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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 küldeudők.

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

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

A m agyarok és Ausztria.
(Skultéty József röpirata.)

N em régen  egy  tó t b ro sú ra  je le n t meg 
Skultéty Józsejnek, a  Národnie Noviny m unka
tá rsá n ak  s ugyancsak  az it t m egjelenő Slovenské 
PohFady sze rk esz tő jén ek  tollából „A m agyarok 
és  A usztria" cziin ala tt. Ez a  brosúra tulaj- 
(lonkópen mint a N. N. v ezérczikke  je le n t  meg 
é s  a  valóságban csak  külön lenyom ata  annak , 
hogy ebben a  form ájában jobban te rjesz thessék .

Amily szép  és hasznos m unkásságo t fe jt 
ki S k u lté ty  Jó zse f a  tó t n y elvészet tanu lm á
nyozásával, valam int a  S lovenské  Pohlady 
sze rk esz té sév e l, épp oly szerencsé tlen , am ikor 
a  po litika i té r re  lép.

Még m indnyájan em lékezünk a  Néptörzsek 
ezimü b rosú rá já ra , am elyet hosszabb czikk- 
sorozatban  ism erte ttü n k  érdem e szerin t. Ezt a 
b ro sú rá t abban  a zavaros időben ir ta  S ku lté ty  
József, am ik o r e llenségeink  az t hitték, hogy a 
n em zet és k irá ly  közötti szakadás e lk e rü lh e 
te tlen , am iko r már, k issé korán , az t h itték , 
hogy e lé rk e z e tt annak  az ide je , hogy a  nem 
ze tiség ek  ta lp raá llh a tn ak  és  kö v e te lm én y e ik 
nek  m e gvaló sításá t rem élhetik .

A b ro sú ra  m eg je len t, de m ire k inyom at
tá k  és  szé tk ü ld ö tték , a k k o rá ra  m ár tisz tu lt a 
h e lyzet és igy annak  nagyobb fon to sságo t senk i 
sem  tu la jd o n íto tt - e lhangzo tt a  pusztában. 
Ámde m indazonáltal k ife jez te  az t a  vak  g yű 
lö lete t, am ely lyel a  m agyarság  minden tö re k 
v ése  irán t v ise lte tn ek  a  tó t túlzók, ak ik  k ö 
zö tt S ku lté ty  Jó zse f az elsők  közé ta rtozik . 
Mintegy p e rsp ek tív á já t n y ú jto tta  annak , hogy 
zavaros politikai viszonyaink  rosszabbra  fo r
dulta  ese tén  a  tó t tú lzóktó l m it várhatnánk . 
Ezért te h á t hálásak  vagyunk S ku lté ty  Jó zsef
nek, m ert tud juk , hogy ö és  az a  párt, am e ly 
nek szo lgá latában  áll, m inden eszközzel k észek  
volnának m egron tásunk ra  törni.

„A m agyarok és  A usztria" ezimü b rosú ra  
azonban m ajdnem  e llen té te  a  N éptörzseknek.

A inig az utóbbiban a  m agyarságo t a r ra  
ösztönzi, hogy a  tó to k k a l szövetkezve fordul
jon  A usztria e llen , addig  az előbbiben, „A ma

T  Á  R  C  Z  A —

Télen.
Kanéin/, csikorgó hideg van.
Hóvirág rezeg a fán,
Hogy milyen szegény, árva vagyok- 
Csak most látom, . . . érzem igazán.

Hideg szobámban egyedül 
Dideregve huzom magam össze 
S mert szegény vagyok: —gondolom,
Miért is nem tart a nyár örökre ?

Akkor a szegény sem fázik, 
liár ruhája ócska, . . .  rongyos,
De menhelyet ád liget, mező:
S  a természet oly illatos.

Hz ijeszti) mumus, a tél is 
Csak a szegénynek gyötrelem,
Gazdagnak gyönyört nyújt ekkor is: 
Jégpálya, hangverseny, bálterem,

## *
Kicsiny, rideg szobámban ülve,
Elmerengek ablakom jégvirágait nézve,
Elsze túlér illők . . . »  álmodom szépet; 
Megszületni látom — az : egyenlőséget!

Kotossi llotha Jói

gyarok  és A usztria" ez. b rosúrában  a  m agyar 
nem zet tö rténetébő l v e tt különfé le  ada tokka l 
az t igyekszik  bizonyítani, hogy a  m agyarság  
mindig a  ném etség  oldalán harczo lt a  szlávság  
ellen . H ivatkozik az A rnillfnak n y ú jto tt m agyar 
seg ítsé g re  a  Szvatop luk  szláv b irodalm ának 
m egsem m isítésére, a liabsburgi Rudolfnak nyúj
to tt tám ogatásra  II. O ttokár ellen  s  több effé
lék re . Azt állítja , hogy a  XVI. és XVII. szá
zadokban az erdély i politika a r ra  tö re k ed e tt , 
hogy M agyarország a  ném etek  o ltalm a a lá  
kerü ljön  é s  hogy a  m agyarság  je len k o ri poli
tik á já t is a  ném etb ará tság  v ezérli és a  szláv- 
e llen es  szándék  ösztökéli m inden te ttében .

M ondanunk sem  kell, hogy S ku lté ty  Jó zsef 
szándékosan  és tu d v a  csak  azoka t az ad a to k a t 
rag ad ta  ki tö rténetünkbő l, am elyeke t a lkalm a
saknak  vé lt fe lv e tt tém ájának  b izonyítására . 
Arról bölcsen hallgat, hogy a  m ikor a  m agyar
ság  a  ném etséggel egy-egy e se tre  szö v e tk e 
zett, ugy an ak k o r a  szláv fajok  is töm örülve 
á llo ttak  szem ben a  m agyarsággal és  mindenki 
o tt k e re s te  szövetségese it, ahol ta lá lta . T ö rté 
netünk  további fo lyam a azonban éppen  az 
e llen k ező jé t bizonyítja annak, am it a  bosura 
mond. N em csak a  XVIII. században, de az 
előző századokban is a  m agyarság  A usztriával 
szem ben m indig e llen té te s  po litiká t fo ly tato tt, 
ső t ak i csak  távo lró l is  figyelem m el k iséri 
politikai é le tü n k  fo lyásá t, az nem állítha tja , 
hogy mai politikánk A usztriával eg y ü tt haladna. 
S k u lté tynek  o koskodása  te h á t csak  azoknak  a 
jó h iszem ű ség ére  szám íthat, ak ik  a  m agyarok 
tö r té n e té t a  N. N.-ből m erítik . S ajnos, ilyenek 
is vannak , m ert a  tó t túlzók áldozattó l sem 
riadnak  vissza, m indent m eg tesznek  a rra , hogy 
a  hazafias irányú tó t lapokat k iszo rítva , sa já t 
te rm ék e ik n ek  minél nagyobb o lvasóközönséget 
b iz tosítsanak . A napokban kap tunk  éppen egy 
oly tá rgyú  levele t, a  m elynek Írója k o n k ré t 
ada tokkal bizonyítja, hogy a  hazafias szellem 
ben v e z e te t t Vlast a Svetnek k iküszöbö lésére  
mily fogást a lkalm aznak  a  tu róozszentm ártoni 
lapkiadók. E rrő l különben m ég külön is m eg
em lékezünk.

M ost azonban, am ikor S k u lté ty n ek  e z e n 1

|
Hegyek között.

— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája. —

Irta: Farkasáé Siposs Erzsi.

(Folytatás).

Ilma nyugodtan fordult oda Kunfalvyhoz:
— Milyen szép napiulk van, a sok cső ulán szinte 

jól esik künn a szabadban.
— Valóban nagyon jól esik.
Pár lépés után aztán Kunfalvy fordult oda Ilmához:
— Ismerőseim közül ön az egyedüli, aki nem 

üdvözölt eljegyzésem alkalmával, úgy tetszik, mintha 
rosszul esnék, hogy kedves barátnöj t elrablóm öntől.

Ilma riadtan tekintett reá. Olyan váratlanul érték 
eme szavak, liogy nem tudta zavarát leküzdeni. Kunfalvy 
Gyula pedig gyönyörtől reszketve, élvezte szavainak 
hatását. Kezdőit már hinni Kelemen Olgának.

— i|a eddig szavakkal ltom is fejeztem ki jókivá- 
nataimal, azt hiszom, megvan győződve arról, hogy szi
vemből minden jót kívánok önöknek.

Mielőtt Kunfalvy felelhetett volna, Olga szólt vissza 
hozzájuk :

Jó lesz sietni, a többiek már mind fenn vannak.
8 karját az Ilma karjába öltve, elöro siottek.
Mire folértek, a többiek már mind ott voltak s az 

asztalok mollett ülve, éppen az uzsonnához készültek.

b ro sú rá jáva l foglalkozunk, ism éte lten  is nem 
győzzük e lég g é  hangoztatn i, hogy mily nagy 
fe ladat v á r a  m agyarországi tó t közm űvelődési 
eg y e sü le tre  abból a  szem pontból, hogy h az a 
fias k iadványainak  te rje sz té sé v e l alapjában 
tegye lehe te tlen n é  az oly eszm éknek  te r je d é 
sé t és kom olyan fogadását, m int am ilyeneket 
S ku lté ty  és tá rsa i a  N ár. Nov. hasábjain  m ind
un ta lan  te r je sz te n ek  és am elyekke l a  jó  tó t nép 
józan  gondo lkodásá t m egrontani tü rekesznek .

E nnek  az á ram latnak  e llensú lyozására  im
m ár sorom póba ke ll á llan ia  az intéző k ö rö k 
nek. A leguto lsó  p illanat is e lé rk e z e tt m ár 
a rra , hogy ne nézzük tétlenü l az t a  pusztítást, 
am elyet a  tó t túlzók sa jtó te rm éke ik  u tján  a 
nép re  gyakoro lnak .

Az olyan te rm ék ek , m int a  S ku lté ty  b ro 
sú rá ja , a lka lm asak  arra , hogy a  nép le lk ü le té t 
a  m agyarság  ellen  ford ítsa . H ogyne, am ikor 
a  m agyarságo t m inden so rában  úgy á llítja  oda, 
m int ak ik  állandóan idegen e lem ek k e l szö v e t
kezve, tö r te k  ellenük . —  Ezt hirdeti S ku lté ty  
József, ak i hasznosabb m unkára  is kép es  és 
valóban jó l tenné , ha a  po litikának  búcsú t 
m ondva, inkább tanu lm ányainak  szen te lné  k é 
pességét.

K ülönben b ro sú rá já ró l a  p rágai Narodni 
Listy, ta láló  k rit ik á t mond, am ikor e z e k e t Írja : 
„A b rosú ra  nem m eríti ki tá rg y á t. A  magyarok 
történetéből sok olyan mozzanatot is k i lehetne 
emelni, amelyek éppen az ellenkezőjét bizonyítanák 
annak, amit Skultéty akar bebizonyítani

Ehhez nem kell bővebb k o m m en tá r!!!

A száz millió.
Az a nagyarányú akczió, amelyet báró Bán ti y 

Dezső kezdeményezésére a lipótvárosi kaszinó a noni- 
j zetiségi vidékeken lakó magyarság érdekében megindi- 
tott s amelynek czélja nem kevesebb mint 100 millió 
koronának előteremtése erre a czélra, természetesen 
nagy kedvetlenséget, fölzúdulást, haragot okozott az 
„érdekelt* nemzetiségi körökben, sőt az ezekkel rokon
szenvező külföldi román, cseh stb. sajtó is kigyót-békát 
kiabál a lipótvárosi zsidókra, akiket azzal gyanúsítanak 
o lapok, hogy voltaképen nem is a magyarság, hanem

Valaki még czigányt is rendelt, az húzta nekik a szép 
magyar hallgatókat.

Ilma egy tiatal asszonyka mellé került, inig a má
sik oldalán a professzor helyét Vladár Pista foglalta el, 
a Horváth lányok nem kis bosszúságára.

Hát annak meg mi baja velem — gondolja magá
ban Vladár Pista — mikor észreveszi, hogy Kunfalvy 
Gyula, aki menyasszonyával éppen szemben került nekik, 
ugyancsak végig méri ötét.

Vladár Pista azonban nőm az a fiú, aki egyhamar 
megijed. Különben is, mi köze ahhoz Kunfalvynak, hogy 
a volt ideálját ki mulattatja. Csak azért is itt marad. 
Horváth Gizi pedig csak had bosszankodjék, miért nem 
adta ide azt a piros szegfűt, amit az imént kért tőle.

Igaz ugyan, hogy Ilma sokasom vette komolyan 
ezt a bolondos fiút.

De most, mikor olyan édes bohóságokat fecseg 
neki összevissza, lehetetlen, hogy jót no kaczagjon rajta.

Csak Kelemen Olga veszi észre, hogy ez a neve
tés néha nagyon erőltetett.

Mikor azonban Kunfalvy már nem nézhette tovább 
őket, hirtelen oda intette a czigányt s olhuzatta vele az 
Urna nótáját. Ebben a pillanatban már azt sem tudta, 
mit csinál. Ha már ezt sem érti meg, hogy neki szól, 
igazán nincs mit remélnie.

Ilma pedig úgy tesz, mintha nem is hallaná, még 
mindig Vladárra figyel.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

a zsidók érdekében indittaiik inog ez a hadjárat a nem
zetiségi pénzintézetek ellen.

A „Nár. Nov.“ is hozzászól az ügyhöz. persze 
szintén antiszemita szellemben.

„Tár héttel ezelőtt — írja a „N. N.“ a Széli 
Kálmán zsidója, Weisz Vészi, az ó lapjában, a „Buda 
pesti Naplódban azt kiabálta és hazudta, hogy a mi 
pénzintézeteink tönkre teszik a magyarokat, mert ma
ga.', * —10 —14%-os kamatot is szednek töltik. A mi 
pénzintézeteink azonban m in szednek ekkora, de igenis 
szednek ií—7 " ,,-os. s»t még emuiig kisebb kamatot, még 
pedig becsületesen, vagyis, ha azt mondják e pénzinté
zetek, hogy Ü°/0-ot szednek, akkor tisztán csakis eny- 
nyit. ti00 ot szednek s nem Írnak hozzá különféle czi- 
meken telényivel többet, vagy kétannyit. A zsi 
nak azonban szüksége van tönkrement, .'élelmei szenve
dett magyarokra, hogy legyen kit mentenie. Kz évi 12. 
számában már közhírré teszi a „Bpesti Napló", hogy a 
lipótvárosi zsidó kaszinó Budapesten kezdő intézkedési 
tett arra néz e. hogy 100 millió kor. lökével magyar 

hói a ezélbói. hogy verteién, szent : 
nemzetiségi vidékeken elveszett 

vagy veszélyeztetett birtokok vi«zaszerzésére. A zsidó 
kiabál: Bandié! adjatok rongyos bankókat, lyukas ha
tosokat. törölt ezlistkanalakat. repedt vázákat, viseltes 
selyem kabátokat, mindent egy rakásra, hogy össze
gyűljön 100 millió korona töke. amelylyel a magyarok 
vesztette földek és területek vásároltatnának vissza a 

