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B Ú C S Ú Z Ó .

Búcsút raoudok Turóczvármegye 
közönségének, a Felvidék magyarsá
gának! Búcsúszót, igaz szívből jövő, 
meleg Istenhozzádot!

Búcsút mondok mint e vármegyé
nek teljes tiz éven át volt kir. tan
felügyelője, de mint e lapnak, a 
„Felvidéki Híradónak” szerkesztője is.

Amidőn tiz évvel ezelőtt először 
léptem e megye területére, nehéz 
munkára vállalkoztam. Mert köztudo
mású volt és köztudomású ma is, hogy 
Turóczvármegye népoktatásügye akko
riban az országos átlagon messze alul 
állott. A magyar hazafias nevelés ügye 
sem érvényesülhetett fontosságához 
mérten. Sok volt a tenni való — 
kevés a dolgok szanálására szolgáló 
eszköz. Ma is sok még a teendő, de 
javult a helyzet. És hogy ezt meg
állapíthatom, ebben nagy része van 
Turóczvármegye hazafias tanítóságá
nak, akik hűséges munkatársaim vol
tak és magyaros érzésük, szivük me
legével, munkabírásuk teljességével 
törekedtek magasztos hivatásukat jól 
betölteni. Erre büszkén tekintek vissza. 
Mert ha a hazafias irányú munka az 
eddigi, sőt reményiem, fokozottabb 
mértékben halad, Turóczvármegye

népoktatásügye pár év múlva előkelő 
helyet fog elfoglalni a többi várme
gyék között. Mindazt, amit tehettem, 
amiért fáradtam, nem fejezhettem be 
teljesen. De a legközelebbi jövő alko
tásait Aíuryira előkészítettem, hogy 
csak a megvalósításuk van hátra. 
E tekintetben nyugodtan távozom. 
Lelkiismeretem azt mondja, hogy amit 
a rendelkezésemre álló eszközökkel 
megtehettem, azt megtettem. Mennyi 
eredménnyel, annak elbírálása nem 
az én feladatom . . .

De búcsúznom kell, mint szerkesz
tőnek, e lap olvasóitól is.

Annak idején, amikor e lap szer
kesztésével járó nagy gondot elvállal
tam, ezt csak azért tettem, mert érez
tem, hogy ezzel egy eszközzel több 
áll rendelkezésemre; a magyarság 
szent ügyének szolgálhatni csakhamar 
politikai lappá alakítottam át a Felvidéki 
Híradót, mert tisztán állott előttem, 
hogy a felvidéki tót túlzók mozgal
mával szemben csak ily alakban ve
hettem föl a harczot. És a harczot 
felvettem. Időmet, erőmet, sőt anyagi 
áldozatot sem kíméltem, hogy ez a 
lap színvonalra kerüljön. Erre igaz 
ambiczióval törekedtem. Úgy sejtem, 
hogy törekvésem nem volt teljesen

meddő. Igaz, hogy e lap révén szám
talan keserűség ért; sok izgalomban 
volt részem, életemet kellett kocz- 
kára tennem, fogházat szenvednem 
stb. stb. De mindezért vigasztal és 
megnyugtat az a tudat, hogy ezt a 
magyarság érdekében tettem.

E lap olvasói tanúskodhatnak 
mellettem, hogy törekvésem mindig 
az volt, hogy a magyarság és a Fel
vidék érdekeit szolgáljam.

Mint szerkesztő, hálásan emléke
zem meg munkatársaimról, akik ön
zetlenül támogattak és voltak segít
ségemre munkámban. Különösen is 
meg kell emlékeznem Bánfi János 
barátomról, aki megértette törekvé
semet és a leghűségesebben támoga
tott szerkesztőségem egész ideje alatt.

És amidőn a kötelessség már az 
eddiginél is nagyobb és nehezebb fel
adatok megoldására szólít, szeretettel 
emlékezem meg mindazokról, akik 
megértve szándékaimat, becsületes és 
hazafias munkámban segítségemre 
voltak.

De békesség azokkal is, akik 
egyben-másban félreértettek. Az én 
szándékom mindig önzetlen és békés 
volt. Ezt nem tagadhatja meg senki 
sem.

T fl R c z n.
Az ököryásár vége.

— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája. — 
Huszár Sándor bátyánk ur volt a maga

kúriáján. Még Sára asszony is, aki egyébként 
nagy°n nyelvelt, néma lön, mint a hal, ha 
fórje ura csontos öklével az asztalra ütvén, 
kimondott valamely szentencziát.

— Punktum !
lvz ellen nem volt apelláta.
Így történt akkor is, midőn egy szép őszi 

reggel legjobb két ökrét kiierelfette az ud- 
,var.ra s a bibircsokos képű béressel útnak 
indította Márton felé.

— Szedd a lábaidat szaporán. A nyár
inál fordulj a dülőutra. Közelebb érsz. 
értetted ?

~~ Igenis, értettem.
Á nemzetes asszony mindezt a pitvarból 

Ihm 10 ^  *,a^ aHa. Szörnyen túrta az oldalát, 
"V} mi lesz a két ökörrel. Sejteni sejtette, 

ü0 bizonyosat akart tudni.
— Szép pár ökör ez, Sándor!
~~ Saját nevelésem!

— Húz, mint a parancsolat. Kár volna, 
ha idegen kézre kerülne.

—  Pedig a vásárra megy. Punktum!
Ez azt jelentette, hogy a diskurzus be

fejeződött.
Sándor bátyánk kopott, zsinoros dolmányba 

szorította elhízott termetét, néhány marék 
dohányt csúsztatott a kostökbe s díszesen 
faragóit tajték makrapipáját fogai közé szo
rítva, — minthogy vasút akkoron még nem 
volt, — csak úgy gyalogszerrel megindult a 
saját neveltjei után.

Bár, amennyire köpezös termete engedte, 
jól kilépett, mégis csak akkor érte utói már 
az ökröket nógató bérest, mikor ez, a város 
végén, valami nyakigláb zsidó kupecczel 
zsörtölődött.

— Hát honnét tudjam én, mi az ára? 
Nem kötötték az orromra! Ehun jön  a nem- 
zetes ur, ahhoz forduljon az itiur!

—  No, mi az ?
— Szeiencsés jóreggelt, nemzetes uram! 

Eladók az ökrök ?
— Hát nem is látogatóba hoztuk őket a 

városba.
—  Aztán mit kér értük a nemzetes ur?

— Négyszáz pengőforintot. Se többet, se 
kevesebbet!

— Ne tréfáljon a nemzetes u r !
— Ila tréfa kendnek, akkor hajts !
— Nemzetes u r ! Háromszázötven.
— Mondtam. Punktum !
A város közepén megint csak elébe került 

a kupé ez.
— Háromszázötven, nemzetes uram!
Sándor bátyánk rá se liederitett volna,

ha véletlenül útjába nem akad Szenessy 
koma, akiben még a régi jó  időkből forrott 
az ősi virtus.

—  Talán csak nem alkuszol ezzel az; 
izével? Ez a tempó nem illenék egy Huszár
hoz ! Add neki, az ördögbe! Azután gyerünk 
a kaszinóba, öblítsd le egy kissé a torkodra 
száradt úti port.

— De, koma . . .
— Na j ó ! Hát csak alkudj tovább. Majd 

ide czipelem az ismerőseidet is néző publi
kumnak. Hadd gyönyörködjenek benne, hogy 
szokott handlérozni egy Huszár Sándor !

— Üsse k ő ! Ide a pénzzel, zsidó!
Mikor a pénz a dolmányzsebben volt, a

bérest hazafelé fordította, maga pedig, verej-
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A válás perczében csak az a tu
dat vigasztal, hogy a megkezdett munka 
minden irányban avatott kezek veze
tése alatt halad majd. a z  ügy diadala 
tehát, amelyért munkaerőmet áldoz
tam, aminek győzelméért annyit fá
radoztam, biztosítva van.

Ez megnyugtat, ezzel a tudattal 
távozom. Ezzel a meggyőződéssel 
üdvözlöm utoljára barátaimat, ismerő
seimet, az én derék tanitótársaimat, 
e lapnak hazafias olvasóközönségét 1

Isten velük ! 11
Berecz Gyula.

__2____________________________________

A nemzetiségi sajtó.
A nemzetiségek ostromolják a 

magyar államiság kapuit. Hazug jel
szavakkal olyan színezetet adnak 
bűnös törekvésüknek, mintha csupán 
az alkotmány sánezai közé kívánkoz
nának. Végczéljuk azonban a pusztí
tás, rombolás s ennek színhelyén 
aztán egy újabb államalakulás. Hogy 
ez minden volna, csak magyar nem, 
az természetes. De ez a czél is csak | 
látszólagos. Nem hangoztatják, csak 
sejtetni engednek belőle valamit — 
azért, hogy megijedjünk tőle. Párt
feleiknek pedig azért, hogy mutassa
nak valamit. Valami újat, nagyszerűt, 
fényeset, ami elvakitsa a tömeget, 
amitől az eszük is megálljon.

Az érdekközösségbe lépett nem
zetiségi agitátoroknak azonban éppen 
erre van szükségük. Alacsony haszon
lesésük leplezésére kell ez. Minél 
vastagabb ostobaságból szövik a kön
töst, amelybe takaróznak, annál ke- 
vésbbé látszik ki alóla a nemtelen 
czél, amelyre törekszenek.

lékes homlokát lörölgetvo, fclbalhigoU a 
kaszinóba.

Itt már egyUtt vollak a mezei hadak. 
Egyik asztalnál csengeti a pohár, a másiknál 
a „nemzeti" járta, aminthogy egy úri kaszi
nóhoz nem is illett máskép.

llamarjába üsszetiiüttok egy uj pártit. — 
Sándor bályánk, ki elcintén nagyon szabódéit, 
negyedóra múlva vigan forgatta a bibliát. 
Mivel pedig akkortájhan kártyázás közben 
enni hóm volt szokás, a játék csak akkor 
végződött, mikor az ökrök ára szépen elúszott.

Neinzetes Huszár .Sándor, mit tehetvén 
egyebet, jó  képet vágott a városi mulatság
hoz, do belsejében forrott az epe, hogy se 
pénze, se ökre. Gondolt nagyot és merészet. 
Kölcsön kért a komájától, akinek ma jó 
napja volt, egy csengő eztist pengőt s meg
indult az ódon megyeház felé. A torniezban 
találkozott a napos huszárral.

