindkettő 
nem az egyenes jellemek sajátsága, 
hasonlóan görbe utat választottak 
tervük kivitelére. Itt, helyben az 
igazság és méltányosság mérlege nem 
hajlott feléjük, a törvénnyé vált szo
kást, mint öröklött jogot itt kicsinyes 
duzzogásokkal megtámadni nem lehe
tett; oda folyamodtak tehát, ahol a 
ház igazi belső élete ismeretlen, ahol 
'a kisebbség jogainak érvényesítésé
ről initsem tudhatnak, mert úgysem 
sokat törődtek velünk; szóval, akik 
velünk s akiknek mi is idegenek 
vagyunk — és ott tálalták föl vélt 
sérelmeiket könnyet sajtoló panaszok 
alakjában, kéztördelésekkel, jeremiá- 
dákkal, krokodiluskönnyekkel fűsze
rezve. És ugyan mit? Mindazt, amit 
az emberek szívesen elhisznek: 
rosszat. A szomszéd sohsem kérdi,

hogy a nála panaszolkodó jövevény 
kicsoda. Szavahihetőségében kétel
kedni eszébe sem jut akkor, amikor 
emberi gyengeségével csak a váda
kat mérlegeli tisztán.

Ez ilyenkor, természetesen, jobb
nak akar látszani, mint a megrágal
mazott, önmaga tolakszik föl birájául 
olyan ügynek, amit csak féloldaláról 
s ezt is ferdén, eltorzítva fogott föl.

A mi közeli és távoli szomszé
daink majd valamennyien ugyanebbe 
a hibába estek. ítéletet mondtak olyan 
dolgainkról, amiket csak a besúgók, 
a vádaskodók tájékoztatása után 
ismertek meg annyira, amennyire azt 
a hamisan tanuskodók gyászos cso
portjának érdeke kívánta. S talán 
örültek is neki, hogy egyszer lesújtó 
Ítéletet is mondhattak‘reánk, akiknek 
eddigi magatartásunkról, ha beszélni 
kellett, akarva, nem akarva, elisme
réssel kellett megemlékezniük. Nos, 
most csövestől hull felénk az áldás. 
A külföldi sajtóban egyre-másra jelen
nek meg cikkek, amiket úgy súgtak 
be egyesek a mi befeketitésünkre. 
Ami piszkot a politikai életben össze
hordani csak lehet, azt mind rá akar
ják kenni a magyar nemzet orcájára, 
annak a magyar nemzetnek, melynek 
lovagiasságát közmondásossá emelték, 
alkotmányosságát tisztelni a törvény 
tiszteletét pedig eddig csak becsülni 
tanultak meg.

Kevés szavunk leheti a külföld 
vádaskodó sajtótermékeiről. Hiszen 
valóban nem tudják, hogy mit cse
lekszenek. Bennünket azonban azok 
az urak érdekelnek leginkább, akik 
jogainkon megosztoznak ugyan, de 
azért a dicső hatalomvágy által vezet
tetve diktáltak iratokat, cikkelyeket, 
melyek együtt a rágalmak hosszú 
sorából összerótt hamis vádiratot ad

ják. Igaza volt Szélinek, hogy : „olya
nok ezek, mint a férgek, amelyek 
megtámadják a fa törzsét és nem kell 
kicsinyleni az ilyen működést, hiszen 
a  legterebélyesebb fa is, amely a 
dúló viharnak ellentáll, a.férgek belső 
rágásának sem törzse, sem gyökere 
idővel ellentállni nem |tud“. Evvel a 
veszéllyel szemben jólesik tudni, 
hogy vannak férfiak, akik azt a tere
bélyes fát egyre tisztogatják a para
zitáktól. Itt benn a törvény szigorával 
járván el, kívül pedig avval a rossz 
szomszéddal akarják megértetni ma
gukat. Az angol „Spectator" is hozott 
legutóbb egy levelet Eszterházy 
Móric gróf tollából, melyben a félre
vezetett szomszédot kioktatja a leg
szükségesebbekre. A levelet érdekes
ségénél, de nagy jelentőségénél fogva 
is itt közöljük.

Levél a „Spectator11 szerkesztőjéhez.
Engedje meg, hogy november 2-iki szá

mának News of the Week és Scotus Viator 
levelében foglalt téves állításokat helyreiga
zítsam. A szomorú nevezetességű csernovai 
lázongásnál a 14 halott és 13 súlyosan sebe
sültön kivül hároman sérültek meg, nem 
nyolcvanén ; gyermek sem meg nem halt, 
sem meg nem sebesült. A temetés kellő tisz
telettel történt, a kirendelt katonaság és 
csendörség is imára vezényeltetett.

íLehetetlenség volt a helyszínen, vagy 
röviddel azután kimultaknak az utolsó kenetet 
föladni. A pap, Hlinka, saját püspöke áltat 
függesztetett föl szimónia miatt. Többrend
beli megvesztegetést vitt véghez a papválasz
tásnál. Hlinka ellen fölfliggesztése után 
indiiottak nemzetiségi izgatás miatt büntető 
eljárást, melynek során bebizonyull, hogy 
nyilvánosan izgatott saját egyháza ellen. Ami 
Hodzsa interpellációját illeti, a belügyminisz
ter ráolvasta a Slovenskj Tijzdtnnik augusztus
6-iki szamában megjelent azt a képtelen és 
láziíó tendenciájú állítását, hogy a románok 
a belényesi választásnál (hol egy izgató 
szúrást kapott) csak azért győztek, „mert 
nem sajnálták a vért.u A Pester Lloyd-m

Hagy kaiátayi mm ! Időtartam: 
december hó 31-ig! Nagy kaiácnyi o r r a i !
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Rcndkivüli alkalmi t ö r ! L r t i n u  m .  c o  r w
divatáruházában Turócszentmártonban. Rendkivi alkatini vásár
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hivatkozva, art tanácsolja a Spectator, hogy 
Magyarország térjen vissza Deák politikájá
hoz. Majd Scotus Viator azt állítja, hogy 
nincs tót gimnázium, mert még azt a hármat 
is, mely fennállott, állítólagos pánszlávizmus 
miatt föloszlatták. Ezeket a gimnáziumokat 
azonban még 1874-ben oszlatták fel, tehát 
még Deák Ferenc életében, Doákpárti kor
mány idejében, nem állítólagos, bebizonyított 
pánszlávizmus miatt. A vizsgálat (melyet 
kettőnél protestáns egyházi hatóság s egynél 
a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
vezetett Zólyommegyo kdrirata alapján) ki
derítette államellenes liléiméi két, melyek 
.következtében ő felsége a kormány előter
jesztésére 1874. augusztus hónaj) 20-án kelt 
elhatározása alapján mind a három gimnázi
umot föloszlatta.

Scotus Viator amaz állítására, hogy a tót 
nyelvet elhanyagolják, azt válaszolom, hogy 
a legutolsó hivatalos statisztikai kimutatások 
szerint 7202 népiskola van, amelyben a taní
tási nyelv nem magyar: 13.269 hitfolekezeti 
népiskola közül 502-hen tisztán tót a tanítási 
nyelv, 2119 ben tisztán oláh, 382-ben tisztán 
német. 180-ban tisztán szerb.

Ami Sárosmegyét illeti, ott tudtommal a 
lakosság 66 százaléka tó t: 233 iskolából 
csak negyvennyolc a tiszta magyar. Hogy a 
magyarok tót gyermekekre vadásznak, kép
telen mese. "A valóság az, hogy a 80-as 
években Trencsénvármegye humanitárius 
szempontból mozgalmat indított ama nagy
számú árvák érdekében, kiknek szülőit abban 
a megyében dühöngő járvány elragadta. Föl
hívást bocsátott ki, hogy oly személyek, akik 
ezeket fölnevelni, vagy örökbe fogadni haj
landók, jelentkezzenek — akár magyarok, 
akár nem. Ily jelentkezések .mind jegyző
könyvileg vétettek föl: Petrás Károly tren- 
csénmegyei árvászéki elnök erről jelentést 
adott k i ; ily alapon történt az átadás, minden 
kényszereszköz nélkül. Igaz, hogy később 
pánszláv izgatók hamis színben tüntették föl 
ezt a mozgalmat, megrágalmazták annak 
vezetőit, minek következtében pörök támadtak.

