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Egyes szám ára 20 fillér

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

Turócz-Szent-Kártonba küldendők.

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

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

A imigynr társiidalom kötelessége 
a nemzetiségi politikában.

Mn niár sok keserves tn paszta In t 
illán n mányin- társadalom is kezdi belátni, 
hogy Magyarországnak első és legfontosabb 
kérdése az úgynevezett, nemzetiségi kérdés, 
mivel jövőnk és boldogulásunk attól függ-, 
hogy Magyarország tud-e magyar lenni és 
maradni vagy nem?

Hz a lét vagy nemlét kérdése, amivel 
szemben a hagyományos magyar közönynek 
meg kelj szűnnie s csakugyan az erős pan 
szláv agitáeZiók következtében ma már a tár
sadalom kezd i f  kérdéssel egy keveset, fog
lalkozni s n sajtóban is mind több hely nyílik 
e kérdés tárgyalására.

A dolog megoldását és elbírálását illető
leg megoszlanak a nézetek.

Némelyek tisztán hatalmi kérdésnek tart
ják a. nemzetiségi kérdést, mások kizárólag 
kulturális kérdésnek, ismét mások közigazgatási, 
közgazdasági, sőt társadalmi kérdésnek látják.

A tanügyi kapábzitás az iskolát, a nemzet
gazda a gazdasági fejlődést, és reformokat, 
más a jó közigazgatást tartja a megoldás mód
jának, az igazság pedig ott van. hogy csak
ugyan mindezeknek nagy szerepe lehet a 
nemzetiségi bajok 'orvoslásában, inért hiszen 
Ita a közügyek minden ágába,, a társadalmi 
élet minden nyilvánulásába belevisszük uzt a 
törekvést, hogy a nemzetiségi támadások elle
nében a magyar ügyet védelmezzük, akkor 
bolcvisszOk mindenbe a nemzeti gondolatot, a 
mi legfőbb erősségünk és egyedüli hathatós 
fegyverünk a nemzetiségek hasonló erős nem
zeti törekvései ellenében.

Máskülönben egyedül ez vagy az, aligha 
használna a nagy nemzetiségi harezban.

Egyedül iskolákkal, jó közigazgatással ki
elégítő gazdasági viszonyokkal, vagy társa
dalmi utón nem lehet olyan erős áramlatok 
ellen, mint a nemzetiségi törekvések bol
dogulni.

Németországnak tökéletes közigazgatása, 
közgazdasági helyzete, fejlett kultúrpolitikája

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó "  T Á R C Z Á J A .
Lnliii'iiiUis.

— A „Felvidéki Híradó" mulcli (ti rezsi ja —
Irta : Bánfi János.

Jó minap egy berlini iró, <li\ Karpelos, azzal tisz
telt mVg ü „Pester Lloyd^-ban, hogy iram. mim a trans- 
cendentális lelököm terén búvárkodó emberfiára hivat
kozón, persze nem mint tekintélyre, hanem . . . .  no. 
hiszen tetszik tudni, hogy minő szemmel nézik és mérik 
spiriiisla néven ismeri felebarát iik.it a mindent,udó új
ságírók. Kissé hosszaidul! a dolog, mert dr. Karpelos 
jónevíl iiod.ilomlör'éiiész ugyan, de itt oly lerréuumr: 
kószált el a tolla, amely nem az övé, amelyen egészen 
tájékozatlan, igy hál ha akaratlanul is megtéveszti 
az olvasó!., ami. ha az ii/nzoíi/rn némi súlyt szeretünk 
helyezni sajnálatos dolog. Szót kértem hál a ,.1’ester 
Lloydsban, de, siket fülekre találtam, inért csudálatos- 
képen neki jobban kellett az. avatatlan berlini Karpelos 
ezikkel.se. mint az élt, tisztán csak az igazság érdeké
ben szándékolt felszólalásom, liánja is ö, ha olvasói 
tévedésben maradnak, (Vídolog a — s/enzáezió. Ki törő 
dik ma az igazsággal? Hiszen úgy van nz jól, ahogy 
van. Az. emberek, a tömegek csak hadd forogjanak, 
hadd tapogassanak abban a labirintusban) amelybe szól

ván, de azért a poseni kérdést ezzel még meg 
nem oldja, hanem a hatalmi erőt s az erős 
germán sovinizmust szegezi ti lengyeleknek, 
mert tíz erős nemzeti érzéVtok ellen — mint 
már többször említettük — *i‘sak a hatalomra 
támaszkodó hasonlóan erős nemzeti érzések  
ktlzdhetnek sikerrel.

A hatalmi erőt ebben a harezban termé
szetesen a kormány képviseli, melynek ön
tudatos. erélyes nemzetiségi politikája nálunk 
annál fontosabb, mivel a ni speeziális viszo
nyainknál fogva a társadalmi akczióra nálunk 
sokkal kovésbbé számíthatunk, mint más álla
mokban.

A mi társadalmunk csak most van kiala
kulóban, amellett szegény, kezdetleges és nem 
áll a helyzet magaslatán, hiszen naponként 
tapasztaljuk, hogy milyen ignorens közöny 
uralkodik országszerte a nemzetiségi kérdés 
iránt s elmondhatjuk, mert alkalmunk volt 
tapasztalni, hogy egy brassói román diák, vagy 
egy cseh iskolákat látogató felsövidéki suhancz 
gyerek néha jobban van tájékozva a magyar- 
országi nemzetiségi mozgalmak felöl, mint igen 
sok magyar képviselő, politikus vagy hírlap
író. Ilyen közöny mellett mit várjunk a tömeg
től, pedig csak abban a kérdésben nyilatkoz
hatni meg a közvélemény, melyet a társadalom 
minden rétege, tehát a tömeg ismer és átérez.

A nemzetiségi baj oka t&n álunk csak azok 
értik és ismerik, a kik közvetlen tapasztalják. 
A közvélemény még csak a közös ügyektől 
tud félni, mert erre a függetlenségi párt ki ta
nította, csak Bécsben tudják az ellenséget, de 
hogy Turóczszentmártonban is lehet, azt el 
sem igen hiszik.

Es a mostani ellenzéki akczió ismét csak 
ilyen irányban foglalkoztatja a nemzetet, a 
mely a nemzeti engedmények után hiába futva, 
a nemzeti veszedelmek iránt egészen érzéket
len marad.

így aztán a mi társadalmi feladat lenne, 
az teljesen ti nemzetisógeklakta vidékek csekély 
magyarságának vállaira nehezül, mely azt 
csakis akkor bírhatja el, ha a kormányzat 

.minden ágában hatalmi támogatást nyer.

\  iszont azonban ahhoz, hogy egy kormány 
igazán éréi. es nemzetiségi politikát folytat
hasson, okv ‘tétlenül szükséges, hogy a társa
dalom nyo lást. gyakoroljon ezen irányban a 
kormányra már azért is, hogy a kormány 
politikáját ik biztos támasza legyen lefelé és 
felfelé eg aráét.

