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Felvidéki Híradó.
P O L I T I K A I  H E T I L A P .

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

Egyes szám ára 20 fillér.

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

Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

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

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

A nemzetiségek mozgalma.
Lopunk — mint azt ismételten okadateLva

kifejtettük -  nem foglalkozik az országos 
politika kérdéseivel, de mivel az az országos 
ügy, amelyhez azuttal hozzászólni szándékozunk, 
a lapunk politikai programmját, a tót nemzetiségi 
kérdést is érinti, kötelességünknek ismerjük 
felemelni intő szavunkat és ráutalni azokra a 
veszedelmekre, amik a magyar parlament 
mostani áldatlan harczáhól az országra, a 
nemzetre, kütönösképen pedig azokra az 
eszmékre háramolhatnak, amiket a független
ségi párt zászlajára irt s amelyek mindnyájunk 
szivében visszhangra találnak, amiért is nemcsak 
a függetlenségi párt, hanem minden igaz magyar 
ember féltve félti azokat az elbukástól.

Nem tudjuk ugyan, hogy amire e sorok 
megjelennek, milyen fordulatot vesznek a 
parlamenti tárgyalások, de mivel szinte bizonyos, 
hogy a kibontakozás még messze van, ha pedig 
közel találna is lenni, nem olyan lesz, aminőnek 
azt a haza, a nemzet érdekében mindnyájan 
óhajtanók; és mivel különösen a napi sajtó 
egy része az országgyűlés feloszlatása lehető
ségét nemcsak elfogadja, hanem ezt a modus 
vivendit egyenesen propagálja: rá akarunk 
utalni azokra az eshetőségekre, vagy helye
sebben szólva.: azokra a logika szigorú törvényei 
szerint feltétlenül bekövetkező állapotokra, 
amiket a házfeloszlatás eredményezur fogna.

Nemcsak a parlamenti ellenzék kívánja, hogy 
a képviselőválasztások tiszták és törvényesek 
legyenek, a nemzet akarata nyerjen kifejezést,— 
kívánja, óhajtja ezt mindenki, aki azon a korrekt 
állásponton van, hogy a politikában is erkölcsnek 
keli lennie. Hz az elmélet szép és dicséretes, — 
de a gyakorlati életben egészen más az ered
ménye, mint amit tőle várunk. Ezen elméiét 
révén számos magyar választókerületben a 
függetlenségi párt fog győzni, mint a hogy 
eddig is győzött s talán megszaporodva kerül 
vissza a parlamentbe. Ez a szaporodása a 
szabadéi vüpárt rovásárafögj történni, amiazonban 
nem baj, mert hisz a függetlenségi párt is 
szabadelvű s ami a fő ; magyar. A városokban,

ahol a polgári elem és a tisztviselők zöme a 
kormány politikáját szokták rendesen támogatni, 
a  smbttdelvüpárt fog .győzni, legalább azok 
többségében. De vájjon ini lesz azokban a 
választókerületekben, aliol a nemzetiségek nagy 
túlsúlyban vannak? A magyar, nemes, föld
birtokoselem elvesztette befolyását a népre; 
a tisztviselőknek tilos a nép befolyásolása, a 
magyar sajtó tehetetlen a másajku néppel 
szemben; a hazafias szellemben szerkesztett 
inásnyelvü ujságlapok ritkák és nincsenek 
kellő számmal elterjedve a nép között, — 
ellenben a nemzetiségi agitátorok jobbára 
független emberek (ügyvédek, orvosok, papok, 
birtokosok stb.), valamiét az ügyesen szerkesz
tett és jobbára igen elterjedt nemzetiségi hír
lapok annál könnyebben nyerhetik meg a 
másajku népet az ö politikai eszméiknek, 
mert hisz a mi közigazgatási bajaink s más 
egyebek, amik a népnejt kellemetlenek, mind 
a nemzetiségi agitátorok malmára hajtják a 
vizet. Ez pedig nem olyan aggály, amely 
esetleg alaptalan is le/iet, ez tapasztaláson 
nyugvó igazság, amely mellett az az öt tót 
nemzetiségi orsz. képviselő tanuskodhatik leg
jobban, akik az utóbbi választások alkalmával 
győzedelmeskedtek. Tótok lakta vidékeken 
inég az a körülmény is elősegítheti a nemzeti
ségi jelölt győzelmét, íogy a kath. klérus 
nagy része a néppárthoz szít s igy a szabad- 
elvüpárt jelöltjét nem hajlandók támogatni, 
hanem, ha néppárti jelölt nincs, a legjobb 
esetben semlegesek maradnak, s ezzel a nem
zetiségi korteseknek szabad kezet engednek. 
Ezeknél fogva bizonyos, hogy sok helyütt, ahol 
a nemzetiségi elem túlsúlyban van, nemzetiségi 
képviselőt fognak választani. Nem tótot, románt, 
németet, szerbet, hanem nacionalistát, vagyis 
olyan képviselőket, akik nemcsak a szabadelvű 
és függetlenségi képviselőknek, hanem a magyar 
fajnak antagonistái, ellenfelei, sőt ellenségei. 
S meg fog alakulni a parlamenti nemzetiségi 
párt, amely ha a 40 liorvát is hozzácsatlakozik, 
ami nincsen kizárva, lesz olyan erős, mint ma 
az egész függetlenségi párt.

Aki pedig kételkednék abban, hogy a

nemzetiségek azalatt, hogy a magyar parla
menti háborút terveztetésre és szervezgetésre 
használják fel, az vessen vagy egy pillantást 
a sajtójukba s hamarosan más meggyőződésre 
fog jutni.

íme egy kis szemelvény.
A szorít ellenzéki irányú újvidéki Branile (84. sz.) 

„Bolomennek.e a nemzetiségek a politikai kllzde- 
lo m ltc e z iin o n  kifejti, hogy tekintve az almormis 
parlamenti viszonyokat, alig fog más kibontakozás a 
súlyos helyzetből akadni, mint az — uj választások 
és ezzel kapcsolatosan aztán előáll az a kérdés, 
ragaszkodjanak-o a nemzetiségek az 1895. évboli 
nemzeti kongresszuson kimondott passzivitáshoz, avagy 
harezba lépjenek jogaik kivívása érdekében. Az eddigi 
apasztalat szerint a passzivitás nem mutatott f’ől 
gyakorlati hasznot és fokozza a nemzetiségek politikai 
erőtlenségét. A tétek tehát már is elhatározták, hogy 
részt vesznek a választási küzdelemben. A románok 
körében is mindinkább tért hódit az aktivitás eszméje. 
Vláil Aurél máris helyét foglalt a magyar parlamentbon 
mint román nemzetiségi képviselő. Mi szerbek is vagy 
6—7 képviselőt küldliotnénk a parlamentbe ogy kis 
kitartás és a szerb ellenzéki pártok vállvetott küzdelme 
mellett. A nemzetiségok esetleg 50—60 képviselőt 
küldhetnének a parlamentbe, ha erélyesen és kitartóan 
hozzálátnának a küzdelemhez.

A Zágrábban megjelenő szerb ellenzéki Szrbobrav 
(156. sz.) a magyarországi politikai holyzetot tartha
tatlannak tartja, miért is ekvetetlenlll — úgymond — 
választásokra fog kerülni a sor, melyeknél a nemzeti
ségeknek is a legnagyobb akcziót kell majd kifejteniük, 
hogy vagy 50—60 képvisolőt beválasszanak a képviselő - 
házba. A passzivitás politikája semmi eredményt sem 
mutatott fel, miért is toljeson mollőzendő ezentúl. Ha 
lesz a nemzetségeknek tekintélyesebb számú kép- 
viselőjük, úgy a magyarok kénytelenek lesznek számolni 
velük, be kell már egyszer látni, hogy a nemzetiségek 
passzivitása nagy politikai hiba volt, mely megbosszulta 
magát a nemzetiségeken.

