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

K ia dó h iva ia l: A turócz-szt.-mértoni ,,Magyar Nyomda".

Hirdetések legjutányosabhan, árszabály szerint 
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- 63 külföldi hirdetési iroda elfogad.

Megjelen minden vasárnap.

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

v.
Eddig kizárólag a tót nép nyelvének a 

csel) nyelvhez és a jelen irodalmi tót nyelv
hez való viszonyáról volt szó, most áttérünk 
amaz álláspontok ismertetésére, a melyeket e 
kérdésben a közéletben szereplő kiválóbb fér
fiak elfoglaltak.

A cseh-tót nemzetegység kérdését főleg 
két szempontból tekintik a gyakorlati embe
rek. Közművelődési és politikai szempontból. 
Azonkívül a tudomány emberei nyelvtudományi 
szempontból.

A csehek és a cseb-barát férfiak úgy 
szólva kizárólag politikai szempontból tárgyal
ják. A prágai „Cseh muzeum társaság" ki
adott 1846. évben egy müvet „Hlasowé o 
potrebe jednoty spisowného jazyka pro Cechy, 
Morawany a Slowáky" ezim alatt. Magyarul: 
„Vélemények arról, hogy a cseheknek, mor
váknak és tótoknak egy egységes irodalmi 
nyelvre van szbkségük." E mű egybefoglalta 
a cseh-tót közös irodalmi nyelv mellett fölhoz
ható összes okokat, de ezek közt egy sincs, 
a mely legalább közvetve politikai npm volna. 
Lássuk a cseh-tót nemzetegység bajnokainak 
véleményeit:

Palacki/ Ferencz, korának legnagyobb cseh 
történet Írója: „Mielőtt a magyarok a kilen- 
czedik században a mostani Magyarországba 
bejöttek, a csehek, morvák és tótok egy egy
séges nemzet voltak mind nyelvük, mind or
szágos kormányuk tekintetében. A nagy Szva- 
topluk birodalma mindnyájukat egyesítette. 
(„Hlasowé" 25. 1.) A cseh irodalom legré
gibb emlékei világosan mutatják, hogy egykor 
közelebb állott egymáshoz a csehek és tótok 
nyelve . . . Hogy a csehek azóta más irány
ban művelték és csiszolták nyelvüket, az nem 
teszi őket más nemzetté éppen úgy, a mint a 
kettejüknél előforduló néhány eltérő szó nem 
jelenti a szójárások különféleségét. (u. o. 26. 
1.) . . . Az irodalmi nyelv már most a cse
heknél és morváknál sem egyezik a falusi ház 
köznyelvével, sőt megfordítva, épp úgy he
lyezkedett föléje a mint a tótok nyelve fölött 
van."

Safarik József Pál, korának legtekinté
lyesebb szlávistája: Nekem erős meggyőző
désem volt s most is az, hogy az Ércz-hegy- 
ségtöl Homonnáig és Bártfáig. . .  az az Cseh
országban, Morvaországban s a magyarországi 
tótságon egy és ugyanazon szláv nyelvet be
szélik, eredetileg s történetünk elején alapjá
ban egy, most pedig különféle körülmények 
befolyásánál fogva két fő szójárásra szakadva: 
a csebre és a tótra. Legbiztosabb bizonyítéka 
ennek az, hogy a Csehországban, Morvaország
ban és a magyarországi tótságon beszélt nyel
vet a nép kölcsönösen megérti. A nyelv lényeg 
ezen tagadhatatlan egyformaságából joggal 
lehet következtetni arra, hogy a Csehország
ban, Morvaországban és a magyarországi tót
ságon élő nép egy eredetű s ebből magyaráz
zuk a nevezett nép ama szoros politikai egy
ségét, a melyben történetünk elején találjak 
őket. Morvaország és a magyarországi tótság 
a kilenczedik század egész folyama alatt s 
kétségtelenül előbb is, egy közös fejedelmit 
ország kormánya alá tartoztak. („Hlasowé" 69.)

A tótok külön irodalmi törekvéseiről szólva 
Safarik igy nyilatkozott: ...

*) Lásd a Folv. Illradó 27. 28. 30. óa 31. számát.

Természetellenes a tótok törekvése, mert 
nem az értelmi műveltség s a tótok lelki ki
művelésének kifolyása, mint a művelődés to
vábbi vitele, és uj, magasabb foka; liánéin 
csakis teoretikus és spekulatív elvek szüle
ménye . . . E törekvés nem pozitiv, történeti 
alapra támaszkodik, hanem eszmei, önkénye
sen kigondolt alapra fektetik; nem köti össze 
a jövőt a múlttal, hanem megszakítja azt; 
nem halad előre nyugodt, megfontolt lépésben, 
hanem sutba dobva minden eddigi fáradságo
san szerzett eredményt, visszaveti az irodalmat 
kezdetének a legelejére, visszamegy az llliász- 
tól az abéczés könyvhöz. -

Tahik Boliuszláv, a magyarországi cseh 
irodalom legjobb ismerője : Szvatopluk király
ságának gyászos bukása után a (Magyarország
ban élő) tótok kiléptek ugyan a morva és 
cseh bonpolgárság kötelékéből s bonpolgári 
tekintetben a magyar királyság tagjaivá lettek 
ugyan, de szokásaik és nyelvük tekintetében 
régi társaikkal örökké egyek maradtak, épp 
úgy mint jelenleg (1846-ban !) az oláhok, né
metek, lengyelek, akik ugyan különféle feje
delmeknek vannak alávetve, de nyelvük egy
ségével mégis erősen össze vaunak kapcsolva. 
(„Hlasowé" 12. 1.)

Kollár János, tót költő, az irodalmi pán
szlávizmus szószólója, a cseh-tót nyelvegység 
fáradhatatlan bajnoka: Mi tótok, csehek, mor- 

i vák és sziléziai szlávok, a mióta élünk, anya
gilag és szellemileg, nemzetileg és nyelvileg 
sokféleképp voltunk összekapcsolva. A cseh 
nyelv, a mint azt a nyelvemlékekből tudjuk 
(!) a tótból fejlődött, ennek: leánya, mert a 
csehek és tótok a szláv családfának egy ágá
hoz tartoznak. A múlt évszázadokban, Erzsé
bet királynétól kezdve, sokan telepedtek le 
a tótok között Cseh- és Morvaországban. A 
cseh nyelv mint művelt, kicsiszolt leány tért 
vissza az öregedő, szomszédaitól elnyomott és 
megvetett anyókához: a cseh nyelv a tót 
anyókát felfrisitette, megtanította Írni. olvasni 
. . .  a cseh nyelv tehát nem valami idegen 
elem a tótok között, hanem édes honi hajtás. 
(„Hlasowé" 124/125.)

A Cseh muzeum által összegyűjtött és ki
adott „Vélemények" közül inég többet is be 
lehetne mutatni, mert hiszen e vélemények 
240 oldalnyi könyvet töltenek be, de az tel
jesen felesleges munka volna, mert az összes 
„vélemények" egy és ugyanazon alapon mo
zognak. Azt a nótát fújják szüntelenül, hogy 
a tótok 1000 évvel ezelőtt közös politikai 
háztartásban, évszázadok óta irodalmi közös
ségben éltek a csehekkel és morvákkal.

Mi, t. i. azok, a kik a külön tót nyelv 
jogait hangoztatjuk a cseh-tót közös irodalmi 
nyelvvel szemben, nem tagadjuk a cseh-tót. 

| történeti viszonyt, de azok után, a mit a tót 
népnyelvnek a cseh nyelvhez való viszonyáról 
fent mondottunk feleslegesnek tartjuk a kér
dést arról az oldalról vitatni.

A történeti viszonyok véletlen történeti 
eseményeken alapulnak s kérdésünk tudomá
nyos elbírálásánál nem ezen külsőségek jöhetnek 
szóba, hanem a cseh-tót viszony - lényege.

