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A felvidéki házi ipar erdekében.
(A P. M. K. E. felhívása.)

A falusi nép ipari tevékenysége mindig 
hűséges fokmérője a  községek jólétének. A 
hol a  lakosság valamelyes házi ipart folytat, 
mely a földmunka szünetelésének idején, késő 
őszszel és a téli hónapokban, nemcsak a férfiak
nak, de <i családtagoknak is jó m ellékkeresetet 
biztosit, ott a  nép, ha nem is bőségben, de 
aránylag olyan kedvező anyagi viszonyok 
között él, hogy az egyre súlyosabb közterhek 
daczára sem ju t eszébe, hogy megélhetését, 
boldogulását ezen ti hazán kívül keresse.

l%y ezredév a klasszikus tanúsága annak, 
hogy az a nép, a melynek kedve is, alkalma 
is van a munkára, kozmopolitikus eszméknek 
sohasem volt a termő talaja. Ott, ahol a 
múltban kenyeret adott s a jövőre nézve is 
kenyeret biztosit a munka; ott, ahol a tavaszi 
és nyári földművelésen kívül a házi ipar 
állandó keresetet biztosit a munkásnak és 
családjának a téli hónapokban i s ; ott, ahol 
a, falu népe, habár nyomorúságosán, de meg
keresheti a mindennapi kenyeret, — ott hiába 
hallatja szirén-hangjait a nemzetköziség, az a 
szegény magyar, tót, román, szerb, kisorosz 
vagy horvát földműves nem hallgatja meg s 
hűen kitart szülőhazája mellett, ahol, a költő 
szerint, élni és halnia kell.

A házi ipar tehát valóságos áldása a 
földművelő népnek. Nemcsak azért, mert akkor 
is állandó foglalkozást ad neki, mikor egyéb
ként a földmunka szünetel, de azért is. mert 
alapját képezi a különböző szakipar, de sőt 
sok helyütt a gyári ipar fokozatos kifejlődésének 
és igy közvetve az ország nemzetgazdasági 
megerősödésének is. Hogy néhány példára 
hivatkozzunk és csak a Felvidékről beszéljünk, 
nemcsak itthon, de immár a külföldön is elis
mert hírük van a zólyomlipcsei és nagylévárdi 
késeknek, a gácsi fazekaknak, a zelenei és 
poltári agyagáruknak, az óturai és lubinai fa 
és esztergályos munkáknak, a fenyves-ehvoj- 
nicai gyermekjátékoknak, a neines-kottesói 
drót-készitinényeknek, a gölniezbányai vas- 
munkának, a miavai szitaszövetnek, a privigyei

és németprónai szőr- és ' pokróczáruknak, a 
szepességi vászonnak stb.

Es egész sorozatát tudnók felsorolni még 
a felvidéki házi iparnak, a melyet úgy a 
belföldön, mint a szomszédos államok piaczain, 
bármely mennyiségben, jó árakon lehetne 
értékesítenünk.

Hová fejlődött volna ma már ez a magyar 
házi ipar, ha azok a tényezők, akik vagyoni 
és értelmi viszonyaiknál fogva, a nép neve
lésére hivatvák, a lelkészek, tanítók, a birto
kosság és a közhatalom képviselői, az elmúlt 
időkben állandóan és fáradhatatlanul közre
munkáltak volna, hogy amit csak magyar kéz 
alkotni képes, az a világverseny nagy forga
tagában mind piaczra kerüljön!

Egyesületünknek azonban nem az a czélja 
ezúttal, hogy a múltak mulasztásait fejtegesse. 
Ellenkezőleg. A jelen viszonyait s a jövő 
feladatait kívánja szóvá tenni, a mikor felhívá
sával a P. M. K. E. választmányaihoz és a 
felvidéki vármegyék törvényhatósági bizott
ságaihoz fordul, hogy az u. n. felvidéki kérdés 
egyik alapos gyógyszerére hazafias figyelmét 
felhívja.

Nem habozunk kijelenteni, hogy a nemzeti
ségi kérdés a Felvidéken főleg a megélhetés 
kérdése. A történelem bizonyítja, hogy a nép 
többsége politikai tekintetben mindig az uralkodó 
magyarsággal tartott. Akik valamikor szemben 
állottak a politikai magyar nemzettel, azok 
elenyésző kisebbsége voltak a  tótságnak. Az 
a rész, a melyet a nagyszláv töke, nagyszláv 
eszmékkel, nagyszláv reményekkel szaturált. 
Ez a pánszlávizmus azonban ma idejét múlta. 
Kiábrándultak belőle a vezetők s a tót nép 
egyaránt. Manapság a jelszó: a cseh-tót egység 
eszméje. Az igazság ellen vétenénk, ha be 
nem ismernek, hogy ez a programúi ma az 
egész Felvidéken erősen toborozza híveit. De 
mi ennek az uj pánszláv programúinak az 
alapja? Egy öntudatos, ezélzatos gazdasági 
akczió, mely cseh pénzzel, cseh nemzetiségi 
alapon, az ipar és gazdasági vállalkozás esz
közeivel akarja magát belopni a hazafias 
érzéseiben megtévesztett tótság rokonszenvébe 
Agitátoraik sűrűn, némely helyütt állandóan

ott járnak a nép között, tanulmányozva házi 
iparukat, gazdasági ismereteiket és munka
képességüket. Es amíg a magyar ipar és 
kereskedelmi tényezők alig-alig törődnek a tót 
nép sorsával, a cseh tőke, magyarországi ki- 
rendeltségeinek útmutatása alapján, Turócz, 
Trencsén. Zólyom és Árva megyékben egyre- 
másra alapítja azokat az ipari vállalatokat, a 
melyeknek politikai és magyarellenes tenden- 
cziájából immár valamiféle titkot sem csinálnak. 
Aki ismeri a turóczszentmártoni tót pénzintéze
teknek és fiókjainak éles nemzetiségi irányzatát, 
a zólyomi Ludova-Banka és a turóczszentmártoni 
cellulose-gyár törekvéseit, valamint egyes tót 
vidékeken alakult hitel- és fogyasztási szövet
kezetek czéljait és eszközeit, az aligha fog- 
többé kételkedni azon, hogy ezek az intéz
mények mind egy végeredményében veszedel
mes cseh-tót nemzetiségi mozgalomnak az 
eszközei, a melyeknek czélja a magyar állam- 
egység lelkiismeretlen megbontása és a cseh- 
tót összetartozás és érdekek propagálása.

Nincs a Felvidéken az a község, ahol 
ennek a nemzetellenes eszmének ott ne volna 
az apostola. Nyiltan vagy titokban, de ott van 
mindenütt. Ott, ahol a nemzetiségi izgatás 
termékeny talajra talált, nyiltan hirdeti, ott 
pedig, ahol vau megdolgozandó anyag, de 
ellenőrző kötelességét éberen teljesiti a politi
kai hatalom, a szó és a betű hatalmával, sajtó 
utján mételyezi meg a közérzést. Mig- a köz
hatóságok, a magyar állam tényezői, a magyar 
állam hivatalos tekintélyével és hivatalos 
nyelvén csak szóváI igyekeznek mentesíteni a 
gondjaikra bizott tót lakosságot az izgatóktól, 
addig a nemzetiségi eszme apostolai nemcsak 
szóval és Ígéretekkel, de tettekkel propagálják 
a cseh-tót egység igazát. Nem biztatást, de 
kenyeret, foglalkozást nyújtanak a népnek, a. 
mely éhezik. Gyárakat emelnek, a melyekben 
a tótság százai biztosíthatják maguknak a 
mindennapi kenyeret, — pénzintézeteket alapíta
nak, a melyek az eladósodóit tótságot aránylag 
olcsó hitellel mentik meg az elpusztulástól, — 
fogyasztási szövetkezeteket létesítenek, ame
lyek a megélhetés viszonyait könnyebbé teszik 
a népnek és ami fő, piaczot keresnek az országon
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miden betoppant l)r. Dékán tanár és kihirdette, hogy 
azok. kik a majálison részt akarnak venni, az ö lakása 
elölt gyülekezzenek össze, honnan az ö felügyelete és 
felelőssége melleit majd vele ki fognak menni a majálisra.

