
XXI. évfolyam. 27. szám. Turócz-Szt.-Márton, 1902. jtilius (i.

Felvidéki Hiradó.
POLITIKAI HETILAP.

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

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések akiadóhivatalra czimezve Túrói l-Sct.-Mártonl>H küldendők

Hirdetések leírjutányoHahh&n. árszabály szerint 
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Kiadóhivatal: A turócz-szt.-martoni ..Magyar Nyomda". Megjelen minden vasárnap.

A cseh-tót nemzetegység;.
Irta : dr. Czambel Samu.

A ki figyelemmel kíséri a sajtót s tuclo- 
inást vett az utóbbi évek eseményeiről, az 
tudja, hogy a hazai politika körében egy uj 
jelenség merült fel, a cseh-tót nemzetegység 
eszméje, a mely - természetesen — első 
sorban a felvidéki politikusokat hívja fel gon
dolkodásra.

Prágában nem rég egy közművelődési 
egyesület alakult „Őesko-slovanská jednota" 
(a cseh-szláv egység) czimmel. Ez egyesület
nek elnöke : l'astrnek Ferenoz, a prágai eseli 
egyetem tanára, a tót nyelv egyik kiváló tu
dományos művelője, a ki a tótságot többsző
rön ii beutazta s ott személyes érintkezései 
folytán sok barátot és tisztelőt szerzett. Az 
egyesület nyílt kártyákkal játszik s mindnyá
junknak módunkban van belátni az egyesületi 
helyiség falai közé. Évről-évre beszámol mű
ködéséről s a magyar sajtó mindannyiszor 
tudomást vett arról. Cseh könyveket terjeszt 
a magyar tótságon, segíti a tót gimnazistákat 
és egyetemi hallgatókat a eseli iskolákon, el
helyezi a tót ipartanulókat a cseh mesterek
nél és — ápolja az úgynevezett cseh-tót köl
csönösséget („éesko-slovenskou vzájemnost." 
Ez utóbbit tagjai különféle módon értelmezik. 
Kálal, morvaországi tanító, 1901. évi deczetn- 
ber havában felolvasást tartott Prágában a 
Őesko-slovanská .jednota egyesületében s itt 
a következőképpen határozta meg az egyesü
let teendőit:

Szükséges, hogy a cseh-szláv nemzet tót 
részét befogadjuk a cseh hazafiság programúi- 
jába és pedig iskolai nevelésünk első alapjai
tól kezdve.

A népiskolai könyvekbe, a középiskolai 
irodalomba, az egyetemi tantárgyak közé be 
kell fogadni a néptant.

A eseli sajtó foglalkozzék többet a ma
gyarországi tót néppel, hogy a eseli nép jól 
ismerje a tótot.

Kívánatos, hogy a csehek sokat utazzanak 
a magyarországi tótságon, s hogy érintkezésbe

lépjenek a tót emberekkel. Az igy szerzett 
tapasztalatok alapján állapitandók meg a to
vábbi teendők.

Kálal a „cseh-tót kölcsönösséget" a gaz
dasági térre is kivánja kiterjeszteni. Ezt mondta 
ugyanis:

Kétféle módon vihetjük be a tótok közé 
a cseh kultúrát: a szellemi művelés alapján 
és nemzetgazdaságilag. A mi az elsőt illeti, 
— lepjük el a magyarországi tótságot eseli 
újságokkal, könyvekkel és naptárakkal. Szük
séges, hogy a magyarországi tótságon eseli 
könyvkereskedés alapittassék, a melynek az 
lenne a föladata, hogy a tót olvasókat eseli 
könyvekkel lássa el, „inért a tót könyv ke
vés, nem elégíti ki a keresletet." Kívánatos, 
hogy a tótok közé intelligens eseli emberek 
települjenek, még pedig orvosok, ügyvédek, 
lelkészek, tanítók . . .

Sőt Kálal még tovább megy, kijelenti, 
hogy a tótságon cseh szinielőadásokat, eseli 
felolvasásokat s cseh konezerteket kell beve
zetni. A cseh kultúrának azonban a leghatal
masabb támasza szerinte az volna, ha a ma
gyarországi tótságon egy jól szerkesztett cseh 
nyelvű újság alapittatnék. A csehek nemzet- 
gazdasági föladatát pedig igy Írja körül:

A tótságot járják be mint vándortanitók 
a eseli gazdasági tanintézetek igazgatói. A 
kivándorló eseli parasztok és iparosok tele
pedjenek le a tótok között. A cseh gyárosok 
értékesítsék tőkéjüket a magyarországi tót
ságon . . .

Magától értetik, hogy itt a fökérdés az, 
vájjon a eseli nemzet vezérei egyet értenek-e 
a Cesko-slovanská jednota kitűzött czéljaival 
s vájjon Kálal úr programmja komolyan ve- 
hetö-e ?

Nem e kérdésre akarok felelni e pilla
natban. Engemet mindenek előtt az érdekel, 
hogy mi indítja a cseheket arra. hogy beleavat
kozzanak a tótok dolgaiba, s miből merítik az 
erkölcsi jogot ahhoz, hogy a magyarországi tótok 
nemzetiségi életviszonyaira befolyjanak ?

Ez utóbbi kérdésekre nagyon világosan 
adják meg a feleletet Csehországból.

Ez év elején a Cesko-slovanská jednota

a prágai főiskolák hallgatói részére diák alosz
tályt alakított. A prágai „Cas" (1/21.), a cseh 
realisták közlönye, a következő sorokkal ki
sérte e hirt: „A diákok nagyon érdeklődnek 
az llgy iránt s reméljük, hogy a cseh nyilvá
nosság is őszinte szimpátiával fogja üdvözölni 
e diák alosztályát a Őesko-slovanská jednotá- 
nak, a melynek az a czélja, hogy főleg az 
Alsú-Ausztriában és a magyarországi tótságon 
lakó népünk szellemi életét fejleszsze."

Még világosabban nyilatkozott a fentne- 
vezett cseh lap („őas“ VI20.) azon alkalom
mal, a mikor Wlassics közoktatási miniszter 
visszautasította a tót nemzetiségi képviselők
nek egy tót gimnázium iránt benyújtott hatá
rozati javaslatát, szemükre vetve a csehekkel 
való barátkozást. Akkor irta a „Öas“ :

„Úgy látszik, a magyar kormány nagyon 
fél e három szótól: Öesko-slovenská jednota 
(Cseh-tót egység!) Felteszszük, hogy Wlassics 
miniszter a forgalomra gondolt, nem pedig az 
ugyanazon nevű prágai egyesületre, a melytől 
bizony nincs mit félnie, mert a cseh közönség 
eddig keveset gondolt vele. Wlassics kifogá
solja, hogy a Cesko-slovanská jednota egye
sülete azon az állásponton áll, hogy a tótok 
és csehek egy és ugyanazon nemzet fajilag, 
nyelvileg és kultúráikig, mi kijelentjük, hogy 
az egész cseh nemzet azon az állásponton áll /" 

A dolog tehát — világos.
A csehek a tótokkal való neinzetegységre 

törekednek s maga dr. Rieger László Ferencz 
is, 1900. évi deez. 16-én felovasást tartván a 
prágai Szláv klubban a „Szláv eszméről," a 
többi közt ezt mondta a cseh-tót viszonyról: 

Öafarik és Kollár lelkesedtek a cseh-tót 
egységért s ez egység a csehek és tótok ro
konságában találta természetes alapját, mert 
hiszen a csehek és tótok valóban egy nemzetet ké
peznek, csak szójárási eltérésről lehet szó.

