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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turórz-Szt.-M ártonba küldendők

H irdetések logjut Anyósakban, árszabály szerint 
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.

Kiadóhivatal: A turócz-szt.-mértoni „Magyar Nyomda". Megjelen minden vasárnap.

(*A cseh-tót nemzetegység;.
Irta : dr. Czambel Samu.

VI.
Mennyi önzés nyilatkozik meg e szavak

ban. A tótok művelődésével nem törődik a 
cseh álláspont liarczosa, ő nem törődik azzal, 
vájjon a tótok megértik-e a cseh nyelvet, de 
kívánja a cseh-tót irodalmi egységet mégis, 
mert, a cseh nemzetnek tartalékra van szüksége.

Fokomy Rudolf cseh költő és szerkesztő, 
a kit a halál korán ragadott ki a cseh-tót 
egység lelkes bajnokai sorából s a ki annyira 
belemélyedt volt a tót viszonyok tanulmányo
zásába, hogy a külön tót irodalmi nyelv jogait 
is tiszteletben tartotta egy bizonyos határig, 
egy Prágában szinte 1880. évben kiadott brosíir- 
jébeu (Literárni s hoda éeskoslovenská. A 
cseh-tót irodalmi egység) nem vallja ugyan b e , 
a cseh nemzet abszolút gyöngeségét mint! 
Holeéek, de ő is kénytelen-kelletlen beismeri, 
hogy a cseh-tót irodalmi egységre szükség 
van, mert ez a csehekre nézve az erő kiffor- 
rása. Azt mondta brosürjének 1. oldalán: „A 
tót testvéreinkkel való irodalmi egység kér
dése többé nem létkérdésünk, hanem hála az 
istennek már csák erőnk kérdése.“

Akár létkérdés, akár pedig erő kérdés a 
cseh nemzetre nézve a tótokkal való nyelvi 
összetartozóság, az az egy bizonyos, hogy e 
kérdésben a csehek kiválóan politikai kérdést 
látnak.

Itt kiemelem, hogy a cseh-tót nemzetegy
ség kérdésében eddig csakis a csehek jártak 
el öntudatosan, csakis ók voltak minden eddigi 
cselekedetükben következetesek, csakis ők 
törtek állhatatosan a kitűzött czél felé. A tót 
irók inkább ösztönszerüleg, mintsem meggyő
ződésből védelmezték a tót nyelv külön álló
ságát a cseh nyelvvel szemben. A meggyőző
dés hiányából magyarázható az, hogy a külön 
tót nyelv csatát vesztett a pozsonyi nyelv- 
konferenczián 1851-ben, hogy a Bachkorszak- 
ban kormányhatalmilag mindenüvé a cseh 
nyelv hozatott be a felvidéken ott, a hol a 
kormányhatalom tót anyanyelvet rendelt, s 
végül hogy a tót irók és szerkesztők közt 
mindenkor találkoznak emberek és körök, a 
kik készek visszafogadni a cseh nyelvet a 
tótok irodalmi nyelvének.

Az olvasó bizonyára kiváncsi rá, hogy a 
magyar publiciztika milyen állást foglalt el 
a cseh-tót nemzetegység kérdésében.

A magyar publicisztika tudtommal a cseh- 
tót nemzetegység kérdésének a mélyére soha 
nem hatolt. Fulszky Perencz a negyvenes évek 
elején váltott e kérdésben néhány levelet Thun 
Leóval, a cseh gróffal, a ki a cseh-tót egység 
híve volt. Pulszky Perencz leveleit Thun gróf 
kiadta a „Die Stellung dér Slowaken in lln- 
garn“ (Prag 1843.) czimü brosürjében s Pulsz
ky Perencz, a magyar publicisztika egy 
kiválóan érdemes tagja, 1842. április 24-én 
kelt s itt közölt levelében a cseh-tót irodalmi 
egységről igy nyilatkozott:

„I)er ganze sogenannte Sprachkampf in 
Nordungarn ist durcliaus von keiner grössern 
liedeutung. Pás slavische Volk, dessen verschie- 
dene Pialekte von doni bömischen zum Tlieil 
entfernter sind als vöm polnischcn, z. II. im 
Sároscher Comitat, wo ich wolme, und in dér 
Umgegend steht auf dér untersten Stufo dér 
Civilisation, dér Adél ist ungarisch, die Bürger

*) Lásd a Felv. Híradó 27. 28. 30. .‘11. és üi. számait.

setzen ihren Stolz dáréin, selbst wenn sie 
geborne Slaven sind, Deutsche zu scheinen; 
und so Ideiben grüsstontheils nur unbemittelte 
protestantische Geistliche als Stützen dér 
böhmischen Litteratur zurück; denn dér kato- 
lisclie Clerus kenut seine Stellung besser, und 
wendet seine Krilfte mit Hinblick auf den 
Cardinal Pázmán, dér durch seine blübende 
ungarische Sprache zűr Zeit dér Contrereforma- 
tion die Oberhand über die latinisirenden Pro- 
testanten erhielt, ganz dér Verbreitung dér 
ungarischen Sprache zu. “

Ebből nyilvánvaló, hogy Pulszky Perencz 
kicsinyelte a cseh-tót nemzetegység kérdését. 
Meg is mondta, hogy miért. Az említett bro- 
stlrben (5. old.) közzétett levelében ezt ol
vassuk :

„Die böhmische Sprache hat in Ungarn 
keine Zukunft, und so selír ich aucli das Ta
lont eines Kollár zu schátzen weiss, so glaube 
ich doch, dass, wenn in einem Slaven in Un
garn das Gefühl seiner éechisclien Abkunft 
erwacht, und sich sogar zűr Peindscbaft gégén 
die ungarische Sprache ausbildet, dann fttr ihn 
nichts anderes übrig bleibe, als mit Palaczky 
und Schaffarik dahin auszuwandern, wo seine 
Bestrebungen anerkannt werden, und seine 
geistige Thátigkeit ein weiteres, weniger un- 
fruchtbares Peld findet als in Ungarn."

Pulszky levele arról tesz tanúságot, hogy 
ő a cseh-tót nemzetegység lényegét egyálta
lában nem ismerte. Tessék nyilatkozatait még 
egyszer elolvasni. Jóslataiban is csalatkozott. 
Hányán és hányán vannak olyanok, a kik a cseh 
kultúra szolgálatában állanak, de — nem ván
dorolnak ki Csehországba s megelégesznek 
azzal, ha — Csehországban részesülnek elis
merésekben.

Nem kutatom, hogy az utolsó 50 -60 év 
alatt mennyire változott meg a magyar publi
cisták nézete a cseh-tót egység jelentőségéről; 
azt se kutatom, hogy a publiczisztika politikai 
vagy közművelődési szempontból fogja-e fel 
a cseh-tót nemzetegység kérdését, de kieme
lem, hogy a „Budapesti Hírlap" nemzetiségi 
politikusa az utóbbi években ismételten és 
nagyon praktikus állást foglalt el e kérdésben. 
Sürgeti a magyarországi tót nép nyelvének 
az átkutatását annak a bebizonyítására, hogy 
a tótok nyelve nem cseh szójárás s hogy a 
tótnép nem a cseh nemzet része. Ez minden 
esetre hosszadalmas út a cseh-tót viszonyok 
tisztázására, de biztosan elvezet a czélhoz.

