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Bróf Zay H ó rd y  szerepe a tótok K iirtásában.

Az 1840— 1847. évekből még csak 
néhány adatot találunk a brosúrában. 
1845-ben többen, u. m. Hodáa M. M., 
étúr Lajos, Fejérpataky K. és Húrban 
M. J. „Tati-ín" név alatt tót irodalmi 
egyesületet alapítottak Liptószentmik- 
lóson, melynek alapszabályait azon
ban pánszláv tendeucziái miatt nem 
erősítette meg a kormány, habár az 
akkor csak tűrt zsidóknak mindenféle 
egyesülést megengedtek, mivel a zsidó 
egyesületeknek magyar tend encziájuk 
volt. Ám azért mégis egészséges szel
lem szellője lengett. Az 1845. évi 
október 7-iki megyei közgyűlésen ezt 
kiáltották a köznemesek: „Tótul, tótul! 
Tudni akarjuk, hogy mi történik i t t !“ 
Ugyanezen hónapban bált rendezett a 
turóezi megyeházán a mentőegyesület 
s e bálon Záthureczky Károly megyei 
ügyész tót felköszöntőt intézett Révay 
György főispánhoz, aki ugyancsak tót
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nyelven köszönte meg ezt a figyel
met.*)

A következő 1846. évben a pesti 
egyetemen tanuló szláv diákok 109 
aláirásu folyamodványban tanári állás 
szervezését kérték a szláv nyelvek 
részére a kir. helytartó tanácstól. 
Ekkor mondotta a nádor, hogy: „Míg 
én palatínus leszek, addig ebből az 
ostobaságból nem lesz semmi." De 
nem említi Pietor azt a valamivel 
korábbi esetet, amikor Holcek és 
Kábán nevű r. k. plébánosok a nádor
hoz mentek, hogy a magyarok zsar- 
nokoskodása miatt panaszt tegyenek 
nála. A nádor haragra lobbant s így 
szólt a két paphoz : „Mit ? Hogyan ? 
És ti katholikus papok, ti is a pán- 
szlávokkal tartatok? Hát illik ez?

*1 Ezt az esetet, ha tényleg megtörtént, jobb lett 
volna elhallgatni. Mindenki tudja Turóczmegyében, 
hogy a záturcsai Záthureczkyek Erdélyből származtak 
eU Turóczmegyébe s Vendégh \ olt a családi nevük, 
amelyet aztán záthnrcsai dominiumuk után Záthurecz- 
kyre változtattak át a tótok. így hát eltótosodott 
magyar nemesről van itt a szó, aki iskoláit latinul 
végezvén, nem is bírhatta valami alaposan, amint
hogy — Pietor szerint — az akkori alispán, Lehotszky 
Imre, Bisztricskáról se tudott magyarul. Hát mit akart 
ezzel demonstrálni Pietor? Hogy a turóezi magyar 
nemesség nyelvben s némelyek talán érzelemben is 
eltótosodtak s hogy Révay György is tudott tótul ? 
Hisz ezt mi se tagadjuk, sőt bebizonyítani is igye
keztünk.
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Püspökeitek megengedték nektek, 
hogy ezen alkalomból hozzám jöjjetek? 
Nincs más dolgotok? Takarodjatok 
innét!"

Az 1846. évi téli megyei közgyű
lésen a liptói köznemesek zajosan 
követelték, hogy a tárgyalás alatt 
levő ügyeket tót nyelven is előadják 
s megmagyarázzák, de ezt Majthényi 
főispán ellenezte.

Az 1847. év november 7-ére or
szággyűlést hívtak össze Pozsonyba, 
s ugyanekkor István kir. herczeget 
nevezte ki a király nádorrá, aki magyar 
nyelven tette le esküjét. Ez bátorsá
got öntött a magyarokba, úgy hogy 
már november 22-én azt követelték, 
hogy a királyhoz intézendő föliratba, 
a magyar nyelvre vonatkozó sérel
mek is vétessenek föl. És SzéphenyL 
István gróf helyeselte ezt, „hadd mu
tassuk meg, hogy magyarok vagyunk!“ 
De Pietor ezt nem helyesli, küiömben 
aligha említette volna fel. Pedig egé
szen természetes dolog. Nem helyesli 
persze azt sem, hogy törvényjavaslat 
is készült s deczember 11-én elő is 
terjesztetett arról, hogy polgári jogot 
csak az kaphat, aki magyarul tud. 
A deczember 18-iki ülésen Kubicza

T n R c z n.
Thnróczvíírmegye története.

A „Felvidéki Híradó14 eredeti tárczája.

Irta: Bráz Béla, Turóczvármegye levéltárosa.
(Folytatás.)

A Rakovszky— Obornánszky 
és Jeszenl-osalád.

Utolsó czikkeimben röviden vázoltam ama 
szomorú korszakot s annak még szomorúbb 
következményeit e megyo beléletében, melye
ket a cseh-husziía invázió hozott a szegény 
nemességre. Ebinség, pestis s a zsebrák horda 
fegyverei megtizedelték a megye lakóit. így 
történt a nagy rák ói családdal is. Megjegyzem. 
h°Sy az Arpádházbeli k irály oki ól nyert diplo
mákon 0 család Rak, utóbb Rakoucz vagy 
Rakoulcz néven szerepel; a vegyes házból 
származott királyok alatt pedig „de Rakov" 
néven egészen a huszita invázióig s csak emr- 
szomorú idöbon fejlődött ki a szláv jellegzet, 
a Rftkovszky név használata.

A XV. század vége felé a nagyrákúi 
család, mely hatalmas birtoknak s több köz 
Segnek volt az ura, kihalóban volt s a nagy-

rákói, zanasani, murenfeldi, wyfalusi, ewspataki 
s beszfurczi birtoktest megosztva több családra 
ment át, részint újabb donaczió, részint kvar- 
taliczium utján s a kihaló Iiakoi, illetve 
Rakovszky név a Kisjeszeni, máskép Jeszenói 
családban éledt fel újra s igy a Kisjeszeni- 
Rakovszky-ág mintegy futamodva virágzóit 
tovább.

A huszita invázió letörése után a Rakov- 
családból még két ág szerepel a megye tör
ténetében ; nagyrákói Benedeknek fia, Miklós, 
ki Ravasznak neveztetik s osztályos testvérei, 
Ravasz György és Sopel Antal. Hová lettek, 
hová tűntek el a többiek, eme zavaros idők 
története nem említi. Do elfogadhatjuk ama 
feltevést, hogy e hatalmas család férfisarjai 
a többi megyei nemesekkel, kik az alispán 
Joannes do Vojvoda vezérlete alatt a. huszi
ták kiűzetésére fegyvert fogtak, a turóczrzent- 
mártoni dicső ütközetben vérzettek e l; akik 
életben maradtak, a huszita bosszú elöl más 
megyékbe menekültek s kerestek domicziliu- 
mot. Akik pedig a cseh-huszila üldözést át 
élték, a sors különös iróniájára, fi utód nélkül 
haltak el, úgy, hogy Mátyás király idejében 
egyetlen fiág sem létezik a megyében s igy 
birtokaik előbb női negyed cziinén, utóbb

pedig uj donáczió utján idegen kezekre ke
rültek.

A megyebeli öt községre, valamint a 
trencsénmegyei Sutoveczre kiterjedt hatalmas 
birtok megosztása 1448-ban kezdődik. Ex 
évben nagyrákói és sutóczi Tamásnak fia, 
Antal, a fhtiróczi konvent elölt fassio peren- 
nalist ad két leányának, úgymint Anasztáziának, 
ki providus Valisai Lörincznek volt a neje, 
úgyszintén másik leányának, Luczának, zábori 
Saphat Miklós kvartalisfa nejének a részére.

Ezen örök vallási levél alapján nevezett 
nők atyjuk örökségi birtokaiból Nagjrákón 
és Sutóezon egy-ogy negyedet kaptak.

Nemsokára, 1453 bán, néhai nagyrákói 
Benedeknek a fia, Miklós, ki Ravasznak ne
veztetett, szintén a konvent előtt ad fassziót 
rokonának, mivel gyermekei nem voltak, 
blafnichai Kösse Tamás fiának, Andrásnak. 
Utóbb nevezett András a huszita hnrezok 
alatt Blatnicba várának volt a provizora s 
mivel Ravasz Miklósnak úgy a személyét, 
mint a várban elhelyezett vagyonát megvé
delmezte, hála cziinén neki adományozza nagy
rákói kúriájának negyedét, valamint a nagy
rákói úgynevezett Stara lukát (öreg rétet).

1462-ben pedig raxai Szakács Benedek,



Pál trencséni követ sajnálatát fejezte 
ki azon, hogy a nemzeti (magyar) nyelv 
nem anyanyelve is egyúttal, követeli 
azonban, hogy a magyar nyelv min
denüvé bevezettessék, miért is tör
vényt kell alkotni, amely elrendeli, 
hogy: 1. a kir. herczegek magyarul 
is megtanuljanak; 2. az összes isko
lákban és tanintézetekben magyar 
legyen a tanítás nyelve s hogy a 
horvátországi tisztviselők is kötelesek 
magyarul tudni.

