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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. — 
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Tiirócznieuye az obstrukezió ellen.

Turúczvármegye törvényhatósági bízott- 
ságát rendkívüli közgyűlésre hívta meg töb
beknek kérelmére a főispán, a mely e hó 
28-án tartatott meg s igen érdekesen folyt le. 
Előre látható volt, hogy a  parlamenti obstrukezió 
ellen irányuló határozati javaslatot, a mely 
ezen rendkívüli közgyűlés egyedüli tárgya 
volt, egyhangúlag el fogják fogadni, ami igy 
is történt. A Beniczky Kálmán alispán szer
kesztette s általa fel is olvasott javaslat oly 
tárgyilagos volt, hogy ellene az, aki az ob- 
strukeziót tényleg elitéli, kifogást nem emel
hetett, ha csak azt a bizonyos csomót is nem 
keresi a kákán. S akadtak, akik keresték! 
Amint hogy Mudrony Pál és társai rendesen 
keresni szokták ős meg is találják. T. i. a 
nemzetiségi csomót. Van az alispán javaslatá
ban egy kitétel, a mely körülbelül igy hang
zik (alább, a részletes tudósításban olvasható): 
„kérjük a kormányt, hogy azon általános bi
zalom érzetében, amellyel a miniszterelnök 
és a kormány tagjai iránt országszerte 
viseltetnek stb. stb.“ Ebbe kötött bele Mudrony 
Pál, mert ö bizony annak a kormánynak, 
amely a törvény világos intézkedése ellenére 
a 2 milliónyi tót nemzetiségnek nem enged 
iskolákat állítani, a kereskedésüket, iparukat, 
mindenüket lábbal tapossa, bizalmat nem sza
vazhat- Az öreg tót vajdát helyenként úgy 
elragadta a heve immár elcsépelt gravamen- 
jeinek előadásánál, hogy az elnöklő főispán 
egy Ízben arra kérte, hogy mérsékelje szavait 
a kormány bírálatában. Mudrony a határozati 
javaslatot elfogadja, ha a bizalmi nyilatkozatot 
kihagyják belőle. Ily értelemben szólaltak fel 
Pietor Ambrus ós dr. Vanovics János bizott
sági tagok is, a Mudrony javaslatához csatla
kozva. Velits Kálmán biz. tag hosszabb, len
dületes és ügyes beszédben a javaslat mellett 
érvelt, azt elfogadja, de azzal a kívánsággal 
véli kiegészitendönek, hogy a közös hadsereg
nek magyar része tényleg magyar nemzeti 
legyen, magyar vezényszóval, magyar lobogó
val, magyar tisztikarral. Felszólaltak még a

javaslat mellett Zorkóczy Tivadar és dr. Lax 
Adolf tiszti főügyész, amely utóbbi pénzügyi 
szempontból nem tartja időszerűnek a külön 
magyar nemzeti hadsereg szervezésének sür
getését, bár azt vele együtt minden magyar 
ember teljes leikéből kívánja. Az indítványtevő 
alispán válaszában igen ügyesen és meg
győzően érvelt a felhozott mellékinditványok 
és kifogások ellen. Javaslatában — úgymond — 
nem vetette föl a bizalmi kérdést, mert ennek 
szükségét nem látja fenforogni, az csak ter
mészetes, hogy a Széli-kormány iránt e vál
ságos helyzetben még fokozottabb bizalommal 
vagyunk s igy a Mudrony és társainak ide 
vonatkozó felszólalásai nemcsak tárgytalanok, 
hanem az a körülmény, hogy a bizalmat a 
Széli-kormány tói megtagadják, a nemzet magyar 
érzésű részének még csak fokozza e kormányba 
vetett bizalmát. Ez az éles vágás nem kerülte 
el a nemzetiségi bizottsági tagok figyelmét, 
bizonyos meghökkenés, bizouyos kedvtelenség 
ült ki a vajda és magyar sógorának még csak 
az imént mosolygó arczára, — mikor pedig 
Beniczky alispán azt kérdezte tőlük, hogy 
miféle tót ipartelep elnyomásáról beszélnek, 
mikor ő csak egy cseh vállalatról, a cellulose- 
gyárról tud, a mely tudomása szerint nem a 
tótok vállalata egyúttal, — az a kedvtelenség 
még fokozódott (mert hiszen nyilvános titok, 
hogy a tót párt emberei invitálták be a cseh 
tökét ipari hódításra), a tót' urak pedig egy 
szóval sem szaporították többet a vitát. Helye
sen tették s még helyesebben, hogy a kor
mány iránti bizalommal annyira fukarkodtak, 
mert ez a bizalom alighanem a leghathatósabb 
megülője lett volna annak, a mit az általuk 
is elfogadott javaslatban a megye közönsége 
kérelmezni határozott. A nemzetiségek bizalmi 
szavazata ina az obstrukezió támogatását, erő
sítését, a kormány helyzetének súlyosbítását 
jelentené.

A gyűlés lefolyása a következő v o lt:
Ifjabb J u s t h  György, Turóczvármegye főispánja a 

nagy számban megjelent bizottsági tagokat melegen 
üdvözölve, előadta, hogy a parlamenti viszonyok foly
tán számosán kérték a mai rendkívüli közgyűlésnek

összehívását abból a czélból, hogy az ellen a vármegye 
közönségének alkalma lehessen megnyilatkozni. Az ülést 
megnyitván, felkérte B e n ic z k y  Kálmánt, a vármegye 
alispánját, hogy bejelentett indítványát adja elő.

B e n ic z k y  Kálmán alispán erre a következő beszé
det mondotta:

Méltőságos Főispán Úr!
Tekintetes vármegyei közönség!

A szólásszabadság a közszabadságnak egyik leg
főbb biztositéka lévén, ennélfogva annak mindenckfclett 
a parlamentben kell érvényesülnie.

A szólásszabadság érvényesük ..ének azonban nem 
szabad túlmennie a kellő határon, mert ha ez megtör
ténnék, akkor megszűnt a közszabadság biztositéka 
lenni.

A magyar parlamentben, sajnos, mostan ily viszo
nyok konstatálliatók, a mennyiben a képviselők egy 
része a parlamenti tanácskozás rendes menetét meg
akasztani igyekszik, mi annál helytelenebb, mert a kor
mánynak adandó felhatalmazás iránti javaslat agyon- 
beszélése s az érdemleges határozat hozatalának lehetetle- 
nitése az alkotmányos élet folytonosságát veszélyeztet
heti, ennek előidézésére tehát egyenesen kárhoztatandó.

Mintán úgy hiszem, hogy a Tekintetes vármegyei 
közönség osztozik ezen vélekedésemben, annálfogva 
bátorkodom a jelenlegi képviselőházi obstrukezió ellen 
határozati javaslatot előterjeszteni, mely következő- 
képen szól:

Határozati javaslat.
A vármegye közönsége kijelenti, hogy a képviselő

házban jelenleg folytatott obstrukeziót helytelennek és 
kárhoztatandónak tartja, mert — habár a szólásszabad
ságot a közszabadság egyik legfőbb biztosítékának te
kinti — a tiszta és szabad választás alapján álló, tehát 
a nemzeti akaratot kifejező parlamenti többség érvé
nyesülésének ilyetén akadályoztatását nem veheti más
nak, mint a kisebbség erőszakoskodásának, ami pedig 
jelenleg mindenekfelett helytelen, mert az alkotmányos 
élet folytonosságát veszélyezteti, a parlament tekintélyét 
csökkenti s ellenségeinknek biztatásul szolgálhat arra 
nézve, hogy Magyarország talán nem alkotmányosan is 
kormányozható.

Továbbá kijelenti, hogy a Minisztériumnak a ki
sebbség által teremtett kényszerhelyzetben elfoglalt 
álláspontját igazoltnak tekinti, mert látja, hogy az or
szág kormányát nem hatalmi érdekből, hanem a külön-

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Z Á J A .
a ) a  u a o j o i a i . . .

I t t  v a g y to k  h i í t  ú j r a ,  ta va sé  h í r n ö k e i !

N e v e tő  ke ks ze  m ii ,  s ze n d e  ib o ly á k .

A  ta v a s z  f u v a l m a  r a g y o y ja  he le lk e m ,  

l l a  é r z e m  Icis k e ly h e d  ild e  i l la t á t .

M o n á s z a , m i t  á lm o d tá l ,  k i c s i  s zép  v ir á g o m  ? 
É d e s  a n y á d : a  f ö l d  sze re tő  ö lében  

U g y e  rózsa  v o l t á l !  B ü s z k e  p i r o s  rózsa  

J á t s z i  tü n d é r e k n e k  v ir á g o s  k e r tjé b e n  ?

I a g y  á lm o d tá l  ta lá n  e n y e lg ő  s ze llő rő l, 

N a p s u g a r a s  ég rő l s e i r á g fa k a á á s r o l !

V a g y  fe n n  a  m a g a sb a n  v i l lá m o n  rep k ed ő , 

b e ik e t  a n d a l í tó  p a c s i r ta  d a lá r ó l  ?

L é g y  h á t  üdvözölve,, h is ze n  a l ig  v á r t u n k !  

B ű b á jo s  v a rá z so d  á tö le l i  le lk ü n k  

,S cso d á s , édes á lm o k  r a b ja iv á  v á lu n k ,

H a  te , k i s  v ir á g o m , m e g je len s z  k ö z ö t tü n k  . . .

F a r k a s n é  S iy o s s  E rz s i .

V .

Veszelovszky Fereucz.*)
(Életrajzi töredék.)

— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája —

I.
Több ily nevű ügy ónt ismeri em s midőn egyel 

képviselőnek választottak meg, nemzetiségi és néppárti 
elvei révén. — érdeklődni kezdtem a személye iránt;

Hírhedt országgyűlési beszédje alkalmából, midőn 
„gyalázat!" „gyávaság!“ szavak röpültek a fejéhez s 
Ő mindezekre csak annyit mondott: „Lobot, hogy 
mondtam!“ „A szavakra nem emlékszem!" — lelki 
szemeim előtt megjelent egy kihívó, merész és kötekedő 
hasonnevű iskolatársam személye, kinek egykori termé
szetéi ismerve, ezen ulóbbi magatartása teljesen megfő- 
Kdl a róla alkotott Ítélkezésemnek. Sértett, támadott 
kimélctlonűl egykoron s bármikép is vágtak vissza 
társai provokáló magaviseletére, legfeljebb eynikus mó
don röhögött rajtuk.

Végre a pozsonyi „Westung. Gronzbotc“-bcn, — 
nemkülönben a „Vasárnapi l jság“-ban megjelent rövid

*) Olvasóink tájékozására megjegyezzük, hogy ezen érde
kes életrajzi töredék közreadásával, amelyet egyik külső dol
gozótársunk volt szives rendelkezésünkre bocsátani, nem más a 
czélunk, mint dióhéjba szorított természetrajzát adni azon tipi
kus tót nemzetiségi korifeusoknak, akik sajátságos nevelésük
nél fogva oly különös politikai amfibinmokká válnak, hogy sok
szor igazán hajós eligazodni bennük. Szerk.

életrajza bizonyossá tett feltevésemben, hogy Veszo- 
lovszky Ferencz orsz. képviselő iskolatársam volt.

