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E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre .....................................................8 kor.
I'el évre .  ................................................ 4 „
Negyed évre . . . .  ............................  2 „

Egyes szám ára 20 fillér.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimozve 

Turócz-Szent-Mártonbn küldendők.

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

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

A korm ány tót újságai.*)
Akinek ágy ve lej él. holmi képzelt rémek 

még ki nem kezdték, tiki lehal gondolkodni, j 
következtetni ind. az az erőszakos magyaro
sításról szóló panaszokat hallva, azt a véle
ményt a lkotja  meg magának, hogy itt első 
soriam a tó t nyelv elnyomásáról, kiirtásáról 
és ;i magyar nyelv nlerőszakolásáról van a 
szó, mert ha németesítés (germanizálás) a latt j 
a németté tételt, a német nyelv általánosítását 
értjük (pl. porosz Lengyelországiam, Pozenben),! 
agy viszont, magyarosítás alatt is első sorban 
a Magyurprszágon lakó nem magyar ajkú né
peknek'm agyar nyelvitekké tételét kell érte- j 
Ild iik . 8 aj cseh-tót pamflet fe jt i getésének 
során*azt. h ittük, hogy a pamfletiró is körül-1 
Imiül ezt gondolja, de az irodalom ról szóló J 
fejezetben arról győződtünk meg, hogy neki 
e tekintetben is saját külön igazságai vannak, 
amelyek éppoly természetűek, mint a többiek.

Arról panaszkodik ugyanis ebben a feje
zetben, hogy a magyarosítok még a tót szót is 
használják a tótok megmagyarositására. Így 
pl. Pesten egy tót lapot, a Slovenské Novinyt 
adja ki a magyar kormány már tizenhetedik 
esztendeje. Ezt az utóbbi időben naponta meg
jelenő lapot tó t nyelven Írják, de tiszta magyar 
szellem hatja át s azon néprétegeknek van 
szánva, ahol nem tudnak magyarul olvasni. 
Szerkesztőségében jó l fizetett tó t renegátok 
vannak alkalmazva, a k ik  a tótok minden nem
zeti cselekményét e lárulják.

Egyik feladata a lapnak abban áll, hogy 
a nemzeti egyéniség tudatát gyengítse s ezért 
'Pótság helyett rendesen azt Írja, hogy Eelsö- 
Magyarország, íiszakmagyarország, hegyvidék, 
tó t helyett fe lvidéki magyar, vagy egyszerűen 
csak magyar. Mindent, ami szláv, de különösen 
ami cseh, kiguuyolnak benne és a csehek, 
mint a magyarok ellenségei szerepelnek benne, 
inig a magyarokat mint a tótok igaz testvéreit 
szerepelteti. Ez a lap erkölcstelen, undok hi
vatást tö lt be; igazán erkölcsi érzékkel bíró 
ember huszonnégy óráig sem tartaná ki szer
kesztőségében.

Egyik előző csikkünkben fö lem lítettük, 
hogy, a pamfletiró szerint, minden ember, aki 
nem halinaszabásu kabátot visel, magyarul és 
csakis magyarul beszól Magyarországon, mert 
ez az „előkelő* nyelv. Tótul csak a rebellisek 
beszélnek. íme pedig azt kell hallanunk, hogy 
a magyar kormány jóvoltából egy tót napilap 
je len ik meg a magyar székesfővárosban, a 
melynek jó l fizetett szerkesztősége van. Ezen 
szerkesztőség tagjai nemcsak beszélnek, de 
Írnak is tótul, mivel azonban nem a cseh-tót 
nemzetegység apostolainak szája-ize szerint 
Írnak, hát erkölcstelen renegátok, akiknek 
atmoszférájában *24 óráig sem sem tartja k i a 
tisztességes ember, ki alatt természetesen a 
harmadik vasuti osztályon, zsebóra nélkül, de 
állandóan cseh-tót hazatiságban utazó, tótul 
povedáló pamfletiró atyafi értendő, aki az öt 
a hála  mögött kifigurázó boltosokat stb. stb. 
tó t erkölcsi pródikácziókknl traktálja. Hát 
persze, hogy persze! Ilyen embert bizony egy 
óráig sem tűrnének meg abban a redakezióban.

A magyar kormány —  igy fo lyta tja  a 
pamfletiró -  a Wlast a Svet (Haza és világ) 
czimü illusztrá lt lapot is kiadja. Ez is m á r 
tizenhetedik évfolyamában van s tisztán ma i 
gyár szellemben Írják, tárgyi tekintetben pedigI

* ügy cai'li-lót pumllci c*. Oíikknoioíalunk XIII folyt.

értéktelen. A községi titkárok (jegyzők) és 
szolgabirák azonban annyira ráerőszakolják a 
tót népre ezt az újságot, hogy körülbelül 
17.000 előfizetője van, tehát alighanem több, 
mint az összes tó t lapoknak együttvéve. Csak 
egy forintba kerül évenklnt s előfizetői még 
egy naptári is kapnak ingyen.

Ezt a kér világlapot a Slovenské 
Novinyt és a Wlast a Svet-et abból a tökéből 
tartják fenn, amelyet a kormány a Slovenska 
Matica feloszlatása alkalmával elkobzott. — 
Néhány éven át az „Opravdovy Krestan* ez. 
politikai hetilapot is adták ki. Ez is tót nyel
ven je len t meg, de magyar szellemben.

Ki a pánszlávV
A tői túlzók iszonyúan berzenkednek, ha nekik a 

pánszlávizmust szemükre hányják. Nem, ők nem pán- 
szlávok, ők jó hazafiak, akár a debreczeni tüsmagyar 
o/.ivis. Nyilván éppoly kevéssé tudják, illetve érzik, 
hogy mi a pánszlávizmus, mini ahogy a hazafiságról, a 
hazafiság magasztos érzelméről sincs fogalmuk.

A hazafias szellemben irt „Slovenské Noviny" a 
minap a „Slov. Tyzdennik"-nek egy „Ki a pánszláv 
czimll közleményre reflektálva, jól odamondta a tót 
izgat óknak az igazságot, körülbelül ezeket mondván:

A „Slov. Ty/.d.“ azt hirdeti, hogy a tótok sohasem 
akarlak s nem is akarják felda-almi ni őzt az országot, 
ők nem pánszlávok. Igen. A tótok nem voltak pánszlá- 
vok. A tótok mindig Ilii és jó hazafiak voltak, akik nem 
is álmodlak a pánszlávizmusról s ilyenek maradtak ezek 
a lóink - akik a túlnyomó többséget képezik, — mert 
a tót lulzók politikájának a jelszavai még nem hódította 
el ökoi.

A mull század első fulchen Kollár János tót költő 
a pánszlávizmus laiilaszlikus kepét rajzolta meg. Meg
engedjük. hogy — a régi római közmondás szerint — 
a küllőnek és festőnek sok szaluid, llát Kollár élt e 
szabadságával s a „Slávy dcér.i" czimü költeményében 
a pánszláv agiláczióra hívta fel a nemzetiségi túlzókat. 
A „Slov. Xov.“ azt állítja, hogy Kollár János ezzel nem 
gondolt egyébre, mint az u. n. kultúrái egységre, vagyis 
arra, hogy minden müveit szláv legalább a négy főbb 
szláv nyelvet bírja. t. i. tudjon csehül, lengyelül, oro
szul és illyrlll. llát meglehet, hogy Kollár tényleg ezt 
akarta, de ez esetben is meg koll jegyeznünk, hogy ilyen 
követelést csakis költő fejezhet ki, aki nem várja, hogy 
a mii műgjr, az mindjárt ténnyé is váljék. Hogy ki 
milyen nyelvet tanuljon és tudjon, rra megtanítja a 
mindennapi élet s erre nézve nem lóg tanácsú! kérni a 
költőiül, aki az ö eszmény világában él. Hogy ez igy 
van, igazolja az a körülmény, hogy a nemzetiségi agitá
torok lufin tanulták meg a Kollár követelte négy szláv 
nyelvet, de megtanulták azokat a nyelveket, amelyekre 
nagyobb szükségük volt, a kulturális pánszlávizmus he
lyett pedig, amelyet Kollár ajánlott, megcsinálták a 
politikai pánszlávizmust.

