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Ujtótok mozgalma.
Az országnak ez az áldatlan lörvénykivüli, 

anarchikus állapota mind busásakban termi 
meg a maga keserű gyümölcseit, amelyek kö
zött nem a, legkevésbbé mérges az, hogy a 
nemzetiségek vakmerősége oly fokot ért már 
el, amelyen ha még túl akarnának menni, már 
csak a statárium, a kivételes állapot segíthetne 
úgy a hogy a bajokon. Csendesnek látszik 
ugyan minden, de a professzionátus izgatok akna
munkája azért lázasan föly s a mint az Ausztriá
val való konfliktus komolyabb fordulatot ta
lálna venni, magunkkal szemben találnék a 
már most is a magyarfaló Luegernek és osz
trák kompánistáinak tapsoló tót túlzókat, 
akik, mikor az a chlopyi napiparancs meg
jelent, örült kalamajkát járták cseh testvéreik
kel nffeletti örömükben, hogy a magyar nem
zetet megalázták és hogy már közel van az 
az idő, amikor a császári sereg oltalma alatt 
portyázó hiénák a magyar vidékeket bekalan
dozhatják, amint anno Domini 1848 Húrban 
és társai tették. j\  Felvidék gyáraiban alkal
mazott cseh tisztviselők és munkások megve
téssel és szánalommal beszéltek a magyarokról, 
uralmuk végéről s a magyarnak szégyenpirral 
kellett ezt hallgatnia és nem akadt, aki ezt a 
perfidiát megtorolta volna.

Voltak s vannak azonban, akiknek mind ez 
is kevés: akik a „Národnie Novinvt", amely
nek egyre-másra vannak izgatási perei, túl- 
konzervativnak tartják és gyorsabban óhajta
nának czélhoz jutni. Ezek az u. n. ujtótok, a 
fiatalok, a tót omladina, akiknek föfészkei 
Szakolcza, Rózsahegy, Morva-Osztrau stb.

Az ex-lexes zűrzavarban ezek a tót omla- 
dinisták sok mindenen törték a fejüket, éppen 
csak olyanon nem, amit nekik, mint magyar 
honpolgároknak, hazafias kötelességük paran
csolna, E tót gigászoknak gyenge már az öreg 
vajda, Mudroíi P á l ; Pietor Ambrót magyar 
részről is kedvelik némelyek, rokonszenves 
egyéni tulajdonságai miatt; Húrban Szvetozárt, 
az ö rapszodikus szereplése miatt már csak 
a kir. ügyész veszi komolyan; Skultéty József 
a tudományos könyveket bújja s a Magyar 
Tudós Akadémiával levelezést folytat; Csajda

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

Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

György élezeken töri a fejét, a nagy politi
kába nem szívesen avatkozik; Dula, Hálássá, 
dr. Vanovics stb. ügyvédi praxisukra helyezik 
afősulyt,— szóval, Turóczszentmárton, a „Nár. 
Nov.“, a „Zsivena" skartba való, jöjjön egy 
uj, erélyesebb, — őrültebb régimé. S nagyot 
gondoltak a fiatal tót óriások s összegyüleke- 
zének Zsolnán, a dr. Makoviczky orvos laká
sán. Ha jól tudjuk, sem a zsolnai, sem a fővá
rosi sajtó nem tett említést erről a konferen- 
cziáról s mi is csak a  prágai „Nase Dóba" 
révén értesültünk róla, amely körülbelül eze-| 
két írja:

„Nemrég a ldaszisták, a csehbarát Iilas 
körül csoportosuló tótok tanácskozásra gyűl
tek össze Zsolnán dr. Makoviczky orvos laká
sán s ott megbeszélték a tótok legégetőbb 
szükségeit. Az ujtótok nincsenek megelégedve 
a turóezszentmártoni „Národnie Noviny" embe
reivel s ennek ezen összejövetelükön is kife
jezést adtak.

Elhatározták, hogy magánúton és a nyil
vánosság útján oda fognak hatni, hogy a 
Zsivena tót nőegyesület titkári állásáról Húrban 
Szvetozárt elmozdítsák s az egyesület élére 
olyan személyek kerüljenek, akik nagyobb 
munkásságot fejtenek ki.

Kimondották, hogy a tótoknak egy ujtót 
politikai lapra vau szükségük. Miután a rózsa
hegyi „lüudové Noviny“ megszűnt, a Budapes
ten megindított s Hodzsa Milán által szerkesz
tett „Slovensky TyZdenník" (tót hetilap) czimU 
hetilapot fogják erre a czélra kifejleszteni. A 
cseh-tót nemzetegység csehországi és morva
országi barátait felhívják, hogy a „Slovensky 
T^zdenník“-töl ne vonják meg a támogatást, 
legalább a mig az a kezdet nehézségeit legyőzi.

Végül elhatározták, hogy az ujtót párt 
közlönyében, a rózsahegyi „Hlasu-bm  az úgy
nevezett „tót nemzeti párt" (a „Nár. Noviny" 
pártja) felhivassék, hogy életjelt adjon magá
ról, a tót nemzetiségi orsz. képviselők pedig 
felszólittassanak, hogy kerületeikben a tót 
nemzetiségi mozgalmat ápolják."

Hogy pedig az ujtótok pártjának kisze
melt orgánuma, a „Slovensky TyZdenník" mi
lyen fajta lap, azt egyik közelebbi vezérczik-

Hirdctések legjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket eredeti árakban minden 

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

kének hű, szószerinti fordításban való bemu
tatásával akarjuk demonstrálni. íme a czikk:

„Sloodcl, vg ste lu cudzi? (Tótok, ti idege
nek vagytok itt?) Tótok, ti még szántjátok a 
köves dombok lejtőinek kemény talaját? Ve
rejtéketekkel öntözitek még az hazai földet? 
Eltitkolt könnyel szemetekben, mégis küblitek 
fiaitokat a katonasághoz ? Még adót is fizet
tek? Amit kezetek munkájával keservesen 
kerestek s amit megélhetésetekre kellene hagy
notok, azt ti elvonjátok szájatoktól és viszi
tek a forintokat, a tízeseket, a százasokat az 
adóhivatalokba és az állam pénztárába? Ugyan 
minek mindez, kedves tótjaim, hiszen ti ide
genek vagytok, idegenek azon a földön, me
lyet ti megműveltetek, idegenek vagytok a 
faluban, melyet ti építettetek, idegenek vagy
tok, nem tartoztok ide, ti csak tűrve vagytok,

I részvétből, mint a beteg, gyenge, vert kutya.
Tudjátok, ki beszél igy? Jgy beszél az 

az ember, akit a szerencsétlen sors a magyar 
miniszterelnöki székre ültetett. Neve Tisza. 
Tisza István. Gróf Tisza István. Pár napja ül 
már a nyakunkon és előtálalgatja programm- 
j á t : „Hazánk eme idegen ajkú polgárait elődeink 
őszinte szeretettel fogadták az alkotmány erő
débe." Idegenajlcu polgárok, azok ti vagytok 
tótok, szerbek, románok, németek. Ti azt gon
doltátok, hogy hazátokban itthon vagytok. Ti 
azt hittétek, hogy a ti földetek igazán a tietek. 
Hogy a ti szántóföldjeitek, legelőitek és bar
maitok tényleg a tieitek. — Idegenek vagytok 
ti itt s csak nagylelkű szeretetböl szívjátok 
a magyar levegőt. Mert ez bizony szere te t! 
Gyermekeiteket tót dal miatt kidobálják az 
iskolákból. Hát nem szeretet ez? Szavazatai
tokat a választásoknál meghamisítják. Hát nem 
őszinte szeretet ez? Nagylelkűen megengedik 
nektek, hogy az adókat fizethessétek és hogy 
önérzetetekben sértve ne legyetek, nemcsak 
az állami, de községi, nemcsak a közvetlen, 
de a közvetett és fogyasztási adókat, háztól, 
földtől, segédtől, hústól és kutyától. És vájjon 
képesek vagytok-e eszetekkel felfogni azt, 
micsoda jótétemények ezek ?

