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A magyar nyelv szerepe az Árpádházból szár
mazó és az ezeket követő királyok alatt.

A Nápor-Odpor szerzője — amint 
azt a röpirat czimlapjára is kiirta — 
a magyarosítás fokozatos előrehala
dását akarja bemutatni olvasóinak s 
e végből nem ugyan a biblia szerint 
való első emberen, Adámon kezdi, 
mint ahogy azt tót parasztlakodalma
kon a bőbeszédű násznagyok szokták, 
akik, hogy a házasság fontosságát 
bebizonyítsák, rendesen az első ember
páron, Adámon és Éván kezdik rnon- 
dókájukat, — de kezdi a Krisztus 
előtti időkön, amikor is — mint 
mondja — már éltek itt szlávok (Slo- 
vania), akik bizonyára a mai tótok 
ősei voltak, amit, valamint hogy a 
magyarok csak a IX. évszázadban 
jöttek be Magyarországba, senkisem 
tagad.

De már a röpirat 7-ik sorában 
csütörtököt mond a szerző történet
tudása, mert azt mondja, hogy Magyar-

*) A „SIov. Nov.“ vonatkozó czikksorát, amelynek 
közlését lapunk múlt számában jeleztük, csak jövő 
számunkban hozhatjuk, mivel a fordítással megbízott 
munkatársunk egyéb elfoglaltsága miatt még nem 
készült el a fordítással. Olvasóink szives elnézését 
kérjük. Szcrk.
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ország sohasem volt magyar, hanem min
dig polyglott (soknyelvű) ország volt, 
mivel itt különféle nemzetek laktak. 
A tót nyelvet használták és becsül
ték nemcsak az előkelő családoknál, 
hanem a királyi udvarnál is. I. István 
király a „Sancti Stephani primi regis 
Hungáriáé decretorum liber I. ad Sanc- 
tum Emericum dúcéin" szerint Imre 
fiát arra intette, hogy azt a polyglott- 
ságot, azt a többnyelvűséget fenntartsa, 
mivelhogy „a királyság (már t. i. a 
magyar) egyféle nyelvvel és erkölcs
ösei gyenge és törékeny . . . Azért 
azt rendelem neked, fiam, hogy őket 
(t. i. a nemzeteket) jóakarattal ápold 
és becsületesen fenntartsad."

Hát ez nem igy van! Ez az or
szág a világ minden krónikája, tör
ténete, hagyománya és egyéb Írása, 
okmánya szerint, amely Magyarország
gal foglalkozik, az első vezértől, 
Árpádtól kezdve egészen a mai na
pig mindig magyar volt; a honfoglaló 
magyar faj volt benne mindig az ural
kodó, a fenntartó elem, amely ezen 
országnak, ezen nemzetnek typusa, 
jelleget adott s ezen történeti tényen, 
az ország magyar voltán mit sem vál
toztat az a körülmény, hogy itt nem
magyar nyelvű néptörzsek (és nem 
nemzetek 1) is lak tak ; ez a körülmény 
csak azt bizonyíthatja és bizonyítja is, 
hogy bármily vadnak és kegyetlennek 
tüntetik is föl némely krónika- és tör
ténetírók a „magyar hordákat", ezek
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még sem irtották ki az itt talált né
peket, hanem megelégedtek azzal, 
hogy meghódították őket és még a 
nyelvüket, a szokásaikat, az erköl
cseiket is meghagyták nekik, sőt 
egyben-másban tanítómestereiknek is 
tekintették s vallották őket.

Ami pediglen Szent István király
nak Imre fiához intézett intelmét illeti, 
hát meglehet, hogy az u. m nemzeti
ségeket is értette azon „nemzetek" 
alatt, melyeket mint nemmagyarajkua- 
kat ápolni és fenntartani kell, mivel
hogy ezek nélkül gyenge és törékeny 
a magyar királyság, valószínű 
azonban, hogy nem ezeket értette.. 
Ugyanis Pietor Ambrus, vagy az ő 
forrása, nagyon szabadon fordította le 
az illető dekrétum vonatkozó helyét; 
mert szó szerinti hü fordításban Kerék
gyártó Árpád „Magyarország Történe
tének Kézikönyve" szerint, amely Prai 
Katona, Engel,Pessler, Horváth, Szalay, 
Bartal, Szabó Károly, Ipolyi stb. nagy 
történeti müvei nyomán készült, Szent 
Istvánnak szavai ezek voltak Imre 
herczeghez: „Valamint különféle tar
tományokból jönnek a telepedök, úgy 
különféle nyelveket, szokásokat, fegy
vereket hoznak magukkal, melyek a 
királyi udvart díszítik, a külhatalmas- 
ságokat pedig rettentik. Az egynyelvű 
és egyszokású ország gyenge és tö- 
redékeny. Azért, fiam, bánjál velük 
tisztességesen, hogy nálad örömestebb 
tartózkodjanak, mint másutt. “Ésugyau-
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A Felvidéki Híradó eredeti tározója.

Irta Balogh Bertalan, a miskoiczi muzeum-cgyesiilet 
főtitkára.

Éjfélt ver a budavári Mátyás-templom 
harangja. . .  Lenn a Vérmezőn valami csodás, 
valami rémes had gylilekez. Penészes men
tékbe, rozsdás pánczélokba, szőreluillottkacza- 

, gányokba öltözött vitézek. Ott áll a középen 
az öreg Szemere. Sötéten néz körül üres 
szemgödreivel a halotti népen. Amott Nádasdy 

. és Zrínyi tartják kezükben koponyáikat. Mel- 
g  lettök az édes szavú Pázmány Péter, kifakult 

bíbor palástjába belekap a néma szél s meg- 
lobogtatja a rémes éjben. Tinódy lantjával 

K kezében mered maga elé. Az öreg Toldy 
v Miklós magával hozta iszonyú fringiáját, 
si Távolabb Kinizsi Pál, Dobó István, Kemény 
I Simon, amott az ősz Szilágyi Mihály és 
V Hunyady János támogatják a fejetlen Hunyady 
%i Lászlót. A félkezii Petneházy Dávid az öreg 

Szondyt vezeti. És jönnek, egyre jönnek az 
Aporok, Csákok, Bethlenek, Zrínyiek, Orczyak, 
Wesselényiek, lllésházyak, Laczfiak, Battyá-

, *) A szerző felolvasta a Szanatórium Egyesület
BRnttkán tartott hangversenyén.

nők s még sokan, igen sokan, mindannyian 
hatalmas nevek egykori viselői.

Mikor megtelik a tér, az öreg Szemere 
megrázza a lélekharangot. Siri csend ül el 
a tájon.

— Bajtársak, — kezdi a korelnök — 
Rákóczi Ferencz őnagysága hazajön közibénk. 
Iliik, hogy mi is kellő tisztelettel fogadjuk. 
Mai tanácskozásunknak ez lesz a tárgya s 
bár nem volt megbízásom, kijelentem, hogy 
jóváhagyástól; reményében beszéltem a do
logról az asszonyokkal is, nevezetesen 
Lorántffy Zsuzsanna hugomasszonnyal, hogy 
hát ők mit szándékoznának, mert, gondolom, 
nélkülük sokra úgy sem mehetünk.

— Már miért ne?! — mordult föl Petur 
bán.

— Kigyehnedet senki sem kérdezte I — 
vágott vissza idegesen az elnök s valami 
olyasmit zúgott, hogy Petur agyveleje nyolcz- 
száz esztendő alatt eléggé kiszáradt, okosat 
már úgy sem mondhat. Szavait azonban 
szerencsére elnyomta a zajongók lármája s 
igy nyilvános botrány nem lett a dologból. 
Ám lovagias ügy leit. Az álnok Czilley Ulrik 
ugyanis besúgta Peturnak a súlyos sértést, 
aki aztán Török Bálintot és Werbőczy Istvánt 
kérte föl ez „affair" elintézésére.

A zaj lecsillapultával, mintha mi sem 
történt .volna, az öreg marezona tovább 
folytatta:

— A jegyzőkönyv vezetésére Anonymus, 
öcsémet kérem fői. Mielőtt azonban a tanács
kozást folytatnék, figyelmeztetlek benneteket,, 
hogy ez nem országgyűlés, itt obstrukeziót 
játszani nem fogtok. Kinizsi Pál uram majd 
olyan klotürt csap az álkapezáitokra, hogy 
feltámadásig szenvedtek bele! Arról van 
tehát szó, hogy a nagy fejedelmet miként 
fogadjuk. Tinódy, Zrínyi, Koháry uraim, ke
gyelmetek szerszavas emberek, hát beszél
jenek.

És megindult a nagy vita. Beszéltek és. 
beszéltek egyszerre tizen, egyszerre százan. 
Valami rémes volt e zaj, melyből élesen zen- 
diilt ki az elnök lélekharangja, Mindhiába, 
a hány koponya, annyi gondolat és indítvány. 
Csak mikor az öreg Toldy Miklós lépett elő 
s megsuhogtatta mázsányi buzogányát az éjt 
levegőben, lön hirtelen csönd.

— Azt mondom kegyelmeteknek, hogy- 
sok beszédnek sok az alja. Csend! Vagy 
oda ütök ezzel a szerszámmal I Nem volt-e: 
elég, hogy életükben mindig marakodtak, még 
most is azt teszik ? Hát már a magyar soha 
sem lesz egy véleményen, még holta után 
sem?! Tinódy öcsém, ide állj mellém és 
mond el a mondani valódat! Aki pedig 
zavarni merné, figyelmeztetem kigyelmcteket, 
rosszul jár.

Lön erre néma csönd. Sokan Itelyeslőleg 
bólintottak, szólni már senki sem mert. És.
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csak Kerékgyártónak említett müvé
ben (I. köt. 57. lap) ez olvasható: 
„A rokonajkuak közül csak 00 besenyő 
család beköltözé. érői értesittetünk; 
de annál gyakoribb volt az idegen népek 
bevándorlása, mert István király orszá
gát minden jövevények nyílt mene
dékéül akard tekintetni és ő nemcsak 
szabad letelepedést engedett a kül
földieknek Magyarországban, hanem 
ide édesgette is azokat, s előnyöket 
biztosított részökre." íme, ez a tör
téneti igazság. István király egyszerűen 
folytatta az apja müvét, amelyet ez
I. Ottó német császár befolyása alatt 
és részben támogatásával megkezdett 
s ennek következménye volt idege
neknek (külföldieknek, még pedig 
jobbára németeknek) bevándorlása 
és idetelepítése. Ezekre vonatkozott 
nyilván István királynak fiához inté
zett szózata, amely szózat az idegen, 
részben káros és veszedelmes befo
lyásról is tanúskodik, amely alatt 
István állott s amely befolyás már 
.utódja, Péter király alatt vad orgiákat 
Ilit. Kerékgyártó szerint Péter a ki
rályi méltóság minden szelídségét le- 
vetkezé és német dühösséggel tom
bolva, a magyar nemességet megvető, 
az ország javait a németekkel és 
olaszokkal fenhéjázva és telhetetlen 
szívvel tékozlá, mikor pedig ezért a 
főpapok és vitézek felszólaltak, Péter, 
a magyarságot gúnyolva, igy válaszolt: 
a bíróságokat a felsőktől az alsókig, 
századosokat és községi elöljárókat, 
országnagyokat és méltóságokat né
metekből és olaszokból teszek ea 
Magyarország földjét idegenekkel tölt- 
vén be, a németeknek adom birodal
muk* Látni való ezekből, hogy az 
ittlakó nemmagyar „nemzetekről" s 
ezeknek előjogairól szó sincs István 
király dekrétumában s ha szózatának

előállott Tinődy Sebestyén. Kezében hurtalan 
lant, vázán fakult szinti csuha. Szent ajkairól, 
mind mennyei zsolozsma szállt az ige . . .