Kiemelem újra, hogy a csehek főleg po
litikai szempontból tárgyalják a cseh-tót nem- 
zetegység kérdését s a mennyiben a kérdés
hez közművelődési szempontból szólnak hozzá 
itt is a politikai mozzanat vezérli őket. 
Őszintén megvallotta ezt p. o. Hotelek József 
egy Prágában 1880-ban megjelent brosürjében. 
Czime : Podejme ruku Slovákum — Nyújtsunk

kezet a tótoknak. Ő, a cseh-tót irodalmi egy
ség megújítása mellett kardoskodva, a többi 
közt ezt a nyilatkozatot is te tte :

„Vetkőzzünk ki a semmi jóra nem vezető 
önhittségből s valljuk meg egymásnak az iga
zat, hogy egymás nélkül nem élhetünk meg, 
hogy a cseh nép a tót nép nélkül épp oly 
semmi, mint a milyen semmi a tót nép a cseh 
nép nélkül. És ha mi csehek százszorta eré
lyesebben védekeznénk a német nyelv -törje- 
dése és befolyása ellen, végre is beadnék a 
derekunkat. Tartalékra van szükségünk, a mely
ből folyton uj erőt merítünk. Ilyen tartalékunk 
csak a magyarországi tótság lehet." (8. 1.)

Gsob bolondgombák. a  cseheknek is vannak 
„előkelőségeik* Amerikában s igy Cleveiand városában 
is, a hol a „Voinosf" ezimll lap képviseli a cseh eleim 
zsnmalistikáját. Ez a jeles lap, amelynek szerkesztője 
alighanem mint valamely tót zúglap kihordója tanult 
magyar történelmet, egyik közelebbi számában ekképon 
mondja ci a clevelandi tótok tiltakozását a Kossátli-szo- 
hor ellen: A tót küldöttség liorák lelkész vezetése 
mellett látogatást lett a városi polgármesternél s elő- 
adta, hogy K ossuth  L a jos tő t szárm azású  volt, de hogy 
nem zetétől e lpárto lt, a r is to k ra ta  lett, sok tálat. fekJcaszta -  
to tt, csak azért, m ive l nem zeti jo g a ik a t követelték. A pol
gármester meglepődött, mórt ö ismert ugyan hozni frá
zisokat a szabadságról, de tetteket nem. De eljöttek a 

'magyarónok is és a Kossuth érdemeire hivatkoztak stb. 
Lehetetlennek tartjuk, hogy Horák lelkész s az általa 
vezetett lót küldöttség ekkorákat mertek volna hazudni 
a clevelandi polgármesternek, s igy csak a „Volnosf" 
szerkesztője tudatlanságának és rosszakaratának rójjuk 
föl egyelőre ezt a gonosz történethamisiíást. Hozzátesz- 
szllk azonban, hogy a „Nár. Nov.“ ezt a hazugságot 
megjegyzés nélkül közli! Vájjon nem szándékos és rossz
akaratú visszaélés-e ez a Kossuth Lajos nagy nevével 
és a sajtó szabadságával? Kossuth Lajos a népjogok, a 
népszabadság hóhéra! Kcll-e nagyobb és infámísabb ál
lítás ennél? Igen. akasztottak 1848/9-ben tótokat is, de 
olyanokat, a kik a Húrban cseh-morva csőcselékével a 
saját hazájuk, a saját véreik ellen (mert hisz voltak tó
tokból álló honvédzászlóaljak is) fogtak fegyveit, vagy 
a kik ama válságos időkben a haza védelmét megta
gadták. l)e hazáját, szabadságát szerető, a nemzet iga
zaihoz ragaszkodó s azokért küzdő tóíot csak Húrban 
és társai gyilkoltattak. Ezt iiják ki a tót túlzók lapjai, 
mert ez a szörnyű igazság, amelyet letagadni nem lobot.

Az érzékeny ..Nir. Nov." abból az alkalomból, 
hogy a clevelandi tótok a Kossuth szobra e len tiltakoz
tak, do egyéb okokból is a fővárosi magyar sajtónak 
egy része igen élesen kelt ki a tót túlzók hazaűatlan 
működése ellen s egyik-másik lapban bizony oly meg- 
lisztelések is voltak olvashatók, amelyek csak az illető 
hírlapírók heves vérmérsékletével és a jogos megbot
ránkozással menthetők. Az eltelő kifejezések, mint 
„agyonbunkózni való gazflezkók" stb. semmi esetre sem 
valók a nyilvánosság orgánumaiba, ámde ilyer.ek miatt 
a „Nár. Nov.“-nak van legkevésbbé oka s joga panasz
kodni, mert ö sem jobb a Deákné vásznánál. Ha ugyanis 
a „Nár. Nov.“ szótárának a magyarságot becsmérlő ki
fejezéseit egybegyUjtenők, oly nomenelatnr.it kapnánk, 
amely nagyon kedvezőtlen világot vetne az illető Írók 
műveltségi állapotára és Ízlésére. Do a „Nár. Nov.* 
rendszerint még ennyivel sem éri be. Legkedvesebb 
lőre a személyoskedés. Mikor valaki keserű igazságokat 
mondogat oda a szerkesztőségnek s a háta mögött álló 
népbolonditó nemzetiségi túlzóknak, altkor aztán --  a 
tényeket megczáfolni ncnr tudván — a személyeskedés 
terére lép a tót redakezió s bcloakipaszkodik rz illetőnek 
a nevébe, hivatásába, múltjába és csak olyan „aklsi* 
féléről (valami) beszél róla. llát biz oz a nyers kifa-
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kacsoknál is csúnyább eljárás; mert a nyers kifejezés, 
a ) iromkodás elvégre is férfias szokás, de a nyelvöltü- 
g s, a névgunyolás s más efféle csak a neveletlen 
u ^gyerekeknek és kofáknak a kedvtelése. A „Nár. 
'.-óv“ irodalmi Ízlésének szótárából ezúttal csak egy ki- 

j ést mutatunk be, még pedig ugyanazon lapszámból, 
• h d Hentallert szidják az erős stílusa miatt. Arról lé- 
vt-L ízó. hogy a közokt. kormány az államsegély révén 
i t nitók kinevezési jogát élvezze, ezt a 60 forintnyi 

Ilii ti,segélyt *váM;at#“-nak mondja a lap. Nos. a ki tótul 
tud ítéletet formálhat mugának a tót redakczió ízléséről.

A F. M. K. E. közgyűlése előtt.
Nem először hangoztatjuk, hogy a F. M. K. E. 

ma; munkásságával nem vagyunk megelégedve. Nem 
pétiig azért, mert immár evidens, hogy az egyesület mai 
vez tőségének nincsen programja. De nem is emelkedik 
a i tfiyzet magaslatára, hanem apró administrativ kérdé
sek .tel fecsérli el idejét.

Nem kicsinyeljük ugyan azt a törekvést, a inejy- 
lye az egyesület anyagi ügyeit kívánja rendezni, azt 
ser., a melylyel a tagok szántát kiváltja szaporítani. Ez 
azt libán nem program. Az egyesület pénzügyeit köte
lessége a vezetőségnek rendben tartani: — ez tehát 
nem érdem. Ha nem találta rendben és azt most kell 
ren leznie, úgy ebbeli kötelességét most teljesíti az 
egyesület. Ezzel tehát nincs mit tetszelegni valója. A 
tagok szántának szaporítása minden egyesületnek beval
lott törekvése, mert természetes és elvitázhatatlan, hogy 
az egyesületi bevételek szaporodásával a kitűzött kultu- 
rál s czélok is könyebben elérhetők.