.S most, vissza egy néhány évtizoddel ! s lássuk 
milyen szépen indult, m i l y  d e ré k  m a g y a r  h a z a f in a k  k é 
s z ü l t  a  m i  i f j ú  V e s ze lo v szkyn k  !

Az ötvenes évok ben mindont németül tanultunk 
cseh tanárok vezetése alatt a besztorezobányai fdgym- 
nasi um bán.

A magyar nyelvet Chrasztck, tbeologiai profossor 
— a későbbi nevezetes pánszláv — mint rendkívüli 
tárgyat boti két órában adta old azoknak, akik orré 
önként jelentkeztek.

Hogy az önként jelentkezők között első volt Ve- 
szelovszky, ki hinné azt most el? Mint jeles tehetségű 
tanuló könnyen tanult, szépen haladott, de egyúttal ki 
is neverte társait — a többi között Martinovics Popét 
(mint jogtanát* balt meg Egerben), — midőn ezek tót 
dialektusuk nyomása alatt, például a z  a n y a  szót á lm á 

n a k  mondogatták.
Rövid időre reá a magyar nyelv tanítását átvette 

( ’ . . . .  y K. tanár, a ki akkor nevét „cs“-vcl irta.
Szigorú és tekintélyes professzor volt, keményen 

kezelte rendes tantárgyait s basonlóképon a magyar 
nyolvet is. A rendes lcczkéken kívül nagy súlyt helye
zett, a szavalásra, hogy a fiukat helyes magyar kiejtés
hez szoktassa.

Sok költeményt tudtunk, bár nagyon keveset ér-



ben bekövetkezhet még nagyobb bajok és zavarok 
elkerülése czéljából tartja kezében.

S egyúttal azon reményének és hitének ad kife
jezést, hogy a miniszterelnök úr és minisztertársai, a 
személyük iránt fennálló általános bizalom tudatában s 
bölcs mérséklettel, a parlamenti békét csakhamar helyre- 
állitandják s a véren szerzett s hazafisággal táplált al
kotmányosság folytonosságát az azt környező veszélyek
től megvédik.

Végül a vármegye közönsége elhatározza, hogy 
feliratilag azon kérelemmel járul a képviselőházhoz, 
miszerint törekedjék módot találni arra nézve, hogy a 
szólásszabadság parlamenti obstrukczió eszközéül fel ne 
használtathassák.

V e lits  Kálmán bizottsági tag lelkes és hazafias 
beszédében kijelentette, hogy az obstrukcziót ö maga 
is elitéli, Széli Kálmánnak is bizalmat szavaz és meg
nyugvással látja, hogy a törvényen kívüli állapotban is 
kezében tartja az ország kormányát. Beniczky Kálmán 
alispán javaslatához tehát mindenben hozzájárul, azon
ban azt kívánja, hogy a határozati javaslatban azon 
óhajtásának adjon kifejezést a vármegye közönsége, hogy 
a nemzeti hadsereg mielőbb szerveztessék.

Majd M iu ir o n y  Pál, P ie to r  Ambrus és V a n o v ic s  János 
tót nemzetiségi pártiak szólották a tárgyhoz. Az ob
strukcziót ők is helytelenítik, azonban a miniszterelnök
nek nem szavaznak bizalmat azért, mert a tót népet 
nemhogy támogatná, hanem még elnyomni segít, sőt a 
tótoknak még csak egy középiskolát sem engedélyez, 
hogy a tót műveltséget elsajátíthassák. Minthogy pedig 
Mudrony a kormány eljárását a nemzetiségi mozgal
makkal szemben élesebb hangon kezdte bírálhatni, az 
elnöklő főispán figyelmeztette, hogy a tárgynál marad
jon, a mit Mudrony meg is tett.

Dr. L u x  Adolf, Z o r k ó c z y  Tivadar rövid felszóla
lásaikkal Beniczky Kálmán javaslatát ajánlották elfoga
dásra. Végre B e n ic z k y  Kálmán alispán reflektált a fel
szólalásokra és meggyőző érvekkel támogatta határozati 
javaslatát. A Velits-féle felszólalásra megjegyezte, hogy 
azt örömmel hallgatta végig, mert hiszen az erős ma
gyar nemzetet, a nemzeti magyar hadseregnek eszméjét 
mindannyian vágyaink közé sorozzuk és bizonyára meg is 
jön az idő, amikor ezen óhajtásunk megvalósul. A mai 
viszonyok közepette azonban nem kívánatos a kérdés
nek koinplikálása. Mudrony és társainak pedig azt mon
dotta, hogy természetesnek találja, hogy a miniszterel
nöknek nem hajlandók bizalmat szavazni, mert az or
szág nagy többsége éppen azért viseltetik bizalommal 
iránta, amiért ők idegenkednek tőle.

Végre is az elnöklő főispán a kérdést szavazás 
alá bocsátván, kitűnt, hogy a bizottsági tagok, 5 tót 
nemzetiségi párti bizottsági tag kivételével, mind az 
eredeti és fentebb közölt határozati javaslatot fogadja 
el. Ezzel az ülés az elnöklő főispán éltetésével véget ért.

A Národnie Noviuy panasza.
A „N. N." egyik czikkezőjo az orosz „Nov. Vre- 

ineni" egy közleménye révén, amely a zsidókérdéssel 
foglalkozik, arra a konklúzióra jut, hogy a tótoknak is, 
úgy mint a zsidóknak, össze kellene tartaniok, az együvé-

tettllnk abból, a  mit szavaltunk, a  betanult költemény 
mind alkalmi, hazafias tartalmú volt.

Mintha csak most látnám, úgy áll lelki szemeim 
előtt Veszelovszky Fcrencz, midőn Dalmady Győző „Csak 
magyarok legyünk" czimtt költeményét kemény hangon 
ropogtatta. — Vájjon most elmondaná-e ? 8 ha igen, s 
ha a guta rögtön nem kerülgetné, bizonyára száját 
mosná ki vízzel, mint az egykorú nagyröczci tanár — 
Zocli, — ki minden magyar nyelvi előadás után pohár 
vizel hozatott a kathedrára, hogy kiöblítse száját, azután 
nagyot köpött a tanterem padlójára, hogy ily istentelen- 
ségnck semmi nyoma, semmi utóize ne maradjon.

Egy vasárnap Mihalovich Mór V. oszt. tanuló ma
gyar nemzeti ruhában jelent meg a szokásos exhortáczión. 
Hogy körülfogtuk, hogy bámultuk, hogy magasztaltuk 
a boldog, irigylendő ifjút!

Ruziőka igazgató elhtllt, rémüldözött, látva ezen 
lázitó jelenetet.

Azonnal az irodába idézte pajtásunkat, a hol az 
igazgatónak ezen parancsát vette: „Megtiltom, hogy 
ezen k o c s is  ruhában a gymnasium küszöbét átlépni me
részeljen. *

Az igazgató eme tilalmának azonban éppen ellen
kező hatása mutatkozott csakhamar. Rendre csináltattak 
szüléink nagyon is sujfásos atlilákat, pitykés lájbikaf s 
mágussárku kordovánczcsizmákat, — lopva feldiszitve 
ezeket jó  laréjos sarkantyúval is.

tartozás érzésének melegebbnek, bensőbbnek kellene 
lennie.

„Keresztény nevelésünknél fogva — úgymond — 
szeretnünk kell felebarátunkat, még ha ellenségünk is, 

j az exkluzivitásban nem utánozhatjuk ugyan a zsidókat,
; akik csak a maguk vére iránt éreznek felebaráti szere- 
1 tetet; mert a kereszténység az egész emberiség szere*
I tétére tanít bennünket és mi a gonosztevőt, ha mind- 
| járt a mieink közül való is, soha védelmezni nem fog
juk. ahogy azt a zsidók teszik. Mi üldözni fogjuk a szé
delgést, amely már a mi köreinkben is jelentkezik, — 
de jaj nekünk, ha az egészséges, igazi, faji együttérzés 
incg nem erősödik: még soká nem lesz valamirevaló 
nemzeti, társadalmi életünk. Vagy nem iszonyú-e, hogy 
amig egyfelől verik, bezárják, kenyerüktől fosztják meg 
a mieinket, addig másfelől hidegség, könnyelműség, 
érzéketlenség uralkodik. Ila sem a szív, sem a lélek 
föl nem jajdul, a szem nem szikrázik a szenvedők és j 
üldözöttek fájdalmai láttára! — Az együttérzésnek meg 
kell erősödnie nemcsak a szenvedők, az üldözöttek, a 
fogságban senyvedők iránt, hanem azon becsületes j 
munkások iránt is, akik a népet az irodalom, a köz
gazdaság torén előbbre viszik. — A hidegség ollenségc ■ 
a nemzeti, irodalmi, művelődési életnek, - a hidegség 
maga a halál."

Kifejezetten ugyan nem panaszkodik a „Nár. Nov." 
a tótok együttérzésének hiánya miatt, de a czikk egész 
tenorja az, hogy szorotné, ha ez az együttérzés, hogy 
a mindennapi kenyérért folytatott nehéz küzdelemben a 
tót nép épp oly kevéssé ér rá holmi utópiákért rajongani, 
mint a hogy józan eszével nem képes felfogni azt, hogy 
miért kürtölje lépten-nyomon világgá azt, hogy ő 
tót és nem magyar, hogy nem is akar magyar lenni, 
— és miért hidegedjék el magyar testvére iránt, akivel 
ezer éven át öröraben-bajban megosztozott, akitől bán- 
tódása nem volt és most sincsen, — s miért váljék 
külön a nemzettől, amikor ennek semmi, de semmi fog
ható hasznát, czélját nőm látja, de igenis tapasztalja, 
hogy az déle törekvések, ha túlhajtják ökot, törvény- 
sértésbe, büntetésbe viszik az embert.

A tót nép vezetői, Írói nem jó psychologok. Mert 
ha azok volnának, tudnák, hogy igenis úgy van, ahogy 
Pál apostol mondja: „Az adományok külömbözők", — 
buzdító, lelkesítő szavai nyomán fölébredne s ahol már 
felébredt, intenzivebb, erősebb lenne a  szivekben s igy 
arra a következtetésre juthatunk, hogy a czikkiró nin
csen megelégedve a mostani állapotokkal, — csak az 
okát, a forrását nem látszik ismerni annak, hogy miért 
nem hévül hát a tót nép választott és nemválasztott ve
zetőinek népboldogitó eszméiért.

Hát a dolog úgy áll, de a szellem, az egy. A lélek 
alaplényege igenis egy s egy közös alapvonása is van: 
a boldogulás utáni vágy. De már ennek a vágynak a 
nyilvánulása kUlömbözö s az a népvezér fog mindenkor 
legnagyobb hatást gyakorolni a nép lelkére, aui e nép
pel érezni tud, akinek lelke a nép leikével összeforr.

A tót nemzetiségi vezetők lelke pedig nemcsak 
hogy össze nem forrt a tót nép lekével, hanem mind 
inkább eltávolodik tőle oly régiókba, ahová azt a nép 
lelke nemcsak a megfelelő szárnyak hiánya miatt, ha
nem azért sem követheti, mert az a régió semmi jóval,
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semmi széppel, semmi kívánatossal nem kecsegteti, nőm 
csalogatja.

