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A lap szellem i részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a h irdetési é s  előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turóczszentmártonba küldendők.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti á rakban  — minden 

bel- é s  külföldi h irdetési iroda elfogad.
Nyilttér so ronként 40 fillér.

Mi köt bennünket ide.
( K .  G y .  F . )  Ma, midőn sokan bizonyos 

epedö vággyal szeretnének hazájuk, szülő
földjük, szüleik és rokonaikkal mit sem tö
rődve — a mesés és kincses uj világba: 
Amerikába vándorolni, úgy hiszem, nem lesz 
érdektelen fölsorolni ama lelki kapcsokat, a 
melyek bennünket nemzetünkhöz, ez ország
hoz lánczolnak.

Az ember társas lény. Isten is már annak 
teremté s csak ti legfönségesebb indokok bír
hatják őt arra, hogy a társaságból, az embe
rekkel való együttélésből kilépve, az elszige
telt, csöndes magányba vonuljon vissza. — 
Társaságba vágyunk mindnyájan, mihelyt meg
születve, az élők sorába lépünk. Az ember a 
magányt természeténél, emberi mi voltánál 
fogva kerüli. Isten is azért alapitá a társas 
létet, hogy az emberek nem egyenkint ma
gukra hagyatva, hanem egymást kölcsönösen 
támogatva haladhassanak a közös c zé l: a 
tulvilági, természetfölötti boldogság felé. A 
társas lét hiányában nem volna elképzelhető 
az emberi nem megmaradása. A csecsemő 
abban a pillanatban, midőn megszületik, tehe
tetlenségében nem nélkülözheti mások segít
ségét. A serdülő ifjú pedig kikerülve az életbe, 
szintén rááll a tapasztaltabb emberek tanácsára, 
mert különben nem képes az elébe gördülő 
akadályokat legyőzni. Mikor pedig az ember 
megvénül b az élet súlyos terhe alatt meg
hajolva, meggörnyedve a rideg sir felé közéig, 
akkor ismét igénybe veszi mások ápolását s 
gyámolitását.

A különféle társaságok, egyesületek is 
csak azért létesültek, hogy az embereket szo
rosabban egymáshoz, de egyszersmind e hazá
hoz fűzzék. Vannak azonban még más kötel
mek is, melyek bennünket a hazához kötnek.

Ilyen kötelék mindenekelőtt a családi 
érzület. Az állat csak addig marad anyja mel
lett, inig szüksége van reá, inig mindennapi 
eleségét önmaga képes megkeresni. De nem 
igy az ember. A csecsemő, a serdülő ifjú, a 
sírba hajló agg, mindig kegyelettel emlékszik

meg azon áldott lényről, ki őt annyiszor 
álomba ringatta, ki ö végette nem egyszer1 
éjjelezett s ki érette gyakran talán nélkülözött, 
ki fiának javára föláldozta mindenét.

S a szülök örömtől repeső szívvel nézik, j 
'mint fejlődik terebélyes fává azon kis mag, 
melyet gyermekük leikébe beleszántottak. A 
családi érzület egyike ama kötelékeknek, kap
csoknak, melyek bennünket a hazához fűznek. 
A második kötelék a honvágy. Az embernek 
azon föld, hol születik, hol legelőször látja 
meg a nap világát, fölötte drága. Aki nemi 
tudja rövid földi pályafutását azon helyen I 
tölteni, hová lelke, szive vonzza, boldogtalan. I

Szép példa erre Vörösmarty édesanyja, I 
ki nem találta magát jól sehol, még fiai kö
zelében sem, mert „Velenczét, a jó szomszé-; 
dókat, férje szőlőjét nem tudta felejteni. 
Rosszabb kedve volt, mint a nélkülözés nap
jaiban s mintegy hervadni látszott. Végre sírva 
vallotta meg fiainak, hogy ö csak Veleuczén1 
lehet egészséges, közel a szőlőhöz, hova min
den nap kijárhat sétálni, mint régen. Bárcsak 
ezt a szőlőt ne kellett volna eladni, bárcsak 
élne atyátok. Istenem, hova juttattalak ben
neteket. Es keservesen sirt, siratta férjét, 
magát és fiait."

Az Alpesek lakója nem tud, nem bir vég
leges búcsút mondani a  természet csodás al
k o tá s á n a k . : asz ö r ö k ö n  h ó v a l  b o r í to t t  h e g y -
ormoknak s valahányszor a messze távolban, 
a messze idegenben föltűnik emlékezetében 
hazája, melyet el kellett hagynia, a kis falu, 
hol pajkos gyermekéveit töltötte s az ódon 
ház, melyben egykor bölcsője ringott, mind
annyiszor elkomorodik, szivét bú tölti el s 
érzéketlen lesz minden iránt.

Az afrikai szerecseuek emésztő fájdalma 
azon arányban növekedik, amily arányban ha- 
zájok határaitól eltávolodnak.

Bánatukban elhalnak, mint a vén korában 
idegen földre átültetett fa. Örömmel, megvál
tásként fogadják a halál fagyos csókját, mert 
abban a hitben élnek, hogy szülőföldükön uj, 
boldogabb életre ébrednek.

Az 1848—49-iki szabadságharcz leveretése

után kivándorolt hazafiak hazai földet vittek 
magukkal a számkivetésbe, hogy éltük vég- 
perezeit azon gondolattal enyhítsék, hogy ők 
magyar földön fognak nyugodni.

Az utolsó kapocs a nemzeti érzület. Bár
hova kerüljön az ember, lelke mindig vissza
vágyódik oda, ott szállong azon hely fölött, 
mely hely minden zegzugát ismeri, hol a nép 
gondolkozásmódja megegyez az övével, hol 
szerettei, ismerősei tartózkodnak.

Nekünk magyaroknak itt kell élni és halni 
a Kárpátoktól koszoruzott szép Magyarország
ban, mert hiszen számunkra nem volt s nem 
lesz e hazán kívül hely.

Aki ezen hazát, melyet Árpád népe vérrel 
szerzett s védelmezett, elhagyja, hasonlít a 
tőkéjéről lemetszett szőlővenyigéhez, mely 
kevés idő múlva elfonuyad, elsenyved. Épp 
azért szeretni kell e hazát, e drága hont, melyért 
annyiszor folyt apáink vére s mint a költő
király énekli:

Hazádnak rendületlenül 
Légy hive, óh magyar;
Bölcsöd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

Az amerikai pánszlávok és a nemzeti küzüe- 
, lem. A magyar politikai helyzet megvitatásával egy nem

zet sajtója sem foglalkozik annyit, mint az amerikai
I ujságok, melyek kivétel nélkül, mind a nemzeti küzde- 
I lem mellett foglalnak állást. Ez a nagy magyar szimpátia 
j természetesen bántja az amerikai pánszlávokat s minden 
; utoumódon iparkodnak a magyarok sikereit kisebbíteni, 
j  Az amerikai pánszláv vezetők — Írja a B. II. — kiadták 
a jelszót: meg kell rontani a magyarok hitelét! És már 
is érezzük munkájuk hatását. Kilincselnek ott is, hol az 
ember nem is gondolja, gyalázva, ócsárolva mindent, 
ami magyar. Lapjaik csak úgy ontják a rágalmat, 
egyre lujva az ismeretes páuszláv nótát, hogy a ma
gyarok elnyomjak országukban a nemzetiségeket és 

: barbár kegyetlonscggel bánnak velük. De érezniük kel- 
; lett, Imgy a hazudozásaiknak eddig nem volt meg a várt 
sikere, mert most uj szert próbálnak. Az összes tót, 
helyesebben pánszláv lapszerkesztők egyosültek az 
amerikai lapokban megnyilvánult magyar barátság letü-

T  A  R  C  2 5  A . .

