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Eső után köpönyeg.
A tót túlzók lapjai, köztük természetesen 

első sorban a Nár. Nov. is, még mindig a tót 
nemzetiségi jelöltek gyászos bukásáról mor
fondíroznak s arról, hogy mit kellett volna 
tenni, mit ne m és hogy a jövőben mint s hogy 
lesz. A Nár. Nov. úgy reménykedik, hogy 
hamarosan megint alkalmuk lesz a tótoknak 
képviselőket választani (Értsd: inter duos liti- 
gantes . . .), akkor majd máskép lesz. S neve
zetes, hogy most már ez a lap is a halinás 
képviselők mellett kezd korteskedni, ami eddig 
a „Slov. Tj'ád." speczialitása volt. Neki a 
Stomfán felléptetett, de még jókor visszalépett 
Bórák János féle emberek kellenek. Ha még 
oly szűk is az illető atyafinak a szellemi látó
köre, mindegy, csak halina takarja a h á tá t...

Egyébként a Národnie Noviny a következő 
összegező vezérezikket közölte egyik közelebbi 
számában a választásokról:

„Az országgyűlési választások nem hoztak 
nekünk semmiféle oly előnyt, amilyent a világ 
ismer. Az csak hasznot akar; annak, ami a 
színfalak mögött folyik le, a hideg politika 
számára nincsen értéke a nemzet belsejében.

Bizony a tót nemzeti jelölt ellen szokat
lan gátakat emeltek. Legnyilvánvalóbb bizony
sága ennek a verbói kerületben lefolyt válasz
tás. Ez tanúskodik amellett, hogy másutt is, 
ahol többség mutatkoznék a mi pártunkon, 
nyílt erőszakot bocsátanának ránk, mert a 
jelszó az volt: nem engedni és nem engedni. 
Azonban ez nem ment, nem igazol. Az ered
mény ránk nézve elszomorító. Szidalmazás és 
vádolás a már megtörtént dolgok után gyere
kes szájhősködés, de elfogultság nélkül tekin
teni a hibákra, botlásokra, gyengeségre a mi 
keserű kötelességünk.

Nem rajongunk a választásokért, különö
sen oly rendszer alatt, mely legföljebb szatí
rája „a nemzet akaratának", de azok mégis 
csak próbái, iskolái, világitói az erénynek és 
a bűnnek.

A választási tevékenység, azaz tétlenség 
készteti az embereket megmutatni a jellemet 
s a meggyőződés, a hitvallás bátorságát. És 
csakis hit vallókból áll az egyház. Fájdalom, 
nekünk is van mit beírnunk a gyász erkölcsi 
deficzitkönyvébe. Még pedig nemcsak a fej
letlen néptömegek, melyek kéréssel, fenyege
téssel, hivatalos nyomással, pénzzel, vendége
léssel hagyják magukat elámitani, hanem 
szerencsés sorstól a tömeg fölé fölemelt, 
magasabb műveltséggel megáldott, felelős ál
lású emberek is vétkeztek a tót nemzet, saját 
atyáik s önmaguk ellen! Vétkeztek némelyek 
csúnyán, aljasan, mások kevésbbé hitványán, 
de azért megdöbbentő gyengelelküséggel, kü
lönböző, habár keveset nyomó okokból a nagy 
horderejű, általános, közös ügy ellen.

Ami a népet, annak nagy részét illeti, 
mondhatjuk: a tudatlanság nem képez vétket. 
És a nép tudatlanságáért a bűnnek és felelős
ségnek mindnyájan úgyszólván egyforma terhét 
viseljük. Még keveset tanítottuk őt, kevés 
mértékben ébresztettük föl álmából. Keveset 
dolgoztunk a béke idején a harczok ideje 
számára. A küzdelem bekövetkezett s a népet 
készületlen állapotban találta. A tanulság vilá
gos és közelfekvő: többet kell dolgozni a nép 
kultúráján, többet érintkezni vele, többet Írni 
számára, nagyobb mértékben oktatni őt és 
költögetni a szunyadó nemzeti érzelmet. A nép 
nem láthatja a veszedelmet, mely öt fenyegeti,
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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 
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nyelvének nyomása nem terjed eléggé a há
zára, a személyére, a napi szükségleteire. 
Nagyou nehéz feladat beléoltaui a saját nem
zetisége iránt való magasabb érzelmet, midőn 
szemével nem látja, ujjaival nem tapintja, hogy 
vesznek el tőle egyetmást. Itt csakis a nem
zeti eszmény segít és nem a hasznosság és 
gyakorlatiasság Ugye. Nem igaz, hogy csakis 
az anyagi jólét lehet alapja az önálló válasz
tási cselekedetnek: az megkönnyíti az esz
ményi munkát, de enélkül az anyag nem segít, 
mert vaunak éppen eléggé jómódú, nemzeti 
tekintetben teljesen homályos vidékeink és 
vaunak szegény tájaink, melyek ébredtebbek 
és jellemzőbbek.

Az utolsó választások bebizonyították, hogy 
a nép csakugyan ébredez, csak kezet kell 
nyújtani neki, de becsületes, hü és erős kezet. 
A stomfai kerület például nem tudott találni 
nemzeti jelöltet! Nem bün-e az a kerületbeli 
intelligenseknek? A nép vágyódik a saját 
embere után és nincsen neki. Nincs ott ember, 
akinek volna annyi ereje és áldozatkészsége, 
hogy föllépjen? Hol a hiba? Kész kerület, 
maga a nép jelentkezik! Fölléptetett egy 
parasztembert, de még nem vagyunk oly 
messzire, hogy a mi népünk egyszerű embere 
kibírná az uracsok tódulatát. A Beszterczére 
való Bórák sem birta ki. Ne.m tudjuk, hogy 
volt, de nem birta ki, arai bizonyos.

Mért nem volt jelöltünk a bazini kerület
ben? Hol rejlik a hiba? A trencsénmegyei 
sivárság már egészen megdöbbentő, csupa 
mameluk és sokan egyhangúlag. Van annak 
saját oka, minden kerületnek vau saját fáj
dalma, de a treucséui kerületek halálos bete
gek. A bittsei kerületben például csak 760 
szavazat van s ezek közül 600 a zsidóké és 
tisztviselőké. Azután szavazz! Ugyanígy Csaczáu 
(761 választó). Ilyen kerületekre prófétai gyer- 
meksippal visítani nevetséges szájhösködési 
ostobaság.

Hogy a tót kabátosok helyenkint gyarlón 
viselkedtek, fájdalom, igaz; de vannak kerü
letek, ahol megtettek minden lehetőt, ahol 
dolgoztak a választások előtt s a választások 
alatt is a kimerülésig. Igazságtalanság a tót 
intelligeucziát a kiskorú kritikának egy kalapja 
alá vonni. Hazugság és hitványság azt mon
dani, hogy a nemzetiségi emberek mindenütt 
csakis maguk okozták volna vereségüket 1 Az 
1901. évi négy győztes kerületben a jelöltek
kel végzetes változások történtek, de a küz
delem ott is erős és becsületes volt.

Az összegezésben kimondható: a válasz
tások a végeredményben szerencsétlenül ütöt
tek ki, de a nép tovább mozdult, a mag bő
ségesen el volt vetve. Megadja az Isten, hogy 
kicsirázik a jövő választásokon!

A prímás levele meg a tótok.
íi.

Kinek szól ez a szózat és mit rosszal az ország 
első dignitáriusa?

Koresem az okokat, killatom a körülményeket és 
nem tudom azokat kifürkészni. E levél nem szól a 
szocziálistáknak, sem az anarchistáknak, nem óv a libe- 
rálistáktól, nem int, hogy a hívok óvakodjanak azoktól, 
akik november 18 án megingatták a törvényt, nincs e 
levélnek szava azok ellen som, akik doczombcr 13-án 
székokot, divánokat, zsöllékot törtek az ország házában. 
Azok urak voltak s azokhoz ö eminoncziájának csak 
lágy és sima szavai vaunak.