A mull szazad első felében, amikor a nemzetiségi 
agiláczió nagyobb és veszedelmes hullámokat kezdett 
vetni; mikor a román nemzetiségi agitátorok egy uj 
állam: Dákorománja alapításáról álmodoznak; a szerit 
agitátorok pedig külön szerb vojvodináiól, a horválok 
Nagy Illíriáról, a tót agitátorok szintén előállottak 
a ö kívánságuk kai, amely altban állott, hogy a tótok 
lakta löld a magyarokétól elválnsztassék s külön „Slo 
venske okolio*‘-t , Tót kerület i képezzen. Igy hát az 
összes nemzetiségeknek megvolt a maguk közös czélja : 
Magyarország feldarabolása nemzetiségi kerületekre. A 
magyar nemzet ezer éves törlendőm által szentesitett egy
ségének a megsemmisítése. Kzzcl a czéllal követelték 
IlmD.a és társai az 18-18. május 10-én Lipfószcntmiklóson 
szerkcs/.tell memorandumban a külön lót országgyűlést, 
a külön lót jelvényekéi lobogók, kokárdák), a külön 
tói liimizcl iséget stb.

K miért akarták a nemzetiségi agitátorok az ország
nak ózta feldarabolását nemzetiségi kerületekre V Azért, 
mert az ü politikai czéljaik megvalósításának Htjában 
állott az a körülmény, hogy az illető nemzetiségek a 
magyarokkal egy nagy nemzeti ogészot képeztek : a 
magyar nemzete'. Ezt a nemzetegészet szét kellett tehát 
darabolni.

Elmondtuk, hogy mi volt a román, szerb és horvát 
nemzetiségi agitátoroknak a czélja, most pedig a Húrban 
M. ,1. azon beszédéből idézünk, amelyet ahhoz a fel
fegyverzett csőcselékhez intézett, ainolylyol 184X. szeptem
ber havában Magyarországba betört. Iliirban ezeket 
monda : „Régontc nem volt határ a tótok lakta föld és 
Morvaország között, liánom oz mind a szláv tesivérncpek 
közös hazája volt a régi időkben s ezért '.entul se le
gyen e két ország között határ, amely az egy anya 
szülte tostvérnépoket egymástól elválassza. Azon leszünk, 
arra törekszünk, hogy e nemzetet régi dicsőségéhez 
visszavezessük s a testvért a testvértől elválasztó határ- 
lalak leomoljanak. “ Erről különben már a júniusi „szláv 
összejövetelen" (Prágában) is volt szó, amelyen Húrban 
és társai is jelenvoltak. Az 18(11. (jun. 7.) turóczszont- 
mártoni memorandumban, amely az 1848-ikinek mintá
jára készült, ismét követelték a „Slovenské Okolic" 
szervezését a tót túlzók, a nemzetiségi agitátorok tehát 
következetesen ugyanazokat a politikai czélokat szolgálták.

Mindezeket vagy tudta, vagy pedig nem tudta a 
„Slov. Ty/.d.“ czikkezője. Ha nem tudta, úgy nagy 
bátorság kellett ahhoz, hogy a közönségnek olyasmiről 
irt, amihez nem tud ; ha pedig tudta és mégis elhall
gatta ezeket a dolgokat s azt állítja, hogy a nemzetiségi 
agitátorok nem akarták ezt az országot feldarabolni, 
úgy akkor az ü eljárása legalább is rosszhiszemű volt.

Hurbant és társait elnevezték pánszlávoknak és ez 
találó elnevezés volt. S azóta a hasonló gondolkodású 
és törekvésű embereket pánszlávoknak szokás nevezni.

Hogy pedig Magyarországon mindenkit, aki tótul 
beszél vagy olvas, páns/.lávnak mondanának, ez rossz
akaratú ferdítés. A tót túlzók mindig előtérbe tolták a 
nyelvi kérdést, hogy ezzel az ő rejtett politikai czéljaikát 
eltakarhassák. így lesznek most is.

Kit bélyegez meg tehát a közvélemény a pánszláv 
elnevezéssel V

Azt, aki nemzetiségi izgatással gyülölseget akar 
kelteni és szítani a magyar haza kUlömbözü nyelvű 
lakói között, s a határon túl keresi a maga olviársait 
és szövetségeseit; azt, aki domonstrative semmibe som 
veszi a magyar történelmi emlékeket és nemzeti üime 
péket; ellenben ellátogat a külföldi pánszláv gyűlésekre 
és ünnepségekre, amelyek azon czélból rendeztetuek, 
hogy a pánszláv eszmék terjesztessenek ; azt, aki Ma
gyarország bolügyeit, intézményeit lenézi, ócsárolja csak 
azért, hogy a magyar nemzet ellenségeinek kedvesked
jék; azt, aki a hivatalos magyar nyelv tanítása ellen izgat, 
meg lévén győződve, hogy a hivatalos nyelv egységében 
a magyar nemzeti egység is kifejezést nyer és hogy 
mennél jobban terjedt el a magyar hivatalos nyelv is
merete az ország lakossága között, annál szorosabb lcaz 
a kötelék, amely Magyarország lakóit egy nomzetogésszé 
fűzi össze, ellenben pedig lelkesedik az idegen szláv 
lileralurákért s ezek termékeinek terjedését is elősegíti ; 
általában mindazt, aki oly politikai elveket vall, melyek 
a magyar nemzolcgység oszméjével ellenkeznek.

A tótok sokszor bebizonyították, hogy jó és hü 
magyar hazafiak ; do ezeket a tótokat senki sem illeti 
a pánszláv névvel.

Az iparfejlesztés.
Az elmélet néha a gyorsvonat sobosségevol törtei 

előre, ám a gyakorlat rendszerint csak a tcliervonnl 
lassuságával követi, sőt nélrti mcg-mogáll és hosszabb 
ideig vesztegel. A képviselőim/ pénzügyi bizottságának 
csak imént bemutatott emlékirata, amely az iparfejlesztés 
elméletét tárgyazza, ma már átment az Országos ipar*
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tanács rostáján. K tanácskozáson az ipar kiváló kép- van helyezve. Ezek után az elfogulatlan olvasóra hízom 
viselői, az iparpolitika töhbé-kevésbbc hivatott intézői, annak megítélését, vájjon van-e itt tor egy negyedik 
a kereskedelmi és iparkamarák titkárai sokat és okosan pénzintézet hathatós működésére, így  látszik, hogy 
beszéllek, de végre is az. amit elmondtak, az, amit maguknak az alapítóknak is alapos kételyeik voltak 
javaslatba hozlak, sokszor el volt már mondva, anélkül ez iránt és azért a tervezetben és az alapszabályokban 
hogy a hazai ipar fejlődése terén valami lényeges első sorban ltom kölcsönügyleteket, hanoin iparágak
eredményekre hivatkozhatnunk. j létesítését, azok pénzügyi támogatását; áruosztály föl-