Thuróczvármegye története.
— A „Felv idéki H íradó" eredeti tá rc sá ja . — 

I r t a : Bráz Béla, T uróczvárinegyo levéltárosa.

(Folytatás.)

Beniczky Tamás 1504. év olült elhalván, özvegye, 
Mártha, Markoviczky Tarnovszky Kristófhoz ment nőül. 
Beniczky Tamás két fiút hagyott hátra, Györgyöt és 
Miklóst. Mykefalvi János Zólyomban lakván, a pribóczi 
birtoknak felét Párisházi Miklósnak akarta elzálogosítani. 
Ezen elzálogosítás ellen Tarnovszky Kristóf és mostoha 
fiai, Beniczky György és Miklós, inlő tiltakozást jelen
tetlek be a konvont előtt 1504-bon. Mykefalvi János el
halván, fiai, Gáspár és György, 1522-ben a thuróczi kon- 
vent előtt záloglevelet adlak ki Beniczky György és 
Miklósnak a pribóczi birtok időrészére, a másik 
fölél atyjuk előbb 300 forintért (8 jobbágyiéikot) Paris- 
házi Miklósnak zálogosította el. Azonban Beniczky Gáspár 
és György még 70 lorinlot tartoztak adni, illetve letenni, 
mivel néhai Miisinszky (Mykofalvi) János a birtok másik 
leiét is már előbb elzálogosította Tarnovszky Kristófnak 
és anyjuknak Mártimnak, mint ezt az 1522. évi nyug
tázó levél mondja.

II. Lajos király tapasztalván Beniczky Gáspárnak 
és Györgynek vitézségét, nekik 1523-ban donácziól ad 
a pribóczi binokuak teléte s a konveutet bízta meg a

birtokbeállitással. A pribóczi birtoknak másik Időré
szét 15211-ig Párisházi bírta zálogban. Az utóbb neve-' 
zett évben Mykelalvi Gáspár testvérének, Györgynek 
terheit is magára vállalván, a konvont előtt záloglevelet 
adott Leholkay Lehoczky Máténak, Imrének és Már.ón
nak, melynek értelmében nekik a zabikori pusztát 20 
dénár forintért elzálogosította.

Ugyanezen évben a pribóczi birtoknak másik foloré- 
szét is elzálogosították aMykofalviak nevezett Lehoczkyak 
mik 300 forintért s a konvent őket ezen birtokba be is 
vezette. Ugyancsak 1529-ben Mitsinszky György és 
Gáspár tiltakozást adtak be Ferdinand királyhoz, hogy 
Beniczky Miklós a 300 forintért zálogban levő birtokot 
mostoha atyjának, Markoviczi Tarnovszky Kristólnak 
akarta újból elzálogosítani. Ferdinand király a birtok 
visszahelyezésével a konventet bízta meg oly feltétellel, 
h gy Mitsinszky György ama 8UO forintot, melyért 
Beniczky Miklós a birtok telét mostoha apjának elzalo 
gosilotla, Tarnovszky Kristólnak fizesse vi sza s ezután 
igtaltassck a birtokba, Mitsinszky György és Gáspár a 
rákövetkező 1530 ik évben Zápolya János pártjára állott. 
Ez okitól Zápolya protectionalo mandátumot adott a 
A ilsinei testvéreknek Kozka Miklós kapitány utján, 

j Ugyanezen évben kaptak Zápolyától hllségi bizonylatot 
is. Ezen hllségi bizonylatban Zápolya a két testvért az 
összes pribóczi birtokokba visszahelyezi s meghagyja 
Kozkának, hogy Mitsinszky Györgynek és Gáspárnak, 

i ki Znió várának s a kolostornak várnagya volt, az épü

letek léntartására fordított összes kiadásaikat térítse meg 
s összes ingatlanaikat adja vissza nekik.

Nemsokára ozutáu 1530. evbon a megye a királyi 
hűségre tért át s a zniói vár is a királynak hódolt, minek 
következtében Kozkanak és a Milsiuszkyeknek megkugyel- 
mezolt, sőt a király Turry Knslól kapitánynak megpa-

birtoknak folebo helyeztessenek vissza, a másik rész 
Beniczky Gáspár birtokabau maradt. Beniczky Gáspár 
1557. körül a varmegye hilosjogyzoje, Koviczky János 
ellen becsülelsériesi ügybon eimaraszultatvau, pnooczi 
birtoka lefoglaltatoit. Beniczky a kiralyuoz fordult, kitől 
teluioiuési parancsot kapott s az esztergomi kapta lan 
felhívta Xagyrakoi György alispánt es a szolgabirakat, 
hogy Beniczky Gáspárt helyezzek vissza pnhoczi birto
kába. Ml 1558 bán meg is törtéül. Az eloooi ügyből ki
folyólag Kakovszky György aiispau Beuiczky Gáspárt 
ellog.illa s mim özklabina várán ik pr.ioiectusn, ou eiza- 
i'alla. Ezért BemczKy kisz.iüaduivau a logsaguol, vala
mint azért is, hogy pribóczi kunaja eruszaaosau logial- 
latott el, a pozsonyi kapialau uijau az alispánt az ország
bíró elé idéztette.

Mitsinszky Györgynek tolosége Maróthy Margit 
volt. Ezon házasságból származóit Miisinszky János, ki 
látván maglalanságát, az esztergomi káptalan elolt fassto 
perrenatiot telt, mely szerint Mitsinszky János összes 
pribóczi birtokait édesanyjának testvérére Maróthy János
unk fiára, Györgyre latoálja a birtokra vonatkozó összes



résére. A tervük az, hogy az összes amerikai lapokat 
elárasztják Magyarország közjogi helyzetét elhomályo
sító és a magyar nemzeti törekvéseket hoesmérlö közle
ményekkel. Így akarják befolyásolni az amerikai köz
véleményt a küzdelem ellen, amelyet a magyar nemzet 
alkotmányos jogaiért folytat. Lesz e az amerikai pánszlá- 
vok munkájának sikere, azt nem tudjuk. A múlt tanul
ságai nagyon biztathatják őket. Megpróbálták már ezt 
a munkát sokszor. Először talán négy-öt évvel ezelőtt, 
amikor Amerikaszerto tiltakozó gyűléseket tartottak a 
vértanuk fólmagaszialására, akik pár hónapi, vagy heti 
logságot szenvedlek, mert a törvény és a haza ellen 
vétettek. Ugyancsak a pánszlávok intézték a nagyszabású 
a kézi ót 1902-ben a klevelandi Kossuth szobor ellen, 
ötvenezer példányban terjesztvén angol és tót nyelven 
egy Kossuthot gyalázó brosúrát. A pánszlávok most 
tömörült szervezete próbálta megrágalmazni az egész 
amerikai magyarságot a Nemzeti Szövetség zászlajának 
megérkezésekor. A washingtoni kormányt is megpróbál
ták ellenük ingerelni. Ugyanezen pánszláv szervezőt 
adott ki brosúrát a magyar közoktatásügyi miniszter 
rendeletéről, mely arról intézkedett, hogy a magyar fő
papok ne küldjenek pánszláv érzelmű papokat Amerikába 
és amely rendeletet egy miniszteri alkalmazott hűtlen
sége juttatta a magyarok ellenségeinek kezébe. Ugyan
csak ez a pánszláv szervezet tervezte végül a múlt év
ben azt a nagy szláv gyűlést, amely, hála Apponyi gróf 
megjelenésének Amerikában, óriás kudarczczal végződött.

