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Naáe Slovensko.
Előttünk fekszik a tót sajtó leg

újabb terméke, egy 48 oldalas, nem 
kevés csinnal kiállított füzet, mely
nek rendeltetése felöl már maga a 
cim is fölvilágosit minket. Hirdeti, 
hogy az a darab föld, melyről benne 
szó esik, kisajátitottnak tekintett 
terület azok által, akik a tót nyel 
vei együtt a földet is magúkénak 
vallják. De még érdekesebb világí
tásba helyezi a dolgot az a körül
mény, hogy az egész bár a tótok 
érdekében készült s tót emberek 
által szerkesztetik, mégis cseh nyel
ven van Írva s Prágában adatik ki.

A műnek ezek a külső tulajdon
ságai igy egybevetve is eleget beszél
nek s nem is szükséges'belepillantaui, 
hogy az ember rendeltetésére nézve 
következtetni tudjon.

Es ha még hozzátesszük, hogy 
tervét Luhacsovicon főzték ki, azon 
a helyen, melynek neve a liozzáfüződő 
hírhedtség által már rossz fogalommá 
lett, úgy nagyon kevés magyarázat 
kell hozzá, hogy céljával mindenki 
tisztában legyen.

De nehogy abba a hibába essünk, 
hogy külsőségek után Ítélünk, tekint
sünk bele, mit beszél? Csapjuk föl 
a füzetet, találomra bárhol és az első 
mondat, melyen szemünk megakad, 
bizonyára mi rólunk regél fantasztikus 
dolgokat, az első szó is, mely sze
münkbe ötlik, bizonyára egy-egy jól 
választott titulus lesz, melyet a mi 
fejünkhöz vágtak. Tót hazánk fiai 
csehül írták, de csehül is bánnak el 
velünk.

Önkéntelenül is bizonyos gúnyos 
kritikával kísérjük e sorokat, melyek 
a ferdítés, torzítás és tóditás olyan 
mennyiségét adják, hogy annak össze

hordásához szánalmasan sok erőlkö
dés s nem kevesebb Björnson-fantázia 
kellett. Az egésznek fűszere a magyar- 
falás. De kíséreljük meg ettől elvá
lasztva megérteni, mit akar tulajdon
képpen ?

A „Naáe Slovenko* hivatást érez 
magában arra, hogy a cseh-tót gon
dolat iránt az illetékes körök figyel- 

t felköltve, azt ébren tartsa s 
t az eszmét erkölcsileg és anya

gilag támogassa. — Lehetővé akarja 
tenni a cseh-tót érdekeknek intenzi
vebb művelését s azt, hogy a tót 
dolgok iránt való érdeklődés — mint 
mondja — ne legyen időközönként 
föl-föllobbanó tűz csupán, de állandó, 
mély érzés, hogy az a cseh nemzet 
minden rétegén uralkodjék. Föl akarja 
kelteni azt a meggyőződést, hogy 
minden a tótok érdekében folyó 
munka egyúttal a csehek javát is 
szolgálja. Az alamizsuaosztogatás he
lyébe tehát, mellyel eddig a tót 
mártírokat segélyezték, a céltudatos 
erkölcsi és anyagi támogatást akarja 
meghonosítani, mert szerinte minden 
erre fordított garas a közös vagyont 
fogja csak gyarapítani. Reméli, hogy 
igy a mai széttagoltságot egykor a 
teljes együttélés, uj egyesülés váltja 
fel. Azt tartja, hogy a tótok segélye
zése a csehek érdekében is szüksé
ges, mert amint egy nemzetre nézve 
sem lehet közömbös, hogy szomszéd
ságukban milyen nép lakik, úgy a 
csehek sem nézhetik közönnyel, hogy 
közvetlen mellettük az öntudatos tót 
nemzettel, vagy pedig egy rabszolga
ságba hajtott, megmagyarositott vagy 
elnémetesitett tót néppel kell-e érint
kezniük.

A másik szempont, mely a cseh- 
tót gondolat hangoztatását és propa
gálását már most is kívánatossá teszi,

az anyagi haszon. A cseh ifjak ugyanis 
sürü rajokban kerülnek ki a külön
böző szak- és főiskolákból. Nagy a 
túltermelés minden pálcán, úgy, hogy 
megélhetésüket szükebb hazájuk biz
tosítani nem lesz képes többé. Ha 
azonban a tótokat „megmenteniük“ si
kerül, úgy újabb gazdag források nyíl
nak meg számukra az öntudatra 
ébredt kedves tót testvérek változa
tos földjén.

Nyilvánvaló, hogy itt az elmon
dottak cégére alatt tulajdonképpen 
más, messzebbmenő célokat mozgat
nak. Tagadhatatlan ugyan, hogy a 
cseh élelmesség és kalandortermészet 
képes lenne magának itt helyet 
teremteni s igy anyagi érdekeit is 
kielégíteni, de a végcél itt nem az 
egyének megélhetésének biztosítása, 
hanem egy újabb invázió, melynek 
minden tagja céltudatos munkával a 
politikai ágens szerepét játszaná. Es 
itt értjük meg a „cseh-tót gondolat* 
tulajdonképpeni jelentőségét is.

Nem anyagi érdekek támogatására 
született az meg s nem is pusztán 
ártatlan kulturális és nyelvi fejlesz
tést tűzött ki maga elé, hanem itt 
olyan messze célzó mozgalommal 
állunk szemben, amely ha sikerre 
vezet, végeredményében a térképet 
változtathatja meg. De a józan ész 
is diktálja, hogy két szomszéd testvér
faj szeretkezése, ha már megindult, 
nem áll meg az anyagi érdekek köl
csönös támogatásánál, de még a 
kulturális és nyelvi egységre való 
törekvés sem fogja kielégíteni őket, 
hanem a dolgok fejlődésének termé
szetes rendje szerint szorosabb egy
ségre, a mindenben való közösségre 
fogja az hajtani őket, még abban az 
esetben is, ha erre még most maguk 
nem is gondolnának.

Szénásy Gyula, különleges női ruhakelmék áruháza, Budapest—Páris.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy ezidei kiváló szép és dús 

választékban levő
Ő S Z I  ÉS T É L I  R U H A S Z Ö V E T E K

kizárólagos eladásával Turóoszentmárton és környéke részére L A N Q  M. ÉS F I A  turóo- 
szentmártoni céget biztam meg. Nevezett cég minden vásárlási kényszer nélkül (vidékre 
is) bemutatja mintáimat. Tisztelettel SZÉNASY 3YULA.
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Az újabban fölmerült „csek-tót“ 
gondolatot úgy kell tehát fogadnunk, 
mint nyílt hadüzenetet; annak orgánu
mában a „Naáe Slovensko“-ban pedig 
egy-egy előretolt ellenséges őrszemet 
kell látnunk s mint ilyennel kell vé
gezni is vele!

A osehek Björnsonhoz. Múlt számunkban 
említettük, hogy a cseh írók a tótokkal egy- 
időben hálafeliratot nyújtottak át Björnson
hoz, amiért egy idő óta Apponyi grófot és a 
magyarokat szidalmazza. Az iratocska a kö- 
▼etkezőképpen hangzik :

ön, mint egy szabad és szabadságszerotő 
nemzet fia, Európa előtt, nyíltan feltárta 
azon sérelmeket (?). melyeket a magyarok 
köretnek el a velünk rokon tótokon s a 
kiknek keserveit jgy saját nemzetünkön 
érezzük. De az ön igazságos és szigorú fel
szólalása most felkeltette Európa figyelmét 
és szavai eljutottak fülébe barát és nem 
barátnak, közelben és távolban. A cseh 
irodalom képviselői, mint szószólói a cseh 
kulturális és politikai életnek, egységesen 
önhöz járulunk, hogy mindezt bálás szívvel 
megköszönjük, azt kívánva magunknak, 
hogy eme köszönetnyilvánításunkról épp 
úgy tudomást vegyen egész Európa, mint 
az ön igazságos felszólalásáról. Azt kíván
juk, hogy az összes kulturális népek tudo
mást szerezzenek arról a kézszoritásról, a 
mely politikai és nyelvi határokat áthidalva 
hirdesse, hogy létezik egy nagy gondolat, 
mely minden nemzetiségnek egyenlő jogot, 
önálló kormányzatot kíván. De korai még 
e gondolatról beszélni ott, hol más nemze
teknek kultúrája nyelvileg és közgazdasá
gilag még nem szabad, nem lehet még erről 
beszélni olt, ahol a gyengébb az erősebb 
igája alatt szenved.

T Á R C A .

A balváiyy Misó.
Irta: Petrásevich Qéza.

A Qlatter Márton korcsmája szokatlanul 
hangos. A falu felé néző mind a négy ablaka 
ki van világítva. A sugarak bevilágítják a 
korcsma előtt elterülő delelőt, a muzsika és 
lárma áthallatszik a túlsó oldalra. Itt van a 
falu apraja-nagyja, kántorostul, bíróstul. Ott 
vannak s mulatnak, mert Pepi, a szép zsidó 
lány tartja a lakodalmát.

Szólt a zene, a csillagok ragyogtak, a 
szellő bús dalokat hozott felénk, mig meg 
nem érkezett a vacsoraidő. Asztalhoz ültek; 
csend lett s ekkor a kertek alatt, a nádas 
mocsár felől felhallatszik a furulyaszó.

