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P O L I T I K A I  H E T I L A P

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

Turóczszentmártonba küldendők.

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

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

A nem zetiségi kérdés.
Nem egy, de három emberöltő választ el 

felsőbükki Nagy Pál politikai szereplésétől. S 
ime, száz év után is a küzdőporondra vezényel 
minket az érzelmek legnemesebbike: a haza-; 
szeretet. Mert a miért felsőbükki Nagy Pál 
küzdött nemes hévvel, lelkesedésének teljes 
erejével, fenkölt lelkének összes ideálizinusá- 
val, a magyar nyelv jogaiért küzdenünk kell 
nekünk is időtlen időkig.

A múlt században a bécsi udvar, áthatva 
bizonyos átöröklött, hagyományos féltékeny- 
kedéstől, éber szemmel őrködött ama nemzeti 
törekvések felett, melyek az egységes magyar 
állam megalkotását czélozták, hogy azok soha 
érvényre ne jussanak. Eszköz gyanánt felhasz
nálta az osztrák politikusok aknamunkáját, a 
kamarilla intrikáját, sőt annyira ment, hogy 
készakarva huzta-halasztotta a magyar nyelv 
jogait biztosító törvény szentesítését. Mi több: 
az osztrák kormány megbízásából már a múlt 
század 40-es éveiben is nagy munkásságot fej
tettek ki a felsömagyarországi pánszláv vezérek.

A magyar nyelv jogaiba helyeztetett, de 
nem az egész vonalon, a pánszláv agitátorok 
pedig tovább folytatták izgatásukat.

Magyar a törvényhozás nyelve, magyar a 
kormányzói és végrehajtói hatalom ügykeze
lése, a felsöbirósági és közigazgatási igazság
szolgáltatás és rendtartás; de ki állíthatja, hogy 
magyar a társadalmi érintkezés, a közélet annyi 
nyilvánulási módja, az iparos és kereskedő- 
világ fellépése, üzletvezetése az ö „Preisliste", 
„Kundmachung", „Offertverhandlung", „Liefer- 
schein" és „Rechnung“-jaival; a gyermeksereg 
elemi oktatása és nevelése. A tót nemzetiségi 
bankok vájjon hazafias küldetést teljesitenek-e? 
Es ugyan kicsoda az ellenőrzője azon titkos 
Üzeltneknek, melyeket a pánszláv korifeusok 
a magyar elem megtévesztése végett hangza
tos czimek alatt nyíltan és szakadatlanul s bi
zonyos tervszerűséggel folytatnak ?

A vén, göthös Európának ifjú, bájos leánya: 
Amerika, az „Egyesült Államok" a nála meg

szokott gyakorlati érzékkel oldotta meg a nem-j elérésében. Kíváncsian várjuk a visszhangot, 
zetiségi kérdést. nem a pánszlávok részéről, de saját kebelünk-

E tekintetben teljes bámulatunkkal kell bői. Nem azért áztatták őseink ezt a főidet 
fordulnunk a tengerentúlra, annyival is inkább, drága vérükkel, hogy ezer év múltán, itt 
mert ott a hatalom sem czentralizálva, sem de-' Szvatopluk szelleme kisértsen s uralkodjék, 
czentralizálva, hanem a szó szoros értelmében nem azért folytattak hosszas küzdelmeket a 
véve szétforgácsolva van. Mig nálunk minden szomszéd népekkel, hogy most pánszlávko 
„állami", addig Amerikában a rendőrségen kívül uralkodjanak rajtunk s az alkotmányért vívott 
keresni kell tárgyat, amelyet e jelzővel „állami" harezokat azért jegyezte fel a történelem, hogy
lehetne felékesiteni,

Az iskolák teljesen egyesek, magánosok, 
társulatok, egyház és felekezetek tulajdonában 
vannak. S daczára ennek, Amerika neveli az 
igazi hazafiakat. IskoJában a gyermek, legyen 
a földkerekség bármelyik részéből való, csak 
yenkee nyelvet hall, azt kell legelőször el
sajátítania, csak ezután következik az anya
nyelv. Az előadást megelőzi és bezárja a nem
zeti himnusz eléneklése nemzeti lobogó leugetése 
mellett.

Ezen gyakorlati érzék érvényesülése a hogy 
egyrészt megoldja a nemzetiségi kérdést, éppen 
úgy másfelől elejét veszi mindennemű nem
zetiségi velleitásnak.

Magyarországon igazi pánszláv nincs, vagy 
legalább is ritka*), az amerikai kivándorlottak, 
ha visszatérnek, azok nálunk a pánszlávizmus 
valódi apostolai.

Az iskola feladata pótolni azon hiányokat,j 
i melyeket a törvény nem fed s melyek felett 
a hatóságok, a társadalom, a közélet szemet 
huny.

De itt is a pánszláv matadorok résen van
nak, beférkőznek az iskola belügyeibe, külö- 

! nősen „iskolaszéki tag" minőségben s a szegény 
! tanító mit tehet, ha szemben találja a község 
i hangadóit, bizonyára úgy jár el, ahogy azok 
I kárognak, riongatnak.
j A társadalomra hasonló feladat vár. Ala
kítson kebelében bizottságot, mint másutt is

azt minden honpolgár megbecsülje.
Szlauka Károly.

Nemzetiségi lapok politikai 
viszonyainkról.

A nemrég megejtett választások oredményo meg
szólaltatja az összes belföldi és külföldi nemzetiségi sajtót.

Mindenik a maga felfogása szerint Ítéli meg a hely
zetet, egyben azonban, a kárörömben, valamennyien ta
lálkoznak.

Hogy olvasóink is tájékozva legyenek ezekről a 
véleményekről, nagy általánosságban közlünk néhány ilyen 
lapvéloményt.

A brassói „Gazcta Transilvaniei" A dualizmus 
válsága czinili vezérczikkében végtelenül sajnálja azt, 
hogy a román elemet minden politikai válság készület
lenül falálja és ezen okból a román elem tekintetbe sem 
vétetik. Hibáztatja az aktivistákat, hogy minden előké
szített szervezkedés nélkül belementek a választásokba, 
amelyekből ily csekély eredménynyel kénytelenek be
érni, hogy a válság megoldásában a román elom semmi
féle befolyást nem tud gyakorolni.

Az aradi „Trib ia“ annyin összekuszált nak tartja 
a politikai helyzetet, hogy a kibontakozásnak szál át sem 
sejtheti. Azt azonban már kijelentheti, hogy ndn 
nemzetiségi párt ellenzéki álláspontot fog  elfoglalna ár- 
milyen kormánynyal szemben. A választások eredményé
vel is meg van elégedve, amennyiben minden előkészi-

. telt szervezkedés nélkül mégis néi ' eredményt képesek 
m eg tö r tén t, leg y e n  b á to rsá g a  n yíltan  is  fe llép n i L . lllllltatni. Kezdetnek ez is elég és biztató, a jövőbeli 

e lle n s é g e s  áram latta l szem b en  ép  o lyan  nagyobb sikernek biztosítékát pedig a román nép lelke-
mértékben, mint amily szemtelenül, vakmerőén 
és elbizakodottan működnek ők saját ezéljuk

*) De bizony elég van itt belőle, több : 
ijedjünk meg tőlük I

soknál, de azért 
Szerk.

sedésében találja, mert ez elementáris erővel mutatkozott 
már most is.