A turócszentmártoni tót Maticá-1 hasonló
képp Deák életében oszlatták fö l. A vizsgála
tot a belügyminiszter rendelte el. Justh József 
alispán vezette és kiderítette, hogy a Matica 
irodalmi működés címén politikai izgatást 
folytatott, a legféktelenebb gyűlöletet oltva a 
tótokba a magyarok ellen. Az az állítás, hogy 
tót könyvtárakat fölégették, vagy elkobozták, 
teljesen valótlan. Arai a tót sajtót illeti, meg
említem, hogy Budapesten magában nyolc 
tót lap jelenik meg, az ország területén 
tizenhat.

A múlt választásra vonatkozólag: hét 
pánszláv képviselő jutott be a parlamentbe a 
magyar érzelmű tót képviselőkön kívül. Senki 
sincs jogosítva azt állítani, hogy Magyar- 
országon valaki csak azért, mert nem bírja 
a magyar nyelvet, akár a bíróság, akár a 
hatóságok részéről igazságtalan elbánásban 
részesülne. Magyarországon nem is követel
jük a magyar nyelv használatát oly mérték
ben, mint követelik északamerikai államokban 
az angolt.

Általánosságban szólva, talán nem téve
dek, ha azt hiszem, hogy az angol közvéle
mény Magyarország mai helyzetében, a 
koalizált pártok hatalomra jutását oly kiinduló 
pontnak tekinti, amelyből szinte logikailag 
következik az ultra sovinisztikus irány s hogy i

ennek folyománya egyfelől a nem magyar 
ajkuaknak biztosított jogok tzükitéte, másfelől 
nemzetközi vonatkozásokban a kínálkozó es
hetőségek kihasználásának kiszámíthatatlansága 
és ennélfogva a bizonytalanság állandósítása.

Csakis ennek a lélektani diszpozíciónak 
tulajdoníthatom azt, hogy az angol sajtó 
ellentmondás nélkül ad tért olyan panaszok
nak és követeléseknek, melyek a magyar 
nemzetnek annyi áldozattal és vérrel szerzett 
állami és alkotmányos jogait, semmibe sem 
veszik és a magyar államnak mind a ter
mészet törvényei által, mind az ezeknok 
megfelelő ezer éves történelmi fejlődés által 
elért egységét veszélyeztetik.
$  A közelmúltban nálunk lezajlott küzdelem 
nem volt forradalmi irányú. A nemzet nagy 
része csak azért mént bele a harcba, mert 
féltette a parlamentárizmust, az Angliából 
átvett azt a kormányrendszert, amelyhez a 
magyar nemzet rendíthetetlenül ragaszkodik ; 
nemcsak azért, mert a szabadságnak, hanem 
azért is, mert állama függetlenségének bizto
sítékát látja benne. Deák és András sg poli
tikájának hívei ezért csatlakoztak a nemzeti 
éllentálláshoz.

Es a harc befejezése nem rendítette meg 
a monarkia hatalmi állását. Az nem volt uj 
harc kezdete, hanem a réginek befejezéso; 
nem start, hanem goal.

A mai képviselőház többsége guvernemen- 
tális. Bizonyítja ezt az, hogy Ausztriával 
megköti a gazdasági kiegyozést. A mai kép
viselőház többsége nem teszi ki rázkódtatás- 
nak a monarkiát. Királyával harmóniában 
akar kormányozni, akit az egész magyar 1 
nemzet, szeret és tisztel. Nem ellene, hanem 
rossz tanácsosai ellen folyt a harc.

Teljesen téves az a sajnos, Angliában is 
hallható nézet, hogy a jelenlegi soviniszta 
Magyarország a monarkia erejét gyöngíti s 
ennélfogva az európai egyensúlyra és békére 
káros hatással lehet.*

Anglia annak idejében az Írek ellen 
kemény törvényeket hozott. Poroszország 
Pózenben Jiua erősen germanizál; Magyar- 
ország e példákat nem követte a múltban és 
nem akarja követni a jövőben sem. Csupán 
kormányzati egységét tartja fönn és fogja is 
föntartani, bármit ir a félrevezetett külföldi 
sajtó. Ettől nem térhet el, különben öngyil
kosságot követne el, saját és Európa békéjét 
veszélyeztetve.

Északeurópának egyik hírneves Írója, aki 
magát bírónak veti föl oly ügyekben, ame
lyekhez nem ért és aki azt hiszi, hogy mivel 
irodalmi sikerei voltak, joga van elevenekről 
és holtakról Ítélkezni, Björnson azt irta, hogy 
Magyarországnak egyetlen nagyipara a ma
gyarok gyártása. Nincs igaza. Ha igaza volna, 
ma nem élne Magyarországon sok millió 
ner.i magyar.

Vajha az angol sajtó ne engedné magát 
és az annyira tisztelt és szeretett angol nem
zetet félrevezetni.

Csákvár
Esterházy Móric gráf, s. k. 

országos képviselő.

Amikor Mudrony Pál hiába vár, A oser- 
nova> esetről lesz itt szó megint. Ebben az 
ügyben tudvalevőleg a hivatalos vizagálat 
kiderítette már, liogy ennek ódiumát az ott 
jelenlevők közül senkinek nyakába varrni 
nem lehet. Ila terhel valakit a felelősség, az'

távoli szemlélője volt az eseményeknek, mit 
izgatással maga célzott és előkészített. Ma 
már mindenki tisztában van vele, hogy kinek 
nevében haltak meg ott s igy kinek áldozatai 
voltak azok tulajdonképen. Csak Mudrony 
Pál tesz úgy, mint aki minderről a sok kel
lemetlen adatról tudomással bírni nem akar. 
Neki a hivatalos vizsgálat eredménye, minisz
ter nyilatkozata — nulla, mert nem az ő 
szellemében beszélnek. — Azt kell hinnünk, 
hogy több vizet reméltek malmukra hajtani 
ebből az esetből, mint amennyit nekik kiszo
rítani sikerült. Legfőbb zsilipjük ugyanis fel
mondta a szolgálatot ott, amikor a szándékos 
öldöklés piszkos vádját a hivatalos vizsgálat 
megcáfolta s igy a malom meddő pontra 
jutott. Nem tud hitelre találni a híresztelés a 
magyarok brutális, öldöklő nemzetiségi poli
tikájáról, legalább olyan mértékben nem, a 
mint azt ott látni szeretnék. De aki rágal
mazni tud, az tud egyebet is.

Mudrony Pál nőm azért pártvezér, hogy 
az ilyen helyzeten is segíteni ne tudjon. — 
Komikus felsöbbséget erőltet magára és mint 
az olyan ember, akinek sok, igou sok hatalom 
adatott, fölényes hangon kérdőre vonja gróf 
Andrdssyt, hogy miért nem kerített már 
valami bűnbakot? Teszi őzt a „Nár. Nov.* 
hasábjain nyílt kérdés alakjában. „Egészen 
mostanig v á rta in ...“ azt mondja a nagyvezér 
méltó felháborodásában afölött, hogy ime, az 
ő türelmét az a gróf Andrássy mennyire 
igénybe veszi.

Az egész dolog nagyon furcsa, hogy épp 
azok akarnák tudni az igazságot, akik jobban 
ismerik annak minden rugóját, mint a minisz
ter maga. De nem is lehet ez komoly kérdés, 
mert ha annyi érdek fűzné őket ahhoz, hogy 
Andrássyt ez ügyben mégegyszer vélemény- 
adásra bírják, úgy nem itt hozakodtak volna 
elő vele, ahol azt meghallani magyar ember 
legalább is nem köteles, hanem ott, ahol a 
válasz elöl kitérni nem lehetett volna. Csak
hogy — nemde Hodzsáéknok elesett a ked
vük attól, hogy a savanyüszőidbe még egyszer 
beleharapjanak.

No de nem is azért Íródott ez a nyílt 
levél, hogy arra válasz is érkezzék, sőt éppen 
azért, hogy — ne érkezzék. Ezt a hallgatást 
újból kamatoztatni lehet ott, abol a rémmesék 
hitele veszendőben volt már. Ez egyszer maga 
Mudrony Pál is azt akarja, hogy hiába várjon,

Hlinka proklamiíciója.
Tisztelt urak ! Drága testvéreim! Sokan 

kételkedtetek, hogy dicsőséges utam és sok 
erkölcsi vívmányom után az önkéntes szám
űzetést választom. Teljes joggal: a cseh 
testvérek földjén való tartózkodásom telve 
volt spontán boldogsággal, utaim pedig a 
győzelem utjai voltak. Ilyet még nem éltem 
át soha. Az ilyen helyzetet nőin szereti az 
ember fölváltani két esztendős fogsággal cs 
bilincsekkel. Én mégis ezt az utóbbit válasz
tottam, és gondolom joggal. Emberek vagyunk, 
a mások fölött való Ítélkezésben a possziiniz- 
mus vezet minket, igy [Ítélhettetek fölöttem 
és igy Ítélhetett, különösen az én népem is, 
amely most fájdalmas félénkséggel kiséri min
den lépésemet.

