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

Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

Hirdetések legjiitányosabban, árszabály szerint.
Lapunk szamára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

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

tagadja ;t magyar 
nyelvnek mint ál- 

még ezeknek

Tisza István gróf nemzetiségi 
politikája.

Az uj korniíínyelnök ú g y n e v e m  nemze- 
tisóo-i politikai programmja röviden kővetke
zőkben foglalható össze : ti nem magyarajku 
magyar honpolgárok jogai tiszteletben tartat
nak. rie az e jogokkal visszaélő izgatok ellen 
annál szigorúbb lesz a megtorlás; a felekezeti 
iskolák nem államosittatnak, sőt államsegély
évé I tétetnek képesekké, hogy feladatuknak 
minél jobban eleget teltessenek s az államiak
kal versenyezhessenek, de nem magyarajka 
vidékeken megköveteltetik tőlük az állami 
nyelvnek akkénti tanítása, hogy az iskolából 
kilépő ifjúság azt szóban és Írásban bírja.

Oly szabadelvű programul ez, aminőt a 
nagy Oroszországtól kezdve a kis Romániáig 
nem találnak egy európai államban sem s mi
nőnél különbet hiába keresnénk akár ti leg
nagyobb szabadságot nyújtó Egyesült-Államok
ban is. S nemcsak más államokéhoz viszonyítva, 
de általában is a legszélsőbb határig megy el 
itt a magyar államot képviselő kormány. Ennél 
tovább menve, többet engedve, kevesebbet 
kiváltva, maga ásná alá a magyar hegemóniá
nak alapjait, maga fokozná le különösen a 
magyar nyelvnek, mint ez ország államnyelvé
nek jogát, ami pedig, ha igaznak vesszük ti 
nemzetiségi sajtó vezető embereinek ;i bírósá
gok előtt, tellát az eskü alatt hangoztatott 
álláspontját, mely sohasem 
szupremácziát s a magyar 
larnnyelvnek jogosa11ságiti. 
sem ti ozéljuk.

A nemzetiségi lapok majdnem kivétel nél
kül elismeréssel szóinak e programul azon 
részéről, mely a nem magyarajknak jogainak 
biztosításáról s a felekezeti iskolák fen tar
tásán)! szól. azonban nem szólnak, vagy 
csak bizalmatlansággal, annak az izgatókra 
vonatkozó kitételéről s a magyar nyelv ered
ményesebb tanítására vonatkozó kiváltságáról.

llát jó lesz tisztába jönnünk. A programul 
magyarosiul nyilt, ;t programul nem bujkál egt\ 
kitételében sem. A kormány programmjából 
mi ezt olvassuk: nem ismerek különbséget 
magyar és nem magyar;ijku honpolgár között, 
egyiknek ugyanazon jogai és körelességei van
nak, mint a másiknak. Ami a nem magyar 
anyanyelvű honpolgárunk külön igényeit illeti, 
biztosítom még ezeket is az országinak magyar 
állami jellege keretében. Külön viseletét, szo
kásait, nyelvét nem bántom, sőt védem öt 
ezeknek megtartliatásában, a minthogy eddig 
is megvédte ezekben a magyar nem magyar- 
ajkú polgártársait. De aki oltalmammal vissza
élve. azon jogokat, miket mint ez államnak 
nem magyarajka polgára élvez, oly ezé lókra 
használja fel. melyek összeütközésbe hozzák 
a magyar állam iránti kötelességeivel, arra 
aztán lesújtok.

Mi igy értjük e programúiét s a nemze
tiségi lapoktól eltérően, melyek a kormánynak 
valami ravasz esel fogását akarják sejtelni az 
.izgató" lelemlitésébeii. nekünk legkevesebb 
nehézséget sem okoz annak a megállapítása, 
kire vonatkozik hát az „izgató" kitétele.

Izgatás a ',  a ki mint nem magyarajka 
állampolgár, mint nem magyarajk imák biztosí
tott jogai al,apján a sajállagos viselet, szokás 
islápolása ezimén idegon viseletét, szokást 
kővel s másokat is hasonlóra buzdít azon 
ezélzatlal. Iiog^ ez idegen iránt közeledést,

rokonszenvot keltsen és ápoljon s ugyanakkor munkásai, m intáz országnak magukat ncin- 
ll egyajkuakat elidegenítse magyarajku csak szóval s megszoriiltságiik idején, de tét
ben ti tar saitól. Az idegen államok sziliéinek vi- tel s mindenkor hűeknek valló fiái, tanítsák 
seiese, idegen nemzeti viseletek, idegen szó-ja népet az e nemzet keretében való megma- 
kasok honosítása, a nnre számos esetet tudunk, j radás szükségére, vezessék azt a boldogulás- 
n nemzetiségi vezérférfiak összejövetelei, ün-lnak e nemzeten belül megtalálható útjaira, 
nepelyei alkalmaim nem is egyéb, mint e. Akkor, de csakis akkor elismerjük, hogy tőr- 
nemzet, ez allam elleni izgatás. vónyes alapon állnak s hogy nem izgatnak.

Izgató az, aki anyanyelvének az állam j  Térjünk át most a másik pontra, amelyet 
áltál védett jogát arra használja fel, hogy|gyanakodva fogadnak a nemzetiségi lapok:

.,a fokozott államsegélylyel szemben mutas
sanak fel a felekezetek nem magyarajka isko
láikban intenzivebb eredményt a magyar nyelv

unnak révén ezélzatosan idegen nemzethez 
tartozónak tüntesse fel magát, az ily tudatot 
keltse és terjessze a vele egyenlő nyelvűek 
között, igyekezvén minél szélesebb elválasztó 
mosgyét teremteni ily utón a hazának magyar
ajk u s nem magyar anyanyelvű fiai között! — 
Izgató, aki anyanyelve megvédésének örve 
alatt idegen nemzetek előtt kicsinyli, gyalázza 
a magyart, a magyar állam intézkedéseit pel
lengérre állítja; mint valami ítélő fórum előtt, 
idegen nemzeteknél bepanaszolja a magyarsá
got s evvel, testvéri egyetértés létesítése he
lyett, szét hinti, szaporítja állandóan az elide
genedés, gyülölség magvát az ország polgárai 
között, felkeltvén egyúttal más nemzetek ellen
szenvét a magyar nemzet ellen. — Izgató, 
aki mint ilyen, vagy olyan nem magyar anya
nyelvű magyar honpolgár, az egy törzshöz

tanításában!" íme. a lóláb ! Zeng a kórus. 
Ismét az erőszakos magyarosítás! Nem úgy 
urak! Nem a korinányelnök kijelentésében van 
a lóláb, hanem az Önök feljajdulásában. Önök 
maguk is elismerik, hogy ez ország határain 
belül magyar az államnyelv, elismerik evvel 
azt, hogy aki az állam ügyeinek intenzivebb 
intézésében részt akar venni, annak a nyelvet 
bírnia kell. No már most! Nem kötelessége-e 
az államnak, hogy minden egyes polgárának 
módot nyújtson arra, hogy megszerezhesse az 
állam ügyeiben való intenzivebb résztvelietés- 
bez szükséges képességet? Ha az államnyel
vének ismerete ily kiváló fontosságú, nem 
kötelessége-e az államnak az arról való gon-

való tartozás ezimén, ''idegen nemzeteknek! I llo! ko,llÍ8' l,0t»' polgára a magyar nyel-
• . , • | ,  VOr i m u r h m n l l i ' ie e . i  V I t. .  Itír,...,.. . , . . .  /... 1 .vegczeljukban a magyar nemzet egységét fe

