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Felvidéki Híradó.
P O L  E T I K A I  II E T I L A  P

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre . . ............................................ 8 kor.
Eél évre .  ...........................................................4 „
Negyed é v r e ................................................................2 „

Egyes szám ára 20 fillér.

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 iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Cseh-tót logika.
A prágai „Cas“ magyar nemzetiségi poli

tikáva l foglalkozva, több czikkben ismertette 
a magyar politika i pártvezérek állásfoglalását, 
kni"' YTTtiHlannyián kizárólagosan magyar nyelvű 
Magyarországot akarnak és ezzel szemben is- 
merteti Veszelovszky tót s Ylád oláh képviselő 
beszédét és ezikkét igy végzi: „Bárm iként is 
lesz, a magyaroknak lassnnkint szakitaniok kell 
síz egységes magyar államról való áliiK>Mt/i. 
Lehet egységes és erős nwg.ynr állam ugJ^tíC’ 
ha tiszteletben ta rtják az összes nemzetisége
ket, (Itt magyar nyelvű állam sohasem lesz 
valóság. Erről kezeskedik az az élénk nemzeti 
szellem, mely a nem magyar nemzetiségek 
közt ébredezik, mely nem gyöngül és nem 
gyöngülhet, mert a nagy magyar sovinizmus 
reakcziót, a leigázott népek nemzeti öntudatra 
ébredését provokálja."

Meg ke ll jegyeznünk, hogy a „Őas“ a 
cseh-tót nemzetegység eszméjének főorgánuma 
és am ikor ezt konstatáljuk, lehetetlen rá nem 
mutatnunk arra a logikai Imkfenezre, amelyet 
ez a lap ezúttal is megcselekedett. A cseh-tót 
propaganda arra törekszik, hogy a két külön
böző országban és államban lakó csehek és 
tótok 1’ijnséye.s nemzetet képezzenek, mivelhogy 
nyelvüknél fogva közeli fajrokonok. Hogy tehát 
egy egységes cseh vagy tó t, vagy cseh-tót 
nemzet hét államban létesülhessen (ha bár 
hiszen tudjuk, hogy egy közös Slávia vagy 
Bohemia álma is motoszkál a forróvérű cseh- 
tó t politikusok agyában!), ezt oly természetes
nek ta lá lja ez a lap és a háta megett álló 
párt, mint pl. a krum pli érését; ellenben, hogy 
a Magyarországon évszázadok óta együtt élő 
különböző fajú és nyelvű népek, amelyek 
mindig és mindenkor, amióta magyar állam van, 
egy egységes politika i nemzetet, a magyar 
nemzetet a lkották, elöbb-utóbb nyelvben is 
egységes lehessen, ez már sehogy sem fér a 
cseh-tót matadorok fejébe, valamint hogy nem 
tudják megérteni, hogy minden magyar ember
nek és hazafinak minden különösebb soviniz
mus nélkül is azt ke ll óhajtania és ha mód

jában áll, arra törekednie, hogy a politika i és 
közjogi tekintetben egységes magyar nemzethez 
tartozó népeket szorosabb kötelékek is fűzzék 
egybe és hogy ezen kötelékek egyikét a 
magyar nyelv is képezi.

A „Cas" fejtegetéseivel szemben mi tehát 
azt mondjuk, hogy igenis ébredjenek hát a 
nemzetiségek ebben az országban; mert ha 
fölébrednek azon az igán, amelyet izgató ve- 
gép^ik hazug képzelete a nyakukra költött, 
•flízni fognak, érezni fogják, hogy csak gyilkos 
álom volt, amibe őket nem a magyarok erő
szakos sovinizmusa, liánéin a saját véreik, 
vezéreik ámítása r in g a to tt; bóditó álom, a 
melyből már rég fe l ke lle tt volna ébredniük 
e haza, e nemzet üdvére. Es e nagy ébredés 
zajában a magyar fa j is fe l fog ébredni és 
nem lesznek többé Moesáryak és mások, akik 
a megbüntetett izgatókban m ártírokat látnak. 
És az erejének, nemzeti és fa ja  feladatának 
tudatára ébredt magyarság látni fogja, hogy 
ha va lakit ez országban a nemzetisége miatt 
üldöznek, akkor a magyar az. Mert mig mi 
egyre hangoztatjuk, hogy tartsák meg a nem
zetiségek nyelvüket, szokásaikat és csak a 
magyar nyelvnek elsajátítását és a nemzethez 
való hűséget sürgetjük, addig a nemzetiségi 
politikusok és a sajtójuk a magyar intézmé
nyek gyalázásábán, a magyar nemzethez szító 
elemek meggyanusitásában le lik  legfőbb örö
müket és kedvtelésüket. Szerintük mindenki 
renegát, magyarón, aki ha pl. tó t nyelvű szü
lőktő l származik, nem az ö politika i meggyő
ződésüket követi, hanem a magyar nemzetnek 
hü fia óhajt lenni és maradni. Tehát a magyar 
nemzet tagjának nem szabad magyarnak val
lania magát. Tótnak, oláhnak, svábnak, rácz
nak, czigánynak igen, éppen csak magyarnak 
nem !

Igen, igen, ébredjünk hát és bánjunk el 
az áraitokkal, a konkolyhintökkel, a hazaáru
lók kai érdemük szerint!

Mi nem tartunk ettől az ébredéstől, de 
igenis tartunk a tespedéstöl, a vegetálástól, a 
tetszhaláltól és ezek következményeitől.

Ki hazudik V
A Violoris Miklós vágujhelyi orsz. képviselő beszéde, 

melyet lapunk egész terjedelmében közölt, nagyon is 
elevenére talált a tót túlzóknak, akiknek sajtója tele 
van most mindenféle invektivával a szókimondó képvi
selő ellen.

A legérdekesebb azonban az, hogy a „Nár. Nov." 
meg a „Slov. Tyídenník” egyszerűen hazugságoknak 
bélyegzik a Viotoris állításait. A Nár. Nov. azt mondja 
Violoris beszédéről, hogy ez Üres, általánosságban mozgó, 
adatok és saját tanulmányozás nélkül való ; a pánszlá
vizmusról szóló elesépelt hírlapi frázisok gyűjteménye; 
az egész beszéden át mint vörös fonál húzódik végig 
az a semmivel sem igazolt vád, az a hazugság, az az 
árulkodás, mely’szerint a tót nép, a tót iutelligenczia, 
a tót sajtó huzafiatlan stb. A Viotoris beszéde alávaló, 
hazug inszinuáczió.

Mi pedig bebizonyítjuk, hogy nem Viotoris hazudott, 
hanem a „Nár. Nov.“ eikkezűje, akinek ez kUlömbon 
is rendes mestersége.

