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Hogyan ünnepelt a tótok
sajtója?
Nagy fejedelmünk itthon. Az ország
mámoros lelkesedése, mely őt utolsó
földi útjára kisérte, a belső megelé
gedésnek adott helyet, hogy a nem
zet 200 éves tartozását végre leróhat
ok. Az ünnepélyek fényében, zajában
azonban alig vettük észre, hogy a
szent Bírt körülállták olyanok is, kik
nek szive nem érzett velünk, akiknek
agyában ez alkalommal megfogant
gondolatok távol estek az általánosan
megalkotott véleménytől, hittől s hogy
ezek ennek megfelelően bele-bele is
kiáltottak a zsolozsmába, imába, meg
zavarni igyekezvén azt.
A nemzet kegyeletének megnyil
vánulása azonban volt olyan erős,
hogy az ünneprontó hangokat elnyomta.
Erőlködésük akkor kárba veszett.
Bűnös szándékukkal fölhagyni azon
ban mégsem akartak; kegyeletrontó
hangjaiknak most keresnek hát érvé
nyesülést, amikor a nemzet zajos lel
kesedését követő csendes elmélkedés
ben azt könnyebben és hatásosabban
tehetik.
Az egész ünnepélyben nem látnak
egyebet, mint a sovén magyarok által
kieszelt eszközt a hazafias érzés ter
jesztésére, mely végeredményében a
magyar nemzeti állameszmét szolgálni
volna hivatva. Ezt az öntudatlan ha
tást tehát, mely az ünnepségek lefo
lyása alatt természetszerűleg megnyi
latkozni úgyszólván kénytelen volt,
célnak tekintik, olyan célnak, mely a
magyar nemzeti érzés ápolásának örve
alatt tulajdonképpen az ö rovásukra,
gyengítésükre lett kieszelve.
Minden alacsony gondolkodásuk
mellett is mennyi nagyzási hóbort kell
*z olyan föltevéshez, hogy az egész
nemzet lelkesedésének mozgósítására

lenne szükség olyan kis pontnak el
érése érdekében, amilyen tegyük föl
a Slov. T^ádennfk terveinek megaka
dályozása. Mennyi erőt, hatalmat tu la j
donit magának ez a lap, hogy annak
csak némi ellensúlyozására is egy
egész ország tevékenységét kellene
megindítani és éppen olyan magasz
tos eszközök fölhasználása mellett,
amilyenek legnagyobb szabadsághő
sünk dicső emlékezetéhez méltók sem
volnának.
Maga a tény, hogy Rákóczi ham
vaiban kegyeletre serkentő emléket
hoztunk, nem bántja annyira, mint a
lelkesedés, mely személye és eszméi
iránt megnyilatkozott; az a hatás,
amelyről igen jól sejti, hogyha abban
most a haza minden igaz fia eggyé
olvadt, nagyon alkalmas lesz ari;a,
hogy a nemzetbe uj erőt, kitartást
öntsön további küzdelmeihez, amely
igy a messze jövőben is érezhetővé
válik. A fölbuzdulás, amely most min
denkit magával ragadott, amely még
a közömbös lelkeket is meggyujtotta
s amely tehát a jövőben nemes tet
tekre fog serkenteni, ez fáj nekik.
Fáj nekik nemzeti érzésünknek ez a
hatalmas megnyilvánulása, fáj nekik
nemzeti nagyjaink iránti kegyeletünk,
végeredményében: hazaszeretetünk.
Pedig ezt az érzést szóval és Írásban
eddig maguk is hangoztatták; nem
csak, de követelték annak elismeré
sét is. Miért, hogy most oly leplezet
lenül maguk is megtagadják azt?
Ha volt eddig valamelyes jóakaratu véleményünk a hazáról való gon
doskodásukat illetőleg, miképpen tar
tsuk azt fönn azután, amikor annak
utolsó föltételét is maguk orozzák el
tőlünk. És ha föltételeztük eddig, hogy
vannak általuk is elismert erkölcsi
kötelékek, melyek bennünket a nem
zet fogalma alatt kölcsönösen össze

tartanak: vájjon megállhat-e vélemé
nyünk, amikor most nemcsak szembe
helyezkedtek velünk, de ünnepünket
is megrontani törekedtek?
Pedig ha már nem akartak R.-ban
látni magyart, amig — tudjuk — bár
mily vonatkozásban szálka a szemük
ben, ha nem akartak látni benne nem
zeti hőst: a népszabadság eszméjének
nagy hirdetőjében, a vallásegyenlőség
nagy bajnokában még mindig talál
hattak volna annyi kelléket, amennyi
vel az ő tiszteletükre is rászolgált
volna. Hiszen zászlójukra irt jelszavak
jórésze teljesen azt prédikálja, amiért
Rákóczi is küzdött; miért tehát ez
a merev ellenséges indulat, mellyel
iránta viseltetnek? Ezeket nem azért
irtuk le, mintha következtetésünk első
tételét is elfogadhatónak, vagy csak
megengedhetőnek is tartanók, hanem
azért, hogy bebizonyítsuk, miszerint
eljárásuk még akkor sem állhat meg,
ha az ő eszükkel gondolkodunk.
Nyilvánvaló, hogy azok az elvek,
melyeket állandóan szájukban tarta
nak, melyekkel politikai küzdelemnek
nevezett izgatásaikat intézik: hazu
gok. Nem lehet ott elvek harcáról
beszélni, ahol a legtisztább elvek
ellen harcot maguk indítanak; de nem
lehet jóhiszemű törekvést sem tulaj
donítani azoknak, akik az eszmékért
való harc legeszményibb bajnokát
személyében támadják, sőt meggyanú
sítják.
Megbotránkozással vegyes fájda
lommal olvastuk a legtisztább önzetlenségü lélekre kent sok rágalmat,
szennyet, amivel azonban csak magu
kat jellemezték.
Megbotránkozással, hogy emberi
romlottság mennyire képes és fájda
lommal, hogy ezek a támadások leg
nagyobb szabadsághösünk ellen hazá
jának saját fiai által intéztettek.

Barna bőrbundácskák, nagy utazóbundák, perzsiai sapkák,
B e n g e r - f é l e v a ló d i „Jaeger“ tr ic o t-in g e k és n a d rá g o k
----- a l e g j o b b
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És mindez miért? Miért kellett
Rákóczit jellemtelennek, hatalomra
törekvőnek és kéjencnek festeni?
Miért kellett a világtörténetnek ezt
az erényekben messze kimagasló
alakját olyan lelki köntösbe öltöztetni,

amelynek fele is elég arra, hogy az
erkölcsi fölháborodást maga ellen
kihívja? Mert nem szeretnek félmun
kát végezni ott, ahol akár élő, akár
holt emberek tekintélyének, 'emléké
nek lerántására van szükségük. Mert
alacsony céljaiknak megfelelően esz
közeikben sem válogathatnak, mert
ahol a cél aljas, ott az eszközök sem
lehetnek magasztosak. És végül, mert
csak ilyen eszközökkel ronthatják,
mérgezhetik meg a nép lelkét annyira,
amennyivel leszállítják erkölcsi szín
vonalát oda, ahol érzéke teljesen
eltompul. Ha van még egy kis lelki
ismeretük, számoljanak véle!

H Í R A D Ó

vármegye főjegyzőjévé történt megválasztása
után, a mandátumról lemondott. Az igy meg
üresedett szliácsi választóker ületuj képviselőt
választ. Magyar részről, mint hírlik, K o vá c sy
Kálmán rákospalotai lelkész lép fel függet
lenségi programmal. A nemzetiségi párt ré
széről még ezideig nem állapodtak meg^a
jelölt személyében. A legnagyobb valószínű
ség szerint a tótok nem is állítanak jelöltet.

Zólyom vármegye a nem zetiségi izgatók ellen. Besztercebányáról Írja tudósítónk :
Az október 25-én megtartott közgyűlésen ifj.
Rozenauer Lajos és társai által benyújtott
javaslatot tárgyalták, melyben a nemzetiségi
izgatók ellen kérnek illetékes helyen jogorvos
latot. Ezen javaslatot ifj. Rozenauer Lajos
hazafias érzéstől áthatott beszédben okolta
meg, rámutatva a veszedelemre, mely Zólyom
vármegye területén egy évtized óta elhara
pódzott. Jól tudjuk, úgymond a javaslat be
terjesztője, hogy őseink a megye területén a
nemzet jogait évszázadok óta tótajku polgár
társaikkal egyetemben védték ; e védelemben
a zólyommegyei tótság mindig kivette haza
fias részét és mégis a legújabb időben tapasz
talnunk kell, hogy egyes izgága rajongó üzleti
vagy föltünési vágytól sarkalva, mindjobban
A rózsahegyi m ártírok ügye. Rózsa ráveti magát a tótság műveletlenebb részére
hegyről Írják nekünk, hogy Hlinka András és vak eszközt talál bennük céljai megvaló
és társai ügyének végtárgyalása, a legnagyobo sítására. E nemzetrontók működését csak
valószinüség mellett, ismét halasztást nyer, akként lehet korlátozni, ha a törvényhozás
mert a fogságban levő mártirjelöltek kifogá energikus törvényeket alkot, amely lehetetlenné
sokat emeltek Chudovszky elnök ellen, az teszi az izgatók működését. Javaslata, ame
okból, hogy mint erős magyarérzésü ember lyet elfogadtak s amelyet a közgyűlés a képa tárgyalást, esetleg a vádlottak hátrányára, viselőházhoz fölterjeszt, igy szól: 1. A nem
elfogultsággal vezetné. Nem tudjuk, hogy a zetiségi törvény oly értelemben módosítandó,
felsőbiróság helyt ád-e ennek a kifogásnak hogy annak leple alatt a haza alkotmánya,
és delegál-e más elnököt, csak azt tudjuk, nemzeti egysége ellen izgatni ne lehessen.
hogy egy lelkiismeretes birót elfogultsággal A magyar nyelvnek minden autonóm testület
vádolni rávall a mártírok gondolkozására.
kebelében érvény szereztessék. 2. A büntető
törvénykönyv oly rendelkezésekkel egészítendő
V álasztási mozgalmak Szliácson. Battik ki, melyek a legaljasabb blin, a magyar haza
Ödön volt országgyűlési képviselőnek Zólyom- egysége és önállósága ellen akár szóval, akár
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A községncvek történeti múltja.
Irta: Bráz Béla levéltárnok.
— A „Felvidéki Híradó1* eredeti tárcája. —
(Folyt, és vége.)