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

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

Mnffy, Apponyi, Eötvös az ő kodvenezoi.
Ez a szózat neked szól, szegény tótság. Te vagy 

az a felforgató elem, to vagy az a felforgató tömeg és 
csorda, mely elöl védeni kell az egyházat és a hazát. 
Téged int a föpásztor, hogy ne védd istenadta jogaidat. 
Téged áruljanak el saját lelkipásztoraid.. Nekod, saját 
hólyagos tenyeredből kell táplálnod saját lelkipásztori 
ellenségeidet. Az esztergomi prímás ítélete szerint a to 
törvényvédto, király által megerősített szent nyelvi jo
gaid prédái lelkipásztori dignitáriusaidnak. Érted-e ezt, 
te tótság? Nem! Ha értenéd, föllázadna benned minden 
hitérzclmed s megvetéssel fordulnál el bíborba öltözött 
ilyen árulóidtól. 11a kételkednél abban, ha nem hinnél 
nekem, hogy egyházi palást, Krisztusnak köntöse alatt 
elárulnak téged : olvasd el a néppártnak hivatalos lap
ját, az „Alkotmányt". Hogyan ujjong, logy  áradozik 
örömében a to loalacsonyilásod fölött. Januárius 22-én 
igy ir ez a lap, az a párt, melyért lövetni hagyod 
magadat:

„Miért tartom fontosnak az érseki levél keltét? 
Azért, miután a levél akkor jelent meg, midőn a romá
nok, szerbek, szászok és tótok sajátságos nemzeti pro
grammal léptek föl a politikai szinholyre s azzal indul
tak a politikai liarczokba*.

Ebből a najinál világosabban láthatod, hogy e kür- 
lovél ellened van kibocsátva.

Eltekintek a levélnok sértő, koresztényiotlen, papra 
nem méltó, föpászlorkisobbitö hangjától. Tekintsük az 
okait s vájjon egyáltalában vegye-e tigyolembe a pap 
vagy a nép?

Okot a nemzetiségi mozgalom szolgáltatott reá.
A románok és a szerbok bosszú álom után ma 

először, mi tótok pedig másodízben léptünk tel a válasz- 
lási barezban.

A román és a szerb programúinak egyonkint 16 
pontja van. A tót 17 pontból áll. Mindkettőnek a magya 
egyenlő, egymáshoz hasonlítanak, mint tojás a tojáshoz.

Úgyszólván kizárólagosan az egyház és a nyelv 
jogai körül keringenek. Az egészet közölni fölösleges, 
mikor a választók úgy is ismerik.

Miután azonban Esztergomban a primási palotában 
nem ismerik, vagy hogy ne mondhassák, hogy nem volt 
alkalmuk azt megismerni — legalább néhány pontját 
említem föl.

1. liivei vagyunk a haza egységénok és oszthatat
lanságának.

2. Kívánjuk a tót nyelv egyenjogositását az isko
lában s a tomplomban stb.

3. Kívánjuk az egyházjiolitikai törvények revízióját, 
nevezetesen a felokczetnélktlliségről szóló törvény el
törlését.

4. Kívánjuk az egyház autonómiáját stb. No, Emi- 
nencziád — bála Istennek, hogy e titulusra nincsen tót 
kifejezésünk —■ ha ön  Krisztus szerint való pap, e pro
gramul kell hogy tossék önnek. Első sorban is az On 
tekintélyét és hatalmát akarjuk óvni, másodsorban a mi 
lelkiismeretűnk szabadságát.

Avagy ö n  a felekezotnélküliségnek a híve? Avagy 
Ön továbbra is meg akarja tartani a polgári anyaköny
veket és eskotéseket? Avagy ez minálunk másodrendű 
kérdés? Ön milliókat jövedelmező birtokaira gondol, a 
nép maradjon buta tömegnek, a tót örök rabszolgának.

Ha a prímás ur ismerné az ö paphoz nem méltó 
esolokvéso fölött érzett mély sérelmünket és lelki fáj
dalmunk súlyát, porban és hamuban vezekelne az ö nagy 
vétkéért.

Vájjon vannak-o egyáltalában az egyháznak, kü
lönösen a kátliolikus egyháznak, oly Szörény, a butasá
gig szolid bivoi, mint a tótok ? Avagy azt gondoljátok, 
ti, urak, ott a budai várban, vagy Iáionon, hogy mi akkor 
is fogjuk csókolni a kczcitckot, midőn ti istenkáromlóan 
ütlegeltek minket? 0  nem, tévedtük! Minket ti nem fog
tok mcgtorlatlanul nrczulverni, legalább nem úgy, mint 
néma teremtményeket. Mi többé nem engedjük bekötni 
a szemünket, hogy ránk nevessetek s felénk kiáltsátok:
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találd el — Krisztus-Isten 
te tót, kicsoda Illőit meg

cm bocsásd inog a billióimét — 
' Mi hálr.ui kimondjuk, hogy

gerinozót képezd osztály nie, 
' mert a mini a letolyt liszt.i

nem érdemelt lobecslllóso, 
választások illán killlnl, a

nem Kaifás, hanem a prímás. Nem, s habár az a sérelem j tiszl viseldi kar mindenütt szabadon gyakorolta uieggyő 
egy bíborba öltözött szivéből származik, habár ön  a'zddését, anélkül, hogy bármin0Ínll befolyásolásnak kellőit 
Legfelsőbb nevében és hatalmával sért bennllnkot, mi | volna ellentállania. De a tisztviselők ellátásában mulat 
elvetjük magunktól a sérelmet és Isten s vilá r előtt vádra kozó hiányok alkalmas okot szolgáltattak hogy az
kelünk ön  ellen.

Az ön  kifakadásai s figyelmeztetései távol vannak 
annak a szándékától, aki önt küldötte. S ha mindjárt 
arczul ül is minket az Ön cselédsége és mondani fogja 
„úgy felelsz-e a püspöknek?" az! válaszoljuk, hogy 
ön  visszaél az isteni Mester hatalmával.

<> az összes népek tanítására küldötte Ont. S vájjon 
akkor a tótot kizárta talán? Az ön véleménye szerint 
bizonyára.

ön, min' a szegény Jézus helytarlója s meghatal
mazottja igy szólhatott volna: fólságom, neked is atyád 
vagyok. Védekezz a hatalom erőszakoskodása s túlka
pása ellen! Légy te csak hü az Istenhez, királyhoz és 
hazához s megáldom törekvéseidet. Imádkozom a te 
lobogód győzelméért.

Do d megfordítva cselekedett.
Ha nem csalódom, Gabányi vagy pedig l’olónyi a 

képviselői immunitás palástja alatt piszkéim a nyáron 
királyt és a királyi herczegekot. Az egész Kossuth-párl 
a piszkok egész özönét fejezte ki a katholikus klérusra 
s általában az egyházra. S imo, a prímás erre hallgatott.

Ekkor nem irta meg, hogy a kalholikusok őriz
kedjenek a rcvoluczionáritisokfól. Január hó 3 án l'olóiiyi 
igy beszélt: „Úgy segítse Isten a királyt, úgy büntesse 
öt, amint őszinte vagy hamis volt az ő esküje!“ .Szóval, 
lázitolt a király ellen és a prímás — hallgatott.

A szocziálislák körülbelül 40 jelöltet állítottak, 
nagyobbrészt Grossmannokal, Bokányiakat, Wolfncrekct 
izrnelokat. Magának a prímásnak székhelyén is, Eszter 
gomban. Ezek legfőbb s makacs ellenségei a katholikus 
papságnak. Nyíltan hirdetnek Isten- s államcllcnes elve
ket. Inkább ma, mint holnap, vennék el a prímás nagy 
jövedelmeit. És ö — hallgat. Ú csak a tótra sújt, mert 
azt hiszi, hogy ezt ö eltűri.

Nem, öntől ezt el nem liirjiik. Midőn Tisza fojto
gat minket, hallgatunk : midőn a liberalizmus tipor, nem 
mukkanunk ; midőn a királyi ügyész a törvény elé húr
ozol bennünket, némák vagyunk : midőn nem véd a tör
vény, nyögünk. De midőn az Isten helytartója Krisztus 
nevében szorítja torkunkat, ekkor kiáltunk, mert égbe
kiáltó igazságtalanságot követ el rajtunk. Valódi elnyo
mott árvák vagyunk.

