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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra ezimezve 
‘ Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

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

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

Egy cseh-tót pamflet.
in.

0  rflbh  v  magyarosítás.

A pam flet :Mk fe jeze te  a  tauUgyről szól.
A tó toknak  sem  tudom ány-, sem  m űegye

tem ük  n in csen ; n incsenek fő- és szakiskoláik , 
de m ég egye tlenegy  közép isko lájuk  sincs, 
nolut ilyenek len tiir tá sá t az 11. n. nem zetiségi 
tö rvény  nekik  m egengedi. A tó t anyanyelvű  
ta n u ló k a t m inden, a m agánéle tben  is k ie jte tt 
tó t szóért vagy elfü työlt tó t d a lé r t m egbün te
tik s a le g c s e k é ly e b b jé t  nem zeti ny ila tkozat
é i t  k izárják , lüou-ban az ep e rjes i evang. ideo
lógiai intézetből h a t theo logust zá rtak  ki, mivel 
m ag u k a t eg y ü tt le fén y k ép ez te iték  és  neve iket 
tó tu l ír ták  a  fén yképek re  kölcsönös em lékül. 
N agy szám ban zártak  ki tó t ta n u ló k a t a  po
zsonyi, vágujhely i (?), késm árk i, losonezi, lévai 
é s  selm eczi iskolákból is. Az eperjes i e se t 
egym aga is igazolja, hogy a  m agyarosítás az 
ő rü le tig  megy.

T an áro k , ak ik  szü le tett tótok, nem m ernek 
nyilvánosan  tótul beszéln i; o lyko r ném etül 
beszélnek , ami nem anny ira  tilos, de tótul 
beszélni az t je len ten é , hogy hazaárulók .

Némely tanárok  bensőjükben tót hazafiak, 
de ezt m int valami irtózatos bűnt e lre jten i 
ig y e k e z n e k ; m ég a  sa já t gyerrttékciic előtt sem 
m erik ez t bevallan i, a k ik e t nem m ernek  tó t 
nem zeti n eve lésben  részesíten i s igy tö rtén ik  
azu tán  igen g yak ran , hogy jó  tó t hazafiak 
g y erm ekei apáik  sze ine lá ttá ra  elnem zetlened- 
nek , a s a já t nem zetüke t gúnyo lják  és elsza
kadnak  tőle.

„M ikor ezt a v áda t leirom Írja a  pain- 
fie tiró  szám os tény leges  e se t lebeg  a 
szem em  e lő tt, m int a  hogy ebben az ira tban  
m indenképen csak  az igazságo t igyekezem  
m egm ondani. Ism erek  ta n á ro k a t a  1 ótságon, 
ak ik  m élyen és  igazán nem zeti érte lem ben  
é rez n ek , ak ik  népük szom orú sorsán k ese rű  
környékét on tan ak  és ak ik  ezen tisz ta , m agasz
tos és á rta tla n  érze lm ük  m iatt egész  éle tükön

á t re tteg n ek , m intha em berö lés t k ö v e ttek  ese tb en  tú lságosan  enyhe is volt. M ert am ely 
vo lna e l .“ serdü lő  g yerekem  bei* m ár 14— 20 év e s  korában

Az iskolai szabályzatok  értelm ében  a  taná- mAs hazafiságot, m ás nem zete t, m ás ó h a jo k a t 
rok az isko la igazgatóság  engedőim ével eg y es  és  tö re k v é se k e t ism er m agyar hazájában , mint 
n y e lv ek e t m int rendk ívü li ta n tá rg y a t tan ítha t- m agyart, ső t anny ira  gonosz, hogy s a já t  külön 
mik s itt-ott tan ítják  is a  franczia , horváti, tó t h azaíiságá t a  m agyar nem zet gyű lö le tév e l 
angol, ső t az orosz ny e lv e t i s ; de  ja j lenne táp lá lja , s m indezt m ég fitogtatn i is m eri, az 
annak a  tanárnak , ak i a  tó t nyelv ta n ítá sá ra  e ljá tsz o tta  az t a  jo g o t, hogy e haza  bárm ely 
m erne kérn i engedelm et. Ezt a  m erészségét isko lá jában  is ennek  k edvezm énye it és  á ld ása it 
ugyancsak  d rágán  fizetné meg. A zokat a  tó t é lvezze , az t ki kell onnan lökni, m int a  hogy 
könyv tá rak a t, am iket nehány tan ítóképző  inté- a rílliös b irk á t sem  tű rik  m eg az eg ész ség e se k  
ze tben  és  g im názium ban szervez tek , az illető  ak lában . M ert azoknál a  k ic sap o tt tó t diákok* 
igazgatók  p aran c sá ra  vagy a  pad lásra  v itték , nál nem a  fo tográfiák , tó t a lá írások , dalok  s 
vagy - elégették. M ekkora foka  a  d u rvaságnak . « m ás efféle á rta tla n  dolgok sze rep e lte k  sü 
lni m iv e it 'e m b e r  k ö nyveke t k ép es  e lége tn i 1 lyositó körü lm ényekü l, hanem  az, hogy mind- 
A m últ század  (ii)-as éve iben  a  földhöz rag ad t, egy iknél m egrögzött m agyargyü lö ie t állap itta- 
szegéuy tó t nem zet három  fe lekeze ti gim uáziu- to tt meg, am ely egész v ise lk ed ésü k e t je llem ez te , 
m ot a lap íto tt s a já t k ö ltsé g én : egy  fögim ná- U gyanezért, a m agyargyü lö ie t vt -m erő szitá- 
zium ot N 'agyrőczén, egy  evang . algim názium ot sá é r t zá rták  be a  három  tó t gin .lázium ot és 
T uróezszen tm ártonban  é s  egy r. katli. algim ná- a  M aticát is ;  az pedig, hogy valahol tó t  könyv- 
ziuinot Z n ióváralján . A T isza K álm án korm ánya tá ra k a t e lé g e tte k , rá togás , hazugság , éppenugy  
mind a  három  gim názium ot 1874'ő-ben bez á ra tta  m int az, hogy m agyar közép isko lákon  tan áro k  
és vagy o n u k a t e lkobozta tta . A „S loveuská  lé tezzenek , ak ik , bá r a  tó t tidzók é rze lm eit 
M atica“ nevű eg y e sü le te t , am ely e t a  szegény o sz tják , tó tu l beszélni nem m ern k. Az igazság  
tótok nem zeti m űve lődésük  em elésé re  és támo- ll55> *10Sy a l£>t £ ed e tü  ta n á r k ö te le sség én ek  
g a tá sá ra  nehéz áldozatok  á rán  a lap íto ttak , ism eri szivében és  le lkében  m agyarrá  lenni, 
187:, ben sz in tén  fe lo sz la tták  és  kö rü lbe lü l lm a  m agyar hazafias n ev e lés  szo lgá la tába  
100,000 fo rin to t érő  vagyonát, közte  a  császár- lép, - am it pedig a  tó t izgatok  bűnnek  tün- 
n ik J 000 forintom k e g y a já n Jé k á t is . elkobozták , J e tn e k  te l, ren eg á to k n ak  m ondva azokat, ak ik  
Az irtóza t és  m egbo tránkozás  k iá ltá sa  hangzo tt ahhoz a  m agyar nem zethez h ívek , am elyhez 
a k k o r  vég ig  a  T ó tságon  és az egész  n em zet!tö rv én y , tö rténelm i trad icziók , h iva ta los köte- 
„ ié |y  g y ászba  borult. le sség , no m eg érzelm i v iláguk  is fűzi őket.

Hát mindezek tübbé-kevésbbé faktumok, 
amiket a magyarság se nem tagad, se nem Krajai],
szépít. De ha a pamflet Írója tényleg az igazság
és a  tó t nép ja v a  é rd ek é b en  ir ta  vo lna m eg  (Uj hazafias tót lap.)
b ro sú rá já t, úgy a k k o r  m indezeknek  az okát is Alig két hete, hogy lieszlerczebányán, az oltani 
e l k e lle tt vo lna m ondania. M ivel azonban nem magyar társadalom vezérférfiainak kezdeményezésére, 
az igazat m egm ondani, hanem  rágalm azni vo lt j ;l |((1 köznépnek hazafias irányú olvasmányokkal leendő 
a  szándéka , az e s e te k e t rik ítóan  kiszínezte , ellátását s a tót túlzók törekvéseit ellensúlyozni hivatott 
az o k o k a t e lh a llg a tta , ráad ásu l pedig  itt-o tt j egyesület alakult „Hazafias olviúsjtjányokat terjesztő egye- 
lllég hazudott is. stllct“ név alatt. Ez egyesület a tót köznép számára

V alahány tó t ta n u ló t k izá rtak , milldmeg- lapot iiuliíoit, melynek első száma f. hó 20-án jelent 
annyi  m egérdem elte  so rsá t, an íely  a  leg több meg. Czime: Krajan (Földi); megjelenik hetenként,
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A modern világfi.
(.lellenirajzi.

