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E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész é v r e ...................................................................... 8 kor.
Fél é v r e ...........................................................................4 „
Negyed é v r e ......................................................................2 „

Egyes szám ára 20 fillér.

A lap szellemi részéi 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.
XII.

E ls ikka szto tt  tót nebulók. 
Magyarországon — azt mondja a pamflet-

kák elvégzésére, ló- és sertésőrzésre használ
ták őket.

Egy másik ilyen gyermekszállitást a 
K. M. K. E. szervezte 1887-ben. Ezúttal 190 
gyermeket gyűjtö ttek össze, a k ike t először is. . '* zs

író  röpiratának a társadalmi életről és az Zsolnára vittek. I t t  egy apáczakolostorban 
egyesületekről szóló fejezetében - a magyar!szállásolták el őket s ké t nap, két é jje l sem
nyelvet ti. n. nobili (előkelő) nyelvnek tek in 
tik . A müveit, városiasait öltözött ember nem
csak az „állameszmének1*, hanem a társadalmi 
illendőségnek is tartozik vele, hogy magyarul 
beszéljen.

Tótu l csak a fanatikus rebellis beszél.
Ha pl. valamely vendéglőben tótul kezdet

bocsátottak k i senkit közülük, mert a szűké 
süktől tartottak. A gyermekek kénytelenek 
voltak testi szükségüket is a szobában végezni, 
a váladékben feküdni és aludni. Szentesen a 
vásártéren á llíto tták fe l őket, az emberek 
pedig jö tte k  s k ik i úgy válogatott közöttük, 
egyéni Ízlése avagy szüksége szerint.

beszélni, az egész társaság gúnyosan m osolyog;1 szépségnek, ki pedig a testi erőnek adva 
ha könyvesboltban anzikszkártyát veszek, a előnyt. Testvéreket ragadtak el egymástól, 
segédek torzképeket vágnak a hátam m ögött.! Még egy magyar lap is azt újságolta akkor, 
Az úri nyelv varázsa először a nemes föld- hogy mint malaczokat, úgy bocsátották áruba
birtokoscsuládokaf, majd pedig a tisztviselők 
és polgárok családjait ejtette hatalmába.

Egy kisasszony, aki nem tud magyarul 
micsoda szégyen! Mé 
is azon vannak, hogy

gyermekeket. A következő évben (1888) 
I harmadszor verbuváltak. A szülők most már 
'okosabbak voltak s mindenképen azon igye- 

jóérzelmü tó t hazafiak keztek, hogy gyerm ekeiket valahogyan el- 
ányaik jól megtanulja- rejtsék. Kajeczen egy polgár két nap, két é jje l

nak magyarul, mert e nyelv bírása a müveit- a krumpliveremben rejtegette a leányát s csak 
ségnek a jele. jakkor hozta ki onnan, mikor az „ujonezozási

Mimién tót városban vannak magyar olvasó- bizottság14 már távozott a helységből. A csend
körük. sőt. dalos- és műkedvelő egyesületek is. (őrség segítségével ezúttal csak 8 0  gyermeket 

Ezen helyi egyesületeken kívül lss:{ óta sikerült összetoborozni
. E. M. K. E. magyarosi tó egyesület is létezik. A negyedik szállítmány lő  liptómegyei

Ezen egyesület helyi csoportjai az egész T ó t- :gyermekből á llo tt; az ötödiket pedig 174 gver 
ságon vaiinak elszórva s rendesen igen villa- hűekkel Nyitramegyében szervezték. Ekkor 
ros közgyűléseit, mindig más helyen tartja  azonban a megbotránykozás vészkiáltása liang- 
meg. Tót községekben kisdedóvóintézeteket, j zott végig Európán, mire ezt a működést né- 
könyvtárakat szervez, magyar fo lyó iratokat, hány évre beszüntették, mig 1900. május 17-én 
terjeszt, tanítókat jutalm az a magyar nyelv .ism ét elszállítottak *24 gyermeket Trencsón- 
sikercs tanításáért stb. megye északi részéből. Ezt a szegényalap

Azt az őrületen gondolatot is, hogy tót költségére szervezték; a belügyminisztérium 
gyermekeket Délmagyarországba költöztesse-[ 3000 koronát, utalványozott a trencséni k ir. 
nek s ottani gyermektelen családoknak adja- adóhivatalnál a „kiskornak** átköltöztetési k ö lt
ünk, hogy igy nemzetiségüket és szükebb j ségének fedezésére.
hazájukat velük elfeledtessék, ez az egyesület,} Az 1898. évben Budapesten uj magyaro- 
kapta föl. 1874-ben volt, hogy az első ügynö- j siló egyesületet szerveztek, az „Országos 
kök je len tek meg Trencsénmegyében, akik a nemzeti szövetség44-et (a pamfletiró együgyü- 
nép baráija iknak mondották magukat, a sze-|ségéről és tudatlanságáról tanúskodik az a 
gény tót gyermekek szomorú sorsa iránt rész-1 körülmény is, hogy ezen egyesület czimét igy 
vétet szilijeitek s megígérték, hogy tőlük te l-[ ford ítja  németre : „ l*rovinziale Nationalgenossen- 
lietően segíteni fognak ra jtuk, hogy meg schaft44, ahelyett, hogy „Lamles Nationalgenos- 
mentsék őket. A szülőknek azt mondták, hogy jsenschatV'-nak ford íto tta  volna. Hej.) Czélja az, 
termékeny vidékre, gazdag emberekhez viszik,hogy a nemzeti vagyis magyar szellemet az 
gyerm ekeiket, ahol iskolákba fognak já rn i és idegen (azaz nem magyar) népek lakta ország- 
iparosokká. kereskedőkké lesznek. Még örök- részeken ápolja, hz egyesület kirándulásokat 
ségeket is Ígértek nekik. A gyermekeknek rendez ezekre a vidékekre, propagandát csinál 
magyarul ke lle tt megtanulniok s ha majdan}és helyi csoportot szervez ottan. Még Hercze 
kedvük lenne, hogy mint urak visszatérjenek egyet, rekto r is tagja ennek az egyesületnek, 
tó t hazájukba, ebben senki sem fogja őketI Egy Ízben Zólyomija u tizo tt, hogy o tt bolond 
akadályozni. Sok szülőt és gyámot tőrbe e jte tt beszédet 'ártson, amelyben kiemelte, hogy a 
ez a biztatás s odaígérték gyerm ekeiket. De tótok is segítettek Árpád vezérnek ezt a hazát 
m ikor aztán értük jö tte k , a tó t anyák ja jga t-je lfog la ln i. Így hát az itt lakott, itt megtelepe 
lak s kézzel-lábbal ellenkeztek. A jegyző és a dett tótok segítettek volna a honfoglalónak 
zsandár azonban kényszeritették őket, hogy j Magyarországot le igázn i! Látni való, hogy 
szavukat beváltsák. S igy azután vagy 4()ö a fanatizmus nemcsak az erkölcsökre, hanem 
gyerm eket kergettek össze, m indegyiket szá-'az észre nézve is vészthozó. 
mozott táblával láttak el s e lv itték  őket, aj Pedig hát úgy van, hogy Herczeg egyet. 
Délvidékre. Némelyek tényleg visszatértek. | re k to r csak történelm i fa k tu m o t említett, abban 
Egy leány három év múlva ke rü lt vissza, sem az ö zólyomi beszédében. Mert a tótok Árpád 
olvasni, sem Írni nem tudott, de még imád- honfoglalásakor sem voltak önálló nemzet, 
kozni sem. Egy zsolnai fin, mely siketül ve hanem a Szvatopluk nagy-morva államának 
került haza a sok veréstől, amit a fejére ka- egyik tartozékát képezték s látva, hogy a 
pott, elvesztette hallását. Egy másik leányt a ! magyarokkal nem bírnak, de meg aztán kény
nevelő szülei fia elcsábította s m ikor gyerme- szerittetve is a magyarok által, ezekhez csatia
két nagy nyomorában elpusztulni engedte, ti koztak és velük küzdöttek. Egyebet nem i:
szegedi törvényszék 
Ítélte.

