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Felvidéki Hiradó.
E l ő f i z e t é s i  á r a k :

Egész évre ........................................................... 8 kor.
Fél é v r e ............................................................... 4 „
Negyed évre ............................................................2 „

Egyes szám ára 20 fillér.

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

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

Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

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

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

Nemzetiségi Krampuszok.
Azt a szemrehányást tette nekünk valaki 

a minap, hogy túlsókat foglalkozunk lapunkban 
a nemzetiségi kérdéssel, amiből azt következ
tetjük, hogy akadnak olvasóink között, akik 
unják ezeket a mi Írásainkat. Hz azonban nem 
bírhat, minket arra, hogy lapunk programúján 
változtassunk és a nemzetiségi kérdést s azt, 
ami vele összefügg, levegyük a napirendről, mert 
a mit egyesek Írnak, mások pedig fölösleges
nek tartanak, az igen sokak előtt fontos és 
érdekes lehet, ami pedig a nemzetiségi kérdést 
illeti, az — fájdalom - nálunk mindig aktuális 
s most inkább az, mint valaha. Aztán pedig ebben 
a kérdésben foglaltatik lapunk politikai pro
gram iba; e kérdésre való tekintettel vette 
föl lapunk a politikát programújába s nekünk 
az a meggyőződésünk, hogy erről a kérdésről 
soha sem lőhet eleget írni a mi magyar kö
zönségünknek, amely ráér ugyan arra, hogy 
egymás között marakodjék, nap- és éjhosszat 
a „csendes" mellett üljön, de a hazát és a 
nemzetet és az ö háza tájékát s öt magát is 
bajjal, veszedelemmel fenyegető nemzetiségi 
törekvések Iránt nem érdeklődik, azok ellen- 
súlyozása végett nem szervezkedik s rendesen 
azzal éri be, hogy egy megvető szóval kicsiny
lését fejezi ki . . . Holottan régi igazság, hogy 
az ellenségtől nem kell félni, de kicsinyleni 
sem szabad s ezt az igazságot a nemzetisé
geket illetőleg történelmünkben is látjuk be
bizonyítva.

Osztjuk Bródy Sándor nézetét, aki a mos
tani válságos helyzetről s az abból való ki
bontakozásról ozikkezve, a „JüvendöMien eze
ket mondja; „Ha majd pénzünk lesz, ha majd 
nem leszünk szanaszét, ha meghódítottuk vagy 
megbékéitettük a nemzetiségeket: akkor dik
tálhatunk."

De mivel hódíthatjuk inog avagy békithetjük 
ki a nemzetiségeket?

Azzal-e, lia az u. n. nemzetiségi törvényt nak a tradicziós politikával és Bócesel ? De oíi 
érvényben hagyjuk, de az abban foglalt intéz- van a bel- és külföldi román sajtó is, amely 
kedéseket végrehajtani vonakodunk ? Azzal-e, világosan megmondja, hogy mi lesz a románok 
hogy egy pár izgató újságírót beosukatuuk, és a többi nemzetiségek programmja a köz
eié magát a mételyt, az izgató nemzetiségi vetlen jövőben, — hát ez sem elég ? Ebből 
sajtót szabadjára hagyjuk? se okulnánk? Egyik bukaresti lap, a „Con-

Azzal-e, hogy egyleteket alapítunk, magyar servatorul" ezeket Írja: 
óvodákat szervezünk, évtizedeken át sysifusi ..Aki figyelemmel kisérte a magyarországi oso-
mimkát végezünk, a végén pedig azt látjuk, ,1% ok fejlődését és azt a makacs ellenállást, melyet
hogy akiket mi a magunk, vagy az állampén
zén fölneveltünk, azok a mi legádázabb ellen
ségeink? Azzal-e, hogy egy csomó nemzetiségi 
képviselőt eresztünk be a képviselőházba? 
Nem! az egyedüli mód, hogy a nemzetisége
ket kibékítsük, meghódítsuk, ártalmatlanná te
gyük, az, hogy a magyarság az egész ország
ban erős és egységes szervezetbe lépjen és a 
nemzetiségi kérdés törvényhozás útján gyöke
resen és az összes érdekelt felekre nézve 
méltányosan megoldassák. Jól tudjuk mi azt, 
hogy ez nem valami könnyű dolog, de lehet
ségesnek tartjuk, azonkívül szükségesnek is, 
tehát elkerülhetetlennek, ha Ausztriával szem
ben mint egységes, erős nemzet kívánunk! 
nemzeti jogainknak érvényt szerezni.

Most pedig mi történik? Egy képviselő
csoport., amely a fővárosi kávéházakat és bo- 
degákat mindenesetre jobban ismeri, mint a 
nemzetiségek lakta vidékeket s azoknak viszo
nyait, neki megy a szövetséges államnak, 
mintha tizenkilencz millió magyar volna a háta 
mögött; mintha sohasem lett volna bajunk 
oláhhal, tóttal, ráccsal, szásszal, amikor Ausz
triával összekülümbüzttlnk ; mintha ezek a nem- 
zetisógok most is nem várnák, nem lesnék 
az alkalmat, hogy Ausztriával szövetkezve 
vesztünket okozzák. Vagy talán nyílt hadüze
netet várnak Pap Zoltán- és N'essi Pillék a 
nemzetiségektől ? Hisz félig-meddig ilyet is 
kaptak már dr. VIAlitól, akinek talán csak nem 
hitték el azt a meséjét, hogy a románok már 
szakítottak, vagy pedig szakítani szándékoz-

függetlenségi párt a fennálló dualisztikus kormány
főmül ellen kifejt, könnyen megérti, hogy eljött az 
óra, hogy az erdélyi románok követelései is legalább 
részben mcghallgattassanak.

Ezt az igazságot megértették a Szent,-István ko. 
rónája alatt élő román testvéreink vezetői is és azért 
nagy részük elhatározta, hogy elhagyja a passzivitást 
és a parlamenti aktivitás terére lép.

A szélsőbal intransigens magatartása és azon ten- 
doncziája, hogy a dualismust megdöntse, gondolkodóba 
ejtette nemcsak a bölcs és mérsékelt magyar embere
ket, de magát az uralkodót is. Azért a császár tekin
tete a többi nemzetiségek felé fordult, melyek segé
lyével a jelenlegi államszervezetet továbbra is íenn- 
tartani akarja.

A császárnak tehát, szüksége van a románok segit- 
sétjére, hogy az annyira veszélyt-etetett dualismust fenn
tartsa, azért a románoknak fel kell hagyniuk a passi- 
vitással részint, hogy a választásokon való részvételükkel 
a Kossuth-párt megtörését elősegítsék, részint pedig, 
hogy a képviselőházban a 25—30 főből álló kompakt 
román csoport ijesztőül szolgáljon arra, hogy a magya
rokat elrettentse antidnalisztikns törekvéseiktől.

Korén ez József császár tudja, hogy Károly király 
maga tiszteletben és bizalomban részesül az erdélyi 
román vezető férfiak előtt, azért nagyon valószínű, 
hogy az ischli találkozónál szóba jöttek azok a felté
telek és engedmények, melyek alatt a románok haj
landók lennének segédkezet nyújtani a császári poli
tikának.

Ismételjük tehát, hogy nagyon valószínű, hogy 
lseid hon a monarchia belső helyzetének a kérdése is 
beszéd tárgyát képozle és nincs kizárva annak a 
lehetősége, hogy ezen találkozás fordulópontot képez 
az erdélyi románok politikai életében. — Keni állít
juk azt, hogy ezáltal Uománia királya bele fog avat
kozni a szom- -éii állam belső ügyeibe, csupán feltesszük, 
hogy az utóbbi évek nemzetiségi küzdelmei illán a 
romániai románok hasznos és testvéri tanácsokkal 
szolgálhatnak erdélyi véreiknek."