— János, akarsz-e megszolgálni egy ezüst 
forintost ?

— Igenis, kérem alássan!
—  Hát hozd ide a derest!
— Igenis, kérem alássan !
Alig fordult, perdült, a deres már is ott

Hát ez a színeket játszó köntös 
nemrégen fölmondta a szolgálatot. 
Nem azt a színét mutatta kifelé, amit 
az alakoskodás diktált volna, hanem 
tulajdon színét mutatta meg. Juriga 
páter elszólta magát. Amikor a ma
gyar állameszméröl folyó polémiában 
a legmerevebh tagadás csúszott ki 
öblös száján, egy pillanatra belesápadt 
ennek hatása alatt, de aztán — ahogy 
lesz, úgy lesz — kiöntötte fekete 
lelkének egész tartalmát. A sulyok 
el volt vetve, visszalopni már nem 
lehetett. Jöjjön, aminek jönni keli. 
És jött, De nem a megtorlás, liánéin 
a nemzetiségi sajtónak teljes kivet- 
kőzése. A kaméleon-bőrt egyszeribe 
levetették és a legképtelenebb hang
nemekben lármáznak most Juriga 
mellett s a magyar állameszme elleu.

Támadásokat eddig is tapasztaltunk, 
de harezmodoruk most már egészen 
elütő jelenségeket tüntet föl. Orv
támadásaik helyett pöff'eszkedö vak
merőséget tapasztalunk, mellyel min
dennel szembe helyezkednek, ami 
magyar. •—• A bombaszt elcsattant, a 
nyomában támadt néma elképedést 
akarják most kihasználni izgatásaik 
terjesztésére. És ebben a törekvésük
ben egyáltalában nem válogatnak az 
eszközökben. Minden eszköz jó, amely 
ezt a czélt szolgálja, legyen bár a 
legocsmányabb, leggaládabb és a 
legsötétebb hazugság. Sőt, mert igaz
ság megtámadásáról vau szó, fegy
vereiket éppen onnan válogatják 
össze, ahonnan az orvtámadók szok
ták meríteni: a hazugságok pocso
lyájából.

Eljárásukban is ezekhez hasonlók.

lerposzkedolt a neinzetes ur előli.
—  János, látod ezt a pengőt?
— Igenis, bérem alássan I
—  Hát én ráfekszem erre a deresro, te 

pedig rám vágsz huszonötöt. Do becsületesen ! 
Érted ?

— Igenis, kérem alássan I
A  páleza suhogott, a neinzetes ur pedig 

nagyokat nyögött a kényelmeden derékaljon. 
De szó nélkül kiállotta mind a huszonötöt.

— Itt a forint, rászolgáltál tisztességesen ! 
De ha eljár a szád, hogy köztünk mi történt, 
akkor jaj a le árva fejednek. Kolródj !

Mikor egyedül maradt, végig tapogatta 
azt a helyet, hol a páleza érte s igy szó lt:

—  Akasztófára való gazember, ezt azért 
kaptad, hogy máskor eszeden légy, s ha két 
szép ökör ára van a gazdád zsebében, ne 
ülj nyugodtan tizenkét órát a kártyaasztalnál. 
Punktum!

Ezzel szedte-vette magát, s fájó szívvel 
s egy tanulsággal gazdagabban bandukolt 
hazafelé s többet nem hajtott ökröt a vásárra.

Hogy ez minden igy történt, élő bizony
ságom van ma is rá.

Gyilkolnak, a mikor a magyar 
állameszme ellen emelt szeutségtörő 
kezeikkel annak elpusztítását ezéloz- 
z á k ! És lopnak, rabolnak, amikor 
egyidőben még azt is megtagadják 
ami ellen törnek, amikor az eszmébe 
vetett bitet is megingatni igyekezvén 
annak létalapjától: a történelemtől 
fosztják meg a magyart! Hiszen lég. 
utóbb már azt olvastuk, hogy az egész 
magyar államiság csak rossz tréfa, a 
magyar államjog hazugság s amire ezek 
a ködképek felépü ltek: a történet nem 
ezer éves, hanem csupán hatvan rövid 
évet számlál!

A tót nemzetiségi lapok most 
egytöl-egyig kéjelegnek ebben az 
általuk összehordott sok piszokban. 
És tehetik is annál bátrabban, mert 
senki sem zavarja őket. Nyugodtan 
nézi el a magyar törvény, hogy azok 
arczába köpjenek! Hiszen legutóbb már 
odáig merészkedtek, hogy nyíltan fölhív
tak minden tollforgató tótól a magyar 
állameszme, a magyar alkotmány, tehát 
a törvényes rend ellen való nyílt lázitásra ! 
Hát van-e még a magyar törvénynek 
ereje ?!

Ezeknek a szomorú jelenségeknek 
— sajnos — nem tudunk más ma
gyarázatot adni, mint a magyarság 
hagyományos nembánomságát, mely 
már-már a törvény fölött őrködni hi
vatott közegeket is hatalmába ejtette. 
Vaktöltések puffogtatásának minősítik 
ezt csupán, melyeknek magvuk nein 
lévén, a szilárd alapokra fektetett 
magyar állam erős bástyáit még csak 
nem is érinthetik s igy hatásuk sem 
leltet. Ezt hiszik. Pedig rosszul gon
dolkodnak, mert bár az első föltevé
sükben igazuk is leltet, de ami az 
ilyen nagyhangú bombasztok hatását 
illeti, azt félreismerni nemcsak köte
lességmulasztás, hanem bűn. Elköve
tett és többé jóvá nem teltető bibi 
mindnyájunk e lle n ! Az agitátorok 
eddig is hazugságokkal dolgoztak, de 
a tízezrekre menő nemzetiségi sza
vazó mutatja, hogy nem minden siker 
nélkül! De amikor már odáig merész
kednek, hogy olvasóik előtt megfosz
tanak bennünket mindenünktől, auti 
államiságunk fö lté te le : történelmilük
től, alkotmányunktól, aztán létjogo
sultságunktól is, akkor már alacso
nyabb színvonalon állunk, mint ők,
akiknek pedig mint „nemzeteknek 
semmijük sincsen! Innen pedig mlir 
csak egy lépés hiányzik oda, ahol 
rámutassanak annak lehetőségére! 
hogy mindazokra az államszervekre, 
miket a magyar nemzet most saját
jának vall, mint „nemzetnek” nekifc



ÍB jogosultságuk van. S igy még 
mj mozdítjuk elő annak a hóbortnak 
megvalósulását, miben ók maguk még 
ma talán nem is hisznek!

Hát lássuk, van-e még a magyar 
törvénynek e re je? '

A tót nemzetiségi tor«KVés«H 
a történeti igazság Világításában.

VII.

Az 1861. évi tót memorandum. — 
A tót Mfttica és gimnáziumok meg

alapítása és egyéb mozgalmak.
Jobb s meggyőzőbb érvek hijján 

e kérvényben is a Szent-István király 
rosszul értelmezett azon mondásával 
hozakodik elő a tót gyűlés, mely sze
rint az egynyelvű ország gyenge és 
törékeny, amit azonban senki sem 
hisz el, mert a gyakorlati élet épp 
ennek ellenkezőjét mutatja, de maga 
ez az elmélet nem állhat meg az ész 
szigorú itélőszéke előtt, mivel egy 
másik, a tapasztalatban gyökerező 
elmélettel ellenkezik, amely szerint a 
heterogén elemek a széthúzást, a 
gyenge ellenállási képességet, — a 
homogén elemek ellenben az össze
tartást, az erőt jelentik. Soha parti- 
kulárizmus országot, nemzetet erőssé, 
hatalmassá nem tett és nem is fog 
tenni s ha — nyelvi és nemzetiségi 
tekintetben — a soknyelvű Ausztriát 
összehasonlítjuk az egynyelvű Német
vagy Francziaországgal, eleget tudunk.

Ez a kérvény nem is győzte meg 
sem az országgyűlést, sem a királyt 
a tót túlzók vélt igazairól, s bár 
Moyses püspök külön fölterjesztésben 
és személyesen is támogatta azt a 
királynál, eredménye nem lett s nem 
is lehetett, mert Magyarországnak apró 
területekre, nemzetiségi szigetekre 
való feldarabolása nem állt senkinek 
sem érdekében, sem a nemzetnek, 
sem pedig a dinasztiának, már pedig 
a nemzet és a vele egybeforrt di
nasztia érdekei mégis csak előbbre 
valók, mint egy pár száz tót fauati- 
tikusnak utópisztikus álmai és — 
bogarai.

Hogy pedig itt csak néhány száz, 
vagy hát — némi tóditással — néhány 
ezer tót túlzó óhajairól lehet szó, 
bizonyítják azok a sűrű tiltakozások 
a hazafias tót nép részéről, amelyek 
a memorandumot követték.