A férfi öntudata és a nemzet becsülete 
követelte tőlem a nagy áldozatot, hogy 
az igazság tudatával fogságba menjek. Itt
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Yíipyok hallom a nehéz kapuk nyikorgását, 
érzem a penész és doh fojtó szagát. Csurog
nék már az igazság által részemre előkészí
tett bilincsek, melynek élén Chudorszky áll. 
Megyek, mint a sereg nélkül maradt rezér, 
elfásultan, érzéketlenül a sötét éjszakába. 
Elvágtak enyéimtől és a legtörzsökösebb 
magyarság körébe dobtak, ahol a mi fog
lyunkon, Húrban V. Srotozáron kívül tót 
embor lába alig járt még valaha a saját 
jóvoltából. Nehezen. Híveimet Vácra tették, 
csak engem küldtek ide.

Ellenségeimet bizonyára nem valami szép 
gondolat vezérelte ebben a lépésükben: 
minél jobban elkeseríteni a fájdalmat, a két 
évi elvesztett szabadság fölött. Elszigeteltek 
teljesen, elvonták annak a vigasznak leg
utolsó szikráját, is, hogy valaha engem itt tót 
meglátogathasson, megvigasztaljon. Kiszakí
tottak, mint a mi fenyőnket s átültettek 
idegen talajba.

Szegeden vagyok már, hogy fogságomat 
megkezdjem. Kezdem pedig a legszebb 
reményekkel, nem az én személyemet illető
leg, do az én nemzetem iránt. Igazság még 
soha sem szenvedett hiába, a mi tót igaz
ságunk sem fog hát szenvedni hiába!

Elhagyatottságomat egyedül az teszi el
viselhetővé. Mikor férfias elhatározásom meg
érett, az igazság szavait tartottam szem előtt: 
„Ismerjétek meg az igazságot s az igazság 
üdvözít majd titeket!* A mi igazságunk most. 

a Golgota fájdalmas utján halad, sok keserű
séget kell nyelnie, de rövid időn belül győz
nie kell és győzni is fog. Mos* a börtönöket 
megrakják velünk, a törvényszékek elé haj
szolnak minket és mi megyünk, bár előre 
tudjuk, mi vár ott reánk. De éppen ebben 
látjuk a szabadság feslő bíborát, a bilincsek 
csörgése előre jelzi a szabadság föltámadá
sának napját.

A szabadság különös virág, csak a bör
tönben és bilincsek között nő, fejlődik; a 
nap csak akkor ismeri már meg, amikor 
megerősödött; kell, hogy a kazamaták sötét 
kamráiban s a földalatti börtönökben vettes
sék el. A mi szabadságunkhoz még sok 
minden csak fejlődik. Nincsenek iskoláink, 
papjaink elhagytak, a tanítókat pedig vérezni 
engedik. A magyar hierarchia teljes súlyával 
ránk nehozedeit. Fölfüggesztenek, üldöznek 
minket. Ha ezt nem tehetik, úgy legalább 
egyházi átokkal sújtanak bennünket és ha a 
vértanuknál szentebb életűek lennénk is. A 
„Ludové Noviny"-t, ezt a legkatholikusabb 

és legkonzervativebb orgánumot szintén az 
egyház átkával akarják megfojtani. X. Pius 
pápa encyklikáját: „Pascendi gregis Domi- 
nici" homlokunkra sütötték. Leggyengébb 
lapunkat fejbeverték.

Közel két hónapja, jártam közietek, test
véreim, beszéltem iskoláitokban és kated
ráitokon nyilvánosan. Vájjon sértettem-e vala
kit szóval vagy tettel? Ti hivatva vagytok 
ítélni fölöttem. Legszélsőbb ellenségeimről is 
mértékkel és óvatosan beszéltem, meg akar
tam tartani az Ur parancsát: „Úgy világítson 
a ti világosságtok, hogy megláthassák jó 
cselekedeteiteket 1“ ítéljetek fölöttem, minden 
tartózkodás nélkül átengedem magam. Lel
kemben két virág: a vallás és haza virága 
él a legtökéletesebb harmóniában. Egyik a 
másikat kiegésziti, kölcsönösen föltételezi, 
egyik a másikból él, egymás nélkül létezni, 
élni nem képesek. Es lám, engoin, aki

Krisztusnak ezt az elvét képviseltem, meg- 
I fosztottak állásomtól, lapomat pedig, a „Lúd. 

Noviny“-t egyházi átkok utján készülnek 
tönkro tenni.

Itt valami sulyosan megbetegedett, az 
pedig nem más, mint a magyar püspökség 
jogtalan sovinizmusa. Emiatt szenved a vallás, 
az erkölcs és a mi szabadságunk. Ez csirá
jába fojtja el legszebb törekvéseinket. Egy
házi fölkelést, forradalmat tulajdonítanak 
nekünk, bár nem tesszük egyebet, mint véde
kezünk a jogtalan és igazságtalan támadások
kal szemben. A cseh és morva lelkészekhez 
fordulok ma, hogy ők védjenek bennünket, 
mert a mi lelkiatyáink a zsidóktól való félel
mükben hallgatni fognak. Forduljatok eseten
ként illetékes helyekre, terjesszétek ott elő 
a mi lelki termékeinket és kérjétek ki azokra 
a bírálatot. No engedjétek, hogy a vallás és 
a tót igazság legerősebb bástyája beomoljon. 
A birlap ma iskolát pótol. A mi lapunk 
káténk, abc-énk, imádságunk és hitvallásunk 
egyaránt. Nélküle elvesznek a tótok, vagy 
pedig a heloták és rabszolgák öntudatlan 
tömegévé válik, mely az ellenség intésére 
meghalni is kész. Védjétek tehát a mi saj
tónkat.

Talán sokat is Írtam és szükségtelenül, 
de a két esztendős fogság küszöbén kénys/.e- 
rifett erre a szeretet, nemzetem és egyházam 
iránt. Most leteszem a fegyvert, búcsút mon
dok a világnak.

Drága testvéreim és enyéim, fogadjátok 
szeretetem és köszönetéin őszinte 'kifejezését 
a sok jóiéiért, melyekben köztelek és tőletek 
részesültem. Emlékezzetek rám, a nektek élő 
és örökké hálá i testvéretekre, Hlinka Andrásra, 
a fogolyra.

*

Ezek Illinka utolsó sorai, miket fogsága 
élőit a nyilvánossághoz intézett. A cseh és 
morva testvérekhez címezi ugyan, de azok 
mégis a népnek szólnak. Ahhoz a néphez, 
melyet már eddig gondolkodásából kiforga
tott, melynek féktelen hatalmi vágyában a 
nyakára ült teljesen s melyet igy joggal 
a saját népének nevezhet, mert az a szeren
csétlen tömeg megszokta már, hogy bolyette 
Hlinka gondolkodjék és akarjon. Soraiból 
kitetszik az a tudat. Tisztában van vele, hogy 
o t t : Liptóban legalább sokaD, igen sokan 
vannak, akik tőle várják lelkűk táplálékát s 
tőle lesik az intést, mely akaratukat meg
indítsa. Ez magyarázza meg gőgjét is, mely
ben már odáig halad, hogy hatalmát kiter
jeszti nemcsak azokra, akiket megrontott, de 
akikkel eddig osztozni is szokott: izgató 
társaira is. Ezekről is már mint „híveiről" 
beszél csak. Abban is figyelmes megkülön
böztetést akar látni, hogy ezeket Vácon 
hagyták, őt pedig Szegedre vitték, hogy ott 
teljesen el legyen szigetelve majd. ő t veszé
lyesebbnek tartják tehát, mint a többit, vele 
szigorúbban is akarnak bánni. Ebből merít 
aztán magának újabb tekintélyt, mellyel a 
többiek fölé kerekedni törekszik. Mi sem 
jellemzi Hlinka hatalmi vágyát jobban, mint 
ez az eset. Most már minden áron első akar 
lenni. Egyenlő ő senkivel sem lesz! Hogy 
milyenek lehelnek azok a tervek, melyok 
annak a demagógnak agyát lekötötték, azt 
még csak sejteni sem lehet olyan kalandornál, 
aki átok érdekében a vért, a mások vérét 
sem kíméli. . .  De némi halvány fogalmat 
szerezhetünk rögeszméjéről előbb kelt levelé