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

Az éjszakák mind hosszabbra válnak,
Néhány nap még s vége lesz a nyárnak.
A sóhajok, mik szivemből fakadtak,
Elnémulnak s vége lesz a dalnak.

Éltem árján egy boldog perez se folyt, 
Bölcsödnlom a bánat könnye volt,
Es egy kár haza tos kínzó gyötrelem 
Az én napom, éjem és mindenem.

Kivirágzik sok édes gondolat.
S  a húr vsak mindig fá jó  hangot ad;
Még egy bucsnakkord tör fe l szivemből,
Es kihull a toll fáradt kezemből.

(Uelgoland) Horczegh Jenő.

Fenn és lenn . . .
— A „Felvidéki Híradó* eredeti tárczája —

Irta: Farkasné Siposs Erzsi.

kicsinylő tekintetet vetve az egyszerű udvari lakás leié, 
hol a Fehér család lakott. — A lórii még elég illedelmes, 
de az asszony igazán egy gőgös teremtés. Nem is tudom, 

j kinek képzeli magát, még csak nem is köszön, podig 
1 egész nap egyebet nem tesz, mint mos, varr és vasal.

— Ha tolnék neki miből, bizonyoson nem tenné - 
jegyző inog dr. Ardényi Tibor közönyösen, csakhogy , 
éppen mondjon valamit.

Az asszony ogykcdvllon vállat vont s nem felelt. 
Hanem oda (ordu't kis fiához, aki éppen e perezben 
jött elő a kertből.

— Te, Tibi, hányszor mondtam már neked, hogy 
ne hozd ide a Fehér gyorokeket.

Ma is mind össze sározták az uj szőnyegeimet. 
Nem akarom, hogy barátkozz velük.

— Ugyan, mire való mindez Magda ? — kérdő 
Ardényi Tibor kedvetlenül. —- Nekem semmi kifogásom

la Fehér fiuk ellen.
Elég, ha van nekem - vágta vissza hirtelen 

az asszony s bement az ebédlőbe.
Tibi pedig daczosan fordult félre.
Ha a mama azt mondta volna, hogy hiyj: ide

Mikor az ebédnek vége volt, dr. Ardényi Tiborné j  Fehér fiukat, úgy bizonyára vonakodott volna. Do mert
oda fordult az urához, aki czigareltára gyújtva éppen 
olvasni készült.

— Ugyan mondja csak édes, miféle emberek azok 
a Feliéi ék?

Az ügyvéd meglopotton tekintett fel az asszonyra.
— Fehéreket kérdezi ? Azt hiszem, a férfi iroda

tiszt a törvényszéknél, az asszony pedig, mint tudom,

megtiltotta, természetesen alig várta, hogy a mama el
menjen hazulról, rögtön felkereste ökot.

A lugasban játszva találta a két szöszke fiút, míg 
édes anyjuk, egy csinos, vidám arczu, barna asszonyka, 
a nyitott ablaknál ülve, szorgalmasan varrogatott.

Nézd csak, Tibi, milyen szép katonákat küldött 
a nagymamáin. Gyere ide, majd játszunk. -  hi\ta a

ejég Jó osniá.ibái való. I)n miUnlrtcli magát ex annyira? nagyi..... .. Fehér f a .T M  egy i t a l i g  háboxei I t a U
— Ki nem állliatom okét szólt az asszony egy aztán kedvetlenül szólt:

— Nem megyek, mert nem szabad, megtiltó!, i a 
mama.

— Megtiltotta — kérdő felriadva Fehér Miklósné — 
és miért ?

Talán Laczi és Fali illetlenül viselték magukat?
_  Ah dehogy, a mama csak azért haragszik a 

nénire, mert hogy gőgös kiál Ihatatlan teremtés, mivel 
nem köszön neki, pedig egész nap egyebet som csinál, 
mint varr és vasal. De ugy-o azért nem fog haragudni 

!a mamára? — tette hozzá a gyermek nagy, őszinte 
kék szemeit kéröleg emelve az asszonyra.

Fehér Miklósné szomorú mosollyal ajkán (elolt:
— Ne féljen, édes fiam. nem logok haragudni a 

mamára. Hiszen csak igazat mondott.
A liu orré vidáman futóit tova, nem is sojlve, hogy 

milyen fájó és nagy sebet ütött annak a szegény asszony
nak a szivén.

Hiszen eddig még sohasem érezte, hogy olyan 
végtelenül lealázó valami az szegénynek lenni, mint e 
pillanatban. Soha senki sem gúnyolta ki azért, mert 
dolgozott. Nem is tartotta ö azt áldozatnak eddig, hiszen 
az uráért és gyermekeiért tette. És iine, most egy idegen 
asszony, akit ö alig ismer, akinek inog van mindene, 
amire ember vágyhat, most kigunyolja azért, inért ha 
találkozott vele, nem köszöntötte... Csak is ezért mond
hatta gőgösnek, más semmiért sem.

Szegény asszony I Milyen boldog és megelégedett 
voltál le eddig egyszerit két kis szobádban, kicsi gyer
mekeid és az urad körében ! Vidám dalodtól zengotl az 
egész ház és soha egy porbzrc sem jutott eszedbe, hogy 
irigyelhetnél mást, azt hitted, hogy meg van mindoncd.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

Ez csak világos beszéd, amelyből, ha 
akarunk, okulhatunk s kívánatos is, hogy a 
harczias képviselőcsoport okuljon s ez idő 
szerint azzal és annyival beérje, ami ez idő 
szerint az államrend m egbolygatta nélkül el
érhető.

Egy hazafias lelkész ünneplése.
Szép és megható Ünnepet ültek múlt szombaton, 

Nagylmldogasszony napján a pribóczi evangélikusok 
templomában. A Klimó Vilmos ottani ev. lelkész ünnepe 
volt ez, akit lelkípászlorságának huszonötödik évének 
betöltése alkalmából, az igazi érdemeket méltányolni 
tudó főispánunk javaslatára, koronás arany érdemkcreszltel 
tüntetett ki felséges királyunk.

A pribóczi evang. egyház felügyelője, Nnncs János 
kir. lörv. hiró remlkivüli közgyűlési hivott egybe az 
említett nap d. e. 11 órájára, amelyre a nagyszámú 
híveken ki vili ilj. .lusth György főispán. Buniezky Kálmán 
alispán. h'riu'f.:ki/ István árvaszéki elnök, Csepesányi 
Sándor 111. főjegyző, Újhelyi Utila főszolgabíró, ilj. 
Bnh/oeseky Simon, Újhelyi Gusztáv. Beuiczky Aladár 
löiltlbirtokosok slb. is megjelentek, a megyebeli töt jiapok 
pedig, élükön az esperessel, távollétükkel tündököltek, 
mert igaz, ami igaz, abba a miliődbe ott a pribóczi 
templomban most is éppoly kevéssé illettek volna bele. 
mint mikor olt Kossuth Lajos dicső emlékét ünnepeltük.

Délelőtt II órakor egyházi énekkel nyitották meg 
a rendkívüli egyházi közgyűlést és a vele kapcsolatos 
alkalmi ünnepet, amely után Klimó Vilmos lelkész 
gyönyörű, megható imát mondott Magyarország ícnkölt 
szellemű, felséges királyáért. Majd pedig Kenu* János 
egyházi felügyelő hosszabb beszéd ben a működésének 
huszonötéves jubileumát illő lelkésznek oly sok téren 
szerzett bokros érdemeit ecsetelte és méltatta s végül azt 
indítványozta, hogy az egyház .jegyzőkönyvbe is iktassa 
ezeket az érdemeket és ezzel kifejezést adjon a lelkésze 
iránt táplált szeretőiének és ragaszkodásának, — amit 
egy hangúlag eIfogad fa k.