A többek közt beszéllek a közszállilásokról. a hazai állítását és kereskedelmi üzletek folytatását (űzték ki 
anyagokat tel*lolgo/ő ipar támogatásáról, a kézműiparnak , ezélnl. No, ez szép és tetszetős programul, csak egy kis 
gyáriparrá való fejlesztéséről, kartellörvény. munkás, hibája van: kivihetetlen, mert ünámitáson alapul, 
baleset biztosítási és sztrájk-bovéin alkotásáról, az ipar- Városunkban létező gyárak nem nagyszabásúak és mégis 
telepek deezentrálizálásaiól. az ipari '/.akoklatás tejlesz- sokkal nagyobb forgalmi és beruházási tökét igényelnek, 
léséről és gyakorlatiasabhá tételéről, a tisztességtelen ndnt amennyivel az uj bank rendelkezik. A bútorgyár- 

kézműiparra vnló i bán egy millió, a sörgyárijait 300.000, a tönkrement 
-i n elkeseredett bőrgyárban félmillió, a köolajflnomilóban 400.000 és a 
, n_\er-'l. ||og\ a : cellitloscgyárban mintegy 2 millió korona van beruházva. 
iíii > javaslatokat Hát mit akarnak az nj bank emberei a rendel kezesük re 

produkálni, álló szerény 100.000 koronáeskával végezni ? Vagy talán

versenyekről, az állami támogatásnak : 
kiterjesztéséről, a tanonezügyröl. végül i 
hangon az állatni gyárak káros versi 
felszólalók mindezekről mit mondtak, u: 
teltek, azt feleslegesnek tartanék e hely
mert hiszen az egyesületekben és a sajtóban é\ 
sora óla lolynuk a viták e kénlések jlelett 
mondhatjuk, hogy az iparfejlesztés elméletével 
lehetősen tisztában vagyunk.

De hogyan állunk ez ügygyei a javaslatok 
korlati megvalósítása terén V K kérdésre a>. ankét 
adott választ, nem is adhatott, mert vannak dolgok, 
amelyek bár sarkalatos kérdésekként lépnek előtérbe, 
a kormány intézményei körében és ilyen az Országos 
ipartunáes is nem leszegetbetók. Így a többek közt 
nőm említette lel senki, hogy addig, amíg inproduktiv 
czélokra s/.á/. és még több milliót kell áldoznunk és 
altiig ez okból a magyar állam iparlejlesztési czélokra 
csak évi 2 3 millió koronát áldozhat, addig nagyobb 
szabású ip.irtejleszlésröl sz<’» sem leltei. Arról sem igen 
esett szó. hogy önálló, magas fokra fejlődött ipar meg
teremtésének a közös vámterület útját állja.

Képesek lesznek-e ezeket a nehézségeket a keres
kedelmi miniszter Szlerényi miniszteri tat 
Sándor é- masok. akik a nagv munka ke

ek bosszú a betevők millióira számilanak ? De a betéteket nem 
és joggal; leltet, nem szabad koczkázattal járó ipar- és kercsko 
már meg- (leinti vállalatokba befektetni. Köztlldomásii dolog, hogy 

hazánkban az érdekelt körök — pénzintézetek, a társa
dalom és a kormány — megmozdultak, hogy a küllőid 

mi példájára a pénzintézetekre nézve törvényhozási vagy 
önkormányzati utón reformok lélesittossenok. Ezen 
reformtörekvések lőképen a betétek mikénti biztos, 
minden koezkáz'ittól ment elhelyezésére irányulnak. Ha 
tehát az uj bank az iparfejlesztésre vonatkozó prngramui- 
jál komolyan veszi, arra a ezélra esakis alaptőkéje áll 
rendelkezésére, de ez. mint láttuk, nagyon kevés. Ipar
ágak létesítéséhez, úgy mint a hadviseléshez: pénz, 
pénz és megint pénz és ezenfelül még sok szakképzett
ség kell és mindaketiöben vidéki pénzintézeteknél nagy 
hiány van. Hízzuk tehát az iparfejlesztést azon hatalmas 
tényezőkre, kiknek a szükséges anyagi és szellemi esz
közök bőségesen állanak rendelkezésükre és mi vidéki 

-"v \\ ekerlc pénzintézetek érjük be azzal a szereppel, hogy közve- 
ztülvitelenek titok legyünk a betevők és kölcsönvcvök között. Az is

élén állanak, leküzdeni, azt a jövő mutalja ni"_. Az 
emlékiratba foglaltak és az ankéten 
kívül igen üdvös dolgok, de majd tapasztalni lógjuk, 
hogy az állam buzgalmát a pénz hiánya, az egyesek 
vállalkozási kedvét az osztrák verseny rendkívül 1 e 1..Jtoszt
ják és örülhetünk, ha csak tizodrésze is teljesül annak, 
amit elérni óhajtunk.

Ezért mondjuk, Imgy ebben az ügyben az ei.-mó.-t 
és a gyakorlat igen távol, szinte m-gs-zelith*--. r,-o 
távolságban állanak egymástól ha H • - . Ka-*dv 
kereskedelmi miniszter é> inunk iU.- .zgalmanak 
sikerül a két ellentétes pólust : a- zni egymás
hoz, a nemzet örök hálái.t.-a ... V

szép gazdasági hivatás és ha azt becsületesen, a szük- 
Imondottak xetseg- | séges körültekintéssel és óvatossággal teljesítjük, nagy 

szolgálatot teszünk a közjónak.
Mint a mondottakból kitűnik, az uj bank, mint 

/(/^/•intézet felesleges: hitelügyletekre nem talál teret. 
Mint ijiur- és kenskxlilmi bank elegendő pénzügyi 

-/ . '/•'k hiányából lehetetlen. Mi marad hát megváló 
-i'ani való a szép tervezőiből? Mi ,-d az uj banknak 
'.• •jogosultságot ? Ezen kérdésre a válasz nem nehéz. 
Bizony, bizony, az alapiló urak, kik különben becsületes, 
tiszteletreméltó és hivatásukban derék emberek, köz
gazdasági kérdésekben azonban páratlan laikusok, nagyon 
tevődtek, mikor az iparbank alapítását olyan egyszerű 

: és könnyű dolognak képzelték, mint egy szatócs- vag\
,  . . . .  ,  i a k á r  v a s á r u  ü z l e t  m e g n y i t á s á t .
H o l l a n d o k  a . . l u r  ‘ X ía a ^ v a i*  i p a r - e s  * Hoffmnnu Kde.
k tT c s k n l* -  :: a ’. a " ::. _ . t . a k u l á s a h o z .  ■

dolo
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dalim, 
tehát, i

•»-< r - : : •-D-niii fontos . .  , T,
./ • . rt lakosság széiesl r elhívás a XIII. országos

- -  ' r;i1 |i:.n«;i" méK amin t ilzoltúszak tan folyam látogatásira.
• • v ..••/.asai áltál befolyásolja a társa-

etetőt i>. Felette szüksége.' A magyar országos tüzidtószövelség hazai tűzoltó-
- .n_-_-adtan. a pártszenvedélyek:ó| intézményünk fejlesztését czélozván, a fennálló lüzrendé- 

létező viszonyok számbavételével: szeli kormányrendelet mennél szélesebb körben leendő 
ervek alapos mérlegelésével fogatta- megvalósítása végeit, de különösön a nagyméltóságu 

. • /.l. ao-nyezöktiek meg kell g\ó/.<idniök | lliaKy* kif belügyminisztériumnak 1003. évi S84‘J. Ili b. 
iéte.itendrt intézet ol-v léte/.,, -ziikség- j számú rendeletével nyeri megtisztelő megbízatása alap- 

' '/iában kell leniiüő: váilda; ••/.óljai I )an a bdyo év nyárán a XIII. Országos Tűzoltótiszti
• • , iránt: tudniok kell. vájjon nyílik <■ »*>r liasz-

fcjlésére és eleget - - t zésre
 ̂ a/íigyi eszközök a ezélba vett l< ladatok tneg- 

•*•*• ‘••-ül ipari."dnioi , • p ‘.'.kin olyan-kiváló
• g n >  ....................  d a l m i  á l l á s u k ,

.agw>mrk és szakképzet'-'. ; ro'-i togva biztosítékot 
nyújtanak egyrészt arra ne/.ve ;. . . az uj pénzintézet 
-akis a közérdek ki'-iégi1 — 1< t g szolgálni, másrészt, 

hogy bizalmát kelténél i közönségben és megnyerjék 
annak anyagi é- erk".i -i támogatását.