A szellemi kincseket, a litteraturát, a kultúrát 
igenis gyűjteni és terjesztőit, munkásait tisztelni és tá
mogatni kell, s ezt minden nemzet teszi is a maga Írói
val. vezető férfiúival, — ámde e szollomi kincseknek 
mentnek kell lenni minden salaktól. E kincsek értéke 
absolut, de mihelyest valaki azon igyekszik, hogy a tót 
kuli urát, a tót nemzeti érzületet a magyar kultúrával, 
a magyar nemzeti érzülettel szembeállítsa, az már 
többé nem absolut értékű szellemi kincsek terjesztésén 
fáradozik, az egészen mást cselekszik, olyast, aminek 
az az eredménye, hogy a  megszerzett kincshez annyi 
salak tapad, hogy magának a kincsnek az értéko is 
kétessé válik.

Illustrálásul csak egy rövidke példát a  minden
napi életből, a národnisták napirendjéből. Amely tót 
magyarérzelmű mer lenni, sőt magyar novet is vesz 
föl, azt magyarónnak, renegátnak mondják a národnis
ták, akitől utálattal el kell fordulnia minden igazlelkü 
tót embernek. Ámde teszi ezt részint puszta meggyőző
désből, részint pedig viszonyainál fogva (ki hivatalt 
vállal, ki magyar vidékre kerül stb. stb.) száz és ezer 
tót ember, — becsületes es tisztességes tót emberek, 
akiknok családi összeköttetéseik megmaradnak a tót kö
rökkel és akiket magyar és tót egyaránt tisztel és becsül, 
gyermekeik pedig már nem tudnak tótul. Ugyan hát 
vájjon értsenek egyet cs érezzenek együtt ezeknek 
láttára a tótok a národnistákkal a nemzetükhöz való 
ragaszkodás követelése tekintetében? Melyik józan, a 
saját jól felfogott érdekét szivén hordozó tót ember szü- 
vetkezhetik azon párttal, amely üres frázisokon, meddő 
dootrinákon, zsidó- és magyarszidáson kívül egyebet 
som tud ? Amely párt maga szorgalommal végigtanulja 
a magyar iskolákat s mogtanúlja a magyar nyelvet és 
a gyermekeket is, helyes számítással, igy neveli, — a 
népet azonban mindenáron arra akarja rábírni, hogy a 
tót nyelven kívül mást ne tanuljon? Hiszen az a tót 
nép is tud distingválni, tahin jobban, mint a vezetői. Az 
a tót nép azt is látja, hogy a magyar institucziók úgy 
vannak szervezve, hogy azok nemcsak a magyar fajnak, 
hanem a magyar nemzet minden fiának — bármily 
anyanyelven nevelkedett is légyen — része legyen az 
állami élet előnyeiben, javaiban; — hogy a magyar 
közoktatásügy lehetővé akarja tenni mindenkinek az 
államnyelv elsajátítását s ennek révén ezen nyelv bírá
sával járó jogok megszerzését és gyakorlását; a tót 
nemzetiségi agitátorok pedig mindenképen azon vannak, 
hogy a tót népet ezen törvénybiztositotta előnyöktől 
elüssék, de bár ezt a tót nyelv, a tót nemzet érdeké
ben tenni állítják, e kettő iránt a legprimitívebb köte
lességeket sem teljesítik abban az irányban, amelyben 
kellene.

Mi nem kutatjuk azt, hogy mik a rúgói a tót 
nemzetiségi törekvéseknek, sőt kutatás nélkül nemcsak 
föltételezzük, de el is ismerjük, hogy vannak a tót 
nemzetiségi vezetöférfiak között olyanok is, akiket 
eszményi czélok és a legönzetlenebb szándék vezérel
nek, — amit mi tisztelni is tudunk, mert minden meg
győződés, ha tiszta forrásból ered, tiszteletre méltó. Mi 
csak arra akarunk és nem szűnünk meg ráutalni, hogy 
az az irány, amelyet a tót nemzetiségi párt követ, már

Veszelovszkynak szürke szövetből fekete zsinórzaíu 
attilája volt. Ez volt az első és utolsó attiln tán, melyet 
életében viselt.

Ezalatt a politika terén rohamosan követték egy
mást a változások.

Bár semmit sem értettünk a dologhoz, egyébről 
sem beszéltünk, mint constitutióról, restaurátióról, ter
mészetesen gyerek észszel, de annál nagyobb hévvel.

„Fáklyásmonct lesz ma es te !“ hangzott városszerte 
egy napon. Az újonnan kinevezett főispánhoz, Rad- 
vánszkyhoz, kivonult a megye, a város közönsége ha
talmas trikolorok alatt, a Kákóczy-induló leizúgó hangjai 
és a tömérdek nép éljenzése mellett.

Hogy ily jeleneteknél az ifjúság nem hiányozhatik, 
könnyen belátható. (Itt voltunk bizony mi tanulók is, 
és dúdoltuk mer! még akkor nem tudtuk a szövegét 

az éneklő közönséggel a hatalmas „Hazádnak ren
dületlenül"-!.

A megyei tisztujilás — a restaurafio — a vár
megyeház nagytermében tartatott meg. Az egyes hiva
tali kinevezések, illetve választások, úgy ejttetlek meg, 
hogy az győzött, akinek pártja erősebben tudta jelöltje 
nevét kiáltani.

Egy öreg pap közelében állottunk. Buzdítására 
mi is választottunk, illetve ordítoztunk. Nagyon jól em
lékszem, hogy bizonyos „Kalauz" nevét több perczig 
állhatatosan kiabáltuk.

Veszelovszky Feró, mint lelkes hazafi, mint dühös 
magyar, mindenütt részt v e tt!

Igen! mindenkoron pontosan megjelent Bulla An
tal lakásán, ahol zárt ajtó mellett a ..Festi Napló“ -t 
olvastuk, a mi aztán Ruzicka dircctornak elárultatván, 
ez kicsapatással fenyegetett, ha e titkos összejöve
teleket be nem szüntetjük.

A napi sajtó híresztelése szerint hasonló összejö
veteleket szokott rendezni jelenleg Veszelovszky Buda
pesten, a magyar alkotmányos aerában szabadon, a ma- 
magyar haza szivében, a pánszláv érzelmű tanulóifjúság 
számára . . . Tempóra mutantur . . .

Mikor a lángeszű nagy hazafinak, gróf Széchenyi 
Istvánnak halálhírére a  nagytemplomban lelke üdvéért 
gyászmise tartatott, a gymnasiumi tanulóknak meg volt 
tiltva a részvétel. A cseh professzorok úgy intéztek el 
a dolgot, hogy az nap nem mentünk a nagytemplomba, 
amelyben a mindennapi mise tartatott számunkra, hanem 
szigorú felügyeletük alatt elvezettek a szomszéd, az úgy
nevezett „tól“ templomba s onnan az iskolába, elő
adásokra.

De hát a  tanuló kifog a tanárán! Amint a tót 
templomban a deák-misének vége lett, tudva, azt, hogy 
a tanárók rendesen a tanulók hosszú sora végén szok
tak ballagni, úgy fogtunk ki a szigorú tilalmon, hogy 
rendes párokban kivonultunk a templomból s azután 
előre szaladva a nagytemplomba bekukucskáltunk, ahol



alapjában czéltóresztett te lielytolen s igy nőm is v e  
zothot jóra és ozl fölismerve, a túl nép zümo sohasem 
csatlakozhatík ohhoz az irányhoz, soliasom érezhet 
ogylltt velő.

lőhet, hogy egy más alkalommal visszatérünk 
ene  a kérdésre, amikor aztán elmondjuk azt is. hogy 
mit kellene a tót nép vezéreinek tenniük, hogy az 
együttérzést erősítsék. Bár kissé különösnek látszhatik, 
hogy mi állapítsuk meg a národnisták politikai pro
g ram ijá t.

Pesszimizmus.
Jaj, hogy a markukba nevethetnek a mi ellensé

geink, mikor ezeket a mi magyar köziniv. egyesületein
ket. nézik. S bizony, nem hiszem, hogy tévedek, ha azt 
gondolom, hogy magukba szinte tapsolnak, ha ogy-egy 
uj ily egyesület mutatkozik a látóhatárra. Csak rajta! 
Minél több belőlük, annál jobb ; mert minél többnek a 
létezéséből a magyarnak okvetlenül azt kell következ
tetnie. hogy im jól örködnek a haza, a nemzet sorsa 
fölött. 8 minél jobban őrködnek nemcsak északról, dél
ről. nyugatról és kelőiről, de éjszaknyugatról, délkelet
ről, éjszak keletről s délnyugatról, sőt éjszakéjszakkelet- 
ről, déldélnyugatról stb. felől is fognak őrködni, — an
nál kevesebb felelőség terheli a magyart.

S magyar mind. a ki ez egyesület tagja, sőt van 
magyar az egyesületeken kívül is; de amint ez elbi
zakodik a sok egyesület láttára, hogy jó kézben a haza 
ott a végeken, neki nem kell y o Io  törődnie, csodálatos, 
hogy épp úgy elbizakodik s hiszi, hogy nem kell to
vább a dolgokkal törődnie az egyesületbeli magyar is. 
Mert hát akkor minek az egyesületek s akkor minek 
lépett ő is be tagnak? Csak tán nem azért, hogy most 
már igy se legyen nyugta?

Mikor lesz már vége e komédiának? S mikor fo
gunk komolyan valamihez? Komolyan, de nemcsak 
szóval, hanem tettel is. S nem találomra, akárhol vesz
tegetni a munkát, hanem ott, ahol tényleg szükség is 
van rá és szóra érdemes eredményt lehet felmutatni.

Tért hódított eddig a magyarság ott, hol terjedé
sét a kenyérkereseti pályák, rang, állás, szerep, mint 
csak c nemzet keretén belül megszerezhető tényezők 
mozdították e lő ; tehát hol ez előny kivívásához a 
magy. közmiv. egyesületekre szükség nem volt, hol 
azok tényleg nem is tettek semmit. Ellenben nem nyert 
tért, |söt Yesziletf a magyarság ott, ahol legnagyobb 
szükségünk le.t volna a térfoglalásra: a nemzet zömét 
kitevő köznépben. Vagyis azon a téren, a melyen hó
dítani a kőztniv. egyesületek mindig legjobban iparkod
tak — szó v a l, de sohasem te tte l . A mely téren most sem 
történik semmi; hanem helyette rettenetesen magyaro
sítjuk e g y m á s t, kölcsönösen dokumentáljuk hazafiságun- 
kat, mintha mind kételkednénk egymásban, illetve 
mintha félnünk kelleno, hogy mások vájjon csakugyan 
még lesznek-e győződve róla, ha nem hirdetjük: hogy 
mi jó magyarok, jó hazafiak vagyunk.

8 a hamis nyomról ne adj Isten letérni s megke
resni az igazit. Pedig ezer meg ezer példa rávezethe-

a főoltár elölt egy nagyobbszerü sarkophagot és két 
pyramist láttunk felállítva. Az egyik pyramis első lapján 
a láuczhid, a másikon meg egy gőzhajó képe díszelgett.

De csakhamar más politikai áramlat is jelentkezett.
Szlota Jiri(György), a katechota, roppant örömünkre, 

nem adott fel leczkéket, nem magyarázta a bibliai tör
téneteket, hanem állhatatosan egy szláv memorandumról 
és a„srbska vojvodina* mintájára alakítandó „Okolie“-röl 
mesélt. Mesélt nekünk a Turóczszentmári ónban megtar
tott nagygyűlésről: az előkelő szereplő urakról; a nagy 
küldöttségről, melyet a megyei főispán ö Felsége a csá
szár elé vezetett.