Jövőnk.
11.

A Hámos Gyula figyelmet érdemlő brosúrája — 
„Jövőnk* — először is a helyzetet mutatja be az olvasónak, 
amelyet hazánk ethnografjai mappája mutat és amely 
egy cseppet sem biztató és vigasztaló a magyarságra 
nézvo s arra kell, hogy serkentsen bennünket, hogy 
először is gondolkodóba essünk, azután pedig cselekedjünk.

A Felvidéket, a ruthéncket és oroszokat nem 
számítva, körülbelül két millió tót lakja egy tömegben, 
le egészen a Dunáig. -

De tekintsük a térképet. Trencsén, Árva, Turócz, 
Liptó, Zólyom, Szepes, Sáros teljesen tót megyék, Pozsony, 
Kyitra, Hont, Hars, Nógrád, Gümör, Abaujtorna, Zemplén 
nagyobb részben, hasonmódon Ung, Bereg, Ugocsa szláv, 
azonfelül a régi kis Tornát és Hevest kivéve, nincs az 
országnak megyéje, hol tótok, oroszok, szerbek, horvátok 
kisebb-uagyobb tömegben ne laknának. A Felvidék 
összes régi szabad királyi és bányavárosai és a szepesi 
városok kivétel nélkül, amelyek még nem lótok, a leg
teljesebb eltótosodás utján vannak, vagyis úgy állnak, 
hogy a vagyon és értelmiség képviselői, szóval az 
intelligenczia magyarul beszél ugyan, de a polgárok 
zöme és az iparososztály nagy része — csekély helyi 
kivételekkel — még tót s a folyton beözönlő falusiak, 
a munkások és cselédség behatása alatt lolyton tólosodik.

Figyelemre méltó és a tótok véghetlen szívósságát 
jellemző jelentőség az is, hogy Borsodban, .Szabolcsban, 
a Dunántúl csaknem valamennyi megyéjében, az Altőld 
szivében, a magyarság közepén, Pest, Usongrád, Békés
ben is vannak nemcsak tót községek egy tömegben, de

okmányokkal együtt, „in casu defectus semmis* magta- 
lanság esetén. I gyanis Marólby Györgynek barsi birto
kait a törökök foglalták el s nagy szegénységbe esett, 
sőt 2000 forintos váltságdíját is Mitsinszky fizette ki.

Ugvlátszik azonban, liogy ezen terv eredmény 
nélkül maradt. Mert 1561. évben Beniczky Gáspár ne
velten Usztroluozky Gáspár az ország bírája, gróf Báthory 
András előtt bemutatta mindaz 1537. évi Ferdinand-léle 
donácziót, mind a királyi beleegyezéssel megerősített 
örökbefogadási szerződést. Ez utóbbi szerződés értelmé
ben Beniczky Gáspár a Mitsinszky György ellen folyta
iéit örökösödési s birtokviszályból eredő pereket be
szüntetvén, nevezetesen a két mykefaivi, molts.ii, farkas
falvi cs pribóezi birtokokra nézve, az országbíró elölt 
úgy egyeztek meg, hogyha Mitsinszky Györgynek utód . 
nem lesz, összes birtokai, a női jogillelmenyek kivételé
vel, Beniczky Miklósra mennek ál s az 1536. évi egyez
mény is örvényben marad.

A fassio perennalisl a király is megerősítette s még 
1561. évben megparancsolta az esztergomi káptalannak, 
hogy a birtokbeigtatást foganatosítsa. Így jutottak a 
Bomczkyok az összes pribóezi s a hozzátartozó Zabikori 
puszta birtokába, úgyszintén az alsó s felső milsinoi, 
moltsai és a larkasfalvi birtokokba Mitsinszky György 
fassio perrenalisa utján. A káptalan 1565. évben tett 
jelentést a királynak a birtokbeállitásról.

(Folyt, köv.)

egyes, a magyarság közt teljesen elszigetelt községok is, 
melyek hosszú századokon át megtartották tót anya
nyelvűkéi. Teljesen fölöslegesnek tartom özek töbhnyiro 
ismert neveit itt elősorolni, a felvidéki lapok mát egy 
ízben ezt bővobbon tárgyalták.

Megjogyzondő, hogy ezek egy része még a XIII. 
században, a tatárjárás után jött bo, másrészt a íöldos- 
urak hozták az északi lialármogyékböl s telopitotfék lo 
a kipusztult alföldön különböző időben, de nagyrészt a 
múlt századokban, igy tehát egy pár száz, sőt öt—bét 
száz év som volt elegendő arra, hogy mogmagyarosod- 
janak. Ez páratlan s már magában oly jelenség, mely 
gondolkodóba ejti az embert.

d |  legbiztosabb hőmérője* a status quonak a nyolv- 
határ, mert csak ebből latható tisztán, világosan és 
minden kétséget kizárólag az, hogy a magyar hóditott-e, 
vagy a tót foglalt tért a mi rovásunkra V A mai nyolv- 
liatár a félvidék egész vonalán mindenütt a fófság 
terjeszkedését, még pedig mint Nyílra, Abauj, Sáros és 
Zemplénben ugyancsak kézzel foghatólag.

A vonalnak északi határmontén fekvő, ma tót 
falukról bebizonyítható, hogy hajdan magyarok voltak, 
nemcsak a községek és dűlők, magyar és néhol tótosan 
kiejtett nevei, do a lakosok teljesen magyar novei is 
semmi kétséget az iránt fenn nem hagynak.

Ezt különben a régi magyar feliratú községi pecsét- 
nyomók s más kétségtelen adatok bizonyítják. A Korekes, 
Budai, Csajió, Juhász, Újházi, Majoros, Kanász, Dobos, 
Bajusz, Bakos-féle névok tősgyökeres magyar oredetre 
vallanak. Ma egy szót. nem tudnak s beszélnek magyarul. 
Bizonyos tehát, hogy eltótosodott magyarok. Ha mi 
terjeszkedtünk volna, akkor ez megfordítva lőtt volna.

Néhol ezen jelenség a határtól fölfelé egy-két, vagy 
a negyedik, ötödik faluig terjed, másutt sokkal messzebb: 
igy Sáros, Nyílra, Zemplénben. Biztos adataink vannak, 
hogy különösen Sáros az Árpádok alatt csaknem egészen 
a határig magyar volt, mig a vegyesbázbeli királyok 
alatt pedig részben; ma nincs egyetlen magyar községe, 
épen úgy, mint Szopesnek. Sárosban — tehát a galicziai 
halár szomszédságában — a legjobb hangzású, tős
gyökeres magyar neveket találjuk. Ezek a többi közt: 
Cselfalu, Zsálmány, Som, Mocsolya, Kökény, Boroszló, 
Vaspatak, Géres, Bérlőt, Kerokrét, Pétervágás, Gergoly- 
laka, Kükomezö, Komlóskeresztes. Még a folyók nevei: 
Tarcza, Tasoly is magyarok. Abaujban jiodig —  mely 
valaha egész magyar volt — ma a Dumád mentán 
Kékedig, sőt le egészen Bodó kő váraljáig terjed a tótság.