A sok tiltakozó felirat közül itt 
csak Trencsén város közönségének 
feliratát közöljük, amely szóról-szóra 
ekképen hangzik:

»411. sz. Mélyen tisztelt képviselő
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ház Nagyra becsűit honatyák! Azon 
természet szülte örök igazság alap 
elvéből indulva — miként egy nem
zet akarata, óhajtása és kívánalma, 
az őssznemzet egyes tagjainak esz
méletében, mint a korszelleme a tör
tént tanúsága szerint ősszhangzóan 
szokott nyilvánulni, bátorkodunk Sz. 
kir. Trencsén Városnak tótajku, de 
magyar szellemű és érzelmű — ma
g y a ra jk  testvéreinkkel elválasztha
tatlan s örök időkre összefort kap
csolatban lévő — összes lakosság 
nevében a mélyen tisztelt képviselő- 
ház szine eleibe járulni s a Turócz 
szent Mártoni magány értekezlet által 
beterjesztendő Memorandum ellen, 
kővetkező ünnepélyes óvasunkat ki
nyilatkoztattuk — Mi, kik a felső 
Magyarországi tótajku testvéreinkkel 
mindég karöltve járni, szeretett ha
zánk érdekében mindég egyetérteni 
szoktunk ; miután szivünkben oly ter
mészet szülte akarat, óhajtás és ki
vánalom; mely a felső Magyarországi 
összes tótajku lakosság a magyar 
ajkú testvéreink iránti viszonyát, uj 
formában óhajtó megalapítását egy 
közös akaratnak kifolyása lenne, s 
melynek realizálásán összhangzó nem
zeti íügne nem nyúlványéit; nem 
valljuk és nem is vallliatjuk a Túrócz 
Szent Mártoni magány értekezlet 
következtében formulázott memoran
dumnak kívánalmait oly sajátunknak, 
mint a melyeknek hozásánál városi 
közönségünk és felső Magyarországi 
tótajku lakosság is képviselve, akár 
közvetve, akár közvetlenül részt vett 
volna. -— És igy mivel ezen kívá
nalmak, csak egyes egyéniségek, te
hát csak egy oly töredéknek, már 
ismét újra megkezdett fondorkodásai- 
nak rögzött kifolyásai; kik mint már 
számtalanszor úgy jelenleg is, a felső 
Magyarországi tótajku lakosság- ve
zetőévé magokat feltólni akarták, 
alkotmányos szabadságunkat füg
getlenségünket a nemzetiség pa
lástjába burkolva, csupa önérdek 
hajhászatból egy absolut hatalom 
kezébe játszani nem iszonyodnak; 
tiltakozunk tehát különössen a ma
gyar földterület azon részének melyen 
a tótajkuak laknak „felső magyar- 
országi tót kerület" elnevezése s 
netalán városunk területének is abba 
leendő beolvadása, mint a Magyar- 
országterületének politikai fen állá
sában csorbát okozni akaró szándok 
ellen; tiltakozunk ezen tót kerület 
számára külön váltó, és külön feleb- 
bezési törvényszéknek felállítása, és 
a névszerint megnevezendő megyék

ben a tót nyelvnek kizárólagos hasz
nálása, áltáljában az egész memoran- 
elve és szelleme ellen, mely soha 
nemzeti öntudatunknak kifolyása nem 
vólt, és nem is lesz. — Midőn tehát 
magyarajku testvéreink irányában oly 
frigybe — mint Jákob fiai testvérük 
Jósef ellen szövetséget kötve, s ez 
által nyomort, éhséget, és más Isten 
büntetését magukra vonták — lépni 
nem akarunk; emlékezetben tartva, 
a 900 évet felül haladó múltat, mely
ben magyarajku testvéreink folytonos 
egyetértésben éltünk, jó és bal sors
ban mindég egyenlően osztoztunk és 
soha elválási viszketegségtől vezérel
tetve nem valánk: eimulasztathatlan 
polgári szent kötelességünknek tart
juk, a Turócz Szent Mártoni magány- 
értekezlet ellen teliyes leszállásun
kat kijelenteni, és a mélyen tisztelt 
képviselőház irányában — mely már 
első felszólalásában kijelelte azon 
elveket, midőn a már és elfogadott 
feliratban kijelenté, hogy a hon külön 
ajkú polgárainak kész megadni mind
azt, mi az ország területi és politikai 
szét-darabolása és a törvényes ön
állóság koczkáztatása nélkül megad
ható — a nemzeti kérdések bölcs 
belátása szerinti szerencsés megoldása 
érdemében teljes bizalmunkat aláza
tos tisztelettel kinyilatkoztattni. — 
Magunkat atyai kegyeikbe ajánlva, 
maradunk Trencsénben, az 1861. év
ben Junius 15-én tartott képviseleti 
közgyűlésünkből a mélyen tisztelt 
képviselő háznak alázatos szolgái, sz. 
kir. Trencsin városnak közönsége."

A vármegyék a nemzetiségi 
izgatások ellen.

A legutóbb lezajlott válságos idők moz
galmai igen sok Üdvös tanulságot teremtek 
a magyarságra nézve. Megtanullak első sorban 
azt, liogy ily fékevesztett büntetlen izgatás, 
mint aminőt a nemzetiségek közt nemrég 
tapasztaltunk, csak oly politikai züllésnek leltet 
a gyümölcse, melybe a nemzetet — tisztán 
önérdekből — az osztrák erőszakoskodás ker
gette. De a közelmúltban megtanultuk azt 
is, hogy a hazai nemzetiségekre, mint testvé
reinkre, nehéz viszonyok közt nem számítha
tunk, mert ezek egy követ fújva ellenségünk
kel, gyengeségeinket mindig a maguk hasznára 
iparkodtak kitiknázni.

Hogy ez igy van, legszebb példa erre a 
legutóbb lefolyt képviselőválasztás küzdelmei, 
amikor az alkotmányellenes időszakban szaba
don megalapozót! magyarellenes izgatás teljes 
mivoltában mutatkozott.

Úgy látszik azonban, hogy a magyar nem
zet végre öntudatra ébred s felveszi az elbi
zakodottan odadobott keztyllt s oly retor
ziókra készül, melyekre a lelketlen izgatók 
minden bizonnyal rászolgáltak. A példaadás
ban elöl jár Temesvdrmegye, mely a f. évi
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május hó 7 én tartott rendes közgyűlésében 
foglalkozott a nemzetiségi izgatások kérdésé
vel s a képviselőházhoz beadott feliratában 
törvényes utón akar gátat vetni az izgatás 
lehetőségének, mert — úgymond — nemzeti 
öngyilkosság nélkül nem nézhető tovább, mint 
horaályositják el büntetlenül a lelketlen nem
zetiségi izgatok a nemzeti egység első felté
telét : a hazafiságot és mint lázitják az egyéb
ként nyugodt, békeszeretö népet. Nem szabad 
összetett kezekkel néznünk és eltűrnünk, 
hogy e fekélyek miként izgatnak a magyar 
állameszme ellen s miként gyengítik az egy
séges nemzeti jelleget.

Az ügyvédek és papok járnak jó  példá
val elöl, ép azok, kiket az egyházi és az 
ügyvédi fegyelmi hatóságaik az ily közveszé
lyes agitálásban meg nem akadályozhatnak, 
vagy ineg nem akadályoznak, a magyar 
büntetőkönyv e tekintetben pedig annyira 
hiányos, hogy attól efféle agitálással Üzlet
szerűen foglalkozhatnak anélkül, hogy csak 
a hajuk szála is meggörbülne.

Ep ezért a magyar büntető törvénykönyv 
módosításával akar a bajon segíteni. Neveze
tesen: a 153, szakasz azzal volna kiegészí
tendő, hogy nemcsak az osztály, nemzetiség és 
hitfelekezet fegyveres megtámadására alakult 
csoportosulás minősíttetnék lázadásnak, hanem 
a politikai pártok s a választók tömegének 
megtámadása czéljáhól alakult csoportosulás is, 
mert, úgymond, ha ezen közveszélyes csopor
tosulás nem minősíttetik lázadásnak, büntet
lenül marad mindaddig, mig valamely specziális 
büntető cselekmény el nem küyettetik.

A büntetéssel járó mellékbüntetés a poli
tikai jogok gyakorlatának felfüggesztése le
gyen, mert helytelen, hogy azok, kik politi
kailag annyira éretlenek és jogaikkal annyira 
visszaélnek, a politikai jogok gyakorlatában 
továbbra is meghagyassanak.

A büntető törvénykönyvnek az izgatásra 
vonatkozó 172. szakaszát azzal tartják kiegé- 
szitendőnek, hogy a politikai pártok és a 
választók elleni izgatás is büntetendőnek nyil
váníttassák, az izgatás főbüntetése szigorittas- 
sék s mellékbüntetéskép a hivatalvesztés és 
a politikai jogok  gyakorlatának felfüggesztése 
is megállapittassék. Mert, úgymond, ha a tör
vény ekkép kiegészíttetnék és szigorittatnék, 
nem történhetnék az, hogy az izgatás miatt 
egy-két havi államfogházra ítélt ügyvédek és 
papok állásaikban és politikai jogaik gyakor
latában meghagyatva, a büntetés kiállása után 
is kiváltságos minőségükben továbbra is sza
badon izgassanak. Ha demokratikusabb bün
tetéssel sujtatnának, óvatosabban bánnának 
a saját meg nem érdemelt nagy szabadságuk
kal s nagyobb tiszteletben részesítenék a 
mások szabadságjogait is.

Kimondandó volna továbbá az is, hogy 
az izgatáson kapott lelkészek az 1898, évi 
XIV. t.-cz. 7-ik szakasza értelmében nem 
részesülhetnének jövedelm i kiegészítésben s 
ha abban már részesültek, azt elvesztik.

A polgárok választási joga  ellen elkövetett 
178. szakasz szigorítandó és kiegészítendő 
volna akkép, hogy a z : aki valamely válasz
tót, az ellene, vagy valamely hozzátartozója 
ellen elkövetett erőszak, vagy fenyegetés ál
tal választási jogának szabad gyakorlatában 
megakadályoz, vagy megakadályozni szándé
kozik stb. . . .  a választási jog megsértésének 
vétségét követi el és három évig terjedhető 
fogházzal büntetendő. Ha pedig ezen vétséget
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többen együttesen követik el, egyenként 
ugyanazzal a büntetéssel büntetendők akkor 
is, ha az erőszak, vagy a veszélyes fenyege
tés nem egyes meghatározott választó, vagy 
választók ellen, hanem általában bizonyos 
párthoz tartozó, vagy bizonyos jelöltre szavazó , 
vagy szavazni szándékozó választó, vagy vá
lasztók ellen irányul.

A választói jog megsértésének vétségét 
követi el és egy évig terjedhető fogházzal 
és 2000  koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő az is, aki valamely választót azért, 
mert bizonyos jelöltre szavazott, a választás 
után szóval, vagy tettel bántalmaz, vagy 
hozzátartozóját bántalmazza és cselekménye 
súlyosabb beszámítás alá nem esik. Ha pedig 
ugyanezen vétséget többen együtt követik el, 
egyenként ugyanazzal a büntetéssel bünte
tendők.

Üdvös és hasznos volna az ekkép keresz
tül vitt módositás, mert számtalan esetben 
tapasztaltuk, hogy a fanatizált tömeg a vá
lasztások után tehetetlen dühében ártatlan 
embereket, sőt nem is választó egyéneket, 
asszonyokat és gyermekeket bántalmaz, gyú j
togat, rabol csak azért, mert valaki nincs az 
ő politikai hitvallásával egy nézeten. Itt van 
Liptómegye, hol a választások után hetek 
múlva is napirenden voltak a gyújtogatás 
által okozott tüzesetek.

