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A cseh-tót nemzetegység.*)
Irta : dr. Czambel Samu.

in.
Más u magyarui'szági tót nép nyelve és 

más a csehek nyelve.
Éppen azért már a XVIII. század végén 

találkozott egy férfi, aki ennek formailag is 
kifejezést adott.

Bernolák Antal már 1790. évben adott ki 
egy tót nyelvtant „Gramniatica slavica“ ősim
mel, a melyben határozottan állást foglalt a 

« .tót nyelv önállósága mellett. De az ö fellépé- 
™ sének csakis elvi jelentősége volt. Ű ugyanis 

nyelvtanát a nyugati tót szójárásra fektette, 
a mely földrajzilag összefüggvén a esetivel, 
félig-meddig cseh izli. Ez okból a csehek nem 
is vették komolyan a szakadást. Bernolák 
fellépésének mindazáltal meg volt az a gya
korlati következménye, hogy a katholikus papok 
hozzá csatlakoztak, s azok tót könyveikben a 
nyugati tót szójárást használták.

Tagadhatatlan, hogy a Bernolák reformja 
csak elvben volt jó, gyakorlatilag senkit ki 
nem elégíthetett. A nyugati tót szó,járást arány
lag kevés ember beszéli s átmenetet képez
vén a cseh nyelvhez, nem foglalja magában a 
tót nyelv sajátosságait. Illetőleg nem dombo
rítja ki a tót nyelv önállóságát.

Ezen segítendő Stúr Bajos, Hodía Miloszláv 
és Húrban Miloszláv, mindannyian lutheránusok, 
elhatározták, hogy ők is szakítanak a cseh 
nyelvvel, de a tótok zömének nyelvét, a közép
tót szójárást emelik írott nyelvvé. A határo
zatot hamarosan tett követte s már 1844-ben 
használatba vették a közép-tót szójárást, me
lyet a következő megyékben beszélnek : Liptó, 
Zólyom, Nógrád, Hont, Bars, Turóoz-megyékben, 
Arvamegye alsó részében, Nyitramegye és 
Trencsénmegye egy részében.

Stúr 1840-ban kiadta „Nauka reöi sloven- 
ske,j“ czimmel a közép-tót szójárásra támasz
kodó új irodalmi nyelvszabályait, miután már 
előbb megokolta „Náreéja slovenskuo“ czimtl 
rüpiratában a cseh irodalmi nyelvtől való 
elszakadást, de törekvéseinek nem tudott álta
lános érvényt szerezni.

így történt, hogy a negyvenes években 
a számra nézve kis tót népnek háromféle 
Írott nyelve volt. A katholikusok zöme a Ber- 
nolák-féle nyugati tót nyelven irt. A lutherá
nusok pedig két ellentáborra szakadtak. Az 
egyik tábor, mely hiven és lelkesen kitar
tott a cseh irodalmi nyelv mellett, Kollár János 
vezérlete alatt állott, a másik a Étúr-féle kü- 
zép-tót nyelv jogait védelmezte.

A cseh párt. melyet Csehországból hatha
tósan pártfogoltak, mindent elkövetett, hogy a 
külön tót irodalmi nyelvekkel való szárny
próbálgatásokat lehetetlenné tegye. Olyan esz
közökkel is küzdött, a melyek nem éppen a 
legtisztességesebbek közül valók. Azzal gya- 
uusitotta a külön tót irodalmi nyelv vezérem
bereit, hogy öntudatlanul is a magyar politi
kának vak eszközei stb. De a külön tót iro
dalmi nyelv mellett küzdő felek erélyesen 
védték a maguk igazát. Az éveken át tartó 
elkeseredett uyelvharcznak az volt a vége, 
hogy a Dernulákisták és Stúristák tárgyalá
sokim bocsátkoztak s 1847-ben a „Tatrin* iro
dalmi társulat közgyűlésén abban jegyeztek 
meg, hogy a Bernolák- és Stúr nyelveket 
revideálják, illetve hogy a két nyelviskola 
közös alapon egy közös tót irodalmi nyelv
ben egyesül.
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Bernolák is, étúr is praktikus helyesírást 
használt, a mivel a tót nép nem tudott meg
barátkozni. A tót nép ugyanis az etimologikus 
helyesírást követő cseh nyelvnek századokon át 
tartó befolyása alatt olyan fogalmat formált 
magának az irodalmi nyelvről, hogy az nem 
lehet a köznapi-, a korcsjpanyelv hű lemáso
lása. Frivolitást látott abban, ha valaki a sza
vakat úgy irta le, a mint azokat maga a köz
nép ejti. Az irodalmi nyelvről, melyet a tem
plomban tanult szeretni, más véleményen volt 
mint Bernolák vagy étúr, a kik a nyelvet 
egyenesen az eke mellől s az istállóból vezet
ték he a könyvekbe és hírlapokba. . . .

Erre való takintettel Hodía Miloszláv azt 
ajánlotta az önláló tót nyelv híveinek, hogy 
hozzák be bizonyos mértékig az etimológiai 
Írásmódot s ebbeli nézeteinek a Lőcsén 
1847-ben megjelent „Epigenes sloveuicus" 
czimü könny vével csinált propagandát. Még 
pedig nem siker nélkül. Az önálló tót nyelv 
hivei Jlattala Mártont megbízták az önálló 
tót irodalmi nyelv grammatikájának kidolgo
zásával s ő vállalkozott is e feladatra. Sajnos, 
Hattala Márton nem volt igaz hive a külön 
tót irodalmi nyelvnek. A grammatikát latin 
nyelven irta meg „Gramniatica linguae slove- 
nicae“ néven (Selmeczbényán, 1850), de nem 
az vezérelte müve megírásánál, hogy a tótok 
művelődési különválását elősegítse egy hat
hatós önálló művelődési eszköznek, a külön 
tót irodalmi nyelvnek megteremtése által . . .

1851-ben konferencziára gyűltek a tót 
irók Pozsonyba s itt kimondták, hogy katho
likusok és lutheránusok egyaránt közös iro
dalmi tót nyelvül elfogadják a Hattala gram
matikájában megállapított elveket. Hattala latin 
nyelvű grammatikáját „Krátka mluvuica slo- 
venská" czimmel kiadták tót nyelven is (Pozsony 
1852.) s a hozzáirt bevezetésben három elő
kelő bernolákista és ugyanannyi előkelő 
stúrista ünnepélyesen kijelentette, hogy a 
Bernolák követőire és a Stúr követőire nézve 
egyformán kötelezők a Hattala által felállí
tott helyesírási és nyelvtani elvek.

Említettem, hogy Hattala nem volt a  külön 
tót irodalmi nyelv igaz hive. S nem foroghat 
fenn kétség az iránt, hogy Hodía egészen 
másképp fejtette volna meg a külön tót 
nyelv kérdését, ha öt hízzák meg a feladat 
megoldásával.

Hattala müvének mindenesetre meg volt 
az az érdeme, hogy megszüntette a nyelvvi
szályokat. Nyelvtana összehozta a külön tót 
nyelv híveit s igy forma szerint esősitette őket a 
csehesitö áramlattal szemben. De csak Jorma 
szerint. A külön tót nyelv hívei a pozsonyi 
nyelvkonferenezián bizony beadták a derekukat. 
A dolgok lényegére nézve ők vesztették el a 
csatát a csehbarátokkal szemben. Mert hát 
mi is volt az ára az 1851. évi nyelvi meg
egyezésnek, a mely a jelen irodalmi tót nyelv 
alapjait rakta le ?

A tót irodalmi nyelvet cseh nyel-szabá
lyokból szót kényszerzubbonyba bujtatták. 
Elvágták a tót népnyelv alapján való fejlődé
sének az útját, elvonták sajátképpi feladatától, 
hogy a tót néppel való szellemi érintkezés s 
a tót nép művelődésének eszköze legyen, 
mert egy missziót szántak neki, azt t. i. hogy 
a tótokat nyelvileg közelebb hozza a csehekhez.

Hattala, a jelen irodalmi tót nyelv nagy 
mestere nem is tagadta, hogy mellékczéljai 
vannak az irodalmi tót nyelvvel. A volt „Maticza* 
első bizottsági gyűlésén megjelenvén, ott 
mindjárt azt javasolta, hogy “a tót nyelvtan

folyton figyelemmel legyen a többi szláv nyel
vekre s különösen azokra (a csebre), a melyek 
legközelebb állanak a tót nyelvhez" (Let. Mát. 
I., 37.) s e javaslatot a „Maticza* bizottsági 
ülése el is fogadta s „a tót grammatikusoknak 
mint hasznos elvet követésre ajánlotta" (u. o.) 
Vicék Jaroszláv prágai egyetemi tanár s a tót 
irodalom legkiválóbb ismerője, Hattala többször 
említett nyelvtanáról ezt konstatálta a Slov. 
Pohlady-ban (1890., 258. lapon):

„Hattalának latinul irt s 1850. évben kia
dott tót nyelvtana összehasonlító jellegű s 
czélja, hogy hidat verjen a cseh nyelvhez való 
visszatérésnek."

