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Egy tót politikus magyar 
röpiratáról.

i
A turóczsztm ártom  részvÍMiynyomda betűi- 

vtd egy rop irat nyomódott;, am elyet e bét e le jén  
boesíitottaiv világgá. Valami nagyot, igen nagyot 
akart, a szerzője, olyan nagyot, am it nem lehet 
;i „Nár. N ov.“ hasábjain tárgyalni, m ert azt az 
njságlapot a tót ultrákon kivid legfeljebb ha 
a hivatásos újságíró veszi kezébe, no meg a 
főispán, alispán, szolgaiam , hogy a politikai 
és egyéb hukfenezeiben gyönyörködjék, más 
magyar em ber azonban nem nyúl hozzá . . . 
o t t  tehát nem lehet a fajbeli magyarokhoz 
liazátmentö szózatot Írni, tehát m egszületett a 

röpirat. amely a „ Néptörzsek. Néhány szó „ 
Ini<liparain* /éledi vitához" czimet viseli. Szer
zője nem nevezte meg magát, az azonban 
bizonyos, hogy nem a turóezszentm ártoni tót 
politikusok közül való s ha nem csalódunk, a 
Yeszelovszky Berenez tolla cseleked te  meg, 
mert körülbelül az ő nemzetpolitikai hitvallását 
tükrözted  vissza. Lehet azonban más valaki is. 
aki a Yeszelovszky elm életét magáévá te tte ; 
de bárki legyen is az, aki ezt a dolgot meg- 
eselekedte, jő  szolgálatot te tt vele a m agyar 
fajnak, persze nem abban a perverz é rte lem 
ben, ahogy (') azt szándékolta, hanem egészen 
másban s ezt majd je len  ism ertetésünk folya
mán el fogjuk mondani.

Mottónak Moesáry Lajosnak következő 
szavait választotta a  röpirat szerzője:

„Bécscsel szövetkezni a nem zetiségek ellen 
az lehet politika. A nem zetiségekkel szövet
kezni Bécs ellen, az is lehet politika. De egy
szerre frontot csinálni Bécs és a nem zetiségek 
ellen, az lehet képtelenség , de nem politika .M

l'jakban Bródy Sándor is ilyesfélét mon
dott oda Jövendőjében a függetlenségi pártnak 
S kétségtelen, hogy a ké t fa k to rra l: Bécscsel 
és a nem zetiségekkel számolni kell, m ert mind a 
kettő egyaránt veszedelm es, de hogy a magyar 
nemzet, a m agyar faj ne legyen elég  erős 
arra. hogy kellő körültek in téssel, módszerrel 
és eszközökkel mind a kettővel egyszerre 
m egbirkózhassék és győztes maradjon, azt 
sem Moesáry, sem Bródy. sem a röpiratiró be 
nem bizonyították, m ert lm igaz is, hogy a 
magyar nem zet 1848/9. évi szalmdságharezá- 
ban e két ellenségével szemben csak egy 
ideig győzedelm eskedett, úgy az is igaz, hogy 
végleg csak akkor bukott el a nehéz, ádáz 
harezban, am ikor az Észak óriiWit uszították 
rá. Ez történelmi tény, amelyből nemcsak a 
magyar faj, hanem a nem zetiségek és Bécs is 
okulhatnak, akiknek hol gondosan re jteg e 
tett. hol pedig vakm erő nyíltsággal tanúsított, 
perfidiájával szemben a m agyar nemzet, a 
m agyar faj még mindig fölveszi a küzdelmet, 
mert ezeréves alkotm ánya úgy Bécscsel, mint a 
nem zetiségekkel szemben erre  fel is jogosítja.

A röpirat szerint azt is mondta Moesáry 
a m agyaroknak, hogy: ..Ne ámítsuk m agun
kat. mások úgy sem engedik magukat ámítani*, 
ámde „a m agyarság nem volt képes ellent- 
állni a csábinak, a csalóka lénynek, hiúsága na
gyobb volt okosságánál, hatalmi viszketrege 
nagyobb igazságszereteténél. Bedig okulhatott 
volna 48-on. Nem okult. Balsorsa kövekkel 
dobáltatta  meg általa igaz, nagy fiát. (már hogy 
Moesáryt). talán egyedüli örökösét Deák Bé
ré néz bölcscségének. nagy szellem ének s fő
rendiházba lit'eráitatta haszontalan hízelgőit, 
h iúságának legyezgetöit, s ime, a  gyümölcs

már érik , avagy talán már m ég is  é re tt."  — 
De hát mit is követe tt el megint ez a hiti, 
ez a  nagy rálátó, ez a va ksággal m egvert ma
gyar faj, hogy a Deák bölcsesége örökösének 
ntelmeivel kollizióba ju to tt?  Hát mindössze 

csak annyit, hogy tiltakozik az ellen, hogy 
1000 évi nemzeti élet után a „néptörzsek44 
közé devalválják, oda valahová a  tutajos és 
drótos tótok, a kóborló czigányok, a Galicziá- 
ból beözönlő pájeszes zsidók közé, am elyek 
szintén néptörzsek. , V ér tódul a m agyar publi- 
czisztikai és a magyar sovén intelligenczia 
fe jéb e44; úgymond a röpirat, „micsoda, hát 
mi csak néptörzs vagyunk? .Mi, akik m ár 1200 
év óta átléptünk a  törzsszervezetböl a nemzeti 
szervezetbe; mi, ak iknek nemzeti és királysági 
szervezete 700 esztendeig élt és virágzott a 
Habsburgok nélkül és Középeurópa leghatalm a 
sahb állama voltunk?! így és hasonlóképen nyilat
kozik m ega paroxisinus mindenfelé s különbség 
ugyszólva, csakis az intonáczió szilajabb vagy 
szelidebb hangjában észlelhető. —  „Negyven- 
nyolczban sem akartak  a  magyarok néptörzs 
lenni s azért buktak el. Hirdették tele szájjá! 
a szabadságot, egyenlőséget, azt azonban ugy 
érte lm ezték , hogy csak ők egym ásközt legye
nek szabadok és egyenlők, avagy legföljebb 
még az is legyen szabad és velük egyenlő, a 
ki m egtagadja sajá t mivoltát s hozzájuk csat
lakozik, beléjük olvad. A nem m agyar embert, 
aki azt m agára s hozzátartozóira akarta  vonat
koztatni, azt megtám adták, hogy hazaáruló, n 
m agyar nem zet ellensége s börtönbe, bitófa 
alá burezolták. Ezért fogtak a nem magyarok 
1 848- óim fegy vert, ezért sikerült a bécsi huj 
togatás. De nem fogtak fegyvert a politikai 
m agyar nemzet ellen, hanem a faj m agyarság 
gőgje, praepotencziája ellen. Aki mást állit, az 
vagy nem érti a  dolgot, avagy pedig hazudik.“ 

Ily szépségesen, ily barátságosan, ily igaz 
ságosan indul a tót atyafi röpirata, mely atyafi 
egy alapjában becsületes és okos, de lényegé
ben m egtévedt elme perverz politikai doktri- 
nériá ra  alakítva okoskodását, oly té te leket 
m erészel felállítani, amelyek nemcsak a tö rté 
nelem igazságaival, hanem alkotm ányunk alap
törvényeivel is merően ellenkeznek, azok ellen 
izgatnak, az egységes államot fenyegetik , tehát 
feltétlenül a kir. ügyész bírálata a lá  tartoznak.