Következik az a kérdés, vájjon ez a „pásztori hang", 
avagy ez az intés köt e minket, már vagy a papokat, 
vagy a világiakat ?

Sohasem. Egyenesen vétkezett az a tót lelkész, 
aki azt betartotta.

Miután a prímás ur, mint kiszolgált szegény szer
zetes és barát, aligha lóg tudni sokat kánonikai enge
delmesség határairól, megmondjuk neki befolyásos llieolo- 
gusoknak a véleményét.

A tisztán világi és politikai ügyekben a pap telje
sen független a püspöktől. Ebben a szakban a püspök
nek semmiféle befolyása sincscif* a papra, mivelhogy 
erre semmiféle czime sincsen.

Wcrnucenec 8. J. a„Ius decretalium“ czimtl müvé
ben imigyen ii a papi engedelmességről és esküről : „az 
engedelmességi fogadalom vagy eskü a papoknál csakis 
megengedett és egyházi dolgokra vonatkozik, csakis arra, 
ami az eskUminlabaii kifejezetten meg van jelölve?“

a z ! azonban sehol sem tartalmazza a z  esküminta, 
hogy a tótnak meg kellene tagadnia a z  anyanyelvét, 
avagy a maga elöljárója kedvéért, legyen bár prímás a 
neve, mondjon le a jogairól.

Más tekintély, Steutrup Fcrdinand, felsőbb egyh. 
iskolák tanára igy beszél: „Világos, hogy a kalholiku 
sok tevékenysége politikai tekintetben, egyetlen kivétel
lel, teljes szabadságot élvez és hogy igy a kalholikusok 
e tekintetben jogaikkal, melyek őket, mint állnmpol, 
rok. megilletik, legjobb meggyőződésünk szerint, az 
egylia tekintélytől (mint hatóságtól», melynek a politi 
nincsen alárendelve, tel esen liigg* lenül élhetnek.“

Do addig i 
osztrák gyárost 
mivel a vám közti 
gyártmány k ént

Tisztviselők mozgalma.
A lezajlott politikai küzdelmekben nap-nap után 

folyt a köztisztviselők gyanusiiása és terrorizálása.
Lapokban, párig yllléseken, törvényhatósági gyűlé

seken egymást érték a felszólalások, hogy a tisztviselő 
kef kényszerűik a szavazásra, sőt hogy a köztisztviselők 
maguk is visszaélnek hatalmukkal. A köztisztviselőknek 
e folytonos megrágalmazása, meggy anuxitása nem volt 

mint a képzettségénél, férfias önfegyelménél és 
gyakorlati ismereteinél fogva a magyar intolligencziának

'ádáz pártktlzdelmckhen a tisztviselők elégedetlenségét 
fokozzák s a tisztviselőket érdekeik védelmére csopor
tosítsák.

Az ohslrukczió állal megzavart államháztartás 
ugyanis legnagyobb sulykai a köztisztviselőkre neheze* j 
ilell. A megrongált s pénzügyi Ínségbe kergetett magyar 
állam nem volt képes a tisztviselők helyzetén gyökere
sen javítani, holott maga a kormány is belátta, hogy az 
erős szellemi munkában görnyedő s a társadalomban ve
zető szerepre hivatott tisztviselők osztálya a mostoha 
gondozás minit rohamosan halad lefelé az anyagi rom
lás lejtőjén.

A Széli-kormány program injába vette n tisztviselők 
helvzelének radikális orvoslását, sőt méltányosan kidol
gozott törvényjavaslatot nyújtott he a képviselőházhoz, 

tv úgyszólván közmegelégedést keltett az állam tiszt
viselőiben, amennyiben méltányos s az állam jövedelmé
nek megfelelő fizetésemeléssel s az autonomalikiis elő
léptetéssel sok anomáliát lelt volna képes beszüntetni.
A Széli-kormány bukásával a tisztviselők fizolésrende- 
zésénok ügyét átvette ugyan a jelenlegi kormány, de a 
kilátásba helyezett lizclésreiidozésből nagyon keveset 
iiidoil megvalósítani, részben, mert a Tisza-kormány a I tartóztathatják, 
lizotésrendozést egyszerre ki akarta terjeszteni a tör
vényhatósági tisztviselőkre és községi jegyzőkre is, rész
ben pedig, mivel az államháztartásban az 11)00—2. évek
ben oly tetemes pangás állott be, hogy nagyobb meg- 
ázkódtatás nélkül nehezen tudott volna nagyobb meg

terhelést elviselni. FélreloCék tehát a törvényjavaslatot 
oly időre, midőn a pénzügyi előfeltételek olyanok lesz
nek, begy a végleges rendezéssel az ország pénzügyei 
zavart nem szenvedhetnek; kárpótlásul pedig személyi 
pótlékokkal igyekeztek a tisztviselők helyzetén javítani,

E pótlékrendszer azonban nőm elégíthette ki a 
Széli-féle törvényjavaslat által íolbiztatott tisztviselőket, 
már azérí sem, mert a magasabb fizetési osztályokban 
rendkívüli visszás állapotokat teremteti, különösen az
által, hogy a magasabb fizetési osztályok első fokozamit 
be nem töltötték s igy sokan valósággal károsodást 

envédtek. •
A tisztviselők azonban nyugodt megadással vették 

kilátásba helyezett reformnak megnyirbálását, mert 
több rendbeli Ígéretet nyerlek a tizetésrondozésnek mi- 
löbbi végleges megvalósításához.

De, íme, a vármegyei tisztviselőkről és községi jegy 
zökröl — illetményeik szabályozásával —- már gondos
kodva lett, mig a határozottan mostohább sorsban levő 
köztisztviselők tovább szívhatják reménység anyjuknak 
édes emlőit.

A társadalmi rond egészsége, az ország jóléte meg
követeli, hogy a tisztviselők ügye minél előbb rendez- 
tessék, mert az anyagi gondokkal küzdő tisztviselők 
higgadt, megfontolásukat, józan cselekvési képességüket 
vesztik el a lélicntartás nehéz küzdelmeiben, vagy ami 
még rosszabb, eltéritietnek hivatásuk lelkiismeretes tel
jesítésétől s mellékjövedelem után sóvárognak.

Sajnosán tapasztaltuk, hogy amint a fizctcsronde- 
zés csak mint liajnalpir, Ígéret gyanánt jelent meg a 
láthatáron, egyszerre orkánszerüleg lépett föl a maga 
zord valóságában a drágaság. A csekély pótlókra rá
vetették magukat a. házi urak és élelmi czikkek eláru
sítói s noha a tisztviselők igényli épenséggel nem emel
kedtek, szükségletei nem gyarapodtak, a csekély pótlék 
nem volt elég arra, hogy a drágaság folytán a háztar
tási szükségletben beállott többletet fedezhesse.

Ez az oka, hogy a tisztviselők között is egyre 
terjed a proleláriátus, báltérbe szorul az ambic/.ió, szor
galom, felelősségiudás s helyébe nyomul sokszor a tisz
tességgel sem megegyezielkelő jövedelemjiajbászat.

A tisztviselők országos egyesülete fölhívást bocsá- 
lott közre, hogy tömegesen sorakozzanak a saját igazuk 
kivívásáért kibontott zászlajuk alá; az államnak pedig 
jövő létérdeke parancsolja, hogy jó akarattal támogassa 
a tisztviselőknek tömörülését, kiket nem a szenvedély, 
nem szrrlclon igények, de a tisztességes megélhetés kér 
dése állít sorompóba. Rdez Elek.

országba. A nemzeti szinti szalagot az osztrák gyárosok 
nem sajnálják fölünk, sőt Rákóczi, Kossuth és más 
robellisok arczképeivel ékítik fel a bécsi rongyot, hogy 
annak Magyarországon nagyobb kelendőséget biztosítsa
nak. De még tovább is mennek, az üzlet kedvéért meg
tagadják önmagukat és gyártmányaikat szepessigi vá
szonnak, székely háziipariormókpek stb. keresztelik cl.