Íme, egy szakember kijelentése a jelen 
irodalmi tót nyelv alapvető nyelvtanáról.

íme, egy őszinte nyilatkozat arról, hogy a 
pozsonyi nyelvkonferenezián 1851-ben a külön 
tót nyelv hívei csatát vesztettek a cseb-tót 
nemzetegység javára.

. . . Mert a jelen irodalmi tót nyelv nem 
tükrözteti vissza a tót népnyelvnek a sajá
tosságait az egy műnyelv, a melynek a kodifi- 
kátora eredetileg nem is művelődési, hanem 
politikai missziót tűzött ki feladatul.

,,Isten akid meg a magyart . .
A „Kár. Nov." 83. száma a magyar nemzet szont 

imáját, Kölcsey „Hymnus"-át vizsgálgatja s fejtegeti, 
abból az Ihletből, hogy egy tót papot, a ki nem tűrte, 
hogy ezt a szent imát iskolai vizsga alkalmával a tem
plomban elénekeljek, megfosztottak hivatalától, és <lr. 
Paulovics Lyubomir orsz. képviselő ellen vizsgálatot foly
tatnak, mivel a nagy-kikindai vasúti állomáson két né
met fiút, a kik a „IIymnus“*t énekelték, megszidott és 
tcttleg is bántalmazott. A mit aztán czikkiró tótágast 
álló logikával megirt fejtegetései során üssze-visza beszél, 
azzal nem azért foglalkozunk ezen a helyen, mintha re
ményünk lenne, hogy e jeles czikkiró logikáját talpra állít
suk, mert hisz’ ez lehetetlen, de teszszUk ezt azért, hogy a 
magyar közönségnek némi halvány fogalmat szerezzünk 
arról a nemzetiségi érdekszövetségről s ennek a szö
vetségnek a hazafiatlan gondolkodásmúdjáról, a mely 
szövetségnek itt ezen czikkben megnyilatkozó tagja ez 
alkalomból is nagy merészen azt meri odakiáltani annak 
a kis világnak, a melyben mozog: „My sme patrioti" 
(Mi hazafiak vagyunk)

Lássuk csak ennek a tót „hazafiénak a fejtegeté
seit ! Annak a kiderítését Ígéri mindenek előtt, hogy 
miért nem lelkesedhetnek a tótok, szerbek, románok 
ruthenek, szlovének s általában a „nem magyarok" a 
Kölcsey „Mymnus“-áért. Pedig hát annak az elcsapott tót 
papnak és Paulovicsnak felemlitése után azt várná az 
ember, hogy első sorban igazolni fogja, mily jogún til
takoztak ezek a jeles urak Magyarországon a magyar 
„Ilymnus" éneklése ellen? Mert első sorban ezt a kér
dést. kellene tisztázni s nem azt, a melyet senkisem ve
tett föl. A magyarság ugyanis nem követeli sem a tóttól, 
sem az oláhtól, som más „nem magyartól", hogy a 
„llymnus"-ért lelkesedjék (ámbátor hiszen ez a lelkesedés 
is, amint alább ki fogjuk fejteni, csak természetes lenne, 
ha a nemzetiségek között is nyilvánulna), de igen is 
joggal megköveteli mindenkitől, még a külföldi embertől 
is, hogy ezt a nemzeti imáját itt a hazában tiszteletben 
tartsa, azt, a mikor bárkinek az ajkán is felhangzik, no 
ócsárolja, ne piszkolja, kicsinylö és gonosz megjegyzé
sekkel meg ne szentséf clenítse. Vagy hát oly jogos, oly 
önként értendő dolog-o . . hogy m mién nemzetiségi fa
natikus. minden nemzetiségi vigécz csak azért, mivel a 
magyarok „l!ymnus"-áért lelkesedni nem tud, avagy mi
vel a saját személyes érdeke ügy hozza magával, ezt a

erőszakkal is megtilthassa?* Hát enyiro volnánk már? 
Mert hisz annak a hazafiatlan tót papnak, annak a nagy- 
kikindai „valakidnek a büntetését és kérdőre vonatását
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igyekszik a „Kar. Nov." czikko ad absurdiim vinni, azt közllk sincs a „IlymnusMioz, de igenis énekeljék a akár mint fenyegetőzzenek is a tót nemzetiségi titánok, 
az állítást koezkáztatva meg, hogy mind a kettőn tér- (Jotterhaltér, a W'aelit am Rhein-t . . . Sőt tovább me- hogy „majd olyan lármát csapnak, oly hangos lösz a pa- 
mészetszerllen cselekedtek, mert hisz ők, mint „nem gyünk s majdnem teljes biztonsággal tudósok már fog- nászuk, hogy messzire elhangzik." Kitől a lármától nem 
magyarok" nem lelkesedhetnek a „llymnUS"-ért. lalkoztak is e kérdéssel) azt állíthatjuk, hogy a magyar ijedünk inog, sót már meg is szoktuk, hisz egyebet se

S lássuk most már, hogy mivel igazolja a ezikk e (aj az idők folyamán és a végtolon sok háborúban szón- csinálnak, 
lelkesedés hiányát? llát azzal, hogy a „Ilynmus" egyik védett veszteségei következtében annyira összovegy Ilit más, i De ezen éktelen nemzetiségi zsivajból ezentíil is,
strófájában ez áll:

„általad nyert szép hazát 
liendeg áznak véreu. 

egy másikban pedig;
„Merre zúgnak habjai 
Tiszának és Dunának 
Arjaid ldis magzatjai 
Fehirágozdnak. “ 

és egy harmadikban:
„Értünk Kunság mezeién 
ért kalászt lengettél,
Toka j szöh'ivesszején 
nektárt csepegtettél.“

különösen a szláv és német fajhoz tartozó elemekkel, hogy s mindig szebbon, mindig bensőbben ki fog válni 
legfeljebb ha az Allöldön, a Majdugágonstb. akadnak itt-ott | mint az igazgyöngy a kagyló piszkos folyadékából — 
a honfoglalók egyenes leszármazott típusai. így hát — egy áhitatos dallam, a magyar nemzet szent imája az 
minden egyébtől eltekintve — már e benső, az egész egek felé:
nemzetet milliónyi szállal összefűző rokonságnál fogva is „Isten áldd meg a magyart . . . /"
a tót, a német, a ráez stb. együtt kell hogy érozzon a és a magyarok Isteno meg fogja hallgatni ezt az imát. 
magyar fajjal, a mely mindig is testvérül tekintetto, mint s nem fogja megengedni, hogy ez a nomzet a visszavonás
olyannal bánik is vole, bár volt idő. a mikor más győz
tes és a hatalmon lévő népfajok példájára megfoszthatta 
volna nyelvétől, faji jellegétől, sőt még a földjétől is, a 
melyen az ö és az őseinek bölcsője ringott.

Am ez a rokonszenv és a belőle fakadó szeretet, 
a mag var nemzet testhez való önzetlen ragaszkodás,

és a gyülölség martaléka legyen, mint a hogy azt né
melyek oly forrón óhajtanák.

h í r e i n k .

Mindez — úgymond a czikkiró — világosan azt a mely egy évezreden át mint erényt tisztelt és becsült ( . , , .  . , ’ “ V J°, . <!r°T*
mutatja, hogy itt nem az egész magyar nemzetről, h a -! meg a magyar nemzet, ez a szeretet és ragaszkodás, | | l^ |ra#|(JV̂j részér * ' ^ 1 ( 1  en " 1 sza ,<u saganak
nem csak a magyar fajról van a szó, mert csak ez vall- a szívnek ezen legszebb, legillatosabb crzelemvirágai, ‘ . '
hatja ősének Bendeguzot és Árpádot, csak ennek l e n g j e  képeznek a nemzetiségi izgatok szemében, mert , ^  *  J * ™ * ^ S e n d ő ^ i b L
a telt kalász Kúnság mezején és csepegtet nektárt hisz ők meg sem tudják érteni azt, hogy mint hevülhot ■ pioírrammjn némi változást szenved, amennyiben a ren- 
Tokaj szőllővesszejo . . . Tehát ezeké, a magyar fajhoz j valaki a magyar nemzetért, a „Hymnus“-ért, a mikor ez ilező bizottság az időjárás változékonyságára s megbiz- 
tarlozóké, csakis ezeké a magyar „Hymnus" is, amelv. mitsem hoz a konyhára, mint válhatik meg valaki őseinek hatatlanságára való tekintettel a jótékonysági bazár 
ha ők éneklik, talán czikkirót is meghatná, ha hallaná, nyelvétől, nevétől, hogy nyelvben és névben is m agyar' (‘sz,,| ^ 1<d lemondott, minthogy kedvezőtlen, időjárás
síit talán énekeim, is velük. De hámja, lm német, tét, I legven, mikor est leginkább a/olc a n e v e te tt zsidók azönimn , f £ t t
román, szerb énekli ezt a dal', bánthatna tehát azt a teszik, a kiket rettenetes elmésséggel újabban kazárok-, bassár helyett hangverseny, igen érdekes programmal,
bizonyos „valakiét is a nagy kikindai vasúti állomáson, nak neveztek el, és a mikor ezért még a martiromság tombola és tánczmulatság. A tombolanyeremények kö- 
a ki két fiút. név szerint Hirschet és Wirthet - -  tehát jutalma sem jár. A kiken az előítélet, a gyűlölet s más j zi>tt a mint halljuk -igen szép pezsgősorozat is lesz, 
németeket — a „Hymnus" éneklése miatt bántalmazott, hasonló érzelmek uralkodnak, azok nem képesek a sze mély arra van szánva, hogy a jókedvet még fokozza 