nyegető egyesületeiben, gyűléseiben résztvesz, 
azoknak hazánk ellen intézett, tulajdonkép 
politikai intenczióit helyesli, támogatja, ezeknek 
itt propagandát igyekszik csinálni. — Izgató, 
ki anyanyelvének ápolliatása, a műveltségnek 
azon való terjeszthetése ezimén örökös liarezot 
hirdet a magyar anyanyelvű s nem magyar

vet megtanulhassa ? De bizony, nagyon is 
kötelessége 1 Ez igaz és semmi más. Ez tör
vényes, a jogegyenlőségnek megfelelő és 
semmi más. Sőt akkor volna joguk s igazán 
szivükön viselve a nem magyarajka nép javát, 
akkor volna kötelességük feljajdulni, ha az 
állam nem igy tenne: mert előállliatnának 

javval, hogy ime, az állam előre is kizárja a
anyany lv(l honpolgár között; csuk úgy tudja I " ’hvtöségét annak, hogy ennyi meg ennyi hon- 
ápolni a nyelvét, hogy szidja a magyart rajta, |,0!.gil1' " '»#gy»r»jkuval ogylormán érvénye-
ki csak úgy tudja anyanyel vén terjeszteni 
műveltséget, hogy köznapi 
műveiben egyaránt lepiszkol, gyűlöletessé ipar
kodik tenni mindent, a mi magyar. — S ter
mészetesen: izgató mindaz, ki oly tanokat 
hirdet, melyek végezéljukban Magyarország 
területi épségét, vagy e nemzetnek, ez állam
nak, mint magyar nemzetnek, magyar állam
nak fen maradását veszélyeztetik.

! sülhessen, adva meg a módot, mely Ível

Tessék fentartani a viseletét, szokáso
kat; de önmaguk becséért s ne azon czélz.a- 
tossággal, hogy azok elválasztó falat képez
zenek közöttünk s ellentétbe helyezzenek 
egymással. Tessék fentartani a nyelvet; de 
nem azért, hogy mesterségesen legfőbb aka
dályává igyekezzenek azt felhasználni az egy
más megértésével szemben s az egy haza la-

szépirodalini 055 érvényesülés legfőbb eszközét meg
szerezhesse. így van: minden egyéb humbug, 
a mint humbug az a mesterséges feljajdulás 
is. Ezer és ezer nem magyar tannyelvű iskola, 
van az országban s bizonyára lesz akkor is, 
Ilii még oly lelkiismeretesen fogják bennük a 
magyar nyelvet tanítani. Ezt tudjuk mi s tud
ják nagyon jól a nemzetiségi sajtó emberei is. 
S e tényre rámutatva, megdönthetien igazság
gal kimondhatjuk, hogyha a nemzetiségi sajtó 
munkásai igazán Ilii polgárai leimének e ha
zának, bü tagjai o nemzetnek s őszinte bará
tai a nem magyarajku népnek, akkor az izga
tókra kimondott ítéletet s a magyar nyelv 
tanítását tárgyaló ezikkeik élére nem a ..fe
szítsd meg!", hanem a J io sauna!“ kerülne. 
Vagy merik-e tagadni, hogy e nemzet avval

kosságával szükséges együvétartozás érzetének megerősödnék, ha minden tagja az állam nyel- 
lazitásái a. Mixeljék az anyanyelvi'!, használják; vét is beszélné? Merik-e tagadni, hogyanéin  
fel a felvilágosodás terjesztésére: de ne álljon j magyarajka nép hatalmasabban érvényesülne, 
az anyanyelvnek e művelése, a felvilágosodás-!iui ;l magyar nyelvet is bírná? S merik-e la 
naiv e nyelven való terjesztése abban, hogy |gadni, hogy épp a nemzetiségi sajtó jelenlegi 
mesterségesen beleneveljék, beleszuggerálják a szellemével a legfőbb akadálya ugv az egyik- 
népbe, hogy mint nem magyarajka, elnyomott! MOk, mint a másiknak? 
rabszolga a magyar fajjal, mint zsarnokkal dögös alapon akar állni a nemzetiségi 
szemben: arra tanítsák, hogy testvéreit, lel- sajtó a magyar nyelv tanításának ügyét vitatva ? 
szabaditóit e haza határán kívül kell keresnie Becsületesek s nem e nemzet erősödésének.
s nem a vele egy nemzetet képező honfitár
saiban. Sőt amazokkal össze kell fogni ezek 
kiirtására.

Krvényesitséka nem magyar anyanyelvűek, ha esetleg 
mint e nemzetnek egy részét képezek, e nem
zet keretén, de egyúttal annak egységén be
lül a jogaikat, sérelmeiket, lm vannak, itt tár
gyalják, itt intézzék el ; a nemzetiségi sajtó

egyetértlietéséiiek kárára akarja megőrizni a 
nem magyarajknak nyelvét? Akkor ne ordítsa, 
h o g y :  vesd mega magyar szót. köpj rá egyet.

mégis a nyelvedre vetted s mosd 
meg a szádat utaiia. hanem hirdesse : ta 
nuld meg az állam nyelvét, mert tartozol vele 
hazádnak s előmozdítod a magad boldogulását 
is. Ha ezt tenné s nem amazt, csak akkor
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verhetné n mellét: ime, megállóm, amivel a 
hazámnak tartozom, no merjen kételkedni senki 
anyanyel vemhez való hűségem igazságában, 
ahhoz való ragaszkodásomnak nemzet és haza- 
ellenes ezélzattól ment t isztaságában!

Kzt olvassuk mi Tisza István gróf  nem
zetiségi progra in inja hi'ds nzt hisszük jól olvassuk.

Honvéd.

benyújtása álla!
(A halá

lé vii tiirvéiiv

Bánífy programmja meg a tótok. Másról l><
Ilikor a hor árál kérik. Ildihez alkalmazkodik 

a Národuie Novinv is, :i mikor báró Bánik Dezsőm1 
kolozsvári zászlóbontását ismerted. Ahelyett, 
programul érdemleges bírálatába bocsátkoznék, 
politikai lapnak feladata lenne és azt fejtegetne, hogy 
jogosult-e Magyarországon az „egységes 
zeti államnak4’ megteremtésére az országos mozgalma 
niegkezileni, aminlhog\ ezt BánlVv Dezső liiegkozalelle 
egyél) argumentum hián\ában gáne.soskoilással me; 
ijeszlgeléssel végez a kérdéssel. ( iáncsolja a báró Bánit; 
Dezső szónoki képességéi, amelym-k sulyál pedig vol 
alkalma érezni, meri ő is jól tudja. hogyha Bánlty non 
is beszélt Appoiiyi grófnak ékesszólásával, de azt min 
dig megértene beszédéből még a N. N. is. hogy Ma 
gyarországon a magyarság sziipremáeziája kelséghe nem 
vonható, hogy ezen a földön kuli ura csak egy lehet és 
ez a magyar kulidra. Ijeszigelése pedig korai, lágyrészt 
azért, mert mi még hízunk ahban. hogy gróf Tisza 
Istvánnak sikerül az országgal megértetni az ellenzéki 
túlzók harcsának áldatlan voltál, aminek csak 
a következménye, hogy maguk a választókerületek is 
rendre utasítják képviselőiket és arra, hogy az ország 
ügyeinek rendes mederbe való vezetését ne akadál 
zak. Ami a dolgok mai állása mellett nem is lehetetlen, 
mer; hiszen maguk az ellenzéki képviselők is csak 
kényszerűségből jálszák a rendithetlen' és szívesen t'o 
gadnák, ha a kerületekből jelt kapnának a visszaverni 
lásra. Hogy pedig a nép már megelégelte az oktalan 
Imrczot. azt mondanunk sem kell: ennek lépten nyomon 
kifejezést is adnak, mert hiszenVa törvényleien állapot
nak kárát maga a nép érzi legjobban és első sorban a 
népnek érdeke, hogy az ország ügyei a rende; kerék
vágásba kerüljenek. Legvégső esetekben pedig az uj 
választások lesznek hivatva a nép közhangulatát ki
fejezni. amely alkalommal pedig bizonyosak vagyunk 
felőle, hogy a múlt választásokon szerzett tapasztalato
kon okulva és a nemzetiségek jogosulatlan követeléseit 
figyelembevéve. a BántTy-léle egységes 
állam eszméjének nemcsak a tisztán 
pártban, de minden magyar pártban, 
hive lesz, mert ez minden magy 
gyökerező bő vágya, amelyért nemcsak

