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

Turócz-Szent-MártonLa küldendők.

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

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

Tisztviselőink holyzolu.
Alim törvényjavaslatok közt, molyokét a 

kormány hosszú tanácskozások ós fáradságos 
előmunkálatok után a parlament elé terjesztett, 
van a tisztviselők törvénye is. mely némi 
anyagi felsegitést hozna az állam nagyon sok 
alkalmazottjának, kik a legnyomasztóbb viszo
nyok közt élnek s emellett a legfontosabb 
feladatokat kell elintézniük az állam érdekében.

Hiszen helyén van az, ha a hivatalnokok
kal szemben az erkölcsi törvény kérlelhetetlen 
szigorúságát, alkalmazzuk, ha megköveteljük 
tőlük, hogy minden körülmények közt - bár
minő legyen is személyes helyzetük — csak 
a legszigorúbb kötelességteljesités értelmében 
legyen szabad eljárniok, hogy a kisértés min
den nemét, melynek ki lehetnek téve, vissza 
kell utasitaniok, mert csak igy tehetnek ele
get megfelelő módon a hivatalnak, melyet e l
vállaltak.

De másrészt emberieseu is kell gondol
koznunk, tudnunk kell azt is, hogy szegényes 
anyagi helyzetben a modulus elasticitulis, az 
ellenállásra való képesség igen hamar el van 
érve, hogy a gyöngéden szerető fiút, a gondos 
férjet és apát a gond végre is arra a meg
fontolásra kényszeríti, hogy hivatala terhét 
nem önmaga miatt hordozza, hogy ama köve
telményeknek eleget kell tennie, melyeket 
szülői, felesége, gyermekei emelnek vele 
szemben. Teljes joguk van hozzá, közvetlen 
joguk, mely minden pillanatban hangosan ér
vényesíti magát, neki meg kötelessége, hogy 
e jognak eleget tegyen.

De ha nem képes, ha szeretteinek Ínsége, 
mint valami folytonos vád, felkiált ellene, 
akkor érthető, hu legjobb szándékaival in
gástul jön.

Amily emberiesek, amily találóak ezek a 
megfontolások, abban az esetben, mikor a 
tisztviselő a kisértéssel szemben elbukott, nem 
lehetnek mértékadók, legföljebb mint enyhítő 
körülmények jöhetnek számításba; de akkor 
aztán annál inkább feladata a törvényhozó 
testületnek, hogy megadja az eszközöket arra,

hogy a tisztviselők, kikre szintén rá van bízva 
az állam polgárainak java, mindinkább távol 
tartassanak ilyen kísértésektől.

A kormány előkészitétte a megfelelő tör
vényjavaslatot, de a parlament az obstrukezió 
miatt nem volt eddig abban a helyzetben, hogy 
ezt a javaslatot, melyet már rég idő óta min
den oldalról követeltek, törvénnyé tegye. Akadt 
ugyan orsz. képviselő, aki az áldatlan, meddő 
parlamenti vita zajában sem feledkezett meg a 
sok ezernyi tisztviselőember bajáról, nyomorúsá
gáról és a fizetési törvényjavaslatnak soron 
kívül való tárgyalását indítványozta — ered
mény nélkül.

Nem okolunk, nem vádolunk ezért senkit, 
mert meg vagyunk győződve, hogy a magyar 
parlamentnek többségét éppúgy vezették s 
vezetik a hazafias tekintetek, mint az ellen
zéket, fel kell azonban szavunkat emelni most, 
hogy az uj kormány alatt uj mederbe terel- 
tetik a. parlament működése és sürgetnünk 
annak a törvénynek létrejöttét, amely annyi 
sok magyar családnak a nyomorán enyhíteni 
hivatva van.

Egy budapesti napilap azt az aggodalmát 
fejezi ki a parlamenti békekötés kapcsán, 
hogy mivel e békekötés során a tisztviselők 
fizetésrendezése megegyezés tárgyát nem ké
pezte, ez az ügy esetleg ..Lmét el fog odáz- 
tatni, vagy tán el is ejtik. Erről, a mi meg
győződésünk szerint, szó sem lehet többé. A 
tisztviselők fizetésrendezése, véleményünk 
szerint, azért nem képezte az egyezkedés 
tárgyát, mivel ezt az ellenzék nemcsak soha
sem ellenezte, de sőt mindig sürgette s tőle 
telhetőén elő is mozdította. A beruházásokról 
szóló törvényjavaslat sem jö tt szóba az egyez
kedésnél, pedig ez is körülbelül ugyanabban 
a stádiumban van, mint amaz, — s vájjon 
kinek jutna eszébe ennek elodázása, avagy 
elejtése? Az ujoneztörvény, az indemnity és a 
költségvetés letárgyalását feltétlenül kell hogy 
kövesse a tisztviselők fizetéséről és az állami 
beruházásokról szóló két kész törvényjavas
latnak törvényerőre emelése.

Ezt a. czikkünket már a nyomdába adtuk, 
mikor a függetlenségi párt csütörtöki értekez
letéről szóló egyik tudósításban arról érte
sültünk, hogy az uj miniszterelnök a tisztviselők 
fizetéséről szóló törvényjavaslatot nem sorolja 
a legsürgősebbek közé, Kossuth Ferencz pedig 
jelenti, hogy kormánypárti körökből úgy érte
sült, hogy még a nyári szünet előtt a követ
kező törvényjavaslatokat fogja elintézni a 
parlament: 1. indemnity; 2. ujoneztörvény; 
3. költségvetés és valuta; 4. tisztviselők fize
tése és 5. állami beruházások.

A Kossuth Ferencz értesülése tehát nekünk 
ad igazat s* kívánjuk, reméljük is, hogy igy 
legyen.

P. K.

Fenyegetődzés ? Az aradi „Tribuna Poporului* a 
Széli-kormány búcsúztatójában kiemeli, hogy a volt 
kormány alatt a román sajtón legnagyobb üldöztetések
nek volt kitéve, mert amilyen tíilengedékeny volt a 
magyar ellenzékkel szomben, oly kíméletlen volt az 
összes nemzetiségekkel szemben. A románok tehát nem 
sajnálják távozását, mert álezázott ellenség volt, aki 
mindig veszedelmesebb a brutális ellenségnél. Bünéül 
rójja fel az aradi püspöki széknek késedelmes betöltését. 
Ami pedig a románokat illeti, a jövő kormánynak lösz 
alkalma meggyőződni arról, hogy a románok cllon kor
mányozni nem azt jelenti, hogy a magyar fáj megerő
södik mert végeredményben nem az következik be. 
hanem azon alapnak megrázkódtatása fog bekövetkezni, 
amelyen a magyar állam fennáll. Különben a legköze
lebbi választásoknál azt helyezi kilátásba, hogy a romá
nok sarokba szorítják majd a sovinisztákat, mert érvé
nyesíteni fogják szavazati jogaikat cs román képviselő
ket küldenek majd a parlamentbe. — Miután pedig 
a tót túlzók sajtója is hasonló húrokat penget és a sürll 
sajtóperekért, amiket a kir. ügyészségek a nemzetiségi 
izgatók és ámitók ellen indítottak, a volt Széli-kormányt 
okolja, szükségesnek találjuk kijelenteni, hogy ez is. 
mint sok minden, amit a nemzetiségi sajtó össze* vissza- 
hazudozik, a legkörmönfontabb humbug. Az igazság az. 
hogy a nemzetiségi izgatók Széli Kálmánnak jelszavát : 
„jog, törvény és igazság* úgy értelmezték gyarló Intri
kájuk szerint, hogy most már minden szabad ebben az 
országban és hogy nekik és gonosz terveiknek virradt

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Z Á J A .
I eV d  il 'za  a  I j d  H
( 'nudliikózva nézlek,

Timii'zi he.i/nserei/ /
ölelnek. csókolnak

Száll,í bús fclln/ck.
1 ni/i/ tán reggelenként

Mosdatják arezodaf ?
Kitörlik■ szánniIbál

Kjjrli álmodat 1

llania madaraid
lírád szállá f , Ihák ;

Ki ás két rálladra
Ki lm,mi t.mek ák.

Mint én■iás sasok
Sz,j> Meseországban,

Fészkel,„le kősziklán
Fait a magasságban 1

A ’r:,„k madaraid
Táró1 napkeletnek:

Várják mikor virrad
A iniiiii/nr nemzetnek :

1 léad hl remélnek . . .
Késik áldá szép Nap !

,1 köm,i/llk megered
Fsák, nt mindennap !

• w .

Pyrrlmsi győzelem.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tározója —

Irta: Farkasné Siposs Erzsi.

Az egész délutánt ott töltötték mind a hárman az 
alsó glorietthen.

Anna, a nagyobbik leány, szorgalmasan hímzett, 
inig Magda, a kisebbik leány, ölébe bocsájtoft kezekkel 
tilt egy fehér kerti széken s nagy, sötétkék szemei ott 
pihentek a Dénes Béla komoly értelmes arczán, aki 
Madách „Kmber tragédiájából* olvasott fel nekik.

Csak néha, mikor a férfi foltokintclt, fordította félre 
hirielen kipirult arczát. Pedig ez nem is öt nézte, liá
néin a másikat, azt az édes. fohérarczu, sötéfszomü 
leányt, aki olyan fenséges nyugalommal fehér homlokán 
ült szemben a férfival.

Nem látszott az észrevenni sem nővére kipirult 
arczát, sem a férfi szerelemtől égő szomorú tekintetét. 
Szorgalmasan dolgozott tovább.