Nálu ík erről a kormányok mit sem tud
nak, a »' iit tesznek ez irányban, az igazán csak 
az egy< s kormányelnökök vagy szakminiszte
rek egyén i/jóvoltából és nemzeti érzéséből 
jön ’jtre sl annál nagyobb érdeme az illető 
ural mik, m iyd jól tudjuk, hogy tényleg van- 
na’ bizonyos reakezionárius bécsi körök, me
lyek nem jó szemmel nézik a magyar nemzeti 
politikát. így hát nincs is nálunk a nem zetiségi 
portikában valami igazán egyöntetű és folytató- 
lago ■ irány, hanem az változik a szem élyekkel.

deákpárti igen rosszul bevált ideáliz
mus s.- engedékenység után Tisza egyszer 
szétüti *L közöttük, azután nem foglalkozik 
velük s ja/ erősen magyarérzésü kormányzása 
alatt érvény sülni a nemzetiségeknek lehetet
len, de azért ' hamu alatt a tűz csak annál 
jobban terjedt, .s Szapáry-éra mit sem tud e 
kérdésről, W ekerlét z  egyházpolitika absor- 
beálja s ami jellemző, nagy Szilagyi csak 
mellékes kérdésnek tartja., -Mellyel nem is fog
lalkozik. Ekkor azonban m, • égett fejünk 
felett a tető s Hveroniiuv bem.-.'miinisztersé- 
gének utolsó bárom hónapjában komolyan kezd 
törődni a dologgal, feloszlatja a ron^n nem
zeti komi tét és — megbukik.

Bánffy volt az első, a ki minden kérdés
nél előbbvalónak tartja a nemzetiségi bajok 
orvoslását s egy erélyes, öntudatos, az állami 
és társadalmi élet mindenféle jelentőségeit 
felölelő tervszerű nemzetiségi politikát inau- 
gurál. Ennek a jó eredményei csakhamar mu
tatkoztak. di‘ hqgy amagyar társadalom meny
nyire nem ismeri e kérdés fontosságát, azt mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy Bánffy 
bukásával bukni engedték Bánffy nemzetiségi 
politikáját is.

Ha van nálunk igazán nemzeti érzésű  
közvélemény, akkor ilyen fontos kérdések nem

lomüket :i pozitív vallások és a meg pozitivabb tudo
mányok évszázados liarcza kergette. Ilá'ha Ariadne fo
nala oda találná vezetni az embereket, ahol mind az a 
„pozilivismus*, amelyben most részük van, csillogó 
szappanbuboréknak bizonyul ?

Nem vonom kétségbe,, hogy dr. Karpelos okos 
ember, a „P. U .“ tárczarovatának vezetője pedig még 
okosabb. H mellett azonban Angolország mostani miniszter- 
elnöki'. Hallóin részére is reklamálok némi okosságot, 
mert amint nem lehet valaki bizonyos fóka okosság és 
mivehség nélkül irodalomtörténetiró, avagy pedig a „P. U .“ 
tárczarovatának rodaktora, azon képen az angol miniszter 
elnöki bársonyszékre vagy gyapjú zsákra (.nem tudom 
biztosan, min szokott ülni az angol miniszterelnök a 
parlamentben) sem szedik föl az. embereket a kerítések 
mellől. Nos hát. Balfour angol miniszterelnök is búvár
kodik a transcondcntalis lélektan terén s egy nyilvános 
gyűlésen egyebek között ezeket mondotta : „A spiritiz 
mus sokkalta fontosabb kérdés az összes szoeziális és 
politikai kérdéseknél.w Ks reklamálok abból a/, okosság
ból egy nag\ angol tudós. Orookes clicmikus részére is 
egy bizonyos (|unntumot. aki a minapában a eliemikusok 
berlini nemzetközi kongresszusán (elolvasást tartván, a 
gyűlés elnöke állal e régi jelszóval aposlrofáltnlott és 
tisztelteiéit meg: „I lii erux, ibi lux* (Ahol a kereszt, 
ott a világosság. A (,'rookes nevét is krnxnak ejtik ki.) 
Hz a tudós. Prookos, pedig nemcsak a tbaIlinm nevű 
fém ré én ismeretes, hanem mint spiritiszta búvár és iró is.

S hogy mennyire henne vagyunk az útvesztőijén, 
arról a „Budapesti Hírlap* egyik minapi tárczaczikke. 
is meggyö '.ölt. Igen szép és ügyes czikk, Huszár Vilmos 
az írója, a vonatkozó része pedig okképon szól:

„Pierre boti (tulajdonképpeni neve .Jules Viáiuli 
tengerésztiszt, aki majdnem mindig utazik ; hol Marokkó
ban, hol Japánban, hol Kínában. Legutóbb Indiában járt, 
és indiai élcményoinek most megjelent leírása ébresztette 
bennem a fentebbi rolleksziókat. A jeles írónak nálunk 
sok a barátja, de attól tartok, hogy nem helyesen Ítélik 
meg. Gazdag világfit látnak benne, aki clfásulván a párisi 
élvezetek iránt, a távol messzeségben csupán a szórako
zásnak u.j formait hajbássza. Pedig az ő vándorlási 
szenvedélyének oka szintén az illúziónak az a kiolthalal- 
lan szomja, a mely (' főidőn kielégítést nem nyerhet. 
O is folyvást keres valamit, amit nem tud megtalálni. 
Valami ideálist, valami csodáin: "-ál, valami földöntúlit. 
Mert Pi<rro boti, mint sok tulmüvolt szellem, aki a pozitív 
vallásokban hinni nem tud, d<- a bölcseleti rendszerek 
nyújtotta magyarázatokban sem nyugszik meg, sajátsá
gos m iszti ez izmust ól van áthatva.

Főleg egy gondolat foglalkoztatja szüntelen: a 
halál gondolata. Bárhová fut. mindenüvé elkíséri a gyötrő 
kérdés, mi a halál és mi lesz velünk a halál után V 
Meghalunk-e örökre, avagy van-e bennünk valami, ami 
daczol az idők végtelenségével, ami ellenáll majd a 
halál szörnyű rohamának? A faj halhatatlansága nem ád 
vigaszt neki. ö a s.ijá' lényének folytatására vágyakoz-



függhetnek a személyváltozások esélyeitől, 
Imiiéin a közvélemény a nemzeti ügyet rá- 
oktrojálja minilen kormányra.

Németországijait a mindenkori kormány 
kénytelen adoptálni n Bismarck által kezde
ményezett erélyes soviniszta poseui politikát, 
Bukarestben az úgynevezett „erdélyi kérdés“- 
hen buknak és támadnak u kormányok, holott 
az erdélyi kérdés voltaképen jogtalan irreden- 
tista törekvések támogatása, mely miatt a 
román kormányoknak sok diplomáeziai kelle
metlenségük van, ám a közvélemény nyomá
sának ellen nem állhatnak.

És nálunk a magyar közvélemény meg 
sem mozdult, mikor a reakczió Széli Kálmánt 
kényszeritette, hogy szakítson Bánffy jól be
vált nemzetiségi politikájával.

Távol áll tőlünk bírálni akarni ezúttal 
Széli Kálmán nemzetisági politikáját, ámde ö 
maga is nem egyszer czéiozott arra, hogy a 
társadalom segélye nélkül sikeres nemzetiségi 
politikát csinálni nem lehet, ami ha bennfog- 
laltatik, hogyha a magyar társadalom annak 
idején épp oly erélyesen tudott volna az „uj 
rendszeritől erélyes nemzetiségi politikát kö
vetelni, mint ainily erélyesen a reakczió annak 
megszüntetését követelte, akkor nem állott 
volna be nemzetiségi politikánkban az a zök
kenés, mely alatt a nemzetiségek szervezked
tek, mely alatt a pánszlávizmus oly nagy tért 
hódított s az alldeutsch mozgalom megszü
letett.

