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E l  íi f i z e t é s i  á r a k :

A pünkösdi csoda.
Csodaünnep a Pünkösd magasztos ünnepe. 

O lt re jlik  az a szív varázserejében; a szívnek 
pedig nincsen éppen szüksége a szavakra, hogt\ 
bűvkörébe vonzzon minden gondolkodást és 
minden érzést.

S mégis abban á llo tt a pünkösdi ünnepünk 
nagy csodája, hogy Krisztus tanítványai egy
szerre idegen nyelveken beszéltek.

Nekem úgy látszik, mintha sokan közülünk 
egy uj, hatalmasabb, bensőbb pünkösdi csoda 
után vágyódnának, a melyben higyjenek.

Vagyis más szó va l: szivünkben valami 
vágyat hordunk, amelynek tartalm at nem 
adhatunk; vagy még jobban, világosibban 
mondva: mi valami vágy után epedezünk és 
amiatt nyugtalanná s idegessé lettünk, mint a 
kis gyerm ekek, akik sírásra fin to rítják urasu
kat, mert valam it akarnának, de nem tudják

Ez ugyan csak hasonlat; de hát maradjunk 
e hasonlatnál.

Talán éppen ez a mi jelenkorunk a nagy 
fejlődési menetnek vagy rohamnak a gyerm ek
kora: s mi csak csalódtunk, ha azt h ittük, 
hogy mi már érett, tökéletes emberek vagyunk.

Bárgyún minden játékszert félredobtunk és 
nagyzási hóbortunkban azt képzeltük, hogy az 
észszel magával boldogulhatunk, megélhetünk.

Minden uton-módon arra törekedtünk s 
abban fáradoztunk, hogy kifürkészszük azokat, 
akik idegen nyelven hozzánk szólnak; s ezen 
törekvésünk, fáradozásunk mellett megfeled
keztünk arról, hogy saját bensőnk nyelvét 
megérthessük.

Úgy hiszem, mi is kedvetlenedül!!; és 
bosszankodunk azon, hogy a játékszer hiány
zik nekünk.

Hát já té ksze r? kérdezi tőlem csodálkozva 
a komoly olvasó.

Igen! Olyasvalami, ami némi változatos
ságot hoz a mi józan óráink végtelen sorába. 
Mi már túlságosan értelmesekké, okosakká 
lettünk s éppen ez tesz minket sápadtarczu, 
mogorva, durezás csodagyermekekké. Szüksé
ges volna, hogy jobb kedvünk, zajosabbak 
lehessünk, hogy ne kelljen félnünk egymástól.

Igenis, fő leg ez a félelem nagy baj; mert 
amióta szégyeljük naiv gyermeki hitünket : 
azóta félénkké s aggódóvá is lettünk.

Bizalmatlanul nyomozzuk a rosszat, ké t
kedve fürkészünk, búvárkodunk a gonosz után; 
a m ellett pedig eltanultuk fölismerni és látni 
a jót

Folyton csak saját kéte lye inkkel elfoglalva, 
rettenetesen közönyössé le tt előttünk a v ilág : 
s ahelyett, hogy önmagunkban keressük a bajt, 
Mi folyton csak tépelödünk és évödünk oly 
vágyban, oly epodésben, a melynek czélját 
alapjában véve önmagunkban, saját bensőnk
ben hordozzuk.

De hát hol is van az az álomország s 
hová vonul ez a mi vágyunk, ez ti mi epedé- 
sülik ? S melyik is az a játékszer, amely min
ket kielégíthetne és megnyugtathatna ?

lla jdaiikorban megtette ezt a csoda.
A Szentlélek nyelve, k it a feltámadott 

Krisztus az égről küldött vigasztalónak: ez a 
nyelv meg vo lt érthető m indenkire nézve: 
nierl az a s z ív  hangjaiból volt alkotva.

Úgy érzem s azt hiszem, hogy mi mind
nyájan 'vágyódunk ilyen nyelv után: de azt 
illeg nem tá la ljuk, mert éppen a szív volt az

a játékszer, melyet a mi koránérett időnk j 
megvetöleg félredobott.

S éppen azért idegessé és mogorva dur-1 
czássá is lettünk, mert lá tjuk, hogy mégis csald 
gyermekek vagyunk még és hogy egyedül a> 
puszta észszel nem boldogulhatunk, meg nem 
élhetünk.

Csak nincsen meg bennünk annyi bátor
ság, annyi erő, hogy vágyunk, epedésünk tar
talmát b eva lljuk; s igy üres keblünket meg
nyitjuk azon józan erőknek, a melyek végte
lenül és gúnyolódva átvonulnak bensőnkön; 
de a melyek nekünk semmit sem hoznak és 
semmit sem vesznek el tőlünk.

Csak a vágy, az epedés, dühöng viharként 
sivár lelkűnkön keresztül. Gazdagságot, nemes 
gazdagságot k ív á n ; de a kaján napok csak 
süket kövecseket nyújtanak neki, amelyeket 
mi gondosan és okosan, borzasztó okosan, 
nagy fáradozással illá inkon fölszedegetünk.

Betegei, nagy betegei vagyunk imponáló 
tudásunknak és szívesen védnök, ha keveseb
bet kellene gondolkodnunk és ha többet le
hetne éreznünk.

Ne fe le jtsük el a já tékszert és reméljük, 
várjuk, hogy azt nekünk ismét meghozza a 
pünkösdi csoda.

Cselkó Józse f.

Egy cseh-tót pamflet.
x .

Kereskedés és ipar.

Bántja - bár nem is igaz a pamflet ’ 
iró t, hogy nemcsak a hivatalok fe lira ta i magyar- 
nyelvüek, hanem a czégtáhlák is csak ezek, 
vagy pedig magyar-német fe liratnak. Tót c é g 
tábla igen ritka  k ivéte l. A szabó, czipész stb. 
őrizkedik attól, hogy egy tó tfe lira tu  ezégtáb- 
lával a községi jegyző, vagy a szolgabiró 
haragját magára zúdítsa, mert ez utóbbi szeret 
dicsekedni vele, hogy az ö járásának, közsé
geinek szigorúan hazafias a je llegük, —  de 
még inkább azért, nehogy úri vevőit, meg
rendelőit elveszítse. Egy tó tfe lira tu  czégtáblá- 
nak a kifüggesztése minden ezipészre, szabóra, 
sütőre, mészárosra vendéglősre és kereskedőre 
nézve rendkívül veszedelmes dolog, azért tehát 
inkább tiszta magyar, vagy legfeljebb magyar
tót czégtáblákat használnak.

