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F ogalom zavar.
I.

Különböző alkalm akkor ism ételten rámu
ta to tt lapunk a rra a fogalom zavarra, amelyben
tót túlzóink a tótoknak mint nem zetiségnek,
vagy —- mint ők mondják — nemzetnek a ma
gy ar állam hoz való közjogi viszonyáról leled
zőnek. Ezek a forróvérű, de kevés jogérzésll
urak úgy viselkednek, vagy szeretnének visel
kedni ebben az országban, mint pl. a cseh
országi csehek az osztrák birodalomban, s mi
több, a tótok lakta földön, a Slovenskón, a
mint ők a tót Felvidéket, hívják, m agyar em
bert m eg sem tű rnének, ha pusztán csak ra j
tuk állana. Pedig mások is, mi is sokszor
megmondtuk nekik, hogy ök nemcsak hogy
mint nem zet nem léteznek, hanem a nem zeti
ségük fogalm át is csak egy szerencsétlen ó rá 
ban szü letett törvénynek, az u. n. nemzetiségi
törvénynek köszönhetik. Ebben az országban
csak egy politikai nem zet v a n : a magyar, és
egy nem zetiség: a kurvái, amely nem zet is
egyúttal, m ert a saját országterületén, H orvát
országban, nemzeti szervezettel is bir. De hol
van a tótok szervezete mint nemzeté vagy
nem zetiségé? Az a körülm ény, hogy autochton
nép a tó t nép, még történelm i tekintetben sem
változtat azon a tén’yen, hogy M agyarország
egységes ország, teh át a nem zet is, az állam
is csak ilyen, csak egységes lehet. T örvé
nyeink m ég csak tót (evang. tót, r. kath. tót)
egyházat sem ism ernek, mint a hogy pl. gör.
kel. román és gör. kel. szerb egyházat ism er
nek, de ezek az utóbbi szervezetek sem nem
zetiségi, hanem egyházi, hitfelekezeti szerv e
zetek s ha pl. ak ár a román, ak ár a szerb
nép a m aga egészében a latin liturgiáju róni.
kath. egyházra térn e át, mostani látszólagos
nem zetiségi jelle g e is meg kellene hogy szűn
jé k , mivel M agyarországon nem zetiségek nin
csenek, nem lehetnek és meg sem is türhetök,
minthogy a m agyar állam, a m agyar nemzet
eg y ség ét m egbontanák s ezzel az állam, a nem zet
e re jé t gyengítenék, állami szervezetünkbe a
bomlás, a pusztulás csiráját vinné. Itt tehát
ebben az országban politikai tekintetben csak
magyar polgárok vannak, akik m agyarul, tótul,
románul stb. beszélnek, amely utóbbiaknak,
t. i. a tótul, románul stb. beszélőknek méltá
nyossági, czélszerüségi stb. szempontokból, de
csak egyházi szervezetükön, autonómiájukon
belül m egengedtetik, hogy iskoláikban anya
nyelvükön taníthassanak. Ugyancsak m egen
gedik némely törvényeink, hogy a közigazga
tási stb. életben azok, akik a m agyar nyelvet
nem bírják, a maguk nyelvén is felszólalhas
sanak, — s ezt is csak m éltányossági s czólszerüségi szempontok hozták igy magukkal,
nem pedig az az áldoktrina, hogy ahol pl.
tótok, románok stb. vannak többségben vala
mely községi vagy más közéleti testületben,
ott a tót, a román nyelv a hivatalos nyelv s
ha pl. Turóczszentm árton községi képviselő
te stü lete kizáróan tótul folytatja is tanácsko
zásait, ez is csak kivétel a szabály alól, m ert
a m agyar állam i életben, melynek a közigaz
gatás is egyik ágazata, csakis uz állam nyelve
ism erhető el helyénvalónak.
Hát hiszen jól tudjuk mi azt, hogy ezek
az igazságok nem illenek bele a nemzetiségi
program iunkba s hogy épp ezen igazságok ellen
kapálódznuk annyira a nem zetiségi torreádorok,
de ez a dolgokon nem változtat. Amennyiben
pedig azzal áltatták volna magukat, hogy az

u. n. nemzetiségi törvényC a ^ a ^ g § ^ g ^ ó s kis
ujj, am elynél fogva az egész .XgapJ^íreg lehet
ragadni, azt a kezet, amely tótolvWÍV románok
ból, szerbekből, ném etekből, oroszokból mint
egy v arázsütésre önálló nem zeteket, vagy
legalább is független nem zetiségeket teremt,
h át ebből kiábrándíthatta volna őket a magyar
közoktatásügyi miniszter, dr. Berzeviczy Albert
is, aki az uj népoktatási törvényjavaslat an
k étjén szóról-szóra ezek et mondotta : „ .. . Én,
t. értekezlet, azt tökéletesen értem , ha e g y e 
sek azt mondják, hogy ezek az eszközök, me
lyeket az állam ebben a javaslatban a maga
szám ára kér, a m agyar nyelv elterjesztése, az
állam nyelv jogainak éi'vényesitése, az állami
és nemzeti egység érvényesítése szem pontjá
ból nem elegendők, s ezé rt tovább akarnak
menni, radikálisabb rendszabályokat akarnak
s azért, m er: ilyeneket akarnak, szívesen ál
dozatul kívánnak hozni a felekezeti jogokból
is többet, mint am ennyit ez a ja v a sla t követel.
Mondom, ezt teljesen m egértem. De ha valaki
azt mondja, szerezzünk továbbm enöleg érvényt
a magyar nyelvnek, szerezzünk érvényt a
nem zetiségekkel szemben, de ne érintsük a
felekezeti jo gokat, ne érintsük a felekezeti
autonóm iát, ezt, megvallom egész őszintén,
sehogy sem értet"
v.dés.) A nemzetleégek,
m int olyanok, mint közjoyilag szervezett testületek
nem léteznek. Az iskolák, 'm elyek itt szóban
forognak, felekezeti isk o lá k ; a jogok, melyek
ma utu n k at állják a rra nézve, hogy az eddig
biztosított törvényeknek szigorúbban, erélye
sebben szerezzünk érvényt, nem nemzetiségi,
hanem felekezeti jogok. Tehát azon bajokhoz,
azon jelen ség ek h ez hozzáférni, azokat kiirtani,
megorvosolni nem lehet, hogyha e jogokat
nem érintjük. Azt hiszem, hogy a magyar
nyelv jogainak továbbtolása a nemzetiségi
jogok ro v ására ily garancziák nélkül, minőket
ez a tö rvényjavaslat a tanítói fegyelem és a
képesítés állam osítása szempontjából tartalm az,
m ert ez a k ét kardinális intézkedés van a
jav aslatb an , — egészen hatástalan maradna."
L áth atják a miniszter ezen szavaiból a
nemzetiségi vezérek, hogy ebben az irányban
a m agyar korm ánynyal, a m agyar nemzettel
alkudozni nem lehet. N em zetiségek, am elyeket
csak az ethnografia ismer, de amelyről köz
jogunk mint szervezetről nem tud, nem lehet
nek a magyar nemzettel egyenjogú tényezők.

