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Felvidéki Híradó.
POLITIKAI HETILAP.

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre .....................................
Fél évre ..........................................
Negyed é v r e ..........................  .

8 kor.
A lap szellemi részét illető k izle inény.k  a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turócz-Szt.-M ártonbaküldendők

2 , K iadóhivatal: a turócz-szt.-martoni „Magyar Nyomda".

Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban —  min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.
Megjelen minden vasárnap.

A tótok  elcseh esitése  vagy  
eloroszositása.

i.

A „Felvidéki Híradó" utóbbi számai iga
zán kellemesen lephették meg mindazokat, a 
kik a felvidéki ügyekkel komolyan és tárgyi
lagosan foglalkoznak.

Nem egy, hanem több czikkben is tüze
tesen hozzászól a Felvidék égető kérdéseihez.

Követeli, hogy a tót népnek sok és jó 
olvasmányt adjunk.

Szóvá teszi az Írott tót nyelv elcsehesi- 
tését és eloroszositását s bátran és határozot
tan síkra száll a tót nép legsajátosabb érde
kei mellett.

Arról majd egy más alkalommal mondom 
el szerény nézeteimet az igen tisztelt szer
kesztőség eugedelmével, hogy a tót népet mi 
módon és milyen tartalmú olvasmánynyal kel
lene ellátni. Ezúttal csak a második kérdésre 
terjeszkedem ki, arra t. i., hogy tulajdonkép
pen hogyan is állunk a tót irodalmi nyelv elcse
hesitése és eloroszitása tekintetében ?

A Felvidéki Híradó a prágai „Nase Do
hát" idézve kinyilatkoztatja, hogy a tót irók 
az utóbbi időben nem is annyira csehesitik a 
tótokat a tót irodalmi termékek segedelmével, 
mint inkább oroszositják őket.

Ha valamely bajon segíteni akarunk, azt 
mindenek előtt alaposan kell ismerni. Abban a 
reményben, hogy az igen tisztelt szerkesztő 
ur megengedi, hogy a baj tárgyi ismertetésé
hez én is hozzájáruljak, felkérem kegyesked
jék soraimnak helyt adni becses lapjában.

A Felv. Híradó Írójának részben igaza 
van a tót irodalom oroszositása ügyében, de 
csak Vészben. Lássuk a tényeket.

Ezelőtt 14 évvel, 1887. évben, megjelent 
egy tót könyv Budapesten „Príspevky k deji- 
nám jazyka slovenského" (Adalékok a tót 
nyelv történetéhez) czim alatt. E könyvben 
van egy terjedelmes rész, a mely adatokkal 
kimutatja, hogy a tót irók öntudatosan és rend

szeresen oroszositják az irodalmi tót nyelvet. A 
könyv szerzője majdnem három nyomtatott 
ivén mutatja ki az irodalmi tót nyelvbe be
csempészett orosz szavakat, liiven közölve, 
hogy az adatok mely tót irodalmi termékek
ben találhatók . . . s végül határozott szavak
kal állást foglalt a tót nyelv eloroszositása 
ellen. A könyv szerzője egy fejezetében az 
oroszositó akczió ellen ezeket mondja:

„Az irodalmi tót nyelv évszázadokon át 
a csehből fejlődött s nagy emberek nagy elha
tározására volt szükség, hogy a tótok meg
alapítva az önálló irodalmi nyelvet a esetiek
től irodalmikig elszakadjanak. Egy fél évszá
zadon át tartott a küzdelem az iránt, vájjon 
a tótok irodalmi nyelve megmaradjon-e tótnak 
vagy pedig irodalmilag valamely más szláv 
nyelvnek rendeltessék-e alá. Bcmotáktól kezdve 
a hatvanas évekig a tehetséges faktorok követ
kezetesen arra törekedtek, hogy az irodalmi 
tót nyelvet a tót ember is megértse. Sokan 
közülök gúnynak, megvetésnek és gyanúsí
tásnak voltak kitéve, de ez nőin ingatta meg 
őket meggyőződésükben, hogy a tót népet 
csak az érthető tót nyelven lehet kiművelni. 
Az irodalmi tót nyelv arra való, hogy a tót 
olvasó megértse azt, a mi valamely könyvben 
vagy lapban foglaltatik. Hát a jelen tót irók 
csak önmaguknak irnak-e? S okos dolog-e az iro
dalmi tót nyelvet orosz nyelvtundóul használni '? . . ."

A „Príspevky "-t, a mely első foglalt állást 
a tót nyelv eloroszositása ellen, — én írtam. 
E könyvből tudták meg először Csehországban 
is, hogy a tót irók rendszeresen oroszositják 
a tót irodalmi nyelvet s könyvein említett ré
szét Csehországban annak idején az irodalmi 
körökben mint „érdekes" leleplezést sokáig 
emlegették. Legalább arról tanúskodnak az 
akkori hírlapok és folyóiratok. A csehek 
ugyanis addig szlovakizmusoknak tartották az 
orosz szavakat és kifejezéseket, illetve azt 
hitték, hogy az illető szavak nemcsak az orosz 
népnek, hanem a tót népnek is tulajdonát 
képezik.

Hát kérem, ezek a tények.
Könyvem, mely nevem alatt jelent meg,

saját kiadásomban, nagyon kedvezőtlen fogad
tatásban részesült volt Turócz-Szt.-Mártonban. 
Skultéty József úr doronggal a kezében, bí
rálta meg a könyvemet (a Nár. Novinybau), 
letagadta, hogy nekem jogom volna a tót iro
dalmi nyelv dolgában szót emelni, mert „nem 
szerető szívvel foglalkozom a tót nyelvvel, hanem 
csak úgy, mint a mineralogus az ásványokkal11 s 
ráadásul azon nézetének adott kifejezést, hogy 
a könyvet a magyar kormányrendeletére Írtam.

Könyvem kevés példányban forog köz
kézen, de e könyvnek a hatása nem maradt el, 
habár ez, érthető okokból, soha és sehol kon
statálva nem volt.

Az irodalom történész s mindenki, a ki 
fáradságot vesz magának, és a tót irodalom 
megfelelő éveinek termékeit nyelvi szempont
ból egybeveti, könnyű szerrel megállapíthatja, 
hogy a kilenczvenes évek elején megszűnt a tót 
irodalmi nyelvnek rendszeres oroszositása. Nem 
akarom e részben magamnak vindikálni az 
érdemet, mert az érdem minden esetre azoké, 
a kik oroszositottak s ez oroszositással fel
hagytak. De ki kellett emelnem e tényt azért, 
hogy kitűnjék amaz állításnak a helytelensége 
a mely szerint az oroszositás : az utolsó tiz 
év óta tart. Nem kérem alázattal. A rendsze
res oroszositás ezelőtt tiz évvel megszűnt s erről 
könnyen meggyőződhetik mindenki, a ki a 
Príspevky-ben kimutatott orosz szavakat és 
kifejezéseket, a melyektől hemzsegnek a hat
vanas, hetvenes és nyolezvanas évi tót iro
dalmi termékek, a kilenczvenes évektől kezdve 
az irodalmi tót termékekben próbálja keresni. 
Az akkor használt orosz szavaknak 10 száza
lékával se találkozunk már a jelen irodalmi 
termékekben s az oroszositás többé nem elfo
gadott elv, hanem egy két tót Írónak, a ki ki
váló sokat olvas oroszul, egyéni gyengesége.

Bocsánatot kérek, hogy e helyen vissza
vezettem az olvasót a lefolyt évtizedekbe. De 
szükség volt erre, ha tisztán akaruuk látni 
abban a kérdésben, hogy mi ellen kell meg
védelmezni a tót nép vitális érdekeit, a nyelvi 
oroszositás ellen-e, vagy a nyelvi csehesités 
ellen? Dr. Czambel Samu.
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Irta: Bráz Béla.
(Folytatás.)

Boniczky Gábor azt ajánlotta a  megyei gyűlésnek, 
bog}’ tegye le a liüségi esküt Rákóczynak. De a megye 
arra való tekintettel, hogy a szomszéd Trcncsénmcgyé- 
ben nagyobb császári hadsereg van összpontosítva, egy
előre tartózkodó álláspontot foglalt el, és csak mikor 
Kákóczy felhívó levelét vette, tette le ajjhűségi esküt és 
sorakozott a szabadság zászlaja alá, s a nemesi telke- 
lés foganatosíttatott.

A nemesi összeírás első Ízben Pribóczon tartatott 
meg 1703. október 22-én, oly feltétel mellett, hogy a 
felkelő nemesség önvédelem szempontjából a megye 
bolsejében marad. De ezen szervezkedésre — illetve 
Összeírásra, kevés nemes jelent m eg ; mert a Tökölyi- 
féle, felkeléstől kezdve már belefáradt a háború terhoibe 
és az óriási kiadásokba ; félt a folytonos veszedelmektől; 
a nemesség a legnagyobb szegénységgel küzdött, min
tán még földjét sem volt képes megművelni, s a nagy- 
birtokosok is tartózkodó álláspontot, taglaltak el. mivel 
Trencsén felöl, hol nagyobb számú német haderő volt 
egyesítve, még folyton veszély fenyegette a megvet.

