
XXL évfolyam. _ 44. szám___________ Turócz-Szt.-Márton, 1902 aoveinbey.

Felvidéki Hiradó.
Turócz-Szt.-Márton, 15)02 november

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

8 kor 
. 4 »
. 2 •

POLITIKAI HETILAP.
IA lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 

.előfizetések a kiadóhivatalra czunezve TuróiE-Szt.-M ártonba küldendők

Kiadóhivatal A Magyar Nyomda*1.

Hirdetések logjutányoHahhan, árszabály 
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — 

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda elfogad.

Megjelen minden vasárnap.

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

XIII.
A fentiekből megismertük a eseli-tót nem-

Ezzel elő is adtam mindent, a mi a cseh- neíiez^eu> a magyar nyelv tanulását, hasznos 
l- iip  útbaigazítást nyerhetnek az irodalmi tót nyelv-

(„Rukovat spisov-

művelődésének az be^  _  e'nnek megirílsánál a kezem nem volt 
magya! koz e- megkötvej _  eddigi népnyelvi ismereteim mér

egész tartalma teliét, felvetésétől kezdve a be- esettel köttetnek, így : nehj’baj skalou, notoé 
fejezéséig mint közművelődési kérdés volna tár- briisom, nckrúf kolesom s az a tót, a ki ez 
nyalandó. Hz által semmit se vesztene a nyelv- alapon az iskola, az egyházi szószék vagy az 
tudós a tudomány, s a politikus a politika irodalmi termékek nyelve alapján tanul ma
szempontjából . . . gyárul, így fog magyarul beszélni: ne mozgass

A politikai motívumok hangoztatását min- a kővel, ne forgass a köszörűvel, ne forgass 
zetegységro törő irány múltját és jelenét. Un- denosetre lehetőleg kerülni kellene e fontos a kerékkel stb. stb.
tudatosan és kitartóan csak a csehek jártak kérdés gyakorlati elintézésénél. A szókütés ezen jelentőségeire vezetendő
el e kérdésben. Hogy miképp alakul ki a cseh- A politikai motívumokat e lmrczban bát- vissza a legtöbb nyelvhiba, melyet a tót em
lőt nemzetegységre törő irány leijközelebbl ja- , . .u l  átengedhetjük a cseheknek. Közmüve- bér, tanulása kezdetén, a magyar nyelv szel
epje, az most már, a mellékkérdések megvi- lődési elveinkkel legbiztosabban hozzáférünk a leme ellen elkövet. S a szókötésnél felme- 
lágitása után, nagy részben a magyar intéző kiirik u t()t nóp szivéhez s a csehek által is fel- rttlő ezen eltérések azok az akadályok, a me: 
érdeklődésén fog múlni. Szerény nézetein szerint jgmert poétikus leikéhez. Közművelődési czél- lyek a tőt embert a magyar nyelv tükélete- 
e kérdésben csütörtököt fog mondani minden jónkkal megnyerhetjük a független tót Írók selib elsajátításától leginkább elriasztják, 
bürokratikus intézkedés, hisz azok a közegek, 'zömét is, mindazokat, a kik a tót nép igaz (Azok, a kik akár a szószéken, akár az 
a melyek hivatva volnának a bürokratikus in- harAtai ti a kiket nem a cseh-tót nemzetegy- iskolában, akár a tót hírlapok hasábjain a tót 
tézkedéseket foganatosítani, maguk is öntudat- Slv  nagyzási hóbortja ösztökél . . . nyelvet használják, s ezentúl nem akarnak
lanul a csehesedés befolyása alá kerülnek. ~ ' ' szolgálatokat tenni a osehesitésnek s küzvetv^
mihelyt tót szóra nyitják meg ajkaikat. A mi 
ellen tehát maguk tehetetlenek, azt hiába akar
nák sújtani vagy akadályozni -  másoknál. '.u! röl irt kézikönyvemben,
Az eleseliesedés folyama nagyon erős már és 5eJezésl11 elmondj «■ m g gy - - > jö nej ,.e6i slovenskej“) Turócz-Szent-Márton 1902,
a sokaság akaratlanul úszik az áramlattal. Sem Lak’̂ tó t  n ^ h é ly e f  a melynek a 'lói szókötésröl szól, részé

it! már csak egy segítség van: A lót él.dekó kívánja, hanem

“ ",agya'' "yelV“ek a lékéhez képest már is egVenjogusitottdm a tót 
fogadtatása s a cseh könyvanyagnak mielőbb MA|. ,ml az a ténv is sokat lendítene a népnyelvnek fentem htett s hason ó szokotési 
jó tót könyvanyaggal való ellensúlyozása; maKyai. nvelv felvidéki érdekén, ha megszül,- sajátosságait az ; irodalmi tót nyeli szókotL.i 
illetve helyettesítése. Egyúttal szükséges, hogy ^  ,. ,sr!, é,  elesel,esedAt irodalmi sajátosságaival.)
a cseh nyelv n magyarországi ev. tót, egyház- ... . s, (íílí(, fordított munka A tótok 1)11 kulönösen segítené elő a magjai

,Ót t " S  “  tót népnyelv " 5

cseh'ny< dvnek'az8 ev .'tó t Ü h S S i é ^ b ó j  Ü S f fZ S S S * *  ^ V m ^ T e fv  ^ S ^ ö z e i  való
való kiküszöbölése1 néucül épp ú g y sóban keresne Még,lést . ■ bán hatalmas eszközzel szaporodnának. Jelen-
rendszabály a cseh könyveknek Üldözésé a i)0 másképp is fontos a tót népnyelv. rakodva e részben a maiivar
jó tót könyvanyagnak egyidejű előteremtése gok tekintetben megkönynyiti a magyar nyelv | r(lekérSöl Hogy „ennyire szükséges a

“  LlVapja. A ' S h l t ° ’S i n s k y  '“" T t ó t  népnyelv belső szerkezetén, s a Ö T a
többször említett füzetében tején találta aszó- szökincsén is észrevehető, hogy évszázadok hossza ^
get a mikor ezt mondta, megakarván okolni sora szor0s szomszédságban volt
a cseh irodalmat a magyar tótságon: nyelvvd. \  cseh befolyás nem ve. . . az C olából,'a körülményei folytán magyar vi-

„Hogy U tanulatlan tötök is megértik a magyar szomszédság e hatását a tótok falvai- kel.m s közszolgálatban alkalmazást
cseh könyveket s olvassák azokat, arról a Imii eléggé paralizálni. Így p. o. « tót ne,,nyelv- nem u  lld i  ál toMb a magyar
„ m a g y a r - könyvkereskedők tehetnének bizony „ek a szókötése sok lek,„tetben megegyez a ma- M lvb/n ^  az iskolábanszerzett m agyar nyelvi isme- 
Ságot, a kik jó üzletet csinálnak a cseh re- nyelv szókincsével. Hogy a dolgot érthetővé ^  mm iimiiU.söztetbM. Hiába alapítunk ré- 
gényokkel.” Hasonlóképp a ponyvairodalom tegyem, megvilágítom azt néhány példával: v nlagyal. könyvtárakat, magyar könyvet
terjesztői és mások. Természetes, hogy ez Tótul azt mondom: uólm sa to (remeslo), vf hidapof kezébe nem vehet, mert az isko- 
úton a könyvkereskedés kapzsiságának a szele rozumiem to (slovo.) Magyarul: tanulom azt (a ^  m  u m(Jg ,]em talluli hogy azokat kel
esük a cseli irodalom szemétjét fújja el a tűt mesterséget), értein azt (a szót.) Az ige a tót- megértse, s szótára nincs, a mely őt a
Ságra. De kitetszik ebből, hogy a tót. nép szel- bán is s a magyarban is egyformán a negyedek "  . toMbi lailMsdlM támogathatná.
lemileg éhes, hogy a cseh könyvet is megérti, esettel köttetik. De az irodalmi tót nyelv sze- lnstruktoj.,.a társalgóra, élő tanítóra neki nem 
Imlátkürónek megfelel.- (Collati Slovákj" 121.) rint ilyen esetekben az igék n h a rm a d *  m e lle l. hijdn akarm „m  akarva fénytelen