Jaszenova. Német község volt. Alig fél
század előtt szlávosodott el. Régi neve Kaserháj volt, A XVI. század elején a Jeszenszkyek,
névszerint pedig Jeszenszky Mátyás alispán
által alapittatott, amidőn is Jesen-nova-nak
keresztelték el.
Jezernic-Markovié. Jezernic az 1391. évi
összeírásban (L. llegistrum 6., 7., valamint a
17. szakaszt) Othmárföldének vagy Sernochháznak neveztetik. Előfordul ezen a néven
is Zarnoclia melléke. 1350-ben a zarkíalvi
Gyleti birtokhoz tartozott. Régi nevo a
Jezernez, Jazeró szótól ered, mely végered
ményben tavat, vagy mocsarat jelent.
Markovié a Beniczkyek levéltárában B.
III. 13—15. és B. IV. 3, 4, 5 jelzésű okmá
nyokban Márkíalva néven emlittetik. 1557-ben
a Jezerniczky család a Markovic-Jezerniczky
család kúriájába iktattatott be.
K elem e n fa lu . Régi neve Lazkonch. Ez
azonban nem tévesztendő össze Lászlófalvával,
mely Robovnok néven szerepel. Alias Gyllge,

Írásban vagy tettel elkövetett cselekményeket
a legsúlyosabban megtorolják. 3. A megalko
tandó uj választási törvényben gondoskodás
történjék arra, hogy a magyarság föltétien
hegemóniája biztosíttassák mind az állami,
mind a törvényhatósági és községi életben.
4. Gondoskodjék a törvényhozás és a kor
mány megfelelő eszközökről, hogy a nemzeti
ségi pénzintézetek politikai célok szolgálatá
ban ne állhassanak, viszont a hazafias
pénzintézetek az államkincstár részéről ked
vezményekben részesittessenek.

Rákóczi-iinnepek Tármegyénkben.
Rákóczi és bujdosó társai hazahozatalának
ünnepét méltóan ülte meg megyénk hazafi is
lakossága mindenütt. Ahol csak együvé verő
dött a magyarság, igaz magyaros melegség
gel áldoztak a nagy szabadsághősök emléké
nek. Nem sablonos ünnepélyek voltak ezek,
hanem a fellángoló hazaszeretetnek igaz meg
nyilatkozásai.
Túrócszentmárionban.
A hazatért fejedelem sirbatételének nap
ján délelőtt 9 ólakor isteni tiszteletre gyűlt
össze a város hazafias lakossága. Olt voltak
az összes megyei és állami tisztviselők, továbbá
a tanári kar vezetése mellett az állami isko
lák növendékei.
A szentmise alatt, melyet Cserei Emil
esperes celebrált, a helybeli felső kereskodelmi
iskolák növendékei Wunder József elemi isk.
igazgató vezetése mellett, régi magyar egyházi
énekeket- adtak elő.
Az Ünnepély maga a szentmise befejezte
után nagy és lelkes közönség jelenlétében,
az állami iskolák tornacsarnokában folyt le.
Igazán hazafias, szép és megható ünnepély
volt ez.
Már maga a gyülekezés is impozáns és
megkapó! Egyszerre bevonul négyszáz fiatal
lélek a tágai csarnokba, hang nélkül, a lég*

Klem ens= Kelementől 1391. év óta KelemenLiesnő. A registrum 53. szakasza szerint
falvának neveztetik. így szerepel már 1546. régi neve Lesna. A Vladár-féle okmánytár
is, midőn Rakouczy György Kelemenfalvát szerint .ezen hely a Comes Reehk (Prónayak)
és Büdöskutat kapta donációba.
család ivadékainak kedvenc vadászhelye
Kevic. Alias Keveháza. A registrum 22. lévén, ide jártak lesbe, innét a lesni, lesne
szakasza szerint ugyanis Keve a nagy birlok- elnevezés, mely idővel szláv alakba, Liesnoba
szerző Vidának volt a fia, ki felosztván a ment át.
birtokot, Keve kapta Keveházát osztályrészül,
Mossóc. A registrum 62. szakasza szerint
mely egyideig Dankföldnek majd Vidaföldé- Villa Mayus. Az 1233. évi adománylevélben
nek is neveztetett. A XVII. században nyert mint Matyuch (Mátyus) szerepel. 1272-ben
nemesi megerősítő levél tanúsága szerint Jakab szepesi co nes itt tartott közgyűlést s
azonban már csak mint Keveháza jelezíeíik. eme jegyzetekben, mint villa Mayus szerepel.
Kisszocóc. A registrum szerint Sochouch a A Fehér codex szerint Terra Moyss = Mojzes
neve (45. szakasz).
földe. A jelenlegi nevét a XVI. században
Ldszlófalu. A registrum 35. szakasza vette fel.
szerint régi neve Bobownok vagy Babonok.
Nedozor A registrum 24. és 52. szakaszai
A Gyüge, Eördögh és Velits család őshelye. szerint Nádasér. Az 1351. évi osztozkodási
Az 1290. évi donációban Gyllge néven, az és az 1361. évi határoló levél szerint szintén
1364. évi ítélő levélben pedig Bobownok Nádasér. A Vladár-féle okmánygyüjtemény
néven szerepel. A XIV. század végén pedig szerint a Nádaséri család igen hatalmas volt,
Bobovnoki Lászlótól végleg Lászlófalvának
közülök különöse* kitűnt Nádaséri András a
neveztetett el. A Beniczky-levéltár A. I. 3. XIV. század közepén.
jelzésű okmányai szerint ugyanis Gyüge
Polerjeka. A registrum 51, szakasza
unokája, Bobovnoky László, a Gyüge neve szerint Proloka, A régi Polereczky család
zetű helységet, mely a Bukovina hegy alatt fészke, mely az Othmár = Gyüge családból
feküdt, a rablók folytonos háborgatása miatt ágazott el. Csak idők folyamán szlávosodott
véglog ott hagyta és a Turuch folyó mellett el Pelerjekára.
uj községet alapított, mely az alapitóról
S zen tg yö rg y. Már az 1232. évi pápai tized
Lászlófalvának neveztetett ol. A Dávid Összeírásban s az 1395. évi szerződésben
csalód quartalicium utján nyert itt birtokot. Andreas reoktor S. Georgii szerepel.
IV;
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ezgyobb csendben és rendben, mintha átérnie
rolna mindegyik, hogy a. mai szent nap magasttus harmóniáját rskoneállansággal meg
bontani nem ssabad.
Az elhelyezkedés után B o ld is Ignác felső
kereskedelmi iskolai igazgató nagytudásu
Telelése mellett rázendített *z ifjúság a
Hymnusra, melyet a közönség az ifjúsággal
együtt énekelt.
A Hymnus elhangzása után Bárdos Adám,
(első kereskedelmi iskolai tanár, nagy gond
dal kidolgozott, hévrel és lelkestlllséggel elő
adott beszéde következett, melyben a büjdosó
fejedelem és társainak elévülhetetlen érdemeit
méltatta.
Utána magyar raliás kis leányok megko
szorúzták a király és Rákóczi arcképét, mi
közben Bulyovazky Erzsiké, Roth Alice és
Uhlydrik Valéria, a koszorúzás keretébe illő
szavalatokat adtak elő.
Majd újra felzendtll a dal az iskolai ének
kar ajakén, Rákóczi kesergőjét és az Erdélyi
hajdutdncot adván elő.

h í r
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kíséretében megkoszorúzták a nemzeti lobo
gót. Az ünnepély a Szózattal végződött.

A Szózat elénokléaévfl vénet ért ezen szép
és magasztos tinnop. A szavalatok szépek és
meghatók voltak, a hallgatóság soraiban alig
maradt s»em szárazon.

A „Turcseki magyar olvasó és társaskör"
október 28-án igen sikerült ünnepélyt tartott
II. Rákóczi Ferenc emlékére. Este lampionokkal
díszített fáklyásmenet vonult végig a közsé
gen, melyben a tűzoltóság, a lakosság és a
vidék értelmisége vett részt. A fáklyásraenet
után az értelmiség megtöltötte az olvasókör
helyiségeit, ahol Katoseka István tartott
II. Rákóczi fenséges történeti alakját és ideális
szép alakját jellemző felolvasást, amely nagy
hatást telt a hallgatóságra. A felolvasást 40
lórit ékü közös vacsora, ezt pedig tánc követte.
A reudezés sikere Pletrich János érdeme.