Végül pedig még egy történelmi 
tévedést is igazit helyre Pietor, 
amennyiben megállapítja, hogy nem 
Kossuth Lajosnak az érdeme az ur- 
bériségek örökös megváltására, az 
ösiség eltörlésére és az úrbéri szol- 
gálmányok és robot eltörlésére vo
natkozó törvények, mert Kossuth Lajos 
eleinte nem is volt ez intézkedések 
mellett. Zólyom város követe, „a mi 
halhatatlan étúr Lajosunk, lépett föl 
az 1847. deoz. 21. és 1848. márcz. 18. 
üléseken az úrbéri megváltásra, a nép 
képviseletére és a kir. városok jogaira 
vonatkozó követelésekkel.® Még az 
akkor mondott szavait is idézi Pietor. 
Kossuth Lajos csak később vette föl 
vállára a liberalizmus palástját, mivel 
tudta, hogy e réven emelkedni fog a 
tömegek előtt, akikkel neki számolni 
kellett. Az elnyomott nép általános 
felszabadítását czélzó mozgalmat Ma
gyarország sem kerülhette el. E szerint 
tehát nagy sérelem esett a zólyomi 
követen és Kossuth Lajos helyett étúr 
Lajosnak kellett volna 1848—49-ben a 
nemzet sorsát intéznie. Hát intézte is, 
legalább próbálta intézni két szövet

2 __________________ __________ -

ségesével, Hurbannal és Hodüával. No 
de erről később. Ám ezt a történeti 
tévedést megint vissza kell igazíta
nunk, még a Ötúr beszédéből vett 
szószerinti idézettel szemben is. Pietor- 
nak az a fátuma, hogy épp azokkal 
a történelmi igazságokkal nincs sze
rencséje, amelyekre különösebb súlyt 
helyez. Hogy azt mondja, Kossuth 
Lajos csak később vette föl a libera
lizmus palástját. Mikor? 1848-ban? 
Mi úgy tudjuk, hogy lapja, a „Pesti 
Hírlap® 1841-ben indult meg s már 
az első számokban vezérczikkezett 
maga Kossuth Lajos a Birtoktalanság- 
ról, az Örökváltságról stb., s e lap 
szellemén vörösfonálként végig fut 
Kossuthnak ez az aksziomája : „Hadd 
legyünk előbb szabadok és önállók: akkor 
aztán urak vagyunk itthon és az anyagi 
rejonnok terén is (amelyeket gróf 
Széchenyi István helyezett előtérbe 
és sürgetett) egy év alatt annyit hoz
hatunk létre, mint most egy évtized ala tt.11 
Szabadelvűnek pedig annyira szabad
elvű volt a Kossuth Lajos lapja, hogy 
a ezenzura szinte meghökkent tőle. 
„Szemlét tartva az ellenzéki és kon
zervatív utasítások hosszú sora fölött, 
(melyeket az 1847—48-ikiországgyü!és 
követei választóiktól kaptak), minden 
elvkülönbség daczára is, világosan 
kifejezve látjuk azokban a század fő
jellegét: a szabadságra és egyenlőségre 
való törekvést. És lehetetlen nem 
örvendenünk a század e szellemének 
dicső diadalán, látván, mikép igyek
szik önzetlen buzgalmában maga a 
nemesi osztály lerontani a privilégium 
választó falait; testvérileg megosztani
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emberi és polgári jogokat s „fölszaba- 
ditani a földet, munkát és gondolatot*, 
Írja Kerékgyártó Árpád. Alább pedig:
n A  vezéri szerepet, az ellenzéki p á rt hall
gatag megegyezésével Kossuth Lajos fog
lalta el, ki 1841. óta (vagyis a Pesti 
Hírlap megindítása óta) oly tekintélyt 
vívott ki magának, hogy a vezéri 
szerep iránt vele senki sem veteke
dett; voltak ugyan már akkor is párt
felei közt, kik nem viseltettek iránta 
rokonszenvvel, de érzelmeiket még 
rejtve tartották. A kormánypárt tar
tott tőle inkább, mint gyűlölte őt s 
el volt kápráztatva szónoklatának ha
talmától.® Ismeretes, hogy Kossuth 
Lajos a birtokos köznemességet tar
totta a nemzeti újjászületés legelső, 
leghatásosabb tényezőinek s minthogy 
ez a köznemesség képezte a szabad
elvű ellenzék zömét az országgyűlé
sen, világos, hogy Kossuthot sem 
Ötúr, sem más követtársa nem tanít
hatta kiaszabadelvüségre 1847—8-ban, 
mikor ő azt már 1841. óta a „Pesti 
Hirlap“-bau oly hatékonyan propagálta, 
tehát már akkor, mikor Őtúr Lajos 
még a pozsonyi liczeuraou igyekezett 
a „halhatatlanság® babérait kiérde
melni a pánszláv igéknek a tanulók 
szivébe való beplántálása által. Egyéb
ként az egyenlőség elvét már két 
1843—4-iki t.-cz. is hirdette. A IV. 
t.-cz. kimondja, hogy nem nemesek 
is szerezhetnek nemesi birtokokat s 
nemesség hiánya miatt nembirhatási 
ügy utón nem háborgattathatnak. Az 
V. t.-cz. pedig megengedi, hogy a 
nemesi osztályhoz nem tartozó egyé
nek is viselhessenek közhivatalokat.

Nagychornai Chornanszky (alias Cser- 
nanszky, mint Tliuruchban nevezték) András 
azonban nem sokáig bírta a rákéi birtokot. 
0  ugyanis Oszlrics várában tartózkodván, a 
nagy távolság miatt a birtokot jövedolmoző- 
leg nőm kezelhette, miért is 1479-ben fassio 
perennalist adott a Boniczkyeknek Nagyrákóra 
(ez időtől birtokolnak itt). Ezen átiratási ok
mány szerint az egész birtoknak a felét a 
kvartaliczium s a már eladott birtokjogok ki
vételével Wanko-Hojny recfius Beniczky 
Jánosnak és nejének Leluczei Borbálának s 
fogadott fiuknak, Beniczi Tamásnak adta el. 
Miután nagyrákói fiág nem létezett, a leányág 
tiltakozott a birtokeladás ellen. így néhai 
Itakovi Márton leánya, Mariba, férjezett Zoliiul 
Vaychár Jánosné ; Rakovi Mátyás és Kossulh- 
falvi Martba leánya, Orsolya férjezett Detrik- 
falvi Detréné s Rakovi György alispánnak 
leánya, Anna férjozett Jeszenovi Mátyásné 
(szintén alispán) s ezeknek fia, Simon, blatniczai 
várnagy, Kossuth Mátyásnak leánya, Katalin 
Qay Jánosné, a háji komcsek utolsó sarja.

(Folyt. kBv.)

mivel nagyanyja rákói leány volt, nagyrákói 
Antaltól 3 forintért megvette zálog czimén a 
nagyrákói Borokhegyet. Ugyanezen időben 
a  folkusfalviak is birtak már részt Nagyrákón, 
mert Folkusfalvi Balázs 1478 bán a nagyanyja 
(Nagyrákói leány) után reá származott birtok- 
részt a konvent előtt kötött egyezség szerint 
lleniczkyoknek 10 forintért elzálogosította. 
Do a Beniczky-család már ezt megelőzőleg 
is birt Kisrákón, mert 14E>0-ben Beniczky 
György tiltakozást nyújt bo a konventhez, 
mivel Rakoulczi Miklós Beniczky Györgynek 
örökségi részét, melyet nagyanyja, Rákói 
Erzsébet után kapott, el akarta foglalni.

Eddig tartott a birtok feldarabolása kvar
taliczium utján, melyet 1472-ben megszünte
tett Mátyás király ej donácztója.

Mivel nagyrákói Ravasz Miklós, úgy nagy
rákói és sutóczi György és Antal fiutód nél
kül hallak el s mivel a nagykiteriedésü birtok 
több-kisebb részre megosztva idegen kezekon 
volt, kik folyton perlekedtek s protostáltak a 
konvent utján, ai igazságos fejedelem, hogy 
a családi ciivódásoknak s visiálykodásoknak 
véget vessen, de leginkább azért, hogy ezen 
ősi birtok ősi tulajdonosa Csernek, ki Chor-

nakw-nek is neveztetett, utódaira származzék 
vissza, 1472-ben uj dönácziót adott Chornanszky 
alias Csernenszky Andrásnak, Ezen Clior- 
nanszkynak őse 1240 heu kapta Rakóczot s 
Ckornakint IV. Béla királytól, mint már ezt 
előzőleg láttuk. Ezen Cbornakőuek ivadéka 
a jelenlegi donatárius Chornanszky András, 
ki Mátyás királynak bizalmasa s a huszita 
hadjáratban egyik vitézkedő vezére s eme 
vitéz tetteiért nyerte Mátyástól Osfrics várát. 
Utóbb Iluszlh váránál tüntetvén ki magát, 
ezért kapta az összes nagy- és kisrákói birto
kokat uj adományozás czimén. (Beniczkyek 
levéltára II. I. 9.) A hirtokbeállitást még 
ugyanazon évben a konvent foganatosította. 
A birtokbnigtalás ellen sok érdekelt fél pro- 
1 estált. Konlsck de Moys (mosóczi Kontsek) 
azért tiltakozott, hogy az ő nagyanyja, nagy- 