A tót népnyelvnek az átkutatása es tudó- köttetnek. így: uenn sa tamu (remes u), ''"jjj; UmHÍmi arról, hogy m agyar könyvel vagy hír- 
máuyos feldolgozása mindenesetre fáradságos miéin torna (slovu), s az ez alapon tanuló tót ’ m nyelvben ' tovább
feladat. Azt hiszem, hogy nem kevesebb fá- ember Így fog azután magyarul beszelni: tanú-
radságba fog kerülni a népnyelv alapján meg- lók annak (a mesterségnek), értek annak (aszó- LftssBn aztán elpárolog a fejéből az a kis 
reformált írott tót nyelvnek a független tót nak) stb. magyarnyelvi tudomány is, a melyet fáradsá-
irók által való elfogadtatása. ; Még néhány példát annak a inegvi ági- ^  s/ e|.zett az „kólában, s 20 éves korá-

Az. írott tót nyelvnek népies tót alapon tilsára, hogy a tót népnyelv alapján mily ^  mái. ta,An oM tort) Uogy mohón falja a
való átalakításához okvetlenül meg kell .nyerni könynyü magyarul tanún. : ose|, könyvből a cseh nyelv szavait és kifeje-
a független tót Írók zömét. Ez azt jelenti, Tótul: nehyliaj skalu, netoé bius, nekiüt ismerősei körében ez úton bizto-
hogy a mozgalmat olyan mederben kell tar- koleso. Magyarul: no mozgasd ,a kó\e nt ^  An#k „ műveltség látszatát, 
tani a mely alkalmas arra, hogy azt végle- forgasd a köszörűt, ne forgasd a Keleket, 
ges' czéljához elvezesse. . Tótban is meg a magyarban is - a ««,

A tót népnyelv átkutatását és gyakorlati tik az ige. Már az irodalmi 
czélokra való felhasználását. azt állítjuk, van. Hz már jelentékenyen me

magyar nyelv népiskolai tanításának az ered- 
méuytelensége. A tót ifjúság, ha egyszer kilép

gyárban is a 4. esettel kötte-
tótban másképp Egyedüli czélom, a mint elül kijelentettem, 
•heziti a maggal’ az volt, hogy Összegyüjtsem a cseh-tót nem-azt állítjuk, van. Hz már jelentékenyen ... |7— .

„ lút „én közművelődése kívánja. A kérdés „yelv tanulását, mert a cseh nyelv szókötéséi kő- zetegységro vonatkozó adatokat Íme, ezt meg- 
a 1 Az irod. nyelvben az említett igék a 7. tettein. Ennek során megvilágítottam néhány

Hiradó 27. 28. ii>. •'*!. :U

r « m i r z  • ikl  h c » c r f f az egyedül elismert kel
lemes izii t e r m é s z e t e s  
-----  hnshajtószer.
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mellékkérdést is. Ezzel a publiczisztika, a hi- ultrák, szavukra nőm lohol adni sommit, mórt a tények Unkssányi Józsefné, özv. Soest Ottónó. Hchultz Lujosnc, 
vatásos politikusok s az intéző körök figyel- ellenük szólnak. Halljuk o tények ogyikót. Mogirtuk Sohőnaicli Viktorné és Somogyi Gézáné; — s mint von-
mébe ajánlom soraimat.

Budapest, október hó 18.

A nemzetiségi törvény revízióját sürgető vár

volt mi is, hogy egy amerikai tót újság — ugyanaz, (légek: Borbély Kálmánnó, Justh Anna, Soest Alioo, 
amelyből a magyarországi ultratótok is érintkezéshon Zorkóczy Arain, ilj. Justh György főispán, Dávid János 

i állanak, — azt a magyar lobogót, a melyet innonhazul- várnagy és Boldis Dezső joghallgató sfb. 
ról a tengorontúli magyaroknak elkllldüttok „rongynak* Az elnökség javaslatára 8 árvának 120 koronát, 
esúfolta, h ez ellen a magyarországi tót nemzetiségi sajtó (32 állandóan segélyezett szegénynek 193 koronát és 