Kezdetben — a leghatározottabban állíthatom — 
politikai hatás szempontjából, süket füleknek prédikált. 
Nálunk, tanulóknál az volt a fődolog, hogy nem kel
lett tanulnunk. 8 valóban, ha idővel egyik vagy másik 
tanulótárs nem tudta a leczkét, az osztály nevében min
dig kész volt Mráz Ferdó felkérni a katechétát, hogy 
meséljen nekünk, mi történik a nagy világban.

8 i ii tagadás, hiszen igaz históriai adatokat jegy
zek fel. igen érdekesen, megkapóan tudott előadni.

Egy ily alkalommal elmesélte nekünk a Morvaor
szágon, Vele lírádon, a Szt. Cyrill és Metkod szláv apos
tolok tisztoletére rendezett egyházi ünnepen tartott pro- 
dicatiojénak nagyszerű hatását. Szlota, mint híres egyházi 
szónok, nemcsak beszédeinek tartalmánál, de hatalmas, 
bömbölő orgánumánál fogva, melylyel boszédeit előadta, 
nagyon ismeretes lévén, megbivatott, hogy azon magasztos 
ünnepen, melyen a szlávok keresztény hitre való meg
térítésük ezeréves évfordulóját ünnepelték, diszheszédet 
tartson. (Folyt, kov.)

____Ee  1 t i d 6 k 1 H í r a d ó.
ti'lt már, hogy mi no m a g u n k k a l  foglalkozzunk, liánom 
"  n ép p e l, „ n ép p e l mindonokftilOM. A népet megnyerni, 
ennek gondolkozását hazafiassá tenni, erre legyen gon
dunk, ne egymás kapaczitálására. Ha a né|> valóban 
hazafias, azzá kell lennie ügyvédjének, orvosának, 
kereskedőjének, iparosának, szóval mindenkinek, ki 
belőle é l ; sőt még a hatóságának is. ha eredményeket 
akar elérni. S a mi harezmodorunk még mindig s csak 
azért is a legellontétescbb ez axiómával. Ami annál 
megfoghatlanabb, mert hisz a pánszlávok nap-nap után 
ad oculos demonstrálják, hogy ez axióma követése 
nyitja minden sikerüknek. Tanuljunk valaliára tőlük s 
csináljuk utána.

Pénzt, észt, rábeszélést, ijesztgetést, dalt, zenét, 
költészetet, igazságot, furfangot, csalást, minden elkép
zelhető eszközt, mind-mind a népnél való érvényesíté
sükre forditnak. 8 micsoda bámulatos szervezettel! Szó 
sincs a ezéljukat megnevező egyesületről! 8 mégis be
hálózzák eszméikkel az egész Felvidéket.

Adnak kölcsönöket, melyeknek kivált a felhasznál
ható egyéneknél lehet olcsó a pénzbeli, de ránk nézve 
rettenetes drága az eszmei kamatjuk. A váltóval nem
csak anyagi biztosítékot vesznek, de vesznek erkölcsit 
is; hogy a közömbös hívükké, eszméik hirdetőjévé lesz, 
a hazafias gondolkozású, elveinek elnyomásával közöm
bössé, kinek lakat a szivén, a száján s ki igy, bárha ezt 
tagadja is. mégis társukká lett. Csodálatos ügyességgel 
kiszimatolnak minden irányt, minden eszmét, a mely fel
színre kerül a népnél, hogy azonnal felhasználják a 
czéljukra. Mindenütt van őrszemük, aki nem hogy 
fizetne, de kit ők fizetnek munkásságáért; a falu szája 
rendesen mindenütt az övék, minden ökot érdeklő do
logról azonnal van tudomásuk. Antiszemitaság kezd ter
jedni, azonnal egybekötik vele a saját eszméjüket, Yan 
valami vallási súrlódás, itt az ovangoliczizmussal, ott a 
katholiczizmussal tartanak, ismét másutt egyesitik a ket
tőt, mindent csak ezégérül felhasználva. Egyházkerületi 
gyűlés, politikai gyülekezet, legyen különben bármily 
más a kimondott elv, ha lehet, bele egynéhány csepp 
pánszlávizmus. Alakulnak fogyasztási szövetkezetek, tűz
oltóság, dalárda, zenekar, ifjúsági egylet, műkedvelő 
színtársulat, jótékonyczélu egylet, gyári, ipari vállalati 
háziipar fejlesztés, munkásegylet, ott vannak ők mindenütt, 
kivűl száz alakot öPvo. belül föltétlenül hódolva és hó
dítva eszményüknek. 8 vezetik, vezetik e közben orrá
nál fogva a magyart, hogy könnyökig kaczagtató volna, 
ha — sírnunk nem kellene rajta.

Hogy lehet ez? Miért lehet ez? Nincs segítség? 
Hát ha már oly gyámoltalanok vagyunk, hogy nem tud
juk megakadályozni a pánszlávizmust abban, hogy uj 
inog uj erődöket emeljen megrontásunkra, legalább 
állítsunk mi is vele szemben hasonló várakat, nehogy 
mindenütt a nyílt síkon ki legyünk téve pusztításainak.

Adjunk mi is pénzt, vigyük mi is mindenbe esz
méinket, dolgozzunk mi is anyagilag s erkölcsileg ott, azon 
a téren, ahol ők már oly rettenetes eredményeket tud
tak elérni, mert a liarcz itt dől el. Ne legyünk valaliára 
olyan naivak s ne abban keressük a tapintatot, hogy 
kerüljük mindazt, ami a pánszlávságot megbotránkoztatná. 
Hogy ránk fogják kiabálni: megvásároljuk a lelkeket, 
belovisszük a sovinizmust a legköznapiabb s a legszen
tebb dolgokba egyaránr — mit bántson az minket. Hát 
nekik szabad ? Mi ránk katonai fegyverrel lőjjenek s mi 
bodzafapuskával védjük magunkat ?

Legyenek nekünk is mindenütt őrszemeink, nem
csak azon a részen, hogy beléptek ezen vagy azon 
egyesületünkbe, hanem mert mi az ügy érdekében itt 
vagy ott feltétlenül szükségeseknek tartjuk Őket. Ha 
belépnek egyesületünkbe, jó: de igénybe vesszük ökot, 
ha nem is lépnek be. S pénzt tőlük, kik valódi munkásai 
törekvéseiknek sem igy, sem úgy nemcsak hogy el nem 
fogadunk, de sőt ha tehetjük, anyagilag, erkölcsileg segít
jük is őket. Nekünk is jó legyen a falu szája, az egy- 
házfi, harangozó, kisbiró. Gondunk legyen rá, hogy a mi 
eszméink is érvényre jussanak, akármicsoda ezimen. A 
pánszlávok példája mutatja, hogy igy megy a dolog. 
8zobaleányok, szakácsnők, inasok, akik holmi dalárda 
vagy segitöcgyesülct cziuién jönnek össze, megtisztel
tetnek politikai eszmékkel, a minőkről másutt senki sem 
beszél velük s a szörnyű megtiszteltetéstől elragadtatva, 
kitűnő szolgálatot tesznek vezetőiknek. Hát ne legyen 
nekünk sem senki eléggé kicsiny, hogy öt érdekkörünkbe 
vonni no igyekezzünk.

Ha a pánszlávok Csehországba küldik kimüveltotni 
;i jövőben czéljaikat szolgáló csemetéket, hát küldjünk 
mi meg magyar vidékre tót gyerekeket, hogy nyelvben 
is magyarokká legyenek s itt a mi eszméinket szolgál
ják. Akár minden faluból küldhetünk évenként cgy-két 
jóravaló tanulót magyar vidékre, hadd legyen el ott 

I egy-két évig s majd a visszatértükböl nöjjonek belőlük

falu bírái, esküdtei. A pánszlávok példája tanítson minket 
rá, akik elszakítják anyany©Ívétől, nemzetétől, hazájá
tól a gyermeket, hogy megfelelő eszközzé fölnevelhessék. 

Eh! ügy is tudom: hiába beszélek. A magyarsá
got a régi kerékvágásból kizökkenteni nem lehet, bár 
oly mély az, hogy alig lehet már döczögni benne. Az 
eszközök, az utak a régiek maradnak s mi továbbra is 
csak ügy haladunk, ahogy eddig.

Honvéd.

Iparkiál 1 itás Zsoluán.
A zsolnai iparkiállitás 3000 nyégyzotméter tcrlt- 

lotet magában foglaló főcsarnoka m ;• készen áll s nap
nap után épülnek a külön pavillonok. Nemsokára a 
nyári színház építéséhez fognak hozzá, hogy egyebek 
között ezzel is szórakoztassa a kiállítási bizottság a 
látogatóközönséget.

Zsolna és vidéke s az egész Vágvölgy mesésen 
szép. Fokozott mértékben áll ez a kiállítási területről.
A fenyves ligetnek tormészetadta kollemét, a mellette 
méltósággal tovahümpölygö Vág hullámmoraja, a közeli 
erdős hegyek és a távoli bérezek hóval födött füleme- 
löon szép koszorúi a fenségesig emelik. A ligot belsejét, 
illetőleg annak báját a Mauthner ezég fogja remek 
szökőkutas virágágyakkal fokozni. A kiállítástól pár 
pereznyi távolságra a Vág és Kiszucza egyesülése alkotta 
szögletben áll és hever a százados fáktól környezett 
Budatin vár maradványa, mely a hozzá fűződő többször 
és tübbféloképen földolgozott megható mondáról irodal
munkban is ismeretes. Máig is látható az a fülke, 
melybe Szunyogh Gáspár a várnak egykori, féktelenül 
zsarnok ura, szívügyében az apai parancsnak ellen
szegülő leányát befalaztatta.