A „Felvidéki llirniló" eredeti táiv/.ája.
Ina : Cselkó József.

.Mi: köveid ma a lárwulnlmi csilla modern vilagliiol ' 
Követeli miiulenokeléll sut, óvakodjék átlói, nehogy 

kozlónak ninjók föl. Ez pedig épp úgy vonatkozik a 
mint a szrdlemre is. Meri majdnem úgy lalszik. 

,.rV ma már a szellemességet. meglehetősen elavull 
dognak inrlják. Söl ahhoz kell értenie a modern 
láglinak, hogy kissé ügyetlennek, csellennek láiszassek ;
• ezt nem szaluul űznie (dineholi álalkodotlsagig.

Továhhá azt is kívánja a társadalmi ősin, hogy a 
lllsti modor mindig, hogy az illető kissé megtört, 
in króméul embernek henyomását Jegyi!, aimi.e.; azon- 
„ii bizonyos kellemes nombánoinsaggal, közön\ nyel
ell történnie. .............. ..

N e-vven  éves koráhali a világi) m ara d ja  a o iskalag

, K,.,r,-Htn; m m I»* lwl*»« >’vcs k '"?1” ? " “ “r í
z itjul jálssza, ötvenes pedig " .s' ' ■, 
Iv szám. amely nem létezik, amelyet al kell n ‘
...... .. Okál ...ilj.. » <l« ™ mm  """"'H-

\ n.:.i lái-snfliiliiii tóin iicm Itivnujti n y j11̂
„•,1, |,„K}. Ii:.lnro/.oi: vnlninónyo, s/.ilár.l

Ellenkezőleg: előkelő dolognak tartják az inga ag- 
líváro/allanságol. hizonyos vonakodás! : ez szorosan 

|gg 'össze a lőni jclzcil szeroleircn.cllo .
11 ne'osan beszélni, valami nezelel hévvel ' h»l .iii 

éilelme/ni: mindez azonnal elárulná a magasaid, elei- 
,U veszel heti konlárkodó kezdőt. Csuk halkan, susogva

közli az igazi világfi az ő határozatlan, nem .irángadó 
nézetéi s ezl is csak úgy — távolról teszi, úgy, hogy 
azt beszéd közben is megváltozlatlia.ja.

Valamely nagy huj, szerencséilenség — őt csak 
m,falj,I ■. ez a legfőbb, an.it - mulat. Mellőzni kell, 
!ello"ásn szerint, — minden erős kilcjezést. Ennek 
|ó| \ tán a tél holt embert is csak kissé fáradtnak mondja : 
a hazug csak túloz; a feleség hűtlensége csak -

7 a gazember pedig nála csak — ggöngédte.leii, 
kiiin'/ctíeii. *

Szellemességei, mutálni nem illő dolog: sőt épp 
oly Ízléstelen, mint kimutatni a lelkeslllíségct! Ezek 
nem modern dolgok.

Mily világismeretet tanúsít az. aki azl az ajánlatos 
elvet követi, hogy sohase számilsunk barátainkra; 
i , _  ;i világfi szerint - annyira sohasem szabad 
mennie a felveit szollomi — szegénységnek!

A családról, a gyermekek neveléséről beszélni nem 
modern dolog; de igenis a lótenyésztés, a lotalizalőr 
és különféle sportok — fontos tárgyai a világfi tarsal- 
kodasának; ezekről órák hosszáig fecsegni: - a művelt
ség egyik lőkclléke. Adósságokról és jövedelmekről 
műidig csak egy csapás alatt szól összevissza, tigv hogy 
ebben soukisem ismeri ki magái.

Nagv gyermekbarát, söl bolondja a gyermekeknek 
.elragadtatásig a világfi; főleg szép, gazdag anyák jelen
létében : neki magának azonban nincsenek gyermekei; 
ez már szintén v'avult dolgok közé tartozik.

Egészen feszlelenül, minden tartózkodás nélkül 
beszél n szalonban a világfi azon fürdőkről, melyeket 
fölkelés Illán otthon vesz; valamint azon sebészi miile 
lekről is, amelyeknek magát alávelelie. — ha azok 
drágák v.illák;* ö sokat szenvedett. «'o most. már oly 
edzett, hogy mi sem hozza ki sodrából.

Valami kérelem teljesítését senkitől sem illik egé
szen s határozottan megtagadni; mert hiszen a határo
zottéig nem modern; egy kis reménysugár; egy kis 
reménysugár mindig jól esik a szegény, elámított —■ 
kérőnek. Szigorúan kerülendő minden ünnepélyes, 
határozott föllépés is.

Délelőtt a világfi lankadt, roskatag; este pedig 
üde, ruganyos.

A kitűzött találkozásra ö mindig későn j . i .i niszen 
társai még későbben érkeznek. A pontossá* Csak — 
vidéki embernek erénye; s a jó tehetségei é. ki li rej
teni. mint egyéb szellemi képességet; úgy, no*,* mega 
legszorosabb kötelességről ts csak sokkal keaoo.ion em
lékszik meg. Modern dolgok közé tartozik a logtouios- 
sabbról való teljes megleledkezés; do azért» lényég elon 
dolgokat folyton kell hangsúlyozni, művészi vitatkozá
sokban részt kell venni, de csak előkelőbb mosolylyal 
és szórakozottan. 8 a löelv ez: fontos, nevezetes dolog 
nem létezik !

Az igazi, valóban modern világfi nem mindig érti 
azt, a mit mondunk, liánom amit mondani akarunk, a 
tekintetet, mosolygást s minden jelzést.

Érdeklődik a közügyéi; iránt; de fontosságot nem 
tulaj 'miit nekik éppúgy, mint a művészetnek som.

Ruháznia mindig uj és kellőleg gondozott; ran 
neki külön kalapmintája es visel — lábtyüt; gomblyuk- 
jálian rózsa díszeleg vagy szegfű, az aprópénzt felöltője 
kis zsebéből veszi ki; réz- vagy ezüstpénzt tárczában 
larlani -  nyárspolgáriasságra mutatna. Étkezései rövidek, 
in:\ mint levelei is; a szálloda fnpinezérét barátságo
san s elönevén szólitja. A költségek fedozéso dolgában 
gondja van arra, hogy ügyes, megbízható pénzközvoti- 
sökei és szállítókat szerezhessen; mórt hiszen özektől 
ttlgg gyakran egész exisztene/.iája a modern világfinak.
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minden vasárnapon s előfizetési ára évi 2 korona. —
Minthogy n „Národnio Novin.t", még iniolőtta lap mog- 
jeleni volna, már is bizonyos kiesinylö hangon szólt róla 
s a lap szerkesztőjéről azt állította, liojry tótul nem tud, 
nem hogy valamire való újságot szerkeszthetne: küto- 
lességszorünek tartjuk e liazatias lapról, — valamivel 
liihh objektivitással, mint azt a N. N. teszi - megem
lékezni. ön kény tolonlll is szemünkbe ötlik a két külöm- 
bűző irányú lap, a Zvolenské Noviny és a Krajan szelleme, 
hangja, czélja. .Mivel kezdi a „Zv. Xovitn ?“ Azzal* 
hogy a jámbor tót népet izgatja, lázitja a népiskolák 
ellen, mint amelyek szerinte nem nyújtják a népnek 
a szükséges ismereteket s kénytelenek tehát a nép lel - 
világosodása s művelése érdekéhen nekik lapot Írni.
Ks mit ir a Krajan olvasóihoz? Azt, hogy Isten nővé 
ben nyitják meg e lap hasábjait, annak a legdicsőbb, 
Icgmngnsztosubb lénynek nevében, aki nagy müvének 
teremtésekor az embert a Ibid urává tette, neki értel
met és szivet adott, hogy lelkét és érzelmeit művelje, 
hogy képesnek legye őt mindennek (elfogására, ami szép 
és nemes . . . Aztán igy folytatja: Hisz valamennyien 
egy közös anyának, az édes Magyar hazának gyermekei 
vagyunk: itt élünk, dolgozunk ezen a földön, melyet 
atyáink elődeinktől örökbe vettek s amelyen családjaink, 
lakóhelyeink állanak s amelyen egykor majd sírunk is 
domborul. Az együvétartozaiidóság eme erős köteléke, 
ezen érzésünk arra buzdít, hogy mi is hasonlók legyünk 
Krisztus apostolaihoz: egy szír, eyy lelek, eyy ymdolat.
Legyen meg köztünk a teljes egyetért**, amely első tel
tétele úgy az egyesek, mint e kötelék tudatában, vala
mennyiünk boldogulásának, mert hiszen egyazon állam 
polgárai, egyazon haza gyermekei vagyunk . . . Így 
ir a Krajan. Mélységes, csendes, nyugodt tenger a szilaj 
kis hegyipniakocskával szemben. Nem lázit; a tót nép 
megszokott ájtatos hangján szól s utat keres a szívhez.
— .Kornéljuk, mihamar hozzáférközik s módjában lesz 
lerántani a leplet, amelybe a tőt fanatizálok burkolódznak, 
megnyitni a tót nép szemét, melybe önző rosszakaróik 
por! hintenek.