De ami a közönséget leginkább megkapta,
az az iskola hatalmas énekka, ának előadása
és annak művészi vezeiése volt.
Bámulatos fegyelm ezettséggel és pontosSággal volt az ifjúság betaniiva.
Minden egyes szám után több és több
szájról hangzott el az óbaj, miért oly ritkák
ezek az iskolai ünnepségek.

No de az nem h a j!
•
A helybeli izr. cletri népiskola is Ünneppé
emelte a halhatatlan emlékű II. Rákóczi
Feronc és bujdosó társai hamvai hazahozata
lának napját, Rákóczi elévülhetetlen érdemeit
A részletes programm a következő volt: Rosenzweig Araold tanító méltatta. Wix Rózsi
1. Hymnus, énekelte az iskolai énekkar. és Groiemann Irén alkalmi verseket szavaltak.
2. Ünnepi beszéd, elmondotta Bárdos Adám Az ünnepély a Hymnus eléneklésével ért
tanár. 3. a) A király arcképének, b) Rákóczi véget.
*
F. arcképének és c) Magyarország térképé
nek megkoszorúzása, az ehhez való szavala
Az állami elemi iskola tanulói, a tantes
tokat elmondották : Bulyovszky Erzsébet, Roth tület vezetése mellett, október hó 29-én résztAlice és Ublyárik Valéria, polg. leányiskolái vettek az ünnepélyes isteni tiszteleten, mely
tanulók. 4. a) Rákóczi kesergője, ó) Erdélyi után az állami óvoda helyiségében szépen
hajdutánc. Énekelte az iskolai énekkar. sikerült iskolai Unnopély tartatott, melyen a
5. Esztergom bevételéről. (A Rákóczi-korból tanulók szülői is ’résztvettek. Az ünnepély
való ballada), szavalta Ludvigh József felső a Hymnusszal kezdődött. Utána II. Rákóczi
kereskedelmi iskolai tanuló. 6. Zrínyi Ilona Ferencről s bujdosó társairól verseket szaval
búcsúja, Jánosi Gusztávról, szavalta Algey tak s Wunder igazgató harmónium kísérete
Márton, polg. isk. tanuló. 7. „Gyönge violá mellett kuruc dalokat énekeltek a tanulók.
nak* dal Dankó Pistától, énekelte a magán Az ünnepi beszédet Hammel Árpád tanító
kar. 8. Rákóczi tárogatója, Pósa Lajostól, tartotta. A tanulók felfogásához mérten, főbb
szavalta Dugovich Dolorosa, polg. leányisk* vonásokban ecsetelte Rákóczi életrajzát. Kitanuló. 9. Ócskái Lászlóról való ének. Rákóczi- emelto ifjúságát, jellemét, hazaszeretetét s erre
korból való ballada, szavalta Itedecha Sándor, buzdította a tanuló ifjúságot. Rövid beszéd
Szklenó. Német telep, a XJV. század
régén alapittatott Glaser Péter körmöd pol
gár állal. A németek, illetve » kamarai
nemesek helyét a már fent is emlitett német
ség foglalta el, kik szénégetéssel és üveg
gyártással foglalkoztak. Első neve a birtokos
tól, Glasernek, később Glásertelepnok nevez
tetett el. Egy 1382. évi okmányban plantaíio,
ritreae s Uvegtelep, majd Szklenárlehotának,
míg végül a szláv tengerben Szklenó lett.
T ó tp rd n a . Comes Reebknek, a Prónayak
ősének ősi birtoka volt Zochowk és Újfalu,
de Kun László tőle és fiaitól e két birtokot
elrelte s Zólyomhoz esatolta. Esek helyébe
kapták a „Terram Porounam"-tot. A registrnm
szakasza szerint Pronanak neveztetett.
Későbbi okmányokban Pruna név alatt fordul
mig a XVI. században Prona Slavorum
néven jelöltetik. A Vladár okmánygyüjtemény
d Pruna nevet, a görög „Praunum“ szótól
•sármaztatja, mely a pogázyoknál vestibulum
•harist jelentett s tényleg máig is nyoma van
•nnak, hogy a pogányság Próna környékén
körtotta magát legtovább, as ottani hegyi
••kok között.
Znióvdralja. A Znio elnevezés a busiitz
befolyás eredménye. Znio nevű vár Túróéban
•slu som létezett. Ez Turueh vára volt. A
•ár sokáig ellenállott a cseheknek s esak
nnyady János kormányzósága alatt került
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? . ,! é”okolte “ isk- énekkar 11. Rákóczi
induló, Farkas Imrétől szavalta Sziták Ede
felső keresk. iák. tanuló 1 2 Szózat, énekelte
iskolai énekkar.

huszita kézre s neve akkor változott meg,
valami Znoi nevű kegyetlenkedő huszita
várkapitány után. Ezen cseh lerakodás,
dacára annak, hogy Mátyás alaposan kitisztí
totta a várat és környékét a csehektöl,
csodálatosan megmaradt a váron és környé
kén. A filoszlávok a Znio szót „Zniest"
viszhang szótól származtatják, ami azonban
meg nem állhat, mert neve a legrégibb
időkben tényleg Turueh = Turóc volt, mit
különben bizonyít a „túróéi k.onvent" elne
vezés is, mely név századok óta használatban
van. A XVII. században Polereczky pozsonyi
kanonok nemesi levele „Turócviraljai“ prédikátummal állíttatott ki.
Zorkóe, A jelenben igénytelen falucska,
de hajdan hatalmas birtok volt. Különösen
Comes Zorkfalvi Gylet alatt. Hozzátartozott
Alfalu és Albertfölde. ősi neve Zorkfaiva. így
fordul éli a registrum 18. és 19. szakaszaibán.
Benic. A registrum 26. szakasza és az
1269. évi adománylevél szerint a község
régi neve Benefalva volt, mely rövidítése a
Benedekfalvának. Az 1263. évi donációban
.Terra filiorum Bene", vagyis Bene fiainak
földje néven emlittetik.
V ed n fa lv ít. A registrum 18. szakasza
szerint, valamint m 1360-ban kelt okmány
ban AlbertJsUt-n«í neveztetik, majd Deák-

F eU öturcseken ,

Vrickón.
Vrickó község jobbérzésü népe is ünnepet
ült a nagy bujdosók hazatérte alkalmával. A
gyász isteni tiszteleten testületileg vett részt
a község elöljárósága, melyen egyébként meg
jelent a község apraja-nagyja.
Znidvdraljdn.
A znióváraljai tanitóképezde növendékei
is lerótták a kegyelet adóját a hazatért nagy
fejedelem emlékével szemben. Reggel szent
misét hallgattak, melyen egyébként részt vett
a zniói magyar intelligencia is teljes szám
mal. Mise után a képezde ifjúsága, Moyzes
Miklós vezetése mellett, nagyszámú hallgató
ság előtt hazafias dalokat és régi kuruc nó
tákat adott elő, majd pedig e nagy nap em
lékére irt költeményeket szavaltak. A hall
gatóság a programm minden egyes pontját
tetszéssel kisérte. Este a magyar kaszinó
helyiségében társasvacsora volt, melyen a
nagy nap jelentőségét Pdrvy Endre tanár
fejtette ki.