Mikor alkonyodon, a (érti betette a könyvet s 
búcsúzni kezdett. Klöször Magdának nyújtotta kezét s 
iáikor a/, zavartan előre futóit. Dénes Béla hirtelen oda 

| fordult Annáhozs halk. felindulástól remegő hangon szólt :
— Szeretnék önnel egyedül beszélni, Anna, lehe

tőleg mielőbb.
A leány hidegen tekintett végig rajta. Aztán nyu

godtan szólt :

— Velem és egyedül V Nem tudom, mi mondani 
valója lehet számomra olyan, amit atyám és nővérem 
előtt el ne mondhatna nekem. Aztán, mikor észrevette, 
hogy a férfi elhalaványodva, szemrehányóan néz reá. 
halkan, de a férfi tekintetét kerülve, szólt:

— Holnap egyedül leszek, délután várom.
— Köszönöm ! — szólt Dénes Béla és sietve távozott.
A két leány pedig egy viruló orgonabokor mellett

állva, nézett a távozó után, mig csak annak alakja 
egészen el nem veszett a szürkület homályában.

Az egyik kipirult arccal, telve édes vággyal és 
reménnyel nézett utána, szomorúan, reménytelenül állt 
ott a másik.

Mind a kettő szemében küny csillogott; a kisebbik, 
még félig győrinek, sirt, mert szeretett és remélt ; a 
másik, a nagyobbik, sirt, mert b is szeretett, de neki 
nem volt szabad remélnie. Lemondott abban a perezben, 
mikor tudatára ébredt szerelmének és bár egész lénye 
mogrcinogctt a viszonfszerolcm üdvétől, tudta, hogy 
számára a- szeretett férfi elveszett örökre.

Mióta ismerte nővére az imádott egyetlen testvér 
érzelmeit, emberfeletti crővol küzdött szerelme ellen.

De vájjon, ha majd ott áll vele szemben, fog-e 
tudni parancsolni érzelmeinek V Vájjon az ész, vagy a 
s z ív  lesz-o a győztes V Az az erős akaraterő, mely őket 
általában jellemezte, vájjon meg menti-e öt isV Vagya 
férfi első szerető szavára el fog felejteni mindent. Morf 
szerelemről fog neki beszélni, tudja, érzi előre. Igaz,



lol egy iij aor;i, amikor majd 
szebben támadhatnak neki a 
magyar nemzet törekvéseinek s

magyar nemzetnek, 
propagálhatják a Jpa

Tehát nem a Széli kormánya, hanem 
a nemzetiségi túlzók tótágast álló logikája s ennek ter
mékei okozták a nemzetiségi sajtó szigorúbb mcgrcnd- 
szahályozását s ha a Széli nemzetiségi politikáját kritika 

nők, úgy inkább a magyar fajnak lenne oka a 
mert ez idő szerint mint ahogy azt 

Rákosi Viktor is oly hatásosan elmondotta a képviselő- 
házban e hazában csak egy nemzetiséget Üldöznek 

a  m n y y a r t . De azért a nemzetiségi izgatok fenve- 
getödzéseitől nem ijedünk meg. Lesz még egy második 
'Tisza Kálmánunk, aki elbánik velük, ha a magyar 
nemzet, a magyar haza egysége ellen ádáz barezukat 
folytatni fogják. A „Nár. Nov.“ nagy szerényen azt hir
deti ugyan, hogy ők, a tótok, ezentúl is esak védő 

ltot fognak elfoglalni, hogy „nemzetüket-' (sic) 
sovinismus ellen megvédelmezzék, léntarlsák, 

s hogy holmi politikai vívmányokért az uj kormány, az 
uj aera alatt sem fognak küzdeni, mert ezeket elübb- 
utóbb úgyis elérik, kár lenne tehát már most csépelni 
azt a rozsukat, amely még a mezőn zöldéi . . . Tehát 
a tót „nemzetet" lógják megvédeni a magyar sovinis- 
mus ellen, vagyis lolytalni fogják azt az esztelen és 
veszedelmes komédiát, amelyet a múlt század első leié
ben tót izgatok és lázitók ezen országban megkezdettek. 
A magyar nemzet ne legyen magyar, de tót „nemzet 

en. Kz a tót bölcsek logikája. -  amely 
áll ; most inkább, mint valaha. Pedig, 

értsék meg. hogy az a rozsuk, amely állítólag valahol 
zöldéi és amelyet kicsépolni is szándékoznak, nem is 
rozs, hanem konkoly. — mert aki. mint ők. évtizede
ken át az isten szent nevével visszaélve, bűnös hypokrita- 
sággal egyebet sem lesz, mint konkolyt bitit, az ugyan 
ne számítson rozstermésre soha. .v magyar politika és 
a politikai pártok ütni lehetnek elágazók, de a mikor 
belső ellenség lordul e haza és e nemzet ellen, ezek a 
pártok, ezek az utak csak egy őzéihez fognak törekedni 
S ez : fi l 'i 'ls íi  r l l i 'i is r i /  h -sz i r i ' l r s i .

Szolgáljunk mindjárt |iúliláv.-il is. A Iriincziák iro- ombnriti ,V jú  Imzalini bitit n fciilcstlniis nrinllinzúsl 
is mtlvészelc solinsmn omolke.Uiaóitt válna mai nagyobbá Inji.vc. 
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nélkül. Az angolok ilágkoroskodulmo nőm mnrndlinlolt. oly iársailalmi is klizintczmóny iránt, molybon a nem- 
inog angol nmuzoli sovinizmus ovikul. zuli szollom oiognyiiatkozik vs orösOtlik onnok n szol-

A józan nemzeti sovinizmus nélkül nagygyá nem » megnyilatkozása. Ilármonnyiro tisztöjjllk is a
lehel egyetlen egy nemzet sem. Még ma csak egyesek 
sajátsága és nem olyan általános közkincs, mint kellene 

t azt még mindig inkább szítanunk, mint 
kell. Ha jól szemügyre vesszük a Felvidék 

lalmi és művészeti jelenségeit.
nélkül nincs nemzeti kuli ura. 
nincs magyar nemzeti állam. 

Nem veheti tehát tőlünk rossz néven senki, ha 
minden igyekezetünkkel, minden erőnkkel tért követe- 
lünk a magyar nyelv használatának, a magsai- in elv 
megbecsülésének. J>. \ \

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

lemnek a megnyílniko 
Föl vidék lakosainak szokásait és / nyelvét, melye! a 
család köréhen használnak, mégis az a meggyőződésünk, 
hogy azoknak, kik a társadalmi életben előkelő helyei 
foglalnak el, álhalva kell lenniük a nemzeti soviniszta

politikai, társadalmi, irodalmi és 
azonnal szemünkbe bilik, hogy a t 
kis térre szorítkozik, ellenln vétkes k<

Hasonlítsuk csak össze a külső jelenségeket, melye
ke. e tekintetheti észlelhetünk a külföldi tapasztalatokkal 
s mindjárt látni fogjuk hálr,.mai-adottságunkat. Franezia- 

és Németországban mindennapi esel, hogy a 
illetve német katonákat az iitcznn minden 

.k és alkalom nélkül megéljenzi a nép; 
ipi dolog, hogy a nemzeti lobogó előtt föveget 
iiincg; mig nálunk ugyanez hányszor történik

Nemzeti sovinizmus.
A magyar kultúra rohamos fejlődésének ellenségei 

szeretik szemünkre hányni, hogy soviniszták vagyunk. 
Sőt mi több, itt a Felvidéken is nem egy velünk tarló 
hazafi akad, aki elítéli erőseid) nemzeti irányit törekvésein
ket. Rossz néven veszik, ha azt kiváltjuk, hogy csak azon 
társadalmi mozgalmakat támogassák, melyek a magyar 
kultúra megizmosodására irányozvák. hogy a magán és 
nyilvános érintkezés nyelve kizárólag a magyar nyelv 
legyen sth.

Pedig helytelenül. Mert sovinizmus nélkül soha 
sem lógunk nemzeti kultúrál teremteni és soha sem 
lógunk a nemzeti irodalomnak és művészetnek nép
szerűséget szerezni. .Már pedig minden igazi hazaiinak 
erre törekedni erkölcsi kötelessége. ,\ nemzeti soviniz
must tehát oly sine (pia non-nak tartjuk, mely nélkül 

tökéletes.

Mikor a franczia az ö nemzeti himnuszát hallja, 
bárhol, a világ bármely zugában, székéről leiemelkedik 
s azzal fejezi ki tiszteletéi és szeretet él nemzeti szimbóluma 
iránt.

A frniiczia sovinizmus a franczia irodalomban nem
csak a franczia történelmet s a mai társadalmat, hanem 
Paris minden ulczájál, terét, templomát is, úgy, hogy 
a Madclainclöl a M »r«pie tompulrijáíg, minden párisi 
épületnek és helynek európai hírt szerzett a franczia 
Írók sovinizmusa, mig nálunk sok botor ember van, ki 
a soviniszta névvel megbélyegezni akar valakit és sajnos, 
vannak olyanok is. kik sértésnek veszik, ha magyar 
sovinisztáknak nevezik ükéi.

Pedig az a legszebb dicsére!, inelvre büszkék kell. 
hogy legyünk !