Az egész osztály bűi csak öten voltunk a majálison. 
Nagyidih hajunk nem lelt, csak a sok sccundával álltak 
rajtunk hosszul. -  Egy másik alkalommal llódoly elő
adásába beleszólt, a hospilálö igazgatóhelyettes, .v tanár 
azonnal félbeszakít ni la. az előadást, felkelt és elhagyta 
a tantermei. A folyosón a tanár és az igazgató között 
kifejlődött, párbeszédből nagyon is kihallalszoltlak az: 
„impcrtineiilia és infamia“ szók.

Számos ily paedagogiai botlást tudnék felhozni 
abból az időből, de azt hiszem, hogy e két esel is 
eléggé mustrálja a szomorít állapotokat.

A második nagy hiba az volt, hogy magyar pro- 
fogsoraink a volt cselt professorok szakképzettségi és 
paedagogiai lokál meg nem Ütötték.

Ebből kifolyólag lassankint, észre lehetett venni, 
hogy — legalább mi osztályunkban — az iskolatársak 
két pártra szakadoztak.

Egyes tanárok készülollonségo, nyers modora és 
a tanulókkal való rossz bánásmódja, melynek egyik 
pajtásunk — Hulla — áldozatul is esett, a mennyiben 
egy tanárral összokocczanva, kizáratott, — fájdalom 
— azt eredményezte, hogy egyesek először csak a tanár 
személye ellen, majd a magyar eszme s végre minden 
ellen, a mi magyar, ellenszenvvel, sőt gyűlölettel kezdtek 
viselkedni; bár azt sem lehet tagadni, hogy ez az oset 
a veszélyes szláv ideákkal már amúgy is megmételyezett 
lelkű ifjaknak tán csak keresett alkalom és ürügy volt, 
hogy a pánszláv táborba átcsapjanak.

Az előadások előtti és az azok közötti időközöket 
csupa gúnyolódás, veszekedés, torzsalkodás, szidalmazás 
töltötte be. A pajtási és kartá’.si jó szellem teljesen 
megszűnt, kihall. Vicezelés. kinovotés és káröröm követte 
a gyönge, nem sikerült feleletokot.

Es ez ördögi tánoz vezetője, — ki hinné azt V — nem 
volt más, mint a mi Vcszelovszkynk !

Az előbbi osztályban legjobb tanulók voltak: Farkas 
Géza és Mráz Nándor. Ezeknek más intézotokbo való 
távoz'ával önkéntelenül is az osztály élén találta magát 
Voszolovszky.

A rövid tartalmú alkotmányos acra alatt, amint a 
pánszláv hydra felütötte fejét és a midőn a politikai élet 
terén bulláin hullámot elnyomott és a Schinorling-kor-

mány dédelgette pánszlávizmus hatalmasabban kezdett 
kóvályogni: Vcszelovszkyt számításból vagy irieggyö- 
zödésből-o — csak ö a megmondhatója — egyszerre 
csak hallgatag lett, magába szállt, mint a szentirási 
Saul, hogy utóbb aztán szláv Pállá átalakulva, merészen 
és magasan lobogtassa a szláv szinti lobogót.

Egyelőre csak a tanárok gyöngéit gúnyolta és 
ostorozta, mig aztán minden ellen a legnagyobb gyű
lölettel kelt ki, a mi magyar. — Nemsokára egy kis 
kört alakított maga körül gyöngébb tanulőtársai közül, 
kik neki, mint valami prímásnak, mindenben teljes hű
séggel secundáltak. Szarvait azonban a fonlomlitotl és 
nevét „C'“-vel iró osztályfőnök rakta fel.

Egy nap ugyanis ezen tanár, kinek azelőtt soha 
egyetlen egy tó t szót sem hallottunk szájából, a ka- 
thedrára lépve, következő „tót* szavakkal nyitotta meg 
előadását: „Beköszönt végre ama korszak, mikor a 
classicusokat vidékünk nyelvére fogjuk fordítani! Veszi- 
lovszky, vegye elő az auctort — Július Caesart és 
próbálja tehát a mai capuiot tót nyelvre (ordítani!“ 

Büszkén s mogvetöleg nézett erre Yeszclovszkj 
maga körül és reánk, s mint valami „Jupiter t.onans“. 
harsogta a tét szöveget.

Szemünk, szájunk elállóit ezek hallatára, meg
meredve bámultunk magunk elé; mintha csak a villám 
sújtott volna bennünket!

(Vóge köv.)



túl unnak az ipari foglalkozásnak, melyet-az 
ország határain belül értékesíteni nem tudnak. 
Egész törekvésük, minden munkájuk oda irányul, 
hogy bebizonyítsák a Felvidék lakosságának, 
hogy anyagi előnyeit, boldogulását, megélhetését 
magyar hazájától nem, de — a külföldtől 
várhatja. És amit a szegény tót nép házilag
osak produkálni képes, azt ez az agitáozió 
mind kiviszi külföldre, nagyobbrészt Cseh
országba, értékesíti és állandó keresetet biztosit 
a népnek.

Ezzel a gyakorlati agitáozióval szemben 
csak egy fegyvere lehet a magyarságnak: a 
gyakorlati élet. Ellensúlyoznunk kell a külföldi 
einisszáriusok munkáját azzal, hogy kiragadjuk 
a. Felvidék népét és iparát kezeik közül s 
kezük becsületes munkájának itt az országban 
szerzünk piaczot.

Nagyon egyszerű, de fontos a feladat, 
mely ebben a tekintetben reánk vár. Ha a 
felvidéki vármegyék és a F. M. K. E. vár
megyei választmányai erős kézzel összefognak, 
h á z i , i p a r i  s z ö v e t k e z e l  filcet létesítenek, amelyek 
a Felvidék szegény népétől messze híres házi 
ipari termékeit átveszik, reá megfelelő elő
legeket adnak s a magyar piaczon értékesí
tésükről gondoskodnak; szóval, ha a Felvidék 
házi iparát, mely méltán meg tudja állani a. 
versenyt a külföld hasonló népies foglalkozásá
val; hazafias lelkesedéssel felkarolják, istápolják 
és előmozdítják, ha észreveszi a nép, hogy 
hazájának közhatóságai és társadalma legalább 
is ugyanazokat az előnyöket biztosítja neki, 
melyeket a külföld, — az idegen izgatás soha
sem fog alkalmas eszközre találni a felvidéki 
lakosságban s ott, ahol a megélhetés érdekeiből 
eddig talált is, el fogja veszíteni visszaho- 
zatlanul.