így mutatkozott be nekünk gróf Tisza 
István. Egyébiránt elég ügyesen fejezte ki 
magát. Kiilömbséget kell tenni — azt mondja
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Ir ta : Sróth Péter,

M eghalt. . . nem ! .  . .  Egy undok orgyilkos tőre 
Oltotta ki drága szent életét.
Ki hitte volna, hogy ily szörnyű módon 
Fizeti meg emberszeretetét ?!
Kifürkészhetetlen titka a sorsnak,
Melyre szív s ajk nem ént feleletet,
De Klió fö l jegyzi örök lúgjára:

Megátkozva! az átkozott nevet.

Hazánk szent földére, midőn először 
Léptél, — a magyar szó zengett feléd.
S a szóban a magyart, a magyarban a szót 
Szeretted meg s nemes jellemét!
Zúgtak az ágyúk, harsogott a zene 
S  lelkesülni láttál egy nemzetet,
Mely —- ifjú bájban tündökölve látva - 
Viszonzásul örökre megszeret!

Oh! Te legnemesebb, nagy királyasszony,
Te neked mily sokat köszönhetünk!
Mikor már nincs csak ellenségünk: szived 
Felénk hajol s tanulod a nyelvünk!
Két szép gyermeked Budára felhozod,
Hogy a szivük s lel kök magyar legyen! 
Készíted a nagy m ű’t hazánk javára,
S  áldják dicső neved — völgyön, hegyen!

S  ennyi érdemért, —  micsoda jutalmad?
A tövis koronát, — gyémánt helyett — 
Hordani fejeden egész életeden,
S  nem lelni fe l nyugodalmas helyet!
Oh! Hisz boldog talán csak egyszer voltál 
Koronázásodnak fényes napján ?!
Bárcsak ne hatnám, bár igaz ne lenne, 
Hogy az Eg sem könyörül fájdalm án!

Ki fen költ fiát gyászban elveszíti, —
S  érte bolyongva nyugtot nem talál!
Ki velünk siratja a haza bölcsét.
Kitől testvért ragad el a Indái.
Kinek szive, lelke bánattal teli.
Kit bősz csoport elitét, mert igaz!
Kinek durva kéz keblét általdöfi!
Elég . . .  a példa fá j . . . Erzsébet az!

Oh, de mi ez a mi Nagyasszonyunkért ? 
Kinél jobbat s szebbet nem szült század; 
Örökké fogjuk áldani Istent, hogy Szent 
Erzsébetért ott hagytad hazádat!
Megjelent közöltünk, mint fényes csillag. 
Bevilágítva a szép magyar eget!
És a végzet úgy akarta ismét,
Hogy árván hagyja a hű nemzetet!

Amnestia, béke és kiegyezés,
Hirdetik örök alkotásaid!
Szeretni hazát s nemzetet lángolóan 
Minden időn nagy szellemed tanít!
Igen! Mert hazánk' hazádnak nevezted 
S rokonérzésünk a világ tudta 1 . ..
S  azt is, hogy jobbot nyújt nemes hitvesed: — 
Drága szived aranyszála fon ta !

Nem látunk többé — legédesebb Anyáid;!
Ki utószói4 jövél ünnepünkre ;
S megcsillant még egyszer forró szerelmed.
/I nagy Caesar lelkes beszédére!
Isten veled! . . . Legmagyarabb királyné! 
Feledni Téged soha nem fogunk!
Oh! Imádkozzál érettünk az égben, —
Mert, ki tudja ? . . . lesz-e még vig napunk ?!



F e l v i d é k i  H í r a d ó

— a j;iinl)-»r, szolgálat ra kész és a lázatos  nép 
és  azon nép  között,  amely eh-gviletlcii . Az 
te rm észe tes  : a farkas  jobb szeret i a buta kis 
bárány kát .  mint a bátor  oroszlánt.  ( ’sak e n g e 
d elmesek  le gye te k  s ha pofont kaptok ,  t a r tsa 
tok o.la arezo to ka t újra Hogyha m eg rág n ak ,  
csókol já fok meg azt a lábat. „Az izgatok ellen 
te lje s szigorral fog el járni az illám.“ Megint 
azok az izgatok. Hát kik a z o k ?  Ali. mi már
tudjuk,  kik azok  ? A ki re azt mondja a ............i
zsidó, hogy izgató, az izgat". Dr. Markovies 
izgat**. Válások izgat**. Veszo lovszky izgat**. 
Hogy is ne. hiszen Markovies sze rvezge t  a 
nép  számára fogyasztási s zö v e tk eze t ek e t  és  a 
zsidó" koldusbotra  j u t : izgató. izgat*)! <> kiváltja, 
hogy tót u d ó könyveeskék  le g y en ek :  izgat*), 
izgat*') ! Vagy ti. es b á r k i : ti a magas  ad*’»k- 
k a 1. az uzsorává!, vagy a sz*>!g\tl)irói s zem re - 

. . L! . g e d v e ?  lzg;t tó.
izgató ! No bár. nem úgy. Tisza úr. A tót nép 
nem talpnyaló szolgaesorda.  a ki Önnek  k as 
té lyában kezet fog csókolni. A tót nép csak 
egységes  és el van nyomva 
Mi együt t érez tink.  Hogyha 
a tótot.  érzi azt  a liptói tót 
szik minke t s ze l ídekre  és 
osztályozni. Mi valamennyi* 
vagyunk

dr. Czamhcl >. lelkesen ki kel: 
a/. * Ilon. Imgy a lótok a cseh irodalmi ny elvel a ina- 
_ ;k. ii.*k lekinl-*'k. A t*'*i nyelv önállósilá'át azzal akolj.i 
meg. hogy a történeti fejlődés a tót nyelv önállósítása 
mellett szól s azonkívül, hogy a tóiok érdekében van. 
hogy a tótok magukat a i-m Ii nyelvtől emnnczipálják s 

/ eddigi cseh-tót nyelvzavarból kieviezkéljenek.

jo ga it  követeli .  
Jozsonvhan ütik

ezélozza is. Jól tudja Milán llo.lza is. hogy éppen a lót 
nép énlekében vesztegel a oellulosegyár, mert ez első 
sorban esebeknek atilla kenyeret, lia mostani szerveze
tében meghagynák s azonfőiül még ó|y elemekkel iné- 
lelyezné meg a turóezi lótokat, amelyek már a „Tyz- 
dennik*- iránya után Ítélve is. jobb ha otthon maradnak 
Cselt- és Morvaországban. S hogy a len. a kender tér- 

elv kettősség * eseh-tói iro- melésc. de különösen az okszeri’, marhalenyészles még 
a gyári munkánál is kedvesebb, mert egészségesebb s 
terinéi)/.etesobb foglalkozása a lót népnek, ezt ez a nép 
is tudja, no tartsa tehát olyan butának ezt a népet, 

ilyen ÍÖrmedvényekre akár csak egy perezig is 
bederiisen. S a ki bikákat, lajmarliát hoz be a nép 
közé. az nagyobb szolgálatot tett és tesz a népnek, mint 

-I a Milán llodSa fajtájából, akiknek logi
kája is körülbelül olyan, mint aminönnk a minap a Ve- 
szelovszkyél mondták a képviselőbá/.ban. Árvában, mint 

Holtuk, az egyik orsz. képviselő bankokban lebzsel.