Olvassa el bárki a Viotoris beszédét és sehol sem 
fogja találni azt a passzust, amely a tót népet hazatiatlan- 
sággal vádolja. „Mi tót népilnk ragaszkodásában nagy 
kincset bírunk**, mondja Viotoris, „de vannak, kik 
bennünket e kincstől megfosztani, kik e ragaszkodás 
érzetét gyűlöletté átalakítani törekszenek stb.“ Tehát 
nem a tót nép, hanem a lelketlen pánszláv izgatok 
hazafiatlanságáról beszélt Viotoris, ha pedig a Nár. Nov. 
és elvtársai azt hiszik és mondják, hogy az ö lelketlen 
izgatásuk, amelyben Húrban M. szelleme nyilatkozik 
meg, ha burkoltan is, de félrcismcrhetcMcuUl, hazafias 
cselekedet, úgy ez csak arra vall, hogy vagy sejtelmük 
sincs a hazalisag mibenlétéről, vagy pedig oly határta
lan a czinizinusuk, hogy velük egyálalában komoly vitát 
folytatni lehetetlen és csak a bíróság az az iskola, ahol 
őket annyira-mennyiro kitanitani lehet.

Nem, nem, Viotoris sem nem hazudott, sem nem 
túlzott, sőt mondhatni, hogy inkább csak érintette, mint
sem hogy kimerítette volna a nagy bajt és veszedelmet 
involváló tárgyát. Ha az ultralóiok bUnlajstromát rész
letes adatokkal is illusztrálta volna Viotoris, ugyancsak 
szánalomra méltó vitézeket léptethetett volna föl a tót 
túlzók táborából! Más alkalommal ez is megtörténhetik, 
lia nagyon sUrgctni fogjak a národnisták politikai 
arczképeik megfestését. Nem jó falra festeni az ördögöt!

T  Á R  C Z  A.

Szent Antal.*)

— A „Felvidéki Híradó** eredeti tárcsája. —

Irta: Holbay Lajos.

A „Felvidéki Híradó" f. é. julius hó 10-iki száma- 
hun, a .szerkesztői Üzenetekben egy felszólítás foglaltatik 
páduai Szem Antal, mint a szegények kenyere eszméjé
nek kifej'ése, illetve egy Szont Antnl-bizottság alakítá
sára. .Szívesen ragadom meg az alkalmat, Imgy ezen 
emberbnráti eszmét e lap olvasóközönségével közelebbről 
megismertessem.

Déli Franeziaországnak Toulon város l.afayello

* Lapunknak, a .Eel vidéki Híradónak** f.ovi -’H. számában 
a szerkesztői üzenetekben, reflektálva czikkirónnk egy kisebb 
közleményére, amelyben jelezte, Imgy Folsöslubnyán páduai 
.Szent Antal szobrát állították föl, azt a megjegyzést tettük, 
hogy jó lenne a közhangulatot kihasználni és egy turóezmegyei 
bizottságot alakítani, amelynek az lenne a czélja. hogy a páduai 
Szent Antal tiszteletére, illetve a szegényeknek szánt pénzek 
itt maradjanak ji vármegyében és ne vándoroljanak el tőlünk 
idegen tűidre, már esak azért sem. mert nálunk is akad elég 
szegény ember, aki segítségre szorul. Ezen megjegyzésünk 
alapján ismerteti most Holbay Lajos felsöstubnyai rk. plébános
<« a I........ imCn.ínyl, .mélyül, C il i it  tekintve, mindenki
vall*,klll«ml..fK nélkül Utnognlhltln.. Örvendenénk, lm ismer- 
telesünknek foganatja lenne.

ulcza 41. sz. házában HotTior kisasszony bir egy kis 
vászonkeroskodésscl. A boltliolyiség melletti kis kamrában 
régi idő óta egy páduai .Szent Antalt ábrázoló szobor 
van elhelyezve. Ezen igénytelen helyiségből indult világgá 
ama emberbaráti mozgalom, mely mai nappal a világ 
minden részén milliókat áldoz Szent Antal szegényei 
részére.

1890. évi márczius 12-én nevezett kisasszony nem 
tudván bollhelyiségénck ajtaját kinyitni, megfogadja a 
jelenlevő lakatosmostor előtt, aki már hosszabb idő óta 
hiába nyitogatta szerszámaival az ajtót, hogy siker ese
tén Szent Antal tiszteletére kenyeret fog feláldozni a sze
gényeknek. Alig hogy a fogadalom megtörtént, az ajtó 
kinyílt. Ezen naptól kezdvo, úgy ö, valamint ismerősei 
minden szükségükben Szent Antalhoz fordultak s kenyeret 
ajánlottak fel a szegényeknek a mcghallgntlnlás biztos 
reményében. Köztudomásra jutván a dolog, naponkint 
megjelennek a kamrácskában főrangú hölgyok, szegény 
özvegyek, aranygalléros katonatisztek, egyszerit közlegé- 

, nyék, egyházi és világi notabilitások, mesteremberek és 
I tüldinivelök, hogy Szent Antal iránti hálájuk lerovása 
gyanánt a szegények kenyerére adakozzanak a szobor 

i mellett elhelyezett gylljtöpcrzsolybe. Sőt naponkint érkez
nek a kisasszony cziinéro postautalványok a világ min
den részéről Szent Antal szegényei részére. Hogy fogai- 

; műnk legyen csak ezen egy perzselybo befolyt adomá
nyokról. hiteles statisztikai adat gyanánt felemlítem, hogy 

I 181*2. évben őOOO kor., 1893. évben 36000 kor., 1891.

évben 110000 kor gylllt egybe. Évröl-évre fokozódnak 
ezen adományok. KUlőu folyóirat számol be Szent Antal 
emberbaráti müvéről.

Szont Antal ilyetén való tisztelete jelenleg az egész 
világon el van terjedve. Magyarországon a főváros jár 
elöl a legjobb példával, ahol majd minden egyes katli. 
templomban fel van állítva .Szent Antal szobra a szegények 
kenyere pcrzselyével. Örömmel kell megjegyeznem, hogy 
Tttróczmegyo katli. templomainak nagy részében, kisebb- 
nagyobb mértékben adományok gyűjtőinek Szent Antal 
szegényei részére.

a  segélynyújtás módjára vonatkozólag megjegyzem, 
hogy azt a helyi körülmények határozzák meg. Rendes 
körülmények között a hétnek vagy hónapnak bizonyos 
napjain kenyér osztogattatik a szegények között. De, szük
ség szerint, máskép is segélyoztotnek a szegények a be- 
gylllt adományok arányához képest. Ennél a pontnál 
egy részemről fontosnak ítélt eszmét akarok megpendí
teni.