Hajsza a románok ellen. A bukaresti „Seeolul" 
czimü ellenzéki lap a magyar képviselőválasztásokról czik-

T  Á  R  C  Z  A .

Piroska menyasszony lett.
— A „Felvidéki Iliradrt" eredeti tárczája. —

Irta: Farkasné Siposs Erzsi.

Piroska (az ablaknál ül és szorgalmasan hímez, majd 
hirtelen felkel s munkáját ledobva, ingerülten felkiált): 
No ez már igazán borzasztói íme, már háromszor fej
tettem ki ezt a szerencsétlen szegfűt s csak most veszem 
észre, hogy negyedszer is pirossal varrtam ki a leveleket 
és zölddel a virágot, pedig úgy tudom, zöld szegfű piros 
levéllel nincs sehol a világon. (Szomorúan felsóhajtva.) 
Es ennek mind 0  az oka. 0 , a drága, kinek képo örökre 
élni fog szivemben. Ah, de mit ér mind ez, ha én itt 
hiába epokedek utána s azt som tudom, ki 0  s merre 
van hazája. Islenctn! mennyivel boldogabb Sári és Miczi. 
Egy zsuron találkoztak az ideáljaikkal s azóta jégre, 
korzóra, mindenüvé híven kisérik őket. .Mig én nekem 
meg kell elégednem azzal, hogy az ablakon látom. Igaz, 
hogy igen gyakrnin látom, az az csak láttam. Két hét 
ófa azonban hiába várom, lesem, csak nem nyílnak íel 
a szcmközli ablakok. Eehet, hogy talán többé nem is 
látom viszont. De hát akkor minek küldte volna Dinitől 
a múltkor nagy titokban azt a kis rózsa-csokrot, amit 
én olyan féltve őrzök. S ha nem volna szerelmes belém, 
bizonyosan mellékelte volna a rövid, de sokat mondó 
sort: „Petit Heur parlez pour m oi!“ Oh, én hiszem, 
hogy még találkozunk valamikor. Csak az a kár, hogy 
a táblabirák nőm mennok mindennap ülésbo s igy sokat

vannak itthon, mint például a papa is. A mama pedig 
húszszor is hejön egy nap az én szobámba s igy nekem 
nincs sok alkalmam sokat kinézegelni az ablakon; az 
az bármivel is elárulni, hogy észrevettem, amint hű, 
cpedő pillantások repülnek a szemközti ablakból felém. 
Persze, a papa és a mama még most is kis leánynak 
tartanak, pedig már elmúltam tizenhat éves. Gyuszi pedig, 
az én drágalálos bátyáin, no az meg éppen úgy bánik 
velem, mint egy pólyás babával szokás. így persze 
aztán hiába szedem össze a többi nagy leányoktól el- 
lesott összes hódiló eszközeimet, senki sem akar még 
nagyleányszámba venni. Pedig éppen úgy csinálok, mint 
ők. Kaczagok, énokelek, zongorázok s ha a helyzet éppen 
úgy kívánja, szomorú, bánatos arezot csapok s Uram 
bocsáss, még politizálok is. Szeretném hát tudni, mi van 
én rajiam mégis olyan kisleányos? Az a kiállhatatlan 
Hojtay Gyuri is azt mondta a múltkor, hogy fogadni 
merne, hogy én a szerelmet még csak a szótárból isme
rem. Hát nem hallatlan impertinonczia kell ehhoz, ugy-eV 
No, ö belé ugyan nem tudnék szerelmes lenni, az bizo
nyos. At is engedtem nagylelkűen a Rózsinak. Úgy is 
csak a vak nem látja, hogy milyen szerelmes bele az 
a szogény leány. De pszt, valaki van a papánál. (A szom
széd szoba ajtajához megy cs hallgatóázik). Jézus, a 
Tóni bácsi van itt ! A mi kedves Tóni bácsink! No, tu
dom, hogy ez is csak bosszantani fog s mint valami kis 
leánynak, egy doboz Kugler-félo czukorkával kedveske
dik,* közben egyet csípve az arezomon. „Nos, hogy 
vagy kis mennyem?" No bizony, mintha én sokat tö
rődnék az ő kedves fiával. Igaz, hogy nyolez évvel ez
előtt megígértem, hogy a felesége leszek neki, de csak 
remélem, nőm vette komolyan, amit abból is sejtek, 
hogy azóta notu is volt szerencsém hozzá.

Lizi (hirtelen beront): Kisasszony, kisasszony, itt 
van Ö.

Piroska (büszkén kiogyenesedve, végig méri Lizit): 
Micsoda Ö ? Csak nem azt a bakakáplárt gondolja talán, 
akivel a múltkor a Muzeumkertben sétált ?

Lizi (sértődve): Kérem, az egy igen finom fiatal
ember. De most nem arról beszélek, hanem arról a barna 
fiatalemberről, aki ott lakik szemközt ni, aki a múltkor 
azt a rózsacsokrot küldte és —

Piroska (hirtelen közbevág): Csendoson az Istenért, 
hátha meghallja a mama.

Lizi: No féljen, a nagyságos asszony gyűlésbe 
ment, de ugy-o fél ? Tudom, ha megmondanám!

Piroska (ingerülten): Kiállhatatlan, hát nem meg* 
igérto, hogy hallgatni fog, hiszen egy egész uj blúzomat 
adtam oda érte, a mamának pedig azt hazudtam, hogy 
a franczia gyakorlatok közben beténtáztam. Es most 
menjen I

Lizi (dörmögve): Majd fog még hívni, tudom.
Piroska-. Hallatlan, milyen konfidensekezek a mai 

cselédek. Teljesen igaza vau a mamának, mikor azt 
mondja, hogy nem megy az ember velük semmiie.

De most hallgassuk csak meg, igazat mondott-e 
I Eizi. Istenein, mikép volna ez lehetséges, mit keresne 
| itt 0 ? (Lassan az ajtóhoz megy s halkan kinyitja, pár 
pillanattal később vidáman visszajön.) Semmi kétség, ez 

jó . Istenem, milyen boldog vagyok. Hiszen az én titok— 
! zatos „Ö“-in, senki más, mint a Tóni bácsi fia, Miklós, 
i  No ezt. ugyan igazán nem hittem volna. Es rólam be
széltek, hallottam jól. A papa azt mondta, hogy neki 
nincs semmi kifogása ugyan, do hiszen olyan régen 
nem láttuk egymást, hogy a gyermekkori érzelmek azóta 
igon megváltozhattak. Mire Ő azt felolto, hogy hisze



F e l v i d é k i  H í r a d ó

kezvo azt mondja, hogy a választási kampány alatt a 
magyar lapok és az Összes magyar jelűitek rengeteg 
agitácziót fejtetlek ki a románok ellen. Előkelő politiku
sok és komoly lapok — úgymond — azzal fenyegetőz
tek, hogy az o'.otre, ha a nemzetiségeknek sikerlll egy
két jelöltet megválasztani, meg fogják akadályozni őket 
abban, hogy átlépjék a Ház küszöbét.