Mi pedig, akik nemcsak érteni vélünk 
ezekhez a dolgokhoz, hanem az igazságot is 
el szoktuk mondani, ak ár tessék az a tót 
ultráknak, ak ár nem : tisztünkben állónak is
m erjük bebizonyítani azt. hogy In valaki ezek- 
közül a dolgok közül történetet hamisít, akkor 
a röpirat Írója az; ha valaki hazudik, ugy a 
röpirat Írója az; s ha valaki m ég ma is, mint 
1848/9-l)en Húrban és társai, börtönbe való, 
ugy a röpirat Írója az.

Igen. igen. „a gyümölcs már érik. avagy 
talán már meg is é re tt44.

Mikor a m agyar fajt. a magyar nem zetet 
sajá t hazájában, saját nyelvén ily vakmerőén, 
ily perfidiával bcesmérlik és rágalmazzák, félre 
kell tenni minden kím életet, minden nagylelkű
séget. mert az efféle népség az ilyet ugy sem 
tudta és tudja  méltányolni soha.

üdvözölné a Szövetség megalakulását. Egyhangú a véle
mény arra nézve, hogy az Országos Magyar 

os missziót van hivatva teljesít oni és 
magyarságnak minik -Malii támogatására.

Ivz alkalommal csak két lapnak véleményével 
ismertetjük meg olvasóinkat.

Egyik a Budapesten megjeleni) „ M a g y a r  K ö zé rd e k * , 

y rövid fennállása alatt is .számottevő tényezővé 
fejlődött ki és erős magyar irányzatával a hazafias 
Ügynek már is igen hasznos szolgálatokat teljesített.

Ez a lap az Országos Magyar Szövetségről írva, 
kövei közöket mondja :

„Szomorú dolog az. ha egy országban az államalkotó 
elem kénytelen arra, hogy a maga istenadta természetes 
jogainak védelmére szövetségeket alapítson. Azaz hogy 
nem is istenadta jogokról van szó. Mi kiverekedtük, 
ezer eszlendön ál folyton mogmcgujuló harezban meg
szereztük a jogainkat azon a földön, ami elvitatliailanul 
a mienk, abban az államban, amit mi építettünk meg. 
S megépítettük újra meg újra, ha külső ellenség vagy 
belső tülekedésünk lerombolta a Szent István király 
koronájának hatalmi égisze alatt megépült, templomot, a 
magyar államiságot. Erőink ennek a nemzeti kincsnek 
a védelmében merültök ki. Arra már nem jutott belőlük, 
hogy a körül nyugodalmasaid) viszonyok, biztosabb 
határok között éíö nemzetek mintájára -  kifejlődjünk 
gazdaságilag is. A magyar föld sokszor parlagon maradt 
azért, mert a szántóvetönck ott kellett hagyni az eke 
szarvát a bábom okáért s a magyar mesterember 
műhelye sokszor maradt üresen azért, mert ki kellett 
menni a határra megvédolmezni a földel, a műhelyt, a 
hazái valami ellenséggel szemben. A czéliok szűz Máriás 
zászlói alatt nemcsak jámbor proczcssziókra indult meg 
a magyar, hanem verekedni és folyton és folyton 
verekedni, mig körül bölcs könyvekbe temetkezve épült 
a tudomány, háborítatlan csöndességben fejlődött az ipar 
és hatalommá lett a kereskedés. Folyton élet-halálküzdel
me! folytattunk nem tisztán a magunk javáért, hanem 
mindazoknak a nemzetiségeknek jóvoltáért is, amelyek 
mellettünk, velünk teljesen egyenlő 
élvezik a magyar állam jótéteményeit 
velünk egyenlő arányban osztozkodnak az állami lét 
fönntartásának terheiből). S az évezredes küzdelemben 
eljutottunk odáig, hogy állami létünk sok véráldozattal, 
gondban, bajban fáradhatatlansággal való föntartusa, 
jutalmául Magyarországon legelemibb nemzeti érdekeiért 
társadalmi szövetkezésekkel kell küzdeni a magyarnak.

Mindenki ur lelt itt. csak mi maradtunk szegény 
emberek. Mig a határokat vigyázza a pillantásunk idehaza, 
benn a nemzet testében megindul s terjed a bomlás. 
Nekünk verekedni kell legmakacsabb ellenségünkkel, 
Ausztriával s azalatt itthon az ellenség biztató pislogása 
állal támogatva, mindig csak Ausztriában bízva — 
aknamunka folyik ellenünk. Mintha áldás lenne rájuk 
nézve az, amit remélnek, hogy egyszer csak ossz 
roppan a talapzatba hírt vakond csatornák fölött az

Országos Magyar Szövetség.
Alig hangzottak el a kassai fényes gyűlésnek 

ázatni, az országos közvélemény már is mind 
sűrűbben foglalkozik az Országos Magyar Szövetségnek 
ügyeivel. Általános az érdeklődés és nincs egyetlen oly 
fővárosi vagy vidéki lap sem, amely ne

szolidaritásban és liberalizmusban akadna még 
párja e világon a magyarnak. Mintha elhajítani való 
lyukas köpenye lenne a Szent. István palástja, amiben 
nemcsak maga húzódik meg a magyar, hanem mind
azokkal egyetemben, akik ebben az államban élnek. 
A magyarázat, a légi a, ami a kétszer kettő: négynél 
tisztábban világítja meg azt, hogy közösek az utaink, 
hogy csak az cgylUthaladásban találhatjuk meg a 
jövendő boldogulás biztosítékait, hiábavaló. Az igaz. 
hogy nem is igen éltünk S nem is igen élünk ma se 
azzal a fegyverrel a nemzetiségekkel szemben, hogy 
fölvilágosítsuk ökot arról, hogy mellettünk boldogulhat
nak, velünk szemben soha. Hanyagság az, hogy kiszolgál - 
t:ltjuk őket a szájuk ize szerint hazudozó prófétáiknak. 
De kiszolgáltattuk s ma már annyira a lejünkre nőttek, 
hogy nekünk, az ö javuk védelmezőinek -  védi 
kell ellenük.



Beszéljünk azonban akármit, a tény az, hogy 
védelemre szorulunk a magunk teremtette államban. A 
magunk erejének végsőig való kilejlesérc. Különben 
toltál a sok testvér. Ezt, ha kissé megalázó is, el kell 
fogadnunk ténynek s ilyenformán ürömmel kell üdvö
zölnünk minden olyan egyesülést, amely a védekezésben 
marokra fogja a magy. r energiát. Ami munkára váltja 
bennünk a közönyt s egységes vezetéssel irányt szab 
annak az akcziónak, amellyel végre is útjába kell. hogy 
álljunk annak a törekvésnek, amely belliiről akarja 
szétszórni a kívülről hiába ostromolt épületet.

