
XXL évfolyam. 39. szám. Turócz-Szt.-Márton, 1902. szeptember 28.

Felvidéki Híradó.
POLITIKAI HETILAP.

E l ő f i z e t é s i  a r a k :
E g é s z  é v r e  .....................................................

. 4  >

A  la p  s z e l le m i r é s z é t  i l le t ő  k ö z le m é n y e k  a s ze rk e s z tő sé g re , h ir d e té s e k  és 

e lő f iz e té s e k  a k ia d ó h i v a t a l r a  c u m e z v e  T u ió i z - S z t . - M á r t o n b a k ü ld e n d ő k
H i r d e t é s e k  lo g ju t á n y o s a b b a n ,  Á r s z a b á l y  s z e r in t

L a p u n k  s zá m á ra  h ird e té s e k e t  —  e re d e t i á r a k b a n  —  m in 
den  b e l- é3 k ü l f ö ld i h ird e té s i ir o d a  e lfog ad .

N e g y e d  é v r e  . . .  . . 2  » K i a d ó h i v a t a l : A turócz-szt.-martoni „Magyar Nyomda*’. Megjelen minden vasárnap.

Haydin Imre a nem zetiségi 
kérdésről.

Haydi n  Imre országgyűlési képviseld, miután 
kerülőiének minden egyes községéi meglátogatta ésj 
Kiszuc.za-ljhelyen és Várnán nagyobb terjedelmit be
számoló beszédeket mondott, ezt az alkalmat főleg arra I 
használta fel, hogy választóit a nemzetiségi mozgalom ' 
veszélyeiről felvilágosítsa és maguktartására útirányt1 
jelöljön. A választók mindenütt nagy elismeréssel és 
lelkesedéssel fogadták képviselőjük fejtegetéseit, melye
ket közérdeküknél fogva mi is ismertetünk.

A nemzetiségi kérdést, Agymond, a nemzetiségi 
képviselők parlamentbe vonulása tette ismét aktuálissá. 
Sokan c bevonulást megnyugvással fogadták, mert azt 
hiszik, hogy a parlament a legalkalmasabb porond a 
nemzetiségi baj vívásra. Szóló nem osztozik ezek felfo
gásában, mert egyfelől nem ismer parlamentet, mely 
nemzetiségi kérdést megoldott volna, másfelől éppen 
ellenkezőleg a tanulságok arra vallanak, hogy a parlament 
nemcsak nem alkalmas a nemzetiségi viszály elintézésére, i 
hanem inkább annak elmérgesítésére való, a mennyiben j 
az immunitás örvében oly izgatások kelhetnek, melyek 
rajta kívül a büntető törvény uralma alatt nem volnának J 
lehetségesek. Ezenkívül a parlamenti nyilvánosság sok
kalta tágabb teret nyit az eszmék czikázásának és aj 
támadás és védelem tüzéből pattanó szikrák a társa
dalom oly rétegeit is perzselhetik, melyek különben a 
harczvonalon kivlll esnek, ügy vé.i, hogy ezen fölfogá
sának a magyar parlament ezen kérdésről folytatott 
eddigi tanácskozásának eredménye is ad igazat, vagyis 
inkább eredménytelensége. A nemzetiségi képviselők 
elmondották programijukat és úgy állították oda, mintha 
az követeléseiknek minimuma lenne. A többiek pedig 
úgy hallgatták meg, hogy egy jóttát sem fogadnak el 
belőle. Hol van itt a megegyezésnek legcsekélyebb 
lehetősége ?

De ne is legyen, mert igaz csak az, a mit Szé l i  
Kálmán mondott, hogy Magyarországon politikai értelem
ben vett nemzetiségi kérdésnek helye nincsen.

Szóló a mikor pártja vezérének őzen kijelentését, j 
irányadónak ismeri el, annak jogát magából a nemzeti
ségi törvényből deriválja, a törvénynek első szakasza 
világosan és félreérthetIcmiUI kimondja, hogy Magyaror
szágon csak egy egységes és oszthatalan nemzet van : 
a magyar.  Ezt a nemzetet mint ilyet semmiféleképj 
bontani nem lehet, tehát nemzetiségekre sem, melyek I 
éppen azért nálunk politikai fogalmat nem alkothatnak. 
Ha.a nemzetiségi képviselők mégis ennek használják és j 
ennek mezében mint külön politikai csoport jelennek ' 
meg a parlamenti porondon, akkor vétenek magának a i 
nemzetiségi törvénynek positiv kijelentése, akarata és 
szelleme ellen, tehát annak a törvénynek, melynek vég
rehajtására vállalkoznak. Innen helyzetük ingoványa, mert 
pártoskodásuk egyszerűen illegális.

Nemcsak törvénytelen, de nem is l é t j ogos ul t .  
Szóló a nemzetiségi kérdésről mondott parlamenti be
szédében azt a kérdést vetette fel, kit akarnak a tót 
nemzetiségi képviselők a parlamentben képviselni V a 
Felvidék értelmiségét V Nem. Mert az kizárólag magyar, j 
A népet V Azt sem, mert akik ismerjük a tót népet, jól 
tudjuk, hogy annak kebeléből külön tőt aspirációk nem 
támadnak, de nőm is keringenek. Szóló meri állítani 
hogy a tót nemzetiségi képviselők küldéso a parlamentbe 
az illc'ö kerületek népénok nem is nemzetiségi meg
győződéséből, nem is érzelméből történt, hanem ezen 
kívülálló társadalmi és felekezeti okokból, melyek ügyes 
csoportosítására a nyelv motívumát csak édes máznak 
kenték rá. A nemzetiségi pártkülönzés tehát a meglevő 
viszonyok szempontjából is valójában hazugság.

De ha a nemzetiségi kérdés már ott gyűrűzik a 
nemzet tanácskozásának hullámán: úszunk mi is elébe.

Sokan a nemzetiségi törvényt okolják miatta. A 
nemzetiségi törvény két részből áll: az egyikben kitűzi 
a czélt, a magyar államiság létét az egységes magyar 
nemzet erejében, a másik az akkor volt viszonyokkal 
számol. Ez a második tehát nem petrifikált valami, ha
nem csak addig állhat fönn, a mig a czél elérvo nincsen. 
Ez egészen világos.

Ebből kifolyólag a nemzetiségi képviselők azon 
óhajtása, hogy a nemzetiségi törvénynek elhalványult, 
elbágyadt részei uj életre keltessenek, dőreség. Mert 
ezen részek gyakorlati elernyedése nem a kormányzat 
vagy a gépozet mulasztásán múlt; hanem ezek további 
végrehajtását egyszerűen a magyar nemzet életerejo 
tette feleslegessé, emésztotte fel és az a kormány, mely 
ezek felélesztését kísérelné meg, a magyar nemzet élet
erejével találná magát szemközt, mely hatalmával abban 
a pillanatban megőrülné.

l)e hát tegyük fel, hogy akadna kormány, ilyenre 
képes és erős. Ki állhat jót érte, hogy a nemzetiségi 
túlzók mostani programijuk teljesedésével beérnék ? 
Ok maguk is csak minimumnak tartják, a minimum pe
dig tudvalevőleg nem meríti ki a vágyak teljességét,; 
kielégítése csak megalkuvást hozhat egy időre, mig töb
bet elérni nem lehet. Az ócschek után következtek az 
ujcsehek. Ki garantálhatja, hogy Veszolovszkyék után 
nem jönnek mások, kik még többet akarnak, utánnuk 
még mások, kik még többre vágyakoznak és egyszerre 
csak ott leszünk abban az áldatlan nemzetiségi tusában, 
moly mint Ausztriában, emészti nemcsak az állam egy
ségét, de a polgárok békés boldogulását is. A magyar
ság államfenntartó ösztöne és előrelátása ennek útját nem 
nyithatja, pedig hogy a legcsekélyebb engedmény e té
ren megindíthatná a nemzeti visszafejlődés beláthatlan 
áradatát, az bizonyos. A magyar államnak, hogy meg- 
állliasson, visszafejlődnie nem szabad, nemzeti tekmtet- 
bon pedig egyáltalában nem lehet.