Ugyancsak a „Sccolul" egy másik számában azt 
mondja, hogy a függetlenségi párt győzelme a dualizmus 
fölbomlását vonja maga után. A magyarok — úgymond — 
az ország népességének kisebbsége diktálni akar a több
ségnek s az eddig egységes osztrák monarchiát két egy 
mástól független részre akarja osztani. A magyar sovi
nizmus megerősödésében nagy része van az uralkodó 
háznak is, amely a dinasztikus románokat martalékul 
dobta a magyaroknak. Ükként bosszulja meg magát 
egy tévedés.

Az aradi „Tribunn* teljesen meg van elégedve az 
aktivista románok elért sikerével és konstatálja egyúttal 
azt is, hogy a román nép faji öntudata már felébredt 
annyira, hogy egy újabb választás alkalmával, oly kerti 
letekben, ahol a román választók többségben vannak, 
már csak románok lesznek mogválaszthatók.

Az újvidéki „Zaszlava" a politikai válságról írván, 
konsta'álji, hogy Magyarország ez idő szerint nagyjelen
tőségű fordulóponthoz jutott, mely esetleg egy uj korszak 
kezdetét, jelezni fogja. Ami a nemzetiségek kudarczát 
illeti a választásoknál, ez csak úgy magyarázható, hogy 
a nemzetiségek lakta vidékek nagyobbára olyanformán 
vannak választókerületekre osztva, hogy a többi válasz
tók számaránya miatt alig tudnak némi sikert aratni.
A korniányha'alom ezt az állapotot már eleve megterem
tette a nemzetisét-ek érvényesülésének meghiúsítására . . .

A zágrábi „Obzor" úgy vélekedik, hogy a mos
tani magyarországi válságos helyzetben csak úgy lehetne 
a kibontakozás útját megtalálni, ha ö felsége rászánhatná 
magát arra, In.gy egy Andrássy-Kossuth-Apponyi-féle 
kormányt állítson az ország élére. Hiszen Kossutli Ferenc/, 
sohasem volt a rendfclíorgaíás embere, sőt ellenkezőleg, 
mint igen higgadt gondolkodású államféríiu ismeretes. 
Hogy ö felsége azonban miképen fog határozni, az 
egyelőre még teljesen bizonytalan...

A galicziai lengyel lapok szerint a Kossufh-párl 
megerősödése azért nevezetes, mert ez a külön vámte
rület és a külön magyar hadsereg megvalósítását fogja 
napirendre hozni; e kérdések bolygatása pedig mélyen 
belevág az osztrák politikai viszonyok kialakulásába. 
Egyszóval „a Kossuth-párt győzelme nemcsak Tiszát és 
pártját lepte meg kellemetlenül, hanem az osztrák par
lamenti eseményekre is befolyj. A lapok külömben na
gyobbrészt a magyar politikai hírek regisztrálására szo
rítkoznak. A „Przegland", amikor ezt a hirt emeli ki, 
hogy jövő miniszterelnökül Szélit., Zichyt, Wekcrlét és 
Andrássy Gyulát emlegetik, kicsinylöleg nyilatkozik a 
legutóbb említett miniszlcrelnökjelöltröl, ezt mondván:
* A mint. mi ismerjük, ő kicsiny fia a nagy apának, altit 
kedvelnek a nők s akit szívesen látnak a zöld asztalnál".

A szentpétervári „Novoje Vrenija* cziinü orosz napi
lap a magyar képviselőválasztásokról Írva, megjegyzi, 
hogy a magyar ellenzék ugyan mindig a magyar nem
zet függetlenségét képviselte és mindig ellentétben állott 
a szabadelvű kormánypárttal, de volt idő, például az

egyházpolitikai törvényhozás alkalmával, midőn a/ ellen
zék és kormánypárt egyesüllek. Do később az ellenzék 
obstruálni kezdett és megakadt a rendes parlamenti mü 
ködés. Hogy gróf Tisza István visszaállítsa a parlamenti 
rendot, erőszakosan megváltoztatta a parlamenti szabá
lyokat, melyek az obslrnkcziót úgyszólván lehetetlenné 
teszik, egyszersmind föloszlatta az országgyűlést. Erre az 
összes ollenzéki pártok egyesültök, minek eredménye 
lett, hogy a kormánypárt 60 helyet veszteit és a Kossuth- 
párt 48 helyet nyert.

Az újvidéki „Ifranik“ a politikai helyzetről írván, 
azon nézetének ad kifejezést, hogy Magyarország a va 
lasztások után olyan kaotikus helyzetbe jutott, amelyből 
csak azáltal fog kibontakoztatni, ha — uj választásra kerül 
a dolog és az uj kormány képes leend saját maga ré
szére többséget nyerni. A nemzetiségek tehát legyenek 
éberek és készüljenek az uj választásokra, hogy azok
nál nagyobb sikerhez jussanak, mint a lefolytnál.

A budapesti „Maié Novino" airól van meggyőződve, 
hogy a mostani bonyodalmas helyzetből az országot csak 
gr. Andrássy Gyula képes kivezetni és éppen ezért ha
zafias elhatározás volt gróf Tisza Istvántól, hogy utódjául 
őt ajánlotta ő felségének...

A felvidéki tót nép közgazdasági 
vissiönyairúl.

VI.
A mértéktelen pálinkaivás egyik főoka a felvidéki 

tót nép anyagi romlásának. Sok jómódú gazda ment 
tönkre, olzllllött, mert nagyon szeretett felünteni a 
garatra. És a korcsmáros ért a biztatáshoz: „Miért nem 
iszol? Hisz egészen el fogsz gyöngülni? Mid van a 
világon o kis élvezeten kívül?" stb. sth. így aztán 
telik a korcsma és az emberek, kezükben a pálinkás 
üveggel, ogymást biztatják ivásra. A korcsmáros állandó 
érintkezésben van a néppel, érdeklődik minden iránt, 
ami a falubelieket érdekli, itt-ott tanácscsal is szolgál s 
omo viselkedésével bizonyos fokú bizalmat kelt a falu
beliekben. Ennek folytán minden közügy a korcsmában 
szokott végleges elintézést, befejezést nyerni; áldomás- 
ivás nélkül ritkán fejeződik be valami nyilvános aktus.