megyei határozatok az egész nemzetiségi sajtót meg- egyszóval sem tiltakozott, sót még csak egyetlen egy rósz- j jr, uj  folyamodónak 1(19 koronát, összesen tehát 485 
indították. Arról már beszámoltunk, hogy mii mondanak | »*aló szót se talált némely tengerentúli véreiknek eme hal- koronát szavazott meg a választmány, s egyben — ugyan
ehhez a tót túlzók lapjai, a melyek képtelenebbnél-kép- lation és minősíthetetlen gazsága ellen. Megírtuk, hogy csak az elnöklő grófnő javaslatára — elhatározta, hogy 
telenobb kiíakadásokra ragadtatták el magukat. De arra egy másik amerikai tót lap, amely az imént említettel deczcmhor 14-én d. u. .'1 órakor karácsonyi Ünnepet 
egyik som gondol, hogy a nemzetiségi törvény revízió- egy húron pendíti, a minap angol nyelven jelent meg, | i-cndez a segélyezése alatt álló 50—60 szegény gyermek 
jának kérdését éppen a lót túlzóknak vakmerő tulka- J  csakhogy Kossuth Lajost, annál jobban rágalmazhassa az jiészérc, a kiket ez alkalommal fel fog ruházni. A szere- 
pásai terelték napirendre; ehhez hozzájárult még a tót amerikaiak előtt, s hogy ugyanazon angol kiadású szá- tétnek ezt a szép ünnepét a megyeház nagytermében 
nemzetiségi képviselőknek szereplése, a kiknek bőszé- mában Mudrofi Pálnak s még egy sereg más tótnak az fogják megtartani az egylet hölgyei s a rendezőségbe a 
dóiból ország-világ értesülhetett, arról a hazaliatlan irány- arczképeit közölte az a lap — dicsőítés czéljából. Hát következő választmányi tagokat kérték lö l: Berccz Gyű- 
zatról, melyet a tót túlzók követnek. Mindoz együttvéve akadtak és akadnak itthon is gyászmagyarkák, akik a |áné, Reviczky Istvánná, özv. Unkssányi Gusztáváé, 
végre megindította az országos mozgalmat, a melyet Kossuth Lajos nagyságát jelérni, tehát megítélni nem Schultz Lajosné, Kolin Hugóné és Kossuth Ella. 
most már nem igen lehet megakasztani. Érdekes, hogy tudják, de elvégre a menyboltozaton szelíden és méltó- Ezzel kapcsolatban arra kéri a választmány úgy a 
az újvidéki Zastava, a szerb radikálisoknak közlönye ságosan fénylő Hold nem igen törődik az őt megugató AWegylet és választmányának tagjait, valamint a vármegye 
egyik legutóbbi számában azt Írja, hogy ez az akczió ebek éktelen csaholásával . . . Am más a lobogó kér- területén lakó összes hölgyeket és emberbarátokat, hogy tekin 
„egy nagyon szomorú jelenség, mert Magyarország any- dése! Az amerikai tót lapok felfogása szerint a magyar tettel a felruházandó gyermekek nagy számára, amely az 
nyira el van adósodva, hogy 10 év múlva teljesen tönkre lobogó nem egyéb, mint hitvány rongy, s mivel magva- ünnepig előreláthatólag még növekedni Jog, mindenféle 
fog menni közgazdaságilag, a minek politikai követkéz- rok, tótok, oláhok s mindnyájan, akik itt ez országban viseltes és uj ruhaneműt, lábbelit stb. (fiuk és leányok 
ménye is igen mély hatású lesz.* Azt ajánlja, hogy lakunk, egyazon hazát valljuk magunkénak, tehát lobo- számára), az imént felsorolt rmdezőbizottsági tagok bár- 
jobb lenne a nemzetiségek üldözésére irányuló akczió gónk is csak egy : a magyar lobogó, minden magyar melyikéhez, vagy pedig valamelyik választmányi vagy egy- 
helyett olyan politikát folytatni, mely a belbékét szilár- honpolgár, tehát a tótul beszélő is, tiszteletben kell hogy l,:ti taghoz, legkésőbb deczember In! 1-éiy elküldeni szives- 
dabb alapokra fektetné és a megelégedett nemzetiségek- tartsa és tartassa másokkal is, hazájának ezt a külső kedjenek. Ruhaszöveteket is köszönettel fogad el s elké- 
kel vállvetve egy boldogabb Magyarországot megterem- jelvényét, a ki pedig azt megtenni merészeli, azt ellen- szitteti a választmány.
teni. A „Zastavau tehát mégis fenyeget bennünket és ségének kell hogy tekintse. A hazafias érzületnek az /I gyenge termés, az uralkodó nagy drágaság s más
közgazdasági romlásunkat jósolja meg 10 esztendő alatt, alfája ez, s jól tudjuk, hogy lobogósértés miatt véres hábo- körülmények következtében a szokottnál is nagyobb Ínség 
A mi a fenyegetést illeti, attól .nincs mit tartanunk, mert ruk is folytak már egyes nemzetek között. Csak a mi ná- mutatkozik megyénkben s a szegényebb lakosságnak a lég- 
Magyarország pénzügyei lm nem is rózsásak, de nem rodnistáink nem tudnák ezt? Nyilván nem akarják tudni szükségesebbre a gyermekek ruházatára sem telik mindig, 
is aggasztóak. Arról bizonyosak lehetnek a Zastava hi- mert ugyanazon amerikai tót sajtóban, a mely a magyar amiért aztán ezeknek iskoláztatása, nevelése is szenvedni 
vei, hogy a magunk dolgát majd csak eligazítjuk ma lobogót, tehát az övékét is, rongynak mondja, még di- kénytelen. Segítsünk hát a hol és a mivel segíthetünk! 
gunk, úgy a mint ezt hazánk történetének tanúsága szerint csőittetik is magukat, holott ha tényleg valami hazafiság Minden adományt hálás szívvel fogadnak a szegények, és 
igen válságos időben már többször meglettük. A mi pe- félét éreznének kebleikben, — utálattal, megvetéssel a ki jó t fesz másokkal, az első sorban önmagával tesz jót! 
dig jó tanácsait illeti, ezekre csak a/, a megjegyzésünk, kellene elfordulniok ama bizonyos véreiktől, akik ott a _  —  _
hogy mi hazánk nem magyar ajkú lakói iránt állandó messze idegenben, ahol őket a magyar nemzet büntető 
szeretettel és becsüléssel viseltetünk, de csak addig, keze el nem érheti, egykori hazájuk szent jelvényét 
inig általunk és velünk keresik boldogulásukat. Amint ócsárolják és gyalázzák, tanujclét adva ezzel sivár és 
azonban Belgrádra, Szentpétervárra, Prágába, Bukarestbe gonosz lelkületűknek, amely nemcsak itt hagyatta velük 
stb. tekintenek s ezekről a helyekről várják a maguk hazájukat, hanem még meg is gyülülteti, becsmérelteti 
helyzetének javulását és a mi romlásunkat, szemben fo- is velük. Hiszen az igazi, a becsületes tót, akinek ősei 
gunk állani és belügyünket is úgy rendezzük, hogy azok ezer évnél tovább laktak itt a magyar Felvidék kies C8elJC*dnyi Sándor megyei tb. főjegyző és Dugovicli Ti- 
akik ilyen tendencziákat követnek, azok lehetetlenné völgyeiben, messze idegenben is vissza-visszavágyik szú- föszámvevö kíséretében szerdán a mosócz—zniói 
tétessenek. Egyszóval a ki nincs velünk — az ellenünk, kebb hazájába, a kis tót faluba, a szegényes fakuny- íanis S5í0*íía bírói hivatalát vizsgálta meg.

hójába. Potom pénzért dolgozik, fárad, takarékoskodik, . ~  Ozambel Samunak lapunk jeles munká
im niui e müiAivAet „Arit AithAti. havn tön - hn „edi*- ******* nagy figyelmet kellett cikksorozatát,

A tótok szervezete Amerikában.
Amerikánsko Slovcnské Noviny* czimü pánszláv

lap részletes kimutatása közöl az úgynevezett „Amerikai t(1.tt. a,,°l rokonai élnék, ahová álmai, vágyai, képzelete zetegységnok azt a törekvését, a melylyel a tót nyel 
Tót Egylet" nevű pánszláv tót társulat tagjainak szá- vissza-visszaviszik, mégis emlékezetében marad, s még vct megsemmisíteni és azt a csehhel pótolni törekszik.

H Í R E I N K .

Lapunk mai száma a kettős ünnep miatt ma 
szombaton jelenik meg.

— Hivatal Vizsgálat Ifj. Justh György főispán,

, . , ... . .. tarsanak nagy figyelmet ke tett czikksorozatát. a cseh-. kópia s mihelvcst szerit ejtheti, hazaj ön;  ha pedig ■■ , ,  ...A pittsburgi 1 . , . . . tót nemzetegysegrol. mai közlésünkkel befejeztük. Kiváló
pánszláv tát ncm j |lhet' "S.V '"aSy»r lla2ala s a 2  ■> '*.1. ■> >101 S2lllc- tudásunk ezen munkájában kiinulnltn n esdi túl nem-
ti Amerikai te,t- a 1*°1 rokonai élnék, ahová álmai, vágyai, képzelete zetegységnok azt a törekvését, a melylyel a tót nvel-
gjainak szá- vissza-visszaviszik, mégis emlékezetében marad, s még vct megsemmisíteni és azt a csehhel pótolni törekszik,