He *> elfelejti, hogy ez
dalmi kölcsönösségn véltünk* Íernícszcléböl folyik s 
al)l*ó| iv hogy mi egyedül gy engék vagyunk. Ezen 
gy eng- M-günk mind inkább arra lóg késztetni bennünket, 
hogy .* cseh nyelvhez inéi: jobban liozzáMinuljunk. ba 
(•'.*!. niegs/.i vleljiik kulturális szükségeinket 
tél-záz.-el**' történeti lejlödé'. ..... ly *lr. ( za
. ....... I*i« .* mn mint urna. szintén csak nemzetiségi érdé-j ezer lót
künk elbm szól. Az a hjlödés azért vett oly irán 
mert a csehek befolyás:* irycngüll s felülkerekedett 
iiiairyar In-tóivá'. De ki m,>mlbalná e körülményeket 
i.i Ivvokiek mi nemz''i'óiri eleiünkre nézve ? lapp j egy másik akasz.iófákat farag a tót bazaánilók számára, 
megtör liiva. azokat a k*">riibnéiiy eke) kedvezőtleneknek de a népért egyik sem tesz semmit, ergo — pokolba 

* . i< ,in!*-ni - l'glelelth */. a határuk volt, hogy egyes I velük ! Turóezban jövedelmezőbb keresetlorrásokai igve- 
!•'*!•• i,ai * ia iy .M'lib cllenláilásja buz.dilottak épp c körül- kéznek megny itni az „urak- , akik közölt egy orsz.
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vekkel 
i. a ki

szemben s a nemzetiségi ligy érdekében. Az i képviselő is van. kinek
a tótok művelődéséi akarja

Hiába jg y e k -> *li'ani. kei!, hogy megakasztani igyekezzék azt
légei let le n ek  re

la tejgazdaságot lakóhelyén, 
liirté- [ honosítanak m ega megye 

k farizeusok, népámitók.

neje szeméi yesen vezeti 
gyönyörű marhaállomány! 

ifrUletén, de azért ők is 
lóhát pokolba velük.

És valamennyien  tuda tában vagyunk  an- pártját fogva

ti fejlődést, amelyet dr. f'zambel a tót nyelv
■i*'g*-*l*'tleiiek | :á'.a :n* li.-tt !elb<*zotl. vz •• álláspontja és a magyarosi- j <’sak a cseh pénzért hazudó és ámiló tói lapoknál talál- 

-Módik egymást. Mi, a z  iiirynevez.it! esebbarálok j lialó meg a tótok igaz üdve. -  Vagy olt van a „Nár.

nak. hogy nem el***leiteknek -ősz in te  szeret  
tóból" élünk, hanem elünk  abból, amit k e r e 
sünk.  Mi nem a ti sze re te te kbő l élünk, hanem 
élünk gy ű lö le te tek n ek  d a c z á r :. Arra sem j á t 
szunk. hogy mi volt eze r  év  előtt.  Amire 
szükségünk van, azt ak a r ju k  és  azután tö r e k 
szünk. Tót*>k. adjatok  g ró f  Tiszana'k feleletet  : 
vál lat a váll hoz, egy másközti egye té r té sben  
támogassá tok  egym ás t és ha légy száll az 
orro tokra , ne büszkélkedje tek  vele. hogy légy- 
vau az orro tokon, hanem k erg essé tek  el.

É> . /' •/',<• .• I t n n  r / i ' / 'iu , , / , - !  Mi ii ozza ta r tó - • 
zunk Magyarország polgárainak kö te lék é in 1, 
mi tisz tesseggel  teljesí tjük polgári k ö te le s s é 
geink t. Mi pár ta tlanul  követe ljük  he lyünke t 
Magyarországban.  Klválasztliafatlan részét  k é 
pezzük -István ko ronájának .  Mi oly hazafiak 
'a g y u n k ,  hogy a hazának  áldozatot hozunk 
és nem kívánunk tőle províziót, hasznot.
Mi soha egy tö rvény t sem sé r te t tü n k  meg, 
mi törvény es  al apén  •■lünk, ezen szenvedünk. | 
mi mindéit polgár  számára egyenlő e lő n y ö k e t '  
akarunk, a m agyar  magyarul, a tót meg tótul j 
boldogulhasson e hazában. Mi nem vagyunk  
idegenek,  a mi tö rvényen  alapul*, óhajainkban | 
az*.n Magyarország  eszménye él. a,melyet ö n . j 
Tisza úr. s az ön elvbaráta i a tönk szé lére 
j u t t a t t a k . *

N *s. aki ezt a legvadabb dem agógiáva l  | 
telitett .  izgat**, hazug iilippik.it a gr. Tisza 
István min iszterelnöknek  nem zetiségi p rogram fii
jával összeméri ,  az legot t tudni fogja, hogy 
mifajta lappal vau itt dolga, ( i ró f  Tisza István 

itt lakó idegen, vagyis  más  [ n m  m a n i / a r )  I 
a jkú népek ősi jógá iró l beszel t és  amit e né- 
peknek.  mint őke t j o g  es tö rvény  szer in t m e g 
illető! programmbe-/. ,-dé lien Ígért, az olv mél

:*ii'/.iinl politikai törekvéseké! X"v.“ egy érdekes Ilire, tmielyben „.-I hol Ilothschildtől

Tiit lapok krónikáiból.

propagálunk. Mi csupán a lóa.k művelődési iörek- inni félne,k- czim alalt azl újságolja ez. a lap. hogy 
-*'ii tarjak szem előtt . . .“ londoni Kotliseliildok bárom hónap elöl' nagy területeket

il"gy 'ni mindenben dr. í'zambel pártján vagyunk, vásárollak a Kaukázusban, amelyen pelroleumforrások 
t velünk együtt a ttiróez>zenlinárt"iii irányadóid) tót vannak. Orosz ezégek prolestállak ez ellen az orosz 

irók i>. a '.! nooi-lainiiik sem I.* II. kormánynál s ez tudtára adta Rolbscbildnak, bogv zsidó
ember nem lehet tulajdonosa annak a területnek. így 
hát ez a terület uj árverés alá kerül, hám-lám, a hatal
mas Oroszország is megnézi, kit bocsásson be területére, 
kit ne : s ennek az állítólag oly gyenge, oly tehetetlen 
Magyarországnak rossz néven veszik, ba területét meg
védeni igyekszik az oly elemek inváziójától, amelyek 
eleddig mindig veszedelmeseknek bizonyullak! Nálunk 
szabad legyen a vásár morváknak, cseheknek, akik 
nyíltan hirdetik, hogy a mi tótjaink egy nép, egy nem
zet velük s mint ilyen, csak ellenségesen viseltethetnek 
a magyar nemzet ellen. IIá: ha az oroszoknak a maguk 
hazájában joguk vall parancsolni, talán a magyarnak is 
ez a joga magyar hazájában ? Mert a Titrócz völgy.• is 
csak inayynr lold volna falán ?

lányos volt, hogy
e légedet t ve i .........
teker  sürgőm-.  I>

limllázitól;) s 
Tiszti ht -s /édében  
4 le előfizetési 
nyi lvánvaló, hogy 
m eg ren d e lé s re  i 
az u j tó loknak . ;» 
nek oly.inny ira un 
nak fogadták.