í'dvüzöljUk az Országos Magyar Szövolséget, amely 
— úgy látszik, nem hazafias frázisok özönével, bankettel, 
meddő ankétozéssel, biti szereplési ambicziókkal Iái a 
munkához, hanem dolgozni akar. Ks pedig azon a téren, 
amelyet elhanyagoltunk mindez ideig. Az anyagi jus
saink védelmével. Közgazdasági téren, amely terrénumnak 
a fontosságát bölcsen kitapasztalták a nálunk gyakorlatibb 
gondolkozása nemzetiségek. Szász, oláh, tót és szerb 
bank.k magyar földre pályáznak. S amilyen j«» gazdák 
vagyunk, sikerrel. Egymás után idegenedik el lábaink 
alól a magyar talaj és soha többé nem lesz a mienk. 
A nemzetiségi banknak az üzlet mellett politikai funk
ciója van. A maga népei javára Hezitál s természetesen 
még inkább a maga javára, a magyar pénz kizárásával 
akkor, ha nem magyar, liánom szász, tót vagy' olali 
birtok korül kótyavetyélő.

S mai .szétszórtságunkban lehetetlenül állunk evvel 
a tudatos akczióval szemben. Pedig bál ti magyar állam ! 
is van talán akkora pénzügyi hatalom, mint azok. akik 
megcsinálták a Tátra-bankot vagy az Alidnál.

Hozzá vagyunk azonban már szokva ahhoz, hogy 
amit a közjogi útvesztőben elmulasztunk, azt a társa
dalom pótolja a maga munkájával sa maga újabb és újabb 
anyagi megterhelésével. Teliál jöjjön a társadalom. De 
igazán jöjjön, mert szerle hullunk s igazán hontalanná 
válunk e hazában, ha olyan akadálytalanul folyik 
tovább a jogainkból, anyagi erőinkből való kifosztás, 
mint eddig. A tömörülés s a szövetségnek a nagy 
munkához arányos, segítő eszközökkel való ellátása 
igazában lelkes, akadályokat nem ismerő, a küzdelemre 
termett vezetés mellett — nagy hasznunkra válhatik 
azzal a talán kissé tág inunkaprogra urnái is, amelyet a 
szövetség előkészítő bizottsága maga elé tűzött.

Nem esünk bele a szélsőségekben járó magyar 
gondolkozás egyik betegségébe se. Nem mondjuk, hogy 
az egyesülés hiábavaló és nem esünk extázisba abban 
a tekintetben sem, hogy mit várhatunk tőle. A szövetség 
óriás területet ölel föl s gyönge lesz a nagy munkára, ' 
ha nem állunk a szolgálatába valamennyien. Mindazok, 
akiknek agyában tisztán áll a kép, amely a magyarság j 
pozicziójában bekövetkezik ebben a/, országban, ha útjába , 
nem állunk az erőinket sorvasztó aknamunkának s mind— | 
azok, akiknek pár. bár nehezen nélkülözhető forintjuk ! 
van a szövetség számára.

Általános érdeklődés és pénz nélkül a nagy munka 
el se kezdhető. Felsülés s szerte az ellenség között diadal 
származnék belőle, hallcluja afölött., hogy a magyar 
képtelen az erőkifejtésre. A magyar gyönge, a magvart 
kenyérre lehet kenni, mint a vajat s fölfalni.

Nagy kapituláeziúkban pedig éppen elég részünk 
volt már.

Ha azonban a magyar társadalom ezúttal meg
embereli magát s talpra áll, sikeres lesz a munka. Az 
élet és halál kérdése, van szóban. Ezzel szemben csak 
nem akarunk megmaradni a régi közönyben.

Nem kevésbUé lelkes hangon emlékezik me«' a 
„ L ip tó i"  is a Szövetség megalakulásáról. És erről már 
esak azért is örömmel veszünk tudomást, mert kiváló! 
súlyt helyezünk arra. hogy Eiptómogycben a Szövctsé— 
erős gyű. eret verjen. A tót túlzók az utóbbi időben 
oly mértékben kul'iválják Eiplómegyét. ||„<r, valóban 
hazafias aggodalommal kell látnunk ottani lérfoglalásu- 
kal. Alii azt is megelégedéssel konstatáljuk, hogy Lip
tóiján a Szövetségnek alapja megvan vetve és a L ip t ó i  

M a g y a r  S zö m tx é y , mely mozgalmunk hatása alatt ala
kult meg. bizonyára lelkes zászlóvivője lesz eszinéinknek. 
Az is remélhető, hogy az oszágos közvélemény megnyi
latkozásának súly a alatt azok is táborunkba állanak, 
akik hazafias törekvéseinkben ugyan eddig is velünk 
voltak, de a helyi viszonyok miatt eddig csak passzív 
álláspontot foglaltak el.

A „ L ip tó i '1 le lk e s  is m e r te tő  so ra i e z e k :

Kassán a napokban igen nagy jolentfíségü és 
figyelemre méltó testület alakult meg országos magyar 
szövetség ezinien. Ez a szövetség a legbeesesebb és 
legnemesebb lelada'ot tűzte ki c/.éljául : a magyarság 
között cra. kapcsolatot, megingatbatlan egy üvétartozásl 
létesíteni. Az < rők hadd fonódjanak szorosan. ellépbelei 
lenül össze, mert csak úgy őrizhetjük meg nemzeti

F e l v i d é k i  II i r a d ó
tételünket, magyar jellegünket, lm az ország minden 
vidékén és tájékán, legkivált a végvidékeken, a nemzeti- 
séglakta területeken élő magyarok íogúdzanak össze 
oly hatalmas sánczol, oly szilárdan álló bástyát alkotva, 
melyet semmi idegen befolyás, semmi agyarkodás és 
átalány meg nem dönt bet.

a z  uj szövetség czélja tehát ti legeszményibb, 
alapja nem önzés, semmiféle önös érdek nem vezeti a 
kezdeményezőket és vezetőket, hanem nagy, álható, 
iiazatias érzés, a nemzeti és fajszerotet. a magyar nemzet 
jövendő sorsáról való gondoskodás. Mert hiába, ha nem 
járunk együtt, lm széjjel húzódunk, ha nem érzünk, 
gondolkodunk egy irányban, akkor veszélyeztetve leltet 
géniuszunk, szabadságunk, fejlődésünk, haladásunk 
utján mindenütt szúró lövésekkel, zajló örvényekkel 
kell találkoznunk.

A magyar társadalomnak együtt keli munkálkodnia, 
együtt éreznie és együttesen cselekednie, hogy a 
magyarság nagy érdekei ntegóva legyenek. Csak példával 

II elüljárni, csak lelkes és hazafias érzéstől áthatott 
Tezclüembnféknek kell lőniük és a magyar társadalom 
nem fog idegenkedni, nem fog közönnyel viseltetni e 
szép és nemes mozgalommal szemben, nem latija majd 
távol magát e szövetségtől, annál kevésbbé, mert saját 
ügyéről, nagy nemzeti érdekeiről van szó.

A magyar társadalom meg lógja érteni a mozgalom 
élén állók intonczióját és közre lóg működni, hogy a 
magyarlakta vidékek is hozzájuk csatlakozzanak, a 
nemzetiségi vidékeken pedig lók ozat osan fejlődjék 
minden, ami nyelvben, érzésben, gondolkozásban magyar 
jellegűnek lenni jogosult.