Nemzetiségek és a magyarság.
Irta Perjosiy László.

II.
A nemzetiségi kérdést csak az állam és a magyar
társadalom együtteson tudja megoldani, öntudatos,
tervszerű, következetes tevékenységgel, minden erőszak
nélkül ugyan, de minden engedékenység és minden
mcgnlkuvás kizárásával.
a megalkuvás, a paktumkötés o torén a magyar
nemződ oszmo ellen elkövetelt, mcghocsátliatlun Iáin.
Az állam, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás
terén' a közgazdasági tényezők o czélt szolgáló fejlesz
tésével, különösen pedig a közoktatásügy ily irányú
rendezésével és vezetésével törhet e ezél felé. A tár
sadalom feladata a hódítás, a terjeszkedés: az egész
séges, egységes magyar társadalom megalakítása, külö
nösen nemzetiségi helyeken. Kz a társadalom művelt
ségének. életerős tevékenységének hatásával magához
vonzza a nemzetiségeket is, azután beolvasztja. E társa
dalom álljon élére minden erkölcsi és anyagi mozgalomnak.
Legyen o magyar társadalom annak a vidéknek kultu

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden
bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

rális központja, alakítson egyesületeket, rendezzen pénz
intézeteket, fűzze magához a nemzetiségieket az élet
minden viszonyaiban társadalmi utón. A pénzintézetek
közgazdasági szervezkedések létesítésére fokles. j a tősulyt, hogy anyagi alapja logyen a kulturális mozga
lomnak.
A magyar társadalom o czélu szerepe ott, hol a
nemzetiségi társadalom még ki nem alakult, vagy ahol
gyenge, biztos sikerre vezet. Ott is azonban, a hol az
már kialakult, ahol ugyanezzel az eszközökkel dolgoznak
a magyar szellem terjedése ellen, szinten erős, intenzív,
lüktető magyar társadalmi életet kell teremteni, ha nem
bir is eleinte hódítani, de mindenesetre ellensúlyozni
fogja, meggátolni tudja terjeszkedésüket
A magyar vidékek .társadalma legyen segítségére
erkölcsileg és anyagilag a nemzetiségi vidékeken alakult
magyar társadalomnak. E társadalmi ténykedésben a
nők szerepe rendkívül fontos, a nők tapintata inog tudja
hóiliiani, a magyar társadalomban tudja egyesíteni a
a családanyákat, a kik gyermekeik szellemének első
irányitói.
Ha a magyar társadalom ezeket a feladatokat a
hazafiui kötclességérzot teljes mértékével végrehajtja,
kivette részét a nenizotmenlő munkából. Ha annál többet
kiván lenni, sokra és nagyra vállalkozik, szétforgácsolja
erejét, gyönge kezdeményezésekkel csak kihívja a nem
zetiségi ellcnmozgabnakat s azokat tömörülésre indítja
ititéikul, hogy a/.l eflensitiyo/.nt, vagy ami parancsoló
szükség volna, pótolni tudná.
az állami tevékenység körében nagy súlyt kell
helyezni a jó és megbízható közigazgatásra, melynek
egész tartalmát a magyar államcszme szolgálata képezze.
A néppel érintkező tisztviselő a nép anyanyelvén beszéljen,
mely nyelvnek azonban e téren más szerepe nem lehet.
Az igazságszolgáltatás — dicséretére a bírói kar
bölcseségének — azon magaslaton áll, mely biztosítja
minden honpolgár igaz jogát, de gondosan megőrzi a
magyar állami jelleg kidomboritása mellet annak tekin
télyét és méltóságát.
Az állami kezelésben álló vasutak, kincstári bir
tokok, vállalatok ; az állam felügyelete alatt álló köz
gazdasági intézmények legyenek erős bástyái, terjesztői
a magyar nyelvnek, a magyar szellemnek. Első sorban
azonban hivatásszerű lég a magyar kultúra szolgálatában
álló közoktatásügynek feladata a jövő nemzedéket magyar
nemzeti öntudatban, magyar nemzeti szellemben neveli.
Az iskola az az eszköz, melylyol a nemzetiségek
asszimiláezióját logsikorosebben érhetjük ol. — A tapasz
talat azt bizonyítja, hogy vegyes nyelvű községekben,
városokban, a nyelvhatárokon a beolvasztás sikerrel
folyik, de a zárt, tömör nemzetiségi tömegekben kárba
veszett a munka, kárba veszett az anyagi erő, a be
olvasztás nagy munkája egy lépést sem halad előre,
l’edig beolvasztás nélkül sem egységes magyar nemzet,
sem egységos magyar nemzeti állam ne
jöhet létre !
Nemzeti feladat tehát o téren, hogy az állam erejével
a magyar tömegek között élő, több mint egy milliónyi
lakossággal bíró nemzetiségi szigeteken, városokban és
a nyelvhátát okon kizárólag magyar tannyelvű iskolákat
állítson lel. Ezek a területek, melyek a'magyar nemzet
élő nagy testével állandó kontaktusban vannak, mihamar
magyarokká lesznek,
nyelvhatárok igy mindinkább
hátrább és hátrább tolatnak. Erösiíonie kell azokat a
magyar szigeteket, melyek tömör idegen ajkú lakossága
közzé ékelődtek, erősítenie a Maros és Szamos, a Körös,
Aranyos és Olt mentén élő még megmaradt magyarokat,
hogy azok kultúrában és közgazdaságban erősek logyenek,
kapcsot képezzenek a magyar Inj két nagy tömege
között. Különös gond fordítandó ezekre az erdélyi
részekre, hol ?>7n/0 román lakosságai szemben csak
2(.iA, magyar áll. De ahol bölcs,
öntudatos és
következetes politikával a nagyszámú magyar sziget
nemcsak megmenthető, de duzzasztható.
A magyarság terjesztésére legalkalmasabbak a
városok, részint intelligensebb polgárságuk, részint