A zitnonyi Ndrodnoszt (54. sz.) a függctlonségi 
pártban mutatkozó bomlásra utalván, óva inti a szerb 
választókat, hogy legközelebbi alkalommal no támo
gassanak ilyon magukkal is megbasonlott politikusokat, 
hanoin azok mellett foglaljanak állást, kiknek módjá
ban áll a szerb nép érdékébén valamit, megtenni.

Egy bukaresti uj konzervatív lap a következőleg 
nyilatkozik a magyar románok politikai helyzetéről: 

1869-től az erdélyi románok kevés kivétellel a 
passzív politikát követték. Ezen passzív pilitika által 
testvéreink Erdély régi autonómiáját akarták meg- 
menteni. — Ha a fát gyümölcséről, a politikát pedig 
eredményéről lobot, megismerni, akkor erdélyi test
véreink passzív politikájuk eredménye egy roppant zéró.

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó "  T Á R C Z Á J A .

Ir ta : Horczegh Jenő.
Anyám levelére.

Itt ülök a sötét eypruslombok alatt,
Körülöttem gomolyg az ember áradat.
Mosolygó, víg párok mimnek el mellettem.
( Inak én vagyok köztük szomorún, betegen.

Fényes nyári éjjel felpezsdül az élet,
Drága leveledre mit üzenjek nékedI 

Messze idegenben ifjú szivem pusztul,
Valami sorvasztó, kimos fdjilalomtul.

. . . Fipi nagy palotában, kéklő begyeken túl, 
Valaki felkacag a nagy boldogsdgful,
-  írom a levelet . . . felzúgnak a babok: 

..Édes anyám, nagyon, nagyon beteg vagyok

/i völgyben szelíd csönd és béke legyen, 
Almomat ne zavarja semmi sem.

Mikor majd félve lecsap az alkonyat, 
A falombok titkon felsusognak,
Ezüstös ködbe vész a messze távol,
Az égen úszik a csillagtdbor,
Kilépnek sirjokból a bús szellemek,
S éjféli találkozóra mennek: 
Börtönkoporsóin majd én is elhagyom, 
S keresni foglak téged, angyalom.
Ha szél zörgeti virágos abUtkoá 
Az éjszakában, tudd meg én vagyok.

Ila édes álomba ringat nyoszolyád, 
Föléd hajolva vigyázok vedd.

Szellemkarommal lágyan átölellek, 
Elmondom, hogy még mindig szeretlek.

S  ha jő a regg s távozni int az óra, 
Megcsókollak,
S visszafelcszcm a koporsómba.

Szerenád.
Örök szerelem.

Derüljön fölöttem égi tiszta fény,
Hirdesse, hogy miig híven szerettei.

Sötét tölgyek adjanak enyhe árnyat 
/I síromon minden kis virágnak

* Felöl vast.-i szorzó a „Tiiróozmopy. I Jótékony Nöogylof . 
mUvószostélyón Stiibnyafiirdön.

Valahol közel mélabús zene sír,
Kezemben toll és selymes levélpapir.
Atbúg az utcán fájdalommal tele,
S  a szivem lassan mintha vérzene.

Én nem tudom, hogy a kezem mért remeg. 
Csak elnézem az Íratlan levelet.

Majd a bús zene csöndesebbre válik. 
Háborúink és sírok sokáig.

Fogadd e sóhajt. . . .
Fogadd e sóhajt, fogadd e dalt.
Mit ajkam s szivem küld Jeléit,
Mig a tavasznak lány/ fuvahna 
Bontogatja a f i k  levelét.
<>, ne csábíts, ne játssz szivemmel, 
Eu csak rabszolgád lehetek. 
Mérhetetlen iir van miköztünk. . . . 
<> miért ismertelek meg!

Bűbájos édes álmaimban 
Már rég megjelentél nekem,
(ii/émdutmezőknek csillagnyomán.
Egy szerelmes farrá éjjelen.
Es én azóta egyre várlak,
S ina már, mint örvény, kél szemed 
Hiis varázsa a mélybe szédít . . .
< >. miért ismertelek meg!

A te világod a nagy viliig,
Lelked gyönyörben száll tora 
A fény, a pompa ózonén —
En szegény vagyok s bú dalnoka, 
Bclgeinrongi/ban nagy nr s gavallér 
Kéri majd meg a kezedet,
En, mint a koldus, elsiratlak . .
(>, miért ismertelek meg!

Az lesz a nap! Illatos gyertyák. 
Fénye, s tömjénfüst száll feléd,
Kiíszinálil'itok -iridja 
llasitja meg a:: ég peremét.
Mirtusvirágok mosolyognak,



Majdnem kér évtized múlt el haszontalanul. 
K miau a passzív politika miatt utasították vissza a 
románok Andrássy Gyula gr. ajáu alát. ki nekik 2<> 
mandátumot ajánlott tél a magyar képviselöházban. — 
A románok nem fogadták el az ajánlatot, minek követ
kezménye az lett. hogy a budapesti parlament „róluk 
„■'Ikiilök" hoz törvényeket; Erdély pedig, daczára 
történelmi jogainak és egykori autonómiájának, magyar 
közigazgatás alá került.

A csehek is passzívek voltak egykor, de látván, 
hogy nem bírják megállítani az állam gépezetét, 
belementek a választásokba és ezen lépésüknek követ
kezménye az. hogy ma sok fejtörést okoznak az 
osztrák kormánynak. -  Ugyanazt a dolgot megtehette 
volna a 20—80 román képviselő a magyar parla
mentben. — Fájdalom ! a lélektani pillanat elmúlt,

A lap végül azt mondja, hogy a románok csak 
ha részt vesznek az alkotmányos életben, vívhatják ki 
az őket megillető-"jogokat,

A románok is mozgolódnak, kik felhagyva a 
passzivitással, aktivitásba lépnek s ha nem is érzik 
elég erősnek magukat terveik keresztül vitelére, bíznak 
a többi nemzetiség támogatásában. A szászok, tótok 
és szerbek az ö szövetségeseik. Ezt a „Tribuna 
Poporului" egyik legutóbbi számában nyíltan bevallotta.

A bukaresti „Vremca“ czimü lap ugyanis meg- 
intcrjuholta Gradisteann volt minisztert, hogy mi a 
véleménye a magyarországi románok politikai maga
tartása felől. Gradisteann, elítélte a magyarországi 
oláhok mozgalmát és kétségbevonta a magyarországi 
nemzetiségekkel való szövetkezés lehetséges és a 
román érdokok szempontjából hasznos voltát. — Ezt 
a véleményt czálblja az aradi román lap. A „Tribuna 
Poporu lu im időn  o szövetkezés üdvös és remény
teljes voltát hangsúlyozza, egyebek közt kijelenti, 
hogy a nemzetiségeknek ez a szövetkezése még az 
1895. évi budapesti nemzetiségi kongresszusra nyúlik 
vissza. A románok összeköttetésben állnunk u szászokkal 
és fátokkal amint azt különben Vlád képviselőházi 
beszéde után a tót. és szász lapokban is olvasni 
lehetett,

S hogy ti tótok sem maradnak majd veszteg, 
akiknek a passzivitás után tett első kísérletük 
reményükön fölül is bevált, tíz nemcsak körül
belül, hanem egészen biztosra vehető.

De hiszen — hallom az ellenvető szót — 
a magyar faj még az esetben is túlnyomó j 
számban lesz képviselve a parlamentben, ha 
mindez sikerül a nemzetiségeknek. Igaz, úgy 
van, de vájjon mit használ neki az a túlnyomó 
többség? Nem tapasztaljuk-e most is, hónapokon 
át, hogy a parlamenti többség akarata és 
hatalma oly illuzorius valami, amire semmiféle 
reális reményeket és törekvéseket alapítani 
nem lehet? Vagy nem látjuk, halljuk-e az 
osztrák parlamentben, a birodalmi gyűlésen 
lefolyó nemzetiségi harezokat és azoknak 
veszedelmes következményeit ?