Mindenesetre kettőn áll a vásár. A cse
hek erőlködése okvetlenül kárba vész, ha a 
tótoknál visszhangra nem talál s ezen esetben 
a legutóbb felmerült uj politikai tünettel, a 
cseh-tót nemzetegység eszméjével, — kár 
lenne foglalkoznunk.

. . . Csakhogy a dolgok máskép fejlőd-

A „ F E L V I D É K I  H ÍR A D Ó " T Á R C Z Á JA ,
A Rákóczy-Uorszak Turóez- 

megyében.
Irta: Bráz Béla.

(Folytatás.)

Ez alatt Lipótvár ostroma si korcson haladt előre. 
Itcvay Imre vitézségéért ezredessé mozdittatott elő. 
(Obestorségot conferált nekem a méltóságos goncralis) 
s az említett 3 vármegye Comnicndansáva neveztetett 
ki. Október 7-én levelet küldött a megyéhez Lchoczky 
Imre hadnagya által, kit élőszóval is felhatalmazott bő
vebb informálio megtétele végett. „Minthogy Bercsényi 
momes Turúcz, Árva, Liptó 3 vármegyebeli hajdúságot 
•Commandóin alá adta s obcslőrséget conferált nekem, 
a porlabcji bajdiiságbot megyéjéből kikergetvén utánam 
indítsa s Lcopold alá kiinditsa." írja, hogy Bercsényi 
haragszik a megyére, s fájna neki (Uévaynak), ha a 
megye ellen katonai oxceutiót kénytelenittetnék küldeni 
azon esetben, ha a megyei nemesség s hajdúság a le
hető Icghainaráhb nem jön. Kéri a megyét, hogy a 
tisztekről s lizetésükrül gondoskodjék „kik éjjel-nappal 
olégh nyomorúságlii't szenvedvén sznghény hazánk szol- 
gólaltyába kedvük el ne essék.“ l gyancsak sürgető 
felhívást intéz a megyéhez nov. 3 ró|. Kévay bár több

ször sürgette a megyét, eddig sem portális hajdúság 
nem állíttatott ki, a nemesség pedig nagyobbrészt haza 
szökött „az urak közül és élőitől fogvást nem insurgál- 
tak lovassokat nem pracscntáltak, sem Lehoczky had
nagy sem a hajdúság nem jön lcopoldi táborába, itt 
nem vagyunk játékban, ha nem jön s nem küld a 
mogye katonaságot, azonnal megy az oxecutio." A 

: megye Ígért, de igérotet nőm váltotta be. Miért ? Álta
lános volt a hit, hogy a fejedelem békét kütend a bécsi 

! udvarral, a külföldi sponsorok közvetítésével s ebből 
terjedt cl ama vélemény, hogy a mezei hadak oszlani 

! fognak s hogy a megyék már nem igen buzgólkodnak 
! a katonaság kiállítása iránt megmagyarázható a nagy 
tehertől s az ebből származó elszogénycdcsből. Több 
mint két évtized folyt lo a Tökölyi-félo felkeléstől s ez 
időtől a nemes ember alig tette le a kardot, de pórnép 
segítsége is igénybe volt véve a hosszá liarcz ideje óta 
emiatt a ftíldinivelés elhanyagolva a kereskedés meg
akadályozva. Láttuk Boniczky leveléből azt is, hogy 
a lázitók ogyenoson a háború tovább folytatása ellen 
működtek, sőt ebben kezükre játszott a főispán is, sőt 
Bcniczky Mártont is meggyanusitotta a megye szigorú 
fellépéséért, „túlmonő Imádságért.“ Mi volt ennek kö- 
votkozményo I A Rákóczy iránti hűség s bizalom kez
dőit alább szállni, különösön akkor, iáidon a mogye a 
császár kir. békebiztos Okolicaányi Bál karjaiba vetette 
magát s kogyes pártfogásáért esedezett.

Béke alkudozások.
Rákóczy a haza boldogulását szóm előtt tartva, 

természeti hajlamánál fogva a békét mindig óhajtotta, 
s hogy ez nem sikerüli neki, oka a bécsi udvar me
rev magatartásában keresendő. Rákóczy elment béke 
alkudozásaival a'lehclőség határáig, inig a haza szabad
ságának érdoko volt koczkára tévő. Sajnosán tapasztalta 
azonban, hogy a bécsi udvar részéről tett garantiák 
soha som érvényesültek s ez volt fő motívuma a bábom 
folytatásának s őzzel kapcsolatosan a magyar franczia 
érdek közösség.

XIV. Liyos franczia királynak érdekében vo'.f, 
hogy a felkelő magyarokkal az összeköttetést fenntartsa, 
illetve, hogy a magyaroknál támogatás Ígérete mellett 
az olégcdetlonscgot fokozza. Tudjuk a történetből, hogy 
midőn Rákóczy a szabadságért fegyvert fogott, egyide
jűleg kitört a viszály a franczia s a bécsi udvar között 
a spanyol trón örökösödési ügyben, magával hozta a 
spanyol örökösödési háborút.

A franczia érdek hozta magával, hogy XIV. Lajos 
Rákóczyt támogassa, hogy igy Lipót király megosztván 
hadseregét, kevesebb erélyt fejthessen ki a fran eziák 
ellen.

Rákóczynak azonban mindig őszinte szándéka volt 
a háborút az ország javára befejezni, de tudta tapaszta
lásból, hogy a béke érdekében adott gnrantiákat a bécsi 
udvar sohasem tartotta meg s igy a békében nem nyu
godhatott meg, csakis a külföldi fejedelmek sponsorainak



2 Turócz-Szt.-Márton, 27. szám.

nek. A cseh-tót nemzetegységnek máris sok 
hive akadt a tótoknál. Vannak lelkes szóvivői 
és közlönyei . . . Mindezekről kell, hogy le
gyen tudomása a magyar publiczisztikáuak, de
— úgy látszik — kicsinyli az ügyet.

A cseh-tót nemzetegységnek igenis van
nak hívei a tótok között s egyre szaporodnak 
azon fiatal tótok apostoloskodásuk révén, a 
kik a szakolezai „Hlas" czimü haviszemle kö
rül csoportosulnak s a kik nagyrészt csehor
szági és morvaországi iskolákból kerültek k i ; 
de vannak hívei az öregebi) tótok között is, 
s kiváltképen a lutheránusok között. A többi 
közül kiválik Salva Károly nyomdatulajdonos, 
könyvkiadó, iró és szónok, rendkívül agilis 
ember, a ki testestül-lelkestül hive a cseh-tót 
nemzetegységnek s a ki, nem törődve nagy
számú tót kiadványai sorsával, bármely alkal
mas pillanatban kész volna elfogadni a cseh 
irodalmi nyelvet és a cseh irodalmat. 1901. 
évi május hó 12-én Prossnitzban, Morvaország
ban felolvasást tartott a tótok nemzetiségi vi
szonyairól, még pedig a Öesko-slovanská jed- 
nota „tót estéjén." Elpauaszolta, hogy a tót 
intelligenczia „pusztul és elmagyarosodik" s 
ez alkalomból a következő kijelentést te tte :

Ez okból arról vagyok meggyőződve, hogy 
mi, a kik a Csehországban, Morvaországban és 
Sziléziában lakéj szlávoíckal egy egyetlen cseh-tót 
nemzetet képezünk, hogy mi magyarországi tótok, 
miután Magyarországon az önálló fejlődésre nem 
számíthatunk, nemzeti jellegünket csakis a cseh-tót 
kulturális egységben őrizhetjük meg.