Zsolna sokágú kül- és belföldi kereskedelmi vo
nalnak csomópontja. Napjában 90 vont t indul! A ter
mészetnek fenséges, az emberiség s hazánk javára haszno
sítandó pazar adományai, rend kívüli forgalma, határszéli 
fekvése s ezek következtében az a páratlan lendülete, 
moly egy évtized alatt 8 virágzó gyárnak adott életet, 
egyenesen parancsolták Zsolnán az iparkiállitás létesítését. 
Alapos okunk van oly eredményt, oly közvetlen és köz
vetett sikert jósolni e kiállításnak, minő még nem volt 
osztályrésze vidéken rendezett magyar kiállításnak. A 
zsolnai posztó-, takaró- és plüssgyárnak már fülépült 
külön pavillonjáb.m művészies elrendezésben lesz látható 
mindaz a textilipari termék, .melyet a gyár a hazai 
közönségnek nyújthat.. Különös figyelmet érdemel s 
magunkbaszállásra inthet ez, mert éppen ruhaneműre 
adunk, illetőleg dobunk ki legtöbb pénzt külföldre. A 
legkülönbözőbb férfi, katonai egyenruha- és livrékelmék 
mellett, különös figyelmet érdemel a női szövetek és butor- 
bevonatok gazdag változata. Alig múlik el év anélkül, 
hogy a gyár valami kapós újdonsággal ne szaporítsa 
gyártmányait.. Most a Franczia- és Angolországban diva
tossá lett butorbevonaton a drapp jaspé készítésén fára
dozik s ha a magyar gyapjú sajátossága erre alkalmas
nak bizonyul, talán már a kiállítás idején ez is látható 
lesz. Gyártmányainak nemcsak Európa legműveltebb 
iparú államaiban, hanem más világrészeken nagy és fáj
dalom, nagyobb a kelendősége, - -  mint hazánkban. Nem 
egyszer fizetjük meg 30—40%-kal drágábban a külföldről 
másod-, harmadkézből kapott zsolnai posztót. A plliss- 
kiállitás a keleti mesék fényűző, pompás világát fogják 
megjeleníteni. Harminczhat színárnyalatban gyönyörköd
tetik majd a szemlélőt a mintázott és mintázatban, a lóg- 
különbözőbb czélokra szolgáló plüssdarabok. A szövő
gépek működésükben lesznok láthatók. A rózsahegyi 
hatalmas toxlilgyár is külön pavillonhan lesz képviselve 
s egymaga 8 szövőszéket állít he. Most még utalunk, 
egyelőre csak általánosságban, a háziiparkiállitásra, 
amely a felvidék iparának továbbfejlesztési irányára, 
de egyszersmind az othnographiára is érdekes leend. 
Alkalmunk volt megtekinteni az eddig boérkozett nyitra- 
és trencsénmegyei kézimunkákat, varrottasokat, melyek
nek kiállításában sokoldalúság és ügyesség, a szinok 
megválasztásában pedig jóizlés ismerhető föl. A leg
különbözőbb anyagon van képviselve a kötött és horgolt 
csipke, valamint a tülláthuzás és lyukashimzés is. 
Különös és sajátos érdekessége van a nagyrészt arany
nyal és ezüsttől varrt fejkötöknek, melyeken a hímzés 
mellett kózifestóssel, eesctelésscl is találkozunk. Ami 
a stílust illeti, a tiszta szláv motívum mellett gyakori 
a magyar-szláv jelleg, sőt a tisztán magyar is előfordul. 
A nép a felvidék erdeinok, illetőleg a természetnek 
felemelő fönsegétöl áthatva, üsztönszerüleg azt utánozza. 
Az erdő és madár mit leginkább szeret., ezt viseli ruhá
ján is. Nem egy régi tárgy a tudós kutatóra a nép művé
szetének viseletében beállott változásoknak szempontjá
ból is igen érdekes lehet.



F e l v i d é k i  H i r a d é
Minden jel arra vall, hogy a felvidék nyara rend

kívül mozgalmas lesz. Ebben a Zsolnához, a gyakori 
közlekedés és kitűnő összeköttetésénél fogva mind közel 
eső felvidéki világhírű kirándulóhelyek és fUrdők mellett 
(Csorbató, TátrafUrcd, Bártfa, Troncsén-Teplicz, Püstyén, 
RajeczfUrdő, Stubnya, Szliács stb.) hatalmas része lesz 
a honi ipar föllcnditését szolgáló minden tekintetben 
csábitó zsolnai iparkiállitásnak, mely augusztus 1-én 
nyílik meg s szeptember 15-ig tait.

F. J.

Football.
(Néhány szó a ruttkai football-club megalakításához.)

Ha jól emlékszem, immár két éve, hogy Turócz- 
vármogye fiatalságának figyelmébe ajánlottam a football - 
játék meghonosifását, melynek végtelenül testedző, fej
lesztő, 1 estre, lélekre egyaránt üdvösen ható erejét s, 
hatását ma már az egész világ elismeri. 3 mint ahol 
legkönnyebben megvalósítható — éppen' SJittkát említettem 
föl — s ime, e lap legutóbbi számának hasábjain öröm
mel olvasom, hogy a vasúti tisztviselők egy ruttkai football- 
club létesítésén fáradoznak, melynek megvalósulása csak 
rövid idő kérdése. Nem tudom, miben és hogyan áll a 
dolog, íuiként s mily körben fog mozogni az egyesület, 
de mint egészséges, üdvös eszmét, szivem egész lelke
sedésével a legmelegebben üdvözlöm!

Azonban, engedje meg nekem a tisztelt megala
kulni akaró egyesület, mint régi football-játékosnak, 
hogy évek során át leszürődött tapasztalataimból egy
néhányat szives figyelmébe ajánlhassak. A football-sport- 
nak felette nagyszámú ellenségei vannak a társadalom 
minden rétegében. Nagyon sokan e játékban nem látnak 
mást, mint az emberi nyers erő s vadság megnyilatkozását, 
mely sokszor halálos szerencsétlenségekkel végződik. Ez 
ellenséges tábornak föltétlenül igaza van, mert a footballt 
tényleg i g y  is  lelte* játszani. Düh, harag, erőszak, konok- 
ság és dacz egy játékban sem kerülhetnek oly gyorsan 
feszinre, mint éppen a labdarúgásnál. A szenvedély elfe
lejteti a játékossal a  j á t é k  eszközét, a  la b d á t  s a siker
telenségből, ügyetlenkedésből és tehetetlenségből fakadó 
haragot a z  e szk ö zrő l a z  eszközlőre , a játékosra tereli át s 
kész a taposás, a tülekedés, a fellökés, a lábtörés stb.

Azonban lehet ám a footballt m á s k é n t  is ,  ü dvösen , 

s  é p e n  s h a szn o sa n  is játszani! Gyönyörűbb, izgató!)b, 
érdekeset)!) látványt képzelni sem lehet, mint egy gyors
lábú, jó szemű s  f ő l e g  ö sszejá tszó  csapatnak sima, erőszak 
nélküli támadását! Csakhogy ehhez első feltétel a játé
kosok leikébe csepegtetni azt a régi aranyigazságot: 
„ Ig a z i  s p o r ts m a n  c sa k  a z  leh e t, a  k in e k  m e g v a n  a z  in te l l i-  

g e n t iá ja  s ezze l ka p c so la to sa n  a  n y u g a lm a  s  b e lá tá sá é 1 

Igen, a férfias nyugalmat s a higgadt belátást Írja zászla
jára a megalakulandó ruttkai football clubb s ép ezért 
keressen  j á t é k a in a k  ve ze tő jéü l oly egyént — játékbiróf,
— ki intclligentiájának erejével, egyéniségének súlyával 
föltétlenül érvényt tud szerezni a zászló jelszavának. 
Csak a fegyelem nélküli footballjáték lehet erőszakos 
és veszélyes; fegyelemmel, intelligentiával játszva a leg
szebb, a legizgalmasabb, a legedzübb valamennyi játék 
között,.

Ilyen értelemben ismételten csak a legnagyobb 
örömmel üdvözölhetjük a megalakulandó egyesületet,, 
kitartást, sok szerencsét s mennél kevesebb goalt kí
vánva jövendő küzdelmeihez!

Párvy Endre.

Honvédemlékoszlop leleplezés. A kürinöcz 
bányai magyar-egyesület f. évi június 1-én, vagyis pünkösd | tanfelügyelőt, aki viszont 
másodnapján, hétfőn délelőtt 10 és fél órakor tartja | emelte poharát, 
a Zólyomvölgyben állított honvéd-emlékoszlop ^leple
zésének ünnepét melyre az érdeklődő közönséget ezennel 
meghívja. Az ünnep rendje: 1. Hymnus. Énekli, Antos 
Károly ur vezetésével, a főreáliskola ifjúságának énekkara.
2. Megnyitó. Mondja Vizy Forencz ur. 3. Az első honvéd
zászlóalj. Költemény 1848-ból. Szavalja Palkovics Anna 
úrhölgy. 4. Emlékbeszéd. Mondja Putnoki Pál ur. 5.
Kik voltak a honvédek ? Költemény, irta Tót K. Szavalja 
Storn Miksa. 6. Alkalmi ének. Előadja, Antos Károly ur 
vezetésével, a főreáliskola ifjúságának énekkara. 7. Apo- 
thoosis. Költemény, irta Bajza. Szavalja Huszár Kornél.
8. Záró szó. Mondja Vizy Feroncz ur. 9. Az emlékoszlop 
átvétele a város hatóságának nevében. 10. Szózat. Énekli,
Antos Károly ur vezetésével, a főroáliskola ifjúságának 
énekkara. Gyülekezés a főreáliskola előtt, indulás d. o.
10 órakor. Az ünnep után, a „Vadászkürt“*bon, d. u. 1 
órakor, társasebéd lesz.

— A ruttkaiak Budapesten Említést tettünk róla, 
hogy a ruttkai róni. katli. hitközség templomot óhajtván 
építeni, segélyért fordultak a kultuszminiszterhez. A kül
döttség S a a g e r  Feroncz vasúti felügyelő vezetése alatt 
a múlt héten tisztelgett Wlassics Gyula kultuszminisz
ternél, Yárady Árpád püspök osztálytanácsosnál és gróf 
Wickenburg Márk kereskedelmi államtitkárnál, akik 
mindannyian meleg érdeklődést tanúsították s úgy ők 
mint K á th  Péter m. kir. udvari tanácsos a ruttkaiknak 
jótevője a legteljesebb támogatásukról biztosították a ki
küldötteket. A kultuszminiszterhez és kereskedelmi 
államtitkárhoz J u s t h  Feroncz orsz. képviselő vezette be 
a küldöttséget.

A lőcsei kerületi tornaverseny. Múlt heti 
számunkban már említettük, hogy a znióváraljai állami 
tanítóképző intézet az elsőség pálmáját szerezte mej 
lőcsei tornaversenyen, megnyervén az intézetek összetett 
versenyét, moly távol ugrásból és súlydobásból állott. 19 
intézet versenyezett a dicsőségért, mindegyik 0—G ifjú
val ; a dobások és ugrások összoge számított. Második 
lett az iglói gymnásium, harmadik a mármarosszigeti 
ymnasium, negyedik az cporjesci collogiuiu. A győzel

mesen hazatérő csapatot méltó ováczióval s lelkesedéssel 
fogadták Znióváralján. A tanítóképző intézet előtt fel
állított diadalkapunál sorakozott Znió egész inlelligentiája 

otthon maradt, ifjúság. Mozsárlövések s dörgő 
éljenzés fogadta a büszke csapatot, melynek 2G ifjú 
közül alig volt egy-kettő, kinek mellét a pesti vagy a 
lőcsei érmek ne diszitoltck volna. Somogyi Géza igazgató 
üdvözölte az érkezőket, kiemelvén a győztesek érdemeit,
Párvy Endre tanár buzgóságát s végül további kitartásra 

i jó hírnév megőrzésére buzdította az ifjakat. A

üdvözölte a gyüléson jelen volt l ie r e c z  Gyula királyi 
hazafias klérusra és tanítókra

Amerikába szökött blóbános. Hegyi páternek, 
a volt híres csongrádi papnak van már követője. A 
szomszédos handlovai plébános is úgy gondolkozott, hogy 
ő bizony nem hagyja magát szorongattalni a hitelezői
től, hanem elmegy oda, a hová a végrehajtó már nem 
kövothoti. A mint tervezte, úgy is lett. Betegséget szín
lelt, itat hónapi szabadságot kért és ezalatt gazdaasszo
nyával együtt, Amerikának volté útját. Minthogy azonban 
az utazás pénzbe kerül, a templom kasszájából 8000 
korona kölcsönt vett föl, a mi elegendőnek mutatkozott 
az odautazásra, sőt még a visszatérésre is, ha ugyan 
nem irta volna, hogy Handlovo többé aligha látja.