, rákói Sopel Antalnak a nővére volt. A folkus
falviak közül Balázs, hogy Borbála nővére 
ezen nagyrákói Antalnak volt a neje. Ugyan
csak az uj donáczióból kifolyólag igénypert 
irditott nevezett Moysi Kontsek folkusfalvi, 
Baiázs és Rakowi Boutz ellen is, hogy ezek 
édesanyjának, Borbálának, Nagyrákón levő 
kvarfatietiumát elfoglalták, de az uj adomá
nyozás ellen mit sem vihettek kérésitől.
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Ebben egyébként a szabadelvű fő
rendek jártak elöl. Ugyanezen ország
gyűlésen terjesztetett elő a városok 
rendezése és országgyűlési szavazat ügyé
ben Szentkirályi által szerkesztett 
szabadelvű törvényjavaslat és az ősiség 
eltörlésének és a jobbágyok örökös meg
váltásának elvét pedig már az 1839—40. 
országgyűlésen fogadták el. A  közös 
teherviselés iránt 1847. november 29-én 
Szemere Bertalan tett indítványt; 
az urbériségek örökös megváltását Lónyai 
Gábor javasolta, az ősiség eltörlését 
pedig Somtics Pál indítványozta . . . 
A étúr Lajos nevével pedig 1848. 
szeptember 18-án találkozunk a tör
ténelemben, azon a napon, amelyről 
ezt írja Kerékgyártó Árpád : „Húrban 
és Hodáa evang. tót papok és átúr 
jobbára Bécsben fogadott 500 cseh 
néppel szeptember 18-án jelentek meg 
Nyitravármegye határán. Fegyvereiket 
és lőszereiket a cs. kir. fegyvertárból 
kapták. A határszélen megesküdtek, 
hogy nem nyugszanak, mig Svatopluk 
országát vissza nem szerzik. Az ér
telmesebb, városi tót nép fenyegetve 
utasitá vissza a kalandorokat, de az 
u. n. irtványosok, kik tartozásaik 
miatt földesuraikkal viszálykodtak, 
azonnal hozzájuk szegődtek s igy több 
ezerre szaporodott a lázadók száma."

Minden ember M k e  „halhatatlan*, 
tehát a Ötúr Lajosé is az. De ha 
arról a halhatatlanságról van szó, 
amelyet valamely ember cselekedeteivel 
kiérdemelt, amelyeknek emlékezete 
az ö testi halálát túléli, akkor étúr 
Lajos herosztrateszi, ephialteszi hal
hatatlanságra tett szert, ezért pedig 
nem irigyeljük öt a Pietor Ambrus 
elvtársaitól, a z  igazi halhatatlanságot 
nem mérik olyan olcsón, ahogy azt 
Pietor teszi Ötúr Lajossal szemben; 
az igazi halhatatlanságot csak a lélek 
és a szellem kiváló tulajdonságaival 
és az ezekben fogamzott nagy tettek
kel lehet kiérdemelni, amely nagy 
tetteknek nem szabad az erkölcs örök
kévaló törvényeibe ütközniök.

Ötúr Lajosnak a magyar nyelv 
ellen és a tót nyelv érdekében; 
továbbá a zsidóknak a bányavárosok
ban való meg nem tűrése ügyében s 
ehhez hasonló kérdésekben történt 
felszólalásai, továbbá a saját hazája 
ellen való fegyveres lázadása aligha 
°gadhatók el ilyen tettekül.

Cvachovia.
Mi-irtuk a minap, hogy a baáni főszolga- 

'"■A Kustra Gyula tót nemzetiségi vigéczet 
'' .'pestre tolonczoltatte, amivel hivatalos
t ■<!( íír'gG trtjesitetio. Elöl t látható volt, hogy

oz a tolonci gazdájának, HodZa Milánnak, 
nőm lóg tetszeni, sót tudtuk, hogy a főszolga
bíró ezért megrovási kalandban is tog része
sülni a „Slovensky Tyíídehník" cseh-tót lap 
részéröl, mert hisz ennek a lapnak is az a 
hivalása, ami a holdat megugató kutyáé, fi 
se tud egyebet, mint megugatni mindent, ami 
nem halinaszagu, mert ez a parftlm az fi 
kedvelt illatszere. Do hogy annyira vakmerő 
és szomtelen legyen, hogy még fenyegetfldzni 
is merjen a hatóság ellen, azt nem mertük 
föltenni.

Íme, igy imák ma, a magyar lapok üldöz
tetésekor, egy tót nemzetiségi lapban: „A 
ővachok a Tyzdenmk ellen. Figyelmeztetés. 
Kiadóhivatalunk képviselőjét, Kustra Gyula 
urat. a haáni szolgahiró elfogatta és Budapestre 
tolonczoltatta. Állítólag azért, mivel meg nem 
engedett házalást folytatott, ami pedig Kustra 
urnák álmában sem volt szándéka. A szolga
imé ur megnyugtatására kijelenthetjük, hogy 
Kustra urat egészen más czélok vezették. 
Tisztelegni akart nála és kolomposuinál s 
hazafias tiszteletéi akarta tenni a baáni járás
ban. Egyébként egész jól érzi magát Kustra 
ur s megint elmegy Trenesénraegyébe. Fejébe 
vette, hogy ebbon az évben, egész évben 
csak Trencsénmegyében fog utazgatni, mát 
csak azért is, mivel a szolgabiráknak és jegy
zőknek úgy sincs más dolguk, mint vigyázni 
a hazára. A hazafias táborban nagy a lárma 
a Kustra merészsége miatt. Sajtójuk egész 
ijedten kürtfili világgá, hogy csak a baáni 
járásban is 678 uj előfizetőt gyűjtött Kustra 
ur, — s bizony, bizony, mi lesz a ívachok- 
ból, ha Trencsénmegye minden járásában 
annyi sok ember fogja a Tyzdennlket olvasni V ! 
Ettől igazán meg lehet dögölni. Azt a mi 678 
uj baáni előfizetőnket egy hunczütságra figyel
meztetjük. A hivatalos irubirohovia (mi ez 
magyarul?! úgy mondják, azt hirdetik, hogy 
a Tyzdenníkre nem szabad előfizetni, de még 
olvasni se szabad, — sőt valami „ozembuch" 
(mi ez?) még azt is hirdette, hogy akik elő
fizetői lesznek, azokat megbüntetik. Ez sza
márság. A cvachoknak persze az tetszenék, 
ha a nép nem olvasna s ostoba maradna. A 
népnek azonban az tetszik, hogy művelődjék 
és hogy a „zbrklym" (mi ez?) évachoknak 
a körmére üthessen, az .  ördögnek sincs semmi 
joga egy szót is szólni a lap el’en és akit 
mégis megfélemlítenek a övachok, az nem 
okos ember. Ha önöknek valami ővach olyan 
ostobaságot mond, hogy a T^ídennfkre elő
fizetni nem szabad, mondják meg neki, hogy 
az effélével az öregapját tartsa. — A baáni 
szolgahiró ur még találkozni fog Kustra 
urral.“

Egyik liir pedig ekképen hangzik: „A 
postások a Ttjédennik ellen. Vidékről, külö
nösen a baáni járásból Trencsénmegyében és 
alsó Liptómegyéböl panaszokat vettünk, melyek 
szerint a postások nem kézbesítik az előfize
tőknek a Slov. Tyidenníket. Ezennel értesít
jük olvasóinkat, hogy már gondoskodtunk 
róla, hogy a postásoknak ezen vakmerőségért 
nyomatékosan körmére üssön a postaigazga
tóság. A postás köteles a Tíüdennlket kézbe
síteni s ha ezt nem teszi, súlyos mulasztást 
követ el. Az ilyon ívackokat majd megtanít
juk fütyülni a templomban. Előfizetőinket kér
jük, hogy minden újabb esotet nekünk be
jelentsenek, hogy azonnal intézkedhessünk."

íme, mi lesz a hernyóból I Cvach neki 
minden, ami itt a Felvidéken halinát nem

S

visel és & Tyídennikot nem olvassa. Ővach 
neki a főispántól kezdve a falusi jegyzőig és 
postamesterig mindenki, aki magyarul beszél, 
aki magyarnak vallja magát, aki a magyarok
hoz szit. Ővach neki a hatóság, amely köte
lessége szerint a népet holmi szennylapokkal, 
ponyvaversekkel ámító és izgató csavargókat 
eltolonczoltatja, sőt még meg is fenyegeti azt 
a évachot. Nem izgatás, nem láziiás ez a 
hatóság, a magyarság, a törvényes rend ellen, 
kir. ügyész ur? Ha nem az s ha nem talál 
paragrafust az ilyen izgatók megfékezésére, 
akkor majd maga a társadalom fog védekezni 
támadói, gyalázói ellen 1 A szolgahiró. jegyző, 
postás és más egyéb magyar alkalmazottja 
az államnak és évadija a Felvidéknek jogos 
önvédelemből egyszerűen lehetetlenné fogja 
tenni, hogy a magyar királyi posta ezt a 
szellemi mérget hordja a Felvidékre és ter
jessze a tőt nép között; s ha újabb Kuslrák 
jönnének ide, majd azokkal is elbánik érde
mük szerint.

Nem bitang a magyar még itt a Felvidé
ken, hogy minden cseh-tót halina kiköthes
sen vele és a piszkos booskorát beletörölje !

Magyar nemzeti közművelődés.
XIV.