Majd a most kiadott évi jelentés is azt mondja, 
hoj;y „Nagyszabású eredményekkel ugyan nem, de a 
pérzügyi helyzet állandó és tartós javulásával számol
hatunk be.“ „Az egyesület tagjainak száma folytonosan 
szaporodik s vele együtt, ha nem is valamelyes nagy! 
aranyokban, de cvről-évre gyarapszik az egyesület vá
gj ma is.“ Mindezt szívesen és helycslölcg vesszük 
u£ -an tudomásul. Azonban vajmi csekély az, a mit az 
eg /esület a társadalmi téren kifejtett tevékenységével 
fel nutathat. Az a körülmény, hogy az elmúlt évben 
17 uj népkönyvtárt szervezett, alig jöhet számításba, 
túr va azt, hogy e czélra Wlassics miniszter 3G0O k. 
állirasegélyt engedélyezett, Darányi föltnivelésügyi mi- 
nnzter pedig 15 népkönyvtárt ajándékozott az egyesü
letek. Eblten legfeljebb annyi tenni valója volt az 
egyesületnek, hogy a rendelkezésére álló könyvtárakat 
elhelyezte. Bár magunk is helyeseljük, ha megfelelői 
helyeken és hazafias buzgalinú kezelés mellett könyvtá
ra cat alapítunk, mégis igen naivnak találjuk az évi je
lentésnek azt a részét, a mely szerint a könyvtári in
tézmény mindenütt, a hol csak kísérletet tettünk vele,
m. nden várakozáson félül bevált. A nyelvhátát ok ma
gyar-tót anyanyelvű lakossága, daczára a nemzetiségi 
izgatásnak, a mely az egész vonalon kerékkötője a 
a igyar kultúra terjedésének, immár nem hogy idegen
kednék a szellemi művelődéstől, de mint azt hivatalos 
jelentéseink és személyes tapasztalataink is bizonyítják, 
a magyar elem példáján okulva, szívesen keresi és ol- 
v tssa a magyar könyveket. Ez legalább is önámitás, a
n. elyet a Felvidéken lakó minden ember inosolylyal 
fénytelen fogadni. Am szervezhet az egyesület könyv
tarakat és szervezzen is, azonban egyedül üdvözítőnek
it ne hangoztassa, mert ha ezt teszi, úgy arról tesz 
. uuoágot, hogy a népéletet nem ismeri, arról halvány 

jojtelme sincs. Mert olvasási kedvhez, annak fclébresz- 
 ̂séhez nem elegendő maga a könyvtár. Hány embernek 

t  n könyve és még sem olvas. Egyesületek kellenek 
veknek ápolására, itjusági egyesületek, azok. a melyek- 
j,k támogatására lapunk szerkesztője még a tátrafüredi 
közgyűlésen kérte az egyesületet. Ám azóta Wlassics' 
i iiniszfer is kezébe vette ez ügyet, ami hangos bizony i- 
;ka annak, hogy indítványunk nemcsak helyes, de 

tlőszerü is volt.
A helyett, hogy az egyesület a községek terheit 

•'seli az óvodák fcntartásával és erre a czélra évenkint 
i integj' 60.000 koronát áldoz, bizonyára helyesebben 
mné, ha ezt az összeget az itjusági egyesületek támo

gatására fordítaná, a melyeknek keretében népkönyv- 
irakat, dalosköröket stb. lehetne szervezni.

Ehhez hasonló indítvány tárgyalás alá is kerül 
lajd a közgyűlésen. Késen leszünk és arra fogunk tü- 

i ikedni, hogy az egyesület vaskalaposait végre felvilá
gosítsuk tervünk helyességéről. Teljesen magunkévá 
esszük Jánossy (gyulának indítványát az itjusági egye

sületeket illetőleg, mely nem egyéb, mint a lapunk szer- 
csztője által a tátrafüredi közgyűlésen tett indít vány - 
ak megismétlése. Ennek indokolásából átvesszük a kő- 
étkezőkét :

Egyesületünk munkaprogrammjából most már tehát 
ki kell hagyni uj óvodák kezdeményezését s az egye
sületi tevékenységet oly irányba kell terelni, amely tót- 
ajku népünk magyarosodását elősegíti és lehetővé teszi. 
Ez az uj irány, uj működési tér, a melytől a felvidéki 

1 magyarság számbeli erejének gyarapodását remélni 
lehet, az iskolával s annak működésével szoros kapcso
latban van.

Legtöbb iskolában a tótajku gyermekek hat éven 
( keresztül folyékony jártassággal sajátítják el a magyar 
nyelvet. De a mily megnyugtató és örvendetes az isko
lának ez a produktív tevékenysége, éppen oly elszomo
rító és lehangoló az a tapasztalat, a mely arról tanús
kodik, hogy az iskolában szerzett magyar nyelvi isme
retek az életben csakhamar clkállódnak s áldozatul es
nek a felcdékenységnek. Ez a természetes folyománya 
az iskolából való kilépésnek, mert a kilépett tanulók 

'ismét visszakerülnek a szülei házba, ahol magyar szót 
nem hallanak s mivel egyáltalában nincs alkalmuk a 

j szülei házban magyarul társalogni, iskolában szerzett 
magyar nyelvi ismereteik lassankint elmosódnak az em
lékezetükből.

Elitéli ezután Lőrinezy Gyula azt a javaslatát, a 
melylyel a foldmivelő nép igényeinek megfelelő Vadé- 
mccumot akar íratni és ingyen szétosztatni. Majd igy 
folytatja :

A tót nép kezére szánt magyar könyv o szerint 
semmi körülmények között sem fogja a magyarosodás 
ügyét előbbre vinni úgy. a miként azt az indítványozó 
hiszi és gondolja. Nem lesz ozélravozctő különösön nem
zetiségi vidéken, hol a nép természetszerűleg idegenke
dik magyar könyv olvasásától s nem szívesen lát ily 
könyvet gyermeke kezében sem. Az ingyenes szétosz
tásra szánt magyar könyveknek a sorsa ezek szerint elő
reláthatólag nem valami irigylésre méltó lesz. Idő előtt 
elfognak kállódni ezek a könyvek az ifjúság ke
zeljen, mint elkallódtak annak idején a Mikszáth-féle 
„Magyar társalgási lcczkék“ czimü ftlzetek, melyek ez
rével osztattak szét a tanulók között, de a melyekből 
ma már hírmondónak sem maradt egy sem.

Az iskolából kikerült tanuló ifjúság magyar nyelvi 
ismereteinek állandósítására és tágítására, egy szóval a 
magyar beszéd elsajátítására a legalkalmasabb faktorok 
az ifjúsági egyesületek, melyeknek megalakítását a 
közoktatási kormány legújabban kibocsátott rendeletében 
az állami és községi iskolai tanítók elsőrendű feladatául 
tűzte ki. Az ifjúsági egyesületek kötelékébe a tanköteles I 
kort már betöltött, a 21 ik életévet azonban még inog 
nem haladott ifjak léphetnek be. Célja ezeknek az 
egyesületeknek tisztán az, hogy az iskolában szerzett 
magyar nyelvi ismeret a feledékenységtöl megmentessék 
és hogy az ifjúság magyar nyelvi isniertköre a teljes 
jártasság és a biztos társalgási képesség fokáig kibő
vítessék. Az ifjúsági egyesületektől sokat lehet várni, 
mert a magyarosodás követelményeit gyakorlati alapon 
valósítják meg. De hogy ezen egyesületek prosperál
hassanak es a működésükhöz fűzött várakozásnak minden 
irányban megfelelhessenek, a magyar társadalomnak min
den lehetőt el kell követni, hogy a tömörülés és egye
sülés akadályai el legjonck hárítva az útból. Tót köz
ségekben magyar nyelvű ifjusági egyesületek csak úgy 
érvényesülhetnek, ha az egyesületekbe való belépés 
anyagi kötclczett.séi:i:el nem lesz összekötve. Tagsági 
dijakról itt szó sem lehet, mert ha a belépés bármily 
csekély anyagi megterhelést fog okozni, a tanító minden 
fáradozása meddő marad s az egyesülés nem jön létre.

Nekem ezek után az az indítványom, hogy cgye- 
söletünk Lőrinezy (ívnia indítványának mellőzésével 
•Selincczbányán tartandó közgyűlésén határozatikig 
mondja ki. hogy az itjusági egyesületek szervezését a 
szövetkezett vármegyék területén tőle Jellictöleg támo
gatni fogja, erre a <■. Ira költségvetésileg 15,000 koronát i 
szavaz meg, mely öw.eg az ifjúsági egyesületek segé
lyezésére és az e téren érdemeket szerzett tanítók 
jutalmázására forditt;tiik.

A mint az évi jelentés mondja az egyesületnek 
programja is lenne, még pedig g a zdaság i. Hogy azonban 
az miben állana, az tmég csak sejtetni sem engedi. Ne
künk csak azt ajánlja, hogy az anyagiak felöl elmél
kedjünk.

Reméljük azonban, hogy ha megkérdezzük, ntajd 
meg is mondják, hogy mi a tervük. Megkérdezzük te
hát s majd olvasóinkkal is megismertetjük.

A turcseki hős emléke.
Körmüczbánya 1902. aug. 20.