Hiszen a nemzetiségi mozgalomnak éppen ez a 
legfőbb baja, hogy nem őszinte. Mást hirdetnek a par
lamentben és mást rejtegetnek véka alá otthon. Hallgassa 
meg valaki parlamenti beszédüket és olvassa el ugyan
akkor hivatalos szócsövüket a „Národnie Noviny"-t és 
tisztában lesz ennek igazságával.

a nemzetiségi képviselők fennen hirdetik, hogy 
pánszlávizmus nincsen, hogy az csak egy agyrém, mely- 
lyol kaján ellenségek az ö törekvésüket feketítik. Kollár 
szerint a pánszlávizmus tulajdonképen panrussizmus, 
ettől pedig ők távol állanak. Szólónak erről más a fel
fogása. Mutatja őzt magának annak a pártnak, melynek 
zászlaja alatt a parlamentbe vonultak, hivatalos elnevezése;

; „Slovenská národná strana", magyarán „tót nemző ti 
| párt". Nos Magyarországon alkotmány, történőt és való- 
! ság szerint csak egy nemzet van : a magyar és aki ennek 
ellenéro pártjának homlokára Írja, hogy a tót nemzeti
ségből tót nemzotot növelni akar, aki nemzetiségi tol
lazatából neinzoti szárnyakat bontani ^kívánkozik, az 

i tagadhat, csürhet-c^avarhat, titkolhat és szépitgethet, 
mégis csak pánszláv volt, van és az is marad.

Azt is mondogatják, hogy szeretik a magyar hazát. 
Hát ha szeretik, akkor a jövőjét is akarniok kell. Azt 
pedig jól tudhatják, hogy ebben az exponált földrajzi 
helyzetben a magyar hazát csak egy erős magyar állam 
tarthatja fenn, az erős magyar államot pedig csak egy 

: erős magyar nomzet alkothatja meg és ennek a magyar 
nemzetnek Jogerősebb forrasztó kapcsát csak a magyar 
nyolv képezheti. Miért fordulnak mégis oly vehemens 
dühhel a magyar nyelv ellen, miért csúcsosodik ki 
egész parlamenti működésűk a magyar nyelv terjedése 
ellen? íme itt a második lóláb, mely kisandit köpönyegük 
alól. Hiába óckódnak, hiába leplczgetnck : aki az állami 
nyelv térfoglalása ellen küzd és a hazai Felvidéket a 
tót nyelv kizárólagos uralma alá akarja hajtani, az a 
szó betűje szerint is pánszláv és egyik lábával ennek 
a hazának körén kívül áll.

Mert pánszláv az is, aki a magyar nyelvnek mint 
államforrasztó nyelvnek .jogos és természetes terjedése 
ellen állást foglal.

Dicsekszenek a tisztelt urak, hogy ők jó hazafiak. 
De akkor az ördögbe miért mászkálnak pártjuk főbbjei 
minduntalan hol Prágába, hol Krakkóba, hol Kievbe, 
hol Zárába és hangoztatják a szláv népek érzelmi szo
lidaritását ? Miért fogadnak és szorítanak testvéri kebelre 
idegeneket rögzött fészkükben Turócz-Szent-Mártonban 
és miért szöktek el tőlünk, mikor ott voltunk, a Felvidék 
szino-java 1893-ban? Igaz hazafiul érzelmi közösséget 
csak a haza határain bellii keres, csak itt találhat test
véreket, a kit pedig lelke máshova vonz, ne tllrt0ztos.se 
magát, menjen ki oda végleg romlandó testével is, mert 
a magyar áüadalom nemzeti fogalma kizárja azt, hogy 
itt benn ellenségek lehessenek.

Aki olvassa a tót nemzeti párt hivatalos orgánu
mának a „Národnie Noviny" közléseit, amint napról- 
napra ádáz dühhel neki ront mindennek, ami magyar- 
és mindenkinek, aki a magyarság érdekét szivén viseli, 
az tisztában lehet azzal, hogy itt nem lehet eszmei 
harczról szó, hanem egy vak gyűlöletről, már pedig 
sötét indulatoka. soha kapaczitálással, hanem csak erő
vel és hatalommal lehet legyőzni.

Azért tévednek azok, kik a nemzetiségeket jó 
löszömben a parlamentbe invitálják. Tévednek már csak 
azért is, mert felejtik, hogy ha a nemzetiségi képviselők 
a parlamentbe akczióképes számban jutnának, úgy tech
nikai eszközökkel folytonosan zavarhatnák munkáját 
és csikarhatnának ki oly engedményeket, melyek a ma
gyar nemzet fejlődésének ártalmára szolgálhatnak.

Ezért künn a Felvidék hazafias társadalma és népe 
szövetkezzék párt különbség nélkül elszánt szívvel és 
lélekkel ellenük, bent pedig a parlament részesítse vészes 
törekvéseiket rideg visszautasításban.

A Felvidék népének első sorban nemzeti béke kell, 
hogy kemény sorsával sikeresen inegküzdhesscn.

A prágai „Cas“ a Felvidékről.
Valami cseh turista, (nevének kezdő betlti: H. K.), 

a múlt nyáron végig utazott a magyarországi tótságon 
s tapasztalatairól következőképpen számol be a prágai 
Cíw-ban :

„Szomorít fold a tót föld, a hol csak panaszszót 
hallani:

Mindon lépésnél látod és érzed, hogy n em ze tü n k  
egy ágát milyen durván tiporják itt, s miképp fogy az 
orcjo. Súlyos megbocsáthatatlan kulturális bűn az . . .

A vlári szoroson túl, a morva-magyar határon bú
csúzunk a cseh felírástól. Magyarországba érkezve olyan 
benyomást nyerünk, mintha tősgyökeres magyar s nem 
tót vidéken járnánk. A pályaudvaiok fölirásai tisztán 
magyarok, tót felírások nincsenek, mindonütt a magyar 
szó hallatszik. Úgy tetszik, mintha más volna a bcszi- 
vott levegő is.

Fojtó magyar-német réteg feküdte meg a szegény 
tót vidéket. S fájdalom e réteg évről évre erősödik . . .

„30 évvel ezelőtt senki se tudott itt magyarul," 
beszélte egy vágmonti tót városka lakója, s ma napság 
a fiatalok majdnem mindnyájan magyarul beszélnek." 
Ugyanannak a városnak a szállójában, látván csupa ma
gyar újságot, azt kérdeztem a pinczértől, nincs-e tót 
újság ? A válasz ez volt: „Azt csak az úr (a szállós) 
tartja: a vendéglői helyiségbe nem szabad kitenni."

A Csorbái tónál, a Tátrában, a tombolajáték csak 
magyar és német nyelven sorsoltatik ki. Tátrafürcdnok 
magyar jellege van. A szopcsbélai barlangban magyarul 
és németül magyaráznak, Pedig a tót vidék közepén 
vagyunk. \ hamupipőke szerepet játsza itt. a tót nyelv.

Az idegen klllsöburoknak a magja azonban a tót; 
a nép széles rétegeiben — a m ienk . De szegény, tönkre- 
jutotl. Nem údvariasság az, hanem rabszolgai alázatos-

Fér *ri I  k e
rr az egyedül elismert kel

lemes izii t e r m é s z e t e s  
-----  hashajtószor. -----



r  méh h cl ni egyszerű tót paraszt a kabátos eui- VatkovUh S án d o rig  « „Ny.,g».raaSy Hiradóban", 
safc, a mm) ‘.vöt 1  b. auiolyben elismert ugyan a „Zeivena" gyűjteményének
b0mCk . .M ik  ü t  végzik feladatukat. A t e -  szépséget, az,ml,an U gbotrányoM nak  is mondja