íme, an e l a gyarló ilokoskodással akarja czikkiró a a nemesebb, az altraislikas érzelmek "■cgórlé- j b ú , - b ^ a^basÍ I n
„Hymnus -t csak a magyar faj hymnusává tenni, a nem- sere és megítélésére; azok egy rögeszmét hol kergetve, kérdi a segítséget kérdők anyanyelvét — minden bi- 
zetiségek lakta vidékéről száműzni, és a magyar fajhoz hol általa kergettetve magukkal akarnak rántani min- j zonnyal meg fogja ragadni ezt az alkalmat, hogy nehány 
nem tartozó magyar polgárok ajkain elnémítani. Pedig i denkit, aki nyugodtan, józan és ép észszel halad utián s ! f,ni* kellemes cgyűttlétben töltsön s ezzel a jótékony czélt 
ha ez a czikkir S nem az orosz dicsőségen és a pánszláv ügy cselekszik, a hogy szive s elméje sugallja, párán- is 0,ömozditsa' Hisz úgyis oly ritkán jövünk össze, 
eszméken törné a tejét, hanem olvasgatna a magyarok j csolja, dicsőbbnek tartván oda csatlakozni, a hová tar- 1 ~~ Kossuth Lajos születésének századik évfordu-
történetében, és megismerkednék a magyar alkotmány, tozik: a nagy magyar nemzettesthez, mintsem oly homá 
magyar közjog elemeivel, úgy akkor megtudná hogy a lyos múltú és kétes czélu frakezióknak tartozéka lenni, 
magyar faj és a magyar nemzet soha sem volt két kit- í a melyek a magyar nemzet szabadságharczában hazájuk 
lömböző fogalom ebben az országban, s hogy az ezen ellen fogtak fegyvert és szégyent, gyalázatot hoztak erre 
országban lakó összes népek, tekintet nélkül azok nyel- a nemzetre. És fájdalom --  ezen rögeszme fanatiku- 
vére, vallására, eredetére, minden időben a magyar nem-; sai élén egy érdekcsoport vezet, a mely - -  mint a kér- 
zettesfhez tartozóknak tekinttettek. Innen van az, hogy déscs ezikk írója is — a Icgszemenszcdettcbb hamis szo- 
a magyar királyok tótot, németet, románt, ráczot egy- fizmákkal igyekszik propagandát csinálni annak a veszc- 
aránt emeltek nemességre és ajándékozták meg hűbéri delmos rögeszmének, s nem irtózik attól sem, hogy 
javakkal, ha őket erre érdemeseknek találták. Se szeri, erényt a bűn, a bűnt az erény mezébe bujtassa. A sajtó

lója alkalmából a Körmöczbányai Magyar Egyesület is, 
mint országszerte sok város, egylet és testület, — szeptem
ber lü-én nagyszabású emlékünnepet rendez. Ezen a 
napon délelőtt a város valamelyik nagyobb termében 
ünnepélyes ülés lesz, amelyen beszédet tartanak Kossuth 
Bajos életéről, hazaszeretetéről és dicső tetteiről, haza
fias költeményeket szavalnak és hazafias dalokat éne
kelnek. Délután zeneszó mellett nagy körmenetben vo
nulnak végig a város utczáin a különféle egyesületek.

I mindegyik a maga zászlaja alatt, este pedig az egész
se száma ezen eredetileg nem magyar ajkú nemesi esa- emberei ezek, a kiknek egy bizonyos fajtájáról találóan ' vaius* fényesen kivilágítják. Az ünnepélyt rendező bi-
ládoknak Magyarországon, s itt Turóczmogyében is egész mondta a nagy német filozof, Nietzsche, hogy: „Ezek j *(»ttság élén Bollaagh Aladár föroáliskolai tanár áll. Lgyan-
községek tanúskodnak ezen történelmi igazság mellett, az emberek mindig betegek. Egyre kiadják az epéjüket,
a melyet a tót nemzetiségi világboldogítók minden áron s erre azután azt mondják, hogy újság lap." 
elhomályosítani, meghamisítani igyekeznek. S ez lévén Czikke végén azután, mint a ki dolgát a legjobban 
az ősrégi, a törvényes, a történeti alkotmányos állapot végezte és az igazsággal érvelt, az applikátióval sem 
Magyarországon, Kölcseynek nemcsak a magyar faj, marad adós a czikkiró s azt kérdi, hogy. no, mit is |lJ ^ AbJP 
hanem az egész magyar nemzet lebeghetett lelki szeme akarnak hát voltaképcn Lyubomir Pauloviescsnl ? Akár
előtt, a mikor örökké szép „Ilymnus"-át megalkotta, s ő ránczigálta is a Wirth meg a llirsch fiuk füleit a ma-
Bendegúz, Árpád mint e nemzetnek ősei, mint honalapi- gyár „Hymnus" énekléséért, ugyan mi baja történhetik
tók szerepelnek költeményében, tehát ha fajikig nem is> hát? Legfeljebb ha a lük. 172. §-a alapján a m agyar1 hírhedt pánszláv vezér is, a ki .szomszédjával, Török 
de mint ezen honban élő, ezen nemzethez tartozó cm- nemzet elleni izgatásért marasztalják el, am i pedig jó -; József adótárnokkal beszélgetett. Török becsületes ma-
bér a tót nyelvű ember is bízvást énekelheti ezt a dalt, formán mindennapi d-log minálunk. A képviselőházi,an f ar ®m"®r l ó , c r 0  * beszélgetés folyamán természetesen i . . . . -  ’ 1 15 1 a magyarság jogait védelmezte, « mii/íl

ezen a napon fogják leleplezni a körmöczbányai teme
tőben Komnitzor Károly síremlékét, aki 1849. január 
17-én az alsó-turcsoki csatában hősi halált szenvedett.

Megvadult pánszláv. Az „Egyetértés" a na- 
— keddi számában — a küvetkozö hirt közölte: 

Alsó-Kubinhól felháborító eset hírét jelentik. Úgy történt, 
hogy tegnap a távozó helyettes-pénz ügyigazgató tiszte
letére bucsulakoinát rendeztek az egyik ottani szállóban. 
\  lakomán részvett Radlinszki Ignácz alsó-kubini ügyvéd,

mitől Radlinszki
“ k '^7 ; mlnt. . ? endegto,ak 1,4r"lel-v vérbcli óóduno- semmi lmja sem történhetik l'aulovicsnak ez Ugybfil | annyira' moK»a;íűTr'’'Íiogy' feli'^Vna liölyérfii'," sat'íbikanött 

Kaja. hogy Kölcsey a magyar nemzetet értette, bizo- folyólag, ha cl is Ítélnék az említett §. alapján. És mind-, egy tele üveget s azzal főbevágta Török Józsofet. A
nxii ja a „Hvmnus" két utolsó versszaka is, a mely a szén- ezt úgy mondja el czikkiró, mintha csak a világ lég- bántalmazott adótárnokot egyszerre döntötte a vér s
védésekről, ;i hányattatásokról, a balsors csapásairól, a természetesebb dolgáról lenne szó. l ’edig hát mit sssólna j Dsszcroska.il!. A vendégek között annál nagyobb volt 
bűnhödésröl és szebb jövőről szól. A ki hazánk törté- czikkiró, ha teszem azt valaki valamely jeszeni vagy 
nőimét ismeri, az tudja, hogy nemzetünk ezeréves múlt- ruttkai fiú fülét ránczigálná meg csak azért, mivel ma
jának esők szenvedéséből, hányattatásából nemcsak a ma- gyár nemesi származásuk ellenére a „Hej slováci . . .“-t 
g.v.-w faj, hanem az egész nemzet vetfe ki a részét, bő- éneklik utczahossz.it, még pedig nem is valami mélyebb 
végesen jutott azokból a tótnak, oláhnak, németnek, meggyőződésből, hanem daczból, tüntetésből, mivel erre
rácznak is. bár a dolog természete szerint a magyar faj nézve elegendő példát látnak? Micsoda perpatvar lenne
szenvedett töröktől, tatártól, némettől és — cschtöl legtöbbekből! Talán egészen a királyig is elmennének a súlyos 
fal. S itt lesz talán helyén való felemlíteni, bebizonyí- gravamennel, a keserű panaszszal. Nos hát a llirsch és 
t ini azt, hogy igen sok llirsch, Wirth, I’avlovics és más a Wirth fiuknak is, még pedig fokozottabb s természc 
nem magyar nevű ember teljes joggal lelkesülhet a ma- tesobb joguk volt a „Hymnus" 
gytír „Hymnus"-ért, mert hisz százezrekre megy azon lett volna szabad bántani. És ha mégis bántották 

száma, a kik, bár őseik nem jöttek be úgy a bántalmazót meg kell büntetni, s ha Pai,
úgy vagy if{y szólt Uadlinszkihoz; „Én mondtam." Erre követ-

saládoknak .
\rnáddal ezen ors/aíríin «/ívtn.n tAir.l i . ,» i • . i ‘ i ................ .. * " • - 1 aKKor ment el mellette Török, s hallva e szavakat,irpauuai ezen országim, szívben, lélekben, valamint Lyubomir orsz. képviselő volt n bántalmazó, úgy vagy | igv szólt '