A kürmüczbánj ai Magyar egyesület, mely feladatát 
oly hazafias lelkesedéssel telje-iti, újabban ismét kegye- 
I1'' módón áldozott a letűnt nagy napok emlékének, i 
Ko'-uth Lajos születésének századik évfordulója ünnep- I

lését egybekapcsolta annak a síremléknek a leleplezésével 
is, a molvet az egyesület Kemnitzer Károly honvédői'- 
nagynak, a turcseki bősnek, sirhaliuáii állított.

A turcseki honvédszohor leleplezése alkalmából, vala
mint az emléknél évenként megtartani szokott ünnepsé
gek ismertetése során többszörösen megemlékeztünk a 
megyénk területén lefolyt dicső küzdelemről, melyet a mai 
ünnepség kapcsán n következőkben foglalunk össze:

Alsó-Torosok turóczmogyei faluban, a melyet a Já
noshegyi fensik választ el a körmöczbányai katlanszert! 
völgytől, 1849. jan. 16-án Aulich hadtestének előőrse ál- 

I lőtt. A nagy hó és kemény hideg miatt a hegyoldalokra 
I nem állítottak őrszemeket. Mikor ezt Güíz tábornok meg
tudta, egy pánszláv kém vezetése mellett a Pückclstoini 
hegynyerget seregével inogmászta s a Szent Antal szo
bornál tábortűz mellett tanyázó honvéd-őrcsnpatoí meg
lepte. j\ honvédek parancsnoka Suska hadnagy, a ki épp 
az nap nyerte a tiszti rangot, homlokán golyótól találva 
elesett. A többiek megadták magukat. A váratlan meg
lepetés késsö éjjel érte a magyar sereget, ft faluban levő 
honvédek a jánoshegyi fensikra húzódtak. A Körmöcz- 
bányán levő Aulichot futárral értesítették a támadásról. 
A tábornok pitymallatkor Horváth őrnagyot egy zászló
aljjal és több ágyúval a baloldali fenyvesbe rejtette, 

jTurcsek falu ellen pedig Marsovszky vezérlete alatt több 
j roliamoszlopot indított. Az osztrákok a falu bejáratánál 
j kidöntött fákból hármas torlaszt emeltek. Frommayor 
Deutschmcister-ezredbcli kapitány a falu feletti juliakolba 
néhány száz katonát rejtett. így várták a honvédek tá
madását. A magyar rohamoszlopok élén a tiroli vadá
szok nyomultak a falu ellen és a fenyves jobboldali ka
nyarulatán felállított, ágyuk fedezete alatt, a korcsma 
előtt álló osztrákokra tüzeltek. Mikor ezek visszavonul
tak, elszántan a faluba törtek. Ekkor azonban a juli- 

I akolba rejtett németek kirobanlak, a 1*12 főnyi honvéd
csapatot. körülkerítették ós megadásra kényszoriteiték. 
L balsikert! első roham után a második rohamoszlop 
elére K em n itzer  Károly, egy budapesti előkelő polgár- 
családból való honvédörnagy állott. Csapata azonban az 
öldöklő pusknfüzhcn inogni kezdett, mire a bős kardját 
bojtján karjára függesztve, kél honvédet karon ragadt 
és velük a korcsma télé tört.

A honvédek e lelkesítő példára elszántan követik. 
Az osztrákok czélb.a veszik a bőst, az egyik honvédet 
lelövik, egy másik golyóval Kemnitzer jobb karját zúzzák 
szét. Kemnitzer is tőidre rogy. .»z utána szuronjszegezve 

j elöro törő honvédek megriadnak és visszavonulnak.
1 Most már az osztrákok nyomulnak elő s az utszé- 
len fekvő Kcinniizcrt szuronyokkal bél helyen keresztül 
szúrják. Az osztrákok egészen az erdő alá nyomják 
Vissza a honvédeket. Ez idő alatt Pittncr, a turcseki biró 
fia sLehoczky Fái. a korosmáros fia felkapták a hóról 
az eszméleten levő daliás termetű hadnagyot és bevitték 
az ivóba. A hős teste olyan volt, mint egy átlvukgatott 
rosta. Lélekzetvéfelkor a levegő is hallatszott átlyukasz
tott mellkasán s a vér szörcsögvc ki s be járt rajta.

Ezalatt az elkeseredett honvédek az osztrákokat 
Horváth őrnagy zászlóaljjának gyilkos kártácszápora és 
sortüze után a faluból kiverték. Csata után Kemnilzert] 
kettős bundába csavarva, szánon Künuüczhánvár.i vitték 
a város lelkes földiájához Campione .Sándorhoz. Ili tá
tongó sebeit azonnal kimosták, bekötözték. De már a 
leggondosabb ápolás se menthette meg az életnek. Más- 
nap, jan. 19-én 40 éves korában meghalt és Suska had- 
nagygyal együtt teljes katonai gyászpompávai temették el.

•Sírját évek hosszú során ál friss virággal bontotta 
menyasszonya, aki mindig mély gyászban jelent meg 
elesett vőlegénye hamvainál. .\ hős nyugvóhelyét eddig 
nagyon szerény kis sírkő jelölte. A Kürmöczbánjui Ma- 
gyar Egyesület azonban lelkes titkárának, H elladg  Aladár 
fóreáliskolai tanárnak kezdésére most díszes sirkövet állít 
a sza badság 11 ösnek.

A síremléket 19 én leplezték le a Kossulh-llli 
nepélyen.

A sirkó homlokzatán ez a verssor áll:
Moly a hazáért élt, a lill kebel,
Földjét termékenyítve hamvad el,
Es szelleme a sir körül marad 
Tettekre intvén az utódokat.

(Eötvös. Mohács.;

h í r e i n k .

Ünnepélyes istenitiszteletek. Ö Fel
sége apostoli királyunk 72-dik születésnapja 
alkalmából i  turócz-szent-niártoni róni. kath. 
templomban Cserey Emil esperes tartott ünne
pélyes istentiszteletet, a melyen az állami és 
megyei tisztviselők ifj. Jmth György főispán 
vezetése alatt megjelentek. Hasonlóképen 
ünnepélyes isteni tiszteletet tartottak Szt,-István 
napján is.
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A F. M K. B solmoczbányai közgyűlésén a tu- 1 osztoridőbnn a turócziak is miiül sűrűbben keresik Ibi 
róczvármogyoi választmányt iíj. Ju a th  György főispán Sliibnyafllrddt, a mi ha fokozatosan igy halad, mogyénk-

c ez a szép fürdője, ismét jobb napokra számitbat. 
Rákóczi kiállítás Kassán. Esztendőre, 1903-

kérdőre kell vonni és megbüntetni. Mert az már mégis 
csak tűrhetetlen állapot, hogy holmi kullurcgyesűleti 
közgyűlések örve alatt összecsődül tót, cseh, morva, 
orosz stb., hogy a magyar nemzet ellenségét tüntetőleg

bán lesz kétszáz éve annak, hogy 11. l tá k ó c ii Ferencz Ünnepeljék, még pedig ez esetben azt a pánszláv püs-
kurucz, tárogatói a Beszkidek alján megharsantak s hogy 
a „Recrudescunt vnlnora gont is Hungáriáé" gyújtó szó-

püköt, akit már maga a király is rendreutasitott voszo- 
dolmes politikai Űzőiméiért. — A távirat küldői mint

a választmány olnöko és llerecz Gyula kir. tanfelügyelő, 
az igazgató választmány tagja, fogják képviselni, akik 
e őzéiből I. 11ó 2 <i*án a reggeli személyvonattal indulnak 
el Sclmoczhányára. Mindenesetre kívánatos lenne, ha az 
egyesület tagjai minél számosabban csatlakoznának, hogy 
választmányunk minél nagyobb számban lenne képvi
selve.

UJ pánszláv l&p indult meg Rózsahegyen 
„Liplovszkc Oravszko Noviny" czimmol. Fololős szerkesz
tőnek Styk Aurél alsókubini lakos van megnevezve, aki; ünnepeljék. Rákóczi-kiállitást akarnak rendezni egykorit távirat lefoglalatával most már annyival is kevésbbé te- 
a hírhedt „Tátrabank" alsókubini fiókjának könyvelője ereklyékből, amely az 1670-ben kezdődő sa  szathmári 'hinthető befejezettnek ez a tüntetési ügy, mivel a tót 
és ismert pánszláv agitátor. A lap a liptóvármegyei tót- bék6voI végződő szabadságmozgalmakról plasztikus és ^ k  orgánuma f. é. 96. számában a táviratot egész 
ság szántára készül és az első s z ó t ó l ™ t a n u l s á g o s  képet adjon a szemlélő utókor kegyeletének, terjedelmében közli.