A felolvasó éltette a „legszorosabb, a leg- 
hathatósabb cseh-tót kölcsönösséget" s kijelen
tette, hogy mind a cseheknek, mind a tótok
nak kötelességszerüen törekedniük kell a kul
turális egységre. A prágai „Hlas Národa" (V18.) 
szerint, a melyből a fenti sorokat idéztük, 
Salva nagy hatást keltett felolvasásával a 
hallgatóságban, különösen a cseh-tót nemzet
egység hatalmuk hangoztatásával.

Habár a Öesko-slovanská jeduota műkö
dése uj keletű, Kálal, a cseh-tót nemzetegy
ségre irányuló mozgalom egyik vezérembere 
a folyó évi februáriusi „Hlovansky Prehled". 
ben már következő módon számolhatott be a 
működés eredményeiről:

1. A cseh könyvek és hírlapok folyton 
nagyobb számmal vándorolnak a tótságra. 
Folyton érkeznek levelek a tótoktól, a melyek
ben cseh könyveket és hírlapokat kérnek. A 
tótságra irányuló cseh kultúra folyton nö
vekszik ;

2, Jelenleg a magyarországi tótságon a 
következő tót lapok propagálják a cseh-tót 
kölcsönösséget:

közvetítése mellett. A béketárgvalások még az 1704. év 
őszén Selmeczen kezdődtek, hova a császár békeküveit
— valamint a külföldi fejedelmek is köveiIjüket ktildék 
s hová Rákóczy is személyesen eljött. Rákóczy részéről 
két feltétel adatott elő: 1) a külföldi fejedelmek kezes
sége: 2) Erdélyország függetlensége. Ez utóbbi feltétel 
mellett azonban a békotanácskozás meddő maradt. XIV. 
Lajos értesülvén a békéianAcskozásról, mindent elköve
tett — illetve ígért, hogy Rákóezyt a békeajánlattól 
eltérítse, mert elleneseiben koczkáztatva lett volna az 
örökösödési háború sikeres kimenetele. Rákóczynak ezért 
havonta 50 ezer livrét ajánlott a háború folytatására. 
Áttérve megyénk históriájára, cmlitém, hogy a megye 
Okolicsányi Pál pártfogását kérte Rákóczynál. Okoli- 
csányi Pál tótprónai birtokos nemos (neje Rakssányi 
Zsuzsanna) cs. k. békebiztos vop a bécsi udvar s Rá
kóczy között, s mint ilyen befolyásos s tekintélyes em
ber volt. ut kérte fel a megye, hogy a selmeczi con- 
cursuson járjon közbe a fejedelemnél, hogy a megyei 
nemesség bocsáttassák haza. Okolicsányi Pál 1704. okt. 
31-én Selmoezröl Írja a megyének, hogy c tárgyban 
nem ugyan a fejedelemmel, de Bercsényivel értekezett 
s talán a nemesség haza is bocsáttatik (ha a béke 
megköttetik), l'dvarol a megyének, hogy szolgálatairól 
megemlékezett s azon lesz, hogy tehetségéhez képest 
szolgálatait mindig a megye érdekének előmozdítására 
fordítsa s a sokat nyomorgott haza békességét culti- 
válja, jólehet vannak, kik fáradozásait hálátlansággal 
viszonozzák. Erre a megye azt válaszolja Okolicsányi 
nak, hogy kénytelcnittetik Bcniczky Márton uramra ne
heztelni, de Bcniczky .Márton szépen s emberül menti 
magát.
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„Hlas," a fiatal tótok haviszenilóje Sza- 
kolczán;

„Ludové Noviny" Turócz-Szt.-Mártonban;
„Denuica" Tiszolczon;
„Cirkevní Listy" Liptó-Szent-Miklóson.
Ezen adatok eléggé bizonyítják, hogy a 

cseh-tót nemzetegység eszméje kibontakozott 
már az embrióból s elég életerőről tesz tanú
ságot. Ép azért érdemes, hogy vele tüzetesen 
foglalkozzunk. Nem szándékom „Rendőrt!" 
kiáltani vagy az ördögöt feketébbnek festeni, 
mint a milyen. Javaslatokkal se hozakodom 
elő. Föladatomat szerény erőimhez mérten és 
szerényen szabtam meg. Össze akarom hozni 
a kérdésre vonatkozó adatokat; a többit a 
publiczisztikára és a hivatásos politikusokra 
bizom. Egyedüli czélom tehát az, hogy a kér
désre fölhívjam az illetékes tényezők figyelmét.

Az idevágó anyagnak könnyebb áttekint- 
hetése czéljából külön szólok:

A cseh-tót nemzetegység múltjáról és 
jelenéről általában;

A cseh-tót nemzetegységröl közművelő
dési és politikai szempontból;

A cseh-tót nemzetegység ellenszereiről.

Föllép két nemzetiségi képvisolöjelölt, a kik notn érve 
be a tótajku ■•szavazók voksával, magyart, németet, zsi
dót s mindenkit, a ki valamelyes nexusban volt velük, 
korteseik által kényszoriteni akartak s egyos esotekbon 
kényszerítőitek is a határozottan hazatiatlan cselekedet 
(dkövelésére s a kivel szomben ez nem sikorlllt, azt 
kegyetlenül bovkottálták. Egy csomó ember elvesztette 
igy keresetének ogy részét s a — magyarság ? Talán 
bizony azon igyokszik, hogy ezt a veszteséget, az érde
keltek pártolásával, némileg kipótoljaV Szó sincs róla!

De menjünk tovább! A turóczmogyei képviselővá
lasztások alkalmával a „Tátrabank" s a „Sporitelna" 
embcrci vitték a főkortesok szerepeit, s nem volt az a 
falu, amely ezeknek inváziójától megkímélve maradt 
volna. Való tény, hogy ezen pénzintézetek emberei nyo
mást gyakoroltak a szavazattal bíró emberekre, hogy 
őket a tót propaganda szolgálatába kényszerítsék. Pe
dig hát az ékes czimü Sporitelna voltaképen Takarék- 
pénztár volna, mert magyar ember alapította magyar 
pénzzel, s ügy a Sporitelna, valamint a Tátrabank is 
túlnyomóan magyar emberek pénzével dolgozik, — amit 
számszerűit is ki fogunk legközelebb mulatni. Azt hi
hetne már most valamely naiv ember, a ki ezeket ol- 

! vassa, hog\ ezen két pénzintézet magyar részvényesei 
- az illető tisztviselőket politikai szereplésükért kérdőre 

j vonták, s hogy a magyar betevők százezreket kitevő 
he'éteikel ezen intézetektől visszavonták s hazafiasabb