máról. Eszerint 1902. szept. 30-án a társulat tagjainak igy is szereti és tiszteli azzal a lobogóval együtt, melv A,n azt *lissz,|k» hogy ennek feltüntetésével több szol-
szám'1 185HII volt és üzen sok ezerre inc,nő tag az hnzáját k u M eg jelképezti. Ilyen a becsületes lót em- * lí" mif  « ok » **»
Egyesült Államok területen széthúzódó 408 vidéki ősz- . , . , ' .' , . . . .  hírlapok, a melyeknek minden második szava cseh cs
tályba van sorozva. K társulat főelnöke Ambrozc, fő- ,crnek a gondolata, érzülete s ilyen az Amerikában élő a melyeket a még meg nem inételyczctt tót testvéreink 
jegyzője pedig Feriencsik. Ezen egész egyletnek lelke ,ótok többsége és ezeknek a lelkületét igyekszik meg- ma liolnap már meg sem értenek. Viszont a magyar 
tudvalevőleg Rovnyanek, aki e társulatot magyarellenes rontani néhány amerikai gazember, aki a nemzetiségi társadalom is tisztán láthatja most már, hogy a cseh-lót 
czélzattal vezeti és hogy e ezélzatnak a társulat tagjait méregkeverést mint mesterséget, jó pénzért űzi, mint ,,cnizotegység nemcsak ideális törekvés, hanem igen is 
.„inéi jobban mognyevp közludomás szerint a társulatot „k4r ,  c3izmadiaságo.. Mi lenne hát a mi tót túlzóink [°"[0 5 C  ’ " l"clvet koll,i
úgy rendezte he, bogi az nemcsak kizárólagos szláv , . . , kell kísérni.
irányban műveli a tótokat, hanem betegség és háláló- ,(,|adata’ N őiessége, ha tényleg hazafiassá;, es a népük _  Beteg alispán. Beniczky Kálmán Turóczvár- 
záz esetén nagyobb összegekkel segélyezi a tagok csa- '!?»* szeretető vezérelné cselekedeteiket? Minden józan megye alispánja a mull héten erős meghűlés követkoz- 
ládjait. azonkívül a tót. munkások részére foglalkozást ember Ítélete szerint azt kellene tenniük, hogy a méreg- tőben több napig kénytelen volt a szobát őrizni. JoRn-
küzvetit. A megtakarított pénzek részére bankokat léte- keveröket, a nép megrontóit kitagadják a tót néptest lég azonban már minden Imim túl v.n « , n|, |m„s tett. a visszatérők részére hajójegyeket áru és mind- . 0 . . . . . .  . , 7 .... .. • . g .uonuan mai minaen Dajon túl van s a napokban

, ... . ;.....; „,;ii,,i<1 , i . . kohóiéból s minden lehető módón ápollak amerikai ve- átves/i liivitiKinnL- vav..i/.«iWezen kulturális es ipari vállalatnak Rovnyanek a kor- . . .  . 1 ' nivai.ii.mak vc/eicsct.
Ultinn ura. És hogy ezen társulat működése minő halai- l0 |kbcn a hazájukhoz, a nemzethez, az itthon maradt — Iskolafelavatás Folkusfalun. Folkusfalun ebben 
inas arányokat ültőit, mulatja azon kiirlllmény. hogy bccsUlotos jó néphez való szeretőid és ragaszkodást. A „ hazafias kis községben már niitt-bon szervezték az 
néhány hónappal ezelőtt a fenti ,  AmerikánskoSlovenské miglen pedig ezt nem teszi; amiglon hallgatag moglü-1 állami iskolái, de az'imézel csak most intett saiát épít-
Nuvmv" mellett, mely nem rendes napokoni, hanoin .n ő- r,k. hogy hazájuk, nemzetük lobogóját rongynak csúfol- leiéhez Ennek a íohvilásári -vüll össze visárn-m délu ról-időre jelenik meg kezdet óta, az amerikai angollá- : . 4 1 ; , • ... . . , a a niav.na.sara gv ült össze vasarnap delu-
pok nagyságában „SlovcnskV- Denník- czim alatt tót an0" k"  ne,,CSalok es meregkeverók, sót Ián Folkusfalvának apraja, nagyja, ünnepi díszbe öltözve,
napilap indult meg. — Es ennek a szervezett tömeg- e/'ekko érintkezésben is maradnak; amiglen beleegyez- A bejárónál fenyő gályákból zászlókkal diszitett diadal 
nek ellensúlyozására mily elenyésző semmi az, a mit n°k. sőt megtiszteltetésnek veszik, ha ez az amerikai 
eddig teltünk. Nem tudjuk eléggé hangoztatni, hogy az J zugsajló politikai viselkedésüket dicsőíti: mindaddig senki 
amerikai magyarság Jiazalias szellemének megőrzésére, i hiszi cl nekik, hogy csak ogv szikrára az igazi 
az eltévelyedettek visszalioditasara most mar a kormány . 1 , « • 1. * ö
beavatkozása szükséges. Mert közismert dolog, hogy 
ezeknek nagyobb része idők folyamán haza tér, a mi
kor aztán lelkűkben magyar gyűlölettel természetszerű
leg csatlakoznak az itteni pánszláv agitátorokhoz és 
szaporítják a belellonségeknek számát. Itt a legfőbb 
ideje, hogy alkalmas férfiak induljanak az amerikai 
tarthatlan állapotok enyhítésére.

7. az amerikai kapu volt fölállítva, a szép és tágas tanterem is csino
san volt feldíszítve. A vendégek, az iskola gondnoksága 
és községi elöljáróság, valamint a tanulók a tanterem- 

mzfn linzi.fisagnak iss.unnya.ljon köblükben. Fucta, ben gyülekeztek. J W  (Írnia kir. lanfolllgyolö inelo- 
non verba loyuntur! . .

A Turóc/.i Jótékony Nőogy 
választmányi gytilése.

et

gén üdvözölte a megjelenteket és felkérte a község lel- 
készéi, hogy mielőtt az iskolát hazafias rendeltetésének 
átadnák, lássa azt el az egyház áldásával jeléül annak, 
hogy az állami iskolák kiváló gondot fordítanak a val
lás erkölcsi nevelésre, l'olareczky András ág. Ii. evang. 
lelkész igen szép és hazafias szellemű beszéde után 

Múlt vasárnap -  okt. 2(J-án tartotta meg a megáldotta az uj iskola éjiülotct. Majd Berecz Gyula kir. 
Nőegylet választmánya ez évi utolsó gyűlését J u s t h  tanfelügyelő méltatta ennek az iskolának fontosságát: 
í o r o n e z n é  gr .  B a t t h y á n y  M á r i a  elnöklése megemlékezett H lassics Gyula vallás- és közokt. m. kir. 
mellett. A megyeház kisterme ezúttal szépen megtelt a miniszter kegyességéről és Halász Ferenc/, osztálytaná-

i'lyi scii iiliakniotl az. ellen, liogy a .  ő ba- vóhiszlmány lagjaival ós a vendégekkel. Az egylet liszl- esősnek jóságáról. .........lylyel a liazalias szellemű köz-
viselői közül jelen voltak: Zorkóczy Tivadarné, dr. Slra- súgnék eddigi tántoríthatatlan magatartását azzal jutái-

A pánszláv lnizafiság.
Az utóbbi megyei közgyűlésen több tót bizottsági tag 

hangosan és erélv
zafiságuk kétségbe vonassuk, a mint hogy a tót národisták 
a sajtóban, az országgyűlésen s mindenütt hol erre alkalom asz Adolfné, özv. Rakssányi Gusztávné, Bánfi János, mázták, hogy az iskolát teljesen államköltségén épiU«4-

li'.iOOIlfl. 1/ II.. J.a 1/ ni...... Il.'.l.. » ........*1 ........................  . .1 .... ■ * ' *
ezést, hogy az uj 
nyelvében is ma-

kínálkozik, igen nagyra vannak az ő I,az:,óságukkal s Kossulli Klla és Kolosy Béla s a vál. tagok közül: dr. lék HU. Azon reményének a.... I kifejezést begy 'az aj
ráfognának. rágalomnak mondják a „sovinisták- azt az Beniczky Akosné, Berccz (Jynláné, Bonná Béláné, dr. nemzedék már nemcsak érzésbe,: d ' 
állítását, mely.......... ‘ ....... . 1 . . . .  . . . .  ...................