két és fé l évi börtönre tehettek az adott körülm ények között s ezzel 
j megmutatták azok a tót ősök, hogy jó va l több

Ezen gyermekek neveléséről egyáltalán sütni valójuk volt, mint most élő, késő ükuno- 
nem gondoskodott senki, a legnehezebb mun- • káiknak.

Nemzetiségek és a magyarság.
Irta: Perjéssy László.

A magyar nemzet ólotorojo a magyar nyelvben 
gyökerezik. Ez a nyolv kapcsolja össze érzésben, gondo
latban, tömöríti cselekvésben a magyar nemzet minden 
bü fiát.

Nyelv nélkül nincs nemzet. Elsőrangú feladata 
tehát magának a nomzettestnok, a társadalomnak, hogy 
energiájának teljességével, e haza minden fiának, hogy 
tudásának egész erejével, szivének minden dobbanásával 
mllködjék a magyar nyelv terjesztése, a magyar kul
túra hatalmának növelése érdekébon. Nemzetünk élot- 
leltétele ez — e mellett minden kérdés másodranguvá 
válik, — „egységes államnyelv nélkül nincs erős, osz
tat lan nemzet, nincs erős nemzeti szellem.“

Nem szabad pihenni addig a magyar agynak, magyar 
szívnek, magyar léleknek, tevékenységnek, inig a magyar 
nemzeti géniusz szeretett otthont nem lel ebben a hazá
ban, melyet őseink vérükkel szerezlek, védtek és tartot
tak meg ezer éven át. Nem szabad addig nyugodni, 
mig az Allüld rónáiról felhangzó zongzetes édes magyar 
nyelvünket küröskörUl mindenfelé nem viszhangozzák a 
Kárpátok hegyfalui, az Alpok magyar földre nyúló hegy
ségei, mig nem hangzik mindenütt a négy folyam ál
dott lüldjén.

Csak az. esetben lesz állandóan és örökre bizto
sítva az, hogy ezen a löldüii, bármi vész és vihar köze
pette, magyar jellegit államalakulás lesz. Ez legyen 
törekvésünk czélja. Hogy ezt elérjük,pnennyi, de meny
nyi leladal var meg reánk! De beszéljenek a számok.

.i magyar korona országaiban a legutolsó (1900) 
népszámlálás adatai szerint 198/* millió ( 19,204.559) 
ember lakik, ebből 8 és */* millió (8,742.3011 magyar, 
!<• és fél millió (10,512.208.) pedig más ajkú. Vagyis 
magyar 46*4%, más ajkú 54-ti"/,,. De ha a tulajdon
képpeni Magyarországot tekintjük - s nem számítjuk 
ide llorvát-Szlavonország népségét — akkor több mint 
8 és fél millió a magyar (8,(551.120), 8 millió 200 ezer 
(8,18(5.735) a nemzetiségek száma. Itt tehát 51*4% 
magyarral 48-0",n más ajkú áll szemben. Közel 2 millió. 
I I -8% a német; 2 millió a tót, 11-9"/0 ; 2 és 8 * milliót 
meghalad az oláh, 1 0 : és közel P/a millió (1,386.951,
a mikén, szerb, horvál együttvéve, 9-2"/0.

A magyar faj loglalja el az ország szivét, Sopron
tól — Nagyváradig. Horogtól Zaláig és Abaujtól — 
Szegedig. E hatalmas területen egy tömör területet 
képez. Megszállva tartja az Alföldet és a dombvidékeket, 
sőt a tágas és termékeny völgyekben felnyúlik a maga
sabb hegyek közé, sok helyen beékelődik a nemzeti
ségi tömegbe, biztos előőrseként a magyar állam élő 
testét, szilárd alapját képező hatalmas nomzottostiiek. 
Ehhez csatlakozik a Székelyföldül! élő, szívós kiturtásu 
színtiszta magyarság.

A tótok és ruthenok területe a pozsonyi Kis-Kárpá- 
toktól a inármarosi havasokig terjed.

A románok az ország keleti és délkeleti részét 
foglalják el, szinte félelmetes tömegben; — mig a 
nemetek tömegekben sehol sem jelennek meg, abszolút 
többségben is csak az egy Moson vármegyében van
nak, — egyebütt kisebbséget képeznek, éppen úgy a 
szerbek is.

Legtömörebb a magyarság (100". u Horsod- és 
.lásznagykunszolnokmegyében, Jászberény és Mezőkövesd 
táján. Tiszta magyar vármegyék az említetteken kívül 
Csongrád, Győr, Heves, Hajdú, .Szabolcs, Somogy, Cdvar- 
noly, mig Árva, Liptó, Trcncsén, Turócz, Zólyom, Szepcs, 
Krassószürény,Tömés, Besztorezenaszód, llunyad, Szobon 
vármegyékben 10" „ ot sem éri el a magyarság. A váro
sok közül magyarság tekintetében első helyen alt 
Hódmezővásárhely, aztán jön Kecskemét, Dcbreczon, 
Székesfehérvár, Szeged, Győr, Komárom, Nagyvárad. 
Szabadkának már csak mintegy fele, Temesvárnak, 
l jvidéknek, Zombornak, Pozsonynak mintegy harmada-, 
Vcrsccnok, l’ancsovának csak tizedo magyar.
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Magyar város van 7'i, német 2". tót 23. román 8, 
S2Crb 5, bolgár 1. Magyar nagyközség — i-i** tartoznak 
a régi mezővárosok — 101*5, német 3 il . tőt. román, 
szerb, ruthén, horvátok együtt 492. A varosok lakos
ságinak összehasonlíthatatlanul tuloyómő része magyar, 
mint ezt e számok megezáb ihatlanul bizonyítják. A 
magyar terület tömörségét jelenti, hogy a magyar köz
ségeknek több mint fele. a román községeknek 

, • g i tót
- g t. A

i  magyar táj őserejét \
5-22 - • - -

. . . .  ságé 2*4
birtokosoknak i több mint a fele esik a magyar terü
letre. A magyar elem erőre és t-• uörscgre a t":,r»i *•»!••- 
kát fölülmúlja. A magyar fajnak kultúrái, gazdasági és