A mindig fenyegetőbben mutatkozó nem
zetiségi veszedelmek azonban ina már kezdik 
kissé alarmirozni a társadalom közönyét s 
reméljük, hogy a társadalom érdeklődése és 
buzgalma jótékony hatással lesz a jövendő 
kormányok nemzetiségi politikájára is.

Tót izetlenkedés.
Említettük volt lapunk múlt számában, hogy az 

cvang. bclmisszió és a tótyvang. papok gylllésc alkalmával 
— amely utóbbiról nem tudjuk, hogy a protestáns autonó
mia törvényeinek melyik c/ikkolyo szerint tartatott meg, 
mert hisz ezek a törvények nem ismernek külön tót 
egyházat, amelynek papjai külön zsinatozbatnak, — 
nagyszabású hangverseny, közös ebéd és egyéb, a tót 
barátkozást elősegítő alkalmatosság volt, ami ellen semmi 
kifogásunk sincsen mindaddig, amíg ez a barátkozás a 
demonstráczió jellegét nem ölti magára: mert elvégre is 
mindig jobb, szebb és örvendeteseid), ha béke és szeretet 
fűzi az embereket, a nemzetiségieket is egymáshoz, minisem 
hogy veszekedjenek, marakodjanak. Do hát ami tót túlzóink 
nem érik be a tiszta, ártatlan 'örömükkel ■ nekik mindig 
csak demonstráczió, izctlenkedés kell, ez nekik éltető 
elemük, vezérlő elvük, programmjuk főpontja. Izgatás 
nélkül, szerintük, nem lehel a tótok ügyét hathatósan 
szolgálni és előbbre vinni, s igy nem csoda, ha még a 
zenéjükbe, a költészetükbe is beleviszik ezt az izgatást.

A hangverseny egyik énekszáma a 1 In mán ezimet

viselte. A szöveg Kuzmányitől való, aki már régebben 
megírta. Történt azonban, hogy egy csomó, az elitéit 
I’ietor mellett demonstráló tútot, porbe fogtak és a 
besztorczebányai fogházba zártak. Fogta magát tollát 
l.icliard mostor és megzenésítette a „liamaiPM, bizonyos 
hasonlatosságot találván a „llam an" által üldözött zsidók 
és az uj uomzotisegi mártírok között. Ezt a dalt most 
újból előadták ; a karokat a dalegylet női kara, a magán- 

j részt pedig Dula Igor énekelte. Nem ismerjük a dal 
' szövegét, de a „N. N.“ két czitátumábél, amelyek 
szintén aligha vúletleméybtíl lettek czitátumok ! — körül
belül következtetni tudunk a „Haman" allegorikus 
értelmére.

„Padno Bahylon a krivdou zajati 
Navrátia sa zas v Jerusalom svaty!“

(Elesik Habylon és az igazságtalanul leigázottak 
visszatérnek ismét Jcruzsálombo).

„Clitiac ubif národ, zrazu si onemel 
A na vlastnej sibeni si sccponel."

(Meg akartad rontani a nomzetet, egyszerre olhé- 
j múltál és a saját, akasztóíádon pusztultál el.)

Aki a Haman és a Mardochai történetét ismeri a 
; bibliából s a „N. N."-ból arról értesül, liogy Kuzmányi 

„IIaman"-jál a besztorczebányai tót ínonstroper ötleté
ből zenésitotto meg Liehard, annak nem lesz nehéz ki
találni e két idézet allegorikus vonatkoztatását és köny- 

I nyon mogérti, hogy miért adták elő „Haman“-l az 
j evang. bclmisszió és a tót cvang. papok gyűlése és 
ünnepsége alkalmából. Miután pedig a tót dalcgyesülot 
alapszabályai nem tudnak arról, hogy ez az ogylot, ke
rülő utakon bár, politikai és nemzetiségi lelkesedést 
keltsen és izgasson, — s a zene, a dal akkordjai pedig 
nem arra valók, hogy az élet rút és visszataszító jele
neteit, a gyűlölködést, az akaszt'itat szemléltesse: a tót 

. hangverseny rendezőségének őzt. a ténykedését izotlen- 
kedésnek, a dalegylet szereplését, pedig alapszabályaiba 

| és a büntető törvénykönyvbe ütközőnek tekintjük. Az 
j illetékes hatóságok gondja most már, hogy ez kellő 
módon megtoroltassók és jövőben az eíélc demonstrá- 

; cziók meghiusittassaiiak.

F e l v i d é k i  H í r a d ó

Az uj vértanú.
A minap tárgyalták a pozsonyi kir. táblán Valasek 

■'János orsz. képviselő f%yét, aki a választási kampány 
; alatt számos tanú állítása szerint egyik beszédében azt 
: mondotta, hogy a magyarokat vissza kell kergetni 
Ázsiába és akit ezért bárom havi államfogbázra s 300 

: kor. pénzbüntetésre Ítélt a nyiívai kir. törvényszék. A 
kir. ügyész felobbezése következtében, aki ezt a bün
tetést keveselto, de Valaáek felobbezésére is. a pozsonyi | 
kir. táblához került az ügy. Ez a tárgyalás vajmi sivár 
látványt nyújthatott a jelenlevőknek. Valasek János vé
dője, valami ttzécsi nevű ügyvéd, kijelentette, hogy 
ö magyar ugyan, de a magyar nyelvet nem bírja kellő 

í  mértékben. — s a magyar nyelv ismeretéhez hasonlóan 
a védelme sem lehetett valami tökéletes és érvekkel 
meggyőző, mert a kir. tábla az elsőfokú Ítéletet nem- 

; csak hogy fel nem oldotta és nem enyhítette, de sőt 
meg is szigorította. Valasek is mondott néhány szót. 
Nem igen bírta a beszédet, mert csak nemrég operálták

inog Becsben a gégéjét, amikor a halála bírót is köl
tötték Nyitramogyébon. A vádló kir. ügyész azon állí
tásával szemben, hogy ö — vádlott — nem ismeri a 
magyarok történelmét, ftllomliti, begy igenis ismeri s 
tudja, hogy magyarok és tótok egyesült erővel kerget
ték ki törököt, tatárt az országból. Ó tót ember, mert 
tót anya szülte. Ez a védekezés perszo csak elrontotta 
a ValaSek dolgát, mert ha tudja, hogy mi áll a magya
rok történelmében, akkor azt is kell tudnia, hogy ezt 
a hazát a magyar faj szerezte, első sorban magyar vér 
árán tartotta fenn s ha ebben a tótok, akár saját ér
dekből, akár pedig hazafisághól, avagy kényszerűségből 
segítették a magyarokat, ez azt bizonyi'ja, hogy egy ült 
alkották ezt a magyar nomzolot, külön tót nemzetről 
tehát szó som lehet és a magyaroknak igenis helye 
van ebben az országban, amoly a magyar nemzet or
szága, hazája és csak megátalkodott indulata mondatta 
cl vele azokat a lázitó szókat, amikért a törvény kér
dőre vonta. Azzal akart hatni ValaSok, hogy öt tót 
anya szülte, ö tehát tót ember, pedig mint ügyvéd és 
intelligens ember tudhatja, hogy mivol öt tót anyja itt, 
ebbon a magyar hazában szülto, ö nyelvro nézvo tót 
ajkúnak vallhatja magát ugyan, do — haza és nemzet 
egymást kiegészítő, ogymástól elválaszthatatlan fogalom 
lévén, — a hazája, nemzete magyar. De hát ezek az 
emberek nem hallgatnak jobbik eszükre ; valami szeren
csétlen fixa idea arra nógatja, készteti őket, hogy his
tória- és törvényellenes álláspontjukon megmaradjanak, 
do emellett mégis cgyro csak azt hajtogatják, hogy öle 
nem izgatnak, ők jó hazafiak. Pedig már téves elvi 
álláspontjuk is törvénybe ütköző és bűnös. Ennek adott 
kifejezést a pozsonyi kir. tábla, amikor ValaSok János 
büntetését egy évi államfogházra s 1000 kor. pénzbír
ságra emelte föl, ami általános konstcrnácziót kelteit a 
tót túlzók között, mert ők fölmentő Ítéletet vártak, mint
hogy szerintük ValaSokel, a beadott panaszok ellenerő 
a kir. Kúria fölmentette s mint képviselőt is igazolták. 
Perszo elfelejtik, hogy ami a választási törvénybe nőm 
ütközik, az ütközhetik a büntotö türvénybo s a ValaSok 
esetében erről van a szó s igy szinte biztosra vohotö, 
hogy a kir. Kúria som menti öt fel.