Ismerve a cseh-tót nemzetegység kérdé
sében a csehek álláspontját és a szívósságot, 
a melylyel mellette mindannyian kitartanak, 
s ismerve ezzel szemben a tótok közönyét, 
könnyen megérthetjük a jelent.

A csehek sehogy se tudnak megnyugodni. 
A „nemzeti erő" kérdése újra és újra napi
rendre tűzi a cseh-tót nemzetegység kérdését. 
Az utóbbi időben a cseh-tót irodalmi kölcsönösség 
alakjában; de ez teljesen mindegy a dolog vele
jére uézve, a miről bizonyságot tesz maga 
I Holeéek József fent idézett füzete 6. oldalán. 
Holeéek a cseh-tót irodalmi kölcsönösség érde
kében küzdő füzetben („Nyújtsunk kezet a 
tótnak!") ezt mondja ugyanis:

„A cseh-szláv törzs 7—8 millió lelket 
számlál. Az impozáns szám, a mely folyton 
uj bátorságot önthet belénk s kitartásra ösztö
nözhet bennünket, amikor elcsüggedünk. Pe 
nem szabad úgy viselkednünk, mint az öntu
datlan tömeg szokott, hogy minden egyes ember 
mást akar s mindnyájan együttvéve egymás

ellen dolgoznak, ahelyett hogy egyesülnének 
a czélban és azután közösen dolgoznának fe
léje. Es ha a cseh-királyságban élő része a 
cseli-szláv nemzetnek nem tudom milyen sza
badságokat vívna ki, azokat idővel ismét el
vesztené vagy pedig nyomorúságosán tengődnék 
azoknak daczára. Nemzetünk erejét és jövőjét 
első sorban abban kell keresnünk, ha mind
nyáján, a hányán csak vagyunk Csehországban, 
Morvaországban, Sziléziában és a tótságon, 
együttartunk s vállvetve közös erővel evezünk 
egy és ugyanazon czél felé."

Nyilvánvaló e sorokból, hogy az irodalmi 
kölcsönösség csak eszköz a nemzetegység meg
teremtésére.

Holeéek brosürje nem maradt visszhang 
nélkül. Még ugyabban az évben (1880-ban) 
egy másik cseh brosür is megjelent, a cseh- 
tót irodalmi kölcsönösség érdekében. Ezt Po- 
korny Rudolf irta s feljebb már ez is említve 
volt. Azóta a csehek folyton napirenden tudják 
tartani a cseh-tót nemzetegység kérdését.

A magyarosítás miatt lamentál, panaszkodik a 
„Nár. Nov.“. és .azok miatt a fenyegetések miatt, ame
lyekkel a tótokat* a magyar sajtó derüre-borura minden 
komolyabb ok nélkül illeti. A magyarosítás — úgy 
mond — nyíltan bevallott postulátuma a magyar állam
nak. 8  miben áll ez a magyarosítás ? Talán csak a ma
gyar nyelv elsajátításában ? Ez is sérelem, lia erőszakkal 
történik. De nemcsak arról van szó. A magyar nyelv 
tanításával párhuzamosan történik az anyanyelv (a tót 
nyelv) kiküszöbölése, s mi több, eltaposása, eltiltása (az 
iskolában pl. ilyen tilalom is létezik) s mint a legtöbb 
eszmény; annak kiirtása. Igaz, gyakran azt mondják 
nekünk, hogy hiszen nem fosztanak meg nyelvünktől, 
nemzetiségünktől. Elvégre nem is tépik ki fogóval nyel
vünket . . .  8  panaszkodik efféléről ez az újság akkor, 
amikor egymásután alapítják a tót újságokat, folyóira
tokat, amikor maga is benső örömmel, megelégedéssel 
hosszá ezikkekben üdvözli, ünnepli a Zsivena tót nö- 
egylel uj könyvét a „Letopis Ziveny“-t. Szerintünk az 
erőszakos magyarosításnak, a tót nyelv elnyomásának 
az lenne természetes következménye, lm ezek a tót 
hírlapok és folyóiratok, az ellenük folytatott hatósági 
irtóháboríi miatt kovesbednének, egymás után megszűn
nének, . . . s iiuc, még a nöcgylct is belckontárkodik 
a tót irodalom gyarapításába, előbbre vitelébe, a Turócz- 
Szcnt-Mártonban megjelenő 6  — 7 tót újság és folyóirat 
szerkesztői és irói minden különösebb emmóczió nélkül 
egész tűrhető existcncziát folytatnak, holott most már 
Szakolczáva), Nagy-Szombattal, Rózsahegygye! stb. kell 
versenyeznek. Valii meddig pedig valamely nemzet avagy 
nemzetiség szellemi munkásai, az irók, nemcsak erkölcsi 
elismerést, de csengő koronákat is aratnak, eladdig an
nál a nemzetnél avagy nemzetiségnél szó sem lehet 
nyelvének erőszakos elnyomásáról. S mi alatt a „Nár. 
Nov.“ akképen kesereg, a Prágában megjelenő „C’sasz“ 
nevll cseh újság azt az eszmét veti fel, és nem is in- 
cidentalitcr, hogy nem lenne-e jó. ha a morva közép- 
és a cseh kereskedelmi iskolákban a magyar uyolvet is 
tanítanák? A „Nár. Nov,w ezt az eszmét mindenesetre 
nőin helyesli, mert szerinte a magyar nemzet, a magyar 
laj, a magyar nyelv oly csekélység, amivel nem is igen 
érdemes foglalkozni. Oroszország, hja, az már egészen 
más! Ámde azért mégis igaza van a „Csasz“-nak. Mert 
valamint az osztrák-magyar monarchiának egyik államá
ban, Ausztriában, német a hivatalos nyelv, úgy a másik 
a magyar államban csak a magyar nyelv lehet az, s 
i-zm  minőségében mindenesetre megérdemli, hogy a mo
narchia túlsó felében is megtanulják, akik velünk érint
keznek. A mi pedig a magyar mumusokat illeti, akik 
a tótok ijesztgetésében lelik kedvüket, hát azok bizony 
helyes utón járnak. Akiknek tiszta a lolkiismerete, az 
nem fél, nem ijed meg tőlük, de a tilosban járó éjszakai

F erenc* az egyedül elismert kel
lemes izii t e r m é s z e t e s  
-----  liasliajtószer. -----



Turócz-Szt.-Márton,

kalandoroknak bizony nagyon alkalmatlan a virasztó éj
jeli őrnek éber szeme.