Ám nem akarom önöket untatni, sem 
rémiteni a rettenetes gyülekezet leírásával. 
Mire közeledett az egy óra, hirtelen meg
hozták a határozatokat és pedig kimondták, 
hogy Rákóczi Ferencz elé az ország határára 
küldöttséget menesztenek, amelyet Pázmány 
Péter fog vezetni. Ő is fogja az üdvözlő 
beszédet mondani, azzal a kikötéssel szem
ben, hogy rövid beszédet mondjon, hosszút 
eleget mondott életében. Voltak azután, akik 
a 12 fehérruhás leányt is indítványozták. A 
gondolat tetszett is, de megvalósítható nem 
volt, sajnos, nem kis lányok, hanem fehér 
.ruhák hiányában. Egy valamikor tömzei 
kanonok — legalább bő csuhájáról ezt kell 
következtetnem — bankettet is javasolt, ez 
azonban egyszerűen ab'oa az akadályba üt
között, hogy csak éppen az indítványozónak 
volt meg még két foga, a többinek egy sem. 
S végül a határon való ünnepélyes foga
dáson kivül elhatározták, hogy a vendégek 
tiszteletére a zborói vár összes termeiben 
nagy bált rendeznek s e végből nyomban 
megválasztották a rendező bizottságot.*

A következő éjjel összeült a bálbizottság. 
Választottak védnököt, diszelnököket, elnökö
ket, alelnököket, titkárokat stb., mint ez 
nálunk is szokás, ladykat, rendezőket az 
utóbbiakból ezret, akik mind becsületszavukra 
fogadták, hogy a bálon nemcsak megjelen
nek, hanem tánczolni is fognak, mint ahogy

okait nyomozzuk, feltétlenül el kell 
fogadnunk azt a tételt, hogy ő a né
met befolyást úgy állatni, mint dinasz
tikus szempontokból a fia uralkodása 
alatt fenn akarta tartani s igy a tótok
nak semmi okuk és joguk sincs mint
egy intésül és szemrehányásul hivat
kozni István királynak Imre fiához 
intézett szózatára, mert ezzel a tör
téneti igazság c len vétenek.

Pietor Ambrus továbbá azzal is 
érvel Magyarország magyar volta ellen, 
hogy fejedelmeink közül többen szláv 
eredetű nőt vettek feleségül, sőt hogy 
szláv eredetű királyaink is voltak 
(Jagellók stb.), sőt talán azt is hajlandó 
ebből következtetni, hogy Magyar- 
ország voltaképen szláv ország volt, 
de azért még sem meri ezt leírni, 
csak a sorok között sejteti ezt. Pedig 
hiába sejteti, mert ez igazán oly naiv 
felfogás, amelyre kár sok szót vesz
tegetni. A mai Svédországnak franczia 
eredetű, Görögországnak dán eredetű, 
Romániának német eredetű dinasztiái 
vannak, az orosz czáruak német, az 
angol királynak dán, a norvég király
nak angol, az olasz királynak monte
negrói származású neje van; ugyan, 
vájjon mit változtatnak ezek a körül
mények az illető országok svéd, orosz, 
angol, görög, olasz, román stb. voltán? 
Egyébként Pietor szerint a mostani 
Magyarország úgy keletkezett, hogy 
az illető nemzetek önként megálla
podtak annak alapításában, amivel 
alighanem azt akarja mondani, hogy 
a magyarok honfoglalásáról és hon- 
alapításáról szóló tradicziók a mese
országba valók, mert a dolog úgy 
történt, hogy összeül a magyar, tót, 
bulgár, oláh nemzetek vezéreinek 
tanácsa s azt határozta, hogy közös 
államot alapítanak, afféle föderatív 
államot, amely se nem magyar, se

ez jóravaló fiatalemberhez, legyen az akár 
élő, akár holt, egyedül az illő. Hanem egy 
igen nagy baj volt. Nem volt czigány. Azaz 
hogy czigány még csak lett volna, hiszen, 
sajnos, abból is a java földben van, de 
hegedű nem volt. Mert Toldy Miklós mellé 
oda tették buzogányát, de már Bihari és 
Boka mellé nem hegedűjét. . .  Már-már le
mondtak a bálról, ami pedig igen kellemet
len lett volna, mert az alvilág minden asszony 
népe készült rá, ami egészen érthető. Kép
zeljék csak el önök, hölgyeim, hogy ezt a 
mulatságot megelőzőleg Turóczban még soha 
sem lett volna tánczmulatság ?! Micsoda 
lázas kíváncsisággal készültek volna a mai 
napra! Úgy volt oda lent is. Ki-kidörzsöl- 
gették viganóikat, pruszlikjaikon rendbe 
hozták a gyöngyöt, a csipkét, aztán 
— bocsánat a kegyeletlenségért — de igaz, 
éjfélre kelve nagy kelendősége volt a sós- 
borszesznek. És amennyi temető, amennyi 
sírbolt, az éjféli órákban mindenütt-mindenütt 
a tánezpróba járja . . .

Szóval, a bálbizottság nagy bajban volt. 
Kínos és kétségbeesett tanácskozás után 
végre abban állapodtak meg, hogy az élők 
honából hoznak muzsikát. E végből termé
szetesen egy albizottságot választottak. Ez 
viszont elnököt, alelnököt, jegyzőt stb., szó
val megalakult a bizottság s nyomban az 
első ülésen egy szükebb bizottságot alakí
tott, melynek az volt a hivatása, hogy szerez
zen tapasztalatokat s tegyen jelentést.

A szükebb bizottság audiencziára jelent
kezett Szent Péternél s kimaradási engedélyt

nem tót, se nem oláh, se nem bolgár, 
hauem minden összevéve, vagyis 
nemzetközi állam, amelynek csak 
véletlenségből a magyar Árpád lett 
az ura s fejedelme, mert épp oly 
joggal Zalán, Ménmarót, Gyela vagy 
Glad is választathatott volna meg s 
alapíthatott volna bolgár, oláh vagy 
másféle dinasztiát ebben a szövet
séges államban. Mert hiszen jóformán 
saját nyelvük sem volt a magyarok
nak Pietor szerint; az iskolában, a 
megyeházán, a bíróságoknál, úgy
szintén a nemességnél és az intelligens 
középosztálynál, a társadalomban és 
a családban a latin nyelvet használ
ták, a magyar nyelv pedig csak a 
nép legalsó rétegeiben volt otthonos, 
igy tehát lehetetlen az, hogy ennek 
a magyar nyelvnek valaha elsőbb
sége lett volna ebben az országban 
a tót, oláh stb. nyelv fölött s mivel 
épp ez az, amit Pietor bizonyítani 
akar, nehogy a magyar nyelv jogait 
elismernie kelljen, úgy rendezte el 
s úgy csoportosította történeti adatait, 
ahogy neki látszanak adni igazat. 
Ámde a látszat sokszor csal s a 
Pietor fejtegetései sem tesznek egye
bet.

A magyaroknak ezer év óta ezen 
általuk elfoglalt honban való tény
leges létezése, úgy hisszük, nem 
szorul bizonyításra, ha pedig a „Nápor- 
Odpor* jámbor olvasói a Pietor tör
ténelmi álláspontjára helyezkednek, 
ez az ő dolguk. Hátra marad tehát 
annak a bizonyítása, hogy a magyarok 
igenis kész magyar nyelvvel jöttek 
be ebbe az országba és hogy a kir. 
udvartól kezdve le az utolsó magyar 
csősz kunyhójáig a magyar nyelvet 
használták, noha hivatalos állam
nyelvvé a latin nyelvet tették. „Mi- 

I után a vezérek korából a magyar

kért több egész éjjelre. A szent atya fejét 
csóválta a szokatlan kérésen, mire azonban 
a küldöttség szónoka megindokolta, hogy 
mindez a 11. Rákóczi Ferencznek adandó 
tisztelet okáért volna, az engedélyt megadta, 
Máté evangélistával, akinek legjobb volt az 
Írása, kiállíttatta a pas-partout s saját kezeivel 
ütötte reá a mennyek országának pecsétjét.

A küldöttség boldogan távozott s már a 
következő éjjel bevonult egy budapesti bál
terembe.

Húzta a czigány s lejtettek a párok. 
Idétlen, fecskefarku fekete öltözékbe bujt 
urakat s pánczélba szorított szép fiatal 
leányokat talált a deputáczió. Összenéztek. 
Mi ez ? Hát a czigány mit húz ?! . . . Vártak. 
Aztán kezdett a czigány más nótába . . .  Ez 
már ösmerős volt s a deputáczió tagjai 
maguk is megmozdultak . . . Összeverték 
bokáikat, pengett a sarkantyú. A deputáczió 
egyik tagja oda is lépett egy barna leányhoz 
s fölkérte egy fordulóra . . .

— Csak bosztont tánczolok 1 — fogadta 
el a felhívást a barna szépség.

Ám a vitéz nem hallotta a kikötést, 
mámorosán, boldogan, izzó szenvedéllyé 1 
fogott a zenéhez mérten az „incselkedő“-b e .

— Uram 1 ön ügyetlen, — szólt a baru a 
szépség. — Én bosztont tánczolok 1 — s a 
faképnél hagyta a vitézt. Kemény Simon vol t. 
Szegény szégyenkezve, pirulva, azaz hogy 
sárgulva sompolygott társaihoz. Azok pedig 
csak néztek, néztek és hallgattak. Az öreg 
Bocskay István, a küldöttség elnöke, pánezé- 
Ios kezeivel megtörülte szemgödreit.



nyelvnek semminemű emlékét nem 
bírjuk összefüggő beszédben (vagyis 
Írásban), a következő századok emlé
keiből kell a nyelvre következtetést 
vonni1*, mondja ‘Kerékgyártó „s ez
úton következő eredményre ju tunk : 
hogy nyelvünk jelen honába egészen 
készen s ehhez képest a fejlettség 
nem csekély mértékével érkezett; 
hogy azon népnek, mely magának 
ily nyelvet teremtett, szükségképp 
jelentős múltat, nem közönséges 
szellemi szükségeket, sőt egy már 
rég elsülyedt miveltségi időszakot 
kell tulajdonítanunk.“ S hozzátehetjük, 
hogy a magyar nép ezen tulajdon
ságai, párosulva harezias, bátor és 
vitéz jellemükkel, biztosította nekik 
a faji hegemóniát az elfoglalt uj haza 
másnyelvü népei között. írott emlé
keink egy halotti beszéden (XII. év
század), egy szűz Máriáról való 
emlékezésen kívül az Arpád-ház korá
ból sem maradtak ugyan ránk magyar 
nyelven (de tót nyelven sem I), de a tör
téneti búvárkodás révén kétségtelen, 
hogy ezen korszakban a latin nyelv 
ismerete majdnem kizáróan csak a 
papoknál és szerzeteseknél volt talál
ható sdr. Herczegh Mihály 1904. meg
jelent s teljesen megbízható forrás
müvek nyomán irt könyvében („A 
Magyar Államnyelv Jogai") ellenmon
dást nem tűrő bizonyítékokkal iga
zolja, hogy a magyar nyelv a jelzett 
korszakban a királyi tanácsban, az 
egyházi életben, a királyok és ország- 
nagyok udvarában, a törvényhozás és 

*a kormányzás körében részint kizáró
lag, részint pedig a latin nyelvvel 
együtt használatban volt.