It t eszébe ju t referensnek a Spitzer Mór 
turóczszentmártoni szabómester múlt évi esete. 
M ikor ez a szabómester az apja házában üzle
tet nyitott, magyar-német fe lira tú  táblát a lka l
maztatott, úgy okoskodva, hogy az ö úri ren
delői e két nyelv valamelyikén tudni fognak. 
De bár akkor még vajmi kevés kundsehaftja 
lehetett neki a tó t urak között, akik a Svoj 
k svojmu jelszó alatt, ha csak lehet, kerülik 
a zsidó iparost és boltost. —  mégis akadt 
egy tó t újság szerkesztője, aki arra menve, 
azt kérdezte Spitzer Mórtól, vájjon tó t meg
rendelők nem kellenek-e neki, mivel csak 
magyar és német fe lira to t té te te tt az üzletére! 
És a szabómester, akarva nem akarva, kény
telen volt tót fe lira to t is csináltatni, nehogy a 
tót urak haragudjanak. Hát ez és más hasonló 
esetek nem quadrálnak a pamfletiró iménti 
állításaival.

Az iparigazolványokat is csak magyar 
nyelven á llítják  ki s csakis magyar nyelven 
szabad azt kérni. Pamfletiró emlékezik egy 
szabómesterre, aki egy tót műkedvelő színi-

előadáson közreműködvén, egyszerre minden 
kundsehaftját elvesztette. Azóta nem játszott 
többé s nem használta a „Na zdar“ -féle tót 
köszöntést. Egy másik —  ru ttka i —  szabó 
elmesélte a painfietirónak, hogy milyen jó l 
fo ly dolga, amióta magyarnak csapott fe l s 
mily nyomorúságosán ke lle tt élnie, amig tót 
volt. Sok tó t a külföldön űzi mesterségét, pl. 
Poroszországban, Oroszországban (Szibériában). 
ahol a személyes szabadságot és függetlensé
get megszokják. (Ugyan ne fülletsen akkorá
kat ! Oroszország és személyes függetlenség, 
—  hisz ezek egymást teljesen kizáró fogal
mak : de azért szívesen odaadjuk összes tót 
túlzóinkat Szibériának, akik a pam fletiróval 
az emberi szabadság és személyes független
ség eme gyönyörű Eldorádójába vágynak! He/'.) 
Ha azután o lykor látogatóba jönnek onnan régi 
magyar hazájukba, azt hiszik, hogy a Tótsá- 
gon is szabadon va llhatják nemzeti meggyő
ződésüket és hogy tótnak va llva magukat, 
bizonyos önállóságot élvezhetnek a hatóságok
kal szemben. No, ugyan megjárnák! Az ilyen 
vakm erőknek azt Írja egyszerűen be a jegyző 
bizonyítványukba, hogy a „N. X. államveszé- 
lyes egyénné változott á t" , minek következ
tében útlevelet többé nem kapnak s iparukat 
a külföldön többé nem űzhetik. —  Néhány év 
óta a vendéglősök magyarul kötelesek üzleti 
könyveiket vezetni, á llító lag avégből, hogy a 
pénzügyőrség jobban ellenőrizhesse őket. így 
hát minden vendéglősnek magyarul ke ll tudnia, 
külőmben nem kap italmérési engedélyt. A 
vendéglők, kevés k ivéte lle l, zsidó kézben van
nak, ak ik  tudvalevőleg a magyarosítás buzgó 
szolgái. Ezért nem találni az egész Tótságon 
vendéglőt, ahol tó t nemzetiségi ujságlapokat 
tartanak.

Az iparostanulók továbbképző iskolái 
magyar tannyelvnek. Gyakran a fa luról oda
kerü lt tót parasztgyerek egy ku kko t sem tud 
magyarul, de azért csak magyarul tanítják. 
Itt-o tt kisebb iparkiá llitásokat rendeznek a tót 
megyékben, de ezek is magyar jellegűek.

Az 1 süli. évi m illennium ikiállitás is lá t
szólag csak a magyar fa jt mutatta be; a tót 
k iá llítók neveit előbb megmagyarositották és 
úgy függesztették ki azokat. - nehogy a v i
lág megtudja, hogy a magyarokon k ívü l más 
népek, pláne tótok is laknak ebben az ország
ban. A kiállítási bizottság egy Bohuíi nevű tót 
k iá llítónak a k iá llíto tt méhkasára uj czimkét 
tétetett, amelyen nevét Bohumra vá ltogatták. 
A franczia, német és angol neveket egészen 
helyesen Írják a magyarok, minden változta
tás nélkül, csak a szláv neveket Írják  mindig 
magyar helyesírással.

Látn i való ezekből, milyen erőszakos, 
igazságtalan, nevetséges, sőt ostoba az ő —  
a magyarok fanatizmusa (vagy helyesebb;...: a 
pamfletiró szemtelen hazudozása! l te / .)  A tót 
néphimzések ma már Európaszerte híresek. 
Ezeket is maguknak tu la jdoníto tták el a ma 
gyarok s az utóbbi párisi v ilágkiállításon ezek 
ért a tó t hímzésekért (varrottasokért) nagy 
kitüntetésben részesültek a magyarok.

Az összes regáljogokat a magyar kormány 
vette meg, miáltal sok ser főző és számtalan 
szeszfőző államosittatott. A pálinka- és serfő
zök „állami intézetek“ -ke váltak és a zsidók 
kipróbált kezeiben, akik azokat bérlik , kétféle 
hasznot hajtanak. Először is nagy adót fizet 
md;. másodszor pedig egész tót vidékek lakos 
ságat az erős pálinkaélvezes álta l erkölcsi és
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anyagi romlásija viszik. Maguk a tótok azt az találjuk inog. Fészkei: a finánc*-, /.sandái- , erdész-. lm- 
iszonyú meggyőződésüket hangoztatják, hogy nyász-, katona-, jóslás- s taniióesaládok, vagyis t*H»b- 
a magyar kormány szándékosan nem nyúl uyii-o német és cseh-népségek sm-jai. 
semmiféle rendszabályokhoz apálinkaivás epi- E családok radékai ugyan elsajátították a magyar 
démiájával szemben, de sőt támogatja azt, nyolvet, sőt sokan közülük dühös magyarokká is vállaló 
mert azt reméli, hogy a tótokat, mint elsze- dl! a többség lia nőm is ellensége n hazának, (le ere- 
gényedett, eltompult népet könnyebben foszt- deléből folyólag érzelme a haza s nyelve iránt meglőni 
hatja meg nemzeti jellegétől.