Egyes községekben mintha a nép feleszmélt volna, 
abbahagyta a pálinkáivást, vagy legalább mérsékelten 
élvezi a szeszes italokat. S eme községekben a jólét 
határozott emelkedést mutat. A nép gondosabban műveli 
szántóföldjeit, jobban gondozza marháját s azt szaporítja 
s nagyobb tisztaságot is tart úgy lakásában, mint az 
udvaron és az istállóban. De ez nem a korcsmnhilcl 
korlátozásának eredménye, mert a korcsmáros a korcsma- 
hitelre vonatkozó intézkedéseket kijátssza, hanem a nép 
azért hagy fel a pálinkái vassal, mert tapasztalta annak 
káros következményeit s józanabbul kezd gondolkodni. 
Sok helyen a papság által alakított mértékletességi 
egyesületek is jótékony hatással voltak a nép szenvedélyei
nek fékezésére és sok családot mentettek meg az anyagi 
végromlásiól.

Igen nagy a Felvidéken azok száma, kik iszákos- 
ságuk folytán koldusbotra jutottak, testileg és szellemi 
lég is nyomorékokká lettek s most szülőhelyüknek 
terhére válnak. Mert a törvény értelmében minden község 
tartozik gondoskodni a maga szegényeiről. Eme gondos

kodásból pedig a felvidéki szegény községek némelyiké
nek nagyon is kijutott. Ha valamelyik községbeli 
idegenben megbetegszik s kórházba került, a község 
volt kénytelen fizetni a kórházi költséget, mielőtt az 
országos belcgápolási alap létesiltetett. Ez pedig nagyon 
megterhelte a községeket., melyek gyakran kaptak ilyen 
fizetési meghagyásokat. Mert aki idegenben kénytelen 
munkát keresni, azt többnyire az Ínség és nyomor 
hajtotta ol hazulról. A munka után nagyobb városba 
indult cselédek vagy munkások csak kevés százaléka 
biztosit magának állandó, jó okszisztencziáf, de nagy 
azok száma, kik elprédálták nagyobb városban a falu
helyen szüleik után maradt kis vagyonkájukat s tönkre
tették még az egészségüket is. Aki pedig idegenben 
munkaképtelenné, nyomorékká lett, azt illetőségi helyére 
lolonczolják, ellátásáról a község kénytolen gondoskodni. 
Pedfg özek igen gyakori esolok. Ha fiú vagy leány, ki 
iskolai kötelezettségének eleget tett, életfentartási okok
ból el akarja hagyni szülőfaluját, a községi elöljáróság 
ebben meg ltom akadályozhatja: db ha szó van a 
munkaképtelenek ellátásáról, akkor a községnek tudnia 
kell kötelességét. Aránylag nagy azjk száma, kik 
gondatlanság, elővigyázatlanság, rossz táplálkozás vagy 
más kedvezőtlen körülmények folytán nyomorékokká 
lellek, vagy mint ilyenek jöttek a világra. Ezek szintén 
a község terhére tengetik életüket. A község pótadója 
növekszik, mert a rendkívüli kiadásokat csak rendkívüli 
bevételekkel lehet fedezni. Ezek a rend kívüli kiadások 
pedig csökkentik a birtok tiszta jövedelmet.

llégonto a háziipar volt a felvidéki földmivelő nép 
kedvelt mellékfoglalkozása. A durva daróczposztó,.mely
ből a félti felsőruháját varratta, nemkülönben a len- és 
vászonszövet, melyből a fehernépség ruhájára való került 
ki, mind otthon készült téli időben, midőn a mezőn, a 
kertben szünetelt a munka. Szerény anyagi viszonyai 
kényszerilotlék a tót népet, hogy ahol csak lehel, kímélje 
a gara§t. Azért vált közmondássá, hogy a tót sommit 
sem vásárol, kivéve a kalapot meg a szíjat. Ma már 
aránylag kevés házban találunk szövőszéket, s a posz'ó- 
szövést majdnem teljesen abbahagyták. Az otthon 
készült tartós len- és vászonszövetok helyett olcsó gyári 
szöveteket vásárolnak. A szűr posztót, a szomszéd Morvából 
hozzák a magyar piaczra. A juhok tartásával ugyanis a 
Íeníemlitett okokból nagyobbára felhagytak, a len- és 
kcndorturmelésre pedig nem helyeznek súlyt, mert eme 
gazdasági növények értékesítése nagy akadályokba 
ütközik s nem eléggé jövedelmező. Trencsénvármegyében, 
hol az éghajlat a len- és kendertermelésre igen alkalmas 
s ahol régebben tényleg sok lent és kendert termesz
tettek, már rég felvet tel cl t egy kender- és lenbeváltó 
és kikészítő kérdése, eddig azonban ez csak óhajképpen 
szerepel. Hasonlóképpen van ez a háziipar többi ágaival. 
Így például, mig a felvidéki kosárfonók kellő megren
delés hiányában csupán házi szükségletük fedezésére 
gyártanak különféle kosarakat, addig a magyar gyümölcs
termelők, szőlősgazdák, sőt, egyes okszporlra dolgozó 
gyárosok, vaggonszámra rendelik meg ezen iparczikkcket 
Morva- és Csehországból.

Ha valahol, bizonyára hazánk Felvidékén volna 
szükséges, hogy a szerény és szegény tót nép háziipari 
foglalkozását felkaroljuk. S e tekintetbon sokat tehetne 
a Felvidék hazafias társadalma, sokat tehetnének azok,

azóta volt már szerencséje hozzám s hiszi, hogy én sem 
fogom visszautasítani. Istenem, csak nem mond el min
dent a papának?! A csokrot, vagy mikor csókot intett 
nekem s én ahelyett, mint az egy jól nevelt leányhoz 
illett volna, elmentem volna az ablaktól, ott maradtam. 
Hát ha még azt tudná a papa, hogy mikor egyszei itt 
fenszterlizett elöltünk, egy csokoládébonbont dobtam 
a fejére. Igazán nem tudom, mit szóljak, ha bejönnek 
ide, pedig tudom mindjárt itt lesznek (a tükörhöz megy 
és sietve rendbe hozza magát), ebben a perezben nyílik 
az ajtó s belép Tóni bácsi, a papa és Ö.

Piroska : Kedves Tóni bácsi! (odafut hozzá s ke
zet csókol neki, majd az apjához fut s annak is kezet 
akar csókolni), de hirtelen észreveszi magát s zavartan 
megáll.

Tóni bácsi (a fiát Piroskához vezetve): Azt hiszem, 
felesleg s bemutatni ezt az urat, hallom már találkoztatok.

Piroska (zavartan): Igen. azaz hogy nem.
Papa (szigorúan): Mit hallok, erről én nein tudok 

semmit.
Tóni bácsi: No. no, csak tüzeskedj Öreg. Csak nem 

tiltod meg a lányodnak, hogy ne ismerje, a fiamat. T e
relgettél. hát nem megfogadtuk egymásnak, hogyha meg
nőnek, összeboronáljuk őket? Mi? Vagy a/.t gondolod, 
hogy talán a te szép szemeidért jöttem fel hozzátok 
olyan gyakran, pedig dehogy, Iái ni akartam a mennye
mel. A fiamat pedig azért nem hoztam el, mert tudom, 
hogyha meglátja a lányodat, nem tanult volna semmit, 
í gy is tudom, hogy a Piri szép szemeinek köszönhet- 
,|t|i', In-gy az. teol.M) vizsgáján először megbuktatták. No 
de -.'1111111 úgy-e Piri azért mégis dr. Horváth Miklósné 
I. sz. I ugy e < De most menjünk öreg a további meg-

beszélendöknél, egyelőre azt hiszem, teljesen feleslegesek 
vagyunk.