A jubilánsnak a templomból történt eltávozása 
után Nemes felügyelő javaslatára egy, Reviczky István, 
Beniczky Aladár, Újhelyi Gusztáv, Ulnmya és Quotidinn 
közs. bírák tagokból álló küldöttséget menesztettek 
Klimó Vilmosért, s mikor ez megjelent, ilj. Justh 
György főispán a következő szép és megható beszédet 
intézte hozzá és a gyülekezethez:

„ Tisztelt egyházi gyülekezet! Ünnepet ülni 
gyülekeztünk egybe ide.

I nnepolni cg\ férfiút, ki negyedszázadot meg
haladó időn át működik közöttünk s ki ezen idő alatt 
tanúsít ott ténykedésével mindnyájunk osztatlan tiszte 
letét, rokonszenvét és elismerését érdemelte ki.

Huszonöt esztendeje múlt, hogy Klimó Vilmos 
pribóczi ágostai liitv. ev. lelkész vármegyénkbe jött 
közöltünk megteic|)cde!t mint úgyszólván teljesen isme 
rétién egyén, bizonytalan jövőnek nézvén elébe.

Ámde magával hozott egy sokat érő kincset, 
egy meleg szeretettel telített szivet.

h szeretettől szivében embertársai iránt kezdette 
meg működését.

Ezzel szerzett barátot, ezzel hódított meg ellen
séget : úgy, hogy rövid időn belül mindenki megszerette.

Azon irigyelt kevesek közétartozik, ki. daczara 
a közpályán való szereplősének, mcl) köztudomásúlag 
nem a juháratok gyarapodását segíti elő. ellenségekre 
alig. csupán barátokra telt szert.

Mert ellenlábasai is inkább szeretik, mintsem 
gyűlölik.

l’edig bőven kivette és kiveszi a maga részét 
a küzügyekböl.

Mint lelkész, a gondviselésére bízott híveknek 
atyáskodó lelkipásztora, telve keresztény türelemmel 
és szelídséggel.

Mint lanférliu, a felügyelete alatt álló iskolák 
és tanintézetek tanuló ifjúságának nemcsak jeles 
oktatója, hanem egyszersmind ezen ifjúság hazafias 
szellemben való neveltetésnek lelkes apostola.

Mint vármegyei közéletünk egyik buzgó bajnoka, 
tevékeny részt vesz a közügyek szolgálatában; 
dicsérettel oldván meg mindig a rcája bízott sokszor 
kényes feladatokat. •*■■ ■ i . • ....... . ■ -

Mint társadalmi tényező, hazafias társadalmi 
mozgalmainkban mindenkor előkelő szerepet visz.

Mint gondos családin, mintaképe leltet a boldog 
családi életnek.

„Isten, Király és Haza" a hármas jelszavak, 
melyek cselekedeteit irányítják.

Csoda-e tehát, hogy ily kiváló erények mellett 
barátja sok, ellensége, vajmi kevés akadt.

Az egyházi, tanügyi, köz- és társadalmi élet 
terén kifejlett eme fárad hatat lan és köztudomású 
tevékenysége eredményezte azt, hogy o mai alkalomból, 
midőn ünnepeltünk lelkipásztoroskodásának 2;"> éves 
jubileumát illi. Ó Császári és apostoli Királyi Felsége 
a Xagymélióságu m. kir. Vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter urnák javaslatom folytán telt előterjesztésére 
Föliszfclendö Klimó Vilmos lelkész urnák, volt lö- 
es|ieresnek, az egyház és közügyok terén tett kiváló 
szolgálatai legfelsőbb elismerésein a koronás arany 
érdem keresztet I egkeey elmésebben adományozni mél- 
I ózta folt.

Mint a magas kormány képviselőjének, nékem 
jutott kedves feladatomul, hogy a legmagasabb helyről 
adományozott ez érdem keresztet Főtiszt elemlöségednek 
Ünnepélyesen átadjam:

.\ midőn tehát 0. feladatomnak készséges öröm
mel eleget teszek, ezen kitüntető rendjelet, mint 
Fölisztclcndöségcd igaz érdemei legszebb elismerését, 
itt az Isten dicsőítésére rendelt eme, szép hajlékban, 
méh egyúttal Fölisztclcndöségcd magasztos hivatá
sából folyó hazafias iMüködésének valódi diadalhelye, 
szivem ama legbensőid) óhajával nyújtom ál, hogy a 
Mindcnség l.'ra Főii.szfelendőségednek mindig a közjó 
előmozdítására irányzóit, mindnyájunknak becses életét 
még sok számos esztendőn keresztül tartsa meg s hogy 
nemes törekvései utánzásra méltó példaként ragyogván, 
minél több követőre találjanak.“

A főispán beszédéi, — amely alatt a rendjelet az 
iliincpcltnck átnyújtotta, - Nemes felügyelő tolmácsolta 
tót nyelven a gyülekezetnek, mire Klimó Vilmos meg- 
hatottan felelt és megköszönte a kitüntetést, megfogadva 
egyúttal, hogy erre további hazafias működésével is 
igyekezni fog érdemeket szerezni.

\cgül B e n i ' - z k y  Kálmán alispán indítványára el
határozták. hogy az összes beszédeket arendkiv. közgyűlés 
jegyzökönyvébe. iktatják.

Így folyt le a szép ünnep, amelynek kimagasló 
mozzanatát a katliolikus főispán meleg hangú beszéde

képezte, aki másvallásu templomban másvallásu lelkésznek 
érdemeit ily benső módon méltatva, ritka példáját adta 
a vallási türolmosségnek s hivatalos állását oly szépen 
díszítő, haza fiság sugallta pártatlanságának.

A zsolnai kiállításról, 
in.

S most, hogy a minket közelebbről érdeklő kiállított 
ipari czikokkro vonatkozó észleléseinket, megjegyzésein
ket elmondottuk, a kiállítás összbenyomásáról is kell 
nehány szóval beszámolnunk. Őszijük azt az általánosan 
hangoztatott véleményt, hogy, bár ez a kiállítás is a 
vidéki kiállítások keretében mozog, mégis van valami 
speciális jeliego, amely a szemlélőnek különösebb figyelmét 
fölkelti s ezt a jelleget a Felvidék Ízlése adja meg neki. 
Azonban, hogy oz a kiállítás a Felvidék nagy-, kis- és 
húziiparáról teljes, avagy csak tájékoztató képet is 
nyújtana, ottöl nagyon is távol áll, már pedig ez is egyik 
feladata lenne. Hiszen egész iparcsoportok nincsenek 
képviselve ezen a kiállításon; a tót háziipari jóformán 
csak a Zsivona szép varróltasai képviselik, a  kisipar 
|>edig ugyancsak szégyenkezve, vonul meg néhány szerény 
lilikében. Megvagyunk győződve, hogy kellő utánjárással 
és előkészítéssel - amihez nem elegendő nehány hónap 

komplettebbé lehetett volna lenni ezt az első nagyobb, 
felvidéki iparkiállitást. Igaz. hogy az igazgatóság eléggé 
sűrűén küldözgette leveleit az érdekelt közönségnek, de 
ha több megyére kiterjedő iparkiállitást szándékozott 
rendezni, ugv akkor kellő időben, talán egy évvel előbb, 
bizottságokat kellőit volna szervezni az illőid megyékben 
s nem a puszta véletlenre bízni a dolgokat.