'megbotránkozás, mert Török adótárnok hatvan éven felül 
levő öreg úr. A városkában nagy a felindulás. Radlinszki 
ügyvéd korára nézve érett ember, a kinek brutalitását 
semmi som menti. A bántalmazott adótárnok állapota 
súlyos. — Eddig a hir s ha igazat mond, úgy furcsa 
világításba helyezi egy két ottani vezérférfiúnak azt az 
állítását, hogy Árvában nincsenek nemzetiségek. — A 
mi'értesülésünk szerint valamivel bonyodalmasabb az 
egész esett, amely különben már a bucsúestély után való 
reggel történt. Radlinszki ügyvéd állítólag azt mondta 
volna, hogy „Itt nincs Magyarország, itt nincsenek 

elénokclésére. s őket sem I m;,K.var°k •“ Kot rokona, aki erről értesült, szemrohá- 
öl ci n' iisí 1,11 ,,pkb ™!,c ö tagadta, hogy igy nyilatkozott 

'"Ina, s gazembernek nevezte, aki ezt róla állítja. Épp 
lovtcsjakkor ment el mellette

nyelvben is teljesen meginagyarosodtak, de régi nevüket, a adott „bccsületsza 
mely idegen, vagy nem magyar származásukat elárulja, gyár képviselőházat.

alapján ott kell hagynia
ha ezt tenni elmulasztaná.

kezelt volna a palaczkdobálás kínos jelenete és Török 
megsebesülése, 'főt részről most olykép csűrne k-csnvar-

megt ártották. Szent Istvántól kezdve majd minden ki- magyar nemzet képviselői találni fognak hlálniok l eli !,!lk il ügyön, hogy azt állítják, hogy Török
rályunk alatt telepitettek be kiseblwiagyebb számmal módot arra nézve, hogy onnan eltávolíttassák l n . i . o m r H i ‘ V° lna tm° f  n t(,wl^ ^ c k e t ,a m e ,n n y ib e n l l a d -
idoeeneket hozzánk, város-önkai lív/.i..i ..ah .n i . . w . ............. . ' Mn,‘ l,nsstk ‘̂ czul ntol,,: volna a vita hevében, — ámít

rs/ l,s/ '* ;«r nemzet képviselőinek, azonban Iürök, a ki 0 0  éves komoly s becsületes
tie 'N ha ők is a czikkiró azt az eli.éle- (‘ll|b ',r, s mulató társai állítása szerint a jelenet lefolyá 
•I. I' - > a „Hymnus" c<ak a magyar faj- sakor no,n v,dt ittas, határozottan tagad. Folytatása 
I Imiim mert ez.-,/ á'l-.m-.ll„tö' /.n™, c‘nn?k íl do,°Knak természetesen a bíróság előtt lesz

> a .l.i in.ilKoto, a Ibim- s miután a Török súlyos sebét nem lehet letagadni, a
1 ' ‘‘r.' " 11 ’ "i. szambán egyaránt megérdemelt büntetés sem maradhat el.

németek alapítottak, fejlesztettek, az ipar. a kereskedő-; meg azon esetre iN I , ők is a czikkiró azt az «•!,.,-le-! «»'ber, s mulató társai állítása szerint a jelenet lefolyá 
lem nagyreszt az ő kezükön volt. Az Alföld legmagya- tét fogadnák el. lu.gi a „Hymnus" csak a nngy.r fii sakor ,,0,n v,,lt ittas, határozottan tagad. Folytatás 
rabb városaiban sem ritkák a német családnevek a pol- nak a nemzeti ' . . . .
Károk között, s ezen a minden izükben moginagyaroso- fenlarló s intelligén
dott Wirthek llirschek. Zcclimajsterek, Wolfok, Krém- 1 el-ó , lom.náí '. t ....  ,

, ‘ ~ ' 111 hog\ Annabál van ma este .Stubnyafllnlön. mint azt
' 7 " 1 k,,dvo «onn t köthes- a plakátok a hét folyamán hirdették. Többet

" i:i" képviselők igen is meg fogják tudunk róla, minthogy a fürdöbérh 
aulovics bűnei, hogy ha azt tényleg elkövette

spergerek stb. ugyancsak nagyot néznének (tán egyebet minden 
is tennének! ha a „Nár. Nov.“ czikkezője elébük ál -en heh 
lana s azt mondaná nekik, hogy mint németeknek semmi torolni j

~  f'K) látszik elégségesnek tartotta.

mi sem 
a plakátozást
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A Turóozmegyel Jótékony Nöegylet választ- 

mányn ma <1 u. Va3 órakor a megyeház kis lorméhen 
rendes negyedévi gyűlést tart, amelyre a t. vál. tagokat 
ezúton is meghívja az elnökség.

— A Turóozmegyel Nagy diákok i.hó2Ö-án tar
tották meg nyári mulatságukat, melyen bár az eső, - 
mely a vidéki közönséget elriasztotta a megjelenéstől, — 
megakadályozta a mulatságot szabadi) n való megtartá
sát. mégis igen szép számít közönség jelent meg este a 
Vármegyeház dísztermében. 9 órakor kezdődött a tánc/,, 
a legjobb hangulatban : a rendezőség mindent elkövetett,: 
hogy a hölgyek előtt felejthetetlenné tegye ez éjszakát. 
Megkönnyítette a rendezőség dolgát a megjelent nagy
számú tánezos, a kik eléggé gondoskodtak arról, hogy 
a hölgyek egy pillanatig se pihenhessenek. TUndéri ké -, 
pet nyújtott a fényesen kivilágított teremben lebegő; 
könnyít nyári ruhák hullámzása, s bizony szűknek is 
bizonyult a terem, különösen a négyesek alatt, amelyek , 
köztll az elsőt 30 pár tánczolta. A mulatság reggeli 5 | 
óráig folyt, a mikor a közönség egy vidáman áttánczolt 
éjszaka felejthetetlen emlékével sztoszlott. Jelen voltak: 
Asszonyok: lioldis Ignáczné, Huocz Károlyné, Chikán I 
Miklósnó, Dávid Gyaláné, Kibensfoin SAndornc, Kertész 
Jánosné, Kossuth Hozsőné, Moskóczi Ferenezné, Michnik •
(lyaláné, Patseh Ignáczné, Rattkay Istvánné, Tomcsányi 
Jánosné, Záthureczky Imrémé, Zöld Jánosné, Ulbrichtl 
adámné. Leányok: Hada Anna, Heniczky Jolán, Huocz 
Horta, Holdis Ilona, Kibenstein Ilona Galanda Olga, 
Kossuth Ella, Kossuth Anna, Kertész Gizella, Moskóczi 
Margit, Matulay Anna, Matulay Erna, Michnik Emma, 
l ’atsch Natália, Patseh Irén, Kuttkay Margit Fajthy 
Aranka, Vermety Ilonka, Holf Józsa, Záthureczky Horta. —
A nagy diákok egyébhként kissé neheztelnek azokra a 
körökre, amelyek ezúttal — igaz, hogy a saját kárukra — 
elmaradtak, s akik a jelenvoltak névsorából megtudhatók.

— Néptanítók Így elmébe, a „Pesti Hírlap" 
millenniumi alapjának kamatait már évok óta olyan 
magyar néptanítók között osztja ki, a kik a magyar 
nyelv és a nemzeti érzés terjesztése körűi kiváló ered
ményt értek el. Ezen alap 4612 koronából és 30 fillér
ből áll s igy ez összeg kamataiból 180 koronát fordíthat 
három tanítói jutalmazásra, adván egynek-ogynek 0 0  

kororona jutalmat. E dijakra úgy állami mint íolckezeli 
tanítók és tanítónők pályázhatnak, de csakis Krassó- 
Szörény, Trencsdn, Árva, Fogaras, Sáros, llunyad, 
Hesztercze-Naszód, Tcmes, Liptő, Szeben, Alsó-Fehér, 
Turócz, Szolnok-Doboka, Marmaros, Nyitva, Szepes, 
Torda-Aranyos, Kolozs, Zólyom, Arad, Torontál, Ung, 
Zemplén, és Hereg-vármegyékből. A pályázatot maguk 
az illető tanítók is beadhatják említett laphoz Icliotöleg 
ható; .gi bizonyitványnyal kisérve, aminthogy a tanfe- 
lűgyelöségek és más tanügyi hatóságok is ajánlhatnak 
oly szegénysorsú tanítókat, meg tanítónőket, akik a 
föltételeknek tejesen megfelelnek. Pályázni augusztus 
15-éig lehet ; az eredményt augusztus 20-iki számában 
hirdeti ki a lap.