Bánllv-féle
képviselő 

k szivében 
lavazatával,

de minden erejével kész helyt állani. Teljesen falra 
hányt borsó tehát a N. N. ijesztgetése, amelylyel Bées 
figyelmét erre a kérdésre irányítja. Ott is tudják ám. 
hogy a d j ..................

A házszabályok 208. §-a.
Irta Lax Adolf dr. tiszti főügyész.

Azt gondolja talán a nyájas olvasó, hogy a kép- 
viselöház tanácskozási rendjének alapjául szolgáló szabá
lyok a feliratban jelzett s nagy hírre vergődött szaka
szának értelmét jogi .szempontból fogom fejtegetni.

Dehogy teszem, nemcsak azért nem. mert minden 
kapaczilálást kizártnak tartok azok részéről, kiknek 
politikai meggyőződése az enyémmel ellenkezik s kik 
már azért is a saját magyarázatukra mint egy dogmára 
esküsznek, hanem azért sem, mert a hangulat most 
nem olyan, hogy az ember cg\ száraz $j-ról irt jogi 
értekezés, liánéin inkáid) mulattató \agy oktató ezikkek 
elolvasásával loglalkozzék s I,, miiidamcllcM a felirati 
léniát választottam e szenny I • •/.l.-in. ny <-m tartalmául. 
rf- ■•*<>" okból történi. a „felvidéki Híradódnak

img.V politikával nem l".i. il !. ,, /„ i. olvas'dl meggyőz
zem arról, hogy a liaial n< r;di- értelmezése úgy az 
alkotmány osság, mint a _ \ i i <. rl;i ’ i szükség szempontjá
ból az egyedül lielyi-s. Miről is \.an tulaj'lonképen szó V 
Arról, vájjon '/abad ■ \i'a nélkül szavazásra bocsátani 
azt a kérdést. \ajj.,.i . napirenden levő törvényjavaslat 
lelet ti tanáeskoza i <-.!»• i .• >« • rzéljáhól a rendes Illésekkel 
párhuzamos Illések

A tekint ,.l>i n. hogy 
nincs vélemé .különbség:
Idicl-e az ii itvány feleli 
vagyis a i. c oaikai kifejez) 
nak tekinti mh'i az ilyen 
indít ván v na k. vagy is oly an 
u\ it.imin s amibe

és határozati javaslat 
másodszori felszólalási is 
rozali javaslattal a szóim 
javaslattól eltérő, esetleg azzal ellentétes javaslattal all 

lelő. melynek indokolására a másodszori felszólalást meg 
kell engedni.'

Az ellenzék persze a parallel ülések elrendelésére 
vonatkozó indítványt önálló indítványunk tekinti, mert 
az e feletti vitának a végtelenbe való nyújtása szolgálja 
obstruáló ezéljail. Az obslruálás fogalma már annyira 
átment a közt mintha, hogy feleslegesnek tartom annak 
tartalmát e helyütt megmagyarázni.

Konczedálom, hogy a kormánypárt .szabadelvű párti 
jogi álláspontja gyengébb az ellenzékénél. De hányszor 
tapasztaljuk, hogy oly Hirrán/i■le. melyek a gyakorlati 
életben he nem válnak, egyszerűen mellőzi el nek, síi! 
azokkal ellenkező joggyakorlat fejlődik a törvény hatá
lyon kívül helyezése nélkül, (londoljiink csak p. o. a 
nemzetiségi törvényre. Kunok rendelkezéseinek törvényes 
ereje meg mai napig is fennáll: azért nem jut senki 
eszébe, hogy azok a törvény követelte szigorral betar
tassanak, síit oly érvényes joggyakorlat fejlődőit ki.

ok ezen törvény egyes rendelkezéseivel ellentét 
állanak és joggal, mert a viszonyok változnak és a két
ségtelen haladás számba menő változott viszonyokra 
elavult törvény egyes szabályai többé nem alkalmaz; 
ók. amit a legmegrögzöilcbl) naczionálisla is kérnie

k f ártandó k-e V 
c ezélra in Iitvány beadható, 
csak az vitás a pártol, közölt, 
mindjárt szavazást elrendelni, 
sel élve, napirendi indítvány- 
miit vány. vagy pedig önálló 
ak. amely telelt a vita meg.

jogában áll

így vagyunk a házszabályuknak szóhanforgó ren
delkezéseivel. Még ha százszor szilárduld) volna az ellen
zék jogi álláspontja, az a változott viszonyok mellett többé 

n nem tartható, mert különben szankezionálnók azt 
elvet, hogy a kisebbség dönt a többség akaratával 
miien, ami nemcsak abszurdum in tliosi. hanem az 

alkotmányossági princípium teljes fel forgatása.
Bármennyire alapvető elve a parlamentarizmusnak 
lásszahadság, az még sem mehet, odáig, hogy az 

visszaéléssé fajuljon; pedig az, ha beleken ál csak 
afelett akarnak vitatkozni, szabad-e maga a tanácskozás 
tárgyát képező törvényjavaslat felett naponta kétszer 

ital kozni.
A szólássza hódság kellően meg van óva, ha az a 

tanácskozás tárgyára nézve megadatik, de magát a 
anácskozásl obslruálás utján megakadályozni, ez a 

szólásszabadság elfajulása, az alkotmányosság czinikus 
kijátszása.

A közmondás azt tartja, hogy „a szükség még 
örvényt is hont." Az ország biztonsági, gazdasági, pénz

ügyi S egyél) szükségleteit feltétlenül kell kielégíteni, 
unnak épp ugv élnie kell. mint az embernek: 
"i'ban kielégítendő a fizikum, czak aztán leltet 

gondoskodni a szellemi szükségletekről.
A nemzeti követeléseknek bármennyire belátom 

azok fontosságát és jogosságát -  egy időre félre kell 
az állami élet primitív szükséglete előtt: a 

korgú gyomor nem is vágyódik ideális javak után.
Tehát csak természetes dolog, Imgy a reális poli

tikusnak arra kell törekednie, hogy első sorban személy- 
és jogbiztonság, az állam háztartása törvényes utón 
biztositlassék és ha ezen czél elérésére a tanácskozást, 
a törvényileg garantált szólásszabadság sérelme nélkül 
siettetni kívánja, ez nem törvénysértés, liánéin eminens 
kötelesség, olyanny ira, hogy azzal szemben a házszabá
lyok szabadabb magyarázata az adott eset In 
teltnek mondható.