Papa: Talán mégis legjobb lesz megvárni a fele
ségemet.

Piroska : Oh, a mama, ki tudja, mikor jön haza !
Tóni bácsi: Addig pedig ti nem vártok, ugy-o?
Piroska és Miklós zavartan néznek egymásra, mi

közben Tóni bácsi és a papa távoznak.
Piroska (izgatottan játszik a munkakosarával, mi

közben az egészet felborítja): Istenem, milyen ügyetlen 
vagyok !

Miklós (összeszedve a sok selymet): Nőm baj, már 
rendben van (majd hosszabb szünet után halkan): Piri, 
mondja csak, gondolt rám azóta, mióta elmentem ?

P iri  (duzzogva): Hát ugy nézek én ki, mint aki 
sokat gondol valakire?

Miklós: Nem, azaz hogy igen. Hát akkor miért 
nem futott el az ablaktól, mikor csókot intettem.

P ir i : Mikor? Észre sem vettem. Csak nem gon
dolja talán, hogy mindig magát néztem, ha az ablaknál 
ültem.

Miklós: De azt csak nem felejtette el. hogy ez
előtt nyolc/, évvel megígérte nálunk a lugasba, hogy a 
feleségem lesz ?

Piroska : Arra meg már igazán nem emlékszem. 
Külömben abban az időben annyi Önhöz hasonló ifjúnak 
tettem igére'et. hogy biztosan nem merem állítani, hogy 
maga is a többi közölt volt-e? Külömben nem tudom 
ki szegte meg előbb a lugasban telt Ígéretet, én e, vagy 
ön, aki óraszámra bámul az ablakon valakit, még rózsa
csokrot is küldözgetve neki.

Miklós : De hiszen én tudtam, hogy ki Ön s éppen 
azért jöttem ide szembe lakni, hogy láthassam, a  papá
nak teljesen igaza van, mikor azt állítja, hogy maga 
az oka, hogy megbuktam. Pedig lássa, ha ez nem tör
ténik, azóta már biztosan férj és feleség volnánk.

Piroska (önfeledten): Istenen, ha én azt tudtam 
volna!

Miklós (Piri kacsóját csókolgatva): Még most som 
késő édes Piri, inkább majd siettetjük az öregeket, ugy-o 
drágám ?

Mama (váratlanul belépve): No, ez nagyszerű, mond
hatom ! Piroska, mi ez, mi történt ?

Piroska (pityeregve): Én igazán nem tudom mama, 
az az hogy ime, bemutatom a vőlegényemet, Horváth 
Miklóst.

Mama (idegesen felkaczagva); A vő le-gé-nyc-dct ? 
Tehát Horváth Miklósnak hívják. Nem ismerek ilyen 
nevű urat. (Miklóshoz fordulva s tetőtől tal|>ig végig nézve.) 
Uraml lösz szives ongem az uram szobájába követni, 
hogy a helyzetet tisztázhassuk.

Miklósi Ezer örömmel, asszonyom I
Piroska: Fogadni mernék, hogy a mama okoskodni 

fog, mert tudom, hogy soha sem fogja mogbocsájt.mi no
keni, hogy mindez nélküle történt. Hát tehetek én róla,

| ha mindig gyülésezni jár. Pedig még hálás lehetne ne
kem, hogy a vöszorzés nehéz és hálátlan szerepétől ilyen 
könnyen megszabadítottam. És most, inig odabenn jövöm 
felelt határoznak, sietve irok Sárinak meg Miczinek. 
Meg ma tudatni akarom velük, hogy menyasszony va
gyok. (Vidáman felkaczagva). Igen, valóságos, igazi meny
asszony, dr. Horváth Miklós ügyvéd ur boldog kis 
menyasszonya . . .
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kik- eddig is részbon állásuknál, részkén egyeli körül
ményeiknél és visszonyaiknál fogva hivatva vannak a 
felvidéki nép vezetésére, kik n-néppol állandó érintkezés
ben lévén, neki jó tanácsosai, útbaigazítással, felvilágo
sítással szolgálhatnak. Jó szolgálatot tennének a nép
szerűén irt ismerctterjoszló olvasmányok is. A tót nép 
zthno, különösön az utóbbi itlöbcn. megkedvelte az 
olvasási, melyei most már sikerrel lehetne felhasználni 
a nép nevelésénél. De a háziipar fejlesztésének terv
szerűen kell megindulnia ; sikertelen próbálgatások csak 
bizalmatlanságot s elkeseredés! keltenek. S éppen ezért 
az dssz.es mozgató szálaknak egy központból kell ki- 
indnlniok.

Szóval tervszerűen vozo'ott közgazdasági akcziót 
kell a Felvidéken megkezdeni, mely akc/.ió meggyőzi 
a lót népet, hogy a magyar inlclligonczia érdeklődik a 
nép életviszonyai iránt, hogy a néppel törődik s neki 
minden Uiryes bajos dolgában sogitő kezot nyújt. A nem
zetiségi túlzók a Felvidéken gazdasági kérdésekkel 
nemzetiségi politikát csinálnak ; fordítsuk meg a dolgot 
s csináljunk közgazdasági politikával hazafias akcziót. 
Munkánk könnyebb lesz amazokénál, mert a tót nép 
zöméhon minden eddig folytatott nemzetiségi agiláczió 
daczára él még a hazafias érzés és lolkesodés.

Dr. Pechány Adolf.

H Í R E I N K .
— F. M K. E. tánczestély Tnróczszentmárton- 

ban. A rendező bizottság a következő meghívót adta ki: 
„Meghívó az 1906. évi február hó 18-án szombaton, 
Turóczszcnlmárlonban a vármegyeház nagytermében 
méltóságos ifj. ncczpáli Justh György főispán ur védnök
sége alatt a F. M. K. E. turóczvánnegyei választmánya 
javára tartandó zártkörű tánczestélyre. Kezdete esto fél 
9 órakor. Személyjegy ára 2 korona, családjogy 5 kor. 
Jegyek elöro válthatók Moskóczi Ferencz.nc könyv
kereskedésében. FelUlfizotésekot köszönettel fogadunk 
és a „Felvidéki Híradódban nyugtázunk. A rendezőség.** 
Semmi kétség benne, hogy a F. M. K. E. javára 
rendezendő ezen tánczestély ismét összehozza a Turócz- 
mogyo magyarságát. EgyUtt látjuk ismét azokat, akik 
részesei annak a kulturmozgalomnak, moly hivatva 
van a Felvidéken a magyarság érdekeinek védelmére 
és megóvására. A rendezőség viszont, mindent elkövetett, 
hogy a közönség részére egy valótlan Wodélyos estét 
biztosítson.