Misó, szegény Misó! Ahonnét nyári es- 
ténkint a rézkigyó füttyentéseit szoktuk meg, 
onnan a nádas tornáról most a te furulya
szód hallatszik, ömlik, árad a lágy, a bús 
rezgés; megtölti a levegőt bánattal, érzéssel, 
csodálattal, könnyel, szerelemmel. . .  Csak a 
beteg pici kanári, a párjavesztett fülemile, a 
szerelmi vágytól égő, bubánatos pacsirta tud 
úgy szólni, mint ahogyan kesereg, dalol, 
busul, imádkozik a te furulyád! Ilyenkor 
hogy virít sápadt orcádon a halál szép, piros

Nincs nemzet, amelynek ne volna joga 
az ö n k o r m á n y z a th o z !  Nincs nagyobb poli
tikai bűn, mintha a gyengébb nemzetek 
ettől megfosztatnak, akár az iskolák elnyo
mása, akár a nyilvános életből való kizárás, 
akár pedig az erőszakos sovinizmus által.

Mi csehek 500 év előtt vallásos meg
győződésünkért küzdöttünk, mely majdnem 
nemzeti jellegünk megfosztásával végződött. 
Ma mégis hiszünk a jogos szabadságban s 
tisztelünk mindenkit, ki ezért a nemes 
eszméért harcra kél. Épp azért mi cseh 
Írók is teljes tisztelettel vagyunk ön iránt, 
nemcsak mint költő iránt, de mint az igaz 
szabadság fenkült hirdetője iránt is. Dicső 
életével és emlékezetes szavaival, melyeket 
a  m i  tá t r a in k  (?) érdekében hallatott, közel 
férkőzött a mi szivünkhöz! Épp azért az 
egész cseli kultúra s az egész cseh nemzet 
nevében fogadja legőszintébb és legforróbb 
köszönetünket.

A nép érdeke.
Volt idő, amikor a kard, a bátorság volt 

a hazaszeretet. Most a béke munkája a haza- 
szeretet ! A mostani válságos s felette nehéz 
időkben kötelessége minden honpolgárnak, 
hogy ennek a hazaszeretetnek szolgálatába 
szegődjék. Annyi a baj, hogy egy ember 
képtelen azok orvoslására, azért kell, hogy 
egyesült erővel, a „concordia rés pervae 
crescunt, discordia maximae dilabuntur” elvé
nél fogva minden hazafi hozzáfogjon a nagy 
munkához.

Mindenekelőtt az alsó néposztályon kell 
segíteni. Népünk jelenlegi helyzete tarthatat
lan. Csak nézzünk körül a Felvidékon s akkor 
fogalmat szerezhetünk maguknak a nép 
nyomoráról, a nép sanyarú helyzetéről. 
Hiszen itt valóságos Kun László-féle állapotok 
vannak ! A nép dolgozik, mint a barom. Maga 
szánt, hátán viszi a trágyát a legmagasabb

bazsarózsája s hogy liheg hörgő kebled, 
lüktet láztól hajszolt halvány véred I

Elállt még a korcsmában is a zsibongás 
s hallgatják annak a sápadt, hosszú tót le
génynek a szerelmi bucsudalát. Hallgatják, 
hallgatják s köny csordul ki még az öreg 
Mártonnak is a szeméből. Mert hisz úgy 
szereti Misót I Úgy szereti mindenki, a Lajos 
is, a Pepi is s mindenki. De ha jegyszer nem 
lehet. Beteg legény, tót legény! Nem lehet. 
Pepi, a zsidólány, sohasem lehetett Zaskvara 
Misóé, a beteg tót legényé.

Vége a vacsorának. Újból megkezdődik a 
zsivaj, a muzsika, a tánc. És újból felzokog 
a Misó furulyája. De nem a nádasban, nem 
is az ablak alatt, hanem a mi udvarházunk 
udvarán.

Ott ül a szomorú, halvány legény az 
udvar közepén, az ő régi fatönkjén. Nem néz 
se jobbra, se balra, csak a könnye hullott a 
furulyára. Melléje telepszek s a legény el
hallgat. Lehajol hozzám, megfogja a kezemet 
s halkan szól:

— Urfi, én magát egyszer megbántottam.
— Nem, Misó, engem sohasem bántot

tál meg.
— Egyszer, jókedvemben, a bortól.
Elértettem e szándékát. Óvatosan előke-

ritettem a pincekulcsot s hoztam Misónak 
bort. Úgy éreztem a lelkemben, hogy ez a

hegyekre. A vrickói sváb még ennél is többet 
tesz. Ö az eke elé fogja az asszonyokat s 
úgy szánt. A nép nyomorúságát még fokozza 
a rom, terméketlen föld s a sok mindenféle 
elemi csapás. A Felvidék legtöbb helyén oly 
silány a föld, 'hogy a földmivelő évi termé
sével még az adóját sem tudja fedezni I S mi 
ennek a következménye ? Általános pusztulás. 
A nép pusztul, napról-napra mind anyagilag, 
mind erkölcsileg, sülyed s a fináléja mind
ennek a kivándorlás. Itt hagyja a hazáját s 
még a bölcsőjét is megátkozza. tfcn a Fel
vidékon oly község, ahol csak minden második 
háznak van gazdája, illetve lakója. Nem egy 
községet ismerek itt a Felvidéken, melynek 
2000 lakosa közül 800—900 Amerikában 
van. A legutóbbi sorozásnál statisztikailag 
kimutatták, hogy sok községnél, ahonnét 
20—30 logényt kellett volna soroztatni, csak 
1—2—3 jelent meg.

De ne panaszkodjunk ! Hiszen a folytonos 
jajgatással célt nem élünk s a bajokon nem 
segíthetünk. Tegyünk, cselekedjünk I Segít
sünk a népen, mentsük meg a népet. Állít
suk talpra a népet a szociális kérdések meg
oldásával ! A szociális reformok közül legszük
ségesebbnek tartanám az u. n. homestead-et, 
vagyis a családi otthon biztosításáról alkotandó 
törvénynek az életbeléptetését!

A fennálló jog értelmében kényszerárvo- 
rés alá esik az adósnak földje és lakóháza, 
még pedig akkor is, ha ennek értéke bánni 
csekély s az adósnak más vagyona nincsen. 
Földönfutóvá lesz az, aki eddig a községben 
mint kisbirtokos, vagy iparos saját telkén élt 
és ott folytatott gazdasági tevékenységével 
magát feutartotta, de földönfutóvá lesz vele 
együtt családja is. Mindnyájan elvesztették 
otthonukat, mely eddig anyagi és erkölcsi 
életüknek alapja volt.

Ez általános emberi szempontból is felette 
sajnálatos baj annál igazságtalanabb, mert 
rendszerint céltalan is, amennyiben a kérdéses

beteg legény megérdemel ma egy kis italt.
Felcsillant Misónak a szeme. Megköszönte 

az italt, tarisznyájába gyömöszölte a hozzá 
dukáló szalonnát és dohányt s aztán hirtelen 
kezet csókolt nekem.

Fülig pirultam s elugrottam tőle. Ö pedig 
vontatottan, lassan felkelt; hosszan nézett a 
Olattner Márton korcsmája felé s aztán el
fordult délnek. A Göncöl szekere már maga
san járt az égen. Nagyot sóhajtott Misó s 
mégegyszer visszafordult:

— Isten áldja meg, urfi I 
Átugrott a kerítésen s eltűnt a kis patak 

bokrai közt.
Visszamentem a kert végébe s hallgattam 

tovább a zsidó mulatságot. De nem sokáig. 
Délről a Kriván felől furulyaszót hozott a 
szellő. Azt a kimondhatatlan fájdalmu tót 
juhásznótát, mely áthatja a veséket, fakasztja 
a könnyüt, repeszti a szivet, melynek nem 
tud hangot adni semmi más szerszám a vi
lágon, csak a furulya.

Leheveredtem a fűbe, néztem a csillagos 
égboltot s könnyes szemmel halgattam, mint 
hozza felém a lágy déli szellő a Misó nótáját:

Lassacskán juhocskák 
Az utas’ mesgyéjén; 
öreg juhász vagyok,
Nehezen járok én.
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csekély ingatlanok kényszorárvorési értékesí
tése kUztudomásulag oly alacsony Tételért 
szokott eredményezni, hogy azt rendesen fel
emésztik a per és kényszerrégrehajtási költ
ségek és abbéi az adós tartozására alig jut 
ralami. Tönkrotellek tehát egy családot, 
anélklll, hogy a célt, a hitelező kielégítését, 
amely eljárásukat talán legalább némileg 
felfoghatÓTá tenné, elérték Tolna.

E bajokon egyedül csak egy, a családi 
otthon biztosításáról alkotandó IlirTény segít
hetne.

Eszerint a családos embornek lakóházból 
és ahhoz tartozó földrészletekből álló fekzö- 
sége, ha ennek értéko bizonyos makszimuinot 
meg nőm halad és ha a házat a család maga — 
a tulajdonos kijelentésével és költségmentes 
telekkönyvi füljegyzéssol oly családi otthonná 
alakítható, mely személyes tartozások miatt 
rendszerint nem vonható végrehajtás alá. Ezt 
otthonként megtartjuk a család számára, 
melynek szükség esotén végső menedékét teszi.

A hoinostoad nem csupán konzerválja a 
kisföld és háztulajdonost és meggátolja teljes 
anyagi elsülyedését, hanem egyúttal előmoz
dítja a felfelé való, az emelkedő szociális 
mozgást is. A homeslead ugyanis lehetővé 
teszi, hogy a szorgalmas és takarékos mező
gazdasági és ipari munkás családjának, magá
nak tulajdonul egy kis otthont szerezzen, 
amelyben teljes biztonsággal meghúzhatja 
magát, mert abból saját akarata ellenére 
rendszerint ki nem mozdítható. Az igy meg
szerzett kis otthon a munkás családja gazda
sági élelénok tartós alapjául és vagyoni 
emelkedésének szilárd középpontjául szol
gálhat.