Igaz ugyan, hogy ValaSek János már eddig is 
drágán fizette meg orsz. képviselői mandátumát, amely 
úgy anyagi, mint erkölcsi és egészségi tekintetben csak 
kárára volt és van, — másrészt azonban nem árt az, 
ha elriasztó például büntetik meg a törvény egész szi
gorával ezt a honatyát, mórt ma-holnap már annyira 
menne tót túlzók vakincrőségo, hogy a magyarságnak 
tűrhetetlenné válnék a helyzeto itt a Felvidéken.

Arviz mindenfelé.
A nagy és szakadatlan esőzés, mely immár hétfő 

óta nagy aggodalomban tartotta a gazdaközönséget, most 
szombaton délben, amikor ezeket a sorokat Írjuk, tető
pontra hágott és oly nagy károkról van már eddig is 

{tudomásunk, amelyek súlyosan érintik lakosságunkat. 
1A folytonos esőzés folytán már keddon és szerdán viz 
lepte el a réteket, majd csütörtökön délután a Turócz 
is kilépett medréből és elöntötte a küzohekvö szántó
földeket. a  réteken maradt szénát elsodorta az ár és c

nők a halál után és a földi elmúlás bekövetkeztével 
viszont óhajtaná látni azokat, akiket egykor szeretett. . . .  
De lelkének aggasztó kiáltására választ nem kap sehol ! 
A pusztulás, az enyészet, a halál látványa ellenben i 
mindenütt föltárni elölte. Milyen meghatók például köny
vének az indiai .sziklabariangokról adott leírásai! Ezek 
a századokon át a hegységekbe vájt barlangok Szávának, 
az indusok halál-istenének vannak szentelve. Telve van
nak rettentő ábrázatokkal, a melyek a teremtő és élő 
Szávát tüntetik föl, a ki csak azért teremi, hogy ölhes
sen és csak azért ül, mert örömet okoz neki halni 
látni . . . .

Es mint már gyakran tette. írónk íeljajdul a 
kegyetlen végzet ellen, a mely minden számára, ami a 
földön él. szenvedésről, ellenségről és gyilkosról gondos
kodott. Az állatvilág minden fajtájának, minden nemének 
megvan a maga utolérhetetlen művészettel fölszereli 
ellenlábasa ; az ember számára ott a be egség. a kimerü
lés, az öregség: minden élő lény busába beszúrva a 
szerelem ostoba és fájdalmas fullánkja... Azzal vigasz
talnak minket. kiált tel Boti. hogy „a szenvedés 
fülcincii a lelket", de hát gyermekeink, kicsinyeink, a 
kik nem értik, miért balnak meg. megfojtva egy számukra 
föltalált bajtólV... „Különben láttam en a szenvedést 
cs halálos gyötrelmet és a hasztalan imát a legkisebb 
állatok szegény, clrémlllt szemeiben is". A gyilkolás, az 
öldöklés kegyetlen törvénye sehol sem tűnt föl könyör

telenebbnek elölte, mint Indiában, mikor alászállt Száva 
halálos borzalommal telt barlangjaiba. Es ha már a meg- 
halás is táj Picire Boti lelkének, még jobban bántja az, 
hogy sehol som tud némi felvilágosítást kapni arról a 
birodalomról, a honnan „nem tért még meg földi utazó"*

Mert bármily erősek is a kapcsok, amelyek ezt 
az érdekes bolygó irót a földhöz kötik, a metafizikai 
problémák állandóan, foglalkoztatják képzeletét. Indiába, 
az emberi religiók ősi. kezdetleges tűzhelyéhez miért 
zarándokolt el? Azt hitte, hogy az indiai bölcsek talán 
valami megnyugtatót mondhatnak neki az ember földön
túli rendeltetéséről. Es miközben áthalad Ceylonon, 
Travancoron, a nagy pálmák Indiáján, borzasztó képeket 
festve az éhező indusokról, szeme folyvást Bonnres, a 
szent város felé van irányítva, ahol feleletet vár olyan 
kérdésekre, amelyekre halandó aligha tudhat vála
szolni . . .  Fölösleges megjegyeznem, hogy mint őse 
Chatcaubriand, Boti is mestere a festői leírásoknak, a 
melyeket mindenütt az emberről és sorsáról szőtt érde
kes elmélkedések kisernek. Es a mindnyájunk képzele
tében titokzatos India, a szolidon hullámzó Gangos, a 
Bráhma ősrégi kultuszához állhatatosan ragaszkodó nép, 
amely a bűnöktől megtisztító folyó partjainál imádko
zik. — nem nyujt-o bő alkalmat a szebbnél szebb re
flexiókra egy olyan írónak, mint Picrre Boti, aki 
művésze ti stilhatásoknak s egyszersmind kutatója a 
léginél > óbb rejtélynek ?

Mikor Bonaresbe ér, fölkeresi az indus bölcseket, 
egy „kis fehér ház" hallgatag lakóit, liogy megkérdezze 
tőlük, mit tudnak az élet és a halál titkairól. Ezek be
avatják a szent könyvek, a Védák emberfölötti tanításaiba 

j és ime, megtörténik a csoda, amely lehetetlennek lát
szott. . . Pierro Loti lelkében uj világosság kél a Bráhma 

j tanításainak nyomán és vallásának hívéül szegődik. A 
mit korcsctt, megtalálta tehát: uj igazság fénye ragyogott 

| föl előtte, — do vájjon nőm fog-o csalókának bizonyulni 
! ez a fény is, ki tudná ezt megmondani? Ámde. hogy 
I ogyidöro balzsamot hozott fájó lelkének az indiai uta
zás, az kiviláglik könyvének utó só lapjaiból. „A Védák 
tanításainak mélyén — mondja — több vigasztalás rej
lik, mint első tokinletro gondolná az ember; és a belö- 

1 lük moritott vigasztalást nem rombolhatja le az okosko
dás, mint a kinyilatkoztatott vallásokét . . . Senki elöl
tük, — a benaresi bölcsekot érti, — nem tart föl 
előttem olyan mélységeket, sohasem hallottam olyan 

| szavakat; az élet és a halál misztériumairól a be barcsi 
bölcsek olyan folelctckot tudnak, a melyeket az emberi 
ész heves kerdezösködését a legjobban kielégítik; és 
oly nyilvánvalóságokat mutatnak fül az ember előtt, 
begy nem kételkedik többé saját tartamának a földi pusz
tuláson túl való, majdnem határtalan folytatásában".

Eddig a Huszár Vilmos czikko.
Tollat Pierro Boti Indiában, a mesék hazájában. 