— Személyi hír. Ifj- Justh György, Turóczvár- 
tnegyo főispánja, a múlt vasárnap délután több napi 
tartózkodásra a fővárosba utazott, ahonnan tegnap este 
székhelyére vissza érkezett.

— Báró Révay Simon és a József Főherozeg 
Szanatórium. A tüdőbetegek részére szanatóriumokat 
létesítő József Főlicrczcg Szanatórium Egyesület turócz- 
megyei hölgy bizottságának elnöke, lie.re.cz Gyuláné báró 
Uévay Simon képviselővé történt megválasztatása alkal
mából a bizottság nevébon Üdvözölvén, fölkérte a támo 
gatásra. Báró Révay Simon képviselőnk értesítette a 
bizottság elnökét, hogy a bizottságnál még el nem kelt 
sorsjegyeket megtartja. Ily módon örömmel konstatáljuk, 
hogy a bizottság rendelkezésére bocsátott 3U0 darab 
sorsjegy mind elkelt.

— A taróozvármepyel Jótékony nőegylet tisztikara 
Justh Fercnczné szili, gróf Batthyány Mária úrnő elnök
lete alatt f. hó 9-én értekezletet tartott. A tisztikar el
intézte a felgyűlt folyó Ügyeket, megállapította a f. hó 
26-án tartandó közgyűlés tárgysorozatát s elhatározta, 
hogy márczius 4 én, az idei farsang utolsó szombatján 
tdrgysorsjdtékkai egybekötött tdnezestélyt tart. A nyeremény 
tárgyak egyrészét a nőügyiét saját tőkéjéből fogja 
hozatni s annyit már most is elárulhatunk, a főnyeremény
ig.'' gyönyört! kivit elit, értékes dísztárgy lesz. Az apróbb 
nyeremények szaporítására köszönettel veszi a nöogylet, 
ha bárki is erre alkalmas tárgyakat Keviczky Istvánná 
alelnök, vagy Fischer Anniimé pénztároshoz o czélra 
beküld. A  sorsjegyek már legközelebb kibocsáttatnak.

— Ruttkai Ráth Péter Ruttkán. Kapunk egyik 
előző számában megemlékeztünk róla. hogy a művezetők 
küldöttségét mily szívesen fogadta ruitkai lidth  Péter 
udvari tanácsos, vezérigazgató azon alkalommal, amidőn 
a művezetők mulatságukra meghívták. Az akkor telt 
ígéretet a vezérigazgató he is váltotta, nagy örömére a 
vasúti alkalmazottaknak, akik tllntetö lelkesedésüknek 
nz estély folyamán számtalanszor kifejezést adtak, Rdth 
Péter vezérigazgató, hogy Ígéretét beválthassa) február 
hó 1-én az esti II órai gyorsvonattal érkezett Rutlkáia 
és azonnal az estélyre ment, ahonnan vasárnap reggel 
a gyorsvonattal Bupapcstro visszautazott. A ruttkai 
művezetők büszkén emlegetik, hogy a nagy népszerű* 
ségnek örvendő vezérigazgató ezzel az alkalommal el- 
vilázhatlanul csak az ö kedvükért fáradt Ruttkára.

— Hivatalos látogatás. Márton (jy Márton miniszteri 
osztálytanácsos, országos iparoktatási főigazgató, pénteken 
délben ideérkezett az állami iparostanoncziskoki meg
látogatása végeit. Pénteken este meglátogatta Bere.cz 
Gyula kir. tanfelügyelő kísérőiében az iparos tanonez- 
iskola osztályait, meghallgatta a tanonezok feleleteit és 
megtekintette azoknak úgy írásbeli dolgozatait, valamint 
rajzait is. Tapasztalatait közölve, a legmelegebb elis
meréssel emlékezett meg az iskola állapotáról, mely 
minden tekintetben kiválónak minősíthető.

— Szláv kőlosönősség a közgazdasági terén.
A prágai Hlas Ndroda ilyen novll vezető czikkében arra 
buzdítja a eseli iparosvilágot, hogy a délszlávokkal s 
novozetoson a horvátokkal és szerbekkel isméi lesse meg 
a cselt ipart és rakja lo az alapjait a cseh délszláv ipari 
összeköttetéseknek. Idézi az eszéki „Národná Obrana** 
cziinU lapot, amely konstatálja, hogy Horvátországot és 
Szlavóniát ollopik a magyar ipar termékei. Előbb a 
borvátok Pécsnek fizették a közgazdasági tributumot, 
most Pestnek is, ezt bizonyítja p. o. az eszéki gazdászati 
kiállítás is, ahol a magyar iparczikkek a túlnyomók. A 
Národná Obrana szerint azonban a közgazdasági alá
rendeltség aga után vonja a politikai alárendeltségei.
A prágai lap, a Hlas Ndroda kívánatosnak tartja, hogy 
a cseh iparosok megszívleljék a szocziális cseh érdeket 
s kihasználják a hangulatot a horvátoknál és a szerbek
nél, A cseheknek az az érdeke, hogy politikai befolyásuk 
növekedjék a „birodalomban*, gazdasági vállalkozásaik 
pedig emelni fogják politikai befolyásukat.** Tehát a 
cseh politikusok nem elégszenek meg a Felvidék köz- 
gazdasági behálózásával, de kiterjesztik testvéri ölelő 
karjaikat a kurvátokra mog szerbekre is, hogy ez által 
a magyar ipartermékeket onnan kiszorítsák. Hát csak 
egy kis tUrelom. Remélhető, hogy rövid idő múlva 
akkora változáson megy át közgazdasági politikánk, 
hogy a „Hlas Néródénak* nem lesz alkalma közgazda- 
sági viszonyainkba beleszólhatni.

— Rántó Pál a legderekabb legény, Franyo 
Kubány Anna pedig a logszebb és a leggazdagabb 
leány volt Turánban. Nem is csoda, hogy nagyon meg
szerették egymást. De a leány szülei mást szántak volt 
már vejUknek és nem engedték meg leányuknak, bogy 
Ránlóé lehessen. Mit tehetett mást a szerelmes pár! 
Múlt héten éjjel titokban, csak a kapufélfától búcsúzván 
el, Amerikába mentek, hogy ott egymásé lehessenek.