Végül szükségesnek mutatkozik az 1899. 
évi XV. t.-cz. 170. szakasza első bekezdésé
nek a következőkép leendő módosítása is : 
Az a lelkész, vagy vallásszertartás teljesítésére 
jogosított, vagy egyházi tisztséget viselő más 
személy, aki a vallás szertartásainak végzé
sére rendelt helyiségben, vagy ily helyiség 
előtt, vagy pedig vallásos jellegű gyülekeze
ten a választás eredményének befolyását ezélzó 
nyilatkozatot tesz stb. szintén vétséget követ el.

Szépen indokolt kérelmüket a következő- 
kép fejezik b e : A jövendő választások tisz
taságának biztosítása és főkép a magyar 
állameszmo s a magyar nemzet elleni izgatások 
korlátozása érdekében az ajánlott módosítások 
mentői előbb törvénybe iktatandók, nehogy 
a hazafiatlan nemzetiségi agitátorok tovább is 
büntetlenül folytathassák haza és nemzetelle
nes Uzelmeiket s aknamunkájukkal pusztító 
lángot élesszenek ott, ahol még csak parázs - 
lanak a nemzetiségi érzések.

Mi. akiket szintén a nemzetiségi izgatások 
árja csapkod, akik tanúi vagyunk a napról- 
napra elharapódzó gyűlölködésnek, örömmel 
csatlakozunk a temesiek által benyújtott fel
irathoz. De ez még nem minden, mit o téren 
tennünk kell. A népet kell kioktatnunk, a 
népet kell kitanitanunk, a nép szivéhez kell 
férkőznünk — és ennok módját kell ejteni 
mielőbb s be kell nekik bizonyítanunk, 
hogy mi akarjuk boldogulását, nem azok, 
kik hangzatos frázisokkal, bolonditó jelsza
vakkal megmételyezve, jobb  érzésüket saját 
czéljaikra aknázzák ki becsületes jóhiszeműsé
güket.

A Felvidék.
Hogy milyen viszonyok vannak az ország 

határszélein, hogy mennyi ott a mindenféle 
idegen, az valójában csak a határrendőrség 
felállítása óta észlelhető, ü gy  látszik, a szom
széd osztrák tartományok az ország e részeit 
gyarmatnak nézik s ide rándulnak boldogulást 
keresni. így például a zsolnai m, kir. határ
széli rendőrkapitányság hatásköre alá eső te

rületen is töméntelen az idegen. Van itt morva 
német, cseh, orosz, lengyel, sőt olasz is, ügy 
hogy a zsolnai határrendőrség, daczára, hogy 
a külföldiek belelentését csak április hó kö
zepe óta követeli, eddig is körülbelül 050 
lakhatósági bizonylatot állított ki, néhány 
százra tehető azok száma, kiknek Ugye fo. 
lyamatban van és százat meghaladja azok 
száma, kik a bekövetelt — tehát okvetlen 
szükséges — okmányok be nem szerzése vâ -y 
be nem szerezlietése miatt az országból önkén* 
eltávoztak. Kihágási ügy is a bejelentések 
elmulasztásából eddig 195 merült fel. Kiuta
sítva lett az országból 20  egyén, 1 1-nek az 
ügye tárgyalás alatt áll. Egyébként ezek a 
számok megközelítőleg sem érik el azt a szá
mot, amelynek lenni kellene, ha a kapitány, 
ság elegendő személyzettel rendelkeznék 
mivel nagyon sok idegen marad bejelentet
lenül, részint tudatlanságból, részint a pán
szlávizmus szülte rosszindulatból. Némelyek 
ugyanis magyar hatóságokkal átalják az 
érintkezést. A  mulasztások elkövetőit csak 
úgy lehetne leleplezni, ha a rendőrközegek 
a helyszínen gyakorta megfordulnának, ez 
pedig egy kapitány, egy segédfogalmazó, 
egy fogalmazógyakornok, egy felügyelő és 
egy irodasegédíisztből álló személyzettel nem 
lehetséges 244 községre, 173 tanyára, 83 több
kevesebb lakossal biró s többnyire az ország 
határán levő, nagyrészt, külföldiek által lakott 
irtványra kiterjedő hatósági területen, mert 
a munka igy is felette sok. A kihágási 
ügyeken kívül eddig a kapitányság ügydarab 
szama —  daczára, hogy ad numerinu számok
kal dolgozik — 3000 felé jár s hozzá ez 
nagyrészt április közepe óta érkezett a hiva
talhoz s miután dijnok sincs, a fogalmazási 
személyzet, másolással is kénytelen foglalkozni.

Ami az idegenek foglalkozását illeti, kevés 
kivétellel iparosok, gyári munkások s gyári 
tisztviselők, akik ugyancsak szépen keresnek, 
mig a magyar kereset hiányában kivándorolni 
kénytelen. Sok gyári munkás van, akinek 
több a keresete, mint amennyit az állam egy 
jogvégzettséggel biró X -ik  fizetési osztályba 
sorozott hivatalnokának fizet. A  gyári tiszt
viselők közt pedig több van, akinek fizetése 
a miniszteri fizetést túlhaladja. Szombati 
napokon, valamint minden hó 1-ső napjaiban, 
mikor a fizetések vannak, a posta nagyon 
sok pénzt szállít ki az osztrák tartományokba, 
ezen összegek votekednok az Amerikából 
hozott összegekkel. De hát a gyárak is jó 
részt idegenből ideszakadt emberok kezein 
vannak, akik szívesebben pártolják a magok 
véreit, még tanonezokat is külföldről hoznak 
he. így  persze nem támadhat soha megfe
lelő szakképzett magyar munkásosztály. Ez
az egyik főoka ama sokszor hallott 1 mász
nak, hogy nincs szakképzett magyar munkás. 
Alkalmazzanak tanonczokul magyar fiukát, 
majd lesz: mert csak a magyar is bir annyi 
értelemmel, mint a cseh meg a morva, hogy 
el tudja sajátítani a tudnivalókat. Másreszt 
nemcsak a használható elein ide özönlik be,
hanem az elzüllött osztrák iparosok egyrésze 
is itt üt tanyát. Hány van köztük, aki még 
a hatóságok előtt is teljesen berúgott s le
rongyolódott állapotban jolenik inog, lakhelyén 
pedig verekedik, garázdálkodik, szidja a 
magyar hatóságokat ok  nélkül s a nemzet
ellenes tanoknak legbuzgóbb terjesztője.

Különben erre 
nagy. Csaczánál f.

felé
január

kivándorlás 13
hó 16-tól
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május veséig az ország minden részéből út
levéllel 19331 ember lépte át a határt. A 
troncsénteplai kirendeltség, mely április hé 
éia működik, közel 20 0 0  kivándorlási esotot 
bonyolított le, hanem aztán mennyi azok 
száma, akik útlevél nélkül távoznak, az Isten 
a megmondhatója, mert itt a zsolnai határ
rendőrkapitányság területén a Kralován- 
Szuchahora-Szaybuscli útvonal kirendeltséggel 
ellátva nem lévén, ezen körülmény nagyon 
gyöngén ellenőrizhető. A Felvidékről eddig 
arrafelé mennyi hadköteles hagyta ol hazá
ját, azt a folyamatban levő sorozások fogják 
majd kideríteni. Az ellenőrzés annál is 
nehezebb, mert az útlevél nélkül kivándorolni 
szándékozók mindenféle furfangokhoz folya
modnak, hogy a hatóságot kijátszhassál 
Szerszámokkal is ellátják magokat, hogy 
Németországba menő mezei munkásoknak 
ismerjék el őket, másrészt az ellenőrző állo
másokat kikerülve, gyalog igyekeznek czél- 
hoz jutni. Hogy a külszolgálatban járó rendőr
közeget, vagy csendőrőrjáratot tévútra 
vezessék, olyat is megtesznok, hogy összeáll
nak többen, mint bucsujárók, kegyhelyre 
zarándokolok s kereszttel, énekelve vonulnak 
kifelé az országból. A levelezést is a Missler- 
féle tiltott kivándorlási ügynökségek és az 
itteni titkos ügynökök közt, — mivel a postán 
küldött levél könnyen gyanút kelt s nyomra 
vezet- a ki- és bevándorlók közvetítik. A 
visszatérők közt sok a kivándorlásra csábitó, 
aki csak azért jön  bo újra Missler költségén, 
hogy kivándorlókat toborzzon s velők újból 
útra kél, amiért ő províziót kap. Persze 
mindezeket konstatálni felette nehéz dolog, 
de azért már eddig a zsolnai in. kir. határ
széli íendőrkapitányság 65 zugügynöknek 
jött nyomára, kik közül 41 már el is vette 
érdemelt büntetését.

Amint a felsorolt vázlatos adatokból is 
látszik, a határrendörség, jolenlegi kezdetloges 
szervezete mellett is —  daczára kis létszámá
nak s bár rendőrüket és defektiveket nélkü
lözni kénytelen — felette fontos feladatot 
teljesit s ha az intézmény teljesen ki lesz 
építve, amit a jelenlegi nagy minisztérium 
egyik büszkesége, gróf Andrássy Gyula bel
ügyminiszter, ha ideje és az anyagi nehéz
ségek engedik, bizonyára meg is tcend, a 
határrendörség egyiko lesz a legelső, leg- 
magyarabb, leghazafiasabb intézményeknek.

H Í R E K .

Magyarház.
Aki a magyar társadalom ügyét 

igazán szivén hordja, lassankint be
látja, hogy a Magyarház kérdésének 
megoldása immár elodázhatatlan tár
sadalmi szükségét képezi. Ma már 
tömören sorakoznak e kérdés mellé 
még azok is, akiket talán eddig némi 
elvi ellentétek választottak szét s kéz
kezet fogva, iparkodik e fontos ügy 
megvalósításán közreműködni.