Lám. ilyen hazugságokat és rágalmakat 
írnak ki brosúrába a cseh-tót túlzók és küldik 
világgá azokról a magyar kormányokról, ame-j*z<»k 
lyek magyar pénzen gyáripart teremtettek 
tót Felvidéken, hogy ennek népét keresethez, 
kenyérhez juttassák! Csak az őrülettel határos 
gonoszság mondhatta tollba a pamllet írójának 
azt a vádat, hogy a magyar kormány szándé
kosan fáradozik a tót nép erkölcsi és any 
megnyomoritásán!

a

A kerékkötők
magyarosodás akadályai

Nőm magyarnjku honfitársainknál a magyar nyelv 
ismerete, elsajátítása, szcretoto bizony csak l.issm hal.nl. 
annál is inkáhh, mórt küzütmk sokan vannak olyanok, 
akik a magyar nyelv tudásától valóságosan léinek, irtóz
nak, azt megvetik. Kényelmesek és bizalmatlanok. 
Remélhető azonban, hogy az előbbiek. I. i. a kényei - 
mosok és a bizalmatlanok, előbb utóbb mégis csak jobb 
belátáshoz jutnak s be lógják ismerni, hogy a magyar 
nyelv tudása csak hasznot bajt nekik még akkor is. ha 
nem éppen szeretik. I tóbbiak azonban, akik a magyar j 
nyelv ellen való gyűlöletet édesanyjuk tőiével szívták (s 
magukba, sőt nemcsak szívták, buie.u szilleik. elég lelki-

pult, határozatlan, sokszor közönyös. Hiányzik belőlük 
a határozottság, a nemzeti lőlbuzdiilás s folyton ragasz
kodnak családi nyelvűkhez és más sajátosságaikhoz, 

iklioz. Tudnak jól magyarul, nincsenek semminek 
a sem ellene, ami magyar, de nem kezdeményeznek, nem 

visznek előre semmit s nem tudnak lelkesülni azért, 
ami magyar. Hidegek maradnak. Közülük sokan mint 
fiuk. mint unokák az állami éleiben s társadalomban 
je'cntékcny állási foglalnak el, kiknek éppen e minő
ségüknél lógva, vezérlő szerepet kellene vinniük, irányi* 
taniok kellene s a nemzeti ügyek iránt az érdeklődést 
felkelteni, szóval, a magyarság érdekében apostoli mun
kásságot folytatni. Ks igen sokszor ennek az ellenkező
jét kell észlelnünk. Azt is hajlandók vagyunk elhinni, 
hogy ők talán nem is sejlik, hogy milyen 
a magyarosilási török vésőknek.

tanulmány tárgyává tenni
mert na 
Jó lesz,
nők rro

az utóbbit kel 
y hátrányokat, 
in e kérdésre 
van tudásuk i

Ily módon már az első évben Jókai Mór, Bársony 
István, Kndrüdi Sándor. Rákosi Viktor és Ambrus Zoltán 
o g y - e g v  kötelét kapják Ízléses kiállításban.

Rendes tagja a .Magyar Nők Közművelődési Köré
nek csak nö lehet. Pártoló tag térti is lehet s a vidéki 
pártoló tagnak ugyanannyi tagsági díj melleit — éven- 
kint *1 korona — ugyanez a kedvezmény kijár. Alapiló 
tagok egy és mindenkorra 2f)0 koronái tizeinek.

lágy ugyanazon városban vagy községben lakó 
legalább 20 női tagnak jogában áll vidéki fiókká 

alakulni s egy megbízottját a választmányunkba kiküldeni. 
Az országos alap. amelyet a .Magyar Nők Kü/.mil- 

lödési Köre létesíteni kivált, amelyhez a maga ereje- 
I is hozzájárul, kiegészi'öjo lesz annak a szervezel 

nek, amelyhez a Magyar Nők Közművelődési Köre - 
mint n agyszabású Klub, mint a különböző társadalmi 

/.iá lyuk egyenlően művelt asszonyainak találkozó lielyc 
tartozik. Tagsági dijak a Kör pénztárosának, dr. 

Farkas (iyuláné czimére küldendők. (Budapesten, VI., 
(iyiir uleza -is.)

•Számitmik hazánk minden irodalmat és művészetet 
adályaiők szerető asszonyára és tudjuk, hogy nem fogunk csalódni 

| bennetek, iárüs a hitünk, hogy felhívásunk nem lesz a 
pusztában elhangzó szó, hogy nem hiába kopogtatunk

károkat rejteget magában, szivetek ajtaján, mert meg lógjátok mutálni nekünk, hogy
dmondjak nézetüket azok . akik- tudtok 
, meg tudomásuk is.

A nuigyai' nőkhöz,.
A Magyar Nők Közművelődési Körének fe lh ívás;

lelkesülni jó és nemes czélokért és scgilükezet 
nyuj'oíok nekünk, hogy veletek együtt maradandót 
alkothassunk I

Ne feledjétek el, hogy az áldást adó kézre áldás 
jön az igiektöl is !

Budapesten. 1004.

ean\

Alapot raktunk mi i.lelonn egy nagy épületbe/, s 
társakat keresünk bennetek, magyar asszonyok s 

»k. hogy veletek együt. maradandót emelhessünk
ismeretlenül, fogékony lelkűkben iránta az utálatot táp- az alap tóié.

/.ük úgy Ilábúk, gerjesztették minden ellen, ami 
a saját személyükre, mint talán gyermekeikre nézve, e 
haza elvesztett gyermekeinek tekinthetők.

Igen, vannak magyarfaló szülök, kik ahelyett, hogy ! 
gyermekeiknek emberséges nevelést a Inának, azokat
emberszeretet re oktatnák, gyűlöletet csepegtetnek __
gyermekek szivébe. Ilyen islenlolenségre a magyar em-la nőket akk 
bér teljesen képtelen s kizártnak tartjuk, hogy ilyesmi 
előfordulhatna. Ebhez vad fanatizmus kell. már podi; 
magyar som vallási, som nemzetiségi téren nem tanaii 
kus, — hanem a leginesszebbinenölcg elnéző, türelme 
Erre csak nemzetiségeink képesek. Ez nem fordul elő 
sehol, az egész világon, csak nálunk. Annak a jogosult 
ságát, méltányosságát készséggel ismerjük e . hogy a 
szülő gyermekeinek az anyanyelvére súlyt fektethessen 
s őzt ápoltathassa vele, a hozzá való ragaszkodás érze
tét táplálja, de csupa elfogultságból azokkal a magvar 
nyelvet mcgutáltatni, elhanyagoltaim, a bizaim itlanságot 
a magyar irányában szítani, nem egyéb, mint megmé'e- 
lyczése a gyermeki szívnek, ellentétbe való helyezkedés

A mi Ilii és szőreiét bonnllnk van, ahhoz elkérjük 
a li lolketekböl is a bitet és szereletet s ha meghalljá
tok a mi szavunkat, amelylyel eljöttünk kopogtatni szi
vetek ajtajához: — templom lesz abból az épületből.

Abban a templomban a legnemesebb jónak áldozunk 
segítve, gyámolitva a szellemi munka napszámosai közül 

mikor kihull kezükből a munkaadó toll 
eset. amivel előbb a lelkűket ad'ák nektek.

A Magyar Nők Köy.müvclüdési Köre lil/Je ki lei
adatul ezt a nemes czéll s ebhez kéri az egész ország 
müveit asszonyainak .segítségét.

A .Magyar Nők Közművelődési Köre alig kél hó
napos léte alatt ugyan megnőtt, megizmosod.ii!. támoga
tására sietett társadalmunk szine-jav... de saját erőssége 
nem elég arra. hogy eleget tehessen annak a hivatás
nak is, amit ebben az értelemben zászlójára irt.