— 'Választási utóhangok. A választási küzdelmek 
közepette felmerült egy-egy apróbb inczidens, a mi 
szomszédunk, a N. N. szándékosan elfordítva közöl, ami 
az érdekeltek körében természótszorUlcg felháborodást 
okoz. Ezt bizonyítja a következő levél i s : „Tekintetes 
Szerkesztő ur I Kérem alábbi soraim szives közlését. A 
„Nár. Nov.“-nak a választás után megjeleni számában 
az áll, bogy én, miután szavazatomat báró Révayra le
adtam, a Mudrony-párti turaneczek közé mentem, akik 
engem, a tolakodót onnan kidobtak. Kijelentőm, iiogy 
a N. N. értesülése nem felel meg a valóságnak. Nem 
tolakodtam és nem dobtak ki. Igaz ugyan, hogy miután 
leszavaztam, elmentem a Rosenleld-féle helyiségbe, hogy 
a választás eredményének kihirdetését még Szucsányban 
bevárjam, de ezt egyenesen egypár Mudrony-párti 
turanecz kérelmére és kifejezett meghívására tettem. Tehát 
nem tolakoutan, nem voltam szemtelen. A Rosenlold- 
lélo vendéglőben egész az utolsó pillanatig, amikor saját 
jészántomból távoztam, bántatlanul és nyugodtan Ültem 
a turániak társaságában, akik velem szemben, gyermekeik 
tanítójával szomben a legnagyobb tisztelettel viseltettek. 
Kijelentem, hogy annak daczára, miszerint egynéhány, 
általain nem is ismert (tehát nem is turáni), talán 
márioni, vagy mit tudom én miféle berúgott paraszt 
bizonyos, igaz, nem a legkíméletesebb megjegyzést telte 
ott ellenem, én az említett vendéglői helyiséget csak 
akkor hagytam el szándékosan, amikor a választás 
eredményének meghallgatása czuljából a választás helyén 
meg akartam jelenni. Tehátnem dobtak ki. De hát persze 
a „N. N'.“-nak konyore, hogy bizonyos embereket olvasó 
közönsége előtt lehetőleg fekete színben tüntessen fel. 
Novozett lap igazságszereteléröl különben maguk a 
turániak is meggyőződtek, akiknek az említett lapszám
ból nagyobb mennyiségben juttattak. Túrán, 1906. évi 
február hó 3-án tisztelettel Bazovszky, tanító.** Ehhez 
alig van mit hozzáadnunk. Az olvasó azonban ebből 
következtetve kiszámíthatja, hogy a N. N. egyéb 
vonatkozó közleményeinek mennyiben adhat igazat.

— Esküvő. Kohn Bertalan aranyosamrólhi nyomda* 
tulajdonos a napokban vezette oltárhoz Stubnyafllrdfln 
Blatniczáról Braun Jozefát. Az oskolést a körmöczbányai 
rabbi végezte.

— Buosnünnepóly. Alsókubin magyarsága az 
ottani magyar olvasókör nagytermében f. é. február hó 
6-án Székely Adolf nyug. kir. ordőmester tiszteletére és

nyugalmazása alkalmából bucsucstélyt rendezett, melyen 
a furócz- és árv-'uiiogyei állam erdészeti tisztikar és az 
árvái uradalom erdölisztikara Solcz Ottó főerdőmester 
vezetése alatt vett részt. Ott láttuk az árvavármegyei 
értelmiség számos előkelőségét, akik az ottani társa
dalom egy tevékeny és közszeretetben álló veteránjától, 
a nyugalomba vonuló Unncpelltöl búcsúztak cl. A 
60 toritékll társasvacsora alkalmával Divéky Ágoston 
kir. közjegyző a közszeretetben álló jóbaráttól, Zmeskdl 
György Arvavármegyo főjegyzője a kiváló szorgalmú 
tisztviselőtől, id. Szmrecsányi György nyug, íöispán a 
nyugalomba vonuló tiszttárstól, gróf Zsierotin Előd a 
tovékony erdőtiszttöl, Solcz Ottó urad. föordömester a 
szaktárstól, Karvas Emil kir. erdőmester a hivatalelöd- 
töl tartalmas és a kedélyes ünnepi hangulathoz mért 
felszólalásaikban búcsúztak el. Az osztatlan tiszteletben 
és szeret bon részesült ünnepelt rövid felszólalásában 
meghatotta!) mondott köszönetét az iránta tanúsított 
ováczióért s ezzel a kedélyes társaság a hajnali órák
ban oszlott szét. Általános a sajnálkozás, bogy az 
ünnepelt csupán a társadalmi elismerés osztatlan részese 
a szakmájában oltültötf egész életének tevékenységéért!

— Jelmezest '̂ r Znlóvír alján. A znióváraljai 
Magyar Olvasókör márczius hé 6-án házias iellegll 
jelmezestélyt rendjz, melyre a rendezőség ez *n is 
meghívja a szives érdeklődőket.

— Elvándorlás. Dubovói levelezőnk Írja, hogy 
onnan e hét folyamán 14 munkabéres ember indult 
Amerikába. A jövő hónap közepén szintén 10-en fognak 
utrakelni. Szomorú jele az annak a népmozgalomnak, 
meg Turánban is mind jobban mutatkozik.

— Hangverseny Znlóváralján. A znióváraljai 
állami tanítóképző intézet zenei önképzö körének f. hó 
5-én megtartott házi hangversenye kitünően sikerült. 
Moyzes Miklós zenetanár ezen első nyilvános szerep
lésével a legfényesebb tanúbizonyságát szolgáltatta 
nemcsak kiváló vezető képességének, do egyúttal, mint 
jeles zeneszerző is, osztatlan elismerést és tetszést aratott. 
A hét számból álló műsornak öt pontját ének- és zene
számok képezték s úgy az ifjúsági énekkar, mint a 
zenekar szabatos, tiszta, átértett és átérzett előadásával 
igazi műélvezetet nyújtott a hallgatóságnak. Különösen 
tetszett a dalárda által zenekar kísérettől előadott Fohász 
czimll programmszám, melynek szerzője az intézet agilis 
zenetanára, Moyzes Miklós. Az itjak közül dicsérettel 
kell megemlékeznünk Kapcsán Mihályról, Sturm  Józsefről, 
Vaczulik Pálról, Sebő Ágostonról, Horváth Gyuláról és 
Kelemen Józsefről, kik szép hegedű* és fuvolajátékukkal 
nemcsak vezető tanáruknak, de önmaguknak is dicséretet 
és elismerést,, szereztek. A zoneszámokon kívül Sebó 
Ágoston és Arvay Sándor int. növendékekről kell még 
különösebben megemlékeznünk, előbbi humoros monológ
jával 'derítette fel a publikumot, utóbbi pedig a Celli 
búcsúnak, mint melodrámának érzelmes előadásával 
aratott zajos tapsokat. A hangverseny után házias jellegű, 
kedélyes tánezmulatság következett, melyen nagyszámú, 
do annál lelkesebb társaság vett részt. A jótékonyczélu 
hangversenyre a következők fizettek felül: N. N. 
10 korona, Somogyi Gézáné, Gerö Virgil, Bellisek Imre, 
Meliclier Rezső 3 —3 korona, dr. Balázs Hugó, Kliinó 
Vilmosné 2 —2 korona, Somogyi Géza, Dávid János, 
dr. Jakobovils Mór, Zvada Antal, Virst Ferencz, Bnrgár 
Emil, Jakab Jenő, Milcli Hubert, Jóküvi Emil, Olejnyik 
Márton, Babusok Ede és Bertscb Ottó 1 — 1 korona. A 
felUlfizetök fogadják ez utón a rendezőségnek igaz 
köszönetét és őszinte háláját.