* * *1 * g ~Nár. Nov “ is m<-g-
!i 'Zav.tk után csak  a  tol- 
Iní’ .a bu ric oknak (izgatok, 

et nem te tszhe te t t  a 
‘öllek a lapnak,  amely évi 
ú ié r l k íná lja  magát , tehát 
i"in a magit e re jébő l,  Imiiéin 

'■i öZt a poli tikáját ,  .amely 
cseh-tó t nemzt- legysé g  hívei
g lf t szo tt "gy le ib journa ljuk

A tótok a cseh nyelv \

érdekes czikket olvasunk arról, hogy n

e x  i r o i l n l t t m  r l .  t, n t e n t / t  t i ö l  le  n e m  m o n d  h o t  n a k . Ez
( ''olnirs/ái: lián lanul*'» ligy in-ve/.ell ujló: " i- álláspontja. A
czikkely válaszul szolgál lapunk jele- Ml.mik a társa nak. dr.
< /.ambr l >amiinak. aki légitjal>l).in .. \ :" ’" k és nyelvük *
Slováei a ieli léé, ezimni'-l eir\ v.i'l.i ’■ t-'1 l-'iny vben

azt bizonyítja, hogy a ló,ok nyelv- 1.ülőn szláv nyelv
s nem a cseh nyelv dialektusa s hogy ez okból a  ló-
toknak vmimi közük a esel* nyel.liez é ' irodalomhoz.

Állandó rovatot nyitunk ezennel a ló: és általában a 
i'éni túlzók sajtójában közül! krónikáknak.

Közöltünk ebből eiryet-mást eddig i<, de mivel mos1 
napi/enden vannak ezen krónikák, csoportosítva őket. 
logl.'ilko/.llllk velük. A r Slnrensktj 'l)j ;,lennik" llllllt 
In ti számában egyszerre több ilyen hírre akadtunk. —
Az egyik az, hogy Areoifun/ipihen insé-g lesz a télen.
..Zabon, káposztán és burgonyán kívül úgy mond 
csak kevés szokott itt teremni s most ezek a termények 
I- _ - * 11_* b-iz.iinoi adtak. A nyári árvíz kövelkez.ményei 
i ' érezbelök s minden jel arra vall. hogy Árvában* Ínség 
!<■'/ .a télen.- S most jön a java. A cseh-tót néppárti 
lap i-y folytatja.: „Vollal.épen mi! gondolnak Abally és 

f Zme-d.nl urak. akik nem i ' röslelfik. hogy magukat 
t i . j i / n i e l t  képviselőknek nevezik V ! Kvn'd évre baj van 
\rválian s ök mit sem fesznek a nép érdekében, amely 

i mái'-már K•'■;•!«-1 • n magát ott lennlar:ani. Ahelyeit. hogy 
a bá/i. \airy írvári ipar In-boí'.alalá', l.ejlesz'éséi szor
galmaznák. \bbalVy úr pesti bankokban i I, /m eska l űr 

j pedig a t«’it nép igazi barátait a megyei gy illéseken 
al.as/.lólára való bazaárulókiiak mondja. A inig a nép 
az elfé-le iieiiiliánoiii emlir-rekef le nem rázza a nyaka

iról. eladdig mindig ínség lesz .Árvában.“ dolog lóhát
ige n egy>ze;ü. Válasszák meg ;iz árvái •tótok Milos llndza j 
lénylege' és Anion llieb-k exszerke.szlöl képviselőknek
- nyoioban tejjel-mézzel folyó Kánaánná változik ál azl 

| Árva kies. de szegény völgy e.
i n , m  i/t/éeel is baja van a ..Tvzilennik“-nek.

Teriinkével foglalkozva, kilíigásolja. hogy a hatóság a. 
kender, a len s inas ipari növények termelésére, marha-:

I !e:iye.szlrs|e s lejle.rmeb-'re hizlalja. Ivzek ugvan
"""l ! "kos lanáesuk. ,|, „Iva-ásuknál eszünkbe j 

j i'önaI a farizeusok, al.ik jámboran forgatták szemüket j 
' imádkoztak az mákon, de ba nem látták őket. javít- 
kan 'étkezlek. Ma oly nagyon szivén fekszik a turóezi 
uraknak a nép üdve. miért fosztották meg attól a szép I
1 1 ]'’ ' " I  " n e d v  ' a • • •dini..... gyár liiza.silaiia neki '  )
I - - > inillioniol érő gyár, amely ezreknek adna kenve- 1 
re!, c s a k  liliktri nekik, födolog lent termelni és bikákat 
l ' i '  -ni. Kgyibkénl ilyenek a magytiróltok és liberálok 
1"111 l' iiiitt. :i llép iránti rosznkarairól és farizeusság j 
r*'l ismerbeiiek rájuk. l-’.rre röviden csak azt lelielne,
-  ................................................ ■ I..J..WI Ivnki.úl linlóinl s/,'1 111. ,1,. »* "l*lk*lcs*’k- •'lil l-ánjáli íik, lm

M.-liál.\ Iióiui|i|)..l |ovilii) .MinL.il y

Elég a szó, jöjjön a t e l t !
Krlbelellen, hogy az ellenzék egy bizonyos része 

még mindig nem akarja belátni, hogy az. országgyűlés 
nem meddő szóvdiákra, liánéin komoly munkásságra van 
hivatva. Ország-világ hirdeti, hogy a hadügyi téren oly 
vívmányokat sikerüli elérnünk, melyeket ezelőtt félévvel 
maga a függetlenségi párt sem mert remélleni. s tinijük 
mindnyájan, hogy elérkeztünk althoz a halárhez. amelynél 

j minden hazafinak meg kell állania, ba esak nem akarja 
a nemzetet a koronával szembeállítani. S mégis mi 
történik V A képviselőházi ellenzéknek egy kis lőttedé ke. 

lejébe vette, hogy folytatni fogja romboló munkáját, 
mim! ezt miért? Kgyszerűen, meri nekik ugvE

I'"Iszik. Mert nem jár felelősséggel, vagy legalább is 
hiszik, hogy nem já r felelősséggel. \z  urak azonban 
'•silódnak. Az, amit ök lesznek, ‘az ország érdekeivel 
való frivol játék, amelynek vesztesége a nemzetre bárul, 
forradalmi riadói fújnak, holott forradalmai senki sem 
akar. liánéin mindenki a csend és béke után .sóvárog. 
A harmadéves katojiák alig várják elbocsátásukat "s 

|""''.-is. daczára a nagy nemzeti vívmányuknak, dac-zára 
issza vonásának, azok az urak nem 

ik. hogy az ujoiiczozási törvényjavaslat letárgyal- 
ig esak rajtuk múlik.ék. r.

ő törvényt a képviselők már annyira 
ák. hogy akár szó nélkül lehelne elintézni. A 
• • kérdésben a legnagyobb jóakaratot s előzékeny-

séi;e| lar.ilsitolla, de

A IHas czikkelychól k• • /• >111<i. ,-i belejezó részt:

v-i'labb, cseh pénzeit űzött demagógia 
alLlia lőg a töt nép józanabb, okosabb 

i ' /' ii. amely még Turóezban is lö.bbségben van. mégis 
/ --a I 'dl.-ii lennünk, hogy megismertessük olvasóinkat 

a/.ok kai a gaz. eszközökkel, amikkel ez a Sajtótermék 
állítólag a lót népért minden ellen küzd. ami magyar 
ré-zröl jön, még lia ez annak a lót népnek a le- jav ál

* Ne ül f*»S/,tntl:ik
*’•** ki/.árlak a/.l. Ii<

; 'öt a felvidéki tótoknak lii/.l.isi

. Azok

li<'i|i:i|>|i,.l luvúlili szol!: i |  y mim „ 1,,'irnkr.- 
'»'*> S "llíí|iák tilosulVdjfVa. Okul csak a ill.'.ll.lálIIinuk 
cialckli. Az nrs/.óa. „áp Kaz.|a,»Ki és <-|[>.--l. énlrki-i 
lukil, liükiilia. .M an.lál Iliim k erile ke Ilon azl hiszik

*11. lm ........cl lühl.cl hcszclnck. I li i ........ .Vz uiszág
" C in  kiváltja már az Hr.«'-|ml) lrázisukal hallsaliii. Az 
■iliMrimlúk llj-.vu nem iKaz llSv lliljho és must, mikor a 
nemzeti lljrr már K.\nz.cilclmoskmlci;. Iorjci véK,. a 
liiáliarnhi iilnl'ccsérlcslmk. A ké|rvi clüliáz aszlalán az 
urszáz- Iclcr.lckct illclh javnslal.rk IViklIsznok l',.|iz.llK,i. 