Fe l v i d é k i
nagyobb alkalmazkodó, képességük folytán. A tapasztalat
bizonyítja, hogy a magyar kultúra befogadásira hajlam
mal is bírnak. Vonzási körük és hatásuk kiterjed egész
vidékükre, örvendetes körülmény, hogy Magyarország
városainak, a kultúra czentrumainak polgárai eddig is
túlnyomókig magyarok, a magyar városok mellet* a
német és tót polgárság jöhet még számításba, a többi
elenyészőig csekély. A magyar nemzeti politika súly
pontja tehát jövőre e városokra s az Alföldön és túl a
Dunán tömören lakó, életerőtől duzzadó parasztságra
kell, hogy essék. Arra a parasztságra, molylyel intolligenezia, munkaerő tekintetében Európa egy paraszt
népe sem versenyezhet.
A városok polgársága és parasztságunkból kiemel
kedő müveit és vagyonos elemek képezik a régi közép
osztályival együtt az uj középosztályt, mely a nemzeti
állam gerinczo leend. Ez az uj középosztály elveti
magától azt a középkori, a mai állapotok közt lehetetlen
felfogást, „mely csak a diplomás pályát becsüli s lenézi
a produktív munkát", mely népeket tett nagygyá és
boldoggá. Az állam minden rendelkezése alatt álló
eszközzel emelje a városokat, bennük s általuk a magyar
ipart és kereskedelmet, hogy müveit és gazdag magyar
polgársággal rendelkezzék. Szüntesse meg a magyar
területen a kötött birtokot, hogy a magyar parasztság
duzzadó erejének, munkakedvének, takarékosságának,
vagyonszerzésének tér nyittassák. Mint a nemzetiségi
viszonyok orvoslásának lelkes apostola, Beksies Gusztáv
mondja: az orvoslás módja a birtokrendszer megváltoz
tatásában van és pedig akkép, hogy a dunántúli, de
tőleg az alföldi magyar medenezéböl eltávolítjuk a
kötött birtokok sorompóit a községi latifundiumok s
a hitbizományok parczellázása által. E hitbizományok
felosztandók a sikföldröl az erdőgazdaságra, az Alföldről
Felső-Magyarországra és az erdélyi részekbe.
A duzzadó, életerős magyarság számban rövid idő
alatt megkétszereződik.
Egy ezredévet élt át már a magyar ! Jóban, rossz
ban, békében és viharban ura volt e földnek. Mert
mindig megértette a kor szavát. Alkalmazkodott a kor
hoz intézményeiben és ez intézmények mindig a magyar
hegemóniát szolgálták.
A magyar hegemónia benne volt a lörzsszcrkezelhen,
mint természeti erő : a keresztény királyságban, mit
szuveréin tekintély; a rendiség intézményében, mint
előjog: népképviseleti alkotmányban, mint a túlsúly
törvényes joga.
A magyar hegemónia biztosítása ez az ezredéves
törekvés, ez az ezer év óta kitűzött ezél hassa át min
den magyar ember egész valóját s ennek a czélnak
a szolgálatában éljen lelkének egész teljével, úgy a
magyar nemzeti államot a poklok kapui sem dönthetik
meg.

A magyarosi tűs melegágyai.
Ennek nevezi a „Slov. Tyzd." azokat az iskolákat,
amelyek az uj népokt. törvény szellemében működni
fognak. „A Tisza-kormány", Írja e lap „igaz világításban
mutatja be magát. Hogy megszilárduljon és a sovinisz
tákat megjutalmazza, akik őt a hadi költségek megszava
zásával támogatták, oly törvényt létesít, amelyek alapján
magyarosítással telnek meg iskoláink és a tcnnészetcs
tanitásmód és a józan ész utolsó nyomai is kivesznek
onnan. Berzeviczy miniszter oly törvényjavaslatot dolgoz
tatott ki. amely e, haza leghívebb polgáraiban is. kiknek
nem a magyar nyelv az anyanyelvűk, az állam iránti
bizalmat aláássa. Ezen javaslatban a tőt nép és nyelv
legádázabb ellenségének mutatja be magát a kormány.
Ezen ország megvásárol! választói oly embereket
segiteüek a kormányra, akik állásukat a nép szellemi
pusztítására használják ki. Jelszavuk: előbb el kell butítani
a m'pet, azután uralkodni lehet rajta.
Az állatni népiskolákban minden tantárgyat magyar
nyelven kell tanítani: a hit- és erkölcstan más nyelven
is tanítható, az illető egyház legfelsőbb hatóságának
kívánságára. Tudjuk, hogy kik azok a legfelsőbb egy
házi hatóságok. Azok a nép butítását ellenezni nem
fogják". Ily hangon ismerteti a csch-tút kritikus a
törvényjavaslat azon szakaszait is, amelyek a felekezeti
iskolák tanítási nyelvéről és tanítóinak fegyelmi ügyeiről
intézkednek. Ezek az iskolák, — úgymond — „magyar
nemzetiséget fognak gyártani iskolás gyermekek számára.
Erre való a zsidó, a jegyző, az Írnok és gyakran maga
a tanító és a lelkész is". Ezzel czikkiró véleménye
szerint, az ország alapvető törvényeinek intézkedései

Hí r adó

„Elveszik tőlünk a művelődés eszközeit; az a
czéljuk, hogy a népünk mind butább legyen és nekik
vakon engedelmeskedjék. Így hát a nép magára van
utalva a művelődés munkájában és az ö tót könyveire
és ujságlapjaira. Nehéz munka kezdődik: pótolni mindent,
amit mostoha hazánk tőlünk megtagadott; do ezen
munkában kitartóknak kell lennünk és mi azok leszünk
s nem hagyjuk magunkat !■*
Igen, igen, no hagyd magad — Schlesinger! Csak
szitkozódj, kiabálj, kapálódz tehetetlen haragodban,
amit magadba belesugalmaztál, boleszuggcráltál és
másokba is beleszuggerálni igyekszel. Ez a te pánszláv,
vagy cseholil, vagy micsoda fanatizmusod úgy érhet
csak gyors és gyászos véget, ha országra szóló lármát
csinálsz, mert a szunyókáló Magyar Miskának lárma
kell, nagy lárma, hogy végre valóimra fölébredjen,
nyújtózkodjék és a kényelmes, nembánom személyét
ránczigáló, piszkáló, nyelvöltögötő suhanezok közölt
szétüssön, mielőtt a nadrágja utolsó sujtását is letépnék
róla.

KétIVIo mérték.
iA körmöczbányai diákok ügye. t

„Prof. egyli. és iskolai ap“-han a múlt század 80-as
éveiben az unióra buzdító czikkoi visszhang nélkül hang
zottak (d. 181K5 bán a sárospataki jelontúktolon „örálló"bán jelentek meg czikkek, hogy a millenium emlékére
a két prot. egyház egyesüljön, de ez is ólban.:zott, mint
a pusztában kiállónak szava. A luteránns konventok
sohasem ajánlották ezen uniót, l'rónay főfelügyelő szó
lott ugyan néha az unió érdekében, de hivatalosan nőm
vállalkozott semmire. A kálvinista és luteránns egyház
nak van ugyan közös intézménye, de ez csak az átírniniszlráeziőr.u és az államtól mindkét egyház részére való
segély kieszközléséro vonatkozik. A közös „Magyar
Protestáns Irodalmi Társaság" csak a protestáns tudo
mány ápolására szolgál. A „l,ulbér-társaság" spccziális
magyar luteránns társaság. Azon luteránns papoknál)
kik kálvinista egyházak és lelkészek szomszédságában
működnek, a kálvinista-luteránus unió teljesen hitelét
vesztette és megemlítése gyűlöletes. Az uniónak dogma
tikus és praktikus nehézségei vaunak. Az uniónak in
doka : a tótok könnyebb megmagyarositása, lehet mon
dani. már megszűnt: a mai lutheránus egyház, az utolsó
zsinat által, fájdalom, központosítva, elég erősnek érzi,
magát arra, hogy a tőt luíeránusokat inogni agya rosilsa.
Eddig a luteránns pap.
Ezután a Iliász isinél, támadja dr. Margin kalholikus papot, ki a luteránns és katholikus lót papságnak
politikai és kulturális téren .aló egy ültmüküdéséjick
szükségét hango/.i.itt.-i a tótság megerősödése érdekében
és a Iliász azt mondja, hogy ebből semmi,Sem lesz, mert
a Iuf érán us tótok vallási felfogásuknál lógva közelebb
állanak a kálvinistákhoz, mint a kaiholikusokhoz.
A következő ezikkheu dr. Margin bírálata van
közölve, melyei a Iliász a liiróczszenlniártoni Národliie
Novinyból nyomulót! le. E czikklreu dr. Margin elismeri,
hogy a katholikus papok eddig idegengedtek a luleránus papoktól, *le az ó ezik keinek epén az volt a czélja,
hogy a két papságot a töt nemzet védelmére egyesítse
politikai és kultúrái téren. Es ö nem telt egyebet, min;
megujilotla azt, mit néhai Mojzes beszterezobányni püs
pök és még előbb Húrban József a tótság érdekében
üdvösnek taitollak.
*