Kezdetiöl fogva számítottunk a magyar asszonyok 
és leányok szivére, amely megérti, hogy van joguk I 
jövőjüket biziosi’.íin: azoknak is akikről nem gondosko
dott eddig senkisem s akik a szegénység köpárnájár.i 

folcllarúti szüretet törvényeivel s a társadalom józan ; kénytelenek leliajlani lejllkel akkor, amikor már eltéko-

Dr. I ‘tk/ír Gyula,
Országos Irodalmi Szövctsiv 

tigyv. alelnöki*
Szundi/ Knroltj. 

az 0. I. Sz. titkára.

óró /Janiéi i:n,iiné, rlnök. 
1 írúf A/i/inni/i Albert né, 

llenözki/né Huj.zn l.euke,
(Ji/n nna III;/ Zzi;/ií m,

/fii kosi Jen öné. 
r. Teleki tidudorné Szikra 

tb. elnökük
Fröhliclnié Móricz Paula, 
löniliösnc Gúlaml> Miin/it,

T orna i/ < 'zerzile 
nlclnükök.

felfogásával.
Ezek tehát ellenségek, tehát egyszerűen megveten- 

dök, érvényesülésüket a in gvar társadalomban és min
den társadalomban meg kell akadályozni s mint engesztel* 
betétien ellenségeket, ott kell megsemmisíteni, ahol erre 
alkalom kínálkozik. Természetes, ezt. nem ugv kell ér
telmezni. hogy ott kell ökot agyonütni, ahol U tálják, - 
hanem magasabb erkölcsi szempontból kell őket lehetet
lenné te:ni s nekik parancsolni. Ha tehetnék, bizonyára 
ők is csak elomesztciiének minden magyart a föld .szilié
rő l! E tekintetben tehát nincs megalkuvás velük. A 
magyar azonban nagyon alkalmazkodó simuli-kmn. to  
lelte elnéző! A magyarral mindenki kiköthet.

Ezeken kívül van hazánkban még .sok szülő, okik 
hazafias érzésitek ugyan, de a nemzeti ér/. - Inján valók. 
Ezek iiinosenek a harczbnn, de érte nem ,- tudnak 
valami nagyon lelkesedni, bánéin bizonyt-' i.../..n\. 
ben leledzőnek. Ezek száma hazául íi.m igi-n ;iag\. 
Igaz, hogy sok közülük kivesz, a v.-z. 
ökot, maguktól is javulnak, de azért 
dig nagy s igy akadályai a magyar! 
ök ezt nem is tudják, de mi - rezzni -

Honnan származtak ezek, Imi ><•!: 
is, meg másbonncl is. Knl-m-i- n i.. ,  
ben az úgynevezett „ B i  i.imiliák !■•

Vannak bizonyom za ok, ahol ilyen 
tömegesen fordulnak el-. Igy a kincstár tele 
családokkal. S mivel pétiig ezek a társadalomban bi/.o 
nyos pozicziót foglalnak el, akadályai 
terjedésének. A haza lia! lanságot ezek nem lerjeszlik, 
de a lia/.ali'-.. i kellőleg nem ápolják. Szóval, ezt 
nem iga m/.eti érzéssel bíró egyének.

i rejlik ennek az oka V Nézetünk szerint ; 
ok az ötvenes években s ennek nevelési rendszerébe

mikor már nincsenek

■•'lapot akarunk n.'-gteremleni. hogy 
■d a log.'/.ebb álmunkat, mely nek azért 
. mert - ha messziről is. de is- 
a/.t a szomorú valóságát, mikor csak 
ki azt a büszke szenvedést, amit ci

nen alamizsnát elfogadni nem Ind

> "k > javítják 
'""‘k még min- 
dásn.-u. Talán 
látjuk.
hazájuk'{ Innét 
tlnek ilyenek-

saládok

j zolták lelkűknek minden kincsé 
I — álmaik.

Egy országot 
megvalósíthassuk s 
leltünk az álmodéi 
merjük az eleinek 
a szemek beszélik 
hallgat az ajak, i 
nem akar.

Ez az. alap. amit mi a ti segítségetekkel teremtenénk 
mc-. jogos igényeket támaszthatna mindazokban, akik 
lakjaink sorában élve. szellemi munkával keresik meg
kenyerüket.

Egy -egy téglát adni ahhoz az épülethez nem lehet 
nehéz és terhes senkinek sem. A sok téglából mi majd 
megépítjük a lalakat. amelyeknek árnyékából visszaszáll 
a/, áldás mindenkir , aki azokat felépíteni segített.

Akkor pedig, mikor nemes eszméink köré való 
csoportosításra szólítjuk fel a magyar nőket, igazán nem 
kérünk nagy áldozatot tőlük.

Az a csekély f> koronáim díj. amelyet vidéki ■;>- 
gok számára megállapítottunk, bőven visszatéríti az általunk 
nyújtott kedvezmény ben.

Igaz lelkesedéssel viseltetvén közmű volodcMlnk 
elüreviíele iránti, szövetségre léptünk az elmúlt évben.

Jókai Mór elnöklése alatt megalakult Országos Irodalmi
ilyen ; S/.övetségg' l.

_ u 'í  a kézben haladva támogatja egymást a két
ás [ intézmény és inig mi lelkes magyar mik c/.clul lil/.tlik 

hogy mindenki-1 hívei legyünk az t Irszágos Irodalmi 
k ISzövetségnek, melynek szent és nemes c/.élja a magyar- 

I ságot szolgálni országszerte: viszont az Országos Irodalmi 
z Szövetség a Magyar Nők Közművelődési Köre minden 
n tagjának saját kiadványait adja meg.

H Í R E I N K .

Személyi hírek. Itj. Jn.iih tiyürgy főispán teg
nap lhidapes.re utazott, ahol a pünkösdi ünnepeket 
tölteni Ingja. — Hererz Antal, a felsőbb leányiskolák 
miniszteri bistosa. iskola vizsgáié) kőrútjában Tronesénhöl 
jövel, a mai napot Turóczszentniárlonban tölti. Innen a 
lőcsei és kassai állami felsőbb leányiskolák látogatására 
indul.

Ruttkai Rath Péter m. kir. udvari tanácsos.
a kassá•udorborgi vasul vezérigazgatója szerdán ilclután 
Rultkár.i érkezett, almi meglátogatta a főműhelyt, a lií'ö- 
liá/.at és szertári es érintkezésbe lépett az állomási 
hivatalnokokkal es többi alkalmazottakkal, akik nagy 
megelégedéssel győződtek meg azon jóindulatról, amclyh el 
a vezérigazgató ügyeiket intézi. Mint hírlik, a kass i o.lór
iiéig: vasul alkalmazol Iáinak fizotésrondezcsérc vonatkozó 
intézkedések már mind készen vannak és csupán az 
késlelteti kiadásukat, hogy az állam vasúti hivatalnokok 
fizetésének rendezése elö'.i ez nem történhetik meg. 
Estefelé a föinühelyi kertben gyülekeztek a rullk.ii.ik, 
ahol a kedélyes beszélgetés közben alkalmuk volt az 
alkalmazottaknak személyesen is elmondhatni kérésüket, 
kiváltságaikat, amely eket a vezérigazgató jóakarattal liall- 
guto’.t meg. Este tűzijáték fejezte be a rögtönzött kis ilu 
népséget. A vezérigazgató másnap reggel Oderbcrg leié 
elutazott.