■Sz."k- aaz.lasárri élclilnk |)ang. TckilllclyUllk ....greilüllll. Iliiéi-



F e l v i d é k i  II i r a d «
vololt hidalnia kuliul,h,,,!; nsuliuloxlk.

Minilcinki Iiu'ftsimli az álili.tlau álla|).i’.,l : a lillclmiv<« 
kistfiaros. mij!) i|]iiros, km-íkoilíi. jíjíU'iis. hivatalnak 
I'itprim . I)« lifiinkál.l. II maiikása.szláIKjt.v fV-lliiratalus 
.jukinlós szorlm kiillni, Im-j- a liorniiázási javaxlmik 
IViiiMSZ.i’íto irilllo'len illarail, usak az ogj-ra léti'lokra iicívo 
innómk némi vúllozás. Tiwsék ti-liál arra liirokoilni,
li'W  "* inrvónyjavaslal minél ciliilili sorra koriaHLuii, 
Inifív a miiiikátoszlály konvérlioz jutliassun.

Izv.Kin véjcv már ...... .. músklllllnbon a
iniinzcil kóliylolitn kozálic venni a iliinlósl.

I }. K.

H Í R E I N K .

Erzsébet ünnepélyek. BoMo-nl; és dicső emlékű 
királynénk, Erz.sébc.tnck nevna|>j;i ;iIU.d•i iú Im’i I, I. hó 19-én 
:i luróczszcnimárloni róni.ii katliolikus t c in j>l<> nih;i n 
ünnepélyes gyász isteni tisztelőiét farion Cserey Emil 
esperes, amelyen nemcsak ;i hivatalok képviselői és a/, 
ifjúság, de a közönség is nagy számban volt jelen. -  A 
turóczszmtinúrloiii állami polgári és felső kereskedelmi 
iskolában rendezeti gyászilnnopélyon liilkene Fillöp tanár 
hatásos beszéilb. n méltatta boldogult királynénk emlékét. 
Az állami elemi iskolában pedig Riszner József igazgató 
mondotta tanulók előtt szép alkalmi beszédet. — Uuttkán 
szintén gyász isteni tiszteletet tartott Komora János 
plébános, amelyen a vasúti tisztviselők és az ifjúság 
vettek részt. Az isteni tisztelet befejeztével az állami 
iskolába vonult a közönség, ahol iskolai ünnepséget 
rendeztek, amelyen Lrhotzky Ilona állami iskolai tanítónő 
tartott sikerült felolvasást Erzsébet királynénkról. Az 
iskolai énnek kar több jól sikerült számmal emelte az 
ünnepségei. Z n ió v á r a l ja n  az állami tanítóképző
intézetben szintén ünnepellek, amely alkalommal Szarka 
Eajos tanár tartott hatásos beszedet.

Beteg föpásztor. Mim részvéttel értesülünk, dr. 
Kimoly Károly, v. b. t. t., beszJerozebányai püspök, már 
néhány nap óla az ágyat kénytelen őrizni. Mindannyian 
őszintén kívánjuk, hogy a hazafias JelküloMl lőpászlor 
mielőbb visszanyerje egészségét.

óta állandóan napirenden volt a luróe.zszenlmárioni eellulose 
gyár ügye. amely iránt az országos érdeklődés is több 
ízben megnyilvánult, mert mindenki tudomásával bírt 
annak, hogy ez a gyár a turóezszenlmárloni lén túlzók 
kezdeményzésére esek és morva tőke felhasználásával 
létesült. Az is nyilvánvaló volt, hogy mm liszlán közgazda 
sági őzéiből, hanem inkább politikai tendeneziák vezérelték 
a kezdeményezőket, akik ezen fontos tényező birtokában 
bizonyára sikeresebb akeziól fejthetlek volna ki esz
méik propagálására. Ama körűiméinek úgy alakullak 
hogy a gyár vezetősége jónak látta a gvár eladását 
indít vány ózni és a harmadik közgyűlésen f. hó Hiún végre 
megállapodlak a részvén\ esek abban, hogy a brassói 
coll illőség y ár ajánlatát. a mely Ivei vételár czi mén I ..'{!<>.()< *n 
koronát .ajánlott, l""T szóval f»7 ellenében elfogadták. 
Amint a szavazás eredményébei látszik, csak néhány 
szavazat suli az (daliás ellen, lobbin iie Iuróc/.s/.«-nfinVirtoni 
tót túlzók szavaz.a'ai. akik a'zonban csak azért szavaz'ak 
az eladás ollón, hogy elmondhassák, hogy a tőlük telhetőit 
meglellek. A eellulnsegvár részvényesei minden veszteség 
nélkül von.dn ik vissza. Nem méltányoljuk, most ennek a 
változásnak bordere jéi. de lesz iné.; rá alkalmunk kit - 
mulatni, hogy ezen változás md\ n igyfonlsság.i a Fel
vidék. különösen pétiig Turóczvármegye közgázt! isági 
politikai \iszonyaira.

Rákóczy-ünnep Znióváralján A znióváraljai 
Magyar Olvasókör valóban diősérőlcs és h '/alias munkai 
végez, amikor .a jövő bélen, november hó 28-án, 
szombaton este. gazdag programmal líákóezv-ünnepet 
rendez. Magyar társadalmi éle'ilnk már úgyis régebben 
nélkülözi a találkozót, amely n- ez az ünnepély, amt ly 
nagy gomldal és fáradsággal van tdökésziíve kiválóan 
alkalmasnak Ígérkezik. I.egyen olt a luróozi magyarság 
teljes számmal, áldozzon a nagy kunié/, emlékének, kinek 
élete messze századokra példája lesz. az önzői len. bátor 
hazafinak. Az Ünnepség kél részből áll. A hangversenyből, 
amely a laiiiióképzö intézel nagytermében fog meglari.alni 
és a lánezból. mely a Magyar Olvasókör helyiségében 
lesz. A hangverseny műsora a következő: I. Kuruc/.
I llők, éneklj: a laiiiióképzö intézeti ifjúsági dalárda, 

a) Hej Káköozy. Keresetni. In Balogh Adum nótája, e 
Csínom Ibiiké. 2. Felolvasás a Kákóozy-kurról, tartja : 
Janovják Károly ur. 8. Kuruc/, dalok, zongorán előadják i 
Kirclnniiver Győzőin* uniti és Diliért Ferenc/, ur. a Az 
eredeti Káköozy-nóta. b Hercsényi nótája, o Chlopiczky 
nóta. d. Kuruc/, dalok, tdőatlják : Balázs F.. Diliért F.. 
lanovják K . Kirohmayer Oy. Kubio/.a .1.. Melioher K. 
Dr. Messinger M.. Pálvy E. és Szarka E. urak.

") UuidOíA). Üllükc. I,) Kúkúcü'.y, Iti-n-sciiv...... lli-kozoti'.
<•) Tri-lás .Ilii .1 li,.,.....Kuruc/, iliilok, úncikli: Konili;iiic*r-
iláli.ii M ,  tinin ; uillftorAl} liWrl : Di.... . ............