Ezeknek az emlékiratban való ffflfnrolásából két 
lény derül k'. Az első az. hogy a magyar kormánynak 
régóta tudomása van az e faj fa lizolmekröl, a második 

I pedig azon örvendetes lény, hogy közönségünk végre 
valaInira kész már a bécsi rongytól elfordulni s azt csak 
»* Imjlitmló megvonni, lm m»wnr *yirtniún.v-
h.ik lícrrsz'clili ol. Ha jii-dî - n liciriiián,mik vnn tmi.i- 
n ih s íi az oszlrák ipnnMuk szédulgö llzólinoiről, akkor 
kötelessége is azokat meggátolni.

Az emlékirat szerint a kormány teljes tudatával 
bir ennek a kötelességnek, csak az alkalmazandó rend
szabályokkal nincs még tisztában.

Elismerjük, hogy nehéz kérdés és az is marad 
mindaddig, miiig a közös vámterület fennáll. Ha önálló 
vámterületié válunk, akkor meg lehet majd kérdezni az 
osztrák importőröktől, hogy miként kerül vissza a sze- 
pessegi vászon. Becsen vagy Bi llenőn ál Magyarországba.

tenni kell valamit és mivel a hazug 
magyar kormány keze el nem érheti, 
ég fennállásáig az Ausztriából magyar 

beszállítóit árukat a haláron fül nem 
nem marad más hátra, mint azoknak a 

j viszontelárasilóknak szigora megbüntetése, akik idegen 
gyártmányokat magyar gyártmány czime és jelzése alatt 
hoznak forgalomba.

Es itt térünk ál czikkünk tiilajdonkcpeni c/.éljáí’a. 
Az osztrák gyárosoknak, hogy gyármányaikat. magyar 
gyári termék czimén nálunk forgalomba hozhassák — 
médiumokra van szüksége. Az oszlrák utazóktól és há
zainktól eltekintve, ezek a r édiumok a magyar kerc.s- 
keaiök sorából kerülnek ki. akik elég haz.ifiatl.inok, 
elég önzők és elég hitványak arra, hogy beálljanak az 
osztrák gyárosok ügynökének s a bécsi rongyot hazai 
gyártmány c/.imcn sózzák a jóhiszemű, a magyar ipar 
termékeiért lelkesedő fogyasztóknak nyakára.

Ezeknek a tisztességtelen, hazug kereskedőknek 
érzékeny büníeléssel való sujtúsnt javasolja maguknak 
a kereskedőknek az orgánuma, a „Magyar Kereskedők 
Lapja", mert az úgyszólván az egyetlen módja a vissza
élés mogszUnletésénok.

Do itt még nem szabad megállanunk.
A hatóságok lassan mozognak, a büntető kéz sok

szor csak akkor sújtja a médiumot, mikor az már a 
szédelgés utján jól megszedte magát, s pár száz korona 
péiizpüntetésnek és néhány napi elzárásnak oda sj néz.
A kereskedők egyesületeinek kell tehát közbelépni, 
ezeknek kell az efféle üzelmeket fölfedezni, morális 
fegyverekkel üldözni és gyökerestől kiirtani.

Kereskedelmünk bajai.
( \l .)  A kereskedelmi miniszter állal a hazai ipar 

fejlesztéséről közzétett emlékiratnak van egy érdekes 
fejezete, amely a hazai ipar temékcinok védelméről szól.

Szükséges pedig ez a védelem azért, mert a bécsi 
rongy jórészben magyar gyártmány czimen jut he az

H Í R E I N K .

F. 31. K. E bálja a mull hét szombatján tar
tatott meg. A hal nem tartozott ugyan a népesebbek 
közé, hanem akik megjelölitek, azok valósággal reggoiig 
a legjobb hangulatban tánczoltak és mulattak. A rendező
ség nyugodtan tekinthet a pénzügyi eredményre is mer;

IBI koiouu bevételiül szembon csak 1411 korona
kiadás merült föl 28f) korona ^tiszta jövedelem ma
iid t a F. M. K. E. tuióczinegyei választmány a részére. 

Fel ül fizetlek ilj. Justli György 2.4 korona; Juslli Ferenc/., 
báró Révay Gyula 2 0 —20 korona; Újhelyi Attila, 
id. Juslli György, Láng igazgató, dr. Bolomann, Kulller 
Zsigmond, Matuskovich Lajos, Necsasz Tamás, Uakovszky 
Iván, özv. Beniczky Mállóimé 10— 10 korona; Seliulz 
Lajos, Küszler József, Zányi Kálmán, Scliünaich Viktor 
0 — 0 korona; Bllchler Ármin, Spiízer Albert Strclingcr 
Henrik, Laukó Sándor, Péch Dezső, dr. Lix Adolf,
Kubala Alajos, Patsch Ignác/,, Somogyi Géza, Pollák
Jakab, Berger Jakab, Kulin Károly, Grábor Jakab,
Löv\ inger Annin, Moskóczi Feronczné, Berger Ede, 
Náthán Henrik, Erdődy György, BereczGyula fi ű korona ; 
dr. Loncsó János, Diliért Gyula 4 —4 korona; dr. Amman 
Arnold, Kakssányi Józsel. Gerő Virgil, dr. Messinger 
Mór, Miclinik Gyula, ToporczorSándor, dr. Balázs Hugó 
3 —3 korona; Kossuth Viktor, Csopcsányi F., Roll B., 
Hoffmaiin Ede, Párvy Endre 2 — 2 korona ; dr. Uszvabl 
Károly, Schaffnrik Józsel, Folkusházy Zoltán, lludák 
Endre 1 1  korona. — Nyilvános számadás. A F. M. K. E. 
javára Turóczszentmárionhan, 11)04. február hó ’ 18 au 
rendezőit tánczvigalom összes bevétele 434 korona 
84 fillér, összes kiadása 14‘J korona 8 fillér; maradvány 
28;> korona 70 fillér. Turóc/.szentmárton, 1DU.4. évi 
február hó 22-én. Moskóczi József jegyző, Kiss Gy ula
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pénztáritok. — Nyugta 285 kor. 7(fl|jllérről, azaz líetiÖBzáz- Vrbovom, pofLíno vrbovsky talirski plon“ (A vorbói
uyolezvanül korom 76 fillérről, moly összeget a F. M. 
K. B. javára folyó lió 18-án rendezett tánczvigaloiu liszt a 
bevételeként álvoliom. Tm'óozszenlmárlonbnn. 1905. évi 
február lió 22 ón llolilis fgmicz, Ügyvivő nlolnUk.

— Gyómántlakodalom. Lapunk olőzö számában 
lelllliik említést egy körinüezbányai lisztes család üröm- 
ünnepéről ős most azt írja folsőslubnyat levelezőnk, hogy 
Ric,liter József, !i felsős! ubnyai olomi iskola ny. igazgatója, 
az arany érdomkeroszt luiajdonosa nemrégiben gyémánt- 
lakodul unit, irhái házasságának hatvanadik évfordulóját 
ünnepelte meg loljcs csönd bon. Az érdemes öreg ural 
őzen alkalomból sokan üdvözölték. Fzoklioz csatlakozunk 
mi is és kívánjuk, Imgy mén nagyon sokáig ólvozzo azt 
a lisztes köy becsli lést, molynok Felsöstubnyán már annyi 
idő óta részese.

Jelmozostóly Znlóváralján. A f. évi mArczius 
liő ü-ún romlozomiö jolinozos ostóly iránt inpgyoszcrlo 
élénk érdeklődés nyilvánul. Mindönki tudja, hogy a znió- 
váraljai mulalságok a logkedélyusobbok és igy már 
eddig is sokan készUlno.k erre az estélyre, A jelmez 
ugyan nem kibelező, de az estély sikere érdekében 
kívánatos, hogy minél többen jelenjenek inog jelmezek' 
ben. A rendezőség különben hidalja, hogy Wagner znió- 
váraljai kereskedő szívesen közvetíti a jelniezmegrendo- 
lésekeí, amelyek a Magyar Színház ruhatárából fognak 
nagyobbrészt kikerülni.