„Tátrá“-t és az „Állónál" fenyegeti 
ír közönség. Érdemes azonban közelebbről 

ezt a dolgot.
Az „Állónál■ mi védeni nem akarjuk (kár is volna.

ezt csakis a zsidó kezekből lehet s ha ezt 
a zsidók végzik a magyarok érdekében akár 1<K». akár 
pedig 1000 millió korona tökével, ugy előre is csak 
sajnálni tudjuk a valódi magyarokat, akikei ezek az

Konstatáljuk, hogy u. ti. magyar nemesi birtokok 
a mi vidékünkön csak zsidó Kézen vannak s igy a zsi
dók nem fogják azokat ebből a kézből kiragadni és a 
magyaroknak adni: a czél tehát egész más. még pedig 
csak egy lehet: összeharácsolni a ncinmagyar földel a 
zsidók számára, mint akik első kvalitású magyarok ezidó

jük, akár a rossz pénzt ! Szerk. . ez majd bizonyára 
felelni fog magáért, ha majd ennek szükségét látja. L)e 
ami a „Tátrát" és általában a tótokat illeti, erre alapo
san rá kell világítanunk.

.Ahogy mi viszonyainkat ismerjük, 
határozottsággal állíthatjuk, mert ezt tudjuk, bog 
„Tátra" mint ilyen sem maga, sem ki 
által semmiféle jelentősebb földbirtokot 
Nincs az egész Tólságon ludtunkkal egyetlen egy nem
zetiségi ember, aki akár mint tulajdonos, akár pedig 
mint bérlő valamely nagybirtokot kezében ’ tartana, de 
még középbirtokot h » :;<ki kát. hold i~. Azt azon
ban tudjuk, hogy a zsidó tulajdonosok és bérlők 'zúzá
val vannak, akik nagy- és középbirtokokon gazdálkod 
nak. A dolog természetes és törvényes remije szerint 
a tótoknak kellett volna a tönkrement nemesség birto
kait tulajdonukba venni, de, sajnos, a tótok nem 
voltak s most sem eléggé tehetősek, hogy e birtokokat 
megszerezhették volna, a zsidók megelőzték őket. az 
orruk elől elkaplak mindent, ugyanazok a zsidók, akik 
IMIT elolt :i Tótságon csavarogtak, mint jelentéktelen 
és szegény proletárok, akik rendszerint nyulhőrökkel 
kereskedtek. S ha magyar birtokokról van szó nemze
tiségi vidékeken, ugy majdnem kizárólag csakis nemesi 
birtokok vehetők tekintetbe, mert más magyar birtok 
alifT v;"> Tótságon. Ha 'diái ilyen birtokokat idegen 
kezekből a magyarok részére ki akarnak ragadni, ugy

Tót milliomost sem mutat meg nekünk senki, még 
ha egész Magyarországot .is ajándékoznánk neki: ezzel

Hanem azért Kunfalvi nagyon jól látja, hogy mi
lyen halavány marad az areza s mikor egy pillanatra 
feltekint reá. az édes barna szemek, könylöl v iták  
fátyolosak.

Kunfalvi pedig gyomortól reszketve, huzattá tovább:

— Hát. hisz-e már nekem V hát hiszi-e már. bogi 
szeretik ? súgja oda Kelemen Olga, Kunfalvi (iy illának. 
Vagy még többet akar tudni. Hátha még látta volttá 
olyan szomorúnak, mint én iátom olykor, mikor ugy 
magáról beszélek neki. Mintha észre sem venném, hogy 
minden szavam törsz lírás neki. Néha már azt hittem, 
nem bírom ki tovább, kell, hogy megmondjak neki

Aztán az igazat megvallva. én i> meguntam már 
ezt nehéz szerepet, félek, hogy Mimii megharagszik. 
Igaz ugyan, hogy megírtam neki mindent, de a jövő 
héten megjön, hogy beszéljen a mamával s . 
nem tudom, mit csináljak, ha még akkor a ma 
asszonya leszek. Tudom. hóm Mamii dühös lesz nagyon. 
Hiszen ismeri Kováéit Bandit ugye?

— Ismerem, hiszen együtt végeztünk.
Énnek örülök. És most. tánczoljon velem egy

i olyan csúnya arc

kereszthez. Menjen utána, ina nem fogják visszat
Mivel fogom én az ön jóságát meghálálni? 

Olga egyet legyintett a kezével Vége köv.

világosan következik, hogy 
1. a „Budapesti Napló- zsidója hazudik, rágalmaz, de 
Iiuoczihl: 2. az ingatlan és ingó vagyon a zsidók kezén 
van ; 3. a zsidók lármája a tótok, románok stb. ellen, 
mint akik gazdasági tekintetben a magyarság vesztére 
törhetnek, nem egyéb, mint szemtelen kísérlet arra nézve, 

arság figyelmét elterelje attól a károsítás
tól, mit a zsidóság az ország minden részében okoz." 

Látni való. hogy a „Nár. Nov." ezen. „.Szerencsét- 
magyarok,szerencsétlen Magyarország!" czimü c/.ik- 

kéhen a zsidóság gazdálkodását’ illetve garázdálkodását 
fejtegeti s bár némi tekintetben helyes utón jár. a nem
zetiségi pénzintézeteket illetőleg téves 
konklúziója.

Mi nem a „Budapesti Napló" voltaik' 
hanem a való, gyakorlati helyzetet nézzük s ez 

arról győz. meg bennünket, hogy a nemzetiségi pénz
intézeteké: igenis azzal a czélzaílál létesítenék, hogy 

arság politikai és anyagi kárát okozzák. 
Meri máskülönben ugyan vájjon mi értelme volna pl. 
az Alhina román jellegének ? Hiszen a pénzintézeteknek 
mint ilyennek, semmi közük a politikához, a fajhoz, a 
nyelvhez, a valláshoz; azok csak avéghől létesülnek, 
hogy a részvényesek a maguk és a betevők pénzével 
üzletei folytassanak s e tekintetben ugyancsak nagyon

győzi Iliiében az ottani Tálra-bnnkfióknak is 
volt némi része, azt az utóbbi perből is megtudtuk, amely 
\Tszelovszky ellen a nyitrai kir. törvényszék elölt folyt. 
S h gy a Tátra vezetősége, tisztviselői itt Turóezbuii 
mily szerepei játszottak a közelmúltban a politikai élet 
küzdőterén, mindenki tudja — s igy. ha igaznak ismer
jük is el a „Nár. Nov." azon állítását hogy a Tátra 
kezén nincsen magyar birtok, amit a lipótvárosi kaszi
nónak vissza kellene '.öle szereznie, ugy az is igaz, hogy 
az oláh. szász, stb. pénzintézetek kel egyetemben a Tálra 
és fiókjait, a tiiróczszontmártoni Sporitolnát s más egyéb 
ilyen intézeteket is éber szemmel kell tartanunk s hamis 
otloi kiáltanunk, valahányszor az üzleti térről másfelé 
elkalandozni próbálnak.