Kz a szoe/iálpililikai irányit uj rciilc ld  azonban 
nemesük a kereskedők és iparosok, liánéin a fogyasztók 
köreiben is nagy visszatetszést szült s egyik küldöttség 
a másik után járult a miniszterhez a rendelet módosítása 
végett. pékek, a hentesek, a vásárcsarnoki elárusítók 
s a detailkereskedés minden szakmája állási foglalt ..

len. amelynek halározmányaia hazai viszonyok- 
k szokásaival és élet Hunijával nem számolnak 

Különösen nagy volt azon vidéki kereskedők elkeseredése, 
akiknek üzleteit a környékbeli községekben és a tanyákon 
lakó fogyasztók kivált nyáron. csak vasárnap délelőtt 
kereshetik fel, de visszatetszést szilit a m iddel a gyár
munkások köreiben is akik szombaton este kapják ki 
Üzclésiikcl, de vasárnap zárt hollajlókra találnak.

A különböző küldöttségek azonban hasztalan oslro- 
ák a miniszteri kérelmeikkel, az némi lényegiden 

módosítástól eltekintve, hajthatatlan maradt, sőt kijelen 
hogy a vasárnapi mtinkaszilne!ol lárgyazó rendel

kezései, kibővíteni igen, de szűkíteni egyáltalán nem 
hajlandó, iparosok és kereskedők, valamint azérdekeikhen 
sértett fogyasztók kénytelenek voltak Irhái a rendeletben 

előre megnyugodni, amelylyel egyébként az alkal
mazónak nincsenek Idje-rn megelégedve, mert az az 
általános vasárnapi iniinkasziinelei egész teljességében 
még sem valósítja meg.

Most azonban amidőn a kereskedelmi lárcza gazdái 
cserélt, a csak elodázott, de el nem almit mozgalom 
u.jbol felélénkült. A kereskedők és iparosok tudják, hogy 
llurnmjmi Karoly , az uj kereskedelmi miniszter belátja, 
miszerint a tnlnyomóaii mezőgazdaságból élő magyar nép 
szokásai! nem lehel egy csapással, szoeziálpolilikai 
eszmények kedvéért megváltoztatni, minélfogva remélték.

| hogy az uj miniszter el fogja törölni a renddel inpraklikus 
i intézkedései:. \ iszom a kereskedelmi alkalmazottak azt 
hiszik, hogy kivívhatják a teljes vasárnapi iminkasziliielel 
s o czélból újabb mozgalomra készülnek.

■ Megindul tehát a li.urcz a rendelet ellen az egész 
vonalon. A Magyar Kereskedők Lapja közeid)!) (? tárgy
ban orxzáyos 7 megtartására hívja egybe a
kereskedőket, illetékes helyről pedig arról értesülünk, 
hogy a kereskedelmi miniszter az iparosok és kereskedők 
képviselőiből álló ankét elé viszi az ügyet, ln>g\ az a 
kérdést minden oldalról megvitassa. Minden esetre nagyon 
kívánatos volna, hogy a vasárnapi munkasziiiiel üg\e. 
amely több mint két év óla állandó vil i tárgya, végre 

lános megelégedésére megoldassák.az érdekeltek áll

Bonyodalom Jiiittkán,
Magyar isteni tiszteletek az ág. Ii. cvang. templomban. 

Csak nem régen ünnencltük a riittkai ág. h.

Harc/, n vasárnapi mnnkasznmd körű
Az ipari munka vasárnapi szüneteléséi elrendelő 

ls'.tl. XIII. t.-ez. tudvalevőleg a kereskedelmi minisztert
hatalmazza lel a törvényben kimondott el v érv ■■in esilásávi'1. 
illetve :i vasáru:,|,i immknszlliml sznIliily ozásával. Az 
ala|iri'mli’li'ti'l az lián Imii l-|s;l7 la'.lz'. ./. a. meg //a,,,,,
I,na..átiillíl ki. ili- a nilllleli'l számos ..... Ija is IiHi-IIIkiixiill
az i|,„r. a kiTi.sk,'<idein ás a fogyasztói; ánli’ki'ilii'.
ininélloKV.-i illők .... lián llililj nj rcnilelel k,.|,.| kezeli a
ii'lim rllll lianasz.uk lehelő orvoslása s ilj;l|l|,
l.iváli'li'l, kreálása „ m it.  liinUzlicn „ krrraknlrlmi
alkalm azlak egy ‘ >ill< l, i nagy ....zgalin:........  az
.HlMum  m oh ig ::' munka,-:,inti gv.nl,Wiás.1 érdekel,en J
á- I'imi'k a mozgalomnak vall a következménye. az i,z. 
á l la n Ij Ihh l.aj"s volt kereskedelmi iiiim.zl 
kilátásától) legajahh
léptéiéit összes intézkedések
..... . iijln',1 szabályi,zla rs ha III'III is valá,sil.Illa

"'l.ii's.'ii a kereskedelmi alkalmaznunk óhajlásál. 
az eddigi kiv,-lelek egy rászánni; nlliirlásá-vnl, más 
.vizének szllknlilnv szabásával nzt a rzáll kívánta 
szolnál,li.

égen iirtttt*|j('ltllk 
k liilsznnlnlását, ami k  Iái ál 

annak a támogatásnak köszönheti, amilyben magyar 
részről részesüli. Akkor annak a remény linknek állmuk 
kilejezásl. hogy- lokintollol a nagyszám,, tankötelesekre, 
akik Kulikén magyar hitoktatásban részesülnek ás Így 
vallásns nevelésük folytatásául a lem|,lomban is magyar 
isleni liszlelelekro tarthatnak számol, loválibá azokra 
az evangélikusokra lokintellcl, akik a magyar isleni 
tiszteidet kívánják, az egyház gnniliiikinlni |'„g róla, 
Imgy ezek a magyar isleni tiszteletek renilszercsilvo 

liz a remény ilk annyival is inkább jogos Volt, 
magyar beszellek szükségéi maga a Inróezi 

ág. Ii. ev. I'őo-sjicros is elismeri,', amikor n liilszuntclés 
nel o ntaga igen száji magyar beszáilet larlell.

Annié azóla a rutlkai ág. ev. lakosságul ala|«isan 
lelizgalli, Illírián János záturesni lelekezeli laniló. aki
ez, II lény kedésé, el halán,znll.in kilejezásl a,leli ló:
Milzó érzelmeinek. Az izgatásnak az leli az ereilináiiye, 
Imgy ma már ilae/.árn ajinnk. hogy Konlsek Aulai zá 
IlliTsiti jia|i ávenkinl négy magyar isteni liszlelcl larlá- 
sárol giimloskoilni igéd, must mára magyar Isleni iw -
lelelekröl linlni se......karnak.

A legnlolili tarlóit gyűlésen ahol ennek n kenlá- 
"el, inegl,eszáláse mi|iirenilre kerítiI, Illírián János nyíl 

■iloue lieszáll a „ingvar isleni tiszteleteknek.
kő ve tő i vo lta k  III,III ,a y  Murisa ...........   meg

-Mikii:,,, .ló/sik nemes em/ne'/,. akiknek
kell :t mai:\ ;ir isteni lis/.ielel.