A közbejött árvíz is sokat ártott a tervnek, no de 
erről az igazgatóság nem lehet. De igenis tehet azokról 
az Ízléstelen reklámokról, amiket a lokálpalriolismus 
mondott neki tollba, de amely reklámok egy cseppet 
sem használtak a kiállítás ügyének, inig magának a 
felvidéki iparnak ártalmára lehetnek. Hogy többet ne 
is említsünk, olt találtunk a zsolnai vasúti restaurál ió 
asztalain magyaros német szövegű tájékoztatókat, amikben 
ezek is olvashatók :

„Ot vármogyo: Nyílra, Turóez, Li|)ló, Árva és 
Trencsén megyék iparosainak remekei, népviselete és 
liáziiparának termékei oly nagy mennyiségben állanak 
ill a szemlélő előtt, a milyet még vidéki kiállítás fel 
nem mulatott. A kiállítás óriási területe remek, modern 
park 29 gyönyörű paVillonnal. .Szemet gyönyörködtető 
fenyvesek balzsamos levegője terjed itt szét s a Felvidék 
szárnyas dallosainak koncortjo vegyül bele a terület 
pariját csókoló Vág folyó csobogásába s szinte félve 
szakítja meg c fenséges koncertet a kiállítás elsőrendű 
zenekara.

Lágy melódiák, andalító akkordok szállnak s 
egyesülnek a nagy természet zenészeinek dallamával.“

Tisztelettel kérdjük, mi igaz ebből V Hol 
van az a „remek, modern park* az ö „óriási 
területével* és „szárnyas dallosainak konczorljévol" ? 
Hiszen ez az egész kiállítási terület nem inás, mint egy

És ime most egy tudatlan gyermek által elejtett 
néhány szó elegendő volt arra. hoir\ lelki nyugalmadat 
megzavarja ! Egyszerre keserű irigység töltötte el szivét.

Irigyelte annak a másik asszonynak olt fent diva
tos drága ruhái:. fényesen berendezett szobáit, nehéz 
selyem függönyeit, s  életében először keserítette el a 
tudat, begy szegény.

Nem zengett már a kis udvari lakás az asszon\ 
vidám dalától. - nem is dolgozott olyan szorgalmasan 
mint eddig, most már szégyenlelte összeszoritott ajakkal.; 
iii.; sóvár szemmel leste az ablaknál azt a másikat, aki. 
mintha tudta volna, hogy irigylik mindennap szebbnél 
szebb ruhát vett magára.

Mikor azonban az ura haza jött. iparkodottarégi lenni.
Nem akarta megszomoritani azt a jó embert, aki 

' lelket <"'lö nehéz munka után olyan vidáman jött 
mindig haza kö/.éjük. l’edig a gyermekeinek sem tudott 
már örülni, kezdte cllianyngolni őket.

Minős nagyra vágyás lakta már csak lelkét, mely 
lassan kiölt onnan minden más érzelmet.

Cégre kellett, hogy a férfinek és feltűnjön az 
■ / ’11\ lelki állapota. Szegény Fehér Miklós milyen 

mag' ot né/eit. mikor az asszony elmondott neki mindent, 
ifo olyan boldogtalan asszony nincs több mint ö,
I toLuzik reggeltől estig, mégis alig van valamire való ruhája.

Pedig kél héttel ezelőtt, hogy tudott örülni annak 
csinos egyszerű sötét kék szövetnek, amit az ura vett 

neki születésnapjára !)
Hog\ más asszony élvez, mulat, neki pedig itthon 

kell ülni. vairni gyerekekre. Mégse telik neki semmire, 
nyári kalapja sincs, csak a tavalyról a rongy.

igaz, hogy egy fél óra múlva már az urához

simulva kérte, hogy ne vegye szavait komolyan, hiszen 
tudhatja milyen szeszélyesek néha az asszonyok. Hanoin 
Fehér Miklós azért el.szomorodott.. Lám, hogy eddig 
eszébe sem jött soha neki, hogy a felesége boldogtalan is 
lehelne. Hiszen ugy megszokta már annak vidám mosolygó 
arczál, mely neki soha sem beszélt elégedetlenségről.

Eddig még mindig az asszony volt az erősebb 
lelkű, ö volt, aki vigasztalta, ha néha a lórii elcsüggedt 
az élői nehéz küzdelmeiben. Milyen okosan tudta eddig 
beosztani a szerény kis fizetést, hogy abból telt mindenre, 
amire kellett.

Ha pedig takarékoskodott, azt ö kapta meg az urától. 
Egv herozeghö nem lehetett- büszkébb IlVág.V'ékkzm-kfőI 
csillogó toilett.jében, mint ö egyszerű lódenruhájában.

Most pedig amint a ruhaszekrény előtt alva, szem
lét tart nyári ruhái felett, kedvetlenül dobja vissza őket. 
Egysem ér sommit. Majd a tavalyi kalapját veszi elő s 
már azt is készüli é|ípcn a szekrény tetejére dobni, 
mikor ak is  borzas szolgáló ijedten .szaladt be mondani, 
hogy a kis Falinak nem illája mi haja, olyan forró, 
mint a tűz és nem beszél .semmit.

Fehér Mildósné ijedten ejtette ki kezéből a kala-i 
pot s elhalványodva futott a másik szobába.

Pedig ha délben nem lett volna annyira elfoglalva 
saját önző. bűnös gondolataival, észre vehette volna 
hogy kisebbik fia nincsen egészen jól; de ez utóbbi 
időben megszokta e-észen a cselédre bízni őket. a kis 
l’di pedig valóban olt feküdt az ágyon mozdulatlanul, 
láztól kipirult arcczal.

Az az édes kis baba. mosolygó piros arczával. 
aki egész nap annyit csacsogott, most szomorúan emelte

anyjára nagy fekete szemeit. Fehér Miklósné pedig, 
kezeit tördelve, kétségbeesetten térdel le melléje s kicsi 
kezeit csókolgatva, zokogva kérdi mi baja? De nem 
felel, csak néz rá merően, láztól csillogó szemekkel, s 
mint az asszony hitte, mélységes szemrehányással.

Keserű önvád lepte meg szivét s a gyermekért 
remegő édes anya nem talál semmi mentséget o pilla
natban, mely megnyugtatná, vigasztalná. Oh, milyen 
bűnös, kötelességéről megféled kezelt nyomorult asszony 
is volt ö .' Gyarló, hit; dolgok és sivár irigység foglalta 
el lelkét akkor, mikor megvolt mindene, szerető ura és 
édes kicsi gyermekei.

Ha most a jó Isten megakarná szó móri tani ö t?  Ha 
megbüntetné olyan szomorúsággal, mely a világ minden 
más örömével nem érne fel V Nem lenne-e ez méltó 
büntetése neki?

De nem, az Isten nem lesz olyan kegyetlen s ke
zeit össze kulcsolva forró imát robog.

Az orvos egészen megvigasztalja. Ne féljen, nem lesz 
semmi baj. A gyermek bizonyosan elrontotta a gyomrát 
valami éretlen gyümölcsöse), amit bizonyosan a cseléd 
adott neki, pár nap múlva nem lesz semmi baja.

Egy hét múlva a két kis Fehér liu ismét vígan 
játszott az udvaron. Édes anyjuk pedig az ablaknál állva 
boldogan, csillogó szemekkel nézte ökot.

Esz re sem vette hogy Adriényéknál ma a szokottnál 
is vidámabban vannak, az asszony névnapját tartották.

Mit törődött ö most már azokkal oda fenn. Nem 
voltak-e itt neki a legkedvesebbjei, kél kis gyermeke, 
akikért, bár néha nehéz is az élei, olyan édes a munka 
s a küzdelem.