2 Turócz-Szt.-Márton, F e l v i d é k i  H í r a d ó .

lödnek k i? Ágvontépelíidtem a Ireneséni várrél gyk- temónyt elfogadott; ezen egyesületnek gyanta ...
ay„rUödve a vidék szépségében. In élénken szemeim rinte -  nem az a ez Íja ltogy a derek tét népnek ltézl
T varázso ltam  az bilit, a mikor Oiszkra entberei a tó- és nlii kézi .parit ftillenditse, hanem az, hogy a derék
tokkal együttesen l.arozollnk a tintái Uszlóért. Mint tét ndk szivét megmérgezze, mert nem a haza iránt.
akkor s mint a késéi,Iá, a fehér hegyi csatára követ- szeretet*, ápolja bennük, hanem a panslav.zmost kde
kor,, időkben, a „.iker itt sok cseh telepedett ie, hass- gésolja, hogy a gybj.e.nény egy’ részére még esek n.a- 
„ára volt a tétoknak a M t W M « i g .  ügy m m *  gyár fel.rást sem tettek. Ezen váddal szemben védelmébe 

hasznukra válik s egy J M  jövHvd k e c m já ü  üké,. veszi a Nár. h«*.“ a „/s,véna néegylete ple ykanak, 
augusztusi Unno- aÜas rafogasnak mondva dr. 1 untocsek állítását, a mely

Morva- és
Csehországból. Bizonyára 
az itt összegyűlt tótok kebele,

Turócz-Szent-Mártonban éppen, , .  M,....... Ae szerint nevezett nöegyleínek pánszláv és hazaellonos„pltpt tiltck \  olt itt ez évben sok vendég Morva- es .................. , „ , ,, . , .
piket uitek. * óit lelkesedéssel volt eltelve tondencziájai lennének, üt magat pedig, dr. Pantocseket

* . ,ic mit ér az a lel- I>ed:S ,iazu6 feljelentőnek bélyegezi aki olcsó népsze-
............  „ .... i ‘ ,llKnn •> rttséget ha ihász, llá t mi, anélkül, hogy akár a dr. Pan-

kesedés .az olyan kíméletlen es erős ellenféllel szemben f  _ ® ___ JS_ _ v .,_ K, _  « ..Uo,.zi
Liptó-Szent-Miklóson, — úgy látszik, -  reálisabban 
tekintenek a tót ügyre. Örömmel visszagondolok az 
ottani tót előkelőségek körében töltött perczeimre.

Poprádban búcsúzom a Tátrától. Kifelejt betétien 
kép! Csak az a kár, hogy az ember nem érzi ott 
magát otthonosan, ha vendéglőbe megy. Már felmerült 
a gondolat, hogy a Tátrában cseh turista „otthon“ dilit- 
tassék. Bizonyára erősítené az ilyen központ a cseh-tót 
kölcsönösséget. A Tátra lassan eltűnik szemeim láthatá
rából s Kassára érkezünk. Szép város Kassa, de erősen

toesek, akár pedig a „Nár. Nov.“ állításainak vizsgál- 
gatásába bocsátkoznánk. megelégedéssel vcszszük 
tudomásul az utóbb nevezett lapnak azt a heves védelmét, 
amelyben a Zsivenát a panslaviziuus és a hazafiat lanság 
vádja ellen részesíteni szükségesnek tartotta; mert 
rendszerint oly dolgok és tettek ellen szokás védekezni, 
a melynek megvádolt emberre, egész jellemére árnyékot 
vetnek. Ha a „Nár. Nov.* a pánszlávizmust is ilyen ár
nyékot vető valaminek deklarálja — ha csak implicitcr 
is — védelmében, úgy, ismételjük, ezt csak megolégo-

... , . -.n;*/, desse vehetjük tudomásul s elvarjuk tőle, hogy egyel)magvarosodik. a z  itteni gyermekovóban, a méh állító- . , ,  . . .  , .
... .• , körű mén veiben is nagyobb tartózkodással lóg beszelnilag legnagyobb részt tót pénzből tartatik fenn, az ovonő . • M . , , „  •

, j . . (onui no L- !l s aviantsmusról. Szavunk van azonban a „Zsivena"e d cspkedett hoffv a tót gyermekek gyorsan tanulnak . . .  . . .
. ’ . * i • i.j i- nőegylet működéséhez is. Mi azt a törekvéset ennek azmagvarul: minél fiatalabbak, annál jobban tanulnak. f* ...

inekek magyar egyletnek. hogy tót nők kézimunkáját, a  tót motivu-Elbagyjuk az óvóintézetet
inok díszítmények alkalmazása által művészibbé, nem-

: /.étibbé s ezzel egyúttal értékesebbé és keresettebbé
köszöntése kisér ki onnan bennünket. Kassán sem a
tótoknak sem a cseheknek nincs gyülekező helyük. _ . . . 4 .. , , „ . .
. . , . , . , igyekszik tenni, csak helyeselni tudjuk, mert a művészetLáttuk az itteni színházat. Állítólag kevesen látogatják J ’ ., . u

. . .  . ., . I li i .... i... a maga legegyszerűbb megnyilatkozásaiban is, a kultúráteddig: de majd látogatjuk lobban, bizonyosan, ha a ® , ° ' . . .  , .  . .,
. . . .  , ... szolgaija, s bar a tót nők varrottasaiban, hímzéséibennép jobban elmagvarosodik. ° ’ . . . . . . . .  .
1 . . .  ... egy nem magyar stylü művészet motívumai nyilatkoz-Azt hiszem, itt mar a tótok elvesztettek poziczióikat.*

nak mog, ezek a női kézimunkák is a magyar nemzet 
Lddig a mi a  jóa \iro laiatun na r / .iy e  kultúráját szolgálják, bár közvetve, mert hisz nemcsak
Valóban nagy köszönettel tartozunk elismeréséért j felfogásnak, hanem törvényeink szerint is a tót nép tar- 

és Bubics püspökkel együtt megerősödik bennünk a | jozéka a magyar nemzetnek, s igy sajátlagos kultúrája 
tudat, hogy igen is meg kell tennünk mindazt, a mivel j js tartozéka a magyar haza kultúrájának. Hogy azután 
elleneseink, vádolnak. Nagyon rosszul tájékozódott azon-; miíéje érzelmekkel, miféle gondolatokkal történik a tót 
bán ismeretlen turistánk. A Felvidéken vagy a mint n/;j kézimunkák művészeti színvonalának emolése, azt 
neki tetszik a magyarországi „tótságonu békés nvuga- inj neni kutathatjuk, mert az érzelmek és gondolatok 
lomban élnek a tót ajkú |iolgártársaink; tótul beszélnek mindaddig, a mig cselekedetekben nem nyilvánulnak, 
egymás között, tót újságokat olvasnak, és senkinek sem nem eshetnek bírálatunk alá; s ha még azt is tekintjük, 
jutt eszébe tőlük nyelvüket elvenni. í'ldözésröl ők nem ll0gy .1Z említett női kézi ipar fejlesztése és terjesztése 
is tudnak s valószínűleg a „panaszokat“ sem tőlük hal- a tét nép vagyontalanabb nőinek bár szerény, de mégis
lotta turistánk. Az üldözést és panaszokat azok hangoz
tatják, a kiknek ez a kenyere. Mert jól jegyezze meg 
magának a Cas tudósítója, hogy a felvidéki pánszláv 
mozgalom nem a nép tömegében — mely szerinte az 
„övék* — hanem azoknak soraiban talál követőkre és 
élesztőkre, a kik ebből nemcsak hírnevet, de pénzt is 
szereznek. Nagyon kevés azoknak a száma, a kik elva- 
kúltságból ugyan, de mégis mellék czélok nélkül har- 
czolnak soraikban. Ám, hogy a tótok magyarul is meg
tanulnak ezt nem veheti tőlük senki sem rossz néven, 
mert végtére is ők maguk veszik annak hasznát. A tót 
vezető emberek mind igen jól tudnak magyarul, gyer
mekeiket is mind magyar iskolákba járatják - miért 
akarnák attól a népet megfosztani? Persze akkor nehe
zebb lenne a zavarosban halászni, a mi derék, jó tót 
népünk teljesen ki lenne szolgáltatva az ő akaratuknak. 
Szerencse azonban, hogy a magyar beszéd hasznáról 
ma már jobban megvannak a „tótságon“ győződve, mini
sem, hogy bármily ake.zió azt kisebbíthetné.

Igen is itt a Felvidéken mindent megtesszük arra, 
kormány, társadalom, hogy az aknamunkát ellensúlyoz
zuk, sőt lehetetlenné tegyük.

Bár csak mind igaz lenne, a mit a cseh turista 
irt a „Cas“-nak. Bár mindenütt a magyar beszéd hang- 
zanék, magyar felírás lenne stb. stb. De a mi legfon
tosabb, bár oly, ha nem is kiméietlcn, de erős és ki
tartó lenne az az ellenfél, mint a milyennek m inket, 
ért a jó cseh atyafi.