falvának is, Litteratus Alberttől. Végül a
Beniczkyek levéltárában C. I. 9. és D. I. 3.
szám alatt őrzött okmány szerint, később
Diánfalvának hivatott.
Folkuej'aIva A registrum 66. szakasza
szerint Zobozló. Folkusfalva 1230 bán kelet
kezett, a Sajónémetiböl idetelepedett Butha
és Márk által alapítva, mely helység mostani
nevét egyik birtokszerző Falkus, vagy Folkustól nyerte.
Ivdnkaföld. A legrégibb okmányok szerint
a község neve Jordánfelde volt, honnét az
Ivanka család kapta nemesi előnevét. A
registrum 8. szakasza szerint 4 JordánflSlde
létezett, melyek közöl azonban az eredeti
elnevezést egyik sem tartotta fenn. Úgy ez
utóbbi is inkább a család törzsnevéhez
basonuit.
Kossuth. A registrum 28. szakasza szérint
legrégibb elnevezése Udwarcz, máskép Kossuth.
Kossuth azonban csak XVI. századbeli utóirás, mely név vármegyénk más községeinél
is előfordul, A Beniczky levéltár B. III. 13.
és B. IV. 2. alatt öraött okmányok szerint
előfordul e néven is Kossuthfalva sen
Dvorec, 1506-ban pedig Kossuthfalva sen
Kossuthov. A XVI. században minden okmány
ban Kossuthfalva néven szerepel.
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hogy megfeleljen, mert a községi lakosság
Cikkelyé, azzal vezeti be. hogy-a szőnye adta nevet érdemileg megtartotta.
gen levő kérdést, dacára annak, h"gy »« »t
A felhozottakkal bizonyítottam tehát, hogy
A „tud. Nov.” legutóbbi síim* egy 1898 óta a közvélemény folyton foglalkozó, a tét hangzású községnereknek megfelelő
cikket kőiül Fordis Jurig* tollából, melyben kérésén értik alaposan.
magyar nevekre való átváltoztatása nemcsak
»i iró fölhívást iptéi olvasóihoz, hogy a
Helyes megjegyzés 1 Mert Íme, bará om
hogy ellent nem mond a történelmi fejlődés
magyar sorénok résiéről tapasztalt jogtiprá- cikkíró ur mindjárt egy azok között, akt a
nek, hanem hogy annak teljesen megfelel.
sokkal szemben bátran és férfiasán viselked „kevesekhez” nem tartozik, ö ugyanis abból
Hogy bizonyításom reális alappal bir, nem
jenek. Hogy a törvénytelenség — bárhonnan az elfogult álláspontból indul ki, hogy az
kell egyéb, mint arra utalnom, hogy p. e.
jő is — üldözendő, avval mi is egyetértünk, 1898 : ÍV. t.-cikkre szükség nem volt, mert
vármegyénk területén számos oly község van,
a cikkíró azonban esfelojtett valamit, ami az az a községnevek eredetét elhomályosítja és
adott esetben éppen a legfontosabb. Elfelej csak arra valé, hogy idővel meghamisítsák melyek nevei, dacára annak, hogy lakossá
guk majdnem tiszta tótnyelvü, csak az utolsó
tette t. i. legalább körvonalozni a határokat, az illető vidék etnográfiai képét.
három században vesztették el eredeti magyar
amelyek a törvénytiprás fölismerésében leg
Tehát cikkíró urnák első sorban a törvény
neveiket olykép, hogy azok vagy rossz kiej
alább valami tájékozást nyújtottak volna. így ellen van kifogása, azt hibáztatja.
tés folytán mis, hason nevekre alakultak át,
még mi sem tudjuk, hogy mit tart ö annak
Nem érzi-e az iskolázott és tapasztalt
tulajdonképpen. Mert ha mindazt tőrvénytip- jogász, hogy nem járja élő törvényt leszólni, vagy egyszerűen az eredetieknek megfelelő
rásnak akarja minősíteni, ami az ő tetszését hanem hogy a törvénytisztelet minden jóra- tót nyelvre forditjattak le.
Az első csoporthoz tartoznak p. o. a haj
meg nem nyeri, úgy nagyon messze esik az való honpolgárnak nomcsak főerénye, hanem
dan „Nidasér” nevet viselt jelenlegi Nedozor
igazságtól. Egyot azonban nem felejtett el, kötelessége is?
község, az előbb „Kevoháza”, jelenleg Kevic
kioktatni a népet arra, hogy erősen szima
Pedig ő maga emeli ki, hogy a tőrvény
toljon a jegyzők, vasutasok, portások, tanítók, a közsognevek megváltoztatását akkor is község, az utóbbi csoporthoz tartozik a haj
dani „Tótfalu” jelenlegi Szlován község és a
lelkészek stb.-ek hivatalos és nem hivatalos
megengedi, amikor arra az ő véleménye ás
régi „Kis-Selinec*. melyet a legutóbbi időkig
tevékenységeiben és ha valahol gyanút, keltő
álláspontja szerint szükség fenn nőin forog.
Styavnicskinak hivott a vármegyei közönség.
jelenséget látnak, azt azonnal jelentsék föl
Cikkíró ur tehát helytelenül cikkezik,
Ezt tanúsítja vármegyénk levéltárában Őr
nála. Mennyi előzékenység és szeretet rejte
nék ebben népe iránt, ha tulajdonképpen mikor a közönséget arra tanitja ki, hogy a zött u. n. regisztrum, melynek a vármegyei
egyéb nem volna. Bár tudjuk, hogy az ilyen községek régi neveit azért tartsák fenn, mert nemesi családok és azok domíniumai nyilván
kémleltetés az illető hivatalnokok hátrányára a községek hivatalos neveinek a megállapí tartatnak, tehát oly bizonyíték, mely előtt
Semmiféle eredményeket fölmutatni nem lesz tására vonatkozó törvény rossz. Ez nem ok, talán Mudrony Pál tisztelt barátom is meg
képei, magában a ráuszitásban mégis vesze még ha való is volna, mint legelső és legfőbb lapul.
delmet látunk, olyat pedig, amely nem is a szabály, hogy törvény — törvény!
Nincs tehát szükség arra az „önkényre” ,
De nézzük csak, jogosult-e a cikkező mellyel cikkiró ur a magyar sovinisztikat
hivatalnokokat, hanem magát a népet fenye
geti legközelebbről. Képzeljünk el egy dorgáló kritikája?
vádolja, mikor oz általa neheztelt törvény
embert, aki a národnisták maszlagéból már
Abban a kellemes helyzetben vagyok, hatósági határozatot hozták; hiszen nem tet
előzőleg élvezett volt annyit, amennyi éppen hogy öt saját indokaival cáfolhatom. Ugyanis tek jóformán egyebet, mint hogy az eredeti
elég arra, hogy a hivatalnokoknak minden cikkiró ur azt kivánja, hogy a községek el magyar neveket ősi jogukba visszahelyezték.
lépésében törvénytelenséget lásson, most oz a nevezése legyen olyan, ahogy az az idők Ezt pedig Mudronyék nem vehetik rossz né
fölhívásnak megfelelően még tevékenykedni folyamán fejlődött, mórt csak igy felel meg ven azoktól, kik a nemzeti nyelv jogát féltik
is akar. Nagy buzgalmában természetesen a különböző, általa felhozott szempontoknak. s amennyiben az a századok viszontagságai
még ez is szemet szúr neki, amit előbb talán
A tétel helyes, de az abból vont követ közt elhalaványodott, azt feltámasztani és
még maga is igazságosnak vélt.
keztetés tiszta bipokrizis. Vegyünk várme külsőleg is érvényre juttatni iparkodnak.
A törvénytelenség ilyen eshetőségei annyira gyénkből egy tetszés szerinti, tót hangzású
A nemzet jogán a községek ősi magyar
meg fogják zavarni különben is már meg közsógnevet, p. o. Podhragyot.
nevei v'sszakövetelhetők évszázadok múltán
zavart eszét, hogy a legelső alkalmat föl fogja
Ezen név egy, a község felett lévő várat is, mórt a nemzet joga el nem évül soha;
használni arra, hogy nézetének tisztességes tételez fel, mely feltevés azzal a ténnyel
visszaköveteihetők, mihelyt erre alkalom
v. tisztességtelen formában kifejezést adjon. egyezik meg, hogy egy község azon ősrégi
Az utóbbi eset azonban valóbbszinü, 1-ször, vár alján épült, melynek romjai még most is nyílik.
Ez alkalmat adja az 1898 : IV. t.-c. Mit
mert a hivatalnokban ellonségét fogja látni, láthatók a Kántorhegyen.
mond már most ez a törvény ? Nem azt, amit
2-szor és különösen azért, mert a Juriga ur
Ez a vár természetszerűen már sokkal Mudrony barátom ebből kiolvas nemzetiségi
nák kilátásba helyezett magas protekciója
előbb létezett, oly időben, mikor a szláv szemüvegén keresztül, hanem egészen mást,
annyira fölcsavarja gőgjét, hogy a köteles
inváziónak még nyoma sem volt s mely vár amint ezt a következőkben bizonyítom;
tiszteletet félretéve, keresni fogja az alkal
nemcsak e község nevéL igazolja, liánom
Aki a törvény magyarázatába bocsátkozik,
mat az összekoccanásra. Ennek eredménye
utóbbinak az előbbihez való vonatkozását is az értelmét és rációját nem annak egyes
pedig mindig az a hely, ahol több napokon
úgy helyi, mint jogi tekintetben.
szavaiból, de még egyes szakaszaiból sem
át elmélkedbetik a rajta elkövetett legújabb
Podhragy — Váralja nemcsak ezen köz állapíthatja meg, hanem csak olykepen, ha
törvénytelenségen, de Juriga urnák nagy
haíalmátról is, melynek áldásában azonban ségnek közelségét a felette lévő várhoz, ha a törvényt egy szerves egésznek tekinti,
nem az alihoz való tartozéki minőségét is melyben az egyes kitételek oly szoros össze
nem részesedhetik.
Szinte előre látjuk az ilyen eredményeket. jelzi. Már most cikkiró ur jól tudja, hogy függésben állanak egymáshoz, hogy abból az
Összefüggésből sem ki nem ragadhatók, sem
De jobban szerettük volna, ha ezekkel olőbb hajdanában Magyarországon nem a beván
Juriga ur is számol, még mielőtt veszedel dorolt szlávok építettek várakat, hanom „ attól el nem választhatók.
Ha a törvénymagyarázat ezen egyedül
mesen izgató iratát lekarcolta volna. Attól honfoglaló magyarok müve az, kik a meg
az embertől, aki a nép iránt való szerete- hódított országot a külellenség ellen meg helyes módszere szerint járunk el a szőnye
gen lévő törvény értelmezésénél, akkor annak
téről olyan sokat prédikál, el lehetett volna akarták védeni s határait megerősítették.
Ama vár ura tehát C3ak egy magyar második szakaszát nem magában, hanem a
várni annyi tapintatot, hogy a népet saját
nemzetiségi családhoz tartozhatott s igy a
maga a veszedelembe ne kergesse.
többivel összefüggően kell szemügyre ven
nünk s csak igy állapíthatjuk meg előbbinek
vár alatt kelotkozett község csak az övé le
betett, mert csak az ö engedélyével épülhe
valódi értelmét. Ugyanis mindig szem előtt
Kioktatás a községek neveire.
tott tol.
kell tartanunk, hogy a községnek közhasz
A „Národnie Noviny” folyó hó 23-án
Hát hamisításnak minösitheti-e cikkiró ur nálatú elnevezésén kivttl hivatalos névvel kell
mogjolent 125. száma közli fenti cim alatt azt, ha annak a községnek, figyelemmel ke bírnia, mely hivatalos név azonban a dolog
Mudrony Pál tanulmányát, melyben a Turóc- letkezésére és a várhoz való kottős vonatko természeténél fogva nem lehet más, mint
vármegy i közgyűlésnek folyó hó 15-én tar zására, az a név adassék vissza, mely ama magyar, nemcsak azért, mert az állam hiva
tott ülésében hozott, a községek hivatalos vonatkozást történolmi és régi magyar köz talos nyelve a magyar, hanem azért is, mert
neveinek megállapítására vonatkozó határo jogi alapon fejezi ki és nteíy név egyúttal att „az általinot orsidgat érdtk“ megkívánja.
zatból kifolyólag, e tárgygyal foglalkozik.
„az érdekelt községek óhajának” is kell,
Persze, Mudronyék nem tudják felfogni,

Juriga és a hivatalnoki kar.