LJgy ana'zé rt k é r ve - k é rj ii k egy e s ii le t ü n k n e k 
a felvidéki vármegyékben működő tisztelt 
választmányait ésa felvidéki vármegyék törvény- 
hatósági bizottságait, hassanak oda, hogy a 
v e z e t é s ü k r e  h í z o t t  v á r n i e i p f é k  t e r ü l e t é n  m i n d e n ü t t  

s z ö v e tk e z e t e k  l é t e s ü l j e n e k  n  h á z i  i p a r  f e l k a r o l á s á r a  

és  é r t é k e s í t é s é r e .  Népük hálával fogja fogadni 
hazafias vállalkozásukat s a magyar állam iránt 
való rendíthetetlen hűséggel és ragaszkodással 
fogja meghálálni azt a gondoskodást, a melyet 
ma a külföldi érdekek szószólói olyan ügyesen 
tudnak kihasználni — a magyar állam rovására.

A tótok Liptóban.
Liplómcgyébcn a mull héten tarlónak megyei 

közgyűlést, amelynek lefolyásáról a X. X. helybeli lói 
újság a maga felfogásához mért. elveinek megfelelő tu
dósítást közöl. Ennek az újságnak persze a legjobban 
lel szett R a k o v s z k y  István néppárti képviselőnek fellépése, 
akiről, illetve beszédéről a következőket írja, a mi s 
valószínűleg még sokaknak ámulására :

„Ekkor felállt Rakovszky István néppárti kép
viselő és az ö eleven modorán mondott éles. kiváló 
beszédet a megyei administracio. a korcsmárosnk, a 
hazafias soviniszták stb. ellen. Ha a mi pártunk beli 
ember beszélt volna ily hangon. ;i főispán bizonyára 
rámordull volna és lehurrogta volna az eire.sz ellen
séges társaság. Rakovszky elemében volt : a jelen- 
volt néppárt és a mi pártunk is erős. hangos helyes
lésekkel kísérte beszédjét. Az alispáni Ígéreteknek 
daezára is erősen allilja. hogy abból semmi sem fog 
teljesedésbe menni s ha teljesednék, bár az a legcse
kélyebb is. a jövő közgyűlésig, kész it! a zöld asztal 
meilell bocsánatot kérni. Hogyha olyasmi történik, 
■■unit Húrján úr a rózsahegyi korcsmákról szólt, ki 
ott a törvény sértő ? bizonyára nem a korcsmáros, 
hanem az alispán. Rózsahegyen de Eiptómegyo min
den tahijában vasárnaponként az egész megyei 
administrácziói közneveíség tárgyává teszi az emberi 
veri szopó korcsmáros. |)e ezért a korcsmáros hazad, 
soviniszta, még Árpád sem volt különb. Sőt a rózsa
hegyi gyárosok is hazafiak, amikor a törvény elle
nére. I I éven aluli gyermekeket is munkába fogad
nak. Ila kis emberről van szó, aki nem tudja szünte
len hangoztatni: „én magyar hazafi vagyok*' s nem 
tud hazafiasságával I Unt c l  ni. annak bizony meggy Illik 
a baja, mindenfelől rugdossák. Ez a szó: „hazafi" már 
elvesztene minden hiteléi. Tiiróczban meg ccllulo.se- 
gyárat akarnak állítani, de hogy mivel az nem ha
zafias gyár. a főispán ellene dolgozik és a vállalko
zóknak nem adják meg a törvényben meghatározott, 
jogot, meri hogy a halacskák rosszul éreznék magukat 
abban a vízben !

Végül a bizottmányi tag úr az ö teljes szónoki 
zseniáliiásával támadt a mi nyomorúságos megyei 
közigazgatásunkra: mondotta, In így gvárak ugvan 
épülnek, (le azért a nép menekül Amerikába. A me
gyei tisztviselői karnak nem szabad, hogy önző

F  o 1 t  i  d_é_k i H  i r  a  d ó.____
párfczéljai legyenek, de a nép javát hordja szivében 
S az lebegjen szemei előtt. Rózsahegyen sem kérde
zik. vájjon a polgárság kit óhajtana bírónak, de a 
hatalmas megyei Olympnak van saját jelöltje, l'igyel- 
mezteti o klikket, hogy ezen emberrel Rózsahegy 
városának erkölcsi érzületét, no sértse! (Ezen nagy 
vágásra az ott jelenlevő megyei biró-jelölt nem is 
parírozott, csak rendesen kérlolto Rakovszky urat, 
hogy a többi községet is vegye hatalmas szivébe: 
mire ismét visszavágta neki rövidesen Rakovszky: 
Wozu in die Férné schwoifon ? . . .)

Megemlitefto a gombosi körjegyzőnek ismert 
ügyét is, ahol a nép a megye jelöltjét nem akarja, 
a megye meg a nép jelöltjét nem akarja, mert hogy 
pánszláv! Az a bizonyos körjegyző annakelötte Árva- 
megyében volt, annak alispánja pedig a legjobb bí
zón vifványt állította ki számára. Itt ismét azt kérdi az 
alispántól, de meg a főispántól, vájjon miként lehet
séges az. hogy valaki Árvában jó hazafi és pár hét 
múlva Liptóban már veszedelmes pánszláv és lázitó ?“

Azaz hogy mégsem álmélkodunk, mórt hisz Ha- 
kovszky István urnák minapi famózus közbekiáltása után 
ez is megtörténhetett. Minden esetre érdekes látvány 
lehetett, a mint Rakovszky Istvánt a tőt túlzók megtap
solják .'

Am tegye, ha kedve tartja, a közvélemény ezen 
legújabb stiklijo fölött is napirendre fog térni és öt még 
kevésbbé fogja komolyan venni; de mi köze van neki 
a turóczszenlmártoni cellulosc-gyárhoz, a hatóságok, a 
főispán intézkedéseihez ? Honnan veszi azt ajogot, hogy 
Turóczmegyo főispánjának intézkedéseit a liptói tótok 
előtt pánszláv és demagóg izü förmedvénybon kritizálja ? 
Ismeri-e a cellulose-gyár ügyét? Ha ismeri, hogyan he
lyeselheti azt, hogy a  nemzetiségi hazaíiatlan törekvé
sek idegen pénzzel, idegen közgazdasági vállalatokkal 
támogatíassanak ? Ha pedig nem ismeri, miért birálgafja 
a hatósági intézkedést, amely törvényes és hazafias ? 
Mert hiszen annak a esch-tót részvénytársaságnak kellő 
időben tudtára adatott az illetékes hatóság részéről, 
hogy csak a saját felelősségére folytathatja gyárának 
építését. Miért folytatta s fejezte be — engedély nélkül ? 
Minden bizonynyal azon föltevéssel, azon reményben, 
hogy ezt az engedélyt a  fait a complival majd kierő
szakolja valahogyan. Vagy nem furcsa, nem bosszantó 
az eset politikai vonatkozásaitól eltekintve is? Jön egy 
cseh társaság, ide telepit egy csomó tisztviselőt, mun
kást s vígan folytatja, befejezi az építkezést, felhalmozza 
a nyers faanyagot (most is hordják), a hatóság enge
délye nélkül, sőt annak ellenére. Hol, melyik országban 
tűrnék meg ezt, még ha politikai tekintetben nem ki
fogásolható is az a társaság ? Itt pedig nyílt titok, hogy 
a 'Fáira-bank hozta be a cseheket, ö tudja, hogy miért?

S ily ügynek a védelmére vállalkozik Rakovszky 
István a liptói tótok előtt, ezeknek helyeslése, zsiviózása 
mellett!