Turóczincgyének sok a szegénye. Sok a ruhátlan 
és éhező iskolás gyermek, akik éppen nagymérvű sze
génységüknél fogva távol maradnak az iskola tanítási és 
nevelési áldásaitól. Eltekintve a járó szegények segélye
zésétől, Szent Antal nagyon sok jót mivelhetne, hogy 
ezen szegény gyermekek ne kerüljenek a teljes erkölcsi 
züllés ösvényére. Mentsük meg Őket kegyes adomá
nyainkkal az Isten, a haza és a becsületes munka 
részére.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

Tengerentúli lót fürniedvény
A pitlsburgi „Anierikánszko-Szlovenszké Noviny" 

. zimll pánszláv tűt lap „örvendjetek árvák !*' czinill vezér- 
czikkében a kővetkezők M altatnak : „Mégis csak „jó“ 
az a magyar kormány, nem liágy bennlinket felügyelet 
nélkül, bármennyibe kerüljön is, igazán jó anyánk! 
Nemrégen ment „András bácsi* Ilodobay András amerikai 
apostoli vizitátor Kómába és már megint visszajött, de 
mandátum nélkül, bogy itt tVipásztori felügyeletet gyak 
roljon a görög katliolikus lelkek fölött, akiket a magyar 
kormány annyira szeret, bogy védelmezőt küldött nekik, 
hogy el ne vesszenek, el ne romoljanak. De e védel
mező rosszul védelmezte báránykáit, mert a magyar 
kormány nem adott neki semmiféle mandátumot a további 
felügyeletre. Mivel a magyar kormány csak a görög 
katolikusokkal próbálkozott és ezekkel itten András 
bácsi nem sokat végzett, most meggondolta magát, hogy 
Amerikába más őrt, illetve pásztort küld és ez fog 
őrködni a római katolikusok és görög katolikusok 
felett is. A tegnapi „Dennik”-ben (ez a fenti tót lap 
mindennapi kiadása) és ezen újság külön számában közzé
tettünk, illetve közzéioszünk egy kassai levelet, melyben 
barátunk arró értesít, hogy a magyar kormány ideküldi 
Kozora András kassai kanonokot, más öl pappal együtt, 
hogy itten őrködjenek. Kozora erős magyarón, mint a 
levelező jelzi és azért jön Amerikába, hogy gondoskodjék 
arról, hogy a nép „ne romoljon- a pánszlávizmus által, 
hanem hogy megmaradjon tiszta,

got és vígul kiválasztotta M I I ,  Illetve pásztorul Ameri- » gyermeket » lauulással í!jllt»rni, mert tu  ilyent u 
kibe -I lótok ró.,íré. Magútól értetődik, kegy oly cziiti kényszerítőn loglalUzás, a lóll'ontanásérl való küzdelem 
alatt küldték ide, liogv illet, mint egyltúzi méltóság idő eltilt Wnomp|mlllja. vagy az élOltlllollak számát sza|,..-

rilja, sőt gyakran az öngyilkosok szomorú statisztikájának 
adatait gyarapítja.

No ragaszkodjunk a pályaválasztásnál családi tradi- 
c/iókhoz. mert mimlen tisztességes állás és foglalkozás 
nemesit s a magyar nemzeti missziónak szolgálatában 
áll, csak az illető azt a hivatást, melyet helölt, híven 
és pontosan sz/ Igái ja. Hiszen valamennyien munkások 
vagyunk, egyik szellemileg, másik testi erővel dolgozik 
s valamennyien bár csekély, de szükséges részecskéi 
vagyunk az államlentartó gépezetnek.

működjék, de ö neki nem kell törődni az egyházzal, 
sem a lelkek üdvével, hanem csak azzal, hogy a Magyar- 
országból való emberek ne nomzofloniedjenek el, hanoin 
hogy hűséges magyarok maradjanak, hogy a magyar 
hazaliság köztük ki ne vesszen. No hát, átéltünk mi 
már keményebb támadást is, hiába való volt minden, 
ez is hiábavaló lesz és Kozora ur visszatér, mint András 
bácsi, borzasztó fiaskóról Mag\áriába referálni, hogy 
bizony Amerikában a tótokat nem győzi le az egész 
Magyárin se.“

Ejnye no! Az amerikai Miso, hogy azt a széles 
vizel tudja Pittsburg és Magyária közölt, amely még a 
zsíros kalapjának széles karimájával, ameddig az esze 
és a bátorsága ér, is szélesebb, kezd virfuskodni. Hál 
csak virtuskodjék, majd ha visszajön ide Magyáriába, a 
legkisebb magyar szolgabiró is h g , f , z i.

szereieteben var ke oviival

Pályaválasztás.
Most, amidőn az évzáró iskolai vizsgálatok befejez- 

vék s egy tanévnek ismét vége, úgy a szülök, mint 
gyermekeik egy fontos dolog, a pályaválasztás kérdése 
előtt állanak.

Nem csekély dolog ez, mert egy eltévesztett pálya- 
te l .  Azért 'áluszlás el keserítheti az ember egész életét, inig ha azt

mondjuk : „magyar kormánynyal szemben, mert a mi: 
népünk szívesen es hálával emlékezik szülőföldjére, 

a, de átkozza a magyar kormányt az> rí. meri ez j 
i ősi birtokától és idegen világba űzte. 

Magyária jól tudja, hogy a nép nem hordja öt szivében 
és édes emlékében, hanem utálatban, azért gondolja, 
hogy e nép ürömestebb adja át magát a tó. tanoknak, 
mintsem szeretné a magyarságot. E> ez egészen igaz. 
Nem lehet azt szeretni, aki minket iiz és kínoz. A nép 
Amerikában fülvilágosodolt. Megismerte Iáját, megismerte, 
kihez tartozik és megismerte tényleges ellenségeit, 
üldözőit. Ezelőtt nem tudta magáról, hogy kicsoda, 
micsoda, de most megismerte inairái. megismerte az igaz 
ságot. megismerte saját törzsét, megismerte saját család
ját. Hogy ezen nép ne művelődjön, hogy továbbra is a 
tudatlanság sötétségében maradjon és hogy zúgolódás 
nélkül vitesse magát a magyar sovinizmus mészárszékére, 
a magyar kormány három évvel ezelőtt illek üld vo Ilodobay

vesén meg tudja választani, jövendő boldogságának 
es előrehaladásának ezen elhatározás mimegy kulforrását 
fogja képezni.

Első és födolog ennél figyelembe venni a testi és 
szellemi rátermettséget

Mikor a gyermek már annyira erősödött, hogy az 
életben előforduló akadályokkal némileg meg bir küzdeni, 
önkénytelenül is kifejlődik nála az egyik-másik foglal
kozás iránti vonzalom és hajlandóság, amelynél fogva a 
figyelő szülő mindjárt tisztában van azzal, hogy gyermeke 
mely pályán találja meg az igazi boldogulást.

Nagyon helytelen dolog az, mikor valamely szülő 
elhatározza a gyermeki hajlandóság figyelembevétele 
nélkül, hogy a fiát pl. valamely tudományos vagy hiva
talnoki állásra képezteli ki, bár a gyermeknek sem 
tanulási kedve, sem ahhoz szükséges szellemi ké- 
pességc nincs. Hány szülő emlegeti mosianáliin sokszor jóindulatát kért
botorul és meggondolatlanul még a tanuló előtt is, hogy 

András eperjesi kanonokot, aki otthon nagy rekordot I,„ilyen kegyetlenek azok a tanárok. Kllmklailák az ö 
ér*, el a magyarosítás terén, liogv itten is ilyen szláv-! tehetséges, kedves fiukat hosszúból, ellenszenvből vagy 
ellenes álláspontot foglaljon el és minden lehetőt meg-1 nemzetisége miatt.

hogy a tót, illőivé a szláv meggyőződés a Magyar- 
országból való nép közölt ne terjedjen. De ez épen nemi 
sikerült és meg kellett magát adnia, vagy fölfüggesztet
ték volna. Elég az hozzá, megint itt van. de mandátum 
nélkül.