Hazafias olvasmányokat terjesztő egyesület,
moly Zólyom vármegyéi o vonatkozólag alig egy évo 
kezdette meg működését nemrégiben Besztorczo bányán 
dr. Jtrpdsy Mátyás alispán, az egyesület, buzgó elnökének 
vezetése alatt. Az évi jelentésből örömmel látjuk, hogy 
az egyesületnek már eddig is 2260 tagja van, akik közül 

.Tnróezvármogyéböl 128-an sorakoztak a hazafias gárdá
hoz. az egyesület által kiadott „líráján* c/.imü tót 
hetilap olvasóközönsége is szaporodik s nagy a remény, 
hogy Zólyommeg)öböl a hazafi.illan tót olvasmányokat 
elöbb-utóbb teljesen kiszorítja. Az egyesületnek már 
eddig is 4500 korona vagyona van. Amint anyagilag 
jobban megizmosodik, megkezdi feladat a másik részének, 
a népies tartalmú olvasmányoknak közrebocsátását is.

Képviselőválasztás! mozgalmak Körmöcz- 
bányán, Lukács László* péuzügyminiszior a győri man
dátumát tartván meg, a kOrinüc/.hányairól lemondott. 
A mandátumért, való versengés megindult tehát és már 
eddig is több jelöltet emlegetnek. A függetlenségi párt 
lapunknak régi, jeles munkatársát, F.zotkn Ferenc/, fő- 
reáliskolai tanárt kívánja föllépt el n i, ki sok évi hasznos 
és hazafias munkássága revén köztiszteletnek és szere
tetnek örvend. Fszotka azonban csak azon esetre nyilat
koztatta ki hajlandóságát a jelöltség elfogadására, ha 
jelöléséhez az egyesült ellenzők vezérlő bizottsága is 
hozzájárul.

Heiyroigazitás. Lapunk előző számában jeleztük, 
hogy Körmendy ti} illa bányatulajdonos I. hó 25-éu tartja 
esküvüjét Leholzky Annával. Most arról értesülünk, 
hogy fontos családi körülmények miatt ez az esküvő 
bizonytalan időre olliahiszlatutt.

A nöegylet tánozostólyo. A „Turóczmogyei 
Jótékony Nöegylet." Justli Feronczné gr. Batthyány 
Mária nöegyleti tinök Öméltóságának védnöksége akut. 
1905. márcziiis hó 4 én Turóczszontmárlouhan, a vár
megyeháza nagytermében, saját pénztárának gyarapítására 
iáig}sorsjátékkal egybekötött lánezeslélyl rendez. Kezdete 
este 8 és fél órakor. Belépő dij személyenként 2 korona, 
családjog}' T> korona. Az egyesület, a jótékony czél érde
kében, fcllillizotésokot küszüneUel fogad s a „Felvidéki 
lliradó‘'-han nyugiázni lóg. A sorsolást a szituéra előtt 
tartják meg. A nyereménytárgyak a nyerő sorsjegyek 
ellenében azonnal átvehetők. A hölgyeket kéri a rendező
ség, hogy a lehető legegyszerűbb öltözékben szívesked
jenek megjelenni.

— Somogyi Géza ünneplése. Somogyi Gézát, a 
znióváraljai állami tauitóképozdo érdemes igszgatóját., 
amint arról már megemlékeztünk a Magyar l ’aedagógiai 
Társaság romos tagjául választották meg. F. hó 18-án 
vette at az erről szóló oklevelet, moly egyike a magyar 
paedagógusuk legértékesebb kitüntetésének. Ez alkalom
ból a znióváraljai állami tanítóképző intézel tanári kara 
testületileg tisztelgett nála es Balázs Endre tanár tolmá
csolta a tanári testület jó kivúnatait. Tegnap pedig 
Zniovaralja intolligoncziája használta föl az alkalmat 
üdvözlésére, amidőn névnapja alkalmából nála meg
jelentek és szoroiiüsokivhuataikal tolmácsollak.

„A vorbói tatárjárás. Faj, mert nagyon is 
lajlial Mordon}óknak, hogy a vorbói kerület Vakisek 
Jánosnak rövid, de annál gyászosabb törvényhozói 
szereplése után isinél magyar kézre került s o fájdalom 
és bánat keserű érzetének a Nár. Nov. külön mellék
letén adnak kifejezést vajdáék ily cziinou : „Vulbu vu

választás, illetve a vorbói tatárjárás), amely czikkben 
apróra elmondja az okszjelölt dr. Markovics Gyula (mert 
csakis öl, a híres nyitni lót vezért tarthatjuk a közle
mény szerzőjének), hogy mint s hogy esett az ö vorbói 
bukása, miután előbb urhi ot orbi büszkén azt hirdette 
volt, hogy a kerület az övé és csakis az övé, mert hisz 
a miavai és brozovai uiczákon vállon vitték öt. végig 
felImkré:ázott tót legények, Ldpántlikázoíl. tót leányok 
(bej, azok a szép miavai leányok!) „Hej Slováci" éneke 
mellett. Kár, hogy ez az egész hosszú vádiratot szószeriní 
nem közölhetjük lapunkban, mert igazán élvezet azt 
végigolvasni, az uj tatárjárásnak ezt az ötletes liösköllo- 
méinét, amelynek azonban a vége a legmeglepőbb. 
Hiába, végén csattan az ultrától kocsisnak az ostora is, 
de ezúttal igazán — lót osan. A vádirat elolvasása után 
ugyanis minden épeszű ombor, akiben piros vér kering 
s akinek galamhepéjo nincs, azt mondaná, hogy: „a kúria 
elé azokkal a gazsliklikkel, amiket a szabadelvű párt 
részéről elkövettek, annak ellenére, hogy gróf Tisza 
István miniszterelnök szigorúan megparancsolta, hogy 
csak tiszta választások legyonek. Mert hisz, ha a vád
irat igazat mond, úgy annyi az adat a Rudnyánszky 
mandátumának megtámadására, hogy a kúria Ítélete egy 
pillanatig som lehet kétes. Hja persze, ha igazat mondana! 
Akkor aztán nem jutna arra a furcsa következtetésre a 
czikk végén, hogy: „Ezen vorbói választás után más 
jelöli, mini népéhez hit lói, nőin boldogulhat a vorbói 
kerületben1'. No, majd meglátjuk.

— Elvándorlás. Az Alnorikába való tódulás egyre 
tart az egész Felvidéken. Turóczmogyéból is sokan 
keresnek ott uj otthont és mint dubovói levelezőnk Írja, 
onnan a múlt bélen ismét lü  férfi és 2 nö ment ki. 
Dubovóról eddig 70 on mentek ki Amerikába. Ha még 
fokozatosan úgy tart, nem lesz, aki megmivoljo a földöt.

— A oellulosegyár ünnepe. Folyó hó 23-án juhi* 
láris ünnepe volt a collulóáogyárnak. A gyár földszintjén 
épült hatalmas.fűzőnek ezredik kiürítése volt. A tisztikar, 
valamint a munkásság ez alkalommal meleg óváczióban 
részesítette Necsusz Tamás igazgatót, akit mozsárdurro
gás közepette küldöttség hozott az ünnepség színhelyére, 
a jubiláns főzökiüritéshoz. Az ünnep rendezője, Matoncli 
gyári mérnök érdeméből, a helyiség és a tűző gazdagon 
loldisziivo és megkoszorúzva állott ; négyoldalt színes 
transzparensek vetítették a jubiláns nlUOU“-os számot. 
Adott jelre a fözözsilip megnyílt s a töti, anyag vastag 
sugárban lövell ki a befogadó medenezébe, mire előlépett 
titrélinger Henrik irodalönük és a tisztikar, valamint a 
munkásság nevében üdvözlő beszédet intézőit Necsusz 
igazgatóhoz. Rámutatott arra, hogy az ö ezéhudatos, 
szakavatott vezetésű bizlositotta az Űzőmnek nemcsak 
folytonosságát, liánom változatlanul a maximális határo
kon mozgó termelő képességét, miáltal lehetővé váll, 
hogy a g}ár működésének ezen kimagasló mozzanatul, 
rövid fonallasa daczára, már is megünnepelhesse. Necsasz 
igazgató meghatottál! köszönte az üdvözlést, kezel sze
m elt a jelenlevőkkel es szombatra közös vacsorára hívta 
meg valauionnyiUkol a fiúnké féle vendéglőbe, mire az 
ünucpacg veget ért.