Igen, erősöknek kell lennünk és kitartóknak, ha 
azt akarjuk, hogy minden úgy legyen, mint a hogy a 
„Öas* tudósítója Írja.

figyelemre méltó jövedelmet biztosit, a „Zsivenau nő- 
egylet működését nemcsak hogy nem kárhoztatjuk, de 
sőt dicséretre, támogatásra és követésre méltónak tart
juk. Ez a részreliajlatlanságunk azonban, ügy érezzük, 
arra is jogosít bennünket, hogy a tót nőkről, különösen 
pedig a „Zsivena* nöegylct tagjairól egyebet is elmond
junk ez alkalommal. A nemzetükért, nyelvükért lelkesedő 
nőket, ha valaki, úgy a magyar ember meg tudja be
csülni, mert hisz a magyar ember is ily lelkesedő nőnek 
a fia ; természetes tehát, hogy mi a tót nőket, a „Zsi- 
vena“ tagjait azért, hogy a tót eszmékért, álmokért, 
nyelvért, stb. lelkesednek, jobban falán mint a férjeik 
és fiaik, elitélni nem tudjuk, mert hisz a női s/.iv fogé. 
konyább az ideálok és az álmok iránt. KI kell azonban 
sokszor Ítélnünk azt a módot, ainolylyel ezt a lelkese
désüket a világ előtt manifestálják. Az igaz lelkesedés 
nem demonstrál, amint azt tót nőink igen sokszor teszik. 
A demonstrác/.ió mindig, vagy legalább is rendesen egy 
mondvacsinált, egy mesterkélt valami, amiről a s/.iv nem 
tud semmit, a  szívben gyökerező igaz érzelmek rend
szerint gondosan elrejtőznek a világ profán szeme elől, 
intenzivebbek, és csak akkor törnek elő vehemens, ele
mentáris erővel, amikor erre az errupezióra nagy és 
elkerülhetetlen szükség van. A tót nőkben túlságos sok 
a tüntetési kedv. Ismerünk nemzetiségi vidékeket, a hol 
társadalmi téren, a jótékonyság terén mi különbséget 
sem ta|iaszfalhatni nő és nő között; a tót nők ellenben 
még a jótékonyság terén is tüntetnek : mert mi másnak, 
mint tüntetésnek nézzük, mikor egyiktik sem tagja 
azon női egyletnek, amelyek a jótékonyságot gyakorol
ják ? Legalább itt Turóczmegyében igy van ez. Ez a 
viselkedésük |iedig n; gyón is alkalmas arra, hogy a 
gyanakvó szemlélőre azt a bonyomást tegye, mintha a 
tót ideálokért való lelkesedéshez ezt az exkulzivitást és 

a „Zsivena* tót nőegylet is részt a magyargyUlülotot is szükségesnek tartanák a tót nők, 
i pozsonyi kiállításon, a hol gyűjtő- a mely felfogás azután nagyon is veszedelmes közel- 
rmot is nyert. Erre dr. Panlocsck ségben állana ahhoz, amivel dr. Pantocsek a Zsivenát

látszatát is el kel •

lene kerülniük, a mi csak úgy lehetséges, ha társadalmi 
téren ők maguk is keresik az érintkezést a tót nemze
tiségi párthoz nem tartozó magyar nőkkel. Ha ez az 
érintkezés meglesz, bátran folytathatják azt a jószámléku 
működésűket, amolylyol a tót nép szolloini és anyagi 
boldogulását előmozdítani igyekeznek, sőt több mint 
bizonyos, hogy azok a nők, akik a nemzetiségre, vallásra 
s nyelvre való tekintet nélkül gyakorolják jótékonysá
gukat, a tót nökot kulturtörokvéscikbon is támogatni 
fogják, s nem lesz senki többé, a ki n lót nők egye
sületét hazafiat lansággal vádolhatná.

Es ez lenne a természetes helyzet is egyúttal. 
Vájjon, ki az oka annak, hogy nőm igy van?

Kossuth-ünnop Árvában.
Igaz örömmel értesülünk, hogy Arvavármegyo, 

mely a budapesti ünnepségeken is az alispán vezetése 
alatt küldöttséggel képviseltette magát, szintén fényesen 
megünnepelte Kossuth Lajos születésének százados for
dulóját.

Am ez a kegyelctcs ünnep sem múlhatott el csen
des békességben, mert a Tátraiunk kuhini fiókjának 
néhány tisztviselője azt megzavarni akarta.

Tudósításunk a következő :
Impozánsan ünnepelték meg f. hó 22-én Kossuth 

Lajos születésnapjának századik évfordulóját Alsó-Knbin- 
ban. A kis megyeszékhelyen ez alkalommal találkát 
adott magának a megye összes intclligonfiája és os/.tály- 
és felekezetkülömbség nélkül, oly hatalmasan nyilatko
zott meg a kegyelet és liazatiság mogycszerto, hogy az 
ünnepségek méltóbban, szebben és nagyobb lelkesedés
sel még a legmagyarabb alföldi megyében sem folyhat
tak le. A hétfői napot csaknem teljesen lefoglalták az 
ünnepélyek. Délelőtt a róni. káth., az evangélikus és 
izr. templomokban volt ünne|>élyes istentisztelet, melyek 
mindegyikén Hulla György alispán vezetése alatt a tel
jes megyei tisztikar és az állami hatóságok testületileg 
vettek részt. Különösen kiemelendő, az evangélikus pap 
nagytisztelctü Novak Pál gyönyörűen stilizált hazafias 
magyar beszéde, úgyszintén az alsókuhini főrabbi em
lékbeszéde, a mely magas színvonalon állott. Az isten
tiszteletek ulán a megyeház disztorinébcn gyűlt egybe 
Alsó-Kubin lelkes közönsége. Alpári Lajos tanfelügyelő 

; itt közel egy óráig tartó szép beszédei mondott, melyet 
hosszasan megéljeneztek és megtapsoltak. A/, ünnepély 

' többi számait hazafias dalok cléncklése és szavalatok 
töltötték be. Este 7 órakor fényes kivilágítást és fáklyás 
körmencfet rendezett Alsó-Kubin polgársága, mely vé
gezetül az uradalmi szállodában díszvacsorára gyűlt 
egybe. Itt, az első fogás után Bulla György alispán fel- 
köszöntőt mondott ősz királyunkra, a ki annak a sza
badságnak, annak az alkotmánynak a melyet Kossuth 
Lajos vívott ki számunkra, legföbbb őre. A lelkes pohár- 
köszöntőt a közönség állva hallgatta végig és hosszan 
tartó éljenzéssel honorálta.

Tökéletlen volna tudósításunk, ha nem emlékeznénk 
meg egy kellemetlen incidensről, mely sértő diszharmó
niájával megzavarta a kogyeletos ünnepet.

A Tátrabank itteni fiókjának néhány tisztviselője 
ugyanis jónak látta a délelőtt folyamán az ifjúsági kör
menetet kifigurázni és nevetségessé tenni, a minek fo- 
lyományakép aztán az ifjuság a Tátrabank néhány ab
lakát betörte. Este. a kivilágítás alkalmával a tüntetések 

1 ismétlődtek, mert daczára annak, hogy Alsó-Kubin min
d e n  egyes háza ki volt világítva, a Tátrabank újból sö
tét ablakaival tüntetett, ami az ifjúságot erélyes „abezug* 
kiáltásokra késztette. Nagyobb tüntetés azonban a késő 
esti órákig nem volt. Ekkor azonban Ilire terjedt, hogy 
Sztyk a Tátrabank könyvelője két iskolástul! megvert és 
egy idegen ember házában elzárt. Az ifjuság erre össze
verődött és Sztyk lakása előtt tüntetni kezdett. Nagyobb 
excessusra azonban ezúttal sem került a sor, mert 
Zmeskdl Aladár iöszolgabiró azonnal személyesen fel
kereste Szlyk-et és közbenjárására az elfogott tiuk sza
badon bocsájtaltak. Sztyk és társai ellen liir szerint a 
a  bünfonyitő feljelentés személyes szabadság megsértése 
miatt megtétetett.