'Talán a fentebbi hasonlatok nagyon kicsinyes do
lognak tininek lel azok elő t. akik a nagy politikai 
irányzatoknak és a nemzeti áramlatoknak legapróbb 
megnyilatkozási formája iránt nem bírnak kellő meg
figyelő képességgel : akiknek tekintete csak a felületen 
jár s akik a részleteket kicsinyük. Pedig az a sok apró 
jelenség, mely magában véve észrevétlenül rohan el 
sokak elölt, összegyűjt ve fényes dokumentum arra. hogy 
politikai és társadalmi, irodalmi és művészeti világunk 
igen nagy részét meg nem járta át a nemzeti szellem, 
hogy teljesen rányomódhalolf volna irodalmunkra és mű
vészetünkre s lio.-y viszont irodalmunk és művészetünk 
még nem vont he körülöttünk minden tárgyat, személyi 
és eszmét a nemzeti sovinizmus zománczával.

A nemzeti sovinizmus szellemének kell áthatni 
nagy Magyarországon, különösen pedig annak nemzeti- 
ségeklakla vidékein mindent és mindenkit.

Fz kell. hogy közelebb hozza a politikát, az iro
dalmat és művészete! a magyar társadalomhoz, kell, 
hogy a nemzetiségek által lakott vidékek magyar

l tólinn»- ii Voszolovszky Fcmicz (v.iinii 
UözloiiH‘ 0 yil okliiiz.

A lapunk mull számában befejezeti. Ve 
Ferencz orsz. képviselőn1 vonatkozó lározaezikkünkei 
illetőleg llod/.a János szín-sunyi ev. lelkész ttr a következő 
sorok közlésére kért föl bennünket :

..'Tekintetes Szerkesztőség! .V „Felvidéki Híradó- 
utolsó számaiban közzétett ..táre.zae/.ikkhcii-' olvasom : 
„Száját mosná ki vízzel. mint az egykori nagymezei 
tanár Zoch, ki minden magyarnyeivi előadás után 
pohár vizet hozatott a kalló dnám, Íiog\ kiöblítse s/.áját 
. . . stb.“

Ezt az egykori tanáromra vonatkozó adatot meg 
kell ezálolnom, mert n n n  u / n z !  Kzl bizonyítom egyreszi 
azzal, mert Zoch mint a malhesis. physika ésehemia 
melyek csak tótul adatlak elő tanára sohasem magyarul 
taniloll, mert általában nem is tudott magyarul 
(tanulmányait Mécsben és Xéiiiclhonhnn vége/.let. más- 
részi pedig azon vizsgálat eredményevei. mcl.v ellene 
lóivá illatba tétetett és melynek l.imija mint VÍII. oszt. 
tanuló éti is voltam. A kérdéses vizsgála! alkalmával 
ezen rá lógás nem is reája, de igenis Hrádnan János,
liszolezi tani lóra vonatkozott, de nem valónak .... .
ki. Állításom bizonyítékául bátorkodom - meri tudom, 
hogy tekintetes Szerkesztőség ezt „Amints Plató 
amieits Arisfoteles <m iie n  r c r i t n s “ elvnél lógva szívesen 
látni lógja azúrra vonatkozó „PamaiP' e/.imli könyvet 
■ melynek visszaszármaztatását alkalom.id'áii 1 iszlclellel 
kéretni mellékelni, hol 1 7 . 1. Ü K ) , PJJ, 2(iti. ± í o ,  o j - ' / í;. 

'Jii'J. 2-l.')-dik lapon In 'lr lr s  o k m á n y o k  révén e dolgok 
tárgyaltainak, lvzltenni,egykori tanáromnak tartoztam."

Szívesen közöltük c helyreigazítás!. mert az igaz
ságnak tartoztunk vele. amelyre a felszólaló hivatkozott. 
Másrészt azonban meg kell azt is jegyeznünk, Imgv e 
tárezaezikk Írója esak példakép emlitelte a X-fii nevét, 
mint typnsál azoknak a niagyargyülölö lót nemzetiségi 
izgatóknak, akikre a tót ifjúság támlását, nevelését a 
felvidéki tótok bízták. Arról a szájöblilósröl és a n.agy- 
röczci iskola tanárainak s növendékeinek liazali nlan 
tizeiméiről egyébként évekig folyt a szó s bizony olt 
gonosz, igen gonosz szellem uralkodhatott.. Zoch - mint 
a fenti sorok Írója is mondja nem ludoli magyarul, 
külföldön végezte iskoláit, pedig ha jó i tudjuk, m a y y m -

forró szerelemről, mely olt égett a térti tekintetéhen 
s melyet kiérzett minden szavából.

Ks ha a szivére hallgatna is, olyan nagyon bűnös 
lenne-e ü azért V Vagy nincscn-c neki is annyi jussa a 
hiddogsághoz, mint többi embertársainak ? De ha az a 
boldogság olyan nagv áldozatot követel, szabadé azt 
elfogadni, hiszen legboldogabb óráiban nem állna-c- kínai 
falként közöttük a másik boldogtalansága ?

Merta Marótliyak esak egyszer szeretnek delükben. 
Magdának lemondani I)énes Méláról egyenlő lenne a halállal.

Ks a félti, aki ismeri a Magda érzelmeit — mert 
lehetetlen, hogy észre no vette volna. — nem is fogja 
tőle kívánni bizonyára, hogy szerelmüknek áldozatul 
dobják a másikat.

Hu e perezben öt szereli is, a Magda oldalán el 
fogja felejteni öl. I'gy lógja magát viselni Dénes Mélá
val szemben, hogy benne ne a szerető leány', hanem 
csak a szerető testvért lássa.

Nyugodtan, őszintén meg fog mondani neki mindent.
Hanem ezen az estén Anna nem iilt a Magda ágya 

mellé s nem beszélt neki édes bohóságokat, mint más
kor tenni szokta, mig csak a kis testvére el nem aludt.

Azt mondta, hogy a feje fáj s leült az egyik nyi 
tolt ablak mellé. Magda pedig nem merte megkérdezni, 
hogy mi baja. pedig az ü szerelemmel és reményűvel 
teli szive is megérezte, hogy annak most. valami nagy 
szomorúsága lehel.

S mikor órák múlva Anna lelkeit az ablak mellől, 
azt hitte, elég erős lesz már szembeállni a szeretett tértivel.

Hanem mikor másnap ott álltak egymás mellet!, 
a kis szálún egyik nyitott ablakánál, hiába akar nyugodt 
maradni, csak hallgat, zavartan, lángoló arczczal, kerülve 
a térti tekintetét. Krüsnek képzelte magát s ime. mégis 
milyen gyemre volt ! S mikor a térti beszélni kezdett, 
ahelyett, hogy félbeszakította volna, dohogó szívvel 
hallgatta s még csak a kezét sem vonta vissza tőle.

Igen, szeretem — szólt Dénes Méla, -  .szere
lem. hiszen tudja, meri lehetetlen, hogy. ha bármeny
nyire óhajtottam is ura lenni érzelmeimnek, egy ön
feledt perezben el ne árultam volna "mmagama!. De nem 
azért állok itten, hogy ezeket elmondjam önnek. Az ön 
érzelmeit akarom ismerni: a leikébe akarok látni. Anna ! 
Tudni akarom, kinek a képét hordja szivében ; tudni 
akarom, legyen az üdv vagy kárhozat nekem.

Anna csendesen kivonta kezét a térti kezéből, 
aztán pillanatnyi habozás után, mély szomorúsággal 
hangjában, szólt:

— Kívánta, ám legyen. Ha elég gyenge voltam 
önt meghallgat ni, megmondhatom azt is. hogy szereiéin. 
Vallomásomat pedig vegye úgy. mint egy haldokló utolsó 
imádságát, mert ami liláink elváltak, ön ismer engem 
s tudni fogja, hogy inkább választanám a halált, mini 
megszomoritsam egyetlen nővéremet.

Ks most, Isten vele!
— Nem! ne igy váljunk cl, Anna szólt Dénes 

Méla mély hcnsöséggcl. Ha elég vakmerő voltam is 
remélni, hiszem hogy megfog bocsajtani nekem. Tudni 
lógom kötelességemet. Holnap megkérem a Magda kezét.

Ha az a testvéri szeretet, amit iránta érzek, elegendő 
lesz az ö boldogitására, úgy minden! el lógok követni, 
hogy az legyen. Most már, hogy tudom, hogy szerel, 
önért semmi áldozattól sem riadok vissza. Meg van velem 
elégedve, Anna?

—■ Igen, meg. Csakis ezt vártam őritől. Ks most 
csak arra kérem, hogy ne óhajtson többel, velem talál 
kozni. Kn holnap elutazom n.igynénémhez s vissz, sem 
jövök többé. Tanilónó leszek valahol a messze távolban, 
hisz-n tudja, hogy erre vágytam mindig. Legkedvesebb- 
jeimet pedig önre bízom, önnek, azt hiszem, sikerülni 
fog elfeled let ni velük engem és most Isten vele!

Sietve nyújtotta kezét a férfinek, amit az inelv 
hcnsöséggcl vont ajkához. Aztán egymást nézték. 11:i > 
pillanatban a leány önuralmát elveszítve, oda borult 
volna a térti keblére, hogy el lett volna feledve min 
(len! A térti pedig mintha várta volna. Vári c-v szóra, 
egy mozdulatra, mely marasztalta volna.

Hanem a leány hirtelen kiegyenesedve, gyengén 
meghajolva, a másik szobába vonult. S onnan az ablak
ból nézett a távozó után.