A Nár. Xov. körmöczbányai tudósítója ílo. levelében
sok mindenbe beleköt s ebbeli mániájában bolondságo
kat mond. Azt újságolja ugyanis, hogy a körmöczbányai
reáliskola „hazafias" fiatalalsága néhány fiatal tisztvi.se-'
lövői valami barlangban pelei) korhelykedvén, hazame
net ablakokat, kerítéseket, falakat rongáltak és zúztak,
- s a következmény V Nem engedték őket az érettségi
vizsgálathoz s a kárt meg kellett fizetniük. De egyetlen
egyet sem zárlak ki. Hej, do egy ártatlan italért Murányvár falán kikergettek néhány tói. tanulót az intézetből;
kergették, üldözték, inkvizáliák és az újságokban meg
hurczolták őket. Milyen zavaros ez a világ! Az ártatlan
tót szó kikergeti a lót ifjúságot az iskolákból: az erkölcs
telenséget és a léhaságot piaiig a hazafiság köpenyé
vel takarják be. Szép jövő!"
No, ha valami zavaros,
úgy a tudósító elméjű, logikája az. Mert a körmöczbányai
esetet csak zavaros és perverzül működő elme vetheti
összo a rimaszombati esettel, amelyből kifolyólag néhány
Minthogy pedig fából vaskarikát csinálni nem lehet,
tót fiút kizártak. Körnioczhányán néhány reáliskolai az egész Margin féle indítványt balvaszülctett gyermek
tanuló — köztük az osztály néhány legjobb növendéke nek kell minősítenünk. Nem is foglalkoznánk vele, ha
az oszlályvizsga íVIII. oszt.) sikeres letevése után nem lelt volna alkalmas annak feltüntetésére, hogy a lót
áldomást ment inni, amint ez nemcsak Körmöezbányán túlzók mily messzemenő ideákat pengetnek meg ezél
és Magyarországon, hanem egyebütt is szokás, áldomást jnikn.uk elérésére. Dobál csak pengetik, mert azt még
csaptak, a bor a fejükbe szállt, ami aztán duhajkodásra ők maguk sem reményük, hogy a katholikus papok
vitte ökot. Botrányt csináltak az ulczán, feljelentették valamikor akárcsak társadalmi téren is egyesülhetnének
ökoi s szó sincs róla, büntetést érdemellek, mert még a luteránns papokkal ; már t. i. azokkal a luteránns
mindig az iskola törvényei hatálya alatt állván, nem papokkal, akik tisztes állásukkal mogogvozlellielönok
lett volna szabad kocsmázniok, — a többi már csak tartják a nemzetiségi üzelmek, egyenetlenségek szitását,
ennek a kihágásnak véletlen folyománya, mert ha pl. ápolását.
jobban bírják az italt, nem duhajkodnak és senki sem
tudott volna az ö nagy áldomásukról. A tanári kar arra
ítélte ökot, hogy csak szeptemberben vizsgázhatnak, a
H Í R E I N K .
tankerületi főigazgató ezt a büntetést megváltoztatta,
úgy hogy a fiuk a matúra Írásbeli részén már túl van
Baleset. Ilj. Justli Györgyöt, Turóczvárniegye
nak s a szóbelit is lendes időben teszik. Mi nem véd főispánját, a múlt héten könnyen végzetessé válható
jük az illető tanulókat, könnyelműségüket, kihágásukat, baleset érte. Bizonyos oporáczió közben oly szerencsét
a kgkevésbbé pedig palástoljuk. És más sem palástolja, lenül csúszott meg a lába, hogy éles zsebkésével mély
sem a tanári kar, sem a főigazgató, s legkevésbbé pe sebet ejtett lába szárán. A sebet dr. l’etrikovies János
dig a hazafiasság köpenyével, amelynek semmi köze varrta össze és vette kezelés alá. A gondos ápolásnak
ehhez az esethez. S mi történt Rimaszombatban V No, ezt köszönhető, hogy főispánunk már túl van minden bajon.
mindenki tudja! Olt a murányi vár romjai között és a
Báró Révay Gyula, a szuesányi választókerület
murányi vendéglőben nem az örömtől és a meg nem országgyűlési képviselője, a múlt hetekből! erős influen
szokott italtól mámoros diákok duhajkodtak, vitézkedtek zában betegedett meg, amelyből később nudlhártyagyul.idás
és vétettek az iskola szabályai ellen, — hanem olt né fejlődött ki. Ez a betegség igen megviselte képviselő ikét
hány t<»l fiú, akik már az anyatejjel szopták tele magu és még aggasztókká vált a helyzet azáltal, hogy a niollkat a Húrban—Stur- és Hodza-féle ultratót eszmékkel, háriyagyuludás izzadniánynyal járt, amelyet a kezelő
józan fejjel s romlott szívvel köveitek el oly cselekményt, orvosok kezdetben elenyésztotni törokodlek, később azon
amelyért legfőbb polémiájában akasztófára kerültök a ban a beteg képviselő megoperalását határozták el. A
Húrban —Stur—llodfci hü emberei.
mint őszinte örömmel értesülünk, ez az oporáczió a hét
Hát csak ennyi a külümhség a körmöczbányai és folyamán Rcczey tanár klinikáján megtörtént és igen
a rimaszombati eset között.
jól >ikcnilt. Báró Rév.iv Gyula most már könnyebben
érzi magát és a javulás utján van.

Papok a tótság védelmére.