— Véres kardpárbaj. Liptószontmiklósról hja 
levelezőnk: Pereszlényi Zoltán szolgabiró és ügyészségi 
megbízott e héten párbajt vívott Kiszoly János járásin- 
rósági aljegyzővel, moly mindkét fél megsebesülésével 
végződött. Pereszlényi súlyosabb sérülést kapott a fejére, 
minek következtében ágyba kellett feküdnie. A gyó
gyulás azonban oly gyorsan haladt, hogy a megsebesüli 
most már rendesen végzi hivatalos teendőit. A párbaj 
után a városban az a rémhír volt elterjedve, hogy 
Pereszlényi halálos sobet kapott, mely hir általános 
részvétet keltett, minthogy Pereszlényit, mindenki mint 
szimpatikus, müveit fiatalembert ismeri. A párbajra szó
váltás adott okot. A felek kibékültek.

H Í R E I N K .

— Tiz éves püspöki jnbileumát ünnepelte a múlt 
héten dr. Rimély Károly v. b. t. t. beszterczebányai 
püspök. A hazafias lelkű főpásztort ebből az alkalomból 
nemcsak papjai, de egyházmegyéje minden részéből 
mások is számosán üdvözölték. A derék főpapot, a ki 
mindig kitűnik erős hazafias irányzatával, mi is legme
legebben üdvözöljük ezen alkalomból és kívánjuk, hogy 
még sokáig kormányozhassa egyházmegyéjét bölcscséggel.

Személyi hírek. Ifj. J n s th  Gjörgy, Turócz- 
vármegyc főispánja, a pünkösdi ünnepekre a fővárosba 
utazott. — Báró R é m y  Gyula, a szuesányi kerület orsz. 
képviselője betegen fekszik és emiatt nem vezethette a 
ruttkaiak küldöttségét a kultusz és kereskedelmi minisle- 
rek elé.

A Turóczvármegyel általános tanítóegyesület
tegnap tartotta meg Stubnyafürdön ez évi közgyűlését, 
amelyen számosán jelentek inog a vármegye minden 
részéből tanítók, lelkészek és a művelt közönség köréből 
is sokan. Az ülés főtárgyát d r . O ö ö z  József előadása 
képezto, amelyről és általában a közgyűlés lefolyásáról 
jövő számunkban emlékezünk meg bővebben.

ogadtatást s üdvözlést Párvy Endre tanár köszönte meg.
Hogy pedig az általános örömnek részesei lehessenek a 
versenyben részt nem vett ifjak is, másnap délután az 
intézeti kertben majálist rendezett a tanári kar, melyen 
az egész magyar intclligentia megjelel)' Vidám hangu
latban s főleg tréfás versenyekkel mulatott a közönség 
s ifjúság egyaránt. Volt zsákfutás, kötélhúzás, de a 
legnagyobb derültséget a kiflievési verseny keltette. A 
háziasszony tisztjét Somogyi Gézáné töltötte be, bevon 
gondoskodván a tanuló ifjúság egyik legértékesebb a 
legfontosabb dijáról: a jó ozsonnárúl.

A körmöozlek Stubnyafürdön. A könnöcz- 
bányai Széchenyi-egyesület a múlt héten jubiláns ün
nepséget rendezett, amely alkalommal a „Bőregér" 
operetté is színre került, ami oly nagy hatást keltett, 
hogy annak megismétlését, még pedig S t u b n y a fü r d ö n ,  

pendítették meg. Azoknak az estélyeknek soVába, ame
lyeket J u s th  Fcrenczné szül. Batthyány Mária grófnő 
szándékozik rendezni, kiválóan belcillenék a B ő r e g é r  

előadása, amely darabnak szinrehozatala csak ott 
lehetséges, ahol oly kiváló énckcsmüvésznők vannak, 
mint Riszner Ed éné meg Kokos Nándorné, akik nemcsak 
a műkedvelők között kitűnők, de bármely színpadon 
is díszére volnának társulatuknak. E mellett tanúságot 
szolgálna arra is, hogy Körmöczbánya város közönsége 
érdeklődik Stubnyafürdö iránt, amely kedves fürdőhely, 
ha Turóczbnn fekszik is, de Körmöczbánya tulajdona.

— Az alsóturóczi esperest kerület tanítói f. 
hó 26-án Stubnyafürdön tartották meg ez évi közgyűlé
süket, a melyet V o jtu s s á k  Károly esperes tartalmas 
beszéddel nyitott meg. Az egyesület üdvözlő táviratot 
küldött dr. Rimély Károly beszterczebányai püspöknek 
10 éves püspöki jubileuma alkalmából. Majd P la n d e r  

János vriczkúi tanító tartott jól sikerült felolvasást, az 
iskolai tisztaságról, sok megszivlclésre méltó dolgot 
mondva el. Az egyesület világi elnökévé S z e n tg y ö r g y i  

József szklenói veterán tanítót, választották meg. A gyűlés 
után közebéd követkozott, a melyen Vojtussák esperes i bírónak bejelentették.

— Tanulmányút. A ruttkai főműhely tanulói jövő 
szerdán Tóbis főmérnök, Hchultz osztály mérnök és 
Németh művezető vezetése mellett tanulmányútra indul
nak Diós-Györrc, onnan pedig Króm padira.

— Gsorbató-Tátralomnlcz. A Magas Tátrába rán- 
duló közönség kényelmére a pünkösdi ünnepek idejében 
a c s o rb á ié i fogaskerekű vasúton f. hó 30-án és 31-én, 
valamint f. é. junius hó 1-én az összes, f. évi június hó
2-án pedig a 900., 901., 902. és 903. számú vonatok 
fognak Csorba és Csorbatő között közlekedni. A t ó t r a -  

lo m n ic z i vasúton f. hó 30-án és 31-én, valamint f. évi 
junius hó 1-én a 802., 803., 80G. és 807. szánni vonalok 
fognak Poprád fel káról, illetve Tátra-Lomniczról indíttatni.

múlt évben fennállott s a keveskedelemügyi ministor 
ur által Budapestről és a Máv. főbb állomásairól a Magas 
Tátrába újonnan engedélyezett kedvezményes menettérti 
jegyek a nevezett, napokon kiadásra fognak kerülni.

— A „Ruttkai Daloskor" f. évi május hó 17-én 
zászlóalapja javára minden tekintetben sikerült majálist 
endezelf. A daloskör tagjai reggel 9 órakor az állami 

iskola előtt gyülekeztek s innen, Paulinyi Gábor karmester 
vezetése mellett, a dalkör elnökéhez : Kaffonda Frigyeshez 
vonultak, a kinek lakása előtt dallal tisztelegtek. A 
menet, élén az elnökkel a Ks.-Od. vasút tulajdonát laópoző 
getbj vonultak, a hol a közönség köztetszésének nyil
vánítása mellett több dalt sikeresen adtak elő. Lélekemelő 
látv yt nyújtott, az 50 tagból álló magyar dalárda egy- 
for a kalapban, árvaiányhajbokrétával A majális nem
es erkölcsileg, hanem anyagilag is igen szépen sikerült, 
a mennyiben az összes bevétel 219 kor. 30 üli. yoll, a 
melyből felülfizetésck czimén befolyt 50 kor. 60 f üli. S 
igy a zászlóalap javára maradt tisztán 100 kor. íí)6 üli.

— Fürdőbizottsági ülés Stubnyafürdön. i múlt bét 
folyamán tartották meg .Stubnyafürdön a szokásos bi
zottsági ülést, a melyen Zorkóczy Tivadar elnökklte alati 
megjelentek dr. Haas Jakab vm. főorvos, dr. lUlemann 
János fürdőorvos, Körmöczbánya város képvisolpi, Je
szenszky Danó kir. körjegyző a fürdövendégek 'képvi
seletében és Braun Annin fürdőbérlő. A bizottság az 
administraliv teendők elintézése után leginkább apa i a 
kérdéssel foglalkozott, hogy miként lehetne a Vasút
állomástól a fürdőtelepre vezető gyalogutat létesíteni. 
Valóban itt az ideje, hogy a ma is fennálló botrányos 
állapotoknak valakára vége vettessék, mert sajnosán, kon
statálhatjuk, hogy a legkisebb eső után is nyakig; érő 
sárban kell gázolni, a mi pedig egy cseppet sem /alkal
mas arra, hogy ennek a különben kedves fürdőhelynek

átogalottságát emelje. }
Juniális. A ruttkai vasúti alkalmazottak Clubja 

f. évi június hó 1-én, pünkösd hétfőjén a kassá-oder- 
bergi vasút tulajdonát képező erdőben nyári mulatságot 
rendez. — Ugyancsak holnap a zniói tűzoltóknak is 
lesz tavaszi táncz.mulatságuk.

— A postakoosis bántalmazója. Tőtprónjai leve
lezőnk Írja, hogy bírája Kuhik János kiscsepesényi lakos 
szolgája szóvitába keveredett a Tót-Próna és Slubnya- 
fürdö között közlekedő posta járat kocsisával azért, hogy 
kinek dukál kitérni. A vitának az lett. a vége, hogy a 
postakocsit az árokba fordította, sőt a postakocsiit meg is 
dobálta. Az esetet megfelelő intézkedés végett a főszolga-



— Eljegyzés. Feuormann Adolf Zaskóról eljegyezte 
Löwingor Samu szuesányilakos bájos és kedves leányát,
Malvinkát.

— Tüzeset. Csütörtökön déleiül tűz ntütt ki a 
rali kai Ll/.ász-téle házban. Egy ház, háromnak pedig 
csak a tetőzete égett le. Egy tűzoltó, aki a tetőről le
esett, a lábát megsértette. Két mosónőnek nagy'mennyi
ségit száradó fehérneműjö égett oda.

öymnasluml tanulók mint tűzoltók. Rózsa
hegyről írják : Lz.cn a héten tűz ütött ki a városban, 
amely a nagy szél következtében rövid néhány pillanat 
alatt egymásután hat házat borított lángokba. A fenye
getett városrészben általános f’ejvesztettség uralkodott. 
Amikor a rémület tetőpontját érte, a gymnasiumi ifjúság 
testületileg jelent meg a tűz színhelyén s nagy buzga
lommal látott hozzá az oltáshoz. Egy órai dorokas munka 
után sikerült-az ifjúságnak a tüzet lokalizálnia. Egyedül a 
tanulóknak köszönhető, hogy a tűzvész tovább nem terjedt.

— Pánszláv röplratok. Már ismételten rámutat
tunk arra, hogy a felvidéki tótok közt a pánszláv agiíácziót 
nyiltán szítják Csehországból. Ennek újabb bizonysága 
egy nómotnyo'vü pánszláv rüpirat. melyet Prágában, a 
„l’olitik" czimü cseh újság nyomdájában nyomtak és 
„Die Untordrüekuug dér Slovaken durcli die Magyaron" 
(A tótok elnyomatása a magyarok által) czimmol hoztak 
forgalomba. A röpiraton a szerző nincs megnevezve. 
Czélja nyilvánvalóan az, hogy a tótok elnyomatásáról 
szóló hazugságokkal Németországban a magyarok ellen 
hangulatot teremtsenek. A röpirat a magyarországi viszo
nyokat, a nemzetiségek helyzetét a legvakmeröbb rágal
makkal ecseteli s a „müveit nemzetek" közbelépését 
kikéri az „elnyomót tót né]) megmentésére". Hasonló 
pánszláv szennyiratok más nyelven is jelentek meg sok 
ezer példányban.