Kérdjük, hogy ti magyar parlamentben 
összeverődő nemzetiségi pártot, vagy frakeziót 
vájjon mi akadályozhatja meg majd abban, 
hogy a kormánynak, a szabadelvű és függet
lenségi pártnak minden olyan törekvése ellen, 
amely a magyar faj erejét gyarapítani, annak 
hegemóniáját fenntartani és minden időkre 
biztosítani igyekszik, ne obstruáljon s idevonat
kozó törvényeknek létesülését meg ne aka-

dályozza? Hiszen ha a függetlenségi párt 
szili magyar tagjai, mitsem törődve az állam, 
a nemzet egyéb bajaival, egyedül csak a 
nemzeti vívmányokért küzdenek, pedig nem 
óhajtják, hogy az ország örvény szélére jusson,
— vájjon nem sokkalta makacsaid) lesz-e a 
nemzetiségi képviselők obstrukeziója és ádázabb 
a harezuk a magyar faj vívmányai ellen, mikor 
az ö politikájuknak épp az ország romlása 
kedvez? S vájjon remélhető-e, hogy a függet
lenségi párt az így átalakult parlamenti viszonyok 
között csak egyet is győzelemhez juttasson a 
magyar nemzet önállóságát, a magyar faj 
erősítését ezélzó politikai elvei közül ?

A képviselőház feloszlatása tehát a leg
szerencsétlenebb, legvégzetesebb expedienso: 
lenne ez idő szerint a politikai kibontakozásnak,! 
már csak azért is, mivel a magyarság oly szánal
mas kondiczióban menne bele a választási küz
delembe. hogy ennek a küzdelemnek a végét 
nem nehéz megjósolni.

Mi legyen hát az a kibontakozás?
Mi csak egyet ismerünk: amit a nemzet 

óhajt és ami törvény szerint is megilleti a nem
zetét, azt meg kell adni, vagy legalább bizto
sítani a nemzetnek. Nem baj, ha nem is egy
szerre adják meg azt neki, mert hisz nagyarányú 
szervezési munkálatok is forognak szóban,
— sőt talán jobb is, ha ez részletekben, foko
zatosan történik, — csak egyátalán történjék. 
8 ha ezt a kormány biztosítani fogja, mint n 
hogy ezt meg is fogja tenni, mert hisz ő is 
magyar, — akkor az ellenzéknek fel kell 
hagynia a mostani harczczal, mert az ő és a 
nemzet győzelmét jelenti az is, ha — mint a 
kormány és pártja kontemplálják — a nemzeti 
vívmányoknak nem egyszerre, hanem lassan, 
de biztosan birtokába jutunk.

Egy kritika kritikája.
Kálid Károly ur arról novo/.ofcs a Morván innen 

és a Morván tni, hogy a csoli-tóí. nemzologység meg
alapításának szenteli életét, ezt a nomzelogységot termé
szetesen ugy érti. hogy a lótok olvadjanak he a cseh 
nemzetbe, fogadják el a cseh nyelvist irodalmi nyelvül 
és — das l'brige komml von selbst.

Ez az ur sokszor járt már erre mifelénk, — .alig
hanem most is, a. tótok nngyholéhon szerencsénk lesz 
hozzá Turóczszentmárlonban s itt szerzett benyomásait 
nyomtatott szóval is szokta közölni cseh honfitársaival.

Most egy könyv jelent meg tőle Prágában „Na 
krásném Slovcn.sku" (A gyönyörű Tótságon) czim alatt, 
amelyért nagyon, de nagyon megharagudott reá a „Nár 
Nov.“ irodalmi kritikusa, akinek ismertetése révén mi 
is megemlékezünk a Kálal könyvéről.

A könyvben szép képek is vannak, amelyek tiszta, 
szép népet ábrázolnak, de — úgymond a kritikus -  
a szövegből egész más képe! alkot meg magának az 
olvasó erről a népről, — mert. ez a szöveg csak nyomor
ról. piszokról, koldusvilágról tud.

F e l v i d é k i  H í r a d ó

A  d r á g a  s z ó c s k a  m e s s z e  c sen i/, 
k in  f a l  f e l i  é r e n  f e l s l k o l í o k  . . . 
t >, m i é r t  i s m e r t e l e k  m e g .

L e g y e n  n e v e d  e z e r s z e r  á l d o t t ,
M i g  e b ú s  s ó h a j  s z á l l  f e l é d ,  
k e l e d d  e l  a z t  a  b a lg a  i f j ú t ,
■S' s z e m e m n e k  izzói t e k i n t e t é ' .
A z ó t a  é j  s ö t é t  a  n a / m a l ,
K ö n n y e k b e  f ú l  a z  e s t , a  v e g g ,
E g y  lá n g b a n  é g  a  f ö l d  a l a t t a m  . . .
0 ,  m i é r t  i s m e r t e l e k  m e g  /

A kisebbik leány.
A „Felvidéki Híradó" eredeti tárcsája —

Irta: Farkasné Siposs Erzsi.
Mikor az ebédnek végit volt, Olga, a nagyobbik 

hány. odnkészilctto a feketekávét a kis asztalra. 
A/.ián megtöltötte a papa csihukját. s végül felvágta az 
újságokat, hogy mint mindennap tenni szokta: ebed 
után feketekávé és csibukozás közbon felolvasson a 
papának.

Dénes Miklós azonban most nem simogatta meg az 
Giga selymes, barna baját, mint máskor ilyenkor szokta. 
Még oak  le sem ült. Hanem kezeit bátra téve szótlanul 
járt le s fel a szobában.

A mama erre egy aggódó tokiniotel vetett Olgára. 
Vájjon mi történheted.? Mert begy valami szokatlan 
történt, látni lehetett a Dénes Miklós arczán. Eközben 
Vilma, a kisebbik leány, szintén felkelt, az asztaltól s szü
leinek kezet csókolva, távozni készült.

Maradj — szólt az apja beszélni valóm van
veled.

Vilma szótlanul fordult vissza s várakrtzásteljcsen 
tekintett atyjára. Az pedig megállt előtte s fiirkészön 
tekintve arczába, kérdő:

Ma délelőtt. Kim Béla megkérte tőlem kezedet. 
Szólj, tudtál te erről előzőleg valamit?

A leány lángbaborult nrcczal tekintett atyjára s 
nem felelt. í gy látszott, mintha először nem is értéllé 
volna jól, mintha csak balliiczinác/.ió lett volna az egész.

l ’gy érezte, mintha csak egy eltévedi sugára az 
örömnek, a boldogságnak világította volna be szomorú 
lelkét, egy pillanatra.

Aztán anyjára nézett. Az édesanyjára, aki öt 
nem szerette sóba s akit ö imádott, szeretett mégis. 
Oh, ha oda borulhatna most kebléres elmondhatná néki: 
„Igen, édesanyám, én szeretem azt az embert, szerelem 
szomorú lelkemnek összes melegével. És ö is szerel 
engem. Tudom, hogy ez fáj nektek, mert hisz ti öt 
Olgának szántátok De lássátok, tehetek e én róla. ha 

'engem szeret, engem, akit a saját szülei som ludnak 
Iszeretni; mert hogy olyan fejletlen, olyan halovány 
vagyok, mint egy elkésett őszi virág ott künn a réten.“

Aztán szomorúan felsőliajtott. Édesanyja nem értette 
meg öt. Az ö lelki világa ismeretlen volt elölte egészen. 
S talán soha sem állottak távolabb egymástól, mint c 
nehéz válságos perezokhon. Dénes Miklósáé soha sem 
szerette ezt a gyermekét s talán maga sem tudta volna 
megmondani, miért. Es ha néha voltak is perczci, midőn 
keserű önvád lepte meg szivét, csakhamar cl tudta azt

Jellemző a szerzőre nézve, hogy mindenütt, ahol 
jár, szóba áll az ute/.án csolédokkol, kofákkal s azt 
kérdi tőlük, hogy tudnak-e Csehországról? Egyik aztán 
azt felölte neki: „Tudok a esohokröl, azok muzsikusok,
— de a komédiásokat is cseheknek liivjuk." Talán 

bizony azt várja Kálal. hogy itt a Felvidéken különös 
tekintettel Csehországra tanítjuk a földrajzot ?