....»*„* W " '" -  08 11:1,15 J »k»l>"é- Korlésí! Kevieaky Islvánné, gyár lesz. Ifj. / J n l , s i m á n  Hil,II,irlakostói nyelven
ha,„„ nyomatékosan Inrdessek is  ezt nagy garral a tó t . Kulin Hugóné, Kircbmayer Gyíizdné. Náthán llenrikné, ! buzdította Kolkush.lv:. lakosságál :, további bazaüas ma-
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gatartásra és nri*H, hogy iskolájukat ii melyben legdrá
gább kincsük gyermekeik növelése, tanítása folyik be
csüljék meg. Majd Thomka Ferenc/, közs. birő a kll/.ség 
nevében köszönte meg az állam jótékonyságát, llgó 
László tanító pedig arról biztosította a jelenlevőket, 
hogy minden törekvése oda fog irányulni, hogy iskolá
jából vallásos, hazájukat szerető növendékek korllljenek 
ki. Megemlékezés történt még Thomka Imréről, a ki az 
iskola sorsát mindig szivén viselte és annak részére tel
ket is ajándékozott ezen felül végrondelotilog 1000 ko
ronát hagyott annak jókarban tartására, .v növendékek 
hazafias énoke és versei után kedélyes lakomára gyűl
tek egybe a vendégek, a melyen ifj Justli György 
főispánt, Bcniczky Kálmán alispánt, Borecz Gyula kir. 
tanfelügyelőt stb. éltették.

— A trebosztól Révay-féle birtok eladása tár
gyában az egész bét folyamán tárgyaltak az illetékes 
tényezők. Ajánlatokat tettek báró Révay Gyula orrá. 
képviselő, a Michnik család és az ürszágh-féle konzor- 
czium.

Egyházi hírek. Itlm dy  Károly beszterczehányni 
püspök legutóbb több oly személyi változást rendelt el, 
melvok bennünket is érdekelnek: Longauer János znió- 
váraljai scgédlelkés/.t, ki mint az ottani tanitóképezdo 
hittanára is közbccsülésnek örvendett, Libctbányára 
administratornak nevezte ki; helyébe Me'iclier Rezső 
ruttkai segédlelkészt, ennek helyébe pedig Uhrin János 
segéd lel készt rendelte ki.

— Tót szlnlelőadás Stubnyafürdön, a melyről 
lapunk előző számában megemlékeztünk, vasárnap este 
tényleg megtartatott. Az odasereglott tótok a fürdő he
lyiségét teljesen megtöltötték. A lótok jóval több érdek
lődést tanúsítottak a maguk mulatsága iránt, mint a mi
lyenek a magyarság mostani Összejövetelei, a melyen 
mégazokseiu igen jelennek inog, a kik ott helyben laknak.

UJ pap. Klimo Vilmos pribóczi ág. h. evang. 
lelkésznek fiát Kálmánt a múlt héten szentelték föl pappá 
Pozsonyban. Az ifjíi lelkész dr. Haitik Frigyes püspök 
mellett nyert alkalmazást, a mely állását Halassa-tivar
inál on már el is foglalta.

— Azok az ártatlanoki A „Nár. Nov." vezető 
helyen bedákol a nyakába akasztott legújabb sajtópere 
miatt, mert — ítgy mond ö a törvénynek még ma
gyar nyelven való idézésével is kimutatta, hogy igaza 
van, a Wlassics miniszter rendeletének pedig nincsen 
igaza s mégis pert kapott. — Mát ezen nincs mit cso
dálkozni. Ez a lap már annyira belelovalta magát rög
eszméibe, hogy helyes judiciuma elveszvén, nem kúpos 
megítélni azt, mi ktllömbség van a tárgyilagos kritika 
— a melyet törvénynyel, kormány rendelettel szemben 
is gyakorolhat a sajtó, s ami legszebb joga neki, — és 
áz izgatás és lázitás között. Különösképen vonatkozik 
ez a lapnak perbe fogott dolgozótársára, aki akár nagyra- 
látásból, akár beteges izgatottság miatt a tisztességes, 
tárgyilagos vitatkozás helyett oly hangot honosított meg 
abban a lapban, amely azokra a bizonyos amerikai lajiokra 
emlékeztet, amelyek szerkesztőségében a brandy és a 
revolver a rondos szerszámok és döntő érvek és a hol 
sejtelmük sincs arról, hogy a személyeknek, vélemé
nyeknek és elveknek kölcsönös tisztelete mellett is le
het vitatkozni s a vélt vagy való igazakért harczolni.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Medzibradszky Margit felsőtureseki állami 
elemi iskolai tanítónőt a lorontáhnegyei csösztcleki ál
lami iskolához helyezte át.

— Szláv áramlatok és hazánk. Esterházy János 
gróf, a főrendiház tagja e czlm alatt irt a szláv nemze
tiségi mozgalmakról egy nagyobb szabású tanulmányt. 
A 126 lapuvi vaskos fílztt csak egy fejezete ama terje
delmesebbnek ígérkező tanulmányoknak, a melyeket 
„Nemzetiségi Tanulmányok" czlm alatt szándékozik 
időnként közzétenni. Esterházy János gróf neve nem 
ismcrotlen a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó publi
cisztika mezején. A nyáron egy éve múlt, adta ki tanul
mányát amaz erkölcsi összeférhetetlenségről, mely, 
lehetetlenné teszi, hogy valaki az állam magyar nemzeti 
jellegét tagadó nemzetiségi programúi alapján tagja 
lehessen a magyar nemzet törvényhozásának. Jelen 
tanulmányában a pánszláv törekvésekkel toglalkozik A 
pánszlávizmus irodalmának beható ismerete alapján elő
ször is meghatározza, hogy miben áll a szláv eszme 
fejlődése, jelenlegi állapota és a jövőre vonatkozó 
törekvése? Egy következő fejezetben a pánszláv pro
paganda egyetemes ké)iét rajzolja meg monarchiánkban. 
„A pánszláv propaganda speciális képe a magyar 1'elvi
dókon" czlm ti fejezetében pedig bőséges adatokkal és 
idézetekkel tárja fel azt az aknamunkát, a melyei az 
éjszaknyugati vármegyékben a tót nemzetiségi politikusok 
évek óta egyre növekedő vakmerőséggel folytatnak. A 
tanulmányt befejező Zárszó-bnn előadja ama nézeteit, a

F e l v i d é k i  H í r a d ó .
melyek azokat az. eszközöket jelölik meg, a melyekkel 
elejét lehel venni, a pánszláv Üzelmek eiösödésének, 
erre vonatkozó nézeteit a következő három pontba 
foglalja össze: I. A kormány feladata : a csoh-tót, ille
tőleg a pánszláv üzelmek hathatósabb ellenőrzése és 
ebből kifolyóan minden külföldi befolyásnak távoltartása, 
a hnzafiatlan nemzetiségi elemek eljárásainak megnehe
zítése és megtorlása. egy szóval a nemzetiségi állam 
eszméjének megtörése. II. A törvényhozás feladata: 
kimondani a nemzetiségi politikusok erkölcsi vagyis 
politikai összeférhetetlenségét. 111. A kormány és a 
társadalom: támogassa és becsülje meg a hazafias nem
zetiségi elemeket és csinálja meg a felvidéki magyar 
bankok trustjét, a tót pénzintézetek trustje megcsinál
ható, annak bizonyítására két táblázatban közli e pénz
intézetek főbb adatait az 1900 évi mérleg szerint. A 
füzetet „Szemelvények a pánszláv propagandára vonat
kozó hírlapi közleményekből" czlm alatt a legutóbbi év 
szláv mozgalmainak valóságos Okmánytára zárja be. A 
sok tudással, erős magyar érzéssel és hazafias buzgó- 
sággal megírt füzet nemcsak becsületére válik a lelkes 
magyar főárnak, de meg is érdemli, hogy elolvassák 
mindazok, a kik politikai kérdésekkel foglalkozni sze
retnek. Az, elegáns kiállítású füzet ára 2 korona és 
kapható minden hazai könyvkereskedésben.