Kozora András szintén bevallott hazafi; aki előtt a j 
magyarosításon kívül nincs semmi szent a világon. A 
templomból kidobta a tót könyveket és magyar isteni 
tiszteletet honosított meg. Az ilyen soviniszta legényt 
megszerette a magyar kormány, adott neki kanonoksá-

ukik

Amint Szent Antal elfogad adományokat vallás- 
különibség nélkül, adományainak kiosztásánál som kérdi a 
szegény vallását, korát és állapotát, hanem segélyezi azt 
és o*t, aki és ahol szükségre szorul.

Az Isten is meg fogja áldani azokat, akik Szent tál.
Antal nevében idegen nyomor enyhítésére adakozni i |„,M ki va„ távé 
fognak. Nagyon czélszerü volna, ha a velem egy ti 
emberbarátok velem c-gjIlit bizottsá^ú nlukuliiáimk a I .u.pi.lijhól kénytelen tengetni saját és családja életét,

fossza karai u, igazságtalan és ostoba az olyan beszéd. 
Nem a tanár buktatja meg a tanulót, hanem az 

mert nem tanult, mert nincsen éppen semmi 
és a legtöbbször a tanuláshoz szükséges clö- 

készültsége sem.
De a szülök szinte erőszakoskodnak. Erővel, — a 

jó tanácsok ellenére ismét és ismét iskolába kény
szerítik fiaikat. Az ilyenek aztán a közép-, vagy polgári 
iskola néhány osztályát kínos vergődéssel elvégezik, de 
tovább már haladni képtelenek s a proletárok számát 
fogják gyarapítani. Mert fájdalom, nálunk még most is 
uralkodik azon ferde felfogás, hogy pár középiskolai 
osztály végzése után minek is legyen valaki iparos, mikor 
ur is lehet.

Pedig vájjon melyik az igazibbb ur: az a -1 ősz 
-e, aki mint napidijas, minden perez 
iinnnak, hogy állásából elbocsátják, 

gy ha ez meg nem esik vele, 80 kr. vagy 1 fit

szolgálatára. A kölcsönös érintkezés 
megyénkben nehézséget okozni nem fog. Hosszú keresés 
nélkül is megtaláljuk egymást s megtaláljuk Szent 
Antalt is.

Végül egy lélektani tényre akarok hivatkozni. 
Nincs boldogítóbb ludat, mint az, hogy valakivel jól 
tehettünk. Irgalmasságunk önmagában hordja már a 

is. Egy kis példa : Bizonyára voltál már, ked- 
olvasó, abban a helyzetben, bogy egy szegény, 

r.i'i vándornak egy kis ételt nyújthattál s nézted, mily 
és bálával fogyasztja cl azt, ami asztalodtól

femnaradt. Kérdem, ki érzett nagyobb örömet, v»Ü..... ..
aki a nyújtott ételt élvezte, vagy pedig az adományozó? 
Feltétlenül az adományozó. Nem azért, mert többje van, 
mint a segélyezett szegénynek, hanem azért, mert jól 

Szerezzük meg mindnyájan minden adott alka-

vagy az ugyanannyi kevesebb osztályt végzett iparos, 
aki először is független, másodszor pedig, 
tudással lépett a pályára, szakmáját jobban érti és ha 

takarékos, nemcsak családját ké- 
eltartani, hanem öreg korára 

vagyont is tud gyűjteni.
Tekintsünk csak szél más országokban, mit tapasz* 

ott? Elvégeztetik a gyermekkel a polgári vagy 
lyait, csak azután adják az iparospályárn 

segéd bejárja a nagyobb iparos városokat s igs
.................va, mint mester az ott látottakat

iparkodik a maga hasznára fordítani
Ep így vannak a kereskedelmi pályával.
De számolni kell a szülőknek saját anyagi lielyze 

tűkkel is.
Ha valamely szülő annyira nyomasztó anyagi vi

szonyok között él, hogy családját a legszükségesebbek, 
kel is alig képes ellátni s még hozzá gyermeke sincs 
kiváló szellemi tulajdonokkal megáldva, hiába volna azt

Nyári mulatság liiiltkáu.
A rutlkai.ik mulatsága, amelyet a kassa-oderbergi 

vasul főműhelyének munkásai rendezlek, a vasút tulaj
donát képező ligetben ez évben is lény esen sikerült. 
Már kora reggel a íömühelyi zenekar járta he a városi, 
mozsárdurrogások pedig jelezték a gyülekezést. A mim 
egy 800 főnyi csapat 8 aiujur Ferenc/, felügyelő vezetése 
alatt reggeli 8 órakor indult ki a ligetbe, ahol a mini 
kások csakhamar tábort ütőnek és elhelyezkedtek. A 

egy része még rcndezkedésscl telt el, de kijutott 
ulatozásból is. A látogatók nagy tömege azonban a 
ián folyamán leple el a ligcicl. Délután érkezeti 

meg a kassa-oderhergi vasúinak közszeretetben álló 
Igazgatója : ruítkui lidth Péier, udv. tanácsos is Virág 
völgyről és hajtatott ki a nyári mulatság színhelyére 
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő és íS.iager Ferencz lel 
ügyelő kísérőiében. Érkezesét mozsárlövések adták liinil 
a nagyközönségnek, mely erre a bejárathoz lódult, almi 
•Saager Ferenczné mint háziasszony, továbbá a rendez... 
Ijizullsáá lúgul iák. Ezek névében Erdős mérnök üdvö 
zöltc a népszerű vezérigazgatót, aki válaszában ismételten 
is kifejezést adott azon meleg érdeklődésnek, amelylycl 
alkalmazottai sorsa iránt viselteik, biztosítván a jelen 
voltakat, hogy életének azok a legkellemesebb napjai, 
amikor jólétük emeléséhez hozzájárulhat. A munkások 
nevében Kürger inüasztalos üdvözölte a vezérigazgatói, 
keresetlen, de szívből jövő szavakkal. Jól esett ball.inunk 
azokat a köszönő szavakat, amelyekkel a vezérigazga
tónak eddig tanúsított jóságát megköszönte és további 

Kálit Péier vezérigazgató barál- 
kiséretebon meg is igéit. E fogadás után 

a mtllielyi dalárda adott elő egy énekszámot, majd 
beült a társaság a török kávehá/.ba, ahol kosztümbe 
öltözött kávésleányok es urak szolgálták ki a vendege
ket. Megtekintette a vezérigazgató a .öbbi pavillonl, a 
tánezolókat és az erdőben letelepedőit családokat, min
denütt a Icgrokonszoiivcsebb fogadtatásban részesülve. 
A nyári mulatság főrendezője: Saagor Fcronez felügyelő 
és a rendezőség büszkén tekinthetlek szél a szép erdőben, 
amelyet vagy 8000 ember népesített meg. Nemcsak a 
lankaiak vettek ezen részt, de nagyon sokan Turócz- 

“zniegyéböl, Rózsa begy rőt, Eiptó- 
szoiiiiuiklúsról, Zsolnáról stb. A csaczaiak volt képvise
lőjük iránti ragaszkodásból most is nagyobb