Hát igen, sok furcsaság lehet abban a könyvben, 
ezek azonban minket nem érdekelnek.

Legjobban pedig azért haragudott meg a „Nár. 
Nov.“ kritikusa Kálal Károlyra, mivel ez — okos szól 
is odamondott a tót túlzóknak.

„Nekünk szlávoknak ugyimnd Kálal — össze 
kellene tartanunk, egymást szeretnünk és támogatnunk, 
anélkül, hogy a ncmszláv népeket megsértődök. A Kollár 
szavai szerint kellene tennünk : „ Tani tlak benneteket 
szeretni a tótokat, de. nem élesztem bennetek a magyarok 
ellen való gyűlöletet.“

Ez az okos, sőt bölcs mondás — amelyet ini is már 
sokszor ráolvastunk a tót nemzetiségi túlzók, — gyűlölet- 

í szitókra és konkolyhinlükro, — sehogy sem fér a „Nár. 
}Nov.“ kritikusa fejébe.

„Ilyen Masarilc keverte méroggel és ilyen formában 
mernek még ma is, már tizedik éve, lépni a világ elé",
— epéskodik a kritikus s ezzel az egy mondatával is 
(■Járulja lelke azt a sivárságát, amely csuk gyűl illetet tud 
tenyésztotni. Vagy diát igazán úgy volna-o, hogy tót tótét, 
szláv szlávol csak úgy tud szeretni és támogatni, ha a 
magyart gyűlöli, — vagy ellenscgc-e a magyar a tótnak V 
Micsoda oSztclen doktrína ez! Micsoda mogszentség- 
teJeniféso a szeretet- magasztos, isteni fogalmának !

„Így beszélnek nálunk — folytatja tovább a kritikus
— a közvádlók a lótok ellen folytatott perekben. S ezt 
tanítaná Kollár ? Nőin igaz! Kollár az ö Slávy dcorájál 
igy végezi be: „Poklot az árulóknak, eget .a Ilii 
szlávoknak !“ A pokolba kübli tehát Kollár a szlávság 
ellenségeit és összes könyveiben szinte ég a haragtól, 
amelyet ezekkel szemben táplált,.Kollár érzelmeinek két 
sarkpontja ;volt : .vagy-vagy, az, ami a középen fekszik, 
ö nála lehetetlen volt. Akiről tudjak, hogy rosszat akar 
nemzetünknek (értsd a tót. nemzetet), hogyan fogjuk azt 
szeretni ?“ Es furcsa.nagyon, furcsa logikával, — azzal 
a bizonyos tótágast álló logikával — mégis ilyen ered
ményre jut a kritikus forrnod vénye : „S c-m ellett úgy 
állítani lel a dolgot, (ahogy Kálal teszi), mintha nálunk, 
vagy akár másutt a tót kérdés miatt a magyarok ellen 
való gyűlölet hirdottetnek, soimui más, mint árulkodás."

11a! vájjon nem a „tót kérdés" miatt olyan nagy 
az a harag, az a gyűlölet a kritikus lelkében a magyarok 
ellen? Mért szépilgoti a dolgot? Hiszon úgy van, hogy 
a lót túlzók sajtója nem a magyar törvényhozást, a 
magyar kormányt, a magyar sajtót támadja csak. hanem 
támadja az egész magyarságot, még olyan dolgokért 
is, amelyekért hálál kellene adni ennek a magyarságnak. 
A Válások .Jánosok pedig már ennek a magyarságigk 
a lét jogát is kétségbe, vonják s kitessékelik Ázsiába, a 
régi hazába. Azok a perek nem .a „magyar nemzet ellen 
való izgatás" miatt folytak és folynak-Q a tót hírlapírók 

| ellen ? Vagy találni-e csak egy rövidke mondatot is pl. 
a „Nár. Nov.“ számos évfolyamaiban, amellyel a magyar 

[testvéiek iránt, való szeretőtől, ragaszkodást hirdetett

csili tani. Most is, amint ott ált előtte, .nem tud érezni 
vele, csak a másikért remeg.

Végre, a leány megszólalt. Lehajtotta fejét s hal
kan szólt :

— Igen. atyám, ón tudtam, hogy Kán Béla nyilat
kozni lóg.

Erre atyja szótlanul fordult el tőle. Anyja pedig 
el nem titkolható bossziisággal tekintett reá, inig Olga 
felindulástól halványan állott az ablaknál. Leheteti látni, 
hogy Vilma válasza egészen lesújtotta öt.

A szivének azonban nőm volt ebhez semmi köze. 
Csak hiúságát, női méltóságát látta megsértve, megalázva 
a szép Olga o pillanatban.

Igaz ugyan, hogy Kun Béla, bár igen szívóson 
foglalkozott vele. nem beszélt vele soha sem szerelőm
ről ; sőt még csak egy gyengéd czélzást sem lett soha, 
ami komoly szándékra engedett volna következtetni.

A szép Olga azonban, mert tuczat udvarlója közül 
ez tetszett legjobban, bízott annyira személyes előnyei
nek varázsában, hogy mikor neki tetszik, bírja nyilat
kozatra a férfit.

Kim Béla körülbelül egy félév óta járt mára házhoz. 
Komoly, fényes jövőjű s előkelő családból származó ifjú 
volt s mint ilyent, igen szívesen látlak Déncsék leányuk 
körül forgolódni.

Vilmára pedig, a sápadt, vézna Vilmára, nem 
[gondolt senki sem.

Pedig lm valaki jobban megfigyelte volna Kim 
Bélát, látthatta volna, hogy mikor ott ült a rózsásarc/.ii 
Olga mellett, a szeme ott csüngött a Vilma szomorú,



F e l v i d é k i  H í r a d ó .
volna írója ? Pedig ezt, elad sorban ez! kellene hirdetnie 
ennek a lapnak is, mert hisz Magyarországon jelenik 
meg, tehát érdekében áll az ö embereinek is, hogy 
béke cs boldogság legyen ebben az országban, amit 
pedig csak a kölcsönös mogértés és a szórótól -hozhat

Vármegyei hivatalos lapok a 
, Felvidéken.

A vármegyei ügyviteli szabályzattal elrondelt vár
megyei hivatalos lapok a Felvidéken sok kellemetlen-! 
séget cs fojttJrést okoznak az alispánoknak.

A hivatalos lapok ugyanis tudvalovőlog az állam 
hivatalos nyolvén szerkesztőinek, a községi elöljáróságok 
pedig kötelesek a hivatalos lapra előfizetni és kötelesek 
a Vendeleteket is a hivatalos lapból tudomásul venni.

Most már azonban úgy áll a dolog, hogy a Folvidé- i 
kon a községi elöljáróságok nagy része azzal a meg
jegyzéssel klildi vissza a lapot, hogy „szívesen előfizet 
nőnk, iia értenénk magyarul", vagy csak egyszerűen 
ezzel: „nyoznamo magyarszki" (nem tudunk magyarul), 
vagy végül : „tóiul olfbgadtatik, magyarul nem kell."

Egyik felvidéki vármegyénk alispánja most sorra 
fegyelmi eljárást rendelt el a renitenskedö községekkel; 
szemben-és őzt a szigort mi a magunk nemzeti állás
pontjáról csak helyeselhetjük, ha egyébért nem, már 
csak-azért is, mert a fegyelmi vizsgálat során ki lóg 
'derülni, hogy melyik községi biró küldte vissza a lapot 
jóliiszemülcg cs melyik demonstratív módon.

Mert a lapot visszautasító községi elöljáróságok 
kót kategóriába oszthatók.

Az egyik csoportba tartozók azért küldtek vissza 
a lapot, mert tényleg nem ériének magyarul, a másik 
csoportba tartozók ellenben pusztán csak tüntetni akarlak 
a magyar nyelv ellen, mert tót agitátorok azzal 
ültettek tftd egyes .községi bírákat, hogy nekik mint 
•óloknak nem kell eltűnniük azt, hogy a hatóságok 
magyar lapot cs magyar rendelőtöket küldjenek a 
nyakukra, hanem hogy megkövetelhetik, hogy számukra 
lót nyelvű lap és tót nyelvit rendelet adassák ki.