A rózsahegyi „Hlasz" cseh-tót irányú havi közlöny
május dl. napján megjelent szúrna tovább tárgyalja a
már ismertetett kérdést, egyesülhetnek e a római katholikas és luteránns hit papok politikai és kulturális téren.
E kérdésre a Iliász által fölkért luteránns pap aláírás
nélküli czikkében azt Írja mindenekelőtt, hogy a sokat
emlegetett luleránus-kálvinista unió kérdése nem akut.
E gondolat csak néhány magyar és magyarosító evan
<1868: 4-1.) megdöntőinek.
gélikus férfi fejében forrong, de komoly és praktikus
„Ez a törvényjavaslat hóhérkézzel nyúl a felekezeti egyházi elet terén tapasztalt férfiak erről hallani sem
tót iskolák és tanítók jogaihoz."
akarnak. Az eperjesi teológiai tanároknak a Ballagi féle

Vármegyei közgyűlés. Turóczvárniegye közön
sége f. é. juuius hő Jő-éu rendes közgyűlési fog tartani.
Ennek tárgyait a műd héten megtartott állandó választmányi ülés már előkészítette.
A besztorczebányal püspök üdvözlése.
l’alkovics Emil Kürmüczbánya polgármestere a városi
hatóság és közönség nevében levélben üdvözölte R.idnai
Farkas püspököt beszlerczobányai püspökké történt ki
nevezletése alkalmából. A polgármester Üdvözlésére a
püspök saját kezűleg irt levélben következőleg válaszolt:
„Mélyen tisztelt l'olgármester I r! lleszttrczebányai püs
pökké neveztetésem következményei miatt csak most
.utottam hozzá, hogy múlt hó 26-án 16. sz. a. küldött