Küllőmben mindenre kiterjeszkedik, ami a népnek 
tanulságos és hasznos. Van olt egy széj) czikk A szabad- 
*iiy napja ezimen : elmondja henne röviden az 184S-iki 
eseményeket. Van továbbá Szövetkezés ezimen egy igen 
tanulságos czikk, amely útmutatást ad. hogyan értéke
síthetik, a kisgazdák házi termékeiket. Ez kell a mi 
népünknek, nem frázis, amely elégedetlenné teszi és ki
vándorlásra bírja. Közöl továbbá híreket a háborúról, 
újdonságokat s levelezéseket. — A Krajan levelezései 
azonban, úgy látszik, nem megrendelésre készültek, mint 
a Zv. Noviny-é, mert üres, lármás hangnak, émelygős 
dicshimnuszoknak nyoma sincs bennük. A legegysze
rűbben gondolkodó Íróra valló levelek is csupa tárgyi
lagosság, a megtörtént dolgok konkrét leírása, amelyek
ből csak imiti amott csillámiik ki az illetőnek szubjek
tív gondolkodása, érzése. Erre ugyan a X. X. a/t 
mondhatná, hál a Horchronran levele elkerülte figyel
meteket? Xo nem néztük el ezt a levelet sem, amelynek 
írója ugyancsak dicsőíti a vállalatot s oltalmat kér a tót 
izgatok ellen, hanem miután ily hangú levél csak 
ez az egy van, még sem foghatják rá, hogy megrende
lésre íródtak a levelek.

Es ami a lap nyelvezetét illeti, az ellen sincs gán
csolni való. Igaz, hogy nem ir a Xárodnie Xoviny stílu
sában, ahol több az oly szó, amelyet a köznép meg 
nem ért, mint amennyit megért s amely a Zvolenské 
Xovinyra sincs hatás nélkül, - de ir népies, érthető 
nyelven, itt-oít még zólyomi dialektusban is. Ha itl-ott 
akad egy sajtóhiba, ez sem róható fel bűnül az érdemes, kedéseket 
szerkesztőnek, aki mindamellett bizonyára tud annyit 
tótul, mint amennyit a tót vezér urak — magyarul.
Kinek a hibája nagyobb tehát?!

nenekülése is kétségessé vált volna. Épp ily szerencsés 
véletlennek köszönhető, hogy a szél észak-dél irányban 
tujt, mert ellenkező esetben a melléképületek is ment
hetetlenül elpusztulnak s köztük egy magtárból átalakított 
hálóterem is. ahonnan aligha juthatott volna ki elevenen 
az elhelyezett ifjúság. Utólag visszagondolva a szörnyű tűz
vészre,a kétségbeesetten menekülök csoport jaira, önkéntele
nül is felötlik bennünk a gondolat, lehet e.szabad-e 100 ifjú 
egy ily ósdi, szűk. sötét, folyosóju. fa lépcsőzöl U mindenkép 
pen tűzveszélyes épületben összezsúfolni? Lehel-e. sz íbad-i 
tűrni, hogy UH) ifjú minden segítő-, mentő és oltóesz
közök nélkül nyugalomra hajtsa fejét s esetleg a bent- 
égésnek legyen kitéve? Tudóinkkal Berocz Gyula kir. 
tanfelügyelő több ízben kérelmezte a minisztériumtól 
az intézetnek legalább egy vizifecskendővel. való (el
szerelését. de kérelme mindezideig sikertelen volt. 
Oltók ész il I é k o. k hiányában természetesen szabadon garáz
dálkodhatott a fékevesztett elem s a főépület, a templom 
tetőzete, a torony utolsó részletéig leégett. Kémesen 
szép látvány volt a torony égése, melyben két gyönyörű 
harang volt elhelyezve. A vad lángok itt járták. - mint 
legmagasabb helyen — a legszéditöhb íánezot s a harang
láb gerendáinak recsegésé be, ropogásába émosen vegyült 
bele a himbálódzó harangok kongása. Először a torony 
tetején lévő hatalmas gömbös ko'oszt zuhan! le óriási 
robajjal a mélységbe, azután a harangok szakadtak le : 
az egyik teljesen, a másik télig olvadt össze a rettenetes 
hőségben. Mindkettő hasznavehetleiiné vált. Hír semmi
féle ollókészlllék nem állt is rendelkezésre, az ifjúság 
tanárai: l'árvy Endre, aki meg is sebesült, Dinert Ferenc/., 
Szarka Lajos, Kőriseit Ottó stb. vezetése mellett a 
melléképületeket megmentette, de magát a főépülete

nat alatt magára kaphatott. Majd a kópozdei és köz
alapítványi ügyosztályok főnökeivel: A.ramethy Lajos és 
1‘feiffer Kálmán miniszteri tanácsosokkal folytatott a 
kir. tanfelügyelő tárgyalásokat, kik mindkotton a leg
nagyobb előzékenységgel és érdeklődéssel tették inog 
nyomban a kellő intézkedéseket. Ennek köszönhető, 
hogy a további eljárásra vonatkozó rendelkezést a 
miniszter déli 11 óra után a képviselőim/. miniszteri 
szobájában a nevezett miniszteri tanácsosok és a kir. 
tanfelügyelő ujabh előterjesztése után aláírhatta és a 
rendelkezést azonnal át is vehette a kir. tanlclügyelü. 
E szerint a halaszthatlan helyreállítási munkált toknak 
megállapításával és foganatosításával J3cre.cz Gyula kir. 
tanfelügyelő bízatott inog, aki a minisztérium kebeléből 
kiküldött tíauviyarlen Sándor építészmérnökkel ügyei
ért vo, még Budapestről táviratilag Znióváraljára Itivla 
meg a felvidéki ismertebb vállalkozókat a szerdán dél
előtt 10 órakor tartandó verseny tárgyalásra.

A helyreállítás biztosítása.
Az épület helyreállításának biztosítására meg

tartott versenytárgyalásra megjelentek mint meghívottak 
Tomaschek Xyilráról, ürüli és fia ozóg Zsolnáról, 
Kuultor Miklós Zsolnáról, Scliulz Lajos Szucsányhól, 
Komenda István Pribóczról. továbbá megjelent Zar.hár 
S/anis/ló znióváraljai építőmester. A különböző intinkákr.i 
egységárakat jelentenek he a vállalkozók, akik közül 
Zacltár Szaniszlő nyújtotta he a legkedvezőbb ajánlatot 
és igy a munkálat vezetésével meg is bízatod.

.4 kir. tanfelügyelő intézkedései.
A vállalkozóval kötött alkuogyeztnény szerint az

s „ .... ,ot .o h o M M  kelleti átoiV-mlni :i I /• «« április l,ó »Yái* M l l«U«m>n
ölemnek. Az if jú ig  vm ikbnl mk Ű rt .....A l t  A,. k“ “ " ™ <'l;«ke/es (olyifjúság
intézeti helyiségek szűk volta miatt a fölösleges s | 
különösen a nyári ruházatukat a padláson ellie’yezeit 1 
ládáikban tat tolták s valamennyi hamuvá égett. Csakis Ila iK oaa  la iHMiaK s va l a me n n y i  n a m i n a  r g e n .  < s o m > , . . , , . , ,

„livemlékeknek kiis/.in.lu-lli,' le .., «  é|, lile* '.elseje!........ 1h l," ' s" t v,SsMler..i, akikkel unit*, rendet
lesen ói. mar,„II. T.líesü ki},mi illák lói a masmlik "S •“ kwillet.il. A II. es III. evesek a/.„nl,an in,teljesen ép

emeleti folyosóra, hol a füsttől inindenkinek elfúl' 
lélokzele s kézi kupákkal oltották el u .orinés/.elrajzi 
szeriár ajtaját nyaldosó lángoké'. Az igazgató lakását, 
mely az udvari erkélyről többször lángot logod, szintén 
sikerüli megmenteniük. A nép százával hánuilia a ritka 
látványt, de még egy kanál viz után sem nyújtotta ki

kezét senkisem. pedig a képezdei növendékek mind'-n 1 (<l|0j| 
községi tűz alkalmával körömszakiidiáig segítik a lakos 