Izgatás a közokt. miniszter rendeletéi ellen \
nemzetiségi sajté, különösen pedig a „Tribuna", a „Te-

A F. M. K. E. vezetősége kegyeletének kifejezést 
I óhajtván adni, programjába vette a szobornak mogko- 
szoiázását. K végből megkereste az összes megyei vá
lasztmányokat. hogy a vármegyék színeit folttlntető sza
lagokat küldjenek a közös koszorúra. E fölhívásnak vár-
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legraful Romaiul", no meg a „Nár. Nov." oly heves tá megyénk választmánya is megfelelt és a következő föl-
madásokkal illették Wlassics közokt. miniszternek a ma
gyar nyelv népiskolai tanítására vonatkozó rendeletéit, 
hogy egyik-másik magyar lap a sajtóper megindítását 
követeli a három nemzetiségi redakezió ellen. A „Nár. 
Nov." nemcsak szánalmas lovagoknak, donuueziánsoknak 
gúnyolja a felháborodott magyar szerkesztőket, hanem 
— ugyanazon czikkben (aug. 28.—100. szám) „N’ájnov- 
Sia Vlassicsáda“ czim alatt ugyanazon miniszternek a 
népisk. itjusági könyvtárakra vonatkozó legifjabb ren
deletét is, a nála már megszokott nyersességgel bírál
hatja, azt mondván, hogy a dolog jó volna és Ízletes, 
ha azt Wlassics, mint minden hazafias levest, el nem 
sózta, el nem paprikázta volna. Ismerteti azután az uj 
szabályzat ama pontját, a melyek az ifjúsági iratok 
magyarosságára és hazafias irányára vonatkoznak, s 
miután ezek szerint csak magyar nyelvű könyvekről le
het szó, a rendelet és szabályzat többi intézkedései 
röl — úgymond — kár beszélni. Schwamm drüber! 
De nem úgy van, nem Schwamm drüber! Törvényt, kor
mányrendeletet, hatósági intézkedést, sőt bírói Ítéletet is 
szóvá, bírálat tárgyává lehet és szabad tenni a sajtóban, 
ez a sajtónak egyik legszebb joga, a mely hatalmassá 
is teszi, ha tisztességgel él vele. Ámde törvényt, kormány
rendeletet, hatósági intézkedést csak azért, mivel nem 
tetszik, a kritika bizonyító, czáfoló szava nélkül pök
hendien meg- és elvetni, ez csak annak a sajtónak a 
szokása, amelynek az izgatás a kenyere, a rend íclfor- 
gatása a programmja.

irásu szalagot küldötte meg a rendezőségnek :
m agyar szabadság hőseinek. — A F. M. K. E.

Turóczmegyei Választmánya.
A menet a honvédszobor körül elhelyezkedvén, a 

bányászok zenekara a hymnust intonálta, a melynek el
hangzása után T hurőczy Vilmos egyesületi elnök hazalias 

kíséretében letette a hatalmas koszorút, a molyét 
1 0  vármegye szalagja ékesített.

A lelkes beszédet szűnni nem akaró éljonzés kö
vette és tartott az addig, inig a menet újból elrendez
kedve a hangos ováczió közepetto a városházához ért, a 
honnan a vendégeket lakóhelyükre kisérték a buzgó 
rendezők.

Az Igazgató választmány gydlése.

.íz egyesületi szervezet és az eddigi gyakorlat szc-; 
rinl a nagygyűlés érdemleges részét az igazgató vá
lasztmány Illése képezi, a melyen a nagygyűlésen elő-

liép d sty  alispán az ordőközi iskola segélyezését 
kérelmezi, mert az a dologi szükségletekre szolgál. Ezt 
az igazg. választmány meg is szavazta.

J a n i ts  Imre alcímük szintén szívesen hozzájárul 
Berecz indítványához, az ifjúsági egyesületektől sokat 
vár, csak azt nem akarja, hogy az egyesülőt életéhen 
o miatt nagyobb zökkenés álljon be. L ib e r tin y i  Gusztáv 
nyitramogyei kir. tanfelügyelő nagyhatású bcszédbon 
arra utal, hogy az egyloti traditio ma már nem szólhat 
az óvodák mellett. Ma mór az ifjúsági egyestllofek szer
vezése, megszilárdítása a fődolog, orré törekodni legyen 
az egyesületnek feladata. Mindenben hozzájárul Berecz 
indítványához, egyben javasolja, hogy az ifjúsági egye- 

I sületek szervezésének támogatására a F. M. K. E. terü
letén levő törvényhatóságok felkéressonek. Intézkodés 
tétessék a törvényhatóságok részéről arra is, hogy a 

! községek vegyenek fél évi költségvetésükbe bizonyos 
I összegeket c ezélra.

Czobur László houti alispán már a múlt évben is 
rokonszonvvel fogadta Berecz indítványát, most is szí
vesen üdvözli, csak azt nem hajlandó egyelőre kimon
dani. hogy a felszabaduló jövedelmek mind az ifjúsági 
egyesületek javára forditassanak. S o m o g y i Géza szintén

forduló minden tárgy részletes megvitatás alá kerül. A lt,|kos szavakkal szól az indítvány mellett.

A F. M. K. E. közgyűlése.
A „Felvidéki Magyar Közművelődési Egyesület" 

selmeczbányai közgyűlése újabb bizonyítéka volt annak, 
hogy a Felvidék magyar intelligentiája hazafias lelke
sedéssel tömörül, valahányszor a magyar kultúrának 
előbbre viteléről van szó. Selmeczbányán is együtt lát-

nagygyttlés elé azután az igazgató választmány megálla
podása kerül, a mely azt rendszerint hozzászólások nél
kül határozattá emeli.

Ez az oka annak, hogy az igazgató választmány 
ülésének lefolyását részletesen ismertetjük.

T hurőczy Vilmos cs. kir. kamarás az egyesület 
elnöke nyitotta meg'nz igazgató választmány ülését, üdvö
zölve a megjelent igazgató választmány tagjait.

C la ir  Vilmos főtitkár javaslatára kimondta az igazg. 
választmány, hogy Ú Felségét, József főherczeget, vala
mint a kormányt S z é li Kálmán miniszt. elnök személyé
ben, táviratilag fogja üdvözölni.

Az elhunyt tagok nevei a jegyzőkönyvben fognak |°£na£y°kb támogatási-; 
mogörökittetni.

Bejelenti ezután, hogy a központnál <>3 uj tag je
lentkezett fölvételre, a kik valamennyien fel is vétet
tek a rondcs tagok sorába.

A Felvidéki kivándorlás ügyében tett intézkedést,
tűk a felvidéki magyarság szine-javát. Mindazon vár-I ^övezetesen az egyesület nevében a miskolezi kongresz-

D r. Tilesch Béla szintén nagy reményekkel van 
ezen intézmény iránt, a melynek útján az ifjúságnak 
hazafias szellemben veló megerősítését biztosítva látja. 
V itá lis  Péter az óvodák melleit érvel az egyesület nép- 

szerüségc szempontjából, V a n n a y  kir. tanácsos meggyőző 
szavakkal érvel az indítvány mellott.

M ercader föpénzláros a felszabaduló jövedelmek
nek csak a felét akarja az ifjúsági egyesületekre fordí
tani, a többit pedig a törzsvagyon hiányának pótlására 
fordítaná.

B erecz zárószavában utal arra, hogy az ifjúsági 
egyesületek most vannak alakulóban, most szorulnak a 

czélból kéri, hogy a fölös
leg mind e ezélra fordittassék. Ezt az ogyesület igazgató 
választmánya ki is mondja.