A kiállítás védnökségét eddig: gróf A p p o n y i Albert asom tesz, mint izgat a magyar államcszme, a kormány 
és a törvényhatóságok hazafias szellemű vezetéso ellen. 
Mutatvány és egyszersmind első szántában különösen heves 
támadást intéz Arvamogye törvényhatósági bizottsága ellen, 
amért legutolsó májusi közgyűlésén magyar embert 
választolt meg szolgabirónak és tiltakozik az ellen, hogy 
magyar iskolákkal halmozzák el azt a megyét, amely 
lton szerinte KO,487 tót, 227 zsidó és csak 1494 magyar 
lakik. Ezekben az iskolákban — Írja a tót lap — azt 
akarják, hogy a gyermekek magyarul tanuljanak, sze
rencsére azonban csak pár szót tanulnak meg és azt is 
elfelejtik, amikor vakácziőra mennek. Semmi olyanra 
azonban nem tanítják a gyermekeket, a mi az életre 
valóban szükséges. Ilyen hangnemben van tartva az uj 
lap elejétől végig, de azért egyelőre még semmi hír sem 
hallatszik arra nézve, hogy az ügyészség a lap szerkesz
tőségét felelősségre vonná, pedig az aj havilap nem po
litikai jellegű, cautiója liir szerint (legalább Árvában) 
nincs, de még ha volna is, nagyon is rászolgálna a ha
tóság különös gondjaira, mivel nyilvánvalólag nem ezé- 
loz egyebet, mint a nép fanatizálását és félrevezetését és 
előfizetési ára — egész évre 75 krajezár — már maga 
is elárulja, hogy legfőbb vágya a minél nagyobb mérvű 
terjeszkedés. Igen kívánatos volna, ha a kir. ügyész 
érdeklődne a „Liptovsko-Uravské Noviny" viselt 
dolgai iránt, mert a sajtótörvény elég erélyes intézkedést 
tartalmaz az efajta izgatásokkal szemben.

Kinevezések. A znióváraljai állami tanítóképző 
intézet most végzett növendékei közül Liohtner Jánost 
a budapesti „Klotild“ árvaházhoz választották meg. l*o- 
hczsál Gyulát a verbú-laydai, Kosztra Pált a krajnado- 
linyi és Volits Gyulát a lubina-hrucsarovezi állami elemi 
iskolához rendes tanítókká nevezte ki a vallás- es köz
oktatásügyi m. kir. miniszter.

— Súlyos betegen fekszik dr Lehotzky Antalné 
volt orsz. képviselőnknek neje. E miatt Eehotzky Lajos 
kir. ítélő táblai biró és neje, kik Turóez-8 zt.-Mártonban 
nyaraltak sürgősen Budapostrc utaztak.

— A tótok Baltik püspök ellen. A tót nemzeti
ségi izgatások immár odáig fajultak a Felvidéken, hogy 
nemcsak egyesek, de egyházi testlllotek is egész nyíltan 
állást foglalnak azok ellen, a kiknek meg van nz erkölcsi 
bátorságuk, hogy magyar érzelmeket tápláljanak. A nem
zetiségi tltrclmollonségnek meghotránkozó mcgnyilatko-

latnai a magyar nemzet elnyomott közérzését lÁngralob-'! "n!lk.v szlávot- Üdvözlik Strossmayert, tehát tüntetni 
bántották. Kassán a Rákóczink egyik legkedveltebb tar- i merészkednek a püspöknek ama eszeveszett szláv nem- 
tózkodási helyén most mozgalom indult, hogy a kuruez' zetiségi politikája mellett, a mely ellen a magyar kor- 
szahadságharcz kélszázéves fordulóját méltó módon inog- lu»n.v, síit maga * korona is fölemelte tiltó szavát. A

távirat
hinthető befejezettnek ez a tüntetési ügy, mivel a tót 

ók orgánuma f. ó. 9(1. számában a táviratot egész 
[időimében közli.
— Amerikai tót „előkelőségek." Kimondtuk amúgy 

képviselőhöz elnöke, dr. B u l i n  Zsigmond Kassa tudós! nagyjában lapunk múlt számában az amerikai tót pán- 
pllspöko, gróf Csdky Albin a főrendiház elnöke, gróf szlávokra vonatkozó véleményünket, s nehogy azzal »á- 
Kdrolyi -Sándor és gróf Z ic h y  Jenő valóságos belső tit-, dolhasson bennünket valaki, hogy látatlanba itélkozünk 
kos tanácsosok vállalták el. Ezen hazafias vállalkozás az Amerikai tót nagyságokról, akiknek Kossuth bajos 
sikeressé tétele érdekében a kiállítás előkészítő-bizottságai szobra nem kell, egy Amerikát járt embert szólaltatunk 
már ezúttal felkéri mindazokat, kik a ltákóezi-korra vo- meg, aki a következőket Írja : Az itteni tót papok több- 
nathozókig (1(170—1711-ig) bárminemű ereklyék felett nyíre a pánszlávizmus szolgálatába állanak, ami egyike 
rendelkeznek, hogy az ereklyék átengedésével j á r u l j a -  Amerika legjövedelmezőbb üzleteinek; az evvel foglal
nak hozzá a kiállítás arányainak impozánssá tételéhez | kozó nemcsak hogy csengő rubelekbe váltható érdeme- 
és szíveskedjenek ebbéli szándékukat Q erU kty  Gézával, 1 kot szoroz, de egyszersmind üzletét is oz utón szilár- 
mint az előkészítő-bizottság elnökével (Kassa, Fő-utcza 4); dithatja meg legjobban ; mert fanatikus szlávjaink, —
közölni, hogy a bizottság a kiállítás méreteiről a kellő 
tájékozást megszerezhesse és a megfelelő intézkedéseket 
megtehesse. Köszönettel ycsz a bizottság oly értesítést 
is, mely felvilágosítást nyújt arról: hol találhatók a kuruez 
szabadságmozgalmakra vonatkozó ereklyék. A llákócziak 
turóczmcgyei vonatkozású történetét lapunk már huza
mosabb idő óta közli. Bizonyára lesznek itt eroklyék is, 
a melyeknek tulajdonosai hazafias szolgálatot teljesítenek, 
ha azokat a kiállítás czéljaira átengedik.

—  BÚCSÚSZÓ. Alsó-Kubinból való távozásom alkal
mával fogadják az alsó-kubini s általában árvamegyei

pedig itt rövid időn az mind, — csak oly üzletembert 
pártolnak, ki nyelvükön tud és szájuk izéhez alkalmaz
kodik. Csodálatos, hogy az amerikai pánszlávizmus 
egyenesen s kizárólag Magyarország ellen van irányítva ; 
feje olyan egyén, ki legjobban szeret „czigánynyal mu
latni," mi azonban nem akadályozza, hogy Pittsburgban 
megjelenő újságának czimlapjára ki ne nyomassa a lán- 
ezokra vert tót rabot, kit korbácscsal ver két várme
gyei hajdú ; e ezég beajánlásának legjobb módja szláv
jaink előtt. Megjegyzendő, hogy ez az úriember még 
Amerikában is tekintélyesnek mondható tökét szerzett

jól érezze magát ottan.

ismerőseim a leghálásabb köszönetéin kifejezését azon a ncp ilyetén „vezetéséből." (Ha nem csalódunk, ügy 
barátságért s jóakaratért, melylyel körükben találkoz- , ez a íeles ^vezető előkelőség" a „Nár. Nov." múltkori 
tani. llissányi József, áll. felső keresk. iskolai igazgató, táviratának a küldője. Szerk.j Ezen és hasonló nemze- 
Ezen búcsúszó csak Árvának szól. Bírjuk a távozó igaz- tiségi izgatásokra az amerikai államok kormányai csak 
gató Ígéretét, hogy működése uf helyén, Beszterczebá- j a* utóbbi időben kezdenek némi figyelemmel lenni s 
nyán is barátja marad lapunknak. Kívánjuk neki, hogy több helyütt elrendelték az angol nyelv oktatását a fe-
- . .  . . . . .  l - .I .A ..n , f  r, . . / . . . .„ A t ln n n í  i c l - n U l ,  I tn n  /T r ln if l  ic m t i r  * S '/flpL ' 1lekezeti s nemzetiségi iskolákban. (Ideje is inár! Szerk.)