Hogy ez utóbbiak szigorú büntetésre rászolgáltak, 
az kétségtelen, de hogy azok, akik jóliiszomülog küld
ték vissza a lapot, aligha vonhatók szigorúbban felelős- 1 
ségre, azt a méltányosság követelménye hozza magával- j

Tény ugyanis, hogy a felvidéki vármegyék nagy j 
részében a községi elöljárók legtöbbje árva szót sem ; 
ért magyarul. Mit csináljanak hát ezek az elöljáróságok j 
a magyar nyelvű hivatalos lappal?

Belátjuk mi azt, hogy a törvényhatóságok más * 
nyelven, mint az állam hivatalos nyelvén, lapot ki nem 
adhatnak, de már ha a kormány elrendeli, hogy a ren
delőink magyar nyelvit hivatalos lapokban adassanak ki. 
akkor gondoskodnia kellett volna arról is, hogy olyan 
közegek számára adassanak ki, akik az állam hivatalos 
nyelvét értik.

Vagyis a hivatalos lapok kiadásának elrendelésével 
egyidejűleg módosítani kellőit, volna az 188(5: XXII. :. ez. 
75 §-át is olyformán, hogy kimonda'oll volna, miszerint 
„községi elöljáróvá nem választható az, aki az állam 
hivatalos nyelvót szóban és írásban nem bírja

halovány arczán. Először talán csak szánalommal, később 
igen mólységesszerclemmcl. A leány pedig ilyenkor lángba- 
bondt arcczal sütötte le szemei', azokat a nagy, csodáslény ü 
szemeket, melyekben ott ragyogott első szerelmének min
den édes leányos álma. Néhány nap előtt egy pillanatra 
egyedül -manóibtk. Vilma zavartan akart elfutni, a térti 
azonban szenvedélytől remegve tartotta vissza:

— Miért fut elölöm? — susogó a férli s mély 
bonsöséggcl vonta ajkához a leány kezét.

Aztán csak annyit mondott :
— A napokban beszélni fogok cdesafyjával. 

Akarja, igen?
Vilma hirtelen visszavonta kezét s fölindulva kérdő:
— És Olga ?
A férfi egy türelmetlen mozdulatot tett.
— Olga? Milyen különös leány maga. Most is 

először a nővérére gondol, llát törődött az magával 
valamikor? Megnyugtatására azonban mondhatok annyit, 
hogy szerelemről nem beszéltem vele soha sem s hogy 
mégis foglalkoztam vele, az csak tisztán az én önző 
férfiúi hiúságomnak tudható be. S azt hiszem, hogy 
komolyabb érzelmeket nem ébresztenem benne, legalább 
ez nem volt szándékomban. S ha mégis kitüntetett a 
többi közül, azt nem annyira a személyes tulajdonságaim
nak, mint előnyös társadalmi állásomnak köszönhettem. 
Mint látja, őszinte vagyok s én is ilyen választ kérek, 
ítélje meg, méltó vagyok-c szerelmére, meg tudja Imcsáj- 
tani gyengeségemet?

A leány szótlanul nyújtotta oda neki kezét. Es mégis, 
amint e pillanatban itt áll szülei előtt, habozni látszok.

Persze nem könnyű dolog az ilyesmit kimondani, 
mert mindaddig, inig a lelkész, a tanító és a közhiva
talnok ki vannak zárva az elöljárók sorából, tiszta tót,' 
vagy román községben, igen-igen nehéz lesz községi 
elöljáróságot alakítani, de hát segíteni kell ezen is és 
pedig vagy úgy, hogy a községi elöljáróságra egyenesen 
nevelni kell embereket, még pedig a megfordított világ
rend szerint úgy, hogy ez egyszer no a tanítvány 
fizessen tandíjat, hanem ellenkezőleg, a tanítvány kapjon 
fizetést, hogy a tanuláshoz kedye legyen.

A Vármegye szerkesztője úgy képzeli ezt a dolgot, 
hogy létesíteni kellene minden megyében szükség és j 
czélszorüség szerint rendes tanfolyamokat a községi bírói! 
teendők és a magyar nyelv elsajátítására, özekbe a 
tanfolyamokba az önként jelentkező és kifogástalan elő
életit egyéneket kellene befogadni, ökot a tanfolyam 
tartama alatt némi segélyben részesíteni és a jó oredmény- 
nyol vizsgázókat még külön is megjutalmazni, kifejezet
ten azzal, hogy ezt a jutalmat a magyar nyelv 
elsajátításáért és egyéb szorgalmukért kapták. Ezzel — 
szerinte — kettős czélt érnénk cl. Először magyarosítanánk, 
másodszor nevelnénk olyan községi elöljárókat (bírákat), 
akik annak a munkával túlterhelt kör- vagy községi 
jegyzőnek tényleg segítségére volnának s akik nem 
csupán névlog, hanem tényleg bírnának fogalommi arról, 
hogy mit kell tenniük és mit nem? A. V.

H Í R E I N K
Anna-bál. A F. M. K. E. Turóczmogyoi 

! Választmánya a saját pénztára Javára ina osfo tán ez- 
mulatságot rendez Stubnyafürdőn. Belépődíj szomélyenkint 
3 kor. Kívánjuk, hogy ez a már egyszer elhalasztott 
magyaros mulatság minden tekintetben azt a sikert 

I fölmutathassa, amelyet a buzgó rendezőség remél és óhajt.
Kinevezések. Kapunk főmunkatársát. Bán fi János 

tanárt s iparos iskolai igazgatót a vallás- ós közokt. 
j miniszter a zay-ugróczi állami polgári iskola igazgatójává 
novozto ki. — Schmidt Júlia és Schovichné Joób Erna 
alsókubini áll. pol'g. isk. helyettes tanítónőket ugyanezen 

! intézethez segedtanitónőkké nevezte ki a vallás- és közokt.
; miniszter. — Vladár Jánost a vallás- és közokt. miniszter 
a sültéi áll. elemi iskolához nevezte ki.

Kinevezés, A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
Traegcr Lajos beszterczebányai kir. kultúrmérnököt, a 
nagyszebeni kultúrmérnöki hivatal (önökévé nevezte, ki. 
A távozó főnök, aki egyik rokonszenves ós kedvelt tagja 
volt a beszterczebányai magyar társaságnak, lapunk 
utján búcsúzik cl nagyszámú ismerőseitől és barátaitól, 
őszinte köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik neki a 
hivatalos működést megkönnyítői lek.

Hangverseny Stubnyafürdőn. Lapunkban annak 
idején megírtuk, hogy a „Turóczi Jótékony Nüegylct", 
elén Jnslliné Batlyhányi Mária grófnő elnökkel, a nyár 
folyamán minden vasárnapra társas összejőve,telt tervezett 
Stubnyafürdőn. Sajnos, a közbejött akadályok miatt, 
mindeddig csak egy hangverseny lett megtartva. Justlmé 
grófnő fáradságot nem ismerő buzgalmával mindent 
elkövet, hogy a nöegylct pénzalapja megnagyobbodjék s 
annál szélesebb körben folytathassa áldásos jótékonyságát. 
E őzéiből f. hó 9 én Stubnyafürdőn ismét egy hang-

Mit mondjon ö most szüleinek, mikor azok azt 
várták, hogy Olgát kéri meg? Neki most bizonyára 
erkölcsi kötelessége volna visszautasítani a férfit. De úgy 
érzi. hogy nincs értje hozzá. Vagy róla lemondani nem 
annyi volna-e, mint maga a halál, a megsemmisülés?

Es vájjon volna-e szivük szüleinek ezt kívánni tőle? 
Nem. ennyire idegen nem lehel rájuk nézve talán még sem.