Mint látható, a fenti eszme gyökerében 
fogja meg a kérdést és a leghumánusabb,an 
igyekszik megoldani. Es hogy nagy kérdést 
ragadna meg, kitűnik néhány számadatból. 
Hivatalos statisztikai adatok szorint ugyanis 
mintegy 21— 22 ezer birtokot, árvereznek el

Ezen a határon 
A jó kakukmadár 
Nékem, juhocskáim,
Nem sokáig szól már.

Misó eltűnt. *
Akkor tudtam meg, hogy Pesten téglát 

hord, mikor a rendőri hírek közt olvastam, 
hogy leesett az állványról s kórházba került. 
Meglátogattam. Csak csont és bőr volt már. 
A melle szárazon hörgött s köhögni is alig 
birt már. Lázban égő szeme hosszan tapadt 
rám s remegve kérdezte:

— Hogy van Pepi? Van gyermeke?
Megnyugtattam, hogy Pepi egészséges, 

egészséges mint a makk s már két fia is van.
Elfordult; a fejét a párnába temette s 

úgy sirt csendesen.
Megnyugtattam szegényt. Pepi várja ő t; 

nagyon szeretné látni.
Jól esett neki a vigasztalás. Megígérte, 

hogy mihelyt felgyógyul, visszamegy falujába 
s kezébe veszi újból régi furulyáját.

*

Ősz felé járt már az idő, mire haza ke
rültem a Kriván tövébe. De azért verőfényes, 
szép nyári napok jártak. A marha, juhállo
mány még kint volt a havasi legelőkön s 
csak vasárnap vetődött be egyik-másik pász
tor, hogy a heti elemózsiát beszállítsa tár
sainak.

évenkint 50—52 millió korona értékben, 
vagyis évenkint 21—22 ezer család lesz 
földönfutóvá a mai végrehajtási rendszer 
következtében.

Kétségtelen, hogy a kisemberek, de külö
nösen a felvidéki nép nagy örömmel fogadná 
a homeateád, e korszakos reform életbelépte
tését.

Igazán ideje volna már, hogy a fentiek
ben loirt eszme megvalósuljon. A külföldön 
réges-régen törvénybe van iktatva, miért nem 
volna ez lohefséges mi nálunk?

Ha a nép érdekeit szivén viseljük, ha 
számára az anyagi s orkölcsi boldogulás fel
tételeit akarjuk megszerezni, akkor a terve
zetből hamarosan valóság lesz a pusztuló nép 
üdvére, az ország megerősödésére!

ck l.

Nyomor.
— Adalék a kivándorlási kérdéshez —

Közli: László Ákos.
Mint. az egylet kezelő-bizottságának tagja 

jutottam az egyletnek a Friedrichstrasse 250. 
sz. alatti helyiségébe, ahol helyettesképon 
bízattam meg a szükséget szenvedő és mun
kanélküli honfitársak között kiosztandó segély
pénzek kifizetésével. Az előszobába lépve, 
szomorú gyülekezetét láttam magam előtt: 
férfiak, asszonyok, gyermekek, aggok és 
ifjak tarka összevisszaságban, számra vagy 
hetvenen. Már az első pillantás szivethasitó 
ezen sajnálatra méltó teremtések láttára. 
Emberek, akiknek arcáról a szükség, a nyo
mor, a nélkülözés és a kétségbeesés sir le ; 
férfiak, akiknek heteken át alig volt betevő 
falatjuk; aggok lerongyolódott ruhákban; 
asszonyok, akik már mindenüket eladták, 
hogy éhségüket csillapít hassák ; ifjak, akiknek 
fáradtan hajló testtartása árulja el, hogy napok 
óta hajléktalanul bolyongtak e világvárosban.

Alig fújtam ki az ut fáradalmait, kimen- I 
tem az erdőbe s szinte megdöbbentem, mi- j 
kor meghallottam a szomorú, bágyadt nótát: j 

„Lassacskán juhocskák i
Az utas mesgyéjén. . ."

Nem tudtam tovább menni egy lépést sem 
Megbtivölt egészen a rég nem hallott juhász
nóta. Egy kis csend s utána újból egy má
sik, régi szerelmi dal zokog fel a furulyán:

„Mondd meg édes lelkem, 
Szerettél-e engem ?
Ha szerettél engem,
Mért hagytál el engem ?“

Nem bírtam ki tovább. Megragadtam 
Dezső karját:

— Barátom, ki ez a furulyás?
Dezső szomorúan lengyitett a kezével:
— Egy fiatal, beteg juhász. Beleszeretett 

egy zsidó lányba, aki férjhez ment az orra 
előtt. Elbujdokolt a szerelmes legény s most 
visszajött betegen, meghalni.

— Hisz ez akkor a Zaskvara Misó?
— Ö, szegény.!
Lágyan, álmodozón, elhalóan szólt a 

furulyaszó s egyszerre, hirtelen, minden át
menet nélkül éles füttyentésbe fűlt. Egy fáj
dalmas, sóhajszerli fíity, s aztán csend, ha
lálos csend.

Mindkettőnkben elállt a lélegzet.

Sivalkodó csecsemők, piszkos mezben nyög- 
dicsélö gyermekek, akik félénken rejtőznek 
anyjuk ruhái mögé; agg asszonyok csendesen 
tekintve maguk elé. Mind e szerencsétlenek
nek az utolsó reményt jelenti egyletünk, 
melyhez a fuldoklónak a szalmaszálba kapasz
kodás végső reménységével fordulnak.

Megkezdődik a kifizetés. Egy asszony lép 
szemérmesen közelebb. Először a szokásos 
kérdések intézteinek hozzá: Neve? Honnan 
jött? Hány éves? Férjnél van? Gyermekei? 
Foglalkozása? stb. Reszkető hangon fülel, 
megmondja nevét, illetőségi helyét, korán 
férjnél van, hat kiskorú gyermeke van, var
rónő, férje néhány nap előtt bocsájtatott el a 
kórházból, ahol három hónapig feküdt. Férje 
lakatos, mellbetog és most nem talál munkát. 
Nyolc nap óla alig van betevő falatjuk. 
Végignézek a szegényen. Áldott állapotban 
van. Arcán a bánat vont barázdákat. Vannak 
igazoló iratai ? — kérdem. Előveszi: a kórház 
bizonyítványa, házassági okmány, a gyerme
keinek születési okmányai. Miután az adatok 
megegyezőknek találtattak, a pénzsegélyt 
átveszi. Könnyektől fuldokló hangon köszön 
a szegény asszony é s  eltávozik. Ugyan meny
nyi időre elég oz a segély a nyolc személy
nek ! Talán egy hétre ! Mi történik azután a 
hat gyermekkel? Képzeletemben magam 
előtt látom az éhező, gondozatlan gyermeke
ket ! Az apa beteg! Az anya kétségbe esve! 
Mily könnyen nyújt kezet, egymásnak ily 
körülmények között a nyomor, a sinlődés és 
a bűntény !

Következik egy korosabb férfi. Kötélgyártó. 
Heti 15 márka munkabérből kellett feleségét., 
négy gyermekét és öreg, beteges anyját 
eltartania. Végre maga is beteg lett és állását 
elvesztette. A felesége küldöncszolgálatokkal 
keres néhány garast. Az asszony tizennégy 
nap óta fekvő beteg, ő maga pedig hasztalan 
keres munkát. Az Ínség már szörnyű. A 
gyermekeket a jószivü házbeliek táplálják.

! A legelésző juhok felvetik fejüket s va- 
I lami bánatos, gyermekes bégetéssel szalad

nak egy málnabokor felé. Oda törtet a két 
I bojtárlegény is. Oda ér az egyik, keresztet 

vet magára s térdre borult a bokor mellett. 
A másik is azt teszi. Aztán hirtelen feláll
nak, kezükbe veszik baltájukat s mennek az 
erdőségnek.

A tövises galagonya, ragadós szederbokor 
nem akadály ilyenkor. Lihegve törtetnek a bo- 
bor felé. . .

. . .  Ott fekszik előttünk szegény Misó. Be 
van hunyva a szeme, le van eresztve fáradtan 
a karja. A málnabokor sürü lombja árnyé
kába borítja arcát. Csendesen alszik, csak a 
szája szélén játszadozik keserű mosoly. Hosz- 
szan kinyujtózva a puha pázsiton s mellette 
egyetlen vigasztalója, furulyája. Még a halál 
sem választotta el őket.

Jöttek a juhászgyerekek. Fiatal ágakat, 
lombos galyakat hoztak magukkal. Szépen 
megcsinálták az ágyat s ráfektették a szegény 
halottat. Tüszőjébe dugták furulyáját, leta
karták szépen zöld gallyal, aztán letérdeltek 
két oldalt a lába mellé s elimádkozták a 
Miatyánkot.

A juhok még ott bégettek körülöttük.
Ilyen volt a halvány Misó temetése . . .
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A lakbérre’ már negyedév óta adósok. Ami 
holmijuknak csak legcsekélyebb értéke is volt, 
mind a zsibárushoz vándorolt. A férfi könyö
rögve nyújtja kezét: „Uram, segítsen, könyö
rüljön rajiunk \u Miután iratai rendben talál
tattak, megkapja a pénzsegélyt. Két vagy 
három hét múlva, fájdalom, bizonyára ismét 
viszontlátjuk.