Legyőzte szerelmét, legyőzte lelkének, szivének 
minden édes álmát: de ezért a győzelemért cg\ egész 
élei boldogságát adta cserébe oda.

Magda ,»edig soha sem tudta meg. milyen áldo
zatot. hoztak azok kelten neki. Soha sem tudta meg. 
hogy Anna miért nem tért vissza közéjük többé s nem 
tudta, hogy mikor az ura olt ült szótlanul mellette, 
hogy mindig a másikra gondolt, kinek emléke, mint a 
tavasz lágy fu V ilma, mosol\ ogla be egész életét.



alibim
ovxr.iíi/i születésű vuli! Már ez a / c**ry lény is, 
szinte demonstratíve lh /rn  tanárokat alkalmaztak 
a/ iskolában, elegendő ok ami, hogy 
hírhedt iskolái bezárják. De volt olt sok más egyéb, 
"i'*g siilyusalili dolog is. Csak ogv csőtől! ICjry pozsonyi 
<1 iák mini s/.ii|i|ilikáns itl a Felvidéken is járt a hatvanas 
évek hon s egy vágmonii ov. |iarochián betérve, öli egy 
nagyríio/.oi tanulóval találkozott, ahol inog is hállak. A 
pozsonyi tanulónak a táskájára diszül magyar koronái 
és cv/.imort hímzett rá a gyáros s t

.'lkot a napi fáradalmak után fényesen mogvo.mlégelni, 
mii az ipa rosta noiiczok nagyon is szívesen veitek. 
Fogadja ez utón is az iparos ifjak forró köszönetét és 
háláját. Köszönettel larloznak a kirándulók Déva.v gyári 
hivatalnok lováhhá az összes gyári művezető és mester 
uraknak, kik minden ambíciójukkal oda hatollak, hog\ 
a modern herendezésll iperlelep teljes működéséi hómmal- 
hassák. Még egy szói köszönet a Kassa-oderhergi vasutak, 

a diósgyőri és krompachi vas- és nczélgyárak igaz
gatóságainak. hogy ezen ipari Szempontból oly

F e l v i d é k i  H i r a d ó.

m.v.i'i lót diáktmk. WCJ* l i w  muri gimnyt,........ széli »! kirándulás lóuvjliliél Iciizils nirgoguv.ésso.l cigodclvoztcfc.
diáktársa táskájának erről a nemzeti jelvényéről. Ez a z ' 
egykori röczoi tanuló ma a legádázahh
magyar fajnak. magyar nemzetnek s ezért és \ 

tanaiért már ismételten fogságban Ilit. íme. 
i röczoi iskolának a gyümölcsei!

ezek

H Í R E I N K
Erdély Sándor v. h. I. I. csa

ládja hétfőn SI uhuvá fürdőre hosszabb nyári larlózkodásra 
megérkeztek. Maga a voll miniszter csak később fog 
odaérkezni.

Főispánunk, ifj. Juslh György családja e héten! 
érkezett meg Budapestről ncczpáli kastélyába, ahol, mint 
értesülünk, ezentúl isméi állandóan fog lakni, l'gyancsak 
e héten érkezeti vissza Jüstli Ferencz orsz. képviselő 
családja is nógrádmegyei látogatásáról Tófprónára s 
igy Juslh Fcronczné gr Batthyány Mária jelen volt a 
tegnapi slulmyafürdöi estélyen, amelyet védösége alatt, 
a Tiiróczmegyei .lótékony Nőügyiét. javára rendeztek.

Ruttkai Ráth Pétor m kir. udvari tanácsos, 
a kassá-< iderbergi vasul vezérigazgatója csütörtökön este, 
Zsolnára érkezeit, ahol megtekintette az oltani iparkiál- 
lilás alkalmából megkezdeti paviilonépitését, amelyben 
a kassa-oderbergi vasút fog kiállítani. Készt vett továbbá 
a Zsolna és Kajecz közölt létesítendő motoros kocsi-1 
közlekedésnek próbáján, mely várakozáson felül sikerült, j 
Szombaton jelen vo lta  ruttkai íömíihelyi lar.oncziskola ' tartani 
évzáró vizsgálatán, majd a tiszteletére rendezett kerti Hu

nyni
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tiz év < 
I. A

A znióváraljai ál
lami lanilóképzö intézel negyedik évfolyamát végzett 
növendékei közül 24-on jelentkeztek a képesítő vizsgálat 
lotétoléro. Ezek a vizsgálatok Bcrecz Gyula kir. lanfel- 
ligyolü elnöklete alatt f. hó 22 —25-én tartatlak meg. 
'l’anilői oklevelet valamennyien nyertek.

Football. Hogy a znióváraljai állami laniló
képzö intézetben a sportszellem mily mértékben van 
kifejlődve, arról az intézőt növendékei úgy az országos, 
mint a legközelebb Lőcsén megtartóit kerületi versenyen 
bőséges tnnnságot tettek. Most Foot-ball csapul lesz 
hódításokul. F. hó 2(>-án Kulikán jelenlek inog az oltani 
csapattal való mérkőzésre, mely részükre f>— I goall-t bizto
sított. F. hó 28-án jieili» a boszlerezcbányai Atlétikai 
Klub meghívására Beszterczebányára mennek, hogy az 
oltani elismeri és magas színvonalon álló Fonl-lmll csa
pattal mérjék össze erejüket. P á rm / Endre tanár a csa
pa! lelkes vezére mindent meglesz, hogy csapatainak 
sikereit szaporítsa és ezzel az ifjúságban a testedző já
tékok iránt való .szerele,el állandóvá legye. Hogy ezért 
a fáradozásáért a legnagyobb elismerés illeti meg 

nk sem kell.
Nyári mulatság. A sziicsányi magyar ifjúsági 

holnap a „Hrabini" nevű ligetben tartandó 
nyári mulatságot rendez. Kivonulás d. u. 1 órakor. Este 
liozeníeldnél lánezvigalom lesz. Belépti díj személyen kint 
I kor. f>U fillér. Kedvezőtlen időjárás cselén a mulatságot 

órakor a Kozenfold féle vendéglőből! fogják meg-

nepélyen, ma pedig, ha az idő kedvező iosz 
vesz a főműhelyi munkások nyári mulatságán. A nép
szerű vezérigazgatót nemcsak a vasúti hivatalnokok, de 
ahol csak mód kinálkozoli hozzá, a Felvidék inlelligen- 
eziája is mindenütt rokonszenvesen fogadta.

Halálozás. Kátskay János, a znióváraljai állami 
lanilóképzö intézetnek mintegy három évtizeden át ta
nára. f. hó 23-án Budapesten, életének li<)-ik évében 
elhunyt. A boldogult tanárt sok emlék fűzte Turóczvár- 
megyéhez és bár három év előtt bekövetkezett nyugdí
jaztatása alkalmából Budapestre költözőit, ide minden 
évben hosszasabb larlózkodásra ellátogatott. Ezelőtt 
minlegy nyolez hónappal szélhüdés érte. Azóta sokat 
szenvedett és igy valósággal megváltás volt reá nézve a 
halál. Elhunyta széles körben keltett meleg részvétel 
isme-ősei, barátai és nagy számú " tanítványai körében. 
N \ egod jék békével.

Hivatalvizsgálat. Belemarni Lajos, a besztorcze 
bányai kir. törvényszék elnöke, a napokban megvizsgálta 
a znióváraljai kir. járásbíróság ügykezelését.

Gazdasági egyesületi gyűlés. A luróezmcgye.i 
gazdasági egyesület újra szervezkedő közgyűlését Beniezky 
Kálmán, az. egyl alelnöki*, f. hó 24-ére liivla össze Turöez- 
szent márt ónba. A gyűlési azonban későbbre halasztották,, 
mivel csak igen csekély számban jelentek meg az egye-1 
süléii tagok.

A tegnapi stubnyafürdöi hangversenyről la
punk jövő zámában fogunk írni. .i jövő szombaton 

jul. -I tervezett estély mint értesülünk el
marad, de biztosai e részben lapunk záriáig nem tud
hattunk meg

Tanulmányút Beküldőiéit. Magyar iparos 
segédek képzése érdekében a es. kir. szab. kassa-oder- 
bergi vasutak igazgatósága egy nagyon üdvös és tanulsá
gos kirándulási engedélyezel! a rultkai főműhely laiioncz* 
iskola 32 növendékének. .Iiinius hó -l-én kell ulra Tóbis 
mérnök és Németh művezető vezetése alall a fenti inté
zet I I , III. és 1\ . osztálya, l iirányul vélték Fülek .Mis 
kolezon át a diósgyőri vas- és aezélgyáral, ahova este 
7 órakor érkeztek. Másnap reggel a gyár főnöke Fleiseh- 
maiin főfelügyelő igazgató és Killer igazgatóhelyettes 
urak szives engedélye folytán Primer és Dobos műszaki 
hivatalnok urak szakszerű kalauzolása n