Szabadságolás. Farkasué Édor Borbála, a 
znióváraljai F. M. K. E. uvudanal alkalmazásban leve 
állami óvónő, egészségének helyreállítására barom hónapi 
szabadságot kapott. Helyettesítésével Tliury Anna oki. 
óvónő bízatott meg.

— Tüzoltomulatság Trsztenan. A trsztonai 
tűzoltó egyesület ma este Trsztenan a városi szálló nagy
termében uuiczvigalmal rendez. Bclcpii díj személy cukiul 
1 korona 20 fillér, családjegy 2 korona. Kezdete este 
8 órakor.

— A vágujlielyl hős. Hrusovsky Igor, a vágujholyi 
;ót népbank tisztviselője es a l’ovaíské Noviuy lót havi
lap szerkesztője egyike a legvéresebb szájú demagóg 
pansziávoknak, aki derűre borúra piszkolja, sértegeti, rá 
galmazza a neki nem tetsző embereket s ezért mar sok
szor gyűlt meg a baja a bíróságokkal. Megírtuk volt 
annak idején, hogy Hrusovsky még Usztroluczky Géza 
treucsenmegyei főispán csúnya iiiegrágalinazasáiól sem 
riadt vissza, megírván róla, hogy a múlt évi (roncséin 
parkUnnopot csak azért rondeztotto, hogy Frigyes lö- 
lierczcgói odacsulja, akinek jó borsos áron és megfelelő 
sápért nyakába akarta sózni Troncséntoplicz tUrdui, a 
tulajdonos d’Harcourt lligonia grólno megbízásából. Szó
val, ezt a tetőtöl-lalpig gentleman úri emberi, mint valami 
sápot szomjazó szenzalt tüntette lül olvasói elölt a jeles 
tót redaklor, mikor pedig panaszt emelt ellene a meg
rágalmazott löispán a pozsonyi sajtóbiróságnál, azzal a 
szánalmas védekezéssel állott elő, begy a lur egy ame
rikai lapból vetetett al és tudta s akarata ellenére ko-l 
rült bele az ö lapjába. A minapi fülárgyaláson is ezzel I 
védekezett Hrusovsky, de ez uiitsoiu hasznait neki, sói |

még azt som tudta értékelni a bíróság hogy a jeles tót 
redaklor az Usztroluczky kiváló érdemeit elismerni ke
gyeskedett. Egy havi fogházra, 500 korona pénzbünte
tésre s ennek behajtatjansága esetén további 25 napi 
fogházra ítélték államlisztviselőnek sajtó utján való meg- 
rágalmazása miatt. Az ítéletet a vádlott költségére a 
„Budapesti Hírlap" egész terjedelmében fogja közölni.
A kir. ügyész megnyugodott az ítéletben, Hrusovsky 
pedig, akit ezúttal nem védett dr. Markovics Rezső elv- 
társa, mint egyéb alkalmakkor, felobbezett.

— UJ palota Beszterozebányán, A pénzügyigaz- 
gatóság, amelyhez Turóczmegyo is tartozik, Bosztercze- 
bányán borhelyiségben van elhelyezve. Minthogy pedig 
ez a czélnak alkalmatlan, a pénzügyminiszter elhatározta, 
hogy a bérleti szerződésnek lejária után modern épületet 
bocsát a pénzügyigazgatóság rendelkezésére.

Eltűnt láda ezüstpénz. Körmöczbányáról a 
mull vasárnap este bét órakor induló vovattal, száz
negyvennégy láda szerb ezüstpénzt szállítottak Belgrádba 
a Szerb Nemzeti Bank számára. A ládák közül utküzbon 
egyet, ölven kilogram súlyút, ismeretlen tolvaj ellopott. 
A ládában min‘egy tízezer koronát érő pénz volt. A láda 
eltűnését Kiskörösön konstatálták, de már a fővárosban 
észrevette a kocsirendező tolatás közben, hogy arról a 
kocsiról, amelyben az ezüsttel telt ládák vannak, letörték 
az óloni|>ecsélcl. A lopást tehát vagy Budapesten, vagy 
még a vonatnak Budapestre érkezese előtt követték el. 
A lendörség azonban csak a Kiskőrösről kapott távirat
ból értesült a tolvajlásról s az éjjeli ügyeletesnek, Tőrök 
Miklós rondörfogalniazóiiak nem volt módjában egyelőre 
a vizsgálatot egyébre kiterjeszteni, mint csupán a kocsi- 
rendező vallomására. De a vonatnak utána utazott 
Krecsányi Kálmán dotoktivíönök, aki széleskörű nyomo
zást indít a rejtélyes lopás dolgában.

— meglopott szol ‘a. Kontsek József kelemenfalvi 
'földbirtokos házi szolgáját, Kasuba Jánost kelleinotlon 
* meglepetés érte. Amikor vasárnap reggel öltözni akart,
egyetlen darab ruháját som találta. Valami lelketlen 
ember éjnek idején elrabolta mindenét. Az esetet ugyan 
bejelentették a csondörségnek, de a szegény Kasuba 
János még mindig kölcsünruháhan jár.

— Álarczos Jelmezbált tart í. évi márczius hó 
-1-én az Első rutlkai temetkezési scgclyogylet a vasúti 
indóház termében. A bálon a kassa-odorbergi vasút 
tömUholyénolc zenekara fog játszani. A rendezőség 
boliócz felvonulásról gondoskodik, sőt még azt a 
szívességet is megteszi, hogy az estély pénzügyi ered
ményéről a N.ip czimll újságban fog beszámolni és igy 
megment bennünket attól, hogy nekünk kelljen arra a 
czélra szűk terünkből helyet szorítani.

— Közgyűlés. A zólyomi műkedvelők köre f. bó 
20-án tartotta az évi rendes közgyűlését, melyen öröm
mel fogadták a kör jelentését, mely szerint a mull év
iién a magyarosodás é.s művelődés terén szép és maradandó 
eredményeket sikerült elérnie. — A műkedvelőkor szín
padot épített, mely közel 4000 koronába került. Egyéb 
tárgyak elintézése után áttértek a tisztviselői kar és vá
lasztmány megválasztására, melynek eredménye a követ
kező : Elnök, ug}is mint diszolnök lett Skrovina Mátyás 
polgármester, vezető alolnök Salamon Ferenc/,, igazgató 
Sjtilka Ferencz, titkár Braun Soma, jegyzők Rusznyák 
Rezső és Folkusházy Margit, rendezők Barnai Ferencz 
és Folkmann Jenő, pénztáros Adavwvics Samu, szertáros 
Knszy András és karnagy JJomaniczky Ignác/.. A választ
mányba 24 férfi és 20 hülgyiag lett beválasztva.

Mározlus 15-ike Zólyomban. Zólyom szab. kir. 
város közönségé mint minden evbou, úgy ez idén is 
készül megülni márczius 15-enok magasztos ünnepélyét. 
E czélbólf. hó 19-én a városháza nagytermében Skrovina 
Mátyás polgármester elnöklete alatt népes gyűlés volt, 
melyen kimondották, hogy ez idén a szokottnál nagyobb 
pompával fogják márczius Idusát ünnepelni. A programút 
kidolgozására végrehajtó bizottság küldetett ki, melynek 
elnöke lett Bossányi lslvá' . alelnüko Spilka Ferencz, v. 
főjegyző és jegyzője Korár, ik Gyula v. tanácsnok, tagjai 
pedig: íizirakoiiiczky Kamián töszolgabiró, Martinovicli 
István járásbiró, Drotinor Fal ügyvéd, dr. Miklor Gusztáv 
ügyvéd, Terényi Lajos főmérnök, Salamon Ferencz dőli. 
rakt. főnök, Bulla Dániel iparos és Braun Soma adótiszt.