De gustibus.............
S mégis, és mégis ezt a gusztust is megirigyelték 

dr. Kux és Meycr biz. tagok Rakovszky Istvántól és 
jobb ügyhöz méltó nemes hévvel kardoskodtak a tót 
túlzók mellett, akiknek nem tetszett a belügyminiszter
nek azon rendeleté, amely a liptói megyeházán folyó 
demonstratív povedáiást megtiltja és Pozsony megye 
felirata, amelyben sürgeti, hogy a  magyarországi keres
kedők és trafikusok magyarul is tudjanak. Szerintük 
ez nem szükséges. De azért a liptói magyar párt lesza
vazta — — - Rakovszky—Kux—Moyerékot is, ami
j ó l  v a n  ia rv .

A Uákóc,/y-iimi(,|)(‘k tót világításban.
Azok a jámbor (?) tót atyafiak, akik a lelkes és 

tisztességes magyar embert és hazafit sovinisztáknak, 
renegátoknak, hazafikoknak csúfolták, amikor pedig apró 
kis nemzeti játékaikért törvény elé kerülnek, kidüllesztcll 
mellel, emeltebb, ünnepies hangon önmagukat dicsérik 
jó hazafiaknak, most, a magyar haza Rákóczy-ünnopén, 
a magyar nemzet szabadság-ünnepén, a rossz, a daczos 
gyerekek példájára kuczkóbn állanak s mint a Kossuth* 
ünnep, a miIleniumi ünnep alkalmával, most is az ö 
saját használatukra összetákolt ad usutn Dolfini slavioi 
összo-vissza preparált-történetükre való hivatkozással de
monstrálni igyekeznek a nemzet lelkesedése, a nemzet 
ünneplése, a nemzet dicső múltja ellen II. Kákőczv 
Feronczct, aki az ö szabadságukért is harczolt és ette 
végi.l a száműzetés keserű kenyerét, érdemeivel együtt 
kisebbíteni igyekeznek.

„Ezt érdemlettem tőled, oh haza, bújdosásaim után ? 
Életemet, véremet, mindenemet éretted felszenteltem: 
feleségemet, gyermekimet, szerencsémet megvetettem. 
Nem tűröm, nem szenvedem, magammal koporsómba 
viszem: mert te tudod Istenem, hogy igazszivü vagyok 
és privátumot nem kívánok. Ne szenvedd édes hazám 
rajiam ezt a gyalázatot!“ így fakadt ki — a fonn- 

\ maradt ónodi országgyűlési napló szerint. Rákóczy Fercncz

a turóczi követ, Rakovszky Menyhért azon gyanúsító 
panaszára, hogy „a bajokat némely előkelő fölkelők 
maguk hasznára zsákmányolják ki", meggyanúsítván 
ezzel magát a fejedelmet, Rákóezyt és igy fakadva ki 
most is. ha ezeknek a lót hazafiaknak irka-firkáját 
olvasná, hallaná, amiket róla lapjaik közölnek.

A „Nár. Nov." szerint ez az egész Rákóczy-ünneplés 
nem más, mint a bécsi udvar el Ion folytatott donion- 
stráczió. mert azt a szellemet, azt a hatalmat, mely ellen 
Rákóczy harczolt, ma már csak a llabsburg-dinastia 
képviseli Mécsben, majd pedig okképen folytatja:

„Hogyan lehetséges emlékéből ünnepséget csi
nálni — amelynek hivatása a magyarságot feltüzelni 
— nem értjük. A régi Magyarország volt az még 
akkor, a midőn nem léteztek még nemzetiségi ellen
tétek, és mai nnpság mégis ezen eseményeknek om
lókét. akarjál; kihasználni a magyar nemzeti intole- 
rantiának a felébresztésére. A Rákóczy-íéle hadako
zásokkal éppen erősödött az országunkat lakó klllöin- 
bözö népfajok közötti barátság, testvériség. Az ország 
északi részén elkülönít ott és kulturális tekintetben a 
nyugati szlávokkal ogyositctí lótokhoz soha jobban 
nem férkőztek a magyarok, mint épp ezen háborúk 
idejében. Az ezen korszakból megőrzött tót népdalok 
(kivált a Kollár dalaiban) éppen azon szellemben 
szólnak a németekről, mint a magyar népdalok.

Saját édes hazánkban semmibe sem vesznek, 
bő pantallóba erővel öltöztetnek, 
erővel akarnak kiűzni Magyarországból 
azaz : „az istentelen németek."

A Rákóczy csaták szellemének itt Magyaror
szágban semmi közös vonása nem volt. a inegsérthe- 
fellen, a polgártársak megrontásán dolgozó magyarság
szellemével. Abban az.időben Zrínyi (Zrinsky) Péter, 
lelkes horvát, nemzőt barát és iró, még összeesküvésbe is 
mehetett bele a magyarság legjelesebb férfiéval. II. Rá
kóczy Ferenc/., a midőn hadi szerencséje cserben hagyta 
és XIV. Lajos Ígéreteiben már nem bízhatott : Nagy 
Péter orosz czárnál korcsétI segítséget. A Kákóezyak. 
miként, azt már-nevük gyöke is mutatja, olyan szár
mazásnak hogy a magyaroknak nincs jogukban őke! 
a maguk számára, a maguk sovinista agitáczióinak 
czéljaira konfiskálni. — Réfhy László magyar iró azt 
mondja (Etlmographia 1891.), hogy a Rákóczyak egyik 
ága a cseh Rád van családnak, amely a XIV. század 
előtt telepedett le Magyarországban; és II. Fercncz, 
koruknak történelmileg legnagyobb alakja, e mell ott: 
még unokája volt Zrínyi Péternek.

Kizárólag magyar szellemben ünnepelni azon 
eseményeket, amelyek 1708-ban vették kezdőtöket, 
egyenesen eltorzítása a történelemnek. A Rákóczy- 
jubilcumnak volna még értelme, ha valamennyiünknek, 
akik kárpátoktól Adriáig lakunk — részvételével tör
ténnék és hazatiui szempontból, mert azon korszakon 
alapszik, amidőn Magyarország jólétét nem abban 
keresték, hogy egyik nemzetet a többiek rovására 
hatalmassá tegyenek. Ily formán nem vétetnék tünte
tésnek Mécs s a dinas'ia ellen, a melynek képviselője 
pedig legnagyobb jótevője a magyaroknak. — Nekünk 
többieknek, akik itt szent-isiván koronájának területén 
lakunk, valamennyiünknek volna okunk o Inja tün
tetésekre., no de a magyar tüntetések : nonsens."

így a „Národiiie Noviny". Azért, mivel — Kézai 
Simon szerint — a Rákóczink türzsapjai, Bogát és Itadván 
Csehországból szakadtak ide hazánkba, a magyaroknak 
nincsen joguk arra. hogy öt a maguk számára lefoglalják. 
A kurttezok legnagyobb vezére, aki tündöklő téliekkel 
irta be nevét a magyar történelem könyvébe, nem a 
a magyaroké, hanem a cseheké és a kurvátoké. Mi mást 
feleljünk ötre ti bolond beszédre, mint azt, amit valaki 
egy oláhnak felelt, mikor ez IIimyady Jánost oláh 
származásúnak mondotta? Azt felelte neki, hogy annál 
nagyobb a Ilunyady János dicsősége s vegyenek példát 
róla az oláhok.