Tanulságok.
Szegeden ogy német lap szerkesztőjét hat havi 

fogházra Ítélte el minap a sajtóbiróság, mivel egy köz
leményében (költői formában!; a magyar nemzetet, gy«i- 
lázta, ellene izgatott. A tárgyalás során rendkívül ag
gasztó tünetek jutottak napvilágra. A délvidéki svábok 
között szavahihető s eskü alatt vallott tanuk állítása 
szerint, — a magyarellenes mozgalom már annyira tért 
foglal, hogy már 1848-nak megismétlését is emlegetik, 
a mikor majd ők is a magyarok ellen fognak harczolni. 
Mi ez ? Bevallott előkészülés a forradalomra, az 1848. 
évi rémnapok újból való felidézésére, a ráczok, az olá
hok, a szászok, a lótok kegyetlenkedéseinek újabb el
követésére ! Es ezt a veszedelmes, ezt a gonosz szellő 
met kétes exisztencziák terjesztik élő szóval és nyom
tatul t betűvel az eddig jóindulatú, hazafias sváb nép kö
zölt, — sötét exisztencziák, a kik a kenyérkereset czél
jából vállalkoznak e nyomorult munkára. És ha egyszer- 
másszor hurokra kerül ilyen gyászalak, mint most Kom 
szerkesztő, ügy néhány havi állami fogházra Ítélik, 
ahonnan mint nemzetiségi mártír kerül majd elő s to
vább merilget azokból a pénzforrásokból, amelyek ren
delkezésére állanak. Pedig a nemzet békéjét, a haza 
jövőjét veszélyeztető izgatást nem kellene politikai vét
ségnek, hanem dillaiuáló bíinnek minősíteni, amelyért 
súlyos börtön jár. Jól tudjuk, hogy a törvény máskép 
rendelkezik. Am ezt a törvényt meg lehet, sőt meg is 
kell változtatni a haza, a nemzet érdekében. A sokfojll 
nemzetiségi hydra mind bátrabban s bátrabban emelgeti 

i fejét, s gyávaságnak nézve nyugalmunkat s béketltré- 
síinket, merészsége már erőszakos, nyílt támadásra ösz
tökéli. S miért V Talán, mivel bántják a nemzetiségeket 
hazánkban? Dehogy is bántják, — szó sincs róla! Hisz 
ugyancsak az említett sajtóbirósági tárgyalás alkalmával 
kitűnt az is, hogy a Bánság hajdani franczia telepeinek 
egykor tiszta franczia népe kivétel nélkül - elmagya- 
rosodott? Dehogy! Elsvábosodott, elnémetesedetl. íme, 
ez az u. n. erőszakos magyarosításnak egyik ellcn- 
bizonyitéka. S hány oláh falu van Hunyadban és a Szé
kegységen, amely régente magyar volt.' És hány község 
tótosodott el a felvidéki magyar-tót nyelvhaláron! A 
múltnak súlyos mulasztásai ezek a magyar kormányok, 
a magyar társadalom, az egész magyar nemzet részéről.

Jól mondta egyik orsz. képviselőnk — Rákosi 
Viktor a képviselőházban, hogy ezen országban csak 
egy nemzetiséget üldöznek : és ez a magyar. Ez igaz! 
Hiszen a nemzetiségek lakta vidékeken csak amolyan 
ineglUrtfélének tekintik a magyar embert, a ki pe
dig német, tót stb. nevét magyar névvel cseréli föl, 
hogy a magyar nemzettesthez való szoros hozzátarto
zásának érzelmét ezzel is dokumentálja, azt az utolsó 
ujságfirkánez is büntetlenül gúnyolhatja, becsmérelheti 
a nemzetiségi sajtó hasábjain, bármi állása vagy érde
mei legyenek is neki a magyar közélet terén, — mert 
hisz a gonosz butaság ellen eleddig még nem alkottak 
törvényt hazánkban.

Vájjon meddig tart még ez a mi bűnös, öngyilkos 
türelmünk? Az országházában tagadják némelyek a 
nemzetiségi kérdés létezését, künn pedig az országban, 
a nemzetiségek lakta vidékeken vígan foly a nemzeti
ségi aknamunka. — Mintha csak meg volnánk babo- 
názva! Nézzük csak. mik történnek itt Turóezmegycben !

j pénzintézetek gyümülcsözletŐ őrizetére bízták. Nos hát 
ilyen sem történt! A tisztviselőknek hajuk egy szála 
som görbült meg, az intézetek pedig vígan folytatják 
tót nemzetiségi akcziójukat magyar emberek pén
zével !

Bizony nem jól esett mindezeket elmondani, de 
elvállalt feladatunkat teljesítenünk kell. A hazafias küz
delemben nemcsak nekünk, a sajtó, a nyilvánosság em- 
cinbereinok, és nemcsak a magyar tisztviselőknek, ha
nem m in d e n  egyes magyar érzolmlt embernek részt kell 
vonni szóval és tettel. Mi csak a nyomtatott szó fegyve
rével küzdhetünk, mi csak őrt állhatunk, mi csak int
hetünk s buzdíthatunk, — de a küzdelemnek ez a 
része mégis a nehezebbik, méltán elvárhatnék tehát, 
hogy minket tettekkel támogassanak abban az értelem
ben, a hogy ezt itt vázlatosan kifejtettük, a hogy azt 
már oly sokszor elmondottuk. — Ha pedig minden a 

i régiben marad s magyar társadalmunk ezentúl is olcsó 
; szóval, sőt olykor még kevesebbel is beéri, intő szóza- 
j tahikat pedig csak annyiban megszívleli, a mennyiben 
kényelmét nem zavarják: még Kassandra jövenddbo lá
tásával sem kell bírnunk, hogy a következményeket 
apróra mcgjósolhassu k.

A liptói magyarság mozgalma.
Thuránszky Zoltán liptómegyei nagybirtokos kez

deményezésére mozgalom indult meg egy „M a g y a r  
lJá rtu szervezése érdekében.

Az idevonatkozó felhívás szószerinti szövege a 
következő:

„Felhívás, Liptóvármegye hazafias közönségéhez. 
Kötelességet vélünk toljositeni, midőn jelen felhívást 
útnak indítjuk. Megyénkben a magyarság fölénye ve
szélyeztetve van, az utolsó évek tapasztalatai bizonyítják, 
hogy úgy a községi, mint a megyei, sőt az országgyűlési 
képviselő választásoknál tért vesztettünk.

Nem vádolhatunk azért egy országos magyar po
litikai pártot sem: de azon pártharezokat ítéljük el, 
melyek szétforgácsolva megyénk közönségének magyar 
érzelmű elemeit, módot nyújtottak hazánk ellenségeinek 
a térfoglalásra.