Ritka lélekjelenlétet tanúsított Bellisek Imre 
esperes-plébános, ki hulló tüzes gerendák közöd ment 
be a templomba s az egész tűz alatt olt időzvén, a> 
orgona fölött lévő nyíláson beszóródó zsaráinokok * l .l 
lásával megmentette a templom ujonan épül. orgonáját. 
Egyszerre óriási tUzilárma keletkezett a község felöl is,
Az erős északi szél garmadával vitte, az ököl és tenyér
nyi nagyságú Jüzcsóváka* a község leié, amelytől csak 
humar négy ház is tüzet lógott, többek köz! 
épülete is. A zniói és a szlováni lüzollósa 
község mentésére sieted s ez az oka. hogy az intézetet.

templomot egyáltalában nem ment heti e. A községi 
házakat — egy csűr kivételével sikerült eloltani s a 

szedetem továbbterjedésének gátat vetni. Xem igy 
intézetben ! Az épület déli oldalán kigyull a csűr is. 

továbliá a virágbáz és a remek méhes is. Teljesen 
elpusztult mind a bárom. A növendékek egész reggelig 

egész délelőtt oltottak. .* nagy z nclerem fölötti 
i'endázat még reggel is lángok Italt éged s már-már 

leszakadással lényegeiéit. Végre dél H é sikerült a tüzet 
ljcsen eloltani, anélkül, hogy egy szál iüznltó is segéd 

kezelt volna. Pusztulva, tele égésekkel, horzsolásokkal,

dalt az épület II. és I. emeleten levő helyiségek nem 
használhatók, a kir. tanlclügyelü úgy intézkedett, hogy 

húsvéti szünidő elteltével az l. és IV. évesek a rendes 
aiiitás rondőseit 

mint
hogy ezeket az internátusbán elhelyezni nem lehel, de 
tanterem sem lenne számukra, szabadságolta!lak f. évi 
április hó RO-áig. Ezekről az intézkedésekről az összes 
intézeti növendékek az igazgató utján értesidodek.

l'iizvi.zsydlat.
A járási főszolgabírói hivatal részéről kedden tar- 

olőirl tllzvizsgálat. A lllz keletkezesére 
nézve a hivatalos vizsgálat kéménytüzer állapítod meg. 
Különben az épület az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaságnál biztosítva volt, amelynek képviselőiében 
Hudinszky Ernő mérnök és társasági felügyelő t. évi 
márczius hó 23-án kezdette meg a kár-felvételi 
munkálaloka!.

törésekkel, repedésekkel áll a hatalmas épült 
redő kéményeivel, de százados sziklalalai. 

„Mik közt honin, panaszos éjjelen 
A nagy Pázmány szelleme meg-megjeleii . . .-

most is büszkén, erősen állanak, mini valami aev.i 
lliztonsiiyi intézi.«dések.

.\ Uizveszedolemrül az intézet igazgatója 
értesile'.te . kir. tanfelügyelőt, aki az all i

Az intézet végleges elhelyezése.
.. znióváraljai állami tanitóképezde égése követkéz - 

kaszinó :óben napirendre került ismét a tanítóképző intézetnek 
leit/l a Ziiióváraljáról való elhelyezésének kérdése. Ez alkalom

ból a legkülönfélébb kombinácziók merültek föl, amelyek 
jiersze egyelőre minden alapot nélkülöznek. A turóez- 
mogyei közönség nagyoldt részé Turóezszentinárlonba 
óhajtaná az intézetet, máso.k Sliibnyafürdö melled 
kardoskodnak.

Xem valószinUtlen. hogy mielötl a tanitóképzö- 
intézet részére elkerillliotlonül szükséges állandó épület 
felemelésének kérdése már legközelebb tárgyalás alá 
kerül, hogy ezen alkalomból a helyváltoztatás is 
aktuálissá válik. A kullurmiiiis/.lcriumhnii már meg
érlelődött az eszme, hogy a znióvátaljai állami tani ó- 
képezde tanhelyiségei számára modern épület emel
tessék. Ezen a ezimen az l‘J08. évi költségvetésben 
bizonyos összeg már föl is volt véve, amelynek azonban 
a znióváraljai tanitóképzö intézet számúin szánt részét 
is a losonezi luiitóképzö intézet kibővítésére használták 

loszlopok f'»l. Az illető ügyosztályban azonban erre a czélra 
|S(J.<H)() koronát szándékozna!; a költségvetésbe fölvenni, 

j amely esetben a már régi épület átalakíttatnék és tisztán 
táviratilag az m'.crnálus czéljaira adatnék át. Minthogy azonban a

égnek

lepitészeti rozoga épületnek átalakitá: sokkal kevesobhe
hivatal kiküldött jével. Srhrarcz Kálmán mérnökkel az.... iái kerülhetne, mint az tij építkezés még (meggondolandó.
•• helyszínére sietett, hogy különösen a biztonsági in'éz- j hogy az egész építkezési tervezet ZniÓVáralján fog é

élni.gtegye. Megvizsgálták az épület minden 
helyiségét és konstatálták, hogy a zeneioreai, mely le 
is éged. továbbá az egyik dolgozószoba, végül az egyik I állittatik, ezt 
tanterem olyan állapot lián van. hogy azokat élctv 
delein nélkül használni nem leltei.

A helyszínén szerzett tapaszt a la: ok alapján, de

bál; használata is veszedelmesnek dint föl, JJer 
(ívnia kir. tanfelügyelő azonnal intézkedett, ltot

A znióváraljai képezde égése.
A titz keletlcezéze, a pusztulás.

Folyó hó Hl-én éjjel V«12 órakor kétségbeesett növendékek hazabocsádassanak s mindaddig ott I.....
kiáltozás s vükitő világosság verte tel Zniöváralja békésen janiik, inig a helyiségek ismét használható all 
nyugvó lakosságát. Rettenetes kép tárulta szemlélő elé. j  hozatnak.
Az állami tanítóképző két emeletes, hatalmas épülete s! 
ti vele egybeépített régi zárJatemplom egész te özete 
lángokban állott! Oly örült sebességgel terjedt szél a utazod 
pusztító- elem, hogy az épület második emeletén elhelye
zett 70 növendék már csak tűzeső között menekül 
betett. Egy, a betegek szobájában tartózkodó növendék intézkedések!-

/.közölt t
Az a körülmény, hogy most a régi épület helyre- 

kérdést nem alterálja, mert a tanítási évet 
be kell tejezni, az uj tanevet is meg kell kezdeni és 
•■obiig a régi épületből nem lehet elmozdulni, míg az uj 
-pillét cl nem készül. Már pedig egy 3OO.UO0 koronába

különösen azért, mert a II. emelőién levő lmHozott háló- kerülő Jéjnl kezest pár hónap alatt nem leltet nyélbe
w ,..liúl.- Imi wv II *í l'l I 11 W VI W/Oll I.- H llll l’.'.l ti...   ............ ... ... I .......... i • .1 *ülni. azt ujjonait berendezi)! stb.

A helyreállítás, ismételjük, a tanitóképezde állandó 
elhelyezésével semmi összefüggésben nincs. És igy 
rosszul számilanak azok, akik azt hiszik, hogy miután 
ezen tetemes költségbe kerülő áldozatot a kormány 
meghozza, ennek a tanitóképzö intézetnek Znióváralján 
való végleges megmaradása biztosítva van.

Annyi azonban bizonyos hogy a xnióodraljni.állami 
furáit dr. Berzevie y Albert vallás és közoktatási tanitóképezde Tnrórzvdr megye területén marad. Fölösleges 

miniszternek a történtekről és javaslatokat telt a leendő 1 találgatás tehát minden olyan föltevés, mel\ a szóban 
nagy érdeklődéssel j levő intézetet Körmöczhányára. Zsolnára stb. stb. kom-

A kultuszm in iszter előtt.