Esküvő. holuHi/ Béla kir. alerdöfelilgyelő. 
tiiróc/.i magyar társadalmunknak ezen kedveli és rokon
szenves tagja, tegnap tartotta esküvőjét l'ribóc/.on az ág. 
h. '-‘sang. iemplomban Saesl Aliceval, öizv. Soost (Jtlóuó 
szül. Beniczky Irén nagyinüveltségü és bájos leányával. 
Az esküvő, amelyre csak a legszűkebb családi kör volt 
hivatalos, a legnagyobb csendben tartatott meg. A 
templomban azonban ott láttuk a vármegye infelligcn 
(■/.iájának szinc-javát, a család barátait nagy számlnn. Az 
• gy házi szertartási KI im  l Vilmos, pribóczi ág. h. evang. 
lelkész végezte, szép és megható beszédet intézve a 
lialal párhoz, mely azután nászaira indult. I;. említjük 
meg. hogy h'oloay Béla Turóozszentmáríonból a debrec/.eni 
kir. erdölelligyelöséglicz helyeztetett át.

Örökös tag. Rotli Emil löerdész ti() korona 
beliretescvel a E. M. K. E. ttiróc/.vármegyci osztályába 
örökös tagul lepel be, amit az osztály választmány a 
örvendetes tudomásul vett.

A beszterczebányal „Football Club" Znión.
Érdekes sportmérkőzés szemlélője lehel vármegyénk



F o 1 v i (1 ó k i  II i r a cl ó
inlclligoncziája juuius ln» 5-én Znióváralján. A hes/jerc/c 
lián\ai Footh.-ill Clul), mely ft népszerűvé 
játéknak il• a Felvidéken logliiv.itoltah'i képviselője 
engedve a zuióiak szívás mcglikásának. barátsági) 
mérkőzésre államiul Xnióváraljá'a. Közönségünknek í 
Ligkedvczohh alkalmi nyílik, hogy a bőszt erczoiok 
killlnö játéka folytán az igazi Ihnihulljálékkul 
merkodjék. .v /.trióinknak. kik tudvalevőleg is ik kezdők 
ü'/.on a téren, nincs is más ozéljuk n mérkőzéssel, mint 
saját csapatuk nivójána!; emelése, másrészt pedig a sport 
iránti érdeklődés fejlesztése, fokozása. A játék délután 
(! órakor kezdődik, belépődíj 1 korona.

— Pánszláv hang az uj boszterczebányai 
püspökről. A tót. túlzóknak sehogy sem tetszik, hogy 
ol\ | ilspökül kapott Meszterezebánya, aki a magyar ál
lameszme kipróbált Ilivé és bajnoka s aki horribüe 
diclll — a nevét is mogmagynrosiloltn, mert az apját 
még Hillliammernok hívták. Attól féltek ugyan, bogi 
llavran János ez. püspököt fogják Junevezni, ami nem 
történi meg ugyan, de igy is azt mond halják, hogy : 
Adtál I ram Isten esőt a tótoknak, de nincs köszönet 
benne. Mindezeket a „Nár. Nov.“ egy beszleiczebányai 
tudósilásában olvassuk, amoly azt is fölemliti, hogy 
— Rieliter An.al llieologiai tanár szerin I - Itiidnui Farkas 
püspök azonkívül, hogy ntgy magyar liazali. még verse 
kel is irt, ne hát hol vannak a püspök egyházi érdemei V Mi 
tó! katbolikusok — igy fejezi be czikkéi a tudósító 
nem örülhetünk ennek a kinevezésnek. Csalódtunk 
Ipolyiban, Rendében, Kimclyhon, vájjon mi jót remél
hetünk? Félni nincs mitől, begy léljünk. Még átok alatt 
állunk, de Isten megadja majd. hogy felébredünk é> 
maga Isten mondja el majd a szájunkkal: vox populi- 
vox dói. L)r. Kelni olinüczi érsek sem gondolt arra, hogy 
valamikor egymagára marad.

Tót munkások üldöztotése. A ...slov. Tyzd." 
ez. lapnak Írják Zólyomból, lioiry nyomorultabb rali- 
szolgák aligha léteznek a zólyombrézói állami vasgyárak 
munkásainál. A minapi sztrájkot a gyár igazgatósága 
arra használta löl, hogy meglorláskép valóságos rém
uralmat léptetett életbe. Mindenekelőtt megtiltotta a gyár 
munkásainak tót lapok olvasását és azzal fenyegeti ö 
hogy akinek tót újság járni f >g, .azt olbicsátj i siti. 
úgy tudjuk, hogy utóbbi időben a zólyombrézói mun 
kasok közölt nagyon elterjedtek azok a tanok, amiket 
a „Slov. Tvzda. és társai képviselnek és amely tanok 
liazali illanok, közveszélyesek, kiirtandók. A gyár igaz
gatósága helyesen és liazali.istlit cselekszik tebá', ha 
munkásait a szellemi és lelki mételytől megóvni igyek
szik : de meg azután joga is. kötelessége is odalialni. 
hogy a mnyi/ar állam tulajdonát képező gyárban a pán 
szlávizmusnak sem titkos, sem nyílt hívei kenyeret ne 
kereshessenek. F.z tiszta dolog, valamint az. is. hogy a 
hazafias szellemben irt tót lapok olvasását nem tiltotta 
meg az igazgatóság. Azt kérdi nagy garral a .Slov. Tv/. I. 
tudósítója, vájjon hát a lelkűket is eladták e a munká
sok a gyárnak, hogy velük úgy mint rabszolgákkal 
bánnak ? Nem. L)e ha valaki „szabad din bér “ léiére 
csehiiel. oroszszal rokonszenvezve, a magyart nem szen
vedi, sőt gyűlöli, s !. magyar nemzet ellen folyó izga
tásban részt vesz, az ne keressen magyar gyárban ke
nyeret, az menjen ki Csehországba, vagy a Slov. Tyzd. 
adjon nekik kenyeret. F.z világos.

Érettségi biztos. A vallás- és közokt ilásügyi 
ni. kir. miniszter a Iuróc/.szen!már:«»ni és alsókubini 
állami felsőkereskedelmi iskolákban megtartandó érettségi 
vizsgálatokhoz dr. Forenczy Zoltán könyvtárigazgatói 
küldötte ki, aki már évek óla teljesíti ezen megbízást.

Árvamogye közönsége a múlt héten tartói:.! 
évi rendes közgyűlését a főispán elnöklete alatt. A II. 
Rákóczi Ferenc/, hamvainak hazaszállítása ügyében ki
adott királyi kéziratért a megye közönsége örömének 
és bálájának adott egyhangú kifejezést. Majd elhatároz
ták, hogy Jókai Mór elhunyta feletti fájdalmukat jegyző
könyvben

iijonan
örökítik 

zilond

ytorniébon évnegyedes illést tart. Az évnegyedes ülés 
ál! labdarugó | tárgysorozata: I. Józsid lölierczeg védnök üdvözlése.

védnökségének busz éves fordulója alkalmából. |l. F.lnöki 
bejelentések. Ili Az elnökség évnegyedes jelen'ése.