Ha már tn< •• • g . izsgáljuk, vájjon a szóban forgó
alapításnál a j« ;/.•' elvek irányadók vollak-o. akkor

•Szaktanfolyamot tartja meg, alkalmat és módot óhajtván 
nyújtani ezáltal a tűzrendészet és tűzoltás iránt érdek
lődőknek, hogy a lehelő legrövidebb idő alatt és* arány
lag kevés költséggel a tűzoltói szakmában megfelelő 
kiképeztetést nyerjenek, tüzoltólestületek szervez-séhez 
és azok szakszerű vezetéséhez a megkívántaié ismerete
ket megszerezhessék. Felkérjük tehát hazánk városait, 
nagy- és kisközségeit, a tűzoltóságokat és bajtársainkat 
s mindazokat, kik az emberbaráti szeretet szolgálatában 
álló nemes intézményünk iránt érdeklődnek, hogv a f. 
évi augusztus hó 22étöl szeptember hó 10-ig bezárólag 
Budapesten tartandó tizenharmadik országos lüzoltótiszti

határozott . - •.• I kell felelni, mert lepton-1 SJ6»ktiinlolyanirit minél nagyobb számban jelentkezzenek
nyotűon nag mérvű felületességgel és szakértőiem hiá- jh a s z n á ljá k  lel az ezen szakmában való kikópezteté- 
nyáv il ' i / Tudom, Imgy ezzel súlyos vá<l;it Istlkro kínálkozó kedvező alkalmat. Kellő tájékozás czél* 
emelek az ■ )■ j.i<■ • u ellen, ile felelek szavaimért. jjából a következőket, közöljük: Tanfolyamhallgató lehet

I, lapuk ez, évi április 17-én megjelent számában minden Irt -42  éves, fcdhototlon előéletű férfi. Mégis
kiniiit.-itt.-iin. hogv az uj bank inihf hitel in.őzet felesle 
lm -. Most csak egy, akkor fel nem említett körülményn 
utalok. \ helybeli pénzintézetek nem képesek az össze:

tekintettel arra, hogy a tanfolyam elsőrendű ezélja az, 
hogy a tanfolyamra általános műveltséggel - lehetőleg 
érettségi bizonyilványiiynl. jegyzőt vagy tanítói oklevéllel

rendelkezésükre álló tnkékef a megyében gvüinülc'ü/.- biro, kellő társadalmi állást betöltő, katonaviscll egyének 
telni és kénytelenek voltak a megye határain túl fiók-1 küldessenek ki.
telepeket felállítani, melyekben több mint két millió,, 
tehát a létesítendő bank alaptőkéjének Ju-szorosa e l!

A lanlolyam ideje : Kezdődik 1IMí4. évi augusztus 
2'2-vn és tart bezárólag szeptember Itó 10-ig.

Képesilö vizsgálatok: Tartat link szoptomber U-én 
és ló én úgy elméleti, mint gyakorlati részből.

Bizonyítványok: I. Látogatási igazolvány. Éhben 
lel lesz tüntetve, hogy az illető lanfolyainhallgiitó a 
tanfolyam Illője alatt tartott előadásokat és gyakorlatokat 
a megállapított tanterv szerint miként látogatta. (E/. 
azonban minősítést még nem képez.) II. Képesítő bizo
nyítvány. A tanfolyamot végzett hallgatók képesítő 
vizsgálatra jelentkezhetnek, ennek letétele esetén képe
sítő bizonyítványt kapnak, mélyítőn elméleti, valamint 
a gyakorlati tantervén kívül még az is hcnnfoglnltntik, 
hogy az illető tiszti minösilésl nyert.

Jelentkezés, feltételek és kedvezmények : A rész
vételben való Írásbeli jelentkezés halárideje 1 ÍH14. évi 
augusztus 10-iko. Az ezen határidőn túl jelentkezők 
sem utazási, sem pedig elszállásolási kedvezményre nem 
tarthatnak igényt. A jelentkezés a magyar országos tüz- 
oltószövetség elnökségéhez Budapest, IV., Kossuth 
Lajos nie/.a rt.. intézendő, a jelentkezők a tanfolyam 
ideje alatt úgy a gyakorlatokon, mint szolgálatban, a 
szabályszerinti egyenruhát tartoznak viselni s beruhá
zásuk és lelszerelésük ózdijából bugiiszlás hó 22-én dél
után kell a budapesti központi tűzoltó laktanyában \ HL. 
Kiin-ulcza 2. sz.t személyesen jelentkezniük. jelent
kező tartozik az öl kiküldő hatóság, testület, vállalat 
vagy magánszemélyek által kiküldőit s kiküldését iga
zoló bizonyít ványai bemutatni, l ’gy az elméleti előadá
sok és gyakorlatok megszakítás nélküli látogatása, vala
mint a szolgálati terv szerinti pontos megtartása szigorúan 
kötelező, mert különben lálogaíási igazolvány som ada
tik ki. Akik a tanfolyanint végighallgatják, szakvizsgát 
lenni azonban nem kiváltnak, csak látogatási igazolványt 
kapnak : ellenben azok. kik az elméleti és gyakorlati 
vizsgál leteszik, a látogatási igazolványon kívül tiszti 
képesítő bizonyítványt is kapnak, mely a nagyin, bel
ügyi miniszter ur által a tanfolyamhoz kirendelt minisz
teri biztos, valamint a magyar országos tüzollószövolség 
kiküldöttjének ellenjegyzésével és a szakelőadók alá
írásával láttalik el. Tandijat vagy bóiratási dijat senki 
som tizet, mivel a tanfolyam teljesen díjmentes, sőt az 
eszközök és szerelvények is díjtalanul állanak rendelke
zésre. A lunfölynmhnllgnlók titzollószor gyárak s egyéblt 
gyártelepek megtekintése, szakszerű próbákon és 
kísérleteken való megjelenés, színházak szerkezeteinek 
és berendezéseinek tanulmányozása állal tapasztalaikat 
gazdagíthatják. Őrszolgálatra is hcos/.taluak, hogy az t 
igy előfordulható tüzesetek alkalmával a vész helyére 
kivonulva, a tényleges szolgálatot is tanulmányozhassák.
Hogy pedig a kevésbbé tehetős község vagy testület 
küldöttjeinek is lehetővé legyük a tanfolyam látogatá
sát, 40 tanfolyamhallgalónak a szövetség költségén leendő 
csoportos elhelyezéséről is gondoskodunk. Az ingyenes 
elszállásolásban részesülni óhajtók ebbeli igényüket 
azonban az írásbeli jelentkezés alkalmával egyidejűleg, 
toltál legkésőbb augusztus hó 10-ig tartoznak a szövetség 
elnökségénél bejelenteni. A bejelentés sorrendje a díj
talan elszállásolásban való részesülés elsőbbségét bizto
sítja. Egyúttal gondoskodni lóg az elnökség arról is, 
hogy a tanfolyam hallgatói az étkezésnél is lehetőleg 
kedvezményben részesüljenek. Itt említjük föl, hogy a 
magyar országos tüzollószövctség a szövetség kötelékébe 
tartozó lüzoltólestülei tagjai részére öt, ogyonkint rtt) 
koronás ösztöndíjat tűzött ki. Az ösztöndijak elnyerésé
nél az érettségi bizonyít ványnyal, jegyzői vagy Janilói 
oklevéllel bitó katonaviscll pályázók előnyben részesülnek.
Az erre vonatkozó bclycgmenics kérvények az illeté
kes tüzoltóparancsnokság utján legkésőbben július hó 
10-ig nyújtandók be a magyar országos tüzoltúszövclség 
elnökségéhez ^Budapest, IV., Kossuth Lajos-utcza rt. sz.
A lanlolyainhallgatók a nagyin, in. kit*, kereskedelmi 
miniszter ur lrtrt'J. évi május hó 10-én 20.224 VI. szám 
alatt kelt engedélyével az ide- és visszautazás alkalmá
val a magyar államvasutak vonalain azon kedvezmény
ben részesülnek, hogy a magy. kir. államvasutak igaz
gatósága állal kiállítandó igazolványok alapján a lakó
helyükhöz legközelebb eső vasúti állomásról' Budapestre 
és vissza való egyszeri utazás alkalmával a magy. kir. 
államvasutak tekintetbe jövő vonalain a személy- es 
vegyesvonatok II ik kocsiosztályát IH-ad osztályú egész 
jegygyei es a lll-ik kocsiosztályt lll-ad osztályú lél- 
jcgygyol Használják. E vasúti kedvezményben csak azok 
részesülhetnek, kik legkésőbb augusztus hó lu-ig jelent• 
köziek s ez alkalomm.il egyúttal bejelentik azt is, hogy 
mely állomásból kiindulölag, mely vasúti irányt kíván
ják igénybe venni.