X. X. e£vik fűlikai tudósit.,j;, .,U Mnil
z á l l iu r c s . i i  I ; iI l iit ’) d i l i ) 1/. :t/. c m -H u -z  if ib b

art III/., pers/.e a illata kicsinyes ................ja bői,
állal azt vitatva. Iio-rv lliil'kán uinesen an n \i niairynr i van 

életbe íídikns. Iiojvy azok számára érdemes lenne n n -v a r  illeni

ba-r\ balunk



F e l v i d é k i  l l l r u d  ó
1. Dr. S/.olárik, : Ivinck nz uj templom felépítése 

kuliil, ile eg \ eltkeii! is nagy érdemei v:ililiaU, joggal 
r.*”I:ilIl ii|;i el mini megválas/.iotl lió kegy házi felügyelő 
nz elnöki széke! Kmiéek lelkész mellell, meri ;i Hók- 
Cp,\ húznak igenis joga van felügyelőt választani s másutt, 
válns/í.imik is. De mindeneseire jogosultabb :iz ö lel - 
üg\idősebe Ilii  ;iz egyházi konvenlen. mini ;i Illírián 
zállinresni lanilú illetéktelen szaválása.

-■ Nem arról telid  sző, lm -\ ki n e m  Ind Hull káli 
tótul. hanem arról. Inu \ v n n m k e  elég szám.ml egyház- 
lagok, akik ma*r\;ir isleni tisztelőiét is óhajtanak. Ila 
az eg \ liázla-•.»! al megadóztatják. úgy akkor azl a jogul 
is meg kell nekik adni. hogy azon nyelven hallja!has
sák az eg \házi szónoklatot., amelyen azl óhajtják, akár 
tutinak lóiul valahogy, akár pedig nem tntlnau.

az illetékes egyházfőnek, 
ingvar evangélikus egyház 

általában már nem rendezték, 
sá^nl kötelezik a tói evnng. 
\ házi és iskolai adók illen

ők kevés kivélelltd vona 
•szlelelel tartani, magyarul ke- 

reszio'ni. esketni, konfirmálni. Ili Tnróezszentmárlonban 
az állami adónak .!(» - dl)n/0-ál űzetik a magyar evnng. 
lis/.l viselők egvházi és iskolai adó lejéhen. ezzel szem
ben pedig a lói káplán a szószékről a magyar állami 
iskola ellen izgat : a lóiul nem tudó gyermekek nem 
konfirmálhatok: magyar isleni tisztelet nincs, magyar 
szó nem hangzik sem Icmplomlinn, sem konvcnlcn : az 
uj iskolaépületen lói Iclirás ékeskedik, bent az iskolá- 
han pedig csak a hamupipőke szerepéi jálsza a magyar 
nyelv : maga a tói lelkész a túlzók táhorának híve s 
mindezt a nyomoriiságol a magyar protestánsnak a saját 
pénzével támogatnia kell. A Iclcbhczés nem használ 
semmii. Az az egyházi autonómia pedig, amely ilyen 
abszurdumokat megenged, nem valami dicsérni való.

De visszatérve a ruilkai ügyhöz, elvárjuk ltut

Ezután a lelkesítő megnyitó után felolvasás kövei 
kezeli, amelyet Janovjdk Károly tartott a Rdbiczi kor

s  111gy mulasztása
de még híj;á 1»11 macának
nak. hogy ezt az ügye-l
A Fel\i.lék en lakó magi
egyházak .i jelentékeny
li/.eiéxére. ile lél
kodnak magyár isteni le

haza ti a 
aránt, 
rozal ra

ómen .

s evalig. közönségéiŐd

kerül, olt legyenek 
i'gyig s ne 
M i k liánok

lótoktól, magyaroktól egy- 
d a magyar szónoklatok ügye hala 
legyenek az egyházi közgyűlésen 
ngodjék holmi liuriáuok nőmén est 
■s Burisek hazafiallan gondolkodását

szokni/. A felolvasás alapos törlénolmi 
laiinhizonyságol, a dalias idők szellemét 
lógta fel s müve úgy forma, mint nyelvi s 
lomok" tokinlolbon is derék munka volt. Amint c 
felolvasóasztalt, újra kuruc/, nóták csendüllek

A nőegylet karácsonyfája, amolye. a szegény 
gyermekek számára Stubnyafürdőn fog felállilatni, minden 

tudásáról leli j irányban biztositva van. A jószivtl közönség oly meleg
igen helyesen' séggel karolta fül a szegény gyermekek ügyéi, hogy a 

„czitá-1 gyűjtéssel foglalkozó hölgyek a legszebb eredménnyel 
így la a számolhatunk he. A nőogyesüleli gyűlés által kiküldőit
lel egy | bizottsági tagok legközelebb Slubnyaíürdöre rándiilaak

érvényre' jutni. A magyar szó iil Magyarországon, Ilon
kán, amely oly sokai köszönhet a magyarságnak, csak 
mini vein In/ kér magának helyei a mit kai evangélikus 
templomban : s ha még ezen minőségben sem engednék 
be. akkor minden magyar evangélikus szégyelheli magái 
a vallásáért, amelynek szervezete ily hazaliallan csele
kedeteket megenged.

Figyelemmel fogjuk kisérni az ügyel és ha vára
kozásunk ellenére akadna llullkán evangélikus ember, 
aki akár nembanomságból. akár kényelemszeretetből, 
vagv I ármi más okból a magyar nyelv diadalát elő 
nem segiii. anól oly formában fogunk megemlékezni, 
ahogv azl megérdemli.

Rákóczi ünnep Ziiióviiraljáii.*)

hangversenyzongora mélyéből. Kirchmayer (iyőzöné úrnő 
és liiiiert Ferón ez játszották el az eredeti „Rákóczi'1 
nótái, „I le résé 11//!“ nótáját és a „ < lilo/nezky“ dali. Mimi
kéitől! biztos, szép, alapos művészies játékot produkál
lak. P i l l é r /  Ferenc/, a lanilóképzü tanára, egy pozsonyi 
születésű, kiváló tehetségű művészember. különösen 
nagy érdemeket szerzett a magasztos ünnep rendezése 
érdekében. A zenei és énekszámoknak ö volt a lelke s 
dicséretére legyen mondva, hogy leladalál mindenki 
meglepetésére és élvezetére oldotta inog.

Nagyon sikerüli kilonczes kart alkottak közülük 
ogy-kél kuruczalak is: Balázs|K.. Diliért F., Janovjdk 
K.. Kirchmayer Cly., Knbicza .1., Melicher II., Dr. 
Messinye.r M., Rtírvy K. és Szarka I.. urak, akik a 
Rákóczi korabeli „ Bujdosók“ énekéi. „ lldlcáczi, Bercsényi" 
emlékezetét s a német brúdereket gúnyoló „ Tréfás italt“ 
énekelték el igen hatásosan; kaptak is tapsot bőven! 
1,‘nmbaue.r-Irányi Krzsike úrnő Diliért tanár zongoraki- 
sérete mellell szintén három kuruc/, dalt énekelt el. A 
jelenlevők meglepetve hallgatták ennek a naturálisba 
énekesnőnek ozűstcsengésű hangját s csodálták mekkora 
művészettel India érvényre juttatni e dalok zenei szép
ségét és érzelmi tartalmát. A nyújtott élvezetért hálás 
elismeréssel honorálták.

/ ‘á r n y  F.ndre mint szavaló kellett általános lellü- 
aésl. Harsányt Kálmánnak, ennek a nemrég akkora hír
névre jutott fiatal poétának „Rodostói árnyak“ czimü 
remek költeményét szavalta el. S hogy az interpretálás 
mily szerencsés volt, arra nézve, elég azl mondanom, 
hogy a költi.i és szavaló egymás becsűidére váltak : volt 
is szűnni nem akaró éljenzés.

Az ünnepséget a „Rákóczi indulóu rokcsztcttc be. 
miéivel az ifjúsági daloskör nagyon, de nagyon jól 
énekelt el.