Es nem is a fajmagyarok szabadságáért küzdött — 
a  Nár. Nov. szerint — Rákóczy Fercncz, hanem az 
ország összes népeiért, amelyek akkor még egyek voltak.

Ebben csak annyi igaz, hogy a tói. nemzetiség, 
amelynek mai vezérei n e m z e tn e k  mondják azt. a szláv 
törzset, mint külön test. akkoriban nem létezett, mint
hogy jogilag ina séin létezik. Ezen tót néptörzsből eredő 
nemesség mindenkoron magyar volt, alkotmányunk szerint 
más nem is lehetett, a lót jobbágyság pedig ennek a 
magyar nemességnek a hatalma alatt állott — tót 
nemzetiségről avagy nemzetről beszélni tehát 
nonsens Éppúgy nem létezett — az erdélyi szászokat 
kivéve külön német nemzetiség sem, de igenis lé
tezett szerb és oláh nemzetiség (natio), s ezek bizony 
Rákóczy Fercncz idejében sem simultak valami nagyon 
a magyarhoz. Az oláhok részén ezt a később Hóra és 
Kloska-féle lázadás is bizonyltja, amely a magyarok 
ellen fordult, mert hisz a nemesség magyar volt. Rá
kóczy Fercncz idejében pedig a horválok és szerbek 
dunántúli pusztításai és kegyetlenkedései azt bizonyítják, 
hogy a kuruezok hada nemcsak magyarérzelmü volt, 
hanem túlnyomóan fajmagyarokból állott, akikhez amazok 
— a horválok és szorítok — nem csatlakozlak, noha ez. 
a had az ö szabadságukért is küzdött. És bizonyítja ezt 
Rákóc/.ynak 1708. aug. 9-én a szerbekhez intézeti



kiáltványa is, amely óképpen szól : „Tudván azt 
hogy ezen mindönkin' fegyverhez szokott rá ez nemzet 
is országunk nem kevés lmját-hosszúját szenvedte azért, 
hogy ö is országunk régi dicsőséges szabadságában ré
szesülhessen, akaránk tudtára adnunk, hogy halogatás 
nélkül fogjon fegyvert, kötelezze édes hazánk szolgá
l t já ra  magát: megígérjük igaz m a y y a r s d g m k r a ,  hogy 
oly szabadságban lesznek, hogy senkinek semmi adót 
nem adnak, valamint más hajduvárosok, oly szabadság
gal fognak élni. Ellenben, ha édes magyar hazánk, 
egyszersmind maga szabadsága mellett is fel nem ül, 
síit inkább ellenünk fegyvert fog, minden könyörülotos- 
ség nélkül vágatjuk és Isten boldogítván fegyvereinket, 
egészen kigyökerezzük a magyar hazából.“ A szerbek 
viselkedése a történelemben olvasható, valamint az is, 
hogy a Kákóczy Ferenc/, szabadságharcza a m a g y a r sá g  

liarcza volt s igy Rákóczynak az ünneplése első sorban 
a magyarságnak joga és kötelessége, bár hiszen úgy 
illenék, hogy dicső emlékét az egész nemzet tisztelje 
és őrizze.

Vitéz Bercsényi pediglen, mikor llákóczy Ferencz 
a fentebbi szavai után még ezeket monda : „E szerint 
nem marad egyéb teendőm, mint kezeibe letenni azt 
a méltóságot, molylyel a szécsényi gyűlésen ruháztak 
fel a rendek és visszavonulni erdélyi fejedelemségembe", 
s a könyökre fakadt rendek mély mogillelődé§e mellett 
a gyűlésből távozni akart, ekképen szólt: „Hogyan, 
szövetséges rendek, a hálátlanságnak ily bűnébe eshet
nétek a ti szabaditótok iránt, hogy inkább távozni engedi
tek öt körötökből, mintsem igazságot szolgáltatnátok 
neki rágalmazói ellen ? Nem, nem, hogy som ez történ
jék, haljanak meg inkább e gazok.* Ezeket mondván, 
kirántó kardját — — — --  a többi szintén a történe
lemben olvasható, abban, amely nem pröparáltatott kü
lön ad usum Dcllini slavici.

h í r e i n k .

Az Obronovics-flinasztia pusztulása.
Az Obrenovics család megdöbbentő tragédiája, 
Sándor szerb királynak, Drága királynénak és 
liozátartozóiknak meggyilkolásáról napilapjaink 
bőségesen megemlékeztek. A megrendítő hir 
Tuióczszentmártonban csütörtökön a délutáni 
órákban terjedt el. Bár a közvélemény több 
tekintetben megoszlott, abban mégis megegye
zett, hogy a humanizmus korszakában a XX-ik 
században — még ha a nép akarata teljesedett 
is — barbarizmus volt az, a meiylyel terveiket 
megvalósították. Igaz részvéttel fordulunk az 
ifjú áldozat felé. Áldatlan volt gyermekkora, 
szerencsétlen volt családi élete, szörnyű volt 
halála. . . .

— Közigazgatási bizottsági ülés. Turóczvár- 
megyo közigazgatási bizottsága tegnap tartotta meg ülé
sét, n melyről térszüko miatt csak következő számunk
ban emlékezhetünk meg.

— Müvészestóly Stubnyafürdön. Közöli számunk
ban tudattuk nemrég, hogy a „Turóczi .lólékony Nőegylct* 
javára, annak fennkölt lelkületű elnöke, Jusfh Ferenczné 
szül. Batthyány Mária grófnő, az idei fürdői évad tartama 
alatt több hangversenynycl. szinielöadással, élőképek 
bemutatásával stb. egybekötött estélyt óhajt rendezni, 
megyei fürdőnk föllcnditéso és a magyar társadalmi 
osztály többszöri összejövetelének megteremtése czél- 
jábúl. A ncmoslelkü grófnő, aki a nöegylet körül rövid 
idei szereplésével már is hervadhatatlan érdoinokct 
szorzott annak felvirágoztatásában, azon van, hogy az 
estélyek a legszélesebb alapon, művészi színvonalon 
legyenek megtartva s a rendezőséggel párhuzamban 
bnzgólkodik a sikerért. Az első összejövetel f .  h ó  2 7 -ón  

s zo m b a to n  lesz megtartva, mely alkalommal egy nagyobb- 
szabásu „m iivc szc s tó ly“ fogja megnyitni a hangversenyek 
sorozatát. A müvészostélyon a következők jelentették 
be részt vételüket: Havas Mariska. Zadubán Gyuláné 
zongoraművésznők, Wallnor 1 leiéne porosz oporáénckesnö, 
Wallnor Melanio hegedümüvésznö, Thaiss Lajos, Zadubán 
Gyula, Izák János zeneművészek és Hcrczegh Jenő a 
jónevli fiatal poéta. A kiváló műsor összeállítása méltó 
bizonyítéka annak, hogy a rendezőség egy magas szin- 
vonaln estély élvezését akarja megszerezni a közönség 
részére. Az olsö összejövetel iránt már is nagy érdeklődés 
mutatkozik, amit, különösen az is bizonyít, hogy a 
körmüezbányaiak testületileg és nagyobb számban fognak 
részlvcnni az estélyen. Reméljük, hogy a magyar társa
dalmi osztály osztatlanul pártfogásába veszi a távolból 
hozzánk jövő művészek fáradozását és minden tagja 
beáll abba a glóriába, amely a jótékony czél és különösen 
a „magyarság*' érdekét viseli szivén. Az estély részletes 
műsorát jövő számunkban fogjuk közölni olvasóinkkal.