Alkalmasabb időben nem is alakulhatott meg e 
szövetség. Most, amikor mindenünnen vész fenyegeti a 
magyart, amikor nyomasztó kétség, bizalmatlanság és 
bizonytalanság gyökeredzett meg kedélyünkben, ttom 
tudva, alig sejtve, mit rejt magában a jövő lilébe, amikor 
szünetelni kénytelen a mozgató gépezet: kétszerié j 
jobban érezzük szükségét egy ily. a nemzeti erőket j valami szomorú história lenni és nem is olyan fontos do- 
összevonó, egybekapcsoló és együtt tartó szövetségnek, i lóg, hogy e lap hasábjain foglalkozzunk vele. A legtöbb- 

A kuruc/ vezér, II. Rákóczi Ferenc/, városában szőr diákos csíny, fiatalkori könnyelműség és nőm a rosz- 
gy ültek össze a szövetség megftlakilói : a tradicziókból. jszaság oka annak, hogy a megtévelyedel^ ifjút kizárják

sürgetik, mit szóljunk minőin magyarajktt nemzetiségek V 
Ott — a közös seregben — is el vagyunk nyomva, 
(lyakran hallani a „Diimmor Slovak“-ot. De vájjon 
javulni fognak-e a viszonyok, ha ti magyar nyelv lesz 
a közös hadsereg magyarországi rászánok a vezénynyelvo ? 
Az, amit a tótokkal a lionvédszázadokban mi veinek, 
nem igen biztató. Nem beszélünk hasból, - tényekei 
mondunk el. A honvédeknél a „buta tót“ gyakoribb, 
mint a közös hadseregben a „dumnior Slovak", orré 
ezernyi tanunk van. Tudjuk, hogy lm olt, a honvédségnél 
valakiről megtudják, hogy intelligens műbőr és tóinak 
vallja magát, az ilyen katona, Itt mindjárt egy Moll ke 
készültségével és Napóleon zsenialitásával rakja le a 
tiszti vizsgát, az őrmesteri kardbojtot sohasem cseréli 
az arany tiszt bojtért.

Eddigolé csak a polgári hatóságok ellen izgattak 
a tói ultrák, most ni.g már a honvédség ellen is fordul 
niitscm kímélő epéjük s bár tudják, hogy a honvédségnél 
is, csak úgy, mint a polgári szolgálatban, a rátermettség 
nyitja meg az utat az illető fiatalembernek a felsőbb 
fokokhoz, mégis az ellenkező! mondják s a lót honvédek 
mellőzéséről mesélnek. Hogy pedig a magát pánszlávnak 
valló hadfi nem illik bele a magyar honvédség tiszti
karába, az csak természetes és ahogy most a szerb 
tisztok becsületesebb része a királygyilkosok ellőtt 
fordul, éppúgy nem tűrheti m ega magyar honvédtiszl kar 
kebelében azt a luíjlársat, akinek nem a magyar haza, 
a magyar nemzet a mindene. Hogy pedig ezt a lói 
ultrák megérteni nem tudják, jele annak, hogy sejtelmük 
sincs a katonának, a lisztnek, minden honfinak a haza 
iránti kötelességéről.

Kicsapott tót diákok.
R im a s z o m b a t .  UX)H. o ld . l - i :n .

Szomorú krónika!
Egy-két diák kicsapalása rendesen nem szokott

a dicső eseményekben gazdag múltból ihletet, hazafias 
lelkesedést meríteni; -moglobogtaUák a fos/.lányos 
lobogót, megharsoglal.ták az idövisclt tárogatót, igy 
szólítva föl az egész magyarságot a nemzeti kultusz 
mivolésére.

Es a nemzet ;i hivő szózatra az Országos magyar 
szövetség lobogója alá fog sorakozni, szem elölt fogja 
tartani nagy erkölcsi érdekeit, együtt fog dolgozni, tenni 
és cselekedni, hogy faji jellegünk csorbítatlanul meg 
maradjon.

Az együttes, vállvetett munka czélja az lesz első 
sorban, hogy ti ncmzoliséglakta helyeken kndarczol 
valljanak az állambomlaszló törekvések, meghiúsuljanak 
a hazafiadul! szándékok és diadalmaskodjék a magyar 
nemzeti szellőin, melynek elvitathatatlan joga, hogy ezen 
a darab földön, ezen a mi területünkön lért hódítson és 
fel nem tartóztatva diadalmasan háláljon.

Kell, hogy érdekéinkéi öntudatosan védjük, mert 
ha egykedvű ridegséggel csöndes szemlélői maradunk

az intézet köréből.
Ez a mostani eset azonban szomorú, olyan szomorú, 

hogy megdöbbenti az emberi.
A rimaszombati egyesül! protestáns főgimnázium 

igazgató választmánya legutóbbi ülésében a tanári kar 
véleménye alapján Itat tanulót kitiltott az intézetből, 
ezek közl i kettőt : Yieszt Dusánt és Kulisebek Milánt 
az ország összes tanintézeteiből való kitiltás végeit a 
vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz fel terjeszt el l.

a kicsapod diákoknak nagy bűnök volt.
Olyan bűnök, amely miatt méltán megérdemelték 

ezt a szigorít büntetést. Nemzetiségi tüntetést rendezlek 
a magyar haza ellen.

Mikor .1 többi diákok a kassai Kákóezy-kiállítás 
megtekintésével éleszlellék lelkűkben a hazaliság szett! 
tllzét, ez a hat gyerek ezt az időt arra használta fel, 
hogy a magok nemzetiségi ábrándjaik mellett tün
tessenek.1

Tulajdon képen nagyon gyerekes volt ez az egész
nemzetiségünk jogai ellen irányuló alattomos és nyílt j tüntetés. Elmentek Tiszoluzra vasúton. Tiszolczról Mu-

lörokvéseknck, ádáz tusuknak, úgy eltemetve önér- 
idilliket, magyarságunkat, saját sírunkat ásnék meg.

rányba gyalog, ott a vendéglőben egy üveg sör mellett 
tót nótákat énekellek, ezután felmentek a várba, útköz-

I'dvüzöljUk az uj szövetséget, mint a magyarságért! ben arról beszélgettek, hogy milyen másvilág lesz majd
harezolóknak lelkes csoportját, üdvözöljük, mint 

nemes eszme buzgó ápolóját és kívánjuk, lio; 
gesen akadjanak hívei.

A nemzeti követelmények 
világításban.

tót

Mikor a magyar nemzet majd lelkes reménvnvel. 
majd pedig mélységes aggodalommal lesi, várja a király 
elhatározását a hadseregre vonatkozó nemzeti kiváltságok 
dolgában, a tót túlzók, mint rendesen, amikor e nemzet 
megerősítéséről, felvirágoztatásáról van a szó. musi is 
félre állanak és mitscin akarnak hallani ennek a nemzet
nek kiváltságairól, azoknak teljesítéséről. Mikoi egy.egy 
túlzót bíróság ele állítanak, jó hazafinak mondja maga! 
s a magyar testvérének, barátjának, egyedid azonban 
ádázabb ellenségünk minden ellenségünknél. Halljuk 
csak. mi véleménye van a tót tiil/ók szócsövének, a 
„Nár. N’ov.“-nak a magyar vezeny nyelvről!