A magyar zene fejlesztése.
A nemzeti érzés ujjásztlletésének korsza

kában a magyar művészek is felébredtek és 
lázas törekvéssel akarják pótolni a faji sajátos
ság rovására elkövetett mulasztásaikat. A fes
tők, szobrászok és építőművészek mellett a 
legtöbb eredménnyel és legnagyobb sikerrel 
dicsekedhetnek zeneköltöink.

Az újabb magyar operákban, operettek
ben és dalokban már van valami a magyar 
nép leikéből, már kiérczlietjük fajunk eredeti 
vonását, mert lassanként uralkodóvá válik a  
vélemény, hogy csak nemzeti irányban lehet 
és kell művészetünket fejleszteni. A magyar 
zeneköltőknek magasztos feladatát képezi, 
hogy a külföldön is dédelgetőit magyar nép
dalokat feldolgozzák. E czél elérésében termé
szetesen legfőbb zeneintézeteinknek kellene 
első sorban elől járnia. Sajnos, nem úgy áll 
a dolog. Az Operabáz, mint az ország első- 
zenemürelési intézete, ritkán ad elő olyan 
újabb magyar operát, melyért a közönség 
lelkesedne, holott sürgős kötelessége yolna 
az Operaháznak, hogy a legnagyobb anyagi 
áldozatok árán is maga teremtsen a nép lei
kéből fakadó magyar müveket.

A Filharmóniai társaság kevéssé kultiválja- 
a magyar zenét, az Országos zeneakadémia 
ellen pedig folytonos a panasz, hogy henna 
német, rendszer uralkodik. Ennek káros 
hatása meglátszik a vidéki zeneiskolákon isr 
amiért is nagy kulturális jelentőséggel bírna,, 
ha közös tervezetü zenei oktatás czéljából 
államosítanák a vidéki zeneiskolákat s igy 
nagyobb, tervszerű gondot fordítanának a  
magyar zene művelésére. Nem kevésbbé 
jelentékeny fontosság volna a kántorképzés 
reformálása, amennyiben nálunk több ezer 
helységben a kántor az egyedüli zenész- 
omber, ki zongorázni, énekelni, hegedülni 
tanit, vezeti a dalegyesületeket, holott zen ® 
képzettsége sokszor magának is nagyon 
alacsony fokon all. Részben ez az oka, hogy 
Magyarországon egyedül a czigányzene az, 
mely igazi népszerűségnek örvend.



A zenoi élet fejlesztése és deczentraüzá- 
lisa érdokében is áldásos missziót teljesíthetne 
a  közművelődési egyesületek szUvo'sége, ha 
szigorú kt'votkezetosséggel működnék egy 
olyan programra jseresztulvitelén, mely a 
^enét hazánkban is kedveltté és népszertlve 
tenni.

E programm lényegesebb pontjai volna- 
u a k :

1. A szövetségnek anyagilag is támogatni 
kell majd tagjainak- zenei hivatással biró 
gyermekeitr

2. A szövetségnek szorgalmazni kell, 
hogy a középiskolákban oly intenziven tanít
sák a zeneelméletet, valamint a zenének 
különféle ágait, hogy minden középiskolában 
saját kebeléből önálló dalárdát és zenekart 
alkothasson az ifjúság.

3. Szervezni kell a vidéken mindenütt, 
ahol csak lehetséges, műkedvelő zenekarokat.

Rendezzünk sUrUn és lehetőleg olcsón, 
tehát a nagy közönség által is hozzáférhető 
hangversenyeket, melyok határozott miivészi 
értékkel bírjanak. E hangversenyek rende
zésénél azonban figyelemben kell tartania a 
szövetségnek a kövotkező szomimnto.kab;

a) A hangversenyek rendezésének terve
zetébe be kell vonni a kisebb városokat- is.

b) Olésó belépési dijak révé'íí lehetővé 
kell tenni a közönség minden rétegének a 
hangversenyek meghallgatását.

c) A nílisor összeállításába való beavatko
zás révén fögondot kell fordítani a magyaros 
zeneinltvélésére.

E szompontok keresztUlvitolérc legalkal
masabb volna vándorhangversenyek rende
zése, még pedig, miként a müfárhföknál ki
fejtettük, ezeket is turnusok szerint. Ugyanis 
a szövetség mUvésztársaságokat 1 — 1 idény- 
hon 40—bO hangversenyre szerződtetve, 
lehetővé tenné, hogy a csoportokba felvett 
városok mindegyike évenként két, más és 
más m’UvésztávsáSág által előadott hangverseny 
élvezőiében részesüljön. Ezen vándorhang
versenyek által elérnők azt, hogy zene- és 
ének művészeink nem kényszerülnének elhagyni 
az édes házát, tnéW itt biztos oksziszténcziá- 
lioz jutnának, hifikén az évenként rendezendő 
hangiért, nyék jövedelmét Oly összegre lehet 
tennünk, ami egész művészgárda jövőjét 
bi'tísítlmtja majd.

Szintén hatalmas kullurális eredményt 
képezne már maga az a körülmény is, hogy 
a magasabb zeneművészeiét, oly helyekre i< 
bevinnök, melyeknek kapui eddig tiibbé- 
kevésbbé zárva voltak sőt. ha ezen hang
versenyek műsorában méltó bolyét biztosítunk 
a magyar zenének s ha a hangversenyek 
első számát egy előadás lógja képezni, mely
ben röviden a műsoron levő zeneszámok 
magyarázhatnának meg a közönségnek, úgy 
bizton remélhetjük, hogy e hangversenyek 
révén rövid idő alatt elérnők mindazt, amiről 
ma muzsikusaink, zeneszerzőink s az illetékes 
faktorok még álmodni sem mernek, neveze
tesen, hogy a hangversenytermek zsúfolva 
volnának s a magyaros zene — ha az ille
tékes faktorok és a társadalom lelkesedése 
kisérné a szövetség akczióját — olyan lendü
letet nyer majd, hogy rövid idő alatt meg
hódítjuk vele a világot.
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Református magyar Isteni tisztelőt.
Stdivy László, a nyitrai református egyház 
felkésze, f. hó 13-án, nagypénteken és ltí-án, 
husvét másnapján Ruttkán d. u. fél 3 órakor 
az állami iskolákban; 16-án, husvét hétfőjén 
délelőtt 10 órakor pedig Turóczszentinárton- 
ban a megyeház nagytermében magyar 
szónoklattal egybekötött isteni tiszteletot tart.

Hivatalos látogatás. Bogyií Samu, buda
pesti kereskedelmi akadémia és kereskedelmi 
tanárképző tanára, mint az orsz. ipar- és 
kereskedelmi tanács kiküldöttje, a múlt héten 
bárom napon át megvizsgálta a helybeli 
állami felső kereskedelmi iskolát és itt leg
inkább a kereskedelmi szaktárgyak tanítását 
figyelte meg.

Helyettesítéseit. A vallás- és közokt. in. 
kir. miniszter a turóczszentwárroni állami 
elemi iskolához Körmendyné Lehotzky Anna 
tanítónő helyettesítésére Winkler Terez oki. 
tanítónőt; a stubnyafllrdöi állami elemi iskolá
hoz Dávid Gyuláné helyettesítésére Kontsek 
Márta oki. tanítónőt; a b.idvighai állami 
elemi iskolához pedig Kontsok Lázár tanitó- 
helyettesicósére Lmkey Géza okleveles tanítót 
rendelte ki.

Kézigazgatási bizottsági ülés. Turócz-
vármegye közig, bizottsága ivícsün Lajos 
főispán intézkedése folytán, tekintettel a 
húsvéti ünnepekre, már tegnap délután tar
totta meg április havi ülését. Ennek lefolyá
sáról csak követkoző számunkban emlékezünk 
meg.

Tót vezérek gyűlése. A tót vezetőférfiak 
f. évi április hó 5-én délután Turóczszent- 
márionbau népies gyűlést tartottak, amelyre a 
f dvidéki, nevezetesei) az árvái, liptói, trencséni 
és nyitrai néhány pozsonyi és a helybeli 
vezérférfiak mind megjelentek. Az értekezleten, 
moly Mudrouy Pál magánlakásán folyt le. 
első sorban a politikai helyzetet vitatták meg 
és az azzal szemben követendő eljárást. Majd 
szóba kerültek az őszi választásuk, minthogy 
a törvényes időtlen bekövetkezhető válasz
tásokról a tótok már lemondottak- Állítólag 
arról is folyt tanácskozás, hogy nem kel!ene-o 
a tót nemzetiségi mozgalmak központját 
Turóczszonlmártonból Iiudapostre áthelyezni, 
amely eszmének már sok hivő van a tolok 
között. Este a vendégek a Doniban gyüle
keztek, sőt egy részük az éjjeli vonatokkal 
már el is utazott Turóczszentiuártonbóh 

Építkezések Stubnyafnrdőn. Künuöcz- 
bánya város, képviselőtestülete a múlt bélen 
[tartott ülésén végre hozzájárult ahhoz, hogy 
a tulajdonát képező Stubnyaftlnlön a leg
szükségesebb helyreállítások és építkezések 
foganatosíttassanak. Teljesen helyreáll ifjúk az 
úgynevezett verendát, a nyári étkező helyi
ségei, továbbá a fürdőhelyiségeket is. Azt is 
emlegetik, hogy Körmöozbánya város alku
ban van a fürdő eladására. Egy bank meg
bízottja már meg is szemlélte a fürdőhelyet. 
Bármi történjék is, bizonyos az, hogy ez a 
nagy gyógyhatásúul biró, szép fekvésű fürdő
hely nagyobb gondot és ápolást igényel, 
mint amilyenben mai gazdája részesítette. 
Hogy a fürdő mégis lendületnek indult, az 
csupán a (ürdőbérlő Braun Árminnak érdeme, 
aki fáradságot nem kiméivé törekedett a 
hiányokat eltüntetni és a közönség érdekeit 
minden tekintetben kielégítési. A fürdőhelyen 
átépítési munkák különben már megkezdőd

tek és reményük, hogy azokat a fürdöidény be
álltáig befejezhetik.