») Itiliúre.v kcscij-iije. In Kiu'iuz liinyii. c) K.riliilvi 
N '1" Kraloslói Árnyak. Iiillliiiiión.y II.-il.si.iiyi
Káliminlól: szavalja l'íu-vv Hnill-o ur. 7. Hiikiiczy-illdulii, 
rái'kli: a tuiiilúkú|K(i inlúzeti iljusii-i ,l:,|úr,|,i. A li.uift- 
iTT.siiiiv 7 líralíiir koalánk. Hulé|,íi ilij : csnlH.ljiiRv "> 
kiirniiii, szüiiuilyjügy [. hol,- •> korona II. Imlv I kor.
— A sorúit Hilló István zsolnai zoiuikara szulgiiltalja.
- A viszonllálásra Znióváralján a Rákira}- lliiiio|iólyoii. 
No liiúnyozzök onnan sonkisoni!

4 nöegylet karácsonyfája ónlokélton ...................... ............................................
I'IZOII Iliiig,yok nagy lillzgalinnt (ujtunok ki. Kunok kő- 
szönliotö, hogy a Sliibiiy.ifilrilíin lolállilniuli) karácsony- 
Iára már szó|i nssze» gyilll. ogyho, ozon kirlll más 
iiilomáiiyok is érkoztok Imi. Tokintolti-I azonliiiu n segélyre
szorult szogónyok nagy számán........cg niimlig szivoson
logailimk ni ii.loaiáuyokaí., amolyoko! a gyilj-és iMilVijn/.- 
távol nyilvánosan fognak nyugtázni.

Arany lakodalom. Ritka szwoncso, hogy valaki 
házasságának ülvcn éves fordulóját mogcrlii-sso. Ilyen 
szerencsének részese Boldis Ignáeznak. a helybeli lélsö 
kereskedelmi iskola igazgatójának nővéré, aki férjével 
Klhgler János ny. hánynliszllo] cg,vilit folyó lió 18-án 
tlnnejiülte arany lakodalmát Selincezliányán.' Kzen a ritka 
ünnepen részt vet! a család számos tagja, ezek közölt, 
Boldis Ignác/ igazgató is.

A turáni fogyasztási szövetkezet sehogy sem 
tetszik a Budapesten megjelenő Slovenslcy Tyz.lenník 
czi in H cseh-lót újságnak. Keserű hangon emlegeti hogy 
ugyan mit keres Újhelyi Attila főszolgabíró az ottani 
fogyasztási szövetkezet élén ? Állítólag a s/.olgabiró meg 
a zsidóság a turáni lótokat megzavarják munkájukban 
és a nép akarata ellenére alakitolták meg a fogyasztási 
szövetkezetei. Azt sem : /.Ívesen látja, hogy a körjegyző 
Jelűnek is benne van az igazgatóságban. Végre fölhívja 
a turáni lótokat, hogy ebből a fogyasztási .szövetkezet
itől egyetlen fillérért se vásároljanak, hanem alakifsanak 
saját külön szövetkezetei. Hát a S. T. turáni levelezőjét 
kioktatjuk, hogy a mi tudomásunk szerint, ezt a szövet
kezetei maguk a turáni lótok kezdeményezték, sőt a 
kezdeményező munkában magi az evangélikus lelkész

hanem az llgydarabol. a vármegyei főjegyzőnek vissza
adta alapos tanulmányozás végett. /I leír. pénzügy igazgató 
jelentése teljesen megnyugtató volt, mert kitűnt, hogy 
az adók befizetésében száinhavehotö különbözetek nem 
merültek föl. A vármegyei főorvos jelentése szerint az 
ogészségállapo' általában kedvező; járványos betegségek 
nőm uralkodtak. .1 hevenyfertőzd betegségek közül 
azonban a roncsoló toroklob Kút!kán 11 esetben fordult 
elő, akik közül azonban csak I halt meg, a többi meg
gyógyult. Kanyaró jelentkezőt!. Katikén 2, Rutlkán °2 
és Tomcsánban 2 : azok közül egy meghalt Katikén, a 
többi gyógyult. Hasihagymáz merült föl Gyulafalun 1, 
K m  l kán 1, Eipóezon f>. Ezek közül egy meghalt Kuttkán. 
a többi gyógyult. A kir. tanfelügyelő távol lévén, 
ügyeit Keviczky István árvaszéki elnök adta ölő. Ez 
alkalommal csak iskolai számadások és államsc"-élvels/á- 
molások kerültek előadásra.

Vármegyei tisztviselők flzetésrendezése.
Tiiréczvármegyo tisztviselői részéről is elkészüllek a 
fizotésrondezéshez szükséges adatok. Ezekből látjuk, hogy 
Turóczvármogyének legöregebb tisztviselője dr. Haas 
Jakab vármegyoi főorvos, aki 1854. évi május hó 9-ike 
óla van o vármegye szolgálatában. Dr. Haas főorvos már 
legközelebb 1904. évi május hó 9-én ünnepelheti meg 
megyei szolgálatának 50 éves jubileumát, Mint vármegyei 
főorvos is már 181.5. óta teljesíti még mindig friss egész
séggel és lankadatlan buzgalommal nemes hivatását.

Búcsúzé. Székely Mózes kir. erdőfolügyolö, ki 
ölünk Dévára áthelyeztetett, a következő levelet intézte 

lapunk szerkesztőjéhez: Kedves Barátom/ a  rokonszenv 
azon meleg megnyilatkozásáért, amely becses lapod 
I. évi november 8-iki számában, Turóczszentmártonból 
való eltávozásunk alkalmából kifejezést nyert, kérlek 
fogadd úgy Te, mint mindazok, kik szoretetükkel meg
tiszteltek, hálás köszönetéinél. Nem ismeretlen hangok 
ezek előttünk, s mégis igen jól esik, hogy rövid ittlétünk 
allalt is sikerült az illeni társadalom becsüléséí kiérdemel
nünk. Midőn körülményeink kényszere folytán innen 
eltávozunk, kérjük összes ismerőseinket, tartsanak meg 
minket, továbbra is általunk nagyrabecsült barátságuk
ban és jó emlékükben : amint mi is szeretettel fogunk 
visszagondolni itt. maradt, jó embereinkre. Turóczszonl- 
márlon 1908 nov. 14. Uszintén tisztelő barátod, Székel.-

IIrdlicka Lajos is részi vett. Amikor pedig a dolog már 
megérett és arra kerüli a sor, liogy a tisztviselői kart 
megválasszák, maguk a turániak kérték meg l'jhehi 
Attilát nem mint főszolgabírót, hanem mint ottani 
földbirtokost és turáni lakost, hogy mint legliiv.iloltabh. 
álljon a mozgalom élére. Es I jlielyi föszolgabiró csak 
többszörös kérelemre lelt eleget a közki vállalómnak. 
amikor a rom. káth. lelkész, Lábay Nándor, meg az

Mózes.

kodelmi kamarának közlése szerint a honvédelmi és 
kereskedelmi miniszterek arról érlesitelték a kamarái, 
Imgy a ni. kir. honvédség rendkívüli lábbeli szükségletének 

ezen!ul a kisiparosoknál fog beszereztetni. Akik 
tehát ilyen munkára vállalkoznak forduljanak a pozsonyi 
iparkamarához.

evangélikusok nagy többségének unszolására a fogyasz
tási szövetkezet elnökségét ellogadla. Csakhogy persze 
az I jlielsi Attila neve vörös posztó a lót lulzók elül; 
mert jól tudják, hogy erős hazafias érzéssel meg tudással 
ahol ü vesz valamit a kezébe, ott a lót lulzók nem 
boldogulhatnak. Ebből a támadásból kézzel foghatókig 
kitűnik, hogy a S. d'. nem arra törekszik, hogy a nép 
javát előmozdítsa, neki a. fogyasztási szövetkezetek nem 
arra szolgálnak, hogy a szegény lót nép megélhetését 
megkönyilsék. hanem igen is arra, hogy iijabb szervezettel 
bírjon a pánszláv eszméknek propagálására. így bújik 
ki a szög a zságból és ad nekünk igazai, amikor hangoz
hatjuk, hogy a felvidéki fogyasztási .szövetkezetek meg
alakításánál jól meg kell válogatni az embereket, akiknek 
kezeibe annak vezetései Iclcsszilk.Tiiránbanjól megvannak 
választva, azért dühös a S. T és örvendünk mi.