Ezzel, az ifjúsági egyesületeknek nagyfonlosságu 
kérdéso a F. M. K. E. programmjába került. Most már 
a Folvidék hazafias tanítóságán múlik, hogy minél több 
ilyen egyesületet szervezzen és ezek által a magyarság

megyék részéről a melyekre az egyesület hatásköre ki 
terjedt, ott láttuk a megyei választmányok képviseleteit. 
Turóczvármegye részéről; itj. J u s th  György főispán, 
B en ic zky  Kálmán alispán, B erecz Gyula kir. tanfelügyelő.

i  Géza igazgató, Pa

megadását fogja 
Az 1903.

avasolni 
költs*

Alajos tanárok, O erö  Virgil főerdész, D á v id  János vár
nagy jelentek meg. A magasztos eszmék, a melyek az 
egyesület tagjait összehozták, mindvégig komoly, mél
tóságteljes hangulatot kölcsönöztek a tanácskozásnak, a 
melyek minden várakozáson felül eredményesek voltak.
Remélhető is, hogy most a mikor az egyesület újabb 
működési kürt vont programjába, nevezetesen az ifjúsági 
egyesületek támogatását, a mit különben lapunk szer
kesztője már a tátrafüredi közgyűlésen megpendített és 
javasolt, hogy most az egyesület hatása a magyarság 
megerősítésére fokozottabb lesz. A F. M. K. Egyesületé 
az érdem, hogy a korszavát megértve, traditióját az 
óvodák támogatását mind addig, inig azoknak a segé 
lyezésre szükségük lesz fentartva, uj térre lépett és az 
ifjúsági egyesületek fölkarolásával az első közművelődési 
egyesületeink között, a melye fontos probléma megoldá
sára vállalkozik. Bízunk benne, hogy ezt a törekvését 
a Felvidék hazafias tanítóinak, lelkészeinek és közönsé
gének lelkes támogatásával siker fogja koronázni.

A fogadtatás.

Az egyesület vezetősége augusztus hó 26-án dél
után érkezett meg Sclmcczhányára. A város közönsége 
valóban lelkes és impozáns fogadtatásban részesítette a 
vendégeket. S z itn y a i Elek polgármester és F a rb a k y  j 
István volt akadémiai igazgató meleg szavakkal üdvö
zölték az egyesület tagjait, a kiknek nevében T hurőczy SZcrvfczésót és Iáim 
Vilmos kamarás, egyesületi elnök válaszolt. Majd meg
indult a menet elöl az egyesület zászlajával a bányászok 
zenéje mellett. A gazdagon téidiszitet házakból kendö- 
lobogtatással üdvözölték az érkezőket, a kiket láthatóan 
meghatott a hangosan megnyilatkozó lelkesedés. A do
hánygyárban alkalmazva levő 10(X) leány lelkes éljenzése 
pedig megállította a bevonulókat és kalap-emelgetéssel, 
kendő lobogtatással viszonozták az üdvözlést.

j szítson toll indítványokat az igazg. választmány helyes- j ínlokébon »  óvodákban és iskolákban kilojtott hasznos
munkásságának eredményét állandósítsa, megrügzitse.

Örömmel győződtünk meg, hogy az elvetett mag 
az elmúlt év óta megérett. Ez alkalommal már vala
mennyi felszólaló azon meggyőződésnek adott kifejezést, 
hogy az egyesület hazafias kötelességet toljosit, ha az

löleg tudomásul veszi.
a nemzetiségi izgatások ellen tett intézkedések is 

tudomásul vétettek. Grünwahl Béla szobra ügyében, a
Endre és Sim oncsics melyet Beszterczebányán kívánnak felállítani, az egye

sülő! Zólyomvármcgyét kereste meg, a mely tárgyban
a vármegvo rászóró! kiküldött bizottság még non. íojczto »0 usáKi egyesületük érdekében a maga részéröl minden 
be az előmunkálatokat. Itépássy Mátyás zólyomi alispán i lchcUit ra06 t0SZ- Következett azután a tárgysorozat le
jelentése szerint a gyűjtés már az öszszel megkezdhető Víibbi pontja, a melynek során felszólalás történi, 
lesz. Előadja, hogy az ügy jó mederben halad és az 
eszme megvalósítása a legszebb reményekre joj 
Már most kéri, hogy a gyűjtésben a F. M. K. E. min
den tagja buzgólkodjék.

nyomtatványok nagy költségei miatt. Ferenczy Ödön 
,osjt pedig azt kérte kimondatni, hogy az egyosllleti nyoin- 

. látványok felvidéki iparosok, által készítessenek ol.
A Sem bery  hagyaték ügyébon a beterjesztett jelen- 

Az egyesület anyagi ügyeinek javulása örvendetes jlés tudomásul vétetett. A körmüczbányai Schimó hagya- 
tudomásul vétetett. Az egyesület 1902. évi zárószáma- elárverezését is tudomásul vette az igazgató választ-evi zaroszama-
dúsait az igazgató választmány minden megjegyzés nél mány és általános volt a megelégedés a fölött, hogy 
klil tudomásul vette ú< a pénztáros részére a íelmentvény 07-ektÖl a sok kárt okozó ingatlanoktól az egyesület ma-

közgyűlésnek 
'vetés tárgyalásánál Berecz

) holnap megszabadul.
Az U nió  gyufagyár távirata tudomásul vétetett,

Gyula kir. tanfelügyelő utalva a múlt évi TátrafUrcden n,clylyel tudatja, hogy II. fokon felmentetett azon vád
tett indítványára, ismételten hangoztatja és kéri, hogy 
az egyesület anyagi erejének nagyobb részét fordítsa

alól, hogy gyufáit külföldön készítteti.
Az óvodák, könyvtárak és daloskürökre vonatkozó

az ifjúsági egyesületeknek támogatására. Kijelenti, hogy ideiek megjegyzés nélkül elfogadtattak, valamint a tá
lról sem kicsiny li az óvodák jelentőségét és nagyra- ni,v,l<> tanitónők és óvónők jutalmazására vonatkozója-

ív ‘ ■ ’ ‘

•mennyiben a jövőben 
Iák által egyleti jövedelm

Megjegyezzük, hogy Turóczvármegye területéről 
lismerő és dicsérő oklevelet nyertek: l i i t z u e r  József 

állami iskolai igazgató, B en isek  
Imre znióváraljai r. k. isk. tanító, i f j .  S a tk ő  Gyula 

ijd átadni, indítványozza, na&ycsopcsényi állami elemi iskolai tanító, 50 koronás 
hogy az ifjú sá g i eggesii- jutalomdijat nyert továbbá özv. llodobay Józsefné túr.- 

isát programjába fölveszi és1 sxt.-mártoni állami óvónő. Mindannyian lelkes bajnokai 
állami kezelésbe kerülő óvo-|a magyar hazafias nevelésnek.

Ezckntán C la ir  Vilmos főtitkár előadta az alapsza-

kásságát. Minthogy azonban remélhető, hogy a jövőben 
az államhatalomnak is jobban módjában lesz az óvodák 
szaporítása; valamint azt remélhetni, hogy az egye-1 fürocz-szont-márloni 
sülét által eddig fentarloti óvodák közül évenkint néhá
nyat állami kezelésbe sikerül 
hogv az egyesület inondia ! , i

felszabadulnak, azokat az
igazgató választmány áll i . ■ghatározandó ifjúsági egye- bályok módosítására vonatkozólag beérkezett választ- 

: sületeknek támogatására fordítja. mányi véleményeket, a melyek azonban annyira külön*
Egyben kérdést inti / az erdöközi r. k. iskola se- bö*ök voltak, hogy azok alapján egységes munkálatnak 

gélyezése tárgyában, m.-ri amennyiben a költségvetés- összeállítása teljesen lehetetlennek tűnt föl.

A vasúti állomásnál és bányászok által a városban teriumtól lenne kérelmezi

ben szerepelő 2 0 0  koron; a tanító fizetésének kiegészi 
tésére szolgálna, emu k Inlezésc a közoktatási minis/.-

felemelt diadal kapuk is azt bizonyítják, hogy 
közönsége teljes szeretettel látja falai között 
kultúra bajnokait.