Hatalmas maozkó kerüli a vadász csöve elé i 
Szucsányban folyó hó 22-én Tomaschek János birto
kán. Pollacsck Ernő szeredi r. kath plébános, ki jelen
leg Tomaschek vendége, terítette le a 110 kilo súlyú 
medvét. Mint halljuk, nem az első fenevad ez, melyet, 
ezen ügyes vadász lelőtt.

— A Jahodnlki gyújtogató. A mária-nosztra- 
f egy házban Majer-Saloga Anna, a kit gyújtogatás miatt 
négy esztendei rabságra ítéltek, husvétkor meggyónta 
pajtjának, hogy Hahota Anna rabnő ártatlanul szenved, 
mert a gyújtogatásban, a miért három esztendőre Ítélték, 
egyedül ö, a meggyónt Major Saloga Anna a bűnös. 0  
folytatott szerelmi viszonyt egy jahodniki vagyonos gaz
dával s mivel kedvese kiverte a házából, bosszúból 
elhamvasztotta a házát. A gyóntató pap azt a tanácsot 
adta a megtért bűnösnek, hogy jelentkezzék az igazga
tóságnál s ez meg is történt. A bcszl erező bányai eskűdt- 
biróság, a mely az újított pert tárgyalta, Majer Annát 
újra négy esztendőre ítélte, Hahota Annát pedig felmen
tette. A kúria most vádlott .sommiségi panaszát olutasi- 
silotta. Érdekes e dologban az, hogy az ártatlanul elitéit 
Hahota Anna a vizsgáló bíró előtt beismerte a gyújto
gatást. a főtárgyaláson azonban szapora szóval, mint 
valami betanult loez.két, ugyanazt mondta el. amit gyúj
togató barátnője utóbb az esetről a  fogház igazgatójának 
elmondott, de előadása oly kevés hitelt látszott érde
melni. hogy a való igazság elmondására hívta tol komo
lyan a bíróság, amire azután hamis beismerő vallomását 
tette, melynek alapján vétkesnek találták és el is Ítélték. 
H’jabb érdekes és tanulságos példája annak, hogy mily 
nehéz olykor kihámozni az igazságot, ha még oly vilá
gosnak látszik is az illető eset.

Mérges gomba. Urbán moskóczi kanász kon- 
(Iáját legeltetve unalmában gombászott, de úgy látszik, 
kevés szakértelemmel válogatta meg a gombát, mert az 
ételtől úgy ő. mint felesége és négy gyermeke rosszul 
lett s talán el is pusztul, ha egyik, házon kivűl lévő 
tia véletlenül be nem toppan szülei házába s ott nem 
találja a kínjában vergődő családot. Hamarosan dr. 
Weinbergcr zniói orvost hívták el a súlyos betegekhez, 
a ki még jókor érkezett oda, hogy életűket egy alkal
mas ellenszer segítségével megmentse.

„ÉrsckuJvAra török uralom alatt" caimtligon ér- 
dekes könyvet mint a Nyitramegyei Szemlében megjelont 
czikksorozal különlenyomatát, küldték be hozzánk. Szer
zője Matuiidk Mihály korponai áll. felső népisk. igaz
gató. a kinek neve. mint Drégely várának szorgalmas 
és szerencsés kutatójáé, épp most a Szondy-űnnepségck 
alkalmával vált ismertesebbé. Könyve nemcsak az ügy 
iránti teljes odaadásról, hanem alapos történeti készült
ségről is tesz tanúságot. Kapható Huszár Istvánnál, 
Nyitván. Ára V

A Körmöczbányal „Nöegyesület" a folyó évi 
május havában megtartott választmányi ülésében. Palkó-

vics Emilné egyesül '‘i elnök indítványára kimondotta,! 
hogy a „Szent-lslván" király napját ezen s minden i 
következő évben megünnepli. E nemzeti ünnepet a f. 
évben megfelelő szavalat, élőkép és ( ’siky Gergely 
„Nagymama" czimú végjátékának előadásával ülik meg. 
Az ünnepélyt táncznnlatság követi, a melyen Balogh 
Haczi bandája játszik. Helyes!

— A „B H ‘‘ kacsái. „Cseh-tót barátkozás“ és 
más egyéb hangzatos czimek alatt közlomónyok jelentek 
meg a „budapesti llirlap-“ban, amelyek állítólag itt 
Turócz-Hzt.-Mártonban Íródtak, de a melyeken mi is csak 
mosolyogni és bosszankodni tudtunk. Ezeket a híreket 
maga a Zsivona nőegylet elnöke, Soltész Lajosné czá- 
folta meg az említett lapban, amely ozontúl talán óva
tosabb lesz tudositói megválasztásában. Olyan kényes 
dolgokról, mint a minők a nemzetiségi mozgalmak, 
csakis legjobb értesűltség alapján kellene a lapokat 
tudósítani s nem a szenzácziót kelleno szolgálni, hanem 
az — igazságot.

Egy tót agitátor halála Múlt hétfőn temették 
el Zayvim Jiomouald bisiczci (Trencsén m.) r. kath. plé
bánost, a hírhedt pánszláv agitátor, aki e minőségében 
folytatott űzőiméi miatt több ízben is állott a bíróságok 
előtt A halott plébánost, a ki 74 évet élt, Uhlydrik j 
József rajeczi r. k. plébános és elvtárs parentálta ol, s 1 

mint halljuk, Mudvony Pál tur.-szt.-mártom ügyvéd és 
szintén elvtárs is beszélt a simái. Egyébként innen 
Turócz-Szt.-Mártonból többen részt vettek a temetésen 
a tót nemzetiségi vezérférfiak közűi. Zaymus két dolog 
iránt érdeklődött volt: a kertészet s a nemzetiségi moz
galmak iránt. Fanatikus mngyargyűlölő volt világéletébon. 
A hivatalos átiratokra tót válaszokat küldött, sőt még 
az adóhivatalba is tót szövegű nyugtákkal jelent meg, 
s midőn ezekkel elutasították: latinul irt. Egyben azon
ban mégis engedett, burgonyáját, melyet kiváló minő
sége miatt szívesen vettek meg, -— magyarul is kínál-, 
gáttá a zsolnai magyar újságban. Most már talán, hogy 
a vanitas vanitatum igazságáról teljes mértékben meg
győződött, azt is be fogja látni amott, túl a síron, hogy 
a nemzetiségi küzdelemnek szentelt idejét s erejét oko
sabban és hasznosabban értékesíthette volna.

Tót Jogtisztelet. Mikor báró tiévay Gyula kis- 
selmeczi nagybirtokosnak régi hasznára, Kossuth Hajós, 1 

szolgálatát ott hagyta s nyugalomba vonult, az uradalom 
mezőgazdasági ügyeinek intézését Kovács István oki. 
gazdászra bízta rá a báró. Ez 8  évvel ezelőtt történt igy. 
Most pedig kapja magát Halasa Endre s Turóczmegyc 
köz]), választmányának t. é. jul. 14-én tartott gyűlésében 1 

egész komolyan felszólalt Kovács István urad. gazdatiszt 
választó joga ellen, s a választók névjegyzékéből való 
töröltotéset kérte, még pedig azért, mivel Kovács István 
mint cseléd szolgál báró Révay Gyulánál. A közp. választ
mány elutasította ezt a kérelmet, mivel a felszólaló még 
csak meg sem kísérletté állításának bizouyitását, és 
mivel a Kovács István gazdatiszti minősége köztudo
mású dolog. Tehát Halasa Endre oki. ügyvéd felfogása 
szerint a magyar gazdatiszt csak cselédje a gazdájának, 
aliit nem illet meg a választás joga. Még megérjük, 
hogy báró Itévay Gyulát is kitessékeli a megyeházból, 
azon a czimon, hogy . . . .  na, majd csak megtalálja 
ezt a czimet is.

Ju llillS t rendeztek a múlt vasárnapon a hely
beli bútorgyár tisztviselői és munkásai mint tűzoltók 
Permetező esőben vonult ki a csapat zászlósán, zeneszó 
mellett a Sztránya-erdöbe, a vendégek pedig — nők 
stb. — különféle alkalmatossággal jobbára szakadó cső
ben, esernyő védelme alatt. Hisz, a kiknek a tűz vesze
delmes eleme nem félelmetes, azok egy kis víztől sem 
ijednek meg, a mely a nyakukba szakad. Egész mulat
ságuk több — kövesebb esőben folyt le és csak a késő 
esti órákban tért vissza ugyancsak zeneszó mellett a 
most már valamivel hangosabb tfizoltócsapat a városba. — 
Es látva, hallva kissé kezdetleges zenekarukat, eszünkbe 
jutott, mily könnyű szerrel lehetne a bútorgyár mun
kásaiból jól felszerelt 16—20 tagú zenekart szervezni, 
amely térzenével s más egyébbel hozna egy kis életet, 
élénkséget városunkba. Az illető zenészek se bánnák 
meg, mert némi mellékjövedelmük lenne belőle. De hát 
az áldatlan nemzetiségi súrlódások szinte lehetetlenné 
teszik ily eszme megvalósulását.