FELVI DÉKI
hogy milyen országos érdek fűződik a köz
ségek elnevezéséhez. Hát egyszerűen az az
érdek, hogy az országnak egységes és osz
tatlan Tolta kttlsfllog is kifejezésre jusson
a községek elnevezésében.
De éppen azért, mert ez a eél már akkor
el van érre, ba a községek magyar hang
zású novei közjogi, közigazgatási és közmürelödési vonatkozásukban használtatnak, a
törvény bölcsen korlátozza intézkedését a
községok hivatalos neveire. (5. §.)
Ebből magyarázható a törvény második
szakasza második bekezdésének az az értelme,
mely az érdekelt községek óhaját kívánja
lehetőleg figyelembe venni (s mely rendelke
zésre Mudrony Pál ur a fősulyt fekteti). A
községek ezen óhaja azonban korlátozva van
„az általános országos érdek" által, tehát
csak annyiban teljesíthető, amennyiben azzal
nem collidar.
Ahol tehát a községeknek eddig nem
voltak magyar hangzású nevei, ott azokat a
törvény fent vázolt helyes értelmezése szerint
ilyenekre kell átváltoztatni és ezek lesznek
a községeknek hivatalos nevei.
Habár ezek szerint nem vagyok egy vé
leményen Mudrony barátommal, mégis újból
megerősítem abbeli kijelentését, hogy —
kevesen értik a törvényt alaposan.
Dr. Lax Adolf.
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Református Isteni tlsctelet. Sedivy László,
nyitrai református lelkész, a folyó hó 1-én
Kákóczi Ferenc emlékezetére megtartott isteni
tisztelet alkalmával gyönyörű hazafias beszéd
ben méltatta a szép számmal megjelent ájtatoskodók előtt a hazatért fejedelem és bujdosó
társainak magasztos emlékezetét. A hivok az
isteni tisztelet alatt a lelkész ez alkalomra
irt költeményét énekelték, melyet igazi hazafias
érzés hat át.
K sgyar Isteni tisztelet a róm. kath.
templomban. Múlt számunkban említettük,
hogy megyéspUspökUnk elrendelte, hogy a
helybeli róm kath. templomban havonként
egyszer magyar isteni tisztelet tartassák.
Eme hirönk kiegészítéséül most azt adjuk
tudtára közönségünknek, hogy az első ily
isteni tisztelet a folyó hó 11 én reggol 8 óra
kor fog megtartatni. A kövotkező hónapok
ban pedig minden hó második vasárnapján
a jelzett órában lesz magyar isteni tisztolet.
Hangversenyt rendezett a múlt vasárnap
■délután néhány lelkes dilettáns zenész a ma
gyar daloskör közreműködésével. Örömmel
adunk számot ezen eseményről, mert az ilyen
törekvések nálunk úgyis oly ritkák, hogy
buzditólag kell minden tevékenységet fel
karolnunk, amely a maroknyi társaságot egye
síteni képes. Annál ürömteljesebben teszUnk
eleget e kötelességünknek, mert a hangver
seny oly művészi színvonalon állott, hogy a
mienknél kevésbbé jóindulatú közönséget is
a legteljesobben kielégített volna. Boldit
Dezsőé az érdem, hogy ezen kis zenetársa
ságot nem csekély fáradsággal összetoborozta
s az előadott darabokat betanította. A műsor
összeállítása bő zenei tapasztalatok és a kö
zönség ízlésének ismeretére vall. Elsőnek
Mozart G-moll zongoranégyesét játszották
Moskóczi Margit, Perl János, Boldis Dezső
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és W uyder József. A nagyterjedelraü, nehéz
művet, amely az összes hangszerok biztos
és önálló kezelését kivánja meg, a legnagyobb
precizitással, pontos összjitékkal, gondos ki
dolgozással adtak elő. A halhatatlan mester
nek gyönyörű kompozíciója egész klasszicitásával jutott érvényre. Moskóczi Margit mes
teri zongorajátékát már többször volt alkal
munk élvezhetni, de kifogástalan tudása talán
egyszer sem jutott annyira érvényre, mint az
említett műben; Perl János, ki a Nemzeti
Zenede tanilványa, kitűnő technikával és
helyes felfogással játszotta az I. hegedűt, nagy
gondot fordítva a kellő nűanszirozásra és a
mű szellemének megfelelő interpretálásra. Tel
jesen hozzámért volt Boldis Dezső, ki a viola
szólamot játszotta és Wundsr József, ki csellón
játszott. A közönség a fárasztó előadást lelkes
tapssal jutalmazta. Ezután lépett fel a dalos
kar, Kreutzor Esti karát adva elő. Az alig
4 hete megalakult dalárda a szép dalt igen
nagy hatással adta elő. Az eredmény minden
esetre azt mutatja, hogy Wunder karmesterük
személyében kitűnő vezetőre tettek szert, aki
szakavatott tudásával magas színvonalra emel
heti a dalárdát. Ep oly jó volt az 5. szám
ként előadott Viharban című dal is. A 3. szám
t Grieg: Azé halála című szimfonikus darabja
volt. A legnagyobb hatást azonban Mozart
egy menüettjének előadásával érte el a quartett
társaság, amely olyannyira tetszett a közön
ségnek, hogy meg kelleti ismétolni. Utolsónak
Strauss, Bőregér operettjének egyvelegét adták
elő fentiek, akikhez még Józsa Mihály járult
(II. hegedű). A népszerű dalmű igen tetszett
a közönségnek, amely lelkesűlésével fényesen
beigazolta, hogy érdemes minálunk is jó hang
versenyeket rendezni, mert a közönség tudja
élvezettel hallgatni s amellett nagy hálával
vesz mindon sikerűit produkciót. Örömmel
hallottuk, hogy ilyfajta hangversenyeket ez
után többször fognak rendezni s roméljűk,
hogy zenekedvelő közönségünk örömest fogja
azokat teljes számban élvezni s ezáltal a
közreműködőket újabb munkára buzdítani.
Mint értesülünk, a legközelebbi hangverseny
december 2 án lesz, melyen elő fogják adni:
Haydn Largóját; Sdurmann trióját (zongora,
klarinett, viola, Moskóczi M., Martincsek K.
és Boldis D.), Józsáné Kossuth Ella Szép
Ilonka melodrámát fogja előadni, Rakovszky
István pedig szavalni fog. Ezoken kívül még
két zenedarab fogja az estét kiegészíteni. A
hangversenyek mindenkor 5 órakor kezdőd
nek. Belépődíj 60 fillér.
Gyászrovat. Kedves, gyöngédlelkü, a
vármegye intelligenciája által is ismert, rend
kívül szeretett öreg költő halt meg. Jeszenszky
, Danó, volt királyi közjegyző, a Petőfi-Társaság tagja nincs többé. Munkás, mindenütt
tisztoletet ébresztő életpálya volt mögötte.
Lángoló hazafiság, vasszorgalom, vonzó
egyéniség és szelíd, ritkán megszólaló, de
igazi, őszinte költőiség jellemezte. A közélet
és a társadalmi érintkezés terén mindig mun
kás és fáradhatatlan volt, mert akármit vál
lalt, annak lelkiismeretesen megfelelt; nem
éppen sűrű szabad óráiban verset irt és a
költészet kecses világába mélyedt. Költemé
nyei -Temérdek álnéven .jelentek meg a
szépirodalmi, lapokban és a poéta szelíd, szív
hez szóló hangja, elmélkedő természete,
kellemes formája, széles körben szerzett
múzsájának is tisztelőket. Nem volt nagy
költő, nem is tartozott a nagyon ismertek és
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népszerűek közé, a nyilvánossággal szembe*
szemérmes és tartózkodó- volt, de vonzó költé
szete a magyar irodalom folyamának mindig
a tiszta, üde hullámait gazdagította. Költemé
nyeit, melyek félszázad óta jelentek meg
imift-amott a lapokban, csak őszhebornltfővel, hatvanöt éves korában adta ki és az
elismerés már az ősz költőre vetette sugarait.
Mindazok, akik közéleti szereplésében meg
ismerték s azok, akik az irodalom téré*
munkálkodtak vele, őszintén meggyászolják
az érdemes férfiút, akit az Isten szép korral,
nyolcvankét esztendővel áldott meg. Nagy
előszeretettel tartózkodott Studnyafűrdön, hol
véghetetlen előzékenységével és szeretetreméltóságával mindenkit magához fűzött. Lombfakadástól-lombhullásig itt volt közöttünk,
gyönyörködve a vidék gazdag költői szépsé
geiben, üdülést keresve bántó fájdalmaira. A
tavasszal elhunyt hitvest gyorsan követte a
melegen érző szivű félj. Az elhunytban
Jeszenszky Sándor közigazgatási biró és
Jeszenszky István budapesti IV. kerületi köz
jegyző édesatyját gyászolja. Temetése 29-én
ment végbe Losoncon. — Richter József
felsőstubnyai nyugalmazott igazgató-tanitó, az
arany érdemkereszt tulajdonosa, hosszú szen
vedés után október hó 30-án elhunyt Felsőstubnyán. A boldogult közel 50-évig műkö
dött a tanítói pályán. Itt szerzett érdemeit
méltatták a legmagasabb helyről is, midőn
az arany érdemkereszttel tüntette ki a király.
Temetésén, moly október hó 31-én ment
végbo, a nagyszámú közönségen kívül résztvettek tanitótársai is. A község gyönyörű
koszorút helyezett az elhunyt ravatalára. —
Schindler Palika, Schindler Artúr doktor tb.
megyei ügyész, helybeli ügyvéd 3 éves fiacs
kája, hosszas szenvedés után elhunyt folyó
hó 2-án.
Hirtelen halál. A ruftkai csendőrön
jelentése szerint, a vasúti váróteremben
október hó 29-én egyik vasúti alkalmazott
egy élettelen emberi testre akadt. A megej
tett vizsgálat kiderítette, hogy az illető
Stupka János alsókubini illetőségű egyén,
kit a halál alvás közben ért utói. A megej
tett orvosi vizsgálat a halál okául szivszélhüdést állapított inog.
Csak egy virágszálat. Esdve kérjük a
mi jó közönségünket, rója le azt a szent
vámot, amelyot a szegénysorsu tüdőbetegek
megmentéséért tőle kérnek. Ne dobják el
azt a befizetési lapot vagy utalványt, melyet
a József kir. Herceg Szanatórium Egyesület
(Budapest, IX., Lónyay-utca 47. sz;) a napok
ban szétküldött és ba valóban csak egy
virágszál válságdiját is, de küldjék el. Azt
mondja Mikszáth, hogy még most is siratjuk
a mohácsi csatát, ahol 25.000 magyar veszett
el és közönnyel, ölbe tett kézzel, siváran
nézzük ennek a derék egyesületnek fáradha
tatlan tevékenységét, mellyel minden évben
annyi magyart tudna megmenteni, ahány a
mohácsi csatasikon elvérzett, ha a közönség
a halottak napi koszorúból egy szál virág
árát valóban elküldi. Fogja el a sziveket az
emborszerotet meleg érzete és ha nehány
fillérrel is, de áldozzunk. Nem szabad a
magyarnak pusztulnia! Filléreket, vagy koro
nákat egyforma mélységes hálával fogad a
József kir. Herceg Szanatórium ;Egyesület,
mely az ország minden tájáról tehát tálunk
is vesz föl majd gyógyiióházáhan (már épül
az első) betegeket.