Tót pénzintézetek terjeszkedése. A nemzeii-
, ségi párthoz tartozó lótok már régtől lógva alapítanak 
külön pénzintézeteket, főleg a Felvidéken. F, póir/.intézo 
lek szánni mintegy 35—10 re megy. Most azonban az 
alvidéken lakó lótok is mozogni kezdenek pénzügyi 
téren. F.itóI tanúskodik a liii'óczszeiitniárroni Národnie 
Noviny következő közleménye: l j pénzintézetek. Kiszá- 
eson a Bácskában részvényes pénzegyletet alapítanak. Alap- 
bizlosilék (>0,0:10 körönt (100) részvény á (50 korona), 
A részvények bejegyzése 1901 évi október lő. napjáig 
tart. A prospektusra többek közt alá vannak írva dr. 
Krím Mi les és dr. Micsátek hajós ügyvédek Újvidéken. 
Sok sikert kívánunk.“ Mi pedig csodálkozva látjuk az 
ottani magyarságnak közönyösségét, amclylyel ennek a 
mozgalomnak elejéi nem vette. Ks ha már ennyire 
engedte nőni, legalább módját ejti annak, hogy műkö
désé: megakadályozza. Van olt bizonyára elég más 
pénzintézet, amely a hiteligényeket kielégíti.

A valósai választás. X mikor Valósán a köz
ségi tisztviselőket választották, a pénzlárooki állásra né- 
hányán mást akartak megválasztani, mint a kit a 
főszolgabíró kijelölt. De a többség Pozseezky Józs-t mellett 
voli és ö is lett a pénztárunk. F.zen választás ügye a 
közigazgatási liiróságboz kerüli, mely a következőleg 
határozott: A Valósa községi pénztárnoki választás ellen 

I beadóit panasz. A m. kir. közigazgatási bíróság az. 189(5. 
évi XXVI. I. ez. 28. szakasza alapján tárgyalás alá vevén 
a panaszt, következőleg i'élt. A m. kir. közigazgatási 
bíróság a panasznak helyt nem ad. Indokok: P.maszlő 

j azt az álliiását hogy a választás alkalmával a megválasztott 
j Porses/.ky József melletI csak (5 választó volt, inig 
a másik jelöltet a többi összes választó támogatván, a 

| IV>]kiáltásból nyilvánvalókig kitűnt, hogy a többség ezen 
j utóbbi melleit vau, nemcsak nem bizonyitj i, de cgyálta- 
j Ián semmi oly ténybeli aduin! nem hoz (el s nem hivat- 
| kozik oly érdektelen tanukra, melyeknek megvizsgálása, 

kiknek kiliallga'ása elrendelhető lehetne, 
állítása a választásról felvett, 

férünk állal minden észrevétel nélkül aláirt s senki 
részéről az 188t>. évi XXII. 1,-ez. 81. szakasza értelmében 
előterjeszthetett óvas' nem tartalmazó jegyzőkönyvnek, 
mint a hivatalos eljárásról lölvei hivatalos közokiratnak 
az 18U8. évi I.IV. Ic/.. Ki'), szakasza szerint teljes hiteid 
voltál meg nem dömllie'i. méri is az ezen jegyzőkönyvvel 
szemben az a ilöulö lény körülmény, hogy az 1888 évi 
XXII. i. ez. szerint löl kiállással is megejthető választáson 
nem a megválasztott, hanem a másik jelölt melleit 
nyilatkozón volna a többség, bizonyítva nem lévén, a 
választás megsemmisítésére irányuló panasznak annál 
kevésblié lehet helyt adni, mert panaszló sem azt nem 
állít ja. hogy a választásnál szavazás kéretett volna, sem 
azt, hogy ezt kérni alkalmuk nem lett volna, tehát a 
választási eljárásnál a törvény rendelkezései ezen stem
póul hói sem leltek figyelmen kivill hagyva.

Nyári mulatság Znióváralján. A znióváraljai 
kereskedő és iparos ifjúság !. hő 29-én nyári mulatságot 
rendez, melynek tiszta jövedelme az alapítandó egylet 
javára fordittatik.

Kollár János csoli-iúl költőnek tetemeit, ami
ket eddig Bécsi), n őriztek, a napokban szállították át nagy 
ünnepségek között — Prágába. De miért Prágába, ami
kor a tótoklakta földnek ez a legnevezetesebb költ i- 
szülöttje Mosúezon, Magyarországon született? Talán 
azért, mert cselt nyelven irt ? Kollár János, a „Slá y 
Deera*' küllője nem volt cseh, hanem magyarorszá; i 
tói s igy a tótok hazahozhatták volna jeles költöjü; 
földi maradványait.

Tauitók gyűlése. Az alsóíuróczi esp. kér. rém. 
yosülote t. évi május hó 30-áu Sluhnya 
/.gyűlését. F

| lio:

Mi !i,,olVü 
1 pedig puszta

kijelölése. lf>. Tisztviselők választása. ÍR. A jegyzőkönyv 
liilelesitésc. A gyűlést társaséból! követi.

A Tátrabank dolgában mind többen fordulnak 
ozzánk 'azzal a kéréssel, hogy annak állásáról felvilágo

sítást nyújtsunk. Éne vonatkozólag kijelentjük, hogy 
mi a Tátra belső ügyeit nem ismerjük annyira, hogy 
bárkinek is jó lelkiismeretid tanácsot adhatnánk. Az. 
hogy a banknak kétes, sőt leírandó kötelezettségei van
nak, máshol is előfordul. Ami ilyen természetű ügy 
volt, azt úgy tudjuk, hogy az uj igazgató őszintén lei
tárta a legutóbbi közgyűlésen. Hogy az igy felmerülő 
hiányokat mikép és mikor lógja a bank kiheverni és 
mikor jutnak a részvényesek ismét osztalékhoz, azt nem 
tudjuk.

Ruzsiak gyásza. Ruzsiak János liptúszont- 
miklósi lót nemzetiségi képviselőt súlyos csapás érle. 
mert nővérét és annak 17 éves liát Mikiién, ahol laknak, 
homokkotrás közben a leomlú löldtümeg maga alá te
mette, mindkettőjüket holtan szedték ki a föld alól.

Tűz Ruttkán. Nagy veszedelem fenyegette a 
rultkai Lővy-félo güzlürészt, amelynek telepén az istálló 
csütörtökön hajnalra leégett. Csakis a gyors segélynek 
köszönhető, hogy a fűrésztelepen összehalmozva levő 
nagymennyiségű fakészlot meg nem gyulád!: ha ez a 
szerencsétlenség bekövetkezik, ezt a vasúti telep is inog- 
érezhette volna.