— Panaszos levelet kaptunk, a mely szerint 
Turócz-Szent-Márton város képviselőtestületének hatá
rozata értelmében az utczai lámpáknak — tekintet nél
kül a hold változásaira — minden éjjel kellene égniük, 
ezt a határozatot azonban csak a tót ünnepségek idején 
hajtják végre, — egyéb ünnepségek alkalmáv. 1 pedig 
a holdra bízzák a képvisolütestülot vonatkozó határoza
tának végrehajtását. Ugyancsak ez a képviselőtestület 
utasította a közs. bírót, hogy most, mikor annyi idegen 
munkás tartózkodik városunkban és veszélyezteti a köz-

I biztonságot, legalább szombat, vasárnap és az ünnepna
pok estéire rendes csondőrőrjáratot kérjon a főszolga
bírótól, — de ez sem történt meg. A levél Írója gyors 
orvoslást kér. Mi is.

— A „Rnttkal vasúti alkalmazottak Clubja"
1902. évi augusztus hó 3-án a ks. od. vasút tulajdonát 
képező ruttkai ligetben nyári mulatságot rendez. Kivo
nulás a ligetbe czigányzeno kísérete mellett d. e. 9 óra 
kor. A mulatságot este 8  órakor a vasúti felvételi épület 
I-II. oszt. éttermeiben tánezmulatság követi. Holéptidij 

1 uraknak 1 korona. A ligetben megváltott jegyek az esteli 
tánczmulatságrn is érvényesek. A tiszta maradvány a 
könyvtár és az uj színpadi töke gyarapítására tordittatik' 
Felültizctések köszönettel fogadtatnak cs hírlapikig nyug
táztatnak. Kedvezőtlen időjárás esetén a mulatság 

l augusztus 1 0 -én tartatik meg.

Kinek van Ig aza ! A „Nár. Noviny" fenntartja 
azt az állítását, a mely szerint az utóbbi népszámlálás 
adatai a lakosság anyanyelvére való vöm tkozásukban 
hamisak. Képtelenségnek mondja, hogy Turóczinegyében 
2 1  Hf) magyar legyen s egyes községeket is felhoz pél
dául. Szerinte lehetetlen az, hogy pl. Hisztricskán 7, 
Priekopán 27, Turánban 39, Szucsányban 89, Kis- 
Selmeczon 30 magyar legyen, s még egyéb példákkal 
is szolgál. Persze teszi ezt több-kevesebb mogjogyzés 
kíséretében, amelyok az ő ízlése szerint szellomeskodé- 
sok akarnak lenni, és teszi ezt holmi sértő kirohaná
sokkal is, amelyekre azonban reflektálni jobb ízlésünk 
tiltja. - Ámde a „Nár. Noviny" statistikusa ogyet 
felejtett: a bizonyítást. Mert a tagadás nem bizonyítás,
- a szollomeskodés, a zsidószidág, a sértegetés sem 
az. A népszámlálás Írásai pedig kényszerítő bizonyító erővel 
bírnak, mert az eljáró biztosok kötelessége volt azt je 
gyezni föl, amit az illotő lakosok nekik tollba mondot
tak, mivel máskülömbon hamisítást követnek ol. A „Nár. 
Nov.“ pedig ezt tételezi föl róluk, a hamisítást, — de 
bizonyítani nem tud. De tud ö egyebet, a kis hamis 
csak nem akarja megmondani. Jól tudja ő is, hogy akad 
még — hál’ Istonnek — olyan lakója is elég ennek a 
megyének, ennek a hazának, a ki nem bírja ugyan a 
magyar nyelvet úgy, mint a hogy azt pl. Arany János 
bírta, s a kinek gyermekei hol magyarul hol tótul kér
nek kenyeret anyjuktól, — de aki azért mégis a ma
gyar nyelvet vallja a maga és családja anyanyelvének. Hát 
ez bántja a „Nár. Noviny“-t — és csak hadd bántsa 
továbbra is. A népszámlálás adatainak nemzetiségi meg- 
gyanúsítását egyébként nem a „Nár. Noviny“ találta 
föl, régi fogása ez már a nemzetiségi vezérférfiaknak, s 
igy nem csuda, ha egy kissé már kopottas is.

— P ályázato t hirdetnek 108 posta-táviró- és táv
beszélő gyakornokjelölti állásra, amelyek közül a Pozsony- 
kerületi igazgatóság tizenkettőt tölt be. Oly ifjak pályáz
hatnak, akik legalább 18 évesek s valamely közép
vagy felső korcsk. iskolánál érettségi bizonyítványt 
szereztek. A kiket fölvesznek, 2 kor. napidijban része
sülnek s 1903. szept. 1-jétöl kezdvo Hudapcsten 10 havi 
tanfolyamot hallgatnak. A kérvények a főszolgabíró 
vagy polgármester útján aug. 15-ig nyújtandók be az

I illető igazgatósághoz, akik pedig hivatalban vannak, a 
saját felettes hatóságuk útján terjesztetik föl azokat szüle
tési orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyítványaikkal fölsze
relve. Miután a terjedelmes pályázati hirdetést egész 

; terjedelmében — téré hiánya miatt — nem közölhet
jük, a részletesebb felvilágosítást szóval adja meg az ér
deklődőknek lapunk szerkesztősége.

— Rajeczfürúo második hivatalos névjegyzéke az
j elsőn kimutatott 109 vendég áthozatalával 212 vénáé- 
| get mutat ki, a kiknek legtöbbje Rudapostről való.
] Turócz-Kzent Mártonból a Graber Hina, kereskedő nője 
nevét olvastuk a névjegyzékben, amelyből az is látható,

! hogy ezen fürdő hova tovább az intelligens és jómódú 
polgári középosztálynak a fürdőjévé válik. — A 3. sz. 
jegyzékben az átvitt 227 vendéggel o*yütt 511 vendé
get találunk kimutatva, köztük D’Ouvonou Gyula főreálisk. 
tanár családjával Körmöczbányáról. — Hogyan, hát már 
a körmücziek is hütclenok lesznek Stuímyaíürdőhöz, 
amely, igaz. hogy még most, a főszezonban som ad élet- 

i jelt magáról, mintha csak mélységes téli álmát még most 
| is folytatná.

Nyilvános köszönet. A Turóczmogyei nagy 
! diákok által 1902. julius hó 20-án rendezett mulatság 
j alkalmával felülfizettek: br. Révay Gyula 20 K., br. 
Révay Simon, Ifj. Justh György 10—10 K., Duschek 

16 K., id. Justh György, Ivánka Zsigmond, Kubala 
Alajos 2—2 K., Hindfeld Annin, Thomka József, Mich
nik Gyula, Zaborszky Uttó, Kellermann Béla, Moskóczi 

I Ferenezné, Fcldmann Márk, N. N., Hoffinann Ede, 
Stoiner Samu 1 — 1 korona. Fogadják a rendezőség kö

szönetét. Túrócz-Sz.-Márton, 1902. julius hó 23-án.
1 ifj. Huocz Károly, Boldis Ignácz, Hiebhardt Kálmán 
pénztárnok.

— Időjárás Erről nem sok jót Írhatunk ezúttal, 
sőt ellenkezőleg. Az esős, ködös idő, amely még jul. 
17-én beállott, tartós volt, a mezei munka szünetelt, 
szegény népünk kétségbeesik. A köd sok kárt tett a

: kalászosokban, főleg a búzában. A felső járás szegény 
népe kereset nélkül van, oprészetből, gombászatból elten
gődik valahogy. Különös, hogy a czellulózegyárnál s 
más építkezéseknél egy sereg idegen munkás talált elég 
tűrhető kerosotott, inig a megyebeliek munkahiányról 
panaszkodnak. — Hiptóban az időjárás még mindig ked
vező. A gabonanomüok szépon fejlődnek, az éjjelek hű
vösök ugyan, de a nappali melegek még holyreütik a 
mull heti zivatar által tott. károkat. Úgy látszik, hogy a 
meleg időjárás állandó lesz. No, itt Turóczban épp az 
ellenkező látszik.

Szerkesztői üzenetek. ___
— St. F. Kassa. Főmunkatársunk köszöni figyelmét s 

üdvözletét küldi. A minap ott járt, de kevés idővel rendelke
zett. s ezért nem kereshette föl. — Zs. és V. Zsolna. Múltkori 
sorait nem értjük. Lapunknak sem m i érdekközössége sincs a 
tervezett tanfolyammal, a mely tisztán az illetők magánvállal 
kozása. Cs. J. Zsolna. Szivrskedjék a kérdéses közleménye
ket nekünk megkülden . — Tudósítónk, Körmüczbánya. A Kos- 
suth-ünnepre vonatkozó előkészületek mozzanatáról tudósítá
sokat kérünk.