Benaresbon, a szorít városban, Bralmm bölcs papjainál



részben is nagy veszteség érte gazdáinkat. Majd a Vág 
is fonyogotö módon kozdott áradni, úgy, liogy a mentén 
fekvő alacsonyabb fekvésit bolyokét. Krpellán, Túrán, 
•Szuesány tóié már csütörtökön döntötte. A veszedelem 
azóta folyton nagyobb lett. — Turóczszontmárlonban a 
székgyár, a köolajfinomitó lelop, a collulosogyár telj oson 
v íz  alatt állanak, az állami iskolák mollolt levő játszó, 
torol is v íz  borítja. A silrgyár felé méteres magasságban 
áll a v í z . A Turóczszonlmárlonból Ruttka télé vozotő 
vasúti vágányok több kilométeres bosszúságban viz alatt 
állanak. így a zatburcsai és a priokopai határ is viz 
alatt áll. De legnagyobb a veszedelem Ruttkán, klllü- 
nUson azon a részen, ahol a Turócz a Vágba ömlik. Itt 
íi házakba is benyomult a viz és a szobákban térdig 
érő vízben járnak az emborek. Minthogy pedig a köz- 
ségbon a tomplom mellett levő hidat az ár elsodorta, 
csupán a vasúti hídon lehet közlekedni a ruttkaiakkal. 
A nagy veszedelom közepette rögtönzött tutajokkal siet
nek a  házakban szqrult oinborok segítségére, akiket a 
vasúti állomás magasabban fekvő részére telepítenek. A 
vasúti főműhelyben a munka szünet el. Különben ezen a 
részen is nagy a veszedelom, mert a telepen levő tiszt
viselői, valamint munkáslakásokat is viz veszi körül és 
száraz lábbal lehototlon a közlokedés. A vasúti tiszt
viselők és munkások valamennyien a mentési munkála
tokkal vannak . elfoglalva. Erősen dolgoznak, hogy a 
főműhely helyiségeit a nagyobb áradástól megmentsék.

A vasúti közlekedés Rultkától Zsolna és Kassá
idé teljesen szünetel, mórt a vasúti vágányok a kassn- 
oderbergi vasút ezen a vonalain is sok helyen viz alatt 
állanak. Szuesány és Túrán között méteres viz fedi a 
vágányokat.

A YORZdíI ellem u kod Imii remélhrlííle.o ...... (ne |'((-
.... . Hisiiiiibaloii reofíel mái'emuk mérsd,-el

len esell iiz esíi, ilólfold |i<nlijr i.lönkúnf el is üllőit.

F e l v i d é k i  H í r a d ó

h í r e i n k .
Elhalasztott hangverseny. A Turóczmogyoi 

Jótékony Nőegylotnok Slubnyafilrdőn, folyó évi juíius 
hó 11 -ci© tervezett hangversenye a kedvezőtlen időjárás 
és egyéb akadályok miatt későbbre halasztalott. Az előre 
váltott jegyek érvényben maradnak, de árukat kívánatra 
visszafizeti a rendezőség. Úgy értesülünk, liogy a jövő 
szombatra tervezett Rörogér oporetle előadás is elmarad 
ezúttal s valóban kár, hogy mindenféle gátló körülmények 
küzbojálszása követboztében az annyi szépot és kedveset 
gérö slubnyafürdői estélyek igy inogzavartatnak. meg- 
biusittatnak. Mert amit most júliusban elmulasztunk, azt 
már augusztusban nem lehet helyrepólolni. De sajnálni 
való a fllidő bérlője is, aki a remélt és várt jövedel
mektől most, a íöidénybcn elüttotvén, aligha remélheti 
többé megközolithetőleg som azt a jövedelmet, amelyre 
a nagy bérfizetés mellett föltétlenül szüksége van, hogy 
esak némikép is boldogulhasson s ez bizony magának 
a fürdőnek is árt, amely sehogy se tud zöldágra vergődni 
a bérlők folytonos bajai közben. A most elmaradt, hang
versenyt augusztus hó 9-én fogják megtartani. Ezt meg
előzőleg azonban augusztus 2-án a Mozgó fényképek 
kerülnek színre. Itt említjük föl, hogy a „Turóczmogyoi 
Jótékony Nöegyesület" folyó hó 19-én, vasárnap délután 
2 órakor választmányi ülést. tart.

A tót népnyelv átkutatása. Tudjuk a dr. 
Czambel Hamunak lapunkban megjelent czikksorából, 
liogy milyen fontos dolog az olcsohcsedott irodalmi tót 
nyelvnek a magyarországi tót népnyelv alapján való 
megreformálása s egyszerűsítése. Mint értesülünk, dr. 
Czambel Samu miniszteri titkár, lapunknak kitűnő munka
társa hosszú szabadságot kapott Széli Kálmán volt 
miniszterelnöktől, hogy a hit népnyelvet a helyszínén átkutat
hassa. A tanulmányutat május elején kezdte inog s 
llarsmegyo tótnyolvü vidékeit járta be oddig s most 
llontmogyébon járja be a tót falvakat. ígéretét, bírjuk, 
hogy legközelebb megjelenő nagyszabású munkáját, moly 
Slovaci a ich ver. czim alatt fog megjelenni, lapunkban 
fogja ismertetni.

Villamos világítás Turóczszentmártonban.
EinlitottUk már, hogy a „Magyar Schuckort-Müvck vil
lamossági részvénytársaság, Budapest" ezég nagyarányú 
villamosmüvokot szándékozik létesíteni Sztrccsnón, a 
Vág vizének felhasználásával. E héten a társaság kép
viselője já r itt és a várossal tárgyal, egyben pedig azon 
igyekszik, hogy megtudja, mire számíthat itt Turócz
szentmártonban. Úgy halljuk, hogy vagy 1000 izzólámpa 
és körülbelül 80—90 lóerejll motorokat hajtó villain- 
áramra lenne itt szükség magánházakban és a bű tör
és potrolouingyárban, de biztosat e tekintetben a dolog 
természete szerint nem tudhattunk meg.

Gazdakör Prlbóczou. A gazdakörök örvendotos 
bódítást tesznek megyénkben. Legközelebb Pribóczon 
szerveznek ilyent, amelynek javára f. hó 19-én juliálist 
rendeznek a pribóczi Cserfaligetbon. Kedvezőtlen időjárás 
esetén a mulatságot f. hó 2(i-án tartják inog.

Szucsányból, ahol a viz szintén ellepte a vasút i 
közelébon fekvő területeket, Rultkára fordultak segít
ségért. Innen azonban nem nyújthattak segítséget, mert 
minden munkaerő cl van foglalva. '

Túrádból hasonló kéréssel fordultak mindenfelé, de! 
aligha kaphatnak segítséget, mert a közelben mindenki 
a maga bajával van elfoglalva.

Egymásután érkeznek a táviratok az alispáni h i-, 
valalhoz, az ál lám építészeti hivatalhoz. Borbély Kálmán 
főmérnök és Sebestyén Mór mérnök a veszélyeztetett 
helyek védelmére és a közutakon a közlekedésnek j 
b izt osi fására kimentek.

A vasúti közlekedés Turóczszontmárton és Ruttka 
felé ebben a perezben még nincs biztosítva. A személy-i 
vonatok előtt mozdonyokkal próbálják ki a pálya tar
tósságát, amely, mint már említettük, több kilométer 
hosszüságban viz alatt áll.