F e l v i d é k i  H i r ii d é.
kissé gondozol!, de ex idd szeriül beiszapo.sodott vág- 
monti fllzos, -  s I l i i  ; i  reklám állal oda csalt külföldi 
német e „modern, remek park*' illán iléli meg igaz
mondásunkat, szavaliiiielöségünkot, iparosaink, ipari 
vállalataink megliizlialóságál, szoliditását, vnjjón micsoda 
következtetésre kell. hogy jusson V Persze az igazgatóság 
fölörokvéso arra irányul, hogy mennél nagyobb publi
kumot tereljen a kiállításba, ámde ezt az anyagi érdeket 
nem lett volna szaluul a szigorú igazság rovására 
szolgálnia.

S mit akar az igazgatóság a tót feliratokkal? 
Húrban azt mondja ugyan a kiállításról szóló ismer
tetésében, hegy nem találja eleggé tótnak ; mi meg azt 
mondjuk, hogy nagyon is tótnak találtuk, még pedig 
azért, mivel a kiállítóknak csak egy része tüntetett lót 
feliratokkal. A dolog igy áll. A felirat arra való, hogy, 
a látogatót tájékoztassa. A kiállítás Magyarország 
területén von, tehát magyar a  igy a,.magyar 
első hely. A vidéket tótok lakják, a kiállítók túlnyomó 
része is tői. s igy bizonyos, hogy a kiállítás látogatói 
is túlnyomó számban a Felvidékről kerülnek oda s 
jobbára tót ajknak, akik közül a magyarul nem tudók 
is akadnak, — ezekre való tekintettel minden magyar 
felirat alá tót. feliratot is kellett volna tétetni; -- s 
mivel az igazgatóság külföldi német látogatókra is 
számitott, ■harmadik helyen német teliratokal kellett, volna 
alkalmaznia. Kzen a hármas feliraton amelyet tisztán 
csak a czélszerllség indokolna — senki sem akadt volna 
fenn. a külső egyöntetűség is megvolna, inig most olybá 
tűnnek fel a kettős feliratok, mintha senki sem törődött 
volna ezzel a dologgal és az illető kiállítók tetszésére 
hízták volna, hogy ott ló! voltukkal tüntessenek.

Mindezeket pedig nem gáncs okából, hanem okulás 
c/.óljából mondjuk cl, meri erős a hitünk hogy a gyorsan 
lejlödö Zsolnának ez nem utolsó ilync.mil vállalkozása 
hanem, hogy bizonyos idő miilva ismét összegyűjti n 
Felvidék iparának remekeit, amikor aztán nem a roklán 
kétes értékű eszközeire, hanem a körültekintő, szakavatott 
és minden tekintetben reális előkészítő és rendező 
munkára hízza a kiállítás erkölcsi és anyagi sikerének 
kivívását s az igazgatóság azt lógja mondani a költővel, 
hegy „a mull csak példa legyen most . . .“

A midi vasárnap a turóczszonlmáftoni ipariesiillet 
rendezeti egy közel 500 főre menő, mesterekből, 
segédekből és iparos tanonczokból álló csoporttal kirán
dulást a zsolnai kiállításra, ami helyes és jó s amit 
okulás czéljából másutt is tehetnének. De már az. amiről 
a „Nár. Nov.“ ból értesültünk, talán mégsem tartozott 
egészen ehhez a kiránduláshoz és az okuláshoz. Ugyanis 
a kiránduló csapat szép csend ben, rendben vonult ugyan 
ki délben a vasúti állomáshoz, de mikor este vissza

hall
Uj ÓVÓnŐ„Ruttkáll. Kun . I fejlődé- vei aráuy- 

köznktatásügvi miniszt r állandó gondoskodássalH Í R E I N K .

Ő Felsége születés napján és Szent-lstván !'iscHl,!il:1 ü í,'lllllrilis "w™ "f"1- “!"hll?k. . . , , bizonyítéka, liogv a nagyszámú evodakölolesek sikeres
"«-v awejtssenlmartonban ..... l a  varmegye ..„„^záséra l,!gkuz..l..l.b a lll-ilik óvónál állomást rend-

érkezeti, már : U n j s i ó n

a városba, amiben szintén nem látnánk hibát, mert hisz 
csak hadd fújja mindenki a maga nótáját kedve s szive 
szerint s a küllő is azt tartja, hogy ..Wo mán singl, 
da láss didi modor, bőse Menschen habén kcino Lieder,M 
s mindig szivbsobben látjuk, lta tótjaink énekelnek, mint 
lm panaszkodnak vagy szitkozódnak. Csak egyet hibáz
tatunk, I. i. azt, begy miért kell éppen ezt a demonstratív 
jellegű „Hej Slováci‘'-l mindig fújniuk ilyen alkalommal, 
s miért nem (újnak nem ugyan magyar, de legalább 
magyar vonatkozású, - jó vonatkozású — dalokat is? 
Hisz a tanulóknak, segédeknek, sót a mestereknek is 
egv része ilyeneket is tud 'alán, söl a Hymnust, a 
Szózatot is tudják sokan, hátba pl. a „Hej Slováci" 
előtt vagy után ilyen magyar, v.u y magyar vonatkozású 
dalokat is hallatnának, amivel azt tanúsítanák, hogy ők 
is ennek a szép hazának, cinek a dicső magyar nem
zetnek a híiliai s azonkívül lót anyanyelvűkhez is 
ragaszkodnak, amely a dal szerint - „örökké élni 
|ög“ ? — Ez esetben mi lelnénk az elsők, akik Újhelyi 
főszolgabírót azért, hogy Kosina József .asztalosmestert 
és másokat az est véli'daloláséii kérdőre' vonta, elítélnek 
igy azonban mi is, éppúgy mint a főszolgabíró, csak 
domonslrácziót láthatunk a Zsolnáról hazatérő iparosok 
dalolásában, demonsifácziót a magyarság ellen, amely 
úgy leltet, hogy inkább a zsolnai paVillonban mért jó 
sörben leli magyarázatát, semmint, a rosszakaratban, 
de semmiképen sem volt helyén. Aliban pedig nagyon 
téved a „Nár. Nov.“, hogy a magyarság gyerekes (élelemből 
tiltakozik a „Hej .Slováci" ellen, tippelt nem ! Mi csak 
a tüntetési szándék ellen tiltakozunk es ezt joggal 
tehetjük, meri ez az ország mayyar. ez a nemzet mayyar 
s ezek ellen sem tóinak, sem más nyelvű honpolgárnak 
tüntetni, ezeket sértegetni szóval, irasban. vagy dalban 
nem szabad.

Az ipart est ül cl pedig, amelynek ltomtól tagjai is 
vannak, de amely minden alkalommal ultráiét jelleget 
szeret öllögetni, helyesebbe i fog cselekedni, ha törvény
es alapszabály parancsolta dolgait végzi.

napján
minden templomában hálaadó isteni tiszteletek tartattak 
amelyeken nemcsak a hivataloknak képviselői, de a 
közönség is szép számban jelont inog.

Látogatás. Ifj. Ju8th György Turóczvármegye 
főispánja a műit hét folyamán látogatást tett Garainszeiit- 
keroszlon Rimély Károly r. b. t. t. besztorczcbányai 
püspöknél, aki kitüntető szívességgel fogadta bizonyítékául 
annak, hogy az annyira kívánatos jó viszony az egyházi 
és politikai hatóság között itt teljes mértékben megvan. 
Különben is a kölcsönös bizalomnak és tiszteletnek ékes 
bizonyságául szolgáltak azok a felküszöntők, amely 

főispán tiszteletére rondozoit ebéden elhangzottak.
Örömmel voszünk erről tudomást moit a beszterezobányai 
egyházmegye püspökének hazafias irányit támogatását 
nagyrahocsllljük.