összejövetel Stubnyafürdön. a stubnyaftirdöi 
összejövetelek eddig ólé nem igen sikerültek, a minők 
nagyrészt* a kellemetlen időjárás is oka volt. í gy hall
juk azonban, hogy most vasárnap november hó 3-án 
már többen fognak az összejövetelen részt venni, a mire 
azért is szükség van, hogy a felső járás hazafias érzelmű 
lakói egymással találkozhassanak.

Vitás papválasztási Ügy. Broznobányán, min 
onnét írják, nagy háborúságot csinált a Cserei Emil 
tsztmártoni esp.-plébános lemondása folytán üresedésben 
lévő róni. kath. plébánosi állás betöltése. A képvisolő- 

' testület ugyanis úgy határozott, hogy a város lévén a 
kegyur, a plébános-választás a közgyűlésen történjék és 
a képviselőtestület minden tagja valláskülömbség nélkül 
gyakorolhatja szavazati jogát. Fölebhezés folytán az ügy 
Zólyom vármegye közigazgatási, bizottsága elé korülvén, 
a közig. biz. úgy döntött, hogy a plébánost csak a róni. 
kath. vallásu képviselők választhatják. Ezt a határozatot 
az ágost. hitv. képviselők mogfelebbczték a kultusz
miniszterhez, ami viszont nagy visszatetszést szült a róni. 
katholikusok között, akik úgy okoskodnak, hogy a 
város csak 1416 koronát fordít a róni. kath. egyház 
segélyezésére, inig az ágost. evang. egyháznak 2704 
koronát ad, még sincs joga az ágost. evang. papválasz
tásba befolyni; nem méltányos tehát, hogy az ágost. 
hitvallásunk befolyhassanak a róni. kath. papválasztásba. 
A vitás ügyben nagy érdeklődéssel várják a minister 
döntését.

Ámítás. A „Nár. Nov." Wlassicsnak brassói 
stb. iskolalátogatásairól szólva azt az állítást koczkáz- 
tatja meg, hogy, ha a turócz szent-mártoni tót gimnázium 
még fennáll,ma s azt Wlassics meglátogatná, arról győ
ződne meg, hogy ott a magyar nyelvet a törvény ren
delkezése szerint tanitolták. — lvz megyarán mondva: 
ámítás, mert a „Nár. Nov/1 emberei, mint közvetlen 

I tanúi a tót gimnáziumok működésének, nagyon is jól 
tudják, hogy miért zárta be a magyar kormány a tót 
gimnáziumokat. S mivel ez a lap állandóan azzal is 
ámítja olvasóit, hogy a tót gimnáziumok bezárása ok 
nélkül s a törvény ellenére történt, rajta leszünk, hogy 
— ha csak lehetséges lesz — a vonatkozó akták alap
ján ezen gimnáziumok hazafiatlan űzőiméit nocsak a mi 
olvasóközönségünkkel, hanoin a tót olvasókkal is meg
ismertessük.

Elgázolás. Bielek Antal helybeli lapszerkesztő 
kis leányát egy idevaló gazdának a fogata elgázolta. 
A kis leány az utczán haladt, a kocsi pedig mögötte 
robogott. A kocsis, egy szemtanú állítása szerint, ráki
áltott ugyan a kis leányra, egyúttal azonban a lovak 
közé csapott osforával, úgy hogy aztán a leánynak már 
nem volt ideje félre ugorni s a lovak és a kocsi alá 
került. A tarkóján szenvedett sérülést a leányka, a kit 

jegy arra elhaladó asszony vezetett haza. Miután nem 
első eset, hogy ily brutális kocsis ostoba virtaskodásá- 
val emberéletet veszélyezteti, elvárjuk, hogy ez ügyben 
a legszigorúbb vizsgálat tartassák.

— Széli Kálmánról azt újságolja egy szellemes
ségéről és igazmondásáról ismeretes helybeli tót lap, 
hogy — némely hírlapok szorint Széli Kálmán mi
niszterelnök német származású s neve Windmayr volt. 
Még ha Széli Kálmán nem volna is vasmegyei magyar 
nemes családnak a sarjadéka és valami Vörösmiirthy 
Mihály nevű költőnek a veje, úgy ő is Wekerle és még 
egy csomó német vagy megmagyarositott nevű idegen 
származású emberünk ogyenkint is többet érno, mintáz 
az ezer év óta itt lakó egész tót pereputy, amely még

ma is dicsőíti Húrban ct consortcs 1648/9. évi hőskö
déseit a saját hazájuk ellen, a helyett, hogy lizcdiziglon 
is pirulva szégyenkeznék.

— Hirtelen halál. Sarolta gőzfürészon íBudis mel
lett) Balos Ágoston Ki éves lakatos inas atyjával együtt 
nyugodtan dolgozgatott. Csendben megebédeltek és obed 
után lojiihontek. A fiút egyszerre őrös köhögés fogta el, 
orrán szgján át vérzés öntötte el s rövid szenvedés után 
meg is halt, mielőtt még az orvosi segély megérkezett 
volna.

— Drága pásztor 6 ra. Egy felvidéki úriember
nek Lipló-Szonl-Miklóson dolga akadt, a min azonban 
csakhamar túl esett. Üros idejét sétálgatással töltötte el 
s a közben egy szemre való barna hölgygyei ismerke
dett meg, a kivel a délutánt vig csevegéssel el is töl
tötte. A mikor azonban tovább utazni akart, nagy meg
lepetéssel votte észre, hogy 960 koronát tartalmazó 
pénztárczája hiányzik. Hogy a tettes más, mint. a barna 
hölgy nem lehetett, azzal a póruljárt udvarló csakhamar 
tisztában volt. Neki is indult a keresésnek, de haszta
lanul mig végre kénytelen volt a dolgot a rendőrségnek 
bejelenteni, a mely a hölgyet csakhamar előállította 
ugyan, azonban pénz nélkül, mórt az azt akkorára már 
biztos helyre elrejtette.

— TŰZ. Tótprónai levelezőnk Írja, hogy ott a műit 
héten pénteken tűz volt. Húsz Mihályné lent szárított, a 
padláson. Hogy, hogy nem, a len meggyuladt és ettől 
tüzet fogott a tető is, mely erős lánggal kezdett égni.
A gyors segítség azonban elejét vette a nagyobb bajnak.

— A móregkeverők fájdalma. A lelkoHon nép - 
bujtogatók, a kik szegény munkások filléreiből élősködnok, 
nagyon meg vannak ijedve. Látják, hogy minden eről
ködésük daczára is az országos Gazdasági Munkás és 
Cselédsegélypénztár népszerűsége egyre terjed, s a nép 
mindjobban fölismeri, hogy milyen áldásos ránézve ez 
az intézményünk. Persze ez nőm tetszik az agitátor 
uraknak, mert ők egyáltalában nem azt akarják, hogy 
a nép boldoguljon, hanem hogy ők boldoguljanak. 
Miután pedig a segélypénztár terjedésével az ö nép
szerűségük egyre fogy, kétségbeesett crőfeszitéssol 
minden eszközt felhasználnak, hogy a népet tévútra 
vezessék és visszatartsák a pénztárba való belépéstől. 
Hiába való erőlködés. A ncj» erősebb, mint ők gondolják 
s kezdik belátni, hogy nem az az ő barátja, a ki folyton 
és lelketlenül izgatja a fennálló társadalmi rend ellen, 
hogy ezen a czinion kizsákmányolhassa az „Elvtársak" 
zsebeit., hanem aki a népet biztosítani akarja minden 
oshotöség ellen, s oda törekszik, hogy a beállható 
munkaké|)telenség esetén legyen miből megélni minden
kinek, a nélkül, hogy kéregetésre és alamizsnára szorulna.