1902. szeptember 28. 39. szám.

Háborúság a ,.Zsivena“ miatt.
Tudvalevőleg 

vett varrottasaival 
ményeivel arany
József, a pozsonyi kórház igazgatója nyílt levelet irt dr. nyíltan vádolja. Ennek pedig még

H Í R E I N K .

Személyi hírek. K M y  Sándor v. b. t. t. 
orsz. képviselő családjával együtt Stubuyafürdöről Nagy
váradra utazott. Ifj. Justli György főispán néhány 
napi tartózkodásra Budapestre utazott. — Chabada Jó
zsef volt orsz. képviselő és Hutska Tivadar főerdö-taná- 
csos Stubnyafürdönck régi hűséges vendégei, a fürdőt 
elhagyták és Körmöczhányára utaztak.

Főpapok Rnttkán. /'WoV Ipoly pAiionlialmi fő
apát titkára kíséretében vasárnap délután Kassáról Hu-



39. szán).
bics püspök látogatásáról visszatérőben Kuttkán átuta
zott és a kézséget megtekinto'to. Kedden délután púdig 
Himely Károly beszterczebányai püspök fordult inog 
Kuttkán, kit a r. katli. egyház község elöljárósága és 
a ruttkaiak is számosán melegen üdvözöltök a mi az 
agg föpásztort láthatólag igen1 kellemesen érintette. Ki- 
mely püspök Bécsbe utazott a trónörökös látogatására.

Nemzetiségi albizottság Toróozban. így ne
veztük el azt a bizottságot, a melyet még 1900. évi 
deczember hó 27-én küldött ki Turóczmegye törvény
hatósági közgyűlése. Ezen a gyűlésen ugyanis Három 
székmogyének a nemzetiségi törvény módosítása tárgyá
ban hozott határozata került tárgyalás alá, a melyet a 
közgyűlés elfogadott; egybon ifj. Justh György főispán 
elnöklete alatt Keniczky Kálmán alispán, Berecz Gyula 
kir. tanfelügyelő, Kcviczky István árvaszéki elnök, Műd- 
rony Pál ügyvéd, Pietor Ambrus lapszerkesztő, bizott
sági tagokat megbízta, hogy a felvidéki tót nemzetiségi 
viszonyok tanulmányozása után memorandumot szerkesz- 
szenek. Ez a bizottság, az elmúlt évet, a melyben a 
választási harezok a kedélyeket izgalomban tartották, 
nőm vélte alkalmasnak arra, hogy ezt a szorfölött ké
ny os ügyet nyugodt tárgyalás alá vehosse. A választá
sok pedig azt eredményezték, hogy 4 tót nemzetiségi 
képviselő került be a Házba, a kik valamennyien el
mondották nagy hamarjában kívánságaikat. Majd a po
zsonyi határozat, mely a felvidéki viszonyok alapján 
sürgeti a nemzetiségi törvény módosítását még inkább 
nyilvánvalóvá tette, hogy TuróczVármogye részéről kü
lön Memorandumnak felterjesztése fölösleges. E tárgy
ban a f. hó 24-én délután megtartott albizottsági gyűlés 
hozzájárult Keviczky István árvaszéki elnök, előadónak 
javaslatához, a mely szerint kimondja, hogy miután a 
pozsonyi határozat a felvidéki viszonyok alapos ismerete 
alapján készült a külön fölterjesztést szükségesnek nem 
tartja. Csak Pietor Ambrus jelentette ki, hogy a nem
zetiségi törvényt nem rovidiálni, hanem végrehajtani 
kívánja.

— Kossuth ünnepek. Még mindig kapjuk a tudó
sításokat, a melyek árról tesznek tanúságot, hogy a 
Felvidék hazafias magyar közönsége valóságos nemzeti 
ünneppé avatta szeptember hó 19-ét. Körmöczbdnydn 
a város intelligentiája vallás különbség nélkül gyüleke
zett az ág. h. ev. templomba, a hol ltaab Károly espo- 
res mondott hazafias szellemű szent beszédet. A város 
díszközgyűlést tartott, a melyet Palkovics polgármester 
nyitott meg. Ünnepi boszédet mohdottak Suhayda Ká
roly városi jegyző és Vizy Ferencz főreáliskolai tanár.
— A znióvdraljai Magyar Olvasókör szintén ünnepelt 
és a nagy nap estéjén közös vacsorát rendezett, a me
lyen Somogyi Géza olnök méltatta a nap jelentőségét.
— Beszterczehdngaról Írja munkatársunk : Az ultratótok 
egykor álmodott Vojvodinájának kijelölt székhelye 
Beszterczebánya, nagy lelkesedéssel és fénynyel ülte 
ineg a nevezetes évfordulót/ Délelőtt 10 órakor, taracz- 
kok dörgése közt, mogindttft a hosszú menet az ág. 
evang. templomba, hol Mikler Sámuel gyönyörű beszédje 
és Sztehlo G. emelkedett oltári imája áldozott a nap 
emlékének, befejezésül a Hymnusz, melyet az egész 
közönség énekelt. Az izraelita zsinagógában dr. Lenke 
Manó rabbi méltatta Kossuth Lajos érdemeit. Az ünnep
lés folytatása este 7 Ófakor kezdődött. Az egész város 
fényes kivilágításával egyidejűleg fáklyás menet vonult 
a szorongásig megtelt főtéren lévő Unnopiosen fbldiszi- 
tett városháza elé, molynek erkélyéről Weisz Gyula vin. 
főjegyző remek beszédben elevenítette föl Kossuth La
jos emlékét, majd Ferenczy-' Odöh vin. t. főjegyző sza
valta el ez alkalomra irt ódáját. Ez alatt a Főtéren lévő 
szükőkútból a  vizsugárral egyidejűleg kitörő lángkévék 
és színes tüzek nappali fényt árasztottak az egész térre. 
Itt is Hymnuszszal végződött az ünnepély, a moly aztán 
az evangélikus egyesület termébon előadott műsorral 
méltó befejezést nyert. Erre áz ünnepélyre igazán büszke 
lőhet Beszterczebánya polgársága s velő ogyetomben 
Zólyommogye közönsége, mely ily fényes tanpjelét 
adta hazafiasságának.

-  Stobnyifürdöről egy igen mcgszivlolésre méltó 
levelet kaptunk lapunknak egyik barátjától. Ebben a 
levélben az van elmondva, hogy a mosócz—zniói járás
nak magyar intelligentiája általában nem érti, hogy 
miért maradtak el a múlt évben a vasárnapi összejövo- 
telek és miért nincs már most intézkodés arra, hogy 
ezek az összejövetelek ismét megtörténjenek. Ennek a 
járásnak magyarsága minden társadalmi érintkezést kény 
tolon nélkülözni, mert nincs egyetlen helyo, a hol tö
mörülhetne. Ezt a szétszórtságot igen jól enyhítették a 
hetonkinti üsszojövetclek. Ma már arról sem lehet jog
gal panaszkodni, hogy a fürdőben a kellő ellátásról 
nőin lenne gondoskodva, inért a mostani bérlönok elő
zékeny és pontos kiszolgálásáról, üzletének szolidságá
ról mindenki elismeréssel nyilatkozik. Ajánljuk őzt a

Turócz-Szent-Márton
kérdést azok figyelmébe, a kik hivatva vannak a kez
deményezést megindítani.

— A gazdasági cselédek és munkások segélye
zése tárgyában a múlt vasárnap délután ifj. Justh 
György főispán a központi és járási tisztviselők és más 
érdeklődőknek közbovonásáva! értekezletet tartott, a 
melyen Csejjcsdnyi Sándor vili. tb. főjegyző ismertette 
az intézményt. Az értckezlelen részt vett Justh Ferencz 
orsz. képviselő, az országos gazdasági munkás és cseléd 
betegsegélyző pénztár központi igazgatóságának tagja, a 
ki ezenfelül mint ezen törvénynek olőadója az ország
gyűlésén, szintén felvilágosítással szolgált egy-más kér
désben. Abban történt megállapodás, hogy a járási fő
szolgabírók a jegyzőkkel együtt járják be a községeket 
és a helyszínén ismertessék meg az intézményt a gaz
dákkal meg a munkásokkal is.