„Vannak egész ezrelék - úgy inon 1 amelyek
nek katonái nem magyar nyelvűek, söl majd minden 
ezredben vannak ilyenek nagy százalékban. Hiába fogja 
■ ' liszt magyar nyelven lelkesíteni a lót, román, szerb 
katonákat.

II:| .1 mnt'j'ari.k «r. íi nyelvüknek n kintiis linilaorag- 
ijra való elhanyagolása miaui sérelmeik

-,p i itt, ha majd a muszkák dicsőséges czát ja kiveri innen 
a kcményíejü (hlavatí) magyarokat, majd földerül akkor 
a napja a Xagy-Szláviának. A várban felírták a nevű 
kel tótul a ntenliá/, falára, mindenféle fél feliratok és 
tót jelszavak kíséret élten. Ebben az. utolsó tettükben már 
egy kis Istenkáromlás is volt, mert erre a falra Pelöli 
•Sándor is felirta a nevét annak idején, a mikor még a 
nyitrai tót lilikből alakult negyedik zászlóalj a kiömlő 
piros vérével pecsételte meg az igaz magyar linzaliságof. 

Hja, ez már régen volt.
\ áltoznok az idők, változnak az emberek és vál

toznak a gyerekek. Most már az országgyűlésen hun* 
goztalják n villan .i nem/,cl iségi képviselők a maguk 
liazaarulo eszmeit, a gyerekek pedig a dicsőséges muszka 
ezár jövendő uralmáról álmodoznak.

a  limaszombali főgimnázium igazgató választmány a 
helyesen cselekedeti, mikor a szigorú ítéletet meghozta. 
A vezetése alatt álló intézet a magyarság erős vára, a 
magyarság véd bástyája itt a nemzetiségi határon. Sok 
lót anyanyelvű, de tisztességes inagyarérzclinü tanulója 
van az intézetnek, a gyermekábránd pedig a legveszé
lyesebb. a legragadósabb. Ki kelleti irtani a bajt.

máskép nőm lehetett, viviscctio u.jún, nehogy 
tovább terjedjen. De különben is ezek a fiuk haza fial lan 
töltök által rászolgáltak a büntetésre. Az igazgató vá
lasztmánynak csak őket megbüntetni állott hatáskörében, 

voslását I tehát kiszabta a jól megérdemlőit büntetési.



L><! vizsgáljuk csuk a dolgot ogy kicsit lélektani 
szempontból. Ki itt a tulajdonképoni bűnös? Ezek a fiuk 
csakugyan olyan mogrtlgigüU gonosztevők lonnénok, hogy 
maguktól, mindeú külső befolyás nélkül tüntettek a ma
gyar haza ellen V

A fiatal lélek olyan, mint a virágos ág, amelyet a 
szellő ide-oda lenget. Hajladozik jobbra, hajladozik balra, 
a merre éppen a szellő hajtja.

Mikor a vizsgálati iratokat átolvastam, egy nagyon 
fontos dolog ragadta m ega figyelmemet. Mikor az egyik 
liut megkérdezték tanárai, hogy magyar honfinak tartja-o 
magát, azt felelte: „Én tótnak szülöttöm és tót vagyok.4,
A további kérdésre pedig, hogy nem tartja-o ósszeegyez- 
tothotőnok a magyar hazafiságot a tót anyanyelvvel, 
(!gcsz vakmerőén vágta a tanárai szeme közé: ,,Kn tót 
érzelmű vagyok, az apám annak nevelt, az apám is lót 
érzelmit. “

libben van az egyik mentsége a kicsapott diá
koknak.

A szülői nevelés csepegtette lelkűkbo azokat a 
kárhozalos eszméket. Es a mostani esetből egyúttal azt 
a szomorú tanulságot is vonhatjuk, hogy az iskolai neve
lés, legyen az bármily hazafias irányú és a gyerek lel
kére ható, nem tudja lerontani a szülői rossz nevelés 
hatását.

De nemcsak egyedül a szülői befolyás tántorította 
le a kicsapott diákokat a jó  útról, liiszon utóvégre 
igy családi viszonyaik ismerete nélkül neiu is lobot szü
leik felett pálczát törni, -- más dolog is volt, a mi ká
ros hatást gyakorolt a fogékony ilju lelkűkre. Mikor 
szállásaikon házmotozást tartottak, tankönyveik közt 
több tót nemzetiségi könyvet, rüpiralot és lapot találtak. 
A betű hatalma nagy. A belli megnomesit, de a bolti 
sokszor rossz útra is térit. Ezek a gyerekek, mikor 
megtanulták a leczkéjükot, összeültek a szűk diák-szo- 
báeskában és ott tót nemzetiségi könyvek olvasása által 
növelték ábrándjaikat.

Ks végül volt még egy körülmény, amely, ha nem 
is volt eddig befolyással a fiuk nemzetellenes érzelmei
nek fejlesztésére, de a mostani hazaellenes tüntetésük- 
nők közvetlen okozója volt. a kicsapott diákok ugyanis 
nem a magok kezdeményezésére, nem a magok eszmé
jéből csinálták a tüntetést. Két jeles, derék fiatalember 
akadt, aki vezette őket. Az egyik Uram János tiszolczi 
ág. ev. tanító, a másik pedig Cscch Sámuel kolozsvári 
joghallgató, — a mint ők magukat nevezik Ján Uram 
és Szamo Cscch.

llát ennek a két derék dzsonllmonnok jutott 
ebben az egész dologban a legpiszkosabb szerepe. Az 
egyik tanító, a másik joghallgató, tehát egyiket sem 
lehet mái gyerekszámba venni. Tetteik beszámíthatók, 
nem gyerekes ábrándból fakadnak, de megállapodott 
hazaellenes gondolkodásból.

Kettőjükhöz, állítólag még egy keroskedösegéd 
szegődött és igy hármasba vezették az ábrándjaiktól 
elvakult gyerekeket. Hizlalták őket a tüntetésro, elkezd
ték énekelni nekik a „Hej Slovácit" inog a „Nad Tatrov“-ol, 
felírták tótul a nevüket, hogy a többi gyerek is utánuk 
írja. ................................

Bizony, igen tisztelt uram, Ján l ram es ön is Samo 
Cscch, meglehetősen otrombán’cselckedlek Önök. A kis
hont i ág. ev. csporosség és a kolozsvári Foroncz József 
tudományegyetem, mint az Önök felettes hatóságai 
bizonyára tudni fogjak a kötelességüket Önökkel szem
ben. Az is lehet különben, hogyha kérdőre vonják 
Önöket, hát egyszerűen letagadnak mindent, amint már 
ez ilyen alkalommal szokás. Biztatásul megnyugtathatom 
Önöket, hogy a kicsapott diákok mindnyájan Önökre 
vallottak. A vallomásuk ott van jegyzőkönyvbe véve a 
rimaszombati egy. prof. főgimnázium irattárában és eze
ket a terhelő adatokat a gimnázium annakidején felettes 
hatóságaik rendelkezésére fogja bocsátani. 'I'.

H Í R E I N K .