Negyedszázados Jubileum I.iptó-Szt.-Miklósról Jogi ügyökben, valamint más ügyes-bajos dolgokban 
Írja levelezőnk. A liptó-tamóczi ő cs. és kir. fensége! népünk szívesebben fordul ügynökökhöz, mint konsula- 
Jó-zsef főherezog magas fővédnőksége alatt álló önkén- tusainkhoz, avagy a belföldi (amerikai) hatóságokhoz; 
tes tűzoltó egyesület f. hó 17-én I-iptó-Tarnóozon fenn- természetesen azért, mert amazok mindig rcndelkezé- 
állásának negyedszázados jubileuma alkalmából emlék- sükre állattak minden formalitás nélkül, előzékenyek, 
ünnepélyt rendezett, A megjelenő közönséget Hohus nyájasak hozzájuk, sőt még inog is urazzák őket, — 
Péter fogadta a diszkapu előtt. József főlierczeg Pucby ; útig pénzt gyanítanak nálok. L'gy ezen ügynökük, mint
György főparancsnok által képviseltette magát, ki meg- odaát üzlettel foglalkozó hazánkfiai általában vagy a
bizatásának szép beszédben lelt eloget. l'tána Uhger1 népből váltak ki természetes intclligeneziájuk kövfitkez- 
Edc köszönte meg a közönségnek a szives megjelenést, telten, vagy pedig már idehaza is többc-kovésbbc üzleti 
Platliy Zsiga r. k. plébános magyar és tót nyelven in- vagy irodai ügyekkel foglalkoztak. Évi 24 dollárért 
té'zctí az egyesülethez buzdító beszédet. Halló Rudolf minden Írástudó polgár vehet magának közjegyzői pa- 
megyci főjegyző a zászlóanyának özv. Matuska Péterné- tenst, melynek alapján minden további felügyelet vagy 
nek mondott köszönetéi az értékes zászlószalagért, mely- ellenőrzés nélkül végezheti műveleteit. — Ily pátenssel

zásáról kapunk értesülést. Az ág. cvaitg. egyházkerület |ye| c/ >lkttlommal az ogy|oti z4szlí,t feldíszítette. Ko- j fölszerelve ez ügynökök megkezdik a már most szaba-
bejelentette a miavai egyházközségnek, hogy B n l t ík  I vajgzky János tarnóczi katli. pap beszédje után 44 mft-
Frigyes dr. ág. evang. püspök augusztus 30. és 31. nap- , , lliszitettck fel érdemkoroszttel. Az ünnepély
juhi meglátogatja Turóluka és Mtava községeket. Azíu| -n banko, vl)|ti ,ne|yen ö  Felséget a Királyt, József 
egyházközség, a püspök fogadtatásának részleteit meg- ffl,loroIogot) Magyarország első tűzoltóját, a zászlóanyát, 
beszélendő, augusztus ó-én Illést tartott. Az ülésen S te -  Li|)tómegye tisztikarát, a kormányt és a szabadelvtiségct 

f a , d k  Izor lelkész erős támadást intézett a püspök ellen k8szönt|)tték ,c| Puclly j 4nos » magyar hazát éltette, 
s indítványára az egyházközség határozatikig kimondotta, D w 4  , miniszler 3zé)l |evél kíséretében 2 0  koronát, 
hogy miután a püspök, nagy magyar érzőiméinél fogva,, Angyal Jó.,sef képvis0|(i 4II koronát küldött a derék c. 
mintegy megtagadta saját tót nemzetiséget, a két egy- hazafllis egyesületnek. Este n mezőváros ki volt világítva, 
házközség kizárólag tói nemzetiségit lnvo.töl ne... ér- ^  örUnya moglekintés czé(j4|„)| ki volt állítva az 
domb meg azt, hogy általuk ünnepélyesen fogadtassek. i|.attira melv s„k éraokes hatot és sürgönyt
A püspököt ennélfogva a község és a politikai hatóság j tarta]m.iz 
fogja fogadni, a mely erre nézvo már utasítást is kapott.

— Különvonat fogja haza szállítani azokat az  ̂
iskolás fiukat és lányokat akik Rultkáról látogatják a " .
turócz-szcnt-mártom állami elemi, polgári és (elsőkörös- Zstvona közgyűlését demonslrácztóra 
i_■ —i_: .íz.* ír./ .. zrí,M..í M'iiH.’.n-r.si-sr .MúríATiiuM rlz'.ii tntinítiL- íimnnnvihe.n Strossmaver In

Tótok üdvözlő távirata Strossmayerhez. Csak 
most tudjuk meg, hogy a múzeumi tót egyesület és a

dalmazott fosztogatást; kiállítanak ők mindentélo ok
mányt, mindenféle nyelven, a miből persze sokszor a 
legjobb akarat mellett se lehet a felek szándékát ki
olvasni. Íme ezek azok a tót „előkelőségek," akik 2 0 0 0  

dollárt adtak össze, hogy Clevcland polgármesterének a 
Kossuth-szobor ügyben hozott határozatát megdöiitsék 
és a magyar kormányt megreszkettessék. Valóban, ideje 
már, hogy ezekot a mondva-csinált híres firmákat eredeti 
formájukban mutassa he kormányunk az Egyesült Álla
mok kormányának, a mely hivatva van ugyan a sza
badság megőrzésére és megvédésére, de a professionatus 
gazságot nem tűrheti meg pirulás nélkül.

— UJ divat czimü múltkori közleményünkre vo
natkozólag a következő levelet kaptuk: A „Felvidéki

is felhasználták I Híradó" 32-ik számában „Uj divat" cziraon ogy közle 
k cd el mi iskolát. Ez a vonat Turócz-Szt.-Mártonból déli tótjaink, amennyiben Strossmaver horvát püspököt, a
12  óra lő pcrczkor fog indulni és igénybe vehetik azt dühös magyarfalót és pánszlávof doktorságának 60 éves. 
nemcsak a vasúti alkalmazottak hanem, mások gyér- j„hilouma alkalmából sürgönyben üdvözölték. A távirat-' 
mekei is, a szabályszerű monetdij inogŰMtése mellolt. L ós „ m e z o n u n k n a k -  fisz
A ruttkaiak hálásan vehetik a miskolczi Uzletvezetoseg- , ,  . . . , . .
nek ózta humánus intézkedését, mert már-már arról j telik, továbha „ nagy s z lá v ia k *  és magas egyházfődé-

lemnek. A táviratot a magyar állam pénztárából főispén- 
helyottesi nyugdijat élvező „Ján Francisci" irta alá. A

„Zivio veliky

volt szó, hogy a délivonat korai érkezése miatt 
rultkai tanulók az itt lakásra köteleztessonek.

— Nyári mulatság. A kisselmcezi önkéntes tűzoltó sürgöny horvát nyolven igv végződik 
egyesület uj szertárának beszontelése alkalmából, ma 
délután nagy nyári tánczmulatságot rendez, a melyet 
az uj szertár épület környékén és szobáiban fognak 
niegiarlatni. A meghívókat az egylot parancsnoka 
Itévay László adta ki.