Ez volt az ünnep komolyabb részének lefolyása, 
mert a buzgó rendezőség egy vidámabb részről is gon- 
loskodoll. Az ünnepet kivilágos-kivirradtig tartó tánc/, 
követte, melyhez Bittó István zsolnai czigány/.enokara 
húzta a talp alá valót. Örömmel ragadtam meg a tollat

A köz.elmull 
veseklől vndregénv 
s olyan lélekemcl 
amelyet bizvásl m 
vidéktől az. aranyi 
is. Az

apukban Zuióváralján jártam, a fent 
s Kárpátok eme kedves városkájabai 
, hazafias ünnepnek voltam tan uj. 
^irigyelhet a nemzetiségeklakla Fel- 
ászos .vllöld legmagyarahb emporiiim;

......... lani.óképző inlézel zenetermében
liákóczi iránti kegyidei lohogö fáklyáit gyújtóit 
znióváraljai M'iyyar oh

elvi'

meg
• ezl egy olyan 

a szem- s füll.a 
sen lógnak visszaéli! 
2<)() vendég, kiknél 

Ferencz. országos kép 
i.iu g.ófnővel. l i e r e e .  

I . S o m o t / / / !  (iézálicl, 
H

s ó k ö r  s
írvönyönt Ünnepség kerelehen, au 
mik igen sokáig és pedig kellemi 
lekezni. Sokan sólmuk, minlegy.
Iömöll .soraiban öli bilink Jn st li 

viselői nejével szül. B a t t h y á n y  M 
( í \ illa kir. I a 11 fel ügy el ő i f e l e s e i / r e ,

Virgilnél, özv. I l ó d i d i a y  Máriái, / á r k o t  

I„.Z..l-abirói. báró R é r a y  Lászlót s Turócz liei 
es polgárságának szino-javal.

A jólékonyc/.élil. hazalias ünnepei kev 
óin mán kuruc/, nótákkal nyilallak i 
képző ha liga lni II;. k ifjúsági dalköre 
hévvel, olyan prec/.i/.ilás>al. hogy az 
hnllatára mindenkinek szivében a ha 
p,üdültek meg. hősi nemzetünk ii 
áradt szél.

\ k ' - p e z d e i  i í j n s t i -/ a kuruc/. (laIkölleszeln 
. s.iugi él \alog:illa ki. II. m. a . . H a j

Tivadar
ségének

es' i
eg. likel a laniló- 

énekeli el annyi 
édes bús melódiák 
ili is érzület hurj 
ládásának melege

a karácsonyfa ünnepély részleteinek megbeszélése végiül. 
Maga az ünnepély deezomber hó Id án vasárnap, mához 
egy hétre délután d órakor lóg megfúrtál ni. Krro a nő- 
egylet kiilöu meghivóka! adott ki, mely a következő: 
A turóczmegyei jótékony nőegylet Stubnyalürdő gyógy- 
lermébeii folyó évi deezomber hó Id án délután ü órakor 
szegény gyermekeknek karácsonyfaünnepélyt rendez, 
melyre t. czimet és becses családját tisztelettel meghívja 
a rendező bizottság. Adományok, melyek Zorkóczy 
Ti vadaméhoz .Slubnyaíürdöre küldendők, köszönetté^ 
fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak.

Eljegyzés. A helybeli csendörszárny parancsnoka 
íanczali és prószéki Joób Fanesaly Győző csendürhadnagy 
eljegyezte .Iáid Nándor m. kir. posta-és távirdnföfclügyclö 
leányát, llózsikát Budapestről. Az eljegyzés a múlt héten 
hél főn történt meg Budapesten.

Miniszteri biztosi minőségben volt kik üld ve 
dr. Haas ,lakab turóezvármegyoi főorvos anyitrai bába- 
t.anlolyamhoz. A záróvizsgálalok ezen taníolyamon I. hó 
november hó dO-áu tartatlak meg. Sajnos, hogy a köz- 
szükséglelnok megfelelő szánni tanulf bábák fölött még 

m rendelkezünk, daczára, hogy az ily tanfolyamokra 
fölveit nők állami segítségben is részesülnek. Ezen 
alkalommal is csak 12 en nyertek képesítést.

Izgatás Ruttkán. Kapunk más helyén ismortoljü k 
ii ág. Ii. evang. egyházban a magyar isteni 

lixztclétek miatt keletkezett bonyodalmat. Most arról 
értesülünk, hogy Burián János záthurcsai tanító határozott, 
zgatásí. követ el a nép között, amelyhez segítségül 
ette a liiróczszentinártoni tót agitátorokat is. Ma vasárnap 

délután tart a ru'tkai evangélikus egyházküzgyülést. 
amelyen a magyar isleni liszteletek kérdése fölött 
határozatot hoznak. Ezért a nagy izgatás. Sőt mint 
halljuk Burian János tanító azzal fenyegetőzik, hogy 
amennyiben a szavazatok többsége a magyar isteni- 
tisztelet mellett mutatkoznék az asszonyokat fogja a 
gyűlésre uszítani, hogy az határozatot ne hozhasson. Egy 
szóval ez a lelketlen ember nem irtózik attól som, hogy 

kedélyeket teljesen felizgassa csakhogy a magyar
e szerény beszámoló megírására: lelkem még most is i.stoiii tiszteletekei. meghiúsítsa. Más oldalról úgy tudjuk,
benyomása aluli áll a znióváralja 
imidv a Somot/yi Géza igazgató

D e r e s ,

D a l k ö r

•i !*• kezdetű ke; 
nótáját.

AU, l l f i l n i / l i  A d ó m "

•k bárom
Rákóczi.

; .. t  s u t o m

■ K/.i-ki't :i lelkei 
'■iryik kiváló .-ilakja irta • 
li.i/.aliaM löii-kvci*. iip-l) 
elismeréssel találkozik.

Korok:it l’o/.soii.s város közéletének 
,1 ,s„ <>i. < ni in •-1 látjuk ebből, Ii«»r.V a 
n-̂ viMikbi-n iniinli'iiiitt megnyilvánul,

Rákóczi ünnepnek 
vezetése ala-J levő 

anilóképzö páratlan magyarositó hatását hirdeti s tíerecz 
Gyula kir. tan felügyeld hazafias irányú működését is igen 
népen illusztrálja.

Mikor Budapestről hazajőve! Znióváralját útba e j
tettem, azzal a gondolattal foglalkoztam, hogy egy a 
pánszlávizmustól megfertőzött tót fészekbe kerültem s 
most hálát adok Istenemnek azért a kellemes csalódé
ért, amely megtanított arra, hogy Zuióváralján is van 

mi nemzeti ügyünknek egy bástyája s hogy azon a 
teljesen tót vidéken is él nagy „Rákóczi" szelleme.

Sok ilyen csalódást kívánok inai/arnntdi és honfi
társaimnak.

Pozsony, 1903. decz, 2-án. Deka.

h í r e i n k .

Karácsonyi számunk s ik e re  m ár is l i i í in s i iv n  
V.I11. A l i i t ó le t  s7.oro|>!<iilio/. os In rú tn jn k lio z  inlC-zcll 
la 'i-ó iim m k o ly  k i- ilvc /.fi c rcc lim -iinye l j i r l ,  Imy-y m ár mos!, 
iáva l i. lia tá r ii lö  clíiU, ,-i I c g W l l i  s ik e rn e k  néz lie lU nk 
,.|t-.|„.. A m ár o d riig  Im k lIlilliM  és k ilá lá s lm  lio l.vo zo ll 
k iiz le m é iiy i-k e l hálásan k iiszön.illk  és a rra  k é r jü k  o lva s ó in . 
ka i és liarál.-iinkiiL, ho g y  n e k lln k  s íá n l i lo lg o z a la ik n l 
a j i iv f i  hét fo lyam án s /.iv itske iljo iu tk  h e k ll lt le n i.