ből, melyben bizonyára akaratán kívül meg
csúszott a tolla, amikor elárulta, hogy 6 
„saját városában", „saját palotájából", „saját 
népét" „kormányozni" akarja. Ez az őrület
tel tisztára azonos. Es itt gondolkodóba esünk 
afölött, hogy ez az ember valóban beszámít
ható ura-e totteinek, vájjon Szegőd helyett 
nem-e a Lipótmezőre kellett volna őt elhe
lyezni inkább? Hogy a hatalomvágy rugója 
minden cselekedetének, az kitűnik abból, 
hogy többszöri elvtagadásávnl keresett egyéni 
érvényesülést, hogy ezt látta megsértve akkor, 
amikor Rózsahegy ügyeibe való kontárkodá
sánál a körmére vertek és hogy ez vezette 
őt a nép fölizgatására, melynek segélyével 
személyes ellenfeleit tönkre tenni törekedett. 
De legutóbbi viselkedését magyarázni már 
nem is szükséges. Aki kiáltványokat bocsát 
ki a néphez, melyben annak két évre föl
adatokat ró, aki ezen föladatok támogatására 
idegen nemzetek sajtóját is fölhívni elég 
merész, aki tehát olyan jogokat gyakorol 
máris, melyek több százezer ember föltéflen 
engedelmességét föl tételezik, az — csak nem 
lehet szerény.

Van már lapja is. Legutóbbi leveléből 
tudjuk meg, hogy az egyház által kitiltott 
„Ludové Noviny“*t szemelte ki arra, hogy 
céljaira az utat egyengesse. Egyelőre meg 
fog elégedni annyival is, hogy kultuszt 
csináljon a névből, melyhez mi eddig csak 
bűnöket láttunk sorakozni; később — ki 
tudja — mihez fog majd ? Es ez az explébános, 
aki magáról azt írja, hogy szentebb életet él 
minden vértanúnál, aki vallásosságával szen- 
veleg mindenfelé, betetőzi cselekedeteit avval, 
hogy éppen azt a lapot választja magáénak, 
mit saját vallása kitiltott.

Hlinkától megszabadulunk két évre, de 
itt lesz a „Lúd. Nov.“, mely a mérget ter
jeszteni fogja.

Társadalmi szükséglet.
Minden ember, ki rendszeres hivatását 

lelkiismeretesen végezte, lelki szükségét érzi 
annak, hogy legalább rövid időre olyan helyet, 
olyan környezetet keressen fel, hol a társa
dalmi válaszfalak leomolván, senki sem érzi 
a magasabb hivatal- vagy pénzarisztokrácia 
nyomorító súlyát, hol tehát véleményét min
denki szabadon nyilváníthatja s a mindennapi 
élet fáradalmas gondjai után lelke megnyu
godhat és kedélye felfrissülhet.

Miként a gyémántot csak saját pora csi
szolja a legragyogóbb ékszerré, úgy az ember 
is csak embertársainak társaságában csiszo- 
lódhatik, fejlődhetik Ízlésében, gondolkozásá
ban s Ítélőképességében olyanná, hogy az 
emberiségnek hasznos tagja s a teremtésnek 
valóban koronája legyen.

A legnagyobb magyar nemes buzgalommal 
s látnoki hévvel indította mog hazánkban a 
mozgalmat a kaszinók létesítésének érdeké
bon, mert a nemzet történelmi múltjába pil
lantva, tudatában volt annak, bogy hazánk 
nemzeti erejét nem annyira a külháboruk, 
mint inkább a belső villongások, egyenetlen- 
kedések és pártviszályok gyöngítették s kés
leltették abban, hogy nemzetünk magának a 
kulturállamok sorában méltó bolyét elfoglaljon. 
E bajok egyedüli orvoslását az elkülönített 
osztályok között uralkodó elfogultság meg
szüntetésétől, illetőleg a belső intenzív társa
dalmi érintkezéstől remélte.
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indult, csakhamar gyökeret vert az ország 
minden részében ; rohamosan karolták fel az 
üdvös intézményt s ma a legelszigeteltebb 
falunak is meg van a maga megfelelő társas
köre, hol a társadalmi egyenlőség elve mellett 
batátságos hangon vitatják meg a mindennapi 
politikát, élénk eszmecserét folytatnak a tár
sadalmi és gazdasági élet orroslandó bajairól; 
hol az emberek egyesei a kölcsönös vélemé
nyek kicserélésével eszmekörüket bővítik s 
részt vesznek a nemzet fejlődésének irányt 
adó közvélemény kialakításában.

Különösen nagy missziót teljesítenek a 
kaszinók olyan helyeken, hol az embereket 
a nemzetiségi különválás is távoltartja egy
mástól s a nyelvi közösség sincs meg, moly 
az összetartást elősegítse.

A nemzetiségi vidékeken tehát a kaszinók 
hivatalos körébe tartozik az is, hogy jóaka- 
ratu buzgalommal, felvilágosító közlemények
kel, de az erőszakos kísérleteknek még csak 
látszólagos nyoma nélkül iparkodjék a nem
zetiségi elemeket elfogultságuk nyűge alól 
felszabadítani s hazánk zengzetes nyelvét a 
társalgásban lassú, de következetes módon 
teljesen belevinni.

A vidéki kaszinók azonban a hivatásukat 
csak úgy teljesíthetik sikeresen, ha teljes 
organizáció mellett olyan vonzerővel bírnak, 
hogy tagjai ott második otthont találjanak. 
A főváros, valamint, a nagyobb vidéki városok 
lakossága megtalálja a szórakozásnak úgy
szólván minden nemét, de a kisebb vidéki 
városokban, sőt faluhelyeken a kaszinókban 
találják fel az emberek összes szórakozásukat. 
Ezért a vidéki kaszinók hivatáskörét nem 
meríti ki a felsoroltak kultiválása, hanem 
a hivatott vezetőknek arra kell törekedniök, 
hogy gyakori fölolvasások, hangversenyek, 
műkedvelői előadások rendezésével kedélyessé 
tegyék azt a kört; ezzel egyrészt elérik az 
intenzivebb érintkezést, másrészt pedig kultu
rális missziót is fognak teljesíteni. Ezzel le
rójuk hálánkat a kaszinók megteremtője iránt 
s megvalósul majd lelkes próféciája: Magyar- 
ország nem volt, hanem lesz!

Vármegyei élet.
A közigazgatási bizottság ülése.

A vármegye közigazgatási bizottsága Justh 
Ferenc főispán elnöklete alatt a f. hó 12-én 
tartotta rendes havi ülését.

Jelen voltak: Beniczky Kálmán alispán, 
Keviczky István árvaszéki elnök, Csepcsányi 
Sándor tb. főjegyző, Rakovszky Iván dr. tb. 
aljegyző, Lax Adolf dr. tiszti főügyész, 
Kaczvinszky Kálmán kir. tanácsos pénzügy- 
igazgató, Skulteti József dr. királyi ügyész, 
Bolemann János dr. vármegyei tiszti főorvos, 
Borbély Kálmán kir. főmérnök, Keviczky Imre 
közgazdasági előadó, Klimo Vilmos, Rosza 
János és Róth Emil bizottsági tagok.

Elnöklő főispán a megjelent tagok szívé
lyes üdvözlése után az ülést megnyitja.

Csepcsányi Sándor tb. főjegyző bemutatja 
Schnürer Blincer János, Gasper János szklenói, 
továbbá Figura András klicsinyi lakosnak 
kivételes nösülési engedély iránt beadott kér
vényét. A kellőleg felszerelt kérvények pár- 
tolólag a honvédelmi m. kir. miniszterhez 
terjesztettek fel.

Előadja Schvarz József alsóturcseki lakos

mezőrendőri ügyben történt fölebbezését, de 
a bizottság az elsőfokú ítéletet indokainál 
fogva helybenhagyta.

Bemutatja a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszternek a kostyáni őrház és megállóhely 
létesítése tárgyában a közigazgatási bizottság
hoz intézett leiratát. A leiratból kiemeljük a 
következőket:

Kostyán és a vele szomszédos közsé
geknek a budapest—ruttkai vonalon a 
3013/14. szelvények közt feltételes meg
állóhely létesítésére irányuló kérelme ügyé
ben a közigazgatási bizottságnak folyó évi 
julius hó 12-én 530/kb. szám alatt kelt 
felterjesztésére az érdekeltekkel leendő 
közlés végett értesítem a közigazgatási bi
zottságot, hogy miután az érdekelt közsé
gek kijelentették, hogy a kérelmezett meg
állóhely létesítési kö ltségeiig  a folyó évi 
május hó 6-án 31377. szám alatt kelt le
iratomban megkívánt mértékben hozzájárulni 
nem képesek, kérelmüket figyelembe vehető
nek nem találtam.