, megtekintették. Diósgyőrről a kirándulók

.ki
terv. Vaudlik János rudnói lakos, 

hadköteles. Amerikába akart szökni és sikerült 
is neki Brémáig eljutnia, azonban távirati megkeresésre 
még jókor elfogták. Apja is, Vaudlik György, a volt 
rudnói bíró, brémai ágensekkel áll összekötetésben és 
fiatal embereket szállít Amerikában kik után tantiemet 
kap. O .szállította el Menyieb György, Rudiié község 
ordövédjét is, aki öreg apját jól elverte s mikor ezért 
bíróság elé idéztetett, a nevezett volt bitó segítségével 
kereket oldott és .szerencsésen tengeren túlra juto!l. 
Vaudlik György e hó 19-én már a bíróság által is 
felelősségre vonatott ezért, azonban konokul tagadót’, 

i — Orosz divat A tó: nemzetiségi párt vajdáját, 
Mudrony Pált, sűrűn érik a megtiszteltetések a „szla- 
viánok* részéről. Nemrég liirlll adtuk, hogy egy amerikai 
lap a vajda és vezérkarának arezkepeit közölte, most 
meg a Becsben megjelenő „Slnviansky Viek“ közölte 
arczképét és életrajzát, dicsőítve persze azt a nagy tértit, 
aki már 1807 ben tüzes beszédeké! mondott a moskvai 
ethnografiai kiállításon a slavismiis érdekében. Mindez 
hagyjon, mert a politikai érdemek relatív értékűek . . . 
De hogy Mudrony Pál, a már közel 70 éves ember, egy
szerre l’avel M ir h n j to r i r  Mudron leli, ahogy a „Slavian- 
sky Viek“ nevezi, ez mégis csak egy kicsit fura. I gy 
tudjuk, hogy csak orosz szokás, hogy a fiú az apja 
megtoldott keresztnevét viseli vezetéknévül, do hát ez. 
orosz szokás. Ha valamely tói származású, Kriklavi nevű 
ember Hangosra változtatja meg nevét min. engedély
ivel. ez oly hűn a tót túlzók személten, amelynél lég 
lejjebb ha az apagyilkosság nagyobb, — tiszteletűd kérd
jük, mint s hogy történt az, hogy Mudrony Pál m a g y a r  
honpolgár és ügyvéd nevét Miehajioviéra oroszositbalta V 

ítélet. Novak Antal betűszedői bárom rendbeli, 
a „Národny Masnik" és a „Národnie Xoviny“-ban 
megjeleni közleményben elkövetett sajtóvctségérl egy 
havi államlbgliázra és 120 korona pénzbüntetésre ítélte 
a budapesti sajlóbiróság. A tárgyalás során bejelenteti 
semmiségi panaszt a vádiolt védője visszavonván, az 
immár jogerős Ítéletet a „Nár. Nov.“ és ,.Nár. IMasnik*' 
egész terjedelmében közli.

Iparos tanulók mühelyl munkáinak kiállítása

Pióna\ Dezső báró blatniezai és Körniöezbánya város 
21 bérlő közül 15 a zsidó 17.000 
II 25 bérlő közül 10 volt a zsidó 
legyében van fi zsidó birtokos 

tiz év előtt voll 3 zsidó birtokos 
holddal. Hogy ezt a statisztikát miért állította igy 

össze egy budapesti lap, vagyis hogy miféle vonatkozást 
talál ez a lap a bérlet és a bérlő vallásfelekezete közüli V 
Ez az ö titka. Mi e statisztikából csak azt vesszük ki. 
hogy a zsidó bérlő kellő szorgalom, körültekintés és 
takarékos életmód mellett oly birtokokon is tud ered
ménnyel gazdi lkod ni, mint bérlő és tulajdonos, amiknek 
bérbevételére, megszerzésére mások nem igen vállal
koznak. Eldiei; pedig semmi veszedelem nincsen.

„Magyar Védő Egyesület" czim alatt e hó 14-én 
uj egyesület alakult meg a fővárosi uj városháza disz- 
termében. Az egyesület ezélja : a hazai ipari és mező
gazdasági tér iclés és a hazai munka és kereskedelem 
védelme és fejlesztése. A magyar birodalom gazdasági 
és ipari termelésének védelmét és fejlesztését ezélzó 

link és az e ezé lókra törekvő érdekeknek 
egyöntetű és országos képviselete, úgyszintén e ezélok 
érdekében alkotott törvények, rondolelok és hatósági 
intézkedések gyakorlati végrehajtásánál a hatóságok 
támogatása és a végrehajtás ellenőrzése. Az egylet 
fövcdöjc Yaszary Kolos horezogprimás. Van ezenkívül 
hét védnöke, kilenc/, elnöke, huszonhárom liszt,életbéli 
Ingja, egy ügyvivő alelnöki-, két alcímüké, tizenhárom 
ügyvezető biz. tagja, egy lötilkára, egy titkára, egy 
jegyzője és egy fogalmazója. Látható ebből, hogy ez az 
egyesület nagyarányú tevékenységet tűzött ki program in
jára s kívánjuk, hogy ez a felbuzdulás, mint annyi sok 
más magyar kezdeményezés, no jusson a szalmaláng 
sorsára. Az egyesület, czclját azonban mi csak az esetben 
tartjuk társadalmi utón elérhetőnek, ha iparosaink, 
kereskedőink a maguk részéről is mindent elkövetnek, 
hogy kifogástalan áruval, különösen pedig példás tisztes
séggel és becsületességgel a külföld tisztességes iparával 
és kereskedésével a versenyt kiállhassák. E nélkül 
minden társadalmi mozgalom meddő fog 
az senkitől sem várható cl joggal, hogy 
Hassá*ból drága pénzen rossz árut vásároljon.

Iparosok tanfolyama. A pozsonyi kereskedelmi 
és iparkamara tudomására adja az érdekelteknek, hogy a 
kereskedelemügyi ministor a budapesti m. kir. technológiai 
ipái muzcuni állandó kiállítása keretében bemutatja a kis
ipar czcljaira szolgáló motorokat, munkagépeket, készülé
keket. segédeszközöket és szerszámokat s azok okszerű 
kezelésének ismortciésc végett ez ovi június hó 15-dik nap
jától kezdve rövid tartamú tanfolyamokat rendez. Egy-egy 
tanfolyam tartama hat nap, a tanítás díjtalan. Jolonlog a 
következő gépek vannak kiállítva: motorok, fémipari, 
bádogipari, faipari, szövő és fonó, könyvkötő, czipcszipari, 
agyagipari és timáripari gépek. A jelzett tanfolyamokon 
rcsztvolietnok első sorban a kisipari motorok tulajdonosai, 

dsorban azon gépkezelők, kik kisipari motorokat 
kezeltek vagy most kezelnek, végre — amennyiben 

a jelentkezők száma megengedi — vizsgázott gépkezelők 
is. A tanfolyamra jelentkezők okmányaikkal tartoznak 
igazolni mesterségüket, s jelenlegi foglalkozásukat. Akik 

t anfolyamon részi venni szándékoznak, erről a kamarái 
értesítsék.

Az Idei termés. A föld nevelésügyi minisztérium 
hivatalos jelentése szerint' a terméskilátások az utóbbi 
hűvös és esős napok alatt javultak s igy — o jelentés 
szerint búzából, kerek számot véve. 39 millió mm.: 
rozsból 12 millió mm.; árpából 12 millió min. és zabból 
11 millió mm. termés várható. A tengeri is nagyon javult. 
A Felvidék természetesen aligha foglalható bolo ebbe 
az örvendetes javulásba, mert itt — a hivatalos jelentés 
szerint is bizony nagyon kedvezőtlenek a kilátások 
s szinte hihetetlen, hogy az utóbbi abnormális időjárás 
valamit javított volna. A hivatalos termésbecslés szerint 
várható kát. holdankint h u t á b ó l : Bars- és Trencsén* 
megyében fi—» v » mm.: Árva-. Turócz-, Liptó- és
Zólyommegyéhen pedig t» mm. nál kevesebb. R o z s b ó l ;

tű
isnap

felé
miskolezi pálynházl 
•i únil:..i K.issán át a liliinl|i.U’lii vasgyár felé váltál, 
I l i i n ! ,al Heggel H ,'.r:lknr .ji-l<-llllif/.lck a g ár igazgatójánál 
Mán,in (íviirgy untál, ki a kirándulóknak a gvár meg
tekintésére készséggel minit engedélyt : sót szives voll

Árva, Bars-, Trcnesénmegyébon ."> -tv 12 mm.: Liptó-. 
Turócz-. Zólyommegyéhen f> mm.-nál kevesebb. Á r p i i b ó l : 
Bars, Trencsén- és Ttiróczmogycbcn ti— (5*75 mm.; 
Árva-. Liptó- és Zólyommegyéhen ti mm.-nál kevesebb. 
/ .a b b ó l : Bars*. Liptó- és Troncsénmcgycbon f>—1»*33 
mm : Árva és Zólyommegyéhen pedig 5 mm.-nál köve-volt a múlt vasárna|)on Tiiróczszentmártonban. anicl 

egy helybeli tót lap utján hívta meg az iparlestltlol az I 
énicklódíi kilzllnscgo.1, incrl kát niinálimk non ipar- j kininUitva az fliitltlnk tukv.i jeinntósbon, talán csak mini 
tramini cs a tói korifeusok júvnllálnil a rai|iés/.inas [azl ji-lnnli ni, hogy /.altra még csuk no ia számítsunk V
[íróba.... Ilkája is lót, amely iráni csak a lóinknak van Elfogott tolvaj. Illiska ltllilolf 2000 koronáról
joguk és okuk érdeklődni. Kétségtelen, hogy ez honi szóló tnkaiéktári könyvecskét lopott el Bliskánétól, a 
iparunk fejlesztésének legbiztosabb módja. pénzt a Tát ralin tiknál fölvette és eltűnt. Bliskáné szeren-

Turóczmegye területén Uévay Ferencz báró | ősére jókor észrevette a könyvecske hiányát és a ruttkai 
blatniezai ésszklahinahányai. Kévay Gyula In*, stiavnieskai. i vasúti állomáslönükségnek táviratozott, mégpedig sikerrel.