Mi a magunk részéről nem fogjuk 
elaludni hagyni a kérdést! De erre 
szükség, úgy látszik, nemi is lesz, mert 
a Magyarház ügye oly kezekbe van 
letéve, kiknek fáradhatatlan llgybuz- 
gahna küzismeretes, másrészt pedig 
-oly egyéniségek helyeslésével talál

kozunk, kiknek nagylelkű áldozat- 
készsége már magában véve is elég 
biztosíték arra, hogy ez a Magyarház 
fel fog épülni.

Eddig még csak a megye határain 
belül igyekeztünk ez ügyben propa
gandát csinálni, de ha szükségesnek 
mutatkoznék, rajta leszünk, hogy az 
egész ország magyarsága szeretettel 
ölelje fel ügyünket s tudjuk bizonyo
san, hogy a napi sajtó is mellénk 
szegődik e kérdésben fegyvertársul. 
Erre már is vannak biztosítékaink!

Legyen rajta mindenki, kinek 
szive a magyarság ügyéért igazán és 
önzetlenül lüktet, hogy e kérdésben 
minden egyebet félre téve, jobb ügy
höz méltóan egyesüljünk.

Ezek előrobocsátása után beszámolunk az 
épitőbizottság múlt hétfőjén délután tartott 
üléséről. A főispán, mint a bizottság elnöke, 
röviden előadta, hogy mit végzett eddig ez 
ügyben s a kérdés további megvitatására a 
jolen voltakat tiivta tel. A bizottság tagjainak 
nézete leginkább abban tért el, hogy a 
Magyarház részvényekre, vagy pedig köz- 
birtokossági alapon épittossék fel. Többek 
hozzászólása után a küzbirtokossági alap fo 
gadtatott el, de azzal a hozzáadással, hogy az 
egyesek által kamatuélkül adományozandó 
töke a Magyarház jövedelméből sorsolás ut
ján 50 év alatt visszafizettessék. A törlesztési 
tervezet kidolgozására Hoffinann Ede, Borbély 
Kálmán, Turczer János, Steiner Samu és Fisoké r 
Annin urak küldöttek ki azzal a kötelezett
séggel, hogy ezen tervezet a f. hó 25-én, 
délután 2 órakor megtartandó értekezletnek 
okvetlenül bemutatandó lesz. Az építendő 
Magyarház alaptőkéje 200 ezer koronában 
irányoztatok elő.

Az állami tanitók bnosuzása Folyó hó
23-án vonult föl a turóczi állami elemi tanitók 
30 tagú tisztelgő küldöttsége Katosska István 
felsőturcseki igazgató vezetése alatt, hogy 
áthelyezett főnöküktől, Bereez Gyula kir. 
tanfelügyelőtől elbúcsúzzanak. Katosska szép 
beszédbon köszönte meg távozó főnökük jó 
indulatú, de erélyes tevékenységét, mellyel 
a tanitók erkölcsi, anyagi és társadalmi 
helyzetének javításán munkálkodni soha meg 
nem szűnt. A tanitók őszinte sajnálatát tolmá
csolja a veszteség fölött, mely a tanfelügyelő 
távoztával nemcsak a tanítókat, de a tan
ügyet is éri, s amit csak a tőle elsajátított 
munkaszeretet, kötelességtudás s a reá való 
szivélyos visszaemlékezés fog némileg enyhí
teni. A  kir. tanfolügyelő válaszában kifejti, 
hogy ha mint hivatalnoknak Turóczvármogye 
tanügyét emelnie sikerült, azt a közös mun
kálkodásnak tudja he, melyből a tanitói kar 
mindig kivette részét, mint ember is szívesen 
fog visszaomlékezni munkatársaira, akik őt 
minden nomes törekvésében készséggel támo
gatták. Nyugodtan távozik — úgymond — 
Turóczinegyéböl, mert tudja, hogy az állami 
tanitói kar ezután is csak olyan buzgósággal, 
olyan hazafias lelkesedéssel fogja a magyar 
nemzeti kultúra szent ügyét munkálni, amint 
azt oddig totte. Az ünneplés a távozó kir. 
tanfelügyelő lolkos éljenzésévol ért veget.

Vizsgálat Hllnka plébános jgyében. 
Annak idején mogirtuk, hogy Pdrvy Sándor 
szopesi püspök, Hlinka András rózsahegyi 
plébános ellen' nemzetiségi Uzelmei miatt

vizsgálati indított s hogy a kath. gimnázium
nál viselt folUgyelői állásától is felfüggesztette. 
Most, mint nekllnk Rózsahegyről Írják, a püs
pök megbízásából Horváth Viktor kanonok 
és dr. Rolnay Ferencz, iglói plébános, Rózsa
hegyen jártak, ahol a pánszláv Uzelmekkel 
vádolt IIUnka plébános ügyét vizsgálták m eg. 
A két püspöki kiküldött a kath. körben 
valamennyi községből kihallgatott embereket, 
akiknek vallomását jegyzőkönyvbe foglalták. 
A pánszláv propaganda főemborei most mind 
Rózsahegyen tartózkodnak, ahol sürü tanács
kozás folyik közöttük. E hírünkkel egyetem
ben megemlítjük, hogy az amerikai pánszláv 
papok közöl többen, szeretőtökről és ragasz
kodásukról biztosították a nemzetiségi apostolt, 
melynek egy helybeli tót, újságban adtak 
kifejezést. Jó lenne, ha valami plébániát 
biztosítanának inkább neki, mert valószínű, 
hogy szerencséjük lesz ebhez az úrhoz, ha 
Párvy püspök kifelé találja fordítani a szekero 
rudját.

H elyreigazítás. Múlt számunkban tévesen 
azt irtuk, hogy a Stuhnyafürdön elhalt 
Jeszenszky Danóné volt az, ' aki „Tem érdek* 
álnév alatt igen sok és maradandó becsli 
dolgozatokkal ajándékozta meg irodalmunkat. 
Ez a híradás ily formában egy kihagyás 
következtében tévesen kezeltetett le, mert 
nem a boldogult, hanem ennek köztiszteletben 
álló nagynevű férje, Jeszenszky Danó irt és ir 
„Tem érdek* irói név alatt.

öngyilkossági kísérletek. A folyó hó 22-én 
délután egy ismeretlen, jó l öltözött munkás 
a D ula-féle kertben felakasztotta magát. Az 
arra járó diákok közöl Zányi Loránd, Zányi 
Kálmán dr. fia észrevette a szerencsétlen 
függő alakot s még idejekorán levágta S 
rögtön a csendőrségre szaladt. A helyszínén 
megjelent csendőrök vallatóra fogták az ön
gyilkosjelöltet, do ez oly szokatlan és zava
ros feleleteket adott, hogy kénytelenek voltak 
az előhívott orvossal a delikvens elmebeli 
állapotát megvizsgáltatni. A vizsgálat során 
megállapítást nyert, hogy a szerencsétlen ember 
örült. További intézkedésig a helybeli kór
házba szállították. — Csernyánszki Mária 
lászlófalvi cselédleány ismeretlen okból kék 
gáliczoldatot ivott s most a halállal vívódik.

Jehllcska tisztelendő nr kiszólásai. 
Jehlieska urnák, úgy látszik, fejébe szállt a 
dicsőség, mert már nem éri be a képviselő- 
házzal, hanem az otthoniakat is boldogítja 
ostoba kiszólásaival. Legutoljára Csesztén tar
tott ismét beszédet, melyen elmondotta, hogy 
nem beszámolót akar mondani, hanem csak 
azért jött, hogy választóinak hozzávaló bizal
mát mogköszönjü és uj erőt merítsen a 
további küzdelemre a képviselöbázban. A 
tótoknak számuk arányához képest legalább 
hatvan képviselőt kellene a parlamentbe kül
deniük, mert hatvan választókerületben vannak 
többségben. A múlt évi választáson mindössze 
egy tót képviselőt választottak. Az idén már 
botén vannak, mert a tót nép egyes helyeken 
kozd ébredezni. Pozsony megy o, úgymond, 
szép példát adott tót népünknek, mert annak 
adja szavazatát, aki érte harczolni kész, akár 
élete árán is. Idővel majd a tótok hatvan, a 
románok nyolezvan, a szerbek barmincz, a 
németek tiz-t,izennégy mandátumot fognak 
kapni s akkor majd szövetkezve, mi leszünk 
az óriás, akitől minden embernek meg kell 
ijednie. Most pedig, tisztelt testvérek, el 
akarom nektek mondani, hogy már ez alatt
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* rövid idő alatt is minő sikereket értünk el. 
Nagy czéljainkat még nem érhettük el, mert 
igen kevesen vagyunk és nagy óriással 
állunk szemben. De mégis nagy dolgot 
értünk el. Eddig azok az urak ott Bpesten 
nem is tudták, hogy mi tótok is vagyunk s 
tót nép is van. Most egyszerre összeült a 
képviselöház s ha szónokolt valaki és nézték 
ki az, csak azt látták, hogy mindig mi beszé 
lünk. No lett erre nagy harag és kiabálás, 
különösen a Kossuthisták között. Ezek annyira 
megharagudtak, hogy amikor pán Blaho 
beszélt, egy Kossuthista annyira meghara
gudott, hogy megütötte a szél. Beszédeinkkel 
arra kényszeritettük a miniszterelnököt, hogy 
válaszoljon. De mi mégis megvontuk bizal
munkat a kormánytól, mert Wekerle a nem
zetiségi törvényről szólva, kijelentette, hogy 
ezt a törvényt nem fogja végrehajtani. Azon
ban sok Ígéretet tett nekünk, ami által kötve 
van. Ha nem tartja meg Ígéretét, akkor 
szavánál fogjuk. — Ezek után még ezek meré
szelik hangoztatni, hogy más butítja ezt a 
népet. Ehhez mégis csak pof? kell!

Harmadosztály a gyorsvonatokon. A
szegényebb sorsú nép egy rég óhajtott vágya 
lépett a megvalósítás stádiumába. Ugyanis 
amint hírlik, Kossuth Ferencz kereskedelem
ügyi miniszter elrendelte, hogy harmadosztályú 
kocsikkal kísérletezéseket folytassanak, 
mennyiben nehezítik meg a kocsik az egyes 
gyorsvonatok súlyát. A kísérletezést a napok 
bán a Máv. budapest-marlieggi és budapest- 
brukki vonalain kezdik meg, egyelőre még 
személyszállítás nélkül.