A tót tulipán, A „Nár. Nov.“-nak nem 
tetszik a tulipánmozgalom s ami ennek a 
főt világlapnak nem tetszik, az eo ipso lielyos, 
jó és üdvös. Kifogásolja, hogy a magyar nők 
indították meg ezt a mozgalmat, sőt szidja a 
politizáló nőket, akik ezzel legszebb díszüket, 
a nőiességet áldozzák fel. A nőnek nincs 
helye a politikában. Jó, hogy azok a magyar 
hölgyek, akik a tulipánmozgalom élén áll- 
„ak, nem értesülnek a tót világlap főrmed- 
vényéről és prédikációjáról, különben men
ten lemondanának politikai szereplésükről, 
amely kttlömben sem annyira politikai, 
mint inkább hazafias és nemzeti, amit 
persze a „Nár. Nov.“ megérteni nem képes, 
mert ő a magyar nemzettel nem tud s nőm 
is akar együtt,érezni, lévén az ő szellemi és 
érzelmi szférája valahol Russziában, Szláviéban, 
vagy valami holdbéli Tótországban, - habár 
hiszen ismerünk mi tót hölgyeket, akik „lót 
nemzeti" viseletben demonstráltak a Daniban 
s le is fotografáltatlák magukat e kosztümben, 
lóhát: quod uni justum, alteri aequuin. — A 
miipánt pedig magának, illetve a tótoknak 
reklamálja vissza a „Nár. Nov.“, mert ez tói 
virág, ott látható a tót díszítmények között 
mint igen sűrűén előforduló motívumot (ládá
kon, falakon stb. stb ). Hát meglehet, hagy a 
miipán tót virág is, habár tudvalévőén a hol
landusok rajonganak leginkább érte, akik 
i-égonte ezreket, vagyonokat adtak egy-egy 
uj és .szép tuüpánfaj hagymájáért — s ha 
valóban az, hát egy okkal több, hogy test
véri szeretettől viseltessék a tót a magyar 
iránt és hogy ebben a mostani hazafias túli— 
páuinozgalomból Mudroüék is kivegyék részü
ket. Igazán szép lesz, lia a tót urak és höl
gyek is tűznek egy-egy tulipánjelvényt a 
mellükre. Mert hiszen, mintha közös hazája 
lenne ez a haza magyarnak s tótnak egyaránt.

Rózsahegy és Vidéke cziinen folyó évi 
április hó 1 -löl kezdve uj társadalmi hetilap 
indult meg Rózsahegyen. Ez a lap az Orszá
gos Magyar Szövetség rózsahegyi bizottságá
nak hivatalos közlönye és amint vezető czik- 
kéhől kivesszük, ez a szövetség alapította meg 
a lapot. Liptóiam ezzel háromra szaporodott 
a magyar lapok száma, ami látszólag örven
detes eseményszámba menne, ha nem tudnék, 
hogy ott a szomszédban a magyarság annyira 
szeparálja magát, hogy magában Liplószont- 
miklóson öt kaszinó áll lenn. Ha az uj lapnak 
sikerülni fog nemcsak a társadalmi ellentéte
iket kiegyenlíteni, de a magyarságot is a 
hazafias munkában tömöríteni, úgy magasztos 
misszióját teljesíti. Azok a férfiak, akik az 
Országos Magyar Szövetség rózsahegyi bizott
ságának élén állanak, mindenesetre biztosíté
kot nyújtanak arra nézve, hogy ez a vállal
kozás komoly, megfontolt előkészületnek 
eredménye. És ha meg lesz az összetartás, 
ha nem fog meglazulni a lelkesedés és kitar
tás, úgy a siker reménye kecsegtetheti ezen 
mindenképpen jóakaralu és hazafias vállal
kozást. Mi szívből kívánjuk, hogy a rózsahegyi 
bizottság munkája sikeres legyen és ezzel 
legfiatalabb laptársunk is lépjen he abba a 
gárdába, azok közé a felvidéki magyar lapok 
közé, amelyek a magyar állameszine meg- 
szilárditisát, a tót és magyar nép között 
fennálló ellentétek kiegyenlítését, de egyben 
ellenségeinknek a maguk valóságában vatá
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megismertet ését és a magyarellenes törek
vések ostorozását tllzték feladatukul.

Agyonszart rabló. Liptószentmiklósról 
jelentik: A Szokolcz község határában, az
országút melletti korcsmában a múlt hét egyik 
napján este tiz órakor, mikor Roiclier Adolf 
korcsmáros családjával vacsorához ült, egyálar- 
czos rabló lépett a szobába és pénzt követelt. 
Az erős termetű Reicher Adolf felkapta az 
asztalon fekvő kenyérvágó kést és mielőtt 
az álarczos rabló elsüthette volna fegyverét, 
tiekirohant és megszurta. A rabló megszökött. 
A nyomok a Vág folyó felé irányították a 
rendőrség nyomozását. A rendőrség kiderítette, 
hogy a vakmerő rabló dubjvai illetőségit, 
azonban elfogni nem lehetett. A rablók 
ugyanis hárman voltak. Kettő közülük őrt 
állott, mikor társukat kiszaladni látták a 
korcsmából, a Váglioz vitték. Eközben azon
ban a rabló meghalt; két társa a holttestet 
zsákba telte és az éj folyamán Arvadubovára 
vitték. Mindkét bűnsegédet letartóztatták.

Vízvezeték Rnttkán. A m. kir. állam- 
vasutak mit kai pály a házához a Horla patak 
vizét kívánják levezetni. E tényben a múlt 
héten egy megyei bizottság járt, moly a 
munkálat engedélyezését fogja javasolni az 
illetékes hatóságnak.

Gavalléros gazdálkodás. Már több ízben 
tettünk említést arról a gazdálkodásról, mely 
Rózsahegy nagyközséget már s majdnem a 
tönk szélére juttatta. A város gazdasági 
ügyeinek megvizsgálására kiküldött szám
vizsgáló bizottság jelentése szerint Rózsahegyen 
csakugyan gavalléros gazdálkodás uralkodott, 
aminek valószínűleg az lesz a vége, hogy 
Rózsahegy város gondnokság alá kerül.

A Esőd. vasút köréből. Perényi Román 
ellenőr a főellenőri czimet kapta. Ats Géza 
a hivatalnokok Vl-ik fizetési fokozata 8-ik 
osztályába ideiglenes számtisztté neveztett ki. 
Grádl Sándor főmérnök Ruttkáról a vezér- 
igazgatóság építési és pályafentartási szak
osztályába, Perényi Román föellonőr a vezér- 
igazgatóságtól Ruttkára főszertárfőnöknok, 
Magát li János hivatalnok Króm padiról Vár
nára, Klekner Pál hivatalnok Várnáról Krom- 
paclira, Memlauer Imre irodatiszt Ruttkáról a 
vezérigazgatóság pénzügyi szakosztályához 
helyeztetett át.

Ifjúsági egyesölet. A vallás- és közok
tatásügyi minisztérium rendeletére folyó évi 
ápriiis hó 1 én Znióváralján is megalakult az 
ifjúsági egyesület, molynek ezé Íja a már 
iskolakötelezett. időn túli ifjaknak továbbkép
zésé. Az egyesületbe, melynek elnökévé 
Pdi-vy Endre, a lel nők évé pedig Kristóf csak 
Rajos tanárok választattak meg, 24 tag lépett, 
be, kiknek számára minden második vasár
nap szórakoztató és tanulságos előadások 
tartatnak.

Doktorrá avatás. Márczius hó 31-én 
avattatott a jogi tudományok doktorává Milch 
Gyula felsőstubnyai születésű Ugyvédjolölt.

Vájjon melyik! A „Neue Frei Press©1' 
gazdasági rovatából értesültünk, hogy K. 
1 biols Nachfolgor tescheni vasmű ezég 
‘ROOO.OOO korona passzívával inzolvens lett. 
Hitelezői több vasmű és vaskereskedö, egy 
extrák 8 egy német gépgyár, egy villamosmü 
es egy fdsö  magyarországi takarékpénztári 
integet. — Ismételten feltesszük a kérdést, 
TaJJon melyik intézet az?

BalilM llg U o lis . F. hó 2-án délután
órakor halálos balosét történt Ruttkán.
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Matulay Rezső géplakatos a fütőház környé
kén egy mozdony alatt foglalatoskodott; 
daczára annak, hogy az indulásra figyelmez
tetve lett, már csak akkor igyekezett kijutni 
a mozdony alól, mikor az már mozgásban 
volt. A szerencsétlent a kerekek elkapták s 
mellkasát teljesen összezúzták, úgy hogy a 
helyszínén meghalt. Az elgázolt ember még 
csak 3 nap óta teljesített vasúti szolgálatot.