A kuruezok október közepén már Zólyom várát 
ostromolták, hol a „vak Bottyán" (Bottyán János csá
szári huszár ezredes) a kuruez Ocskay Lászlóval hadaik

színe előtt honiéri párbajt vivőit, melyben Ocskay Boty- 
tyánt oldalba, Bottyán Ocskayt mellbe lőtte s mindkettő 
súlyosan megsebesülve lováról lehanyatlott, a hadak 
összecsapása pedig a kuruezok győzelmével végződön. 
Kákóczy sürgetésére a megye újabb határidőt tűzött ki 
az összeírásra. A Lustra Ncezpálon tartatott inog 1703. 
évi deczcmber hó 6 — 7 napján. Előzőleg a megye a 
következő tiszteket választotta meg: Huszár József, a 
felkelő nemesség főkapitánya (harmadmagával). Alkapi- 
tá n y : Boniczky Gábor, a ki azonban Kákóczy által az 
egész confocdorált hadak föliadibirájává neveztetvén ki, 
helyébe Okolicsányi Kristóf választatott alkapitány nyá, 
(harmadmagával): Dávid .Mihály banderiális zászlótartó 
1 lovassal; Folicides Zacharias 1 lovassal: őrmester, 
Boniczky .Sándor alvcz.ér 2 lovassal, EürdÜgh István 
helyettes zászlótartó 1 lovassal; I jhelyi Kristóf hely. 
őrmester. Nagybirtokosok (Magnates): Br. Kévay Fcrcncz, 
főispán 3 lovassal, távol maradt; Br. Kévay Mihály két 
(iával, Imrével és Mihályival, saját bandériuma élén je
lent meg. Br. Kévay Zsigmond, a ki állítólag kiváltsá
gon lévén, nem akart felkelni, de a megye állal erre 
kényszerítictett. Br. Kévay Gáspár, Br. Kévay Imre a 
legkuruczabb ezredes, a ki az ónodi tragédia után a 
scissio lütényczöit — köztük saját édes atyját a 
főispánt és Okolicsányi Pált a löbünöst, üsszcibgatta s 
Egerbe vitette, l'jlalussy Pál 3 lovast állított ki. A tu- 
róczi prépostság S lovast illetve, 2 elengedhetvén, (5-ot 
állított ki. A körmöczi domínium 4 lovast, Scbmicdcgb 
Tamás 2 lovast, állított ki, Szunyogli Gáspár I lovast, 
Br. Kévay Elckné 2 lovast, állított ki, Pctröczinc sz. 
Kévay bárónő a kiállítás alól felmentetett, mivel férje 
Pctröczy István gcnc.ális a Tökölyi felkelése óta buj- 
dooodott. Birtokos nemesek (Domini possessiouati): Kévay

Péter 3 lovassal, idősb Huszár Mihály és ifj. Mihály* 
Huszár György (fia György Kákóczy táborában), Justh 
Fcroncz 2 lovast állított ki, Justh László 1 lovassal, 
Justh Adáin 1 lovast állított ki, Bcniczky Tamás 2 lo
vassal, Boniczky János 1 lovassal, Bcniczky Imre 1 
lovassal, Placliy Miklós 2 lovassal, Plachy András 1 
lovassal, Schmiedcgh Jeremiás 1 lovast állított ki, ifj. 
Záborszky János, Gáfl’or Feicncz, Prónay Adám 1 lovas
sal, Kakovszky Imre 1 lovassal, Kakovszky Péter és 
László, Kakovszky Menyhért 2 lovassal, Schluch György 
a rudnói postamester 1 lovást állított ki. Kuriális köz- 
nomesek: Tarnó. Lovasok: Czemanka Adám, Uhrik
Miklós, Surányi Miklós, Davidovich János és András, 
Buocz Fcrcncz, Valovics Fcrcncz, Petrik Sámuel (Li- 
povszky János helyett), Suttka János. Összesen 9 lovas. 
Gyalogosok: Buocz 4, Drozdik 1, Várady 1, Kovosz 1, 
Davidovich 1, Belljanecz 1, Frlicza 2, Suttka 1, gyalo
gos 12, összesen: 21.

Szt.-Péter: Dávid Zsigmond és László 1 — 1 lovas
sal, összesen 4. Bisztricska: Lovas: Thomka András, 
Lehoczky Dániel, (Kákóczy táborában), gyalog: Kévay 
1, Jeszenszky 2, Thomka 3, Lehoczky 3, összesen 11. 
Szt.-Márton : Hullj Pál. Ruttkay (Knapik) György, Va- 
lovics János, Kossuth Adám. Tomcsin: Lovas: György 
László, Bukovinszky Adám, Lucsánszky András, gyalog: 
Mikulassovjcch (Tomcsányi) 2, Kvácz 1, György (Toin- 
csányi) 1. Petrik 1, Záborszky 1, Mcdvcgy (Tomcsányi) 
f>, összesen 14. Kossuth: Kossuth András, Pál, Miklós 
(ifjabb és öregebb) István itj.. Tamás, Zsigmond, János 
ifj. A.-Zátburcsa: Lovas: Záthurcczky Miklós, György, 
Péter, Adám, Dániel, György (István fia), Mihály, Dá
vid, Fcrcncz, Bohunya István. Gyalog: Záthurcczky 3 
és Mosskoviczcuus 8amu 1. F.-Ruttka: Lovas: Uutthkay



Turócz-SzL-Márton,
Orosz izgatás. Annak idején hírül adták a lapok 

hogy Sárosmegyébon Amerikából visszatért kivándorlót 
tak 'lázitó rüpiratokat, hírlapokat s egyéb nyomtatványo
kat osztogattak a nép között egyúttal pedig orosz hitre 
csábítgatták a görög-katholikns ruténeket, orosz orto- 
doksz templomot is akarván Bochcró községben építeni. 
A megejtett vizsgálat során lefoglalták a nyomtatványo
kat, sőt az egyik lázitó röpirat szerzőjét, Szárics Mi
hályt, aki akkor ott a környéken valószinllleg vezette 
az egész pánszláv izgatást, le is tartóztatták, de utóbb, 
mint Magyarországban született, de Oroszországba kiván
dorolt orosz alattvalót szabadon bocsátották. Lefoglalt 
rüpirata ügyében az eperjesi kir. törvényszék közelebb 
tartotta meg a  íötárgyalást, melynek az eredménye az 
volt, hogy a szóban lévő röpiratnak elkobzását és meg
semmisítését rendelték el. Az Ítélet megokolása utal 
röpirat tartalmára és kimondja, hogy izgat az egyes 
osztályok ellen, továbbá a római és görög-katolikus liit- 
felekezotek, valamint a magyar nemzet ellen : egyúttal 
lázit Magyarországnak amaz alaptörvénye és alkotmány 
szerinti azon intézménye ellen, mely szerint Magyaror
szág összes honpolgárai politikai tekintetben egy egysé
ges nemzetet képeznek, a magyar nemzetet alkotják. Ez 
ítélet s megokolása annál nagyobb ügyeimet érdemel, 
minél bizonyosabb az, hogy a lezajlott általános képvi
selő és a megyebizottsági tagok választása alkalmával 
sajnosán kellett tapasztalni azt, hogy tót ajka polgár
társainkat is azzal izgatták egyes túlzók, hogy külön 
nemzetet képeznek, és hogy semmi közük a magyar 
nemzethez. Még a tót túlzók tót nyelven ismeretes prog 
rammja is extra „szlovenszky národ“-ról beszél, am 
nyilván a  törvénybe ütközik, mint a fónobbi Ítéletből 
is kitűnik. A felvidéki magyarságnak és hazafias tót 
polgártársainknak ennek okából annál inkább résen 
kell lenniük, hogy ez az alkotmányellenes s türvény- 
tipró izgatás végett érjen, nehogy a köztudatban elho
mályosodjék az, amit a föntenditett Ítélet is hangoztat, 
hogy itt Magyarországon csak egy politikai nemzet van, 
a  magyar nemzet, amint csak egy a haza, a magyar 
állam, melynek minden ajkú s nemzetiségű polgára 
cgvcnlü a törvény előtt.