Tanterv : I. Elméleti rész: Előadás naponta 7 — l()-ig, 
esetleg rt I 1-ig. 1. Tűzoltóságok szervezése és fölszere
lése. 2. A fecskendő é ' tartozékai. 3 Mászó , mentő , 
védő,- bontó- es világítóeszközök, [4 A lüzoltószerek 
működési zavarai o> a fecskendő gondozása. f». \ izszerzés.



F e l v i d é k i  II i r  11 d ó
fi. Tűzjelzés. 7. Az ópitkuxés elemei. 8. A tűzrendészet 
rs .innak kezelése az i<lo vonatkozó ronduletekkcl. 9. 
Tűzoltás (Itiklika). 10. Első segély baleseteknél. II. • 
Gyakorlati reg'/.: Gyakorlat napon a 4 —7-ig. I. Komi - 
gyakorlatok. 2. Szerek gyakorlati ismortofése. Tömlő- 
kezelés. 4. Feeskondőszcrelés. 5. Mászó- és montügyakor- 
lalok. ti. Jelképes füzlámudás és védelem.

Költ Budapesten, 1904. évi inújus lió Ki nn.
A  „Magyar Országos Tüzollószövotseg" elnöksége:

Gróf Széchenyi Viktor, líretter Sziltinl,
(‘liiök. titkár.

H Í R E I N K .

Személyi hírek. Rakovszky István, V. I». l. t,. 
lőszámszéki elnök Itélííin, délután székhelyére, Budapestre 
utazoli. Ugyancsak oda utazott ifj. Justh György. Tiiróczm. 
főispánja, alioiman családjával csütörtökön érkezett vissza.

Hlvatalvlzsgálat. Boloinan Lajos, a bosztorczo- 
liányai kir. törvényszék elnöke, továbbá dr. Sknllóty 
István kir. ügyész o hét íolyainán a lurúczszcnlmárlnni 
kir járásbíróság hiva'alos ügykezelését, illetve a fogházat 
vizsgálták inog.

Ünnepség Ruttkán. I-'. bő 20-án délután tar
tották inog IliitIkán a kassn-otlerbergi vasul lömiibelyi 
lailoneziskolájának vizsgálatát, amelyre igon díszes kö
zönség jelent meg. Délután 4 órakor vonult be a szé
püli foldiszilolt tnntorenibo rullkai Hátit Péter udvari 
tanácsos és vezérigazgató kíséretével, 'amelyben ott lát
tuk Kört Antal üzletvezetőt, AVer Róbert felügyelőt, dr. 
Ilülhiit Miklós titkárt, Anyyal osztályinérnököt ,sl.b. A 
vizsgálat kezdete előtt üdvözölte a vezérigazgató a szin
tén megjelent kir. tanfelügyelőt viszont, lierecz Gyula 
kir. tanfelügyelő meleg szavakkal emlékezett meg azon 
áldozatkészségről, anelylyel a vasúttársaság ezen isko 
Iáját, fon tartja és azon élénk érdeklődésről, amelyet lititli 
Péter udvari tanácsos az iskola iránt tanúsít ; kérte, hogy 
ezen érdeklődését és jóindulatát továbbra is tartsa meg 
az intézet számára. A megejtett vizsgálat, mely délután 
négytől félnyolezig tartott, arról tanúskodott, hogy a 
tanoncziskola tanárai: Lnx Art búr főmérnök, Tóbis Gusztáv 
é> Schultz Curt mérnökök, Katóim ellenőr és Ulilyiírik 
•Szende hivatalnokok mind lelkes buzgalommal teljesí
tenék szép feladatukat. A tanonezok állal készített rajzok 
és szerszámok méltó feltűnést kellettek. A vizsgálat he- 
lejezésével az egyik növendék szép beszéddel köszönte 
meg a vezérigazgatónak jóságát. Majd több jutalmat 
osztottak ki 10--25 korona érlékben, köztük több ér
tékes rajzeszközt. A vizsgálatot azonban egész ünnep
séggé avatta a vezérigazgatónak megjelenése, akivel az 
egész társaság a díszes főmű helyi kertbe vonult, ahol 
ezernyi villamos színes lámpás már sejtetni engedte, hogy 
a vendégseregnek ismét élvezetekben lesz része. Es 
csakugyan alighogy meguzsonnázott a társaság, a főmű- 
helyi zenekar játéka mellett felvillantak az első raké
ták, amelyeket azután számos szobhnélszchb tűzijáték 
bevetett, amelynek az időjárás is kedvezett. Minden 
mutatvány után felhangzott a közönség tetszésnyilatko
znia, mely a mesternek, Tábis Gusz áv mérnöknek szólott, 
aki immár oly tökélyre vitte a tűzijátékok készítését, 
hogy abban valódi művésznek mondható. Kiválóan sike
rült a sok száz villamos lámpával megvilágított szobor- 
kép, melynek tetején rullkai Kátli Petur vezérigazgató 
mellszobra volt látható. A mint erről u lepel lehullott, 
ronzendilellc a linttkai Daloskör Paulinyi Gábor veze
tése alatt és több énekszám sikerült előadásával járult 
hozzá az ünnepség emeléséhez. Igon érdekes volt a 
velenczei gondolások csapata, méh ugyancsak meglep'e, 
a közönséget eredeti olasz dalaival, amelyet a szépen 
díszített csónakon körülhajózva kosztümökben adtak elő. 
Jó alak volt a tutajon evezgetö lót atyafiak mókája, 
mely szintén derűs pillanatokat szerzett a hálás publi
kumnak. Igazi ünnep volt ez, amelyen ismételten meg
nyílni közölt az az őszinte ragaszkodás és fzorctot, a 
molylyol a vasúti tisztviselői kar és alkalmazottak vezér 
igazgatójuk iránt viseltetnek, akit az ünnepség folyama 
alatt sokszor éltetlek.