. . .  . . - 
kát. ha a magyar állam végleges konsz'didác/iojit már 
ma biztosítottnak látnék, midőn a tuagyír faj a ^l.ij- 

Mag ’ - ország lakos
ságii . . -

. . .
ségflnkből 9 millió nem beszél magyarul, 
meghaladó idegen íjknak közül nem egészen 
millió éri a ni igv r áll i n je  vét. A

' -

■ ‘
lantot a nemzetiség szellem fé tele isege á 
a  viszonyok teljes félreismeréséből erei - i-s csakis a 

gnagv .
politikai színtér bárminemű változása esetén biztosítva ,

szakiskolak.it slb. -  Ennek a törvénynek a megalko 
xtázisszerü rohama volt,

ggk terve ez. amelyet a közoktatási minisztériumban ki
t t e k  stb. stb. - Mikor pedig csalogatni fognak tite

_  kel t. i. azt kérdik tőletek, hogy kell-e 
-  lgv

_ nemeslelküsegnek

• •  ' . \ m .....u ...... ... . « • '
U " “  ‘ hiba. de bán, >Vj«Mik be a Slov. T u d . Az # film ed. ainelv-

bői reánk magyarokra nézve az a tanulság folyik. hogy 
1 legyen bár itt is. ott is felszisszenés, jajga’ás, fogaknak 

vad fenyegetödzés, a népoktatás ügyét 
nem szabad a Csáky szalmájává tennünk, hanem oly 
törvényes intézkedésekről kell gondoskodnunk s azokat 
végre is hajtanunk, amelyek a népiskolát a magyar 
állam, a magyar nemzet, a magyar művelődés, a mag)ar 
li izafiiisság szolgálatába szegődtetik s lehetetlenné .eszik, 
hogy a felekezeti autonómia köpönyc alatt fészke legyen 
mindenféle nemzetiségié- hazatiailan baczilluskulturának.

Idegen
delme a magyar nemzet egysegének, nem 
minden léf s mely e téren -  habár jóbiszemüleg is
történik. .

Aki sohasem tapasztalta azt az animozitást. sőt | vaezogasa
séget je l a  n< tetiségek c gy rt szt műiden 

viseltet s gyöngéd-
Svggo! fttlvilágositássaI k 'in ja  a nemzetiségi kérdést 

hason a  :• • bb ism<rUteU nemzetiségi
tö-rvényhozást szerbül, tótul ajánlani a magyar kultúrát, 
melynek pedig csík egy igaz közvetítője van: a magyar 
nyelv.

A magyarnak az a hiszékeny, bizalomteljes, nyílt i 
és őszinte jelk i nek megfelelő, egész a naivi- 

tasig menő felfogása nem uj Keletű. — Magyar pénzen — 
közadakozásból — állítottak fel a hatvanas években 
gimnázium-'-tat. tanirúképezdéket, a melyekben „jo tót 
testvéreink saját anyan) •Ivükön képezhessék magu
kat. — Így állították tel kulturális központ gyanánt 
Nagvröczén a .ót nyelvű főgimnáziinot, tanitóképozdét, 
és küszöbön állt a theoiogiai tanfolyam szervezése is.
Felállítása után rövid i múlva a legfekevesztettebb 
izgatást űzte a tanári testület. Felsömagyarországot 

i .".-.oleia* ezim a l . : külön Tótországrésznek Hintették tel. 
igv tanították, rajzolták e/imerét, térképét elkészítették.
Letépték a magyar nemzeti zászlókat s azokat tót 

• nemzetiségi zászlókkal pótolták, a magyarokat ázsiai 
bordának, barbárnak, jöfmenteknek, betolakodóknak 

j nevezték, fanatikus gyűlöletet ébresztőitek minden 
•ingvar intézmény elleti. Fanatizmusuk annyira ment. 
ho_-\ a 7-ik. '-ik osztálvb.in formailag felvett magyarvan az államalakulat magyar jellege. „A magyar faj

helyzete a szlávság és germ ánig ü:, -z ■ vonalán igei. órák után a tanár rendeletére kiöoliteiték szájukat 
nehéz.- K kéi óriási néptörzs baulmának nyomása 
érezzük s érzik, tapasztalják különösen azok. akik

. . .  _• kran kira’-la. A m ^yarsig -• nagylelkű kisérleténuk, eng .lé

a magvar szó után. Végre Tisza Kálmán indítványára 
ii Fel'- ge legfelsőbb elhatározásával az iskolákat be-

.
nem magyar ajkú l.ik<

nemzetiségi 
látják azt az 
államhág r» :i i
kozik.

A nemzetisé 
dalom teremletti 
elvét alkűmazl*-. íz . .. t i
tekre is. A torraií dóm i- 'l-ii:-*::- a
.

gyUlölségbe, vi-zaly b;t • - lu  -ruha 
-

:u-iy a magyar 
«ik közt matat-

i
ii lelve Az *-gy • -nlo-eg

törté.leírni államot, 
tegye, a néj-ekel 
s nlorta. A népek 
•/zavarta a békés

együttei—:. a n j . l u l t é r n e  .-/.oributa meg a 
századokon injiszo
öntözött vallási kérdést i-. A b-iebredt nemzeti közszellem, 
a magyar nemzet géniusza a I-'-ik század első felében
csodás 
a 40-e

_ a magyar szellem, különösen 
:r-»s tért liőditult. de e bódítást nem

• sík megakasz:->;t.i. de -̂-t v sszaszoritoíla az elnyomás
korszakában • b.ualom álla is protezsált nemzetiségi
szellem.

Midőn 1 ''.7-ben a magyar nemzet visszanyerte
önrende|kezé-i jogát, a nemzetiségi kérdés iránt való
teljes taj'kozatbrisagával. érthetetlen buzgó-agával, a 
liberalizmus túl hajtásával saját maga kárára és örök 
veszedelmére oly törvényeket alkotott, mely egyrészről 
nemzetiségi államot alkot a magyar államban, másrész
ről a föderalizmusnak nyit tárt kaput s veszélyezteti az 
ezredéves magyar hegemóniát. Az egyik az l-ö*. IX 
i.ez. a görögkeleti vallásnak ügyében alkotott törvény, 
md\ a nemzetiségi alapon álló szerb és az ez a ;,alom
mal szervezett román egyházaknak teljes autonómiát. - 
szabad rendelkezést biztosit. — Szerb és Komán államot 
teremt a magyar államban s kiszolgáltatja azt a ma már 
csak 2*k m * görögkeleti magyart e nemzetiségek beolvasztó 
hatásának.