Árvában mozognak. Árva vármegye törvényható
sági bizottsága 1901. évi január hó 15-én tartja alakuló 
közgyűlését. Tárgysorozatának főbb pontjai: Az üléssel 
és szavazattal biró vármegyei tisztviselők névjegyzéké
nek hitelesítése; egyes bizottságok és választmányok 
megalakítása; az „Egyetértés*1 napilapban m. é. dcczcm- 
ber hó 22-én és 25-én „Pánszláv áramlatok" czim alatt 
megjelent czikkekre vonatkozó indítványnak tárgyalás: 
a  mint a megyebizottsági ülés tárgysorozatából kitűnik 
az intéző körök cgv monstre szavaztatással akarják el
ütni azokat a híreket, a melyek az árvái álmos és min
denek fölött zavart politikai viszonyokat ismertetik. 
Semmi külön értéket nem tulajdonítunk a szavazás 
eredményének, akármikép dűl is az cl. Mert a kik a 
bizalmi nyilatkozatot megszavazni nem akarják, azok 
egyszerűen otthon maradnak és igy minden valószínű
ség szerint a szavazás, a bizalmi nyilatkozat alispán
nak, főispánnak s mindazoknak a kiknek azt kimondatni 
akarják — egyhangú lesz : úgy tartjuk azonban, hogy 
ezzel a dolgon mit sem változtatnak mert azt senki 
sem vonja kétségbe, hogy az árvái megyebizottsági ta
goknak többsége magyar hazafias szellemű ember, a ki 
szívesen kinyilatkoztatja ezt akár a megye gyűlésen is. 
Mert sajnos lenne, ha az ottani tót túlzók — mert ezek 
vannak — akár akarják ismerni őket az intézők akár 
nem — már annyira erősödtek volna, hogy a megyebi
zottságban számot tegyenek. Különben a tárgyra vissza
térünk még a gyűlés után, a mikor majd egyet mást
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elmondunk az árvái felfogásról, mely bizonyára egye
dül áll a maga nemében.

1902. január 12. 2. szám.

Liptó mosakodik. Lapunk m. é. 52. számában méltó 
hazafias felháborodással róttuk meg a liptó-megyci sza
badelvű pártnak azt az eljárását, hogy a vármegyei 
tisztujitást megelőzőleg paktált a nemzetiségiekkel s 
néppártiakkal és a paktum ára fejében bizonyos megha
tározott számú helyet biztosított a tót túlzóknak a tör
vényhatósági bizottságban, a mit a Liptó nevű újság 
azzal igyekezett szépíteni, hogy a nemzetiségiek részére 
„reális, józan és politikai érettségre valló" bizonyítványt 
állított ki. í gy látszik fején találtuk a szöget, mert a 
Liptó újévi számában újból mentegetni iparkodik a 
nemzetiségiekkel való trafikálást. Először azt mondja, 
hogy „itt szó nincs engedményekről.“ Ennek az apó- 
diktikus kijelentésnek az volna az értelme, hogy nem 
engedtek át előre történt kölcsönös megállapodás szerint 
sem egy, sem több helyet a nemzetiségieknek a bizott
ságokban. Másodszor azonban már alaposan lerontja ezt 
az értelmét saját szavainak és bevallja, hogy bizony 
itt szó van engedményekről, de hogy itt csak az tör
tént, ami a parlamentben állandó gyakorlatot képez, 
ahol a szabadelvű párt és az ellenzéki pártok egymás 
közti barátságos megegyezéssel szokták kijelölni és be
választani a bizottságok tagjait, közös lisztával. -Amint 
ebből kitűnik, Liptó parlamentté akarja magát kijátszani, 
de a nagyzolásában elfeledi, hogy a parlamenti külön
böző pártok, amelyek közös megállapodással s számará
nyuknak mcgfclclőlcg osztják meg maguk között a bi
zottsági tagságokat, mind magyar és hazafias pártok, 
melyek a magyar alkotmány alapján állanak. A tót túl
zók ellenben irtóznak a magyar nevezettől is, sőt az 
xilior szónak is, mely egykor tótul magyart jelentett, 
ma már felvidéki, hegylakó (u húr élő) értelmet tulaj
donítanak, tagadván még azt is, hogy a Felvidéken vala
melyes magyarság léteznék, sőt még azokat is, kik ha
zafiaknak érzik s vallják magukat, következetesen ma
gyar ónoknak s hazafúcohnak szokták csúfolni. Már pedig 
aki ezekkel paktál, az még ha jobb érvekkel mentege
tőznék is, mint a Liptó, akkor is szegénységi bizonyít
ványt állítana ki magáról és pártjáról, mert ha a tót 
túlzókról beismeri, hogy reális, józan és politikailag 
érettség rejlik eljárásukban és közszereplésükben, akkor 
vagy nem ismeri őket s kezeléseiket, vagy önmagát s

becsületes, de naiv, végtelen naiv magyar omberok emel
ték. llivatkozhatik rá a nép előtt: hát nőin látjátok, 
hogy mennyire jóban vagyok evvel, inog amavval is ? 
Tisztelnek, becsülnek, kitüntetnek barátságukkal, — hát 
kételkedhettek-e szavaimban ?

Mikor nyílik meg ez emberek szeme ? Mikor jön
nek tudatára annak, hogy ezeket kerülni, megvetni 
kellene? Avval védik őket, hogy hát hiszen ők nem tö
retnek róla, hogy tótok; de azért jó  hazafiak lehetnek. 
Oh naiv lelkek ! Magyarországon jó  hazafi csak az lehet, 
a ki magyarnak vallja m agát! Tót az anyanyelve ? Am 
legyen; azért mint c honnak polgára legföljebb tót 
anyanyelvű magyar lehet, do nem tót. Régen, régen 
kitanulmáuyozhatták volna már azt az észjárást, mely 
a „tót" elnevezés alatt báránybőrébe öltözteti a farkast. Mit 
is hangoztat ez a „tó t?" Hogyha bár ö tót, azért épp 
oly jó hazafi, mint a magyar? Mint a magyar? Hát ö 
maga nem magyar? llá t ö nem a magyar nemzetnek a 
tagja ? Tessék csak megkérdezni tő le! Igen, szereti a 
hazáját, de mint Arany János hamis tanu“-ja a talpa 
alatt lévő földre esküdött, ö is csak ezt a  földöt érti a 

haza" elnevezésével, a melyet Szvatopluk révén ma
gáénak tart. Vagy szereti-e a magyar nemzetot? Ki- 
vánja-c, hogy az erősödjék ? A magyarság szaporodjék ? 
Ledig ezt kellene kívánnia, ha hazáját szereti, mert 
hiszen a nemzet a h aza! A magyar haza a magyar 
nemzet! A magyar hazát csak az szeretheti, a ki a ma
gyar nemzetet szereti, ennek erejét, boldogulását igyek
szik előmozdítani, s nem kívánja holmi agyafúrt titulus 
révén a tót anyanyelvű magyart szembeállítani a ma
gyar anyanyelvű magyar honpolgárral, mert hisz evvel 
bontja, gyöngíti az egységes nemzetet, — tehát vesz
tére tö r ! ______

Micsoda jusson szerepelnek különben is az úgy
nevezett tót külön érdekek képviselőikép azok, a kiket 
ilyenekül ismerünk? A név révén? A szál mazás révén ? 
A név nem határozhat, mert hisz tudjuk, hogy a mint
lehet német nevű franczia soviniszta, épp úgy lehet 
orosz nevű magyar, a minthogy akárhánynak a most 
szereplő pánszlávok közül tiszta magyar a neve. Szár
mazás? Hisz a pánszlávok közt akárhány a magyar ne
mes ! — Érdek, hóbort, vagy szeszély jogosítson fel va
lakit arra, hogy o haza egysége ellen törjön ?

Ne ingadozzunk, ne kapkodjunk, ne alkudozzunk, 
soh’sc volt az ideje, most legkóvésbbé az; hanem szi- 

másokat ámitgnt, avagy pedig teljes ílgyclugvottsága lárd akarattal, férfiasán, nyíltan fogjunk a munkához, 
tudatában kegyelemre megadja magát abból a czélból, j melyet czélunk megkíván. A kit a magyar nemzeti 
hogy megtűrjék még egy ideig. Sajnos, hogy l.ijitóban. eszme szempontjából moghizhatlannak, vagy árulónak 
a magyar hazafias párt a nemzetiségieknek engedte át tartanak, — tiirjltnk ellene kcrlclhctlontll s minden iegy- 
a .reális, józan i érett politikát. és tranzakciókkal ten- vorrol. Legyen vége valallára annak az együgyü cljá- 
geti életét, holott lemondás vagy megalkuvás helyett az j fásnak, hogy a magyar intelligenczia inkább elhagyta 
S hivatása az volna s ez adná meg a létjogosultságot a saját, igaz vérét és segítette a kétes megbízhatóságú

hogy a jog, törvény s igazság jelen kormányrend- 
szere alatt, ö maga inaugurálja Liptóban az igazán reá
lis, valóban józan és .föltétlenül érett, hazafias politikát.