F e l v i d é k i

Hí radó

meleghangú üdvözletét, megtisztelőén előlegezett bizalmát, latára Wagner Józsoí turóczszentmártoni állami elemi az állami iskolában szintén most tartották meg a zárótYfptqii állásom iránt nyilvánított tisztelőiét ezennel hálá iskolai igazgatót is mogbizla.
ünnepélyt lierecz Gyula kir tanfelügyelő vezetése mellett.
san megköszönjön). Már a kegyúri viszony, mely
Halálozás. Spilzer Kde helybeli kereskedő e A Ily muris hangjaival kezdődött ez meg cs jó sikerrel
lCO'rmüozli'Anya sz. kir. és föbánynvárn? közönségét a lió 9-én elhunyt. Temoiéso ma délután 5 órakor lesz. folyt lo a községi elöljáróság és a szülök részvéte mel
katli. egyházhoz l'üzi, bensőbb és szívélyesebb kapcsot
Adóhátralékok törlesztése. Különös figyelmébe lett. Turánitól is azt Írják, hogy ott az evangélikus fele
képez a nemes város és a pltspök kü/.i : és én nemcsak
ajánljuk az adóhátralékosoknak a pénzügyminiszter f. é. kezeti iskolában szintén sikerrel tartották meg a vizs
köteti sségszerlt tekintetlel. hanem l'öpásztori igaz vonzalom
10Ö3. sz. rendeletét, amely felhatalmazza a pénzügy- gálatot, amelyen a tanfelügyelő szintén jolcn volt és
mal is arra fogok törekedni, hogy hivatásomat minden
igazgatóságokat, hogy a költségvetésen kívüli időszak megelégedésének adott kifejezést. Sajnos azonban, hogy
vonal hozásaiban a várossal szemben híven tel jesítsem.
tartama alatt felszaporodott Adótartozások befizetésére már vasárnap, amikor majálist tartottak, a vármegyei
Jól esik tudnom, sül, bátorít hogy számíthatok a város
halasztást, illetőleg résziéi fizetési kedvezményt engedélyez közigazgatási bizottsághoz érkezett följelentés szerint a
érdemes Közönségének, s annak élén tok. Polgármester
zenek. Az említett rendelet fontosabb intézkedései a „Here Tureom, dobi Turcom*. meg „Hej Slováei" cziinll
l’rílak hathatós támogatására.. Köszünoteniet ismételve
következők: 1. Az 1903. évi május hó 1-löl az 1904. dalok énokléso közben vonult ki a gyermeksereg, az
és nagyrabooslllésemel nyilvánítva, maradok Nagyvárad,
évi április hó 1-ig terjedő időből származó egyonesadó emlilolt dalokat énekelve a község ulczáin végig. Amit
niájus 7-én 1904. kiváló tisztelettel Raduai Farkas legk.
tartozásokra, úgyszintén azokra a hátralékos köztarto tollát egyik nap építettek, azt a másikon sióitok lerom
kinév. bbányai püspök".
zásokra is, melyek a pénzügyi hatóságok felügyelete bolni. Ez az ügy a közigazgatási bizottság holnapi ülé
Közigazgatási bizottsági ülés. Turóczvármegye
alatt hajtatnak he, fizetési halasztás engedélyezhető minil- sén lóg tárgyalás alá kerülni.
közigazgatási bizottsága holnap, azaz junius hó 13-án
Felvétel a siketnémák kőrmőezbányai inté
Azoknak, akik 1904. évi szeptember hó 1-ig kérik. 2.
tártja meg ruinles havi Illését.
A halasztás részletfizetés engedélyezésével adandó inog, zetébe. Az 1904—1905. tanév elején 12 uj növendék
Királyi elismerés
nyugdíjazás. A Hivatalos úgy azonban, hogy az utolsó részlet esedékességi ideje vétetik lói a siketnémák kőrmőezbányai intézete 1-sö
Közlöny egyik mull heti száma hivatalos rövidséggel kö 1907). évi szeptember hó végénél tovább ne terjedjen. osztályába. A nagyin, vall. és közoktatásügyi m. kir. mi
zölte, hogy Ö Ijedsége a király Grumich Géza kir. tan. 3. Ilii a halasztást kérő adósnak még 1903. évi május niszter urnák I'. é. április hó 22-én I1I7>X. szám alatt
és bbányai pénzilgyigazg. saját kérelmére iörlént iiyugdijaz- hó 1 éi megelőző időből is volna hátraléka, a k k o ra kelt rendololc értelmében Hars, Turócz, Zólyom, Liptó,
tátását Indomásiil venni, egyben meghagyni méltóztatott, halasztás engedélyezése határozottan ahhoz a feltételhez Árva, Troncsén és Nyílra vármegyék utaltattak ezen
hogy hosszas és kiváló szolgálatai elismerésiül! vele a kötendő, hogy az ily régi hátralék rövid záros határidő intézőt körletébe, tehát elsősorban ozon, a többi szom
legfelsőbb megelégedés tudtára adassék. (irumieh Géza aiatt befizettessék. 4. Csakis egészen rendkívüli esetek szédos és felvidéki vármegyékből vétetnek fel növendé
kir. tanácsos teljes 40 évi szolgálat után vonul a jól ben engedélyezhető ilyen régi hátralékra is a részletek kek. Az ezidéii betöltendő 2 kincstári alapítványi helyre
mogérdenu It nyugalomba. Ks ebből a negyven esztendő ben való fizetés kedvezménye.-'De ezen hátralékok után az ország bármely részében lakó s a ni. kir. pénzügy
ből.pár ével leszámítva, (irumieh a többit mind a besztcrczc- a törvényes késedelmi kamat ik számítandó. 5. Az adó minisztérium fen hatósága alá tartozó kincstári alkalmazot
bányai kir. péuzilgyigazgalőságnál töltötte. Ismivte a zók a részletes fizetés iránti kérelmeket külön-külön vagy tak gyermekei kérhetik felvételüket. Turóczvármogyo
legalaposabban a felvidéki viszonyokat és kltlönösen a együttesen nemcsak Írásban nyújthatják he, hanem 4 alapítványi helyére csakis turóezvármogyoi szogényki rillelébe tartozó Zólyom és Turóczvármogyo viszonyait. szóbelileg is előterjeszthetik és pedig nemcsak a kir. sorsu gyermekek nyernek felvételt. Folyamodhatnak 7
Humánus gon dől kod fisának, tapintatos és mégis erélyes pénzügyigHZgalóságoknál, hanem a kir. adóhivataloknál és 10 év közötti korban levő mindkét nembeli gyerme
eljárásának köszönhető, hogy úgy hivatalos felsőhhségo, is. (i. A fizetési halasztás iránti folyamodványok bélyeg- kek, vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül. A föl ilgyelöbizottsághoz intézendő kérvények, melyekhez
mint a két vármegye közönségének is osztatlan becsli- inontcsek.
lését vívta ki a maga számára. Sajnálattal* látjuk távozni
Elgázolás. A Budapest felöl jövő esti gyors születési, szegénységi, oltási bizonyítvány, orvosi vélemény
helyéről, amelyet, oly hosszú időn át annyi sikerrel töl vonat Balá/.st.iIu környékén vasárnap este elgázolt egy és családi kimutatás csatolandó, f. évi junius hó 28-ig
tött In*. Jóleső örömmel veszünk azonban: tudomást róla, fiatalembert, akinek lestél a vonat teljesen szélmarc/.an- az intézel igazgatóságához küldendők he. Az orvosi
hogy Grummieh Géza kir. tanácsos érdemei a legfelsőbb golla. A mozdonyvezető észrevette a ziikkeaés!, azonban vélemény és családi kimutatáshoz szükséges űrlapokat
akadály nem lévén, folytatta útját. Prilióczon azonban
helyen is elismerésijei' találkoztak. Klvozze a derék tiszt megvizsgálták a mozdonyt és a málha kocsit, amelyeken az inézet igazgatósága díjtalanul küldi meg a folyamo
viselő a királyi kegynek ezt a megnyilatkozását sokáig, •■It találták a véres eseménynek nyomait. Másnap reggel dóknak.
Jótékonyczélu állam sorsjátók. Mini előző
biztosítván öt róla,.hogy mindazok, kik hosszú pályája megállapították, hogy az elgázolt fiatalember Letrich
alatt vele érintkeztek, mindig szívesen fognak rá vissza János duhovai születésű 21 éves balázsfalvi szolgalegény, években, ezidén is, nagy jótékonyczéln államsorsjáték
aki
öngyilkossági
szándékból
yiitelte
magát
a
vonat
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rendoztouk. Ezen sorsjáték tiszta nyoreményélum ö
emlékezni. I (óljának kinevezése legközelebb várható.
Ezt bizonyítja az a levél, amelyet gazdájához ir:, amely
Nyári m ulatság. .\ helybeli elemi iskola és ben Hidalja, hogy többé nem tér vissza. Állítólag viszon Felségének folyó évi május 20-án Budapesten kelt If.
idliat. értelmében kővetkező jótékonyczclu intézmények
óvoda nyári mulatsága Len jól sikerült. Öröm volt látni zatlan szerelem kergette a bakiiba.
részesednek: Egy-ogy tized részben: 1) A vagyontalan
az apfó népet, amint a szalu I természet gyönyörei: él
nUndoutudó Ádám. \ „s.’ov. Tv?.du-ben olvas
vezle. De örömmi|l láttuk a szülök érdeklődését is, akik íuk, hogy az a hc'.ven érsz. képviselő azért megy a állami tisztviselők özvegyei és árvái részére szolgáló
alap.
2 ; A József Föhorczog Szanatórium-Egyesület 3) A
igen' nagy számban jelentek meg. hogy részt vegyenek $j.-loiiisi kiállításra, hogy a magyar kalliolikiisokat attól
gyerineík mulatságában. A tanilóteslület, élén az iskola a kevéstől is megfosszák, amit olt nagynehozen szellemi Koránt Ily Zsuszanna jótékony nöogylot. 4) A körösi
igazgatójával, mindent meglellek, hogy tanítványaiknak téren szerezlek. Határozott utasításuk van erre Tisza szegényház. 5. A vakok menedékháza. 6) A temesvári
délvidéki íohérkeroszl gyermekvédő egyesület; ogy-cgy
kellemesen emlékezetessé tegyék ezt a napol.
Istvántól. Hogy Zmeskal Zoltán is köztük van, azt a
Bajmócz várának bevétele. A felvidéki ülov. Tyzd. a régi közmondással magyarázza meg, mely huszad részben. 7) A háromszékmegyei Erzsébet*árvalány
magyarság szép ünnepet fog ülni a, jövő hónapban. Szerint a vizbel'aló a horetváha is kapaszkodik. A köz nevelő-intézet. X) A szegedi kisdedévé és jótékony nőPrivigyo város lesz a központja ennek az ünnepségnek, mondásnak igaza van, de nekünk ugyláiszik, mintha a egylet. 9) Az egyotomok kúrliázogyloto. 10) A biharmelyet Rákóczi Ferenc/. emlékének szentelnek. Julius tót Mindentudó Adám volna az a vizbofuló ember, aki megyei nagyváradi nöegylel. I li A hunyadmegyei dévai
8-áii lesz kétszáz éves évfordulója annak, hogy Rákóczi nemcsak, hogy reális horetváln, hanem légből kapott s kiizkórliáz. 1 2 ) a szombathelyi Fehér-Kereszt egyesület.
hadai Bajmócz várát bevették. Német csapat..k védték csak az ö fantáziájában motoszkáló pletykán ha is kapasz 13) A lévai nőegylet Stefánia árvaháza. 14) A budapesti
a hatalmas várat, melyet a privigyei főhadiszállásról kodik, csakhogy szenzácziós lehessen és még egy ideig VI. kerületi terézvárosi általános közjótékonysági egye
Czolder Orbán ezredes vezérlete alatt ostromoltak meg. folytathassa azt a bár kínos, de mégis éleset jelző sület. a játékterv nagyon kedvező esélyekkel kecsegtet,
1704.. julius X-án Bajmócz megadta magát s a várat vergődést, amely már akkor kezdődött el, mikor a lönyeromény 150.000 korona. Az összes nyeremények
v.édő katonaság Rákóczi oldalára állott és letette neki a Budové Noviny a palyáj i vége fölé közeledett összege 3GÖ.OOO korona készpénzben. Sorsjegyek á -l kor.
a hüségosküt. A kuruezkor eme egyik liösies harczái és Bielek Antal rodaktor vergődött, a Slov. Tyzd. pedig kaphatók valamennyi posta-, adó-, vám- és sóliivalala magyarság ünnepévé teszik a Felvidéken. Frivigyén még csak szellemi ombryo volt. Igen, sok mindenre jók nái, vasúti állomásokon, dohánytözsdékbun és váliógyűlnek egybe s Bajmóczón a várat emléktáblával azok a régi közmondások, még a visszafelé való el üzlotekbcn. A húzás már junius hó 30-án történik.
jelölik meg. A rendeziibizottság gyltjlöivoket bocsátott sülésre is.
Szerkesztői üzenetek.
ki, hogy az ünnep költségeit biztosítsa. Az ünnepély
— Tornaverseny Znióvár alján. A miniszteri ren
H. K. Vágvölgyi Lapok Trencsén; Nyitrai Hírlap és
tiszta 'jövedelmét Rákóczi hamvain ik hazaszállítására adják. delettel előirt házi tornaversenyl I. hó 4-én tartotta meg Nyltrai—Ellenőr
Nyitrrtn; Liptó l.iptószcntmik un ; Hózsahcgyi
A turáni népbank. Ü.száz 40 koronás rész a znióváraljai áll. tanítóképző intézet, ezúttal teljesen Hírlap Rózsahegyen-, Árvainegyci Hírlap A '•kiiliin. — B. j.
Ebben az illőben mindig rengeteg elfoglaltságom. Ez az oka
vénnyel a múlt évben alapították ezt a pénzintézetet, szűk körben, mivel a leégett épület helyreállításának mun annak, hogy nem Írok, pedig mondani való lenne elég. De majd
amely eddig 700 korona tiszta hasznot hajtott. Van ott kálatai még mindig folyamaiban vannak. A verseny leg erre is reá keríti a sor.
regi segély pénztár is, de mivel ennél zsidók is részvé érdekesebb pontját Justli Feronczné szül. gróf Batthyány
Keielös s z e r k e s z tő : lleri-c * . C íyiila.
nyesek, népbankot kellett alapítani, melynek természe Mária úrnő által alapított győzelmi szalagnak mint vándor
Kőmunkatárs: H a n ti J a n ó n .
tesen llrdhcska lelkész a mozgató lelke, mindene. Fogyasz díjnak elnyerése képezte. A művészi kivitelű és értékes
tási szövetkezetei is akartak alapítani, de az valahogyan dij az idén is nagy izgalmat s versengést szült az ifjúnem sikerült. A Hlásuik tudósítója a llrdlicska omhorét ság közölt, összesen 22 Ifjú állott ki a mérkőzésre, kik
okozza, aki ezen lelkész megbízásából gyűjtött aláíráso távol*, magas- és rúdugrásból, mászás-, futás-, sulydobásDubovó község korcsm ája f. é vi ju n iu s
kat a községben, de aki a kitöltőit gyűjtőivel nem és szertornázásból versenyeztek egymással. Az őrös s
20-én (i. c. 10 ó m k o r a községházám árlejtés
Hldlicsk.i lelkésznok. Iuiie.it Újhelyi Attila főszolgabíró- mindvégig érdekfeszitö küzdelemből végtére is Nőd balek
utjáu 6 évre bérbeadatik. —■F eltételek a köz
nak szolg.VItiOla át, aki azután mindont elrontott. Bizony, Ferenc/, negyedéves uö/emlék került ki elsőként, kiről
ségi bírónál és a stubnyafllrdói körjegyzőnél
van ott Turáltb.ui egyébb elrontani váló is, amióta oti örömmel jegyezzük inog, Imgy az elméleti tanulásban is
m egtekinthetők.
a pánszláv szervezkedés nyomai fel-lclbukkannak.
az elsők közölt van. A verseny végén Somogyi Géza
flz elöljáróság.
— Kitüntető megbízás. Dr. Berzcvie/y Albert igazgató lelkes beszédet intézet! az ifjúsághoz, Somogyi
vallás cs közoktatásiig} i ni. kir. miniszter a munkában Gézánc pedig a győzelmi szalaggal ékesítette lel a g} (íz
levő népoktatási törvényjavaslatot legközelebb egy tisz lés ifjút.
P é n z t ,
— Iskolai Vizsgálatok. Az évzáró vizsgálatok az
tán tanítókból álló szaktanácskozmáiiv megvitatása alá
wolt itc iir .l, liavonkint 1000 koronáig kereshet
bocsátja, amely czélból az ország különböző vidékéről egész vármegyében megindultak. Ful*ö*tubnydrn írják,
mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkül,
Küldje be czimét K. 4liö. jelige alatt a kővetkező
B<) kiválóbb tanítót bízott mega f. hó 17-én kezdödőlog hogy az uj állami iskolának évzáró vizsgálata a közön
czinire : Annoncen-Abteilung des „Merkúr" Mannheim.
tartandó szaktaiiáeskozmányra. Kzen a tpiiácskozmányon ség nagy részvéte mellett fényesen sikerült és a tanítási
Meerfeldstr.
Turóczvármogyo iunitósága is képviselve lesz, mert a évet magyar isteni tisztelettel zárták he, amelyet llolhay
közoktatásügyi miniszter arra a kir. tanfelügyelő javas Lajos, az állami iskolai gondnokság elnöke tartott. Suttim