— Gazdasági előadások. A nagycsepcsényi Gazda
körben ezen a leien ts folynak a gazdasági előadások. 
Ruzsicska m. kir. törvényhatósági állatorvos előadásai 
az állategészségügy köréből élénk érdeklődéssel találkoz
nak és azokat a környék gazdaközönsége érdeklődéssel 
látogatja. Ma vasárnap is lartatik egy dy folytatólagos 
előadás.

— Tót lapok. Az eddig Rózsahegyen megjelent, 
„Hlas« ez. politikai, irodalmi és társadalmi havi folyóirat, 
amelyet dr. Vavro Srobár ottani orvos szerkesztett, 
ezentúl Budapesten — úgy látszik, a llod/sa Milán 
szellemi vezetése mollott — lóg megjelenni, fialva 
Károly rózsahegyi nyomdász kiadásában és szerkesz
tésében „Slovonské Ludové B esedy cziui alatt havoiíkint 
kétszer megjelenő tolyóirat indult meg.
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— Pikáns tót mesék. (A Slov. Tyid. néhány 
számában „BuboiY4 (Dob) czim alatt élczrovat is volt. 
Ezt a rovatot csakhamar megszüntette llodzsa Milán 
l'öredaktor, nyilván azért, mivel ugysom volt szükség 
roá, mórt hisz ma-holuap az egész lapból mulattató 
karrikaturalap lösz. Utolsó számában képben bemutatja 
az üt nemzetiségi képviselőt (négy oláh és a durczás 
czvikkcrll llodzsa), de ennél jóval mulatságosabb az a 
küzléso, mely szerint a liptószentmiklósl szabadelvű párt | 
(a Lányi-pártja) potom 40,000 koronát költött el a válasz-,1 
tásra, de ez még m ::d semmi, mórt a korcsmárosoknál 
100,000 koronánál nagyobb eleddig kifizetetlen kontó 
is van, de nincs, aki azt kifizesse, úgy hogy esetleg 
perre kerül a dolog. Ugyancsak a Lányi-párt Peruban 
ny. ' szemre való tót leányzót fogadott fel, hogy egy
házi nekoket énekeljenek Lányinak a „Korona*4 
vendét .öbon. Csináltattak nekik egyenlő ruhát s olt 
tartottak őket egész éji 4 a vendé lobon. Reggel, mikor 
a Lányi győzelmét kihirdették, a vendéglő nagytermébe 
vezették a leányzókat, ahol azok a jókedvű gyülekezet, 
előtt a Tranosciusénekeskünyvböl a „VSiokni jen?, 
skladaji!“ kezdetű dalt énekelték. Ezután 80 koronát 
adtak a leányoknak az urak és szánokon hazavitették 
ökot. Az egyik leány mihelycst haza érkezett, legott 
megbetegedett és sokat — hányt. Orvosért akartak 
küldeni, de nem kellett, mert a bajon hamarosan 
segített a — bábaasszony. Ejnye no! Ez oszt a tót 
pikantéria!

— Elitéit nemzetiségi Izgató. Rózsahegyről távira
tozzék : Csobrda Pál lipiószmrccsányi ev. lelkész nem
zetiségi izgatásért ma állott a rózsahegyi törvényszék 
előtt. A törvényszék a vádlottat nemzetiségi izgatásért 
hat hónapi államfogházra és 200 korona pénzbüntetésre 
és 512 korona költség megfizetésére ítélte. Az ügyész 
és a vádlott felebbeztek.

— Felolvasás Tótprónán. Grogorovils László, 
briesztyai állami iskolai tanító, aki a maga községében j 
a tél folyamán már több összejövetelt rendezett, a inul: 
héten Tótprónán tartott felolvasást a mezőgazdasági > 
szövetkezetekről. A fótprónaiak igen szívóson fogadták ezt I 
a kezdeményezést és felkérték Oregorovits Lászlót, hogy! 
előadásait folytassa.

— Nyilvános számadás, a  „Ruttkai Daloskör*4- 
nek február hó 18-án megtartott zártkörű hangversenyén 
bcfoly összesen 133-40 korona. Felülfizettek:dr.Ferdinándy 
Béla 9 korona; Csermák Dániel 4 korona; Saager 
Ferencz, Rakitta Samu, Debreczeny Miklós, .Schulz 
Lajos (Xzucsány), Ruttkay Teofil, Wagner József 2 —2 kor.; 
Riha Károly, Veszély Imre, Máié Mihály, Zaborszky 
Ottó, Loisch János, Reiszkup Ferencz, Weiner Arnold, 
Czupra József, Mátyás Béla, Kemény Antal, Berényi 
Zsigmond, Fejér Ambrus, itj. Koméra János, Olsavszky 
Gyula, dr. llaas Simon (Szucsány), Kontsek Sándor, 
Ruttkay Malusovics Jenő, Záthureczky Bertalan, Reviczky 
Kálmán, Apfelmann Zsigmond Szauerwein József,
1 — 1 korona; Cservény Miklós 40 fillér. Összesen 
46-40 korona. A felUltizotő urak, továbbá Debreczeny 
Miklós, Fest Ottó és Pouser Lajos urak, kik a hang
verseny sikerét szives közreműködésükkel előmozdították, 
úgyszintén Saager Ferencz, Olsavszkg Gyula és Váczg 
Gedeon urak, kik a daloskor iráni ez alkalommal is 
kiváló jóindulatot tanúsítottak, fogadják ez utón is a 
daloskor választmányának hálás köszönetét. Ruttkán, 
1905. február hó 22-én. Kafonda Frigyes elnök, iátckl 
István jegyző.

Jónak, a  job;
'  az ellensége.

Tényleg a legjobb az Ciliiig használatban lev> 
Mappan, szóda, por, s'b anyagoknál vászon és pamn 
ruhanemüek mosására, n Sci ic';t állal újonnan feltalál;

m o s ó k iv o n a t ,

„Asszonydicséret"
véoj, gyol,

•  ruha beásztatására.

Előnyök:
1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére 

csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
8. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.
6. Úgy a kezeknek, mint a ruhának tclljescn ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után. 

Mindenütt kapható. •

legjobb, lenklatíósabb s ennélfogva legolcsóbb szappan. 
Minden káros alkatrészektől mentes. 

...............  Mindenütt kaphatói ...............
Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy minden (farai 
S i- i/p a n  a „ S c h ic h f névvel és a fen ti védjegyek egyikévelj „ S c h ic h f névvel é

Ügyen ellátva.
I I

Sehicht György, Aussk
A lEpagycbö gyár a maga nemében, az ouropaT 

szárazfóldön.

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Főmunkatárs BÁNFl JÁNOS.

2298. sz. 
1 9 0 5 . Ik .

m

Védjegy: „Horgony". •«-

ALiniraent-Capsici comp.
a Horgony-Paln-Expelíer

pótléka
ogy réjyonak bizonyult lmziszor, mely már több 
mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szírnek 
bizonyult köszvénynél. csúznál és meghűlés-knel 
bedörzsöleskó|ipcn használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk el. a mely a ..Horgony-' védje»\"ve> és a 
Richter czógj0gyz«8sol ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben 80 fillér. 1 kor. 40 f és o kor 
esi úgyszólván minden gyógyszertárban kaoható. — 
Főraktár: Török József gyógyszorésznél. Budapesten. 
R W Iir  oyd iys ie rtán  n  „ A u - ,  «ris>| i s t a -  ? t j - b j ,

Klls»bftl,iirai»c6 neu. Min, 1-n,„p|

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság: 

közhírre teszi, hogy kiskorú Micsik Emil végmli.-ijkuónnk 
Micsik András végrehajtást szenvedő elleni 390 korona 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a 
beszterczebányni kir. Iörvény.szék a znióváraljai kir. 
jbiróság területén lévő Mosócz községben fekvő:

a) a mosóczi 36. sz. tjkvhon 1. 1—8. sorsz. alatt 
foglalt ingatlanoknak B. 6. 10. a. Micsik András nevére 
irt 2/s részére 2187 korona,

b) az u. otlani 74. sz. tjkvhon I. 1. sorsz. 384. 
hrsz. a. felvett s egészben Micsik András nevére irt 
ingatlanra 309 korona,

c) az u. ollani 477. sz. fjkvhen I. 5. sor 857. hrsz. 
;a. íelvcft B. 6., 10., 14. a. Micsik András nevére 
! */24, B. 2., 5., 13., a. Micsik sz. Hrivnák Zsuzsi nevére 
j nl2* és B. 8. a. Micsik Andtásné nevére a/n  részben irt
ingatlanokra a végr. élj. 186. i?-.a alapján 313 korona,

d) az ti. ottani 499. sz. fjkvhen felvett I. 1. sor 
6. hrsz. 34. összeír, sz. ház és boltelekre, mely egész-

I lton Micsik András nevére van felvéve, 384 korona és
e )  az ti. ottani 577. sz. tjkvben I. 1. sor 1346. 