A honvéd szobornál

Berecz Gyula azt indítványozza, liogv gyökeres 
lapszabály módosításba az egyesület ne menjen bele, 

egyrészt azért, mert azt indokoltnak nem tartja, más- 
s két óra- részt és különösen azért, mert az egyes vármegyei ősz- 

melyet vázlato- tályok véleményeiből az (tinik ki, hogy nutonomikus 
jogaikat féltékenyen őrzik, a központosító törekvéseket

a varos Az indítvány kapcsán igen érdekes 
m‘gyár hosszat tartó eszmecsere indult meg; 

san a következőkben ismer.' tünk.
l á r b a k y  István !oli;.n. a tanácsos mindenben hozzá- elitélik és megszavazni úgy sem hajlandók. Amennyiben 

Díszes parkban elhelyezett bonvédszobrot állított járul Bencz indítványához., csak azt hangoztatja, hogy j azonban néhány oly módosításra lenne szükség, a ino-
az "'ódák átadása alkalmával a községek az ujahb meg-. Iveknek elfogadása az alapszabályok lényegét és szolle- 
terheléstől lehetőleg incgővassannk.

fül Selmeczbánya szab. kir. város törvény hatóság, 
a szabadságharca dicső hőseinek emlékére. i mét nőin érintik ezeket hajlandó megszavazni.
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F á r b a h j  István azt javasolja, hogy ogy bizottság 
küldessék ki a választmányi véloniényok összcogyez- 
totésére és cnnok alapján egy tyabb tervozetnok elké
szítésére.

R ép á ssy  Mátyás alispán a zólyomi választmány 
novében szintén hozzájárul Berocz inditványához, amony- 
nyibon a nagyobb alapszabály változást ö som óhajtja. 
Javasolja, hogy a főtitkár állásában állandósitassék, hogy 
a nagyobb vármegyékben járási bizottságok is megala
kulhassanak, végre, hogy a k«z.|>onti intézkedést nem 
respektáló választmányokkal szembon a központi elnök
ség bizonyos intézkedésekre íeljogositassék.

V itá lis  és V a n n a y  igazg. választmányi tagok Far- 
baky indítványát pártolják. T h u ró v ty  Vilmos elnök azon
ban Borocz inditványához csatlakozik, a minek alapján 
az igazgató választmány kimondotta, hogy a főtitkár 
állandóul is alkalmazható, a nagyobb vármegyékben pe
dig járási bizottságok is szorvezhetők. A renitens vá
lasztmányok megrondszabályozására vonatkozó javaslat 
azonban Andaházy telszólalása után mellőztetott.

Az indítványok során Jánossy Gyula az a javas 
lata, hogy az egyházi főhatóságok közreműködésre ké
ressenek föl a magyar hazafias szollomlt munkában, 
egyhangúlag elfogadtatott. A Lőrinczy Gyula egyleti 
jogtanácsos azon indítványa pedig, hogy a Felvidék! 
számára egy vallásos, erkölcsös és közhasznú ismerete
ket tartalmazó könyv szerkesztessék egy bizottságnak 
adatott ki véleményezés végett.

A délután 4 órakor megkezdőit igazgató választ
mányi Illés esti 8  órakor ért véget.

A fáklyás menet.
Esto 8  óra után taraezk lövések jelezték a fák

lyás menet megindulását. A város főutezája,1 sőt a mel
lék utczák is gazdagon voltak kivilágítva. Szebbnél-! 
szebb transparontek, hazafias jelszavakkal gyönyörköd
tették a hullámzó ember tömegot. A város apraja-nagyja 
ott volt, mindenki igyekezett az ünnep díszét emelni ; 
a ki másként nem tehette, ott áldngált ünneplő ruhájá
ban az utczán. A G00 fáklya vivő bányász, a kik ezen
kívül még kis bányamécsüket is magukkal vitték, gyű-! 
nyörü látványt nyújtott.

T h u ró czy  Vilmos, az egyesület elnökének lakása j 
előtt megállapodott a nagy sokaság és lelkes szavakkal 
üdvözölték, mint az egyesület képviselőjét, mire az elnök . 
meghatottan mondott köszönetét, hazafias tovább küzdésre ! 
buzdítva a város lakosságát.

A közgyűlés.

Vordfényes szép idő kodvezett a közgyűlés napjá* j 
nak. Már kora reggel taraezk durrogások jelezték a 
nap jelentőségét. Sehneczbánya város intolligentiája a 
lakosság minden rétegével együtt ünnepelte a város 
vendégeit.

Délelőtt 10 órakor a városház-téren gyülekeztek 
az egyesülőt tagjai és a bányászok zenekarának kísé
rete mellett, az egyesület zászlaja alatt, vonultak föl a 
bányászati és erdészeti akadémia palotájába, a hol már 
díszes hölgy közönség várta őket.

T huróczy  Vilmos cs. kir. kamarás az egyesület 
elnöke tartalmas és hazafias beszéddel nyitotta meg a 
közgyűlést, erősen hangoztatva a magyarságnak együtt 
érző vállvetett munkásságának szükségét. Felemlítette 
az utóbbi időben mind sűrűbben mutatkozó tót mozgal
mat, mely kihívó modorával ugyancsak ellenakczióra 
ösztönzi a felvidéki magyarságot. Az elnöki beszéddel 
még foglalkozni fogunk.

Az általános helyesléssel és helyeslő nyilatkoza
tokkal bőven közbeszakitott hazafias elnöki megnyitó 
beszéd után üdvözlő és hódoló távirat küldését hatá
rozták el Ö Felségéhez, a mely indítványt a nagy gyű
lés tagjai állva hallgatták meg; lelkesen éljenezve a 
királyt a magyar hazafias jogoknak legelső és legalkot- 
Hiányosabb védőjét. Megható volt a mikor ezen határo
zat kimoudása után a selmcczi dalárda a Szózato t intő- 
nálta, a melyet szintén állva hallgattak meg.

L its  Gyula honti főispán a vármegye nevében 
magas szárnyalásu beszéddel üdvözölte a F. M. K. E. 
közgyűlésén megjelenteket. Majd S z i tn y a y  selmcczi pol
gármester a város nevében kívánt az egyesületnek 
Bikert áldásos munkásságához.

Felolvasták ezután Széli Kálmán miniszterelnök 
UdvölzŐ levelét, I A n g  Lajos kereskedelemügyi in. kir. 
miniszter báró F ejérváry  Géza honvédelmi miniszter, 
és D a r á n y i  Ignácz kereskedelemügyi miniszter és még má
sok hasonló leveleit.

Táviratilag üdvözölték továbbá József főhcrczeget 
az egylet védőjét, S zé li Kálmán miniszterelnököt, W lassics 
Gyula közoktatási minisztert, mint az egyfesülelnok igaz 
támogatóját.