De nézzük a statisztikai adatokat.
Mivel 1848-ig abszolút semmi adat nincs birtokunk

ban, a későbbiek, mint a Fényes Eleké és az 1850-iki 
abszolút kormánybeli összeírás jiodig nemzetiségi tekin
tetben piem nyújtván biztos támpontot, csak az utolsó 
adatokat vesszük figyelembe:
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1870 1880 1890
magyar 6.156.421 6.445.487 7.426.730
német 1.820.922 1.933.911 2.107.577
tót 1.817.228 1.864.529 1.910.279
oláh 2.470.069 2.405.085 2.581.905
hói val, szerb 473.995 2.352.339 2.611.264

«w«> 480.715 620.751 701.643
13.219.350 15.642.102 17.349.399

M«i<*y«usllk itt: hogy a Keleli-léle 1870 iki kimuta-
lás Magyarország és Erdélyi-e, a 80. és 90. évi azonban
a magyar birc dalom, vagyis Szent István koronájának
egész területe, tehát Fiume és Uorvátszlavonországra is 
vonatkozik.

Ezen adatokból úgy látszik, hogy a nemzetiségi 
viszonyok valamit javultak. Ebben 1367 óla a kormányok
nak van is határozott érdeme.

Fogadjuk el ezeket úgy, amint vannak. Mi adja a 
magyarság szaporodásának előnyös százalékjátV Először 
és főként a németek és zsidóság rohamos magyarosodása. 
Tudjuk ezt, ki fogjuk mutatni.

Legnagyobb a németek magyaiosodása a Szepos- 
ségben, a Délvidéken, valamint a városokban is, ahonnan 
— melynek bár azelőtt csaknem kizárólagos lakósai 
voltak — ma-holnap végkép kiszorulnak. Hogy ennek 
daczára fenntartják a státust, sőt még némi szaporulatot 
mutatnak, oka a nagy és lolylouos bevándorlás ; renge
teg lévén azoknak száma, kik mint kézi és gyári 
munkások Magyarország összes gyáraiban, de magában 
a fővárosban is letelepednek.

Másodszor a lótok magyarosodása, vagyis azon 
lótoké, kik Békés, Pest, Szabolcs, Borsód cs a többi 
megyékben a magyarság közé ékelve, mint szigetek 
tartják lönn magukat.

Bármennyire kívánatos és szükséges ezeknek mi
előbbi raegmagyarosodása, semmi sincs ennél bántóbb és 
nagyobb gáncs, mint ama tény, hogy ezek, sőt Pest, 
Borsod, Gümör és több megyében még egyes, teljesen

elszigeteli faluk, századokon át som tudtak megmagya- 
rosodni, vagyis vagy nőm gondoltunk, vagy nőin bírtunk 
velők. Ez valóban szegénységi bizonyítvány.

Mert a tótokról ez a nyelvhaláron, — pedig az a 
fő és egyedüli irányadó — miként az eddigiekből is 
láttuk, éppon nem mondható.

Maga Vargha Gyula dr, nagy gonddal és figyelem
mel összeállított müvében adatokkal és százalékokban 
mutatja ki, hogy több a magyarok száma, kik tótul és 
oláliul beszélnek, mint megfordítva, vagyis magyarul 
bőszéi 228.000 tót, tótul 269,000 magyar, magyarul 
180000 oláh, oláliul 208000 magyar. Ehhoz nőm kell 
kommentár.

Itt tehát mindkét helyen területet voszitotlünk. Ezt 
vévén alapul, igaza van több ellonzéki férfiúnak, igy 
Thaly Kálmánnak, hogy a magyarság fogy s a nép- 
számlálás erőltotott.

Vagyis daczára a magyarság közt elszórtan élő 
tótok szükségképeni magyarosodásának s a nagymérvű 
amerikai kivándorlásnak — számuk nem fogy, hanem 
szaporodik, a szám s az arány is körülbelül olyan, mint 
a kimutatásban a németeké, do az okot, az eredményt 
tekintve, mégis mily óriási különbség van a kettő között.

Mindez nem valami megnyugtató s hogy mennyire 
bízhatunk nem magyar ajkú honfitársainkban, iogjobban 
mutatja az, hogy azelőtt, még csak ogy évtizeddel előbb, 
alig olvastunk s hallottunk nemzetiségi tüntetésekről és 
botrányokról. Ma ezek megszokott dolgok s alig van 
nap, hogy ilyenről ne olvassunk a lapokban.

Ez a helyzet valódi képe. Aki mást mond, nőm 
istpori a viszonyokat s legnagyobb hiba a z : ha ön
magunkat akarjuk ámítani.

De jóval megdöbbentőbbek, mert közvetlenebbek 
azok az adatok, amikkel maguk a lót vezérek és lap
jaik is olykor-olykor eldicsokodnok, amikor jobbik 
eszüket veszik elő és elfelejtik, hogy ogy elnyomott, 
leigázoti, rabszolgaságban tartott néptörzs, mint a minő
nek a tót népet is mondják a nomzotiségi tót ultrák, 
nőm fejlődhetik som anyagi, sem szellemi irányban, sőt 
inkább hanyatlania kell, ha már bizonyos polezát az 
anyagi jólétnek, a szellemi haladóiiságnak elérte.

Nem hivatkozunk itt másra, mint a „Slov. T f id .u 
ez. tót hetilap egy minapi közleményére, amely a „Nagy 
magyar Alföld" (igy) czimét viselte, pedig igen gyakoriak 
azok a vidéki tudósítások, amelyek a tót nép izmoso
dásával dicsekednek.

A „Slov. T f id .u közleményének körülbelül ez a 
foglalatja :

Nagy magyar Alföldnek Magyarország déli részét 
nevezi a  magyar és büszke rá, hogy „magyar.* Do a 
szó szoros értelmében vévo ezt nem lehet igy elfogadni. 
Még pedig abból a: okból nem szabad ezt elfogadni, 
mert az a magyar Alföld Pesttói kezdvo egészen kólóiig 
Békéscsabáig cs Nagylakig és délen egészen a határig 
tele van szórva tót, szerb és román községekkel.

Es túlzás nélkül azt lehet mondani, hogy éppon a 
tót községek zavarják meg leginkább az Alföld magyar 
jellegéi. A tótok lakta földet délen a Duna határolja 
Esztergom környékén ; azaz dehogy is határolja, hiszen 
Pilisc.saba vidéke is lót, a Dunántúl és még Veszprém- 
megyében is vannak tót községek. A Duna és a Tisza 
között a tótok lakta lüldszalag Isaszogtől, Czinkolától 
Maglódig, Albertiirsáig terjed. Es a tiszántúli legnagyobb 
községek, Szarvas, Csaba, Nyíregyháza tót községek. 
Tótkomlós és az egész szalag Nagylaktól kezdve a 
Tiszáig tót. Nagylak rokonszeuvos város. Itt érintkezik 
u tót a románnal s mintha csak ezt mondaná neki ; 
Eddig én szántottam a tót barázdát a magyar földbe , 
innen túl te szánts. Mert ez nemcsak az ö fö ld je , hanem 
a miénk is. Es a román szántja azt a barázdát, mert 
Nagylakon túl már a román aspirácziók kezdődnek . . .

Es itt megszakítjuk a megdöbbentőn őszinte lót 
czikkely eszmefonalát . . .