Szünidői tanfolyam tanítók szám ára. A
közoktatási miniszter ebben az évben is rendez tanfolya
mokat a tanítók továbbképzésére. Ilyen tanfolyamok 
lesznek Budapesten, Baján, Pápán, Modorban, Déván és 
Mármurosszigctcn tanítók, Kolozsvárott és .Szabadkán pe
dig tanítónők részére. A tanfolyamok julius 11-én kez
dődnek és .5 bélig tartanak. Mindegyikre ütvén hallgató 
vétetik föl, még pedig 30 ingyen ellátással (lakás és ét
kezés' 20 pedig ugyancsak az intézetben nyerhet lakást 
és étkezést 2o koronáért. A felvételért bélyegnélküli 
folyamodványt kell benyújtani az illetékes kir. tanfel
ügyelőhöz t. évi juuius hó 5-éig. Felvételén bármely 
jellegű iskolánál működő tanítók és tanítónők folya- 

I aludhatnak.
-  Helyreigazítás. Felkerültünk annak közlésére, 

bizalmi I áogy *!•*• BoUmunn János ib. megyei főorvos mint az 
alispán küldöttje volt Tótprónán, hogy az ott hirtelen 
elhunyt Herényi Ferenc/, postatclügyelö liullaszállitását 
ellenőrizze. Nem volt tehát módjában, begy Herényinek 
segítséget nyújtson

5 fillérért megtekinthetők az ország egyik 
legnagyobb női divatáruházának tavaszi és nyári újdon
ságai.. Kérje Nagysád egy levelezőlapon mintagyüjlemé- 
nyeinet s elküldöm azt ingyen és bérmentve. Tartalmazza 
a következő tételek mintáit: 3000 vég tavaszi és nyári 
divatszövet 120 és 1 -10 cm. széles bő krtól 3 I. 2ő krig. 
15000 vég mosóáru kUlümböző minőségben 24 krtól 
1 I. 20 krig. Weiner Mátyás női divatáruháza, Budapest, 
Andrássy-ut 3.

Szerkesztői üzenetek.
He.ybsli. Mindenkor szívesen nyitunk tért közérdekű 

közleményeknek. Nem tagadjuk, hogy aiuit beküldött, az is köz 
érdekű. Ámde oly természetű is egyben, amely ártatlanul szóbe
széd tárgyává tenne olyanokat, akiknek érdekében Íródott. Úgy 
tudjuk, hogy ebben az ügyben a sziigséges lejtések már uiegté- 
tetfek, nyugodjék teliét bele és várja meg ezeknek eredményét. 
— Cs J. Zsolna. Lassúnkéit minden sorra kerül. Szívesen üdvö
zöljük. N. G. Budapest. A múlt napokban kerestem, de saj
nálatomra nem találtam. Czikkét közölni fogom.

Felelős szerkesztő : H erei* /. U y u la .  
Főmunkatárs: l l ú u l l  J ú i io * .

mellszobrát elkészíttetik és azt j Katii, tanítók 
könyvtári épületben helyezik el. I fürdőn inrij; ek tárgysorozata: I. El

végül szóba került, hogy a beruházási alapból Árvavár- j nöki megnyitó beszéli. 2. A múlt évi közgyűlés jegyző- 
megye mily mértékben Ing részesülni. Erre nézve Bulla! könyvének (elolvasása, 3. Elnöki jelentések. 4. „A tanító- 
(iyörgy alispán kijelentette, hogy a kralováni Arvahid- nak mint népnevelőnek viszonya a néphez''. Felolvassa
nak újra való építését kérelmezte, ami körülbidül 
120 ezer koronába tog kerülni. Ezt a közgyűlés 
másul vette.

Templomépltés, A rultkai róni. kaih. lei 
építésére vonatkozó árlejtést pénteken tartották meg 
Ruttkán. Beérkezett 5 ajánlat, még pedig Simkó észter 
gomi, Kroner zsolnai, Czajban selmcezi. Zacltar znió 
váraljai és Wacbsberger rultkai 
azonban még nem történt, mert 
mérnök előbb összehasonlítja 
melyik a legelőnyösebb.

A F. M. K. E igazgató választmánya Nullán 
1904. május 21 én délután

Tilcsrh József turóczszklenói tanító. Az orsz. r. katli. 
tudó-1 tanítói segélyalap módosított alapszabályainak ismertetése.

1 Előadja : Lajos valósai tanító, ti. „A vallásos
iploui érzelmek ápolása a nepiskólábair'. Értekezik /viiencsi/.' 

meg'Mária lezsiacliói tanitónö. 7. Jelentés az egyházul. r. 
katli. tanilök nyugdíjalapjáról. 8. A kidolgozott pálya- 
tételek (leszedése és a központba küldendő munkák 
kijelölése. 9. Jelentés az egyesületi pénztár és könyvtár 
állapotáról. 10. Tagsági dijak beszedése. 11. A feldől- 

liogy gozandö letelek iiiegállapiiása. 12. Beszámolás a kerü
lőiből! újonnan inegalakiioil r. katli iljusAgi egyesületek 
működéséről és e czélra felajánlott jutalom lijuk kiosz- 

1 órakor a vármegyeház tása. 13. Indítványok. 14. A jövő közgyűlés helyének

illulkozóktól. Döntés 
/. ajánlatokat l'lin lő- 

megállapít j

T 7 "  1 1  s l  g :  In . 1  r  t j .  I
a „ RE KORD festészeti müinlézet a kiválóan sikerült 
élei nagy.--ágú arczképeiről, melyeket elismert művészek 
által készít. Számos (kir. közjegyző állal liitclosittotott) 

elismerő levél a világ minden tájáról.

Elsőrangú képek árai:
Olaj-, aquarell- és pastellfestésbcn fénykép

maii 4* -153 cm. nagyságban áru 20 K
Legfinomabb kivitelit Brora, Platiu és kré tara jz  5 K

Részletes árjegyzéK bérmentve.
Egy életnagysága festményt készítünk mindenkinek 
teljoson ingyen, In részünkre .'> rendelést szerez és 

azokat egyenkint vagy egyszerre beküldi.
4$ festészeti

■ m mm ■ a  • a  mr miiintézet

l liiü ii(M'sl, VII., UoUeillilUer-illr/.il Ili. xz.

R E K O R D '



F e l v i  il é k i  II I i- ii il *

Bérbeadó birtok Ajtók, ablakok, cserépkályhák 
.. .  ---------------- --------------------  és különféle faanyag

, 1 rv.rv n iirv i iL’iSluiz á ién itése  követU oztcbeu ol(*so
-,-11 Hl. szeazkoimiiKeiuwel. egeszen  uj szesz- • J  , .. l j .„ |„ |, |v ii l i i l lu i i i .
-  \ ;irr;il. A hirtok .,11: tö t, hold szántó s rétitől HfOll eltttiok. -  I / l l »  •> M .n lc im  ,n
sí, hold legeidből. A bérlet azonnal átvehető. - ___.. ... :
liüvebb felvilágosítást ad a tulajdonos, kinek 

cziinét közli a kiadóhivatal.