FELVIDÉK I HÍRADÓ
Borsaimat kegyetlenség. Tűrésekről írja
fo rd íto k a kővel kezffket: Vadállatias kegyet
lenkedést rítt vétliez Medved Vinee felsőtureseki lakna.
teljesen eliszákosodott ember
m múlt hé 28-án a falu korcsmájában éppen
akkor, midőn a község hazafias lakossága a
■agy fejedelem emlékére szentelt ünnepre
gyülekezeti. Medved Vince több hasonszőrű
társával együtt a korcsmában mulatozott, mi
dőn egy 60 éves hülye koldus, kit az egész
vidék csak Lajzkó néven ismer, szintén be
tévedt a korcsmába. Medved, a teljesen nyo
morék koldus ősz szakádat és fejét leöntötte
petróleummal s társainak nagy örömére meggyujtotfa a petróleumtól csepegő szakállt. A
tterencsétlen ember lángoló szakállal futko
sott fel s alá. mig végre sikerült elnyomnia
a lángokat. Ekkor azonban már arca teljesen
összeégett s félszemére tökéletesen megvakult.
A hatóság és a csendőrség, ki feljelentés foly
tán tudomást szerzett a vadállatias kegyetlen
kedésről, megindította a lelketlen ember ellen
a nyomozást s mi hisszük, hogy az elvetemült
ember elveszi borzalmas tettének jól meg
érdemlőit büntetését.
1 liptószentmiklósl választás epilógusa.
Hírül adtuk annak idején, hogy a liptószentmiklósi választás után Szo ko l Gyula vágfalvi
körjegyzőt a Slov. Tyá-d. méltatlanul meg
gyanúsította és meghurcolta. Eme hírlapi cikk
ért; a meghurcolt körjegyző perbe fogta a
szerkesztőt, mely ügyben a rószahegyi tör
vényszék a minap Ítélkezett és Hodzsa Milánt
400 korona fő és 100 korona mellékbüntetés
ben marasztalta el.
Gazdasági cselédek jutalmazása. A
földmivelésügyi m. kir. miniszter ő nagyméltésága, mint minden évben, úgy az idén is
jutalmakat osztott ki oly gazdasági cselédek
közt, kik bosszú, hűséges szolgálatukkal külö
nösen kiérdemelték. Ily jutalmazásban része
sült az idén vármegyénkben Mayocs József,
Prónay báró gazdaságában és Giretb Pál,
Velits György gazdaságában szolgáló cseléd.
A nevezettek mindegyike 50—50 korona
jutalmat és azon kívül szépen kiállított elis
merő okmányt kapott.

Blnden gyermekszobában bálával kell
gondolni azokra a derék norvég halászokra, kik
a háborgó tengeren fogják a tőkehalai, mely
a kitttnti csukamájolajat szolgáltatja. Csukaaiajolajat, a legizletesebbenésa legkönnyebben
emészthető formában nyiyt a „ Scott-féle
SmuUióu, mely egyike a legjobb tipgyógy•zereknek. Kapható a gyógyszertárakban.
k kaballsztlk* segélyévet minden név
éí születési év részére srerenesesorsjegyeket
helyezett el pecsét alatt a Kiss Károly és
Társa bankháza (Budapest, Kossuth Lajosatea 13.). Mindenki kihasználhatja az alkal
mat ! írja meg nevét, születési évét és a Kiss
bankház azonnal elküldi a pecsét alatt lévő
•zerencsesorsjegyet, Köztudomású, hogy a
Kies bankház által már sok ezer család lett
gazdag és boldog. Kísérelje meg szerencséjét
mindenki Kissnél, mert Kiss szerencséje
“ «y!