E pillanatban édesanyja szólalt meg mellette 
csendesen, de minden melegség nélkül:

— Azt hiszem, Vilma, tudni fogod kötelességedet. 
Házasságra az előzmények után természetesen gondolni 
sem lehet. A leány egy mondhatatlamil szomorú tekintetet 
vetett anyjára, aztán közelebb lepett. Egy pillanatra 
mintha megremegett volna . de aztán összeszedte magát. 
Lassan végigsimitotta forró homlokát., aztán csendes, 
fájdalomtól temegö hangon beszélni kezdett:

— Nem, anyám, én nem fogom visszautasítani 
Kun Béla', nem pedig azért, mert szeretem. Nincs 
annyi lelki erőm, hogy le tudjak mondani a boldogságról, 
most, mikor az olyan közel van hozzám. Nem tudom

j eltaszitani magamtól az egyetlen embert, aki szeretettel 
közeledik felém. Eddig ezt még nem tette senki som. 
Ti tudjátok legjobban. Hiszen idegen voltam iátok 
nézve mindig: száműzve szivetekből, szeretőietekből.
De. ugye nem panaszkodtam soha sem? Pedig fájt 
nagyon, néha azt bitiem, elpusztulok bele. Bocsássátok 
meg hát. ha most fájdalmat okozok nektek ; de én azt 
hiszem, hogy nincs jogotokban megvonni tőlem azt, amit 
ti sohasem adtatok nekem: a szeretetcl. a boldogságot,

Hangja inegcsuklott s künyoi lassan, feltartó/,- 
tatlanul peregtek alá lázasan kipirult arczán. Így

versenyt rendez, melynek programmja képos lesz a 
legkényesebb igényű müizlcst is kielégíteni. A közre
működők, kik atuióczi és körmüczi dilettánsok legjobbjai - 
búl kerültek ki, teljes készültséggel várják a hangversenyt, 
s mi, kiknek alkalmunk volt egy próbát meghallgatni, 
bátran állíthatjuk, hogy a közönség legnagyobb párt
fogását érdemlik inog. Különben, amint több oldalról 
értesülünk, a hangverseny iránt oly nagy az érdeklődés, 
hogy reméljük ez este a turóczi és körmüczi társaságot 
teljes számban együtt láthatni. Az estély programmja, 
melyet táncz fog követni a következő: 1. Erkel F . : 
Hunyadi László opera megnyitó zenéjo. Zongorán 4. k. 
harmúniumon és vonós hangszórókén előadják: Soost 
Alico és Moskóczi Margit urhölgyok, Antos Károly, 
Boldis Dezső, Boldis Ignácz, Egry Alfréd, Riszner Ede 
és Zsizsman Rezső urak, — 2. Kiss József: Kincsos 
Lázár lánya. Szavalja : Schrődor Gizella urhölgy. — 3. a) 
Tosti: Ninon. b) Magyar népdalok. Zongora kiséret mollett 
énekli: Riszner Edéné szül. Congedi Adrienné urhölgy.
— 4. a) Chopin: Fantaisio-Impromptu. b) Griog: A 
tavaszhoz. Zongorán előad a : Moskóczi Margit urhölgy.
— 5. Farkas J . : A vén czigány. Melodráma. Szavalja : 
Kossuth Ella urhölgy. zongorán kiséri: Boldis Dezső ur.
— 6. a) Tosti: La Soronata. b) Delibes : Les fdles de 
Cadix. Zongorakisórot mellett énekli: Riszner Edéné 
szül. Congedi Adrienné urhölgy. — 7. a) Haydn : Largo 
a 1(5 ik Symphoniából. b) Wagner R .: Részletek Lohongrin 
operából. Zongorán, harmóniumon és vonóshangszerokon

j előadják: Soost Alice urhölgy, Antos Károly, Boldis 
I Dezső, Boldis Ignácz. Egry Alfréd, Riszner Ede ós 
| Zsizsman Rezső urak.

Tótok nagyhete. E héten, augusztus 5-én tartják 
i meg Turóczszentmártonban a Tót Muzcum-Egycsület 
közgyűlését a „Dom“ helyiségeiben és a szokott ünnepi 

; keretben. Előző napon választmányi gyűlés és ismerkedési 
: estély lesz.

Kedvezményes utazás Zsolnára. A magyar 
királyi kereskedelmi minisztérium megengedte, hogy a 
m. kir. államvasutak és a kassa-oderbergi főbb vonalai- 

! nak valamennyi állomásáról a kiállítás tartama alatt, 
tehát augusztus 1-től szeptember 15-ig minden szomba- 

I tón és vasárnap és Szont-István napon, augusztus 20-án 
és előző napon augusztus 19-én úgy a személy-, mint a 
gyorsvonatokra kedvdvozmcnycs menettéri jegyek 
szolgáltassanak ki. Az 1. osztályban utazók II. osztályú, 

ja II. osztályban utazók 1H. osztályú, a III. osztályban 
! utazók (él 11. osztályú monotárt fizetnek, beszámítva a 
1 kiállítás belépőjegyének árát is, mórt a menettérti 
: jegyek egyúttal belépő-jegyül szolgálnak a kiállításra. 
A kedvezményes menettérti jegyeket a kiállításra való 
belépésnél a kiállítás pénztára lobélyogzi. E bélyegzés 
nélkül a visszautazásra nem érvényesek. A zsolnai 
vasúti állomástól 1(M) lépésnyire az állomással szemközt 
van az elszállásolási iroda. Azon utasok, akik egy vagy 
két éjjelt Zsolnán akarnak tölteni, jelentkezzonok az 
elszálásolási irodában, ahol részükre megfelelő lakást,

: osetleg a családjuk részére is kaphatnak. Ha többen, 
10— 200 látogató utazik az ipc.rkiállitás megtekintésére, 
az levélben, vagy levelezőlapon legalább bárom nappal 
előbb bejelentendő a kiállítás igazgatóságának, hogy 
azok fogadásáról, kalauzolásáról, osetleg elszállásolásáró j

j nem láthatta, amint szülei némán megdöbbenve tekin- 
j lettek reá. Oh, mert van-e súlyosabb, elvisellietotlonebb 
vád. mint mikor saját édes gyermekük dobja szemükbe 
mivel som indokolható szeretetlenségükot? Dénes Miklósné 
e pillanatban megszenvedett érte. Nagy, mélységes 
fájdalom lógja el a szivét, lelkét, amint maga előtt, látja 

. boldogságáért remegő gyermekét. Kosorü önvád lepi 
meg szivét s neki nincs semmi mentsége, amivel el tudná 
azt. némitani.

E pillanatban kinyílt az ajtó s ünnepélyes, komoly 
; arcczal belépett Kun Béla.

Egy tekintet a még mindig zokogó leányra, meg
magyarázott neki mindent. Meglepetéstől szótlanul, mintha 
lábai a földbe gyökereztek volna, állt ott kérdőlog 

i tekintve a szintén meglopott családra.
Olga szedte először össze magát Könnyű főhajtással 

, üdvözölte, miközben egykedvűen játszott a fttggöny 
rojtjaival. Ezzel csak azt akarta értésero adni a férfinek, 
hogy komolyan nem vette soha, s hogy a körülmények 
bárminő alakulása előtte tökéletesen közömbös.

Dénes Miklós pedig még hidegebben üdvözölte. 
Csak az asszony, az édesanya, nyújtotta felé nyájasan 
kezét, miközben mélyen inoghatott hangon monda:

— Jöjjön, édes fiam, ime, itt van menyasszonya.
Azzal odatette a Vilma remegő kezét a férfi közeibe.