A kir. laiilelllgvelő még vasárnap éjjel Bildapi síre 
hétfőn délelőtt 10 órakor, már szeméi vesén

vette először észre a tüzet s föllármázla, fölesengode az hallgatta meg az elöto'jesztést és az eddig led intéz- hinálja.
egész intézetet. Egy perez alatt talptól volt mindenki 
s a legtöbb növendék ruhái! közében tar. va tiltott le az 
udvarra. Csupán az isteni gondviselésnek köszönhető, 
hogy az ide-oda Int kosó, kis holmicskáját menteni akaró 
ifjúság közül senkisem sérült meg. Szerencsére, a lllz 
az épület padlásán, a déli szárnyon ütött ki. azt pedig 
a leijáróul szolgál" rozoga főlépcsőktől erős vasajtók 
választják el. melyek a tűznek az épületbe való elterje
dését meggátolták. Vasajtók hiányában nemcsak az 
épület belseje hamvad! volna el, de a bentalvóknak

kedéseket helyben hagyva, a kir. tanfelügyelőt bízta
meg
ifjúságnak kára iránt, mire vonatkozólag utasítás' adoii. 
hogy minden egyes növendéknek kára össze rassék 
kilátásba helyezte, hogy a rendelkezésére álló tödéi 
keretében gondoskodni lóg a kár megtérítéséről. Ez 
nagylelkű kijelentés mindenesetre

A végleges építkezés helyén kérd.:■se n így
további teendőkkel. Igaz részvéttel volt a szegein izgalomban tartja Z'iióvár.ilj i lakosságát. Különösen

ott alkalmazva levő bírósági és más tisztviselőkéi. \  ért 
ha a tanitóképezde onnan clholyezleinék. Znióváralja 
megszűnne az lenni, ami ma. A lakosságot is érzékenyén 
érintené, mely ha nem is mutatott és niiil.il különös 

vigasztalókig hat szimpátiát az intézet irányában, de azt mégis tudja 
mimlaniivilinkre, mert lapunk más helyén már hírül | hogy az intézet elhelyezése esetén jövedelmi forrásának
adtuk, hogy sok növendéknek alig maradt egyebe, 
mint amit a nagy zavarban és veszedelemben pár pilla

jelentékeny részétől (oszlatnék meg 
M in d  enm k eldöntése a közel jö n ,  kérdés
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Egyházi felügyelő választás Záturcsán.
Folyó hó 13-án Záturc.sán összegyűlt választó- 

fjylllésoii mintegy 260 Szolarik párti, priekopai ós rultkni 
és vagy i’iO— 6 0  z ó I u i t s h í  egy házing volt jelen. Már 11 
gyülekezés alkalmával ürömmel konslatáltuk a/, enyhe 
tavaszi nap verőiéin ében dr. Szolarik na l< egyhangúlag 
leendő meg választó sál. A remény leletli megnyugvás 
ilorlllt kifejezése volt látható minden arezon. De csak
hamar rideg vonások váltották lel a választók ürüudcljcs 
mosolyait, mert a választást vezető Konrsck lelkész csak 
a galambősz Záihnree/.ky lnne érdemei: méltatta s estik 
őt. jelölie. Joliéitól, hogy ő már egy korábbi gyűlésen 
nyíltan is visszautasiiotla a jelölést, most. pedig sietett 
Szolarik párt jára terelni híveit, minek folytán dr. Szolunk 
Vilmos egyhangúlag lelt megválasztva.

Dr. Szolarik megválasztásához a lelkész és (tyurgyik 
lügondnok azt a leltétől! akarták s/.almi, hogy áthelye
zése esetén szűnjék meg lelllgyelő lenni. Csodálatos, 
hogy kél emher ilyen .ezenzurát tartott szükségesnek 
akkor, amidőn jól tudják, hogy dr. Szolarik, ha azon 
helyzet he jutna, hogy feladatának kellőleg meg nem 
tudna felelni, önként lemondana lisztéről. Arra pedig 
nincsen határozat, hogy az egyház világi felügyelőjének 
az egyház területén, vagy az egyházmegye területén kell 
laknia: különibeii pedig inig u megye valamely félreeső 
uttalnn (altijából megérkezik valaki, addig egy Buda
pestre áthelyezed egyházfelügyelő gyorsvonattal könnyen 
megérkezik Záí urasára.

Mull rultkni tiókegyházgyülésen Koncsok lelkész 
indítvány os kérdésére ki lelt mondva, hogy a lelllgyelő 
IÓévre választandó ezen záturesai gyűlésen és hogy egye
düli tárgya lesz e gyűlésnek ' a folügyolöválnsztás, ez 
és azon körülményből kifolyólag, hogy Roncsok lelkész 
a válaszéógyülést oly sokáig: márczitis DMg halogatta
különféle ürügyek alatt, sokan azt következtették, hogy 
a lelkész ur nemes egyházi és hazafias érzéssel meg
ragadja az allmlmat, hogy egyházának történetét, ogyli. 
jegyzőkönyvének tartalmát egy ünnepélyes diszk’iz- 
gyIlléssel gazdagítani akarja a világra szóló márcziúsi 
nagy napok egyikén. Ezt gondol luk joggal, mert meg
győződésünk, hogy a vallás igaz gyakorlata menti meg 
a szív és lelket a bűnös szenvedélyek vad fclhurjánzá 
sálól. Tehát egyházi életnek lenni kell. Evangéliumi 
egyházunknak működni kell, ezért mentünk templomba 
egyházi ielügyolöt választani. Szakítani akaríank egy 
perezre a mindennapi életben' léplon-nyomon tapasztal 
ható far lánggal, mi a világi törvények halároszlopai 
közti kisehh-nagy ohh tért tölti ki.

Hitünk, vallásunk szerint a lélek birodalmában, az 
egyházi életben az igazság gyözedolméhcz nem szükséges 
a formalitás, bizonyíték, jóindulattal, őszinte reménnyel 
eltelve néztünk az ünnepélyes választás elé Miilön 
azonban a gyűlést vezető lelkész ur előbbi gyűlésünk 
határozata ellenére felvetette azt a kérdési, hogy a 
lelllgyelő 2 — Ö — á vagy 1'* évre lesz-e választva és 
ho y a gyihés remélt h ingulalát emelni nem alkalmas 
felszólalásokat hallottunk a legillelékesebb uraktól, ebből 
látnunk kellett, hogy a márczitis l.'Mki lelügyclöválnsz- 
lás sem a mi hazafias egyházi felfogásunkkal nem 
hatinonizált hanem azon szellemben, mely arra a kijeleli 
tűsre indította annakidején a ruttkai tiókegyházgyltléson 
a lelkész ural. hogy négy magy ar istentiszteletnél többel 
tartani képtelen.

Pedig Ruttkáu 40—f><» csak magyarul tudó refor
mátus és no 40 csak magyarul tudó evangélikus 
egybázlng vau. Kik ilyenformán csak magyar nyelvű 
istentisztelet által elégíthetik ki lelki szükségletüket. 
Hány ilyen eny háztag van még Turóczs/eiitmárlonban 
és a vidéken, melyik hivatalos közege tudja ovang. 
egyházunknak V

A kerületi egy4iá/.gyüléseken tel felhangzik a
panasz, hogy fokozatosan vészit az ovang. egyház 
lélukszáiiibaii. Es csoda ez, ha elhagyva az iskolát, 
számtalan cgyhá/ing nem részesül semminoniü egyházi 
gondozásban? Nem érti az istentisztelet, nyelvét, fele- 
kezeiének temploma sincs néha közelben, a szolgálat, a tár
saság is inkább gátolja, min' elősegíti a templombajárástól.

Igv aztán nem csuda, ha a vallás szükségtelenségét 
hirdetők szaporodnak és ha főleg az evang. egyházak 
hívei fogynak, meri ezen egyház hívói vannak leginkább 
szétszórva. A ónra pastoralis hiánya miatt pedig nem is 
terelődnek össze. Hány református hívőt tudok én 
magam, kik csak egy kissé szorgalmazott lelkipásztori 
érdeklődésre rendes egy háztagok lennének. Ahol az 
egyház kötelékébe oly tömeges bevonásról lehet szó, 
mint itt, ott több jóindul.it. több érdeklődést es lehető
séget kell nyújtani éppen a bevonandók számára.

.ló pásztor mellett nem széled el a fa lka, hanem 
kifejlődik benne az együvétartozás érzése, mert tapasz
talja annak előnyeit. .Meglátszott ez a márczius DMki 
választáson, mely mégis oly jelenség volt, mi sokak 
érdeklődését lelkölüHte. Igaz ugyan, hogy a határnap 
többszörös változtatása, avagy a legutolsó perezbem 
kitűzése elég alkalmas szintén ilynemil összejövetelek 
sikerének kétségessé tételére, mindazonáltal a megjelent 
egy ItáztagoK nagy száma ál'alános feltűnést, kellett. Mert 
voltak ám Záturcsán cgyhazgy Illések, melyekről Kitttkan 
talán senki, vagy csak igen kevesen tudtak.

Voltak ugyan olyanok is, kik azt hitték, hogy 
nagy márcziúsi napok egyikének. Dl-nak a záturesai 
gyűlésen akarunk adózni. De mi is történt 1*48. maré/, us 
DJ-an? A bécsiek fegyvert ragadtak a népjogok kiküz
désére. Pozsony bán pedig nemzetgyűlést tartottak a 
magyar ha/.aliak, ind megalkották az alkotmányos 
Magyarország alaptörvényeit 12 pontban, melyet szett 
lesi lés végett küldöttség vitt fel Pécsbe. .\ törvények 
szentesítését nem ■' várták, hanem a bécsi és párisi 
forradalom Iliiére IViöti es .Inkái Iclliivln Budapest 
fiatalságát, mely a lelkesedés tetőpontján kiáltotta ki

márczius Ifién a 12 pontot és ezek közölt a sajtó-
MZ(llulllniíl/lll,

Legyen emlékezetes tehát nekünk is . márczius 
DMki lelügy előválasztás, ‘ melyen az igazság, áttörve 
homályos ködfátyolán. a maga ragyogó lényében jelent 
meg. A szabad elhatározás szilárdsága növelje a válasz
tók önérzetét a jövőre nézve melynek fényes nyilvánít- 
lásn buzdíloMa a megválasztott felügyelőt arra, hogy 
egyhangú megblzáajinkat a felmerült kis Ízetlenségei; 
dae./.ára is li ilmzás nélkül elfogadta. Ladányi 1M*.