A látványosságok megtekintése illán uzsonnához 
üli a társaság és kedélyesen töltötte az időt mindaddig, 
inig az éj homályának beálltával lobi* (íus/.lav mérnök 
megkezdhette birodalmában, a tűzijátékok tömkelegében 
uralkodását. Mert Tóbis csakugyan uralkodó a maga 
birodalmában. Olyan fényes tűzijátékot produkált nioM 
is, amelyet ámulattal szemlélt a közönség. Amikor pedig 
a lüzcsóvák közölt megjeleni i nti kai Kálit Péter vezér 
igazgatónak jól utánzóit alakja, elementáris erővel tört 
ki az éljenzés, mely majd minden inuiulváuy után meg 

Tóbis
A tűzijáték befejeztével zeneszóval, lampionok és 

fáklyák világánál megkezdődött a bevonulás. A menet 
eliye már Kultka felé járt, amikor még a hegyen is láttunk 
lobogó fáklyákat. A mulatság lolylalasa a vasúti étterem
ben volt és tartott a legjobb hangulatban reggelig.

Mint álom mull <1 ez a szép nyári mulatság és azt 
a kellemes benyomást hagyta halra, hogy olt. ahol a 
vezetőségben megvan hozza az érzék, ott és csakis olt 
lehetséges az, hogy vezérigazgató, főhivatalnokok, hiva
talnokok, alkalmazottak, munkások ily barátságos hm- 
gúláiban tölthessenek el egy ült egy napot és ne zavarja 
azt meg a legcsekélyebb iliczidens sem. Pedig hal meg- 
nyílhatlak volna a nyelvek, mert amint értesülünk, nem 
kevesebb, mint 117 hektoliter sör és nagymennyiségű bor 
is fogyott el, a mikor pedig az a nyelven, ami a szivén.
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Rimelyemlékérem. Boldogult dr. Kimoly 
Károly volt heszlerczebányai |>lls|>ük emlékére érmot 
vonlu k dis/.os kiállításban. Az érem egyik oldalán az 
elhunyt püspök jól talált domborképo Iái ható püspöki 
ornáliislian a következő körirással: „/V. Iliméit/ Károly 
lii'.izlcri-zi'lxíuyiii /tils/iiik, lekéri apát, rahístiijos belső 
titkos Itiiiiicsos,¥ Az érem másik oldalán látható a 
lieszlerezehányai püspöki czimer ezzel a körirással:
„/I Ituziíiiul: és nz etji/lnir.inik éli 18‘Jií. február I Hm I. 
jitninir l-'t-iiiij.

Llptómegye uj kir. tanfelügyelője. Kitueig 
Andor kir. íanáesos, Liplóvármegyének két évtizeden 
ál volt kir. tanfelügyelője, ki előbb Lipióvárinegye 
alispánja voll. nyugalomba vonulván, a vallás- és közöld, 
ni. kir. miniszter Aihitniwicli l'ál Budapest székesfővárosi 
kir. segédlanlelügyolöt nevezte ki Liplómegyo kir. tan
felügyelőjévé. Adaniovieh régi, kipróbált li irczosa a 
magyar közoktatásiig} n< k s igy Liplóvárinugye örömmel 
üdvözölheti közöldalásilgye élén az uj kir. tanlcltlgyelöt.

Eljegyzés. Knuisz Sándor ruttkai állami iskolai 
laiiiló eljogyezte S/ittmirr Ma!iIdőt Eperjesről.

Vadászok gyűlése. A lurúczszentmártoni 
vadászok egyesülete I. hó 2 l en. ma délután 2 órakor. 
Turóczszenlmártonhan a in. kir. járási erdőgondnokság 
hivatalos helyiségében közgyűlést tart.

Tűzrendészet! tapasztalatok városunkban.
A nagy hőség és tarlós szárazság miatt mind gyakrabban 
elölorduló tüzesetek f oly iái: TuróczszeiiLinárloQ elöljáró 
sága, élén Siniko Gusztáv bíróval, Kölnit József tűzoltó 
léparaiicsnokkal, továbbá Zányi Kálmán mérnök, a 
kéményseprési ügyek vezetőjének szakszerű közreműkö
dése mellett megvizsgálta a mull héten az egyes házak 
padlásait, kéményeit és tüzelési berendezéseit s ez alka
lommal számos helyen megdöbbentő könnyelműséget 
konstatált a tűzvész elleni óvakodás elhanyagolása 
dolgában. Nevezetesen deszkapadlásokba, vagy zsindolyos 
oszlerhéj alá forró füstöl lövelő bádogesövekei, melyek 
tájékán az épületrész már is körül van pörkölve, vagy 
sziklás füstöt okúdé) rozoga téglnlörmelékhöl és agyagból 
üsszclapaszlotl füst lyuka kai (piaczkókal) talált a zsindely- 
fedelek alá elrejtve, melyek körül sok helyen még dús 
szénakészlet is hever s amilyenekből a közelmúltban 2 
ellojlott tüzeset is származött. A tűzoltó főparancsnok 
Istonkisértésnok nyilvánította e lüzlészkeknek továbbra 
is való meglürését és sürgősen követelte, hogy lekin- 
teltel a vízhiányra és a veszélyes tüzelések sokaságára, 
a hatóságok rendeljék el a tűzbiztos, szolid kéményeknek 
(elépítését ily helyeken haladék nélkül s ami a széna 
és gyúlékony anyagok felhalmozását illeti a padlásokon 
házlakók szigorúan megrendszabályoztassanak. Mert amíg 
ez illegnem történik, hiába tiltjuk a dohányzást a gazdasági 
udvarban, hiszen ezalatt a fedél alatt rejtett helyeken 
széna-szalma közt szabadon szállingózunk a lüstszikrák, 
végveszélyével fenyegetve a lakosság életét és vágyónál ! 
Reméljük, hogy e tapasztalatok után az illetékes ható
ságok annál is inkább, mert iudlunkkal az építési 
szabályzat is rendelkezik róla, nem lógnak késni a gyors, 
teltétien tüzbizlosságol ezélzó és nyújtó intézkedéssel.

Közeledik a Zsívena napja, Ezt nemcsak 
abból tudjuk, hogy a N. N.-nok minden számában benne 
van a meghívó, de abból is, hogy ilyenkor az érkező 
vendégek tiszteletére mimUg történik valami a város 
rendbehozatalára. A véletlen mindig igy hozza magával, 
hogy az ilyen munkáltunkkal mindig akkorára lesznek 
készén, amikor a Z s ire n a  vendégei megérkeznek. Most 
a  Ltom és a vasúthoz vezető ut közötti részt vették mun
kába, ami mindenképen helyes volt, mórt igy ma-holnap 
megérjük, hogy még esős időbon is nagyobb sár nélkül 
juthatunk ki a vasútállomáshoz.