J a n i ts  Imre alelnök hosszasabb beszédben számol 
be az egyesület évi munkásságáról. Hangoztatja, hogy 
a folvidéki nemzetiségi mozgalmak nem helyi érdeküek,

hanem azok országos figyelmet érdemelnek. Sajnos, hogy 
az egyesület korlátolt pénzügyi viszonyai miatt nagyobb 
befektetést és akcziót az egyesülőt nem indíthatott 
ugyan meg, de becsületesen megtett az egyesület min
dent, a mit anyagi ereje megengedett. Nagy gondot for
dítottak az anyagi ügyek rendezésére, a kiadások csök
kentésére mégis úgy, hogy a kulturális intézmények 
kárt ne szenvedjenek, a z  egyesület által fontartott és 
segélyezett óvodák, iskolák és más intézmények mind 
jól megfoleltok feladatuknak. Hangoztatta végül, hogy a 
népoktatás hazafias szellemének biztosítása szempontjá
ból elkerülhetotlonnek tartja az iskolák államosítását. 
Beszámol végül a népkönyvtárak, daloskörök ügyében 
tett intézkedésekről.

A helyoslőlog tudomásul vett évi jelentés kapcsán 
elfogadta a közgyűlés az igazgató választmány által már 
letárgyalt és ott már ismertetett ügyekben tett javasla
tokat.

Ifj. J u s th  György főispán indítványára Janits Imre 
évi jelentése elismerőleg vétetik tudomásul és ezen kö
rülmény a jegyzőkönyvben is felemlittotik.

Keinechey Jenő a Tusnádon ülésező székely kon
gresszust javasolta üdvözölni, a mi egyhangú lelkese
déssel elfogadtatott.

Ugyancsak Kemechey az amerikai magyarság szer
vezéséről beszélvo, kívánatosnak tartja, hogy az egye
sület az amerikai magyar egyesületekkel érintkezésbe 
lépjen, a mi meg is fog történni.

A F. M. K. E. közgyűlése ezzel véget ért.
#* *

Délben diszebédre gyűltek összo az egyesület tagjai 
a mely alkalommal hazafias tósztok hangzottak. Délután 
sokan fölkerestek az iparkiállitást, mások pedig az er
dészeti és bányászati akadémia nagyszerű gyűjteményei
ben gyönyörködtek.

*# *

A közgyűlés méltóságteljes lefolyásából, az egye
sülőt vezetősége részéről tett nyilatkozatokból, a jövőre 
hangoztatott tervekből úgy sejtjük, hogy az egyesülőt 
egy uj élet előtt áll. Uj eszmék, lelkes kitartással meg
valósítva, magasra lobogtathatják az egyesüld zászlaját.

Ebbon az uj életben, uj kedvvel megkezdendő 
munkában ott leszünk a küzdők között mi is — vala-

F e l v i d é k i  Hí r a d ó ,

H Í R E I N K .

— Megyei élet. Turóczvármegyc központi választ
mánya aug. 29-én ülést tartva, tárgyalás alá vette a 
Hálássá András turócz-szent-mártoni ügyvéd által beadott 
07 drb. felszólamlást, a melyeknek alapján nem keve
sebb, mint 338 egyénnek részben felvétele, részben pe
dig fel nem vétele ellen apellál. A központi választmány 
a íclebbezésekel, mint elkésetten beadottakat elutasítani 
határozta, a kir. kúriához tehát ebben az értelemben 
tesznek fölterjesztést. Érdekes, hogy a mosócz—zniói 
járásból egyetlen felszólamlás sem került tárgyalásra. 
Az sem mindennapi dolog, hogy mig Budapesten csak 
17 felszólamlási aktát tárgyaltak, addig a turóczi köz
ponti választmánynak G7 drb. jutott. De mindenek fö
lött érdekesebb az, hogy ezt a rengeteg munkát, még 
a másolásokat is Hálássá maga végezte, még pedig ha- 
zatiságból, persze tót hazatiságból.

— Kossuth ünnepek. Kossuth Lajos születésének 
100-ik évfordulóját Turóczvármcgyébon a Kossuth csa
lád ősi fészkében is kegyelettel fogják megünnepelni. 
Mint értesülünk Znióváralján az állami tanítóképző in
tézetben készülnek nagyobb ünnepségre. Turócz-Szt.- 
Mártonban pedig a kercskcdőifjak egyesülőié határozta 
el a nagyhazafi emlékének megünneplését. A program 
megállapítására öt tagú bizottságot küldött ki. Ugyan
csak ünnepelni fog a turóczszcntmártoni Magyar Ka
szinó is, a mely annak idején lelkesen fogadta Stciner 
Samu munkatársunknak erro vonatkozó indítványát.

— A znióváraljai vasúti állomás kibővítése. Nem 
ismeretlen olvasóink előtt az a mozgalom, a melyet a 
znióváraljai vasút állomásnak kibővítése érdekében meg
indítottunk és a melynek alapján a város és környéké
nek közönsége kérvénynyel fordult a vasul igazgatóság
hoz. Mint most értesülünk az állomási épület kibővítése 
nemcsak elhatározott dolog, hanem már a munkálatokat 
is megkezdették és azt oly tempóban fogják folytatni, 
hogy az i\j váróterem még a tél beállta előtt rendelte
tésének átadható lesz. Ezt a hirt bizonyára örömmel 
veszik tudomásul mindazok, a kik a znióváraljai váró 
terem  eddigi nyomorúságait tapasztalatból ismerik.

— DJabb térfoglalás Árvában Azoknak nagyobb 
dicsőségére, a kik minduntalan hangoztatják, hogy Ár
vában nincsenek pánszlávok, hogy ott a tót túlzóknak 
éppen semmi befolyásuk nincs, közölhetjük, hogy N á -

viesztón egy újabb pénzintézet alakult a mely erősön 
nemzetiségi vonatkozású körülmények között született 
inog. Ennek az uj pénzintézetnek a gyöngébbek ked
véért magyar novet is adtak, arra számítva, hogy an
nak leple alól kevésbé fog kibújni a lóláb. „Népbank 
r. t.“ czime ezen újabb vállalatnak, mely 1 0 0 .0 0 0  ko
rona alaptőkével kezdette meg működését. Igazgatója: 
Szkicsák Ferencz, aligazgató dr. Bolacsok István, köny
velő Vavrecsán János, pénztárnok Hekel Flóris.

— Megüresedett állás. A váratlanul elhunyt Lieb- 
harcit Sándorné szül. Kossuth Jozefin turócz-szt.-mártoni 
közkórházi felügyelőnőnek elhalálozásával megüresedett 
állás, mint halljuk legközelebb betöltésre kerül. Az el
hunyt folügyelőnő 13 éven át nagy buzgalommal és 
pontossággal teljesitottto nehéz feladatát. Elhunyta tehát 
nagy veszteség a közkórházra nézve. Úgy értesülünk, 
hogy az uj felügyclőnö személyében már megállapodás

; történt.
— Az Unió ügye. A tavaszai nagy port vert (Öl 

a budafoki Unió-gyufagyár ügye. A gyárat ugyanis meg
vádolták. hogy F. M. K. E. és E. K. E. fölirásos gyárt
mányait, melynek eladásából bizonyos százalékot ajánl 
föl kulturális czélokra, idegenben készítteti. A dolog 
természetesen nagy feltűnést keltett. A vizsgálaton

! megejtették és ennek alapján hozta most meg Ítéletét 
; a másodfokú iparhatóság. Az Ítélet teljes elégtételt 
! szolgáltat az Uniónak. Kimondja a vád alaptalanságát 
már azért is, mert a gyár mindennemű gyufák gyártására 
be van rendezve, sőt a gyár hazafias intonczióját azzal is 
bizonyítja, hogy kétszáz munkása közt alig találtatott 
egy-két idegen honos, amely körülmény, tekintve munkás 
viszonyainkat, eléggé érdekes. Az ítélet azonkívül elma
rasztalja a temesvári gyufagyár budapesti képviselőjét 
Klein Márkus feljelentőt az okozott költségek meg. 
fizetésében. Mimlonosetro megnyugvással vesszük tudo
másul az ítéletet, mely a magyar közönség hazai 
iparunkat pártoló akciójában csak bizalommal töltheti 
el és megvédi az Uniót, mely F. M. K. E. és E. K. E. 
jelzésű árui révén évenként nagy összeget juttat kultu
rális czélokra.