A kamatiiélUüli kölcsön.
A legújabb szoeziális eszme: a kamatnélküli köl

csön. Klsö pillanatra ez hihetetlennek látszik, épen nap- 
egész hitelművelet a kamatozáson 

Ha ez megvalósulhat, ez az uj korszaknak log-

A mai anyagias korszakban nehéz elképzelni azt. 
i egyáltalában kamat nélkül legyen. De ha

Sajnosán tapasztaljuk a mai hitelezés nehézségeit. 
Kégentöl fogva érthetetlen volt az agrikullur Ma

rországon. hogy inig az ingatlannal liiró gazdák s 
okosoknak nem volt hitele, vagy csak nagy nehe

zen tudta hitelé: kielégíteni, ugyanakkor a kereskedő
iig minden tagjának, bármilyen vagyontalan is lett. 

legyen, ha ezimláblája volt. azonnal hitele is volt. üzen 
•llel éllek a félreeső falvak kis szatócsai is. amidőn 

az ottani birtokos vagy épen a parasztgazda, vagy a 
kisebb emberek hitelhez nem juthattak.

Nagyot kellett a tőidnek fordulnia, hogy ma már 
kárnál nélküli kölcsön eszméje áll elöltünk ’s vannak, 
akik megvalósítani törekednek.

Kz kamatnál kifli kölcsön eszméjét a Magyar 
mindegy, hogy kik a részvényesek, ki ka hon-vök. kik , Védő Kgyesüle* Budapest. .Józsefkörut IS)., ezen hazafias.

adósok. Magyarország, de a kü -/eleinek szervezed kiváltja a hazai mezőgazdasági é> 
lömozdMására és védelmére élctbcléplc'ni

lók csak akkor lesznek állandóak és maradandók, lm 
azok mellett az anyagi érdekek is kielégítési találnak. 
Kzért nagy nemzeti czcljainak megvalósítására : egy or- 
száyus i/mrpártolás! bankot kivált létesíteni részvényekre. 
amely résziéin/ k a tiszta jövettelemből h"/u-iis kamatul

túlnyomó részé ezen az alapon áll, vagy is tisztán üzleti ipari térim
•■‘lapon. Ámde az oláh stb. pénzintézetek az üzlet, a J és im - valósítani: mivel egész közállapotainkul javítaná, 
pénzüzlet mellet! meg az a he nem vallott, de kihív- A M. V. 15. teljes tudatában van annak, hogy a
nyen eltalálható, mert lépten nyomon tapasztalható I haza ti .s felbuzdulás melleit bármely nagy nemzeti ezé- 
c/elja. hogy a népet a maguk hatalmi szférájába ke
rítsek. arra befolyás:, nyomást gyakorolhassanak, azt 
a maguk vagyis a politikai stb. korifeusok czél 
jaira kiaknázhassák. A passzivitás ideje alatt termesze- 
lesen nem nyilvánulhatott, nem érvény cslllholelt ez a 
befolyás ugy, hogy nagyobb feltűnést kellheteit volna, 
ami annál rosszabb a magyarságra nézve, mert igy ez 
a befolyás az illető pénzintézetek izmosodásával l.izo 
nyára annyira megnőtt, hogy 'iiihelyest az. oláhság az 
aktivitás terére lép. amire egy löszük már is készül, a 
politikai harcznak a kimenetele sok hely ilfl (Krdélyheti; 
már nem is kétes. Az. oláh pénzintézetek serény tevé
kenységének még egy másik tere is van, l. i. eladóso
dott magyar nemesi birtokoknak megszerzése, mert jól 
számítanak az oláh vezérek, hogy a kié a föld, azé az 
ország. Krdély nemességé:, amely sohasem volt valami 
túlságosan gazdag, gyarlóságaiban azonban a magyar
országival vetekedett, az 1848-ik évi események nagy 
válságba sodorták, amelyből sokan képtelenek voltak 
kimenekíti A szemes s amellett rendkívül fukar, taká
li kos. kevés igényli oláh értelmiség •ügyvédek, papok, 
kereskedők stb.i csakhamar tökét, kezdeti kovácsolni 

anyagi hajaiból s igy keletkeztek egyre 
oláh pénzintézetek, azon hamis ürügy alatt, 

az oláh népen akarnak seijiteni, amelylyel senki 
'íródik.
A Felvidéken máskép állnak a dolgok. Ili is van 

tőnkre ment magyar nemes család elég. akiknek birto
kait a tótok azon egyszerű okból nem szerezhetlek meg. 
mivel vagyonosabb osztályuk és az intelligenoziu élet
módja a magy ar nemesekével azonos volt és most is 
az s igy. néhány szórványos kivételt leszámítva, meg 
nem gazdagodhatott s engednie kellett, hogy a magyar 
birtokokat részint zsidók, részint pedig külföldiek meg
vásárolták.

A „Tátra" jóval később, mint.- ré oh oláh pénz- 
intézetek, de ezek mintájára létesült, nemzetiségi, p„|j. 
likai inellékczéljait azonban sohasem tudta oly inienzi- 
vilássa! követni, mint az oláh pénzint-/.elek és mint ahogy
vezetői szerelték volna, mivel ezt szervezte. .......... az
a körülmény sem engedi meg, hogy részvényesei közölt 
magyar emberek is vannak. De azért a 'Iáira sem állt 
-oh., tisztán az üzleti alapon. Ha azt a „Nár. Nov." tó; 
pénzintézetnek jelzi és elismeri, ezzel egynémely ezélját 
is elárulta az intézetnek s hogy Voszolovszky Ferenc*

Kzen iparpárlolási bank a hazai ipari ;ormékek 
vásárlására minden postatakarékpénztár utján vagv 
a központ hall : vásár lólajtokat — limeseket áá kész- 
pénz ellenében, melylyel minden vevő. a hazai árát /,-<•' 
szilányárban, iparosnál <ayy kereskedőnél, teljes értékbe,, 
vásárolja be szükségleteit a legalkalmasabb — meg- 
telelő időben. Kzen vásárlólapok után az egyletbe be
lépett gyárosok, iparosok és kereskedőkkel való egy ez.- 
meny alapján a vevők «%•<» pénztári engedményt nyer- 
mk. Vagyis ezen .0% tiszta megtakarítás; olyan előny, 
mit készpénzvásárlás mellett som érhetünk el. de kii 
lönösen nem a kiesi ben vásárló és vidék i nép.

Hogy a hazai áru vásárlását az egész vonalon or
szágszerte előmozdítsa a M. V K.. vagyis hogy a ha
zai áruforgalmat nagyban emelje és kiterjessze, azon 
vidéki leieknek, fogyasztóknak s vevőknek, akik azon
nal megfelelő kézpénzzel nem rendelkeznek a vásárló- 
lapok megszerzésére: Kamat nélküli kölcsönt nyújt egy 
fél< vi időtartamra, ha a fél hitelképessége két jólálló- 

váltoledezet mellett igazolást m er, .-i Ival
havonkénti részletekben ll/.ottetik vissza.

Olyan vásárlófclokuok. akik ti 
óhajtanak. .. vásárlólapok 3% kamat fizetés mellett nvuj- 
latik a megfelelő hitelbiztosítás ellenében, esetleg ’lx- 
luhlázás mellett.