Idősebb emberek állítása szorint ekkora vízre nem j 
emlékeznek. Az az árvíz, mely 1894-ben pusztított I 
Turóczvárinogyébon, a felo magasságot sem érte el.

liogy hol és mekkora a kár, azt a veszedelmek I 
ezen válságos pcrczcibcn nem lehet még megállapítani.: 
A csapás azonban nagy.

Sajnos, hogy a Felvidék más részeiből is hasonló j 
híreket kapunk. Troncsénböl felhőszekad ásókról értesítő-! 
nők bonnünkot. Liptóitól szintén nagyobb árvizvoszodo- 
Icmről adnak hirt.

Kényelmetlen holyzetbon vannak azok az utasok, 
akik a közbeeső állomásokon rekedtek. Ezek most csak 
Budapesten át, nagy kerülő utakon jöhetnek felénk.

talált irt az Ő aggódó, fájó lelkére és most nem kétel
kedik többé abban, hogy ennek a rövid földi életnek- 
folytatása van a síron túl, majdnem határtalan folytatása, 
amit mi közönséges szóval örökkévalóságnak szoktunk 
nevezni. Ámde találhatta volna Pierre Loti ezt a boldogító 
megnyugvást otthon, Párisiinn is, ahol nincsenek ugyan 
a Védákat magyarázó brahmán tudósok és bölcsek, do 
vannak tapasztalt okkult isták, akik azokról az igazsá
gokról nem is ezeréves, symbolikus könyvek fojtogoté- 
soiből, hanem a pozitív tudományok eljárásának megfe
lelő experimcntácziók révén győződtek meg és győzik ; 
meg a tudnivágyókat is arról, hogy a földi halál nem 
egyéb, mint uj életre való születés ; hogy az emberi, 
lélek, testétől való elválása után, mint egyén tovább é l ! 
és hogy bizonyos körülmények között érintkezni is tu
dunk vele.

S hány Piorro Loti bolyong az élet útvesztőjében ; 
és keresi Ariadne vezérlő, mentő, fonalát! A vallásuk csak 
ígéri ezt a halhatatlanságot, a tudományuk pedig mégj 
ezt ez ígéretet is mogczáfolni, meghazudtolni igyekszik.
A lélek halhatatlan, mondja a vallás, — lélek nincs, J 
mondja a tudomány. Ami pedig nincs, az halhatatlan ! 
sem lehet, — ez világos. Kinek van igaza? Ihol egy uj 
tudomány, amely azonban régi, nagyon régi, a Buddhais- j 
musnál, a Brahmaismusnál is régibb, amelyekből pár
huzamos utakon jár. Közönségesen és helytelenül spiri- j 
tizmusnnk hívják őzt a tudományt, pedig nem más az, mint

-  Zsilinszky Mihály államtitkár a , múlt bét 
folyamán egy napot Kajcczen tőitől*, ahol megtekintette 
a fürdőtelepot. Innen Ruttkán át a Tátrába utazott, ahol 
8 —10 napot fog tölteni.

— Igazgató tanácsülést tartott a znióváraljai 
állami tanitóképezdo igazgatótanácsa f. hó (5-án 
Znióváralján, amelyen megjelentek az igazgatótanácsosok 
közül ifj. Justh György főispán, Beniczky Kálmán 
alispán, Justh Ferencz orsz. képviselő, Kiírná Vilmos ag. 
h. ö v . lelkész, továbbá lhre.cz Gyula kir. tanfelügyelő, 
mint az igazgatótanács elnöke és Somogyi Géza igazgató 
mint előadó. Ezen az ülésen állapították meg a jövő évi 
fölvételeket és a kiosztandó segélyeket. Az I. osztályba 
80 növendéket veitek föl .* jelentkezett 68 közül. 
Mindenesetre érdekes jelenség, liogy most az I. osztályra 
több jelentkező van, mint egy évt izeddel előbb az egész 
intézet létszáma volt. Tárgyalás alá került a tanári 
testület memoranduma, amelyet a közoktatásügyi minisz
tériumhoz intézett avégből, hogy az intézet más helyre 
tétessék áí. esoMeg ha Znióváralján maradna, az oktatási 
czélokra szolgáló helyiségek befogadására megfelelő 
épület emeltessék. Az igazgatótanács a memorandum 
második részéhez egyhangúlag hozzájárult, valamint 
egyhangúlag ragaszkodik ahhoz is. hogy a tanítóképző- 
intézet, mely már évtizedek' óta kültur és társadalmi 
missziót tölt be, Znióváralján moghagyassék, esetleg 
Turóczszcntmárlonba áthelyeztessék. Ezzel a kérdéssel 
még foglalkozni fogunk. Végül örvendetes tudomásul 
vette az igazgatótanács, hogy az intézet növendékei a 
lőcsei kerületi torna versenyen az első dijat nyerték el.

a metafizikának egy ága, amely azonban kísérletezés utján 
igyekszik igazságait, tételeit megállapítani, — csak ügy, 
mint a közönséges ‘fizika, vagy a chcmia. Ez be tudja 
bizonyítani, hogy az, amit a vallás a. lélek halhatatlan
ságáról állít, való igaz, -— .mint a hogy pl. a fizika 
bebizonyítja, hogy hanghullámok vannak. A mély aggo
dalmak és emésztő félelem között bolygó és tévelygő 
Pierre Lotik már-már érte nyúlnak o biztató Ariadno- 
fonalért. de ekkor oda áll a napisajtó és csalóka lidórcz- 
fénynek, vulgo : humbugnak, svindlinek bélyegzi ezt a 
tudományt, mert hát neki a tömegek felvilágosítása a 
feladata és hivatása. A Pierre Lotik pedig tovább is 
bolyongnak a napisajtó tudásával megvilágított útvesz
tőben ; — kit elvozet végre útja Benarosbc, az igaz 
világosság szent városába, kit pedig a sötét, vigasztalan 
sírba vozetnek a labirintus tokervényos utjai . . .

Épp hogy e sorokkal elkészültén, azt olvasom a 
lapokban, hogy Tóth Béla könyvben is kiadta a Pesti 
Hírlap esti leveleiben megirt dolgait a spiritizmusról. 
Egy két mutatványt is olvastam a lapokban, amelyek 
váltik dicsérik a könyvet s azt mondják, hogy most 
már alighanem vége lesz ennek a „járványának. Nos, 
és azokból a mutatványokból csak azt olvastam ki, hogy 
Tóth Bélának halovány fogalma sincs a spiritizmus 
lényegéről, fejlődéséről és hivatásáról éppúgy, mint a 
könyvét dicsérő hirlapirótársainak sem. Vagyis vak vezet 
világtalant.

Kedvezményes jegyek azsolnai iparklállitásra.
Turóczvármogye közönsége azzal a kéréssel fordult az 
államvasutak és a kassa-odorbergi vasút igazgatóságaihoz, 
hogy a zsolnai iparkiállilás alkalmából a turóczmogyoi 
vasútállomásokról mérsékelt áru menetjegyeket hozzon 
forgalomba, továbbá, hogy a menetjegyek közvetlenül 
megválhatok legyenek. Erre a kérelemre a kassa-oderbergi 
vasút már válaszolt és tudatta, hogy a kiállítás tartania 
alatt bizonyos meghatározandó napokon a II. és III. 
kocsiosztályokon féláru jegyoket fog kiadni, de azon 
kötelezettséggel, hogy a mcnotjogygyel egyidojüleg 
belépőjegy is váltandó a kiállításra. Az államvasutaktól 
még nem érkezett válasz.