„A magyarok" — írja dr. Her
czegh könyve idevonatkozó fejezeté
nek végén, — „noha a törvények s 
intézményeik tartalmát latinul szer-

A báli közönség mulatott. Egyik őrülten 
keringett, a másik kegyetlenül rázta a testét, 
a harmadik csakhogy éppen el nem aludt. . .

Uj tánczba kezdett a zene . . . Párosán 
állott föl az ifjúság. A deputáczió arczán 
boldog öröm sugárzott.

. . . Palotás .. . suttogták s ha nincs a 
Kemény Simon szomorú példája, bizony ma
gok is beállanak a sorba. Így azonban vár
tak. És — óh magyarok Istene, kvadrillt 
jártak az élők!

Oda is ment Bocskay a czigányhoz s 
megzérdezte, hogy miféle táncz ez.

— Franczia négyes! — volt a felelet.
— Franczia? . . .
— Igen, kérem alásan, franczia.
— Hát nem magyar?
— Magyar ? Azt már csak a parasztok 

tánczolják . . .
— Csak ? I — kérdé komoran a fejede

lem. — Hát palotást nem tánczolnak ? . . .
— Palotás? — röhögött a szeme közé.
— Incselkedöt, magyar szólót, körma

gyart? — kérdezte tovább Bocskay.
— Nagyságos ur, hová való ? — kérdezte 

a czigány, nem minden czélzás nélkül.
Bocskay'hirtelen elvonult. Intett társainak 

s kiléptek a hideg éjszakába. Mélyen sze
mükbe húzták kucsmáikat s visszafektidtek 
sírjaikba.

*
Éjfélt ver a Mátyás-templom harangja. 

A Vérmezőn ismét együtt van a halotti nép. 
A elnöki székben ismét Szemere. Megnyitja 
a tanácskozást s átadja a szót Bocskaynak.
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késztették, de az ország ér. kormány 
ügyeiről, a tudományos tárgyukról 
magyarul gondolkoztak, magyarul beszél
tek s végre magyarul írni is megta
nultak.

Be van tehát bizonyítva, hogy telje
sen alaptalan azon általában elterjedt 
nézet (amelyhez Pietor Ambrus és 
politikai elvtársai is oly készséggel 
csatlakoztak), mintha a múlt időkben 
a magyar nyelv állami életünkből 
száműzetett volna és mintha Magyar- 
országban, amióta Szent István a 
királyságot megalapította, úgy az 
egyházban és kir. udvarban, mint az 
országgyűlésen és a kormányzó hata
lom körében a latin nyelv lett volna 
uralkodó".

De nem szorult háttérbe a ma
gyar nyelv az Arpád-ház kihalta 
után sem a magyar közéletben, mert 
hisz ezen korszakból már írásos s 
nyomtatott magyar nyelvemlékeink is 
vannak, sőt még 1500-ban is a pörök 
magyar nyelven folytak s a követ
kező törvény szerint Ítéltek, amely 
azt az állítást is megdönti, mintha 
itt a magyaron kívül más nemzetet 
is ismertek volna: „Elvégeztetett, hogy 
az itélőmesterek minden Ítéletet az 
elkészítés és leiratás után a törvény
szék elé vigyenek és ott a többi 
itélőmesterek és táblabirák előtt fel
olvassák, azoknak pedig, akik azo
kat nem értik, nemzeti nyelven meg
magyarázzák." Latinul nem tudó ma
gyar bírák nemzeti nyelve pedig csak 
a magyar nyelv lehetett.

A Habsburg-házból származó ural
kodók korára nem terjeszkedhetünk 
ki e szűkre mért helyen, hanem be 
kell érnünk annak konstatálásával, 
hogy ezen korszakban tért veszített 
ugyan a magyar nyelv s ez a tér
vesztés II. József császár ismeretes

— Véreim, — kezdte a fejedelem sötéten 
— Rákóczi Ferencz jobb, ha nem jön haza. 
Menjen a küldöttség, igen, menjen, de nem 
elébe, hanem hozzá, Rodostóba. És mondja 
el, hogy a magyar már nem magyar. Már 
tánczolni sem tud. Valami bosztont, meg 
kvadrilt járnak. Palotás, incselkedő ? Se hire, 
sem hamva. A czigány se tudja már huzni. 
Magyar tánczot már csak a paraszt tánczol.

Pedig valamikor mi, az urak, a fejedel
mek is roptuk a szilaj palotást, a tüzes in- 
cselkedőt, a csábos verbunkost, a szerelmes 
lakodalmast, a lassút, a szólót, a körmagyart... 
Ma, az úri nép is, magyar muzsikára bosz
tont tánczol. Es tudják figyelmetek, hogy mi 
az a boszton?! — A fejedelem rövid szüne
tet tartott s aztán gúnyosan folytatta. Olyan 
se ide, se oda táncz. Egy helyben keringnek, 
akadoznak, botlanak, néha megfordulnak, 
majdnem elalusznak . . .

A gyülekezet hangos kaczagásban tört ki. 
Maga az elnök sem birt magán erőt venni. 
Ám ebben a kaczagásban több volt a gúny 
és még több az elfojtott fájdalom.

És lassan, lassan eltűnt a zaj. Csügged
ten, némán állottak a téren a vitézek. Egyik 
kardjához nyúlt, másik szemgödreit törülte . . .  
Az elnök is tanácstalanul néz a tömegre. 
Szó senkinek ajkára nem jő.

A szokatlan csendre fölriad a vén Mikhál 
bán, körül néz — az óra ütni kezd s 
hangosan, hogy az élők is meghallják, bele 
kiált az éjszakába:

— Nemzetem ifjúsága, jó éjszakát!

német nyelvi rendeletével érte el 
csúcs-, de egyúttal forduló pontját is, 
mert a magyar nemzet csak ekkor 
ismerte fül veszendőbe menő kincsé
nek, a magyar nyelvnek értékét és 
elszántan szembeszállt az őt ezen 
kincsétől megfosztani akaró császárral. 
Erre később még visszatérünk, mert 
itt kezdődik voltaképen a magyar 
államnyelv jogaiértfolytatott harczunk, 
azon jogokért, amelyek többé-ke- 
vésbbé szünetelhettek ugyan a török 
hódoltság és az ezzel kapcsolatos 
állapotok miatt, de veszendőbe nem 
mentek s nem mehettek, mert vala
meddig ez az ország Magyarország, 
eladdig csakis a magyar nyelv lehet 
ezen ország államnyelve.
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Magyar nemzeti közművelődés.
VI.

Elvitel és vagyon.
A kbzmüvolődési egyesületek tömörülésé

nek szükségességét megelőzd czikkeinkben 
elég meggyőzően hangsúlyozván, rátérünk a 
szövetség megvalósítására és a szövetség 
ekszisztencziáját biztosító anyagi feltételek 
előteremtésének tárgyalására.

Mert aniily nélkülözhetetlen a lelkesedés, 
az eszme körül való általános csoportosulás 
a reform keresztülviteléhez, épp uey lehetetlen 
sikeres tevékenységet kifejteni a szövetség
nek kellő anyagi fedezet hiányában.

Az ügy fontosságába vetett bittel tudjuk 
és reméljük, hogy reformtörekvéseink sem a 
hazafias társadalom lelkesedésén, sem áldozat
készségén hajótörést szenvedni nem fognak; 
annyival inkább nem, mivel a közönség áldo
zatkészségét nem akarjuk fokozottabb mér
tékben igénybe venni, sőt lehetőleg redukálni 
óhajtjuk.

A szövetség kiviteléhez mindenekelőtt 
szükséges, hogy az ország összes közművelő
dési egyesületei a saját kebelükben érdemle
ges vita tárgyává tegyék az eszmét, mely a 
magyar nemzeti kultúra deczentralizáczióját 
ezéiozza s határozottan körvonalozva, meg
állapodjanak bizonyos módozatokban, melyek 
mellett a tömörülést lehetségesnek vélik és 
czélszerünek tartják. Ezután következnék egy- 
országos értekezlet, hol az egyes közművelő
dési egyesületeket azok megbízottai képvi
selnék.

Ez értekezletnek volna azlán az a fontos: 
és nagyhorderejű hivatása, hogy a szövet
ség eszméjének megoldását a végleges meg
valósítás stádiumába terelje. Ez értekezletei 
kifejezésre kell jutnia a szövetség megalakitór 
részéről azon megnyugtató felvilágosításnak, 
hogy a szövetségnek nem ezélja az egyes 
egyesületek autonómiáját megbolygatni, de 
az egyesületek működését sem akarja korlá
tozni, hanem egy közös czél fűzi majd egybe, 
a közművelődési egyesületeket, melyben egy
mást karöltve támogatniok kell.

E végből szükség volna elsősorban egy' 
előkészítő bizottságot szervezni, moly az ér
tekezlet helyét, időjét kitűzze, az értekezlet 
preczizirozottprogrammját megállapítsa és arról 
az összes közművelődési egyesületeket kellő
képen kiértesítse.

Ilyen tervszerű előkészítés mellett, mind
járt az első értekezlet alkalmával meg lehetne
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a szövetséget alakítani, hogy annál hamarább 
megkezdhesse sokat ígérő, jelentékeny mű
ködését. Az első nagy értekezlet feladata 
volna választmányt alakítani, melynek tatjaivá 
minden egyesület egy-egy tagját küldené.

Minden egyesületnek saját jól felfogott 
érdeke, hogy ezen választmányba legagilisabb 
tagját küldje, mert csak egy hivatásától át
hatott, munkakedvvel bíró választmány képes 
hasznosan intézni a szövetség ügyeit.

Ajánlatos, hogy a választmány állandó 
székhellyel, illetőleg központi irodával bírjon, 
mely a szövetségnek mintegy végrehajtó kö
zege, egyrészt a szövetség vagyonát kezelné, 
másrészt a szövetség deczentralizáczióját köz
vetítené és a szövetség reformtörekvéseit irá
nyítaná. E székhelyül már kedvező központi 
fekvésénél fogva a ‘udomány, művészet, ke
reskedelem és ipar góczpontja, hazánk fővá
rosa volna legalkalmasabb, mint a hol úgyszól
ván minden kulturmozgalom csirájában él és 
fejlődésében legtökéletesebben virágzik.