AJ lakolftlfjúlil reggelije. Á mennyire
ümeretes és tudományosan bebizonyítva van,
W j a gyarmatkávé rendszeres élvezete’
tartam és egyéniség szerint, káros következ
ményeket, mint magasfoku idegességet,
gyomorbajt, bénulást és szivszélbüdést maga
-Ír; .. •••v ••
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után von, ép oly kevésbé képet megválni a
modern, izgató élvezetek után hajhaszó em
.In AMiAnken tini a miarniatrab
1__
v
ber ettől a mindennapi szokássa vált élvezet oly otthonban, hol a gyermekek nem betegesek nem
gyöngék és nem Idegesek, hanem egészségesek’ híj*
italról. Ép ügy van vele, mint a dohányzó, dogok és állandóan jó kedélynek örvendenek a
vagy iszákos ember a folyton ingerlő méreg gyermekek gyógyítására és egészségben lartásár.
egyike a legjobb szereknek az alphosphorsavas mái?
hatással. De miben látjuk szükségét annak, és nátron hozzáadásával készülő Scott-féle Emui
sió
, mely rendkívül erősitő és gyógyerejével a eve "
hogy már ifjúságunkat is erre a méreghatásra
meket gyorsan juttatja erőteljes egészséghez 1 1
szoktassuk? Miután az iskola már ügyis Scott-féle E m u lsio kellemes, édes izü, minélfowa
megerőlteti, íelizgatja, gyakran túlterheli a könnyen bevehető és mivel egyúttal feltétlenül könv
nyen emészthető is, az étvágyat gerjeszti és az
gyermeket, legalább minden egyéb izgatószer összes emésztési szervek működését rendezi háti
től megóvni kellene őí. ámint nen szabad a sának erejében okvetlenül felülmúlja a közönséeei
csukamájolajat.
6
gyermeknek szeszes italt nyiyfani, óp oly
A S c o tt-fé le E m u lsio valódiságékevésbbé kellene neki a felizgató gyarmatnak jele a „hátán nagy csukahalat vívó
halász" védjegy.
kávét adni, mely gyakran későbbi betegségek
Ezen lapra való hivatkozással és 75
csiráit veti el, az okot aztán rendszerint más
fillér levélbélyeg beküldése ellenében
mintával bérmentve szolgál:
nak tulajdonítjuk. De mit ajánlhatunk pót
Dr. BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára"
lásul az annyira hátrányos gyarmatkávé
BUDAPEST, IV., VÁCZI-UTCA 34/50.
helyébe? Hosszú évi tapasztalat után a Katiireiner-féle Kneipp-malátnkávé minden tekin Egy eredeti üveg á ra : 2 kor. 50 fillér.
Kapható minden gyógyezertárban.
tetben kellemesen gerjesztő, tápláló és vér
képző reggeli italnak bizonyult; a külön
elkészítésével járó fáradtságot bőven jutal
mazza a gyermek üde, egészséges színe, el
tekintve attól, hogy ezállal minden családban
lényeges megtakarítás elérhető. Természetesen
Szigorúan ügyelendő arra, hogy csakis a
A turócszentmártoni kereskedők
valódi Kalhreiner használtassák az eredeti
tömörülése.
zárt csomagokban, melyeken mint védjegy
Knripp páter arcképe látható. Egyedül csak
A helybeli íüszerkereskedők tömörülés
ez bírja a kellemes kávczamatot, jóiztt és iránti mozgalma végre eredményre vezetett
kiadós a használatban.
s a f. é. október hó 31-én kötött megállapo
Kiss seerenoséje nagy. Tisztelt olvasóink dások hivatva vannak úgy kereskedői körök
becses figyelmébe ajánljuk Kiss Károly és ben , mint a közönség körében a legnagyobb
Társa hírneves bankháznak a mai minden megelégedést kelteni. Minden hangzatos cikk
egyes lapunkhoz csatolt szines mellékletét. nél többet mond maga az Írásba foglalt meg
A m. kir. szab. osztálysorsjegyek óriási állapodás, melynek azon részét, mely az elvi
kelendőségnek örvendenek, mert nyeremény meghatározásokat tartalmazza, szó szerint itt
esélyeik rendkívül előnyösek, tervezetük pedig közöljük :
A szerződés első pontja igy szól:
szolid és kedvező. Gyorsan, váratlanul nagy
Azon szükségtől áthatva, hogy - szakma
vagyonhoz jutni, csak nagy szerencse,
nagyobb nyeremény utján lehet, azért ajánljuk, beli kereskedőink tekintélyét emeljük és
hogy t. olvasóink is tegyenek szerencsekisér- hogy egyenlő fix árakban való megállapodás
letet és vegyenek a teljesen megbízható és által egyrészt az árak eddigi oknélküli és
előzékeny Kiss Károly és Társa bankházában folytonos leszállítása következményeképen
(Budapest, Kossuth Lajos-utca 13.) sors városunkban forgalomba került silány minő
jegyet, mert Kiss szerencséje nagy!
ségű árucikkeket a forgalomból teljesen
kiküszöböljük, másrészről az időtrabló és alap
Hagy. kir. szab. ósztálysorajáték. Az
jában
netn szolid, de a közönség részéről
osztálysorsjegyekben mindinkább élénkebb
és élénkebbé váló kereslet a in. kir. szab. már igen megszokott alkudozásnak elejét
osztálysorsjáték igazgatóságát tudvalevőleg vegyük és ezáltal vevőink bizalmát teljesebb
arra késztette, hogy a sorsjegyek számát & mértékben kiérdemeljük, továbbá, hogy egy
lefolyt XVIII. sorsjátékban 15.000-el szapo séges déli és esti zárórák megállapítása által
rítsa és ennek megfelelően a nyeremények mi, de különösen alkalmazottaink rendes és
összegét 1,998.000 koronával emelte. A most egységes életmódot folytathassunk, alulírott
kezdődő XIX. sorsjáték tervezete ugyanaz turócszentmártoni kereskedők a következő
marad, amennyiben ismét 125.000 darab szerződést kötöttük.
A szerződés második pontja megállapítja
sorsjegy kerül kibocsátásra, melyre összesen
16,457.000 korona nyeremény esik. Tény ax azon cikkeket, melyek ezután mindenütt egy
hogy a világ egyetlen sorsjátéka sem bír forma árban fognak áruitatni és ezután igy
csak megközelítőleg is ily kedvező játék szól:
Az árak megállapításinál elvül kimondjuk,
tervvel, miáltal a sorsjegyek nemcsak nálunk,
de a távol idegenben is nagy kedveltségnek hogy ezek mindig az illető cikkek világpiaci
örvendenek, A most lefolyt sorsjáték záróhu- árával álljanak arányban és csak a legmini
zása a nyereményesélyek nagyszerűségét málisabb haszon alapul vételével kalkulál
fényesen bebizonyította, amennyiben a 82786, hatók. Ezen árak azonban semmi esetre sem
számú sorsjegy, melyre a 100.000 koronás lehetnek drágábbak, mint ugyanezen cikkek
utolsó főnyeremény esett, kapta a 600.000 árai a szomszéd megyék városaiban, sőt
koronás jutalomdijat is, így tehát ezen sors igyekezetünk mzrad vevöközönségünknek
jegy 700.000 koronát nyert, a legnagyobb minél messzebb menő előnyöket nyújtani;
főnyereményt, melyet valaha osztálysorsjáték- nehogy az szükségletének egy részét a nagy
városból hozassa és igy üzleteink forgalma
bán kifizettek.
megcsappanjon. A további megállapodás szerint
az Uiletek f. évi november 5-dikétől 127a
és 17a óra között lezárandók és este 8 érá
nál tovább sem tarthatók nyitva.
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Nincs okunk kételkedni, hogy a köíölt
megállapodás tényleg a sierződés elei meg
határozásai alapján marad a jövőben is, mely
esetben tényleg a reröközönség érdekeit is
megvédi, mert igy alku nélkül is jó pórtékát
kap méltányos áron és hogy a főnökük al
kalmazottaik sorsát javítani igyokeznek, ez
■csak az egész közönség szimpátiáját keltheti
fel.
A záróra tekintetében a megállapodáshoz
■csatlakozott a vasszakma is, csatlakozott volna
a divatáru és papirszakma is, ha nem akad
volna egy-egy dicső főnök, aki úgy találja,
hogy alkalmazottai igavonó állatok, akiknek
kora reggeltől késő estig nincs szükségük pihe
nőre. Ezeket, remélhetőleg, a vevőközönség
igazságérzete megtanítja humánosabb gondol
kodásra.

A tejhamisltások meggátlása körül
eddig kivetett hatósági eljárás annyiban
mutatkozott hiányosnak és ennélfogva cseké
lyebb eredményűnek, hogy a hatóságok a
tejhamisitások büntetésénél rendszerint csak
a kiskereskodőre (szatócsokra) alkalmazták
a törvény szigorát, akik — amint a tapasz
talat beigazolta, legtöbb esetben ártatlanok,
mert a tejet a fogyasztóknak úgy adják tovább,
mint azt a termelőktől kapják. A pozsonyi
kereskedelmi és iparkamara ez ügyben fol
terjesztésért tett a kormányhoz, luinek foly
tán a földmivelésügyi miniszter rendeletileg
utasította a hatóságokat, hogy a tejtermelő
ket, nagykereskedőket és szállítókat is ellen
őrizzék és ne elégedjenek meg azzal, hogy a
hamisított tej forgalomba hozását büntetik,
hanem hivatalból állapítsák meg azt is, ki
vult a hamisító.
Erdei famagvak eladása. A m. kir.
kereskedolemügyi miniszter ur megküldötte
a pozsonyi kereskedelmi és iparkamarának
az erdőbirtokosok által a folyó év őszén gyűj
tött és eladásra szánt erdei famagvakról össze
állított kimutatást, amelyet az érdekelt keres
kedők a kamara titkári hivatalában bete
kinthetnek.
Takonykór egy községben. Trekán And
rás kisselmeci gazda egyik lova elhullván, a
megejtett, hatósági vizsgálat, az elhullott ál
laton takonykórt állapított meg. Ennélfogva
a hatóság a legszélesebb körit intézkedéseket
foganatosította avégből, hogy a veszedelmes
állati betegség a községből ki ne hurcoltassék.

Szerkesztésért felelős: DlIj]01IÍGh TitUS.
Kiadótulajdonos: MoshÓCZÍ FüHUlcné.

h í r a d ó

Floyelmébe ajánlom i n. é. közönségnél!

l í i r n i k i irodámat RöszIm József,
a „por-szálló bérlője
Tnrócszenttnárlonban

Turóczszentmárton 130. házszám, Spitzer
Ede és Fia vegyeskereskedése mellett.

Elvállalok föld-, erdő- és határtagosltás! mérése
ket, térképrajzolást, ÉPÍTKEZÉS-, alagcsövezés-,
csatornázás-, mezőgazdasági és ipari gépberen
dezések-, vízi erőmüvek és villanytelepek-, aczetylén- és villanyvilágításról tervek és költségvetés elkészítését vagy felülvizsgálását, talál
mányok szabadalmaztatását.
—- Levelezés: magyar, német és tót nyelven. —

ajánlja ujonan berendezett 22
vendégszobáját. — L a k o d a l
m a k ra , m u l a t s á g o k r a ,
ö ssz e jö v e te le k r e stb. stb.
újonnan épült n a g y te rm é t.

Hivatalos órák: kedden és csütörtökön
délelőtt 9-től 12-ig és délután 3-tól 5-ig.

Kitűnő konyha.

Ifj. Buócz Károly oki í f lé8z_| Modern cukrászda.
B M lllllllllllllllll^ iiiiiiim iM m n u u n u m ^

Nagy kávéház.

PopO FF^S
legelőkelőbb]

O R O SZ?

I

I e a m á r k a .I

2219/1906. az.

Körmöcbánya szab. kir. és főbányavárosban az

országos vásárok
1907. évben a következő napokon

fognak megtartatni:
1. Szent-Györgyi: baromvásár
április 25-én; kirakó vásár április
26. és 27-én.
2. Portiunkulai : b a r o m v á s á r
augusztus hó 1-én; kirakó vásár
augusztus 2-án.
3. Szent-Mihályi: b a r omvá s á r
október 3-án; kirakó vásár október
4-én és 5-én.
Hetivásár minden szombaton tartatik.
Körmöcbányán, 190 . október 15.