Téves utakon.

István, Miklián Miklós, Rutthkav Xedeczky György, 
Rutthkay János 1, Rutthkay Gábor. Dubravay Sándor. 
Gyalog: Rutthkay 2, Maltussovich 3. Zalion 1, Ragon 
1, Cseh 2, Miklian 3, összesen: 19. A .-llnttka: Lovas: 
Miklian György, Ferencz, Markó György. Gyalog: Bu- 
kovinszky, Lamos, Szekerka. Dankó, Miklian, Ráez, 
Tkács, Gallo, Szuchács, Pólyák, összesen 37. Lipócz 
gyalogos: Lipovszky, Lamos. Matyko, Paulovils, Krcssko 
Budrusovics, összesen : 19. Szklabinya: Lovas: Horváth 
János, gyalogos: Roliony 1. Styiavnicska: Lovas: Sze
le,ssényi Mihály. Szucsány: Gyalog: Jeszenszky 1. líra 
kócz: Lovas: Illligó Mátyás, Miklós, Dániel. Dianiss 
Adám, Rohunka György, Márton. Izsák, Milko, Miklós,
Blas András. Ivánka Adám, István, Gábor, Tóbiás, 
Dániel. Gyalog: Illligó, Milko, Krasznecz, Bohunyka, 
Gzapjár Dianiss, Stchlik. Blass, Miklian, összesen 28. 
Deákfalva: Gyalog: Krasznecz, Hrabossius 2. Dolina: 
Gyalog: Ivánka, Mierny. Szokol, Murárik. Milo, össze
sen - Z ábor: Lovas: Záborszky János és Laczkov 
jech Dániel. Gyalog: Záborszky 15. Kis- és Xagy-Jc- 
szen : Lovas: Jeszcnszkyek 11. Gyalogos: Jcszcnkyek 
38, összesen: 49. Bella: Lovas: Yisnyovszky Gábor, 
•Szenessv Mátyás, Jeszenszky Mihály. Gyalogos: Yis
nyovszky 1. összesen: 4. Dulicz: Lovas: .Schluch Má- j kot 
tyás. Gyalog: Bulyovszky 8, Gabrhcl 2, Szepcssy, Mo- 
litorisz, Schluch 3, Michalovics, Danovszky. Mattusso- J 
vich, Zajacz, Czundra, összesen : 22. l-'olkusfalva : Lo
vas: Györgyik Márton. Thomka István. Gyalog: Laehnv j 
5, Gyurgyik 4, Davidis 2. Jánossy, Thomka II . Je-J 
szenszkv, Szenessy, összesen 29. Dcánfalv

Lo
Ilul ej

Parzsony. Blatnicza 
Péter. Pribócz: Lov 
1, Paliya 1. N.-Rákó: L<
Gyalog: Buocz, Gyurgyik. Ki 
Lehoczky István. Bálnitfalv; 
Nemes Adám és Gáspás. Gyalog: 

(Folyt, köv.)

Prónay Mihály, Singer 
János. Gyalog: Parzsony 
Feja Imre. Bottyán István. 
Rákó: Lehoczky György, 
: Lovas: Pálivá András, 

Balluss, összesen 4.

Ne tagadjuk s ne is akarjuk szépíteni a dolgokat, 
szomorú tényt, hogy ime most a  kiegyezés 35. esz

tendejében a magyarság ügye már nem is stagnál, de 
rohamos hanyatlásnak indul itt a Felvidéken. Elég baj 
volt, hogy eddig áltatgattuk magunkat: majd csak jóra 
fordul. Nagyon is rosszra fordult. Még egy néhány esz
tendő ebben az irányban s egy cseppet se lepjen meg, 

tótok épp oly követelésekkel lépnek fel a magyar
sággal szemben, mint túlnán a csehek: ha nem is tá
mogatva ezekéhez hasonló történelmi jogokkal, de tá
mogatva a magyarságnak épp oly indolcncziájával, mint 

minő Ausztriában, a mai felforgatott állapotokat szülte. 
Árva, Liptó már-már elmerülnek. A magyar nyelv 

suprcmácziája itt ma-holnap már csak az úgynevezett 
hivatalos külsőségekben nyilvánul, egyébiránt tót és tót 
minden. A megye gyűlésektől kezdve a bankettekig az 
ember most már nem arra üti fel a fejét, hogy tót szó 
hangzik, hanem hogy: ime valaki magyarul beszél. Ha 
nem is egészen igy, de sok dologban hasonlóképpen 
vagyunk a többi tót néplakta megyében, a melyek egyes 
vidékei szintén teljesen a tótokat a magyartól elszakí
tani s külön nyelvi és politikai területet létesíteni akaró 
elemek befolyása alatt állanak.

Ez igy van. Ne tagadja senki: mert a ki tagadni 
meri, az vagy nem ismeri az itteni állapotokat, vagy 
nem igaz magyar. Amarra ráczáfolnak a tények, emeh
hez nincs szavam. Azok a hivatalos személyek pedig, a 
kik azt hiszik, hogy állásukkal járó kötelességük démon- 
tikét küldeni, a melyekkel aztán félrevezetik a kor- 

1: 1 Hiányt s félrevezetik azt az alföldi magyarságot, mcly- 
| nek épp ez örökös dementiknél fogva sejtelme sincs 

L'* | róla, mi készül itten s azt hiszi, hogy talán csak azért 
Ijajdulunk fel, mert érdemeket akarunk vele szerezni,
I olcsó dicsőséghez jutni s mely mert komolyan nem 
! veszi vészkiáltásunkat, nem is támogat — c hivatalos 
személyek inkább a kormány helyett is verjék a mellű- 

itteni összes magyarsággal egyetemben s kiáltsa
nak : inea culpa, mea culpa, mea maxima culpa!

A mai állapotokat látva, kicsordul a magyar em
ber könnye: hát hazámban vagyok-e még?

Ki. mi az oka, hogy idáig jutottunk 
minden, a ki s ami hozzájárulhatott volna ép,, 
kezö eredmény létesítéséhez.

A társadalom! Oh, hiszen milyen boldogok va
gyunk, lm cgy-cgy pánszláv csak azt hangoztatja, hogy 
ö csupán tót! Ez már a miénk! Ezt meg kell be
csülni! Hátba politikából még néhány magyar szót is 
mond. No, ennek hazafiasságában kételkedni főbenjáró 
bún ! iS az ipse árulhatja aztán szabadon, szinte hatósági

iparosokat, kereskedőket, azon reményben, hogy majd 
megnyeri őket; beszélt tótul a pánszlávokkal, bár ezek 
jól tudtak magyarul, azt hívén, hogy engedékenységé
vel lefegyverzi őket. Mit ért el ? Hogy azok az iparo
sok, kereskedők, a kik az ö vagyonún gazdagodtak 
meg, most pöfleszkedve ütnek a tárczájukra s fittyet 
hányván neki, legszájasabb vezetőivé lesznek a panszla- 
visztikus mozgalmaknak; hogy a társalgásban ma-hol
nap a magyar nyelv használata szinte eltörpül a tót 
nyelvé mellett. Sőt azt érte el, hogy vannak már most 
magyar emberek, a kik ott is, a hol nincs rá szükség, 
többet beszélnek tótul, mint magyarul. A sok loyálls 
engedékenység közben annyira megszokták, hogy már 
szinte kényelmesebb nekik igy.

Mit tettek s tesznek felvidéki egyesületeink, min
denek fölött pedig a F. M. K. E. a helyzet javítására ? 
De olyan positiv eredményt kérek, a melylyel kifogást 
nem türöleg bebizonyítja, hogy: innét eddig ezt tettem 
magyarrá, ezt tudom vagy tudtam megtartani, ennyi és 
ennyi emberrel szaporítottam a nemzet erejét. A kik az 
egyesület működése révén magasra emelkedtek, olyat 
eleget látok; do azokat a megnyert kicsiny embereket, 
a minőkből a nemzet zöme áll, s melyek kell, hogy 
az egyesület eredményében többet számítsanak, mint 
azok a magasra emeltek, mert hisz amazokért jött létre 
s nem ezekért, — hiába keresem. Ha tévedek, bocsá
natot kérek.

Mit tesznek a megyék? Hát bratku ide, bratku 
o d a ! Evvel is jóban kell lenni, meg amavval is. Meg 
szegény, eltekintve attól, hogy tót, (de milyen tó t! hi
szen a tót anyanyelvű népet ki szidná?) különben igen 
jóravaló ember, kit a béke kedvéért tán dijnoknak vagy 
írnoknak vagy feljebb is, vagy tán megyebizottsági tag
nak okvetlenül be muszáj tenni. Egyszerre csak azt 
vesszük észre, hogy ime visszhangzik a magyar megye
háza (mert talán csak megengedik, hogy „magyar" és 
nem „tót") a tót szótól, kivált ilyenkor a választások 
idején: mert hát hiába, tekintetbe kell venni azokat, a 
kik a népre befolyással bírnak.