Erdöógésok. A múlt héten szombaton délután 
nagy izgalomban voltak az emberek luróczszent- 
mártonban, ahol az a hir volt elterjedve, hogy Znió- 
váralja lángokban áll. Ks tényleg azon a tájon a rokkonö 
hőség és verölényes nap daczára nagy tűst és láng
nyelvek voltak láthatók. Kzek azonban nem Znióváral- 
jának pusztulását jelentetlek, hanem a szlováni erdőnek 
égését, amelyből pár holdin i terület a lángok martaléka 
lett. I gyanezen időben Neczpál közelében is volt erdő- 
égés, vasárnap pedig Kuli kán a község erdeje fogott 
tüzet, de nagyobb kárt nem okozott.

A Vág áldozatai. A rokkunö hőség elöl üdülést 
keres most minden ember. A \ ágiiienlén utazok szokatlan 
látványnak tanúi most, amikor délutánonkint az egész 
lolyó mentén mindeillolé lürdözokkel találkoznak. A 
tűrd esnek azonban áldozatai is vannak. Készben vigyá
zatlanság, a lürdohely nem ismerése is okai a szeren
csétlenségeknek. Mint Turánitól írjak, I. hó 17-én d. u. 
o óra tájban a turáni vasúti állomásnak egyik váltóőre,

az 58 éves Kikta Antal kiment felnőtt liával a Vágba 
fürödni. Kgy ideig szépen lubiczkoltak a szokottnál 
kisebb Vág vizében. Egyszerre azonban az üreg akarat
lanul olyan holyro sodortatott, ahol a viz most is mélyebb 
egy emhernyi magasságnál. Kiktát valószínűleg régi 
szívbaja fogta elő, (öldökölni kezdett. Fia, aki a parthoz 
közelebb lürdöll, atyjának segítségére ment, öt meg is 
lógta, átkarolta és úszni is kezdett vele kileié, de amire 
sekélyebb vízbe sikerüli neki kijutni, az atyja már nem 
élt. Megemlítendő még, hogy szombaton ugyanazon a 
bolyon Kissolmeezröl is fürüdlok olt s azok közül is 
Slczák János mcglült, akit holtan vittek haza Kis- 
sclmeezrc.

Körmöczbánya gazdálkodása. A „Festi Hírlap" 
nyomán a „Nár. Nov." is gúnyosan emlékezett meg 
Körmöczbánya gazdálkodásáról, amely szerint 20,000 
korona hátralékos hért ajándékozott a stubnyatürdői 
bérlőnek, Slesinger-ezégnek pedig, amely a város erdőit 
bírja bérben évi 200,000 koronáért, leszállította 70,000 
kor. kauezióját annak felére, llát persze a Pesti Hírlap 
meg a Nár. Nov. jobban tudják, hogy mi jó a városra 
nézve, mint annak képviselőtestülete és magisztrátusa 
s hisszük is, hogy valunielyik körmüczbányai tudósitónk 
legközelebb arról lógja értesíteni lapunkat, hogy a bűnös 
városatyákat és a vele Indikáló tanácsot vád alá helyez
ték, Slosingeri es Braunt pedig egyszerűen elkergették 
és a P. II. és N. N. kiadóhivatali főnökeit küldték ki 
kormánybiztosoknak a gazdasági züllésnek indult föbánya- 
város ügyeinek mcgviszgálására és rendezésére.

Tüzek mindenfelé. A szokatlan nagy hőség 
nagyban hozzájárul, hogy a vigyázatlanságból elejtett 
gyufaszálból is pusztító veszedelem legyen. Ilyen nagyobb 
tüzveszedelom dühöngött Csaczán, Liptószontmiklóson, 
Zsolnán. Kzek a szomorú esetek, amelyekről a napilapok 
bőven megemlékeztek, aktuálissá teszik mai ezikkünket, 
amelyben Zányi Kálmán mérnök mondja el véleményét 
városunk tűzbiztonsága érdekében. — Liptószentniiklósról 
irja különben levelezőnk: Városunk lakosait e héten 
kétszer verte lel a tüzilárma nyugalmából. K hó lf)-én 
fél 12 órakor délelőtt a szép zsidótemplom közelében 
egy csürgyuladt ki es rövid idő múlva leégett a templom, 
a zsidó iskola és a „Lioló“ kávéháztól a „Hungária" 
szállóig elterülő utca. A „Korona" és „Hungária" szálló 
mellcképuletoi is beéglek. A kereskedelmi kör díszterme 
egészen tönkr • ment. A tűzoltók és a rózsahegyi 
honvédek mindenl megtettek a tűz lokalizálására. E hó 
P ián ej jel lel II órakor a takarékpénztártól a „Tálra" 
kávéházig levő házsor lett a tűz martalékává. Fokozza 
a bajt azon küiülméiiy, hogy a helybeli önkénytes 
tűzoltóság éppen most oszlott fel. Állítólag egyesek meg 
lettek volna sértve.

Halasa, a felebbezö. Egy a nyár derekán 
mindig felbukkan Halasa András liiróczszcnimártoni 
ügyvéd az ö lelebbezeseivel, amelyeket néha százával 
szokott beadni azok nevében, akik nem vétotlek löl a 
képvisciöválasztók névsorába. Az idén is rengeteg 
fclebbczésl adott be, amelyeket a mull héten tárgyalt 
a vármegye központi választmánya. Halasa, akiről azt 
mondjak, hogy két kézzel ir és egy szemmel alszik, 
okosabb dolgot is cselekedhetnék, mert íelebbozeseit, 
amelyeknek legnagyobb részét még csak nem is indo
kolni, a központi választmány elutasította. Elég lett volna 
tehát egy kézzel írni és alhatott volna mind a két 
szemével.

Öngyilkossági kísérlet. A Troncsénbon állo
másozó honvédezred önkéntese, Janecz Jusztin, múlt 
vasárnap kirándult a dubnicskai erdészhez, ahol jól 
mutalóit. Mikor azonban elbúcsúzott és kocsira szállt, 
hogy a haáui vasúti állomáshoz hajttassou, a lalu teme
tőjénél megint leszállt és ott mellbe lőtte magát. Tettének 
oka ismeretlen. A súlyosan sebesültet még nem lehetett 
elszállítani a katonai kórházba, hanem az erdésznél 
ápojlák.

Postai figyelmeztetés. A magyar posta terü
letéről Németországba gyakran érkeznek olyan csomagok, 
amelyek kézbesítése elégtelen czimzés következtében 
késedelmet szenved. Nevezetesen gyakran elölordul, 
hogy a rendelkezési hely nincs világosan feltüntetve, 
továbbá, hogy csomagokra alkalmazott ezimiratokul a 
(eladók törékeny lemezpapirt használnak, melyen a czim 
legtöbbször megcsonkul vagy olvasliatlanná válik, mely 
oknál fogva a küldemények vagy egyáltalában nem, 
vagy csak hosszadalmas nyomozás után jutnak rendel
tetési helyükre, miközben a küldemények tartalma 
gyakran hasznavehetetlenné válik. Ezekre való tekin
tenél figyel mezt e lom a t. közönséget a hibás és elégtelen 
czimzés káros következményeire s (elkérem, hogy a 
postára feladott csomagok tüzetos ezimet (a ezimzett 
vezeték- és keresztneve és foglalkozása, a csomag 
reudeliolési helye, utcza, házszám stb.) lehetőleg magára