Szinlelőadás Körmöozbányán. A kör-
möczbányai „Nőegyesület* április hó l én 
jótékonyczélu szinielöadást rendezett. Színre 
került A gyimesi vadvirág czimü népszínmű. 
Az előadást fényes siker koronázta, a nagy 
számban megjelent közönség élénk tapssal 
jutalmazta a közreműködők fáradozásait. Az 
döadás kimagasló pontját Riszner Edéné és 
dr. Wildmann Adolfné sikerült játéka képezte. 
Riszner Edéné a cziinszeropbon mint Magdolna 
gyönyörű játékával és művészi énekével el
ragadta a közönséget. Dalait meg kellett 
ismételnie. Dr. Wddmann Adolfné Mária 
szerepében isniétolton tanujolét adta kiváló 
alakító tehetségének s kellemesen csengő 
hangjával a közönség elismerését vívta ki. 
Kerekes Kálmánné, mint. Csuráné ügyes 
játékával a közönséget hangos kaczajra fakasz
totta. Nem kevésbbé elismerésre méltók özv. 
SchiffnorJánosné(Fábiánné), Suhajda Károlyné 
(Erzsébet) és Mohapel Antalné (Rigyóné) 
törekvései. Kitünően adta Mani szerepét 
Zsizsmann Annus, kinek játékát, énekét és 
fánczát a közönség szűnni nőin akaró tapssal 
koszoruzta. A férfiszoreplök részéről legtöbb 
tapsot Riszner Ede (Balánka Imre), lvanovics 
Győző (Fábián Gyurka) és Kerekes Kálmán 
(Törpe Csűrő harangozó) arattak. Riszner 
Ede kiváló gonddal, mondhatni tökéletesség
gel adta szerepét. lvanovics Győző, ez az ol- 
kényesztetett falurossza, a folytonos bosszú- 
ingerek behatása alatt csapongó érzelmeit, 
sikerült énekkivifelével kitünően jelképezte. 
Kerekes Kálmán már megjelenésével is hangos 
hahotára fakasztotta, a közönséget. Igen 
Hívesen adták szerepüket Tafner Vidor dr. 
(plébános), Schnalrl Gyula (Precsiner), Suhajda 
Károly (Balánka) és Selkam Sándor (Bigyó 
kisbiró). Játékukat a közönség elismeréssel 
fogadta. A násznép bovonulása, élén a két 
vőféllyel. Jakab János és Wiedermann Gyulá- 
vil és a két násznaggyal, Kovácsik József 
és Nohapel Antallal, fenséges látvány volt. A 
csinos karének és festőies magyar viselőiek 
a közönségre igen kellemos hatást gyakorol
tak. Ki kell eoiolni Jakab és Wiedermann 
ügyesen elmondott vöfélyi köszöntőjét. Mint 
násznép Autós Etel és Margit, Emödi Lujza 
és Mariska, Galantba Mariska, Onrenon Irma. 
Schartl Mariska, Tischler Kató, Ürmössy 
Erzsiké, Wagner Józsa és Wildmann Erzsiké, 
Hittor Sándor és Schwartz Béla sgeropoltok, 
közötfük voltak Sebe Béla dr. csihosan Öltő 
zött kis fiacskái is. Mint ozigányok igen 
ügyesen játszottak Klobusitzky N., Luz Lajos 
és Miskay Károly. Legőszintébb elismeréssel 
Antos Károlynak kell adóznunk, ki szakavatott 
kíséretével s az általa begyakorolt karéne
kekkor emelte az előadás sikerét. A rende
zést Kucsora Ágost, a súgó tisztét pedig 
Kreutzer János végezték. Végül hálával kell 
megemlékezni az egyesület buzgó elnöknöjéről, 
Pszotka Ferencznéröl, aki fáradságot nem 
ismorro munkált az est sikerénok biztosi- 
fásán, továbbá a lelkes közönségről is, amely 
mikép a műkedvelőket viharos tapsokkal, úgy

a humánus czélt adományaival támogatta. Az 
előadás majd ötszáz koronát jövedelmezett, 

megállóhely Eostyánban. A kostyániak-
nak és a szomszédos községeknek régi vágya, 
amellyel Kostyánban vasúti megállóhelynek 
létesítését óhajtják, valószínűleg már a leg- 
közolebhi jövőben megvalósul. Köcsön Lajos 
főispán, akit az ügyben való közbenjárásra 
a község küldöttségileg kért föl, az illetékes 
helyeken igen biztató Ígéretet nyert. Való
színű, hogy azon csekély szolgálatot, amely- 
ivei a községnek a megállóhely létesítéséhez, 
nevezetesen a pályatest ogyrészének kitölté
séhez hozzájárulnia kell, nem fog nagyobb 
nehézséget okozni és igy a vasúti megálló
hely Kostyán és a szomszédos községek nagy 
hasznára nemsokára megvalósul. Az eddigi 
tervek szerint naponta ogy-egy vonat fog 
Mártonba jövet és onnét menet Kostyánban 
megállani. Egyelőre ezt az intézkedést is 
köszönettel kell fogadni, inig a forgalom 
több vonat megállását nem teszi szükségessé.

A magyarországi Tót EözmüvelődésI 
Társulat, ez a hazafias egylet, amely busz 
év óta hirdeti a Felvidéken a haza iránti 
hűséget és terjeszti a magyar kultúrát a tót- 
ajku közönség között, a minap tartotta évi 
rendes közgyűlését Radnai Farkas, besztercze- 
bányai püspök, társulati elnök elnöklésével 
az Akadémia elnöki termében, melyet 
Borzeviczy Albert, az Akadémia elnöke, a 
társulatnak készséggel átengedett. Az ülésen 
megjelentek többek között Zsilinszky Mihály 
v. b. t. tanácsos, Lehotzky Lajos kúriai biró, 
B.tehát Dániel püspök, Angyal József és 
Ruffy Pál miniszteri tanácsosok, Janovecz 
Lajos miniszteri titkár, Pechány Adolf lap
szerkesztő, Styaszny Pai számtanácsos, lap- 
szerkesztő. Elnök megnyitó beszédében szép 
szavakban emlékezett meg Bacliát Dániel 
választmányi tagnak bányakorületi püspökké 
történt megválasztásáról, valamint kifejezést 
adott, a társulat örömének Cherven Flóris 
fdgimnáziuini főigazgatónak királyi kitüntetése 
fölött. A társulat, mely „Vlast a Sveta czimü 
hetilapját tizennégyezer tagjának két korona 
tagdíj fejében adja, elhatározta, hogy ez év
ben két újabb müvet fog kiadni, melyek 
egyike a magyar történetből moritelt kodély- 
ncmesit.ő, szórakoztató olvasmány legyen, a 
n ásik kiadandó műnek a rendeltetése lesz, hogy 
a népet a mezőgazdaságban oktassa. Mindkét 
művet a társulat tagjai ingyen kapják.

Gazdasági épületek vasbetonból. Igen’ 
érdekes terhelési próbát végzett a műit héten1 
a székesfővárosi tanács a Kulhanek féle Vas- 
beíonmenyezeten, az összes építési főható
ságok és szaktosíülotek élénk érdeklődése 
mellett. A próba fényesen igazolta a szerke
ze t‘hihetetlen teherbírását és kitűnő voltát. 
Mivel ezen mehyczotszerkezot a fászerkoze- 
tekifél is olcsóbb, a gazdasági épületek belse
jében eddig alkalmazott tüzvesfcélyos famenye- 
zelehet alighanem teljesen ki fogja szorítani. 
Istállók, magtárak, gőzmalmok és hasonló 
rendeltetésű épületekre ezen monjezef, mely 
alul felül sik és felső sikja ogyuttal a log- 
killinőbb portlandozeiuent padozatot képezi, 
valóban nélkülözhetetlen. Aki olcsó, tűzbiztos, 
e mellett örökös épülotet kiván, ne mulassza 
el a „Botonia* épitési vállalathoz fordulni 
melynek műszaki irodája (Budapest V. Akar 
déuiia utczá 9.) miuden irányban felvilágosi- 
fást nyújt. A vállalat a menyezotet lakóházaid
nál is sikeresen alkalmazza.
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KI akar fajbaromllt. Az ország baromfi 
állományának megjavítása érdekében el
határozta a földmivelésögyi miniszter, hogy faj 
baromfit cserébe kioszt a kisgazdáknak. A 
kiosztás olyképen történik, hogy minden kis 
gazda, ki fajbaromfit kíván, minden drb faj* 
baromfiért köteles egy drb közönséges barom- 
fit, vagy pedig annak pénzértékét beszolgál
tatni és pedig 1 kakas vagy tyúkért 1 kor. 
20 fill., 1 kácser vagy kacsa 1 kor. 50 fill., 
1 gunár vagy lúd 2 kor. — A kérvények a 
község elöljárósága nevében szerkeszfendők 
8 községi pecséttel, valamint 1 kor. bélyeggel 
ellátva a beszterczebányai m. kir. állattenyész
tési felügyelőséghez küldendők. A kiosztás 
az Ősz folyamán történik.