Bármily üdvös volna is, nem állhat hatalmunkban, 
hogy ezen torzsalkotásokat, egycnetlenkedésoket, melyek 
keserű gyümölcseit még ogyre érlelik, megsemraisithes- 
sltk : de* módot kell találnunk, hogy a magyarság Ugyo 
ezek daczára, sőt ezek ellenére is veszélyeztetve no 
legyen, — s ezt a „Magyar Párt" megalakításával fog
juk elérni, — melynek liivatása és czélja lesz, hogy a 

i magyarságért folytatott küzdelemben megyénk minden 
hazafias polgárát egyesítse. Valamely országos magyar 
politikai párthoz való tartozását senki akadálynak nem 
tekintheti, hogy a „Magyar Párt" tagjává legyen, mert 
czélunk, egyszersmind jellege, — minden magyar 
politikai pártnak! — De a külömbség az, hogy inig az 
ország túlnyomó részben magyar, addig megyénkben a 
magyar érzelmű értelmiség a lakosságnak számszerűit 
csak csekély százalékát teszi. Mi tehát ezen különleges 
helyzetünk által indokolt specziális megyei magyar pár- 

1 tót akarunk alakítani, mely sem az országos magyar 
politikai pártokat, sem az azokhoz tartozókat, mint ilye- 

i ncket érinteni nem akarja, de a mely az ezen pártok
hoz tartozók között is olyan kapcsot képezzon, moly 
minket a pártharezok közepette is összetartson, — 
mely távol tartson minden pártot a hazatiatlan, magyar
ellenes elemekkel való és mindig a magyarság áldoza
tával járó szövetkezettől, a magyarság ügyét minden 
irányban diadalra vezesse. Atyáink meg tudták óvni a 
magyarság fölényét, legyünk mi is hozzájuk méltók, ne 
térjünk el mi se nyomdokaiktól. Reméljük, hogy follil-ífolyt, köv.)
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vásunk minden hazafias érzolmtl polgár szivében, átérezve 
törekvésünk jogosultságát, — visszhangra talál, s nem 
engedve, hogy igyekezetünk a közöny vagy rosszakarat 
szírijén hajótörést szenvedjen, a „Magyar Párt" — meg
tartandó alakuló gyűlésén megjelenik, hogy kivegye 
részét a küzdelemből."

Úgy halljuk, hogy ezt az ivet már vagy 15-en 
aláírták, do a szervezkedő gyűlés idejűi, még nem tűz
ték ki. Őszintén megvallva, mi ezt a mozgalmat nagyon 
is vegyes érzelmekkel figyeljük, mert nézetünk szerint 
ott láptómogyéhen, mint az egész Felvidéken nemcsak 
társadalmi, hanoin politikai tömörülésre is kell törekednie 
a magyarságnak, ha a lót nemzetiségi törekvésekkel 
szemben győztes akar maradni. Mert hát mi czélja, mi 
haszna lesz annak a liptómegyci „Magyar Párt"-nak, 
ha épp a döntő perczekben politikai fractiókra szerte- 
széjjol hullik s ezzel a lótok t mboroit segítik olcsó győ
zelemre, amint ez az utóbbi választások alkalmával is 
történt? Lapunknak nem kenyere a pártpolitika, de 
azért mégis azt kérdjük, vájjon csakugyan nem sora
kozhatnék-e az egész Felvidék magyarsága azon politi
kai zászló alá, a mely ez idő szerint és hisszük, hogy 
még igen sokáig, az egyedüli, amely a magyarságot itt 
a Felvidéken győzelemre segítheti, értjük a szabad
elvűiért zászlaját V

H Í R E I N K .

— Olvasóink figyelmébe ajánljuk jeles 
munkatársunk, dr. Czambel Samu rendkívül 
érdekes tanulmányát a „cseh-tót nemzetegység*-ről, 
amelynek közlését lapunk mai számában kezd
jük. Ezen most megkezdett czikksorozatunk 
behatóan és tanulságosan tárgyalja ezt az 
aktuális kérdést, s hogy tudós szerzője hivatva 
van hozzászóllak e dologhoz, az, úgy hiszszük, 
külön bizonyításra nem szorul.

— Személyi hír. Lapunk szerkesztője, Jicre.cz 
Gyula kir. tanfelügyelő, a múlt hét elején a horvátor
szági Daruvárra utazott el, a hol 1—2 hétig fog ma
radni. Szabadságának többi részét valamelyik tátravidéki 
fürdőben fogja tölteni.

— Áthelyezés. Szőke Béla helybeli esendőríő- 
hadnagy, aki még csak rövid ideje volt, városunkban, 
Aradra helyeztetett át hasonló minőségben. Magyar tár
sadalmunk égy rokonszenves tagját veszti el benne.

A F. M. K. B. közgyűlése. A Felvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesülőt, .Selmeez-Hélabánya szab. kir. 
bányaváros tanácsától szívélyes meghívást kapott, hogy 
ez évi közgyűlését, a város falai közt tartsa meg. az 
igazgató választmány Selmecz-Bélabánya város törvény
hatóságának ezon szives meghívását köszönettel elfogad
ván, elhatározta, hogy az egyesület 1902. évi közgyűlését 
a u g u s z t u s  hó 20. és 27. napjain Selmecz-Bélabánya 
szab. kir. városban tartja meg.

— Vadász szerencse Hitka vadász szerencséje 
volt báró Révai/ Gyuláimnak, ugyanis Kántor Katovasz- 
kala nevű szikláján egv 2  méter és 2 0  cm. széles kó
szál i sast és egy teljesen kifejlett sasfiókot ejtett zsák
mányul. A hatalmas állat épen egy közepes nagyságú 
őzet hozott fiának, mikor a báróné lövése leterhelte.

— UJ ügyvéd. A boszferezebányai ügyvédi kamara 
dr. Ferdinamly Béla ügyvédet Turóczszcntmárton szék- 
helylyol az ügyvédek névjegyzékébe fölvette.

— Esküvé. Skultéty István kir. ügyész, a bősz- 
terczebányai kir. ügyészség vezetője, a napokban vozelto 
oltárhoz Fröhlich Ilonka urhölgyot Nagy-Mihályon. — 
Sok és tarlós boldogságot az uj frigyhez!

A kalocsai érsek uj alapítványáról értesítik bá
jtunkat Árvából. Csúszka György, kalocsai érsek még 
szepesi püs|>ök korában a határszéli Turdossinban lány
iskolát és kisdedovót létesitott. Ez a két intézet az ir
galmas ‘nővérek vezetése alatt magyar nyelvével érde
meket szerzett. Árvában a hazafias szellem ájtolása és 
a magyar nyelv terjesztés körül. Hogy ezen iskolák to
vábbi sorsa biztosítássák, e hó 2H-án Csillaghy József 
főispán vezetésével árvaiuegyci küldöttség tisztelgett az 
érseknél, amelynek Bulla György az alispán, Aljtáry 
Lajos kir. tanlelügyolö, Matyuga Emil főszolgabíró, Vjccha 
Péter alsó-kubini és /ostyák József turdossini plébáno
sok, valamint Molitorisz turdossini városbiró voltak a 
tagjai. Császka érsek szívesen fogadta a küldöttséget és 
Csillaghy fői.sjián lel kas szavaira az említett iskolák ja 
vára 20.000 koronás ala|»itványt tolt. Az érsek élénken 
érdeklődött Árvamegye kulturális viszonyai iránt s öröm
mel halottá a vármegye tanfelügyelőjétől, hogy a magyar 
nemzeti kultúra e határszéli, tisztán tótok lakta várme
gyében is g\ ókorét vert.