A másik az 18<J8. 44. t.-cz. a nemzetiségi egyen
jogúság tárgyában. E törvény, bar kimondja, bogy poli
tikai tekintetben a bon minden poigara az osztatlan 
egységes magyar nemzet tagja, de intézkedéséivel nyelv
területekre osztja közigazgatá-. u.izsá;-z-ogállalás és 
közoktatásügy szempontjából a magyar aii.amo:. — Meg
engedi, hogy a nemzeti-, gek kívánságára a törvény 
hatóságok belső ügyvitele, a :öm-ny-zeki bíráskodások 
jegyzőkönyvei oly nyelvű legyenek , a mily nyelvet, 
avagy a mily nyelveket a törvényhatósági képviselők 
Vs-de kivan. .1- 
iskoláik nyelvet

kény-égének meg lett a sajnos eredmény e, az alig 1"! 
évig lennálló iskola a nemzetiségi eszmékért rajongó 
intelligencziát boesátott ki s ma is ez képezi táborkarát 
a tót izgatásoknak, a tó’ társadalmi mozgalmaknak. Ily 
végtelen .-zömöm tapasztalatok után is vannak olyanok, 
kik a/.: hiszik, hogy lelvilágositással, 'ábcszéléssel, meg 
gv özéssel megoldják a nemzetiségi kérdést, killöiiöseii, 
ha nvelvilkön szólnak hozzájuk, l’edigcsalótln.ik ! Nagyon 
csalódnak ! Eddig is az volt az átkunk, hogy mindig 
alkalmazkodtunk ! egyetlen egy oláh, tót, német kedvéért 
az egész társaság ha a többi tud is magyarul néme
tül beszült s beszél a helyett, hogy érvényesítené e bon
ban az egész vonalon a magyar nyelv jogát. Több 
nyelvű nemzetiségi vidékeken közös társalgási nyelv 

i ina i- a némd. daczára annak, hogy az intclligcnc/.ia 
| csaknem kivétel nélkül tud magyarul. Ez a főoka annak, 
hogy az egységes magyar társadalom ki nem alakul. 
Ennek ellenében a mar említett s alig egy évtizeden 
a', működő tót nyelvű iskolák tót intelligencziát terem
tettek. az iulclligenczia tót társadalmat létesített a már 
meglévő román és szász intelligenczia mellé. Pedig a 
.társadalmilag és kultiirailag kialakult nemzetiségek i 
többé td  nem bonthatók, metgámadlintlan egészet képez-1 
nek”. Ahol nemzeti-rg. intelligenczia még nem fejlődött 
ki. ott nemzeti értelmiségünk elég szilárd alapja a magyar 

a hol azonban van már nemzetiségi hitel
űt köz.-posztaly. utt a veszély nagy . — „Oda 
i társadalmi ellensúlyokat, az állam és tár- 
erejét”. E helyeken első leladaftink a 

•ck ellensúlyozása, meggailása, az izgatás

Hazafias ünnepély a turcseki hoiiveil- 
szuboruál

Aliké), minden Oviién, ugv au idén is május lm 
27 én kivonulta körmöczbáiiyai állami lörealiskola tanuló 
ifjúsága iFOuvenou és Pszotka tanárok vezetése alatt a 
turcseki honvédszoborhoz, hogy olt liazalitii érzelmeinek 
kifejezést adjon, de egy ut al kegyelete adóját is lerúvja.

A nagv lorrósagban megtett elég fárasztó két órai 
meneteles után a jelzett szorosba érve. az iljak először 
fenyögalyakkal díszítették fel a szobrot és két koszorút 
lettek teája, illetve elfeledni iparkodtak a szobron olvas
ható újabb keletű h-lirásokat, melyek szerint az olt el
esett hős honvédek : „Hetjarcn und ungarisclie lliindo !“. 
nemktilöinhcn a számos sérülést, melyet valami gonos/.. 
szenlségtöro kéz éjiéit rajta !

Erre aztán a köveik •/.<• programúi szerinti llune 
pelyt rendezlek :

A himnusz eb neklése után Jánossi Endre VII. oszt. 
tanuló a „Nemzeti dali" .szívatta : Sebestyén J oiió \ II. 
oszt. lan. egy gyönyörű hazafias alkalmi beszédet inlé- 
zelt taiiulólársaihoz: Perl Leó VII. oszt. tan. ..Előre- ez. 
költeményt mondott: mire az. énekkar a . ( ’- .tadalt* 
énekelte. Ezután Fiseher Miklós VI. oszt. lan. „Arab": 
Eizer Uszkár VII. oszt. lan. „Elei vagy halál- : Eippner 
Józsel Ili. oszt. tan. .. \ szabadság napján" ezimü köl
teményüket szavaltak. Pszotka tanár a turcseki honvéd 

] -zohor történeti jelentőségét és a körmöczbányai áll. 
lóreáliskola tanuló ifjuságára vonatkozólag, tölug lontos 
-ágát fejtegette lelkes szavakkal, mely szerint nekik itt 
<• szén: helyen bizonyos örökségük van letéve, melyet 
ápolni s hazafias érzelmeik lepes/lésévcl növclniök kell. 
Erre a Ko-siith-nóía és a Szózat élénél,lésével veget ért 
a ki.-, de annál lélekemelőbb ifjú szivek sugallta Ünnepély !

imák.álla
ligenczia, s 

! kell vinni ; 
társadalom 

nemzeti lőrék ve 
eglékezcse.

Nem liag.ylialjnk azonban szó nélkül az: • telháho- 
ritó tényt, amelyről a fenti tudósításból értesülünk. 
Arról, hogy hazatiailan. durva lelkek ezt a kegyelete- 
emlékoszlopot nem átallották hcmoeskolui. sőt iné
ból ián koz'aló felírásokkal mogszonlségtelenitcni.

A turesekiek hazaliságára apellálunk és sürgetjük, 
hogy :i tetteseket puhatolja ki. Ilaló-ágaink.ól .szintén 
elvárjuk, hogy ezt az esetet nem hagyják nyugodni, 
hanem a rendelkezésükre álló eszközök felhasználásával 
rajta lesznek, hogy a bűnösök méltó jiitalmiik.it elnyer
jék. a jövőre pedig oly intézkedéseket tesznek, amelyek 
hasonló botrányimk lehető-eget kizárják.

Ezzel tartozunk nemzeti hőseink dic-ó emlékének !

A selyemliiirok.
A -Slov. Tyzd.“ folytatja vakmerő izgatását a nép-

H Í R E I N K .

A bolgár fejedelem. Ferdinánd bolgár fejedelem 
héttőn éjjel Turócz.i négy én átutazott. Kút t kiírói aK.issi- 
oderhergi vasul hivatalnokai vették át a kübinvonat 
vezetését.