Felgyógyult főpásztor. M in t ..............  é rio s n llln k .
d r. K im é it K á ro ly  hes7te re7e h á n \n i p t í ^ l k ,  k i .................
id ő ig  f r \e lm é ik .ö le l i....... . m ár a n n y ira  jo b b a n  van, hogy
h iva ta los llg v e il is iné l vém -z lie li. l-'.iről ő rom ino l é r le s il jü k  
o lvasó inka t.

Országos Magyar Szövetség. A napokban 
é rkeze tt m eg lapu nk szerkesztő jéhez az Országos M agyar 
Szövetség tagsági ig azo lványa i azok részére, a k ik  a 
Szövetségbe m ár e d d ig  b e ira tko z ta k . M in th o g y  ped ig  a 
be ira t .hozattak annak ide jén  2 k o r. -10 l i l lc r  tagsági 
,| ij. , i li/.e ttek  he, a központ úgy in té z ke d e tt, hogy -lO 
l i l lé r  az I l lő d ,  évre s z ú m itia to t! be. a 2 ko ron a  pedi.

| i | ( i | .  évi tagsági d í ju l szo lg á l, A szervezkedő 
m unkálat kü lönben m inden irá nyban  m e g im liils t. a vá las/.t- 
m á in  I. hó s á l i  ü lést ta rt Budapesten, am e ly  a lka lo m  
mai a tová bb i te rve k  fogn ak  m egb eszélte ink

hogy a magyar isteni tiszteletek ügye iránt a bánya- 
kerületi püspök melegen érdeklődik, azokat jogosultaknak 
tartja és amennyiben a közgyűlésen a kellő szavazat 
nem jönne össze azokat el fogja rendelni. Minthogy pe
dig az izgatások folytán zavargásoktól lehet tartani, mert.

mai közgyűlésre a tiiróczszentmártoni tótok is lluttkára 
készülnek, szükséges, hogy a hatóság a kellő intézke
déseket megtegye.

Uj plébános Neczpálon. A poszterezebányai 
püspök a Jusfli családnak mint kcgynrnak hozzájáru
lásával Kianicska Szaniszló volt kürmöczbány.ai káplánt 
neczpáli plébánossá nevezte ki.

Megyei élet. Turóezvárniegye állandó választ
mánya f. hó 7-én hétfőn délelőtt fog ülést tartani, amely 
alkalommal a hónap közepe táján megtartandó törvény
hatósági bizottsági ülés tárgyai fognak clökcsziUetni. 
Fgyanezon a napon a központi választmány is ülést tart, 
inielyen a jövő évi képviselő választók névjegyzéke 
lóg megállapittatni és a felebbezésokre érkezett kúriai 
Ítéletek fognak kihirdettetni.

Liptói tótok. IJ plövármogye nemrég tartott 
közgyűlésén ismét síkra szállott néhány tót mcgyohizolt- 
iági tag, akik ugyancsak ellene voltak annak, hogy a 
vármegye törvény hatósága az uj koimányt üdvözölje. 
Jánoska, a híres liptói tót túlzó, evangélikus papnak azért 
nem kell 'Tisza István, mert a nemzetiségeket idegen 
ajkunknak nevezte; különben sem viseltetik bizalommal 
semmiféle kormány iránt, azért liáí sem bizalmat nem 
nyilvánít, sem nem üdvözli a kormányt. A törvényhatóság 
azonban más nézeten volt és elhatározta, hogy a Tisza- 
kormáuvf bizalomteljesen üdvözli. Különben az indítvány 
ellen csak li lót szavazott. Ezek túlzóbbak akartak lenni 
a národnisiáknúl, akiknek szócsöve, a Nár. Noviny, meg 
eddig neniliogy lám.idla volna Tiszát, de tisztességes es 
becsületes politikusnak nevezte, vele szemben várakozó 
álláspontra helyezkedett és csak azt kívánta, hogy a 
a szót telt kövesse. De hát Kipló halad - nekik több 
kell. több mint a mennyivel a turóo.szenlmurioniak 
megelégednek.

A znióváraljal Rákóczi ünnepélyről lapunk 
más helyén számolunk be. A rendezőség jelentéséből 
azonban az tűnik ki. hogy ez a jótékony czélra meg
tartott hangverseny anyagilag is fényesen sikerült. A
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folUlfizetők, kiknek a romle/őség; ez utón is köszönetét 
iiionil, a következők: Br. Kévnv László 2B koronái, 
,111s111 Ferenez 20 koronát, Jusili Kálmán 10. ifj. Juslli 
György 10. Scliünaicli Viktor 10, Dvorak Károly 10, <lr. 
Messinger Mór <», Kirelnnayer Győző f>. Wagner Lipót 
f», Gorő Virgil .‘I, Balázs Kmlre, Diliért Ferenez, Ganl 
Sarolta, Janovják Károly. Kubie/.a István, Lövinger 
Lajos, Sróllt l'éler, Szarka Lajos. I’árvy Kinlro 2 — 2, 
Akanlisz Ödön. Somogyi Géza, /vada Antal és Krecs 
Gyula I - 1 koronát. Ez a minden izében jól sikerült 
Kákóczy-üiinopély csak újabb bizonyítéka a znióváraljai 
Magyar Olvasókör dicséretes összetartásának és hazafi* 
ságinak, melyre mindenütt, de első sorban itt Turóczbnn 
lelet te nagy szükség van. Éljen és virágozzék ez a 
szellem az idők végéig!

— ÜJ gazdasági tadosltó. A fiildmivelósügyi m. 
kir. miniszter Bárdos János turdosini lakost Arvavármegye 
vári járására nézve a gazdasági tudósítói tiszttel bízta meg.

— A znlóváraljaiak panasza. Múltkori hírünkre 
vonatkozólag illetékes helyről arról értesítenek ben
nünket, hogy a panasz elkésett, mert a znióváraljai 
megállóhelyen már hónapok óla fölveszik a személy- 
podgyászt a Kassa-oderbergi vasút állomásaira is közvet
lenül, aminek valóságáról személyesen is meggyőződtünk 
a bemutatott jegyzékekből A panaszolt esetek még 
abból az időből származnak, amikor a kiadó őr ebbeli 
teendőire még nem volt kitanitva. Ma már minden 
rendben megy, amiről szívesen emlékezünk inog.

— Biróválasztások. Az egész vármegye területén 
javában folynak a községi biróválasztások. Különösebb 
érdeklődés sehol sem nyilvánul és csak kevesen szav.iz-

korcskedelmi miniszterhez, hogy a számlák bélyegnienles. 
ségét húsz koronáig elrendelje.