— A oseh-tót egység eszmélnek terjesztési
módjáról. I .ogutóbb a sasvári szövetkezet boltjában 
vásárolt „ko'inska kava“ csomagjaiban találtatott ily 
irányít füzet. (Jzimo: mali drotarkova, a kis drótocskák. 
Ho'r fogalmunk legyen ezekről, közöljük a bevezotést: 
„Szépséges a mi kedves cseh-tót hazánk. Földje kövér, 
termékeny, lakossága szorgalmas. E hatalmas királyság 
jólétének megteremtője, n nemzet erejének támogatója 
jelenleg a kereskedelem. Morvaország virágzik, a széles 
.Szilézia örömünkre növekszik; csak egy tagja a szláv 
rokonságnak, a nekünk oly drága, szivünkhöz oly közeli 
- drága tótságunk beteg. Lelke arany, leste kő. Aki 
széles hazánkban dúdolja a cseh zsoltárt: „Hol az én 
hazám, a véres verejtékkel megszerzett, a szenvedésekéi 
megváltott, melyet Isten az elődökre bízott, melyet a 
kard oltalmazott, eke megművelt, drága nekem szülő

földem", az inindenekolőtt a tót, oz a megnyomorított 
fia az égbe nyúló 'Bátrának."

Hallatlan árakat fizetünk itt Turócz Szent- 
Mártonban a legközönségesebb élelmi csikkekért. így 
pl- a* uj burgonya kilogranyáért már hetek óta 2-1 fü
lért szednek az illető kereskedők, holottan sokkal szebb 
és jobb árunak kilogramját 8 fillérért mérik a buda
pesti vásárcsarnokokban, nagyban véve jiedig még ennél 
is olcsóbban kapható. Körülbelül igy vagyunk a barom
fival is, gyütnölcsro pedig még csak gondolni som 
merünk ilyen tájt. — A fogyasztási szövetkezőtöknek , 
minden bizonynyal vannak árnyoldalaik is, de hogy 
a vevőtől 100 -  200 — 250 °/, hasznot zsaroljanak ki oly | 
élelmi czikknél, mint a minő a burgonya, ezt mégsem 
teszik, s ha azt a rég sürgetett heti vásárt nem üti ha
marosan nyélbe a községi elöljáróság, úgy nem marad 
egyéb hátra, mint hogy mi turóez-szent-mártoniak is a 
szövetkezet eszméjével foglalkozzunk, azt mielőbb meg
alakítsuk, hogy ettől a hallatlan zsarolástól megszaba
duljunk.

— A „Nagy-Oseposény és vidéki gazdakör*,
alajiszabályait a m. kir. ftlldmivolésügyi miniszter f. é. 
51,457. sz. a. a bemutatási záradékkal ellátta.

— Nyári mulatságok. A helybeli önkéntes tüz- 
oltóegylot többször elhalasztott nyári mulatságát ma d. u. 
tartja inog a „Sztrányá-“ban. Kedvezőtlen időjárás ese
tében jövő vasárnapon tartják meg ezt a mulatságot. — 
A ruttkai föniüholyi mulatságot, mely évről-évre szebb 
s kedvesebb szokott lenni, vasárnap fogják megtartani. 
Kívánjuk, hogy az időjárás is kedvezzen a mulatni sze 
főtöknek.

Csaozal Határőr czimen uj hetilap indult meg 
Csaczán Dr. Wix Mór szerkesztésében. Hogy volt-e, van-e 
szükség ottan erre. a lapra, nem tudjuk, do hogy nem
zetiségi megyékben egy magyar lap elég lenne, ez kö
rülbelül bizonyos, mert ez az egy lap azútán j ó  is le
hetne, amit a mostani vidéki magyar lapokról nem lehet 
mindig mondani.

Egy különös szédelgő leleplezéséről hajítunk 
hírt. Trencsenmegye Fruzsina zsidó hitközségénél mintegy 
három éve egy M oldoványi nevű kántor működött. Mű
velt embernek ismerték és felette büszkék voltak rá. 
Moldoványi sokat járt el a postahivatalba, a hol a múlt 
héten aztán hat darab 1000 koronás utalványt csempé
szett be a jiénzes utalványok közé és a saját nővére 
liudapestre, poste restante ezimezte. Másnap föl is utazott 
a fővárosba, hogy az utalványokat átvegye. A Imdajiesti 
postahivatalnál azonban gyanúsnak találták a dolgot és 
Moldoványit felhívták, hogy a pénz átvétele végett je
lentkezzék délután. Közben a pruzsinal postahivatalhoz 
kérdést intéztek, mire a csalás csakluimer kiderült. 
Moldoványi ennek noszét vehette és nem is jelentkezett, 
hanem haza utazott. A vasútnál a csendörség elfogta és 
e troncséní ügyészséghez kisérte. A vizsgálat folyamán 
kiderült, hogy Moldoványi, a zsidó kántor és a metsző 
nem  is zsidó, hanem valamikor k a th o liku s  p a p  volt, ki 
áttért az ovangelikus vallásra.

Az Időjárás néhány igen meleg nap után ked- 
den zivatarosra, esősre fordult, aminek jó hatása volt 

1 vetéseinkre és összes mezei terményeinkre. Csütörtökön 
kisebb lett a légnyomás, a levegő lehűlt s a naj> csak 
közbo-közbo bujt ki a sötét felhők közül. Ez a hűvös 
idő azután tovább tartott. — A felső járásban itt-ott 
jégeső is volt a zivatar alkalmával, amely kisebb-na- 
1 gyobb kárt tett a veteményekbon.

— A pozsonyi mezőgazdasági orsz. kiállításra
serényen folynak az előkészületek. Az eddigi jelentke
zésok után ítélve ezen kiállítás első főcsoportja fogja 
ezúttal is a leglátványosabb részét képezni a kiállitás- 

. nak. Örvendetes jelenség, hogy Túroezmegye, habár 
a körzeten kívül esik, a kiállítandó állatok számát te
kintve, az első kiállítók közé fog tartozni, s őrösén 
hiszszük, hogy minőség tekintetében som maradnak el i 
szép pinzgaui teheneink, üszőink, bikáink és borjúink 
versenytársaik mögött. Megyénkből oddig b. Révay Gyula 
kis-sclmeczi uradalma 5, s a Turóczmcgyei gazdasági 
egyesülőt 52 élőállatot jelentett be.

A megkerült aranygyűrű Folczán János tót-! 
' jirónai legény vidáman Icjiegotett hazafelé. Nyilván szive 
választottjától jött, mert aranykiirikagyürüjét még akkori 
is forgatta az ujján, mikor egy keskeny bürün áthaladt 

i a patakon. Vesztére tette s széles jó kedve egy pilla
nat alatt szomorúra fordult. Karikagyűrűjét valahogyan 
elejtette, s bár reggelig kereste lámjmsvilág mellett, 
csak nem bírta megtalálni. A patak, vizét is levezettek 
s át meg átkutatták kavicsos ágyát, mind hiába! Har
madnapra egy szegény anyóka a lábát mosogatta a pa
tak partján, s ennek szeme keresés nélkül is megakadt 
a gyűrűn s nagy örömmel vitte el a búsuló legénynek. A 
derék asszonynak Folczán Jánosnó a neve.

— Ebkiállltás. Figyelmeztetünk valamennyi eb, 
különösen vnddszebtulajdonosokat, hogy t. é. szeptember 
hó 7—21-ig tartandó Országos-kiállitáson Pozsonyban 2 
na|»on át az „Orsz. M agyar Ebtenyésztő-Egyesillet1* Gro- 
inon Dezső államtitkár elnöksége és Btizzi Géza, Félix 
egyleti titkár vezetősége alatt cbkiállitást, valamennyi 
fajtának ugyanott és szép kitűzött kitüntetések mellett 
fog tartatni. Ennélfogva aki kiállítani óhajt, értesítse 
mielőbb az ebek mennyiségét és azoknak fajtáját a 
„Magyar Vadász" vadászati I.-iji .szerkesztőségét (posta-1 
fiók 37. Pozsony.)