— Kedvezményes vasutijegy. a z  1903. évro 
kiadandó kedvezményes áru vasúti jegy váltására jogo
sító arczképos évi igazolványok kiállítása immár kezde
tét veondi. Szükséges ennélfogva, hogy az utazási ked
vezményre jogosultak közül a tényleges szolgálatban 
állók az iij igazolványok kiállítását hivatali felsőbbségük 
utján, a nyugdíjasok pedig közvetlen a máv. igazgató
ságától az eddigi eljárás szerint vuir most kérjék. Mint
hogy pedig az 1903. évre egészen uj igazolványok adat
nak ki, s igy a jelenleg érvényben levő igazolványokba 
kapcsolt arczképek nem használhatók, szükséges, hogy 
minden egyes igényjogosult uj arczképot terjeszszen be. 
Az arczkép előlapjának alsó szilére az illető tulajdonos 
teljes neve tisztán és olvashatóan rávezetendő. Kezelési 
illeték igazolvány ónkint egy korona készpénzben.

As osztálysorsjátók új Játékterve. A in. kir. 
szab. osztálysorsjáték legújabb játékterve, a moly a 
november 20-án kezdődő sorsolások tervezetét magában 
foglalja, érdekes újításokat tartalmaz. Egész sor főnyere- 
ménynyol és nagyobb nyereménynyel toldatott, meg a 
nyeremények száma, a mi által a nyeremények összege 
a régi 13.160.000 koronáról 14:.459,000 koronára emel
tetett. Egy millió koronánál többel szaporították meg a 
nyeremények sommáját, a mikor a sorsjegyek számát 
tízezer darabbal emelték. Az uj nyeremények közt van 
egy 80.000 koronás, egy 50.000 koronás, egy 25,000 
koronás, egy 20,000 koronás, öt 10,000 koronás. A 
több főnyereinénynyel a ̂ nyerés esélye kétségtelenül 
megjavult

— Olvasóink figyelmébe. Friedmann Mór gyógy
szertárában lluttkán kaphatni: Szájvíz, mely I lUlmulha- 
tatlan, jóizlt üdítő készítmény, mely nemcsak a fogakat 
és foghúst ápolja és állandó használat mellett biztosan 
elejét vosz minden fogyásnak, hanoin a gyomorra is 
crösitdleg hat. Egy iiveg ára 1 kor. 10 fillér. — Higany- 
mentes arczkenöcs. Areztisztitószor szejilő májfoltok, por- 
senések és minden egyéb arezvirágzás ellen, valamint 
epemandula korpa szappan, mely az arczkonöescscl egye
temben, használati utasítás szerint alkalmazva, viruló, 
üde kinézést kölcsönöz. Egy tégely kenőcs ára 1 kor. 
Egy drb. szappan ára 70 fillér. — Nátha elleni szer. 
Ezen szert a tenyerén szétdörzsölve néhányszor az orr
hoz vezetjük és szagoljuk, miáltal a náthától legrövi
debb idő alatt megszabadulnak. Ara 1 kor.

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 .1 ó z s e t kesorüvizot.

Felelős szerkesztő : B c r c e *  4>yula. 
Főmunkatárs lln n ll



4 Turóoz-Szt.Mórton,

Helyben, Fő-út 03. számú házamban egy 
jól berendezett, kényelmes, kisebb, két szobás 
lakás azonnal kiadó. Értekezhetni levélileg 
GAZDIK JÁNOS gyógyszerésznél Körmöez- 
bányán, esetleg Mitrovszky R. úrnál.

;A m. kir. vallás- és közoktatásfigyi ministertöl.

70158/1902. számhoz.

Vadászati bérleti hirdetés.
A in. kir. egyetem alap, znióváraljai uradalmához 

tartozó Turóczvármogyo Znióváralja, Andrásfalu, Vriczkó, 
Polerioka, Walesa, Szlován, Lazán, Rrcsna puszta cs Î e- 
zsiachó kilzségek határában elterülő együttvéve mint
egy 8850 kát. holdnyi erdőkben gyakorlandó vadászati 
jognak 1903. évi január hó első napjától számítandó (6) 
hat évre leendő ujabbi bérbeadása czéljából folyó évi 
november hó tizenharmadik (13) napján, a vallás és 
kőzoktatásllgyi ministerimn X. Ügyosztályában — Rátory- 
utcza 10-ik szám III. emelet — zártajánlat i verseny- 
tárgyalás fog tartatni.

A vadállomány : őz, nyúl, vaddisznó ; elvétve medve 
és szarvas, továbbá silkotfajd, császármadár és szalonka. 
A fentnevezett terület bárom csoportra osztatott, u. m.

a) az első csoporthoz tartozik: a Znióváralja. 
Andrásfalu, Vriczkó és Polerioka községi halár, vagyis 
az „AM Uzeraosztály I-sö vágássorozataból az I., II., IV., 
V., VI. tag ogészben, valamint a Ill-ik tagból az 51, 
52. és 53-ik osztag, együttvéve mintegy 3100 kát. hold.

b) a második csoporthoz tartozik: a Lazán, 
Szlován és Valósa egy része, Rrecsnapuszta és Lczsiachó 1 
községi határ, vagyis az „A“ üzemosztály I-sö vágás
sorozat I l l i k tagjánák 20—42, 49. és 50-ik osztaga: 
az „a “ Uzemoszfály Il ik vágássorozatának III , IV., V. I 
és Vl-ik tagja egészben, valamint a „R“ üzemosztály' 
egészben, egy üt véve mintegy 2743 kát. hold.

c) a harmadik csoporthoz tartozik: Valósa köz
ségi határ visszamaradó része, vagyis az „A“ üzemosz
tály II. vágássorozatának I. és 11. tagja, valamint az 
„AM üzemosztály 111-ik vágássorozata egészben együtt
véve mintegy 2947 kát. búid.

Az egykoronás bélyeggel és az első csoport után 
egyszáz (KM)) korona, második csoport után nyolezvan 
(80) korona és a harmadik csoport után egyszáz 1 100) 
korona hánompénzzel ellátott ajánlatok, a melyeknek 
borítékán kiírandó, hogy az ajánlat melyik csoport, 
avagy csoportokra vonatkozik f. évi november hó tizen
harmadik (13) napjának déli 12 óráig a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. ministerimn segédhivamli főigaz
gatójánál V. kér. Hold-utcza lti-ik szám földszint nyúj
tandók be.

A minden csoportra külün-külön beígérendő évi 
bérösszeg olvashatóan kiírandó és kijelentendő, hogy1 
ajánlattevő a feltételeket üsmeri és azokat feltétlenül 
elfogadja.

Későn beérkezett, távirati utón tett, avagy a fel
tételektől eltérő ajánlatok figyelembe vétetni nem fognak.

Az ajánlatok közötti szabad válesztást. avagy azok
nak egyenként és összesen való visszautasítás joga, te
kintet nélkül a beígért bérösszegre, a vallás- és közok
tatásügyi minister urnák föntartatik.

A feltételek az osztályban, a segéd li ivat aló k fő
igazgatójánál és alólirott erdögondnoknál betekintlietök.

Znióváralján, 1902. évi október hóban.
A közalapítványi kir. erdögondnokságtól.

I,'tán nyomat nem dijaztatik.

Gyógy- és asztali Szőlő.
5 kg. nagyszemes édes . . K 3.50
5 „ asztali körte . . . . „ 3. —
5 „ Ananas dinnye . . . „ 3.—

bérmentve utánvét mellett. 
ltK) kg. görögdinnye 24.— K ab itten.

Nagyobb szállítmánynál külön ajánlatok.
Siirkdny József

Gyöngyös.