Személyi hírek. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő 
augusztus végéig terjedő szabadságát tekintettel a megye 
területén a jövő tanévvel megnyíló uj iskolák körüli 
teendőkre, továbbá a nagyobb személyváltozásokra, már 
e hó 18-án megszakította ésu’tgy a kir. tanfolUgyelöség veze
tését mint lapunk szerkesztőséget azon a napon átvette. — 
Olsaoszky Gyula a ruttkai vasat állomás fönöko kétheti 
szabadságát a múlt hét elején kezdette meg és e hó 
28-án tér vissza.

— A Ruttkai Daloskor Zsolnán. A kiállítási 
igazgatóság meghívására St.-István napján Zzolnán szere
pelt a ruttkai daloskör. Az igazgatóság 4000 látogatóra 
számitott erre a napra, do a kellemetlen időjárás miatt 
csak pár száz ember hallgathatta meg a Ruttkai Daloskör 
gondos és jól sikerült előadásait., amelyokot élénken meg 
is tapsoltak.

— Megyei élet. Turóczmegye központi választ
mánya a vármegye alispánjának elnöklete alatt í é. aug 
hó 21-én Illést tartott amelynek tárgya a képviselő válasz 
lók ideiglenes névjegyzékei érdemében botorjésztéit fel
szólalásokra hozott határozatok ellen a m. kir. Curiához 
beadott fellebbezések elintézése volt. összesen 53 ily fol- 
lobezés adatott be.

Jótékonyság. A következő sorok közlésére 
kérettünk fel s a kérésnek örömmel eleget teszünk : Báró 
Kéva-y Ferenc/, mosóczi- és báró Révay Gyula kis-sol 
liioczi nagybirtokosok a turáni róni. kath. egyházzal 
szemben nagy jótékonyságot gyakoroltak az által, hogy 
a nevezett egyház lelkészének roskadozógazdasági épületeit 
tetemes összeg árán hcsyreállitották. E nagylelkű föurakat 
kik Turóczmogyében egymásután sokat áldoznak a vallás 

és közoktatás czéljaira, a szegény nép örömére Isten 
sokáig tartsa!

mollon vonult 1 ) 0  _  4  ,4tok Zsolnin j j M j ,  tOl.l, számában
mlékoztllnk már arról, hogy a felvidéki tótság vezetői 

mennyire mentek vakmerőségük ben a zsolnai iparkiálli- 
tást illetőleg. Az, hogy a kiállított tárgyak tót felírás
sal is el vannak látva, csak külső jele annak, hogy a 
kiállítás vezetősége mennyire bofolyásoltaíta magát és 
nem volt elég erélye arra, hogy a tót felírások ne alkal
maztassanak. De a mi lót agitátoraink nem elégcsznek 
meg azzal. Es ha már azt a nemzőn vívmányt kieszközölték 
azt alaposan ki is használják. Erre mutatnak azok a 
bizonyos vasárnapi meg ünnepnapi lársaskirándulások a 
melyeket Zsolnára rendeznek. Aki ilyen alkalommal 
jelent meg a zsolnai kiálliáson azt a bcuyumást nyeri, 
hogy az tisztán tót kiállítás, mert az odacsöditett falusi nép 
ott"csakugyan nem hall egyebet mint tót szót, tótfeliráso- 
kat olvas és maga körül látja a nemzeti urakat akik ezen 
kirándulások alkalmával ott forgolódnak körükben és 
ugyancsak rajta vannak, hogy a zsolnai kiállításnak 
hazafias irányzatát pellengérre állítsák. Valóban ideje lenne 
gondoskodni róla, hogy a kiállítás ne szolgáljon találkozó 
helyül azok számára, akik még abban a jó irányit törek
vésben is politikát akarnak keresni és azt akarják el
érni. hogy legalább vasárnap meg ünnepnapokon tót 
képe legyen a kiállításnak. Ezt pedig csak úgy lehelne 
ellensúlyozni, lm a felvidéki magyarság nem sajnálná 
a fáradságot, hanem aki csak teheti, menne el vasárnapon- 
kini is Zsolnára, hogy lássa az oU ogybegyült különben jó- 
ravaló lót nép, hogy azt a kiállítást nőm a tnr.-szt.-mártom 
korifeusok rendezték, hanem igenis a felvidéki magyar
ságnak az a része, amely azáltal is a tót nép javára ^  
ikar dolgozni, azoknak boldogulását akarja előmozdítani. Mdcg)

szoresitotto és erre az állásra Kvanduk Irén oki. óvónőt 
nevezte ki. Az uj ovoda az állami elemi iskola mellett 
levő óvodaépületben rendelkezésre álló tágas helyiségben 
lesz elhelyezve.

Haláleset Kosonzwoig Emil a helybeli polgári 
iskolának volt növendéke f. hó 15-én Mosóczon 13 éves 
korában agyvelőgy(daliásban elhunyt,

Baleset. Dollii) János lblsüs'uhnyai lakos több 
társával ogyüit dolgozott az erdőn. Munka közben az 
egyik szálfa oly szerencséi lenül esett lábára, hogy azt 
eltörte. Gyógykezelés végett a turóczszontinártoni megyei 
kórházba szállították.

Megbízás. A vall. és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter a Csaby Erzsébet áthelyezésével megüresedett 
tur-szt.-mártoui polgári leányiskolái tanítónői állomás teen
dőinek ellátásával (Jruszlcy Aranka oki. polgári iskolai ta
nítónőt bízta tueg.

Nyári ünnepség volt. a múlt .szombaton ... a
m:nl már cmlilcLt.Uk is — gr. Zay Miklómé védőségo 
melle., a grófilé zay-ugróczi káslélyának parkjában, amol> 
mint nekünk onnan írják, rendkívül jól sikerült. 0  r 
voltak Erdély Sándor b. t. t. volt igazságllgymilliszter 
a kerület orsz. képviselője, Oaztroluczhy Géza főispán, 
Schwertner alispán, Kosztba Mihály kir. tanfelügyelő, Pe rds 
árvaszéki elnök sth. stb. Ezernél többen jöttek el a 
vidékről a szép ünnepélyre, amelyen volt szirti előadás 
tamhola, dijlövészet, dijtekézés és más egyéb játék. 
A ezukrászsátorban maga a grófné kiszolgált, a többi 
(bor- sör- szivar stb.) sátorokban úri hölgyek voltak az 
elárusítók; — este tűzijáték és táiiozmulalság volta  
kaszinóban. Az összes jövedelem megközelíti a 2000 kor.-1 
noha csak 30 fillér volt a belépő díj. Ezen kívül még 
vagy 1800 koronái gyűjtött, úgy. hogy a Ircncsénmogyei 
árvízkárosultaknak közel 4000 koronái, fog juttathatni 
jótéknysátga révén közszeretetben álló grófné, ami azé ra 
rá is fér. meri a baátti járás kivételével egész trenesén- 
megyében sínylették meg az árvizokozta súlyos csapást.

- Állatbetegségek Turóezvármogyébcn az utolsó 
min. kimutatás (aug. 11 szerint előfordult: egy rlllikór- 
eset, harmincz serlésorb' iczosot ós tizenhárom sortósvész- 
eset. A sorlésorbáncz különösen Bisztricskán, Draskócz- 
dolinán, Kelemenfalun és Alsőslubnyán, — a sertésvész 
pedig Tólprónán, Nedozoron és Kaks' i lépett fel járvány- 
szerücn a sertések közüli.