Rendőrkapitányság.
;, rekedtség, és elnyálkásodös
gyors és biztos hatásúak

Ó b ja j!

É lje n !

illái.

az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek.
Doboza 1 korona és 2 korona.
— Próbadoboz 50 fillér. —
Fő- és szétküldést raktár:

gyógyszertár, Budapest
=
Megfojt ez az átkozott
köhögés 1

VI., Váczi-körut 17-......."
Kapható Turócszentmártonban

T o p e r c z e r Sándor
gyógyszertárában.

EGGER mellpasztilla
hamar meggyógyított!

H irdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy Magyar Királyi PéiyzügynyioiSzteriúny ellenőrző közegei a Magy. Kir.
Szab. Osztálysorsjáték (XIX. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a főárusitóknak
Irusitás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1906. november hó 22 . és 23-án tartatik meg. A húzások a Magyar királyi
■ llaipi ellenőrző hatóság és k ir á ly i közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben. Sorsjegyek
t Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1906. évi október hó 28-án.

M agy. Kir. Szab. O sztá ly so rsjá té k Ig a zg a tó sá g a .
Lukács László.

Hazay.

r E L V 1 D fi K 1 H Í R A D Ó

Hoav hiviák ’
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M eghivó

™Kor
Nincs többé csalódás 1

Szerencséjét lepecsételve őrzi a KISS b an k h íz!

uuci siti zö rísiVínytársasásBak Turőcszcntmártoiiban

Mindenki megkapj* a szerencse által neki s zin t sorsjegyet!

Fortuna sególjóml minden nói ós születési éu részére egy szerencseszémot helyeztünk zl
p e c sé t alatt, ptidáui:

1906. n o m b tr hó 18-á

órakor a túród kaszinóban tartandó

a lepecsételt boríték előoldala:

A boríték hátsó oldala :

16.

K IS S
''-A szerencséje
A
/ \ NAGY!

T árgyak:
1. Elnöknek ad hoc s két jegyzőkönyvhitelesitőnek választása.
2. Zárszámadások megvizsgálása és a
(etmentvény megadása.
3. A tiszta nyereség felosztása.
4. Két visszalépő választmányi tag helyé
nek betöltése.
5. A felügyelő-bizottságnak egy évre való
megválasztása.
6. Tetszés szerinti indítványok. (Az indít
ványokat azonban a részvénytársaság alap
szabályainak 16. §-a értelmében 24 órával
előzetesen be kell jelenteni az igazgatóságnál.)
Turócszentmárton, 1906. október 11-én.
Az igazgatóság.

Fugáéin

Használja ki az alkalmat.

írja meg nevét, születési r w a r 'c ó t a l a t t 31 ön részére eltett
évét és ml azonnal küldjük jJ C l/O C l d l d l l szerencsesorsjegyet.
Sok ezer család, mely bizalmával bennünket megtisztelt és a

„KISS

NAGY"

szerencséje
jelmondás híveihez csatlakozott, nálunk lelte szerencséjét; merítsen Ön is a Kiss bankház kiapadhatatlan
szerencseforrásából, vegye át fölünk

szerencséjének lepecsételt zósoglevelót ós gazdagság meg jólét közel lesz Önhüz.
XIX. sorsjáték I. osztályának húzása már folyó évi novem ber hó 22. és 23-án lesz.
Az I-ső oszt. sorsjegyek árai:

Egy nyolezad K. 1-50. Egy negyed K. 3-—. Egy fél K. 6'—. Egy egész K. 12-—.

KISS KÁROLY és TÁRSA

A meghatalmazások a közgyűlés m egnyitása előtt
A felügyelő-bizottság által megvizsgált
zárszámadások, úgyszintén a nyereség- és veszteség
számla, az alapszabályok 29. § -a értelm ében, a köz
gyűlés előtt 8 napon át a gyár irodahelyiségeiben
megtekinthetők lesznek.

itadandók.

magy. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitó helye

B U D A P E S T , IV. K OS SUT H L A J O S - U T C A 13.
Fiókok: VI., Váci-körut 5. sz.

A® 9_* |Lelktismemtntég
Fontolóni I

VII., E rzsébet-körut 22. sz.
a h ir d e té s i I r o d á ja á lta l
u d u p e a i, E r a a é b e U k ö r u t 11.

Id E O P O M D KaVÜ'LA

T L 7 ReqUi n , . f * i r j W K É S IH Á R K I

VÉRSZEGÉNYSÉG, ETVáGYTiÉANSAG, IDEGESSÉG

f

a leghatásosabb készítm ény a K R I E G N E R -f6 le

római vértisztitószörp

LENVÁSZON

páratlan szer minden bőrbajnál,
bujakórnál. Vérbőségben szen
vedőknek nélkülözhetetlen,
vórjavitó ós vértisztitó.
Nagy üveg 3 k o r . 3 üveget
9 k o r . utánvéttel k ü ld :

áruk csak akkor valódiak

TOKAJI CHINA-VASBOR.
Rendkívül kellemes izíl, erősít, tisztítja a vért.
Kis üveg ára 3'20 kor. Nagy üveg 6 k o r. Kapható gyógytárakban.^l
Postán küldi: KORONA-GYÖGYSZERTÁB Budapest, Kálvin-tér.

DAMAST

v*/ta c \ C T . / a c v / j v o » v ^ / y t v a v 4 >

t iF
V

tx/

S* ‘w # a l e g j o b b ó r á k a t
leguoM áebbáel#gdlvetoeabb4ka*ereU et, úgy készpénzért,

r é s z l e t f i z e t é s r e

REQUINY ATTILAgyógyszerész
Budapest, VII, Kiibö Kerepesi ut 24.
A híres RÁKÓCZI GYOMORKESERŰ

B R A U S W E T T E R JÁNOS

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Melyik vendéglőben étkezik Budapesten?

SCHULLER FERENCZ

J a b a c ió t e s t v é r e i
Budapest V, Aruy láaee*a. 8.

^mert ott jó magyar konyha, valódi Unta borok és j
pontos kiszolgálás van

KI 55

BALASSA KORNÉL

^ K é r je n m in d e n k i p r o a p e k t n a t! |

b a b y m i r a

-

, , Z « o r n a ” -féle

c r é m

NEPELEJTS

*ry«toli kisülő,
BRODJOVIN H. gyógyiz. z A g ü A b
5 dobol á r . bőn., » Kt e f.. 10 itoh., II. «n ,

ADREZDAI IOTOBBTÁR
réazvéaytáraaaáfl
5OTI!'*‘f ,lá * T o l v i c á z - m e t e r a l öa

8tAkkőréltben elit-

mort legjobbak az összes gyártmányok k ö tö tt

wSKii GELLERT IGNÁC é« Tsa ‘
Bndepeet, VL, Terée-kttrut 41.
9 9 mk '

Prospektus ingyea

BpMtt^Andrá.1,.411 *7.

12 első 4. legnagyobb.
Budapest, Ó-olcil 42, 44 i u - V‘ »lllló réwvtoyI híz), 4J , 46, és UJ-ntc, 43.
“ **•
f
lUtzer azőrmeárúl u t g i t t világon cl *annak ü
tarjédvé éa clsértnguak.
«-*

l.lT jo b k . . . r H i t é .* ,
felddruült és klpiU stt M r (yénlUM rm .

SZERENCSÉJE

•

•ffltrészv. társaság]
megóvd-Intézetei

K liá r á la g e e e lá ru e H é á i

3 0 .

*

BUDAPEST. JÖZSEf-KÖRUT 54.

író g é p .

újonnan berendezett elsőrangú étterm eiben

w

H o n é a g o r h a s c a p p a n 1 K , p ú d e r 1*20 U .
d é ín íe lr ':

V I ., A n d r á s s y u t

Mt.u.v,,.,.

APOSTOL-GYÓGYSZERTÁR

lís s s f f liK A

3

Budapest, IV., Központi Városház. (Károly-körut).

B u d a p e s t,

1

Wj.
S Z E G E D E T .
_ - /A J i* . t Árjegyzék 2000 képpoJ Ingyen és bérwtntva.

1haezen védjegygyei vannak ellátva.

elismert legolcsóbb, legszolidabb

y

]

szabott árakon szállítja Magyarország e nemben
elad ö t legnagyobb üzlete

*gyeálill kötzltője.

Érdek:*!

?

védjegyű
férfi —

nyakkendő,

TOJÁS
k é s z ít m é n y

kitűnő

m a g y a r ip a r i

s< S

t o j ö t l ö r g é j e h e ly e it
kaamálanoe a aOtét ö t főzésnél.

"A O Y

m e q t a k a r it

As .

Kegbaiö atlaöee ros/erBilatbaa
*• drogériába* ------- Káatitl i

STR08ENT2 TESTVÉREK, R. r.

'•.•‘■HUITlu. 'U O m t ^ g

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton, 1906."

Szállodás: Simon Pál
Budapseó, VI..VAcil-ktfrut 2 ft »*. |
100 azoba 2-20 K-tói följebb, kiszolgálásu l Am villanvuiU fjliggJ együtt. Fürdők, I
----------------- , étterem. Villamos vasúti’I
megállóhely az Oagr.ee pályaudvarok

m
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