— Kinevezés. A közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Vargha Béla oki. tanítót, a ki nemrég Ulricli Vendel 
znióváraljai állami tanitóképezdei gyakorló iskolai tanító 
helyettesítésével bízatott meg, a szilágymegyei Várme
zőre állami iskolai tanítóvá ncvoztc ki.

— Kramer A Oornp. Megírtuk a minap, hogy 
Kramer Aloin német rodaktort Temesvárról kiutasították 
s hasonló elbánásban nagykikindai kollegáját, Kom 
Arthurt is kívántuk részcsittetni. S ez most már meg 
is történt, sokkal hamarább, mintsem reméltük. Kom 
Arthurt a nagykikindai rendőrség kiutasította a városból, 
mivel oda való illetőségét nem tudta kimutatni, a városi 
tanács pedig, ahová ezért fordult, ezt tőle megtagadta. 
Még csak az kellene, hogy ilyen firmáknak illetőségi 
jogot adjanak tisztességes emberek lakta városokban!

— Halálozás Schiefncr János a körmöczbányai 
állami főreáliskola volt torna tanára, életének 35-ik évébon 
szeptember hó 21-én elhunyt.

— Ax Istenféli Národnlo Novlny Annyi tücsköt- 
bogarat, mennyit ez a lap egyik utóbbi számában össze
hadar, már régen olvastunk együtt. Nem rég mint isten
félő  mutatja be magát és Páristól kezdve, a hol állító
lag 11 pogány vallás van gyakorlatban, egész a piisjwki 
székhelyekig mindenütt azt tapasztalja, hogy a pogány
ság van terjedőben. Az állami intézmények istenittetnok, 
az egyház alapél veit és dogmáit elfolojtik. Ezt persze a 
legutóbbi napok eseményeire vonatkoztatja, a mikor 
Kossuth Lajos születésének 100 éves fordulója alkalmá
ból az ország mindon részében hálaadó istenitiszteletet, 
ünnepségeket tartottak, a hol Kossuthot mint a magyar 
szabadság megváltóját dicsőítették. Ebben a nagy hazafi 
istenitését állapítja meg, a mi pedig pogányság. Hát ha 
ez pogányság, legyen pogányság — de legalább igaz. 
A „N. N.“ szerint az is a pogányság felé vezet, hogy 
az utóbbi időben az ifjúság testi nevelésének is foko
zottabb gondot fordítanak. Belzebub által akarják az 
ördögöt kiűzni! Am ezekre nincs mit mondanunk, mint 
azt, hogy a testi nevelés szükségét a modern kultur 
politikusok már régen megállapították s bizonyára nem 
szorulnak^ a N. N. istenfélő paedagogusaira, a mikor 
arról van szó, hogy az ifjúság nevelését irányítsák.

— Gyújtogató Abrahámfalnn. F. hó 22-cn éijcl 
nagy veszedelemben forgott Ábrahámfalu. Éjfél felé 
tűzi lárma riasztotta föl a falu lakóit, a kik Breczkó 
felé siettek, hol egy gabonával telt csűr már lángban állott. 
El is pusztult mindenestül. A veszedelem annál nagyobb 
volt, mert nagy vízhiány uralkodik a községben most 
is annyira, hogy a tűzoltók vízhiányában tétlenül voltak 
kénytelenek a tüzet nézni. De alig gyülekezett a lakos
ság a  tűz köré, már más oldalról is tüzet jeleztek. 
Lángokban állott Folkusliázy Boldizsár csűrje is, am ely 
szintén a lángok martaléka lett. Ekkor a fejetlenség 
már oly nagy volt, hogy az emberok csak ide-oda fut
kostak tehetetlenül szemlélve a pusztítást. A gyújtoga
tás esetét csakhamar megállapították, sőt a gyujtogatás- 
sal gyanúsított embert is csakhamar elökoritették és 
kevés hijján múlt, hogy a nép dühének áldozata nem 
lett. Dérer György az a gonosz lelkű ember, a ki 
azért követte el rémes tettét, mert a legények, a kik 
a falu korcsmájában mulattak, nem engedték tánczolni. 
A gyujtogatót, a ki tettéi bevallotta elfogták és bebör
tönözték.

— Kivilágítás Ruttkán. F. hó 19-én Ruttkán ki
világítást is rondoztek. A Daloskör tagjai lampionokkal 
és fáklyákkal bejártak a községot. A kivilágítást élén
kítette a sok transparent és a Kossuth képek, a melyek 
az ablakokban voltak elholyezvo.

— Elitéit nemzetiségi Izgató. Szegődi tudósítónk 
táviratozza: A szegedi esküdtbiróság tárgyalta Bacsics 
Pál szabadkai czipész izgatási bűnügyét. Babics a Sza
badkán megjelenő Névén czlmü bunyeváez lap egy 
márcziusi számában „A nemzetiségi kérdés az ország- 
gyűlésén* czim alatt közleményt tett közzé, melyben 
arról panaszkodik, hogy a bunyeváez nemzetiség nyelvét 
és vallását a magyarok elnyomják és megszégyenítik, a 
bűnös közhivatalnokok pedig nem tartják tiszteletben a 
nemzetiségi törvényt. Bár Bacsics csak négy elemi 
osztályt végzet és a czikk az övénél sokkal nagyobb 
értelmű fejlettséggel van megírva, elvállalta a szerzősé-

F e l v i d é k i  H í r a d ó .
get és a bíróság hat havi államfogházra és 200 korona 
pénzbüntetésre Ítélte. A védő senuniségo panaszt jelentett 
be az ítélet ellen. És aztán akadnak még, akik nem 
tartják szükségesnek a nemzetiségi törvény hatályon 
kívül helyezését, mikor a sajtónak ilyfajta vitézei még 
külön sokácz és bunyeváez hazát és nemzetet is tudnak 
a szerencsétlen órában született törvénybe bolema- 
gyarázni.

A ruttkai Daloskör Kossuth finnepe, a melyet 
l. hó 19-én este az állami iskola helyiségeiben tartott 
meg, várakozáson felül jól sikerült. A ruttkai intelligon- 
czia teljes számban megjelent, sőt sokan ki is szorultak 
a  tágas teremből. A Daloskor több hazafias dalt adott 
elő, majd Veszély Imre olvasta föl Kossuth életét és 
működését ismertető munkálatát, Krausz Sándor pedig 
egy alkalmi költeményt szavalt el. A mindenképen jól 
sikerült ünnepségot a Szózat elénoklésével fejezték be.

— A turóoz-szent-mártonl Kereskedő Ifjak 
Egyesülete — mint lapunk múlt számában jelezve volt 
— vasárnap, f. hó 21-én délután saját helyiségében 
ünnepelte Kossuth Lajos születésének száz éves fordu
lóját. mely alkalommal Bindf. Id Annin elnök lendületes 

| megnyitója után Moskóczi József olvasta fel hatással Ká- 
! kosi „Foliász“-át, ezután pedig Steiner Samu lapunk 
munkatársa tartotta nagyszabású ünnepi beszédét, melyet 
szűnni nem akaró éljenzéssel jutalmazott a hallgatóság.

, Az ünnepély Bindfcld Annin hatásos zárószavával ért végett, 
i Ezen ünnepségre mint ez e lap hasábjain közölve volt,
| vendégeket is szívesen látott volna az egyesület, de 
I bizony a vendégek elmaradtak s csak a tagok auóztak 
a hazafiui kegyeletnek. — Sajnálatos körülménynek kell 
betudnunk azon rideg részvétlenséget, mit ezen fiatal 

I törekvő magyar egyesület, ünnepsége iránt tanúsított a 
helybeli magyarság!