Korcsmabérlet.

F e l v i d é k i
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Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. jbiróság mint tikvi hatóság
közhírré teszi, hogy Schwarz Mihály végrohnjtatónak
Groseh szili. Schwarz Erzsébet végrehajtást szenvedő
elleni 239 kor. 90 fill. töke s jár. iránti végrehajtási
Ügyében a znióváraljai kir. járásbíróság területén lévő,
Felsöturcsek községben fekvő:
1. az u. o. 80. sz. tjkvben I. 8 — 14. sorsz. a.
birtoknak a B. 9. a. Groseh sz. Schwarz Erzsébet nevére
irt 9 24-ed, valamint az 1881. EX. t.-cz. lf>6. g-a értel
mében l’mláts *Kuttner Tekla, Kntmer András, kisk.
Groseh Ferencz, kk. Groseh Tóbiás és Schwarz sz.
Pálos Mária nevére irt 15 w-ed részére, vagyis az egész
birtokra 280 korona;
2. az u. o, 170. sz. tjkvben I. 1. sor 128. hrsz.
udvar a B. 22. a. Groseh sz. Schwarz Erzsébet nevére
irt 9 w-od, valamint az 1881. EX. t.-cz. 150. § a értel
mében Privitzer Pál, Privitzer József, kk. Privitzor
Vincze, kk. Privitzer Regina, Privitzer András, Kuttner
Tekla, kk. Groseh Ferencz, kk. Groseh Tóbiás és
Schwarz sz. Pálos Mária nevére irt 87 oe-od részre,
vagyis az egész udvarra 0 korona;
3. az u. o. 177. sz. tjkvben I. 1. sor 129. hrsz.
ház 54. sz. a. B. 11. a. Groseh sz. Schwarz Erzsébet
nevére irt 9 ts-ad. valamint az ISSE EX. t.-cz. 150.
g-a értelmében Kuttner András. Predáts sz. Kuttner
Tekla, kk. Groseh Ferencz, kk. Groseh Tóbiás és
Schwarz sz. Pálos Mária nevére irt 89 «g-ad részére,
vagyis az egész házra 320 korona:
4. az u. o. 193. sz.’tjkvbcn 1. 1 -24., 27., 29 30.
sorsz. a. közös úrbéri legelőből a B. 074. t. a. Groseh
sz. Schwarz Eizsébet nevére irt 8 nss-ud neszére 12
korona 50 fillérben:
5. az u. o. 194. sz. tjkvben E 1 2. sorsz. a.
közös úrbéri erdőből B. 008. t. a. Groseh sz. Schwarz
Erzsébet nevére irt ‘/m ad részére H> kormában ezennel
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és
hogy a fentebb megjelölt ingatlanuk az 1904. évi
június hó 25. napján d. e. 10 órakor Felsöturcsek
községházánál megtartandó n\ilvános árverésen a megál
lapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának lo°/H-át készpénzben, vagy az |s81 : EX. t.-cz.
24. §-ában jelzett árfolyammal számitoll es az ISSl.évi
november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri
rendelet 8. g-áhan kijelölt óvadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. EX. t.-cz.
17<>. g-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöle•res elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszidgáltatni.
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Znióváralján, 1904. április hó 24-én.
Janovják, kir. albiró.