! hrsz. a. felveit és egészben Micsik András nevére iri 
i ingatlanra 253 korona ezonnel megállapított kikiáltási
árban elrendelte.

Az árverés moglnrfására határidőül 1905. évi 
májas hó 13 ik napjának d. e. 10 órára Mosócz 
községházához füzeteit ki.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10% át készpénzben, vagy az 18x 1 . é 
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyniinisztcri 
rendelet 8. § ábnn kijelölt ('vidék képes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 
170. §. ét-lelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt át- 
szolgáltatni.

Kir. járásbíróság mint llkvi hatóság.
Znióváralján, 1906. évi február hó 13-án.

JatlOVják, kir. aljbiró.

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent- 
mártonban és Schönaich Viktor gyógyszertárában 

Znióváralján.

Cook is Johnson
amerikai szabadalm. tyukszem-gyürüi.
A legjobb és legbiztosabb, kitűnő hatású és azonnal 
fájdalomcsillapító. — Magyarország-Ausztria összes 
gyógytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 drb 

dobozban 1 korona. Postaköltség 20 f.

í?z - f i & í & S K í  B IT T N E R  G Y U L A  gyógyszertára által
monarchia főrakt.: Zum Samarlter gyógyszertár Gráz. I

Hashajtó, görcsmegszüntető

Bü j a hóöcsö ppeh,
(vágyat keltő és az emésztést elősegítő liáziszcr.

Egy palnczk lü-n 1 korona.
vcsebb mint 2 p.-tlaczk (2 kor. 50 lill. utánvét) 

nem lesz szét küldve
Postán I,

GLOGGNITZ (AIsó-Aiinztria.)
Kiadótulajdonos: U o ik ó o il Ferencené.

r i a t a j j k c r í s H c d í
™  m agátsveV öíi s z e r z é s i r e ,  jó  r e fc r e n c z iá k k a l  
e g y  e ísö r e iíd ii  c z e p é l  a z o n n a l fe lv é te t i! ; .  —  
j ta szn a V eh etó 'ség  e s e té n  e g y  f io ijü z le t  ad atn a  
á t  n e k i, m e ly e t  ö n á lló a n  V eze tn e . K is Ijau czió  
s z n l i s é g e s .  á j á n la to i i  „ É le tp á ly a 11 cz im  a la tt  
< \S V  Z s o ln á r a  p o s te r e s ta n te  k ü ld e n d ő k , sin

14. sz.
Í905. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszontmárfoni kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Félix Józsefnek, Albrecht 
Andrásáé szül. Ruttkay Danko Marké Knapike Johanna 
elleni végrehajtási ügyében a beszlerczobányai kir. 
tszék terllletköréhez tartozó ltutlka községben fekvő

a) a ruttkai 81. sz. tkjvben A. j- 2. sorszám alatt 
felvett s Szilt ka szül. Ruttkay Danko Marké Zsuzsanna 
és Albrecht Andrásné szül. Ruttkay Danko Marko Knapiko 
Johanna nevére irt ingatlanra 30 koronában,

b) a ruttkai 156. számú tjkvhon A. f  1—9. sorsz. 
hitt {elvett s B. 16., 34., 36. és 37. tételek alatt 
Vno ik részlten Albrecht. Andrásné szül. Ruttkay Danko

Knapike Johanna novéro irt ingatlanokra 414 koronában,
c) a ml lkai 181. sz. tjkvhon A. f  1. sorsz. alatt 

felvett s Ruttkay Danko Knapike Jánosnó szül. Langa
I Zsuzsanna, Cscpcsányi Simonné szül. Langa Zsuzsanna, 
Cscpcsányi Paula, Bzokcrka szül. Ruttkay Danko Júlia, 
Ruttkay Danko horobiszlricsano szül. Ruttkay Danko 
Terez, Ruttkay Danko Éva-Róza, Albrecht Andrásné 
szül. Ruttkay Danko Marko Knapike Johanna, Ruttkay 
Danko János, Ruttkay Danko Knapike férjezett Szokorka 
Júlia, Kuilkiiy Danko Knapiko Simon, Ruttkay Danko 
Pauko Knapike József, kiskorú Ruttkay Danko Knapiko 
Utiilia, Ruttkay Danko Marké Emília, Cscpcsányi Simon 
István, Cscpcsányi Gábor, Cscpcsányi Jozofiu térj. Ruttkay 
Danko Zsigmondo Lajosné, kiskorú Feja Paula, kiskorú 
Feja Emiik., Bohrouszky János és kiskorú Bobrouszky 
Emii nevére irt ingatlanra 1 koronában,

d) a ruttkai 340. sz. tjkvhon A. f  1. sorszám alatt 
felvett s Korda Gyula, Szokorka szül. Ruttkay Danko 
Júlia, Ruttkay Danko Éva, Ruttkay Danko János, Albrecht 
Andrásné szül. Ruttkay Danko Marko Knapike Johanna,

I Ruttkay Danko horobiszlricsano Jozefina, Ruttkay Danko 
Knapiko férjezett Széket ka Júlia, Ruttkay Danko Knapiko 
Simon, Ruttkay Danko Knapike József, kiskorú Ruttkay 
Danko Knapike O.tilia, llultkay Danko Marké Emília, 
kiskorú Ruttkay Danko Juricsko Sándor, kiskorú Rutikay 
Danko Juricsko Emília, kiskorú Ruttkay Danko Juricsko 
Antónia és Korda István nevére irt ingatlanokra 
10 koronában,

e) a ruttkai 595. számú tjkvben A. -j- 1. sorszám 
ilati felvett s egészben Albrecht Andrásné szül. Ruttkay 
Danko Marko Knapiko Johanna novéro irt ingatlanra

29 koronában,
f)  a ruttkai 900. sz. tjkvben A. f  1. sorsz. alatt 

felvett s Albrecht Andrásné szül. Ruttkay Danko Knapiko 
Johanna, Ruttkay Miklian Bagane József, Ruttkay Miklian 
Bagano Józselué szül. Jeszenszky Zsuzsanna és Ruttkay 
Miklian Davicziko István nevére irt ingatlanra 40 
koronában megállapított kikiáltási árban az árverest el
rendelte és begy a lennebb megjelölt ingatlanság az 
1905. évi márczlus 21 ik napján d. e. 10 órakor 
ltuttka községben a községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alul is el lóg adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának lU“/0-ái készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint t'kvi hatóság.
Turóczszent mártonban, 1905. évi január hó 5 én.

Dr. Trombauer, kir. aljbiró.

Meghívás
a „Turóczmegyei kerületi betegsegély/ő pénz

tár" t. ez. kiküldöttjeinek a
f . « . m á rc z iiis  5 2 -én  ( w ü e g  m á r c z in s  1 3 -é n )
délután 2 órakor Turóczszentmártonban, az 
Ipartestület helyiségében (9. házszám) tartandó

X. rendes KSzgyiiUsíre.
T á rg yaK :

1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság 
jelentése, az 1904. évi zárszámadások és az 
1905. évi költségvetés beterjesztése.

2. A felügyelő bizottság választása.
3. Indítványok, melyek a közgyűlést meg

előzőleg legalább 3 nappal előbb az irodában 
beadaifflók.

Turóczszentmárton, 1905. február 23-án.
Az igazgatómig.

Magyar Nyomda Turóczszeutiuárton.
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