.1 kiadott vásár lőlap ,kat 
országos iparpártolasi bankja, 
készpénz ellen váltja be a 
iparosoktól és kereskedőktől:

Vagyi' 3%-ért vállalja át a M. V. K. iparp. bankja 
a koczkázaiot a gyárosok, kereskedők és iparosoktól; 
amivel ezek a hitelezéstől és a vele járó kellemetlen
e tek tő l s a kintlévőségek behajlás.! és költségei,ó| me
nekülnek meg, még ellenértékűi : uj és nagy vevők.)- 
zönséget nyernek, mindazokat, akik mint a M. V. K. 
tagjai. - hazai árukat - és a fenti kodvozménv mel- 
lett vásárolni akarnak.

A kamatnélküli kölcsönt élvezők, bár nem 
az n%-os pénztári



F e l v i d é k i  H í r a d ó
szükségletük eddig el nem ért, soha nem álmodott elő
nyökkel nyer kielégítést.

Azon tény, hogy egy nagy rétege a fogyasztók
nak áruszükségleteit, vagyis háztartásának és gazdasá
gának kellékeit — kamatnélküli kölcsönnel képes min
den időben vagy éppen akkor, amikor arra szüksége 
van, vagy mikor annak ára neki a legmegfelelőbb, olyan 
előnyösen beszerezni, olyan vívmány, hogy ez valóban 
megragadj.i minden ember s minden szocziológus ügyei
méi, mert teljesen alkalmas arra, begy a magyar ter
melők és légy asztok táborát egyesítse és a magyar 
pénznélküli gazdáknak a kellő pillanatban a vásárló- 
képességet megszerezze.

Méltó arra, hogy mindönki e nagy eszme meg
valósítására siessen s begy a bankba az elérhető ü°/u os 
jövedelem mellett minél többen részt véve — ama mil
liók álljanak ezen valóban nemzeti iparpártolás szolgá
latára, molylyol a népünk erőgyűjtése biztosiltatik.

Az áru-csok kibocsájtása egymagában is óriási 
jelentőségű dolog a hazai iparpártolás emelésére.

Az ártiosokkol kapcsolatban a legszerencsésebb 
gondolat, a magyar származású árukat a M. I’. E. véd
jegyével, mint országon és egyöntetű védjegygyei ellátni és 
megjelölni.

lvzon védjegy a régi vitézségi érem, a hajdani véd
egylet jelvénye, hármas halmon kettős kereszt, cserko- 
szoruval övezve.

Ma minden vevő ezen védjegyre ügyel s csakis 
az ezzel ellátott magyar származású áruknak ad előnyt 
a külföldi előtt, hazai iparunk, mezőgazdaságunk fejlő 
désénck javára megvan mentve. Azon kereskedők, ipa
rosok és gyárosok, akik ilyen magyar származású áru 
kai előállítanak s forgalomba hoznak, kirakati Üzleti 
táblákkal lesznek ellátva a vevőközönség előtt való iga
zolásra. Így minden vevő saját maga ellenőrzi a hazai 
áruk származását, Milliók kezében ez a legsikeresebb 
békés fegyver ama 900-tól 12<K) millió K-ig menő ösz- 
szeg visszaszerzésére, mit ma a küllőid viszem ki tőlünk, 
szükségtelenül éven kint.

Sajátos pénzügyi helyzetünkben koronája ezen 
mélyreható uj hitelszervezőinek : a kamatnélküli kölcsön.

Amikor mintegy 10<t0 millió kor. kénytelen a ta
karékpénztárakban 8%-r.i, vagy 3'2%-ra tétlenül he
verni. mivel a tökével bitók jövedelme is megcsappant 
s vásárlóképcsségük is csökkent.

A nemzet legnagyobb része éponséggol nem tud 
jogos hitelhez jutni.

Ezen milliók tömegére a kamat nélküli kölesön igazi 
megváltás.

Sajnos, hogy idáig minden pénz és hitelművelet 
— a tömegek kizsákmányolásának elvén alapult. így 
állott elő a nagy szegénység s igy torlódott össze a 
sok nagy töke.

Ezen uj hitelszervezet fordulópontot jelöni. Főt őre k- 
vése a társadalom széles rétegeinek is juttatni vagyont 
ama sűrű 5%-os megtakarítás és a kisembernek is a 
kamat nélküli kölcsön utján.

A gvárosok, iparosok és kereskedők eddig is ki
adták ugyanazon engedményeket, sőt többet, de nem a 
közvetlen fogyasztók javára, ezért érdekeik nem voltak 
megvédve. Mit folyton rontott az. osztrák verseny. Mos
tan maguknak is, a vevő közönségnek s a fogyasztók 
millióinak is javára szolgál ezen uj hitelszervezet, kiilö 
nősen mint részvényeseknek.

A mit a törvény a megrendelés gyűjtés eltiltásá
val használni vélt, az áruforgalomban rontott. Ezt is 
roporálja alaposan az uj hitelszervezőt. A kamatnélküli 
kölcsön tehát megvalósítható. Általa nyer a fogyasztók 
és vevők milliónyi rétege, nyer a hazai gyáros, iparos 
és kereskedő és nyer a részvényes, pénzesember, mert 
ma az elérhető (iü/u-os kamatot sem állam, sem bank, 
sem papír nem nyújtja.

Egyszerre felszabadulhat ama lekötött 1000 millió 
hazai töke nagy része, mely ha az iparpártolás részére 
fordít Itató, vele ilyen módon a logfokozottabb hiteligé
nyek is kielégítlietök.

Ezen az utón lehet boldog és független a magyar !
Ezen tőkegyűjtés legyen alapja az önálló magyar 

nemzeti banknak.

h í r e i n k .

_  Megyebál. A turóczvármegyei megyebal. melyre 
az előkészületek minden irányban folynak, I. hó 13-án 
fog megtartatni. Ennek a bálnak jövedelme a lurocz- 
mogyoi közkórház javára fog forditlalni és a védnökséget 
Turóczvármegyének főispánja, itj. Justh (lyörgy vállalta 
el. A rendezés gondja dr. Bcniciky Ákos vármegyei 
főjegyzőt terheli, aki mellett azonban a rendezőknek 
egész csapata buzgólkodik azon, hogy az estély sikere

minden irányban biztosítva legyen. Nem kételkedünk 
benne, hogy fáradozásukat siker fogja koronázni, már 
csak azért is. mert humánus intézményünknek, a szegény 
betegeknek gondozását könnyitjük meg azokkal a fillé
rekkel, amelyeket erre a czélra áldozunk. Másrészt ez 
a liál jó alkalmid szolgál arra, hogy vármegyénk haza
fias közönsége találkozzék. A meghívók m-ir szétküldetek ; 
aki nem kapott meghívót és arra igényt tart, forduljon 
a rendezőséghez.

Láng Lajos Csaozán. Láng Lajos volt keres
kedelemügyi m. kir. miniszter t. hó 14-én Csaczára, 
választókerületébe utazik, ahol részt vesz az ott tartandó 
mulatságon is. Ezen alkalomból Csaczára várják ruttkai 
Jiáth Péter udvari tanácsost, a Kassa-oderbergi vasút 
vezérigazgatóját is, akinek fogadtatására mái is elő
készületeket tesznek.