Személyi hírek. Erdélij Sándor v. l». t. t.. volt 
oktatási törvényjavaslat ellen, ami legjobb bizonyítéka | igazságügy minisztert és családját, akik Stnhnyalilrdőnek
annak, mily nagy és égető szükség van népoktatás 1 
ügyünk alapos reformjára. Selyemhuroknak nevezi a 
Sl. T. ezt az uj törvényt, amelylyel a tót népet meg
fojtani akarják a „felsőbb urak", akik erőszakkal, ámítással 
ejtették hatalmukba a hatalom legfőbb polezait és akik 
jól tudják azt, hogy az ő uralmuk csak a nép fogyaté
kos műveltségén alapul, mert csak az ilyen elvakult 
népet lehet ámítani. A felsőbb uraknak tehát mi a 

gyliázközségnck, hogy szándéka ' Első sorban az. hogy a nép lelki sötétségben 
középfokban is tetszés szerint maradjon. Hogy ne tanuljon. Hogy tömeg maradjon

hatáiozzák mc. kimondja, hogy az állam köteles lélek nélkül, amely tömeggel úgy lehet bánni, mint a 
oly iskoláki• >1 - uidoskodni, melyekben a tanulók any a-1 csordával. A nép tudatlan maradjon — ezt óhajtják, ez
nyelvükön képezhessék ki magukat egészen addig, hol 
a maira- - akadémiai képzés kezdődik. — Tehát e

zándékuk, czeljuk. Mert csak a tudatlan nép enge 
delines és alázatos, es k a műveletlen népen lehet kény 

.•leimében az állam köteles Iclállitani töt, román, | és kedv szerint uralkodni. El kell tehát venni az isko* 
ruthén, szerb stb. gimnáziumokat, reáliskolákat,1 lát a néptől, ez az uj törvényjavaslat értelme. Az ördö-

régi vendégei, tegnapra várták .StiibnyafUrdórc, ahol a 
nyarat tölteni lógják. — llj. Justli Uyörgy. Turóczvái- 
megye főispánja Budapestről, ahol hivatalos üiryek 
elintézése végett időzött, a múlt hét elején székhelyére 
visszaérkezett. — Ji»Üli* Ignác/, igazgató, mint a közok
tatási tanács tagja, a múlt héten, alsúkuhini áll. polgári 
iskolát látogatta meg. — Láng Ernő, a lirassó lurócz- 
szontmúrtoni cellulosegyár vezérigazgatója, a mull hét 
folyamán meglátogatta a tiiróczszontmárioni «-<-llulo-f- 
gyárat és megvizsgálta annak vezetését.

Orvos Totpronán. Szerit-szánul sem tudjuk, 
hány Ízben emlékeztünk meg arról a valóban elszomorító 
állapotról, hogy Tólprónán, ebben a nagyobb községben 
és környéken évek óta nem volt orvos. Il i orvosi 
segítségre volt szükség, Znióváraljáról, Mosöczröl. Stulmya- 
fürdőről kellőit orvost hozatni. Végre f. hó 3n-án



F e l v i d é k i  H í r a d ó
y.orkiíczy Tivadar főszolgabíró összegyűjtötte a községek 
képviselőit, nkik ogyhnnguhig dr. Androvies Sándor 
eddig Imiid lovai köroivost választották inog orvossá. 
Az aj orvost szívóson üdvözölték a megjelentek és kérlek, 
hogy iij állomását mielőbb foglalja el. I)r. Androvies 
lótprónai állomását I. évi június hó 15-én foglalja cl és 
körorvosi működését azonnal megkezdi.

— Elnevezés. A in. kir. pénzllgyininiszfor Mihály 
János kaposvári adótisztet a hoszlorczohányai pénzügy- 
igazgatóság kerületébe tartozó turárzszeiUmártoni in. kir. 
adóhivatalhoz, adóhivatali segéddó nevezte ki.

- Halálozás. Egy valóban kötelességtudó, nagy- 
szorgalmú hivatalnokát veszitotto ol Turóczvárniogye 
Kossuth Rezsőnek, a segédhivatal igazgatójának, tisztelet— 
holi aljegyzőnek f. évi .június hó l-én bekövetkezett 
gyászos olhiinylával. Kossuth Rezső teljes 518 esztendői 
töltött a vármegye szolgálatában. Mint írnok kezdette 
meg pályáját, de képességeit, kiváló pontosságát és 
rondszerototél csakhamar felismerték és reábizták a 
segédhivatal vezetését, amelyet mindig példás rendben 
tartott. A vármegyei hivatalnokok, a főispánok rendre 
változtak, de Kossuth Rezső helyén maradt; d volt. aki 
mindenről tudott, aki mindenkinek felvilágosítást adhatott. 
A fiatalabb megyei hivatalnokoknak ö volt. a mestere, 
ö vezette he őket a közigazgatás bonyolult titkaiba, ö 
volt, aki jó akarattal adott nekik minden lépésükre 
útbaigazítást. Akinek a vármegyeházán dolga akadt, az 
mind hozzá fordult és ö előzékenyen adta meg a 
felvilágosítást. Legelső volt, aki hivatalába ment és 
legutolsó, aki onnan távozott. Még súlyos betegen is 
bejárt hivatalába, ahonnan csak három hét előtt maradt 
el, amikor a gyötrő láz már ágyba döntötte. Es ez a 
derék, kötelességtudó hivatalnok nincs többé. Méltán 
lengett a vármegyeházán a gyászlobogó, a vármegyének 
van oka öl gyászolni, mert helyét egyhamar aligha 
lehel pótolni. Temetése I. évi június hó 3-án délután 
ment végbe, a közönség nagy részvéie mellett. Ravata
lánál Dugovieh Titusz megyei számvizsgáló mondott meg
ható gyász beszéd el, méhányolva az elhunyt érdemeit. 
Nyugodjék békével.

Mütanrendöri bejárást tartottak a. múlt héten 
a helybeli eellulosegyárban, ahol az államvasutak helybeli 
állomásától iparvágányt vezetlek he. A bizottság, mely 
llnuscr felügyelő. Kjistrin főmérnök és a vármegye 
képviseletében lleni<r.Uy Ákos főjegyzőből állott, a vágány 
használatára az engedélyt megadta.

Sorozás. Ez évben immár a második sorozást 
is megtartották és igy emberanyaggal az nrmádia el 
vall látva. A sorozőbiz.oüság hétfőn este távozott Turócz- 
szent marion hói. A sorozástól távolmaradtak száma ez 
alkalommal is elég tekintélyes volt ; ezek egy újabb 
pőlsorozás alkalmával fognak clöállittntni.

Elhunyt esporos. A szász tötpelsöezi ág. h. 
eveiig, egyháznak gyásza van, Koznia Adolfnak, a 
zólyomi egyházmegye hazafias alesperesének elinniylával. 
A boldogult egyike volt azoknak a lelkes férfiaknak, 
akik a Felvidéken a bázeli is eszméknek kitartó harezosai 
voltak. Áldás legyen emlékén.

Tanképesltö vizsgálatok. A znióváralai állami 
tanítóképző intézelIkí ii  az idei tanképesilö vizsgálatok I. 

évi június hó 20 án és következő napjain fognak meg
tartatni. Az írásbeli vizsgálatokat már május hó 30-ón 
tartották meg.