Legyetek boldogok ! . .
Vilma egy hálás s boldog tekintetet vetet anyjára.
— Anyám ! szólt aztán csendes, bensöségteli 

hangon. Többel aztán nem is mondhatott, édes anyjának 
szerető s mindent feledtető csókjaitól.



gondoskodni lehessen. A kiállitásjaug. 1-tölszept. lö-iglart. -  Baleset. E hó 2s.án Paulik György privigyoi 
A ‘kiállítást Láng Lajos m. kir. kereskedelmi miniszter I posfalegény délután Tőlprónáról linznliajtott s midiin r.z 
délelölt 11 órakor nyitotta meg a mogliivott vendégek.országidra kihajtott, a porban játszó Kőim Samukoros- 
a k iá llí tó k  és a közönség jelenlétében. D eli 1 órakor társas-! inárosnak Aranka nevll 2 éves leánykáját nem vette 
(•liéd volt a kiállítási nagy vendéglőben. Jelentkezéseket észre. .V kis loány kocsi alá került s szerencse, hogy az 
ezen ebédre június 30-ig íogadotl el a kiállítás igazgató- j olökorék tengelyének vasahronesa piczit hányát fordította 
sága. Délután különféle szórakozások, este tűzijáték,! és igy a kocsi közope alá esvén, ijedségen és a lej meg

F e l v i d é k i H í r a d ó

horzsolásán kívül nagyobb baja nema kiállítás színházában díszelőadás, katona- és czigány- 
zene. A kiállítás területén állandó színház, katona- és 
cigányzene, tűzijáték, konfetti-korzó, kivilágítás, variété- 
társulat, tutaj és más kirándulások lesznek. Óriási nagy 
vendéglő, kávéház, ezukrázda, pezsgös pavillonok, sör
csarnokok stb.

Jozef Scbmldt Ez a neve annak a jeles 
mosóczi tót hazafinak, aki nyilvánosan és erélyesen 
tiltakozik (a „Nár. Nov.“ nyiltterében) azon „gyanúsítás" 
ellen, hogy ő 200 koronát ajándékozott volna valaha 
a Főinkének. így beszéli el az esetet. 1897-ben, úgy
mond, „pánszlavizmus“*om miatt megvonták tőle az ital
mérési jogot, a mikor igazát keresve Zorkóezy Tivadar 
főszolgabírónál is járt, ez aira hívta fel öt, hogy lépjen 
be a Femkc tagjai sorába. Ezt ö megtagadta. Erre azt 
mondta a főszolgabíró, hogy adjon hát valamely jótékony 
czélra valamit. Ö elővett — úgy mond — 100 forintot 
s ezt a pénzt azzal a megjegyzéssel tette le az Íróasztalra, 
hogy jótékony czélra adja, de nem a Főinkének — és 
elment. Tiltakozik tehát az ellen, hogy adománya a 
Femkc czéljaira fordittatott.

— Beiratkozás. A budapesti 111. kir. állami felső 
ópitö-ipariskoláb.an (VII. kér.. Csömöri-ut 74. sz.) a rendes 
tanfolyamra a beiratkozást szeptember 1-től 5-ig tartják.
A felvételi feltételek: 1. legalább lő éves életkor,
2. legalább négy középiskolai (gimnázium, reál- vagy 
polg. isk.) oszály sikeres elvégzése, 3. legalább két 
havi előleges gyakorlat, 4. egészséges ép szervezet. A 
jelentkezésnél szükséges iratok: 1. keresztlevél, vagy 
születési bizonyítvány, 2. a végzett középiskolai osztá
lyokról szóló összes bizonyítványok, 3. hatóságilag i . ., , . r , , ,,
. . . . . . . .  . i .  i- kodás után Nagyszombatra. Itt pazar é etmódot fo vtatott,hitelesített gyakorlati bizonyítvány: 1 hivatalos orvosi . . .
• i, . ....... . • . . .  , . . . . . . . .  | nagy vállalkozásokba fogott. A fővárosi rendőrség figvel-altal kiállított bizonvifvanv a másodszori himlőoltás , . . ....................  °
mnn̂ :'*.f.*...tÁ../.I ! i ..' t i ...: ... ......., •• ,............ j meztctcscre az ottani ffikapitanysag is érdeklődni kezdett

j Rétit Rezső közelebbi kiléte után. Hétfőn Rófh egyik 
jóbarátja elárulta a nagtszombati fökapilánságon, hogy 
mikor a múlt héten, szombaton vele együtt mulatót!, 

Figyelmeztetés A brailai cs. és kir. osztrák I előtte rendkívül titokzatos dolgokat fedett lel. Elárulta 
magyar konzulátustól vett értesülés szerint a Magyar-J neki ugyanis titkát, hogy az ő gazdagsága Hull kára 
országból Romániába menő koicskodclmi utazók több j vezethető vissza. UH egy őrizctlen pillanatban tizenöt- 
izben elmulasztják itthon beszerezni a Romániával kötött ezer koronához, jutott. A nagyszombati főkapitányság e 
kereskedelmi szerződésben előirt igazolványt, minek vallomás alapján Rótli Rezsőt a múlt héten letartóztatta, 
következtében ezután Romániában a pénzügyi hatóságok Kihallgatása alkalmával Rófh beismerő vallomást telt. S 
részéről nehézségekkel találkoznak. Ezen nehézségek a midőn ezt a hirt közreadjuk, nem mulaszt haljuk el, 
elkerülése végett czegeink saját érdekükben fognak hogy szerencsét ne kívánjunk az ártatlanul meghiirczolt, 
cselekedni, ha Romániába menő utazóik részére az majd pedig a kár megtérítésére ítélt I’ctricsek János 
említett igazolványt, még az utazás megkezdése előttIállomásfőnöknck, akit pillanatnyi vigyázatlansága miatt 
beszerzik. | oly keményen sújtott a sors.

— Tót festőművészek kiállítása nyílt meg| Gyakori esőzések folytán itt a felvidéken a
Zsolnán, angusstns l-úi. »n,elven Au«nsl. An.liisl.ovicl,,! 'iO^volusokbcn IBmárdok .anyaross- (Hullerkorn kékes 
.... . .. , lokete kinövés a rozskalaszokon mutatkozik. Ez. ha a
ánl.i), Mitrovsky. Hnnula sík. lel le|iirok mulnlják lio Kahonába. illetve liliké k 
művészi alkotásaikat, még pedig most először — Magyar- betegségnek ok 
országon. — Morvába

a jobb félkarj: 
esett.

— Régi bűn. Nagyszombatban Rótli Rezső volt 
kassa-oderborgi vasúti alkalmazottat letartóztatták és a 
megmotozás alkalmával nála 12.CKX) korona készpénzt 
találtak. Rótli Rezső évekkel ezelőtt a kassa-odorbergi 
vasút ruttkai állomásán mint távirász volt alkalmazva. 
.Sűrűn érintkozett Penicsck János állomás-főnökkel. 
Egyizbon szombaton délután éppen hivatalos ügyben 
jelentést akart tenni a főnöknek, mikor a szobájában 
senkit sem talált, a nagy pénzes szekrény ajtaja pedig 
ki volt nyitva. Rótli fölhasználva a kedvező alkalmat, a 
pénzes szekrényből körülbelül tizenötezer koronát kilopott. 
A főnök szobájából azután ügyesen kiosont anélkül, hogy 
valaki észrevette volna. Mikor a főnök estefelé a vasúti 
munkásokat ki akarta fizetni, rémülve látta, hogy a 
pénzszekrényböl hiányzik az a pénzösszeg, amit a tegnapi 
postával kapott a központból, hogy a felmerülő fizeté
seket eszközölje. Az első pillanatban a gyanú Rótli 
Rezsőre irányult, mint aki gyakran megfordult a főnök 
szobájában, bizonyítékok liijján azonban ellene a tör
vényes eljárást nőm lehetett megindítani. Rótli Rezső 
időközben leköszönt az állásáról és a fővárosba jött, 
ahol letelepedett. Itt azonban megfigyelték. Viselkedése, 
életmódja sokszor gyanút keltett a rendőrségen. Mint
hogy azonban ellene semmiféle közelebbi bizonyíték 
nem merült fel arra nézve, hogy a nagy lopást tényleg 
ö követte el, be nem idézték, pürbe nem fogták. Rólhnak 
feltűnt az utóbbi időben, hogy a rendőrség dctcktivjoi 
állandóan szemmel tartják. Rosszat sejtve, idejekorán 
elköltözött a fővárosból, először Pécsre, felévi ott-tartóz-

Üzletmegnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönségnek 

becses tudomására hozni, hogy Ruttkán, 
Grosz S. űr házában a mai igényeknek tel
jesen mogfoleld és Ízléssel berendezett

órás- és ékszerész-fiók ü zletet
nyitottam.