Felelős szerkesztő : Ber«*cx Ciyula. 
Főmunkatárs: lliiu ll JÚ iion

Két szoba berendezés
szabadkézből jutányos áron eladó. — Czim a 

kiadóhivatalban.
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Bauer Endro uradalmi erdész Mosúczon, ezen 
ság előbbi számában nyilatkozott. And iát ur et altéra 
pars elvénél fogva nyilatkozom én is.

Legelőször azonban igen tisztelt megbízott l'rai 
megbocsátják, ba folemlitem, hogy talán nem lehet azt 
úgy egészen ridegen kifejezni, hogy b. leveliikre nem 
feleltem. Hiszen Dittert Gyula föerdész úr megbízottam, 
a levél vételo után más napon, szóval hozta meg leve
liikre a feleletemet.

Hát Bauer úr, ki a kellő ok nélküli és kezdő sér
tegető? Lássuk: 1900. nov. 4. kelt jegyzőkönyvre hi
vatkozik, de azt elhallgatja, hogy benne az is van: 
hogy előbb ön sértett meg nagyon engem s csak azu
tán én magának mondtam a megfelelő sértést. Lehet-e 
felhevlilésben lU órán át kívánni, kérni a sértés visz- 
szavonását, úgy mint én azt tettem, hogy ön vonja 
vissza ?

Tanú erre Toperczcr Nándor úr. Ha nem igy volt 
czáfolja meg. Sérteni tudott, de a sértést visszavonni 
nepn, sőt párbajra hivott ki, mert határozottan kijelen
tettem, hogy elvből nem párbajozom, csak úgy. a mint 
ok nélkül sértést sem követek el, lévén elvem, mások 
által való becsltltetésbe helyezni a becsületemet és nem 
a jegyzőkönyvekbe. Szucsányi eset sem esett ok nélkül. ^ ^
Köztudomású, hogy okunk volt más lelkészt óhajtani s (j'^Kn; 
megtettük erre jó előre a szükséges lépéseket. Dcniquc 1 e 1111

Én tehát megdönthetetlen tények elösorolásával és 
inéin elcsépelt frázisokkal mutattam be ezen erőszakos- 
kodé, sértegető, becsületet támadó, párbajmániás alakot 
és igy eljárását a müveit közönség becses ilclelére 

UJ‘ bízom.
Kelt Mosúczon, 11X12. évi július hó 23-án.

Dr. Lenesé János.

1902. július 27.
2148— 1902. tk.

Hirdetmény.
ez szent-márloni kir. járásbíróság

Árverési hirdetmény.

im L iu iu h  . i l .  iu e le it  n  nf.UK.sii.rs u 'isi m  i , im iii.i.i. . . .  ,. . . , . . ... ® i n ■ |. ' szándékozok oly meg jegyzéssel hivatnak meg. Iiogv azfizetnem kellett 150 koronányi összeget érte. L)e Bauer . . • . ’.C' - • i . .,7- • i,.o, elintett ingóságok az 1881. évi IA. t.-ex. IOi . es 108.nyilatkozata nem törvényszéki csarnok.
A köztünk előfordult affairc óta jól tudj:

a tiirocz szent-márloni kir. járásinrosag mint 
lek könyvi hatóság részéről közzé tétetik, miszerint a 
es. kir. szabadalmazott kassa-oderbergi vasút számúra az. 
alább megnevezett határokban kisajátított területekről

--------- -—------------------ ---------------------------------------------  elkészített összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitele
152—1902. szám. sitésére a helyszínére a következő határnap tüzelik ki,

úgymint : l ’rjekopa és Szucsány községre nézve 1902. 
augusztus hó 14-ik délelőtti 10 órája Ruttka vasúti 

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. tcz. állomásra.
102. §-a értelmében czennei közhírré teszi, hogy a Az érdekeltek lolhivatnak, miszerint notaláni ész- 
znióváraljai kir. járásbíróság 1902. évi V. 1. 26. szánni rovételeiket a fennebbi határnapon a bizottság előtt elő- 
végzése következtében dr. Mcssinger Mór llgyv. által terjesszék, különben a kisajátítás és a lelvett térfogat, 
képviselt I. magy. ált. biztosító társaság pozsonyi fő- úgy a feljegyzett szolgalmak s jogosultságok iránti ki- 
ügynöksége javára Bücliler Dávid zníóváraljai megálló fogásaik többé tekintetbe nem jöhetnek, 
melletti I. (41011 142 kor. 98 fii. s jár. erejéig fogaim- Egyúttal folhivafnak mindazok, a kik a fonobhi
tositott kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 720 határokban a fent nevezeti vasút számára kisajátított te- 
koronára becsült két vörös ökör, három ló, egy vörös rületokórt járó és az egyedi kimutatásban kitett kárla- 
tinó, 25 drb idei báránv. 80 szekér trágya, mely tár- bmitási összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni 
gvak Poloska Károly és társai javára 899. V. 99Í/1 és akarnak, vagy ezen összegre bármi czim alatt igényt 
a bittsei tkp. javára 902. V. I. 21. sz. a. eredetileg tartanak: ezeket 1902. évi augusztus hó 25-ig ezen te- 
összeirattak nyilvános árverésen eladatnak. lekkönyvi hatóságnál annál bizonyosabban bejelentsék.

Mely árverésnek a zniói kir. jbiróságnak 4902. V. minthogy a később jelentkezők, észrevételeire, s igé- 
I. 26/2. számú végzése folytán a már eddig megállapi- nyoiro semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kár- 
tett költségek erejéig Zniói vasúti megálló mellett leendő talanitási összeg annak és azon mennyiséglien fog ki- 
szközlésérc 1902. Óvl jUÜUS hó 31-ik napjának f  ialni, a kinek nevére:és a moly összeggel az az egyedi 

órája batáridőül kitüztetik és ahhoz a vonni kimutatásban ki van téve, a bekebelezett vagy leliilke-
nz belezett tételok pedig ezentúl a kisajátított területről 

hivatalból le fognak töröltetni.

Bauer
s mások is, mennyire kerültem öt. De Bauer mit tett ?

1901. nnv. 4. Szt.-Mihályon névnapon leült azon 
asztalhoz, a hol én t. Csepcsányi Sándor. Galanda Ist
ván urakkal és ft. Holbay Lajos úrral kártyáztam, a 
nélkül, hogy kibékültünk volna, vagy engedőimet kért 
volna tőlünk. Természetesen, a mint láttam, hogy csak
ugyan szándéka velem kártyázni — épen én voltam 
osztandó — távoztam, bocsánatot kérve társaimtól s 
s más asztalnál kártyázó urakkal folytattam a játékot.

Ezután tényleg egyes urak — mondom urak — 
magyar olvasóköri tagtársak óhajtották a kölcsönös ki- 
békitést, — mert ö a nyilatkozatában említett csekély 
számú mosóczi társadalom nagyobb fölének 
összejöveteleire úgy sem jár. Én látv 
esetből, hogy közeledni akar hozzám, hajlandó voltam 
közeledését azon társadalmi osztály módja szerint, a mely

legtöbbet ígérteimében készpénzfizetés mellett, 
rönck becsáron alól is cl fog adatni.

Kelt Znióváralján, 1902. évi julius hó 9. napján.
Szlbner,

• járásbirósági végrehajtó.

1926. sz. tik. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat
A lurócz-szent-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a lurócz-szont-mártoni r. 
takarékpénztárnak Krnsznccz Miksa és neje elleni vég
rehajtási ügyében a besztorczebányai kir. törvényszék 

saládias terület köréhez tartozó turócz-szont-márloni kir. járás- 
szt.-mihályi bíróság területén Szncsánv községben fekvő a szuesánvi 

' ‘ " . tjkvben A f  1—1. 7. 8 . ÍO. II. 13. és 14. sor.!
3. 423. 437. 609. G10. 1658. 1659. 1530. és 1661.

Az összeírás, térki! 
hivatalban betekinthető.

Kell Tiiröez-Szl.-Mártonban.

egyedi kimutatás a told,

1902. évi július 13. 
Kolosy Miklós,

A II. C 
lom a

hez magát számítja, elfogadni. De ő ezt nem tette, ha 
nem 1902. január 25. Mosúczon leült megint azon asz
talhoz, a hol én ültem Dittert Gyula, I'etriesek Adolf tott kikiáltási árban az árverést 
és Toperczcr Nándor urakkal. Én természetesen nem fonnebb megjelölt ingatlanság 
lévén kibékülve vele, nem osztottam neki kátvát, de ö hó 11-lk napján d. e. 1 0  órakor

lirsz. a. felvett s Krasznocz Miksa és neje szül. Kíittkay 
Auguszta nevére irt ingatlanokra 3973 kor. megállapi- 

elrendelte és hogy a 
1902. évi augusztns

S z u csá nv községben
fogta a kártyát „majd osztok én“ kifejezéssel nekem is a községházánál megtartandó nyilvános árverésen . 
osztott. Természetesen nem fogadtam el ilyen módon. kiállási áron alul is el fog adatni.

ki

Ezekután is csak felkereste folyton azon férfi tár- Árverezni szándékozók tartoznak 
saságot, a hová énnekem járnom kellett s minduntalan kikiáltási árának 1 0 °/o-át készpénzben, vág

közönség szives figyelmébe aján- 
raktárainon levő, dús választékú, 

jó és olcsó

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

g a l l é r o d a t ,  d ű l ő d e t ,  
n y á l k e n d ő k e t  s t b .  s t b .