De nem teljesíthetem az érdekelt köz
ségeknek azt a további kérését sem, hogy 
közrendőri és közbiztonsági szempontból a 
3013/14. szelvényeknél egy őrház sürgősen 
felépittessék a célból, hogy az ottlevő út
átjáró egy pályaőr közvetlen felügyelete 
alá kerüljön.

A kérdéses útátjáró a 207. számú őr- 
háztól kezelt, teljesen megbízható és jól 
működő előcsengetyümüves vonósorompóval 
van ugyanis ellátva, épp úgy, mint az 
állam vasúti vonalhálózat igen számos ha
sonló és nagyobb forgalmú útátjárói és ha 
érdekeltek által felhozott okokból hasonló
képen mindezen útátjárók mellé külön őr
házat kellene építeni és külön őrt kellene 
állítani, ez elviselhetetlen költségekkel ter
helné a vasút intézetét.

Ha a közönség a sorompó figyelmeztetési 
táblán foglaltakat betartja, semmi szükség 
nincsen külön őrhely költséges szervezésére.

Az érdekeltség a miniszteri rendeletben 
foglaltakról értesíttetik.

Schulz Lajos téglagyáros által Szucsányban 
építtetni szándékolt lóüzemro berendezendő 
iparvasutra nézve a helyszíni tárgyalás kitü- 
zetik és arra az érdekelt lél, továbbá a megye 
alispánjának elnöksége alatt Borbély Kálmán 
főmérnök, Cserei Emil és Újhelyi Attila kül
detik ki.

Ezt követőleg néhány utadóleirás iránti 
kérvény mulattatott be, melyet a közigazga
tási bizottság Rakovszky Iván dr. előadó vé
leményéhez képest törölni rendel.

Kaczvinszky Kálmán kir. tanácsos pénz
ügy igazgató bemutatja az általa képviselt 

' közigazgatási szak november havi állapotáról 
szóló jelentését.

Az 1907. november havában befizettetett: 
egyenesadóban 111 460*43 korona, hadinen- 
tességi díjban 5540 30 kor., országos beteg- 
ápolási pótadóban 8402*27 korona, mely ered
mény az előző év hasonló időszakához képest 
egyenesadóban 41190*34 koronával, országos 
betegápolási pótadóbari pedig 1591*06 koro
nával kedvezőtlenebb, inig hadmentességi 
díjban 889*66 koronával kedvezőbb.

Az említett befizetések után az elmúlt 
hónap végével hátrálékban maradt egyenes- 
adóban 129.124*65 korona, hadmentességi 
díjban 20957*09 korona, országos botegápo- 
lási pótadóban 4418 84 korona, mely ered

mény az elmúlt év hasonló időszakához képest 
állami egyenesadóban 60.713*14 koronával 
kedvezőbb, inig a hadmentességi díjnál 
1148 58 koronával, az országos betegápolási 
pótadónál pedig 5860*90 koronával kedvezőt
lenebb.

Bejelenti továbbá, hogy a felsőturcseki 
tüzkárosultak részére a in. kir. pénzügyminisz
ter 1907. évi 99113. szám alatt kelt rende
letével 116.680 korona. 10 év alatt, törlesz
tendő kamatmentes kölcsön engedélyeztetett.

A bizottság a jelentésben előadottakat 
tudomásul vette.

Bolemann János dr. vármegyei tiszti fő
orvos bejelenti, hogy az általános közegész
ségi állapot az elmúlt november hónapban 
kevésbbé volt kedvező, mint a megelőző 
hónapban. Gyakoriak voltak a légző szervek 
hurutos bántál mai, több esetben volt tüdő- 
gyuladás. sok esetben pedig csuzos bántalmak 
észlelteitek.

A fertőző betegségek közül Turócszent- 
mártonban a fültőinirigylob lépett fel, mely 
azonban már szünőfélben van. Járványos jel
leget mutatott még Znióváralján a kanyaró, 
hol eddig 18 eset, fordult, elő. Szórványosan 
mutatkozott vörheny, roncsoló toroklob, hasi 
hagymáz és hörkhurut. Ez utóbbi leginkább 
Znióváralján.

Az időszaki vizsgálatok kielégítő ered
ménnyel jártak.

A köztisztaság főleg Turócszentmártonban 
nem kielégítő.

Az iskolák és óvodák vizsgálatánál néhány 
frachomaeset észleltetek s a gyermekek rög
tön kezelés alá vétettek.

Hullaszállitási engedély egy esetben ada
tott ki.

Orvosi hullaszemle két esetben volt, de a 
boncolás mindkét esetben mellőztetek.

Több tárgya az ülésnek nem lévén, az 
elnöklő főispán az ülést bezárta.

h í r e k .

Református Isteni tiszteletet tart Sedivy 
László nyitrai lelkész a folyó hó 15-én és 
22-én Ruttkán az állami iskola helyiségében. 
Az isteni tisztelet mindkét napon délután 
fél 3 órakor kezdődik.

Közgyűlés. Vármegyénk törvényhatósági 
bizottsága a folyó hó 16-án tartja negyedévi 
rendes közgyűlését. A közgyűlésre szóló meg
hívók a tárgysorozattal egyetemben már 
szétküldettek. Az állandó választmány ülése 
szombaton 10 órakor folyt le.

Elhalasztott táncmulatság A Turócmo- 
gyei magántisztviselők és keresk. alkalm. 
egyesülete értesíti a közönséget, hogy a 
folyó hó 21-éré az izr. hitközség tanácstér 
mébe meghirdetett táncmulatság közbejött 
akadályok miatt 1908 január 4-én fog neve
zett helyen megtartatni.

UJ táviróhivatal megyénkben ciinü hí
rünkre a következő levelet kaptuk: „A Fel
vidéki Iliradó folyó évi 50-ik számában „Uj 
táviróhivatal megyénkben* din alatt egy 
közlemény jelent meg, mely Valcsa község 
képviselőtestületét ázsiai elmaradottsággal 
vádolja amiatt, hogy a Pribócon létesítendő 
uj táviróhivatal berendezési költségeit nem 
szavazta meg. A cikkíró elég meggondolat
lanul gyanúsítja továbbá a képviselőtestületet, 
mintha ez a felállítandó táviróh iratait való
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ságos veszedelemnek tartaná s ebből kifolyó
lag az e tárgyban megtartott .értekezleten 
való megjelenéstől a községi. .bírót eltiltotta 
volna. — Ezekkel szemben több képviselő
testületi társain nevében határozottan kijelen
tem, hogy Valcsa község képviselőtestülete 
távolról sem irtózott a szóban levő táviró- 
hivatal felállításától, sőt ha ilyen hivatal a 
község területén létesülhetne, szívesen hozzá 
járullt volna a kívánt csekély pénzösszeggel 
is, anélkül, hogy a szomszédos községek 
hozzájárulását kérte volna: de miután ezen 
hivatal előnyeit első sorban Pribóc község 
fogja élvezni: a képviselőtestület többsége 
természetesnek találta, hogy a táviróhivatal 
berendezésére szükségelt, amúgy is jelenték* 
télén költséget a legelső sorban érdekelt 
község a sajátjából fedezze. Végül a községi 
biró egyéni szabadságának korlátozásáról szóló 
hir minden alapot nélkülöz. — Egy képviselő
testületi tag.

A temető tolvajai. Az elmúlt hét egyik 
napján a jahodnikiak arra ébredtek, hogy a 
tulajdonukat képező halottasházat valami 
akasztóíavirágok teljesen széthordták. De a 
betyárok még ezzel sem érték be, hanem a 
temető fakeresztjeit is kitördelték s azt is 
magukkal cipelték. A gyanú természetesen a 
falu körül lakó cigányokra esett. Neiu hiába. 
A nyomozó csendőrség megtalálta a cigány
bódékban a lopott fatömeget s a gaztett 
elkövetőit pedig Bcrko János, Gregor András 
és Czickó András személyében letartóztatta s 
átadta a helybeli járásbíróságnak.

Betörést követtek el a folyó hó 10-én 
Spitzer Albert helybeli kereskedőnél. A be
török felfeszitetiék az utcára nyíló ablak vas
tábláját, félrahajlitofták a keresztvasakat s az 
igy tört résen bemásztak az üzletbe. Garáz
dálkodásuk közben úgy látszik megzavarta 
valami őket, mert kisebb holmik elemeléso 
után mogszöktek. A csendőrség nyomozza a 
tetteseket. A megrabolt kereskedő kára alig 
30 korona.