A turóczlak Balassa Bálint báróért, l-apunk 
előző számában irtuk le annak a fényesen sikerült jelmez 
és álarezos estélynek lefolyását, amelyet néhány lelkes 
magyar ember rendezett abból a czőlhól, hogy annak 
jövedelme Balassa Bálint báró hamvainak méltó temetési 
költségeire fordittassék. A jelmezestély 213 kor. 04 fillért 
jövedelmezvén, a rendezőség ezen összeget Liptóvármogyo 
alispánjának küldötto meg, akitől a következő átiratot 
kaptuk : „A Felvidéki Híradó tekintetes Szerkesztőségének 
Turöczszentmárton. A turóczvármegyei magyar ifjúság 
f. évi január hó 23-án Turóczszentmártonban a „Tátra- 
vidéki polgáriskolni tanári kör1' indítványára Balassa 
Bálint XVI. századbeli nagynevű költőnk hamvainak 
újbóli méltó eltakarításával kapcsolatos költségek javára 
álarezos jolmozeslélyl rendezett, melynek tiszta jövedelme
kén! a rendezőség nevében Dr. Láng Ernő kir. járásidra, 
Beöthy Vladimír polg. isk. tanár és Boldis Dezső ügyvéd- 
jelölt urak 213 kor. 04 fillért, azaz kottöszáz tizenhárom 
korona és négy fillért juttattak el hozzám letéti kezelés 
végett. Midőn ez összeget ezennel nyilvánosan nyugtatom, 
mcllözhcllon kedves kötelességemnek ismerem, hogy 
mindazon uraknak, akik a fentjelzett s ép oly kcgyeletes, 
mint magasztos hazafias czél és várakozáson felüli siker 
elérése érdekében valóban követésre méltó lelkesedéssel 
és odaadással közreműködtek, nemkülönben Turócz- 
vármegyo áldozatkész, hazafias közönségének is, leg
melegebb köszönetéinél es elismerésemet kifejezem. 
Liplöszentmiklös, 1904. január 29. Joőb Ma rezei alispán."

Az Országos Magyar Szövetség hatalmas 
gyökereket ver a fővárosban; Buda pesten, ahol kerületon- 
kini már is megalakultak a bizottságok. A Szövetség 
elnöke, gróf Esterházy János,' fáradságot nőm kímélve, 
maga is részt veit a kerületi bizoMságok szervezésében 
és meggyőző argumentumaival olyan érdeklődést keltett 
a Szövetség iránt, amely a legszebb reményekre jogosít. 
A fővárosiak lelkesedése bizonyára erős alapját fogja 
képezni a vidéki szervezkedéseknek, amelyek már is 
'olyamaiban vannak. (Iróf Esterházy János ígéretét 
bírjuk, hogy a turőczi szervezkedések befejeztével az 
alakuló ülésen személyesen részt fog venni.

Személyi hir. Bcrcc'z Gyula kir. tanfelügyelő, 
ki a Budapesten megtartóit tanfelügyelői ankéten vett 
részt, a múlt hét elején haza érkezet és átvette hivata
lának vezetését.

Esküdtblró. Lapunk munkatársa, I’árvy Endre 
tanár, a mull hetet mint esküdtblró Beszterczcbányán
töltőbe.

Biróválasztás Kostyánban. Ez a község olyan 
közel fekszik Tiiróczszonlmártonhoz, hogy nem is csodál
kozhatunk rajta, hogy a lót túlzók minden eszközt 
felhasználnak arra. hogy Kostyán község lakosságát a 
maguk eszméi számára hódítsák. Ez az oka annak, hogy 
a Kostyánban megtartott megyobizottsági tagválnsziások 
oly küzdelmet igényeltek, aminö küzdelem máshol 
országos képviselőválasztásoknál som igen merül föl. 
A múlt héten folyt le itt a biróválasztás. Képzelhető, 
hogy mily agitácziót fejtettek itt ki a turóezsztmártoni 
klikk emberei, akik minden áron Sedaj Jánost akarták 
megválaszt ntni. Ámde ez a tervük nem is sikerül
hetett. mert Sedaj még csak a kandidáczióba sem 
került bele. Hogy azonban mégis megmutassák,
hogy nem a hatóság által első helyen ajánlt Bielik 
Andrást akarják a bírói székbe, akire a jó érzelmű 
polgárok szavaztak, a második helyen kandidált 
Bibárik Tamásra adták szavazatukat. így azután 
szavazategyenlőséget értők el. A megejtett sorshúzás 
a hazafias pártnak jelöltjére billentette a mérleget, mert 
Bielik András neve került ki az urnából, nem csekély 
bosszúságára az ellenpárlnak. A kostyáni elöljáróság 
tehát igy alakult meg: községi biró Bielik András, 
„Ibiró és pénztáros Jeszenszky Imre, esküdtek lettek Bielik 
József és Szokol Pál.

Tanczmulatság. A zólyomi iparos ifjak önképző 
köre f. hó 2-án gazdag programú esélyt rendezett,

amelyen lapunk munkatársának, Braun Somának „Bimbi 
a csodagyormok" czimü humoros jelenotét is előadták 
nagy tetszés mellett. A program befejezte után táncz volt.

— Szibner Gyula jubileuma Znióváralján. A pesti 
napilapok is megemlékeztek múlt heti számaikban arról 
az érdekes jubileumról, mely január hó 30-án folyt le 
Znióváralján. Általános érdeklődést keltett, hogy egy 
végrehajtónak, kinek hivatalát mindenki bizonyos ellen
szenvvel tekinti — jubileumot rendezzenek. Szibner 
Gyula esete bizonyítja, hogy bármely hivatalban, bár
mely állásban az egyéniség játssza a főszerepet s vannak 
egyének — s ilyen a ünnepelt is — kiket a Gondviselés 
olyan szerencsés tulajdonokkal áldott meg, hogy ominó
zus hivataluk mellett is közbecsíllésnek és szeretetnek 
örvendenek. Szibner Gyula 32 éves végrehajtói műkö
dése alatt szinte bámulatraméltó népszerűséget és tiszte
letet vívott ki magának. A nép iránt tanúsított szivjósága 
és pártatlan igazságszeretete, a társadalmi mozgalmak
ban való aktív részvétel, hazafias érzése és működése 
sok tisztelőt és barátot szereztek neki, kik most, január 
30-án, egy igazán minden izében sikerült, fényes jubi
leumot rendeztek tiszteletére. Este 7 órakor vonult be 
az ünnepelt a znióváraljai Magyar Olvasókör szépen 
feldiszitett és kivilágított olvasótermébe, a megye minden 
részéről összesereglett vendégeknek tömött sorai között. 
Fenyőgalyakkal feldiszitett emelvényen fogadta az elébe 
járuló küldöttségeket s valamennyi szónoknak meleg han
gon köszönte meg az üdvözlést. Küldöttségileg tiszte
legtek : a kir. járásbíróság, az ügyvédek és jogászok, 
a közalapítványi erdészet, a Magyar Olvasókör, az izr. 
hitközség, a vadász- és halásztársaság és az orvosi kar. 
Ez után a társaság a díszesen terített asztalokhoz tele
pedett. Az első felkőszöntőt Éder Ferencz kir. járásbirú 
mondotta s végezetül egy szép levelet olvasott fel, 
melyben az ünnepelt hivatalos működése van elismerve. 
Nyomban Párvy Endre tanár a jubiláns arczképét lep
lezte le, mely valóban Ízléses és művészi alkotás. Láng 
Ernő turóczszentmártoni járásbiró a társbiróság nevében 
mondott szellemes felköszöntöt, utána pedig az ünnepelt 
emelkedett fel s meghatottság között fejezte ki háláját 
s köszönetét az ünnepély rendezéséért. Az ország min
den részéből érkezett sürgönyük felolvasása után meg
indult a felköszöntők áradata s a szépszámú társaság 
a reggeli órákig maradt együtt, vig kedélylyel s magyaros 
barátsággal rajongván körül az ünnepeltet:

A Veszelovszky-féle pör és a cseh lapok.
A prágai Cas persze meg mit sem tudott a Voszelovszky- 
félo pör kimeneteléről, amikor a pör megindításával a 
Nyitrán székelő F. M. K. Egyesületet gyanúsítja, azt Írván, 
hogy ez az egyesület, mely a fót ügyekről informálja 
a magyar közvéleményt és erre a czélra sajtóirodát is 
tart fenn, ösztönözte Chudovszky Géza kir. ügyészt arra, 
hogy Vészelővszky ellen pört indítson. Igen rosszul van 
informálva a Cas, ha ilyen badarságokat ir. A F. M. K. 
E.-nek igen is feladata lenne a magyar közönséget 
tájékozni a felvidéki viszonyokról és ezek iránt érdek
lődést kelteni. Ezt azonban, sajnos, nem teszi, mert az 
a vállalkozása is, amelyet sajtóiroda felállításával léte
sített ezelőtt jó két esztendővel, nehány szám megjelenése 
után megszűnt. Pedig ez alkalmasnak Ígérkezett arra, 
hogy a magyar közvélemény ügyeimét a mi áldatlan 
viszonyainkra irányítsa. Különben az igazság érdekében 
meg kell jegyeznünk, hogy ezt a vállalatot sem a F. 
M. K. E. indította meg, hanem egyik lelkes felvidéki 
gróf és csak annyi köze volt a F. M. K. E.-ltoz, hogy 
annak főtitkára szerepelt mint szerkesztő. Hogy pedig a 
(Jósnak baljóslata nem teljesült, hogy a nyitrai törvény
széknek bírái nem okvetlenül elitélték az ártatlan 
Yeszolovszkyt — azt. azóta a tények már igazolták. 
Hogy mit fog hozzászólni a kir. tábla — azt meg majd 
nemsokára megtudjuk.

Elveszett péuz. A ruttkai vasútállomáson egy 
utas pénztárczáját, amelyben 84 korona volt, elvesztette 
vagy ellopták tőle. Mégnem akadtak a tettes nyomára, 
sem a megtalálóra!

A turóczi gazdasági Takarékpénztár, mely 
alig kél évi fennállása után (K).(XX) korona részvény
lökével közel kétmillió korona forgalmat mutathat föl, 
|  hó 14-én délután tartja inog évi rendes közgyűlését 
Znióváralján, a takarékpénztár helyiségében. Ez a haza
fias irányzatú pénzintézet 1903. évi mérlege 8444 kor. 
nyereséggel záródott, örvendünk, hogy ezen intézet 
mind nagyobb mértékben képessé válik arra, hogy a 
felvidéki tót takarékpénztárak hatását ellensúlyozhassa.

— Oseh tót humor, A „Slov. Tv7.d.w a Vcszolovszky 
pőrével foglalkozva s annak lefolyását közölve, omigyon 
kezdi vonatkozó nyitrai tudósítását: „Szép az az uj épület 
ott a honvéd kaszárnya mögött, a piarista-uteza végén? 
Épület ? Nem, büszke palota: csak, hogy az öregebb 
nyitraiak ezt mondják : Én időmben itt voltak a szemét-
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,S| T n y i t r n i  
valók a ltom-

l t o l i  I ió iix l, liavoiikint 1(MH) koronáig keresltet 
mindenki tisztessegesen minilt'i) szakismeret Iliikül, 
Küldje be czimét K. -Illő. jeligo alatt a kővetkező 
czimre : Annoncen-Abteilung des „Merkúr" Mannheim.

Mecrfeldstr.

Fiatal fenyőerdö kerestetik.

készfizetés ellenében. A jánlatokat „Fiatal fenyő- 
erdő" czimen Eckstein Bernát hirdetési irodája 

(Budapest, Flirdő-utcza) továbbit.
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L á sz ló  -
')■; (tzegied.; jou holdas bor 
■’J  icrmí s/ölotelrpfnek lovábhá 
' |f>0mölcs- ts wóldtjiskolájának ' 

jiJ áf|egy/ekr meglelem hol 5 krajczái- 
Í iól felfele neme* csentelek, i forinttól ^
/  tHfelf sima is gyökerek wólós esszék, f 
[ (ov.ihba - i b  18 forinttól felleié saját I 
I termésű rendkívül finom új b o ro k  kap- 
_-l hatók Ezenkívül nnndenlclc gyümölcsfa 

\ • v.ulona, akác; es glcditscliia esernelék j
'" '^T essék  á rjeg y zék e i (borról is) i 

kérni, a

(lombok. Talán csnk nőm azt akarta a 
tudósítója ezzel mondani, hogy etért odi 
zetiségi izgatok ?

— Szlnlelöadás Alsóturoseken. Nemrégiben 
foltunk róla említést, hogy Pletmk János alsólurcsoki 
állami isktdai igazgalótanitó buzgólkotlása tol % Ián Alsó* 
turesokon Ifjúsági Egyesület alakult. Most pétiig arról 
számolhatunk he, hogy ez a li ital egyesület már is a 
nyilvánosság elé léphet, amikor t. hó 7-én este tél 
nyolez órakor Alsólurcsoken az állami iskola termében 
szinielöadást rendez. Szilire kerül Murai Károknak egy- i 
telvonásos végjátéka: „A kigyó“. A szinielöadást tánczl
követi, iiiiii'lnú k jtivedelme iiz ifjúsági ogvosltl... j»vir„ Előkeli, tőkeerős vállalat több ezer holdas 4 0 -8 0  
fog szolgálni! KentgjOk, l.og.v .  kiirnv.-kl.uli ...ngvarsig | éves jegenye- vagy luczfenyöerdőt keres első kézből, 
a hazafias czél iránt való tekintetből és buzdításul 
tömegesen fogja ezt az első vállalkozást támogatni.

— Kikimora. No, ugy-e, hogy ezt a nevel nem hal
lották még olvasóink? Hát ez a tót mitológia szerint a 
gonoszság istennője. Kísérete, szolgnszemélyzeto pedig 
a következő kisobb-nagyobh uraságokból á ll: Cornoboh, 
gonosz szellem, — Mura, a nyomorúság istennője, —
Besniea, a kétségbeesés istennője azután Káráéit. Bőim.
Certica, Cernokhaínik (no nem Hajdú Gyürkéé;, Jastros.
Sárkány stb. stb. Ezekből a kedves teremtésekből egy 
fantasztikus jelenetet kalapált össze Fcrko I rhának. | 
tót szinmüiró, amelynek ez a rövid foglalatja : Slavon 
királyfi, tót lovag (no ez még a Kikimoránál is kölnittebb 
mesealak !) a Kikimora fogságában sínylődik, aki 
mindenképen kinoztatja szolgáival, inig végre Ziva. 
az élet és a munka istennője kiszabadítja. Erijük, 
értjük, mit akar a Kikimora, mikor ezeket mondja 
kíséretéitoz és Slavofthoz: „Mit csináljunk veled, a világ 
kis férge? Tépjétek szét és békákkal, kígyókkal 
főzzétek meg egy katlanban vacsorám' Nagyon szép!