Most gyászruhás nö lép az irodába. Jobb 
karján kicsiny gyermeke, balján két eszten
dős leánykát vezet. Három apró gyermeke 
van otthon még, a város keleti részén levő 
lakásán. Megtörtén, könnyezve beszél: a férje 
szabó. Barátai unszolták, hogy hagyjon tel 
hazájában a munkával. Berlinbe csalogatták, 
ahol állítólag kincsek várnak az iparosra. Oh, 
mily keserűen csalódtunk! Nemcsak hogy 
rosszul fizetik, de röviddel ezelőtt munkahiány 
miatt felmondtak neki. Négy hétig szaladgált 
körül a városban, hogy valami munkát talál
jon, de eredmény nélkül. Mindenütt azt a 
választ kapta : Nincs hely, a műhely túlzsúfolt 
A munkakeresök sokasága felülmúlja a szük
ségletet ! Végre is a varrógépét kellett eladnia. 
A kapott pénz egy részéből a határig utazott, 
ahonnan gyalog fogja az utat hazáig megtenni. 
A megmaradt pénzből férje elutazása óta 
éldegél gyermekeivel. Most az utolsó fillér is 
elfogyott s minden segítség nélkül áll itt. Nem 
akar koldulni, csak utaztassák gyermekeivel 
haza. Holnapután ki kell költöznie a lakásból 
és az utcára kerül. Nyomban pénzsegélyt 
kapott és másnapra rendeltetett be. Közben 
fölkerestem a házat, amelyben lakik, hogy 
közvetlen érresülést szerezzek be. A házfel
ügyelőnő, egy pék felesége, adta meg a 
kívánt felvilágositást. Szegény honfitársnőnk 
igazat beszélt. Elmondta a íólelkü házfelügye- 
lőnő, hogy néhány nap óta ő adogat a gyer
mekeknek kenyeret, hogy éhen ne vesszenek, 
— „ez volt bizonynyal az egyedüli táplálékuk, 
mert nekik még burgonyára való sem kerül
hetett" — tette hozzá szánalommal! Beléptem 
a szűk, piszkos, sötét udvarba, hogy a család 
által lakott helyiséget megszemléljem. Jobbról 
nyitott tehénistálló, ezzel szemközt a kereszt- 
épület, ez előtt szemétdomb bűzlik. E szemét
domb mögött van a keresztépületben a család 
„lakása". Konyha és szoba. Az előbbiben egy 
takaréktüzhely — semmi más 1 Az edény itt 
fölösleges I Minek is, hiszen úgy sincsen mit 
főzni! ... A szobában egy ágy. A kopár fala
kon néliány ruhadarab csüng, amolyan rongy- 
gyá viselt foszlányok ; alkalmasint a gyermekek 
párnája. Amint az asszonynak tudtára adtam, 
hogy hazautazásáról gondoskodni fogunk, 
megragadta kezemet, hogy hálás megindulással 
emelje ajkaihoz. „Bár soh’ se hagytuk volna 
el hazánkat" — sóhajtotta. „Otthon legalább 
megvolt a mindennapi kenyerünk. Verje meg 
az isten azokat, akik bennünket nyugodt 
otthonunkból az idegenbe csaltak !"

E kitérés után térjünk vissza a többi 
szükölködőkhöz.

Egy nem éppen fiatal házaspár követke
zik. A férfi csak tótul, a nö anyanyelvén 
kívül törve németül is beszél. Munkások. 
Gyalog jöttek Berlinbe. Nem találnak foglal
kozást. Két nap óta hajléktalanok. Tegnap 
óta egy darabka kenyeret sem ettek. Haza
utazni szeretnének innen. Mihelyt az után- 
vizsgálat állításuk valóságát igazolja, haza- 
küldetnek.

Utána egy még meglehetősen fiatal ember 
lép elő, rokonszenves külsővel. Öltözéke erő

sen megrongálódott. Szakadozott cipőjéből a 
lábujjak kandikálnak ki. Fehérnemű nélkül, 
szakadt nadrágba és rongyos kabátba öltö
zötten. Sápadt, beesett arca nélkülözést árul 
el, sovány kezében ideges mohósággal lóbálja 
elrongyolódott kalapját. Egy kis faluból való, 
ahol atyja, egy szegény zsidó iparos, még öt 
gyermekkel él. Jó iskoláztatásban részesült. 
Kevés pénzzel Amerikába ment. Állást nem 
talált s ehhez még beteg is lett. Honfitársak 
szánalmából jutott Hamburgig szóló hajójegy
hez. Berlinben is hasztalan keres foglalkozást. 
Beteges állapota miatt nehezebb munkát nem 
végezhet. Több kórházból utasították el túl
zsúfoltság miatt. Minthogy igazoló iratokat 
nem tudott felmutatni, abbeli kívánságának, 
hogy hazautazhassák, nem tehettünk nyomban 
eleget. Pénzsegélylyel és egy kórháznak szóló 
ajánlással láttatott el.

Végül intelligens arcki íejézésü, jóinodoru 
férfi. Kereskedő. Meglátszik rajta, hogy jobb 
napokban volt része. Családapa. Hosszas 
betegség mindenét fölemésztette. Amint vagyo
núnknak és visszonyainknak megfelelő segélyt 
nyújtottunk át neki, mély sóhajtással fakadt 
e szavakra: „Ezzel a pénzzel vigyek felesé
gemnek és gyermekeimnek segítséget! Mit 
tegyek, ha ez elfogy és én állást nem találok ? 
Ha legalább módomban volna hazámba vissza
térni !“ — „Jó ember, nézzen csak az elő
szobába ! Látja, hányán várakoznak még 
enyhítő adományra. Igazságosan kell eljárnunk 
és mindenkinek — amennyire pénzbeli eszkö
zünk megengedi — kell valamit juttatnunk." 
Nehéz szívvel távozott el.

Es igy még számtalan jelenetről számol
hatnék be. De majd valamennyinek ugyanegy 
a tartalma ; amint Tolstoj Kareniná Annájában 
mondja:... „minden család a maga módja 
szerint szerencsétlen." Mindenik kérelmezőnek 
ugyanaz a kívánsága: haza utazhatni, oda, 
ahol mindenütt az általa legjobban ismert és 
leghívebben szeretett göröngyre léphet. De 
miből? Napipénztárunk kimerült. Az irodát 
bezárják. Akik ma nem kaphattak már segélyt, 
a legközelebbi fizetési napon jönnek vissza 
és ismét a szükség és nyomor kerül napirendre, j 
Akik elintézés nélkül bocsájtattak el, azokból 
a kétségbeesés szavai tűnnek k i: Lehetséges 
ez? Tovább éhezzünk? Tovább kóboroljunk 
hajléktalanul? Mihez kezdjünk a legközelebbi 
fizetönapig ?“ És mégis ! így kell törtenie! A 
pénztár üres és ahol nincs, onnan — sajnos 
— nem lehet kivenni 1

Ti szegény alattvalói a magyar hazának !
A legtöbbje ezeknek szorgalmas, becsületes 
iparos, munkás, kereskedő, akik csalfa remény- 
nyel búcsúznak hazájuktól, hogy az idegenben 
jobb munkabérre találjanak. Sajnálatosan 
igazolják az egylet statisztikai kimutatásai, 
hogy ezen úgynevezett kivándorlók 99%-a 
ábrándot hajszol. 80% ezek közül minden 
pénzkészlet nélkül veszi kezébe a vándor- 
botot. Elárasztják a német fővárost, hogy 
innen a tengerentúlra juthassanak. Megkísér
lik előbb Berlinben jó szerencsével foglalko
zásra szert tenni. Mégis 1000 munkakeresö 
közül ha 3—4 talál néha keresetet. És még 
mielőtt Hamburgba vagy valamely más kikö- 
töállomáshoz jutnak, igy szenvednek hajótö
rést. Mi marad más hátra számukra, mint 
koldulni és embertársaik szánalmára apellálni. 
22% valamelyes készpénzzel rendelkezik. Ez 
azonban csak rövid időre elegendő. Csak
hamar fölemésztetik — mert munka vagy

éppen biztos állás ritka, mint a fehér holló. 
Csakhamar megkezdődik a küzdelem a napi 
táplálkozásért; küzdelem az éhséggel és a 
nélkülözéssel. És mi az eredmény? A hazába 
való visszatérés vágya, a hazába, amely előt
tük az idegenben oázisként tűnik fel. De a 
haza messze van, pénz nincs az utazásra. Nem 
marad hátra egyéb — mint a koldulás. Hány 
honfitársunk jutott eme meggondolatlan, köny- 
nyelmü lépéssel lelkileg és testileg tönkre ! 
Hánynak hiányzik jelleme, hogy a legnagyobb 
nyomorban is tisztességes és becsületes 
maradjon! A világváros talaja süppedékeny ! 
Mennyi veszélyt és kisértést rejteget! Mennyit 
nyel el! * *

*

A fenti sorokat mint a királyunk ő fel
ségének védnöksége alatt álló „Berlini Osztrák- 
Magyar Segélyegylet" tagja írtam le. Az 
egylet ideális, nemes célt követ: szügségbe 
jutott, elszegényedett és beteg honfitársainkat 
támogatni, nekik a hazába való viszatérést 
lehetővé tenni, hogy ismét hasznos tagjaivá 
lehessenek hazánk társadalmának. Ezren és 
ezren élvezik évenként o jótéteményt. Hányat 
mentett meg már az egylet a teljes sülye- 
déstől, hányat tartott már vissza az erkölcsi 
romlástól; hányat terelt a becsületes munka 
s a kütelességteljesités útjára! Mégis! jótéte
ményt gyakorolhatni, ahhoz pénz kell, pénz 
és újra csak pénz.