Ráth Péter dlszpolgársága. Annak időjén mi 
is hírül adtuk, hogy Igló városa Ráth Péter kir. udvari 
tanácsost, a Kassa•oderbergi vasút vezérigazgatóját, a 
város körül szerzett érdemeiért díszpolgárrá választotta. 
Az orról szóló díszesen kiállított oklevelet most vasárnap 
nyújtotta át egy küldöttség Folgons polgármester vezo- 
lése alatt Ráth vezérigazgatónak virágvölgy nyaralójában. 
Az átadás után a küldöttséget gazdagon megvendégelte 
a kitüntetett.

— Báró Révay Gyula orsz. képviselő, aki, mint 
a minap megírtuk, huzamosabb idő óta botegoskodik, a 
Bécs melletti Kaltenleutgobonbo utazott, hogy magát, az 
ottani Wintornitz-félo sanaloriutnban gyógy ittassá.

BÚCSÚZÓ. Silborstoin Ede mosóczi izraelita ta
nító hasznos és mindig sikeres munkásság után nyuga
lomba vonulván, Wlassics Gyula közokt. m. kir. miniszter 
nevezettnek hazafias buzgalmáért és kitartó munkássá
gáért elismerését és köszönetét nyilvánította. Folyó hó 
16-án délelőtt 11 órakor pedig az iskolafontartó bú
csúzik el régi, jó tanítójától, aki csendbon és szerényen, 
de mindig lelkesen toljesitotte szép hivatását. Aznap 
délben Silberstcin Ede tiszteletére közebéd is lesz.

Pánszlávizmus egy gymnaslumban. A rózsa
hegyi róni. katli. gymnasiumban állítólag előfordult pán
szláv mozgalmakról mi is megemlékeztünk. Most erre 
vonatkozólag két czáfolat is fekszik előttünk, a melyeket 
készséggel közlünk: „Tokintotes Szerkesztő Ú r! A
czikknek szerzőjével, kinek megbüntetése végett a bün
tető sajtóolárást folyamatba fogom tenni, nem foglalko
zom, őt egyszerűen aljas rágalmazónak jelentein ki s 
ugyanannak minősítem a czikk sugalmazóját is. Addig is, 
amig a sajtóper folyamán a közlemény teljes valótlan
sága kiderül, a viszonyokkal kovésbbé ismerősök tájékoz- 
ratására kijelentem, hogy — nem magyar hangzású 
nevem daczára, — teljes meggyőződésből és szivem 
sugallatát követve, hű fia vagyok a magyar hazának, 
soha olyasmit nem tettem, ami a legundokabb bűn, t. 
i. a hazaárulás bűnének gyanúját is magában rejthetné. 
Soha semmiféle tót nemzetiségi egyesületnek tagja vagy 
pártolója nőm voltam, sőt ellenkezőleg, sok társadalmi 
kellemetlenségben volt részem erős sovén nemzeti maga
viseletéin miatt, — s igy ki van zárva annak a lehetősége 
is, hogy én bármiféle szellemi közösségben állhassak a 
pánszlávokkal. Kijelentem végül, hogy o ezikkben meg
nevezett egyéneket sem ismerem személyesen. Amint 
a kérdéses czikk a fővárosi lapokban mogjolont, sürgönyi- 
lég küldtem be a czáfolatot, a melyet azonban vagy 
nem közöltek, vagy annak csak kivonatos és nem egé
szen mgfelelelö tartalmát adták, épp ezért kérem, szíves
kedjék jelen czáfolatoinat. b. lapja legközelebbi számában 
teljes terjedelemben közzétenni. Szívességét előre meg
köszönve, vagyok hazafias üdvözlettel Dr. Stefcsek Sán
dor ügyvéd. A „Felv. Híradó* Tele. Szerkesztőségének. 
Turóczsztinártonban. Intézetünkről több budapesti lapban 
s becses lapjukban is „Pánszlávizmus a középiskolákban* 
cziin alatt a Politikai Értesítő nyomán megjelent közle
mény tcndoncziózus koholmány. A tanári testület még 
május 30-án táviratban czáfolatot küldött a fenti buda- 
jiesti könyomatos lapnak, amely azonban azt a mai Ha
liig som közölte. Teljes tisztelettel Rózsahegyen, 1903. 
június f)-én. Pálmai Miklós, igazgató.

Gazdasági egyesület. A turóczmegyoi gazda
sági egyesület f. évi junius hó 24-én délután 2 órakor 
Turóczszontmártonban a vármegyeházának nagytermében 
tartja meg közgyűlését, amelyet l iu n ic z k y  Kálmán alispán, 
mint az egyesületnek alolnökc hivott egybe. Kívánatos, 
hogy a gazdasági egyesület ismét fölvegye az aktív 
munkát, amelyre ha valahol, úgy nálunk a magunk 
mostoha gazdasági viszonyaink mellett nagy szükség van.

Vármegyei közgyűlés. Turóczvármcgyo tör
vényhatósági bizottsága f. hó 15-én, hétfőn délelőtt 10 
órakor rendes közgyűlést tart.

— UJ elnök. A polgári iskolai tanárok Tátravidéki 
körének elnöke, l i m d n y i  József fölső kereskedelmi isk. 
igazgató, a kör területéről eltávozván, helyére Beöthy 
Vladimír tsztmártoni állami polgári iskolai tanár válasz
tatott meg elnökké az Iglón megtartott közgyűlés 
albumával.

— A „Ludove Noviny metamorfózisai. Az a
lap, amely dr. Ilodzsa Milos szerkesztésében újévtől 
kezdvo háromszor jelent meg heten kint, most megint, 
csak egyszer jelenik meg. Kiadója a rózsahegyi iSalva- 
féle nyomda, szerkesztője Biclek Antal. Dr. Ilodzsa 
M. végkép megvált a laptól, amely aligha nem egy 
végső krízishez közeledik: a megszűnéshez. Amit már 
rég megérdemelt.

A flobert. Ratszlavik ruttkai fömüholyi műve
zető a főműhelyben flobcrtpuskával babrálva, ez véletle
nül elsült s egy ott napszámosként foglalatoskodó lipóczi 
embert a lábán megsebesített. — Politzer polg. iskola 
tanuló meg flobertpisztolylyal sebesitette inog Ondrojko-

F e l v i d é k i  H í r a d ó
vics helybeli czipészmestor kis fiát, aki az olemi iskolát 
látogatja. Ez alkalommal rá kell utalnunk arra a vétkes 
könnyelműségre, amelylyel némely szülök kis fiaiknak 
a flobertpuskával való játszást megengedik. A legártat
lanabb fegyver sem való gyerek kozébo s ha már azt 
kívánják, hogy a fiuk lőni tanuljanak — ami magában 
véve helyes dolog — úgy csak felügyelet mellett történ
jék ez. Föltétlenül elítélendő azonban, hogy ez a lövés
gyakorlásnak mindenféle apró és hasznos énoklőmada- 
raink essonek áldozatul, mert ez brutalitás s a lélek 
eldurvitása.

— Huszonötóves jubileum. Tiszteim város (hazafias 
szellomü tűzoltó egyesülete fennállásának és zászlószente- 
lésénok 25 évos jubileumát f. hó 21-én fogja megünne
pelni. Délelőtt, ünnepélyes istentisztelet lösz, délután 
pedig a „ H u L jc s k o v a "nevű erdőben nyári mulatság.