A csernovaiak segítése. A csernovai 
zendülés áldozatainak segitségére az országos 
magyar szövetség rózsahegyi bizottsága eddig 
több mint 12.000 koronát gyűjtött össze. A 
bizottság tegnapelőtt Palugyay Móric dr. 
főispán elnöklésével Rózsahegyen ülést tartott, 
melyen a segítés módját vitatták meg. Első 
sorban a zendülés áldozatainak árvái kaptak 
nagyobb összegeket. Azután a megsebesül
te knek utaltak ki segítséget. Chudovszky 
Géza törvényszéki elnök indítványára a bizott
ság elhatározta, hogy a vizsgálati fogságban 
lévők családjai részére is juttat segitséget. 
A tót nemzetiségi párt gyűjtése eddig közel 
harmincezer koronát tesz ki. Ennek egy 
része Cseh- és Morvaországból származik. A 
gyűjtést, folytatják, mert hir szerint a vagyon
talan csernovai áldozatok árváinak egy pán
szláv pénzintézet közvetítésével földbirtokot 
akarnak vásárolni.

A csavargónő bflne. Nemecz József pri- 
bóci lakos vígan szán tógát ott s nem is gondolt, 
arra. hogy az országúton hagyott, szekéren 
felejtett holmiját valami baj érje. Munkája 
végeztével, midőn öltözködni akart, sajnálattal

tapasztalta, hogy téli kabátja nincs sehol. A 
mint a faluba érkezett, kárát rögtön bejelen
tette a csendőrségnek, ki még aznap letar
tóztatta a ka háttól vh jt, Brezani Józsefnét.

A karácsonyi és njévl bevásárlások
alkalmából olvasóközönségünk figyelmét fel
hívjuk Teszdk 8. órás és ékszerésznek 
lapunk mai számában közzétett hirdetésére.

A „Táród Árnház" a jövő hét folyamán 
már a közönség előtt, megnyílik. Gazdag 
választékot fog nyújtani norinborgi játék- és 
díszműáruval, melyek karácsonyi- és újévi 
ajándékokul a legalkalmasabbnak Ígérkeznek. 
Ajánljuk a közönség figyelmébe ezt az uj 
vállalatot, mely kiváló cikkeinek olcsó és 
szabott árával nálunk valóban hasznos újítást 
hoz. Az áruház a főtéren, a Balko és Starko 
szálló tőszomszédságában várja az érdeklő
dőket.

Tolvajosemete. Szép rokordot ért el 
Hriimyák András 14 éves priekopai suhanc a 
tolvajlás terén. Rövid néhány nap alatt nem 
kevesebb, mint három lopást követett el más
más tulajdonosok kárára. Starke Pál turóc- 
szentmárioni lakostól két kilogramm mézet, 
Blaho Pál priekopai lakostól feltörve a szo
bában lövő szekrényből 3 koronát, a Doni 
helyiségeiből egy perselyt 5 korona tartalom
mal emelt el. A csendőrök kinyomozták a 
fiatal tolvajt s átadták a helybeli járás- 
bíróságnak.

Legnemesebb karácsonyi ajándék: Csa
ládunk javára szóló életbiztosítás, minőt a 
legkülönfélébb módozatok szerint a ján l: Wix 
Miksa, a „Triesti általános biztosító társaság" 
(Generáli) helybeli képviselője.

Vakmerő Olgánynők. Párját ritkító vak
merőséggel rabolták meg Kairó Miklós orosz- 
mokrai illetőségű oláh munkást Czickó Mária 
és Berkó Gregor Paulina jahodniki cigánynők. 
A mit sem sejtő munkást a falu végén meg
rohanták s leteperve a földre, inge alatt hor
dott börzacskó-pénztárcáját előhúzták és le
akasztva nyakából, azzal megugrottak. A 
inegrabolc munkás rögtön a csendörségre 
sietett, hol előadta a vele történteket. A 
csendőrségnek sikerült a tetteseket már más
nap kinyomozni.

Az Újság olvasóterme. Nő, erősödik, 
gyarapodik, egyre szépül a mi felséges fővá
rosunk. A mi állításba öltöztetett, vágyakozás 
volt régebbon, ma már valóra vált álom : 
Budapost világváros. Egy kis világvárosias 
színnel Az Újság is tarkítja a főváros eleven 
képót. Teremtett egy közhasznú intézményt 
a fővárosi és vidéki közönségnek és szaporí
totta egy látványossággal a látnivalók töme
gét. Ez Az Újság olvasóterme. A napokban 
nyílt meg a New-York-palotában, tehát a 
főváros egyik legforgalmasabb helyén. Az 
egész nem egyébb, mint egy pazar pompájú 
terem, a mely reggeltől estig egész napon 
át a közönség rendelkezésére áll. Meleg kan
dalló mellett, keleti kényelemben sok kelle
mes, é rd e k o 3  és hasznos dolgot, lalál ilt 
együtt a járó-kelő közönség, amely a terem 
be lépve, Az Újság vendegévé lesz. Az első 
az' olvasnivaló. Lapokat, könyveket, folyóira
tokat kínálnak elsőbben a belépőnek. De

egyéb célokat is szolgál az olvasóterem. 
Jóformán óránként megjelenő lapja lesz a 
közönségnek. Minden hirt, minden eseményt 
itt tud meg legelébb. A sürgönyök egész 
halmaza jelenti majd a külföld és a vidék 
eseményeit, a tudósítók pedig arról gondos
kodnak, hogy a fővárosi eseményeket is 
jóformán a inegtörténés pillanatában jelentsék 
az olvasóterem látogatóinak. Talán fölösleges 
is mondani, hogy tisztviselők is lesznek kéz
nél. a kik minden szükséges felvilágosítást 
megadnak, apró hirdetéseket felvesznek, 
útbaigazítással szolgálnak és a leveleket vagy 
egyél) válaszokat kézbesítik.

A postai osomagok célszerű csomago
lása, helyes címzése. A postaigazgatóság a 
következőket ajánlja a közönség figyelmébe: 
A karácsonyi és újévi rendkívüli csomagfor- 
galom ideje alatt a küldemények késedelem 
nélkül való kezelése csak úgy biztosítható, 
hogy a közönség a csomagolásra és címzésre 
vonatkozó postai szabályokat betartja. Külö
nösen szem előtt tartandók a következők: 
1. Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe cso
magolni nem szabad. 2 Csomagolásra faláda, 
vesszőből font kosár, viaszos vagy tiszta 
közönséges vászon, kisebb értékű és cseké
lyebb súlyú tárgyaknál pedig erős csomagoló 
papír használandó. Vászon vagy papirburko- 
íatfal biró csomagokat, göb nélküli zsineggel 
többszörösen és jó szorosan átkötni, a zsineg 
keresztezési pontjain pecsétviaszszal lezárni 
kell. A pecsételésnél vésett pecsétnyomó 
használandó. 3. A címzésnél kiváló gond 
fordítandó a címzett vezeték és keresztnevé
nek vagy más megkülönböztető jelzésnek 
(pl. ifjabb, idősb, özvegy stb.). továbbá a 
címzett polgári állásának vagy foglalkozásá
nak és lakhelyének pontos kitételére; a 
Budapestre és Becsbe szóló küldemények 
cimirataiban ezenkívül a kerület, utca, ház
szám, emelet és ajtó jelzés stb. kiteendő. A 
rendeltetési hely tüzetes jelzése (vármegye) 
s ha ott posta nincs, az utolsó posta pontos 
és olvasható feljegyzése különösen szükséges. 
4. A címet magára a burkolatra kell Írni, 
de ha ez nem lehetséges, úgy a ciin tatáb- 
lácskára, bördarabra, vagy erős leinezpapirra 
Írandó, melyet tartósan a csomaghoz kell 
kötni. A papírlapokra irt. címeket mindig 
egész terjedelmében kell a burkolatra fölra
gasztani. Fölötte kívánatos, hogy a föladó 
nevét és lakását, továbbá a cimirat összes 
adatait feltüntető papírlap legyen magában a 
csomagban is elhelyezve arra az esetro, hogy 
ha a burkolaton levő cimirat leesnék, olvoszno 
vagy pedig olvashatatlanná válnék, a külde
mény bizottsági fölbontása utján a jelzett 
papírlap alapján a csomagot mégis kézbesí
teni lehessen. Kívánatos továbbá, hogy a 
föladó saját nevét és lakását a csomagon 
levő cimirat felső részén is kitüntesse. 5. A 
csomagok tartalmát ugv a cimiraton, mint a 
szállítólevélen szabatosan es részletesen kell 
jelezni. Budapestre és Bécsbe szóló élelmi 
szereket, illetve fogyasztási adó alá eső tár
gyakat (husnemü, szeszes italok stb.) tartal
mazó csomagok cimirataira, nemkülönben az 
ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken a 
tartalom, minőség és mennyiség szerint ki- 
ir.mdó (pl. szalonna 2 kilogramm, egy pulyka 
3 kilogramm, 2 liter bor stb.) A tartalom ily 
részletes megjelölése a fogyasztási adó kive
tése szempontjából szükséges és a gyors 
kézbesítést lényegesen előmozdítja.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

Ssztetházy-Cognac, jlitbcrt „Gcntry Club” pezsgő
eredeti gyári árakon kapható STEINER SAMU-nál Turócszentmártonban.
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rendkívül erösitő hatással van az egész szer
vezetre, gyógyítja és erősíti a tüdőt.