Filo Emánuel, szab ó m este r 
Turócz-Szt.-Mártonban.

beleszólt szavaimba. Do látva, hogy ignorálom t. e. má
jus 14. az általam foganatosított általános oltáshoz küldte 
gyermekét, minek én különösen megörültem. De korai 
volt ám a" örömöm, mert ez szintén csak azért volt, 
hogy már hivatásom terén is rágalmazhasson, igy adva 
elő az oltás eredményét: „alaposan beoltotta, ilyenre 
dagadt a karja," megfelelő mimikával és hanglejtéssel.

Továbbá f. é. június 14. hivatalos levelében is 
merte gáncsolni orvosi működésemet. A levél kezem
nél van.

Végre látva, hogy mint komoly, higgadt orvos erre 
sem reagálok, egyéni becsületemben kezdett gázolni, lii- 
resztelvén rólam spiczlizést, hogy panaszkodni jártam rá 
Méltóságos Báró Urnái, a mikor, mint uradalmi orvos 
jelentést tenni voltam, liogy az erdei munkásoknál hasz
nált ellenőrzési betegkönyvet, vörlieny miatt visszatar
tanom kellett és előterjesztést tenni, miként volna jövő
ben az ellenőrzés gyakorolható.

Ilyen híresztelést már nem tűrhettem. S igy f. é. 
június 23. estve: Dittert Gyula, Duschok Gyula, I’etri- 
esek Adolf, Ravasz Oszkár, Sztraka Károly, Toperczcr 
Nándor urak, én és ö együtt lévén, felhasználtam az 
alkalmat, elmondva, hogy : Bauer Endre úr azt hircsz-

iiz ingatlansag 
óvadékképes

értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.
Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Turócz-szent-máriouban, 1902. június hó 22-én.

Kolosy kir. albirú.

Ikt. 2142—1902. tk.

Hirdetmény.
A turócz-szcnt-mártoni kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság részéről közzé tétetik, miszerint a 
cs. kir. szabadalmazott kassá odorbergi vasút számára az 
alább megnevezett határokban kisajátított területekről 
elkészített összeírás, térkép és egyedi kimutatás hitele
sítésére a helyszínére a következő határ tűzetik ki, 
úgymint : Ruttka községre nézve 1902. augusztus hó 
14-ik, délelőtti 10 órája Kutlka vasúti állomásra.

Az érdekeltek felhivatnak, miszerint netaláni ész
revételeiket a fennebbi határnapon a bizottság időit elő- 
terjeszszék, különben a kisajátítás és a felvett térfogat 
úgy a feljegyzett szolgalmak s jogosultságok iránti ki 
fogásaik többé tekintetbe nem jöhetnek.

Lóversenyek

Tátra-Lomniczon.
1902. Julius 23., 24., 26. és 27-én.

A „Magyar Lovaregylet" által rendezve, kezdetük 
mindig délután 3 óra 10 perczkor.

a versenytérre a következő vonalok közlekednek az 
összes közbeeső állomások érintésével: 

O d a  •

teli rólam, hogy panaszkodni jártam rá Méltóságos Báró . . ''4 p ll,,a' •elhivatnak mindazok, a kik a lennebbi
I m ii a mintán »■, i-i tó.m.iA határokban a fent nevezett vasút szamara ki

mert ha ezt továbbra" is hirésztolné. azt hazug- ' " “ V'!*4?  “  :lz .°?™ li biaoilatásban
i.,....  iá.... talanilasi összeg monnyisegére nézve

akarnak, vagy ezen összegre barin- 
tartanak; ezeket 1902. évi aiigtiszlu> 
lekkönyvi hatóságnál annál bizonyos 
minthogy a később jelentkezők, észroi

Urnái s miután ez nem igaz, nyilatkoztassa ki tévedé
sét
nak kellene bélyegeznem. 0  erre a helyett, hogy téve 
(lését belátva sajnálatát fejezte volna ki — épen a nyi
latkozatában hibámul rótt fclhcvülés legnagyobb fo
kába esett, mert ha. védelmi helyzetbe nem lépek, 
bizonyosan tettleg is bántalmaz. S daczára annak, hogy 
Ravasz Oszkár űr. Méltóságos Báró Úr titkára kijelen
tette, hogy jelen volt jelentéstételem — és előterjesz
tésemnél s liogy nem panaszkodtam Bauorrc, ö „de 
igenis panaszkodni járt rám" kijelentéssel fentartotta 
nem igaz állítását, kijelentve egyúttal, hogy holnap ki
hivat. És csakugyan daczára annak, bár a jelenlévő urak, 
titkár űr nyilatkozata után befejezni akarták az ügyel 
és daczára annak, bár kijelentettem, hogy ilyen erősza
kos módon eszközölt kihívást el nem fogadhatok, mégis 
kilii vatott.

Egyéb viselt dolgait, úgy a mint ö azt teszi, itt 
nem szellőztetem. Ezt cselekedni csak az ö Ízlésének 
felel meg. De annyit ki kell jelentenem, ba erőnek ere
jével párbajozni akar. keressen magának más valakit 
médiumnak, a ki megteszi neki azon szolgálatot, hogy 
a talán terhére eső életétől — bár két gyermek atyja, 
megfogja fosztani.

*) R rovatban közö ltökért nem vállal felelősséget a s/.*rk
Kiadótulajdonos: ötv. Moskóczi Ferencznó

sajátított 
kitelt kár- 

llcnvetéscket tenni 
czim alatt igent t 
hó 25-ig ezen lo
bban bejelentsék, 
■teleire s igényeire 

semmi tekintet nem lévén, a kisajátítási és kártalaní
tási összeg annak é- azon mennyiségben fog kiadatni, 
a kinek nővére és a mely összeggel az az egyedi ki
mutatásban ki van léve, a bekebelozoli vagy fo’lülkcbe- 
lezett tételek pedig ezentúl a kisajátítóit területről hi
vatalból |o fognak töröltetni.

Az összeírás, térkép és egyedi kimutatás a telek- 
hivatalban betekinthető.

Kelt Turócz-Szt.-Mártonban, 1902. évi julius 13.
Kolosy Miklós.

kir. albiró.

L áng M. és F ia, ké/.m íiáru és  k ész-  
ruha keresk ed éséb en  T n iú ez -S z t -M ar
tiniban, jo házból való, a  m agyar, ném et 
es túl n y e lv e l bíró tanuló  azm inal fe l
v éte tik .

Tátra-Lomniczról indul 1 ó. 18 p. 2 ó. 15 p. 2 ó. 45 !'•
Versenytérre éi kezik 1 .. 38 „ 2 „ 35 „ 3 „ 05 „
l'oprád-Erikáról indul 1 „ 06 „ 1 15 „ 2  2 0 „

Versenytérre éi kezik 11 „ 31 .. 1 „ 40 „ 2 „ 50 „
Kassáról . indul M óra 05 perez.
l’oprád-Erlkára . . érkezik 11 „ 25 „

V i s s z a  :
Versenytérről indul 5 ó. 35 p. 5 ó. 55 p. 7 ó. 30
1 útra l.omniczra érk. 5 „ 55 „ 6  „ 05 „ 7 „ 50
Versenytérről indul 5 .. 5 5  „ 6 „ 25 „ H .. 15
l’oprád-Erikára érkezik 6  ,. 20 6 50 „ 9 „ 15
I’oprád-Eelkáról . . . . . indul 8  óra 15 perez
K assára................................ érkezik 1 1 „ 15
Julius 25-én délután 5 órakor Tátra-Lom ni
czon virágkorzó és egyéb ünnepélyességek 

Heiyárak a versenytérre: i-ső hely 6 korona, 
íl-ik hely 2 korona, lll-ik hely 40 fillér.

K:iYsurnl 1 *. ■ | .rád - l-'i -1 k á r.*t és vissza, nőink Illőt, ben K|>iv-
jesröl l'oprád Kel kára 
napokon érvényes kedv 

pokoli is ki
Kassa I’oprád-IYIka II. < 

.. III.
Eperjes l’oprád-lő lka II

ira es vissza, 
vissza szóié 

■/menyes 
illatnak

ünnep
egyek 
: pedig

.legyek kaphatók Tátra l.oinnic/.oii 
ós a versenynapokon T á lra  l.oinnie 
racziok az í. es

6 kon
. 4
. 6

. . . .  4
• zmann (lyilla bazárj: 

1 a versenytéren. Rostán-
helyen, szintúgy lolalisateuruk. bookmaker es 

katonazene.
N'joni. a tiiróczszentmártoiii magyar nyomdában. Moskóczi K.


	30