Neyhauss gróf perújítása. Amint hírlik, 
Neyhauss gróf, kinek Ugye a most lefolyt 
törvényszéki tárgyalásokból eléggé ismeretes, 
a bünperben perújítással él s a besztercze- 
bányai törvényszéknél kérni fogja a bünper 
ujrafelvételét. hogy teljes világításba helyezze 
a titokzatos ügyet. A gróf el van tökélve, 
hogy kikutatja az igazi bűnöst.

A predmóri Ima ház építése. A predméri 
imaközség lapunk utján mond köszönetét 
Graber Jakab helybeli kereskedőnek azon 
fáradhatatlan buzgalmáért, melyet az izr. ima
ház felépítése érdekében kifejtett. Graber 
Jakab gyüj'öivén a következők adakoztak: 
Graber Jakab 10 korona; Perl H., Perl N., 
Fischer Ármin 5— 5 korona; Fischer Lajos. 
Wix Miksa, Grossmann M., Kuffler Zs., Spitzer 
Mór, Schultz L., Strauss A., Büchler A.. 
Hollander S. 2— 2 korona; Weil S. 40 fii].; 
az izraelita hitközség 2 0  korona.

Halálozás. Klimacsek Mihály mosóczi 
sajtgyáros hosszas szenvedés után a folyó hó 
21. reggel elhunyt. Temetésetegnap, szombaton 
délután ment végbe ismerőseinek s számos 
jó  barátjainak részvétele mellett. Az elhunyt
ban Huddk Endre megyei állatorvos apósát 
gyászolja.

Nyári mulatságok. A Felsőmagyarországi 
Köolajfinomitó Részvény társaság munkásai 
folyó évi junius 24-én, ma délután a jahod- 
niki ligetben nyári tárczmulatságot rendeznek. 
Kivonulás délután 1 és fél órakor. Belépti 
dij uraknak 1 korona, hölgyeknek 80 fillér. 
—  A körmüczbányai katholikus legényegye
sület 1906. julius 1-én. vasárnap, a „Lövő- 
egyesület* helyiségében Kristóff József zene
kara mellett nyári tánczmulatságot rendez. A 
mulatság kezdete délután 4 órakor — Laufcr 
Nándor tánczlanitó tanítványaival folyó évi 

junius hó 30-án a „D om “ -szálló dísztermében

zártkörű tánezvizsgát rendez, mely után 
tánczmulhtság lesz. Kezdete este 8 órakor. 
Belépti d i j : személyjegy 2 korona, családjegy 
4 korona.

A nemzetiségi Izgatások gyfimölose
Liptószentmiklósról Írják nekünk, hogy a 
legutolsó képviselőválasztások alkalmával foly
tatott nemzetiségi izgatás gyümölcse megye- 
szerte elszomorító jelenségekben mutatkozik. 
A szegény lót nép annyira fanatizálva van. 
hogy a most lefolyt iskolai záróvizsgálatokra 
a szülők gyermekeiket nem eresztették az 
iskolába, hol természetesen magyar volt a 
tanítási nyelv. Mindenütt azt hangoztatják, 
hogy az iskolába járó gyermekek kizáró
lagosan csak tót nyelven oktattassanak.

Stnbnyafürdőn a fürdőidény a maga 
teljességében megindult. A fürdő agilis bér
lő je  mindent megtett, hogy a vendégek jól 
érezhessék magukat. Az étterem és fürdők 
teljesen átalakítva készen állanak és ma már 
a modern fürdő benyomását teszi Stubnyafürdő. 
A fürdői élet élénkítésére ma kezoi meg 
működését a hajdúböszörményi czigányzene- 
kar, amelyet közönségünk jó  híréből már is 
ismer. Be van rendezve a ezukrászda, mely 
mindenféle hűsítővel látja el a vendégeket. 
Itt az ideje, hogy a Felvidék közönsége fel 
karolja ezt a szép helyet, ahol most már 
nemcsak a betegek kereshetnek gyógyulást, 
de az egészséges embereknek is kellemes 
szórakozási helyül szolgálhat.

Előfizetési felhívás.
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőinket, 

kiknek előfizetésük e hó végével lejár, hogy 
előfizetésüket mielőbb megújítani szívesked
jenek.

Azon t. előfizetőinket pedig, kik előfize
téseikkel hátralékban vannak, ezúttal is tisz
tilettel kérjük, hogy hátralékaikat mielőbb 
rendezni szíveskedjenek.

A „ Felvidéki Híradóu előfizetési ára: 
Egész évre 8 korona Félévre 4 korona.

Tisztelettel
A Felvidéki Híradó* kiadóhivatala.

ISKOLAI ÜGYEK.

A szuesányi evaiig. iskola dolgai.
— Levél a szerkesztőhöz. —

A szuesányi evang. iskola növendékei a 
folyó hó 17-én juniálist tartottak. Ez alkalom
mal a felnőttek közül is többen resztvettek 
a mulatságon. Dehogy is ne? Minden oly 
polgár, aki tót. inget, visel, kötelességének 
tartotta ott megjelenni. Es mi történt? Ha 
valaki távolról hallotta volna a hangos politi 
zálást. és éneklési, a politikai eszmefuttatások 
és az énekszöveg után ítélve, bátran gondol
hatta volna, hogy valahol Oroszországban van, 
mint. ebben a mi szerencsétlen hazánkban. 
De ez szerintük igy van jól, mert csak igy 
lehet a kis gyermeksereg zsenge lelkét meg
mételyezni és elidegeníteni a magyarság sze- 
retetétöl. A mulatság rendezője pedig nem is 
akart mást. Hej, pedig mennyivel jobban ille
nék, ha ezt a jóravaló népet a hazai szoká
sokban nevelnék, nem pedig oly nemzet maj- 
molására, melyhez semmi közük.

Mikor a mulatságnak vége volt, az egész 
jelenlevő néptömeg hazafelé indult. En lépés
ről-lépésre követtem a hazatérőket. Ekkor a 
következő esetnek voltam szemtanúja. Amint 
a tanító a gyermeksereggel Lencsó András 
háza elé ért, egyet intett s a gyermekek az 
előre beoktatott jelre rázendítettek a „Hőre 
Vakom, dole Váhoiu* kezdetű, erős nemzeti
ségi izü énekre, azzal a ezélzattál, hogy 
Lencsó Andrást, akinek kiváló hazafias érzel
mei közismertek, ily gyalázatos módon bosz- 
szantsák. De miért, tanító ur ? Ön még arra 
sem érdemes, hogy ennek az embernek a 
nyomába lépjen, mert ezt tisztességes ember, 
nek ismeri az egész vármegye. Talán azért, 
mert tót létére becsületes magyar honpolgár? 
Hogy nem fuj önökkel egy követ?

Vagy talán azért, mert a szuesányi pol
gárság többségének kívánságára kérvényt 
adott be az állami iskola felállítása végett? 
Helyesen és okosan cselekedte. Mi évente 
tetemes összegeket áldozunk a felekezeti 
iskola czéljaira és ott ahelyett, hogy a szük
séges dolgokat tanítanák, az ártatlan gyer
mekek zsenge Jelkébe holmi aljas érzelme
ket csepegtetnek be.

Epén ezért szükséges, hogy ezeknek a 
visszaéléseknek vége szakadjon. A hatóság is 
kisérje figyelemmel ezeket az üzelmeket s 
koppintson a körmükre ezeknek a lelketlen 
atyafiaknak, legalább elérjük, hogy községünk 
megtisztul ettől a nagy zenebaráttól, ki eddig 
is métely volt a lakosság közt.

— Sz—
Magunk részéről csak azt tesszük e néhány 

jellemző sorhoz, hogy régen halljuk már em
legetni, hogy ez az atyafi, aki tudja isten, 
hóimét, szakadt Szucsányba, tanító létére, bot
rányosan tüntet az ő nemzetiségi érzelmeivel. 
Hallottunk egyet-mást az ő tanítási módszerei
ről, hallottunk azokról az éjjeli összejövete
lekről is. amelyet felnőttek oktatása cziraén 
az iskola helyiségeiben rendez. Tudjuk azt is, 
mily czélzattal. Jól van ! Mai naptól kezdve 
figyelemmel kísérjük minden lépését s rajta 
leszünk, hogy mielőbb kiebrudalják abból az 
állásból, melyre nem való.

Nagylelkű adomány. RuttkaiRáth Péter, 
kassa-oderbergi vasúti vezérigazgató, a ruttkai 
iskola tantestülete jutalmazására, az előbbi 
évekhez hasonlólag, ez idén is 600 koronát 
adományozott. Ezen összeget Saager Ferencz 
iskolai gondnoksági elnök 650 koronára egé
szítette ki. A tantestület e nemes áldozat- 
készségért s jóindulatért hálás köszönetét 
tolmácsolja.

Az érettségi vizsga eredménye. A hely
beli felső kereskedelmi iskolában a folyó hó 
2 0 . és 21 én megtartott érettségi vizsgák 
kitűnő sikerrel végződtek. A szóbeli érettsé
gire jelentkezett 18 ifjú közül egyetlen egy 
sem bukott el. Közülük 6  jól érett, 10 pedig 
kielégítően megfelelt, 2  két tantárgyból pót
írásbelire ufasittaíott. Ez alkalommal a min. 
biztos Boldis Ignácz igazgatónak, valamint 
az egész tanári karnak az elért eredményhez 
szívből gratulált s a miniszter nevében elis
merését fejezte ki^asikeres tanításért. Az első 
napi vizsgálatokat vármegyénk főispánja is 
végig hallgatta.

Záró vizsgák a helybeli Iskolában
A helybeli állami elemi iskolák záró vizsgái 
a múlt szombaton folytak le, melyen az ér
deklődő szülők közül igen számosán jelentek 
meg. Az iskola gondnokságát a vármegyo
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alispánja képviselte. Az apróságok a feladott 
kérdésekre tiszta magyaros kiejtéssel feleltek 
ineo.i A vizsgálatokat záróünnopély fejezte 
be melyen a növendékek szebbnól-szebb 
gyermekverseket szavaltak s Wunder József 
igazgató vezetése mellett hazafias dalokat 
énekeltek. Az igazgató szépen sikerült buz
dító beszéde után a magyar nyelvben legjobb 
előmenetelt tanúsított, gyermekek közt jutal
makat osztottak ki. A bizonyítványok szét
osztását, mint az ünnepély programijának 
utolsó számát a Szózat eléneklése követte.