— OkvétetlenkedŐ tótok. LiptószontmiIdősről írják 
lapunknak: A liptószentmiklósi állami iskola igazgatósága 
junius 8-án korona-ünnepélyt rendezett — szép műsorral. 
A közönséget magyar szövegű falragaszokon hívta meg 
az iskola igazatósága. A mi semmi képen som tetszet 
Liptószontmiklós „hazafias* tótjainak. Ók is rendeztek, 
egy mulatságot, de a meghívókat postán kézbesitobtóL 
Látván azonban a magyar falragaszokat, az ö meghív ’ijukat 
azok fölé ragasztották. Mert Liptószentmiklóson, mely a 
magyar födrajzok szerint Magyaroszágon van, nem sza
bad magyar betűt látni, még falragaszokon sem. Megírtuk 
pedig ezt az éretlen okvotlenkedést, mert tudjuk, hogy 
kis patakokból lesznek a nagy folyók.

— Műlovarda Yan városunkban néhány nap óta. 
A vasútállomással szemben tartja  — a körülményekhez 
kéjiest —  elég jó előadásait, teljesen megérdemelt anyagi 
sikerrel.

— Rákóczy-ünnep Körmöczbányán. A Körmücz- 
bányai Magyar Egyesület, f. évi junius 14-én vasárnap 
délután 4 órakor a föroáliskola dísztermében Rákóczy 
ünnepot rendez, melyre a nagyközönséget tisztelettel 
moghivja az egyesület választmánya. Az ünnep rondjo: 
llyinnus. Énekli a Daloskür. Ünnepi beszéd. Mondja 
Putnoki Pál ur. Rákóczi indulója. Előadja az ifjúsági Zene- 
kör. Rákóczi sírja. Költemény, irta Szabolcska Mihály. 
Szavalja: Jeszenszky József ur. Magyar dalok. Előadja 
az ifjúsági Zenekör. Rákóczi. Költemény, irta Petőfi 
Sándor. Szavalja Steril Miksa. Magyar dalok. Énkeli a 
Daloskör.

— Villámcsapás. Nagy rémületet okozott egy bucsu- 
járó társaságnak Privigyo közelében egy villámcsapás, mely 
a bucsujáróktól mintegy 10 lépésnyire csapott le. Ez a 
csapás a táviróoszlopot érte, a huzalt is teljesen tönkre 
tette és még más 10 táviróoszlopot is kidöntött. Külön
ben a bucsusoknak a rémületen meg néhány ájuláson 
kívül más bajuk nem esett.

— Szegény ember baja. Lielmor Mihály briosztyai 
lakosnak ninoson szolgája és igy maga vigyázott 
gúzsba kötött két lovára. De hát. más dolga is akadt 
és .lovait magukra hagyta abban a biztos tudatban, 
hogy azok gúzsba kötve messzire úgy som mehetnek. 
Valaki azonban észrevette a kedvező alkalmat és a 
lovakat elhajtotta. Szegény ember, már négy napja hasz
talan keresi lovait.

— JuniáJiSOk. Hétfőn a helybeli áll. el. iskola 
tartotta meg tavaszi mulatságát a „Prater*-ben, amely
nek gyönyörű idő kedvezett. Az apróságok szülői, sok 
lót nyelvű is, nagy számban rándultak ki s vig kedv 
uralkodott mindvégig, mikor a lampiónos menet hazafelé 
indult. Kár, hogy efféle kirándulások és mulatságok 
rendezésére jobb helyünk nincsen. Az a „Práterének 
csúfolt szilváskert a maga rozoga padjaival és asztalaival, 
kiforratlan sörével, ahová csak miazmás pocsolyák között, 
nyaktörő ösvényeken lehetett ezúttal eljutni, mindennek 
mondható, éppen csak kiesnek, kedvesnek nőm. Falu 
vagyunk . . .  — A helybeli önkéntes tüzoltóogylet ma 
tartja meg szokásos tavaszi mulátságát. a „Szlrányá"- 
ban. Kívánjuk, hogy Jupiter Pluvius ne kontárkodjék 
mesterségükbe.

Kirándulás. A zsolnai rcálgymnasium ifjúsága 
az igazgató és egy tanár vezetése mellett hétfőn kirán
dult Sztrecsnóra s onnan gyalog folytatták útjukat Rutt- 
kára, ahol a nevezetességeket megtekintették. — A 
ruttkai főműhelyi tanoncziskola tanulói visszaérkeztek 
tanulmányutjokról.

Telefon Liptóban. Liptóvármogyo törvényható
sági közgyűlése elhatározta, hogy a vármegye községei! 
telefonhálózattal köti össze. Ebben a tárgyban a keres
kedelmi ininistcrhoz felterjeszt,ést intéztek.

— A felsö-tnroseki all. népiskolában az évzáró 
vizsgákat f. hó 10. napján 1 ‘s z o tk a  Fercnez, förcálisk. 
tanár vezetése alatt tartották meg. Élvezet volt nézni a 
gyermekek örömét, midőn a vizsga után a limité állal 
összegyűjtött 28 koronát a magyar nyelvben előrehala
dott gyermekek közt és ezen felül valamennyi gyermek



közt a nap emlékére nagyobb mennyiségi! czukorkút 
kiosztották. ob tanulóknak jutalmazására adakoztak : 
1. Glcsingi i ■ helyett Ktamnibcrger Mór, gözfíirészi 
gondnok úr 1 kor., 2. az isk. gondnokság 10 kor.. 3. 
Répási Imre úr 2 kor., 4. Mócik Antal úr 1 kor., 
á. 1 lorelil Kerenez ár I kor., 6. Stoinor Adolf úr 1 kor., 
7. Granatér Erzsébet kisasszony 1 kor., 8. l’szotka 
Ke re néz úr 2 kor. összesen 28 kor.

— Isten óvd meg királyunkat! A
belgrádi rémhírt nyomon egy másik követte : 
Királyunk ellen merényletet követtek el Becs* 
ben. Valami Bernstein Jakab nevű ember, 
akinek a belgrádi tömeges gyilkosság zavar
hatta meg az agyát, merényletet követett el 
királyunk ellen, melyet azonban — hála a 
Gondviselésnek a kiséret még idejekorán 
meghiúsított. Királyunknak nem esett bántódása 
s mi fohászt küldünk a magyarok Istenéhez : 
Isten óvd meg királyunkat!

Felelős szerkesztő : l l e r c r /  fcy iila .
Főmunkatársi l l s í n l i  J a  n o n .

i24r>. s«. Arlejtési hirdetmény.
Vallás-és kiizokt. m. kir. Ministor Ur t. é. 21.932. 

sz. magas rendelotévcl a slubnyaíllrdöi állami elemi isk. 
épületén k fclépitéso alkalmával foganatosítandó munká
latok költségeire 16.819 k. 96 f. méltóztatott engedélyezni.

Ezen építkezési munkálat foganatosítására az ár
lejtés folyó ó. junius hó 26 án délelőtt 10 órakor hiva
talomban tog megtartatni.