Hát megyei Éráim! Tessék többet törődni a nép
pel ! Evvel beszéljenek tótul, ne a népámitókkal. Men
jenek akkor is az emberek közé, mikor nem a hivata
los kényszer küldi Önöket. Beszéljék meg vele ügyc- 
baját, adjanak neki tanácsot, támogassák erkölcsileg, 
anyagilag, s akkor biztosíthatom, hogy még a főispán 
támogatása sem fog kclleni, nem hogy a mostani haza- 

k V Mindenki s í'at*!l,,i (,n:iné s mégis megmaradnak állásukban, s ma
ii épj, az ellen- gyárrá tehetik a népet érzésben, nyelvben, jobban, mint 

bárki más: mert hisz Önök lennének tulajdonkepen 
legközelebb ehhez a néphez, Önök, kiknek már őseik 
itt éltek c nép őseivel s kiknek maguknak itt folyik le 
egész életük.

Hát a kormány ? Lehetetlen, hogy jól ismerné az 
itteni viszonyokat. Lehetetlen, mert különben nem hi
szem, hogy tűrné a nemzetet Itt fenyegető veszedelmet.

ngcdélylyel a maszlagját, arról a piedesztálrúl, a melyre Ha ismerné, egyebekről ne is szóljak, nem tekintené a



Felvidék e szegény megyéit az állami hivatalnokok bün
tető kolóniájának, a hová a másutt inog nem férő, vagy 
nem tűrt elemet kltldi, botránykőül a tisztességes hiva
talnokoknak, a magyarságnak, — gúnyul a pánszláv- 
Ságnak, a mely nem szalasztja el, hogy egy-egy ilyen 
alakban mutassa he a népnek a magyar hivatalnok képót.

És a közoktatás? Ez is tchetott volna, hanoin is 
a legtöbbet, de nagyon, nagyon sokat. És váljon mi 
történik most is, mikor pedig oly miniszter kezében van 
e tárcza letéve, a  kire büszke minden magyar ember? 
Van-e valahol tervszerűség az áll. iskolák elhelyezésé
ben ? Látunk-o valami számítást a magyarság terjeszté
sében? Hogy egy-egy központban magyar iskolák léte
süljenek, eddig még eljutunk ; de aztán, hogy e központ 
erősítést nyerjen a körülötte fekvő községekben, hogy 
képződjék körüllo egy mindig táguló gyűrű, a mely a 
magyarság szilárd várává lehessen, — arról szó sincs. 
A  központok körül Ilire sincs a magyar iskolának, ha
nem ott guggol megint valahol 5, 10 vagy 20 mérföld- 
nyire egy állami iskola, a melyben a hogy megtanul
nak valamit magyarul a gyermekek, úgy el is felejtik. 
És 35 esztendeje, hogy mindig várjuk, várjuk azt a 
nomzedéket, a mely már magyarrá lesz, — mert hisz 
maguk a tót parasztok is avval szoktak biztatni, hogy: 
mi már öregek vagyunk, nem tanulhatunk meg magya
rul, de gyerekeink! a jövő nemzedék ! — s ha igy ha
lad, nem tudom hányadik nemzedékünk még mindig 
ugyanarra fog várni a mire mi vártunk.

Nem folytatom tovább. Teli keserűséggel a lelkem. 
Téves utakon járunk, keressük valahára az igazit, a 
mely csakugyan azon czélhoz vezet, melynek eléréséért 
minden magyar ember szive dobog. Évezredes bajunk, 
hogy a magyar békében csupa kényelemből nem óvja 
veszélyektől hazáját, mindig abban bizakodván, hogy 
ha arra kerül a sor, majd odaáll a zászló alá s nem 
kíméli a vérét. Sokszor ittuk meg már ennek a levét; 
törjük meg valahára a jeget, tanuljunk megküzdeni bé
kében is, a béke fegyvereivel, hogy liarczi riadó nélkül 
is lássa a világ, hogy él és élni akar még a m agyar!

2. szám. Turóc-Szt.-Márton

A közgazdasági tevékenységünk 
a Felvidéken.

Tudjuk, hogy Széchényi István gr. a közgazdasági 
haladást vallotta politikai programújának sarkpontjául.

Úgy látszik azonban, hogy nagyjaink eszméit gyor
san felejtjük, minek legjobb példája, hogy gazdasági 
tevékenységünk még mindig kezdetleges és nem akar
juk  felismerni annak fontosságát nemzeti szempontból. 
Ezen mulasztást minél gyorsabban kell pótolnunk mert 
o nélkül nem leszünk képesek magunkat fenntartani. 
Bár a kulturális egyesületek működése sem éppen ki- 
csinyclhetö, mégis bátran kijelenthetni, hogy ez a Fel
vidéken teljesen meddő. Vizsgáljuk kulturális áldozataink 
erodménytelenségcnek okát.

A világ legnagyobb zsarnoka a kenyér, melynek 
semmiféle hatalom nem tud ellcntállani. Tegyük fel, 
hogy a kenyér és a kultúra harezba keveredik, akkor 
mindig az előbbi lesz a győztes az emberiség létfcntar- 
tási ösztönénél fogva. Ebből látjuk, hogy a  kulturális 
haladás csakis a közgazdasági tevékenységgel párhuza
mosan haladva lehet áldásos. Azt hiszem, hogy ezen 
állításom legfrappánsabb bizonyítéka a tót izgatás hatá
lyossága. Megyénket a tót túlzók gazdaságilag kisajátí
tották s ezáltal a népre való hatásuk megerősödött. 
Pénzintézeteik és ipari vállalataiknak köszönhetik, hogy 
nemesi és német ajkú községeink hazafias szellemét is 
megközelíthetik.

Ideje már megbarátkozni azon eszmével, hogy a 
magyarság megerősítésének leghatályosabb eszköze a 
kulturális működés megerősítése helyes közgazdasági 
tevékenységgel. 11a kizárólag kulturális intézményekkel 
küzdünk az idegen áramlat ellen, félrendszabályt alkal
mazunk, minek következménye, hogy ellenfeleink szel
lemi színvonalát emeljük s ez állal erősítjük őket a z ! 
ellenünk folytatott harezban.

Legelső kötelességünk a tót jellegű gazdasági vál
lalatoktól tőkéinket megvonni s azokat hazafiasán mű
ködő vállalatok létesítésére fordítani.*)

Steiner Samu.

h í r e i n k .

— Báró Róvay Ferencz a mosóczi szegény gyer
mekek között. A lefolyt karácsonyi ünnepek alkalmá 
ból, a mosóczi r. k. elemi iskola tanulói igen szépen 
sikerült ünnepélynek voltak részesei s ugyancsak ezen 
alkalomból a vallásos érzület ápolása czéljából. két 
Ízben nagyszámú érdeklődő közönség jelenlétében 
• Bethlehern* czimü pásztorjátékot adtak elő. Mind
két ünnepély fényét, nagyban emelte ama körülmény, 
hogy a nevezett iskola nagy jótevője s kegyura Báró 
Révay Ferencz jelenléte által a gyermekek ártatlan  
öröméi növelte és ezen alkalm at sok időre emlékeze
tessé tette. Ugyanekkor a nemes Báró az összes 
szegénysorsú tanulókat — szam szerint 51-et — teli 
ruhával lá tta el s közöttük szám talan szebbnél-szebb 
és hasznos ajándékot osztatott szét. Az örömtől re-

*) A mit a tótok tesznek ebben a/, irányban itt a Fel
vidéken. különösebben pedig Turóczmegyébcn. az csak után
zása a románok közgazdasági mozgalmainak, — de azért noha 
még csak kisebb keretben mozog ez a tevékenység, minden
esetre szemmel tartandó és ellensúlyozandó. E végből alakult 
meg legutóbb a znióváraljai hitelintézet, s kétségtelen, hogy 
itt a központban, Turócz-Szent-Marlonban is tenni kellene va
lamit, valamint egyebütt is a felvidéki városokban, a hol a lót 
tőke terjeszkedik. Erre a kérdésre még visszatérünk. Szerk.

F R U ' i n K K I  I I  I  H  A  I I  Ö .
peső gyermekek szülői jóllehet tudják, hogy a nemes 
Báró önzetlensége nem szívesen tűri, ha az áliala 
gyakorolt emberszerető jótettek nyilvánosságra ke
rülnek, mégis hálatelt szivük parancsszavat követik 
a midőn ez úton is hálájuknak s köszönetüknek ki
fejezést adnak.