— Gazdakör szervezése. Grogorovits László, a 
briesztyai állami iskola buzgó tanítója, azon fáradozik, 
Iiogy községében gazdakört szervezzen. E czélból f. hó 
15-én délután 5 órakor a község lakóival értekezletet 
tart, amely alkalommal a gazdakörök jelentőségét fogja 
ismertetni. Ugyanakkor mozgalmat indít a munkáspénz
tárak meghonosítására is.

— Tűzoltó mulatság Turóozszentmártonban. 
Derék tűzoltóink múlt heten tartóit tánczmulatsága 
minden tekintetben jól sikerült. A  Doni tágas termo 
megtelt tánczolókkal, akik jó kedvvel és kitartással 
járták reggelig. Úgy halljuk, hogy az anyagi eredmény 
is megfelelő. Ez alkalomból azonban nem adhatjuk meg 
szó nélkül, hogy ezen humánus intézményt, amelynek 
munkásságára, sajnos, gyakrabban reá szorulunk, a társa
dalomnak nem minden osztálya támogatja. Ennek azon
ban maga az egyesület is oka, mert tisztán tót meghívói
val a magyarságot elkülöníti magától. Végtére az egyesülőt 
is megtehetné, hogy kétnyelvű meghívót bocsásson ki 
és akkor a támogatás isilteljesebb lehetne.

— á nép foglalkoztatása. A ftJldmivelésügyi 
miniszter Bertsch Ottó gazdasági szaktanár buzgóIkodása 
folytán Briesztyán az állami iskola mellett kosárfonó 
tanfolyamét létesített, amely Grogorovits László állami 
tanító felügyelete alatt munkásságé* már megkezdette. 
A tanfolyamot 18 fiatalember látogatja s már is szép 
haladást tanúsítanak. Ez által a briesztyai németajkú 
lakosság téli keresetforráslioz jut, amelyet eddig nél
külözött. Remélhető, hogy ezen tanfolyamnak jótékony 
hatása a nép életében is nyilvánulni fog.

felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — fömunkatárs BÁNFI JÁNOS.
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gyógytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 drb 
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Jónak, a JobL 
- az ellensége.

Tényleg a legjobb nz eddig használatban levő 
azappan, szóda, por, s'b anyagoknál vászon és pamut 
ruhanemüek mosására, a Schícht által újonnan feltalált

mosókivonat,

..Asszonydicséret"
védj.gyei,

•  ruha beásztatására.

Meghívó.
A Turóczi Gazdasági Takarékpénztár rt,

IV.
Znióváralján, folyó évi február hó 15-én 
délután 2 órakor, az intézet helyiségében  

--------------tartja --------------------------

m elyhez a t. r é s z v é n y e s e k  tisztelettel 
------------------- meghivatnak. ---------------------

N a p ire n d :
1. Igazgatósági és felíigyelöbizottsági jelentés és az

1904. évi zárszámadások bemutatása.
2. Határozathozatal a tiszta nyereség felosztása iránt.
3. Indítványok.
Znióváralján, 1905. évi február hó 1-én.

Az igazgatóság.

Előnyök:
felére

2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Min'hogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.
6. ügy a kezeknek, mint a ruhának telljcsen ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony ős 
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után.
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Árverési hirdetményi kivonat.
' A zni<> váraljai kir. járásbíróság mint tik vi Imi óság 
közliirré teszi, hogy turóczszontmárloni takarékpénztár
nak Vuliis Dezső és neje elleni 11780 korona ^
jár. iránti végreImjiási Ügyében ;i znióváraljai kir. 
járásbíróság lerllloién lévő Lászlófalu községben fekvő:

1. a lászlófalvi 51. sz. tjkvbon f  1. sorsz. Volits 
Dezső és nojo nevén */» részben álló ingatlanokra 155 kor.,

2. az ugyanazon tjkvbon f  2. sorsz. ugyanazok 
nevén '/« részben álló ingatlanokra 100 korona,

3. az ugyanazon 52. sz. tjkvbon f  1. sorsz. ugyan
azok nővén */» részben álló ingatlanokra 200 korona,

4. az ugyanazon 53. sz. tjkvbon f  1. sorsz. ugyan
azok nővén Va részben álló ingatlanokra 2(54 kor.-ban 
megállapított kikiáltási álban az árverést, elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1905. évi 
mározius hó 15-ik napján d. e. 10 órakor Lászlótalu

i községházánál megtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
bocsátának l(»°/0 át készpénzben, vagy az 1881. évi 
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságllgyminisztori 
rendelőiben kijelölt óvadékképes értékpapírban letenni, 
avagy az 1881 : LX. t. cz. 170. § értelmében a bánat
pénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgállatni.

Kir. járásbíróság mini ilkvi hatóság.
Znióváralján, 1904. évi deczomber bó 10-án.

Janovják, kir. aljbiró.

Elsőrendű biHjH-tiizifa
•  22 korona k ö b ö le n k in t  •
•  (4 m 3), házhoz szállítva, 

Grósz Sam u szállítónál
{  T uróczszentm ártonban . •

2124. sz.
1904. ik.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. jbiróság mint ilkvi balóság köz

hírré teszi, hogy liiróczszentmáríoni takarékpénztárnak 
Velits Dezső és neje elleni 11780 kor. töke és jár. iránti 
végrehajtási ügyében a znióváraljai kir. járásbíróság 
területén lévő Tólpróna községben fekvő, a tótprónai 
187. sz. tjkvbon f  1. sorsz. 15. 8. 9. a. '/a részben 
Velits Dezső és neje szül. Duchaj Olga nevén álló ingat
lanokra az árverést 818 koronában czonnel megállapított 
kikiáltási árban elrendelte és hogy a tennebb megjelölt 
ingatlanok az 1905. évi mározius 15-ik napjának d. 
U. 2 Órakor Tólpróna községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs- 
árának 10#/#-nt készpénzben, vagy az 1881 : LX. 
törvén vezikk 42-ik §-ában jelzett árfolyammal szá
mított és az 1881. november 1-én 3333. sz. a. kelt igaz- 
ságügyminiszteri rendeletben kijelölt óvadékképes 
értékpapírban letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 
170. § a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elö
leges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
álszolgáltatni.

A kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság. 
Znióváralján, 1904. évi deczembcr hú 16-án.

Janovják, kir. aljbiró.

Meghivás.

A Turóczi K ereskedelm i j d t e l in U z d
1905. évi február hó 26-án délután 2 órakor 
= =  az intézet helyiségében tartja

X X X III .

Uj, eredeti Singer-féle

varrógép:::
olcsó áron eladó. Czim a kiadóhivatalban. 

Kiadótulajdonos; Koskóozl Ferenozné.

• e o
• • •

rendes közgyűlését,
melyre a t. részvényesek ezennel m eghivatnak.

Tárgysorozat.
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés kapcsán a mérleg bemutatása.
2. Határozathozatal a nyereség felosztása iránt.
3. A felmentvány megadása.
4. Alapszabályszerűen benyújtott indítványok tárgyalása.

f lz  ig azgatóság .
Magyar Nyomda Turóczszontmárton.
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