Bár az egylet nem kicsinylendő segély- 
forrásokat mutathat fel, amelyek részben ön
kéntes adományokból, a rendes tagok járu
lékaiból és kisebb-nagyobb pénzadományok
ból származnak, de az egylet iránt támasztott 
igények emellett hónapról-hónapra, sőt nap- 
ról-napra növekednek. Az uralkodó gazdasági 
pangás, az általános drágaság, az ipar minden 
terén mutatkozó feszültség, a sztrájkok kitö
rése szaporítja természetszerűleg a szükségben 
szenvedők számát. Mindemez Ínségesek a 
munkaerők hiányát pótolhatnák otthon. Az 
egylet, eme körülményt mérlegelve, e kiván- 
dorlottaknak módot nyújt a hazába való 
visszautazásra, amennyiben ez az egylet ere
jét túl nem haladja. E feladatnak azonban 
teljesen megfelelhetni, a honfitársak részéről 
az eddiginél több támogatásra van szüksége 
az egyletnek. Remélem, hogy a fizetőnap e 
hü vázolása úgy magánosok, mint testületek 
és intézetek körében visszhangra talál oly
képpen,hogy egyletünk tagjai közé sorakoznak.

Az északmagyarországi szini- 
kerület választmányának ülése.

A „Szepesi Lapok"-ban olvassuk a követ
kezőket :

E hó 19-én tartotta Iglón az északmagyar
országi szinikerület választmánya ülését, me
lyen a színi idények rég óhajtott beosztása 
is sikeres megoldást nyert. Dr. Neogrády 
Lajos ügyvivő-elnök megnyitva az értekez
letet, üdvözli a megjelenteket, majd bejelenti, 
hogy az 1906. évi december hó 12-én tartott 
választmányi ülés minden határozata végre
hajtást nyert, továbbá, hogy a gróf Csáky 
Zenó néhai választmányi elnök tátralomnici 
emlékére koszorút helyezett a választmány 
nevében. A választmány az elnöki jelentést 
jóváhagyóan tudomásul vette. A szinikerület 
társulatának névsorát mutatta be ezután az 
elnök. A választmány azon kívánságának
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adóit kifejezést, hogy a kardalosnők száma 
még eggyel svnporiftassék, minek teljesítésére 
a színigazgató készséggel tett Ígéretet. A 
színi idény műsorát, amely a szerződésben 
kikötött 10 uj darab helyett 17 uj darabot 
tüntet fel és több kedvelt darab felújítását is 
felöleli, a választmány örvendetesen vette
tudomásul

Megbeszélés tárgyát képezte a színtársulat 
mostani működése is. A választmány jólosően 
tette tudomásul az eperjesi bizottsági tag 
azon nyilatkozatát, hogy a társulat magas 
művészi színvonalon álló és igazán műélveze
tet nyújtó előadásokat produkált, eddig és 
hogy az eperjesi közönség igen meg van 
elégedve a színtársulat játékával. Az összjáték 
minden tekintetben kifogástalan és az ope
rettek is minden kényes kívánalmat kielégí
tenek. Általában konstatálta a választmány, 
hogy Szabados László színigazgató nemos 
ambícióval törekszik a közönség igényeit 
kielégíteni és reméli a választmány, hogy az 
igazgató buzgósága a közönség részéről is 
kellő méltánylásban fog részesülni. Azok a 
híresztelések, melyekkel a mostani színtársulat 
jó hírnevét rontani akarták egyesek, csakis 
téves információkon épülhettek fel, mert 
mindazok a helyek, melyeken Szabados mos
tani társulatával játszott, csak elismerőleg 
nyilatkoztak a színtársulatról és játékáról.

A pénztáros jelentésének tudomásulvétele 
és részére a felmentés megadása után a 
választmány áttért a szinikerület játékrend
jének megállapítására, amely a következő:

Eperjesen játszik a társulat november hó 
16 ig, november hó 16-tól december hó 31-ig 
Lőcsén, 1908. január hó 1-től február hó 
16-ig Iglón, febiuár hó 16-tól március 5-ig 
Liptószentaiiklóson, március hó 6-tól március 
hó 20-ig Késmárkon, március hó 21-től április 
hó 30-ig Eperjesen, május hó 1-től május 
hó 21ig Korompán, május hó 22-től junius 
hó 8-ig Rózsahegyen.

Junius hó 9-től augusztus hó 31-ig terjedő 
időben Poprádon, Szepesváralján és Turóc- 
szentmártonban játszik, megjegyezve, hogy 
Gölnicbányán, Szepesolasziban és Szopesbélán 
is tegyen kísérletet az igazgató s ha a helyi 
érdekeltséggel kellően össze tudja egyeztetni 
az érdekeit, akkor próbáljon e helyeken is 
néhány előadást.

Még néhány kisebb ügy megbeszélése 
után a választmány türelmét megköszönve, 
dr. Neogrády Lajos elnök az ülést borekosz- 
tette.

Az ülésen jelen voltak: dr. Neogrády 
Lajos elnök, Fleischhakker Lajos titkár, 
Halmos Andor pénztáros, dr. Hajnóci R. 
József és dr. Nagy Árpád Lőcséről, Marton 
György Korom j árói, Bruckner Károly Kés
márkról, Folgens Cornel Iglóról, Balló Rezső 
Liptószentmiklósról, Újhelyi Attila Turócszent- 
mártonból és Magyar József Eperjesről, vala
mint Szabados László színigazgató.

*
Eddig a tudósítás, őszintén megvallva, 

amennyire örülünk Szabados László szinkerü- 
leti igazgató sikereinek, épp úgy bánt bennün
ket az a mostoha elbánás, hogy városunkban 
a Sz'ni idény megtartása megint oly időre 
jelöltetett meg, mely sem az igazgatóra, sem 
pedig az itteni közönségre nem kedvező, sőt 
ax igazgató anyagi érdekeit tekintve, egyene
sen hátrányos.

A junius 9-fől augusztus 31-ig terjedő

időszakból, nálunk, tekintve hogy külön szini- 
teremmel nem rendelkezünk, csakis julius és 
augusztus havában tarthatók előadások, mert 
junius hónaj)ban a nagyrészt vizsgázó ifjúsá
got, az állami iskolák épületében sem a pró
bák, sem a betanulással járó egyéb körül
ményekkel zavarni nem lehet. Maradt tehát 
az idényre julius és augusztus hónap. Tehát 
az az időszak, midőn a széuházbajáró közön
ség javarésze, igy: a tanárok, tanítónők, az 
állami és megyei tisztviselők közül igen 
sokan, a diákság szabadságot élvezvén, távol 
vannak, ami pedig a mi kevés intelligencián
kat tekintve, a szinigazgató érdekeit tekintve, 
igen nagy rubrika.

De nem helyes ez az időpont azért sem, 
mert ez a két hónap az, melyben igazán 
élvezhetjük a nálunk százával kínálkozó ter
mészeti szépségeket s közönségünk inkább 
igyekszik a szabadba, mint a fuladt levegőjű 
tornacsarnokba.

Csodálkozunk azon, hogy Szabados László, 
ki minden tekintetben ismeri az itteni hely
zetet, nem szólalt fel az ellen a beosztás ellen 
s nem iparkodott meggyőzni a választmányt, 
hogy ez sem neki, sem nekünk nem kon- 
veniál, bár erről már vele is több Ízben 
tárgyaltunk.

Ha azonbau neki ez mindegy, nekünk 
nincs ellene kifogásunk, csak azután no 
panaszkodjék, hogy üres padok előtt kell noki 
játszania.

(e h .)

H Í R E K .

Egy házaspár tragédiája.
— Helyszínén já r t tudósítónktól. —

Szörnyű bűntett Ilire érkezik hozzánk a 
fenyvesekkel övezett Kisselmecről. Egy férj 
házi perpatvarból keletkezett felindulásában 
lelőtte feleségét, azután önmaga ellen irányí
totta a gyilkos fegyvert s két lövéssel halálra 
sebezte önmagát.

A rémes gyilkosság és öngyilkosság rész
leteiről a következőket Írja tudósítónk :

Kosztra Kanacli József néhány év előtt 
tért vissza Amerikából s az ott gyűjtött pén
zen egy kis birtokot vásárolva, békességben 
éldegélt feleségével a legutolsó időkig. — 
Újabban azonban a férj esténként gyakran 
elmaradozott, ami az asszonynak igen keser
ves órákat okozott s ezért nem egyszer össze 
is különböztek.

Kedden este a férj megint kimaradt s 
csak úgy 11 óra tájban tért vissza ismét 
családja körébe, hol az asszony, 12 éves 
fiacskájával együtt, már nyugalomra térni 
készült. A szobába lépő férjnek a szegény 
asszony nem szólt semmit, hanem a fiúcska, 
ki apja távolléte alatt az anyjával együtt 
sirdogálf, tett néhány szóban szemrehányást 
a mind gyakrabban ismétlődő elmaradásokért.

Ebből keletkezett aztán a baj. Az apa 
durván rászólt a fiúra, az anya pedig védel
mébe vette a minden rossz szándék nélkül 
felszólaló fiúcskát. Szó szót követve, hatalmas 
porpatrar keletkezett a házaspár között.

Az asszony látva a férj rettenetes felin
dulását, attól való feleimében, hogy az ura 
megveri, kiment az udvarra, azzal a szándék
kal, hogy mig a férfi mérge egy kissé le
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csillapul, ott künn marad. Nemsokára azonban 
férje is utána ment.

— Mit csinálsz itt künn ? — fordult az 
asszonyhoz.

— Semmit, csak azt Tárom, mig a mérged 
egy kissé lecsillapul.