— Gazdasági cselédek jutalmazása. Bárány* I.
füldmivelésiigyi m. kir. miniszter egyik igen humánus 
kezdeményezése a hűséges és hosszabb ideig egy 
helyén működő gazdasági cselédeknek megjutalmazása. 
Ily ju talm at kaptak Turócz-vármegvében Pekarik J nos 
gazdasági cseléd a ki 40 éve szolgál Ozv. Beniczkyj 
Mártonná pribóczi gazdaságában, további Fleisz P á l1 
szintén gazdasági cseléd a ki 30 éve szolgál Újhelyi \ 
Atilla turáni gazdaságában. Mindketten egyenlően1 
50—50 K. arany jutalom ban részesültek és elismerő 
oklevelet is kaplak. A ju 'alm akat ifj. Juslh György' 
főispán, a helyszínén lelkes és buzdító beszéd kísé
retében kézbesítette.

—  Személyi hir. Akantisz Rezső znióváraljai 
közalapítványi erdőtanácsost. kinek betegségéről már 
megemlékeztünk f. ho 0-ón Budapesten Reczey tanar 
klinikáján operálták meg. Az operaczió jól sikerült 
ugyan, azonban a beteg állapota azért még mindig 
válságos.

— Elismerő köszönet. Thomka Imre budapesti 
háztulajdonos és folkusfalvi birtokos, a Folkusfalván 
most épülő állam i e.'emi iskola co lja ira  megfelelő 
telket ajándékozott. Ezen hazafias áldozatkészségéért 
a vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter elismerő 
köszönetét nyilvánította.

A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
igazgató választmánya 1902. január 14-é.i, délután 3 
órakorN yitrán a vármegyeház nagytermében ülést tart. 
Ennek tárgyai lesznek: Ü Felsége a Király és Ü Fen
sége József főherczeg védnök köszöneté. Üdvözlések. 
Halálozások. Uj tagok fölvétele. Az 1901. év pénztári 
forgalma (Cheque és clearing forgalom. Értékpapírok 
vásárlása. Behajthatatlan követelések törlése.) A F. 
M. K. E. üzletei. (F. M. K. E. levélpapír és F. M. K. 
tinta.) Sembery-hagvaték. A körmöczbánvai Schimó- 
hagyaték ügye. A F. M. lí. E. törvényhatósági vá
lasztmányai. Népkönyvtárak szervezése. Előterjeszté
sek és kérvények.

—  Halálozás. Gogl Adolfné szül. Tilesch Hermin, 
Tilesch Károly znióváraljai postamester leánya f. hó 
8-án reggel tüdőgyuladásban meghalt Dorornláson. 
Az elhunyt több éven át volt a vriczkói állami elemi 
iskola tanítónője. H alálát férje és gyermekei siratják.

— Letartóztatott kivándorlók. A múlt szombaton 
délután megint egy kivándorlócsapatot hozott a 
csendörség Ruttkáról a helybeli szolgabirói hivatal
hoz. Jobbara Segesvárról való szászok, 18 férfi és 
3 nő. Útlevél nélkül utaztak, azért tartóztattak fel 
Őket a csendőrük, akiket azonban ki lehetne tanítani 
aziránt, hogy az ilyen útlevél nélkül való utazás és 
kivándorlás nem nevezhető »Amerikába való szökés
nek,* mint a minek ők azt nevezik, mert csak az az 
ember szökik, a kinek oka van félni az üldöztetéstől, 
holott e jám bor szászok munkát, kenyeret mennek 
keresni messze idegenbe, s elég baj az nekik, hogy 
illetékes hatóságaik Őket útba sem igazítják, a szük
séges iratokkal el nem látják. A magyar kormány, 
s első sorban a miniszterelnök, kijelentette, hogy a 
kivándorlásnak nem szabad erőszakos gutát vetni, s 
ha tényleg úgy van, hogy valaki segíteni tud magán 
e módon, senkinek sem áll jogában, hogy őt ebben 
akadályozza. De igenis rendezni, szervezni kellene 
ezt az ügyet okosan, czélszerüen ; mert évenkint 
40—50,000 ember hagyja el ezt az országot, ennek 
mégis nemcsak a lelketlen hajóügynökök amitása az

‘oka, hanem más valami is; s ha mar arról czikkez- 
[ nek a lapok, hogy az Amerikában élő katholikus hí
veknek külön püspököt, vikáriust rendeljenek, hogy 
az egyháznak megmentessenek, — úgy tanakodni 
kellene arról is, mint lehetne a magyar honpolgáro
kat a magyar haza részére megtartani messze ide
genben.

— Megyei élet. Turóozvármegye állandó bíráló 
választmánya I. hó 13-an délután 2 órakor ülést tart, 
a mely alkalommal az igazoló választmány megfe 
lebbezett határozatai fognak feiülbiraltatni a lég 
utóbb m egtartott vármegyei bizottsági tagok válasz
tása ügyeben.

— Mulatság Körmöczbanyan. Mint levelezőnk irja 
Kürinüczbanyán az izraelita ifjúságtól rendezett táncz- 
mulatság igen jól sikerült. A tiszta jövedelem 144 
K 35 fillér volt, a mely összeget az izraelita templom 
harmomum alapja javara adományoztak.

— Közgyűlés. A znióváraljai Magyar Olvasókör 
f. hó 12-én, vasárnap délu'an 5 órakor tartja évi 
rendes közgyűlését.

— Vakmerő betörés. Majdnem hallatlan a mi 
népünk jamborsaga mellett, hogy itt betörésekről is 
szó kerülhet. De mégis megtörtént Ncmet-Prónan, hogy 
az oltani postahivatalba betörlek; meg pedig oly mó
don, hogy a padlásra lopództak föl és a tetőt felsza- 
kitva ereszkedték le abba a szobába, a melyben a 
postahivatal pénzes szekrénye elhelyezve volt. Az 
erős Werlheim szekrénynyel azonban nem voltak 
képesek megbirkózni és kenyleli-nek voltak minden 
eredmény nélkül távozni Hogy azonban ott létük
nek még több nyoma legyen, a hivatalban szanaszét 
szórlak a leveleket és irományokul. A letteseket ed
dig meg nem sikerült kézrekeriteni.

— Öngyilkosság. Egy szép reményekre jogosító 
fiatal ember dobta el magától az életet könnyelműen,

' meggondolatlanul. Ifjabb Velits György, báró Prónay

1902. január 12.
Dezső blatniczai uradalmának gazdalisztje, eddig isme
retlen okból f. hó (3-án főbe lőtte magát és azonnal 
meghalt. Temetése Tót Prónán nagy részvét mellett 
ment végbe, mert a jó modorú, szerény fiatal embert 
mindenki szerette. Szülői és testvérei vigasztalhatta- 
nők. Nyugodjék — csendesen.

— Elgazolt ökrök. Jeszenszky Ferencz jeszeni 
lakos hosszas keresés után mégis csak talált kedvére 
való ökröket Turanban. Mégis itták az áldomást és 
talán azért is, mert ezzel eltöltötték az időt, abban 
egyeztek meg, hogy az ökröket nem Szucsányon át 
a rendes országúton, hanem a Szucsány melletti va
súti hidon fogjak athajtam  Jeszenbe. Jó sötét este 
volt a mikor a vasúti hidat elérték. M ár-már azt 
hitték, hogy minden bajon túl vannak, a mikor két 
ökörnek a lába a vágányok közé szorult be, a mely 
helyzetből semmiképen sem tudták a szegény állato
kat kiszabadítani. Ebben a fáradságos munkájukban 
riasztotta meg őket egy teher vonat, a mely a nagy 
sötétségben nem vette észre az akadályt és elgázolta 
a kél szép ökröt.

— Zsidó gymnásium Lipto-Szt.-Miklóson Lapunk
ban mi is közöltük, hogy a liptó-szent-miklósi izr. 
hitközség a Herz Fülöp-féle fél milliós hagyomány 
kamatjaiból zsidó főgymnásiumot akart létesittetni. 
De mint ottani levelezőnk irja, egy miniszteri leirat 
szerint a gymnasiumból nem lesz semmi. A kamat
ból ugyanis a hitközség csak évi 14,000 koronát ad
hat, a mi pedig a miniszter nézete szerint kevés, 
mert az államsegélynek oly nagynak kellene lenni, 
a milyent egy felekezet sem kap. A liptó-szent-mik
lósi állami polgári' iskolát sem hajlandó a miniszter 
a gymnásium m iatt feloszlatni. Hogy a hitközség 
hova fordiija majd a hagyomány kamatjait, az a 
legközelebbi,Mdulöbenfeldőog .i ”

— Templomi számadás. Ruttkán, f. hó 9-én, 
tartato tt meg a szokásos templomi számadás, a mely 
alkalommal tekintélyes és kedélyes társaság gyűlt 
össze a plébánián. Megjelentek a többek között: 
Berecz Gyula. kir. tanfelügyelő, Saager F. felügyelő 
hitk.,elnök, Olsavszky, Platzer állomás főnökök, Cserei 
Emil esperes, több plébános és mások. Ezen alka
lommal különben több, a jövőre nézve messze kiható 
kérdés nyert igen kedvező megoldást. Az újonnan 
építendő, illetlve kibövitendö templomba Kafenda 
Frigyes, ruttkai bázbiriokos, önmaga felajánlott egy 
orgonát. Lelkes ünneplés tárgya volt Saager F. a 
hitközség elnöke és Halkó Zoltán plébános, a ki 
önfeláldozó munkájával tapintatos eljárásával és jó 
modorával az egész közönség osztatlan becsülését 
és igaz szeretetét érdemelte ki.