Tehát a magyar földbe szántja a tót, oláh az ő 
barázdáját és amint megszáutotla, az a barázda megszűnt 
magyar barázdának, magyar töidnok lenni s lett és lesz 
belőle tót barázda és tót föld, oláh barázda, oláh föld. 
Ebbeu a néhány czinikus sorban ki van fojozvo, meg
döbbentő világossággal kifejezve a tót és oláh nemzeti
ségi aspirácziók ezéija: kiszorítani ez ország megalapító- 
ját, eddigi fenntartóját, gazdáját, urát: a magyart, először 
is ősi birtokából, azután pedig mindenből, ami öröksége 
még megmaradt ezeréves dicső európai múltjából. Mi 
ugyan hangostul tiltakozunk azon doktrína ellen, hogy 
az a föld, amely lót, román, szerb kézen van, tót, román 
és szerb föld legyen, mi ezt is magyar földnek tartjuk 
és hisszük s ebben törvény és logika s/erint igazunk is 
van, alkotmányunk nem ismer más doktrínát. Ámde ez 
az elvi, ez az alkotmányos birtoklás vajmi keveset ér a 
rideg tényekkel szemben, mert ha azok a tót, oláh és
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szári) barázdák mind szélesebb és szélesebb szalagokat, 
(őrületeket hasítanak ki a magyar földből, mind kovosebb 
és kövesebb talaj lesz a lábunk, a magyarság lába alatt 
s ügykor majd csak azt vesszük észre, hogy jeles törvé
nyeink, kitllnö alkotmányuk mellett, földnélküli Jánosok 
vagyunk, akik nem lelik hónukat o hazában. Ezt, csakis 
őzt czólozzák a nemzetiségi nspirácziók s amely magyar 
kormány, amely magyar társadalom őzt fel nem ismeri, 
az meg van verve vaksággal és ha felismeri, de nem 
védi barázdáját, az megérdemli sorsát.

Igaz — úgymond a tót czikkozö — hogy ezek 
csak elszórt birtokok, de azért a mieink és csak rajtunk 
áll, hogy egészen a mieink legyenek. Ott van pl. a Bácska, 
ott már máskép vagyunk. Olt egy kemény egész lakik. 
No de a bácskai lótokat szllkségtelon bemutatni. Zólyom 
városának volt első olovon képviselője a diétán 1846-ban, 
Kulpin városának pedig, azaz Kölpény környékónok a 
második (amott Slur, emilt Pauliny-Tólh, mind a kellő 
jeles firma! Kel.), Kölpény városa, ami tótjait illeti, a 
legelső az országban. Van vagy 8000 lakója, akik a 
jegyző és még noliány ember kivételével mind tótok. 
És milyen tótok I Itt a magyar Alföldön megmutatta a 
tót, hogy mivé lehetnének a tótok, hogy no számkive
tésben ‘.éljenek és hogy szabadságot élvezzonok. Ez a 
nép kömény, mint az aczél s meghajlik elölte német, 
magyar egyaránt. Ezrével veszi a nehéz pokolfekete föld. 
holdjait és a magyarok eladják ezt a földet és mind 
hátrább és hátrább vonulnak a horvát sziklahegyek közé.

Kölpény — s éppúgy a többi, kisebb tót községek 
is, ■— csinos város, őrös, tiszta házakkal, egyenes ulczák- 
kaI, amelyuk mintha azt mondanák, hogy: „oh, főidőnk 
elég van“ — és úgy olnyulnak azok a községek, hogy 
öt Turóczszentmárton is olférne területükön.

„Legnagyobb bllnUnkM — mondja Ilámos Gyula 
könyvének kövotkozö fejezetében -  „hogy hazánkat 
(már t. i. a Felvidéket) oltólosodni engedtük.*

h í r e i n k .

Elpusztult község.
A stubnyai fürdővel közvetlen szomszédos, sőt 

azzal teljesen összeépült Kisfalu község a folyó hó 3-án 
jórészt h lángok martaléka lett. Féhizenkettökor, tehát 
éppen abban az időben, midőn az aratónép a mezőn 
szorgoskodott, a falu déli oldalán, az ujonan épült tűz
oltói szertár tőszomszédságában, Kleszkeny György Yolt 
bíró házából sűrű füstoszlop szállt a magasba, mely alól 
csakhamar égnek csapkodó lángok törtek elő, pillanat 
alatt tltzbe borítva a száraz tetözotet.

Az ebédre gyülekező fürdöző publikum eiointén 
ijedve szemlélte a magasba csapkodó lángokat, a tűz 
forgatügából felcsapott, messze szállingózó sziporkákat, 
de azután felocsúdva az első ijedelemből, seregeslöl 
tódult a veszedelem szinholyéro, közölök igen sokan 
tevékeny részt vettek a mindinkább terjedő tűz oltásában.

A szomszédos községek tűzoltóságai is ogymásután 
robogtak a teljes pusztulással fenyegetett község segít
ségére s nem az ö igyekezetükön mull, hogy a gondolat 
sebességével terjedő elemei megfékezni nem tudták. A 
hetek óta tartó forróságtól kiszáradt, nagyobbára szal
mával fedett háztetők a legkisebb szikrától tüzet fogtak 
s a rettenetes lángtengerbeu kifejlett hőség miatt az égő 
házak megközelítése, az oltás teljesen lehetetlenné vált.

A mezőről lélekszakadva hazaérkezett lakosságnak 
még annyi ideje sem volt, hogy aprómarháit meg
mentse a pusztulástól. Borzalmas volt lát ni, hogy a 
rettenetes kavarodástól megriadt házi szárnyasok nagy 
ijedtségükben szinto maguktól repültek a lángok közé. 
Némely udvarban az égő istállóból kiszabadult, félig 
megégett vonó állat vergődött ijesztő kínokban, másik
ban már megégett sertések hullái hevertek szertoszét az 
égő zsarátnokok között.

A legrémesebb dolog azonban csak akkor követ
kezett, midőn egy, a munkából hazatérő asszony kezeit 
tördelve, mint egy Örült futott űz égő házak között, két 
kis gyermeke nevét kiabálva, kiket otthon hagyott s 
kiket most már halottaknak vélt. Elszánt emberek siet
tek az égő ház felé, de élet veszedelem nélkül megkö
zelíteni nem lehetett. Mindenki biztosra vette az ártat
lan gyermekük pusztulását. Csak mikor már a tűz ereje 
lankadóban volt — terjedt el a jól eső hir, hogy a két 
kis gyermek előkerült a mezőről, hová, a nagy ijedtségtől 
sarkalva, kimenekültök.

Délután három órakor már teljes volt a pusztulás 
képe. Többnyire fából épült, 22 ház hevert romokban, 
az összes melléképületekkel együtt. A csűrökben égott 
az áldás, melyet a külömben szorgalmas községi lakosok 
csak alig néhány nap óta takarítottak fedél alá. uda 
égett tömérdek szárnyas, több pár vonó állal, igen sok

sertés. Szóval odaégeft a szegényeknek mindenük, amit 
a téli hónapokra, keserves munkával szereztek. A kár 
jóval meghaladja a 400 ozor koronát.

Késő ostig szorgoskodtak az összescregloft tűzoltók 
az égő zsaráutnokok oltásán, csak mikor az őst loszállt 
szállingóztak hazafelé. A mindenétől megfosztott lakosok 
pedig tovább kutattak a füstölgő romok közt, sírva, jaj
gatva, néhány óra alatt bekövetkezett nyomoruk felett.