Ajánlok idei legfinomabb

m álnaszörpöt
5 kilós bádog-üveg bérmentve 7 korona, 100 
kilo vételnél exklusive csomagolás 100 kilo 
120 kor. 1000 kilónál 1100 kor. 10,000 kiló
nál 10,000 kor. Csak készpénzfizetés ellené
ben. GAZDIK JÁNOS gyógyszerész Körmöez- 
bányán. .

k iad ótiila j.lonu s: (zv. Moskóczi Forenczné

F e 1 v 1902. november 2. 44. szám.

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi peiiziigyiiilMlsztei'liiiu 
ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XI. sorsjáték) I. osztályára szóló 
sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a föelárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I osztály húzása 1902. november hó 20. és 21-ón tartunk meg. A húzások u 
Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan 
történnek a Huzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utcza felöl). Sorsjegyek a 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1902. évi október hó 2(i-án.
Magy. Kir. Száll. Osztály sorsjáték Igazgatósága.

Lónyay. Hazay.

/  W  U n g h v á ry '1 
'  J  —-s- László

l l f f  (Czcg'edi) joo holdas bor 
' <W ttrmó uólólelfpcnck. lovJbbl 
jjf f  púniólcj- ti iióldljisltolijinak 

ar|fgyzékr megjeleni hol 5 ktajezár- 
’ tói felleli ntme» cjemeték, i forinttól t 

1 felfele sima ti gyökeret wdlövcsszÓk.
I továbbá - l ó -  18 forinttól felfelé tajál ] 
1 lennétö rendkívül finom ú j b o ro k  kap- 
6 halók Ezenkívül mindenkié gyúmóletfa- 

• adona. akáca cs gltdilschia-csemekk j  
T ették á rje g y z é k e t (borról i$)^j 

-fA-tn. kérni. «*..***,

nacsos müve a

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

porfomentesen küldi
Curt Itübcr, Braunsehweig.

SZAMOS (SALAD LEHET BOLDOGGÁ
CSEKÉLY RIZIKÓ MELLETT 

A/(\AGYAR KIRÁLYI OSZTALYSORSJÁTÉk ÁlTAL,AMIKt

DÖNTŐ BIZONYITÉft,
AZOM ElV/lTÁZHATlAN TÉNY,H06Y

MlNOEft AVÍSOOIK SORSJEGY PYER.
Kiosztás** kerülnek a íoríjegyvasáriok kózótt

a KÖVETKEZŐ HyEREVEmyEk ;

ESETIEÖ ÍGY MILU® tf®R®NA
«ul 6 0 0 . 0 0 0  Ko r o n a  

4 0 0 . 0 0 0  " "
200  000  "  "

1 0 0  0 0 0  " "
90.000 - ŐO 000,- 70 .000 - jtj.stz

a XI sorsjatvK I.osztályú hu/aya mar November 
20  rí 2 l fn történik,s ehhez i$merf szerentjejzá- 
mait ajánlja míg a készlet fart 4*

Vh EKEPETI 5 0 í(SJEGY ai I .ojztályra 1 . 5 0
h  „ „ .  3  -
a » , . a. -

Benkő Bank-háza BudapÉst,
V I.y^ N P R Á S S Y  ÚT 7 0 - ^ ’

' ks MEí HNPILÉSHEZ. LEVELEZŐIAP (5 ALKALMAS ! 
minőin megbízáshoz postai befizetőlapot

V/' MflllKflONK.MIAirAl r VtVOiNKNfr. A7UN flONYUK VAN 4 0 
B̂EFIZETÉSEIKET,, PORTOMtNTESEN" TCiJt>iíh£TiK •

A DjrH:f!j/(jnkbjii »j<jrolf sorsjegyeire eső nyereményeket 
t-’ffnely vidéki bank Kifizeti,mégis-a titoktartáscél iából- 
Jjjnlafos a nyeri összegeket közvetlenül nálunk átvenni -

B Kr. 20 C s o d á l a t o s  2 Kr. 00
a hatása az én „Meteor" nevű villamos zseblám
pámnak. A legjobb villamos fény,, melyet ilyen 
kis lámpa által elértek. Nélkülözhetetlen zsebben 
szerszám mindenkinek. A szolgáltatási soha meg 
nem tagadja. Viharban és szélben mindég nyu
godt, nagyszerű fényi Pompás ajándék. Nagy
sága K>Xö cm. súlya csak 100 gramm.

Ara (i Kr. 50. 3 drb vételnél- pót telep „in
gyen. Két hónapon át képes világítani. A pénz 
olöleges beküldése melleit vagy utánvéttel. Ár
jegyzék villamos újdonságokról 30 német fillér le
vélbélyegekben. Prospektus ingyen.

S. Günsbercjer
Blelefeld. Tiirnorslr. II. a 

Villamossági czikkelnek föelárusitó helye.

Mindenkinek ajánlható
most 4<». kiadást ért L)r. Müller orvosi ta-

M e g h í v ó
a tnróezi sörfőzde részvóny-társasáffnak

Turócz Szent-Mártonban
1902. november hó 16-án délután 2 órakor 

a sörfőzde Irodájában

IX. rendes közgyűlésére.
T á r g y a k  :

1. Llnöknok ad lioe s két jegyzőkönyv hitelese 
, lőnek választása.

2. Zárszámadások megvizsgálása és a fclmonlvény 
| megadása.

3. Igazgató választása.
4. A kél visszalépő választmányi tag megválasztása.
5. A felügyelő-bizottságnak egy évre való meg

választása.
<i. Tetszés szerinti indítványok. Az indítványokat 

azonban a részvénytársaság alapszabályainak Ili. §-a 
értelmében 24 órával előzetesen be kell jelenteni az 
igazgatóságnál, i

Turócz-Szl.-Mártonban. 1902. évi október 3-án.

Az igazgatóság.
A meghatalmazásuk a közgyűlés megnyitása előtt átadan- 

dók. A felügyelő-bizottság által megvizsgált zárszámadásuk, 
úgyszintén a nyereség- és veszteség számla, az alapszabályok :íi». 
S-a értelmében, a közgyűlés előtt K napon át a gyár irodahelyi
ségeiben megtekinhetük lesznek.

iKöhögésben ™IAj
Ipróbálják meg a köliü-g 

gést csillapító és jóiz.ü

Kiiisor-féle

m e l l c z u k o r k á í .
0 7 AH jegyz. megli. bizonyít vány igazolja jó és biztos 
ZIH-U hatását köhögés, rekedtség, hurut és elnyál- 
kásodásilál. l lel vette ajánlottat utasítson vissza. I cső 
mag 20 és 4<> fillér. Kapható GRáBER MIKSA és FIA 

czégnél Tiirócz-Szt.-Mártón.

A Rlchter-fóle

LINIMENTüM CAPS. COMP.
H orgony -P a in -  Ex p e lle r

,.gv régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
Ül év óta megbízható Imdörzsöléaftl alkalmaztatik 
kowveofncl, ciu/nal és negkolttekiel.
Intés, ^dányabb utánzatok miatt bevásárláskor
-------  itusak legyünk és csakis orodeti iivégokét
dobozokban a „Horgony” v.djegvgvel és a,rRicM«r*‘ ezég- 
jegyzéssel fogadjunk el. Sfj f., 1 k 40 f. és 2  k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kaphat*), 
i-uraktái T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél }// 
B u d a p o sto n . ’ V

R io  l it e r  F . A d . é s  tá r s a ,

■•S , Vl^éken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán. .
es loperczer b. ..Megyal.ó • gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban

Nyom. a turúcmontmártoni magyar nyomdában. Moskóczi K.-né.
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