— Vonatkisiklás. Akassa-oderbergivasut 15. számú 
személyvonatát hétfőn reggel három órakor Lucsivna-

i fürdő megállóhelyén való tartózkodása alatt egy gépvonat 
j utolérto s az összeütközés következtében az utolsó 5 
kocsi kisiklott. Emberben kár nem esett. A kisiklott ko
csik reggeli 5 órára már bcemcltettek s azután a vo
natok rendesen közlekedtek. A vizsgálatot megindították.

— Esküvő- Szibner Gyula, znióváraljai kir. járás- 
• bírósági végrehajtó f. hó 22-én házasságra lépett Bernáth
Annával. A házasság kötésénél Éder Fcrencz, kir. já- 
rásbiró és Dr. Messinger Mór ügyvéd szerepeltek, mint 
tanúk. Gratulálunk!

— Nem Igaz I Skultéty József, helybeli tót liirlap- 
: iró, a múlt szombaton kezdte meg egy havi fogságát, 
amelyre a Lázár Jenő csendőrföhadnagy mcgrágalma- 
zása miatt a bíróságok elitélték. Nem regisztrálók ezt 
az esetet lapunkban, ha egy helybeli lap e hir kapcsán 
azt a sokszor hangoztatott valótlanságot nem ismételné, 
hogy a Maticzát — a melynek épületében most a kir. 
járásbíróság s az a fogház is van, a melybe Skultéty 
bevonult — a magyar kormány erőszakkal vette el a 
tót „nemzetitől. Az illető lap szerkesztőségi helyiségé
ből egész kényelmesen olvasható az egykori Maticza 
restaurált épületének ormán az a felirat, amely meg
mondja, hogy kié az az épület? A Maticzajogérvényos 
és — tegyük hozzá — igazságos Ítélettel záratott be, 
házát pedig az igazi tót kulturogyesülot kapta s annak 
nevén áll a telekkünyvbon. Ez az az igazság, amely 
ellen az illető lap szándékosan és tudva vét.

— TŰZ. Múlt vasárnap este felé tűz ütött ki egyik 
vasút menti ház fáskamrájában, amelyet azonban oly 
hamar eloltottak, hogy csak nohány deszkában eset kár 
s a kivonult tűzoltóknak már nem akadt dolguk. Hir szorint 
egy eldobott égő szivarcsutkától származott volna a tűz.

— A vasárnapi munkászünet a malomiparban. 
A Kereskedelemügyi m. kir. miniszter felmerült kételyek 
eloszlatása czéljából kimondotta, hogy a vasárnapi mun
kaszüneti napokon nemcsak a nagyobb, kivitelre dolgozó 
malmok, hanem a kisebb malmok és vízimalmok is egész 
napon át végezhetik az őrlési inivelctet.

— Értesítés. A helybeli állami iparos tanonczis- 
kolában e hét végén — szept. 5 és G. napján d. u. 
4—6 órakor — lesznek a beiratások, amiről az érde
kelteket azzal értesítem, hogy a „Szervezet* 19-ik 
pontja értclmébon kivétel nélkül m in d en  tanuló, tehát a 
próbaidős tanulók is az említett napokon boirandók. 
Turócz-Szont-Mártonban, 1902. aug. 30. l iá u fi János, 
igazgató.

— Az ang. 10. tombola alkalmával a következő 
számú tombolajegyek is nyertok, a nyeremény tárgyakat 
azonban nem vették át az illőtök: 25, G5, 98, 204, 2()G,
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207, 221, 222, 227, 229, 230, 271, 276, 847, 408, 400, 
501, 704, 709, 783, 741. 775, 779, 900 és 978. Ezen 
tombolajegyek beszolgáltatása ellonében a nyeremény- 
tárgyak Zorkóezy Tivadarné. nöegyleti alelnUknél vehe
tők át szept. 15-ig Stubnyalllrtlön. Az ezen napig ki 
nem váltott tárgyak a nöegylet tulajdonában fognak 
maradni. A nöegylet elnöksége.

Olvasóink figyelmébe. F rivdm anv M<’,v gyógy
szerész gyógytárában Huttkán kaphatók igen előnyős 
árak mellett: szájvíz, kis palackja I K. 1<> f.; valódi 
epe mandula korpa szappan; szeplő elleni nrekenöes 
biganykészitmény nélkül, továbbá igen szép s tinóm 
málnaszörp, kilogrammja 1 K. 0 0  f. E készítményekre, 
mint nevezett gyógyszerész saját készítményeire, s 
mint olyanokra, a melyek az egészségügyi kövctel- 
vényekre való tekintettel készíttetnek. — felhívjuk 
t. olvasóközönségünk figyelmét. Megrendeléseket leg
célszerűbb közvetlenül eszközölni. A megrendelt cikkek 
azonnal szállíttatnak s a megrendelő érdekei szem előtt 
tartatnak.

Orvosi körökben már rég ismert tény. hogy a 
Fcrencz József keserüvlz valamennyi hasonló vizet, 
tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél 
fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk 
határozottan Ferén e z J ózse  f keserüvizet.

i  Turócz-Szt. Márton,

Szerkesztői üzenetek. —
— Z. T., Stubnyafürde. Az írás néminemű hasonlóságá

ból már sejtettük volt a levél Íróját. A kívánságnak megfe
leltünk.

Felelős szerkesztő : l le i  e e z  4-> u la . 
Főmunkatárs: l iá u l i  •IÚiion

2 éves jól dressirozott

pointer himvizs la
olcsó áron eladó.

Hol? Megtudható a kiadóhivatalban.

Képviselők
kik gázberendezések szerelésében jártasak, keresletnek 
Acetylén világítási vállalathoz. Ajánlatok refcrcn- 
c.ziák megjelölésével Kiinger Rich (Jumpoldskirchcni 
gép- és fémáru-gyár magyarországi telepe Budapest, 
VII. IIernád-utcza48-ik sz. „Acctylcn-udvar" czimzondök.

Szőlő eladás.
A neves visontai begyen, melynek szőlői kitűnőek 

nagy szőlőbirtokos vagyok.
Ezen szőlőkben termelt, kiválóan édes és kellemes 

ízű ez évi csemege szőlő termését ajánlom u következő 
árakon:

1. Mézes fehér szőlő kilója . 36 fillér
2. Fehér és piros chasselos „ . 44 „
3. Kiváló téli csemege fajak „ . 40 „
4. Muskolatok * . 48 „

A szőlők 5 —10 kilós kosarakban küldetnek.
Kereskedő uraknak 100 kilón felüli egyszerre tett

megrendelésnél 8 %-tóli leszámmittatik. — 11a tübszöri 
megrendelés a 100 kilót meghaladja, utólag 4%-tólit 
téritek meg.

A megrendelések a pénz elöleges beküldése, vagy 
utánvétel mellett cxpediáltatnak. — Kosarak a felszámított 
árakon nyolc'/ napon belül visszavételnek.