Stubnyafürdörői jelentik, hogy onnan a ven

mény jelent meg, a mely ugyan reám vonatkozik, de 
; a melyet kötelességemnek tartom igazság szerint követ
kezőkép helyreigazítani: Az illető vasúti alkalmazott, 
előbb az egész asztaltársaságot, minden ok nélkül sértett 
meg; rendre utasításom után, pedig egyenosen engem, 
még durvább sértéssel illetett, a miért azután kellő és 
őt megillető jutalomban részesült. Blatniczán, 1902. aug. 
hó 11-én. Duchaj János. — Közöljük ezt a „hclyroiga-

biskup juhoslaviansky na mnogaja i blagaja licta." — jigazítást" de minthogy senki sem lehet a maga Ugje- 
Ezt a demonstráló pánszláv izü sürgönyt egyébiránt nek bírája, a történteket ma sem helyeselhetjük, agy 

In- nem kézbesítették a Stájorországbnn nvaraló püspöknek, baj lentto, ha ilyen tlolgok mimlonnaposokká válnának.
— Isko la i é r te s íté s . A turócz-szt.-mirloni állaimmert állítólag Budapesten lefoglalták s nem továbbítot

ták. De vájjon a lefoglalt sürgönyre rátette-o kezét a elomi iskolában és kisdedóvóban az 1902/3. tanévi bo-
—  O l U D u y a l U r U O r u i  IGí u i i u k , i h i r j  u i i i h u i  <• ' c i i -  • , u  -  ................. . . .  ............................................  , . ,  . . . . .  >

,légek ,-gv része már megindult ugyan, azonban a be- kir. államügyész V Mert ha a sürgönyt le kellőit foglalni, Íratások szeptember lló 1. 2. i .  cs 4 napjam u. e. 
átlőtt melegebb napok ninbb vendégekéi is hozlak ügy, ügy okkor annak kültlöil, első sorban pétiig annak alá- 9-12-tg es d. u. 2 4-lg fognak megtartó ni. /. isme 
hogy „ti még mindig elég élénk élet van. Ebbon az Íróját, mint a magyar állam nyugalmazott tisztviselőjét.tanklltolesok boiratása srn.pt. bo 14-cn, vasárnap ti. e.



8 —11-ig ejtotik meg. — Az elemi iskola I, osztályába 
jövő gyermekek születési bizonyítványt —• a minek be
szerzése költséggel jár — bemutatni nem kötelesek, o 
helyett azonban a bclUgymiuiszteriumnak erre vonatkozó 
rendelkezése értelmében az illetékes anya könyvvezetőtől 
kívánatra és díjtalanul egy, pusztán az iskolai beiratás 
ozéljaira szolgáié igazolványt kapnak s ezt a beiratáskor 
magukkal hozni tartoznak. Azon szlllök, kik sícgénysé- 
gllknél fogva tartanak igényt tandíj mentességre, ezentúl 
nem külön szegénységi bizonyít vány nyal fogják e jog- 
czimüket igazolni, hanem azt a beiratásnál egyszerűen 
bejelentik. A kik pedig a tandíj mentességben más egyéb 
alapon kívánnak részesülni, azok ez iránti kérvényüket 
— a kir. tanfelügyelőséghez czimezve — a beiratáskor 
az igazgatónál nyújtsák be. A beiratáskor minden g\cí
mek szülőjével ill. gyámjával tartozik megjelenni. 1 ur.- 
Szt.-Márton, 1902. évi augusztus hó 21-én. Az igazga
tóság.

_  Leszámolás és nyilvános köszönet. A lu-
róczinegvei Jótékony Nöegylet 25 éves fennállásának 
jubileuma alkalmából 1902. aug. 10-én Stubnyafürdöu 
rendezett hangverseny és tánezniulatság bevételeiről és 
kiadásairól a következőkben számol be a rendezőség: 
I. Be vé t e l e k:  109 személyi belépő jegyért—327 kor.. 
2 0  családi belépő jegyért 1 0 0  kor., felültizetésekböl, 
jegymegváltásokból és adományokból 284 kor., tom
bolajegyekért 490 kor.; az összes bevétel e szerint 1261 
kor. 11. Ki adás ok:  A rendezőség számiája ízcnc stb.) 
175 kői. ti lill-, nyomda számlája 41 kor., Dávid J. 
számlája (a színpad szállítása stb.) 24 kor. 1" fül-. :i 
nyereménytárgyak gyűjtőinek számlája (i kor. (»C till. 
az összes kia d á s e szerint 2 5 4  kor. 72 f i l l . , amely ősz- 
szeget levonva az összbevételből mutatkozik tiszta Jö
vedelem 1006 kor 28 fill- Ez az örvendetes anyagi 
eredmény több körülménynek köszönhető. Első sorban 
fölemlítendő, hogy az összes nyereménytárgyak adakozás 
utján szereztettek be s igv ezekre költség nem volt. A 
tombolajegyek clárusitása körül nagy tevékenységet tej
tettek ki: Justh Ferenczné gr. Bathányi Mária (175), 
Zorkóczy Tivadarné (115), Kossuth Ella (5:>), Dávid 
János (50), Tomcsányi Bál (45), báró Itévay Gyuláné 

' (25), Plolbay Lajos plébános (5), Szofa esperes (5), Ko- 
losy Miklós (15). a  zárjelben kitett számok az ezen 
czimet beszolgáltatott koronaösszegeket jelzik. Fclülfi- 
zettek, jegyeiket megváltották, a tomdola költségeire 
adakoztak: id. Justh György 25 kor., ifj. Justh György

4 Turócz-Szt.Márton, F e l v i d é k i  H í r a d ó . 1902. augusztus 24. 34. szám.

és Justh Ferón ez 20—20 kor., Justh Kálmán 12 kor., 
Erdély Sándor, Majorossy János. özv. Boniczky Mártonná, 
Kakovszky Iván, Újhelyi Attila, Somogyi Gézáné, Kuftlor 
Zsigmond, Sehultz Lajosné 10—10 kor., özv. Zsoldos 
Ferenczné 7 kor., Akantisz Ödönné (i kor., Uutska li  
vailar, l'erl Zsigmond, Scliönaieh Viktor, Náthán llóza, 
Perl Albert 5—5 kor., Reviczky Imrémé, Sztnreesányi 
■Aristid, dBcdemann János, l'jhelyi Gusztáváé, Kossuth 
Viktor, Bertsch Ottó, Szmrekovszky Czyrillné, dr. Strausz 
Mózosné, Grossmann Arminné, J. D. 4 —4 kor., Keviczky 
II., Gizi néni, Roll Béla, l’árvy Endre, dr. Messingcr 
Mór, Kiss Jenő 3—3., Bergcr Berta, Lüwy Zsigmomlnó, 
Oláh Géza, Löwy Mór, dr. Jeszenszky Sándor, Eördögh 
Ödön, Richter János, dr. Lax Adolf, Reviczky Imre, 
Kulin Hugó, Náthán Henrik, dr. Haas Jakab, Szmrekov
szky Czyrill, Eibonsteiu Sándorné, egy leéget fürdőven- 
dég 2—2 kor.. St., 1 kor. Nyereménytárgyakat adtak a 
tombolához Stubnyafürdőn: Erdély Sándorné, id. Jeszen- 
szkyné, Jeszenszky Sándorné, Justh Ferenczné gr. Hat- 
thányi Mária (Tót-Próna), Dávid Gynlánó, Rényiné, dr. 
Boross Béláné, Roth Emiim-, Sztránszky és Grexa János. 
Tur.-Szt.-Mártonban: Graber Miksa egy likörkészlet és 
két pár váza, Beöthy Vladimirné Petőfi összes költemé
nyei és egy ékszerdoboz, Kertész Jánosné kenyérkosár, 
Akantisz Ödönné <! korona, Boldis Ignáczné 1 pár fali 
tányér. 3 drb. nippes, 1 drb. sörös kancsó és egy éjjeli 
mécses, Dávid Ferenczné 2 drb. fali tányér, Bindfeld 
Annin 1 drb. kulcstartó és 1 drb. ujságtartó, Moskóczi 
Ferenczné 1 emlékkönyv, 1 szivartartartó és 2 nippes, 
Grossmann Miksáné 1 legyező és 1 törülköző, Haas Ja- 
kabné 0 drb. nippes, Fisékor Lajos 1 drb időjelző és 
1 mellszobor. Löwy Mór 2 korona, Fischer Arminné 1 
mellszobor és 8  más tárgy, Singerné két női kalap, 
Kutller Zsigmond 10 korona, Oláh Géza 2 korona, Perl 
Zsigmond 5 korona, Spitczer Gizella feketekávé-készlet, 
Özv. Itévay Nándorné 1 likörkészlet, 1 hamutartó, 1 
gombostíitartó, 1 óratartó és 1 süröskancsó, dr. Strauss 
Adolíné G drb. nippes, Özv. Kaksányi Gusztávné 1 kép- 
Hoílánder Gizella 1 pénztárc/.i és 1 bajuszkötö, Friod 
Miksa 4 csomag tlioa és 1 pénztárcza, Lax Adolíné 1 
tájkép, Schwartz Kálmán 2 doboz bonbonicr, Iludák 
Endróné 1 üveg „l’nicum" likőr, Hoffmann Edéné 2 drb. 
nippes, Erdődi Gyürgyné 1 asztalfutó és 1 gyümölcsös- 
tál. Bcrger Edéné 2 ftorona, Beniczky Akosné (> drb. 
nippes, Keviczky Istvánná 1 drb. chinaczüst kenyérko
sár, Michnik Gyuláné 2 drb. vasa, Keviczky Imréné 4