— Szinielöadas Zniovaraljan. A január ö-iki színi - 
előadás nagyon jól sikerült s a terem tömve volt 
zniói intelligentiával, sőt a vidékről is számosán jö t
tek. Az »ldegesekc czimü darabot adták elő, ezzel sem 
akarván mást, mint a növendékek rideg internátusi 
életét kissé melegebbé tenni s föleleveniteni s össze
kötni a hasznost a kellemessel. — A darab egyetlen 
nőszerepét Ulrich Margit kisasszony vállalta el, ki a 
színpadon megszokott otthonosságával, ügyességével 
s alakító képességével általános tetszést aratott, A 
növendékek közül különösen BenkŐ Ede, Soós Ala
dár és Pobezsal Gyula váltak ki — a két előbbi, 
mint teljesen kezdő dilettáns — zajos sikert aratott.

— Nyilvános köszönet es elszámolás. Az általam 
a Turóczi Jútékouy Nőegylet, illetve az általa gon
dozott és segélyezett árvák javára felajánltam múlt 
évi, 120 drbból álló almatermésemet, amelyeket a 
kővetkező áron vásárolták meg: Zathureczky Tamás, 
mint kiskorú árvak pártfogója (3 almáért adott 4 
koronát; Berger Samu (3 almaéri 2 koronát; Gaát 
Sarolta 4 alm áért 2 koronát; Rakovszky Iván 6 
alm áért 6 koronát; Schuttz Malvin (3 alm áért 4 ko
ronát, Nyáry Kálmán grófné 25 alm áért 20 koronát; 
Kolosy Béla 5 almaért 4 koronát; ifj. Justh György 
löispuu 10 almaért 10 koronát; Kuffler Zsigmond (3 
alm aért 3 koronát; Az árvák 5 alm áért 2 koro
n á t; Kubala Alajos póstafőnök 4 almáért 2 koronát; 
özv. Revay Simon báróné 10 almáért 10 koronát; 
Oláh Géza 3 almáért 2 koronát; Zathureczky Mar
ton 10 alm áért 5 koronát; Szüllö Géza orsz. képvi
selő (3 almaéri 4 koronát; Hoffmann Edéné 2 almaért 
l k o ro n á t; Duschek Janosné 2 alm aért 1 k o ro n á t; 
báró Revay Gyula orsz képviselő adománya 10 ko
rona ; Ördög Martonné 2 kor. Összesen befolyt 92 
korona. — Ebből kiadatott 5 árvafiu ruhájára 44 ko
rona, 10 arvaleany ruhájára 47 korona, gyümölcsre 
s egyebekre 5 korona 70 fillér. Összes kiadas 96 ko
rona 70 fillér. — Midőn az aitalam áruba bocsátott 
alma araért és egyeb adom ányáért mindenkinek há
lás köszönetét mondok, egyben azon fiatal hölgyek 
szives készségei is megköszönöm, akik nekem a ruha 
neműek megvarrasanal segédkeztek. Többen is ajanl- 
koziak erre, a kiknek szívességet azonban más a lka
lommal fogom igénybe venni. — Turócz-Szt.-Marion, 
1902. jan. 3. özv. Rakssanyi Gusztávné, a Turóczi 
Jótékony Nőegylet pénztári ellenőre,

..Szerkesztői üzenetek
Honvéd. Teljesen osztjuk nézeteit. Kérjük folytassa. — P. 

E., Znióváralján Az illató czikket főmunkatársunknak adtuk 
ki. Alkalmilag közöljük — persze az ö feleletével együtt. — 
Gr. J., Tó'-Próna. Köszönöm —  minden megjött. — Liptói és 
Árvái levelezőnket arra kérjük, hogy nemcsak a napi esemé
nyekről, de különösen a társadalmi és politikai mozgalmakról 
is értesítsenek. — Ruttkai vasúti alkalmazottak Clubja csak a jövő 
számban közölhetjük.

Felelős szerkesztő : I t c r m  (á y u la , 
Főmunkatárs: l iá n  II «lűnow.



Turóc-Szt.-M árton

Téli menetrend a magyar kir. allamvasutakon.
(Érvényes 1901. évi október 1-től kezdve.)

Budapest— T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton-Budapest:
Gyv. i. reggel 73o, é. d. u. 1 ‘58 i. d. u. 2^49, érk. este 9 20 
S/.v. i. d. e. 9*35, érk. este B*l I i.regg. 7'44, érk. este7 00 
Gyv. i. d. u. 3 45. é. este 10-37 i-reg. 5-41, érk d.u. 12 50 
Szv. i. d.u. 5-20, érk.reggel 7-16 i. este9'03 , érk.d.e. 10 05 
Vv. i.éjjel 11-10, érk.d.e 1158 i. d.u. 4 32. érk. regg. 5’20 

T.-Szt.-Márton— Ruttka: Ruttka— T.-Szt.-Márton
Gyv. ind. d.u. 1-58, érk. d.u. 2-06 i. d. u. 2-40, ént. d. u. 2 49 
Szv. i. este 8-11, érk. este 8 20 i. reg. 7-30, érk. reg. 7*44 
Gyv. i.este 10-37, érk.este I0‘45 '-reg. 5-30, érk. reg. 5 41 
Szv. i. regg. 7-16, érk. reg. 7-29 i. este 8-45, érk. este 9 03 
Vv. i. d.e. 1158, érk. d.u. I2-IO i. d.u. 4-20, érk. d. u. 4.32 

Budapest— Zsolna Zsolna— Budapest:
Gyv. i.reggel 7.30, érk. d.u. 1-50 i. d.u. 2-55, érk. este 9 25 
Szv. i. d .e . 925, érk. este 8-26 i.este 9-25, érk. reg. 7-05 
Gyv. i. este 6-15, érk. éjjel 12-13 '• éjjel 3‘45> érk-d-e- 9'45 
Szv. i. éjjel 10-40, érk. reg. 8-2ő i. reg. 5 24, érk. d. u. 5.55 
A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút téli menetrendje

Kassa -R u ttka : Ru ttka -Kassa :
Szv. i. d .u .4*00, érk.éjjel 11-20 i. d.u. 4-30,érk.éjjel 11 50 
Szv. i. d .u . n o ,  érk. este 808 i. este 10-50,érk.reg.7 30 
Gyv. i. reg. 8-00, érk. d. u. 2-10 i.d.u. 2-33, érk. este 8 35
Szv. i. reg. 5-05, é. délben 12-02 i. d. e. 9 15. érk. d. u. 3 33
Szv. i. este 8-50, érk. reg. 5-20 i. reg. 4-45. érk.d. e. 11*50 

Ruttka-Zsolna: Zsolna-Ruttka:
Szv. i. reg. 8-05, érk. reg. 8-35 i. reg 6’05, érk. reg. 0-40
Szv. i. d.u. 12-26, érk. d.u. 12-54 i. d. u. 3-40. érk. d. u. 4 06
Gyv. i. d. u. 2-22, érk. d. u. 2-45 i. d. u. 158, érk. d u. 2‘21
Szv. i. este 8-34, érk. este 9 02 i. este 9 03, érk. este 9-40
Szv. i. éjjel 1134. é. éjjel 12 00 i. reg. 4-00. érk. reg. 4 30

Kralován— Árvaváralja: Árvaváralja— Kralován:
Szv. i. d. e. 11 -40, érk. d u. 1 10 i. d.e. 915 - erk. d-e- 10 5° 
Szv. i.e ste  5-15, érk. este 652 i. este 5-27, érk. este 7-10
Szv. i. d. e. 9 56, érk. d. e. 11 32 i. d.u. 3-00, érk. d. u. 4 35

F  E  I í V I D É K
445. szám 1901.

I IIIRADO. 1902. január 12. 2. szám .