Jubileum. A liirócz.xzfiiliiiárloni izraelita hitköz
ség ma délelőtt 10 órakor ünnepli meg lfosen.-irr.iy 
Arnold tanítójának 25 éves (unitéi jul ileiimál. Es ez az 
ünnep egybe esik azzal is, hogy Rosenzweig A. tanító 
huszonöt éve van a hitközség szolgálatában. Az ünnepel! 
tisztelői, barátai és hunit ványai gondoskodtak róla. Iiogv 
e napot emlékezetessé tegyék. Értékes ajándékkal 
kedveskednek volt tanítványai, akik bálával és szereteted 
emlékeznek meg régi himlőjükről. Az ünnepeltet Turócz- 
vármegye kir. tanfelügyelője elismerő sorokkal lilnteüe ki. 

Közigazgatási bizottsági ülés. Turóczmegye
közigazgatási bizottsága I. hó 12 én tartotta meg rendes 
havi illést ifj. Justl, György főispán elnöklete alatt. Az 
ülés tárgyai közül felemlítjük, hogy a Jellinek sziicsányi 
körjegyző állal a turáni ág cv. lelkész ellen felhozott 
és a vármegyei alispán állal megvizsgál: panaszok tárgyá
ban a bányakerllloli ág. h. evang. püspök egyházi 
vizsgálatot is tarlóit, amidyel. Morlnirs Márton tiiróczi 
esperes vezeteti. Az egyházi vizsgálat azt derítette ki. 
hogy a vádak fiilzolfak, részben teljesen alaptalanok. A 
közoktatási miniszter a püspöki jelentés kapcsán meg- 
felclőleg intézkedett is. azonban a közigazgatási bizottság 
a kérdés tárgyalásába ezúttal még nem bocsátkozott,

Kincses Kalendáriom az 1904-tk esztendőre. 
Nyolcz.ölik esztendeje már, hogy ilyenkor, a tél küszöbén 
megjelenik a legjobb és legtartalmasabb magyar naptár, 
a minden más társától minden izében különböző Kincses 
Kalemlári m. Naptári része a jövöé. irodalmi és művészeti 
része a jidené, s hogy a múltakról se feledkezzék meg: 
hű krónikása a mull esztendő minden jelentős esemé
nyének k  F.z az egyetlen kalendáriom, amelyben min - 
deli napiári adat megvan, tudományos alapossággal és 
oly egyszerűséggel, hogy nemcsak az akadémikus, ha
nem mindenki el tud igazodni rajta. A kronológia isme- 
relére a Kincses Kalendáriom neveli a magyar közönséget, 
sőt a csillagászat elemeinek és érdekességeinek ismeretére, 
is. piikor Írásban és képben megmagyarázza, hogy az uj 
esztendő minden szitkában mi mindent lehet látni a 
csillagos égbolton. A Kincses Kalendáriumnak antbieziója 
az, hogy redős pénzkezeléshez szoktassa olvasóit ; az 
esztendő minden napjára bőséges rovatot szab, hogy 
abba bevételeinket és kiadásainkul túljegyezzük. Kétségbe
vonhatatlan valóság, hogy aki rendesen és pontosan 
napról-napra l.iljegyzi jövedelmét és kiadását : rövid idő 
alatt helyre, tudja állítani az egyensúlyt a bevételek és 
kiadások közöl!, mégha igen szerény is a jövedelme. A 
Kincses Kalendáriom barátai közölt igen sokan vannak, 
akik ezt maguk is tapasztalták. Az a százho.tv'onhat 
oldal Iellát, amely e czélra van szentelve, nagyon értékes 
része a Kincses Kalendáriumnak. A kalendárium irodalmi 
része kétszáz old alra terjed. A mull esztendő krónikája, 
bár minden eseménynek csak kél-három sor jutott. 24 
oldalra terjedt. E ezikkely keretében látjuk a mull év 
huszonöt legnevezetesebb halottjának arczképét. Az 
ismeretterjesztő rész egy nagy tanulmánnyal kezdődik, 
mely a légköri tüneményekül magyarázza meg és sok 
érdekes dolgot beszél cl arról, hogy mi minden lör:énik 
a lég nagy oc/.eánjában ; a czikkolyt hitsz, kép magya
rázza. Kedves olvasmány a magyar művelődés történeté
nek vázlata is, a honfoglalástól kezdve Mátyás király 
haláláig: régi kultúránknak emlékeit huszonhat képen 
megcsodálhatjuk. Igen terjedelmes tanulmány ismerteti
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l, s :i|irúbb czik- 
i lobi körüli ut.izás- 
rúl. \ művészeié

meg velünk jiz eurú|';ti államok szervezőiét. nlkolmáimit 
és inni politikai álbipohil. sok uj dolgot közölte uh"*”- 
azzal is, akinek mestersége a |*olilik i. A \ il.i:;j«».•:»■ n “Imi 
ismerlek terjesztéséi szolgálja Oms/.ur>/.á^ töriciieteiie 
isinerlelé.se, ölvén ni'iisz l< ji'ilclemuek cs c/.árn ik 
líirlénelével. A vallási proliidnak krdxelői a pog.iii 
Vallások liirlénelél olvashatják s mogbámtlllialjak a vilii 
nagy pojíánylemplmaimik kép' i:. \ világirod .lom öríi 
neléliól a leghíresebb pró/.airók 
Kalendárium, lvzúpasiúl kezdve 
A geográfiái részben Amerika. Afrika 
fővárosáról közöl lanubnányi és képe 
kekeket Ázsia és Afrika felfedezőiről, 
rúl és a világ száz legnagyobb város; 
törté.: 'léből az antik Hermész és Dionizoszszobrokal. és 
a diadalíveket, ismerteti az nj kalendárinin. Iioszonnyolez 
képpel. A nemzetközi kereskedelmi szerződésekről szóló 
czikkely, mely a jövő esztendőben különösen aktuális 
lesz. a politikái szolgálja. Kg\ igen iigyes kis czikkely 
a fizika egész rendszerei no ”ÍMi;erieii ol\ isoival, a leg
elemibb dolgoktól kezdve az elektront isság gyakorlati 
alkalmazásáig: ezt a tanulmányi dl kép illusztrálja, hgy 
nagy czikkely az összes llalalonparli Itirdő- cs nyaraló- 
helyeket ismerteti, a IS.daton lérkepcvl cs bnszonkét 
nyaralóhely tájképével. I. czikkelynek az a ezclja, hogy 
őszintén tájékoztasson mindenkit, aki meg nem ismeri a 
Balatont és olt szándékozik nyaralni. A magyar rovás írást, 
melyről oly nagy irodalmi vita folyt a mull évben, L’l 
képpel ismerteti a Kincses kalendárium, ősszel »gj|Tva 
az értékes vita egész, anyagát és eredményét. Kgy gazda- 
czikkely a juhtenyésztést ismerteti. Imrminczcgy képpel.
A sporlroval. mely az idén az ifjúsági játékoknak van 
szentelve, öl uj játékot ismertet. Kz.ckcn kivtll még szá
mos kisebb-nagyobb czikkely van a Kincses Kalendárium
ban : a gyógyító növényekről szóló tanulmány li.mninez- 
nyolcz medicziális növényt ismertet, rajzban és írásban.
A gyűrűről és a pipáról egy-egy kis kultúrtörténeti tanul
mány szól, szintén egész sereg képpel. Az nj Kincses 
Kalemlárioinban liarminczn yulez nagy tanulmány cs 
egész sereg apró czikkely van összesen liatszázbalvan 
képpel. Az erős, kemény láldába kö'ölt IiMM-ik évi 
kincses Kalendáriummá két i.orona az. ára.