A zárt ajánlatok a megfelelő 10%-nyi bánatpénz
zel folyó évi junius hó 26-ig délelőtt 10 óráig nálam 
benyújtandók,

Később érkező ajánlatok nem fogadtatnak el.
A miiszaki műveletek hivatalomban naponta 10—12 

óra között megtekinthetők.
Turócz-Szenl-Márton, 1903. ód junius hó 13-án.
Turóczvármegye kir tanfelügyelősége:

Bcrccz Gyula,
kir. tanfelügyelő.

flz üzlethelyiség megnagyobbitása 
Következtében történő építkezések 
miatt a felhalmozott áruk, úgymint: 
papir, Író- és rajzszerek, Kinaezüst- 
áruk, sétabotok, úgyszintén minden
féle levélpapirosok és díszes kazetták 
jutányos áron eladatnak H O S K Ó C Z I  
. . F E R E N C Z N É  kereskedésében .. 
—  —  Turóczszentmárton. ~

Árlejtési hirdetmény.
Vallás-és közokt. m. kir. Minislcr l ’r f. é. 21.7-17. 

sz. magas rendeletével az alsóturcscki állami elemi isk. 
épületének kiépítése alkalmával foganatosítandó munká
latok költségeire 5472 kor. 71 fillért méltóztatott enge
délyezni.

Ezen építkezési munkálat foganatosítására az ár
lejtés folyó é. június hó 15-én délelőtt 10 órakor hiva
talomban fog megtartatni.

A zárt ajánlatok a megfelelő 10%-nyi bánatpénz
zel folyó évi junius hó 15-ig délelőtt 10 óráig nálam 
benyújtandók.

Később érkező ajánlatok nem fogadtatnak el.
A műszaki műveletek hivatalomban naponta 1 0 -1 2  

óra közölt mcglckinthelök.
Turócz-Szent-Márton. 1902. évi május hó 81 én.
Turóczvármegye kir. Tanfelügyelösége:

Bereez Gyula.
kir. tanfelügyelő.

Birtokbérbeadási hirdetmény.
Alulírott megrendült egészségem miatt bérbe

adóm — esetleg szabadkézből örök áron el 
is adom — Szlovén, illetve Znióvnrnljit köz
ségekben (Turócz m.) lekvö gazdasági birto
kaimat. Ezen birtokok állanak :

1. Szlovénban: Égj 7 szobás jőkarban 
lévő házból, szeszgyárból, :S szeszraktárból, 
istállókból, csűrökből s más egyéb hozzátar
tozó és szükséges gazdasági melléképületekből. 
Tartozik pedig ezen birtokhoz 80 magyarítok! 
szántóföld, 10 hold ré t; az úrbéri közös erdő
itől kijáró failletmény s legeltetési jog stb.

2. Znió váralján: egy ház, istálló, csűr. 
3(10 magyarltold szántóföld, 50 hold rét és 
irtványrét, legeltetési jog stb. Van ott egy 
különálló száraz magtár, körülbelül 1000 mé
termázsa gabonára.

Ezen birtokokat bérbevonni, avagy meg
venni szándékozóknak részletesebb fűlvilágo- 
sitással készséggel szolgál az alulírott.

Kelt Szlovénban (u. p. Znióváralja) 11)03. 
junius Itó 10-én

Maiuskovicli Mihálv.

F e l v i d é k i  H í r ű d é .

É r e z  é s  fa k o p o r só
sirkoszoru

s minden egyéb temetkezési 
csikk

jutányos áron beszerezhető 
B IN D FE L D  Á R M IN

divntéruhézában Turócz-Szent-Márton.

Feltűnő jutányos árak! 
r\ég  csak e hónapban!

El(ilii;i{*ysiiíiu krélarajzok vagy 
iiíiíívitások pns.se-p.trlntitf.il . 10 korona

Elt'lna^rysiijru pasztellléstméiiy
passo-parlouttal..................... 16 korona

Életnagysága olajfestmény . . 24 korona

Photo-Email képek is inimlüiifclo 
nagyságban kaphatók.

S T E I B T ü a  L A J O S
TURÓCZSZENTMÁRTON.

Jó iminkéérl mindenkor szaval os
ságul vállalok!

..tieln  ecbterDalsam
• VI d#' SchutI.r{|l.*pg|lliU

Thierry A.
gyógyszerész BALZSAMA

a legjobb d ia tik u s  bázigyogyszer
emésztési zavaruk, gyengeség, iosa/.ul- 
lét, gyomorégés, loiíuvódá*, köhögés, 
öles ellen, nyáikaoldó, tisztitő lialásii. 
á kiesi vagy '1 kettős palaczk bér- 
mentve láttával együtt korona. 

Gyógyszertár ?. védanjjyalhtz. Thierry A. 
Pre^raila, Rohitsch savanyuforrás mellei. 
Vulódi csak  az o ld a lt álló  apácza- 

vódjegygyet.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál 

magával vinni.

Tliierry-féle valódi Centifolien kenőcs
a legeröseltl) liú/.ökenöcs, teljes liszrilás állal 
lajilaioiniiélkilli, gyors gyógyuló Itatása van, 
eláll 1 palotás állal minden liejutotl idegen les
tel. Turistáknak. kerékpáiosoknak és lovasoknak 
nélkülözhetetlen. Postánliérmenlve:.’tégely 3.50 K 
Gyógyszertár a védan^yalhoz. Thierry A. Prcgiada. 

Roh.tsch savanyuforrás mellet.. 
Óvakodjunk a hamisításoktól Valódi csak minden tégelybe 

beégetett védjcgygyel.
Nagyon njánlhatő ezen szert utazásnál magával vinni. 

Központi raktár Torok J. gyógyszertárában Budapest, 
Mittelbach S. gyógyszertárában Zágrábban — és Bratly C. 

ü vegyszert árába n liéesben.

Legolcsóbb árak mellett
szállít

Físiher Lajss T.-Szt.-Mártoa:
Valódi tüzm entes aszfalt fedél- | 

. lemezeket, Portland-C ém entet, 
vasgerendákat és meszet.

Szí. Anna

M indenkinek a ján lh a tó
a nm.sf 40 Kiadási úri I)r. Milllcr orvosi la 
nácsos miive a

bántott ide~- cs
sezual-rendsserrölj

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 lillér beküldése ellenében |  

porlomenlt sen küldi
Cili*' Köbér, HraunschwiMg.

m a l á t a l i k ö r -
m a l á t a k e s e r í i  81

legjobb és legegéi 
dili Üdítő ital, kellen

rosito. Inris- 
ezoknak ked- 

Ikiilöz.lietetlen irala.

m a l á t a  ca  k é s  í í s — 1';., . tcasliten 
ok

Ecti'i koszIt inéit \ok mind tisz'n , malátáitól készülnek, kiüinö iiiinŐM'güi'k. 
élvezőink kellemes és hálásban felülmúlnak minden ilynemű gyárimáin 1.

Kapható csakis eredeti csomagolásban TuróczS/.l.-Mártonban:

F á b r y  J ó z s e f  czégnel.

K

Kizárólagos
gyártói

Utánzatoktól óvakudjunk!

HOCHSINGER TESTVEREK v eg y észeti gyára
i.-ii(ip.,.ii,>]ii.i,,,,s Szv. Moskóczl Forencznó N yo m . a t.urón/.s<«Mifinái*ioui m a g y a r n v . in d á in Vloskóe/.i E.-ne..

■14 K  14
RUHA-MOSÁSHOZ 

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

Mosóintézetekben, háztartásokban a 
legkedveltebb ruhakékitő.

Olcsó és fe ltilm u lha tlan !
kis (íven 24 fillér, tizszeri mosáshoz 
elegendő. 1 nagy üveg 1.60 kor., 

üveg l kor.
K a p h a t ó  m i n d e n ü t t
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