-- No csak gyere be, már nem haragszom.
— En. mit sem gyanítva — beszéli a 

súlyosan sérült asszony — beléptem férjem 
után a szobába. Ahogy az ajtót betettem 
magam után, az uram hirtelen felém fordult 
s a mindig magánál hordott revolverrel, mi
előtt elmenekülhettem volna, reám lőtt. A 
lövés után éles fájdalmat éreztem lágyékom 
körül, de mindennek dacára volt annyi erőm, 
hogy az ajtót felrántva, a pitvarba menekül
jek. Ott a nagy fájdalomtól összerogytam. 
A földön fekve, bár eszméletem kezdett el
hagyni, még hallottam két éles durranást, 
melyet egy tompa zuhanás követett. Ettől 
fogva nem emlékszem, mi történt körülöttem.

A szerencsétlen asszony által is hallott 
két lövést a férje irányította maga ellen, ki 
úgy látszik, megijedve szörnyű tettének kö
vetkezményeitől, igy akart megmenekülni az 
igazságszolgáltatás elől.

Mikor a szomszédok összefutottak a lövés 
zajára, a szerencsétlen asszonyt ott találták 
eszméletlenül a gádorban, a férjét pedig a 
szoba közepén, a testéből patakzó vértócsában.

Valaki a szomszédok közül észrevette, 
hogy a szobában a halállal vívódó férfiun 
kívül még mozog valami. A zaj után indulva, 
egy szekrény mellett rátaláltak a félelemtől 
és ijedtségtől remegő fiúcskára, aki azután 
sírva mesélte el az apa borzasztó tettének 
történetét.

A helyszínen csakhamar megjelent a köz
ségi elöljáróság is, mely távirati utón értesí
tette a szuesányi csendőrörsöt és a királyi 
járásbíróságot, mely B o le m a n n  János doktor 
megyei főorvossal rögtön a tett színhelyére 
szállt ki. Az asszony, ki időközben teljesen 
magához tért, a bíróság előtt jegyzőkönyvbe 
mondta a rémes eset lefolyását. A férfi azon
ban már csak egyos kérdésekre tudott felelni.

A rögtön megejtett orvosi vizsgálat meg
állapította, hogy az asszony sérülése nem 
éppen életveszélyes, a férfi életbenmaradásá- 
hoz azonban kevés a remény.

EskflVÖ. T e ltsc h  Géza, a helybeli cellulo- 
sogyár tisztviselője november hó 3-án délután 
2 órakor tartja esküvőjét F isc h e r  Biankával, 
Fischer Ármin vaskereskedő uagymüveltségU 
leányával.

Elnevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter F i a la  Paulát a bisztricskai állami 
elemi iskolához rendes tanítónővé nevezte ki.

Helyreigazítás. A múlt számunkban 
megem lé kéziünk arról, hogy Ruttkán G yenea  
Ilona kávéházi feürónőtől tetemes értékben 
arany ékszereket loptak el. Most arról érte
sülünk. hogy a hirbon tettesként megnevezett 
G o rilo v ic h  Gyula csak gyanú alatt állt, de 
hogy a betörést ő követte volna el, beiga
zolva egyáltalán nincs.

A turosekl anarklsta. Az Alsóturcsek 
községből származó D a u b n e r  János, ki mint 
postakocsis állott alkalmazásban Csorbán, a 
közelmúltban visszatért illetőségi községébe s 
ott nyiltan hirdette az idegenben szerzett 
anarkisztikus tanokat. Rendfelforgató eszméi
nek érvényt szerzendő, legelsőbben községe 
biráját szerette volna láb alól eltenni, amely
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céljának végrehajtó tás a végett a múlt héten 
egyik nap lesbe állott, hogy a korcsmából 
hazatérő községi bíróra vethesse magát. A 
községi biró ez alkalommal azonban többed- 
magával ment haza s igy Daubner terve 
meghiúsult, de hogy lesbenállása hiábavaló 
ne legyen, a mellette elhaladó s mit sem 
gyanitó P i t tn e r  Antal alsóturcseki lakosra 
vetette magát és ezt homlokán — eddig nem 
tudni milyen szerszámmal — megsebezte. 
Pittner sérülése súlyos, de nem életveszélyes. 
A turcseki anarkistát letartóztatták.

A reformáció ünnepe. A jövő hó 3-án a 
vármegyeház nagytermében S e d iv y  László, a 
reformáció évfordulója alkalmával isteni tisz
teletet tart. Az isteni tiszteleten a magyar 
daloskör is közreműködik.

Ilagánlak megsértéséért tett feljelentést 
dr. B r ic h ta  Arnold V á r a d i József és társai 
ellen, kik az elmúlt héten benyomultak a 
nevezett lakására és ott a tulajdonossal go- 
rombáskodtak.

Hllnka Moravában. Át vándorló apostol, 
megint szerepel. Az elmúlt héten Kromerizben 
tót estélyt rendeztek, melyen Hlinka ur is 
betöltött egy programmszámot felolvasásával.

Óvjuk a kivándorlókat. Gróf A n d r á s sy  
Gyula belügyminiszter valamennyi törvény- 
hatóság első tisztviselőjéhez körrendeletét in
tézett, amelyben tudatja, hogy az északame
rikai Egyesült-Államok déli államaiban újabban 
minden eszköz felhasználásával arra töreksze
nek, hogy minél több európai kivándorlót 
bírjanak rá ez államokban való letelepülésre. 
A déli államok közé tartozik Maryland is, a 
mely Trappa F. Auguszt nevű hivatalnokát 
európai körútra küldötte, hogy főleg mező
gazdákat, munkásokat és cselédeket toboroz
zon. Az államok a többek között az Észak- 
német Lloyd-társulatot is megbízták, hogy a 
déli államok kikötőibe egyenes hajójáratokat 
rendezzenek. Marylandnak a legfőbb neve
zetessége azok az elhagyott telepirvények, a 
melyeknek kizsarolt földjeire már 20 év óta 
hasztalan csábítják a kivándorolni készülőket. 
Ez az újabb akció tehát egyenesen a kiván
dorolni készülők érdekei ellen való, ezért a 
belügyminiszter arra kéri a hatóságokat, hogy 
a kivándorolni készülőket a Marylandba való 
letelepülés veszélyeire figyelmeztessék és a 
déli államok kiküldött ügynökeit éber figye 
lemmel kisérjék, azok működését a törvény
ben előirt módon akadályozzák meg és bün
tessék.

Tűz volt emberáldozattal. Háj községben 
folyó hó 21-én B r ü l l Samu korcsmáros takar
mánnyal telt pajtájában tűz ütött ki, melyet 
egy csavargó szolga gondatlanságból felgyúj
tott. — A tűznek áldozatul esett egy három 
éves gyermek. — Elégett 32 juh, 9 sertés, 
6 lakház az összes melléképületekkel. A kár 
30.000 korona.

Kapoabetyárok. Vannak lelkiismeretlen 
és lelketlen emberek, akik tisztán pajkosság- 
ból, minden lelkiismeretfurdalás nélkül készek 
a legnagyobb betyárságra. Egy ilyen magáról 
megfeledkezett, eddig még ismeretlen gaz
ember az elmúlt héten azt a tréfát csinálta, 
hogy a zsolna—alsókubini állami közutat 
átszelő suttói patak hidját felgyújtotta, úgy, 
hogy az félhosszban leégett s igy a közle
kedés is jóidéig szünetelt. A királyi utbiztos 
feljelentette az esetet a csendörségnél, mely 
most, kutatja a tettest.

A gyenge emlékezőtehetsógü Hllnka.
Liptóvármegyének múlt bélen tartott közgyű
lésén történt, hogy Három-Szlécs községnek 
Háromszécsre leendő átváltoztatását hozta 
javaslatba a bizottság, ami ellen H lin k a  
András uram rezonérozotr. Ekkor azonban 
történt valami. Felállolt B a llo  megyei főjogyző 
s előadta, hogy Három Szlécs községo 1903- 
ban gyűlést tariott, amelyen elhatározták, 
hogy a község nevének Háromszécsre való 
változtatását fogjak kérelmezni. — Emellett 
szólalt föl Hlinka is, aláírván egyúttal, még 
pedig magyarul, a fölvett magyar jegyző
könyvet is. „Akkor még nem repültek oly 
sűrűn az amerikai dollárok!“ — kiáltották 
közbe a leleplezésre, melyet a vármegye 
közgyűlése kellő derültséggel fogadott.

TŰZ volt Bellán a folyó hó 22-én. Dél
után 1 órakor még eddig ki nem derített 
okból kigyuladt K n c h a r ik  József tímár háza 
s rövid óra alatt teljesen porrá égett. A köz
ség nagy szerencséjére, a teljes szélcsendben 
sikerült lokalizálni a tüzet. A kár meghaladja 
a 4000 koronát.

cikkek ára magas, de nem lehet csodálkozni, 
ha tekintetbe vesszük és kellőképen méltá
nyoljuk azt, hogy az idei évjárat az általános 
drágaság jegyében indult meg és fejlődik.