A nagyérdem ű közönség szives tudomá
sára liozom, hogy mindennemű

tábla- é$ tüköriivegraktáramat
kibővítettem , miáltal azon kellem es helyzetben
vagyok, hogy úgy u.j épületek, mint egyes
ablakok b e iiv e g e z é sé t, jutányos és legpontosabb kiszolgálás biztosítása mellett, elvállalok.

Wix Mihsa
liszt-, fűszer-, csemege-, üveg- és porczellánkereskedő

Turóczszentmárton.

A hölgyvilág
részére!

saját érdekében

szat! r a j z o t megtanult
volna. Eme készülék mindun

szabályozható.
Akadémiailag vizsgázott.

Kneipp-maláta kávét

Számos elismerd iratok.

Egy készülék ára 3 korona.
Utánvét mellett !
1’tánvct mellett!
Minden kulturállamban türv. védve és szaba
dalmazva
Főképviselő egcsz Európára:

csak o lv c 'n m n rákban, a melyek a
Kneipp páter védjegyet és a Kathreiner nevet vi.-elik, és kerülje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

Guschelbauer Antal, Sopron
E. Drechsler, S é c s / i L Í ' '
Képviselők minden helységben kei ősidnek.

PERLZWEIG J. órás
ésékszerész Ruttka.
Nagy raktár aranyésezüstnemüekben,
fali-és zsebórákban.

I 1 u;

147. sz.
1904.
Á r v e r é s i h ird e tm é n y .
Alulirt bírósági végrehajtó ,rz 1881. évi EX. t.-cz.
120. $ :i értelmében ezennel közhírré teszi, hogy •
znióváraljni kir. járásbíróság 1904. évi V. 55. és V. (íl.
szánni végzése következtében I)r. Vanovics János ügyvéd
| álf.d képviselt Tálra felsőm.nryarországi bank javára ifj.
í Mracsko János liáji lakos ellen 131 és 28(> kor. s jár.
erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás utján 'efoglult
és 1178 kor. 40 fillérre becsült 1— 19. folyótétel alatt
A R lc h te r -fó le
^
| széna, őszi, tavaszi sznlma, eséplöjárgány, szeeskavágógép,
deszkák, lovak, horjil, sertés, trágya, cgyélib
LINIMENTíJM CAPS. COMP. szekerek,
gazdasági és házi felszerelésből álló ingóságok nyilvános
H o rg o ny-P aln-E xpeller
árverésen eladatuak.
npy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint
3i év óta meghízható t-odörzsölósül alkalmaztatik
Mely árverésnek a znióváraljni kir. jhirőságnak
koszvtnjncl. csuznal ós meghűléseknél.
IV. 55901)1. sz. végzése Irtlvtán 131 és 28(! kor. tökeIn tés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor I követelés, ezeknek járó (»°/0 kamatai és 105 kor. X tiII.
1
'.varosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
és egyébb biröilag már inegállnpitott költségek erejéig
dobozokban .(..Horgony*1 védjogvgyel és a„Ricbler"czéej' gyzéssel fogadjunk ol. — HÓ !., 1 k. 40 f. ós 2 k.
a hehszinén Hájon leendő eszközlésére 1904. évi június
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. i » , , » liő 17 ik napjának délutáni 2 órája liatárid Üli kit űzetik
Főraktár:T ö r ö k j ó z s e f gyógyszerésznél fy Q ^
B u d a p e s te n .
V
’ és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivat
^ F lic iit e r F . A.U. é s t á r s a ,
I A nak meg. hogy az érintett ingóságok az ls s i évi EX.
aj
c8ftez. ea kir. -ivart azAUltók.
r v 1 / r I t.-cz. 107. és 108. § a értelmében készpénzfizetés inellcll,
“
Rudolstadt.
a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.
Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertarában Körmöczbanyan.
Kelt Znióváralján, 1904. évi junius bú 1-én.

Toperczer S -Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban
és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

ajánlja a n. é. közönség figyelmébe

b e re n d e z e tt

bútor raktárát és
temetkezési vállalatát.
Olcsó árak!
Nagy raktár: e r e z * é s f a k o p o r s ó k b a n ,
szem fedelekben, koszorúkban, szalagok 
ban, valam in t a tem etk ezésh ez szü k sé
ges ö sszes czikkekben.
Hloskrtczl Ferenczné.

testalkat részére

Valódi S(aihreiner-féle

Kárpitos és diszitőmester Turóczszentmárton

K iadóiiilfijilcnos :

£

Minden t."Inölgv saját maga
minden divat szerint, imád
ság nélkül készítheti ruháját
az igazítható női derékszabászati készülék segé
lyével anélkül, hogy szabá

K érjen m in d e n k i

SYEHLA JÁNOS
u io n n a n

K

Szlbner. járáablrÓBági végrehajtó.

Fontos felhívás a magyar1 mezőgazdákhoz!
Miután az őszi trágyázáshoz Thom assalakot már most vesznek,
úgy idejekorán becses tudomásukra hozom, hogy

az idén sokkal olcsóbbak az árak
és kérem, hogy addig ne vásároljanak, inig hozzám kérdést nem intézlek.
A Magyarországon 25 év óta bevezetett és

lcgmngnsabb dijakkal kitüntetett „Lóhere" jegyi!

csehországi Thomassalak
a legjobb, leghatásosabb ós a legolcsóbb foszforsavas műtrágya.
A e/.nratlmn oldható foszlorsavlartalomert szavatosságot vállalunk, m iaui
hiányt megtérítünk. Továbbá jogában áll a vevőnek a

próba-vcgyclinczést a ml költségiliiklin Masynr-Öviirott
foganatosítani.
Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a lég kész
ségesebben szolgál
I d07ln U a r P 7 0 ll a csehországi Thomasmüvek eladási Irodájának
LflOLlU ITIŰIu l GII .....
m agyarországi vezérképvisolöjo. __nz.

lludupext. VI., Teréz-körut 22.
Ó t nlt o d ljm ik I.t i I fő l i l l I IIo in n mohIn I . - n i ó k t ó l .

Magyar Nvomila Turóczszentmárton.