Ez állandó központi székhely felállítása 
mellett azonban a szövetség missziója kívánja, 
hogy a választmány koronkénti tanácskozásait, 
a szövetség időszerinti czéljaihoz és programul- 
jához képest, mindig más és más vidéki Tá
rosban tartsa. E vidéki tanácskozások nagy 
fontossággal bírnak majdan az illető vidéki 
városok és igy az egész ország kulturéletére, 
mert a helyenként változó, nyilvántartott vá
lasztmányi tanácskozások, — ha azokba az 
illető vidékek irányadó közönségét is bele
vonják — nagy mértékben fogják fokozni a 
vezető társadalom ambiczióját és tevékenysé
gét, de meg az egyes vidéki városok között 
felébredő versengés nagy haladást von majd 
maga után.

A vidéki választmányi ülések megmérhe
tetlen előnye és kiszámíthatatlan fontossága 
nyilvánul a nemzetiségi vidékeken, hol mig a 
nemzetiségi áramlatokkal szemben erősebb 
szükség van a hazafias érzés ápolására a vá
lasztmány személyes megjelenésével és pro
pagandájával erősítésére szolgál a magyar
ságnak ; másrészt tapasztalást szorezvén az 
illető vidék társadalmi szelleméről, beléletéről, 
a hiányokat közel és saját szemével látván, 
radikálisabb módon foghat azok orvoslásához, 
mert az eszközöket meggyőződés szerint és a 
körülményekhez mérten választván, gyakorlati 
nton érvényesítheti hazafias és kulturt ürekvéseit.

A válásztmánynak a központi iroda utján 
jó előre meg kell állapítani a választmányi 
Ülés helyét, idejét, kellő időben kell kitűznie 
a  tárgysorozatot, hogy a választmányi tagok 
annak minden egyes pontját az érdemleges 
vitához kellőképen kidolgozhassák.

így minden ilyen választmányi ülés egy 
gyakorlati értékkel biró tanulmányt képezne, 
melynek reális fontosságát éppen a vidéki 
szempontok figyelembevétele és a széleskörű 
társadalmi érintkezés adná meg. Ez érintke
zésnek úgyszólván közvetítő eszköze volna 
a  központi iroda, mely mintegy hivatva volna a 
szövetségben részes egyesületek között az 
állandó összeköttetést fenntartani, azt az erő
teljes mindenféle kihatő központot képezve, 
melyben a vidéki egyesületek közös ügyei 
összefutnának s amelyből a közös tevékeny
ségre a direktívák megadatnának s végül 
amely a fővárosban székelő kulturális intéz
ményekkel, tényezőkkel a kapcsolatot a fő
város és a vidék között fenntartaná, illetőleg 
közvetítené.
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Hangverseny a szanatórium javára.
Annak a legnemesebb emberbaráti szere

tetnek országosa ’ megindult hatalmas moz
galmából, melyneK czélja a tüdővész pusztító 
járványának gátat vetni, ezer és ezer szen
vedő kínos vergődésén némiképp enyhíteni, 
derekasan kivette a maga részét Turóczvár- 
megye közönsége. Már hónapok óta a leg
lelkesebb agitáczió folyt a szanatórium egye
sület tagjainak toborzására Berecz Gyuláné 
úrnő vezérlete alatt, ki fáradtságot nem ismerő 
buzgalommal szentelte erejét, idejét e nagy 
horderejű működésre. De Berecz Gyuláné 
nem elégedett meg pusztán a tagok gyűjté
sével, de fáradtságot és utánjárást nem kí
mélve, teljesen egyedül február hó 1-én, 
anyagilag és erkölcsileg egyaránt fényes 
sikerű hangversenyt rendezett a ruttkai vasút
állomás szépen feldiszitett éttermeiben, hogy 
támogathassa s a megvalósuláshoz közelebb 
vigye a szanatórium felál 'tusának eszméjét. 
A jó példa mindig megtermi a maga nemes 
gyümölcséti Megtermetté ezúttal is bizo
nyltja a ruttkai hangverseny, melyen nem
csak vármegyénk intelligencziájának nagy 
része gyülekezett össze, de számosán meg
jelentek még a szomszédos vármegyékből is. 
Rendkívüli csábitó erővel birt a publikumra 
a nagy gonddal, szakértelemmel összeállított 
kitűnő programúi, melynek minden száma 
igazi élvezetet, nagy sikert és teljes hatást 
Ígért. Mozgósítva voltak nemcsak az összes 
turóczi erők, de még Zsolnáról és Miskolcz- 
ról is akadtak jeles vállalkozók, hogy a teljes 
sikert biztosítsák. — A műsor első számát 
Balogh Bertalan ur, a miskolezi közművelő
dési egyesület nagybuzgalmu főtitkára volt 
szives elvállalni s a hallgatóság legnagyobb 
élvezetére betölteni. A tánczról tartott szelle
mes felolvasását mindvégig éber figyelemmel 
hallgatta a „szakértő" publikum, különösen 
mikor a mai modern, minden tánezot kiszo
rítani akaró boszton fölött mondott igazsá
gos és helyes Ítéletet. A hazafiul meggyőző
désből eredő felolvasás mély hatást gya. /olt 
és hisszük, hogy fiatalságunk meg is szívleli.

Haviasz Ödön ur hegedüjátéka volt a 
műsor második száma, Saager Irma kisasszony 
zongorakisérete mellett. A nagytehetségü 
fiatal zenész megkapó közvetlenséggel és 
invenczióval adta elő Charles Dauela klasszi
kus szépségű szerzeményét. Az elért fényes 
sikerben méltóan osztozott vele Saager Irma 
kisasszony, ki ügyes és átértett zongorajáté
kával teljesen rászolgált a közönség hálás 
tapsaira. A programul egyik legkiemelkedőbb 
száma következett most, Moyzes Miklósné 
úrnő éneke, kit férje, Moyzes Miklós tanár, 
kisért zongorán. Moyzesné mind a három 
dalával — Schubert: A kiváncsi; Rubinstein : 
Asra; Moyzes: Boldog voltam ... — egyik 
legszebb sikerét aratta. Tökéletes, igazi 
interpretáló képességének fényes tanúbizony
ságát szolgáltatta ez alkalommal is s hang
jának kellemes lágyságával, iskolázottságával 
egészen magával ragadta a hallgatóságot. A 
szűnni nem akaró tapsolásnak engedve, rá
adásul még egy magyar nótát is elénekelt, 
melyben csodálatosan egyesitette a művészi 
felfogást a magyaros, benső átérzéssel. Méltó 
partnere volt férje, Moyzes Miklós ur, ki 
tőle megszokott biztossággal és mesteri 
játékkal végezte mellékesnek látszó és mégis 
döntő fontosságú szerepét. A zsolnaiak híres 
vonós-négyese következett ezután. Dr. Ziim- 
borszky László, Kastner Ede, Bicsovszky 
Károly és Weisz Gusztáv urak adták elő 
Mozart 14. sz. (es-dur) vonós-négyesét.
I okéletes összjalék egyesült e négyesben az 
egyéni virtuózilással. A kvartett minden tagja 
külön-küiön is művészi játékot produkált, de 
a fényes sikert mégis abban a művészi fel
fogásban és teljes átértésben kell keresnünk 
melyet a vendégszereplö urak az összliatás- 
ban ele™ és felmutatni tudtak. A hallgató
ság lelkesen megtapsolta a szives szereplőket, 
kik műélvezetet nyújtó játékukkal igazán hat- 
ba!bsan ,íárultak hozzá az est sikeréhez. 
rlutsai István ur művészi zongorajátéka

következett ezután. A briliáns technikáról 
s a leghelyesebb felfogásról tanúskodó játé
kot osztatlan elismeréssel és nagy tetszéssel 
fogadta a közönség és lelkesen megtapsolta. 
Turóczmegye elismert szavalójának, Fisdier 
Arminné úrnő előadása következett ezután, 
ki Kiss József melodrámájának feldolgozott 
költeményét: Gedövár asszonyát szavalta el. 
A drámai fordulatban gazdag költeményt 
megható érzéssel, megkapó természetesség
gel s igazi bensőséggel juttatta érvényre s 
valóban rászolg It arra a lelkes éljenzésre és 
tapsra, mellyel mgyhatásu szavalatát a 
közönség meghálálni igyekezett. A melodráma 
nagy ügyességet igénylő zongorakiséretét 
Boldis Dezső ur volt szives elvállalni s 
ebbeli tisztének a legtökéletesebben meg is 
felelt.

A fiatal Martincsek Károly ur tárogató 
játéka töltötte be a műsor hatodik számát, 
kit zongorán ismét Boldis Dezső ur kisért. 
A szebbnél-szebb kuruez nóták igazán szív
ből jövő előadása nagy és mély hatást 
keltett. Rákóczi dicsőségének, nemes önfel
áldozásának, magasztos honszeretetének min
den ragyogása s minden bánata kiérzett 
Martincsek lelkes játékából, kit szűnni nem 
akaró tapssal s tetszéssel halmozott el a  
közönség. — A programm utolsó pontját 
Párvy Eridre ur magánjelenete képezte, ki 
humoros és élénk előadásával állandóan 
derültségben tartotta a közönséget, amiért 
szűnni nem akaró taps és éljenzés volt a 
jutalom.

A fényesen sikerült hangversenyt kiviiágos 
virradtig tartó kedélyes tánczmulatság követte, 
melyen az első négyest 60 pár tánczolta, a 
második négyest pedig úgy reggel félöt óra 
felé még mindig 44 pár tánczolta. A leg
kellemesebb emlékkel távozott el a nagy
számú diszes közönség a ruttkai pompás 
estéről, mely teljesen méltó volt a nagy és 
nemes czélhoz és méltó volt fáradhatatlan, 
lelkes rendezőjéhez, Berecz Gyulánéhoz.

Barry.

Egy megliivó.
— Kép társadalmi életünk fejlődéséből. —

Egy igénytelen, hektográfon sokszorosított 
meghívó került kezeinkbe, amelyen a draskőcz- 
dolinxi ifjúság tudatja magyar nyelven, hogy 
tánczmulatságot rendez.

Mily változás az idők folyamán. Draskócz- 
dolinai ifjúság — és magyar meghívó. Turócz- 
ban, ahol a pánszláv törekvések és agitácziók 
szertelensége köztudomású, ahol a magyar
ságnak eddig csak a küzdelem jutott osztály
részül. Ez az igény felen meghívó emlékeztet 
bennünket az elmúlt 10 év eseményeire. Ez 
ösztönöz bennünket arra, hogy fariózzunk 
társadalmi életünk luezején és vázlatosan 
emlékezzünk meg a magyarság fejlődő szervez
kedéséről.