— Halálozások. Olsavszky Gyula ál kun vásári 
ellenőrt, a ruttkai vasútállomás főnökét, súlyos csapás 
érte bátyjának, Olsavszky Jenő szabadkai törvényszék 
bírónak elhalálozásával. — A napokban halt meg Békés
csabán Ulrich János tartalékos hadnagy, államvasuti 
hivatalnok, néhai lllrich Vondol volt znióváraljai képezdoi 
tanárnak fia.

— Tanfolyamokra fölvett tanárok, tanítók. A tani tó - 
képezdei tanárok részére Bposten rendezett tanfolyamra 
Párvy Endre znióváraljai állami tanítóképző intézeti tanár, 
a szabadkai tanítónői kurzusra Stollmann Margit, bellai közs. 
isk. tanítónő, továbbá az adni gazdasági tanfolyamra 
Benisek Rezső ábrahámfalvi állami, a békéscsabai gazda
sági tanfolyamra pedig Pletrich János alsóturcscki igazgató 
tanító és Jurányi Károly tarnói állami iskolai tanítók 
vétettok föl.

— Esküvő. Dr. Trombaucr Árpád turóczszcnfmárfoni 
kir. albiró f. hó 6-án tartotta esküvőjét. Bohus Mariskával, 
Bolitis liptószontmiklósi ügyvédnek mfivolf és kedves 
leányával. Az esküvőnél dr. Láng Ernő szerepelt mint 
egyik tanú. Az ifjú pár rüvidobb nászúira indult.

— Megyei ólet. Turóczvármogye közig, bizottsága 
holnap, folyó hó 18-án tartja rendes havi ülését. — A 
központi választmány f. hó 10-én ülésezett, amelyen tu
domásul vették a jövő évi képviselő választók összeírására 
vonatkozó rendelkezéseket, továbbá elbírálták a folyó évi 
összeírások ellen benyújtott folobbczésokot.

- Jutalom. A helybeli polg. iskola Boldis-alapjának 
idei kamatait — egy 20 koronás aranyat — Kossuth 
Károly polg. isk. I. oszt. tanuló, Kossuth Viktor fia 
kapta.

— Járásbiró, meg az evővlllája. Bármily 
különösnek tetszik, de valóságos járásbiróról, meg az ő 
evővillájáról van szó. Szalag Miklós egri kir. aljárás- 
biró ugyanis egy ujszerkozetü villát talált föl, amellyel 
az étkezés még a legegészségesebb embernek is, de 
különösen gyenge gyomrunknak, hiányos fogazatunknak, 
jábbadozó betegeknek, ülő foglalkozású egyéneknek, 
idősebb korunknak állandó egészségére kétségtelenül a 
legjobb eredményt biztosítja. Amint a használati -utasí
tásból kiolvastuk, a villa hatása abban nyilvánul, hogy 
a húst, íözoléket a villa kiélositoll oldalával apró rostokra 
metszi. A villa, melyet a Krupp-félc fémgyár alpaccából 
készített megrendelhető a feltalálónál Egerben. Ara fi 
korona.



F e l v i d é k i  H í r a d ó .

Hirtelen balál özvo-ry Tonczer Zsófi 52 éves 
tótpróuai uszony n mull héten szombaton szénngyiljtés 
közben hirlolcn rosszul lolf és mielőtt orvosi segítségben 
részesülhetett volna, meg is hall. Azjolhunyl főbb gyermeket 
hagyott nmga illán teljes árvaságban. Nagy részvét 
melleit temették el.

— Mammuth-csontváz. Azt a mammuth-csonlvázat. 
amelyet egy lumtmegyei bérlő emberei kiáslak s amelyről 
a napilapok Írtak, az itteni mu'Zoum vette meg 1000 
koronáért. A csontváz nem olyan teljes és ép. ahogy a 
lapok állítják, de azért mégis értékes látványossága lesz 
a múzeumnak.

— Nehézkór Ölte meg Ilinké János blatniozai 
lakost, aki a gagyeri völgyben dolgozott. Minthogy a 
szerencsétlen ember görcseivel ide-oda dobálta magát, 
rajta oly sérülések észlelteitek, amelyeknek alapján 
az a gyanú merült föl, hogy valamely bűnténynek ál
dozata. A megejtett hivatalos bonczolás azonban kiderí
tette a valót és igy a további nyomozást is beszüntették.!

öngyilkosság. Trencsénhöl jelonlik, hogy Lenéz 
Károly pénztáros felesége, akin már hónapok óta a bús
komorság és olmozavar jelei mutatkoztak, hazulról el
tűnt s pár nap múlva az ottani uszodában találták hul
láját. fekete ruhában, fátyolosán és kczlyllsen.

Chromecz András nidinkből, ha nem is 
sikerült neki a boerek soraiban harczolni a szabadságért, i 
min! ahogy ö azt tervezte, mikor a nagyvilágot ai 
nyakába vette, úgy látszik ma-holnap mégis csak híres! 
ember lesz, mert ime, a milvaiikee-i fínr mánia cz.imü 
újság mutatja he, azt írván róla, hogy gyalog bejárta már 
Európa nagy részét s most Amerikában jár városról- j 
városra,hogy azután, mint tervezi, Ázsiában folytassa útját a 
világ körül. A magyar gyalogló — úgymond -  harminezogy 
esztendős és 1901 szeptember 2-án indult el Turócz- 
szontmártonhól. íg y  tervezi, hogy 1908-ig visszatérj 
szülővárosába. Intelligens ember s fogadásból gyalogol.
A mióta útra kelt, egyetlen egyszer som volt beteg. 
Klöbb bejárta Németországot, Belgiumot, Hollandiái, | 
Angliát és Skócziát, azután hajón Amerikába utazott, j 
ahol előbb Kanadát járta no s most az Egyesült, álla
mokban utazgat — gyalog. Milvaukee-baii Veitli ősz! rák- 
magyar konzul vendége volt. Chromecz. akinek képét 
is közli az amerikai lap. kis batyut hord a hálán, 
ebben van minden utravalója. Ruháján széles vörös-! 
fehér-zöld szalagot és magyar egyesületi jelvényeket visel.

19-10. szám. 1903. Ik.

Árverési hinUttméiiyi kivonat.
A luróczszentmár.oni * kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a neez.páli hilelegyloi 
részvénytársaságnak Su varia i*ál és neje elleni végrehaj
tási ügyében a beszlereze bányai kir. törvényszék
terület köréhez tartozó, turóezszentmárloni kir. járásbíróság 
területén, Turóczszeiitmárlon községben fekvő: a turócz 
szentinártoni 779. számú tlkvben A. 1. 4. sor 421/a. hr. 
szám alatt felvett és Suvada Pál és neje szül. Haitik 
Zsuzsáméi .nevére irt iftü. üsszeirási számú lak ház,

I udvar és kertre az 1712 korona ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a fonnebb 
megjelölt ingatlanság az 1903. évi augusztus hO 27-lk 
napján d. 6 . 10 órakor Turúczszojitmárion községben 
a telekkönyvi hivatalban megtartandó nyilvános árverésen 

la kikiáltási áron alól is el fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság ki- 

; kiállási árának 10%-át készpénzben vagy óvadék képes 
! értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Tiiróczszentmárlon, 1903. évi junius hó 5-én.

Kolosy kir. albiró helyett :
Dr. Láng

kir. járásbiró.