A járás főszolgabirája lapunk utján kéri fel a nemes 
emberbarátokat, hogy a tü/károsultak javára adakozni 
szivoskodjenok. Ugyancsak itt mond köszönetéit, az égettek 
növelten, Tillos Béla dr., beszterczebányai ügyvédnők, 
ki a károsultak javára 50 koronát adományozott.

— Változások a tanári karban. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter Molnár Miksa alsókubini 
állami polgári iskolai tanítót a turóczszontinártoni állami 
polgári és felső kereskedelmi iskolához, Jlilkene Fülöp 
turóczszontmárloni állami felső kereskedelmi iskolai tanárt 
a beszterezobányai felső keroskedclmi iskolához helyezte 
át. őszinte sajnálattal regisztráljuk ez utóbbi hirt, mórt 
a távozó tanárban nemcsak kitűnő tanárt, de társadal
munk egyik köztiszteletben álló tagját veszítjük ol.

— Egy magáról megfeledkezett pap. Nagyszom
batról írja tudósítónk a következőket: Novák, szomolányi 
plébános, a franc-ziskánusok lakomáján azt a kijelentést 
totto, hogy a magyar nyelv kutyaugatás. A lakomán jelon 
Yolt a polgármester is, a ki a kijelentés hallatára, több 
jelenlevő kíséretében, azonnal elhagyta a termet. A dél
utáni városi közgyűlésen szóvá tették az ügyöt és elha
tározták, hogy a pánszláv pap ellen o kijelentés miatt 
följelentést tesznek a herczogprimásnál és a megyénél; 
a rondházíól pedig az üsszos szubvoncziót megvonják.

— Stubnyafürdőn, ezon a szép fekvésű és nagy 
gyógyhatású fürdőn julius hó folyamán annyi vendég 
fordult meg, hogy a rendelkezésim ^lló szobák mind el 
voltak foglalva és igen sok jelentkezőt kellett lakás 
hiányában visszautasítani. A fürdöigazgalóság most arról 
értesít bennünket, hogy augusztus hó első napjai óta 
immár néhány szoba megüresedett és igy vendégek 
ismét elhelyezholők. A környékbeli látogatókat is meg 
nyugtathatjuk, hogy augusztus hó folyamán részükro is 
lehet már pár napra terjedő időre is lakást biztositani. 
A flirdőbérlö, akinek előzékeny magatartását és törek
vését a vendégek osztatlanul elismerik, mindent megtesz 
a fürdő érdekében. Annál inkább olitélik azonban 
Küruiöczbánya várost, a fürdő tulajdonosát, azéit 
nombánomságert, amellyel ezt a szép helyet nem fejloszti, 
sőt még a legszükségesebbekről sem gondoskodik.

— Hirtelen halál. Demeter János állami utmester 
a m. hó 31-én délután, vizhuzás közben hirtelen rosszul 
lelt. Mikor felesége, ki az öntözésnél a kertben segéd 
kőzett, a földön lokvő férjéhez érkezett, a szegéuy em
ber már beszélni sem ludotl s néhány perez múlva 
csendesen kimúlt. Temetése a f. hó 2-áu ment végbe, 
karlársainak és a helybeli állaiuépitészeti hivatal tiszti
karának részvétele mellett.

— Tüzek. Tegnapelőtt veszedelmes tűz keletke
zett Kianicska János házában, végpusztulással fenyegetve 
a szomszédos házakat is. Hála azonban a helybeli tűzoltó
ság gyorsaságának és emberfeletti munkájának, a tüzel 
gyorsan sikerült lokalizálni. — Liptószonimiklósról írja 
levelezőnk : E héten tízentpéter községben tűz ütött ki, 
mely a lél falut elhamvasztotta, 18 szarvasmarha is a 
tűz martalékává lett. A tűz este 9 órakor keletkezett s 
minthogy a falu léi ti lakosai, részint mint mesterembe
rek, részint mint földmivoiők távol voltak csaladjuktól, 
oltásról szó sem lehetett. Még szerencse, hogy ember
élet nem esett áldozatul. A liptóujvári erdészeti iskola 
tűzoltóinak sikerült nagy munka után a tüzet lokalizálni.

— A fürdés áldozata, tíelig Erik 9 éves, rultkai 
elemi iskolai tanuló, a f. hó 3-áu többodmagával fürödni 
ment a Vágba. A szerencsétlen fiút egy vigyázatlan 
pillanatban elsodorták a hullámok s csakhamar elmerült 
a habokban. A segítségére siotö emberek már csak hol
tan húzták ki.

— Jegyzöbál Stubnyafürdőn, A luróczvármegyei 
községi- és körjegyzők most alakult egyesülete Ötubnya- 
lürdön 1905. évi augusztus 13-án különféle szórakozá
sokkal egybekötött jótékonyczélu nyári mulatságot ren
dez. A szórakoztatások kezdete d. u. 3 órakor, a táncz 
pedig este 9 órakor. Személy jegy 2 korona, család jegy 
6 korona. Felültizetésoket köszönettel fogad és hírlapi- 
lag nyugtáz a rendezőség.

— Megőrült. Jeszenszky Sándoré János, felsöjeszoni 
lakoson a f. hó 2-án hirtelen őrülési rohamok vettek 
erőt. A szerencsétlen embert a budapesti lipótmozei 
tébolyéaba szállították.

— Miniszteri köszönet. A vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter a kassa-odorburgi vasút igazgató
ságának azon hazafias áldozatkészségéért, amellyel alkal

mazottai gyermekeinek sikeres tanításáért a ruttkai áll. 
iskola arra érdemes tanítói között leendő szétosztásra 
Turóczvármogye kir. tanfelügyelőjének 600 koronát 
bocsátott rendelkezésére — elismerő köszönetét nyilvá
nította.

Adományok a Jókai szoborra. Erre a haza
fias czélra újabban a következő adományokat kaptuk : 
Htieglor Nándor bellai közs. iskolai igaz£ tanító ur 
gyüjtőivén 10 korona 40 fillér. Ehhez hozzájárultak: 
Grossmann E. 2 korona; Trostler Lipót, Stein Ernő, 
Síéin Mór, Dettnor Hugó, Woinor Albert, Windholcz Mór, 
Stiegler Nándor, Stioglor Nándorné 1—1 korona; 
Kovácsik János 40 fillér: Rakitta Samu ruttkai igazgató 
ur ivén 10 korona. Hozzájárultak: Rakitta Samu, Paulinyi 
Gábor és Kvanduk Irén 3 —3 korona; Krausz Sándor 
1 korona : Kontsok Lázár hadvighai tanító ur adott a 
maga ivén 1 koronát.

— Tűzoltók nyári mulatsága. A kissolmeczi 
önkéntes tűzoltó egylet folyó évi augusztus hó 6-án 
kugli, verseny, tombola és világpostával egybekötött 
nyári mulatságot rendez. Kezdote délután 2 órakor. 
Szcmélyjogy 1 korona, családjegy 3 korona. Ajövedelem  
az egylet javára fordittatik. Folülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és hírlapikig nyugtáztatnak. Kedvezőtlen idő 
esotén a mulatság augusztus hó 13-án lesz megtartva. 
Erre a mulatságra, moly mindenkor igen szép sikerű 
volt, különösen felhívjuk a magyar intolligonczia figyel
mét, már csak azért is, mert a páratlan szépségű kis- 
selmoczi völgy, már magában vévo is elég garancziát 
nyújt arra, hogy valaki egy élvezetos délutánt töltsön 
el a szabadban.