Valóban örömmel kell regisztrálnunk, 
hogy Túróéiban a magyarság mily hévvel és 
hazafias lelkesedéssel szervezkedik. Csak 
néhány év előtt is még csak Turóczszent- 
mávtonban tartattak magyaros szellemű mulat
ságok. Azok a társadalmi összejövetelek, 
amelyeket a turóczszentmártoni állami tan
intézetek tanárai rendeztek, ma is élénk emlé
kezetében vannák a közönségnek. A Boldis 
igazgató fáradkatlan munkássága e téren köz
ismert és bizonyára alapja volt annak az 
eredménynek, hogy az egész vármegye 
magyarságát tömörítetté. A gazdag programmá 
hangversenyek, fölolvasások, műkedvelői élőt 
adások idő vonzották a közönséget. Ha it- 
valami hangversenyt vagy tánczmulatságot 
rendeztek, az egész vármegye magyar közön
sége kötelességének tartotta azon részt venni.
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'JMa már megváltoztak a viszonyok ; még pedig 
•a magyarság javára. Kisebb-nagyi bb magyar 
.góczpontok fejlődtek, amelyek a magyarságot 
^tömörítettek és annyira szervezkedtek, hogy 
,ma már nemcsak Turóczszenímártonban, de 
a vármegye számos más helyén is vállalkoz
hatnak magyaros mulatságok, színi előadások 
rendezésére. Ruttka gyors fejlődésével erős 
konkurrencziát teremtett Turóczszentmárton- 
tnak, ahol a magyaros irányú társadalmi 
szervezetek élénk munkássága már is tekin
télyes és áldásos ugyannyira, hogy Ruttkán 
a kizárólagos magyar szellemű társadalmi 
-.tömörülés mindenkorra biztosítva van és a 
'tót agitátorok ily irányú munkássága lehetet
lenné van téve. Az ottani Daloskör Kafenda 
"Frigyes vezetésével sokat tett ezen irányban, 
valamint. Veszély Imre a műkedvelői szini- 

-elöadások rendezésével hervadhatlan érde
meket szerzett. A ruttkai ifjúság is derék és 
hazafias munkásságot fojt ki színi előadások 

■rendezésével és dalárdájával. Ezeken felül a 
vasúti főmühelyi tisztviselők és művezetők

• összetartása, az altiszti körök hazafias szelleme 
,*is mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Ruttkán 
a társadalmi élet magyarsága biztosítottnak 
tekintessék.

Ugyanozt mondhatjuk el Znióvdr aljáról, 
ahol az utóbbi években oly élénk társadalmi 
élet fejlődött ki, hogy azt valamennyien 
irigységgel tekintjük. Az ott rendezett hang
versenyek, műkedvelői színi előadások nem- 

íCSak a znióváraljai közönséget szórakoztatják, 
<de kedves találkozó helye ez a megye 

magyarságának is. Es ezt az ottani Magyar 
■Olvasókör derék tagjainak köszönhetjük, akik 
bámulatos szívóssággal és összetartással töre
kednek a hagyományos jó hírnevet messze 

időkre biztosítani. Ebhez hozzájárulnak az
• ottani állami tanítóképző intézet növendékei 
is, akiknek az utóbbi 2 évben jól vezeteti 
zenekaruk is van a közkedveltségnek örvendő 
dalárda mellett. Nagy szerencse az is, hogy 
ez idő szerint több művészi képzettségű tagja 
van a znióváraljai magyar társadalomnak, 
meg oly rendező talentuma, mint Pdrvy 
Endre tanár, akinek csak fáradhatlan törek
vése nagyobb sokoldalú képességeinél.

Pár év előtt még alig remélhettük, hogy
■ olyan községek, mint Szucsdny is. részt 
vebossenek a magyar társadalmi élet fellen
dítésében. De az ott keletkezett iparvállalatok, 
részint a megszaporodott magyarság lelkesedése 
leküzdötte az akadályokat és néhány év óta 
ott oly kedélyes és magyaros mulatságok, 
ezek között, magyar színi előadások is rendez- 
tetnek, amelyek méltán számíthatnak elis
merésünkre. Alig múlik el néhány hét és 
újabb meg újabb mozgalom támad, melynek 
eredménye mind a magyaiság megerősödésére 
szolgál.

Stubnyafilrdön évről-évre kedves meg
lepetések készülnek nemcsak a szorosan vett 

•fürdőidények, amikor ott a vendégek majd
nem kizárólag magyarok, de a tél folyamán 
is szervezkedik az ottani ifjúság és táncz- 
mulatságok meg sziniolőadások rendezésével

■ mutatja meg, hogy a magyarság tömörítésére 
a lehetőt megteszi. Es Stubnyafürdőre érve,

• eszünkbe jutnak a múlt évtizedek régi jó 
napjai, araikor nemcsak az akkor még

: hatalmas és számottevő nemesség, de még a 
szomszédos vármegyék intelligenczhya is 

••StubnyaíUrdőn adtak egymásnak találkozót. 
/Persze akkor még megelégedtek az akkori

berendezéssel, ami azonban ma már nem 
elégíti ki az igényeket. Ennek a régi dicső
ségnek halvány megnyilatkozása volt az évek 
óta szünetelő vasárnapi összejövetelek, amikor 
a mosócz-zniói járás inlelligencziája szokott 
találkozni és kedélyes beszélgetéssel szórakoz
tak, vitatták meg a napi eseményeket. Ez a 
jó szokás azonban teljesen kiment a divatból, 
amit azok rovására írunk, akiknek hivatásuk 
lenne Stubnyafürdőn a társadalmi életet, 
vezetni. De ebben Körinöczbánya város is 
hibás, mert nem érti meg a haladó kor intő 
szavát és azt akarná, hogy ma is az öreg 
faépületben tartsák a mulatságokat, úgy, mint 
telték ezt faggyugyertya világítás mellett 
ezelőtt 50 esztendővel. A fürdőbérlőnek jó
akarata és törekvése a helyiségek gyarló 
voltát alig enyhítheti és mindaddig, inig ez 
irányban változás nem lesz, a stubnyafíirdöi 
társadalmi élet alig fog nagyobb lendületet 
vehetni.

A vármegye egyik beókelt nagyobb köz
ségében, Mo8Óczon is meg-megnyilatkozik a 
magyarság törekvése. Es ha valahol dicsérondö 
a buzgalom, úgy itt kell ezt elismeréssel ki
emelnünk, ahol a pánszláv törekvéseknek 
erős talaja van.

A turcseki Magyar Olvasókör is dicséret
tel állja meg helyét. A turcseki honvédszobor 
megkoszorúzása minden évben figyelmezteti 
a lakosságot hazafias kötelességeire. A 
Pszotka Ferencz tanár hazafias beszédei, a 
körmöczbányai állami főreáliskolának kivonu
lása a szoborhoz, az ünnepélyt követő társas- 
vacsorák mind alkalmasak a hazafias érzés
nek ápolására.

Ezekenfelül a vármegye különböző pont
jain Felsőstubnydn. Pribóczon, Tarnőn, Nagy- 
csepcsényben, Jezerniczen, Folkusfalun, Tót- 
prőnán is találkozunk azon örvendetes körül
ménnyel, hogy a magyaiság szervezkedőben 
van és hogy az a szellem, amelynek meg
honosításáért fáradozunk, kulturális téren meg 
társadalmilag is nem pusztába hangzó szó, de 
termékeny talajba vetett mag, mely a silány 
talaj daczára is, gondos ápolás mellett, meg
hozza a maga gyümölcsét.

H Í R E K .

A béke reménye, ő Felségének üzenete, 
gróf Andrássy Gyula megbízatása nagy örö
met okozott az egész vármegyében, mert az 
annyira óhajtott és szükséges béke reményeit 
keltették fel. Ennek Ilire kedden reggel ér
kezett hozzánk néhány magántávirat kapcsán, 
amelyek a béke megkötését hangoztatták. 
Azóta, sajnos, arról győződtünk meg. hogy az 
még csak halvány sugár, amely, hogy meg
valósuljon, sok kedvező körülménytől függ. 
A közelebbi napok azonban e tekintetben is 
világosságot fognak deríteni és tudni fogjuk, 
mi vár reánk. A béke áldása-e, vagy pedig 
a további harcz és küzdelem. De ha valahol 
káros ez a harcz és küzdelem, úgy káros ez 
nálunk, ahol a tót nomzetiségiok egyformán 
örülnek mindennek, amikor soraink lazulását, 
fölényünknek elhomályosulását látják.

Tnróozi hangok. A közvélemény még 
mindig élénken foglalkozik a turóczi főispán 
beiktatásának ügyével. A napilapok hasábjain 
föl fölmerül egy-egy turóczi érdekű tudósítás, 
amely ezt a kérdést szellőzteti. Egyik hírlapi 
közlemény lapunkat is azzal vádolja meg, 
hogy az uj főispán iránt kiváló jóakarattal 
viseltetik. Hogy azonban ez a kiváló jóaka
rat miben nyilvánul meg, azt nem mondja 
meg a czikkiró, aki sehogy sem tud bele
nyugodni Köcsön főispán azon nyilatkozatába,

amellyel kijelentette, hogy a tótokkal nem 
paktált és igy a Dóm részére italmérési jogot 
sem Ígért. A czikkiró ezt a nyilatkozatot ha
zafias örömmel venné tudomásul, ha ez a 
kérdés nem lenne tárgyalás alatt éppen most, 
amikor ennek gyanúját iparkodik Köcsön fő
ispán elhárítani, aki a fővárosi lapokban tett 
nyilatkozatában azonban azt hangoztatja, hogy 
a tótoknak a megyei ellenzék részéről tétettek 
azok az Ígéretek. Ezzel a kérdéssel mi többé 
nem kívánunk foglalkozni, mert hiszen rövid 
idő múlva tisztán fog állani előttünk, hogy 
kinek van igaza. Aki tehát minket és a köz
véleményt esetleg félrevezette, majd elnyeri 
a közönség sújtó Ítéletét,. Köcsön főispán kü
lönben ma egy hete délután Budapestre u a- 
zott. Arról, hogy mikor fog ismét visszatérni 
Turóczszentmártonba, nincs tudomásunk?--.

Az Uj felvidéki bank, mely működéséi 
f. évi márczius hó folyamán fogja megkezdeni, 
immár bizonyos, hogy Turóczszentmártonban. 
fog székelni. A turóczi kereskedelmi és hitel
intézet f. évi február hó 11-én délelőtt 9 órakor 
tartja évi rendes közgyűlését, amely alkalom
mal a beolvadás is tárgyaltatni fog. A rész
vényesek immár mind tájékozva vannak a 
körülményekről és remélhető, hogy a be
olvadás min len nagyobb akadály nélkül fog 
megtörténni. Az uj pénzintézet abban az eset
ben is létesül, ha a turóczi kereskedelmi és 
hitelintézettel folyó tárgyalások nem sikerül
nének. Ily körülmények közölt mindenesetre 
meggondolandó a részvényesek érdeke is. Az 
uj pénzintézet iránt már most nagy érdeklő
dés nyilvánul és a Felvidék számos pontjáról 
intéznek hozzánk kérdéseket arra nézve, hogy 
holfognak fiókok felállittatni. Ezekre válaszunk 
az, hogy ezen részletkérdések még nem 
kerültek tárgyalás alá és igy ezokre nincs 
is módunkban válaszolni. Annyit azonban 
tudunk, hogy az uj pénzintézet nagyszabása 
akcziól fog megindítani, amely az egész Fel
vidékre ki fog terjedni; tehát nemcsak a 
székhelyet, Turóczszentmártont határoló vár
megyékre. Amennyiben f. évi február hó 
11-én a turóczi kereskedelmi és liitelintezeí 
a felszámolást kimondja, vagy ebben az ügy
ben határozatot hoz, az uj pénzintézet is
m ega 1 ak ul. _

Vasúti kinevezés-áthelyezések. A kassa* 
oderbergi vasút igazgatósága Valicsek János 
hivatalnokot Fonyöbázára állomásfönökké ne
vezte k i: Schmidt Károly fenyőházi állomás- 
főnököt pedig, aki Ruttkán is volt alkalmazva, 
hasonló minőségben Liptóujvárra helyezte át. 
Áthelyeztettek továbbá Missik István hiva
talnok Liptószenlmiklósról Ruttkára, Klein 
Alfréd hivatalnok Teschenböl Liptószent- 
miklósra, Lóimért Károly hivatalnok Zsolná
ról Trzynietzre és Wachdeutsch Jenő hivatal
nok Ruttkáról Teschenbe.