— A cellulosegyár vendégei. A múlt vasárnapra 
várt illusztris vendégek közül l ’allavicini Kde őrgrof és 
rUinaun Adolf, a hitelbank vezetői, tényleg ideérkeztek 
Vasárnapon már a korai délelőtti órákban a nevezett 
urak kocsikon Justh Fercncz orsz. képviselő kíséretében 
behajtatlak a collulosogyárba, ahol Lány Kinő vezérigaz 
galó és Nertis Tamás igazgató kalauzolása mellett meg 
tekintették agyár épületeit, gépházát és egyéb helyiségeit. 
A modern berendezés és a tapasztalt rend teljesen ki
elégítette a látogatókat, akik azután a gyár üzemét és 
eddigi forgalmát vizsgálták meg.

Kávéház Stubnyafürdőn. líra un Annin. Stubnya- 
lllrdő törekvő bérlője, minden! megtesz, hogy a fürdő 
vendégeinek kényelmét biztosítsa. Legközelebb a kőház 
épületben egy verendát készületeit, melyet kávéházul 
fognak használni. Krre nagy szükség volt mert esős idő
beli. meg a déli órákban ke.és volt, a fedett nyári helyi
ség. Az éttermet pedig Kötniöczbánya város állíttatta 
helyre, újra is festoite és mai uj köntösében feledteti 
egy időre, hogy a helyett egész uj épületet kellett volna 
emelni. Stubnyafürdőn különben a fürdői élet már meg
indult és remény van reá, hogy a múlt évihez hasonlóan 
élénk fürdőidény fejlődik ki, amit ez a szépfekvésü 
fürdő meg is érdemel.

- UJ pénzintézet Tnróozban. Lapunkban több
szörösen megemlékeztünk arról a vállalkozásról, amoly- 
lyol Turóczs'.cnlmárfonban, ahol már eddig is három 
pénzintézet működik még egy negyediknek alapítását 
tervezte néhány kereskodö. D.iozára annak, hogy ez a 
vállalkozás mindjárt kezdetben ellenkezésre talált, sőt 
irányadó vezető férfiak értésére is adták a tervezőknek, 
hogy az uj pénzintézet alapítását szükségesnek nem 
találják és igy abban részt nem is vesznek, addig agi
táltak, inig I. hó 19-én az alakuló ülést megtartották. 
Kire íz  ülésre számos részvényes jelent meg. Részben 
ezek, részben megbízottaik az ülés folyamán is kifejezést 
adlak annak, hogy az alakuló ülést el kellene halasztani; 
azon lián a többség a megalakulás mellett nyilatkozott 
és igy az uj pénzintézet a megalakulást ki is mondotta. 
Az alakuló Illést Újhelyi Attila vezette, aki a mozgalom 
irányitásálian is részt vett. Az intézet elnökévé Jieniczlcy I 
Kálmán alispánt választották meg, aki azonban még nem 
nyilatkozott, hogy ezen választást elfogadja-e. vagy sem / 
Az igazgatóságba beválasztattak: igazgató: Gros'smann 
Annin; igazgatósági tagok: Kutller Zs.. Michnik Gy., 
Dinert Gy., Jelűnek H , Fisékor A.; póttagok: Dr. Schindlor 
A., Grossinann K. A felügyelő bizottság tagjai leltek: 
Újhelyi A., Fischer I... Reviczky I.: póttagok: Juliik A . 
Gross S. Bár befejezett ténnyel állunk szemben, még 
sem habozunk kijelenteni, hogy ezt a vállalkozást, mely
nek a meglevő intézetek mellett éppen semmi külön 
czélja nincs, egészségesnek nem tartjuk, annyival inkább 
sem, mert tudvalevő, hogy az egész mozgalom csak egyesek 
személyes viszonyaiból származott. Különben még kér
déses, hogy a kir. törvényszék mit mond a közgyűlés 
határozatához és az alapszabályokhoz, mert mint halljuk, 
az ellenzék az alakulási eljárás ellen óvást emeli.

— Tankópesltö vizsgálatok Znlón. A znióváral- 
jai állami tani'óképző intézetben t. hó jn-án kezdődtek 
meg a l.inképesifő vizsgálatok Hen-rz Gyula kir. lantéi 
ügyelő elnöklete alatt. Vizsgálatra jelentkezett 17 jelöli, 
akik képesittettek. Kzek részére a tanítói oklevelet osz
totta ki a kir. tanfelügyelő, lelkűkre kötve a fiatal taní
tóknak. a magyar hazafias szellem és nevelés iránt tar
tozó köleleségüknok teljesítését. A vizsgalatot f. hó 22-én 
délután fejezték be. Kste a Magyar Olvasókör helyiségei
ben bucsustélyt rendeztek, amelyen sok lelkes fel köszöntő 
hangzott el.

A Vágba fűlt. Ilgú Albert, a kassa-oderbergi vasút 
buzgó hivatalnokának gyászos végéről már röviden meg
emlékeztünk. .-i mint zsolnai levelezőnk Írja, llgó Albert 
esete majdnem példátlanul áll. Sokan voltak együtt, észre 
is vették, hogy llgó veszedelemben van, rögtön utána is 
siettek, de sommiképon sem tudták megtalálni. Valószí
nűnek tartják, hogy szivszélhüdés érte és emiatt merült 
el azonnal. A szerencséi Ion véget ért fiatalember hullá
ját csak szerdán reggel találták inog Ujzsolnán túl. A 
bullái csütörtökön délután hozták Turóczszentmártonba 
ahová azt a zsolnai és rultkai állomásnak sok hivatal
noka is elkísérte. Maga a temetés igen nagy részvét 
mellett ment végbe.

Rlblllló Ruttkán. A ruttkai vasútállomáson szá
zával fordulnak meg most műn’, iscsoportok. akik vagy 
mennek, vagy jönnek. Azok. akik mennek, csendesen 
viselik magukat, mert nincs pénzük. Azok azonban, a 
kik munkából jönnek, alapos stácziót tartanak s rendesen 
(elöntőnek n garatra. így történt ez a múlt héten is. 
Ittas állapotban azután garázdálkodnak és nem enge
delmeskednek a vasúti személyzetnek. Az az egy szál 
csendőr pedig, aki az állomásra ki van rendelve, száz 
emberrel, pláne részeg emberrel, nőm állhat szembe. A 
múlt héten is tanúi voltunk egy ilyen esetnek és bár a 
csendőr előbb tapintatosan, majd erélyesen rcndroutasitotl.i 
a garázdálkodókat, sőt azokkal bátran szenheszállt, mégis 
csak a vasúti alkalmazottak segítségével sikerült rendet 
c-inálnia. Kívánatosnak tartjuk, hogy a ruttkai vasút
állomáson legalább két csendőr teljesítsen őrszolgálatot, 
mert az olt megforduló nagy tömeggel szemben egy 
ember nyilvánvalóan elégtelen.

Szerencsés u ta tl v tót-komlósi cv. egyház 
llrdlicska Lajos turáni cv. lelkészt nagy szótöbbséggel 
lelkészévé választotta. A „Slov. Tyid.“ értesülése szerint

Bazovszky turáni igazgatútanitú névtelen levelüket irt a 
tótkomlósi tanítóknak, hogy ne szavazzanak llrdlieskára, 
mert ez örökös perben él a tanítókkal, do nem sikerült 
félrevezetnie a tanítókat. Furcsa! Már miért irt volna 
Bazovszky ilyen leveleket'/ Hiszen ha ő llrdlieskával 
perben állt, akkor épp neki állolt leginkább érdekében, 
hogy llrdlicskától jó szőrivel megszabaduljon ! A távozó 
llrdlicska Lajos lelkész turáni dolgaival sűrűén foglal
kozott lapunk, most már tehát annak a ténynek a kon 
stalálására szorítkozunk csupán, hogy llrdlicska lelkész 
működése nem volt áldásos a turáni egyházra nézve, és 
nem is lehetett az, mert amely lelkész a nemzetiségi 
mozgalmak porondján keresi babérait és a béke helyeit 
a visszavonást hirdeti hivoinok, az nincsen tisztában 
magasztos feladatával és munkáján nincs Isten áldása. 
Csak az ö lel készkedése alatt történhctctolt meg, amivel 
lapunk utóbbi számában már foglalkoztunk, hogy t. i. 
demonstratív nemzetiségi dalokat tanitollak be az ottani 
tanítónők az iskolás gyermekeknek s ezeknek éneklése 
mellett vonult ki az iskolai ifjúság tavaszi mulatságára, 
s még Bazovszky igazgatótanitónak sem állott módjában 
o botrány meghiúsítása. Reméljük, hogy llrdlicska távo
zásával a turáni viszonyok is javulni fognak.