F e l v i d é k i  H í r a d ó
délutáni gyorsvonattal odaérkozeft, 

I letartóztatták. Ekkor azonban hatvan korona 
már hiányzott a pónzhol.

A molnár loánya. Csinos, kedves jószág ' 
a prickopai molnár loánya. a kis Zsnzska. De hajh ! 
már csak v o l t !  A minap ott játszadozott társaival a 
megdagadf Turóez partján, a virágos rétéin és koszom! 
font a sok kék. sárga és tarka virágból. „l'gy-e, hogy 
szép vagyok ?" kénlé enyelogvc társaitól, mikor a maga 
fonta koszorút tejére tette. Es csakugyan szép volt! 
Akkor azután nem látták töhhé. Csak a koszorúját ta
lálták meg a Turóez partján. í gy történhetett meg a 
gyászos eset. hogy a kis leányka továbbra is virágokat 
szedve, megcsúszott a síkos parton es a hullámokba 
esett. Kis hulláját Kuli kán lógták ki a Turóozból a 
kedves I Inuiilik Zsuzsimnak.

A plébános szennyeso. Kmliíettiik, hogy H.di- 
csek Károly handlovai plébános egy napon a fa képnél 
hagyta híveit és Amerikába vitorlázott. Az elülni plébá
nosról a kővetkező épületes dolgokat olvassuk egy 
nyitni lapban . Policsek nem elégedett meg azzal, hogy 
a templom pénzeit eltulajdonította. hanem elvitte még 
azt az összeget is. amely a tanít ik évi államsegélyét 
képezte s amit a plébánosnak, mint iskolaszéki elnök
nek. az adóhivatal egy évre előre kiutalt. A tanítóké zt 
a segélyt l'olicsoktöl havonta kapták, ámde most hiába 
mennek a havi fizetésért. Az eltűnt pap különben nagyon 
jól tudta a módját a pazarlásnak, mert a hivatalos pén
zeken kívül még ti— <S ezer korona magánadósságot is 
hagyott hátra. A múltkor elárverezték a plébánián talált 
ingóságokat, de mindössze csak 1100 korona fedezel 
akadt a húszezer korona hiánnyal szemben. A plébá
nossal igeidőben ollUnt szép leányról sem hallani és 
igy má'- biztosra vehető, hogy az ifjú szerelmes pár az 
('jvilág valamelyik városában élvezi az Üdvözítő szere
lem édes óráit, a hívek már megnyugodtak abban, hogy 
lelkipásztoruk elhagyta nyáját, minthogy ezzel egy rég 
óhajtott kívánságuk teljesedésbe ment.

Pánszláv vlgóczek. Esz'.orgommcgycl.ől Írják, 
hogy ott nagy elkeseredést keltett, hogy közel az ország 
szivéhez, Esztorgommegy éhen az egyes lelekezelek közt 
nyíltan folyik a pánszláv izgatás, amelyen keveset tud
tak segíteni a mull évben a herczegprimáshoz beadott 
hivatalos feljelentéssel. Egész kis társaságok érkeznek a 
Kelsövidékröl s elég bátrak a lelkészeket kérdőre vonni 
s a híveket izgatni a magyar nyelv ellen. Legutóbb 
Turóezszentmártónból Srobár István és Halasa Endre 
ügyvédek Szentlélokre mentek, almi Lenijén f'erencz- 
rendi szerzetest kérdőre vonták, hogy a templomban 
miért énekeltet magyarul; ezután szétosztották a ma
gukkal hozott újságokat és röpirafokai. melyek mind a 
magyarság ellen izgatnak. A népet izgatták, hogy ma
gyarul ne énekeljenek s a kisgyermekeket, kik előttük 
tótul énekeltek, kiilöu jutalomban részesítenék. A nyil
vános pánszláv izgatásról Apáthy Cyula jegyző és 
Mecsérv József kántortanitó leijelentési tettek s most a 
vizsgálatot folyamatba tették. Ivzt a hirt. úgy. a hogy 
van. nem hisszük el. Mi Srobár István nevű turöcz.szenl- 
mártoni ügyvédei nem ismerünk s ha tényleg el is ment 
volna e két lót apostol Szcntlélekre már csak akadt 
volna ember, aki őket onnan kikergeti ?!

Értesítés. A késmárki m. ki,-, állami polgári 
fiú-és felső kereskedelmi iskolában a felvétel és beirat
kozás június hó :50-tó| július ó ig tart. Tandíj fejében 
a polgári iskolai tanulók 12 K.-t, a felső kereskedelmi 
iskolai növendékek pedig <>(» K.-t tartoznak fizetni. Kel 
vételi dij fejében minden tanuló a polgáriban I K.-t és 
a felső kereskedelmi iskolában I" K.-t fizet. Vagyon
talan szülők gyermekei, kik egyúttal szorgalmas tanulók 
is. szegénységi bizonyítványuk alapján tandíj-clengcdé-- 
ben részesülhetnek és tankönyvekkel is ellállalnak. 
Úgyszintén tanárok és tanít ók fiai folyamodás esetén a 
tandíj fizetése alól felmenthetők. Az ez iránti kérvénye
ket melyek a tini. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
minisztériumhoz czimzondök. a beir.-tj.’ alkalmával az 
igazgatóságnál kell benyújtani. Vidék, nulókaz intézel 
épületében elhelyezeti convíctusban étkezhetnek, hol 
ebéd- és vacsoráért egész évre Ilin K.. csupán ebédért 
112 K. fizetendő. Ezen összeget 2. esetleg I elöleges 
részletben lehet kiegyenlíteni.

ARákóczyereklyc-kiállitás elszállásoló bizottsága 
kimeritö tudósítást tett közzé, amelyet mindenkinek meg 
küld, aki eziránt megkeresi. Miután lellélelozzük. hogy 
ez alkalomból vidékünkről is számosán ellátogatnak majd 
Kassára, erről rövidesen említést lettünk. Fölvetjük itt 
azt az eszmét, nem lehelne e Turóczmegye területéről 
egy csoportos kirándulást szervezni V

Egy borjú miatt, liláim János priekopai 
parasztlegény azon veszett össze báty iával, lioif} ez nem 
akarta eladni liorjujokat. ő pedig igen Történt l'Hlif.'.

hogy a kérdéses borjú elhulloM. amin azután a különben 
is eszelős János annyira elkeseredett, hogy revolvert 
vásárolt s az anyja sírján löbclöüe magát.

Hivatalvosztésro Ítélt káplán. Hullik l-Vij.-.u-s
evang. püspök tavaly a (roncséin egyházmegyéhez ta r
tozó községekben hivatalos körutat telt. Ez alkalommal 
történt, hogy a kochanóezi egyházközség hívei távol 
tarolták magukat a püspöknek ünnepélyes fogadtatásától. 
Erre a híveket lllavács Milán kochanóezi segéd lel kész 
ösztönözte, azt hangoztatva, hogy Haitik Frigyes, aki 
töt püspöknek lelt megválasztva, a tótokat elárulta, 
magyarrá vált s a magyar államfői szubvencziól húz: 
nem érdemli tehát az ünnepélyes fogadtatást. A püspöki 
látogatásból kifolyólag Koehaiióczon a püspök elnöklete 
alatt tartott egyházi gyűlésen Szilvay Gusztáv egyház

áéi! lllavács Milánnak ezen 
miatt. A panaszirat felolvasásakor 

lllavács Milán és több híve éktelen lármát csaplak, úgy 
hogy az elnöklő püspök csak nagynehezen tudta a 
csendet helyreállítani. A kerületi elnökség ezek miatt 
lllavács Milán segéd lel kész. ellen tégy (Imi vizsgálatot 

őt állásától folfilggeszlolfe. A vizsgálat befejez-1 
z egyházmegyei törvényszék f. hő IK-án 

Troncsénben Krizsán Zsigáimul esperes elnöklete alatt 
tárgyalta e fegyelmi ügyet. A közvádlói tisztel dr. 
Kossaozky Arnold balassa gyarmati ügy véd látta el, ki 
a beidézett tanuk vallomásai és egyéb bizonyítékok 
alapján a vádlottat az egyházi alkotmány 324. gátiak 
I , g) és h) pontjaiba ütköző vétségek miatt, vagyis azért, 
mert egyháza híveit izgatta püspöke ellen, (elsőbbsége 
iránt tiszteletlenséget tanúsított s mert magaviseleté 
hivatalának jellegével össze nem fér. elítélni kérte. Az 
egyházmegyei törvényszék a vád első és harmadik 
pontját beigazolva nem találta s a vádlottat csupán a 
(elsőbbség iránti tiszteletlenség elkövetésében mondotta 
ki bűnösnek s e miatt öt segédlclkészi állásának elvesz
tésére s az összes költségek viselésére Ítélte. I gy a 
közvádló, mint az elitéit is. az Ítéletben megnyugodott.