Magyar isteni tisztelet. Lapunk előző 
számában azt jeleztük, hogy ma, vasárnap 
délelőtt Turóczszentmártonban református ma
gyar isteni tisztelet lesz. Mint utólag értesü
lünk, 111a délelőtt Nagybittsén lesz magyar 
isteni tisztelet, Turóczszentmártonban tehát 
nem lehet. Ma délután fél 3 órakor azonban 
a Ruttlcdra hirdetett magyar isteni tisztelet 
megtartatik az állami iskola egyik tantermé
ben.

Mulatság a Dómban. Hogy mennyire 
nélkülözzük Turóczszentmártonban egy arra 
való nyilvános nagyobb teremnek hiányát, 
bizonyítja az a körülmény is, hogy a min
den esetre hazafias szellemű turőczszentmdrtoni 
ifjúság mához egy hétre tervezett mulatságál 
a Doniban kénytelen megtartani. Itt lenne



már az ideje, hogy vállalkozó akadna, aki 
ezen a régen érzett hiányon segítene. A szó
ban levő mulatság iránt általános az érdek
lődés és igy remélhető, hogy az minden te
kintetben jól fog sikerülni.

Esküvő. Polldk Simon volt ruttkai tanító, 
aki jelenleg Galgóczon van alkalmazva, f. évi 
február hó 6 án tartja esküvőjét Manheim 
Teréz urleánnyal.

Turóozl Gazdasági Takarékpénztár r.-t.
mához egy hétre délután 2 órakor tartja ez 
évi rendes közgyűlését Znióváralján. Ez a 
pénzintézet, mely öt évi fennállása óta való
ban hasznos szolgálatokat teljesített, 600 drb. 
100 koronás részvényekkel, összesen tehát 
60.000 korona alaptőkével kezdette és foly
tatta működéséi. Tartalékalapja máris 11.000 
korona, daczára annak, hogy részvényeseinek 
6% os kamatot fizet. A betétek meghaladják 
a 600 ezer koronát, ami fényes bizonysága 
annak, hogy ez a pénzintézet bizalomnak 
örvend.

Katonaság Árvábán. Tudvalevő, hogy 
Árvában meg Turóczban egyetlen szál katona 
sincs. Alig is lehet elképzelni, már csak ha
dászati szempontból is, hogy ez az állapot 
sokáig fenntartható legyen. Az árvaiak már 
most mozgalmat indítottak, sőt memorandu
mot is készítettek, amelyet legközelebb a 
hadügyminiszterhez küldenek és ebben azt 
kérik, hogy Arvamegye részére katonaságot 
adjanak. Alsókubinban már a kaszárnya he
lyét is kiszemelték és reményük, liogy a va
dászzászlóaljak most folyó elhelyezési mun 
kálatok kapcsán megkapják a katonaságot.

Tánozmnlatság Draskóczon. a draskócz 
dolinái ifjúság tegnap este az ivánkaföldi 
állami iskola termében tánczmulatságot ren
dezett, amelynek tiszta jövedelme az iskola 
részére beszerzendő harmóniám köliségeire 
fog fordittatni.

Panasz a posta ellen czimtt múlt heti 
hírünkre a következő választ kaptuk : Panaszí- 
emelő vegye szives tudomásul, hogy a pos
tával összefüggő dolgok nem mindegyikéért 
a postát illeti a felelősség. Bár panasza jogo
sult volt, de az uj rendelet életbeléptetésével 
jogos volt a posta eljárása is, amennyiben 
egyes községek elöljárósága — tekintetbe 
nem véve a postaigazgatóságnak az újonnan 
berendezett postajárat iránt tett intézkedését 
— elmulasztotta közölni az ivánkófalvi posta
hivatallal azon kívánságát, hogy újabb igaz
gatósági intézkedésig a saját községi küldün- 
czét kívánja járatni a postára. E mulasztások 
azonban 24 órán belül pótoltattak s igy azon
túl a jelentkező küldönczök rendesen kikap
ták postájukat. A községben naponta megfor
duló ezen kézbesítő és gyüjiö járat, hátrányos 
nem lehet, főképpen azon községekro nézve 
nem, melyek hetenként 3-szor, 2 szer, sőt 
csak 1-szer is vették át küldeményeiket a 
a postahivataltól. 8 költségesebb sem lehet e 
járat a községekre nézve, amennyiben annak 
föntartási költségeit a kincstár fedezi. A köz
ségek érdekeit istápoló ezen üdvös intézmény- 
ellen Bodorfalu, Kis- és Nagy ctepcsény köz
ségek által emelt panaszra ma már megkap
ták az érdekelt községek a postaigazgatóság 
határozatát, mely szerint nem áll jogukban 
óvást emelni ezen intézmény ellen, ameny- 
nyiben ez a községek érdekeit szolgálja. Az 
egész ezen intézmény csakugyan az ivánkó- 
talvi postahivatal kezdeményezése és kérel
mezésére jött létre, amelynek sikeres kérész-
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tülviteleért e hivatal csak elismerésre szá
mított.

Hangverseny Körmöozbányán. A kör- 
möczbányai in. kir. állami főreáliskola alum- 
neuma javára 1906. évi február hó 10-én a 
„Szarvas* vendéglő nagytermében hangver
senyt és tánczestélyt rendez. A hangverseny 
kezdete V /t  órakor. Belépőjegyek: személy
jegy 2 korona, családjegy 4 korona, tanuló- 
jegy 1 korona. Jegyek előre kaphatók 
Paxner J. és Biron H. könyvkereskedésében 
és a hangverseny estéjén a pénztárnál. Felül- 
fizetések köszönettel vétetnek és az intézet 
évi értesítőjében nyugtáztatnak. A hangverseny 
műsora: 1. „Szentelt hantok*. Antos Károly- 
tól. „Csónakos*. Palotássytól. Előadja az 
ifjúsági énekkar 2 „A költő*. Török Ferencz- 
töl. Előadja: Mayer Rezső VIII. o. t. 3. „Leiül 
belépője*. Gül Babából és „Falu végén rezgő 
nyárfa", népdal. Énekli: Bücliler Frigyes 
VIII. o. t., zongorán kiséri Jankovszky 
Demeter VIII. o. t. 4. „Magyar Ábránd*. 
Greizingertől.Hegedűn előadja: Woller Rezső 
VIII. o. t., zongorán kiséri Jankovszky 
Demeter VIII. o. t. 5. „Vén czigány*. Szavalja: 
Helm Viktor VIII. o. t., zongorán kiséri 
Jankovszky Demeter VIII. o. t. Ezt követi 
„Kénytelen házasság*. Moliérefől. Vígjáték 
egy felvonásban, melyben szerepelnek: Helm 
V., Holub A., Fischer M., Wagner B., Meszlényi 
B., Rehorovszky S., Epstein E. VIII. osztályú 
tanulók. 7. üsbudavári induló. Előadja az 
ifjúsági zenekar.

A Esőd. nyugdljlntézetl bizottsága. A
Ksod. vasút 1906. január hó 1-től 1908. évi 
deezember hó 31-éig működő nyugdijintézeti 
bizottsága a következő kinevezett, illetőleg 
megválasztott tagokból és póttagokból alakult: 
Elnök Loisch Ede, az igazgatóság elnöke. Al- 
elnök Ráth Péter vezérigazgató. Kinevezett 
bizottsági tagok : Fáik Henrik, vezérigazgató 
helyettes. Dr. Hausser Adorján, vezértitkár. 
Választott bizottsági tagok: Fábry Alfréd 
felügyelő, Verő Manó felügyelő, Éder Róbert 
főfelügyelő, Teuchcrt József főmérnök. Válasz
tott bizottsági póttagok: Nógrády Ferenc/, 
főellenőr, Szekula Gyula kir. tan., főfelügyelő, 
Bayer Lajos kir. tan., főfelügyelő, Anderlik 
Béla mérnök. Előadó és jegyző : Szigeti János 
felügyelő.

Emlékezés. Budapestről kaptuk a követ
kező sorokat : Igen tisztelt Szerkesztő u r ! 
Becses lapjának múlt heti száma révén érte
sülök a ruttkai gyógyszerész hirtelen elhalá
lozásáról. Megdöbbenéssel vettem a szomorú 
hirt és mint ruttkai ember s az elhunytnak 
hálás, igaz tisztelője ezen megemlékezéssel 
kívánom leróni a holdogultat megillető 
kegyelet szerény adóját. Majdnem 3 évtizeden 
át volt Friedmann Mór barátja, jótevője a 
ruttkai lakosságnak. Ismerte ajóságos politikus 
bácsit mindenki. Puritán jelleme, nemes 
lelktilete, szivjósága és előzékenysége által 
általános nagyrabecsülést, szeretetet és nép
szerűséget vívott ki magának, hivatásának 
önfeláldozó, önzetlen teljesítésével pedig 
felejthetetlen érdemeket szerzett. Humánus 
tevékenységér, áldozatkészségét még soká 
fogják hirdetni azon százak és százak, kik
nek szolgálatot, szívességet tett. Pedig ö nemes 
egyszerűségében hálára, köszönetre soha nem 
számított. Emberbaráti szereteténél csupán 
családjához való ragaszkodása volt nagyobb. 
Halála nagy veszteség a ruttkaiaknak. Emléke 
soká fog élni közöttünk! E sorok Írása köz
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ben kapom a hirt az elhunyt gyógyszerész, 
sógorának, Sik Vilmos, egykor rultkai iskola, 
igazgató haláláról. Hálás szívvel kell meg
emlékeznem lóla is, tanítómesteremről, kK 
közel 2 évtizeden át oktatta, nevelte Ruttka 
tanulóifjúságát. Az elhunyt a ruttkai társa
dalomnak valamikor oszlopos tagja volt, 
kinek magas szakműveltsége, széleskörű 
tudása megyeszerte ismeretes volt. Ruttkáról 
való távozása annak idején általános sajná
latot kellett s ma részvéttel fordul családja 
felé a ruttkai társaság. Egy munkás élet 
fejeződött he halálával. Béke porai felett £ 
Hálás köszönetét mondva ezen sorok közlésé
ért maradtam Budapest, 1906. január 29-én.. 
Kitűnő tisztelettel T—i.