— Az örökhagyó testvére. Megírtuk volt, hogy 
Csvikota Máté valósai lakos tekintélyes vagyonát tót 
nemzetiségi czélokra hagyta, inig földhöz ragadt szegény 
tostvéröccsénok csak havi 30 korona életjáradekot ren
delt, többi rokonairól pedig egészen megfeledkezett. 
Ebben a dologban most érdekes fordulat állott be, 
amelynek alighanem az lesz a következménye, hogy az 
örökhagyó végrendeletét meg fogják támadni s az örök
séget, azok kapják meg, akiket az törvény szerint meg
illet. Ugyanis hogy, hogy nem, Halasa András ügyvéd 
az örökhagyó Csvikotának koldus sorban élő öccsét a 
turóczszentmártoni tolonezházban felkutatta s legott, 
Valósára vitte, ahol az örökhagyó többi rokonával szö
vetkezve. arra akarta bírni az ügyefogyoll szegény em
bert, hogy, miután most inár gond nélkül élhet a bátyja 
által részére rendelt életjáradékból, Írjon alá egy nyilat
kozatot. amelyben kijelenti, hogy nem tart igényt elhunyt 
bátyja vagyonára. Már Znión. is volt a jeles társaság, 
hogy ezt a nyilatkozatot törvényes és érvényes formában 
megcsinálják, mikor ennek nehány zniói rokon neszét 
vevőn, a szegény embert felvilágosították s a nyilatkozat 
aláírásáról lebeszélték. Igv jelentik ezt nekünk Znióról, 
megbízható forrásból. S itt csak egyet kérdezünk. Az 
örökhagyó egyik mandatáriusának a lapjában azt olvas
tuk. hogy a végrendelet minden tekintetben legális mó
don van megszerkesztve. Ha ez igaz, akkor vájjon miért 
félti Halasa András ügyvéd azt az örökséget a megbol
dogult Csvikota rokonaitól, miért igyekszik oly különös 
liíikával és praktikával olyasmire rábírni egy szegény, 
tudatlan embert, akinek — ha a végrendelet szabály- 
szerű és érvényes — a többi közeli s távoli rokonokkal 
együtt semmi köze nincsen az örökséghez, ami legalább 
is gyanút kell, hogy keltsen ?

— Csehek a magyarok ellen. Amikor a cseh-tót 
egység hatásáról megemlékeztünk, már akkor jeleztük, 
hogy az nem csupán ideális nyelvi közösségre törekszik, 
de legfontosabb czélja a lótok által közgazdasági téren 
is küzdeni ellenünk. Ennek a törekvésnek egyik jelen
ségével találkozunk most a „Národní politika" czimü 
cseh újságban, amely arra ösztönzi a cseheket, hogy a 
magyar malomtermékeket ne vegye igénybe. Azt mondja, 
hogy ha a világkonkurrcncziát nem is képesek eltávo- 
lilani, de módjukban van a magyar konkurrcncziát kiseb
bíteni és valódi mértékére leszállítani. A jó csehek nem 
gondolják inog, hogy ez az akczió bizonyára megteremti 
az ellenakcziót, amely első sorban abban nyilvánulhat, 
hogy a magyar közvélemény is úgy fog gondoskodni, 
hogy a prágai sódart a kassai is jól pótolja, no mog 
a cseh ipar termékeit is nélkülözhetjük már annyira, 
hogy nélkülük jól clélhetünk.

Betörés. Mosóczi levelezőnk Írja, hogy Ralió 
János ottani lakos éléskamrájába tolvajok törtek be s 
onnan különféle élelmiszereket, leginkább húsféléket 
vittek el. A házbeliek észrevették a tolvajokat, de mire 
üldözésükhöz foghatlak volna, azok elmeneküllek. Az 
esetet a esendörségnek bejelentették, de a  tetteseket 
eddig még nem sikerült kezrekoritőrii.

Pánszlávizmus a rószahegyl gymnaslumban
Majdnem hihetetlennek látszó tudósítást kaptunk Rózsa
hegyről. Nem kevesebbről van szó, minthogy a kegyes 
tanitórend vezetése alatt álló rózsahegyi gymnasium 
felső osztályaiban a tanulók jórésze a pánszláv eszmék 
után rajong, amiben állítólag egyik tanáruk, R. J. lenne 
a vezetőjük. A tanulók vakmerősége már annyira haladt, 
hogy nyilvános iskolai ünnepélyek alkalmával a magyar 
beszédeket loabczugolják. A tanulósereg vezére valami j 
Mutnyanszky Vladimír nevű alsókubini fiú, aki a rózsa- 
liegyi pánszláv vezérekkel, Makoviezky Péterrel, .háncsok 
Jánossal, dr. Stefcsek Sándor ügyvéddel meg Hodzsával, 
a Ludovo Noviny egyik szerkesztőjével állandó üssze- 
küttotésbon van. Ilyen hírben vannak Uriska János meg 
Hudek István tanulók is, akik szintén tevékeny része
sei a pánszláv irányú mozgalmaknak. Közöljük ezt a 
hirt megfelelő fentartással, abban a reményben, hogy 
annak czáfolata mielőbb kezeinkhez jut. Ha azonban 
ennek a hírnek csak a tizedrésze is igaz, ha tény az, 
hogy a rózsahegyi piarista gyinnasiumban pánszláv 
irányzatú törekvések vannak, úgy a legszigorúbb vizs
gálaton követeljük.

— Árvavármegye törvényhatósági bizottsága ma 
Csillaghy József főispán elnöklete alatt, közgyűlést 
tartott, amolyon Kubinyi Árpád császári és királyi 
kamarás és még 53 bizottsági tag napirend előtt a 
következő indítványt nyújtotta be. Mondja ki a vár
megye törvényhatósági bizottsága, hogy a képviselőház 
kisebbségének erőszakos és a parlamentárizmus alap
elveivel ellenkező magatartását hazafias aggodalommal 
nézi és hogy a folyamatban lévő obstrukeziót, melyet a 
közjogi ellenzék folytat, egész terjedelmében elitéli, 
továbbá, hogy Széli Kálmán miniszterelnöknek s a veze
tése alatt álló kormány tagjainak személye és működése 
iránt feltétlen bizalommal viseltetik és hogy teljes mér
tékben méltányolja azon hazafias elhatározásukat amely 
szerint az ország kormányzatát a saját felelősségükre a 
jelen nehéz viszonyok közt is folytatni készok, végre 
hogy a kormánynak és az élén álló miniszterelnöknek 
a veszélyeztetett parlamentáris olvek megmentésére 
irányuló küzdelemben hazafias erőt, szívós kitartást és 
mielőbbi teljes sikert kíván. Közölje a vármegye közön
sége ezen határozatát a magyar képviselőházzal és a 
kormány elnökével. A közgyűlés ezt az indítványt nagy 
lelkesedéssel elfogadta.

— A kassa-oüerbergl vasút igazgatósága most 
teszi közzé jelentését az 1902. üzletévről, amelyből kö
zöljük a következőket: A zárószámadások szerint 1902-ben 
volt a bevétel 18,432.245 korona 38 fillér, a kiadás 
11,916.535 korona 23 fillér, minélfogva az üzleti fölös
leg 6,515.710 korona 15 fillér, vagyis 1,376.654 korona 
15 fillérrel több, mint az előző évben, amikor 5,139.056 
korona volt az üzleti fölösleg. Az üzleti fölösleget leg
nagyobbrészt a teherkocsik beszerzése által elért tete
mes kocsibérköltségek megtakarítása eredményezte, a  
múlt évben az ipar és kereskedelem nyomasztó pangása 
folytán a személyszállítási bevételek az 1901. éviekhez 
képest csak 2-5 százalékkal és a podgyászszállitási be
vételek 7 százalékkal emelkedtek, teherszállítási bevé
telek pedig alig változtak. Az 1902. évi kiadások, me
lyekben az 5,500.000 koronás függő kölcsönnek kama
tai is bcnnfoglaltalnak, az előző éviekkel összehasonlítva, 
1180 korona 98 fillérrel csökkentek. A függő kölcsönök 
állaga és fölhasználása a következő: Az 1901. évi je 
lentés szerint fölvett a vasút a magyar vonal részére 
10,400.000 és az osztrák vonal részére 2,300.000 koro
nát, 1902. évben pedig az említett teherkocsik beszer
zésére 500.000 koronát. E kölcsönökből a magyar vo
nalon a II. vágány építésére, állomási bővítésekre, egyéb 
építkezésekre és kiegészítésekre, személykocsik pótlá
sára, végül 8 mozdony, 10 podgyász-, 10 személy- és 
1600 teherkocsi beszerzésére 10,450.325 korona 44 
fillért adott ki.

— Olvasóink figyelmébe. Friedmann Mór gyógy
szertárában Ruttkán kaphatni: Szájvíz, mely felülmúlha
tatlan, jóizii íiditő készítmény, mely nemcsak a fogakat 
és foghúst ápolja és állandó használat mellett biztosan 
elejét vesz minden fogfájásnak, hanem a gyomorra is 
crősitőleg hat. Egy üveg ára 1 kor. 10 fillér. — Higany
mentes arczkcnöcs. Arcztisztitószer szeplő májfoltok, per- 
senések és minden egyéb arezvirágzás ellen, valamint 
epemandula korpaszappan, mely az arczkenőcscsel egye
temben, használati utasítás szerint alkalmazva, viruló, 
iide kinézését kölcsönöz. Egy tégely kenőcs ára 1 kor. 
Egy drb. szappan ára 70 fillér. — Nátha elleni szer. 
Ezen szert a tenyérén szétdörzsölve néhányszor az orr
hoz vezetjük és szagoljuk, miáltal a náthától legrövi
debb idő alatt megszabadulnak. Ára 1 kor.

A Horgony Paln-Expeller (ltichiers Livi in a it  um 
('apuiéi comp.) igazi népszóul háziszerré lett, mely számos 
családban már több mint 34 év óta mindig kcszlotbon

F e l  v i (1 6 k 1 H í r a d ó .
van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál 
stb. nél a Horgony-Pain-Expellorrel való bodörzsölósok 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány
kornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az altestnek 
Pain-Expollorrol való bodörzsölése mindig igen hasznos
nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszor jó  oredménynyol 
használtatott az influenza ollen is és 80 f., 1 k. 40 f. 
és 2 k. árban a legelőbb gyógyszertárban kapható, de 
bevásárlás alkalmával minding határozottan . „Richter-féle 
„Horgony-Pain-Expellert" vagy „Richter-féle Hogony- 
Linimont"-et tessék kérni és a „Horgony" védjegyre 
figyelni kell.

— JÓ tanáos. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
ótesitetni, ajánljuk, hogy szerezzék be Maulhner Ödön 
csász. és kir. udvari magkeroskedéséből Budapesten a 
„Sétatéri" vagy a „Margitszigeti" fümagkeveréket.-Eze
ket már 29 éve szállítja Mauhtner Rudapest és a Margit
sziget olv bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.