Személyi hírek. E r d é ly  Sándor, v. b. t., t. volt 
igazságügy miniszter, ki családjával együtt a nyári hó
napokat már évek óta Stubnyafürdőn szokta tölteni, ma, 
vasárnap családjával együtt Budapestre haza utazott.

///. . lu s tl i Györgyéé, főispánunk neje, több heti fő
városi tartózkodás alán a múlt héten Ncczpálra vissza
érkezett. — G r ó f  N y d r y  Kálmán főrendiházi tag, ki a 
nyárnak egy részéi családjával együtt turóezmogyci bir
tokán. Szentpeleien töltötte, hétfőn Pozsonyba utazott, 
ahol a telet tölteni fogják.

Hatvan évig tanító. Alig van ember Turócz- 
vármegyében, aki ne isnurné K ic h tv r  Józsefet, a felső- 
stiibnyni, most már állami iskolának becsületben mog- 
öszült, derék igazgató tanítóját, aki immár fit) esztendője 
végzi a néptanító terhes, de nemes, szép munkáját. Ks 
milyen lelkesedéssel, milyen szeretettel végezte. A 80

éves öreg úr még a múlt tanítási évben is kitűnő eredményt 
mutatott fői iskolájában és valóban megható voll szem
lélni azt a szoretottoljos bánásmódot, amelyet tanítványai 
iránt tanusitoM. De nem is lőhetett ez másként, mórt 
hiszen annak a kis embernek apját, anyját, sőt a nagy
apját meg a nagyanyját is ő tanította. Kevés ember él 
Felsőstiilmyán, akinek Kiohtor József ne lelt volna a ta
nítója. Hatvan év magában véve is nagy idő, hátba 
még hozzátesszük, hogy ebből a nagy időből f>6 eszten
dői a folsöstubnyai iskolánál töltött! Az érdemes öreg 
urnák f>0 éves tanítói szolgálata alkalmából, ezelőtt 10 
esztendővel Ö Felsége a király az aranyérdemkeresztet 
adományozta. Nemrégen pedig 40 éves szolgálati emlék
érmet nyert Ö Felségétől. Hosszas szolgálnia után végre 
is nyugdíjaztatását kérelmezte, amit a közoktatási mi
niszter meg is adott, biztosítván részére eddig élvezett 
teljes fizetését nyugdíjul. Wlassics Gyula közoktatási 
miniszter egyben megbízta a vármegye kir. tanfelügye
lőjét, hogy Richter Józsefnek, hatvanéves mindig sike
res és hazafias munkásságáért legteljesebb elismerését 
és meleg köszönetét nyilvánítsa, a  meleghangú elismerő 
oklevelet Berocz Gyula kir. fanfelügyelő ma fogja át
adni Felsőstubnyán a község, a tantestület jelenlétében. 
Szívből kívánjuk, hogy jól megérdemelt nyugalmát so
káig élvezhesse.

— Áthelyezett állomásfőnök. A kassa-odorbergi 
vasul igazgatósága V la z e r  Tivadar ruttkaj kassa-oder- 
borgi vasúti állomási főnököt, amint orröl már megem
lékeztünk, hasonló minőségben Gölniczbányára helyezte 
át. A vasuligazgaíóság ezen rendelkezését most megvál
toztatta és Plazer Tivadart az üzlet vezetőséghez Tosehonbo 
osztotta be. A midőn erről bírt adunk, a legteljesebb 
elismeréssel emlékezünk inog a távozó állomásfdnüknok 
rultkai’ működéséről, akit egyenes, férfias nyíltságáért 
és hivatali pontosságáért mindannyian tiszteltünk és 
becsültünk.

UJ osenúőrőrsők- Annak idején már említést 
tettünk róla, hogy Turóczvármegyében újabb csendőr- 
őrsök fognak folállittatni. Ezek az uj őrsök S z u c s d n y b a n  

meg T o tp r ó n d n  fognak elbelyeztetni. Az őrsök számára 
már a laktanyák is ki vannak bérelve és azokba már 
legközelebb bevonulnak a csendőrök. Kunok az intéz
kedésnek jó  hatását mindenesetre megfogjuk érezni, mórt 
különösen a kúborczigányoknak garázdálkodásai már 
már tűrhetetlenek voltak.

Néptörzsek Néhány szó a budi parancs feletti 
vitához. Ez alatt a czim alatt egy magyarnyelvű perfid 
röpirdt jelont meg, amellyel külön czikksorozatban fog
lalkozunk. Mint értesülünk, ezt a rüpiralot sok ezer pél
dányban nyomait: k és a múlt bélen küldöttek szét az 
ország minden részébe.

— Miniszteri kiküldött Znlóváralján. Nemcsak 
Turóczvármegyében, de a Felvidéken, sőt még azontúl 
is sokan ismerik a znióváraljai müfaragó iskolát azok
nak a szép munkáknak lévén, amelyek ebből az inté
zetből kikerülnek. Daczára a felmutatott szép eredmény
nek és annak, hogy az intézet minden kiállításon, leg
utóbb a zsolnai iparkiáilitáson is a legelső díjjal lett 
kitüntetve, mégis a létért való küzdelemmel kell ennek 
az iskolának viaskodnia, mert az általa élvezett állami 
segítség a szükségletek fedezésére távolról som elegendő. 
Az intézet ügyeinek rendezésére már több Ízben tétetett 
föltorjeszlés úgy a közoktatási, mint a kereskedelmi 
miniszterekhez, anélkül azonban, hogy az intézi t hely
zete változott volna. Most azonban kedvező kilátások 
vannak arra, hogy a znióváraljai müfaragó iskolát a 
kereskedelmi miniszter veszi kezelésébe, akinek inkább 
módjában van az intézetet fejleszteni. A keroskodelini 
miniszter megbízásából J id n h e g y i Aladár, a kereskedelmi 
minisztériumhoz beosztott szakiskolai igazgató járt a 
múlt. héten Znióváralján s lie rec z  Gyula kir. tanfelügye
lővel együtt megtekintették a müfaragó iskolát, moly a 
miniszteri biztos véleménye szerint is megérdemli a 
fokozottabb gondoskodást. Remélhető, hogy az intézőt 
nemsokára szebb jövőnek néz elébo.

BÚOSÚSZÓ. Halkó Zoltán ruttkai esperes-plébá
nost a rokonszenvnok számos jelével vették körül liivci 
abból az alkalomból, hogy Ruttkáról Nagy-Dácsára át
helyeztetett, Tisztelői és barátai búcsúlakomát rendeztek 
tiszteletére, amelyen számos felköszöntöben méltatták a 
távozó érdemeit. Halkó Zoltán e bét elején Turóezszcnt- 
mártonban tett búcsúlátogatásokat és ahová el nem ju t
hatott ez ufón mond Istonhozzádot!

Stelner Samut, a turóczszonlmártoni kereskedelmi 
és hitelintézetnek könyvelőjét, akitől lapunkban is több 
tartalmas közgazdasági czikk jeleni meg, a szolyvai 
takarékpénztár főkönyvelőiévé választották meg. Stcinor 
Samu uj állását már a napokban elfoglalja, mert az uj 
intézetnek szervezése is reá bízatott.