A kerület elismerése dr. Farkas Ferenoz- 
nek. Farkas Ferenczliez, a szabadkai színház 
megválasztott igazgatójához az Északmagyar- 
országi szinikerület alelnöke, dr. Neogrády 
Lajos alispán a következő levelet intézte r. 
„Tekintetes dr. Farkas Ferencz urnák, az 
Eszakmagyarországi szinikerület. igazgatója 
Igló. Az Északmagyarországi szinikerület igaz- 
gatóválasztmánya őszinte sajnálattal vette 
tudomásul, hogy tek. igazgató ur alig egy 
évi működés után kerületünket elhagyva,, 
működési terét Szabadkára helyezi át. Saj
nálattal vette tudomásul igazgató ur ezen el
határozását, annál is inkább, mert nem rajtunk 
múlt igazgató ur itteni működésének a jövőre-- 
való biztosítása, amennyiben a fennálló szer
ződés 3-ik pontja szerint f. évi február hó* 
1-ig állott jogunkban a szerződés meghosszab
bítása iránt nyilatkozni. Az igazgató választ
mány kötelességének tartja kijelenteni, hogy 
tek. igazgató ur kerületünkben való műkö
désének tartania alatt úgy a szerződés ren
delkezéseinek, mint a közönség igényeinek 
megfelelt, kerületünk érdekeit eredményesen 
szolgálta és a vidéki színészet erkölcsi súlyát, 
hathatósan emelve, igaz odaadással járult az, 
elénk tűzött czélok megközelítéséhez. Midőn 
ezen működéséért a választmány őszinte el
ismerésének adok kifejezést, egyúttal értesí
tem igazgató urat, hogy óvadéka a szerző
désben elvállalt kötelességek pontos teljesítése 
után szabályos elismervény mellett ki fog 
adatni. Kiváló tisztelettel, Lőcsén, 1906. évi 
január hó 18-án. dr. Neogrády Lajos, s. k. 
alispán és ügyvivő alelnök.* — Ehhez az el
ismeréshez mi turócziak is szívesen csatlako
zunk, mert dr. Farkas volt az, aki megmu
tatta, hogy a Felvidéken is lehet magas 
színvonalon álló társulatot fenntartani, ami 
elődjeinek eddig nem sikerült.

A postadljak fölemelése. A magyar és 
osztrák kereskedelemügyi kormányok körében 
felmerült tervek szerint az uj esztendő első 
hónapjaiban egyes postai küldemények dijait 
fel fogják emelni. A legutolsó felemelés öt 
évvel ezelőtt: 1900. január 1-én lépett életbe. 
Akkor — mint ismeretes — a belföldi leve
lezőlapok diját négy fillérről öt fillérre, az 
az ajánlott leveleket 20 fillérről 25 re és a 
pénzes-utalványok diját egyes fokozatokban 
ugyancsak 20 fillérről 25 ro emelték. Az uj 
posladij-fölemoléseket hivatalosan még nem 
hozták ugyan nyilvánosságra, de az máris 
bizonyos, hogy a levelük diját a belföldi 
f rgalomban 10 fillérről 12-re fogják fölemelni. 
Az uj portó-kiszabást, az öt év előttihez 
hasonlóan, azzal okolják mog, hogy a 12 
filléres díjjal a külföldi paritás jobban meg
közelíthető (Francziaországban tudvalevőleg
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15 cent, Németországban 10 pfonnig a bel- 
íöldi levelek postadija). Ezenkívül tiibb inás 
postaküldemény dijának a fölemelését is 
tervezik. A közönség előrelátható elégedet
lenségének enyhítésére úgy akarnak intéz
kedni, hogy a belföldi levelezőlapok diját öt 
fillérről a régi négy fillérre szállítják le. Az 
aij rend a terv szerint márczius elsején lép- 
•életbe.

Leszámolás. A cellulosegyári művezetők 
;által f. évi január hó 20-án rendezett mulat
ság alkalmával a következő felülfizetések 
történtek: brassói cellulosegyár részvénytár
saság igazgatósága Budapest 50 korona; 
iLöwy Adolf Bécs 25 korona; Láng Ernő 
iZernest, Httbner Károly, Strelinger Henrik, 
Aufricht Emánuel Gleiwitz, Neuwirth Jakab 
Budapest, Schüffel F. Bécs, Graber Jakab, 
Moskóczi Ferenczné 20— 20 korona; Kupka 
W. Bécs, Krieger Vilmos Poprád, Braun 
Adolf Budapest, Rauter Miklós Zsolna, Pick 
•és Winterstein Budapest, Fábry József, Felső- 
magyarországi kőolajfinomitó, Pollák Jakab 
.Kostyán, Gross Samu, dr. Lax Adolf, BUclder 
Annin, dr. Klein Rózsahegy, Borbély Kálmán, 
Kubáin Alajos, Stalmasek István Zsolna, 
Erdödi György, Steuer Bernát Körmöczbánya
10—10 korona; dr. Lax Ernő, Sebein 
Bertalan, Grossinann Miksa 8—8 korona; 
Goldner J. Késmárk 6 korona; Laukó 
Sándor, Danubius-Schoenichen-Hartmanu egye
sület hajó- és gépgyár részvénytársaság 
Budapest, Seidler Vilmos Budapest, Jakubovics 
Leó, Ormai Árpád, Urbanovics Ottó, Schottola 
Ernő Budapest, dr. Kohut János, dr. Zányi 

-J. Kálmán, Braun Manó, Glasner Rikárd 
Rózsahegy, Schmidt Rezső Biala, Lapajne 
Antal Zsolna, Balázs és Bródy Budapest 
.5—5 korona; dr. Jakubovics Mór Znióváralja, 
Kossuth Kálmán. Rurnler Frigyes 4—4 kor.; 
Bock Gyula, Adler Fánni, dr. Schindlor 
Arthur, Weinberger Ignácz, Wix Miksa 

-3—3 korona; Ormai Vilmos, Ormai Béla, 
Dattner Hugó Turóczbella, Tersek Márton 
Zsolna, Wittek Antal Zsolna, Kovács József 
Zsolna, Rehling József Zsolna, Rotli János 
Rózsahegy, Teszák Lajos, Teszák Samu, 

'Czillor Albert, Kulin Károly, Röszler József, 
Kossuth Viktor, Braun Soma, Moskóczi József, 
Topeiczer Sándor, Balázs Mór 2—2 korona; 
Kmef György, Szeppelfeld N., Politzer Salamon, 
Steiner Lajos, Fiala Konstantin 1—1 korona. 

-'Összesen 573 korona. Jegyekből befolyt 
155 korona. Az összes bevétel 728 korona. 
Kiadás 411 korona 53 fillér. Tiszta jövedelem 

-31G korona 47 fillér. Ebből jutott a helybeli 
megyei közkórház javára 158 kor. 23 fillér, a 

• József főherczeg szanatórium egyesület javára 
158 korona 24 fillér. A rendezőség.

Az Ország czitnen előkelő napilap indult 
meg a fővárosban, mely nemzeti, magyar 
irányzata és előkelő tartalma révén gyors 
népszerűségre tarthat számot. „Az Ország" 
tiszta nemzeti hatvanhetes alapon óhajtja a 
válság megoldását, oly módon, hogy az a 
nemzeti eszme diadalával végződjék s azután 
az ország társadalmi és gazdasági fellendítését 
k üveteli a törvényhozástól s társadalomtól. 

fHive a jválasztójog kiterjesztésének a leg
szélesebb rétegokre, a nemzeti eszme és a 
magyar társadalom érdekeinek szemmeltar- 
tásával. Híve az Ausztriától való gazdasági 

- elkülönzésnek s mindenek fölött az ország 
■ arinylagos gazdasági felvirágoztatását tüzto 
iki czéljául. „Az Ország" munkatársai, miként

a hozzánk érkozett mutatványszámból látjuk, 
a főváros legkitűnőbb publiczistáiból és szép- 
iróiból fog állani, kiknek névsorából a követ
kező feltűnőbb neveket jegyeztük .reg: 
Buday Barna, felelős szerkesztő; Ábrányi 
Kornél, dr. Arkövy Richárd, dr. Baross János, 
országgy. képviselő; Bittó Dénes, országgy. 
képviselő; Issekutz Győző, országgy. kép
viselő ; dr. Jancsó Benedek, Jeszenszky Pál, 
az 0. M. G. E. titkára; Miklós Ödön, Laohne 
Hugó, dr. Nagy Emil, Návay Lajos, Rubinok 
Gyula, Szilassy Zoltán országgy. képviselők. 
A szépirodalmi rész munkatársai között 
Abonyi Árpád, Andor József (Ciprián), 
Geöcze Sarolta, Jakab Ödön, Krúdy Gyula, 
Móra István, Sas Ede, Szoinaházy István, 
Tömörkény István, Vértesy Gyula és Zöldi 
Márton nevét találjuk. „Az Ország" napon
ként az esteli órákban jelenik meg s másnap 
reggel már az ország legtávolabbi részén is 
olvasható lesz. Gyors és kitűnő hírszolgálta
tásával tehát egy egész nappal megelőzi az 
összes fővárosi reggeli lapokat. „Az Ország" 
előfizetési ára: egy évre 28 koronás kiadó- 
hivatala Budapesten, IX., Üllői-ut 25. szám 
alatt van.

Szépirodalmi lap a vlkéken. Ipolyságon, 
„Az Őr" cziminol Herczegh Jenő, az ismert 
poéta és Honti Henrik, a jónevü novellista 
szerkesztőségében egy uj szépirodalmi lap 
jelont meg és hogy e lap mindenképpen rá
szolgál a közönség támogatására, mutatja az 
első szám következő tartalma: Az olvasóhoz. 
A nő-kérdés. Irta (Hh.) A Musette-dalokból: 
A régi naptár. Irta Fabula János. Elvesz a 
világ. Irta Nógrádi László. Az erdőn, k in t... 
Irta Ivánka István. Mesék nagyoknak: A 
boldogság. Éjjel. Irta Faragó József. Női 
szépség a művészetben. Irta R, S. Szerelem. 
Irta Herczegh Jenő. A természet és a költé
szet. Irta Láng A. József. Apró tragédiák. 
Irta Nagy Vinczo. Halottégetés. Jelenei. 
Irta —il. Tollhegyről; Zsur, — Kaméliás 
hölgy, — Embertenyésztés, — A „Vasgyáros" 
halottja, — Toll és kard. Kttry Klára (kép
pel). „Az Őr“ : Évfordulón: Irta Szvoboda 
Román. —Forrongás a havasokon, — Izgató 
kalendárium, — A FMKE működik. írókról, 
— könyvekről: Olvasás közben, — Szcntessy 
Gyula, — Uj dalok, Cleopátra. Művészet: 
Valami az iparművészeiről. Közli: Szabolcs 
(Einczinger) Ferencz. „Az Őr" postája. 
Hirdetések. A lap munkatársainak gárdájába 
tartozik a Felvidék valamennyi számot tovő 
Írója és programiujába vette a nemzetiségi 
tót túlzók ellen való küzdelmet. Különösen 
ezért üdvözöljük „Az Őr“-t és ajánljuk közön
ségünk támogatásába. Előfizetési á ra : egész 
évre 8 korona, félévre í  korona, negyed 
évre 2 korona. Mutatványszámot készséggoi 
küld „Az Or“ kiadóhivatala (Ipolyságon).