Fötörokvésem leend a n. é. közönség 
teljes megelégedését, kiérdemelni.

A nagyérdemű közönség szives támoga
tását kérve

Perlzweig J.,
órás és ékszerész Lőcsén.

Vidéki megrendelések pontosan és lelki- 
ismeretesen eszközöltetnek.

I

I

2. a beiratás 4 korona, szertári biztosíték (i korona. 
Tandíj félévenként. 20 korona.

Igen fontos a gazdaKözönségre!

idei Anyarozsot,
szépen szántva korlátlan mennyiségben 80- 100 
koronáért métermázsánként vesz Oazdik János 
gyógyszerész Körmöczbnnyún. Szállítások 
bárom kilótól fölfelé a vevő költségén men
nek, a csomagok azonban az eladó által bór- 
mentve küldendők be.

teljes tisztelettel
Gazdik János.

A R ic h te r -fó le

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

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta inogbizbató bedörzsölósdJ alkalinaztatik 
köszvénynéJ, csínnál és meghűléseknél.
In tés . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
•-u------óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban a„Horfleny‘‘ védjogygyol és a„Ricblcr"czcg- 
jogyzóssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: T  ö r ö k  j  ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

F t ic h t e r  F . A J .  és  tá r s a ,
,  csősz. és k ir. udvari szállítók. #

. ________ . .  R u d o l s t n d t .  . .

már volt ilyen kiállítás.
hisz ezeket ;t tót művész urukat inkább a szláv külföld 
vonzza, holott mint Magyarország szülöttje

mcnjus cs egy sajátságos 
kozoja, miért is minden gazdának azon 

mert kell lennie, hogy azt eltávolítsák s előbbi bajok melleit
úgynevezett „kck-kcnyér“ helyett zep

nyelvet vallják is anyanyelvűknek, első sorban hazá
jukban illett volna bemutatni művészi képességük 
termékeit, amelyek, ha értékesek s érdemesek rá, 
minálunk is aratlak volna azt az elismerést és anyagi 
sikert, amely őket megilleti. Jó lesz tehát, ha nemcsak 
Zsolnán, hanem a Felvidék több városában, sőt a magyar 
fővárosban is rendeznek kiállítást s mutatnak he mennél 
b»hh és jobb képet a t'it népéletiről. A Skutpczky Döme 
boszterczebányai festőművész példája mutatja, hogy az 
ily művészi motívumok rokonszenvre számíthatnak, ha 
valóban értékes alkotásokon mutat koznak he a müértö 
közönségnek. Vagy 7 éve a tiiróczszontmárfoni születésű 
Milrovszky mulalla he biztató vázlatait a régi Maticza 
rozoga termében, a lehető legprimitívebb milicubcn s 
azóta mitsem tudunk haladásáról ennek a fiatal kép
irónak. Zsolnán majd megnézzük vásznait és szólni fogunk 
róluk.

Áttérések. Az északamerikai Xew-Vork városban 
orosz és angol nyelven „Amerikán.szky Pravoszlávni 
\ jcsztnik“ czim alatt megjelenő gör. keltái vallási! és 
pánszláv politikai irány 11 kéthetenkint megjelenő folyó
irat 1903. évi június 1 d iki számának közleménye szerint 
Charlcrvi északamerikrr városban az utolsó két hét alatt 
a görög katholikus vallásról ötvenkét egyén tért át a 
görögkeleti orosz hitre. Az áttértek közt ily növitek is 
vannak: Hildái Józsid 18 éves, .Mackó Simon 27 éves. 
Novak Vazul 17 éves. Ilrenykó Gábor 24 éves. K*.n\ 
János 27 éves. llóma József tő éves. Mackó János 2f> 
éves. Szabad Spiritlin 3«! éves. kapacs Miklós .'{<) óves. 
A katholikus vallásról * egy egyén tért át, névszerin: : 
Kovolykovies Mária 36 éves.

a l ó t u l a j i l o a <j 1 7 .  iTIh 'í Vu í  P j r d m i  é

ml es
. szinti, egészséges kenyeret kapjon. Fcntomlileti bajok 

<l ° I eltávolításán kívül nagyon előnyös gazdasági oldala is 
van a dolognak, miután ezt az egészségre kárt okozó 
anyarozsot száraz állapotban kilogrammonként 80 fillértől 
1 koronáig Gazdik János kömürezhányai gyógyszerész 
korlátlan mennyiségim megveszi, a gazda lii 14 fillér 
helyeit 80 —100 fillért kaphat s a melleit fokozza termése 
értéket.

Tisztelt olvasó közönségünk szives figyelmébe 
ajánljuk Perlzweig J. órás és ékszerész lapunk mai 
számában közzétett hirdetéséi

Szerkesztői üzenetek.
— P- E. Körmöczbánya. Szívesen közölni fogjuk a saját 

véleményünk kíséretében. így aztán lassacskán tisztázódván'az 
eszmék, majd csak akadni Ind módja a dolgok szanálásának.

B Gy. Köszönjük az érdekes adatot, amely bizony cdég 
különb. — A dolog természete szerint a nyilvánosság előtt nem 
foglalkozhatunk az adattal, de gondunk lesz rá, hogy annak 
a -  hogy is mondjuk V — nenihátwmmiynak véget vessenek, 
mert talán szükségtelen is mondanunk, bogywŐKŐ/i tekintetben 
osztjuk hazafias aggodalma sugallta véleménvet. - T. L. Beszlercze 
bánya. Szívesen. H. J. Ipolyság. Egyéb, sürgőst) dolgok késlel- 
tetlék. G. J. Tótpróna. Irtunk. Sírba szálltát- és Nyári 
idyll-. Az első idejét múlta, a másik gyenge, kivált a harmadik 
strófa. Többeknek. Eddigi megállapodások szerint hónuk 
szerkesztője holnap -  aug. 3. — jön haza egy két napra.

Felelős szerkesztő : l ie r e r / .  N y íllá  
Főmunkntárs. Iliiiili J á n o s

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
Toperczer S. -Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban, 

és Schőnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
Ajánlok idei Icgfinoinnhh

málnaszörpöt
f> kilós postacsomag (tiszta sűl\ ■ 11,a kiló) 
bcrmontvc7 korona, 1(M) kilo vételnél cxkltisive 
csomagolás 100 kilo 120 kor. 1000 kilónál 
IK)(» kor. 10,000 kilónál lO.őOO kor. Csak 

készpénzfizetés ellenében.

G a z d i k  J á n o s
gyógyszerész

KBrmöczMuj'iln.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Elsőrangú gyógyvíz!
A rn. kir. bclűgymin. 36890/902. sz. rendeletével gyógyforrásnak 

minősítve

a Málnasi „ M  Á  R  1 A" gyógyforrás
kiváló köptető és étvágyemelő, természetes alkalikus sós savanyuviz,
mely dr. Ma n k ó  Vilmos, a magy. tud. akadémia tagja és a 
budapesti II. kor. állami förcáliskola ebémia tanárának vegy 
elemzése, és dr. K u t l i y  Dezső budapesti egyetemi magántanár 
és az „Erzsóbet-királyné Sanatoriiim" igazgató főorvosának, 
valamint több tekintélyes orvos, u ni. dr, Elcchtcmnacher, dr. 
Jóssá Ernő stb. véleményen bizonyítványa szerint a luclintsclm 
vitzi lAuiandbrunncn), a gleiebenbergi i.Coustantimpielle’i. az emsi, 
sót a világhírű n i c d e r - s e 11 e r s i vizet hatásban jóval felül 

múlja és igy sikeresen használható, 
a torok, gége, légcső heveny- és idülthurutjainál, a 
tüdö-iuherculosis minden stádiumában, gyomor s bólhu 
zam huiutos bántalmainál, vérszegénységnél, köszvény 

és izomc8uznál.
K n p li a f ó: T II 0 M KA ML L 0 S

fiiszerkereskedésében nagyban és kicsinyben
Nyom. a turóczszont mártott i magyar nyomdában. - Moskóczi F.-nc.
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