— Az Uranos kék, a legkedveltebb ruhakékitő- 
szer, mert a képzelhető logszobb kék szint szolgáltatja 
és minden tekintetben felülmúlja az eddigi ilynemű 
gyártmányokat. Előkelő háztartások és nagy mosóinté
zetek tanúsága szerint az IJranos kék a legjobb és leg
olcsóbb ruhakékitő.

— A boldogult Knelpp páter érdeme volt az, hogy 
ő hívta fel legelőször az általános figyelmet az egészségi
leg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kathrei- 
ner egy sajátszorü találmánya által a babkávé izével oly 
kitűnő módon előállított. Ebben még ma is lényegesen 
különbözik ez az egyedül valódi „Kneipp-kávé" minden 
egyéb hasonló gyártmánytól, és ez okból Kneipp páter 
egyedül és minden időkre a Katbreiner ezéget ruházta fel 
azzal a joggal, hogy a Kathroiner-féle Knoipp-maláta ká
véja részére az ő nevét és arczképét használhassa. En
nek daczára mégis a közönség hátrányára egyszerűen 
pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kneipp- 
kávé,, gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég határozói
ban a valódi „Kathreiner-féle" Knoipp-maláta kávét az 
eredoti csomagokban, melyek a Kneipp páter védjegyol 
és a Kathrcinor nevet, viselik.

Nyári menetruid
A magyar királyi államvasntakon:

(Érvényes 1903. évi május 1-töl kezdve.)
Budapest—T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton—Budapest:

G yv.i.reggel7-10,é.d.u. 1-38 i. d. u. 2*54, é. este 9-15 
Szv. i. d. e. 9-35, é. este 7-52 i. reg. 8-32, é. este 7-00
Gyv. i d. u. 3-30, é. este 10-26 i. reg. 6-02, é. d. u. 12-50
Szv. i.d. u. 5-20, é. reg. 6-02 i. este 10-27, é. d. u. 9-45
Vv. i. éjjel 11-10, é. d. e. 11-41 i. d. u. 4-57. é. reg. 5 20

T.-Szt.-Márton—Ruttka : Ruttka—T.-Szt.-Márton :
Gyv. i.d. u. 1-39, é .d .u . 1-47 i.d. u. 2-45, é. d. u. 2-53
Szv. i.osto 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-20, é. reg. 8:30
Gyv. i. este 10-27, é. este 10-35 i.reg. 5-52, é. reg. 6-01
Szv. i.reg. 6-02, é. reg. 8-13 i.este 10-10, é. este 10-23
Vv. i. reg. 7*47, é. reg. 8-06 — — — — — — —
Vv. i. d. e. 11-42, é. reg. 11-53 i. d. u. 4-45, é. d. u. 4-56 

Budapest ny.—Zsolna: Zsolna—Budapest:
Gyv. i. reg. 7-20, é .d .u  1-33 i. éjjel 3-45, é. reg. 9-40
Szv. i.reg. 9-25, é. este 8-35 i. reg. 7-00, é. este 5-55
Gyv. i. este 6-15, é. éjjel 12-13 i .d  u. 3-12, é. este 9-45
Szv. i, este 10-30, é. reg. 8-30 i. este 9-25, é. reg. 6 25

Zsolna-Pozsony: Pozsony—Zsolna:
Gyv. i.d . u. 3-12, é. este 7*20 i. reg. 9-19, é. d. u. 1-33
Szv. i.reg. 7-00, é.d .u . 1-23 i.este 6-50, é. éjjel 12 13
Szv. i.d. u. 3.38, é. éjjel 11-20 i. reg. 6-00, é. d. u. 12-50
Szv. i. éjjel 9-25, é.éjjel 3-31 i. d. u. 1-24, é. este 8-35
S z v . ------- — — — — — i. éjjel 1-45, é. reg. 8-03

A os. és kir. szab. Hassa-Oderbergi vasutakon:
Kassa—Ruttka: Ruttka—Kassa:

Szv. i. éjjol 8-50, é. reg. 5-42 i. reg. 4-43, é. d. e. 11-50 
Szv. i. reg. 5-15, é. d. u. 12-10 i. d. e. 8-53, é. d. u. 3-50
Szv. i. reg. 8-04, é. d. u. 2-08 i. d. u. 4-24, é. éjjel 11-15
Gyv. i.d . u. 1-05, é. este 8-04 i. d. u. 2-31, é. este 8-35
Szv. i.d. u. 4-10, é. éjjel 11-16 i. éjjel 10.44, é. reg. 7-20

Június 15-töl szept. 15-ig. Június 15-tül 6zept. 15-ig. 
Gyv. i. d. e. 11-52, é. d. u. 2-30 i. d. u. 2-09, é. este 8-35 

Kralován—Árvaváralja: Árvaváralja—Kralován:
Szv. i. reg. 9-35, é. reg. 11-05 i. reg. 7-32, é. d. e. 9-10
Szv. i.d. o. 11-48, é. d. u. 12-58 i. d. u. 12-05, é. d. u. 1-35
Szv. i. d. u. 3-03, é. d. u. 4-25 i. d.u. 3-32, é .d .u . 4-42
Szv. i. d. u. 5-20, é. este 6-54 i. d. u. 5-35, é. este 7-35

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka:
Szv. i. reg. 6-23, é. reg. 6-50 i. reg. 4-00, é. reg. 4-28
Szv. i. d.u. 12*27, é .d .u . 12-55 i.reg . 7 25, é. reg. 7-56
Gyv. i.d . u. 2-20, 6. d. u 2-45 i. d .u . 1-54, é. d. u. 2-19
Szv. i.este 8-30, é. este 8-58 i.reg. 8-15, é. reg. 8'42
Szv. i. éjjol 11-30, é. éjjel 11-57 i. d .u . 3-40, é. d .u . 4-07
Szv. — — — — — — — i. esto 9-12, é. esto 9-40

Június 15-töl szept. 15-ig. Június 15-töl szopt. 15-ig.
Gyv. i. d. u. 2-40 c. d. u. 3.02 i. d. u. 1-38, é. d. u. 2-00

Felelős szerkesztő : Itcrccir. f Jy u ln . 
Főműn katárs: l iá n  ti «IŰiiom.



F e l v i d é k i  H í r a d ó .

MEGJELENT! MEGJELENT! f

A tót nemzetiségi mozgatnak fejlődésének
története

Irta: bugovich Titusz Ara 1 Kor. 60 fill.

Kapható lapunk kiadóhivatalában és minden hazai könyvkereskedésben.

A R ic h te r-fé le

LINIMENTDM CAPS. COfflP.
H o r g o n u - P a ln - E x p e l l e r  *

egy régi kipróbált báziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bodörzsölésöl alkalmaztatik 
köszvényaél, csúznál és neghüléstknM.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
■.........óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban a„Horgon)f“ védjegygyei és a„Ricbltr"czég- 
jogyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: T ö rö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

R i c n t e r  F .  A J ,  é s  t á r s a ,
,  C8ész. és kir. udvari szállítók. #

. . . _ R u d o l s t a d l .  , _ , _ . . _

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
ToperczerS. „Megváltó1* gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schőnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.

Van szerencsém a t. hülgyközön- 
ségnek szives tudomására hozni, hogy

nő i szabó üzletet |
nyitottam, hol bárminemű női ruhát, 
fehérnemiitéshimzéstelvállalok. Ruha
szabást mérsékelt áron tanítok.

A t. hölgy közönség b. pártfogá
sát kérve, maradtam

mély tisztelettel
L1BÁL JÁNOSNÉ
•szili. Scawarz Matild.

Érez és fakoporsó
sirhoszoru

s minden egyelj temetkezési 
csikk

jutányos áron ■beszerezhető

B IID F E L D  Á R U I
divatúruházilban Turóez-Szcnt-IIárton.

Vizsgalapok
Moskóczi Ferenczné

könyvkereskedésében Turócz-Szt.-Mártonban.

Ajánlom a n. é. közönségnek

koporjsjórak!ta ra m a t

s i r k o s s o r ú k a t
ig-er:. o lc s ó  á l a k o n  

Cipár József
asztalos

Turőcz-Szt.-Márton

Mindenkinek ajánlliató
a most 40. kiadási éri Dr. Müller orvosi la 
nácsos müve a

bántott ideg- és
sexual-rendszerről |

v a la m in t anna k alapos g yó g y ítá s á ró l.
1 korona 2 0  fillér beküldése ellenél) 

porióment oson klildi
Curt llöber, Braunsehweig.

1130 sz.

Árlejtési hirdetmény.
Vallás-és közokt. in. kir. Ministor l’ír f. é. 21.514. 

sz. magas rendeletével a felsőt tircsoki állami elemi isk. 
épületének kiépitése 'alkalmával foganatosítandó munká
latok költségeire 6137 kor. 25 fillért méltóztatntl. enge- 
délyezni.

Ezen építkezési munkálat foganatosítására az ár
lejtés folyó é. Június hó",10-én délelőtt 10 órakor hiva
talomban fog megtartatni.

A zárt ajánlatok a megfelelő 10%-nyi bánatpénz
zel folyó évi junius lió 10-ig délelőtt 10 óráig nálam 
benyújtandók.

Később érkező ajánlatok nem fogadtatnak el.
A műszaki műveletek hivatalomban naponta 10 -12 

óra közölt megtekinthetők.
'furócz-,Szent-Marton, 1902. évi május hó 27-én.

Turóozvármegye kir. Tanfelügyelősége.

Bereez Gyula.
kir. tanfelügyelő.

Legolcsóbb áfák mellett
szállít

Fischer Lajos T.-Szt.-Mártoa:
Valódi tiizmentes aszfalt fedél- j 

. lemezeket, Portland-Cémentet, 
vasgerendákat és meszet.

m a l á t a l i  k ő  rSzt. Annanialátakeserü
a legjobb ős legegőí 
sebb iiditö ital, kelleti

kiváló gyomorerösitő, tűris 
fáknak ős vadászoknak kod 
venezós nélkülözhetetlen itala

m a l á t a  ca  k é s  kít“ - P: 6? t?M"tc",é,,yielsőrendű tanárok
sok ajánlják.

Fenti készítmények mind tiszta malátából készülnek, kitűnő minőségűek, 
élvezetük kellemes és hatásban felülmúlnak minden ilynemű gyártmányt.

Kapható csakis eredeti csomagolásban Turócz-Szt.-Mártonban:

F d b r y  J ó z s e f  őségnél.

- k  E  k
RUHA-MOSÁSHOZ 

a l e g j o b b  k é k i t ő s z e r .
— Törvényesen védve. -  

Mosóintézetekben, háztartásokban a 
legkedveltebb ruhakékitö.

Olcsó és feliilmulhatlan!
kis iiveg 24 fillér, tizszeri mosáshoz 
elegendő. -  1 nagy üveg 1.00 kor., 

’o üveg 1 kor.
K a p h a t ó  mi nde nü t t .

Utánzatoktól óvakodjunk!

HOCHSINGER TESTVEREK v eg yészeti gyára BUDAPEST
Vl., Rózsa-utcza 85.

Kiadótulajdonos özv. Moskóczi Ferenczné Nyom. a turóczszentinártoni magyar nyomdában. — Moskóczi F.-né.
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