Kitűnő fényképészeti gépek, 
és mindenféje fényképészeti 
Czikkek jutányos és előnyös 
feltételek mellett kaphatók 
n O S K Ó C ZI P E R E N C Z N É  

kereskedésében T ú r  ó c z - 
=  s z e n t m á r t o n b a n . -

Felelős szerkesztő : l le r e e z  (•>,u la .  
Főmonkatárs: l lú iill J íÍ iiu n .

Nyári menetrend 
A magyar királyi állam vasutakon:
(Érvényes 19o3. évi május l-tííl kezdve.)

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

tiéin ecbter Balsam
.1 CH Sc»utH"|«'-AnUllk»

. 'iH-iyinPregradi
. .:«■  . .. Sí.u«nruin.

Mindönkinek njiínlliató
a most 40. kiadást ért Dr. Mtlllei orvosi ta
nácsos müve a

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portomonlcson küldi
Curt Röber, Braunsehweig.

Thierry A.
gyógyszerész BALZSAMA

a legjobb d iatik u s  bázigyógyszor 
emésztési zavarok, gyengeség, íoss/.ul- 
léf, gyomorégés, felfúvódás, köliögés, 
vöres ellen, nyálknoldó, tisztitó hatású. 
12 kicsi vagy (! kettős palaczk bér

mentve ládával együtt 4.— korona. 
Gyógyszertár a vódangyalhoz. Thierry A. 
Pregrada, Rohitsch savanyuforrás mellett 
V alódi csak az o ld a lt  álló  apácza- 

védjogygyel.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál 

magával vinni.

a legerősebb lmzókentícs, teljes tisztítás által 
fájdaloinnélkUli, gyors gyógyuló hatása van, 
elálbt puhitás által minden bejutott idegen teB- 
tet. Turistáknak,, kerékpárosoknak és lovasoknak 
nélkülözhetetlen. Póstáu bérment ve 2 tégely $.50K 
Gyógyszertár a *édangy álhoz. Thierry A. Prégradá, 

Rohitsch savanyúforrás mellett. 
hamÍ8Ítá8októl. Valódi csak minden tégelybe 

beégetett‘vódjegygyel.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál magával vinni. 

Központi raktár Török J. gyógyszertárában Budapest, -  
Mittelbach S. gyógyszertáráttin Zágrábban — és Brady C.

gyógyszertáfrálian Mécsben._____ _________

Óvakodjunk :

Isesegáal

A R lch te r-fó le

LINIMENTÜM CAPS. COIP.
H o r g o n u - P B ln " E x p e l l e r

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta mogbizható bedörzeölósfil alkalmaztatik 
köszvéayoél, csnznil és meghtilíseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
■...... . óvatosak legyünk és csakis eredeti üvogokot
dobozokban a„Hsrg»ay" vódjogygyol és a„Bichltr’,czég- 
jegyzéssel fogadjunk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k.
árban a legtöbb *—» » » - vnni.otz -------
Főraktár: T örö l 
B u d a p e s te n .

H io h ter F.  A  J .  és társa,
. csási. és kir. udvari szállítók . „ 

_ _ _ _ _ _ _ _  R u d o l B t n d t .  |

Gyv. i. reggel 710,é.d .u . 1-38 i. d. u. 2*54, é. este 915
Szv. i. d. e. 9-35, é. este 7-52 i. reg. 8-32, é. este 7-00
Gyv. i d. u. 3-30, é. este 10-26 i. reg. 6-02, é. d. u. 12-50
Szv. i.d. ti. 5-20. é. reg. 6-02 i. este 10-27, é. d. u. 9-45
Vv. i. éjjel 1 HO, é. d. c. 11*41 i. d. u. 4-57. é. reg. 5 20

T.-Szt-Márton—Ruttka: Ruttka—T.-Szt.-Márton:
Gyv. i.d. ti. !-39, é. d. ti. 1-47 i.d. ti. 2-45, é. d. ti. 2-53
Szv. i. este 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-20, é. reg. 8-30
Gyv. i. este 10-27, é. este 10-35 i. reg. 5 52. é. reg. 6-01
Szv. i. reg. ti 02, é. reg. 8-13 i. este 10-10, é. este 10-23
Vv. i. reg. 7‘47. é. reg. 8 06 _ _• — — - --  —
Vv. i.d e. 11-42, é. reg. 11-53 i.d. u. 4 45, é. d. u. 4"56

Budapest ny. - Zsolna: Zsolna—Budapest
G\v. i. reg. 7-20, é. d.ti 133 i. ú.ijol 3-45, é. reg. 9-10
Szv. i.rog. 9 25, é. este 8 35 i. reg. 7 00, é. este 555
Gyv. i.es-e 6-15, é. éjjel 12 13 i. d ii. 3 12, é. este 9*45
Szv. i este 10-30. é. reg. 8-30 i. este 9‘25, é. reg. 6-25

Zsolna Pozsony: Pozsony—Zsolna:
Gyv. i. ti. ti. 312, é.ostc 7-20 i. reg. D-19, é. d. u. 1-33
Szv. i. reg. 7-00, é. d. ti. 1-23 i. cslc 6-50, é. éjjel 12-13
Szv. i. d. n. 3.38. é éjjel 1 120 i. reg. 6-00, é. d. u. 12-50
Szv. i. éjjel 9-25 é.éjjel 3-31 i. (1. II. 1 24, é. este 8-35
S z v . -------------------------- ---- i. éijul 1-45, é. reg. 8-03

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
Toperczer S. „Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

Érez és fakoporsó
sirboszoru

s minden egyéb temetkezési 
H i r d e t é s e d e t  csikk

felvesz jutányos áron beszerezhető
a ^ a d ó h i v a t a l .

Szt. A n n a
Elüli

(UvatáruházÁban Turócz-Szcnt-Miirtou.

i n a l í t a l i k f l r á M v V ® ™ 1?cs zamatii. I palin-./,k 2 k .10 I. 
kiváló gyomorerösitö, túris-

m  Q I Q f  Q If 0  0  0  r  íi bikinik és vadászuknak ked-
III d I U I U n U u U I U vciKt/.ésnélkiilözlielnHon itala.

1 palaczk 2 kor. -"<o tilt.
. , , kitűnő táp- és teasiitemény.

m Q  Q l Q  0 9 V 0 0 elsőrendű tanárok és omi-
l l l d l d l d Ü d n C ö  sok ."iául jak. I nagy .*ák .

.us doboz I ko-onn.
Ponti készítményok mind tis/.!a malátából készülnek, kiliiuö minőségűi 

élvezetük kellemes és hatásban felülmúlnak minden il\ nemű gyártmányt. 
Kapható csakis eredeti csomagolásban 

Körmöczbányán: Krímii Á rm in urnái 
Stubnyafllrdőn: Stnuiczky Jakul) urnái.

URANOS
KizárólngoH

gyártól

- K  K  k
RUHA-MOSÁSHOZ 

a l e g j o b b  k é k i t ö s z e r .
— Törvényesen védve. — 

Mosőintézetekhcn, háztartásokban a 
tcgkedveltebb ruhakékitő. 

Olcsó és fellilmulhatlan!
kis üveg 24 fillér, tizszeri mosáshoz 
elegendő. — 1 nagy üveg 1.60 kor., 

!s üveg I kor.
Ka p h a t ó  mi nde nü t t .

Utánzatoktól óvakodjunk!

H0CHS1NGER TESTVEREK vegyészeti gyára

Kiadóiiilnjcloiios Szt. Moskóczf Ferenczné m
Nyom. a turóczszonlmárloni magyar nyomdáhati. - Moskóczi P.-nó
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