— Rozoga Városháza. Alsókubini levobzőnk Írja,
hogy az ottani városházán, amelyben a Csaplovics-lélc 
könyvtár is elhelyezve van, veszedelmes repedéseket 
konstatáltak. A megejtett vizsgálat azonban kiderítette, j 
hogy az épületnek csak egyik része szorul gyökeres i 
javításra és igy az az óhajtás, hogy a régi épület helyeit j 
egy modern épület emeltessék, egyelőre nem fog meg-i 
valósulni, annyival inkább nem, mert Alsóknbinban a I 
községi pótadó már is felül van a <>n.

öngyilkossági kísérlet. Egy r.ittkai fiatalember, 
alig 18-éves, szerelmi bánatában még egy nagyol akart 
mulatni, amit meg is lett. Társaival együtt került egy j 
ismert házba, ahol revolverrel halántékon lőtte magát. j 
Kosszal czélzott, jobb szemét lőtte ki. A szerencsétlen , 
fiatalembert a megyei kórházba szállították, ahol ápolás 
alá vették.

Kereskedő Ifjak mulatsága. A turóc/.njUtnárioni 
kereskedő ifjak folyó hó 20-án a „L)om“ nagytermében 
zártkörű tánezmulatságot tartanak, amelynek tiszta jöve
delmét jótékony czél rá fordítják.

Eljegyzés, ló'. Vcllesz Gyula nagybilsei rabbi 
a napokban eljegyezte llolliinder Samu banktisztviselő-' 
nek leányát, llolliinder Hcrinint.

Megszűnt per. Eapár An*al trencsénbaáni 
mesterembertől tudósítást közölt a „Nár. Nov.“ 1902-ben, 
amelyben dr. Vranovics baáni ügyvedet, valamint, a 
község biráját is megtámadta, mire ezek sajtóügyi löl 
jelentést tettek a közlemény írója ellen. Hosszas tanú- ^
kihallgatások után most a budapesti kir. ügyészség ^
Lapár Antallal szemben a vádat elejtette. Hogy a magán- 
vádlók mindamellett fenntartják-e panaszukat, erről 
nem ir a „Nár. Nov.“

Szerkesztői üzenetek.
Ruttka. Szivén ajánlatát elfogadjuk. Veiscket azonlian, a 

mint már számtalanszor hangoztattuk, csak elvétve közölhetünk. 
Ha munkásságával támogatni óhajt bennünket, úgy a helyi élet
ben felmerülő eseményekről kérünk tudósításokat, esetleg csik
keket. Ezeknek hasznát tudjuk venni. — Kostyan. Történik ott 
más is, mint biróválasztás. Tudósítson helyi eseményekről is: 
erre számítunk is.

Felelős szerkesztő: Ite re rz  (•yula. 
FőinunKatárs: Hanti Jiiiiiis

Mirigydaganatoknál, görvélynél. angol betegségeknél, bőrkiütéseknél, 
köszvénynél, csúznal. torok- és tüdöbetegsegeknel. idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegenk gyermekek re-zére ajánlom az 

általánosan kedvelt es sokat használt

i f lU

f i  :i i  
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-Mjí.-J’Á..
A  R i o h t o r - f é l e

! caps. c o ip .
íIo rL o n u -P n in -E x p e lle r

egy régi ki pl < >1 >.d t liaziszer. a mely már több mint 
t.t cv lila meghízható hodörzsólésfll alkalmaztatik 

kűt’véiiyncl, ctuziul és meghu éteknél.
IlltCS. ^'Iiinvalili utánzatok miatt bevásárláskor 
»■■■■ ' nvaiusak legyünk e* < Nikis orodeti iivégokot
........ ii,.'.or?0:iy‘'védjegy gyűl ős a„Rjcbiir"czói
jegyzéssel fuga ijuiik el. --  SO f., 1 k. 40 f. 
ai lum a legtöbb gyógyszertárban kapható.
K iraktál. T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
Budapesten.

F i io l i t e r  F1. A .il. é s  t á r s a ,
?aá8Z. ea k:r. -..ivari azállltók. £*

Hitelt nyújtok
1—2—3 évre (kam at nélkül): városok, községek, 
megyék, vi/.szabályózó társulatok, mérnöki hivntaloss 
szövetkezetek, nagyobb uradalmak s más bitelképe 
egyéneknek. A hitelnyújtás szőlővesszöre és borra 

nem vonatkozik.

PERLZWEIG J. órás 
és ékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
és ezüstnemüekben, 
fali-észsebórákban.

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

és Schőnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

M eglilvó.

A turóczi kereskedelmi és hitelintézet
részvényeseit van szeronesénk az 1904. évi feb ruár hó
21-én délután 2 ó rako r az intézet helyiségében ......

tartandő

m i i .  r e n d e s  k ö z g y ű l é s r e
megliivni.

h  l ( ö z ( jy ü lé s  t á r g y ú i :
1. Igazgatósági es felügyelő-bizottsági jelentés.
2. A felügyelő-bizottság állal megvizsgált és jóvá

hagyott mérleg előterjesztése és a íelmenfvény megadása.
3. A tiszta nyereség feloszlása.
4. Javaslat az intézeti tisztviselőknek aggkor vagy 

munkaképtelenség esetére biztosítandó illet inéin tárgyában.
f>. Nolaláni legalább bárom nappal ’a közgyűlés 

előtt az igazgatóságnak Írásban beadandó indítványok 
tárgyalása.

(>. Az igazgatóság és a fehlgyeiö-bizoliságjválaszlása.

flz igazgatóság.

A hölgyvilág
részére!
Minden t. hölgy saját maga 
minden divat szerint, fárad- 
>ág nélkül kes/.illieli ruhá já t 
az igazitható  női derék- 
szabásza ti készülék segé 
Ivével anélkül, liogv szabá- 
szati r a j z o t  m egtanult 
volna. Eme készülék minden 

testalkat részére

s z a b á l y o z h a t ó .
Akadémiailag vizsgázott. Számos elismerő iratok

Egy készülék á ra  3 korona.
Utánvét mellett! Utánvét mellett!
Minden kulturállamban t írv. védve és szaba

dalmazva
Főképviselő egész Európára :

E. D R E C H S L E R ,
BÉCS, VI 2. L iniengasse 18.

Ki |ivisclt.k miittluii lirl\ kógliuti licriísiutuok.
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csuka-máj-olajat.
A legjobb és leghatásosabb csukamajolaj. tivógycrcjérc nézve főiül 
múl minden hasonló kés/.itincnyt és újabb jryópysz.crt. Ize fölötte 
finom és enyhe, miért is ügy gyermekek, mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik A/, utolsó évi haszn-ilat kl> 120.000 
üveg legjobb bizonyítéka jóságának és kedveltségének. Számos 
elismerő és köszönő levél. Ara 3.50 és 7 korona, utóbbi nagyság 
hosszaid) használatnál előnyöset)!). A beszerzésnél lessék ügyelni 
a gyáros ezégére: I.iiIiikmwi gyógyszerész, Bréma. -  Kapható: 
Vidéken : Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Toper- 

ezor Sándor gyógyszertárában Turocz-Szent Márton.

Ki:»!ó‘nl:ijdíitine: özv Moskór.zl Feroncínó. F -né.
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