Zsolna— Rajeczfürdö:
Szv. i. d. e. 9 00, éne. d. e. 9-57 
Szv. i. d. u. 3-48, érk. d. u. 4-37 
S/.v. i.este 9 30. érk. este 10 18 
Május 26-tól, szept. 15-ig minden vasár- és ünnepnapon kül. 
Szv. i. d.u. r í  8, érk. d.u. 2-05 i. d. u. 2-26, erk. d. u-3'i 1 
S z v ._____________________ i. éjj. 10-58, érk. éjj. 14.06

Rajeczfürdö— Zsolna:
i. reg. 7-03, erk. reg. 7 55 
1. d.e. 11 -48, érk.reg. 12 40 

este 7-24, érk. reg. 8- '

Árverési hirdetmény
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. 

l.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi. 
Iiogv a Znióváraljai kir. járásbíróság 1901. évi «p. 
1. m /» számú végzése következtében Dr. Messinger 
Mór helyettes ügyvéd által képviselt Hu.-chka Emil 
szt.-erzsébeti lak os javára BQchler Dávid znió vasúti 
megálló melletti lakos ellen 740 kor. s jár. erejéig 
foganatosított biztosítási végrehajtás ujtán le foglalt 
és 2000 koronára beesült egy szecskavágó, egy gabona 
tisztiló, 100 met. m. krupli, 8S anyabirka és ürü, egy 
kecske Kis-Szoczóczon a bérleményt képező épüle
tekben elhelyezve és Stefko Agosta nagy-szoczóczai 
lakos házában elhelyezett 40 mét. m. krumpli és 
löO mét. m. sarjából álló ingóságok nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. jbíróságnak 
1901. V. I. 121/3-ak végzése folytán 740 kor. tő k e
követelés. ennek 1901. évi jun ius hó napjától járó  
6°/0 kamatai és eddig összesen biróilag már megál
l a p í to t t  költségek erejéig Kis és Magy-Szoczóczon 
leendő eszközlésre 1902 évi januar ho 14-ik napjanak 
délelőtti 10 órája határidőül kitűzetik, és ahhoz venni 
szándékozók oly megjegyzéssel értesittetnek, hogy 
a fenti ingóságok az 1881. évi LX. l.-cz. 107. és 
108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet Ígérőnek becsáron áron alól is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján, li’Ol deczember hó 17-én.
Szíbner

jbírósági végrehajtó

Árverési hirdetmény,
Alólirott kir. közjegyző részérzl közhírré 

tétetik, hogy Schulcz Lajos szuesányi bejegy
zett czégU téglagyáros megkeresésére nyilvá
nos eladás illetve árverésre kerül Custodis 
Alfonz bécsi iparos veszélyére és költségén 
(a keresk. törvény 247. és 351. §§-ai értelmé
ben) 457.870 mond négyszázötvenhétezer 
nyolezszázhetven darab kéménykö (Karmin- 
stein) még pedig:
114467 db. 100 m. 1000 db. 40 kor. 4578.68 kor.

Híres ó és ujbor
kitűnő tisztán kezelve 30.000 heoto körül, 
továbbá finom öszlbaraczk-, meggy- és 

szilva-pálinka, nagyban és kicsinyben. 
Felvilágosítást ad minták és szállításról

L i l i e n t h a l  F ü l ö p
Csongrád.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tanoncz felvétetik
a l,-szt-mártom magyar nyomdában.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BÚTOR*
a legegyszerűbb és leg- 
•  finomabb kivitelben,

54944 „ 150m. 1000 „ 56 ,  3076.86 n
128205 „ 200 m. 1000 „ 76 „ 9743.57
160254 „ 250 m. 1000 92 „ 14743.26 „

457870 drb. 32142.37 kor.

Eliot György. M ID D LE M A R C H , Regény.
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.

Kiadta a „Kisfaludy Társaság".

4 kötet ára 8 frt helyett 3 frt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van.

TWAIN MARK és WARNER K D.

•  AZ A R A N Y O Z O T T  KOR.  •
Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál.

3 kötet ára 3 frt helyett 1 frt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
egy sort olvasni, mely az ö tollakat hagyta el és megvan az ítélet.

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
500 oldal terjedelem.

MARKEVITCH R.

A SZOGHAJU, Orosz regény.
Fordította: SZIGETIIY SZALAY E.

Az árverési határnapot 1902. évi január 
hó 20-ik napjának d. e. 10 órájára tűzöm 
ki Szuesánybau, mint a teljesítés helyén a vá
rosházán.

Árverezni kivánók kötelesek közvetlenül 
az árverés megtartása előtt a kir. közjegyző 
kezeihez óvadék fejében 3215 koronát kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
letenni.

Az árverezni szándékozóknak jogukban 
áll az eladandó kéménykő 111. téglát a hely
színén Szucsányban megszemlélni és azok 
mennyiségét és minőségét alapos vizsgálat 
tárgyává tenni, és a megvett árut az árverést 
követő 14 nap alatt a téglagyárból okvetle
nül elszállítani.

Az eladandó 457.870 drb feutrészletezctt 
kéménykö ill. kéménytégla kikiáltási ára 32142 
kor. 37 fillér, mely áron alul is a fenti tégla
mennyiség a legtöbbet Ígérőnek nyombani kész 
pénzfizetés mellett le fog Uttetni.

Ha az árverési vevő a megnyert vételárt 
nyomban az alulirt közjegyző kezeihez ki nem 
fizetné, vesziti nemcsak az adott bánatpénzét, 
hanem az ujabbi árverés veszélyére és költ
ségén lesz megtartva.

Netáni bővebb felvilágosítást nyújt az 
alább jegyzett kir. közjegyző, vagy pedig 
Schulcz Lajos szuesányi bej. ezégü téglagyáros.

Kelt Turócz-Szt.-Mártonban, 1902. január 
hó 9-én.

Gnlnmln Samu,
kir. közjegyző.

OOOOOOOOOOGOOOOOOOOO

dús választékban
kapható

ezég-GftABEE MIKSA és FIA
T v i r c c z - S i z t . - l h v z n á r t o n . ' b a x i .

Ára 1 frt 20 kr. helyett 60 kr.
350 oldal terjedelem.

Nincs c regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és 
érdekes cselekményt.

Sirtl)l Miklós: ÜSEffiáTÜE
150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerii borítékban

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

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

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

Csokonai Vitéz Mihály ÖSSZES MÜVEI
Összeállította és bevezetéssel ellátta: Dr. Horváth Cyrill, egy. tanár

944 oldal tartalmú 2 vastag diszkötésben 2 frt.

BRADDON M. E.

i s A D y  c e c i i s .
Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

pxxxxxxxxxxxxxxxxxx<\
1 A „LA FLEUfl” *
X  s z i v a r k a p a p i r  •  •  •  •  •

^  a  •  •  s z i v a r k a h ü v e l y
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 

«  anyagból készül ; gyártásánál mindama vegyi szerek, 
w  a melyek az egészségre, íöképen a légzési szervekre káros 
7^ hatással lehetnek, mellőztetnek.

X  A J a c o b i  M o n o p o l  
q  F l e u r “

szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok- 
V  nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá
é i  nyoznak. —  Kapható :

^  Wix Miksánál T.-Szt.-Mártonbau.
vxxxxxxxxxxxxxxxxxxS

A Rlchter-fóle

LINIMENTUM CAPS. COMP.
H orgony -  Pain  -  E x p e ller

cgv régi kipróbált háziszer. a moly már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsölésfil alkalmaztatik 
köszvénynél, csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
--------■ óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban a„Horflonj"védjegygyel és a„Richler"czég- 
jegyzéssel fogadjunk el. —  SO f., 1 k. 40 f. és 2 k 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. ■ 
Főraktár:Török JÓZBef gyógyszerésznél I 
B u d a p e s t e n . r

JFllc á te r  F . A.d. és tá rsa ,
ce63z. ée k ir .  ■udvari szá llítók . 1

. - - - - Rudolstndt.

Angfil regény. 
Fordította: Zichy Cam.

Az itt felsorolt müvek, a megjelölt árakban
utánvét mellett vagy az összeg beküldése
ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren

delhetők meg.

=  K ö h ö g é s t  =
a fincm zamatu és elismert hatású

K aiser-fele mell-czukorkák
csillapítanak.

• 9 7 4 - 0  bözj.gyzőileg meg- ^
“  á “ W erősített elismervény ™  

köhögés, rekedl9ég. húrút és elnyálkásodás elleni kitűnő hatá- 
\ sát bizonyítják. Kaiser-félének kínált más gyártmány 

visszautasítandó.
Kapható és IO  filléres csomagokban

GltABEIt MIKSA és FIA fiUzerttzictóbcn
Turocz Szent Nartonban.

IM  I I K L I C K szivaeka-
papir

és az abból 
előállított 
hasonnevű

szivapka-
hüvely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
g j V  Egy kísérlet erről mindenkit meggyőz. H l  

Kapható: Molkóczi Ferenczné üzletében Turócz-Szt.-Máronban

Kiadótulajdonos: özv. M oskóczl Ferenczné Turóc-szt.-mártom magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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