Ezenfelül még egy tényező érdemel figyel
met. Tengeri termésünk, amint azt a hivata
los jelentés is konstatálja, igen jó. Es bár 
igaz, hogy a termény nem mindenütt jöhet 
mint pótló számba, a benne mutatkozó arány- 
lagos hőség némileg enyhíti a súlyosnak 
látott helyzetet. Hogy a mesterséges takar
mányozás még nem ölt hetett olyan mérveket, 
mint ahogy azt némely oldalról állítják, kitű
nik abból is, hogy a Budapestről és egyes 
vidéki malomvárosokból történt korpa-elszál- 
litások nem haladják túl a rendes mértéket. 
Pedig ha a mesterséges takarmányozás kény- 
szerűsége oly élesen nyilvánulna meg, akkor 
az evvel összefüggő és ebből folyó igényeknek 
első S'-rban a korpa felé kellene fordulnia, 
hisz a tengeri, amelyet nemrég törtek, még 
használható. Veszedelem tehát nincsen. Főleg 
nincs nálunk, hol a takarmány-termés teljesen 
kielégítő volt.

levő anyáknak nincs jobb barátjuk, mint a SCOTT- 
féle Emulsio. Testi gyengeség és bágyadtság ha 
kínozza őket, úgy a SCOTT-féle Emulsio épp oly 
csodálatos, mint kielégítő hatással van.

üj erőt és uj életkedvet
kölcsönöz a SCOTT, mintha varázsital 
lenne. De még több örömet okoz a 
szülőknek, ha a csecsemő megszületik, 
mert egészséges színében és erős for
máiban a szülők különösen gyönyör
ködnek. Ez onnan van, mert az anya 
által bevett SCO TT-féle Emulsio a 
gyermeket is táplálta s erősítette, szóval 
mindkettőre a legkellemesebb hatást
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KÖZGAZDASÁG.

Takarmányinség.

Az adóklvető és felszólamlásl blzottsá- 
goknak az 1908 — 1910. évekre küszöbön 
álló összeállítása alkalmából az OMKE ismét 
felvette ama tevékenységét, amelyet ez 
irányban már alakulási esztendejében meg
indított és amely akkor kellő eredményre is 
vezetett. Az egyesület most országszerte 
eszközölt adatgyűjtés utján megállapította, 
hogy hol észlelhető a kereskedők és iparo
soknak a bizottságokban való arányos kép
viseled tekintetében az előbbi állapottal 
szemben haladás és mely helyeken maradtak 
a fennálló sérelmek ez irányban orvosulat- 
lanul. Ez alapon az egyesület legközelebb 
előterjesztéssel fordul egyfelől a pénzügy- 
miniszterhez, másfelől a törvényhatóságokhor 
a eélból, hogy az adókivotő és felszólamlás, 
bizottságok összeállításánál országszerte érvé
nyesüljön a kereskedelemnek és iparnak 
azon a közérdekkel párhuzamos jogos érdekéi 
hogy a bizottságokban olyan arányú képvi
seletet nyerjen, amelyre egyrészt száma, 
közteherviselésének mérve alapján és másrészt 
azért is igényt tarthat, mert a tényleges 
viszonyok megítélésére ezekben a bizottságok
ban a kereskedők és iparosok tekinthetők a 
legalkalmasabbnak.

A hetek óta tartó szárazság okozza főkép, 
hogy takarmány Ínségről esik szó, mely tárgy
ról inár akkor szerettek beszélni, amikor 
annak komolysága még nem érett meg. A 
takarmánykiviteli tilalom érdekében történt 
felszólamlás a pécsi gazdakongresszuson és 
az osztrák részről beterjesztett korrespondáló 
javaslat, amint már múltkor említettük, előz
ményei azon akciónak, amelyet agrár részről 
most a takannányinségro való utalással indí
tottak.

Ma takarmányinségről beszélni egy kissé 
tulkorai. Az a körülmény, hogy az Őszi lege
lők állapota nem olyan kielégítő, mint 
némelyek remélték, ha jól meggondoljuk, 
nem is olyan ritka jelonség. Széna, ha nem 
is épen sok, termett az idén elegendő és elég 
arra utalni, hogy o cikkben a hiánytavalyi 
terméssel szemben korántsem olyan jelenté
keny, amint az más terménynél tapasztalható. 
Egyéb szálas takarmányfélék helyonkint igen 
jó hozamot adtak. Tény, hogy a takarmány-

Szerkesztői üzenetek.
S. B. úrnő őnagyságának. Kívánsága szerint 

intézkedtem, hogy a híradás leközöltessék. — József 
kir. herceg  szanatórium  egyesület. Budapest. A 
kívánt levelezőlapot elküldtük. — Hckl. Többször 
tessék bennünket felkeresni s lehetőleg ily társadalmi 
cikkekkel. — Tudósitóinknak. Felkérjük tudósítóin
kat, hogy közleményeiket lehetőleg péntek reggelig 
hozzánk juttatni szíveskedjenek, mert később már a 
feltorlódó munka miatt a hírek lekésnek.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczl Ferencné.

K M / .  A T  D U Ö Ö U K D / L L O Z .  • 
F O G K R É M  A  L E G J O B B . * *
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HÉDA B.
(MIKES ÉS TÁRSA UTÓDA)

fűszer-, csemegehereshedése Turócszentmárton

J Valódi íratnia n>agyar pezs
gők; Malaga, Sljgrry, Madgirg 
spanyol borok és palackbor- 
külöijltgcSségck, továbbá asz
tali borok, Valódi angol rü ip ; 

n)iQd«Qf«lc likőrök raktára.

legolcsóbb fűszeráru-bevásárlási forrós!

~| ÁSVÁNYVIZE k T]
Koestlin-féle legfinomabb teasüte
mények; Fűiih-, valamint Heller- 
féle cukorkák. ■ Déligyümölcsök.

□  a  Hengermalmi lisztrahtár! □  □  

M e g h í v á s .
A T u ró c m e g y e i k e r ü l e t i  b e te g s e g é ly z ő  p é n z tá r
Turócszentmárton—blatnicai járásban lakó 
munkaadóinak és biztosított alkalmazottjainak

folyó évi november 3-án délután Z ónbor
a pénztár hivatalos helyiségében tartandó 
kiküldöttek kiegészítő választására.

Választandók: munkaadók részéről 33 ki
küldött, alkalmazottak részéről 36 kiküldött. 

A választást a szolgabirói hivatal meg- 
 ̂ bízottja vezeti.

A választás a megjelentek számára való 
tekintet nélkül is érvényes.

Turócszentmárton, 1907. október 20.
Az igazgatóság.

1 T. c. 1
Van szerencsém szives figyelmét azon kö

rülményre felhívni, miszerint az ország minden 
részében előnyösen ismert, 1810-ben alapított

H A LTEN B ER G ER  B É L A , KA SSA
ruhafestő, vegytisztító  és gőzm osó-gyári 
céget Turócvármegye részére én képviselem.

Elvállalok a legjutányosabb árak mellett 
festés és vegyi tisz títá s ra  férfi- és női ruhá
kat, függönyöket, nyakkendőket, kézimunkát, 
keztvüt stb., továbbá gözmosás és vasalásra 
gallérokat, kézelőket, ingeket és egyéb fehér
neműt. — G yászesetben ruhák soron kívül 
gyorsan festetnek feketére. A t. felek a kép
viselet igénybevétele által megszabadulnak a 
csomagolás kellemetlenségeitől, valamint a 
postaköltségektől. — Számos megbízást várva, 
maradok teljes tisztelettel

REISZ LIPÓT
■ T urócszen tm árton . _

Tűzifa-eladás.
Kohn Ármin és Társa besztercebányai 

fakereskedő cég ajánl tűzifát alanti árakon. 
Rendeléskor kéretik a pontos cím és Kohn 
Ármin fakereskedő címére Besztercebányára 
30 korona előleg. A vételár többi része után- 
vétetik. A fa ára okt., november és december 
hónapra freo a garamberzencei állomáson, 
vasúti kocsiban rakva:]

I koc6i IOOOO kgr. *g$izS«g€S 
beikkbasábfa 16$ koroija.
I kocsi IOOOO kg. II r«odü y.

CSorpós bükkfa 140 korona.
Ürmérték szerint nem adatik el a fa.

M e g h í v á s .
A T u ró c m e g y e i  k e rü le t i  b e te g se g é ly z ő  p é n z tá r
Mosóc-zniói járás területén lakó munka
adóinak és biztosított alkalmazottjainak

folyó óvi november 3-án délután Z árakor
a stubnyafürdői jegyzői irodában tartandó 
kiküldöttek kiegészítő választására.

Választandók: munkaadók részéről 8 ki
küldött, alkalmazottak részéröl 5 kiküldött.

A választást a szolgabirói hivatal meg
bízottja vezeti.

A választás a megjelentek számára való 
tekintet nélkül is érvényes.

Turócszentmárton, 1907. október 20 .
Az igazgatóság.

V é d je g y ; „ H o r g o n y t 4

1A Liniment. Capsici comp., 
lo rgony-P ain-E xpeller1

pótléka
A q  vgy regjonak bizonyult háziszer, mely már
jjJ sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szemek 

bizonyult köszvénynél, osúznál es meghülé- 
• Beknél, bedörzsölésképpen használva.

Fi g ye 1 m e z t e t  é s. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" 
védjegygyei és a Rlchter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben 
K—.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: 
Török Jó zsef gyógyszerésznél, B u d a p e s t

De  Rlchter gyóoyszertán íz  „ A r a t  sroszlúttoz",
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés.

TÉLI MENETREND
A  magyar királyi államvasntakon:

(Érvényes 1907. évi október hó 1-töl kezdve.)