— A szegény ember tehenei. Lipió-.szcnt-Miklós- 
ról írják, hogy Katka János árvamegyei szegény jiaraszt- 
ember nemrég takarmányszüko miatt két tinóját és egy 
tehénkéjét eladta körülbelül ötszáz koronáért és elége

detten ijiarkodott Liptó-Szont-Miklőson keresztül hazafelé. 
Útközben egy ismeretlen tót atyafi szegőd ölt hozzá és 
beszédbe ologyedvén, ismeretséget kötöttek. A mint men
tek az utczán, az ismeretlen a koesj-uton egy jól meg
tömött bugyellárist üldözött tél, a mit felka|>ott és titko- 
lódzva fölhívta a jámbor Kát kát, hogy [:i marhák árán 
és a talált pénzen osztozzanak meg. A talált bugyelláris 
tartalmát jierszo óvatosságból egyik sem merte megnézni, 
minthogy országos vásár lévén, sokan jártak arra felé. 
Az osztozkodásra nézve hamar megegyeztek. Betértek 
egy korcsmába, a hol az ismeretlen azt az újabb aján
latot tette, hogy látatlanban osztozzanak meg: Katkáé 
legyem a talált tömött erszény és ezért adja cserébe a 
marhák árák. Katka ráállott, örült a cserének és jóked
vűen ittak. Az ismeretlen csakhamar valami ürügygyei 
eltávozott és többé vissza sem tért. Kafka János meg
unva a várakozást, óvatosan olövetlo a tömött bugyel
lárist s okkor sírva látta, hogy az csak értéktelen papí
rokat tartalmaz. A íurfankos csalót, a kinek társa is 
van, körözik.

— Rajeczfürdö vendégeinek első sivatos névjegy
zéke 1 0 !) vendéget mutat ki, a kik közölt olyan is akad, 
a ki Barimból, Becsből, Zürichből, Párlsból, Krakkóból, 
Szent pétervárról való. Megérdemelné ez a kies fürdő, 
tömegezebbeni átogassák ha. csak szórakozás czéljából is.

— = Szerkesztői üzenetek. ™—
„Délvidék-, Versccz. A lap küldése iránt intézkedtünk. 

Üdvözlet! — Az én siroin. Verset csak ritkán közlünk és csak 
akkor, lia aktuális. A halállal, sírásóval és temetővel való ko- 
kettirozás azonban nem aktuális, hanem elcsépelt és ízléstelen 
tárgy. — Dr Cz. S., Dpest. Szerkesztőnk személyesen fog önnel 
a kérdéses ügynen legközelebb tárgyalni.

Felelős szerkesztő : l l c r o c x  í .v u l a .  

Főmunkatárs: Itauft JiinoN.

Nyári meretrend a magyar kir. allamvasutakon.

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

Gyv. i. reggel 7 3 o, é. d. 11. 1 * 5 2  

• S/.v. i. d. e. 9 ’3 S, érk. este 7*57 
Gyv i. d. u. 3-30 é. este 1 0 - 2 7  

i S/.v. j. d.u. 5 -2 0 , érk. re igei 7 - 1 6  

1 Vv. i.éjjel 1 rio .é rk .d .e , 1 1 5 3

T.-Szt.-Márton— Budapest:
i. d. 0 . 2 -5 4 , érk. este 9 -1 ö 
i. regg. 7 -4 4 , érk. este 7 0 O 
i. reg. 5 -4 6 , érk. d.u. 1 2 - 3 4  

i. este8-52,érk.d.e. 9,45
i. d.u. 4 -5 7 , érk. regg. 5‘20

T.-Szt.-Márton— Ruttka: Ruttka—T.-Szt.-Márton :
Gyv. ind. d.u. 1 -5 2 , érk. d.u. 2  OO i. d. u. 2 -4 ,5 , érk. d. u. 2 - 5 4

! S/.v. i- este 7-57, érk. este 80G 1. reg. 7 -3 0 , érk. reg. 7 * 4 4

j  Gyv. i.este 1 0 -2 7 , érk.este io ‘ 3 5  '•reS -5 ' 3 Úi érk. reg. 5 - 4 6  

, S/.v. i regg. 7 -1 6 , érk. reg. 7  2 9  i. este8 -3 5 , érk. este 8  52 *
Vv. i. d.e. 1 1 -5 3 , érk. d.u. 12-05 i. d.u. 4'45, érk. d. u. 4.57

Budapest—Zsolna Zsolna— Budapest:
Gyv. i.reggel 7 .2 0 . érk. d.u. 1 -33 i. éjjel 3-45, érk. reg. 9'40 
Szv. i. d .e. 9 2 5 , érk. este 8-35 i. este 9 -2 5 , érk. reg. 6*25 
Gyv i. este 6 -1 5 , érk. éjjel 1 2 1 3  i.d.u. 3 -12, este d. e. 9 - 4 5  

Szv i. éjjel 1 0 -4 0 , érk. reg. 8  2 6  i. reg. 6'25, érk. d. u. 5 . 5 5  

Zsolna— Pozsony.
j Személyvonat ind. este 9 -2 5 , érk. éjjel 3 -3 8 . 
Személyvonat ind. reggel íi-25, érk. d. ti. 1 23. 

(Gyorsvonat ind. d u. 3*12, érk. este 7-20. 
j Személyvonat ind. d. u. 3 -3 8 . érk. este 1 1 -3 0 .

J'ozsony—Zsolna.
j  S/emélyvonat ind. reggel 6  0 0 , érk. d. u. 12'50. 
Gyorsvonat ind. reggel 9‘19, érk. d. u. r33 . 

i S/.rmélyvonat ind. d. u. 1-24, érk. este 8 .3 5 .

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

S/.v. i. d.u. 4 -2 0 , érk. ejjei 1 1 - 2 0  i. d u.4'27,érk.éjjel 1 r l 5  
S/V. i. d. u. 12-54, ér le. este 8  0 8  i. este to-45, erk. 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 

Szv. i. reg. 5 *1 5 , c. dé ben 1 2 -0 ? i. d. e. 9  1 5 . érk d. u. 3‘40 
Szv. i. este 8 -5 0 , érk. reg. ; -12 i. reg .4 -4 0 . érk.d. e. 1 1 - 5 0  

Kralován— Árvaváralja: Árvaváralja— Kralován:
S/v. i. d. e. 1 1 4 0 , érk. d u. I IO i d.e. 9  i4. érk. d.e. io ^ö 
S/.v. i. este 5 -1 5 , érk. este 6  5 2  i. este 5*25, érk. este 7 - 1 0  

I S/.v. i. d. e. 9 -5 6 , érk. d. e. 1 1  3 6  i. d.u. 3 G0 , érk. d. u. 4  40

Bartlja Mikii*: BOTiLáft l
1öO oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerii borítékban

3 írt helyett 65 kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.

A szerény czim engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet, liartha .Miklós, a nagyszerű publiczista letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk, 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, Imgy veszedelem annak, ki felé üt.

TWA1N MARK és WARNER K. D.