öngyilkosság. Szucsányi levelezőnk Írja: Kgy 
35 éves asszony. Cziger Anna, kinek férje már két év 
óta A meri kában van, ma délután egy konyhakéssel 
elvágta a nyakát és mindjárt meg is halt. A szeren
csétlen asszonynak pere volt egy szucsányi emberrel. 
Ezelőtt 2 évvel ugyanis házat vett egy Turanecz nevű 
ember szomszédságában. Turanecz azonban t'zigerné 
udvarából macának tulajdonított mngyobh területet. 
Emiatt a ^szomszédok törvényhez mentek. A bíróság 
Czigorné javára döntött. Turanecz azonban nem hagyta 
a dolgot igy, hanem kijelentette, hogy felőlihez. Az. 
asszony a feletti félelmében, hogy a pert elfogja veszíteni, 
a másodfokú bíróság elölt, június l-én délután követte 
el az öngyilkosságot. A szerencsétlen asszony négy apró 
gyermeket hagyott hátra, kik közül a legidősebb nyolc/, 
éves. Még mull héten Turóczs/.enlmárlonlmn volt az ügyvéd
jénél peres ügyében. Kz a per különben már két év óla 
folyik és csak e héten nyert elintézést.

Tót nyomda Zólyomban. A zólyomi néhány 
tót túlzó nem elégedve meg azzal, hogy olt „Zuoleuskv 
Nomnyu Old III alatt lapot indított meg, most arra törekszik, 
hogy Zólyomban tói nyon dát is állítson löl és ezzel 
még jobban szervezze az alapot, amelyen Zólyomban 
a tót túlzó eszmékéi terjessze. A zólyomiak méltó fel- 
hábor.'dással utasítják ugyan vissza a tó* túlzóknak 
terjeszkedési vágyát, azonban úgy látszik, hogy későn 
vették észre a lappangó bajt, amellyel szombon, most

már csak erős akczióva' lehet védekezni. Hízunk a 
zólyomiak hazalias buzgalmában és kitartásában, amely
nek összetartó erővel bizonyára sikerülni fog a fenyegető 
újabb felhőkéi eloszlatni.

A znlóiak mulatsága. A znióváraljai koreskedö- 
és iparositjuság nyári mulatsága minden várakozáson 
felül jól sikerült. A szakadó zápor, mely a vármc

iszebcn inegtiitamitotia vasárnap délután az miibe- lapunk mai számában megjeleni Csehországi Thomassalaktöbbi
rokot, a zniói mulatókat megkímélte. A társaság este 
Magyar Kaszinó helyiségébe vonult és ott folytatta a 
mulatságot.

— A turóozszentmártonl vasúti állomás épülete.
Kapunk egyik barátjától a következő levelet kaptuk, 
amelyet közérdekű tartalmánál fogva egész terjedelmében j.

délután megy végbe az egyházmegyei knnczelláriában 
a jelentkezők összeírása. A jelentkezésnél szükséges is
kolai bizonyítvány és keresztlevél. Felvételre számíthat
nak azok az ifjak, akik a gimnázium IV - Vili. osztályát 
jó sikerrel végezték és egészség szempontjából nem 
esnek kifogás alá.

Mozögazdaságl olvasóink Ügyeimét felhívjuk

hirdetésre.
— A tartós szárazság által előidézett kár az 

egész országban általános és nemcsak a mezőgazdaságot, 
hanem más gazdasági ágakat is érzékenyen érintett, 
örvendetes azonban, hogy nem az összes gazdákat érte 

károsodás, hanem főleg azokat, kik nem szerelnek a 
korral haladni és minden újításnak esküdt ellenségei.

közlünk. „Igen tisztelt szerkesztő l.'r! A napokban Kiválóan érdekes jelenségeket tapasztalhattunk ezúttal, 
dolgom akadt a turóezszontmárioni vasútállomáson é s  I azt l .  i . ,  hogy azok a  gazdák, akik cl nőin mulasztották 
tev kénytelen voltam »  tui-óiws/...... ...  i l o s i t l i l l á l l  I n  elmúlt Ősszel földjeiket „csillngvédjogyll" Tlioinns-
porban az állomásra kimenni, ahol ügyemben 
felvilágosítást meg is nyertem. Igaz, hogy már

kellő alakliszltel megtrágyázni, azok éppen semmi kárt sem 
I szenvedtek, vetéseik nagyon szépek. Ez abban leli 

délután j magy-i,-á/,alát, hogy a Thomassalakkal trágyázott vetés
5 óra volt, amikor odakltnn jártam, de hát május h<> UilejUidöttcbb, ollenlállóbb volt a szárazság iránt. Ezen 
utolsó napjaiban történt ez meg. amikor a lőcsei kaién-1 tapasztalat megczálolja tehát azon széltélien elterjedi
dárium szerint a napnak csak este 7 óra 4; 
kellene lenyugodni. Dohát a luróczszentinártoni állomás- 
iroda h(dyiségében a nap nem tartja be a rendes utat, 
mert ez a helyiség olyan sötét, hogy abban embereket 
dolgoztatni, pláne számoltatni, valóban képtelenség. E 
mellett szives engedőimével leírom ezt a helyiséget. Az 
egyik oldala jóformán teljesen aulak, mert azon a részen 
van elhelyezve a pénztáros nagy. széles ablak; 
az egyik váróterembe néz; ugyanazon az oldalon 
nyújtogatják ki a podgyászkártyákal, amire holmi
spal el tűszerű alkotmányuk van. A más k oldalon van 
két ajtó, az egyik a folyóséra nyílik, a másik meg a 
főnök szobájába vezet. A harmadik oldalon van egy 
jókora, nagy ablak, meg egy ajtó, mely a poriamra 
vezet. Tehát csak az egyik oldalán nincs ahlak vagy 
ajtó. És ebben a helyiségben dolgozik vág, négy 
hivatalnok meg egy málházó. Egymás hálán, egymást 
zavarva. Ezek a szegény emberek valóságos purgalori- 
iimbaii vannak itt. mert az örökös njlóiiyilogulás 
mellett akkora léghu/.am van, hogy az ideig-óráig olt 
tartózkodó feleknek is megújul a reumájuk, hát még aki 
állandóan kénytelen ebben az odúban tartózkodni. 
Tisztára omberbaráli érzés diktálja a soraimat és kérem 
.Szerkesztő urat, hogy ennek tarthallan állapotnak 
megszüntetésére a vasul igazgatóság ügyeiméi felhívni
szíveskedjék." Magunknak is alkalmunk volt....ggyözödni
róla, hogy amit a levél Írója mond, az teljesen megfelel 
a valóságnak. Ezért teljes bizalommal fordulunk a vasút- 
igazgatósághoz és kérjük, hogy szakembereivel vizsgál 
tassa meg ezt az irodai helyiségei és állapíttassa meg a 
további teendőket.

Juniálisok. De,ék tűzoltóiul; f. hó I:.' én délután a 
Sziráuyáhan nyári mulatságot rendeznek. A kivonulás 
délután I órakor történik, a térünk 2 korona belépti 
dijai tizeinek. A tiszta jövedelmet az egyesület c/.éljaira 
fordítják. A koslyáni állami iskola növendékei
Rorlsch t • yula állami tanító vezetése alatt június hó 2 án 
sikerült nyári mulatságot tartottak, amelyen a lakosság 
bői is sokan vetlek részt.