K ö h ö g é s t  é s  m e g h ű lé s t
bármily makacs és hosszadal
mas is legyen az, a SCOTT-féle 
Emulsió gyorsan megszüntet. — 
Még a sorvadásos betegeknek is 
könnyebbülést szerez a SCOTT- 
féle Emulsió, feltéve, hogy ideje
korán használják, mely esetben 
állandó, tartós gyógyulást ered-

Az Emulsió v á -„  i 
sárlásánál a méliyCZ.
SCOTT-féle Egy eredeti üveg ára Z K 50 fillér.

1 8figyeiembeÜk Kapható a gyógyszertárakban.
venni. g© £©£© © g© g<svgg£© © gg<£© © © © ©

Valódi prágai unka!
Kilója 2 Korona 4 0  fillér.

y  KaphatóHEDA B.
fűszer- és csemegeiizlEfében Turtantm árton.

Asztali borok; rörrí- és likőr- 
k t i lö t j le g e s s é g e k .

i>agy Választékba!;.

Legolcsóbb füszeráru-beuásárlási forrás!
Koestlin-féle legfinomabb teasüte
mények; Fürth-, valamint Heller- 
féle cukorkák. ■ Déligyümölcsök.

* V édjegy: „ H o r g o n y t  •

y AJnimení. Capsici comp., y
a Horgony-Pain-Expeller

mely már F 5  
szemel 1 

■eghúlé

pótlék*
egy regjónak bizonyult hixiaier, mmy m»r
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek Vkj

-  ‘■“ ó- M1bizonyult köszvénynél, osúznál 
•éknél, bedörzsöléaképpen használva.

F ig y e lm e z te té s . Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk mely a „Horgony11 
védjegygyei ée a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben ftf\ 
K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 

gyógyszertárban kapható. — Főraktár: m  
ik József gyógyszerésznél, B u d a p e s t vV

D l Rickter íjróg/szertln u „Arany oroszlánnoz", kV
P rá fák M , Biaabethstrasse 5 neu. # jO- 

tpi szétküldés. V '!

Turócvármegyei raktár: Schönaích Viktor gyógy
szerésznél Znióváralján — és Toperczer Sándor 

gyógyszerésznél Turócszentm&rtonban.|4 „
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Csekély haszon! Nagy forgalom

Karácsonyi $snjéVi ajándéHoH!
Fali-, inga- «S zsebórák; arai>y- és ezüst ékszerek; 

valódi ezüst és kiiyaezüst tárgyak stb. "Tpi

Kitűnő precíziós órak kezesség mellett!
t  :e  s  z  :k : s .
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T U R Ó e i  ÁRUHÁZ!
Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, 

hogy Turócszentmártonban, a főtéren (a Balko és Starke szálloda 
mellett) „Turóci Áruház" cég alatt

i i r i m r i h  i n t i - s
nyitottam. — A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok 
kiváló tisztelettel ,

Popper Árpád.
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SVEHLA JÁNOS
kárpitos és díszítő, Turócszentmárton.
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A  közeledő karácsonyi ünnepek alkalmából ajánlom a n. é. közönség
nek dúsan felszerelt raktáramat, u. m.: divánpárnákat, szobaszőnye
geket, függönyöket, ablakvédöket, szivarasztalkákat, képeket, tükröket, 
olajfestményeket, fali- és álló etazsereket, kottatartókat, gyermek- 
kocsikat, gyermekszánokat, író- és sakkasztalokat stb. — Elvállal: 
tekeasztalbehuzásokat, szoba- és teremdiszitéseket és a legdivatosabb 

kárpitosmunkákat Ízléses kivitelben.

© ■  ■  ■  n  Teljes rqeoyasszony i berendezések! ■  ■  ■  ■ ®

ób Jaj ! Köhögés, rekedtség
és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatása

Egger m e llp a n lii lá i
az étvágyat nem ron tják  és kitűnő Ízűek.

Doboza 1 és Z borona. Próbadoboz SD fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

M egfojt ez az átkozott „N Á bO R ” gyógyszertár
köhögési Budapest, VI., VácI-körut 17.

É l j e d

Egger mellpasztillája 
hamar meggyógyított I

Kapható Turócszentmártonban: Toperczer Sándor gyógyszertárában
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2337. tkv. sz. 1907.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócszentmártoni kir. járásbíróság mint 

tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Petyko 
Józsefnek, Zachar András elleni végrehajtási 
ügyében a besztercebányai kir. törvényszék 
térti letköréhez tartozó turócszentmártoni kir. I 
jbiróság területén, Konszkó községben fekvő

a )  a konszkói 2. sz. tjkvben A. I. 4—5.,
11—13., 16—17., 21., 24., 27—29., 31., 
3 4 -4 0 ., 4 3 -4 9 ., 52 -59. és 61—66. sorsz. 
a. felvett s B. 45. és 46. tételek alatt ‘/i« 
részben kiskorú Zachar Csernek András és 
Gusztáv nevére irt ingatlanokra 598 kor.-ban;

b ) az ottani 37. sz. tjkvben 778. hrsz. a. 
felvett s B. 29. és 30. tételek alatt 7i« rész
ben fentiek nevére irt ingatlanra 2 koronában;

c) az ottani 42. sz. tjkvben 2. és 282. 
hrsz. alatt felvett s B. 25. és 26. tételek alatt 
7ie részben ugyanazok nevére irt ingatlanokra 
4 koronában;

cl) az 53. sz. tjkvben 695. hrsz. a. felvett 
s B. 28. és 29. tételek alatt 7i« részben 
ugyanazok nevére irt ingatlanra 4 koronában ;

e ) az ottani 54. sz. tjkvben 76. hrsz. a. 
felvett s B. 26. és 27. tételek alatt */i« rész
ben ugyanazok nevére irt ingatlanra 1 koro
nában ;

f )  az ottani 55. sz. tjkvben 92. hrsz. a. 
felvett s B. 27. és 28. tételek alatt 7 u  rész
ben ugyanazok nevére irt ingatlanra 1 koro
nában ;

g )  az ottani 56. sz. tjkvben 350. hrsz. a. 
felvett s B. 27. és 28. tételek alatt 7i« rész
ben ugyanazok nevére irt ingatlanra 1 koro
nában ;

h )  az ottani 57. sz. tjkvben 203. hrsz. a. 
felvett s B. 27. és 28. tételek alatt ‘/i« rész
ben ugyanazok nevére irt ingatlanra 1 koro
nában ;

i )  az ottani 58. sz. tjkvben 108., 156., 
209. és 457. hrsz. alatt felvett s B. 27. és 
28. tételek alatt 7i« részben ugyanazok ne
vére irt ingatlanokra 3 koronában;

j )  az ottani 59. sz. tjkvben 303. hrsz. a. 
felvett s B. 27. és 28. tételek alatt 7i« rész
ben ugyanazok nevére irt ingatlanra 1 koro
nában ;

k )  az ottani 60. sz tjkvben 250. hrsz. a. 
felvett s B. 28. és 29. tételek alatt 7i« rész
ben ugyanazok nevére irt ingatlanra 2 koro
nában ;

l)  az ottani 61. sz. tjkvben 15. hrsz. a. 
felvett ingatlanból ifjabb Janik Jánost, Janik 
Máté fiát B. 33. tétel alatt 7* részben meg
illető jutaléknak végrehajtást szenvedő Zachar 
Andrást megilletett 7» részére, valamint 
Vavák Andrást B. 34. tétel alatt 7a részben 
megillető jutaléknak ugyancsak végrehajtást 
szenvedő Zachar Andrást megilletett Vio 
részére, vagyis mind a két jutalékot a jószág 
testhez viszonyítva a jószágtestnek 7 »  ré
szére 20 koronában;