— Eljegyzés. Klopstok József eljegyezte lmmerblum 
Natáliát Turóczszentmárlonban.

— Pályázati felhívás. A sikotnémák budapesti 
állami intézetének olsö osztályaiban a legközelebbi tan
évre 30 uj növendék fog felvétetni. Ezen kívül felvételt 
nyernek a megfelelő felsőbb osztályokba oly sikotnémák 
is, akik eddig valamely vidéki intézetben tanultak ugyan, 
de akiknek szülői időközben a székesfővárosba, vagy 
annak környékére költöztek. Végül felvétetnek a felsőbb 
osztályokba olyan gyermekek is, akik népiskolai tanul
mányaik közben siketültok meg s akik az intézetben a 
beszédnek szájról való leolvasását tanulják meg és ez 
utón elemi ismereteiket kiegészítik. Első sorban a Buda
pesten s az annak környékén levő községekben lakó 
sikotnémák vétetnek ugyan fel, de másodsorban felvételt 
nyernek az ország bármoly helyéről folyamodó olyan 
siketnémák is, akik az évi 200 korona eltartási költséget 
egészben, vagy legalább részben biztositani tudják. A 
felvétel a folyamodványok beérkezésének sorrendjében 
fog eszközöltetni; miért is indokolt, hogy a szülök mi
előbb küldjék be kérvényeiket. Pályázati határidő julius 
25. Részletes tájékoztatást és felvételi nyomtatványokat 
az, érdeklődőknek díjtalanul küld az intézet igazgatósága. 
(Budapest, VIII., Mosonyi-u. 8. szám.) Megjegyeztünk, 
hogy az intézet 8 évtolyainu.

— A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
évkönyve, mely Ctair Vilmos lötukar munkája, kilencz 
fejezetben ismerteti az egyesület 1904/1905. évi munkás
ságát. A jelentés kiemelt, hogy az egyesület huszonhá
rom évi fönnállása alatt immár egy idilliét fordított ma
gyar közművelődési czelokra, amely Összegből óvók, 
iskolák és menedékházak alupitasara egymagában 7 10.ü58 
koionát, tanítók jutalmazásara 31.243 koronái, tanulok 
jutalmazására 10.737 koronát, nép- és iljusagi könyv
tarak alapitásara 16.716 koronát s iparoktatást czelokra 
35.530 korouát tizeiéit. Az egyesületnek ma is 34 lüu- 
tarlott és 6 segített irodája, 1 segített iskolája, 94 ifjú
sági és népkönyvtára, köztük egy honvedlegeuysogi 
könyvtára, azonkívül ogesz sorozat más intézményé 
(magyar iljusági egyesületek, dalos-, olvasó- és zeue- 
körük, magyar műkedvelő társasaguk) van, amelyek az 
egyesület tizenegy törvényhatóságra kiterjedő területén, 
ahol mindenütt nemzetiségek laknak, eredményesen ter
jesztik a magyar művelődést és jelentékeny tényezői a 
magyar hazafias szellem és érzülot kifejlődésének. Összes 
tagjainak száma 7017, köztük 695 alapitó, 318 élethosz- 
sziglau való, 6004 rendes és pártoló tag, akiknek száma 
azonban egyre emelkedik. Az egyesületi vagyon 256.274 
korona; évi költsége 28—31.000 koroua. Külön fejezet
ben számol be az elnökség az egyesület állal kezdett 
társadalmi mozgalmakról. Legkiválóbb érdeme az egye
sületnek, hogy Thuróczy Vilmos elnök indítványára, 
akinek vezetése alatt szinte uj erőre, tekintélyre és or
szágos népszerűségre emelkedőit a F. M. K. E., a nép
iskolai oktatás reformja kérdésébén állást foglalt. Tör
vényben kéri kimondatni, hogy az ország összes iskolái
ban — kivétel nélkül — a tanítás nyelvének meghatá
rozása az állam kizárólagos joga logyon s illetőleg, hogy 
a tauitás uyelvo más, mint magyar, uom lobot. Az



ogyeslllet fül lógja hívni az összes magyar közművelő
dési egyesületeket, hogy o hazafias álláspontjához csat 
lakozzanak és abban az értelemben Írjanak föl a> 
országgyűléshez és a vallás- és közoktatásügyi minisz
terhez. Az egyesületnek tizenegy törvényhatósági vá
lasztmánya van, amelyek zavartalan együttérzésben az 
elnökséggel, mindannyian élénk tevékenységet fejtenek 
ki, hogy a magyar művelődést a Felvidék nemzetiségi 
vidékein mind szélesebb alapon terjesszék.

— Köszönetnyilvánítás. A turóczvárinegye 
jótékony nőegylet részére Jeszenszky Dániel kir. kör 
jegyző Stubnyaíürdőröl 50 korona adományt küldött, 
amiért hálás köszönetét nyilvánítja az elnökség.

— Rádlumfelfedezós Magyarországon. A kir. 
magyar természettudományi társulat cliemia ásványtani 
szakosztályának 1905. márczius 28-iki ülésében Szilárd 
Béla előadást tartott a Sehmidlhauer-féle igmándi keserű- 
víz rádio-aktivitásáról, amely szakkörökben nagy feltűnést 
keltett különösen azért, mert ez az első esel, hogy 
magyar ásványvízben rádiumot mutattak ki.

Felelős szerk. BERECZ GYULA. Főmunkatárs DUGGVICH TITUS,

F e l v i d é k i  H í r a d ó  

Nyári m enetrend 

A magyar királyi államvasntakon:

(É rvényé t lOoft. évi m ájú t l-tö l kezdve.)

! 2373. sz. 
I 1905.

Árverési hirdetmény.

-T.-Szt.-Márton: T.-Szt. Marton

1*38 i. <
Budapest

Gyv. i. röggel 7-10, é.d .u . 1-38 i. d. u. 2-54,
Szv. i. (1. e. 9-35, é. este 7T>2 i. reg. 8-42, é. es 
Gyv. i d. u. 3-30, é. este 10-21 i. reg. 0-08, ó. d. i 
Szv. i. d. u. 5-35, é. reg. 4-18 i. este 11-35, é. d. ■ 
Vv. i. éjjel 11-10, é .d .e . J1-41 i. d. u. 4-57,6. rcj

Budapest:
. este 9-

. 12-40 
, 9-45 
. 5 20

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

G yv.i.d .u . 1-39,é .d .u . 1-47 i.d .u . 2-45, é .d .u . 2-53 
Szv. i.este 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8*30, é. reg. 8-lü
Gyv. i. este 10-22, é. este 10 30 i.reg. 5-59, é. reg. 6 0
.Szv. i.reg. 4-20, é. reg. 4-30 i.este 11 22, é. este 11-33

i. reg. 7-47, ó. reg. 8-06 — — — — — —
i.d o. 1 l-42a é.d.e'á 11*53 i.d. u. 4-45, é. d. u. 4-56

Körmöczbánya szab. kir. és föbányaváros tanácsa 
részéről a városi képviselőtestület 1905. évi 129. szám 
alatt hozott közgyűlési határozata alapján közhírré tétetik, 

o miszerint a felsőbb jóváhagyás fenntartásával nyilvános 
írásbeli versenytárgyalás és kapcsolatos szóbeli árverés 
utján a körmöczbányai „István" nevű fiirész mellett 
raktározott 15916 darab különféle méretű szélezett és 
selejtes fenyődeszka az ott levő léczek kivételével eladatik.