Tanulmányi kirándulás. A pünkösdi ünnepek 
alatt a Irsztenai lögimn. 22 növendéke 2 tanár kísére
tében 3 napot Budapesten tüllölt és ez idol a város 
nevezetességednek és főleg hazafias szempontból érdekes 
látnivalóinak megtekintésére fordította. Sok li. sznos látni
való kapcsán meglátogatta kiváló férliaink szobrait és 
elzarándokolt nagyjaink sírjaihoz is, hol a kísérő tanárok 
méltatva elődeink dicső telteit, hazaliasságra buzdították 
a jelenvolt növendékeket. I'étiteken délután elindultak 
s kedden délben érkeztek vissza. Visszatértük alkalmá
val az otthon maradt szülők, tanárok és iskolatársak a 
vasúti állomáson zeneszóval várták a kirándulókat s 
zászlók alatt kísérték be őket a városba. Egy-ogy tanuló
nak 3 napi teljes ellátása ide, számítva az utazást is, 
20 koronába került.

Nyilvános köszönet. A Fclsömagyarországi Kőolaj 
finomító igazgatósága a tiiróczszontmártoni áll. felső 
kereskedelmi iskola áruismoieti és technológiai múzeuma 
számára 25 darabból álló áru-mintagyüjteméiiyl úján 
dékozott. Elmulaszt hatatlan kötelességemnek tartom a 

í nevezett vállalat igazgatóságának ezen értékes s iskolánk 
tanulóira nézve igen tanulságos állományáéit hálás köszö 
nőiéinél kifejezni. Mold is Ignác/, igazgató.

Iskolatársak találkozása. Neinei- Károly, 
Szolnok, Baross ii. 7.) felkéri 1*94. évhen a liiróczszt 
mártoni kereskedelmi iskolában érettségizett lauulótár- 
sail, hogy czimeiket vele mielőbb közölni s/.iveskedjenek.

Fölvétel a besztorozeb. papnovolölntózetbo.
A bosztorczeb. egyházmegye kötelékébe lépni s/.ándé-1 
kozó ifjak felvételi vizsgálata július 2 án lesz. Július 1 -én |

porcakor! véleményt hogy a 
csak akkor hat, h;

„csillagvédjegy ü“ Thomassalakliszt 
elegendő csapadék van segitségéro. 

Nagyon kívánatos volna, ha a gazdák a fenti tapaszta
latból levonnák a tanulságot és nőin idegenkednének a 
modern gazdálkodás áldásait saját előnyükre felhasználni.

5 fillérért megtekinthetők az ország egyik 
.•gnagyobb női divatáruliázának tavaszi és nyári ujdon- 
ágai. Kérje Nagysád egy levelezőlapon iiiinlagyüjtomé- 

| v | nyomét s elküldöm azt ingyen és bérmentve. Tartalmazza 
a következő tételek mintáit: 3000 vég tavaszi és nyári 
divatszövet 12*> és 140 cm. széles 65 krlúl 3 f. 25 krig. 
15000 vég mosóáru külömböző minőségben 24 krtól 
I I. 20 krig. Weinor Mátyás női divatáruháza, Budapest, 
Andrássy-ut 3.

KÖZGAZDASÁG.
Javítsuk gazdasági terményeink minőségét.

Jól tudjuk mi azt gazdák, hogy nagyon is nem mindegy, 
hogy vájjon *2 kilós vagy 78 kilós búzával megyünk a 
piaczra, sőt azt is látjuk, hogy gazdasági szeszgyárak 
keményiíötarlalom alapján veszik a burgonyát, jóval 
többet űzetvén a keményítőben dusabbért, mint a komé- 
nyilöben szegényért. Tudjuk azt, hogy összes termény óink- 
nél nemcsak a mennyiséget, de a minőséget is meg
fizetik, mégis vaj ni keveset teszünk terményeink minő
ségének javítására, holott egy kevés fáradsággal, 
utánjárással sokkal jobb eredményeket lehetne elérnünk. 
A termények minőségileg való javításának főszerepét 
a talaj igen gondos mogmivolése és megtrágyázása játsza, 
természetesen csak akkor, ha az éghajlati viszonyok is 
kedvezők a javítandó növényre. Az adott viszonyok 
közé legjobban beillőléleség megválasztásával a burgonya, 
a ezukorrepa és az árpa minőségét lehet legkönnyebben 
javítani, s ugyanez lehetséges okszerű trágyázással is. 
A mesterséges trágyafélék jelenlegi nagyarányú lei- 
használásával nemcsak a termés mennyiségéi, de minő
segét javítjuk. Söl a minőség javítására a különböző 
trágyafclék különböző befolyással vannak. így pld. a 
"hiiisalétrom és peruguano a termés mennyiséget illetőleg 
árpánál egyenlő eredményi ad, a minőséget illetőleg 
azonban a peruguano után jobb árpát kapunk. Okvetet- 
lentil műtrágyái kell használni legalább azon a talajon, 
melyen saját vetömagvaiukal termeljük, mert a könnyen 
oldható műtrágyát, aminö pl. a szuperfoszfát és a chili- 
salétrom, roppant gyorsan fejleszti a növényt, nagygyá 
lej lödön, erőteljes szbiiioket termel, amelyek ennek követ
keztében erőteljesebb növényt lógnak fejleszteni, mint a 
gyengébb szem. Első teendőnk tehát, hogy a saját 
szükségletünkre termelt vetőmagot a talaj kitűnő meg
munkálása és ineglrágyázása által nagygyá, erőteljessé 
lejesszük. Az igy nyert magot rostálás és triörözés ál
lal osztályozzuk, s csak az ilyen módon megválasztott, 
legnagyobb szemű bu/ait, rozsot, árpát vessük el. 11a ily 
módon — amely eljárást évről-évro folytatjuk — kitűnő 
vetőmagunk utján egész gazdaságunkban jobb minőségű 
terményre lettünk szert, akkor továbbiuonvo, a vetőmag 
megválasztását még nagyobb gonddal lógjuk eszközölni. 
Az előbb leírt eljárás mellett, a már érett kalászok közül 
kiválasztjuk azokat, amelyek loghosszabbak, szemekkel 
legjobban meg vannak rakva. Ha csak néhány liter 
magot is nyerünk, ilyen módon egy kis táblácskába ol- 
vetni, hogy jövőre már néhány hektoliter ilyen magunk 
legyen. Ha ezen eljárási ily módon folytatjuk, meglopó 
eredményeket lógunk elérni, s néhány év leforgása 
illán terményeinkéi mint vetőmagot a piaczi árnál jóval 

I magasabban lógjuk értékesíteni.

felelős szerkesztő : l l e c e c / .  ( ..v illa . 
Kőmunkatárs: Itá iili  J a n ó * .



F e l v i d é k i  H í r a d ó

K o r c s m a b é r l e t .  T 7" Í l á g ' l l Í 3? ' Ü . I Heghivó.

Dubovó község korcsmája !’. cv i j im iih
29-én di p. 10 órakor
utjáu 6 évre bérbendatik. Feltételek a k• *x- 
ségi bírónál és a stubuyafürdói körjegyzőnél 
megtekinthetők.

fiz elöljáróság.

e nr
■  m i k  p e i i x l .

mindenki tis/TéSŝ .’eíí-ii minden szacUmi-ret nelk’d.
Küldje be ciimet K 4'j.5. je'.igc a kivetkező 
ezitnre : Annoncen-Abteilung des ..Merkúr" Mannheirr.