Turóczszentmárton iskolakötelesei. Turóez- 
szentmárlonban a jövő tanévre összeiratot! összesen 44(! 
fin és HŰT leány, vagyis összesen S4H óvó- és tanköteles. 
Ezek közül óvóköteles in ti  liu és ÍU, leány, ininden- 

anköteles: /«-/ liu, 2 0 0  leány : isméllösök Ott liu 
és S2 leány, végre a tanonezok száma '.Hí (V

— Brutális flu. Vandlik Mihály rudnói. 2H éves 
házas ember (iO éves édesapját, aki egész vagyonát neki 
adta, dühében hajánál fogta és jól elverte, a' dühöngő! 
a felesége végre lecsillapította. Tólprónán lakó leánya 
hallott erről a bántalmazásról és haza sietett, hogy test
vérének ezen brutalitását szemére lobbant,sa, mire a jó 
testvér nővérét mellbe lökte, majd midőn ez. a földön 

agy ha-főim verte, rugdosta.
Megbüntetett kivándorlási ügynök. Hősivé,,hői 

Írják: .\z itteni csendörség neszéi vette, hogy Raitnócz 
és Hánka községekben a népet kivándorlásra akarja esá- 
bil.ini egy ügynök s előleget is osztogat. A nyomozás 
sikerre vezeteti, amennyiben Kiszcliczu Mihály pozsony i 
illetőségű kivándorlási ügynököt a csendőrség elfogta és 

sz.öigabíróságra kísérte, ahonnan érzékeny pcnzhíiiifotés 
lefizetése után útnak eresztették.

A ruttkal vasúti alkalmazottak Clubja i. évi
június hó 1-én megtartott pünkösdi mulatságából befolyt 
összesen 143 kor. ős fillér, kiadás 1 ii.'í kor. f»2 fillér. 
Marad tiszta jövedelem Hl kor. Öli lillér. A tiszta marad
vány a Club könyvtárának gyarapítására fordilla.ik, lelül- 
fizettek: l’aulinyi (tábor 2 korona: Schrödlein József. 
I)r. Szolárik Vilmos. Záborszky Oltó, Kempnyi Károly. 
Kraus/. Sándor, Vadnay Adolf. Finlla József. Balázs 
Miklós. Klein Eeroncz, W’aehsberger Lipót. Nagy Márton. 
Sehlesingcr Isméi, Keiszkup Fereiicz. Marczis István 
1 1 korona: Vitéz Lajos ód fillér: Szabó Ferencz l<i
lillér.

A rajecz-prlvlgyei vasút. \ privigye rajeczi 
vasúti terv műszaki bejárása nemrég megtartatott : a vonal 
igen szép. vad regényes vidéket szád ái. A Faeskohegy 
alatt 21 a km. bosszú alagút terveztetik. A legnagyobb 
emelkedés 22 per miile de csak rövid szakaszon. A va
sút kiépítése érdekében Dórét belga főkonzul. rohói Hit 
bér Lipót. Arnnldi teslvérek és Sniialovszky Valér orsz. 
képviselő buzgólkodnak. Főérdekidtek a községeken kí
vül gróf Hál Ily János. Halni lovag és Horchlold gróf. 
Ezen vasúti terv oly költséges, hogy mint helyiérdekű 
vonal ki noifi épít hét,,. I gy tudjuk, hogy a tervezők sem 
a megyétől, sem a községektől anyagi hozzájárulást nem 
lógnak kérni és a felmerülő költségeket részben állami 
segítségből, részben pedig.sajátja kled fogják fedezni. Urszá 
gos és hadászati szempontból minden esetre igen fontos 
vonal lesz az. mi iuróezi.ak azonban elesünk attól 
a remény linktől. [hogy privigyei összeköttetés Znió 
váraljától létesít essék.

Vágszabályozás. Egy
emlékeztünk róla. hogy a Szucsány és Túrán közötti 
részen a Vág szabályozás alá kerül. Erre a czélra H O J K M , 

korona áll rendelkezésre, amely összegből (itt. l)t)0 kor. 
állami hozzájárulás. 20.0<H) koronái pedig az érdekellek, 
közöltük a kassaoderbergi vasul is. adlak össze. Ezen 
munkálat már a napokban megkezdődik és körülbelül
3- -1 év lefolyása alatt lesz végrehajtva. A U n t t  k a  és 
S:;urs(iin/ területi munkálatokra pedig 02.000 korona van 
előirányozva: ezt azonban csak a jövő év folyamán 
kezdik meg.

Női kereskedelmi tanfolyam. A késmárki ke 
reskedclmi társulat az ot ani áll. felső kereskedelmi isko
lával kapcsolatosan a jövő tanévben is női kereskedel
mi tanfolyamét szervez. Jelentkezni lehel legkésőbb f. 
é. június hő Hibáig az igazgatóságnál, mely alkalommal 
a jelentkezők bizonyilványait is be kell küldeni. A lan- 
folyam 10 hónapig tart és tantárgyai : a kereskedelmi 
számtan, könyvviteltan, kereskedelmi és vállóismorolek. 

i munkálatok, koroskod.Imi levelezés magyar és 
nyelven, áriiismerot a földrajzzal, gyors*, gép- és 

A heti órák száma IS s a tanítás csak a dél
utáni órákban larta'ik. A tanfolyamra azon leányok (nők) 
iratkozhatnak be, kik valamely hazai polgári vagy felsőbb 
leányiskola négy osztályát vagy a felsőbb népiskolái 
sikerrel bevegezfék. Felvételi vizsgálat alapján felvehetők 
olyanok is, kik a nevezett iskolának csak 1 -2. esetleg 
H osztályát, vagy csak az elemi iskolát végezték el. 
Ezen felvételi vizsgálat kiterjed : a magyar nyelvre, szám 
tanra és földrajzra. Az alulírod; igazgatóság készséggel 
ad felvilágosítást az iránt, hogy ezen tantárgyakból 

myi kövolelteiik. A felvételnél a kom éin jön tekin
tetbe. Tandíj e tanfolyamon egész évre 1 <)«> K.. mely 

kél egyenlő részletben, a beiratás alkalmával és 
felír, hó 1-én fizetendő. Felvételi dij 4 K. a felvételi 
vizsgálat dija 10 K. A beiratás és felvétel I. é. szopl. 
hó 1 -étöl 4-éig tart, a tanítás pedig ő-én kedödik. Hó- 
vebb lelvlágosilássil szívesen szolgál aluliróli igazgató. 
Késmárk, 1<KCL évi június havában. Helóczy Sándor 
áll. pnlg. es felső keresk. isk. ig.

Fontos háziasszonyoknak. Nem titok, hogy 
eziilöszerint a legjobb ruhnkékilö az l Tanús kék, melyből 

csepp (dég a leliérnemüek kékitésére. Kevés ház- 
és mosóintézef van ma már az országban, Ind

kékilö kéketgyanánt nem az L’rános
A boldogult Kneipp pá

" hívta fél legelőször az általános figyelmei az. egészségi
leg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kalhrei- 
ner egy s.ujáfsz.crü találmánya által a babkávé izével oly 
kitűnő módon elöállitolt. Ebben még ma is lényegesen 
különbözik ez az egyedül valódi „Knoipp-kávé“ minden 
egyéb hasonló gyárUnánylól, és ez okból Kneipp pátei 
egyedül és minden időkre a Kathreiiier czégel ruházta lel 
azzal a joggal, hogy a Kalhreiner-féle Kneipp maláta ká
véja részére az ö nevét és arczképél használhassa. En
nek daczára mégis a közönség hátrányára egyszerűen 
pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kneipp- 
kávé,, gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég haíároz.ol- 
lan a valódi „Kalhreitier-léle“ Kneipp-inalála kávét az 
eredeti csomagokban, melyek a Kneipp páter védjegyei 
és a Kathreiiier nevet viselik.

A Horgony Paln-Expollor ' H ic h tr r s  l . ln in i r o l in n  
t . 'a jis ír i  co m jt.) igazi népszerű háziszerré lett. un 
családban már több mint 34 év óta mindig ké
van. Hátfájás, csipőfájdal.... . fejfájás, kötvény.
stb.-nél a Horgony-Hnin-Expc.llemd való ; (-dörzsölések, 
mindig fájdalomcsillapiló Itatást idéztek elő. sőt járvány- 
kornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az al'eslnek 
Hain-Expellemd való In-dörzsölése mindig igen hasznos
nak bizony ult. Ezen kitűnő háziszer jó eredmény nyel 
használtatott az. influenza ellen is és HQ I'.. I k. 40 I 
és 2 k. árban a legelőbb gyógyszertárban kapható, de 
bevásárlás alkalmával minding halározoilaii. „Kidíler-léle 
..Horgony ■ Fain-ExpcIleiT' vagy „Richler-féle Ilogony- 
LinimenH* el lessék kérni és a „Horgony*' védjegyre 
figyelni kell.