— Sikotnémák vizsgálata A siketnémák körmöcz- 
báuyai intézetében f. hó 29-én délelőt 10 órakor tartják 
meg az első vizsgálatot. Vendégeket szívesen látnak.

Halálozás. A rózsahegyi kegyesrendi társház 
gyászjelentést adott ki fiatal tagjának, Taucher Ferencz 
növendékpapiiak, éleiének 20. évében történt elhunytá
rúi. Temetése nagy részvét mellett ment végbe, amelyen 
úgy a rend tagok és ifjúság, valamint a város közönsége 
is résztvott.

— Tízéves találkozó. Azok, akik a znióváraljai 
állami tanitóképezdében 1894-ben nyertek tanítói ok
levelet. annak idején megfogadták, hogy tiz év elteltével, 
tehát 1904-ben találkoznak Znióváralján az intézetben. 
Az eredeti megállapodás szerint ugyan augusztus hú 
20-án kellett volna a találkozásnak megtörténnie. Azon
ban tekintettel arra a körülményre is, hogy julius hó 
első napjaiban Budapesten tartrttik meg a tanítók egye
temes gyűlése, amelyre különben is sokan készülnek, 
úgy intézkedtek, hogy a találkozás az egyetemes gyű
lések befejeztével, I. évi julius hó 7-én tartassék meg. 
A rendezést Rózsa Retzleri György Károlyfalván (Tömés) 
és Benisek Rezső állami tanító Abrahánifalun (Turúcz) 
vállalták - magukra.

A zayugróczl állami polgári iskola már ki
adta ezévi értesítőjét, amelyet papunknak főmunkatársa, 
Jiánji János igazgató szerkesztett nagy gonddal. Az 
Krtcsitö arról tanúskodik, hogy a zayugrúczi állami pol
gári iskola uj elotre kelt és ha az igazga kellő támo- 
gáiásban részesül, szép icjlüdésnck fog Indulni, a z  Krto- 
silőt lapunk nyomdája állította ki Ízlésesen.

A főispán meg a falusi bíró. „Szép dolog 
történt meg a minap egy tót községben, melynek bírája 
öntudatos ember, aki nem tűri, hogy vele paczkázzanak. 
Valami kis hidat építtetett a bíró s hogy, hogy nem, 
egyszerre a főispán is ott termett, mondván: „Hallja 
maga, bíró, hogy muri ideépiteni ezt a hidat, holott oda 
rendeltem'/“ Krre a birú, anélkül hogy pipáját kivette 
volna szájából, amúgy toghogyröl, igy felelt: „Tudja 
mit. ön a megyének a főispánja. Utt parancsoljon. A 
községben azonban ön nem főispán. Megértette A fő
ispán megértette és egy szót sem szólt többet.“ Ilyen 
sületlon hazugságokkal izgatják és lázitják a tót lapok 
a népet magyar hatóságai ellen !

A „Hazafias olvasmányokat terjesztő Egye 
sülét" alapszabályai mcgerősitiotvén, az egyesület folyó 
hó 20-án tartotta lieszterczebányán a vármegyeház tóf
űiében első rendes közgyűlését, amelyen szép számmal 
jelentek meg nemcsak az intelligens osztálybeliek, hanem 
földmivolök is. Védnökké Kiirthy Lajos főispán válasz
tatott meg. .Megválasztatott a tisztikar, az igazgató bizott
ság, a választmány s a szerkesztőbizottság is. Elnök az 
egyesület eszméjének felvetője, dr. Réydsi Mátyás alispán 
lett. A fölolvasott jelentésből kitűnik, hogy az egyesü
letnek immár 2HX> rendes és 35 alapitó tagja van. Az 
egyesület által eddig kiadott folyóirat a „Knyan** és a 
„l’oliticno élánky" mindenütt nagy tetszéssel fogadtatnak. 
Nemsokára megkezdi az egyesület a hazafias tót irodalmi 
termékek kiadásait is s remélhető, hogy czélját, a pán
szláv irodalom kiszorítását, legalább Zólyommegyébcn, 
csakugyan el fogja érni.

— á  nagyszebeni szt. Orsolya Rendház. veze
tősége a n. é. közönségnek ez utón is ajánlja felső tan
intézetével kapcsolatos f. és II. osztályú ellátással intor- 
nátusát, magán s továbbképző, magyar, német, franczia, 
ang d. román nyelv, úgyszintén női kézimunka, zene- és 
tcsiészottanfolyamaival. Prospektussal és bővebb folvilá* 
gositással készséggel szolgál nevezett intézet elöljárósága.
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A „Mikszáth All
’ kivonatát bárkinek megküldi kivá- 

/. lj.>á-“ kiadóhivatala. 
54. miitalóha. Ez a kivonat orodoti 

bár nyomdailag gyönyörű ki:.

ok. mely az illusztris szerző örökheesil 
liivlil, foglalatja művészi alkotások 

roprodukezióinuk és elsőrangú hazai művészek eredeti 
kepeinek is, amellyel „.az Újság- az előfizetők ezreinek 
példátlan lelkesedését és szeretőiét legalább részlten 
iparkodott meghálálni. Újság ajándék mé_ soha sem 
idézett elő a közönségnél olyan igaz elismerést és elragad 
tatást, mint „Az Én koriársaim" e/.imii Mikszáth Album 
Erro vall az ezrekre menő s napról napra a kiadóhiva
talhoz érkező, buzdító, dicsérő levél, de leginkább az az 
örvendetes ténv, liogv „Az Újságához szegődő. ...ez 
Újság* zászlaja alá csoport sülő uj hívek részére már 
nem telt a „Mikszáth Album" első kiadásából és ig\ 
kénytelen volt „Az újság" politikai napilap egy második 
kiadást rendezni, hogy a tömegesen érkező uj előlize- 
tökkel szemben is leróhass.-! szeretetenek és hálájának 
ezt az ajándékát. A ...Mikszáth Album" második kiadása 
szolgáltatja nekünk a kedvező alkalm it. Imgy rátereljiik 
olvasóink ügyeimét a módjára, mellyel ezt az értékes 
diszmllvol „Az I jság- előfizetése revén teljesen díjtalanul 
és könnvü szerrel mngszerezhe'i. Fölösleges megjegyez
nünk, hogy a „Mikszáth Album" második kiadása akár

az első kiadással és Így minden uj előfizetőnek, aki 
félévre egyszerre tízet elő „Az. Újságra". vagy félévi 
kötelezettséggel, akár negve lévenként, akár havonként 
fizet elő. módjában van az előfizetési összeg beküldése 
után azonnal megkapni ezt a gyönyörű ajándékot, mely 
ékessége a könyvszekrénynek, vagy asztalnak, ahová 
kerill és lelket gyönyörködtető olvasmánya annak, aki 
végig lapozza. A „Mikszáth Album" könyvkereskedői 
forgalomba nem kerül és seliogv máskép meg nem 

„Az I jság* független politikai napilap 
i révén. Aki postautalvánnyal már most beküldi 

- július hó 1-től számítva. -  ha esik 
egy hónapra is, azzal a kötelező tséggel, liogv félévig 
járatni fogja „Az Újság** politikai napilapot, annak már 
most az előfizetési összeg beérkezte után azonnal meg
indítja „Az I jság** kiadóhivatala a lapot és megküldi 
„Az Újság“ ajándékát, a „Mikszáth Albumból. Miután 
igy feleslegessé válik a mutatványszám-kérés, a legczél- 
szerübb az előfizetési összeget július hő 1 tói számítva 
postautalvánnyal már most beküldeni, hogy a lapot és 
az ajándékot azonnal megindíthassák. Nyáron az egész 
fürdőé vad alatt az előfizetők kívánságára a lapot bárhova 
utána küldik, még akkor is. ha többször változtatják 
tartózkodási helyüket. „Az l'jság** független politikai 
nnpihp elíízolési ár.-.: Kgr hónapra ■> kor. 411 fill. 
Negyed évre 7 kor. Fél évre 14 kor. Egész évre 28 kor. 
Megrendelési ezim : „Az I jság- kiadóhivatala, Budapest, 
VII., kér. K<

Szerkesztői üzenetek.