H  M eerfeldstr.

A nagyérdemű közönség szives tudomá
sára hozom, hogy mindennemű

táb la- és tüköriivegraktáram at
kibővítettem, miáltal azon kellemes helyzetijeit 
vagyok, hogy úgy uj épületek, mint egyes 
ablakok beiivcgezését. j n r á n y é s  legponto
sabb kiszolgálás biztosítása mellett, elvállalok.

Wix Miksa
liszt-, fűszer-, csemege-, üveg- és porczellán- 

kereskedő
Turóczszentmárton.

A T u ró c z i m a g y a r k e re s k e d e lm i és ip a rb a n k
részvénytársaság

1904. évi junius hó 19-ik napján délután 2 órakor 
tartja meg Turócszszentmártonban, a vármegye- 

háza kistermében

melyre a t. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

|a „KEK OKI)-  festészeti mUintézet a kiválóan sikerült 
éleinagyságu arczképeiről, melyeket elismert művészek 
áltál Kes/it. >zá:iins kir. K*i/je_>/.•• által iii'-'l '  teteit 

elismerő levél a vilás minden tájáról.
Elsőrangii képek árai:

Olaj-, aqnarell-és pastellfestesben «'•:»> kéj.
illan 4 '  em. n . \ - i .  • • n > •> 20  K

Ee-Hn-nnabb kivitelű Brom, Platln és krétarajz 5 K  t  * t •• •• i '  r l

Részletes árjegyzék bérmentve. c U c m l l lÓ  k Ö Z ^ V  U 1 0 S 6 l ,
1 V rl. magsaira téstae :ivt kes/iUiiik mindenkin. CD J
teljesen ingyen. In i w n k r -  :> rendelést szerez és

..kint v,.y ......'didi.
i i  festészeti 

müintézetR EK  O R D‘ A k.i/.gyillési vezető elnöknek megválasztatása és 
annak megállapitása után, hogy a közgyűlés kellő idő- 

i ben összeliivatott és hogy határozatképes.
sz.Budapest, VII., Rottvnliiller-iitczn I<>

4 db Ruttkai takarék és hitel
intézeti részvény eladó. Czim 

a kiadóhivatalban.

PERLZWEIG J. órás 
ésékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
ésezüstnemüekben, 
fali-észsebórákban

Ajtók, ablakok,, cserépkályhák 
és különféle faanyag

egy naig> lakóház átépítése következtél) n ölest’, 
áron eladók. Czim a kiadóhivatalban.

a közgyűlés napirendje:
1. Megállapítása annak, hogy az alaptőke kellő 

aláírás és befizetés által biztosítva van.
2. Az alapszabályok megállapitása.
3. A társaság megalakulása iránti határozathozatal.
4. A társaság elnök-igazgatósága és l'elUgyelő bizott

ságának megválasztása.
Turóczszentmárton, lt)o4. év junius hó I. napján.

Fischer Lajos Grossmann Ármin Grossmann Miksa 
Fischer Ármin Gross Samu

alapítók.

Építkezés miatt csomagolópapírok 
és papírzacskók igen jutányos áron 
kaphatók r \  os kó ez i F e r e n c z n é  
kereskedésében Turóczsztmárton.

Tisztelettel kérem fel az összes katholi 
kos és evangélikus lelkész urakat, legyenek 

' szívesek

R akovszky M átyás
keresztlevelét felkeresni. A ki megtalálj,a s 
adatairól értesít, 50 korona ju ta lo m b a n  része- 

! sül. Kakovszky Mátyás 171!)— 12  közötti idö- 
| ben evangélikus vallásban született, á llító lag 
Fakón. Atyja János volt. A keresztlevél eset
leg keresendő volna Turóczmegyén kívü l 
I .i | • Ji.an is. Értesítés Som ogyi /s ig m o iid b o / 
kühiendő. 1 tudupi s i. I. M iko -u lcxa  1. sz. a lá.

XXIV-ik magyar királyi

jótékonyczélu áilam sorsjátéh,
melynek remélhető tiszt, jövedelme közhasznú és jótékony c/é'okra fog fordittntni.
Ezen sorsjátéknak 7691 nyereménye van 365.000 korona összegben készpénzben.

Finom és szép kiállítású

v i z s g a l a p o k
Moskóczi Ferenczné könyvkereskedéséhen 

l ’uróczszentmártonban kaphatók.

1 5 0 ,0 0 0  ko rona , továbbá
1 főnyeremény 
1
1
2 nyeremény á

50,000 korona 

II 1,01 NI

20 nyeremény á .

U nni

6500
Húzás visszavonhatatlanul 1904. jun ius 30-án. Egy sorsjegy ára négy korona. •
Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottójóvedéki igazgatóságnál Budapesten (Vámpalota), valamennyi posta-, adó-, vám- és 

sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon s a legtöbb dohány-tőzsdében és váltóUzlethen.

Hagy. Kir- LottójövedéKi igazgatóság.

SYEHLA JÁNOS
Kárpitos és diszitőmester Turóczszentmárton

ajánlja a ti. <■. kr.z.it figyelmébe 

újonnan herendezett

buforrabtárát és 
temetkezési vállalatát.

Pontos k is zo lg á lá s ! Olcsó árak!
Nagy ra k tá r:  é r e z *  é s  f a  k o p o r s ó k b a n ,
szemfedelekben, koszorúkban, szalagok
ban, valamint a tem etkezéshez szüksé

ges összes czikkekben.

Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferenczné.

Fontos fe lh ív ás a magyar1 m ezőgazdákhoz!
Miután :■/ Őszi irágxá/á'lmz TllOUiaSSalakot már most vesznek. 

ng\ idejekorán becses tudomásukra hozom, hogy
az itlén sokkul olcsóbbak az áruk

és kérem, hogy addig'ne vásároljanak, mig hozzám kór lést nem intézlek. 
A Magyarországon 2f> év ófa bevezetett és

legmii^nsiilil) (lijnkkal kitüntetett ..Lóhere” j egy ii

c s e h o r s z á g i  T h o m a s s a l a k
a legjobb, leghatásosabb és a legolcsóbb foszforsavas műtrágya.
,\ C/.II IMI hali •■Minin |..-/.|,,rvi vlarlalomert sz av a to ssá g o t vállalunk, m iaui 
hiányt megfentünk. Tnváhhá jogában áll a vevőnek :i
próba-vc^yclinczcst u mi költségünkön Magyar-Óvá rótt
főgaiiaíosliani.

Árajánlatokkal. szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkész- 
segesehheii szolgál
| ÓQ7 |n MQrP 7 0 11 a csehországi Tbomasmüvck eladási Irodájának 
LaoLlU ITUIIülCII . ..... magyarországi vczérképvlsolójo. —__ :

Hndapcst. VI.. Tcréz-körut 22.
0 \  o l x x l j u n l t  l. ü l  f ő  l i l i  T  l i o  n i  hmm a  l a t . - n i  á u x n i  o k i u l .

Magyar Nyomda Turóczszentmárton.
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