Megrendsxabályozott nemzetiségi pénz
intézet. Igen sok hazai, íóleg erdélyi (román 
nemzetiségű) pénzintézet alapszabályaiban oly 
törvényellenes intézkedések vannak, amelyek 
korlátozzák a részvényeseknek azt a jogát, 
hogy részvényeiket szabadon adhassák el. 
Ennek folytán a belügyminiszter inicziativá- 
jira a kereskedelmi miniszter, — mint a 
,-Magyar Pénzügy* értesül — utasította a 
ezégbejegyzések ellenőrzését végző czégbiztosf, 
hogy a szóban levő pénzintézetek alaj,szabá
lyait vizsgálja át s az illetékes törvényszéknél 
járjon el, hogy az illető pénzintézetek azok
nak az alapszabályinlézkedéseknek törlésére 
utasitassanak, amelyek a kereskedelmi törvény 
intézkedésének nem felelnek meg. Az első 
ilyen megrenuszahályott pénzintézet a nagy- 
somkuti „Chiorane” Takarék és hitelintézet 
rt., amelytől a czégbiztos kérelmére a szat
mári törvényszék 17668/905 sz. a. hozott 
végzésével azt követelte, hogy az alapszabá
lyok egyes törvényellenes intézkedéseinek a 
módosítása czéljából rendkívüli közgyűlést 
hivjon össze. Az alapszabályok egyik ily 
módosítandó szakasza a 14. §., mely szerint: 
.Hogyha valamelyik részvényes el akarná 
adni részvényeit, úgy köleles azokat 8 napig 
az intézet igazgatóságánál letenni és hogyha 
ezen idő alatl nem akadna a bank részvényesei 
közül vevő, úgy csak ebben az esetben 
szabad a részvényesnek idegennek eladni a 
részvényeit.“ A szatmári törvényszék ennek 
a szakasznak teljes kihagyását követeli, még 
pedig azért, mert az elleniéiben áll az 1881. 
évi XXXIII. t.-cz. 198. §-ávál.

Aki egészségét fentartanl akarja, legyen 
■elővigyázatos mindennapi élvezelczikkeinek 
megválasztásában. Ezek között első helyet 
foglal a bab- vagy gyarmatkávé, mely azon
ban ideg-, s z ív -  és gyomorbetegeknek nagyon 
ártalmas. Azért ezt mindig csak pótlékkal 
dúsan kellene inni. Ilyennek kitűnőnek bizo
nyult a hazai maláta. Az ismert Kathreiner 
ezég az ö általánosan elterjedt és kedvelt 
Kneipp.maláta kávéjához csakis a legjobb 
malátát használja fel, melynek azonkívül még 
egy sajátos eljárás utján oly kimondott gyarmat- 
kávéizt kölcsönöz, hogy ezt a malálakávét 
tényleg mint a legizlelesebb pótlékot, nem
különben mint egyedüli pótlást a gyarmat
kávé helyébe lehet ajánlani. Elsőrangú szak- 
tekintélyek megvizsgálták és kipróbálták a 
Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávét, s kilőné 
véleményt adtak róla. Legutóbb XIII. Leó

pápa ismert udvari orvosa, Lappom dr. igy 
irt: .Az ön ismert hírnevű Kathreiner-féle 
Kneipp-maláta kávéja mindazon főtulajdon
ságokkal bir, melyeket inyenczck és orvosok 
a gyarmatkávénak egy jó pótlékától meg
kívánhatnak. Hozzá leszeni, hogy az ön 
malátakávéjának használata közölünk mind
inkább elterjed. • Bár mindenütt ez az eset 
forogna fenn, s minden gondos háziasszony 
családja üdvére az egészséges, jóizü Katli- 
reinert használná fel naponta. A bevásárlás
nál azonban nemcsak egyszerűen maláta 
kávét kell kérni, hanem a Kaihreiner név is 
különösen hangsúlyozandó, és figyelőmmel 
kell lenni arra, hogy csakis a valódi Kath
reiner féle Kneipp-maláta kávé a zárt eredeti 
csomagokban szolgáltassák ki.

A Trieszti Általános Biztosító Társa
ság (Assicurazioni Generáli) f. évi márczitis 
hó 17-én tartott 74-ik közgyűlésén terjesztet
tek be az 1905. évi mérlegek. Az előttünk 
fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1905. 
deczember 31-én érvényben volt életbiztosí
tási tőkeösszegek 771.879,007 korona és 54 
fillért tettek ki és az év folyamán bevett 
dijak 35.489,533 korona és 24 fillérré rúgtak. 
Az életbiztosítási osztály dijtartaléka 18,739,255 
korona 97 fillérrel 209.076,662 kor. 98 fillérre 
emelkedett. A tüzbiztositási ágban, beleértve 
a betörés-lopás elleni és tükörüvegbiztositást 
a díjbevétel 14,439.413,117 korona biztosítási 
összeg után 23,671,911 korona 75 fillér volt, 
miből 8.903,497 korona 38 fillér viszontbizto
sításra fordittatott, úgy, hogy a tiszta díj
bevétel 14.768,414 korona 37 fillérre rugóit, 
mely összegből 10.464,043 korona 40 fillér 
mint díjtartalék mjnden tehertől menten jövő 
évre vitetett át. A jövő években esedékessé 
váló dijkötelézvériyék összege 94.667,902 
korona 96 fillér. A szállitmánybiztosi ágban 
a díjbevétel kitett 3.833,502 kor. 39 fillért, 
mely a viszontbiztosítások levonása után 
1.552,290 korona 37 fillérre rúgott. Károkért 
a társaság 1905-ben 30.285,711 kor. 02 fillért 
folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi évek
ben teljesitetl kárfizetéseket, a társaság ala
pítása óta károk fejében 827.976,227 korona 
és 40 fillérnyi igen tekintélyes összeget 
fizetett ki. A nyereség tartalékok közül, 
melyek összesen 26.999,096 kor. 73 fillérre 
rúgnak, különösen kiemelendök: az alap
szabály szerinti nyereségtartalék, mely 
5.250,000 koronát tesz ki, az értékpapírok 
árfolyamingadozására alakított tartalék, mely 
a 3.729,624 korona 17 fillér külön tartalék
kal együtt 19.206,875 korona 73 fillérre 
emelkedett, továbbá felemlítendő a 160.000 
koronára rugó kétes követelések tartaléka és 
az 911,110 korona 50 fillérnyi ingatlan tar
talék. Ezeken kivül fennáll még egy 1.471.110 
korona 50 fillért kitevő tartalék, melynek az 
a rendeltetése, hogy az életbiztosítási osztály
ban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyen
lítse. A társaság összes tartalékjai és alapjai, 
melyek első rangú értékekben vannak

helyezve, az idei átutalások folytán 247.497,914 
korona 42 fillérről 370.052,078 kor. 64 fillérre 
emelkedtek, melyek következőképen vannak 
elhelyezve. 1. Ingatlanok és jelzálog követe
lések 43.258,594 47 korona. 2. Életbiztosítási 
kötvényekre adott kölcsönök 21.221,765-52 
korona. 3. Letéteménzézett értékpapírokra 
adott kölcsönök 1.354,419 korona. 4. Érték
papírok 185.300,903-34 korona. 5. Tárcza- 
váltók 707,151-55 korona. 6. A részvényesek 
biztosított adóslevelei 7.350,000 korona. 
7. Bankoknál levő rendelkezésre álló követe
lések, készpénz és az intézet követelései, a 
hitelezők követeléseinek levonásával 10.859,244 
korona 76 fillér összesen 270,052.07864 
korona. Ezen értékekből 58'5 millió korona 
magyar értékekre esik.

Ha a gyermek-
nek gyógyszert kell beadni és a gyermek szívesen 
veszi azt, úgy meg lehelünk róla győződve, hogy a 
gyógyszer halása sokkal előbb és jobban lesz észre
vehető, mintha a gyermek a gyógyszert csak kény
szerűvé veszi be. Ez főleg a SCOTT-féle EMULS1Ó- 
nál tapasztalható, amely jóizü és könnyen emészthető 
készítmény. A legfinomabb norvégjai gyógycsukamáj- 
olajból készül mész és nátron hypophosphitok hozzá
adásával. A S C O !  F-féle E M U L S I Ó  különösen 
gyermekbetegségeknél alkalmazható kiváló ered
ménnyel. A gyermeket izmossá és erőssé teszi és 
rendes testi fejlődését előmozdítja.

A SCO TT-féle Emulsió valódiságának jele a 
„hátán nagy csukát vivő halász* védjegy.

Kapható 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 l v e  szolgál:

ÍLT Dr. BUDAI EMIL,
IkJU „Városi gyógyszertár*

o BUDAPEST, IV., Váczi-utcza 34/50.

Egy eredeti üveg ára: 2 K. 50 f.
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W  A Tulipánkert javára!

I, 2 és 3 korooás «r«detl (Fi&cl)«r €n>il-fél«)

kapható

M O S K Ó C Z I  F E R E N C Z N É
k ö !)v ^ k e ríS k « d é sé b ? i) .

Húsvéti

lojás-fe$UK«K
és mindenféle

=  fecsH cfldS Is =
kaphatók

I osézí Fereitzié
k e re sk e d é sé b e !)

T uróczszentmárton.

tn r

Maftila János
czipész Turóczszentmárton.

Készít mérték után divatos férfi-, női- 
és gyennekczipőt a legjobb anyagból.
Raktárot) tart Qagy Választékba!) 
kész férfi-, oöi- és gy«rn)«kczipöt.

Jutányos áraK!
Támogassuk a szakiparosokat. Elismerő 
oklevéllel kitüntetve az 1900. évi párisi 

: világkiállításon. z

5 korona és több napihoroset
Házi munka kötőgép-társaság.