Vidékünk győzelmét jelenti az a hir, hogy 
ogy kiváló és tökélotességébon felülmúlhatat
lan moto” és pedig a Drezdai inotórgyár hír
neves gyártmánya vidékünkön is terjed, amit 
örömmel regisztrálunk. Ajánljuk ezen legré
gibb motórgyár hirdetését b. olvasóink figyel
mébe.

Antldol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ide
ges fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell 
bevenni, nohány csepp a tenyéren eldörzsölve 
s használati utasítás szerint belélegezve, azon • 
nal megszünteti a bajt. Sok ezer ember hasz
nálja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 
ismerőseit: hogy használ-e már az Antidol-t,

amely nagyszerű hatásáért.’ arany éremmel 
lett kitüntetve. Egy tlvegecske ára 1 korona 
20 fillér és 35-ször mulaszthatja el vele fej
fájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész 
urnái Körmöczbányán.

Csak oly otthonban
található fel a családi tűzhely boldogsága, ahol a 
gyermekek egészségesek és erősek. A legjr^b szer 
gyermekek egészségének fentartására a SCO T-féJe 
EMULSIÓ, mely a legfinomabb norvégiai gyéjy- 
csukamájolajból készül alphosphorsavas mész és 
nátron hozzáadásával.

Ahol SCOTT-féle EMULSIÓ használatban van, 
ott gyenge, beteges és növésükben visszamaradt 
gyermekeket nem találhatni. Minden gyermek elő
szeretettel veszi, mert a SCOTT-féle EMULSIÓ 
kellemes, édes izü és a leggyengébb gyomru gyer
mek által is megemészthető.

A' S C O T T -fé le  E M U L S I Ó  valódiságának 
jele a „hátán nagy csukahalat vivő halász" védjegy.

Kaphat • minden gyógyszertárban.
Ezen lapra való hivatkozásnál és 75 f i l l é r  

l e v é l b é l y e g  beküldése ellenében 
mintaüveggel b é r m e n t v e  szolgál:

Dr. BUDAI EMIL,
„Városi gyógyszertár" 

BUDAPEST, IV., Váczi-utcza 34/50.
Egy eredeti üveg á ra :  2 K. 50 f.

É p ítőkn e k , v á lla lk o z ó k n a k
r e n d k í v ü l  k e d v e z ő  a lk a lo n j!

Harm adárban eladja, szinte uj állapot
ban, czementmozaik-kövek, csinytéglák, 
járdakövek előállítására való kézi sajtó
ját, fedélcserépverő gépeit, cső, lépcső

fok, vályú, kősir stb.-féle formáit
Dr. Z l H V l  TuróczszBirtmártonbin.

m u j j / v
\  V é d je g y :

j
„H orgony :4

A Liniraent. Capsici comp., 
a Herpony- Pain-Expelier pótléka

egy régiónak bizonyult házlszer, mely 
már több mint 30 év óta legjobb fájdalom- 
csillapíté szemek bizonyult kószvénynéJ, 
csúznál és mcghiJIéoeknél bedörzsólés-_ 
kóppen használva. ^  v”

Figyel :no«tetéb. Silány fcainisitványók 
jil&tt bevásárláskor- óvatosak legyünk és 
oeak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony** védjcgvgyel os a Rtcbter ezóg- 
jegyzéaaol ellátott dobozba van cscmsgolva. 
Ara üvegekben 80 Cher, 1 kor, 40 f. és 
2 korona óe úgyszólván minden gyógy* 
szertárban kapható. — Fúwütfár: Török 
Jó z s e t  gyógyszerésznél, B u d a p e s t e n .  

(J  B lo h te r gyógyszertára
az „A rany  orosaiánlioa4*, P rág á b an .
EtimtxthstrftSM 6 otu, MIo<1cdo*p 1 ssőUt Oldás.

Kapható G A Z D I K  J Á N O S  gyógyszertárában 
Körmöczbányán és SCHÖNAICH VIKTOR gyógy

szertárában Znlóváralján.

j U r i c t f s c t c t
felvesz lapnnls ^adóhivatala.
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221. sz. 
“ Í9Ü6.

S korona ős több naparcsat
Házi munka kötőgép-társaság.
Kerestetnek mindkét nembeli 
egyének gépünkön való kötésre. 
Egyszerű cs gyors munka egész 
éven otthon végezhető. Nem kell 
eiökészültség. -  Távolság nem 

határoz, a munkát mi adjuk el.
Házimunka kötőgép-társaság

Tbo S .  H. W b i t t l i c k  T á r s a
Budapest, IV., Havas-utcza 3—194.

Prag, Petersplatz 7-194.

Turóczvármegye, mossócz-zniói 
járás főszolgabirája.

Pályázati hirdetmény.
Az üresedésben levő felsőstubnyai (Tttrócz- 

megye) körorvosi állásra Felsőstubnya szék- 
helylyel, ezennel pályázatot hirdetek s felhí
vom a pályázni kiváltókat, hogy az 1883. 
évi 1. t.-cz. 9. §-a, illetve az 1876. évi XIV. 
t.-cz. 143. §-ban körülirt képességüket igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényeiket hozzám 
folyó évi február hó 25-ig beterjesszék.

A körorvos javadalmazása az összes 
érdekelt (Felsőstubnya, Alsóstubnya, Szklenó, 
Alsóturcsek, Felsőturcsek, Stubnyafiirdő és 
Csremosnó) községektől évi 1200 korona 
fizetés, s ezenfelül Felsőstubnya község az 
orvost lakással latja el. A községek a hiva
talos utazásokhoz a fuvart természetben 
szolgáltatják.

Látogatási dijak a vagyonnal biró bete
gektől minden látogatás után nappal 1 korona, 
éjjel 2 korona, e mellett azonban tartozik 
a körorvos a vagyontalan betegeket ingyen 
gyógykezelni.

Megkivántatik, hogy a megválasztandó 
körorvos a német nyelvben és a trachoma 
kezelésben is jártasságai bírjon. A trachoma 
kezelésben való jártasság okmányilag lesz 
igazolandó, minek alapján a megválasztandó 
körorvos részére trachomakezelési jutalom 
és fuvarátalány engedélyezése iránt a belügyi 
kormányhoz felterjesztés fog intézteim, ami 
tekintettel arra, hogy ily jutalom itt már két 
orvosi körben engedélyezve lett, csaknem 
bizonyos, hogy itt is meg fog adatni.

Stubnyafiirdőn, 1906. jannuár 22.

Zorkóczy Tivadar
főszolgabíró.

— ■ ii^ ^ ii i W E M i r —  m w i  11iiin ■!im a m ii i '  mi i

A Világ legjobb Írógépe

6ra t)d  Pri*-vel kitüntetve a Párisi 
------------ világkiáliison_________

Főképviselő: M 0 5 K Ó C Z 1  F E E E K E Z H É
T uróczszentniárton.

m o t o r g y á r  rCBZV.
(ezelőtt Hille) fióktelepe:

Ő E L L É R T  I C N Á C Z  é s  T Á R S A
Telefon 12—91.

Benzinmotorok, légszeszmotórok, nyersolajmotórok, 
szesz-(spiritusz) motórok, aczetylenmotórok. Benzin- 

lokoniobilok cséplésre.

Szlvógáz (generátorom)- motórok a legmodernebb és 
legtökeletesebb, beigazoltak a legolcsóbb üzemet 

nyújtó erőgépek.

ü drezdai meldr kitünöbb gyártmány. Kipró
bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból 

a legszolidabban és a legpontosabban készítve.
f Sok évi használat után sem szorul repara- 

túrákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése 
egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.

!V ir t í f í* }  a i á c* a U üzemben megtekinthetők
i U ft l l üOi Öi í Öí j  számtalan iparvállalatban 

és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
gyárakban, famegmunkálásnál, faapritásnál, vizemelő 
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák

ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes üzem berendezések malmok, gazdasági üze
mek, körlömü-szei kezetek stb.) szakszerű szállítása. 
Felvilágosítások, költségtervezetek készséggel adatnak.
Messzemenő jótállás! Heduezn fizetési feltéteieii.

Hirdetés.
Keresztény házba egy szerény igényű leány 
kerestetik, ki kötőgépmunkát megtanulni és 
meghatározott időre ezen dolgozni vállal
kozna. Jő bánásmód, ellátás és munka szerinti 
fizetés igértetik. — Czim a kiadóhivatalban.

f A n p i  Jf A (i, ,  f '_r 1'..' d—y JŐ J L . í  *

most a mindenhol ismert, orvos és közönség- 
áltál kedvelt LAHUSEN-féle

Jód- és y a s-csu k a m a jo la jn a k
szabadalmiig védett neve. A legjobb és leg
hatásosabb csukamájolaj. Hatásában föltil- 
mulh.Mlan daganatoknál, angol betegségeknél, 
bőrkiütés, csuz, reuma, torok- és rüdőbeteg- 
ségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyerme
keknél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágy
csináló hatású. Évi szükséglet folyton emel
kedik Télen és nyáron vehető, mert mindig 
frissen kapható. Ára 3 korona 50 fillér. Egye
düli gyáros: L A H U S E N  gyógyszerész 
Brémában. Mivel utánzatok vannak, csak 
„Jodella“ név alatt veendő, mely minden 
dobozon kivtil foglaltatik. — Kapható vidéken 
Gazdik János gyógyszertárában Körmöcz- 
bányán és Toperczer Sándor gyógyszer- 

tárában Turóczszentmártonban.

Jómiiíséiinipíl
nagy v'ilasztfsfeats 

fesu. eleső átraHen csalfis $ 0 $

KL EI N S Z. diuaíáruházálsan
Turóczszentm ártonban kaphatók.

SPITZER MÓR
férfi-szabó

TúróczSzeQtrpártoi;.

Van szerencsém a n. é. közönség 
tudomására hozni, hogy londoni be
vásárlási utániról hazaérkeztem.

Londonban alkalmam volt a leg
újabb divatokat tanulmányozni s

dús választékban vásárolni.
Midőn a t. közönséget szöveteim 

megtekintésére meghívom, vagyok

teljes tisztelettel

S p i t z e r  M ó r ,  férfi-szabó
TfirószSzíijtnijártoij.

E m m t M N
t, Capsici comp,, |
iHorgoay nii-Expeller g  

S  p ó t l é k a .  9

B "  3n elism ert kitűnő  és fáj- 9  
ocsillap itó  licdőrzsölósiil 5  
iá it ház isre r bevásárlása- J  - a melv minden gyógy- X 

szertárban  Lapható, — 5? 
m indig figyelemmel le- X  
izyiink a „ H o r g o n y "  2  
Todjegyre es a Kicluer S ,

• g i egye d u l e l ism e r t  k ellem es  íz ű  t e r m é s z e t e s  h a s h a jt ó s z e r
K i - u t i ' t l u l ü j í l o n o s  : M O S K O C Z I  F K U L N C Z X L .

■M r y . i r  X u i i m l a  T i u ó c z t z o i i t i i
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