Jókai együgyű és Istenkáromló. Kültökirá- 
i lyunk, Jókai M., gyönyörű ódát irt Kossuth Lajos sztt- 
i letésnapjára amelynek legszebb, legmagasb röptű részeit 
j  istenkáromló ogyügyüségeknek bélyegez a „Národnio 
Noviny." Az óda olsősora: „.Száz esztendeje múlt., hogy 
az égből a földre leszálltál, — is ilyen blasfcmia. Persze, 
akiknek a költő nyelve spanyol fal, annak ez a mon
dás is istenkáromlás: de a ki a mngyar költészetet, 
különösen pedig Petőfi, Arany és Jókai költészetét és 

I a magyar népköltészetei ismeri, az csak mosolyogni tud 
: ilyen együgyű kritikán. „Nem anyától lettél . . .* ki 
ne ismerné ezt a gyönyörű dalt, amelyre a  „N. N.* 
kritikusa — ha ismerné — bizonyára azt fogná rá, 
hogy perverz dolgokról énekel. — Ugyanabban a köz
leményben „rabbirmának“ gúnyolja ez a lap Rákosi 
fohászát, amelyet — szerinte — az egykori Krcbsl irt 
Kossuth ünnepélyére. Mindezekhez nőm kell kommentár !

Nagy pánszláv gyülekezés Szent-Pótervárott. 
Mint az orosz lapok írják a czár beleegyezését adta 
ahhoz a tervhez, hogy 1904-ben Szent-Pétcrvárott pán
szláv. vagyis az összes szláv népek közreműködésével 
müiparkiállitás rendcztcssék, melynek bevallott czélja az 
orosz és más szláv népek között közvotlon kereskedelmi 
és ipari összeköttetést létesíteni. Arról persze nem szól
nak az orosz lapok, hogy ezt az alkalmat arra is fci- 
akarják használni, hogy a szláv népokben az összotar- 
tozandóságnak érzetét is ébren tartani akarják. Pedig 
alighanem ez a főczél, a müiparkiállitás pedig csak 
ürügy. Mert ugyan, mi czélja lőhetne annak, hogy a 
magyarországi tótok, szerbek, liorvátok kereskedelmi 
összeköttetésbe lépjenek a mindenképen s főleg iparil g 
hátramaradt oroszokkal V

— Tűzoltók gyűlése. F. hó 2l-én a vármogyc^ 
több községének elöljárósága meg tűzoltói gyűlést tar
tott Turócz-Szent-Mártonban abból a czélból, hogy a 
vármegye területén levő tűzoltó egvosületek lépjenek 
be az Országos Tűzoltó Szövetségbe. E végből előbb a 
vármegyei tűzoltók szövetségét alakította mog az a 15 
község, a molynok képviselői a vasárnapi ülésre meg
jelentek. A gyűlést liévay László báró hívta egybe s 
azon részt vett Lukács Gyula a tűzoltó ogyletck orsz. 
felügyelője is. A jelen volt egyesületek képviselői a 
vármegyei szövetség megalakítását kimondották és véd
nökül ifj. Justh György főispánt és báró Révay Gyula 
orsz. képviselőt, elnökké Boniczky Kálmán alispánt, ügy*

i vivő elnökké pedig báró Révay Lászlót választották 
meg. Este, a Magyar Kaszinóban társas vacsorát ren
deztek a tűzoltók, a molyon több fölköszöntöt is mon
dottak.

-  TŰZ. Már-már állandó rovatot nyithatunk a 
Turócz-Szent-Mártonban előforduló tűzesetek rcgistrálá- 
sára. Legutóbb csütörtökön éjjel égett lo ismét egy csűr 
a Tátrabank épülete közolébon. Szerencsére szélcsond 
volt, a tűzoltók is gyorsan megérkeztek és szokott buz
galommal a nagyobb veszedelmet elhárították.

A politikai élet na gyot változott Magyarországon 
az utolsó négy esztendő alatt. De sokkal inkább meg
változtak a változott politikával a sajtóviszonyok. Nem 
pártok, irányok, törekvések, elvek szerint sorakoznak a 
lapok, hanem jóformán mind megannyi, kivétel nélkül a 
hatalom szolgálatába szegődött. Úgyszólván egymagában 
maradt szabad, független, szókimondó újságnak a főváros
ban az Egyetértés, a mely harminezhat esztendős múltjá
hoz híven, ina is függelton, minden irányban s egyetlen
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ura, a melyet szolgál: a közérdek. Hogy ez i* van 
olyan jó gazda, mint a kormányhatalom, mi se bizonyitja 
jobban, mint hogy ez a kedvelt újság épen most külön 
nagy palotába költözhetett, a hol hatalmas nyomda, hat 
óriás rotácziós géppel áll rendelkezésére. Itt Írják legelső 
publiczistáink, legjobb Íróink az egyetértés-t, mely 
nemcsak múltra, terjedelme és rrteshltsegre, de irodalmi 
értékre is első újságja az országnak. Karácsonyra ez az 
újság nagy értékű es páratlan érdél ességü meglepetésben 
részesíti összes elötizetöit. az újonnan be'épöknek pétiig 
(a k’k legalább egy negyedévre elötizet’ie'c) már most 
nagybecsű ajándékkal kedveskedik. Kossuth Lajosnak 
leghívebb, legjob arczképe ez a teljesen ingyen küldött 
ajándék, elegáns kartonlapon. A képet Morelli tanár 
metszette fiba, s a Franklin-társulat nyomdájában készült. 
Az uj előfizetők ezenfelül megkapják Gábriel I) Annunzio 
most folyó regényének „A halál diadalá“-nak eddig • 
megjeleni összes folytatásait. Az egyetértésnek, — me
lyet most, az uj évnegyed küszöbén kiválóan ajánlunk 
olvasóink figyelmébe, — előfizetési ára negyedévre öt 
forint, egy hónapra egy forint nyolezvan krajezár. Az 
előfizetések, — legozélszerübben postautalványon. - - a z ; 
Egyetértés kiadóhivatalába küldendők: l \ .  Vármegye-, 
utcza 11.

Orvosi körökben már rég ismert tény. hogy a 
Ferencz József keserüviz valamennyi hasonló vizet, 
tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél 
fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk 
határozottan F e r e n c z  J ó z s e f  kesorüvizet.

4 Turócz-Szt.Márton,

Felelős szerkesztő lle re e /. I .y n la .  
Főmunkatárs: ll.in fi Jsinow

Ezennel ajánlom a különféle vetőmagvak 
legkiválóbb fajtájait, különösen b ú z á t és re . 
zso t, továbbá takarmányul l<ul<oriczát, kor. 
pút, tak a rm á n y lisz te t stb.

Raktáron tartok:

Superfosíat- ég ftiomâ alakliszt-
műtrágyát legkiválóbb a téli vetésekhez, igen 
olcsó árakban.

Veszek mindenféle gabonanemüt és hü
velyes veteményeket a rendes napi árakon.

I s ö w t J  ( M ó r
gabonakereskedő.

Turóoz-Szent-Márton

F

Ggógy- és asztali ^zőlö.
5 kg. nugyszomos édes . K 3*50
f> „ asztali körte . . . • » 3 .—
f> „ Ananus d in n y e .................. 3.

hérmciitvo utánvét mellett.
1<H) kg. görögdinnye 24.— K ab itten. 
Nagyolib szállít Hiány nál külön ajánlatok.

Sárkány József
Gyöngyös.

e l v i d é k l  H í r a d ó .
Mindenkinek njitnUmtó

a most 40. kiadást ért l)r. Mllller orvosi ta
nácsos müve :t

bántott ideg- és
sexual-rendsserről

va In mint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér bekül lése ellenében 

portoiucnteseii küldi
Ciirt Köbér, Braunsehweig.
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Mirigydagaaatoknál, görvélynél. angol betepsógeknól. bőrkiütéseknél 
köszvénynél. csúznál, torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő,[sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlóul az általá

nosan kedvelt és sokat használt

Z . a h u s e n  tülo - j ó d -  v a s -

esu ha-máj-olajat.
A legjob és leghatásosabb csukamájolaj. Gyógycrejére nézve fölül
múl minden hasonló készítményt és újabb gyógyszert. Ize fölötte 
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat kI». 100000 
iiveg' legjobb bizonyítéka jóságának és kedvcllségének. Számos 
elismerő és köszönő levél. .Ma 3 és 6 Kor., utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyelni a 

gyáros ezégére: l.a lm ^ o n  gyógyszerész, Bréma. — Kapható:
Toperczer Sándor gyógyszertárában, 

Tnr.Szt.-inártonban.