Nagyobb megrendeléseknél még kedvezményesebb 
árengedélyt állapitok meg. A megrendelésnél a 
czimot, lakást, vasúti állomást és utolsó postát olvashatóan 
kiírni kérem.

Gyöngyös, 1902. évi augusztus hó.
Tisztelettel

Csömör Kitlmáu
szőlő-nagybirtokos.

3 1 7 - 1 9 2 . tik .

Árverési hirdermenyi kivonat
A znióváraljai kir. jbíróság mint telekkönyvi hatóság 

közhírré teszi, hogy dr. Ililmer István ügyvéd végre
hajtatnak Indra sz. Muclia Mária s trs. végrehajtást 
szenvedők elleni 45 kor. 55 fill. tőkekövetelés és jár. 
iránti végrehajtási ügyében a zniói kir. jbiróság területén 
levő Felső-Turcsek községben fekvő: az u. o. 70. sz. 
tjkvbcn 1. 11 18. s. sz. a. erdei rct és szántóból álló
Muclia Ignác/., Indra sz. Muclia Mária, Varga sz. Muclia 
Francsiska és Muclia Jozefa nevére irt ingatlanok 285 
kor.

a 174 sz. tjkvben 1. 1—7. s. Ház 45 össz. sz. a. 
beltelek, szántó s erdei rétbőt álló ingatlanoknak B. 
4—7. t. a. u. azok nevére irt Vs részére 380 kor.

a 193. sz. tjkvbcn I. 1—24. 27. 29—30. sz. a. úrbéri 
közös legelőnek B. 392—395. I. a. u. azok nevére irt 
2/s82-ed részére 2 <> kor. és

a 194. sz. tjkvben 1. 1—2. sor sz. a. úrbéri közös 
erdőnek, a B. 388—391. t. a. u. azok nevére irt 8/al4-ed

F e l v i d é k i  H  i  r  a  d  ó.

I részére 10 kor. ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fenucbb megjelölt ingat
lanok az 1902. éri október bó 18-án, d. o. 10. órakor 
Folső-Turesok község házánál megtartandó árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alól és cladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át vagyis 28 kor. 50 till. 38 kor. 60 
fill. 2  kor. illetve I koronát készpénzben, vagy az 1881 : 
EX. t. ez. 42. §-áhan jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
igazságügyministeri rendelet 8 . teában kijelölt óvadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 : EX' t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi Hatóság 
Znióvárnlján, 1902. július hó 25-én.

JanovJak Károly
kir. albiró.

Mindenkinek iijiíiilliiitó
a most >10. kiadást ért Dr. Müllor orvosi ta
nácsos müve a

"bántott ideg- és
sexnal-rendszerröl

valamint, annak alapos gyógyításáról.
1 korona 2 0  fillér beküldése ellenében 

portomenteseh küldi
Cnrt Röber, Braunsehweig.

1902, augusztus 31. 35. szám.

Értesítés.
Tisztelettel értesítem mélyen tisztelt ren

delőimet, hogy

n i  d iv a t-v a rro d á m a t
a postahivatal átellenóbcn levő

W  Kucsera-féle házba " *§
helyeztem át.

Bőhm Alkrtné.

Kiadó lakások.
Fő-ut 63 ik számú házban 2 lakás f. évi 

november hó elsejétől kiadó. Mindegyik két 
szoba, konyha, éléskamra, pincze és egyéb 
tartozékokból áll. 200, illetve 360 korona a 
végső ár. Megtekinthető bármikor. Értekez
hetni személyesen Mitrovszky R. úrral, vagy 
levélileg Gazdik Jánosáéval Körmöczbányán.
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Inter- _
ourbabn q  

telefon Q  
252-lk sz. Oo

- A j á n l j a  d n s  r a k t á r á t
EREIT FRIGYES-lele 

k ii 1 ö ii 1 c g e s a c z é 1 c s ii v ii 
fegyverekből §

O HENRI FlEl’ER EREDETI
o  BIAXXA-FEGYVEREIBÖL
~~ ugyszintc
gRaitenel kakasnélkuli fegyverekből
q  e re d .e t i g r jrá r i á r a k o n .
O Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és legjobban lövő vada-/.
Q  fegyverei és kimeritő leírásai, valamint számos előkelő vadászafkedvelő
O hivatásos vadász referencziájával. ng\szintén á r j e g y z é k k e l  kés/ . 'é' i  

szolgálok.
O  Cs. és kir. állami áruda által osztrák magyar lüstnélkllli I. szánni _
Ö  vadászati < - tarosa lőporral liillöll töltények, továbbá szállítok minden fajta O  
Q  kész vadásztöltényeket mindenkor pontosan és frissen töltve, minden ka Q  
q  berüböz legolcsóbb áron.
O Vadászati, utazási és sjKuf-kiilöulogcsségck. q
O  Saját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás O
Q  alkalmából vadászi' - \ véreim é.N vadászeszkíizeim dns választékban lesznek Q  

kiállítva, melyek eladok i-. mit is a t. közönség becses figyelmébe ajánlok.

O O O Ű ű ü G C O O O O O Q O O O O Ö O O O C O O Ö O O O O

Egyedül valódi angol

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

A/, üvegek fclszcrcésc a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. — I. A tüdő

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást. a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. .‘I. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. ö. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypoehondri.it és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést, ti. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj
betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, ugy- 
mint liöpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb. fagyott testrész, riili, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, s/.akga- 
tást, köszvényt, fiilfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kiesi, vagy ti dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és llcrczcgovináha I kor. tíü fillér. Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo

zása vagy 1, fizetése mellett.

J r. , nlsrry in Pregrada
t.i R,h;nM-SJMrMW«.

M i f - r t  C V P n V P f l  9  l" ik " r " m" ‘k biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
i v i i l . l l  o z .c n v v _ u  . v,an és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá- 
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi
centifolia-kenőcsét

liasznSlia. mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitólében 
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kenöes használtatik, a gyermekágyasok meilbajainal, 
a tejelválasztás akadályainál, mellkeményedésnél, vörlienynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóbcsiiz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál is ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott éB roncsolt sebeknél ; az idegentestek kiválasztásánál, mint üveg
es faszilánk, homok, dara, tövis stb.; mindenféle daganat, kinövés, karbnnkiilus, tij 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, holyugnál, menéstől 
kist liesedett lábaknál, egett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fülbajt és a gyermekek sebesedénél 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt II korona *.n fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
|lltl!",|(|" tégelyen a ezég: .őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada beégetve

1. két gyógyerejében fellllmiilbatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
rcgiMi lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a hideg nem 
art nekik, Így tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
<s segíti nek. legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
\ag) i Hi l.' sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekért csak 
, t' 1' * ‘ ;i l" " * 1 dobjuk ki. hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó,

...... "" « 'izliató amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál
Mi i Int.m ik kellene lenni. A Imi a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
téliét, tessék egyenesen rendelni és czimezni:

Thiery (Adolf) gyógyszerész Limited őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 
Rohltscb Sauorbrunn mellett.

.. ....." /.iigr.imian : .uHiénáén .1. Os necHiion
,1‘ •' gyógyszerésznél. Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán

Kiadútulííjdono' özv. Moskóczl rerenezné Nyom. a turóczszentinártoni magyar nyomdában. Moskóczi F.-nc.
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