AZ igazgatótanács ülése. A znióváraljai 
állami tanítóképző igazgatótanácsa a folyó 
tanévben múlt hétfőn tartotta utolsó ülését. 
Ezen az ülésen búcsúzott el líerecz Gyula 
kir. tanfelügyelő az igazgatótanács tagjaitól 
s meghatva mondott köszönetét, az iránta 
mindenkor tanúsított szives jóindulatért. A 
kir. tanfelügyelő kiváló érdemeit a vármegye 
alispánja méltatta s egyben azt kívánta, 
hogy uj állomáshelyén is hasonló sikereket 
érjen el.

Záró Vizsgák. A ruttkai állami elemi 
iskolában a f. tanévi záró vizsgák a kir. tan
felügyelő és az iskolai gondnokság jelenlété
ben, a szülök meleg érdeklődése mellett, a 
múlt hét folyamán tartattak meg. A tanév 
szépen sikerült, ünnepéllyel f. hó 17-én záró
dott be. A befejezés koronáját képezte a ki
tünően sikerült erdei kirándulás, molynél a 
ksod. főmüholyi zenekar is közreműködött. 
Az évzáró ünnepélyen a tanulók között pénz- 
s könyvekből álló jutalmak osztattak ki, 
melyekre adományoztak: Saagtr Ferencz fő 
felügyelő s gondn. elnök 50 koronát, ki egy
úttal a zenekart és a majálisi tért az iskola 
rendelkezésére bocsátotta, Petricsek János 
felügyelő 30 koronát. Hoffmann Gyula keres
kedő 40 korona értékű jutalomkönyveket. Az 
iskola igazgatósága ezúton is köszönetét mond 
a nemeskoblü tanügy- s gyermekbarátoknak 
e szép adományokért.

Magyarosodás. Zubrohláyáról Írják, hogy 
az ottani államilag segélyezett iskolában az 
évzáró vizsgán meglepetést keltett, hogy a 
tótajku szülők gyermekei minő szépen és 
értelmesen felelnek magyarul a kérdésekre. 
Úgy látszik, a pánszlávizmusnak ott még nem 
sikerült a mételyezés. A községben nagyon 
óhajtandónak tartják, hogy az állam ott egy 
óvodát létesítsen. A vizsga után a község 
hazafias plébánosa szép beszédben méltatta a 
tanulók haladását és a tanítók buzgalmát.

KÖZGAZDASÁG.

Tulipánkert.
Szépen indult meg a Tulipánkert-mozga- 

loui, az ország legnagyobb részében felkarol
ták s mégis azon véleményben vagyunk, 
hogy a lelkesedés, mellyel megindult, nem 
fogja a hozzáfűzött reményeket teljesen ki
elégíteni, és pedig azon okból, mert nem 
indult teljesen helyes utón. Egyedüli számot
tevő programmja az, hogy lehetőleg hazai 
tormékeket fogyasszunk, miáltal gazdasági 
függotlenséget és jólétet szerezhetünk. Csak
hogy ezen czél elérhetése végett ez legalább 
is nagyon gyenge eszköznek bizonyul, mert 
egyrészt hiába bojkottáljuk az idegen ipar
c ik k ek et, ha azokra rászorulunk. Bizony 
kénytelenek vagyunk hazai ipari termelésünk

hiányait külföldivel pótolni, másrészt rövid 
időn belül kifáradunk s bizony nem igen 
törődünk a czikk számadási helyével. Ez 
utóbbit hiábavaló fáradság volna szépitgetni, 
mert bizony mi kényelmesek vagyunk s nem 
szívesen nehezítjük uieg semmiféle ténykedé
sünket, tehát a bevásárlást, sem.

Igen fontos volna — a siker érdekében — 
ezen mozgalmat az ipari vállalatok létesíté
sére irányítani, mi semmiféle nehézséggé 1 
sem járhat, mert az élén mágnásaink állanak, 
kiknek kozébon óriási vagyon összpontosul. 
Természetesen azon régi felfogástól szabadulni 
kell, „hogy a munka nemesit, tehát a nemes
nek nem kell dolgoznia*.

Sokkal nagyobb eredményt, érünk el egy 
gyár alapításával, mint 10 lelkes beszéd 
elmondásával, mert módot, nyújtunk minden
kinek hazai czikkek fogyasztására.

Ezáltal nagyobb egyetértést is vihetünk 
a mozgalomba, mert megszűnik azon disszo
náns hang. hogy egyik vallásfelekezet javára 
lőkésittetik a hazafiság.

Pályázat a méhészeti tanfolyamra. A 
földmivelésügyi m. kir. miniszter a f. évi 
.szeptember hó 15-én megkezdődő két, éves 
méhészmunkás tanfolyamra hirdet pályázatot. 
Felvétetik hat oly egyén, kik 16. életévüket 
betöltötték, de 35. életévüket még túl nem 
haladták. Az egykoronás bélyeggel ellátott,, 
keresztlevél, az elemi népiskola négy osztá
lyának elvégzéséről, valamint mező, kert, 
szőlő, vagy erdőgazdaságban való alkalmaz
tatásról szóló bizonyítvánnyal felszerelt kér
vény julius hó 31-ig a földmivelésügyi in. 
kir. miniszterhez lesz benyújtandó. A tan
folyamra felvett egyének a gödöllői telepen 
szabadlakást és teljesen ingyenes ellátást 
kapnak. A szükséges könyveket az állam 
szolgáltatja, sőt a szükséges ruházatra még 
külön 60 korona tétetik folyóvá.

A belügyminiszter a munkásokért. K öz
tudomású dolog, hogy a fertőző és pusztító 
járványok ott fejlődnek és terjednek legin
kább, ahol a lakásviszonyok nem kielégítők. 
Ez okból meghagyja a miniszter, hogy a 
közigazgatási hatóságok különös figyelmet 
fordítsanak a családi és laktanyaszorü munkás- 
lakások tisztántartására, mert, azt tapasztalja, 
hogy ezen irányban még igen sok kötelesség 
hárul a hatóságokra. Irányelvül megjelöli 
a miniszter, hogy minden egyes családdal 
biró, állandóan alkalmazott részére ‘ legalább 
egyszobás, ablakos, egészséges lakás biztosít
tassák. Meghatározza a zsúfoltság fogalmát 
is, melyen a túl való terjeszkedés kihágás
nak minősítendő. Zsúfoltnak vehető az a 
lakhelyiség, amely nem oly Űrtartalom, 
hogy egy felnőtt lakó számára 10 kbm. lég
tér 4 n/m. felület nőin jut. Meghagyta a 
törvényhatóságoknak, hogy a munkás- és 
cselédlakásokról alkosson szabályrendeletet s 
a már most tapasztalható rendellenes álla
potok megszüntetése véget azonnal tegye 
meg a szükséges intézkedéseket.

Az adómentes benzin beszerzési 
helyei. A pozsonyi kereskedelmi és iparka
mara értesíti az érdekelteket, hogy a benzin
motorral dolgozó kisiparosok és kisgazdák, 
akik az illetékes pénzügyigazgatóságtól enge
délyt nyertek a benzinnok adómentes beszer
zésére, a benzint a métermázsánként jelenleg 
16 (tizenhat) koronát tevő kedvezményes 
áron a következő czégeknél szerezhetők be : 
A magyar petroleumipar részvénytársaság és

a budapesti ásványolajgyár részvénytársaság 
budapesti gyáraiban; a kőolajfinomitó részvény- 
társaság fiumei és brassói gyáraiban; az 
„Apollo* kőolajfinomitó részvénytársaság 
pozsonyi gyárában; a szab. osztrák-magyar 
államvasuttársaság uradalmainak oraviczai gyá
rában ; a bihar-szilágyi olajipar részvénytár
saság mezőtelegdi gyárában; az orsovai 
potvoleumgyári részvénytársaság orsovai gyá
rában és Barucli Jeremiás marosvásárüelyi 
petroieumfinoinitó gyárában.

Az őszi áruforgalom. Az őszi hónapok
ban rendszerint nagyobb arányokat öltő áru
forgalomnak akadálytalan lebonyolítása iránt 
a m. kir. államvasutak igazgatósága, úgy mint 
minden évben, az idén is meg fogja tenni a 
szükséges intézkedéseket. Az áruszállítást 
azonban nagyban elősegítené, hogyha az 
időhöz nem kötött tömegáruk szállítása lehe
tőleg már a gabonaszállítási idény beállta 
előtt eszközöltetnék. Az őszi áruforgalom, de 
különösen a gabona és ezukorrépa „forgalom 
akadálytalan ellátásához fűződő fontos országos 
érdekekre való tekintettel a pozsonyi keres
kedelmi és iparkamara felhívja a kerületéhez 
tartozó nagyobb iparvállalatokat és szállító- 
ezégeket, hogy különösen a szén, tűzifa, kő 
és hasontermészetü egyéb tömegáruk zömét, 
amennyire csak lehetséges, még szeptember 
hó előtt szállítsák.

A pozsonyi kereskedelmi és Iparkamara
értesíti az érdekelt üzleti köröket, hogy az 
osztrák-magyar bank budapesti igazgatósága 
Galántán bankmellékhelyet állít fel, mely a 
pozsonyi fiókintézettel fog üzletileg érintkezni. 
Ezen bankmellékhely teendőinek közvetítésé
vel a galántai takarékpénztár részvénytársa
ság bízatott meg. A mellékhely működésének 
kezdő időpontja a hírlapok utján annak ide

jén közzé fog tétetni.
Szövőgyár Trencsónben. Tiberghien 

Frérer franczia ezég tárgyalásokat folytat egy 
nagyszabású szövőgyár felállítása ügyében. A 
ezég 19 katasztrális hold területet, hom ok-és 
kőbányát, 100 ,000  korona segélyt és 25 évi 
adómentességet kér a várostól. Trencsén 
városa nagy előzékenységet tanúsít a ezéggei 
szemben, amennyiben 100 ,000  korona segélyen 
kívül az összes feltételeket elfogadná. Haj
landó volna továbbá 50,000 korona segélyt 
engedélyezni. A franczia ezég részvénytársa
ságot alakitana 2 Va millió korona alaptőkével 
és tekintve, hogy a kért és megszavazott 
segély között külömbség nem lényeges, 
valószínű, hogy a megegyezés létre fog jönni.