csomag gönygyöletéro (burkolatára) Írják. Ha agöny- 
gyűlöl a tüzetes czim (elírására nem elégséges vagy 
alkalmatlan, vagy ha a gyünygyölotre olvashatóan Írni 
nem lobot, ez esetben a fizetős ezimet papírlapra kell írni 
s ezt nemcsak széleivel, hanem egész lapjával kell a 
csomagra és pedig a körül kötésre használt zsineg alá 
ragasztani úgy, hogy az a csomagról le ne válhasson s 
a csomag a szállítólevél hiányában is kézbesíthető legyen. 
Aranyat, estistől, ékszert és egyéb drágaságokat tartal
mazó csomagokra, valamint azon küldeményekre, melyek 
értéke a -l<>0 koronát meghaladja, a ezimet mindig magára 
a gönygyölotre (vászonra vagy ládára) kell Írni. Aranyat, 
ezüstöt, ékszert és egyéb drágaságokat más tárgyakkal 
egybe csomagolni nem szabad. Gyorsan romló tárgyakat, 
p. o. élelmi szereket tartalmazó csomagoknál ajánlatos, 
hogy e záradék ; „Gyorsan romló" szemhetünöleg a 
csomag gönygyöletéro kiléicssék.

KÖZGAZDASÁG.
Tapasztalati adatok a rozs termelésére 

vonatkozólag. Nálunk Magyarországon a rozs termelése 
nagyon is masodraiigu szerepet játszik. Nálunk mindenki 
csak búzát akar termelni s kétséget sem szenved, hogy 
a búza rendesen valamivel nagyobb termést ad s ára 
valamivel magasabb. Mégis minden gazdaságban kell 
rozsot is termelni, ha egyébként nem, a cselédség szükség
letére. A rozs azonban olyan mostoha elbánásban része
sül, hogy termése többnyire minden kritikán alul álló. 
Nem igy van ez külföldön, különösen Eszak-Németor- 
szágban, a hol a rozs ugyanaszt a szerepet játsza, 
mint nálunk a búza s a hol valósággal mesterek a 
gazdák a rozs termelésében. Olyan termés-átla
gokat kapnak, a minőről nekünk fogalmunk sincs. 
Természetesen a talajt nemcsak amúgy tél-tul, 
hanem igen alaposan megművelik, s általában véve 
trágyával trágyázzák. Jóformán nincs gazda, a ki 
rozs vetéséle salétromot vagy ammoniak-nitrogént no 
használna, s általános a nézet, hogy a tulajdonké- 
poni rozstalajon csak akkor várható kielégítő rozster
més, ha nitrogéntrágya is alkalmaztatik, csupán az iránt 
eltérők a nézetek, hogy ősszel vagy tavasszal jobb-e 
ezen trágyát elhinteni. Epén ezért újabban beható kísér
letiek végeztettek ez irányban, a melyek közül a leg
mérvadóbbal, a Gerlach által Posonben végzett kísérletek 
eredményeit szükségesnek tartjuk o helyen is ismer
tetni. E kísérletre szolgáló terület 2U morgen volt (1 
morgon 2;’>f>0 ma) s alaptrágyául morgenouként hasz
náltatott ö.í> mm. kain11. l.f> mm. thomas-alak és 1—2 mm. 
szuperfoszfál, a melyeken kívül az egyik táblán salétrom, 
a másikon ammóniák nirtogén szóratott ki különböző 
mennyiségben felváltva ősszel és tavasszal. A nitro
gén trágya nélküli területen termett ló.77 mázsa 
(I -2  mm) rozs és iiu -10 mázsa szalma. Vala
mennyi tavasszal salétroinozolt vagy ammoniak-nit- 
rogénncl ellátott tábla legalább .‘5 mázsával adott nagyobb 
termést, holott 4 —Hí font szóratott ki morgeueuként, el
lenben az ősszel kiszórt salétrom csak ,egy mázsával 
adott nagyobb termést. Legnagyobb termést adott a 
2-ik szánni tábla, a melyre lti Iont salétromnitrogéii 
szóratott ki tavasszal és pedig egy morgenon 19.(36 
mázsa szemet és í>2 mázsa szalmát. Ezen kísérlet
ből kitűnik, hogy bár a nitrogénnel nem trágyázott 
parczellan is nagy termést adott, mégis a nitrogénnel 
való trágyázásra minden esetben fokozódott a termés. 
Legnagyobb voll a termés azon parczellákon, melyek 
tavasszal chilisalélrommal lettek trágyázva. Az őszi 
trágyázás ammóniákkal korántsem hatott olyan 
kedvezően. A kísérletek egyáltalában azt bizonyítják, 
hogy a könnyű talajokon — feltéve, hogy azok nem 
nagyon soványak — a rozsot legczélszerübben tavasszal 
chilisalétrommal trágyázni, a soványabb talajokon azon
ban ősszel is kell nitrogént adni, de csak keveset. 
.Szívleljük meg a tapasztalatokat s tegyünk egyelőre bar 
kicsinyben kísérletet a rozsnak salétrommal való folül- 
trágyázásával s az eredmény bizonyára meg tog győzni 
arról, hogy nagyban is igy kell eljárnunk.

Felelős szerkesitfi : l lo r e c *  íd j u la .
Fő in u n k a tá rs : I t á u l l  J u i i o m .

Ajtók, ablakok, cserépkólyhák 

és különféle faanyag
úgy nagy lakóiiá/- átépítése következtében olcsó 
áron eladók. — Czim a kiadóhivatalban.
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Nyári menetrend
A magyar királyi államvasatakoo:

(Érvényei I9u4. évi május 1-tíil kezdve.)

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

Gyv. i. reggel 7-10, é. d .u . 1 3 8  i. d. u. - ‘•>4. é. este 9 ‘1í> 
Szv. i. d. e. 9-35, é. este 7 -52 i. reg. 8 32, é. este 7 00

d. u. 12-50  
9-40  
5  20

Tényleg a !■
sz appan , sz ó d a , |» n , \ tb  '■ 
tuhai emuik mos r.ji i. Sn

o /> . I. *1. e. í* j i i ,  isi* i * - * 'p» ■ * 'j   ̂■
Gyv. i d. u. 3-30, é . este 10-26 i. reg. t>-04, é. <
Szv. i.d . u. 5 -20. é. reg. 5-41 i. este 1 0 2 5 , é. d.
Vv. i. éjjel 11 -10, é. d . e. 11*41 i. d .u . 4-57. é.