H Í R E I N K .
Az „Országos Magyar Szövetség", n elv

hőililó inja! immár nagy eredményekkel lolytalpa ország
szerte, tegnap alakitotla meg nyitrmncyyii osztály ti t. Ív/, 
alkalomból Ny ilra vármegye iiilelügciicziája tett tanúságot 
arról, hogy a Szövetség eszméi iráni lelkesedik. Az 
alakuló gyűlés lefolyását, midőn e sorokat Írjuk, még 
nem ismorlio'jük. Azonban úgy vagyunk értesít ve, hogy 
a Nyilrán székelő F. M. K. K. vezető l'erliai is érdeklő
déssel támogatják a Szövetség megalakulását, mintegy 
annak dokumentálására, hogy a kél egyesülőinek semmi 
uka sincs az egymásközötti versengésre, sői könnyen 
meg lehet találni a közös munkához vezető utat is. Az 
alakuló Illést gróf Esterházy dános, az Országos Magyar 
Szövetség elnöke vezeti.

A tótprónal katholikus tomplom helyreállítását 
már régen elhatározta az odavaló hitközség, azonban 
jós/.ándéku kiviteléhez hiányoztak a megfelelő pénz
források. hi>község ezen szorult anyagi helyzetéi 
látva .Jiistli Ferenczné szül. Batthyány Mária grólnö. 
utóbbi budapesti tartózkodása alatt fölkereste dr. Bcrzttvirzy 
Albert vallás- és közoktatásügyi in. kir. minisztert, és 
jóindulatú támogatását kérelmezte a lótprónai templom 
hely reállitásál illetőleg. A miniszter igen szívesen fogadta 
a iioinoslolkü grófnői és biztosított.i, hogy a kérést 
lehetőleg kedvezően fogja elintézni. Mostanában érkezett 
le a miniszter rendelkezése, amelylvel tudatja, hogy a 
lótprónai templom helyreállítására 4<KH) korona segélyt 
engedélyezett. Igv már most a túlprótiai templom a 
grófnő buzgó utánjárása folytán mihamarább gyökeres 
helyreállítás alá kerül.

Márczius 15-ike Rózsahegyen. A rózsahegyi 
magyar társaskör, hazafi is trndic/.iójnlioz híven, márczius 
Ifi én megünnepelte a nemzet tijjáéhrcdésénck évfordulóját. 
Fste i társaskör dis/.tcrméhen diszlakomát rendezett, 
melyen a város s/,ine-java részt vett. Az ünnepi beszéde
ket Lavoitn János és dr. Szilágyi Dávid tartották. Fste 
a főgimnázium ifjúsága fáklyásiuonoiut rendezeti.

Rákóczl-ünnep Rózsahegyen. A rózsahegyi 
gimnázium iljusága f. évi márcz. lfi-cn gazdag műsorral 
Rákóczi ünnepélyt remlozell, amelyen a gimnáziumi ilju- 
ság énekkel, szavalattal vett részi, Rákóczi emlékezeti- 
ezimen tSdánszky István tanát tarlóit, sikerült fölolvasást.

Eljegyzés. Lcilersdorler József rózsahegyi iskola
igazgatónak. lapunk régi, derék munkatársának leányát. 
Jankát, a múlt le ien eljegy ezte Fitrst Kmil Rózsahegyről.

A sorozás Turóozban. N'yiry honvédelmi mi
niszter remlelkezaso foly'an a sorozás országszerte meg 
lódult.. Megjegyezzük, hogy a rendelet értelmében az 
l'Jtni. évi sorozási évfolyamot alkotják n< az lyOÜ. év
ben önkéntes belépés utján besorozottak; ój azok, akik 
az 1'JtliL évbeli állilaskötclesck voltak és megkeresés 
utján besoroztattak ; >/. ezekre vonatkozólag meghozott 
és hesorozasru szóló határozat az eredeti állítási lajstro
mokba most már haladéktalanul bejegyzendő; c) azok, 
akik a folyó 1004. éviién a bezárólag május ó éig ter
jedő időszak alatt önkéntesen beléptek és a tényleges 
szolgálatot legkésőbb május il éig megkezdették, illetve 
megkezdik; »/i azon Ilin.'!, évi áliitúskölelcsek, aki'; a 
küszöbön álló fősorozás, vagy a május fi-iki utóallitás 
alkalmával besoroztattak; <■) végül azon 1006. évi állitás- 
kötelesek is, akik bezárólag május fi éig ugyan sorozó 
bizottság elé vezettetnek, akiknek besorozása azonban a 
sorozó bizottság valamely határozata ;felülvizsgálat, kato
nai vagy polgári kórházba való küldés slb j következté
ben késedelmet szenvedett, de legkésőbb bezárólag szep
tember 20-aig bekövetkezett. A .énylegcs szolgálati 
kölclozollég az előző .41 bekezdésben !>,. < . <l) es < 
alatt- emlitettekuél -  kivéve az egyévi önkéntese
ket az állomány kávétól napjával kezdődik inig az 
önkénteseknél, va amint az előző A > bekezdésben <> alatt 
emlitetlekiiél e tekiníelben az eddigi törvényes rendel
kezések maradnak mérvadók. Mindezeknek összes szol
gálati kötelezettsége - beleértve u bezárólag május fi éig 
besorozott egyévi önkétitcscsfKCt is 1003. évi dec/.em- 
ber :H-löl számítandó. Az 1001. év május fi-ig akár a 
fösorozásotl, akár az ulóállitáson megjelent és alkalmat 
hiúnak talált 1882. és 1881. évi születésű állitáskötelc 
scl; közvetlenül orvosi megvizgált itasuk után tigyelmezte- 
lendok, hogy az l'.M4. évben még egyszer sorozás alá 
kerülnek mint il., illetve Hl. korosztályú allitáskütelosck. 
A sorozások f. évi márcz. 21-től április 3'' aig foganato- 
,síitáinak. 1 uróczixirincyyébtn a fősorozás I. v vi április 
hó Dl -2<» napján lógnak megtartatni. Mégpedig Stubnyi- 
fiinlnn április hó Dl . 14 és Iá-élt, Tuniczsztmdrtouban 
pedig április hó 18. ISI és 20 an.

— Körorvosválasztás lesz. kedden Nagy szombat 
li ni. Az állasért dr. Fürstli, dr. Löwingcr és dr. Zálhurcc/.ky 
János i Dala Máté ügy véd veje lolyamodtak. Egy nagy
szombati tudósító azt írja a „Slov. 1'yM. • ben, Ingy a 
lótok kiitiáesst'yei keresztényre, tehát dr. Záihureezky ra 
szavazni, annyival is inkább, mivel a zsidók azt hites/. 
Ildik róla, Imgy csak fogorvos, ami piaiig hazugság, 
mert ö universalis doktor.

Szünetelő Iskola. Az Alsóluros<d;en előfordult
nagyold) számú vörhenymeghetegedés miatt az. oltani 
áll. elemi iskolában a tanítás bizony talan ideig szünetel.

Elhalasztott hangverseny és tánczmulatság.
A Miskolczon felépíteni szándékolt vasúti árv ■ ház javára 
Ruttkáu is terveztek hangversenyt és táirczmulalatságo!,

I még pedig f. évi április hó 4-ére. Mint lovolezönk tudatja, 
ezt a mulatságot t. évi május hó 1-jére halasztották el.
A részletes programul összeállítása a/oiihan már folyamat- 
han van és a rendezők reményük, hogy a ruttkai mu
latság s/.ámhavchetö eredményt lóg biztosítani a humá
nus intézmény javára.

TŰZ Bisztrlcskán A tüzesetek száma a tavaszi 
idők beálltával ismét emidkeilöben van. Ruttkáu kezdő
dőit. Turóczszeiilmártoiiban. Bisztricskán folytatódott és 
a znióváraljai nagy tűzzel (ojozliotjük be a tűznek króni
ka jái. A znióváraljai veszedolomról külön emlékszünk 
meg. A hisziricskai tűzre v oiatko/.ólag arról értesülünk, 
Imgy olt Tltomka volt községi bírónak háza égeti le.