Helyreigazítás. Kapunk előző számában a eel- 
lulosegvár közgyűléséről szóló /•sikkünkbe több érte-1

F e l v i d é k i  H í r a d ó
lemznvnró sajtóhiba csúszott he. így nem 8750, liánom 
8750 részvényre volt szükség, hogy a részvényesek há
romnegyede képviselve legyen. Ugyancsak ebben a 
czikkbon a vége felé azt említettük, hogy ilyen dolgot 
a világ ogy államában sem engednek inog, a mire a 
szedő azt találta kiszedni, hogy nem engedik meg ezt 
ö k  som, ahelyett hogy a kéziratnak megfelolöleg czl szedte 
volna, h o g y  n e m  e n y e d jü k  a z t  m e g  m i  sem .

— Tlsztujltás Körmöozbányán, Az üresedésben 
levő városi pénztárosi állásra Selmából Gyula, a szám
vevői és közgyámi állásra podig Budinszky Sándort 
választották meg egyhangúlag; Blitz Danó pedig szó- 
többseggel lett városi iktató.

Tüzek. Vasárnap osto két helyen is pusztított 
a tűzvész mogyénkbon. N a y y c se p w é n y b e n  este 9 óra felé 
ütött ki a tllz és elhamvasztotta Vl.adár Kálmán, Vladár 
Pálné és Kassuba birtokosoknak esiírjoit, Kassubának 
ezenfelül összes gazdasági épületeit. A csűrökben benn- 
égclt a behozott gabona és igy elég tetemes a kár. 
Legtöbből szenved Kassubiij akinek semmije sem volt 
biztosítva. A nagycsopcsényi tűzoltók a kiscsopcsényiok- 
kol karöltve derék munkát végeztek és ennek köszön
hető, hogy a tűz tovább nőm terjedt. G y u la fa lv d n  id. 
Bulyovszky Simon földbirtokosnak ugyancsak estefelé 
gyuladt ki csűrje, majd tüzet fogott a juhakol is. Ezek 
le is églek. A kár igy is elég tetemes, bár minden 
biztosítva volt. L ip td s z e n tm ik ló s r d l Írja levelezőnk : E 
héten H e n e d e k fa h d n , mikor a falu népe nyugalomra 
tért, Biz ütött ki és rövid idő alatt öt gazdának a lakó
házai, csűr jói és istállói a tűz martalékává lett, A gaz
dák biztosítva voltak.

— Véres verekedés. Vasárnap délután, mint más
kor is rendesen, a községbeli korcsmában gyülekeztek 
a raltkóiak, akik egyidoig csendesen viselkedtek, mig 
a magukba szedett pálinka tel nem bátorította őket. 
Erre azután Bal ej János meg a szomszédjai között va
lami ügybon olyan szóváltás, majd verekedés fejlődött 
ki. a milyent a különben csendes raltkóiak még nem 
láttak. A pálinkás üvegek csak úgy röpködtek. Számo
sán megsebesültek, de legrosszabbul járt Balej János, 
akinek a fejét beliasitották. Állapota életveszélyes.

— Gyanús halál. A múlt napokban súlyos boté- 
gén hozták be a turóczszentmártoni megyei kórházba 
Jancsik Ferencz szklenói születésű lakost, aki néhány 
nap múlva el is lialálozott anélkül, hogy tulajdonképeni 
baját megállapítani lehetett volna. A kórházi főorvos je 
lentése alapján hivatalos bonczolást rendelt el a kir. 
járásbíróság, amely megállapította, hogy Jancsik gorincz- 
oszloprepcdés folytán balt meg. csendőrségi kutatás 
pedig azt eredményezte, hogy kitudódott, hogy Jancsi- 
kol Turániján, ahol mint cséplő volt munkában, vere
kedés közben ütötték meg, ami halálát okozta. A vizs
gálat folyik.

- Késelő taliánok. A heves olasz vért még a 
felvidéki bűvös kiima sem képes mérsékelni, aminek 
ismételten jelét adták a kassa-odorbergi vasat vonalán 
Rieka környékén dolgozó olasz munkások. Ezek vasár
nap délután mulatozni kezdtek és az lelt a vége a 
mulatságnak, hogy a velük dorbezoló szomszédos köz
ségi embereket jól elverték, sőt néhányat talián módra 
jól meg is szurkáltak. Remélhető, hogy a szuesányi 
csondőrörs fölállításával ezek a vasárnapi mulatságok is 
meg fognak szűnni.

Hölgy közönségünk figyelmébe. Strausz Manóné, 
kinek modern berendezésű női divatüzlctét a közönség 
már eddig is megérdemelt pártolásban részesítette, a 
napokban érkezett haza budapesti és bécsi útjáról, amely 
alkalomból nemcsak a legdivatosabb őszi és téli kala
pokat, de őszi és téli kabátkákat és palettokat is ho
zott magával oly Ízléses kivitelben, amelyek a legmaga
sabb követelményeket is kielégítik. Egyben arról is 
értesítjük hölgy közönségünket, hogy St ráuszító ogy ki
tűnő ízlésű hölgyet szerződtetett és igy nemcsak kész 
árukat adhat, de mindennemű átalakításokra is jutányos 
áron vállalkozik.

— Turóczmegyel vadászegylet. A turóezmogyci 
vadászegylet f. évi október hó 11 én délután 2 órakor 
a tsztmárloni in. kir. erdögondnokság hivatalos helyisé
gében értekezletet tart, amelyre az egyesület, tagjait ez
úton is meghívja az elnökség.

Szerkesztői üzenetek. -
P. K. Tudomásunk van annak a töt egyház-iskolái lap

nak kirohanásáról, amely azt irta fönumkatársunkról, hogy az 
iparostanoncziskola növendékeit „mc<jmtlclye*tc‘-, már t. i. azzal, 
hogy magyarrá tette ököl; de az efféle veszettségi tünetekre ini nem 
vetünk ügyel, mert az ilyen gyásztótoeskák szidalma legszebb 
dicsérete a magyar embernek. Körmöczbánya B Szívesen Iái 
jnk ugyan munkásságát, de Körmöc/.bányán már van teljesen 
meghízható munkatársunk. — Nyitramegyei Ellenőr A eserepél- 
dányt mi is megindítottuk. P. Z. Szívességét igen köszönöm. 
I.eliet, hogy a közgyűlésre magam is átmegyek.

Felelős s/.erkesztö : llo rec* . i l la .  
Fömunkatárs : II sinII Jsínow .
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LINIMEKTííM CAPS. COMP.

••dj-«ysry<-l «s ik„Ricbltr“czóg- 
cl. - Mi f., 1 k. 10 f. OS 2 k.

j 2392. sz. tk. 1903.