értékes csikkét. -  Helybeli. Semmiféle közvetítésre m in válla! 

Z B
jce lehetetlen. í is személyes vonatkozású ezikkeket

Tessék azt a dolgot békével hagyni. 
. Mi arról, amit irt, semmit sem tudunk,

A hölgyvilág
részére

én t. Iiiiley Siiját

Ság nélkül készítheti ruháját 
az igazítható női derék- 
szabászati készülék segé
lyével anélkül, hogy l 
szati r a j z o t  
volna. F.me készülék minden 

lostalkat részére
s z a b á l y o z h a t ó .

'Egy'készülék ára” 3 korona.
Fiánvél mellett! I tánvél mellett!
Minden kullttrállamhan törv. védve és sz.aba-

Föképvistdö egesz Európára :
Guschelbauer Antal, Sopron 
E. Drechsler, B é c s, vlgfsseLí r ‘
Képviselők minden helységben kcioslelnck.

A nagyérdemű közönség szívós tudomá
sára hozom, hogy mindennemű

táb la - és tíiköriivegraktáram at
kibővítettem , miáltal azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy úgy uj épületek, mint egyes 
ablakok beiivegezéséf, ju tányos és legponto
sabb kiszolgálás biztosítása m ellett, elvállalok.

Wix Mihsa
Turóczszentmárton.

1904. El. 71.

Arlc.jtési liirdotmény.
A znióváraljai kir. járáshiróság hivatali és b-gliáz 

helyiségeinek 190.'). évi fiit cséré szükséges H>2 köhméter 
bükki ', valamint a világításra szükséges 50 kg. kő és 
30 kg. faolaj, nemkülönben az ugyanazon évi könyv
kötői munkálatok körülbelül 10 könyv bekötésének 
biztosítása céljából alunlirt kir. járáshiróság hivatali helyi 
ségében 1904. évi junius hó 29-én d. e. 9 órakor nyil
vános szóbeli, illetőleg zárt ajánlati verseny tát gyalás fog 
megtartatni.

A szállítás a fa felerészére 1905. január 1., a 
második felcrészéro pedig 1905. október 1. napjára he 
fejezendő. A könyvek 1905. márczius 1-ig hekötemlők 
és a világítási anyag szükséghez képest szállítandó.

Arlejleni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy a 
lentebb kitett határidőig ajánlataikat írásban és minden 
csikkre külön is beadhatják és hogy a megkötendő 
szerződés az államkincstár részéről u felsőbb jáv:. hagyás
tól feltételezetten jut érvényre, inig az ajánlattevők a 
szerződés aláírásával azonnal kötelezi.

A leteendő bánatpénz a fa tekintetében 2(i kor., 
a világítási anyag tekintetében 2 kor. és a könyvkötői 
munkálatok tekintetében 2 koronában állapitlatik meg.

A részletesebb teltételek ezen kir. járáshiróság ve
zetőjénél bármikor a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Znióváralja, 1904. junius 23.

AMERIKÁBA
h -s z i i l l i to t t  áru utazás a III. osztályon

« r  135 Korona n
Birsből Antwerpenen keresztül 

Now-Yorkba és  Philadelphiába
ellátással együtt.

Ezen jutányos ellátási költség biztosítása végett az uta
soknak 20 korona előleget kell küldeniük alanti ozinire:

Red S tar Isine
I3écs, W ied n er  G ü r t e l  20.

pedig figyelemmel kisérjnk a/., csehienyeket és semmit se in hall
gátunk cl, ami közérdekű. Mái■ pedig. ami a cellulosegyára t illeti
az közérilekii. R. Beszterczebai.ya. Csakhogy inár latoni ir.á.-o
•lat. Uemenyiem, hogy most már j<iildi.an telik a/, időitöl szá
in ómra

Felelős szerkeszt ő : l le i-cr*  l . > nln
Főmunkatársi II;iul i  .1 “ .......

P é n z t ,
női, |>óir/.t, liAvonkint |ooo koronáig keresltet

k«”í .-iiIí, ’i. »!!"]!•%.■ fiai"™ kr.U'íkcSi

Ajtók, ablakok, cserépkályhák 
és különféle faanyag

egy nagy lakóház átépítése következtében ölesé 
áron eladók. —  Czim a kiadóhivatalban.

E Z

A R lch to r-tó lo

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

a a t s i s a C ...........
.............................................. ller"ozóe-

ji-gyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. ás 2 k. 
úrban a legtöbb gyógyszertúrban kapható.
Főraktár :T ö rö k  Jó z se f  gyógyszerésznél 
B u d ap es ten .

R ic iit e r  F . AU. és  tá rsa ,
f c -  issei, c-a k ;r  v .í-.-jrt szállítók.

Ruclolatndl .

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertarában Kbrnioczbanyán. 
Toperczer S. -Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

SYEHLA JÁNOS
kárpitos és diszitőmester Turóczszentmárton

ajánlja ti n. v . közönség figyelmébe 
újonnan b e ren d eze tt

butorrahtárát és 
temetkezési vállalatát.

Pontos kiszolgálás! * | | J Í S |  Olcsó árak! 
Nagy raktári é r e z *  é s  f a l < o p o r s ó F ( b c i n ,
szem fedelekben, koszorúkban, szalagok
ban, valam int a tem etkezéshez szüksé

ges összes czikkekben.

Fontos fe lh ív ás a m agyar m ezőgazdákhoz!
őszi trágyázáshoz Thomassalakot már mit 

úgy idejekorán becses tudomásukra hozom, hogy
az Idén sokkal olcsóbbak az árak

és kérem, hogy addig ne vásároljanak, inig hozzám kérdési nem inléziek. 
A Magyarországon 25 év óla bevezetett és

legmagasabb dijakkal kitüntetett „Lóhere,*4 jegyii

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.
\ czur.illián oldható fosztorsavlarlalomérl szavatosságot vállalunk, netáni 
hiányt megtérilllnk. Továbbá jogában áll a vevőnek a
próba-veivel mezest a mi költségünkön Mag.var-Óviírott
foga nátosi tani.

Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyelt felvilágosítással a lég kész
ségesebben szolgál
I QQ7|n M orP7Pll a csehországi Thomasmüvek eladási irodájának 
LüolIU IvlúlbZ.CU — — magyarországi vezérképvisolöjc. __

Hilda pest. VI.. Teréz-kiirut 22.
Ó »  I l i.  o«IJ m »  l< I.  ü l  f ö l  <li T l i o i i i n H H i i l i i l i - i i l i i i i a i i l o l . l o l .

Kiadóin1 -jö'-ti" IrToskóczI Fercnczné.
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