Kerestetnek mindkét nembeli 
egyének gépünkön való kötésre. 
Egyszerű és gyors munka egész 
éven otthon végezhető. Nem kell 
elökészültség. — Távolság nem 

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

T I)ős. N. W b i t t i c k  és T á r s a
Budapest, IV., Havas-utcza 3—194.

Prag, Petersplatz 7—194.

Védjegy

k linimeat. Capsici camp., 
a Horgany-Pata - Exjeller pttléta

egy rtejiojJi W»o*ymK hiráser, raedv 
mirtöévb mint M *t éta feróbb Mfdalom- 

VÍ2o » f« l t  kHzvónywél,cailiapibó i
caúzaái te a«|iiNtée«k»M 
koppon h u m á lr s  '

te FlgyniBOrtoM*. L..., ____ _Urteáritefc* érmak lágyunk ás 
c«Ak úja* «▼<** *1, 1 ««Í7 t
vHc/8o«y« m  s  RM rtsr eaég-
.'-iVAoaaal oHátott tehoefc* m  »o««»gc.hr*.

üvc^oÉbsB 80 Utas, 1 ttar. 40 L és 
3 kooMs te éyyaaétete nmi,m gyégy- 
s^irte* -  Ffcrtft: Tírlfc

p t y n h n i \ ,  t i t a p é i t u  
& ***** wrHj m

n J
Kapható G A Z D I K  J Á N O S  gyógyszertáriban 
Körmflcibányán, SCHÖNAJCH VIKTOR gyógy
szertárában Ztilóváralján és TOPERCZER S. 

ffJeigysFertArában Taróczsa^atiaulrfonbau.

Téli menetrend

A magyar királyi államvasntakon:

(Érvényes 1906. évi október 1-töl kezdve.)

Budapest—T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest:

Gyv. i. reggel 7-10, é. d. u. 1-38 i. d. u. 2-54, é. este 9-10
Szv. i. d. e. 9-35, é. este 7-52 i. reg. 8-42, é. este 7-00
Gyv. i. d. u. 3-30, é. este 10-21 i. reg. 6-08, é. d. u. 12-40
Szv. i. d. u. 5-35, é. reg. 4-18 i. este 11-35, é. d. e. 9-45
Vv. i. éjjel 11-10, é. d. e. 11-41 i. d. u. 4-57, é. reg. 5-20
Vv. — — — i.. d. u. 12.06, Jánosheg,yre érk. 3-27

T.-Szt.-Márton— Ruttka : Ruttka— T.-Szt.-Márton:

Gyv. i. d. u. 1-39, é. d. u. 1-47 i. d. u. 2-45, é. d. u. 2-53
Szv. i. este 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-30, é. reg. 8-40
Gyv. i. este 10-22, é. este 10-30 i. reg. 559, é. reg. 6-07
Szv. i. reg. 4-20. é. reg. 4-30 i. este 11-22, é. este 11-33
Vv. i. reg. 7-47, é. reg. 8-06 i. d. e. 11-16, é. d. u. 12-06
Vv. i. d j Q . 11-42. é. d. e. 11-53 i. d. u. 4-45, é. d. u. 4-56

Budapest ny.— Zsolna: Zsolna— Budapest:

Gvv. i. reg. 7-20, é. d.u. 1-33 i. éjjel 3-46, é. reg. 9-25
Szv. i. reg. 9-20, é. este 8-30 i. reg. 7-11, é. este 5-55
Gvv. i. este 6-45, é. éjjel 12-24 i. d u. 3 14, é. este 9 45
Szv. i. este 10-30, é. reg. 7-20 i. este 9-15, é. reg. 6-35

A cs. és klr. szab Kassa-Oderbergl vasutakon:

Szv.
Szv.
Gyv.
S z v .
Szv.
Gyv.
Vv.

Kassa— Ruttka:
reg. 5 27 é. d. u. 
reg. 7-40 é. d. u. 
d. u. 12 35 é. d. u. 
d. u. 12-46 é. es*o 
d.u. 3*55 é. este 
este 7-30 érk. 
este 10 41 éi ’c.

Ruttka— Kassa:
12-10 Gyv. i. Iglótól é. d. e. 8-30 
2-06 Szv. i. reg. 4 50 é. d. e. 11-50 
5 36 Szv. i. d. e. 8-35 é. d. u. 4-18
813 Gyv. i.d .u . 1217 é. d.u. 4 48

1105 Szv. i.d. u. 2.36 é. este 8 40
Igióig Szv. i. d.u. 4.23 é. éjjel 1135
lglóig Vv. i. Iglótó! é. reg. 6-14

Ruttka— Zsolna:
Szv. i. reg. 6 30 é. reg. 6-58
Szv. i. d.u. 12-31 é. d.u. 1-00
Szv. i. d.u. 2-21 é. d.u. 2*50
Gyv. i. d.u. 5 42 é. este 604
Szv. i. este 8 33 é. este 9 00
Szv. i. éjjel 11-17 é éiH 11-42

Zsolna -R u ttk a :

Szv. i. reg. 4-10 é. reg. 4-36
Szv. i. reg. 7 45 é. d. e. 8-15
Gyv. i. d.e. 11 50 é. d.u. 12*12
Szv. i. d. u. 1 50 A. d. u. 2 20
S 'v . i .d.  ti. 3 *3 1 ó  4 (, 4 * ') 3

S/.v. i. 9 20 é. 'xte 9 «<>
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Hirdetmény.
Alulírott ezennel közhírré teszi, 

hogy Mossócz (Turóczinegye) község
ben a főtéren fekvő 24. sz. lakóház 
ée a 100 év óta fennálló, jó hírnév
nek örvendő és gőzerőre berendezett 
sajtgyár a hozzá tartozó melléképü
letekkel és kerttel együtt szabad 
kézből eladó. Közelebbi feltételek az 
eladónál megtudhatók.

Mossócz, 1906. április 6.
Klirtjacsek Mibály.

ka!flk i
divatos

altér, az rekirrrse mrg a

„KALAPK1RÁLY“
(KLEIN SZ. Turoczszemmárton)

dOS raktárát.

124. szL 
1906. _

Árverési bird«tn;é0V-
A znióváraljai közalap, kir. erdőgondnok

ság közhírré teszi, hogy az erdőtisztilak 
udvarán levő uradalmi pajtát 1966. évi 
április hó 10-én d. e. 10 órakor hivatalos 
helyiségében megtartandó zárt Írásbeli aján
latokkal egybekötött nyilvános szóbeli árve
résen eladja.

Az 1000 korona kikiáltási ár 10%-ának 
megfelelő bánatpénzzel felszerelt s 1 koronás 
bélyeggel ellátott zárt Írásbeli ajánlatok, 
melyben az ajánlattevő kijelenti, hogy az 
árverési feltételeket ismeri s azokat el
fogadja — a szóbeli árverés megkezdése 
elölt az erdőgondnokság vezetőjéhez nyújt
hatók be.

Az árverési feltételek a hivatalos órák 
alatt bármikor megtekinthetők.

Znióváralja, 1906. márczius 20.

A közalap, kir. erdögondnokság.

=  FIGYELEM! = |
Megbízható, legjobb minőségű, hírneves

Vllfdi SZ«jiíS$*íi

nri! fltliréít! nagyobb 
üzletben Haphaté j

a késmárki gyár bejegyzett védjegye:

- s - s l  t
br. =  

>. .Sd, °

^ r z i F S s>  c ' 5

=  Hazai ipar! =

a világ legjobb Írógépe

drapd  Prix-vel kitüntetve a Párisi 
------------ világkiállításon.--------------

Főképviselő: M05KGESI  FEHEHGZHÉ
T uróezszentinárton.

Oboíiiorl!
100 kg. leszállított ára 48 koroija.

Gróf T e lek i A rv éd
Magyar bikák. Tenyésztojások. Vetnniagtengeri.

Tuüpánkert!
Aki csak némi hazafiságot érez 
szivében, az állandóan mellén 

hordja a

mely eredeti művészi kivitelben 
a Felvidéken k i z á r ó la g o s a n

Stei f ier  L a j o s
képüzletében Turóczszentmártonban

rendelhető meg. (D rbja 2 kor.)

A tiszta bevétel I0 Száza
léka a oen?zeti alap javára. 

Ka n;áS ajánlja, az harcjis, 
tessék ViSszaOtaSitatji ü !

(Bssiciirnzioni Oensrnii)
Budapest, V., Porottya-Oteza ÍO. Szán;

A „Hírek" rovatban közöljük a TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG

n legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk
mérlegének főbb számadatait. Teljes m érleggel a társaság  m indenkinek, aki e 
czélból hozzá fordul, a  legnagyobb készséggel szolgái.

Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg-, betöréses-lopás- és 
harangtörés és repedes elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégb iz tosításokat a 
„Magyar jég- és viszontbiztosító r.-t., valamint baleset elleni biztosításokat az 
„Első o. általános baleset ellen biztositó társaság" számára.

A turóczszentmártoni ügynökség: WIX MIKSA.

Egyszeri áts im itás

'szappannal
(Szarvas- vagy kulcsszappan)

p ó t o l

n  áts im itást Közönséges szap p an n a l.

!$§■' Scliicht-szappan a legjobb és liaszniilatban a legolcsóbb!
Nyomai olt a Magyar Nyomda pyorssnjtóján. Tmóczszontniárton, 190f>.
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