Árverési hirdetményi

■ÍVA trsztonai kir.
! közhitre teszi, hogy LiliosjlK Kvjak .1 
1 iAt.iil- íbiii (art. Szkuncsik sz. Simáin

kivonat.
< kiinyvi hatóság

Hitelt nyújtok
városok, községek, legi s Kiég1 - 2 —3 évre (kamat nélkül):

megyék, vizsznhúlyozó társulatok, mérnöki hivatalok. 
Szövetkezetek. nagyobb uradalmak s más hitelképes 
egyéneknek. A hitelnyújtás szőlővesszőre és borra 

néni vonatkozik.
Figyelm eztetés. ----

Kgv idő óta tapasztalható. Iiogv a versen vezégek 
szóda Víz/  töltéséhez ..M. Fasal cs. és kir. udvari szál

ellátott palaezkokal 
ak. tízért nagy súlyt fektetek arra, hogy a I. 

közönséget figyelmeztessem, hogy a szódavíz csak akkor

végrehajt a-
.......................  (B'nlla
Péter llgwéd Ügygondnok által képviselve; végrehajtást 
szenvedő'elleni 300 kor., ennek 1000. május 5-töl járó 
8% kamatai. 72 kor. költség, valamint 70 kor. f>(5 fillér 
töke. ennek 1002. július M-töl járóf»% kamatai, 00 kor. 
40 fillér megállapított költség s 10 kor. *0 fillér jelen
legi s még felmerülendő árverési költség kielégítése 
égett a trsztenai kir. jbiróság területén levő, Alsó- 

lipnicza község határában fekvő, az silsólipniozai 02. sz, 
rjkönvvbon A. I. 84/000. urb. tel. 3 - 38. sorsz. a. foglalt 
s Szíamosik Ignácz, Vnenk János s neje sz. Kupesik 
Karolina, Sz.lamesik sz. Simala Karolina nevére egészben 
irt ingatlanra 320 kor. kikiáltási árban : II. azon községi 
1300. sz Ijkönvvben A. I. urb. tel. 1 sorsz. alatt foglalt 

' ...................... I

3333. sz. a. kelt igazságllgyminisferi rendelet 8. 8-ábau 
kijelölt óva,lékképes értékpapírban a kiküldött kezébe/ 
letenni, avagy az 1KK1 : IA . t.-ez. 170. $-a értelmében 
bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiál 
lilotl szabályszerll elismervényt átszolgábatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
Trszlenán, 1003. évi július hó 28-án.

Frenyó, kir. aljárásbiró.
2395. sz. tk. 1003.

Árverési hirdetményi kivonat.

közhírré teszi,
miül llUnyvi íuuósáK 

empler Simon mint l.ázár Svran
latónak Kr:....... "  ‘
i lakosok , 

fillér töke,

íratnar József 
: végrebajlAs! 
nnek 1003. ju 15-

Szabii lesik Mária , 
elleni 1213 kor.
járó 5% kamatai és 12 kor. 30 fillér jelenlegi 
felmerülendő árverési költség kielégitéso végett a trsztenai 
kir. jlnróság területén levő, Oszada község határában 
fekvő, az oszadai 211. sz. tjkönyvben A. I. 1/38. nob. zalla 
I -48. sorsz. a. loglalt s Kramár.József nevére '/- 
irí ingatlanra 281 kor. kikiáltási árban ; II. azon 
300. sz. tjkönyvben A. I. 1. sorsz. alatt foglalt s Kramár 
József nevére irt felépítményre 200 kor. kikiáltási árban 
III., azon községi 290. számú tjkönyvben a. I. 1. sorsz. 
alatt foglalt s Kramár József s neje szili. Szalud,-sik Mária 
nevére egészben irt felépitményio 800 kor. kikiáltási 
árban s ugyanazon tjkönyvben foglalt talajra öO0 kor. 
kikiáltási árban .a végrehajtási árverést elrendeli és Iio-t  
a fennebb megjelölt ing'liánok az 1903. Óvl 
hó 15 lk napján d. o. 10 órakor Oszada kr, 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapiíotl kikiál
tási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok
Szia mesik sz. Kozák Mária, l.ihosilh sz. Szkocsik ’ be,-Sárának 10°/0-át, vagyis 28 kor. 10 fillér, 20 kor,
‘ • s Szlamcs'k sz. Simala Karolina nevére egész- kor. s 00 korona készpénzben vagy óvadék képes p.pirbiui vagy „

JA. t.-ez. 42. § ábarí jelzett ártól.

származik a i gyáramból, ha a palaezk dugóján ezégem :

ián |<-izeit ai tol vauimul számi 
bor hó I-én 3333. sz. a. kelt

M. Fasal cs. és k, udvari szállító Teschen
van beégetve. — Egyúttal tenlarlom magamnak azon 
ezégekef, akik ,-zégnyomásommal ellátott palaezkokal 
használnak szódavíz töltéséhez, védjegvmogsértés miatt, 
büntetőt,örvényileg üldözni.

fii. Fasal, ,L“

ben irt ingatlan talajára 20 kor. kikiáltási árban s azon az 1881. 
tjkönyvben ugyancsak nevére irt felépítményekre 320 kor. tolt és az 1881. . . .  .............
bikiiiilási ár hit ii ;i váKivli:ijtási árvorésl olritn.litli ás lio«y iga zsáslt-ry in in isv.l <1 ri ron.U.l.tt. K. jj-ában kijoliíll oviul,-k- 
••I liimohh niCKjnlim in.snll.mnk a/. 1963. Óvi október kái.ns árli'kiiaiiilhiiii a kikllhltm közelii'/. letenni uvi-v 
bó 14 napján d. e. 10 lírakor Alsólipnicw Utasé*- zn ISKI. I.x. t.-cz. n o . s-a értelmében a liáiiiiiiiéiiznek
házába....... ogUrtiliííló nyilvános árvoreson a megilli.- a hirósái'iiál elóhmes olhelvezésérül kiálliln.l sznhálvszor li
l.itott kikiáltási áron alól is oládalui fognak. olismorvónyl. ákszolgállami.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10%-át, vagyis 32 kor., 2 kor., 32 korona : 
készpénzben, vagy az 1881: I A . t.-ez. 42. ij-ában jelzett, i 
állott ammal számított és az 1881. évi november bó 1-én j Frenyó, kir. aljárásbiró.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Trsztonán, 1903. július bó 30 án.

Már

1 koronáért

5 0 , 0 0 0
körömi nyerhető

ORVOS-
Miír

1 koronáért
5 0 . 0 0 0

korona nyerhető

1

Budapest, IV., Váczi=u. 1 fa.

Főnyeremény:

E. ért.
Egy sorsjegy ára 1 korona.

Miután a húzást m ár október elején m egtart
juk  és a sorsjegyek nagy kelendőségnek örven
denek, ennélfogva tisztelettel kérjük, hogy a sors
jegyek bevásárlásával ne tessék késni, hanem 
nagybecsű megrendelését szíveskedjék lehetőleg 
azonnal elintézni, mert a húzás m ár

folyó évi október hó 10-én lesz.

Orvos-sorsjáték központi irodáját 
B B S i P K l ,  IV . ,  V Í C Z M t S Z i  1 7  a .

Sorsjegyek ktiplial.ók helyben: 
Felvidéki Híradó kiadóhivatalában, 
továbbá minden dohánytőzsdében 

és minden vidéki városban.

Kiadótulajdonos ő z t . Moskoczi Fereaczné

PÉNZT moU iM -ii/l, liavonkint looo koronáig keresln-t 
mindenki tisztességesen min,len szakiaineret nélkül, 
Küldje be czimót E. 465. jelige alatt a következő 
cziinre : Annoncen-Abteilung des ,,Merkúr" Mannheim.

Mcerfeldstr.
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