Vipera csípés Kurinszki Mihály né tó: pró na i asz- 
szonyt a mezőről hazatérve lábán \ipora csípte meg. A 
szegény asszony néhány lépést tett a csípés után, amire 
hirtelen rosszul lőtt és eszméletlenül terült el a földön. 
Arra haladó lótprónaik találták meg és vitték haza, ahol 
sebét kitisztították. így is egész teste feldagadt s vér- 
mérgezésnek minden jele mutatkozó... A gyorsan érke
zed orvosi segélynek sikerült öl megmenteni.

TŰZ Veszedelmes tűz pusztított a múlt hét 
szombatján éjjel Dvorecz.cn, ahol Kontselc Károly házában 
keletkezett a tűz. Daczára a kéznél levő segítségnek a 
Kontsck Károly házán kívül még öl ház lotl a tűz 
martaléka. Némi inogni .tg! itásul szolgál a veszedelemben, 
hogy az elpusztult liá/ik és pajták biztosi..a vol'nk.

Női kereskedelmi tanfolyam. A késmárki ke
reskedelmi társulat ezen tanévben is rendez nőikért sko- 
de’ t«i taníolyamot amelyre f. é. aug. hó 30-ig fogadnak cl 
jelentkezésekéi. A tanfolyam 10 hónapig tart és azokat 
veszik (el, akik a polgári vagy (elsőbb leányiskola négy 
osztályát elvégezték, esetleg felvételi vizsgálatot lesznek. 
A tandíj KK) korona. Bővebb fefvilágositást niujt Bcloczy 
Sándor felső kereskedőim isk. igazgató Késmárkon.

Teheti az amerikai. Zsolnáról iiják, hogy a 
grót Zay Milós-íélc zay-ugróczi botgyárnak a zsolna 
kiállításon levő egész nagy botgyiljteményét, úgy ahogy 
van egy gazdag amerikai ember ve. e meg.

— A népiskolai tanítók figyelmébe. Az összes 
ankönwek és iskolai nyomtatványok ugyanazon árak 

és teltételek molloll, mint a kiadóknál, valamint irodai 
és iskolaszerek kitűnő minőségben olcsó árakon szerez
hetők be, Moskóczi Forenozné papír- és könyvkereskedésé
ben Tiróczszentmártonbnn.

Szerkesztői üzenetek.
— Dr. Cz S. Koritnicza. Szives látogatásának előre is 

örvondok. a továbbiakra nézve pedig belenyugszom. Jó lesz az 
akkor is. B. E. Temesvár, légedet intett meg G. és mégis te 
agy a legjobban találva. Különben én megvagyok elégedve, 

üdvözlünk G. M. Budapest. Tessék csak jönni.
Különben a  tót hazafiak csalárdságát maguk a zsolnaiak j ZnióvArayAn sőt Turóczszontmártonba is jönnek nyárt tartóz- 
is m ogonlik már. A V. V. kosurll liánéi... paimsZOTa c!. i ko,1Asra. i ,e j* i ,n  sietni, mert itt már nemcsak biisöltiink de

is. Általában azonban a szép őszi napok néha október 
égéig is eltartanak. A \ iszontrálásra. -  H. J. Norderney A 

küldött üdvözletét viszonozzuk, azt 
ível és kedvvel térjen onnan haza.

Sz. Á Debreczen. Fömunkatársunk köszöni - A telcpathia* czimil

hogy magyar emberekkel eszközöltették ki a képkiállitás i f /̂tunk
engedélyezését és amikor az engedély már megvolt, egy i v6gé(jJ tu ....................
magyar érzelmű kiállító képét sértő módon utasították I morajló tenger partjáról 
vissza csakhogy a kiállításnak tót jelleget megőriz h ő s-. ^jv.;nva) hogy friss életen' 
sék. No do mindebből is az tú'iik ki, hogy azok akik ^ Debroczen. Főműnk: 
a zsolnai kiállítást rendezték nem voltak tisztában Jl | Czikkely érc vonatkozó elismerő és üdvözlő sorait A czikkol 
tlirőrzszonlmártimiakimk csnlnfiintaságával. I'.-.ÜK kl1 m,m fővárosi körökben is talált ináitánylásra — De a jelzett kön, 
tartanak mos a maisuk szám ára ininrlnn kiállítási tisztséget. | M||| írk „ ,
Immun meghallgatták volna n ásóm tól..» varmegyék 
ér.lokl.'itlü ölöméit is azok szívóson (.'SriUgoaitást nyuj- 
iattak, tinii lm megtörténik, nőm kolU.no most kószánkul- 
liiok. ’l>0 hát saját kárán tanul a magyar! Bár tanúin:, 
ebből is.

i érkezett meg.

Felelős szerkesztő : l l c r o r v .  C í y i i l n .  

Főmunkatárs: l l i i u l l  4 Ú i i o m



F e l v i d é k i  n i r a d é

Elsőrangú gyógyvíz!
A m. kir. belügjrmjn 36890 902. sz. re n íe lilM c i „dg,forrásnak

minősítve

a Málnási „ M A R I  A “ gyógyforrás
kiváló köptető és etvágyemelő. természetes alkalikus sós savanyuviz,
mely <lr. M ankó Vilmos, a niagv. tini. akadémia tagja és a 
budapesti II. kér. állami füreáiiskola ehémia tanaranak vegy- 
clemzésc, és dr. K u t h y  Dezső budapesti egyetemi magántanár 
és az .Erzsébet-királyné Sanatorium" igazgató főorvosának, 
valamint több tekintélyes orvos, u m. dr. Flechtenmacher, dr. 
.lózsa Ernő stb. véleményei bizonyítványa szerint a luchitscho- 
vitai Auiandbrunnen . a gleichenbergi Constantinuuellc. az etnsi, 
sőt a világhírű n i c d e r - s e l t e r s i  vizet hatásban jóval fellll* 

múlja és igy sikeresen használható: 
a torok. gége. légcső heveny- és idülthurutjainál, a 
tüdö-tuberculosis minden stádiumában, gyomor s bélhu- 
zam hurutos bántalmainál. vérszegénységnél, köszvény 

és izomcsuznál.

K a p h a t ó: T II 0 )I K A M I L 0 S
fűszer-kereskedésében nagyban és kicsinyben.

I g e n  fo n to s  a g a z d a k ö z ö n s é g r e !

idei Anyarozsot,
szépen szántva korlátlan mennyiségben 8 0 -  100 
koronáért m éterm ázsánként vesz Gazdik János 
gyógyszerész Körmüczbányún. Szállítások 

W *  *  ?; *  f f f  f  f  W ?  *  *  -f -f *  három kilótól fölfelé a  vevő költségén men-

éM'ké.jk.'kk k k k k k k  k  á  k  k  k k. k

Thierry A.
gyógyszerész BALZSAMA

a legjobb d iátikus bázigyógyszer
emésztési zavarok, gyengeség, rosszul-

f e j lét, gyomorégés, felfúvódás, köh <;•••.
görcs ellen, nyáikaoldó, tisztitó hatású. 
12 kicsi vagy •! kettős palaezk bér-

Mi! iy mentve ládával együtt 4.— korona.
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A« li£L°I£SJ Pregrada. Rohitsch savanyuforrás mellett

:j Ií1d ecbter Balsam V alódi csak az o ldalt álló apácza-
•* #c»-'!•»«•■-AHtlUU védjegygyei.

r. .11̂  mPregnái Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál
magával vinni.