Budapest—Turócszentmárton:

Gyv. ind, délután 3*30,
Szv. „ délelőtt 9*20,
Gyv. „ röggel 7*15,
Vv. „ éjjel 11*10,
S zt . „ délután 5*35,

érk. este 10*21
* - 7-06
„ délután 1*38
* délelőtt 11*41
* reggel 4*18

Vv. Jánosliegyről ind. reg. 5*07, é. reg. 7*41

Turócszentmárton—Budapest:

Gyv. ind. reggel 6*08, érk. délután 1240
Szv. n » 8-41, este 7.05
Gyv. n délután 2'54. 9-10
Vv. „ „ 4-57, reggel 5 20
Szv. „ este 11-35, délelőtt 9-45
Jánoshegyre i. d. u. 12.06., é. d. u. 3-27

Turócszentmárton—Ruttka : Ruttka—Turócszentmárton:

Gyy. ind. délután 1-39, érk. délután 1-47 Gyv. ind. délután 2-45, érk. délután 2-53
Szv. este 7-57, * este 8-06 Szv. „ reggel 8-30. n reggel 8-40
Gyv. n n 10-22 ,

4-20,
» » 10-30 Gyv. „ „ 5-59, n * 6-07

Szv. n reggol n reggel 4-30 •Szv. „ este 11-22, 7) este 11-33
Vv. 7-42, 8-01 Vv. „ délután 4-45, délután 4-56
Vv. n délelőtt 11-42, „ délolőtt 11-53 Vv. „ délelőtt 11-16, n n 11-33

Budapest ny. p. u. —Zsolna: Zsolna--Budapest ny. p. u.:
Gyv. ind. reggel 7-20, érk. délután 1-33 Gyv. ind. éjjel 3-46, érk. reggel 9-25
Szv. H 9 9-20, „ este 8-30 Szv. * reggel 7-18, este 5-55
Gyv. n este 6-55, „ éjjel 12-24 Gyv. „ délután 3-14, n 9-45
Szv. n 10-30, » reggel 7-16 Szv. „ este 9 15, » reggel 6-35

A os. és klr. szab. KassaOderbergl vasutakon:
Kassa—Ruttka: Ruttka—Kassa.

Szv. ind. reggel 5-30, érk. délután 12-24 Gy. ind. reggel 4-05, érk. délelőtt 8-35
Szv. 7-40, n » 2-04 Szv. ind. reggel 4-57, érk. délelőtt 11-55
Gyv. n délután 12-05,

12-35,
n « 5-30 Szv. „ 8-35,

12-30,
* délután 3-45

Szv. „ este 8-08 Gyv. „ délután n „ 503
sSzv. H 3-52, » n 11-03 Szv. „ „ 2.30, » este 8-55
Gyv. m este 7-42, 1208 Szv. „ 4.18, n éjjel 11-35

Liptószentmiklósta Szv, i. este 8-44 é. 10-10

Ruttka—Zsolna:

Szv. ind. reggel 4-48, érk. reggel 5-15
Szv. délután 12-50, délután 1-20
►Szv. 2 -21, 2-45
Gyv. n „ 5-38, „ este 6-00
Szv. este 8-33, „ 9-00
Szv. éjjel 11-17, n éjjel 11-45
Gyv. 1212 , 7) 12-34
Vv. n délelőtt 8-13, n délelőtt 8-39

Zsolna—Ruttka:

Gyv. ind. reggol 3-39, érk. reggel 4-01
Szv. ind. reggel 4-21, érk. reggel 4-47
Szv. 7-40, n délelőtt 8-12
Gyv. n délután 1204, délután 12-i6
Szv. délután 155, n 2-20
Szv. 3*33, 4-CO
Szv. n este 9 01, n este 9-30
Szv. p este 7-20, 7-50

Közvetlen vonatösszeköttetés
Berlin—Budapest között, Ruttkán át.

Naponta 4.39 indul B erlin érkezik 11.22
n 10.05 B reslau „ 5.65

1.14 Oderberg „ 2.57

7)

5.69
12.40 érk.

Ruttka „ 
Budapest k. p. u. indul

10.8Ü
3.30

KözveUen gyorsvonat! összeköttetés
a magyar királyi Államvasutak As az azon utón tulfekvc9atlakozó vasutak alant megnevezett ISAIIomAsal között.

7.15 3.30 i. Budapest k. p. u. é. 12.40 9 .W
1-47 10.80 é. Ruttka i. 5.69 2.45
— 5.66 „ Breslau » 10.06 6.10
— 11~2„ Boriin (Fridrstr.) * 4-39 11.81

7.20 6.55 i. Bdapest ny. p. u. é. 25 9.45 
1.33 1 2 7 *  é. Zsolna i. 3.46 3.14

10.35 5.55 „ Breslau „ lOOf 6.10
5.2S- 11 ,ui „ Boriin (Fridrstr.) ,  4.39 11.13
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2069. tkv. sz.
; i9 0 7 .

Árverési birdetnjéijyl kivonat.
A turócszentmártoni kir. járásbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogyHulej András
nak Stefanik András és társa elleni végre
hajtási ügyében Zsámbokrét községben fekvő, 
a zsámbokréti 58. sz. tljkvben A. I. sor 36. 
hr. sz. a. felvett s Stefanik András és Chrom- 
csik Mátyásné szül. Stefanik Anna, mint né
hai Stefanik András örökösei nevére irt in
gatlanra az utólag ajánlott 874 korona 50 
fillérnyi kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 
1907. évi november hó 8-ik napján d. e. 
10 órakor Zsámbokrét községben a községi 
biró házánál megtartandó 'nyilvános árverésen

Ob jaj! Köhögés, rekédtség
és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatása

E lie r  lu l lp a s z t i l i á i
az étvágyat nem rontják  és kitűnő Ízűek.

Doboza 1 És Z korona. Próbadoboz SO fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

„NflbOR” gyógyszertár
Budapest, VI., Váci-körut 17.

Elj«o!

Megfojt ez az átkozott 
köhögés!

E g g e rm  el Ipaszí i 1 Iája 
ham ar m eggyógy íto tt!

K a p h a tó  T u r ó c s z e n tm á r to n b a n :  Top6FCZ6F SÚUdOF {jyÓ^SZCFtÚFÚbílfl

el fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az in

gatlanság becsárának 10 %-át, vagyis 32 
koronát készpénzben, vagy óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

A kir. járásbiróság mint tlkvi hatóság.
Turócszentmárton, 1907. szeptember 23.

Petrás, kir. albiró.

ft jó g a z d a ssz o n y
rum ot, lik őrt, pálinkákat

jobban és olcsóbban készíthet
k o m p o z í c i ó k k a l

otthon, keverés utján s csakis V4 részébe 
kerülnek a készenvettnek. Ezen kompozíciókat 

megbizhatóan csakis

H a ló i G ábornál
vehetjük.

Az ország legrégibb üzlete e szakmában
BUDAPEST, VII., DOHÁNY-UTCA 1. depót 40.
G y á r: 1., V árosm ajor-utca 42. (Saját ház.) 
Borászati és bőrbetegségek elleni szerek 
gyára. P incegazdászati gépek és eszközök 

raktára.

ftrjegyzÁl; ás u ta s ítá s  in gyen .

1907. évi 3436. sz.

Tölgyfaeladási hirdetmény.
A zsarnócai m. kir. erdőhivatal (Barsm.) tanácstermében nz 1U07. évi 

november hó 18. napján délelőtt 10 és fél órakor nyilvános írásbeli 
versenytárgyalás utján eladásra kerül tövűn az erdőben a Selmecbányái 
m. kir. erdőgondnokságnak

1. a „D“ gazd. osztály II. vágássorozat 10. tag 23. erdőrészletében 
3360 drb tölgyfa, 671 drb cserfa és 913 drb bükkfa és gyertánfa 28059 kor. 
10 fillér kikiáltási árral;

2. az „A“ gazd. osztály I. vágássorozat 1. tag 8/b. erdőrészletében 
320 drb tölgyfa és 17 drb bükkfa és gyertyánfa 15489 korona 90 fillér 
kikiáltási árral.

Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított és egykoronás 
bélyeggel ellátott, valamint a kikiáltási ár 10°/o-nak megfelelő bánatpénzzel 
felszerelt zárt Írásbeli ajánlataikat, melyek a versenyző tetszése szerint 
akár a jelen hirdetmény mind 2 (kettő) tételére külön-külön, vagy pedig 
együttesen, illetve egybefoglalva is tehetők, borítékban zárva és a borítékon 
annak megjelölése mellett, hogy az ajánlat mire vonatkozik, legkésőbben a 
versenytárgyalásra kitűzött óráig annál is inkább nyújtsák be az alólirott 
m. kir. erdőhivatalhoz, mert a későbben beérkező ajánlatok, valamint álta
lában távirati vagy utóajánlatok figyelembe nem vétetnek és felbontatlanul 
visszautasitatnak.

Az ajánlatnak tartalmazni kell ezenkívül ajánlattevő azon határozott 
kijelentését is, hogy az általános és részletes árverési és szerződési felté
teleket ismeri s ezeknek magát feltétlenül aláveti.

A feltételek az erdöhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Zsarnócán, 1907. évi október hóban.

M. kir. erdöhivatal.

W /IV  JVAIKBA tuR°cszentmaRt on 1VV IyV 1V L  1 l \  ü A  =  FŐTÉR, n HITELBANK VOLT HELY15ÉGÉBEM. =====  

- O * ”  m l  w - , m - r r - n r —

H agy r a l i t  á r :  Különböző' m inőségű  l i s z t ,  fű szerá r u , ásVányVizcK, cse-  
megcK, Különféle sajto l;, husncm lieH , KonzerVeK, a sz ta li- , csem eg e- Ás 
gyögyboroK , Hűl- ás belfö ld i liKöröK, coguac ás p e z s g ő b ő l .  -  p u s  
v’álaszte'H UVeg ás p orcellán , a l p a k a  Ás Ijinaezüst-áruK , KonyhaedÁ- 

nyeK, tüKröK ás KépcKben.

Modernül berendezett üvegezést vállalat!

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turócz.szontinárton, 1907.
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