m )  az ottani 62. sz. tjkvben 262., 365. 
és 686. hrsz. a. felvett s B. 25. és 26. téte
lek alatt ‘/in részben kiskorú Zachár Csernek 
András és Gusztáv nevére irt ingatlanokra 
4 koronában;

n )  az ottani 69. sz. tjkvben 471. hrsz. a. 
felvett s B. 25. és 26. tételek alatt 7i» rész
ben a fentiek nevére irt ingatlanra 2 kor-ban;

o )  az ottani 75. sz. tjkvben 63. hrsz. a. 
felvett s Bella Sztredni János nevére irt in
gatlannak végrehajtást szenvedő Zachar 
Andrást megilletett 7i« részére 2 koronában 
megállapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fentebb megjelölt ingat- 
lanság az 1907. évi decem ber hó 28-ik 
n ap ján  d. e. 10 ó rakor Konszko községben 
a községi biró házában megtartandó nyil
vános árverésen a kikiáltási áron alól is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénzben 
vagy óvadék értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni.

A kir. járásbíróság mint tjkvi hatóság.
Turócszentmárton, 1907. évi október 14.

Herkely, kir. albiró .

Van szerencsém a n. é. közönsé
get értesíteni, hogy áruházamban a

arácsonyi 
v á s á r a

leszállított árakon
megkezdődött. Kitűnő tisztelettel:

Bindfeld Ármin.

-féle fiueg, cuhorha és csengő 
k a r á c s o n y fa d ís z  Kapható

u r sin y  cégnél
(előbb SOLTÉSZ L.)

T u ró c s z e n tm á rto n

802. sz. 1907.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a pozsonyi kir. járásbíróság 
1907. évi Sp. 541/3. számú végzése követ
keztében dr. Lengyel Árpád ügyvéd által 
képviselt Kohn Zsigmond st. pozsonyi cég 
javára Zsiacsik András turócszentmártoni 
lakos ellen 858 kor. 13. fül. s jár. erejéig 
foganatosított biztosítási végrehajtás ulján le
foglalt és 1985 koronára becsült mindenféle 
posztószövetből álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a turócszentmártoni kir. 
járásbíróság V. 418/2. 1907. számú végzése 
folytán 858 kor. 13 fill. tőkekövetelés, ennek 
1907. évi augusztus hó 1. napjától járó 5%  
kamatai és eddig összesen 135 kor. 40 fil
lérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig Zsiacsik Andrásnál Turócszentmárton- 
ban Teendő eszközlésére 1907. decem ber 
hó 27-ik n ap jának  délelőtti 10 ó rá ja  
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881 : LX. t.-c. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól 
is el fognak adatni.

Kelt Turócszentmártonban, 1907. évi 
december hó 8. napján.

Z á thureczky, 
járásbirósági végrehajtó.

Mindenkinek 
egyaránt legszebb

k a r á t s i n y i  a já n d é k
a  H ő n y i ! !
Nagy választék

í n i  F a r m i é
H ő n y y k c m k e d ő ső lK ti 

Turócszentmártonban

S P I T Z  K A R O L Y I
r \  F É R F IS Z f lB Ó  T U R Ó C S Z E N T t t f lR T O N . /" I

Üzlethelyiségemet a sétány melletti saját házamba áthelyeztem. 
Szabómühelyemet tetemesen megnagyobbítottam. — Dús raktár:

téli szövetek, kész gyermeköltönyök, télikabát, felöltőkben,

Ö ln i árak!K Ö lné  á r a i !PotytoS kiszolgálás!
(íoQdos nyüiyka!

Elsőrangú Vegytisztító gS fgstö-iiytgzgt képviselete!
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F E L V I D É K I  H Í R A D Ó

Rheuma és vértisztitás!
Tisztítani a vért! Egy vértisztitókura úgy az 

egészséges, mint a beteg embernek feltétlenül szük
séges! Egy kitűnő, a széles világban közismert 
vértisztitószer Grundmann P. gyógyszerész (Berlin, 
SW., Fridrichstrasse 207.) antireumatikus vértisztitó 
teája. Mint háziszer ajánlatos romlott savak, ki
ütések, bőrviszketeg, reuma, hólyag és vese
bajok, vértolódás sto. esetén és ezért nem szabad 
egy családban sem hiányoznia. A tea beszerezhető 
Grundmann P. gyógyszerésznél Berlin, SW., Fridrich
strasse 207. P róbát és képes brosúrát ingyen küld. 
Eredeti csomag 1, 2 és 4 korona. Magyorországba 
vámmentes.

Álljon a feje búbjára!
i H!)Bj[í[|Cfl|a asazaSann sa aspzajaaaq qadan Í)19131I|3PU3J§3U1 

)som jpui jjaXiam

(H M p ro n iln  'g S lp i i i i |w p  'fljsojq) Jp ti$J||it> m }-{iU }S  
(n tq f t|o  s? 'n a jzstd  ‘tia j) |)  l lO ip t lÁ f ie m ljl l i t t ia j

tupin da>|Xu?j s|>| e tpqqazsSoi hqzq)) Jiazg
•UBqilOJJtUIJU3ZS35.ini as?p35|S3.i3>itiui S0CB1H3NI31S ?«!«* ‘!U B IJII? zs  

;B 3í0 5í9 p u ?f«  TA9fn s ?  TÁ uosopaB^
9 iB jp v § B j| 3  s ?  p jg X u p X S  X [o  s3d?>| u ia s  j o ^ e  ‘ í ja u a j j n q u o q  B

1907/3636. sz. Faeladási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal tanácstermében 1908. évi ja n u á r  hó 13-án délelőtt 

10 és fél ó rak o r megtartandó nyilvános zárt Írásbeli versenytárgyalás utján eladásra kerül 
az 1907., 1908., 1909., 1910. és 1911. évi vágásterületek fenyőépületi fa választékának ki
használása után visszamaradó álló és fekvő fenyőfák és törzsfarészek tövön, illetve tő mel
lett az erdőben a következő csoportosítás mellett és pedig:

I. csoport: A geletneki, garamrévi és bródi magyar királyi erdőgondnokságok összes, 
erdőségeiből.

II. csoport: A jalnai m. kir. erdőgondnokság összes erdőségeiből, továbbá a körmöc- 
bányai m. kir. erdőgondnokságnak a Garamvölgyére hajló erdőségeiből — a „B“ gazdasági 
osztály I. vágássorozat 1. tagjában fekvő erdőrészek összes fájának kivételével.

Kikiáltási árak m8-enként és a négy értékosztáíy szerint:
19 cm. középátmérőig az I. értékosztály szerint 2'40 korona, a II. értékosztály szerint 

2 — korona, a III. értékosztály szerint 160 korona és a IV. é. o. szerint 1 '20 korona;
20—28 cm. középátmérő között az I. ért. oszt. 3 '— korona, a II. é. o. 2 60 korona, 

a III. é. o. 2-20 korona, a IV. é. o. 1-80 korona;
29 cm. középátmérö és ezen felül az 1. értékosztály szerint 3 90 korona, a II. é. o. 

3 5 0  korona, a III. é. o. 310 korona, a IV. é. o. szerint 2'70 korona.
Az ajánlatokban az Ígéret a kikiáltási árakkal szemben egy és ugyanazon százalékban 

fejezendő ki. Más ajánlatok figyelembe nem vétetnek.
Az árverési és szerződési feltételek az erdőhivatalnál a hiv. órák alatt megtekinthetők.
Zsarnócán, 1907. évi december hó.

M. kir. crdöbivatai.

a

x .

Ki
legjobban szerkesztett, teljesen független , 
nagy napilapot járatni óhajt, f izesse  elő

4

J i ljiíf-il!
Előfizetési árak:

Egy évre . . . K 28 —
Fél évre . . . „ 14 —
Negyed évre . „ 7 —

^  Egy hónapra . „ 2-40

1

Az Újság terjedelme rendesen 
28—32—36 oldal. Vasárnap és 
ünnep-napokon 60—100 oldal.

NsgrííjddéSi c in j:

„Az Ujság“ kiadóhivatala
B udapest, VII., R ákóczi-ut 58. sz.

■ f e j .
Nyomatott a Magyar Nyomda gvorssajtéjnii. Turóezszen

^ 0
f marton, 1907.
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