Thierry-féle valódi Centifolien kenőcs
a legerősebb húzókenőcs, teljes tisztítás által 
faj dalom nélküli, gyors gyógyuló hatása van, 
elállit puhitás által minden bejutott idegen tes- 

.- tét. Turistáknak, kerékpálosoknak és lovasoknak 
 ̂Hözhetetlen Póstán bérmentve 2 tégely 3.60 K 

Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. Pregrada. 
' v *í * ~ Rohitsch savanyúforrás mellett.

Óvakodjunk a hamisításoktól. Valódi csak minden tégelybe 
beégetett védjegygyei.

Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál magával vinni. 
Központi raktár Török J. gyógyszertárában l.udapesf, -  
Mittelbach S gyógyszertárában Zágrábban — és Brady C. 

gyógyszertárában Mécsben.

Unghváry László “ S r s|Czeglödan.

S Z Ő L Ő T
szállítok rendkívül édeset és zamatosat elsőrendű minőségben

POSTÁN

Borszőlőből
periig Mézcsfelnér, Kadarka. Kövidink Stl). a jnkiió a teljes

beküldése mellett az írszág iiármei
nentve 5 kilós ládában 2 kor 30 fill ért.
;eszőlőből zept.

fehérs 
— I •>-«> n

aszláhóh
kezdve

lönként 2 kor. 60 fitt
ályból ti faj. 

szinte
csemegeszőlők 
szept. 1—10-én

tve 5 kilónként 3 kor ért.
vevő 5 kilós csomagh z 17 fi érrel o csóhban

jut, mint ha azt utánvéttel kiildeném. Épen ezért postai 
utánvét mellett egyáltalában nem küldök szőlőt. Egy 
szállító-levéllel láda szőlőt is leliet küldeni, mely esetben 

fillért takarit meg a rendelő, vagyis ennyivel kevesebbet 
küldjön be 3 láda szőlőért.

VASÚTON
10 kilós láda és 5 -1 0 -  15 kilós 
ikbán kilónként 28 fillérért.

piros és fehér saszlábói 
agyságu láda és

Borszőlőből £ 
Csemegeszőlőből ,!
kasokban 36 fillérért.

Muskotályból
a ládákban 44 fillérért
Az 5 és 1" kilós ládáknál, valamint az 5 kilós kosaraknál 
az elegysúly tiszta súlynak számittaiik, inig a lo és 15 

kilós kétfülii kasoknál a tiszta szőlősúly lesz számítva és 
külön lesz a kas ára a rendelő terhére 50—60 fillérbe el- 

ámoiva. Mindezen kosarak az elküldés után a rendelő 
tulajdonát képezik, azonban mint sajátjukat több izbeni meg
töltés végeit hibátlan állapotban és bérmentve újra meg újra 
beküldhetik.

A vasúton mindig szebben, üdébben és mint gyorsáru 
sak oly hamar érkezik meg a szőlő, mint a postán és ilt 
szállítás olcsóbb is 2—4 fillérrel kilónként. Épen azért 

tessenek többen összeállani és együtt 50—luo kilót is 
tndelni. — Ha t. megbízóm egyszerre .'iOn—GOO — l"O0 kilót 
tndel és rendelését betenkint többször megismétli, megfelelő 

engedményben részesül.
A vasúton való küldés esetére az érték felerésze előre 

kiüdendö be Előleg nélkül rendelést egyáltalában nem fogana
tosítok Vasúti szállítmányoknál a fenti árakban a lelkiismeretes 
csomagolás, a vasúthoz vitel, a szállító-levél és a kővezetvám 
költsége is benfoglaliatik.

Fentieken kívül mindenféle gyümölcsfából nemes ojtvány. 
gyümölcsfavadoncz, sima "s gyökeres vessző, továbbá gleditsia 

akáczfa is kapható. Nemkülönben saját termésű, kitűnő 
minőségű új és o borok hordókban és palaczkokban. I osék 
mindezekről árjegyzéket kérni.

uek, a csomagok azonban az eladó által bér
mentve küldendők be.

teljes tisztelettel

Gazdiig Jdnos.
A  R ic h t e r - f é le

LINIMENTÜM CAPS. COMP
H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r  n

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsölcsűi alkalmaztad!* 
köszvéoynél, csúznál és necbilisthtl.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
fg- - ' - I óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a Jsrgsny" védjogygyel és a„Riciler"ezég- 
jegyzéssel fogadjunk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k.

legtöbb gyógyszertárban kapható 
T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél w/ 

B u d a p e s t e n .  /
F iic h te r  F . A J .  é s  tá r s a ,

C8&8Z. ée k lr . u-lvor1. e z á llító k . „
_ R u d o l s t a O t .  .

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

és Schöiaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

k xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
K  ¥

g Fedélcserepet g
k
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Ö elsőrendű minőségben és jutányos 
p  áron. készleten tart
% T E N Z E R  N f l T h f l N
p  Turóczszentmdrtonban
p  (a kórház mellett.)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXK

E gy  H a y e r  L e x ik o n ,
III. K iadás ,

ig e n  o l c s ó  á r o n  k a p h a tó .

Megkeresések a kiadóhivatalban.1

<HXHKXHKHXXKXXKK:
J  A n. é. közönség szives tudó- 
f  m ására hozom, hogy

r s z ab ó ü z l e t em e t
lioschan Ignácz volt Helyiségeibe
(Főtér, G raber Miksa és Fia mellett) 
áthelyeztem .

A közeledő őszi idény alkalm á
ból felhívom becses figyelmtlket — 
dúsan felszerelt rak tárom ra, mely a 
legujabbdivatú és angol szövetekből áll. f i

S P I T Z  K t f R O L Y  §
férfiszabó

Turócz-Szent-Márton. X

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
28(5. s/.áin 1903.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. Mez. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a tok. 
i turóezszentmártoni kir. járásbíróság 1901. évi V. 207 
szánni végzése következtében Dr. Vanovics János ügyvéd 
által képviselt S/.tanó Pál és társai javára Nőiesé 
község ellen 34ő kor. 20 fill. s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 700 koronára 
becsült fecskendő teljes felszereléssel ogylltt nyilvános 

árverésen eladatik.
Mely árverésnek a tsztinártoni kir. jbíróságnak 

V. 207/6 1901. sz. végzése folytán 34f> kor. 20 lill. 
tőkekövetelés, ennek 1899. évi szept. hó 2. napjától járó 
ő% kamatai és eddig összesen 90 kor. 20 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig Nolcsó 
községben leendő eszközlésére 1903. évi szeptember hó 
4tk napjának d e. 10 órája határidőül kítiizetik 
és aliboz a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak 
meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. 
t.-ez. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is el fognak 
adatni.

Kell Tsztmártonban 1903. évi aug. hó 12. napján.
Záthnreczky Jenő

járásbíróság! végrehajtó.

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
530 oldal terjedelem.

Eliot György. M ID D L E M A R C H . Regény
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.

Kiadta a „Kisfaludy Társaság11.

4 kötet Ara 8  frt helyett 3 frt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Uyörgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind liliomán ár 
nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van

A S Z Ö G H A J U , Orosz regény.
Fordította: SZIOETHY SZAMAY E.

A z  itt felsorolt m űvek, a m egjelölt arakban 
utánvét mellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren

delhetők meg.

Kizárólagos
gyártói

• h  K  k
RUHA-MOSÁSHOZ 

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

Mosóintézetekben, háztartásokban a 
legkedveltebb ruhakékitö. 

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

1.2 üveg 1 kor.
Ka p h a t ó  ml ndenf l t t .

__ __ i Utánzatoktól óvakodjunk!

H 0 C H S 1H G E R  T E S T  V E R E K  v e g y é s z e t i  g y á r a

Kiadótulajdonos őzv. Moskóoil Perenczné Nyom. a turóczszontmártoni magyar nyomdában. — Moskóczi F.-nó.
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