Az árvavölgyi h. é. vasút részvény- 
társaság jövedelmezősége 1905-ben igen 
kedvező volt. Ugyanis a mérleg szerint a 
tiszta nyereség 536512 korona az előző évi 
473740 koronával szemben.

A magyar szeszértékesitő központ
létrejötte meghiúsult. Az előirányzott kontin
gensből ugyanis még 7000 hl. szesz hiányzott, 
mely okból a Neuinann-féle aradi szeszgyár 
bejelentette az előkészítő bizottságnak, hogy 
a központ létesítésétől eláll.

Tőzsdei hírek. Az országban előforduló 
gyakori esőzések folytán a gabonahatáridő- 
üzletek szilárdulnak.

Gabonaárak:
Budapesten: búza 1 5 0 5 — 17’—

rozs 12*80— 13*—
árpa 13*50— 14*50
zab 18*70-19-60

Szeszárak:
Budapesten: nyers szesz 139*-------139*90

finomított 141*25— 142*50
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Szerkesztői üzenetek.

J. B. Szucsány, G. L. Briesztya. T. V. Mosócz, L. 
L  Kisselmecz, K. J. Kelsöturcsek. P. E. Znió, H. S. 
Szucsány, R. J. Neczpál, I. L. Folkusfaiu, S. Gy. Nagy- 
csepcsény. R. S. Szucsány. T. G. Nagyjeszen. H. L. 
Felsöstubnya, Sz Gy. Szklenó, szives támogatásukért 
fogadják őszinte köszönetlinket. — H. H. Ipolyság. 
Végtelenül megtisztelő kívánságait köszönöm. Ha 
idő t szakíthatok, okvetlenül beváltom Ígéretemet. 
Az elmaradt számok megküldése végett intézked
tem. — L. Predmér. Kívánsága szerint történt. — 
Sz. Gy. T. Szklenó. Hajós az ilyen csekélyebb jelen
tőségű dolgot közölni, mert oda lyukadnánk ki, 
hogy ugyanezt mindenki kívánhatná. Egyébként 
végtelenül örülünk a magyarosodás terén elért nagy 
haladásnak. — H. S. Vriczkó. Kis t idolgozással szerét 
ejtjük. — R. S. Ruttka. Lapunk mindenkor rendel
kezésére áll jövőben is.

Nyári menetrend
A magyar királyi államvasutakon:

(Érvényes 1906. évi május 1-től kezdve.)

Budapest— T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest:

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferenczné.

— és csokoládé kedvelők figyelmébe:
"  H o ff  d á n o s - f é l e  ^

Kandói-Kakaó
a legcsekélyebb zsírta rta lm ú , a z é rt Igen könnyen 
em észthető , soha sem okoz szék rek ed ést, mlnd- 
a* á lta l r i tk a  finom ize m elle tt k iválóan  olcsó. 

V alódi osakla
H off Já n o a  __

lé w e l  és aa oroszlán*
véd jegy  gyei. fJPJsPHlí?

Csomagok k V* kgrr. 9 0  fillé r  
r é. * * */• * 60 »
%  M indenü tt k apha tó . V J

1 ............... .............®j
X . VidJegj: „Horgony!* 1

k  Liniment Capsici comp.,
i  Borgony-Pala-EjqisHer pátiéka

m  riejónak hlxocyuU háxíaxer, mely 
mír több mtoi 36 óv óta legjobb fájdalom- 
osütapító Mernek* Wsonyult köszvénynél, 
Csúzáit éa meghűléseiméi badöresölés-

S iaeznélva. C* Q
Imeatetós. SMny hatofirftványók 
vásáriáakof .óvatcsak-legyünk és 

csak olyan üveget lbgadjunk,’el* a moly a 
-HofBony** védjegygyei es a Rlchtarczog, 
jegysóBsol ellátott dobozba van oBo&agotva 
Ára üvegekben ,80 ÖlíéMlitarjla t  ét 
2 korona,óa ügyssólvto’inialetí''gyógy* 
szertárban kapható.,— FScafcfSz:. TBrflfe iózaef gyógy8sertoafl, Badapeeteu. 

£* Hl eb tér gyógyszertAra ^  
as „Arany orosalánhoa**, Prág&ban. 
mis»í)««tiMra8M Unta, httnfieootpi nőt* Oldás.

Gyv. i. reggel 7-10, é. d. u. 1-38 i. d. u. 2*54, é. este 9-10
Szv. i. d. e. 9-35, é. este 7"52 i. reg. 8*42, é. este 7-00
Gyv. i. d. u. 3-30, é. este 10-21 i. re -. 6*08, é. d. u. 12-40
Szv. i. d. u. ö-35, é. reg. 4-18 i. este 11*35, é. d. e. 9-45
Vv. i. éjjel 11-10, é. d. e. 11-41 i. d. u. 4*57, é. reg. 5-20
Vv. Jinoshegyröl i. reg. 5'07, é reg. 8 00 i. d. u. 12.06, é. d. u. 3-27

T.-Szt.-Márton— Ruttka: Ruttka— T.-Szt.-Márton:
Gyv. i. d. u. 1 -39, é. d. u. 1-47 i. d. u. 2*45, é. d. u. 2-53
Szv. i. este 7'54, é. este 8-03 i. reg. 8*30, é. reg. 8-40
Gyv. i. este 10-22, é. este 10-30 i. reg. 5-59, é. reg. 6-07
Szv. i. reg. 4-20, é. reg. 4-30 i. este 11*2 2 , é. este 11-33
Vv. i. reg. 7'47, é. reg. 8-06 i. d. u. 4*45, é. d. u. 4-56
Vv. i. d e. 11-42, é. d. e. 11-53 i. d. e. 11*16, é. d. u. 12-06

Budapest ny.— Zsolna: Zsolna— Budapest:

Gyv. i. reg. 7-20, c. d .u . 1-33 i éjjel 3*46, é. reg. 9-25
Szv. i. reg. 9-20, é. este 8-30 i. reg. 7*11, é. este 5'55
Gyv. i. este 6-45, é. éjjel 12-24 i. d u. 3*14, é. este 9-45
Szv. i. este 10-30, é. reg. 7-20 i. este 9*15, é. reg. 6-35

A cs. és klr. szab. Kassa-Oderbergi vasutakon:

Kassa— Ruttka: Ruttka— Kassa:
Szv. reg. 5*45 é. d. u. 12-14 Gyv. i. reg. 4 05 é. reg. 8*33-
Szv. reg. 7*45 é. d. u. 2-11 Szv. i. reg. 4*56 é. d. e. 11*55
Gyv. d. u. 12*35 é. d. u. 5-35 Szv. i. reg. 8*35 é. d. u. 4*40
Szv. d.u. 12*43 é. este 8-13 Gyv. i. d. u. 12*20 é. d. u. 4 55
Szv. d.u. 3*48 é. esle 10-52 Szv. i. (1. u. 2.30 é. esle 8*47
Gyv. este 7*35 é. éjjel 12-07 Szv. i. d .u . 4.22 é. éjjel 11*35
Vv. este 9*50 é. reg. 5'53 Vv. . este 10 53 é. reg. 6*14

Rut tka— Zsolna: Zsolna— Ruttka:
Szv. i. reg. 6-30 é. reg. 6*58 Gyv. i. reg.
Szv. i. d .u . 12*35 é. d. u. 1*05 Szv. i. reg.
Szv. i. d.u. 2*21 é. d .u . 2*46 Szv. i. reg.
Gyv. i. d .u . 5'42 é. este 6 0 4  Gyv. i. d .e .
Szv. i. este 8*33 é. este 9-00 Szv. i. d. u.
Szv. i. éjjel 11-08 é. éjjel 11*35 Szv. i.d . u. 
Gyv. i. éjjel 12*11 é. éjjel 12*33 Szv. i. este

3*39 é. reg. 4*01 
4-20 é. reg. 4*46 
7*40 é. d. e. 8*10 

11 54 é. d. u. 12*16 
1 55 é. d. u. 2*20 

3*34 é. d. u. 4*02 
9*20 é. este 9*50'

illiZGÍZílfiílt
Kapható G A Z D I K  J Á N O S  gyógyszertárában 
Kőrmöczbányán, SCHÖNAÍCH VIKTOR gyógy
szertárában Znióváratján és TOPERCZER S. 

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

Régi, jó h írnevű , hazai b iz to sító  tá rsa s á g  
főügynöksége keres ba lese t-, szavatosság - 
és b e tö ré s-á g a z a ta i sz á m á ra  a l k a l m a s

Akik P ozsonyban  és a  szom széd m egyékben helyi ism erette l b írn ak  és ezen szak
b an  m ár m űködtek , vagy  m agukat ennek  szenteln i a k a r já k , n y ú jtsák  be  referen- 
cziákkal, é le tle irássa l és fizetésigénnyel fe lszere lt a já n la ta ik a t „ J ö v e d e l m e z ő  
f o g l a l k o z á s  7.“ a la tt B lo c k n e r  J. h irdető  iro d á já b a  B udapest, IV. Sütő-u. 6,

Eatfszeri átsimitás

szappannal w J t

(Szarvas- vagy kulcsszappan)
Ö: p ó t o l
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Ü étsimitást Közönséges szappannal.

C L A Y T O N  & S H U T T L E W O R T H ”
Budapoat, VApri-kön’»t OO,

állít ■ Itt,tollaionhb Ét.a imUrii ilÉntnniki
Locomobil és gőz cséplőgépek,
•Xklmaktzalozók, lárgany-cséplőgopek, lőhet e - cséplők, 
tlsztitó-rosták, konkolyozők, kaaia'ő- és aratégépak. 

•zémgytljtök, BOronák, éorvetögépak, Plánét Jf. 
kipálók, azocskavágók, répavágók, kukoricák- 

morzsolók, darálók, őrlőmalmok, agyetemaa 
•Oiél-akéfc, 1- éa 3-vaiu ekéé éa mindén 

egyéb gazdasági gépek.

Scükbt-szappao a legjobb ?s baSziyálatbai) a legolcsóbb 1

■;:i!ott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmarton, 1906.
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