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

3 kötet ára 3 'frt helyett 1 frt 40 kr.
7’i'i oldal terjedelem.

Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és megvan az Ítélet.
Az itt felsorolt művek, a megjelölt árakban 
utánvét mellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren -

delhetők meg.



F é ljá i& ü  hirdetés.
A Turóczmegyei Általános Tanitócgylet 

választmánya pályázatot hirdet a következő té
tel kidolgozására: „Az ijjusáyi e.yyletek szerre- 
zésének módja, /entnr fásuk eszközei és sikeres mű
ködésüknek biztosítása a ueinzeliséyi helyeken

A pályázat feltételei:
a) A pályázaton kizárólag egyleti tagok 

vehetnek részt;
b) a jeligével ellátott dolgozatok 1903. 

év márczius hó 1-éig az elnökséghez bekül
dendők ;

c) a dolgozat írójának neve zárt boríték
ban melléklendő s a borítékra a dolgozat jeli
géje írandó;

d) a pályádij (50 korona) csakis absolut 
értékű munkának adatik ki.

Kelt Zuióváraljáu, 1902. jul. hó 1-én.
A választmány megbízásából:

Párvy Endre,
ogyloti főjegyző.

1355. sz. tik. 1902.

Árverési hirdetményi ki rónát
A turócz-szent-márloni kir. járásbíróság mint tikvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a turóczszontmártoni rész
vénytakarékpénztárnak Lamos férc Gábor ellőni végre 
hajtási Ügyében a beszterczebányai kir. törvényszék fe- 
rllletköréhez tartozó turóczszentinártoni kir. járásbíróság 
területén Klicsin községben fekvő:

a) a klicsini 3. sz. tjkvben A I. 35—37. sor 202. 
3. és 4. hr. sz. a. felvett s H. 19. tétel alatt egészben, 
Lamos fere Gábor nevére irt ingatlanokra 822 koroná
ban,- és

b) a klicsini 160. számú tljkvbcn A 1.30—38 sor
szám alatt felvett s B 1. és 5. tétclelck szerint ugyan
csak egészben Lamos fere Gábor nevére irt ingatlanokra 
493 koronában megállapittott kikiáltási árban az árverést 
elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 1902. 
évi Július hó 16-lk napján d. e. 10 órakor Klicsin köz
ségben a község házánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alól is el fog akatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltásiárának 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Turúcz-szenf-mártonban, 1902. április hó 30-án.

Kolosy kir. albiró.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem mélyen tisztelt ren

delőimet, hogy

női d iv a t-v a rro d á m a t
a postahivatal átclleiióbcii levő

WF~ Kucsera-féle házba

helyeztem át.
Turócz-Szt.-Márton, 1902. julius 4-6n.

4 Turócz-Szt.-Márton,

Bőhm Albertné.

B a le t t  elleni biztosításokat
a legelőnyösebb feltételek mellett eszközöl u

„NEMZETI”
Italosat Biztosító Társasán rászóró

Moskóezi József
Turócz-Szent-.Mártonban.

Kiadótulajdonos: özv. Moskóezi Fcrenczné

Jó karban levő 30 lóerejü

vizkerék
eladó. Bővebb felvilágosítással 
szolgál „G-ácsi posztógyár" Gács

F e l v i d é k i  H í r a d ó . 1902. julius fi. 27. szám.

2 darab
^ „Turóczi (íazd. Takarékpénztári'

részvény
Czim a kiadóhivatalban

legnagyobb nyeremény

1.000.000 korona
a világ legesélydúsab sofsjátéka

50.000 nyeremény
100.000 sorsjegy, minden második sorsjegy 

nyer.
K a p h a t ó :

Móskóczi Ferenczné
könyvkereskedésében.

\  n. é közönség szives flgyelinéhe aján
lom a raktáramon levő, dús választóim, 

jó és olcsó

s z ö v e t e d e t ,  c j y e r m e i (  é s  
u r i = ö l t ö n v ) ö l ( e t ,  l < a I a p o  
l ( a t ,  e s e r n \ ) ö í ( e t ,  i n g e d e t ,  

g a l l é r o d a t ,  I d é z e l  ö l ( e t ,  
n y á l k e n d ő k e t  s t b .  s t b .

Filo Emanuel, szabómester
Tnrócz-S/.t.-Mártoubaii.

•  A  R lc h t e r - f ó le

UNIMENTÜM CAPS. C0MP.
H o rg o n y -P a ln -E x p e l le r

egy régi kipróbált háziszer, a mely mái több mint 
33 év óta megbízható bodörzsölóefil alkalmaztatik 
kötzvínfnél, csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
■ óvatosak legyünk és csakis eredeti üvogeket
dobozokban a,.Horgonf" védjegynél és a„HlchIer'‘ozóg- 
jogyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: T ö  rö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

F lich ter  F 1. A.d. és tá rsa ,
cefisx. és kir. udvari szállítók. *

. R u d o l s t n d t . ___ _ _____ _

Mindenkinek ajánlható
a most 40. kiadást ért Dr. Müllor orvosi ta
nácsos müve a

bántott ideg- és
sexnal-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 lillér beküldése ellenében 

portomontesen küldi
Curt Köbér, Braunsehweig.
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Egyedül valódi angol

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

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

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpotkiválást,a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsöt, kólikát és s/.akgatásokat. r>. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochundriát és melankóliát 

, és előmozdítja az étvágyat és emésztést. (!. Kitűnő hatása vau fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj
betegségeknél és megszünteti a fel böfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, ugy- 
mint böpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb. fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, köszvényt, fiil fájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene 
sen a gyárból eredeti kartonokoan bérinentve az osztrák-magyar mo- 
narcbia minden postaállomására 12 kicsi, vagy ti dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Ucrczegovinába I kor. tio fillér. Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo-

l»M; 'nPregrsós

zása vagy lefizetést

ek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is k ilá  
■s majdnem mindig elkeriillieti a fájdalmas operá-Miért szenved ? £

cziót vagy amputálást, lm
Thierry A gyógyszerész egyedül valódi 

centifolia-kenöcsét
használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással vas, a fájdalmak egyhitésében
pedig elérhetetlen. Valódi ccntifolja kenőcs használlatik, a gyermekágyasok meílbajainál, 
a tejelválasztás akatlályainál, mel <cményodésnél, vörhcnynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál is; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentcstek kiválasztásánál, mint üveg
es faszilánk, bontok, tiara, tövis stb.; mindenféle daganat, kinövés, karhunkulus, uj 
képződmények. valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, egett sebek minden nemet, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fiilbajt és a gyermekek sebesedését 
stb. stb. Szétkliliie- - sak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt :i korona fit) fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég: ..őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada1* beégetve 
legyen.

II két gyógy erejében fclillmulhntlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a hideg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és -i gitciick, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
\:i/\ étiéi. sokszorosan ajánlt hasonló, de liatástalán szereket használni, melyekért csak 
lek feljebb 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 ezimezni:
Thiery (Adolf) gyógyszerész Limited őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Robitsch Sauerbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten; Török .). gyógyszerész, Zágrábban; Mlttebach J. gyógyszerész 

és Béesben: Brady gyógyszerésznél.

Nyom. n tiiróe/.s/.entiii:irtoni magyar nyomdában. Moskóezi F.-né.
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