8 Kr. 50 Csodálatos 8 Kr. 50
a hatása az én „Meteor" nevű villamos zseblám
pámnak. A legjobb villamos fény, melyet ilyen 
kis lámpa által elértek. Nélkülözhetetlen zsebbell 
szerszám mindenkinek. A szolgáltatást soha meg 
nem tagadja. Viharban és szélben mindég nyu
godt, nagyszerű fény! Pompás ajándék. Nagy
sága 10X6 cm. súlya csak 100 gramm.

Ara 0 Kr. 50. 3 drb vételnél pót telep „in
gyen. Két hónapon át képes világítani. A pénz 
előleges beküldése {mellett vagy utánvéttel. Ár
jegyzék villamos újdonságokról 30 német fillér le
vélbélyegekben. Prospektus ingyen.

S. Günsberger
Blelefeld. Turnerstr. 11. a

Villamossági czikkelnek főelárusitó helye.

2012— 1902. tkv. sz.

Árverési liirdelméuyi kivonat.
A turócz-szonl-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi. 

hatóság közhírré teszi, hogy .Matula Pálnak .Matida sz. 
Krcs Anna elleni végrehajtási ügyében Szucsán köz 
ségben fekvő, a szuesáni 585. sztjkvben A I. 1 sor. 154. 
hrsz. a. felvett s kiskorú Matula György. József és Emí
lia nevére irt ingatlanra a I)ula Máté utólag ajánlóit 
020 kor. kikiáltási árban az árverést elrendelte és hog\ 
a lénnebb megjelölt ingat lanság az 1902. évi Október 
hó 16-ik napján d. c. 10 órakor Szucsán községben a 
község házánál meglartamló nyilvános árverésen el Iör 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat lanság 
I becsárának P)°/0-át készpénzben, vagy óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. Járás bíróság, mint tkvi hatóság.
T. .SzL-Márton bán, 1902. évi aug. hó 3()-ik napján.

Kolossy Miklós, kir. aljbiró.
4310 - 1902. urb. sz.

Hirdetmény.
bcsztcrc/.ebáuyai kir. törvényszék mint úrbéri 

bíróság közhírré leszi, hogy Balogh Simon és társainak 
a Lászlófalvi 49—55 sz. tjkvben foglalt közbirtokosság! 
erdőkre vonatkozólag, .a tagosításnak megengedése iránti 
4310/1902 p. sz. alatt beadott keresete folytán, a szük
séges nyomozás megtétele és adatoknak hivatalból 
leendő beszerzése czéljából határnapul a helyszínére 
Lászlófalva községbe f. évi október hó 20. d. e. 9 
óráját kitűzte, s álihoz Lehotzky István kir. törvényszéki 
bírót kiküldi.

Miért is az érdekelt felek ezen határnaphoz való 
megjelenésre ezen hirdetmény által idéztetnek.

Kir. törvényszék
Besztcr.czebányán 1902. évi szeptember hó 20.

Boleman
elnök.

Az őszi szezon közeledtével van sze
rencsém a divatot kedvelő nri hölgyek 
figyelmébe ajánlani Turóc-Szt.-Márton- 
ban a Kucsera-féle házban fonálló s a

Hölgyek figyelmébe!

legjobb hírnévnek örvendő...............

'női divat  v a r r o d á ma t

BŐHM ALBERTNE.

, cs. és kir.

hol is a legújabb párisi és bécsi di
vat szerinti női ruhák a legpontosabb
kiszolgálás mellett készíttetnek............
A n. é. úri hölgy közönség további 
szives pártfogását kéri kiváló tisztelettel
O O O O O O O O O O O O O D O O O O O O O O O O O O O O O O

Í S E I F E R T J  ÓZSEFPOZSONY, Halászkapu 4, o
o 
o o
q  udvari 
o fegyver 
O  szállítóo o o
O  HENRI PIEPKIt KHEDKTI

O  DIASNA-FEGYVEREIHÖli
O  n^ys/intr
ORaitenel K.iU.isn.'ikiili fegyverekből
O
O  *
O  Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és legjobban lövő vadász- Q  
a  fegyverei és kimerítő leírásai. \ • I unint számos előkelő vadászat kedvelő és Q  Z hivatásos vadász referene/.iájával. úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel X 
O  szolgálok. 2 T

8 CS. és kir. állami áruda által osztrák magyar füstnélküli I. számú 
vadászati és tárcsa lőporral töliöit töltények, topábbá szállítok minden fajta O 
! kész vadásztöltényeket mindenkor pontosan és frissen töltve, minden káli ~

Őo
O Saját lövölde. A pozsonyi 
Q  alkalmából vnilá-/t'm:y véreim. - 
q  kiállítva, melyek f iadók is. mit i a t. k

O O O O O O O O O ü O D O O O C iü O O O ü O Q ü O O O O O O
Kiadótulajdonos özv. Moskóczl Ferenczné

-A-3 á.n lj a. d/ú.s x a k t á i a t
KUNT FIIIG YES-félo

k ii I ü n I c íí c s a c /  é ] c s ö v ii 
fegyverekből 

e r e d e t i  gryáiri á r a k o n .

berühöz legolcsóbb árun.

Vadászati, utazási ás sport-különlogcssógok.
II. Mezőgazdasági országos kiállítás O
.olász- -zköz'  imili i'  váliiN/iékban lesznek Q  

•" esés figyelmébe ajánlok. Q

Egyedül valódi angol

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

Az livoirok felszereése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. 1. A tüdő 

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elej> i 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő Itatással \ m 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. ■ 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. .Meglepő gyorsan gyógyít gyón i 
görcsöt, kólikát és s/.akgatásokat. r>. Jótékony hashajtó és vérn-z 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypocliondriát és melankóliái 
és előmozdítja az étvágyat és emésztési. •*. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog és száj
betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, ngv- 
mint böpörsenés, sipoly, szemölcs, égési sob. fagyott testrész, riili, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, s/.akga- 
tást, kösz vény t. fiiliájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyelte 
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák-magyar m* 
na.chia minden postuálltftliására 1 2  kicsi, vagy fi dupla üveget I 
ko'onáért hozatni. Bosznia és Herczegovinába I kor. <’•" fillér. Ke 
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo

zása vagy lefizetése mellett.

M t P r f  Q 7 P t1 V P H  9  m'*tMr önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is ktla- 
iV l lC l  l  O A .CI1V G U  . tilsa van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá 
cziót vagy amputálást, hu

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi
centifolialtenöcsét

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van. a fájdalmak egyhitésében
pedig elérhetetlen. Valódi centi folja kenőcs basználtatik, a gyermekágyasok , mellbajainál. 
a tejelválasztás akadályainál, mcllkeményodésnél, vörlieiiynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
Bélieknél lábakon és csontokon, sebeknél sósestiz. dagadt lábaknál, sőt esontsztinál is ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél: az idegcntestek kiválasztásánál, mint iiveg 
és faszilánk, liomok, dara. tövis stb. ; niindeiil'éie daganat, kinövés, karbiinkuliis, uj 
képződmények, valamint ráknál, kíiröminéregnél, körömdagniintnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, eget! sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdagauatot, flilbajt és a gyermekik sebesedénél 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely tjtomagoláasal, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt korona öO fillér. Számtalan elisme-ö bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok baiuisitványok vételétől és kérem vigyázni. Iiogv 
minden tégelyen a ezég: -őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregr.tda" beégetve 
legyen.

K két gyógyerejél 'a felUlmulbatlan szer, sobasein romlik cl, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebi) és batliatósabb, és sem a meleg, sem pedig a lódcg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat } 
vagy efféle sokszorosan ajánll hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekért csak 
Ickfeljebb a pénzt dobjuk ki, liapcm maradjunk -sak e mellett a két régi elismert jó. 
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan, világbirii szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimezni :
Thiery (AdolO gyógyszerész Limited Örangyal-gyógyszcrtára. Prcgrada 

Ilohitsch Sauerbrunn mellett.
Köz)., raktár Budapesten : I örök .1. gyógyszer.-sz, Zágrábban: Miltebaeb ,1. és BéesheiG 
l’.iadv <\ gyógyszerésznél. \ elében kapiiato Gazdik János gyógyszertárában Kórmöczbányán-

N\oin. .a 1 iir<>(•/■-/. n: uárioni magyar uyomdában. Moskúczi F.-nc.
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