Vadászestóly. A luróezmegyei vadászok f. évi 
márczius hó fi-én sikerült estélyt rendezlek, amely al
kalommal folülfizctésok is történtek. Folülfizcttok ilj.
.1 üstli (tyiirgy, Duscliok János 10—1" kor.; Topdrc/.or 
Vilmos fi kor.; Bahu.schok Kilo. Draskóczy .1. Árpád. 
Szmrekovszky (V.yril 4 —4 kor.; Löwingcr Ármin, Zányi 
Kálmán 3 3 kor.; Franklin Dénes. (Jerö Virgil, Hildák 
Endre. Köti Rezső, S/.ibnor Uyula, Vojtvok Antal Mosócz 
2 —2 kor. : Bulyovszky Miklós I kor. összesen ő(J kor. 
Az összes bevétel volt 20ti korona, a kiadás pedig 140 kor. 
80 fillér, igy a tiszta jövedelem On kor 16 fillér, amely 
összeget a rendezőség Beniczky Kálmánnak, Turóczvár- 
niegye alispánjának adott ár azon kijelontéssol, hogy 
azt valamelyes jótékony czélra fordítsa.

Drága özpecsenye. Sztrecsnóról írják, hogy ott 
kél. parasztemlier egy özet fog-itt az erdőben és azt egy 
ottani korcsmárosuak eladták, aki sakterrel, zsidó virtus 
szerint vágatta le a mindenképen tilosból eredt vadat, 
meri csak igy fogyaszthatták el az oltani izraeliták, a 
kiknek a húsból jócskán eladott. Ámde a zsamlárság 
megtudta a dolgot és vizsgálatot tartott, a húst is meg
kérhette' és igy bizonyos, hogy az őz dolgában ludas 
emberek mindmogannyian kemény bírságot fognak fizetni.

A dinamit. Valasek Jóska csnc/.ai iskolástul 
valahonnan dinamitpatrout kerítve, azt elslltötio, de oly 
szerencsétlenül, hogy nyomorékká lett. Balkezének há
rom ujját amputálni és a belszemét kivenni kellőit, s 
még igy is szerencséről beszélhetnek az értekeitek, 
inért a példátlan vigyázatlanság könnyen életébe is kerül
hető! volna a kis fiúnak, akitja tescheni kórházban ápolnak.

Újabb tót mártír. Szerdán tárgyalták Budapes
ten a „N. N." újabb sajtöpörél. Ez alkalommal Stróbl 
Jánost vonták kérdőre izgatásai miatt. Ez az ember mint 
be'üs/.edó kerüli ide Csehországból és nem elégedett 
inéir a hetük egymásmellé rakosgatásával, de nekibuz
dulva a N. N. irányától, amely tudvalevőleg egymásután 
zúdítja a sajtóperüket ennek a lapnak nyakába, maga is 
megpróbálkozott magyargyUlölelétiek kifefejezést adni. 
A magyar nyelv ellen irt izgiló c/.ikkel, féltvén a tótokat 
attól, hogy a magyar nyelv tanulása alatt elindulnak. Az 
esküdtszék ezért Stróbl Jánost izgatás vétsége miatt 
egy hónapi államlogliázra és hatszáz korona pénzbünte
tésre Ítélte. Amennyiben a büntetéspénzt le cm fizetné, 
azt a N. N. kaucziöjáhól lógják levonni. A vádlottat 
Mudrony védelmezte, da a szoreesent nem moshatta fehérre.

Megégett gyermek. Lichner l’ál lótprónai 
lakosunk négy eves leánykája Imzamenet megfázván, a 
takaréklilzhclyliez ment melegedni, söl hogy jó meleg 
legyen, édesanyja még jó rá is rakott tűzhelyre és 
ezzel a kis leányt magára hagyva, dolgár ment. Amíg 
távol volt, akis leány addig izgoit-mozgott a tűz körül, 
inig ruhája tüzet fogott. Ijedten rohan', ki az udvarra, 
ahol lelépték róla a ruhát. Eictbcnmaradásálioz kevés 
a remény.

Ruttkai bonyodalom c/.imUczik künkhöz a „Buti- 
kai Hírlap" utóbbi számában megjegyzi 'kel fűz. Amint 
lapunkban a czikk kö'V'sc alkalmával kijelentettük, minket 
csupán a ruttkai róni. katli. hitközségiek küldöttségilog 
kifejezett kérése bírt arra, bogy ezzel az üggyel foglal
kozzunk. .Meg az, hogy a közvéleményt megnyugtassuk. 
Természetes tehát, hogy mi tovább a perpatvarba nem 
elegyedünk és igy a nevezett újságnak sem eddigi, sem 
ezutáni megjegyzéseire nem reflektálunk.

Szivárványos pisztrángok tenyésztése. a lődd-
mivelésllgyí miniszter, mint a „(hízd, Tud." jelenti, el
rendelte, hogy az országos halászati felügyelőség tisztán 
hazai tenyészetekből származó 1 JUDOIK> drb szivárvá- 
nyos pisztrángot vásároljon és azokat a hegyvidéki pata
kokban helyezze el továbbiéin és/.lcsi czélból. A kiosztás 
a tavasz folyamán megtörténik. Ezzel egyidejűleg a mi
niszter elrendelte, hogy még a folyó évben f>0. millió 
fogas- és süllüikra helyeztessék ki közvizeinkbe.

A gyermekek Idegessége. Általános tapaszta
latok mindinkább azt nizonyitják, hogy korunk csapása, 
az idogesség, nem ritkán már a gyermekévekben veszi 
kezdetét. Ennek oka leginkább abban rejlik, hogy a 
gyermekeknek meggondolatlanul alkohol tartalmit és iz
gató italokat nyújtunk, mim bor, sör és kávé. Fsak 
nem régen isméiében hangsúlyozta egy híres tudós, 
Imgy ilynemű italokat 14 éven aluli gyermekeknek 
egyáltalán nem szabadna adni. A babkáv.- helyébe a 
Katlireiner-I'ele Kiieipp-maláta kávé vált be a legjob
ban. A gyermekek erőteljes egészsége és virágzó kíné- 
zése megérdemli azt a kis fáradságot, hogy részükre a 
kávét külön elkészítsük.

Aki kertjét szereti, szép virágokat és kitűnő 
konybakerti terményeket akar, az ledez/.e magszük- 
scglclet Mailtliner ü  lőn es. es kir. udvari magkeroske- 
desebon Budapesten, Rollenbiller-ineza 33. A ezég idei 
árjegyzékét, mely 226 oldalra terjed, kívánatra minden
kinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék az általánosan is
mert. világhirü, kitűnő magviuou kívül, még a különösen 
érdekes és meglepő konyhakerti- és virágujdouságoknak 
egész sorozatát is tartalmazza.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

Szerkesztői üzenetek.
Zs. (ikusan gondolkozik és bár a c/.ikk tárgya i 

tiillinlmlutt álláspontot foglal ul, mégis sorát ejtjük, mert kivá 
ionnak tartjuk, hogy a megyéi ciiloklö k('i/.̂ .a/.<l is igi kénlési 
ki'l Iliinél HÜriililn'ii foglalkozzunk. Tekintsen kiirlil <- térüli 
bizonyára fog találni inas alkalmas tárgyat is a feldolgozás 

Ruttka. Köszönöm szives ajánlatát, de egyelőre nt-ui ki' 
mink semmi konkrét dolgot felemlíteni. — Vilma néni. Ilyen */.' 
liniüiitális verssel, pláne IntsviU táján, nem szomorUlintjiih m 
olvasóinkat.

Felelős szerkesztő : l l c r c c / .  1. j  i l la .
Kiírnunk illára: l l á n l l  J i ii io * .

Ajtók, ablakok, cserépkólyhák
és kü lö n fé le  faanyag

ogy ungy lakóliAz tllépitósi* kővetkoztcb.Mi olcsó 
áron eladók. - (’/im a kiadó!iivatall>an.

j W a t u l a  J á n o s
--------------  czipész --------------
T u r ó c z • S z e n t ■ W a r t o n, 

koszit mérték után divatos férlt-. 
női- és tfycrmckczipőt a lógj obi)

:>(». sz.
műi. ik.