A nyilvános szóbeli árverés 1905. évi augusztus 
hó 14-én reggeli 10 órakor Kürmüczbányán a város
ház üléstermében fog megtartatni, az írásbeli lepecsételt 
és 1300 korona értékű bánatpénzzel ellátott ajánlatok 
pedig, melyekben a felajánlott vételár számokban és

Budapest ny.—Zsolna: Zsolna—Budapest:

NYILT-TÉR.
(E rovatban  közlő itekért nem felelős a  szerkesztő.)

Nyilatkozat.
A „Národnie Noviny" hírlapban „Na vvstrahu 

liüSpodárom* czim alatt egy helybeli kereskedő rólam 
és főnökömről, Goldstein Soma úrról oly értelmű rigai 
inat terjeszt, mintha én a gazdasági gépek eladásánál a 
közönséget félrevezetném; minthogy pedig ezen rágalom 
a mindenképen üdvös s kivált e vidéken kívánatos ver
seny kizárása czéljából terjesztetett, már ezúttal értesí
tem a tisztolt közönséget, hogy a rágalmazó ellen én 
és főnököm bűnvádi feljelentést teszünk s önként bele
egyezünk, hogy a rágalmazó állítását bizonyíthassa.

Turóczszentmárton, 1905. évi augusztus 4-én.

Kohn Samu, ügynök.

Gyv. i. reg. 7-20, é .d .u i a:t i. éjjel 3-46, é. reg.
•Szv. i. reg. 9 20, é. este 8-30 i. reg. 7-11, é. este
Gy v. i. este 6-45, é. éjjel 12-24 i. d. u. 314, é. este
■S/,v. i. este 10 30, é. reg. 7-20 i. osto 9-15, é. reg.

9-25 
5 55 
9 45 
6 3 5

A cs. és kir. szab. Kassa-Oderbergl vasutakon:
Kassa Ruttka : Ruttka- Kassa:

Szv.i.reg. 5-27 6. d. u. 12-10 Gyv. i. reg. 4-01 é .d .e . 8-30 
Szv. i. reg. 7*40 é. d. u. 2 06 Szv. i. reg. 4-50 é. d. o. 11-50 
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 5-36 Szv. i. d. o. 8-35 é. d. u. 4-18 
Szv. i. d. u. 12-46 é. este 8-13 Gyv. i. d. u. 1217 é. d. u. 4-48 
Szv. i. d. u. 3-55 é. este 11 -05 Szv. i. d. u. 2.36 é. este 8.40 
Gyv. i. este 7-30 e. éjjel 12-02 Szv. i. d. u .4 ’23 é. éjjel 11-35 
Vv. i. este 10-45 é. reg. 5-49 Vv. i. este 10-40 é. reg. 6-14

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka :
Szv. i. reg. 6-30 é. reg. 6-58 Gyy. i. éjjel 3-35 é. éjjel 3.57 
Szv. i.d .u . 1231 é .d .u . l-.OO Szv. i. reg. 4-10 é. reg. 4-36 

(1. u. 22 1  é. d. u. 2-50 Szv. i. reg. 7-45 é .d .e .  8-15 
Gyv. i. d. u. 5-42 é. este 6.04 Gyv. i. d. o. 1150 é. d. u. 12-1 
Szv. i. este 8-33 é. este 9 00 Szv. i. d. u. 1"50 é. d. u. 2-20 
Szv. i. éjjel 11-17 é. éjjel 11-42 Szv. i. d. u. 3-34 é. d. u. 4-03 
Gyv. i. ejjel 12 07 é. ejjel 12 29 Szv. i. este 9 20 é. este 9-50

S z ű k í t  f ig y e lm é b e !

betűkkel külön írandó ki és kiemelendő, hogy az ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát 
azoknak feltétlenül aláveti, legkésőbb folyó évi augusztus 
hó 13-ig délután 5 óráig a polgármesteri hivatalhoz 
múlhatatlanul beküldendők.

Kikiáltási ár tizenkettőezernyolezszáznegyvennégy 
(12844) korona, melyen alul való ajánlatok el nem fogad
tatnak.

Az árverési és szerződési feltételek a városi iroda 
kiadójánál, nemkülönben a városi crdőhivatalnál meg
tekinthetők.

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy felszerelt 
és általában oly ajánlatok, melyek az árverési vagy a 
szerződési feltételeknek meg nem felelnek, továbbá oly 
ajánlatok, melyek távirati utón, vagy melyek nem a 
kitűzött határidőre érkeztek be, vagy melyekhez az elő
irt bánatpénz készpénzben, vagy állami letétekre alkal
mas értékpapírokban nem csatoltatott, figyelembe nem 
vétetnek, el nem fogadhatók és visszavettetni fognak.

Az eladás tárgyát képező fenyődeszka, városi szak
közeg által, a venni szándékozóknak bármikor meg- 
mutattatik.

Körmöczbánya, a városi tanácsnál, 1905. évi július 
hó 28-án.

Bakiimann, polgármester h.

A jfíí-u t 6 3 .  s z á m ú  h á z b a n  
l(ét 2  sz o b á b ó l é s  m e l lé k h e ly is é g e k b ő l á l ló
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liszt-, fűszer-, csemej

T u ró c z sz en tm á r to n
r liszt-, fűszer-, csemege-, bor-, szeszesital-, 

kókuszzsir-, üveg-, és porczellánraktára. -

Ablaküvegezések, ésktttkrök|
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

Egyszeri

—>• V é d je g y : „ H o r g o n y " .  1

ALmiment.Capsici ccmp.
aHorgony-Pain-Expeüer*

pótléka
ORy régjónak bizonyult házinzer, moly már több 
mint 3.r> óv óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél. csúznál és meghűléseknél
bodörzsöiósképpen használva.

F igyelm eztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk el, a moly a „Horgony" védjegygyei és a 
RiChter rzégjngyzéssel ellátott dobozba van csórna 
goiva. Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 kor. 
es úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Törik József gyógyszerésznél. Budapesten.
ffchlnr nyigymrlira >!„Anry innlMor, rrigriin,

l.li. ’ li.H,. . . . . . .  6 n .U____  .Hu..nimpi . , . „ „ 1 , , .  j J j

áts im itás

(U cU -SZU itaul
(Szarvas- vagy kulcsszappan)

p ó t o l

Kétszeri áts im itás t kö zö n ség es  szappannal.

S d u n id t h a i ie r - f é le  
1Igmanai

csemegekereskedéscbcn. — Föszétkuklés a fór 
kis üveg óra 30 fillér.

'.M F  Sclilelil-szappan a lcu.jol»l» és linszmllallian a legolcsóbb!

kés erű víz, reggelenként fél pohárral használva,
meglepően gyors s nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely évszakban a KAItLSBADl 
es 31A Hl K Ml A 1)1 ivókúrát, gyom or- és bélbnjokbun, úgyszintén elkövéredés, s/iv -

gl«dAt«i)niHonot • VnakÓGil Faranotní.

rástulajdonos Sclimidtlmuor Lajos gyógyszerésznél Komáromban. -  Nagy üveg 50 llllór. 
— Az egyedüli természetes keserüviz, mely kis üvegben is kapható.

Magyar Nyomda TurócMientmárton,
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