korona, Borbély Kálmánné 1 üveg likőr és 1 késtartó (i 
késsel. Schwarz Vilmosné 2 falitányér és 2 váza, Patscli 
Vilmosné 2 virágtarló,dr.SlraussMózcsné-1 korona, Gross- 
mann Arminné 4 korona, Löwy Zsigmondné 2 korona, 
Grossmann Adolíné 2 kép és 2 nippes, Grossinann Mar 
git 2 nippos, Náthán llenrikné 5 korona Perl Albert 5 
korona, Wix Miksa 4 bögre, Újhelyi Attila korona, 
Klimo Vilmosné 1 virágtartó és 1 nippes Draskóczi, Jor- 
dánfalvi Ivanka Zsigmond Záthurcs I korona. Toper- 
czer Sándor 2 korona. Singor Márta Predvriozkó hiinzett 
térítőt, Éder Ferenczné Znióváralja asztalfutót, Schön- 
aich Anna Znióváralja, toilct-kassottáf, ti darab finom 
szappant, 3 doboz púder és ti üveg parfüm, Somogyi 
Gézáné Znióváralja, ezüst kompót tálal. Fülles Károlyné 
Znióváralja mocca service, Singer Róza l'redvriczkó vaj
tartót, Zvada Antalné Vrickó kézimunka-kosarat, Babu
sok Frigyeséé Znióváralja két dísztálat és Spiz Ilona 
Vriczkó diszteritö. — A rondezöség a sorsolásról jegyzé
ket nem vezethetett, hanem a kisorsolt tárgyakat legott 
átadta a jelenvolt nyerőknek, a ki nem sorsolt úgy szintén 
az át nem vett tárgyak pedig egyelőre az egyesületi 
alelnük őrizete mellett az egyesület birtokában 
maradtak. A nyereménytárgyak gyűjtése körül kü
lönösen K evic zky  Istvánná és özv. lia k s s á n y i Gusz
távné vál. tagok fejtetlek ki fáradhatatlan buzgal
mat. sa szebbnél-szeb tárgyakat szolgáltatták be a stub- 
nyafílrdöi rendezőséghez, amiért nekik külön is köszö
netét mond az elnökség. Mindazoknak, a kiknek az Ilii 
népség rendezése és a szép sikerelérése körül részük volt, 
úgy szintén azoknak is. a kik a nemes czélra adakozni, 
az ünnepségen megjelenni s ezzel az eniberbaráti czélt 
előmozdítani szívesek voltak, igaz és őszinte köszönetét 
fejezi ki Turóez-.Szt.-Mártonbnn 1902 Szt.-István napján 
a z  elnökség  — Végül bizonyítja az egyesület pénztárosa, 
hogy a mulatság jövedelme czimen a rendezőségtől 1O0 C* 
koronát átvett és a Turóczi Kerezkedelmi és Hitelinté
zetbe elhelyezett.

— Szerkesztői üzenetek.
R. J. Beszterczebánya. S/.ives üdvözletéi viszonozzuk s 

alkalommal uj otthonában felkeressük. — ? Stubnyafiirdö. A 
főmunkatársunkboz intézett a lú ir iís  n é lk ü l i  levél lapunk zárta
kor érkezett, igy hát a kérd éses nyereményszámokat csak jövő 
számunkban közölhettük.

Felelős szerkesztő : lle r e r / . í.y n la i.
Főmunkatárs: Huh  fi •Iíiiiom

Kiadó lakások. §-
Pő-ut 63-ik számú házban 2 lakás f. évi Q3 

november hó elsejétől kiadó. Mindegyik két ^  
szoba, konyha, éléskamra, pincze és egyéb -o ^  
tartozékokból áll. 200, illetve 360 korona a 
végső ár. Megtekinthető bármikor. Értekez- e=n 
hetni személyesen Mitrovszky R. úrral, vagy 
levélileg Gazdik Jánosnéval Körmöczbányán.
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Raitencl kakasnélküli fegyverekből

raüsitarat
KRUPP FRIGYES

k ii 1 ö n 1 e g e s a c z é 1 c s ö v ii 
fegyverekből

q  e re d .e t i g ^ á r i  á r a k o n .
Q  Ezen fegyverek a jelemkor lcgmogbizhatóbb és legjobban lövő vadász- 
Q  lég} vérei és kimerítő leírásai, valamint számos előkelő vadászat kod velő és 
“ hivatásos vadász rcfcrcncziájávnl. úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel 

szolgálok.
Cs. és kir. állatni áruda által osztrák magyar fu-tnélküli i. számit 

vadászati t a i • lőporral töltött t.öltények. továbbá szállítok minden fajta 
kész vadásztöltényeket mindenkor pontosan és frissen töltve, minden káli 
berühöz legolcsóbb áron.

Vadászati, utazási és sport-különlcírcsségck.
Saját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás O

alkalmából vada//té-̂ ry véreim e- wida /̂j-szkö/eim dús választékban leszm Q  
Q  kiállítva, melyek eladók is. mit i -  a t. közönség becses ügyeimébe ajánlok q

oooooooooooooooooooooooooooooo
Kiadótulajdonos: özv. Moskóczi Ferenczné
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Egyedül valódi angol

B A L Z S A M  Thierry A, gyógyszerésztől
Közegészségügyileq megvizsgálva és jóváhagyva

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

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást. a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. U. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. I. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. ö. Jótékony hashajtó és vérfisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést, fi. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj 
betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, ugy 
mint höpürsenés, sipoly, szemölcs, égési seb. fagyott testrész, rtili, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, köszvényt, fülfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene 
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák magyar mo
narchia minden postaállomására IJ kiesi, vagy (í dupla üveget -I 
koronáért hozatni. Bosznia és llerczegovináha I kor. (ín fillér. Ké
véseid) nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo- 

mellett.

iU lelnecbterB alsam
Cf 8chuil«"fe-»»othlk»

A. Tnierry ic Pregradi
ti 'órtfllM.

lefizetés

Miért szenved ?
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A

r önnek biztos gyógyulás 
van és majdnem mindig <

a logregibb sebeknél is kilá- 
•riillieti a fájdalmas operá-

gyógyszerész egyedül valódi
centifolia-kenöcset

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van a fájdalmak enyhítésében 
pedig elérhetetlen. Valód i e.cntifolja-kenöcs liasználtatik, a gyermekágyasok iiiellbajainál. 
a tejelválasztás akadályainál, mellkeméiiyedésnél, vörhenynél, mindenféle régi hajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsnz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál is; 
iitölí, szúrt. Kitt, vágott és roncsolt selieknél ; az idegenteBtek kiválasztásánál, mint üveg
es faszilánk, homok, dara. tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karhiinkiilus, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdagnnatnál, hólyagnál, menéstől 
kiseliesedett lábaknál, tgett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, túlhajt és a gyermekek sebesedését 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. _ tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt :t korona ö<> fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég-. -őrangyal-gyógyszertár Thierry fAdolf) Limited Pregradá beégetve 
legyen.

E két gyógy erejében fellilmulhatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a ledeg nem 
árt nekik, igy t«-hát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
vagy etléle sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalán szereket használni, melyekért csak 
Ickfeljehb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak c mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, meghízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismcrtci-Ut végjegyekkel valódian kapui nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimezni:

Thlery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 
Rohttscb Sanerbrunn mellett.

Közp. raktár Budapesten: Török ,1. gyógyszerész. Zágrábban : Mittcbach .1. és Méeslieir 
Brady c  gyógyszerésznél. Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertarában Körmöczbányán'

Nyom. a turóczszcnt mártom magyar nyomdában. Moskóczi F. né.
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