I

P é  n z t,
•.olt |» c n s l .  haVonklnt 1000 koronáig kereshet 
m indenki tisztessetíescu m inden 8z:ikismcr<-t né lkü l, 

e czirnót l. 166. elig<
•'/.iiiir- Annoncen-Abteilung des ..M erkúr”  Mannheim

Mcerfeldstr.

A höSgyoilág
részére!
Minden t. maga
minden divat szerint, i -

: ruháját
' i r , ^  / igazítható női derék-

f . szabászati készülék
j 1 " :-1 1 - 1 ■ -1 i _ szabá-

í ; í  szati r a j  z o t megtanult
'I ■~'"i volna I ■ i.é'/iiile.t minden 

testalkat részére

s z a b á l y o z h a t ó .
Akadémiailag vizsgázott. Számos elismerő iratok.

Egy készülék ára 3 korona.
I’tán vét mellett! Utánvét mellett!
.Minden kulturáll:iinb:«n t >rv. védve é< szaka- 

dnlninzva
Főképviselő egész Európára :

Guschelbauer Antal, Sopron 
E. brechsler, Séc s ,  vlg!„VTi"'
Képviselők minden li<|\ségiieii kerestetnek.

Déli jég- és viszontbiztositó-társasag.
Alapittatotf l-'-vLen a i.ir A Jrio  t,i/'.osit6-Ur»uUt vésnök- 

, sége alatt Buda: col, Vacn utcza 2u «z.
• In té z ő  BÁRÓ PO D M AN1C2KY FR IG Y ES.

Az intézet vagyoni állása 100? tv- deczer-.ber 31-én.

M in d e n  c. :;l;'u.!nr.k

Kaíhreincr-íólo
Kneipp m aláta [távét

sz a b a d n a  pt.é.ékul li.iszn.i’n ia 

a n-.incleinw.pi k á v é iu ih o z .

I e g y $ z o b á $  k é n y e l m e s  l a k á s
vízvezetékkel I'. é. augusztus 1 -tő l bérbeadó. 

Felvilúgositás Zányi K.-nál Helyben.

A R ic h te r - fó le  «

L l i J I i ö E N T ü M  C A P S . C O M P .

Eladó 2 ház
helyben, az úil. iskolák környékén, egy 
letes és egy nagyobb földszintes lakház 

nyos áron. Czim a kiadóhivatalban.

H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r
. már több mint

,t.i ti., L'hi/.h.'itó ""ior/.sol-'sűl alkalinaztatik 
loszfcnyncl. csuzoal és mcghüetekcel.
In té s  ■>y.-l'i- -ít.iii.'.i’oii miatt bevásárláskor 
_H!— 1 - - -.kis eredeti üvegeket

olós a„Richltr" ózó 
: . I k. ;•> f. ás 2

, i . : • zvszortarban kaphat-').
. T ö r ö k  J ó zs e f try• 'gyszerésznól t f j  

B u d a p e s te n .  ’ “
I H iu i j t e r  fi'. A i l .  é s  t á r s a ,

,  ; c ia : .  • - M lv - r . axU U tók . "
R t id o l s tn d t

juta-

H ú z á s  vlssznvonlmllnuul 
1 9 0 4 .  m á 'ju s  2 8 .

Hatósági ellenőrzés melleti

Erzsébet királyné-alap sorsjáték
Ö cs. és kir. Fensége Ferencz Ferdinánd 
főherczeg legm agasabb védnöksége alatt

1

Főnyeremény
I k o r o n a  

értékben
1U00U, 5000, 3000, 2000, .1600, 1000 stb. 
koronás nyeremények. Összesen 7000 

nyeremény.
Egy sorsjegy ára 1 kor-
Kapható Turóczszcntmártonban: Kufler Zs., 
Lauffer Jakab, Sdnvarz Kálmán, Spitzer 
Albert és Wix Miksa és a Fiókügynök
ségnél Budapest, V., Nádor-utcza 23. szám.

j / j W  
5) T I ff

■ 4,- éi
í V',V
1 ^ =

í/idiken kapható Gazdik János gyógyszertárában Kormöczbanyán. 
Toperczor S -Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

cs Schön.-.ich Vik.or gyógyszertárában Znióváralján.

4 db Ruttkai takarék és hitel
intézeti részvény eladó. Czim 

a kiadóhivatalban.

y  'x V / 4.' . k V / í .  . k V /4
T  i’ -V - *:Ví í :  : ‘f* : : >T* « ; - T Ő  Í U - T Ö

, 1 , T-V;/» .y-- ; -  - v T ̂
Borfogyasztó közönségnek!

A tolnaniegyei gazdasági egyesület által 
k i t ü n t e t e t t  uzOllütnbcn term ett su hekto liter

v a l ó d i  s : e g s á r d i  v ö r ö s b o r t
; kiesinyhiMi. ln»k Ionkén t :i2 fo r in té r t ,  hér- 
: mentve bármely vasúti állomáshoz szállitvn, 
: utánvét m ellett kü ldök. K iváló tisztelőitől

TAUSZIG A. ■ph.inki iVii.üny • 
velő és iinr- 
riliclti S/.t zvárd

Y -5 v T i y ;; T T "  T V ~ T

* \  M  ' ‘tS L  * - \ r ) \
. ' A ' . , ' V  v ó '  V V  ' I  í  W ;

Építkezés miatt csomagolópapírok 
és papírzacskók igen jutányos áron 
kaphatók n o s k ó c z i  P e r e n Q z n é  
kereskedésében Turóczsztmárton.

PERbZWEIG J. órás 
és ékszerész Ruttka. 
Nagy r,.ktár arany 
és ezüstnemllekben, 
fal / uborákban.

(

Finom és szép k iá llítású

v i z s g a l a p o k
M oskóczi F o rc n c /lic  könyvkereskedésében 

Turóczszentinártonbíin kaphatók.

XXIV-ik m agyar királyi

jótéhonyczélu áüamsorsjátéh^
melynek remélhető lis/t t jövedelme közliaszmi cs j-itékony c/é okrn í-,- fórJittntni.
Ezen sorsjátéknak 7fiítl nyereménye van 3ö.).0(Kt körömi oss/eglKMi. kés/pénzben.

I főnyeremény

10

1 S 0 , < 0 0 0  k o r o n a ,

JO.I-OO 
10.OCK) 
5,<<K) 
2.000 
1,000

korona 20 nyeremény á . 500
50 . KM)

100 50
1000 . . 20
6500 . 10

Húzás visszavonhatatlanul I9U4. junius 30-án. -------  Egy sorsjegy á ra  négy korona.
Sorsjegyek kaphatók a magyar kir. lottójövedéki igazgatóságnál Budapesten (VámpnMa). vaíanlemiyi posta-, adó-. \. 

sóhivatalnál, az összes vasúti állomásokon s , legl"hh d-ihányt •/sdehi-n e> vált*.üzletben.

Hagy. kir. Lottójövedéki igazgatóság.
ki ,,i , M' i . pioskóczi roronezné. Magyar Nyomda Turóementniártt
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