Szerkesztői üzenetek.
Tudósítóinkat ismételten kérjük, hogy a/, időjárásról. a 

vetések, termények siti. állásáról, a/, aratási kilátásokról siti 
stti. mennél gyakrabban tudósítani szíveskedjenek. K.váncsi. 
Túróé,/.megye két orsz. képviselője közül tudóinkkal .lusfli Fereiuv. 

z Andrássy (íyula gróf csoportjához e.satlakozott, lei 
■villa pedig. aki Kallenleutgelmnben gyógyitialja 
ló szerint, nem velieU-lt részi a szaliadelviipárl utóit

r etetős szerkesztő : I te iee#  l.jn  
Főműnkalárs IldiiII J á n o s .
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Árverési liirdelinénji kivonat.
A znióváraljai kir. járásbiróság mini lőlekkönyvi há

lóség közhírré leszi, hogy Slenezol János és Isai vógre- 
hajlalónak Tenezor l’ál'ó s fsai végrehajtási szenvedő 
elleni 91 kor. 80 III. tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a znióváraljai kir. jbíróság térülőién 
levő. Iladviga községben fekvő és pedig:

1. a hadvigai lő. sz. fjkvben I. I -23 . sors*. A. 
1. alatt ,/a részben Tenezor Pál, n. 2. alatt l/a részben 
Tonczor József nevére irt ingatlanokra 800 koronában,

2. a baadvigai Ili. sz. tjkvben 1 1—20. sorsz. A. 
1. a. néhai Tenezor György örökösei javára egészben 
irt ingatlanokra 800 koronában ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte és begy a fonncbb 
megjelölt ingatlan az 1903. óvl julius hó Il ik napján 
d. 0 . 10 órakor lladviga községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a inegállapilotl kikiáltási áron alól 
is eladatni lóg.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának lO°/0-ál készpénzben, vagy az 1881 : l,X t. 
ez. 12. ij-áltan jelzett árlolyainmal számilelt és az 1881. 
évi november hó 1 -ón 3333. sz. a. kelt igazságügymi- 
nisteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék képes értékpa
pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : l.X. 
t. ez. 17<>. £j-:i értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
időleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényl 
álszolgáltalni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi balóság.
Xnióváralján 1903. inárczins lő-én.

Janovják, kir. albiró.

TÓ VÖLGYI TITUSZ
r  . . .  HRADDON M

A kit nem akarnak befogadni, CGCIk;.
Bflgóny.

Angol regény. 
Fordított a : Ziuhy Cam.

10.

Kót kötet 2 frt helyett 95 kr.
f>3() oldal terjedelem.

Kot kötetben 706 oldal 3 frt helyott 1 frt 70 kor.

TWAIN MAKK WARNER K D.

Eliot György. M I D D L E M A R G H .  Regény
Angol eredetiből fordította : Csukássy József.

Kiadta a „Kisfaludy Társaság”.

4 kötet dra 8 frt helyett 3 frt 40 kr.
A I kötőt terjedelme 1 UH) oldal.

Klinl (iyiirgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind linoman ár 
nyaló síylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van

•  AZ  A R A N Y O Z O T T  KOR.  «
Amerikai regény. Fordította. Mudrony Pál.

3 kötet ára 3 frt helyott 1 frt 40 kr.
72f> oldal terjedelem.

A z it t  fe ls o ro l t  m ü v e k , a  m e g je lö l t  a r a k b a n  
u tá n v é t  m e lle tt  v a g y  a z  ö s s z e g  b e k ü ld é s e  
e l le n é b e n  la p u n k  k ia d ó h iv a ta la  u t j á n  r e n 

d e lh e tő k  m eg .

A SZÖGHAJU, Orosz regény. 
Fordította: SZIU1CTI1Y F,

Twain Márk és Warner K. Dudloy nem szorulnak ajánlólevelekre 
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és meg van az Ítélet

M a  M i k l ó é :  H i l & t f t á m .
lói) oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerii borítékban

3 frt helyett 6 kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.

A szerény czim engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Mártiin .Miklós, a nagyszerű pnl liczisla letesz az » szila 
modoráról és olyan ideálisan kodves alakokat varázsol elénk 
hogy fel sem merjük ismerni henne azt :iz embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

A R ich te r-fó lo  jj

LINIMENTUM CAPS. COIP
H o r g o n y - P n i n - E x p e l l e r  A *

ogy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 óv óta megbízható bodörzsölésQl alkalinaztatik 
koszvtnyncl, csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
. '■-! óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket

dobozokban aMHargflny" védjegygyol és a„Richler“ ezég- 
jegyaéssel fogadjunk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertálban kapható, ry r—■» 
Főraktár: T ö rö k  J ó z se f  gyógyszerésznél f/  A 
B u d a p e s te n .

F tic h te r  F 1. A.d. é s  tá r sa ,
-shaz. és kir. udvari szállítók. „

. .  Rudolstndt. . _ ______ I
Vidéken kapható Gazdik lános gyógyszertárában Körmöczbanyán. 
Toperczer S. ..Mogválíó - gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.

Birtokbérbeadási hirdetmény.
Alulírott, iiiogri'iitliill ogúszségem miatt búrbo- 

“ 1 • mi t'st'tli'g szubiidkózböl <>rök áron ol
i ; adom Szlován. illetvo Z nióváralja  köz- 
sebekben (Tnrócz m.) okvö gazdasági birto-j 
kaimat Iízou birtokok állanak :

I. Szlovánbaii: Kgy 7 szobás jókarban, 
b 'vó házból, szeszgyárból, :’> szeszrak tárból, 
istállókból. csűrökből s más egyéb hozzátar
tozó és szükséges gazdasági mellókópülotokböl. 
Tartozik pedig ezen birtokhoz so magyarliold 
szántóföld, 10 hold ré t; az úrbéri közös erdö-í 
bői kijárt) failletmény s legeltetési jog stb.

- Z n io v a ra lja n : eg;, ház. istálló, csűr. 
'MM) magyarliold szántóföld, öo hold rét és; 
ir! vány rét, legeltetési jog stb. Van ott egy! 
különálló száraz magtár, körülbelül looo mé-| 
lermázsa gabonára.

Kzen birtokokat bérbevenni, avagy im'g- 
venni szándékozóknak részletesebb túlvilága* 
silással készséggel szolgai az alulírott.

Kelt Szlovánbaii (ti. |). Znióváralja) 1903. 
.június hó ló-én

Matuskuvich Mihály.

Thierry A.
gyógyszerész BALZSAMA

a legjobb d iü tikus btizigyógyszor 
c in észt ési zavarok, gyengeség, rosszul- I 
lél, gyomorégés, Iclfuvódás, köhögés, j 
fiires ellen, nyálknoldó, tisztító hatású. | 
12 kicsi vagy lí kettős pal.n /.k hér- j 

mentve ládával együtt 4.— korona. 
Gyógyszertar a vódangyalhoz. Thierry A 
Pregrada, Rohitsch savanyuforrás mellett 
Valódi csak az o ldalt álló apácza- 

vódjegygyol.
Nagyim ajánlható ezen szert utazáHiiál 

magával vinni.

Thierry-féle valódi Gentifolien kenőcs

Mindenkinek ajánlliató
most 40. kiállást ért 1 )r. Milll 

mi esős müve a

bántott ideg- és
sexual-rendszerröll

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér 'beküldése ellené 

porton.onlesen küldi
Clirt ltöbo r, Braunsehweig.

Kitűnő fényképészeti gépek, 

és mindenféle fényKépészeti 

CzikKeK jutányos és előnyös 

feltételek, mellett kaphatók 

n O S K Ó C Z I  FERENCZNÉ  

Kereskedésében T u r ó c z-

= r s z e n t m á r t o n b a n .  —
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Kizárólagos
gyártói

- k  1 0  M
RUliA-MCSÁSHOZ 

a l e g j o b b  k é k i í ö s z e r.
— Törvényesül védve. 

Mosóiidé/etekbt n, háztartásokban a 
leiiki...vcitobb ruhnkékilö. 

Olcsó és feliilnmlliatlan!
kis üveg 24 fiilé., tízszer! mosáshoz 
elegendő. — 1 nagy üveg l.fiü kor., 

üveg I kor.
Ka p h a t ó  mi nde nüt t .

f  Utánzatoktól óvakodjunk!

HOCHSIKGER TESTVÉREK v eg y észeti gyára

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
m a l á t a l i  kő  r

Szí. Anna m a l á t a k e s e r ü
m a l á t a  c a k e s

a legjobb és legegészsége
sebb líditö ital, kellemes izil 
és zamaté. I palaezk 2 k. Ho f. 
ki való gyomorerősitő, tu ris
táknak és vadászoknak k ed 
vem*/. és nélkülözhetetlen itala.

1 palaezk J  kor. .'In fid. 
kitűnő táp- és tensiitemény, 
elsőrendű tanárok és n ívó 
sok ajánlják. I nagy dobozok., 

■  kis doboz 1 korona.

Fonti készítmények miiiil tiszta malátáliól készülnek. kitűnő minőségűek, 
élvezetük kellemes és hálásban lélllliníllnnk minden ilynemll gyártmányt.

r

Erez és fakoporsó
sirho szo ry

s minden o?yéb temotkezesi 
cz.kk

Kapható csakis ore.loti csimmpilAsliaii

KOrmOozbányán: Itrnuo Ármin urnái 
Stubnyafttrdőn: Strunczky Jakab urnái.

jutányos áron beszerezáetö

B IN D F E L D  Á R M I N
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx divatáruliázábau Tnróoz-Szont-Múrton.

1 H i i ü M
| S M a l a ü a e ü a a ü a  '  ------------------------------------- ------------ ;

fiz üzleti helyiség megnagyobbi- 
tása czéljából történő építkezé
sek miatt a felhalmozott áruk,
- ...  —=  úgymint: —  —

papír*, író* és rajzszerel<, 
l<inaczüstárul<, sétubotol<,

=  úgyszintén mindenféle =

díszes l<azettál< és levél* 
papirosod, l<épes lapol<

igen jutányos árakon eladatnak

M0SKÓCZ1 FERENCZNÉ
kereskedésében =====

Turóczszentm árton.

n»ll»C3t3 TrlMlirfiPTI*ei»tT7 1i ! I I I s1

Kiadótulajdonos özv. Koskóczi Ferenczné
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