Gazdátlan nyeremények. A legutóbb kiadóit
hivatalos kimutatás szerint a Jósziv sorsjegyeknél Hi.liOO 
drb. olyan nyeremény van, amelyért még nem jelenik* 
lek. nyilván azért, mivel e sorsjegyük tulajdonosai in 
tudják, hogy sorsjegyük ki van már húzva. így van 
a löhbi sorsjegynél is és mivel ezek a nyereményt 
elévülnek, mollhatni, hogy sok millióra menő vagyon 
pusztul cl azért, mert a sorsjogybirtokosok nem elég 
gondosak és nem járatnak megbízható sorsolási lapot 
Ennélfogva, akinek sorsjegyei és egyéb érlék papírjai 
vannak, arra nézve rendkívül fontos egy megbízható 
sorsolási lapnak a járatása. Ilyenként ajánlható a „Pénz
ügyi Hírlap*, amelynek sorsolási melléklapját, a Pénzügyi 
Útmutatót, a  nagyméltóságu m. kir. belügyminiszter mint 
teljesen megbízható szakközlönyt, a nagyidéit m. kir. 
pénzügyminiszter mint szakértőié minői és pontosan szer
kesztett közlönyt hivatalosan ajánlott. A lap előfizetői 

januári számmal ingyen megkapják a Pénzügyi és Tőzs
dei Évkönyvet, amely sok hasznos tudnivalón kivlll tartal
mazza a kezdettől fogva az. 1H0;1. év végéig kihúzol, de 
kifizetés végett bemutatni elmulasztott sorsjegyek, kötvé
nyek es záloglevelek hiteles kimutatását, ugv, hogy e 
könyvből bárki azonnal megláthatja, ki van e sorsjegye 
huzva vagy nincs, a  „Pénzügyi Hírlap* előfizetési ára 
egy évre a Pénzügyi Útmutatóval és a Pénzügyi és Tőzsdei 
Évkönyvvel együtt p korona, amely postautalványon 
küldendő be a kiadóhivatalba. VII., Kerepesi-ut 44. sz.

Szerkesztői üzenetek.
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nak. A rend is mindenütt példás és csak Valósán történt 
meg, hogy a megválasztott községi pénztárosi a főszolga
bíró nem fogadta cl. Ezért persze a N. X. hasáskodás- 
sal vádolja Zorkóc/y főszolgabírót, aki pedig bizonyára 
jól tudja, hogy mit és miért tett.

— Templomszentelés. Rózsahegy város, mini az 
ottani katholikus plébánia templom kegyura, a templomot, 
mely a város fejlődése folytán a hívek fogadására már 
szűk volt, újra rostán rá Itatta és a követelményeknek 
megfelelőlcg 120-00<* korona költség mellett kibővítette. 
A felszentelés hétfőn, az az november hó 30-án Dr. 
Kurimszky Antal rózsahegyi apálpléhános fényes segédlet 
mellett ot a hívek jelenlétéhen a remek templomot 
beszentelte. Dr. Belopoloczky Kálmán tábori püspök a 
templomnak ez alkalommal igen értékes és remek oltárt 
ajándékozott.

— A húsz koronán aluli számlák bélyegmen- 
tessége. A kereskedői és iparos köröknek régi kíván
ságuk. hogy a busz korona értéken aluli árukról szóló 
számlákat hélyegmenlesen állíthassák ki. Ez a kívánság 
jogos és méltányos és megvalósítása az államkincstárnak 
sem okozna számbavehetö kárt. Az ilyen számlákat 
ugyanis legtöbbször készpénfizeiés esetében a bevásárló 
megbízott, cseléd stb. ellenőrizhelése ezéljaból állítják 
ki. Már pedig kétségtelen, hogy a .számlabélyegnek csak 
akkor van értelme, ha a számla hitelre való vásárlás 
esetén a később megfizetetl összeg nyugta!ványozására 
szolgál. De készpénzlizelrs esetén, midőn nyuglatványra 
szükség nincs, bélyegről sem lehet szó. Méltányos tehát 
hogy az ily alkalmakból kiállított számlák, mellek te r
mészetüknél fogva busz koronánál magasabb összegről 
alig szólhatnak, a lelbélyegzes kötelezettsége alul felmen
tessenek, annál is inkább.- mert az államkincstár sem 
károsodnék, hiszen minden szigorú ellenőrzés daczára a 
belyegkütelezetlscgel ma is kijátszók. A nagyváradi 
kereskedelmi es iparkamara föl is irt a napokban a

Kné Ábrahámfalu, B. J. Zayugrócz, R. L. Huszt, Bné Helyben, 
B. J. Helyben. St. S. Szolyva, P. F. Körmöczbanya, Z. K. Helyben, 
dr. L. A. Helyben, N. G. Budapest, B. R. Trencsón, H. J. Losonsz, 
E. Gy. Helyben, H. L. Felsöstubnya. Szives küldeményeiket kö
szönettel nyugtázzuk. Örvendünk, hogy kérésünk ily kedvező 
fogadtatásban részesült. — Dr. Cz. S. Már előre isköszönjük. — 
Figyelő. K u m iU ó  C u alea i t t  Úgyis megismerik, olvasóink hiszen 
régi ismerősök. — Honvéd. A karácsonyi számra helyet hagy
tunk.

Felelős szerkesztő : l le r c c / .  U y iila . 
Főmunkatársi l iá n  II J a n ó * .

A R lchter-fóle

LINIMENTÜM GAPS. COMP.
H o r g o n y  - P a i n - E x p e l l e r

ogy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bodörzsölésűl alkaimaztatik 
köszvénynél. csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
■ 1 óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegekot 
dobozokban a„Horgon)í" védjcgygyel és atlRicliter“ cég
jegyzéssel fogadjunk el. — bO f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
arban a legtöbb gyógyszertárban kapható.
Főraktár :Török József gyógyszerésznél Wf 
Budapesten. f f1

F iic n t e r  F . A.a. é s  t á r s a , “
csősz, é a  kir. v.dvari szállítók.. ^  

Rudolstndt. . _ . ^

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

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

Mindenfé le  karácsony i és újévi 
a jándékok  kaphatók  M oskócz i 
Fe renczné  turócz-szentmárton i 

ke reskedésében .

Mirigydaganatoknál, görvélynól. anyol betegségeknél, bőrkiütéseknél, 
köszvénynél. csúznál, torok- és tiidöbetegsegeknél, idült köhögésnél.
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánl....  az

általánosan kedvelt cs sukat használt

Iiahusen-i i' jód vas-

cstika-máj-olajal.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. <!y úgyen-jére nézve fölül 
múl minden hasonló készítményt és iijahh gyógyszer!. Ize l'öliiiie 
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek, mint felnőnek szívesen 
szedik és könnyen emésztik Az uinLó évi has/.ii ilat kl» 120.000 
iivegi li gjohh íiizmiyitéka jóságának és ki dvellsegének S/.ámn.s 
elismerő és köszönő levél Ara 3.5J é< 7 Korona, nlólihi nag\s;iL> 
hoss/.ahh használatnál elíínyösehh. A beszerzésnél lessék ügyelni 
a gyáros czegére: Ij í iIiiih c ii gyógyszerész. Bréma. Kapható: 
Vidéken: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Toper

czer Sándor gyógyszertárában Turócz-Szeni Márton.

Schictit-szappan
s z a r v a s 1* v a g y

j  e g y  g y e i

legjobb, legkiadbsabb s ennélfogva 
legolcsóbb scappan. Minden 

1 káros alkatrészektől mentes.

„ k  u  1 c  ■“

— - Z 8 l

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó i

M Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy §  §  
minden darab szappan a „Sch lcht" névvel és f  ?  

•  •  a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. •  •

k i.i.i.‘>iuIjiJ.ioi.,■>. ózv Ittüskóczl Fcrenczoc

Legolcsóbb

K a r á c s o n y i  a j á n d é k
csa k  egyedül, versenyen kívül 

kapható

R O LK Ó  J Ó Z S E F
20 év óta f enná l ló  k e r e s k ed é s é b e n

Turóczszentmárton.
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