Arvorósi hirdetményi kivonat.
A tiii'óc/.s/.entinártnni kir. járásbíróság mint tlkvi. 

hatóság közhírré teszi, Itogv Cseh Ferenc/, és György
nek Toincsán\ i szili. Cselt Anna és társai végrehajtási 
ügyelten a beszterc/ehányai kir. törvényszék lerillei 
köréhez tartozó, a litróezszenlinárfoni kir. járásliiróság 
területén Ruttka községben fekvő:

<r a rnttkai 8. s/.. tlkjvbeti s?o. Iir. sz. a. felvett 
I. Cseh Mária, Cseh Zsuzsanna, Cseh térj özeit Cseh Maria. 
Cseh férjezett Kultkay .MainsoviesZsuzsanna, B.nla Károly, 
Kultkay .M.itiisovics szili. Cselt Zsuzsanna. Tö ltesz szül. 
kor.la Mária és Kuttkay Dinko Teofil Marisé nevére; 
irt ingatlanra 2’>1 koronában:

/»' a rtlflkai 728. sz. Ilkjvbeii Hú'i hr. sz. a. I-Ivett 
t. M. I., •>.. 10., 12.. 14., 2ti. tételek szerint is.'j/liOO 
részben Cselt .Mária. Cseh férj. Cselt Mária és Cselt 
Zsuzsanna, illetve Cselt férjezett Kulik.ív Matusovies 
Zsuzsanna nevére irt ingatlanra 214’) koron tk •">."> 
lillérben és

c) a rattkai 728. sz. tlkjvben t*«».'t. h. sz. a. lélvefj 
I. M. 4., i>, lt*., 1 .̂, 14. és 2ü. tételek szerint a len
tiek részére hővezetőit ingatlanra 2<i.'> korona f>3 fillér- 
hun megáll.ifiiloll kikiáltási árban az árverési elromlclle 
és hogy a leiinebb megjelent ingatlanság 1904. ÓVi ápri
lis hó 21-ik napjan d. e. 10 órakor Knnk.i Községben 
a község házánál megtartatni') nyilvános árverésen a ki
kiáltási áron alól is el tog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának lO"/0-át kézpénzben, vagy óvadék- 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Tiiróczszciitmárton, 11104. évi január hó 11 én.

ii ii y  ií I) ó 1.
R a k t á r o n  tart nagy 
v á l a s z t é k b a n  kész 
g y e r m e k e z i p ö t .

----  Jutányos á r a k . -----
Tiimospissitk a sznk I pai-o so k nt. 
Kiismerő oklovólli-l kitüntetve az 
— li)00. párisi vlliiijkiállitásoii. —

T7"Íl3-g'll.IrTJL I

Uj elsőrangú Írógépek
üzletfeloszlatás folytán jutányosán kaphatók. 
Tudakozódásokat „Nagyon jutányos" jeligével 
e lapra hivatkozással Mosse Rudol fhoz,  
B u d a p e s t ,  Ferencziek-tere 3. intézendök.

a „KKK<*UL>" festészeti milinté/.et a 
életnagysága arczképeirol, melyeket e 
állal készíttet. Számos kir. közjegyző 

elismerő levél a világ minden

kiválóan sikerült 
ismert művészek 
állal liilelesitett) 
tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj-, aquarell- és pastellfestésben fény kép

inán 4* -t>3 em. nagyságban áru 20 K
Legfinomabb kivitelű Brora, Platin és krótarajz 5 K

Részletes árjegyzék bérmentve.
Lgv életnagysága fe.siméuv i késziiilnk mimlenkiiiek 
teljesen ingyen, hu részünkre f> rendelést. szerez és 

azokat egvenkin! vagv egyszerre beküldi.

„ R E K O  R D “ 1“
Budapest, VII.,

P  é  n  z  t ,
••ol, iM -nzl. iiavoiikiiit I..... koronáig
mimli-iik1 iis/.tt-i»»tíge»en mímleii szak ismére 
Küldje be c/.iiiK t K. lóö. jelige alatt k. 
r/.imi. Annoncen-Hoteiiuiig tles ..Meriuir M 

,Weertelo>i r.

rrsliet
leikül,

ltotfonliiller-utczii 1(1. >■/..

Kolossy, kir. allűr
->T  

US A hölgyvilág
Pályázati hirdetmény.

Tiiróüzvárinegyo mosóé/, zniói járásához tartozó tót 
prónai körorvosi állásra Tóipróua község székhelyivel 
ezennel pályázatot hirdetek, s felhivom a pályázni kivá 1 ^5 
nókal, miszerint az 1883. évi I t.-ez. !*. $S-n. illetve a r  
az I87C. « vi XII. i.-ez. 143. §-han körülirt képességü
ket igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket I. évi 
április hó 3ü-áig nyújtsák be.

Javadalmazás: 24 M) korona és pedig:
I. az összes érdekelt községektől ltíOlt korona 

fizetés, 2. csupán Tólpróna községtől 20<» korona lak
pénz, 3. látogatási dij minden látogatás máip nappal 
I korona, éjjel 2 korona. 4. vágóbiztosi dijak, a kör 
községeiben levő Irachoniulielegek gyógykezeléséért az 
államkincstárból, negyedévi utólagos részletekben fize
tendő iiü<i korona.

A körorvos köteles a körszékhelyen a lialottkémi 
leendőket az étidig fizetett dijak mellett .ellátni s az or
vosi körben az elöljáróság állal igazolt vagyon alatt bele- | 
gekel ingyen gyógykezelni.

Feltétlenül szükséges, hogy a megválasztandó kör- 
orvos a magyar nyelvet úgy szóiéin, mint írásban s a 
tót és német nyelvet legalább annyira bírj i. hogy ma
gát n betegekkel világosan megértetni képes legyen.

Megjegyzem végül, hogy a megválasztandó kürorvo.s 
igazolni tartozik, hogy a trachoma felismerésében és 
gyógy kezeléseben kellő jártassággal liir. vagy hogy a 
szükséges ismeretek megszerzése végett a székesfővárosi 
Szí. István kórház truchomaosziályát legalább 2<> na
pon ál látogatta, a mi az említeti osztály vezetőjétől I 
nyert bizonyít vány n\ al igazolandó.

Slubnyafllrdön, 1Í»U4. márczius 23.
Zorkóczy
főszolgabíró,

göRFOGYASZTÖ KÖZÖNSÉGNEK!
* *  A tolimmegyei ^tizdusági egyesület által 
ki tüntetet i  szöilőmhen termett 80 hektoliter

TŰM SZÍGZiBBI TOÍJSBB!
kicsinyben. li«kktonkéiit 32 forintért. bér- 
nientve bármely vasúti állomáshoz szállítva, 
utánvét mellett küldők. — Kiváló tisztelettel

Ui.-U

részére!
Minden t. hölgy saját maga 
minden divat szerint, tarait 
súg nélkül koszit heti ruháját 
az igazítható női derék- 
szabászati készülék '«g> 
Ivével anélkül, hogy szabá- 
szati r a j z o t  megtanult 
volna. Luie készülőn minden 

testalkat részére

s z a b á l y o z h a t ó .
Akadémiaiig vizsgázóit. Szamos elismerő iratok.

Egy készülék ára 3 korona.
I Ián vét mellett! Liánvél melleit!
Minden kiilturállamban I irv. védve és .szaba

dalmazva
Főképviselő egész Európára :

Guschelbauer Antal, Sopron 
E. Drechsler, B é c s ,  VI'L L,T '
Képviselők minden helységben kerestetnek.

A R ic h te r - fé le

LINIMENTüM CAPS. COMP.
H o r g o n y  - P a i n -  E x p e l l e r

egy régi kipróbált liáziszer. n mely már több mint 
24 év óta iiipgbizliató U'lnrzsölésfil alkalmaztatik 
koszvenyncl, csuznal és meghu eseknel.
IlltéS. Silányubl) után/, ltok miatt bevásárláskor
---------- utosaL !"g\ unk és ,:w kis eredeti üvegeket
.l'.bn/ukbaii ...Horgony"v. •ij-gygy.-l ós ajicblefczég- 
j-gyz.-s.sfl fogat junk el. — mj f., 1 k. 40 f. ‘
(olxi'i a l- L’t-.iil. gy<'.!'ys/»rtárbaii kapható.
Köraki; I T ö rö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
Budapes te n .
.Ric u t e v  F .  A ti. é s  t á r s a ,

'siez. ... v.í-.-irl ezilütök.
R í i (I o  I w 1; nl  l .

Vidékén kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbanyan. 
Topcrczer S -Megváltó1- gyógyszertárában T irócz-Szt.-Mártonban 

es Schönaich Vik.cr gyógyszertárában Zniovaraljan.

t v

ts.

PERLZWEIG J. órás 
esékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany 
ésezUstnemüekben, 
fali észsebórákban.
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Schicht-szappan
v a g y  ---= = = ^ . „ k u l c s 11

TAUSZIC A. népbnnki foköny-1 
velő és hortornieltí1 
S/.ogzárd -------

Kiadótulajdonos: Moskocil Ferenczné

m  M i n u e n

f  f  povásá>lásnál kü!ö 
■j y |  rnindPn darab sza 

M l •  •  a fnnti védjegyek

j e g y e v e i

:leclobb. leukladbsabb s e: nélfoova 
b rclcstbb scappan. Minü".it 
káros a lkatlés.éktő l mentőt

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó i

ilönösen arra ügyeljünk, hogy i 
, . szappan a „Sch'cht1 névvel és ’
•  •  a fonti védjegyek agyikével legyen ellátva. •  •

•Nyom. a lurúc.zszuuliiiúrioni 1 liyom daliau. Mnskóc/.t F.-né
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