Szerkesztői üzenetek.
— Dr. Cz. S. Szives sorai mcgörveiule/.tcUck és várom a 

kilátásba helyezett ezikksoiozatot. Biztosítom, Imgy olvasóközön
ségünk mindig élvezettel olvassa nagybecsű k<"«. leményeif. 
Túrán. Szívesen látnám, ha gyakrahhan fölkeresne tudósításaival. 
— Tótpróna. Hát Tótprónán meg környékén olyan hideg idő 
jár már, hogy befagyott a kalamárisa v P. E. Znióváralja. A 
Kákóezi-Unnepre vonatkozó közlemény azért maradt ki sajná
latomra, mert csak vasárnap este érkeztünk haza toáczból fs 
igy tudósítása is elkérve került kezeinkbe. — Helybeli. Ugyan 
minek lirtatnék azt a dolgot. Az már oly megesökönyösödött 
kérdés, olyan ncbántsvirág, amelyet ngv látszik nem lehet meg
bolygatni. Ha a többségnek úgy is jó, amint van, ám teljék örö
mük benne.

Felelős szerkesztő : Itei-cc#. t .v u la  
Főmunkatárs: Itán fi «IŰiion .

I *  é  n  z  t ,r■  stolí IM-n/.l. liavonkint loou koronáig keresltet
■  mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkül,
■  Küldje be czimét II. Hl:., jelige aiatt ;l következő 
(B  czinire : Annoncen-Abteilung des ..Merkúr" Mannheim.
■  Meerléldstr.

kosivónyncl, c s í m .ü 
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Thierry A.
gyógyszerész BALZSAMA

a legjobb d iü tikus  bázigyógyszer 
emésztési zavarok, gyengeség, •osszul 
lét, gyomorégés, felfúvódás, köhögés, 
görcs ellen, nyálkaoldó. tisztiló lialásu. 
12 kiesi vagy •> kettős palac.zk bér

mentve ládával együtt -í. korona. 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. 
Pregrada. Rohitsch savanyuforras melleit 
Valódi csak az o ldalt á lló tipácza- 

vódj egy gyei.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál 

magával vinni.

Thierry-féle valódi Centifolien kenőcs
a legerősebb liúzókcnöcs, teljes tisztítás által 
fájdalomnélkiili, gyors gyógyuló Itatása van. 
elállit puliitás által minden bejutott idegen tes
tet. Turistáknak.kerékpálosoknak és lovasoknak 
nélkülözhetetlen. l’óstán bérmentve 2 (égely3.50 K. 
Gyógyszertári a védangyalhoz. Thierry A. Pregrada, 

Rohitsch savanyúforrás melleti, 
hamisításoktól. Valódi csak minden tégelybe 

beégetett vedjcgygyel.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál magával vinni. 

Központi raktár Török J. gyógyszertárában Budapest, 
Miitelbach S. gyógyszertárábar Zágrábban és Brady C. 

gyógyszertárában Bécsbeii.

Óvakodjunk ;

— .-------- - T r r r u n m n a » —
A R ic h te r-fó le

n : : w r ,m u  caps. comp.
t i a r^ o r .u  - Pnin  - E x p e l le r

i' . ' u-,.i"i11i' li-'/.i'/'-i. a in.'.y,már több mint 
-• • ' "'a n i'-- .ii *1" ! " i'ii'/.siiic sfd alkalmaztntik 

nicjlu csckiicl.
illan/.átok miatt bevásárláskor 

• ni, - - 1 s.ikis eredeti üvegeket 
l l'in i„ ur r /" \*■'i) ‘"ve|H.sa„Rickfer‘*uzég. 

■"'■I I" aijnn.. el. mi f., 1 k.-iur. és 2 k.
■ii han a legiulil, g\ iigyszertai ball kaphatni, r y  
Korák un T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél W / 
B u d a p e s te n . V

Fiion t é r  F 1. A J .  é s  tá rsa , '
3iez. ca v.Uvari ezAllitók. 

rtiuioistiuit

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertáráhan Körniöczhányán. 
Toporczor S. ..Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban.

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján. 
Mirigydaganatoknál, görvélynél. angol betegsógoknél. bőrkiütéseknél, 
köszvénynel, csűznál, torok- és tüdőbetegségeknél, idiilt köhögésnél, 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részén- ajánlom az 

általánosan kedvelt ns sokai használt

j ó d  -va,s»-

csuha-máj-olajaf.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. Oyógyerejér....... fölül
mid minden hasonló készítményt és njahíi gyiigy.i/.eit. Ize fölötte 
fiiiinn és í nybe, miért is úgy gyermekek, mint felnőttek szivesen 
szedik és könnyen emésztik A/, utol-ó évi ha.s/.n ílat kh. 120.000 
ii\t-g legjobb ítizonyiléka jóságának és kcdvcltségének Számos 
elismerő és köszönő levél. Ara 3.50 é< 7 Korona, utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél lessék ügyelni 
a gyáros ezégére : Icn liiiocii gyógyszerész, Bréma. Kapható: 
Vidéken: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Topor- 

ezer Sándor gyógyszertárában Turécz-Szent Márton.

TÓ VÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
530 oldal terjedelem.
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© AZ ARANYOZOTT KOR. %
Amerikai regény. Fordította : Mudrony Pál.

3 kötet ára 3 frt helyett 1 frt 40 kr.
72f> oldal terjedelem.

A z itt felsorolt művek, a megjelölt arakban 
utánvét mellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala Utján ren

delhetők meg.

Üzletdthelvjezés. “Wi

Svehla János
kárpitos és (lixzUöméfjoi-

Turócz-Szent-Márton, 9. sz.
(Balkó és S tarke  m ellett) helyezte á t üzletét

Dús választékú raktárt fari. mindenféle kárp itszö- 
vetekböl, bársonyplüsökböl, grád likbó l, viasz- 
kosvásznakból síit. stl>.. továbbá raktáron tart cs 
kcs/.it díványokat, ö sszehajtha tó  vaságyakat, 
m atráczokat, ro le ttákat, te ljes  lak ásb eren 
dezéseket, függönyöket, vánkosokat, szőnye
geket, spanyolfalakat, faldiszeket, szoborállvá
nyokat, p lüsrám ákat, ab lakvédöket, ágy- és 

asz ta lterítőke t stb. stb.

Készít tapétázást, billiárdbehúzásokat.
.Mulatságok, esküvők 
cs niiiiilen más alka
lomra t e r e  m- és 
u tcza-d iszitéseket
kívánat szerinti ki
vitelben és szoba- 
berendezések cso
magolását költözés 
alkalmával.

O l c s ó  á r a k !

ü i v á n a t r a

Schiclit-szappan
„ s z a r v a s 1' v a g y

, i « g y « i y e i

legjobb, legkiadósabb s ennélfogva 
legolcsóbb scappan. Minden 
káros alkatrészektől mentes.

„ k  u l C 8 “

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó i

M Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy §  f  
minden darab szappan a „Sch icht" névvel és I  f  

•  •  a fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. •  •

A Turóczi gazdasági takarékpénztár részvénytársaság
S T  i i i o  v ; i r í i l ) a , r i

közhírré teszi hogy betéteket takarékpénz
tári betétkönyvecskékre elfogad, a meny
nyiben azok állandó jellegűek, 4 °(,-ra, egy 

évnél rövidebb időre 4°,,-ra.

Kiadótulajdonos: özv Moskóczi Fcrenczné :11 igyar n v o ml.ib iii


	47