Jórah, a jól. 
az ellensége
eddig Il.l'/I d ilhin tc»
• ... I.ul V.IS/OI ú  | ....
•''I .ll’.il ujoilli.lll t« Ii I

mosókivonat,

Jsszoriy& éreí'
T.-Szt.-Márton—Ruttka : Ruttka—T.-Szt.-Márton:

Gyv. i.d . u. 1-39. é. d .u . 1 4 7  i. d .u . 2 4 5 , é. d. u. 2.53
Sav. i .e s te  7 54. é. este 8-03 i. reg. 8 20, é. reg. 8.31
Syv. i. este 10-27. é. este 10 35 i.reg . 5  54, é. reg. 6 .03  
Gzv. i. reg. 5  42, é. reg. 5"53 i. este 10 08 , é. este 10.24
Vv. i. reg. 7'47, é. reg. 8 06  — — — — — — —
Vv. i.d . e. 11-42, é. reg. 11-53 i.d . u. 4-45, é . d .u  4 .56

Budapest ny. — Zsolna: Zsolna—Budapest:

Gyv. i. reg. 7-20, é. d .u  1 3 3  i. éjjel 3-45. é. reg. 9 4 0
Szv. i.reg . 9 2 5 ,  é. este 8 3 5  i .r e g . 7 -0O, é. este 5  55
Gyv. i. este 6" 15, é. éjjel 12-07 i .d  u. 3 1 2 , e. este 9-45
Szv. i.e ste  10"30, é. reg. 8-03 i. este 9*20, é . reg. 6 2 5

E lő n y ö k :
volt idót

Pozsony—Zsolna:
. reg. 9-19, é. d. u. 1.33

Zsolna - Pozsony:
Gyv. i.d . u. 3 1 2 , é. este 7-20 
Szv. i.re g . 7-00, e. d .u . 1-23 i .e s te  6-50, é. éjjel 12-13
Szv. i.d . u. 3 -38, é éjjel 1 1 2 0  i. reg. 6 -0 0 , é. d. u. 12\>0
Szv. i. ejjel 9-20, é. éjjel 3.31 i. d. u. 1 2 4 , é. este 8 .35
S z v . -------- _ _ _ _ _  i. ejjel 1 -45, é . reg. 8 30

A cs. és klr szab Kassa-Odorbergl vasutakon:

Kassa—Ruttka : Ruttka—Kassa:

1. Az eddig szukv ,
csökkenti

2. kar idságot a ne.ycdcre.
3. A szóda használatai teljesen fői.■•.legessé t<
•4 Mm hogy tisztábbá, tehát lehéi'cbbé is vaiá

a ruhát.
5. Ug> a kezeknek, mint a ruhának telljesen ; 

mattan, amiért az alant jegyzi tt ivég kezes: 
vállal.

6. Kendkivul kiadósága folytán olt sól*l>, minden 
ír osászctnél.

(.'clktilözhetetlenne válik minden háziasszony 
mosónőnél eoi egyszeri kísérlet után. 

— - ■  M indenü tt kapható -------

Schicbt-szappan
n z u rv a s '1 vufcy „ k u lo is "

A nagyérdemű közönség szives tudomá
sára hozom, hogy mindennemű

tá b la -  é s  t iik ö r iiv e g r a k tá r a m a t
kibővítettem, miáltal azon kellemes helyzetben 
vagyok, hogy úgy u.j épületek, mint egyes 
ahlakok beiivegezését, jutányos és legponto
sabb kiszolgálás biztosítása mellett, elvállalok.

Wix Miksa
liszt-, fűszer-, csemege-, üveg- és porczellán- 

kereskedö

Turóczszentmárton.

Szv. i.reg . 5-15 é. d .u . 12 10 i. reg. 4.43, é. d
Szv. i. reg. 8'04. é. d. u. 2 0 8  i. d. e. 8.53, é. d
Gyv. i.d . u. 1-05, é. este 8 04  i. d. u. 2.44,
Szv. i.d . u. 4-10, é .é jje l 11-16 i. d. u. 2 .31, é . este 8.35

Kralován—Árvaváralja : Árvaváralja—Kralován :

c. 11-50  
u. 3 .50  

ijjel 11*15

Szv. L reg. 9-35. é. reg. 1 5 0 5 i. reg. 7-32, é. d. e. 9 1 5
Szv. i.d . e. 11 '48, é. d. u. 12-58 i. d. u. 12.05, é. d. u. 1-32
Szv. i.d. u. 3 03, é. d .u. 4-25 i. d. u. 3 .32, é. d. u. 4 .40
Szv. i.d . u. 5 -2 0 ,é. este 6.54 i. d. u. 5*35, é. este 7-35

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka:

Szv. i. reg. 6 .23, é. reg. 6-50 i. reg. 4-00, é. reg. 4-28
Szv. i. d. u. 12-27. é. d. u. 12.55 i. reg. 7"25, é. reg. 7-56
Gyv. i.d. u. 2 -2 0 ,é .d .u . 2.45 i. d. u. 1*54, é. d. u. 2-19
Szv. i. este 8*30, é. este 8-58 i. reg. 8" 15, é. reg. 8-42
Szv. i. éjjel 11*30, é. éjjel 11-57 i. d. u. 3*40, é. d. u. 4.07
Szv. —  —  —  —  —  .— — i. este 9 1 2 , é. este 9-40

Építkezés miatt csomagolópapírok 

és papírzacskók igen jutányos áron 

kaphatók H o s k ó c z i F e re n c z n é  

kereskedésében Turóczsztmárton.

Ic'jjobMegkiadosabbsennelfoovalcuolcsobb szamai.. 
Minden káros alkatrészektől mente> 

........................ Mindenütt kapható! .........................

Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk. hogy mind n ■ a ab 
Sl.rpan a ..Sclnchf névvel ej u  fenti védjegyek rgyikerei

hlyen ellát*j.

Schicht György, Aussig
A Ljr.acyobb u \á r a maoa nemében, az curcudl 

szárazföldön

AMERIKÁBA
l e s z á l l í t o t t  áru utazás a III. osztályon

í r  135 korona
Birsből Antwerpenen keresztül

Now-Yorkba és Philadelphiába
ellátással együtt.

| Ezen jutányos ellátási költség biztosítása végett az uta
soknak 20 korona előleget kell küldeniük alanli ez int r e :

Red Star bine
5écs , W iedner Giürtel 20.

PERbZWEIG J. órás 
és ékszerész Ruttka. 
Nagy rak tár arany- 
ésezüstnemüekben, 
fali-és zsebórákban.

5 darab „Turóczszentmártoni 
keresk. és iparbank" részvényt 
elad Zányi Kálmán helyben.

A R ic h te r - fó le

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

egy régi k ipróbált li.iziszer. a  nu-ly m á r több  m in t 
:<:< óv iita m rghixhutó  iHvIorzsiili-sűI alkalinAztatik 
kosz vénynél, csuznal ■•> meghu eteknél.
I l l t é S .  S ilányabb  u tánzatuk m ia tt huvá.súrláakor 
• ■ ■■■ ■,vaioa.uk h g y p n k  <** raak is e red eti üvegeke t 
«l<>•.->z<,kbati a„h»rgo3f" vudji-gygyol és a,.Richier“ cz< g- 
j '-yyzóssfl f... 'a lju n k  el. — 80  f., 1 k. 40 f. és 2  k. 
m l.au  a  legtöbb gyógynr.i>rtái bán kapható, 
r  a ak tm  T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s t e n .

F iic h te r  F . A.U. és  tá rsa ,
/' t '% 'B»#z. ea Xir. •advart a z á llltó k . ap.
. n u d o l s t n d t .  w

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

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváraijan

K é r j e n  m i n d e n k i

saját érdekében

Valódi Svaíhrcir.er-féle
Kneipp-maláta kávét

csak o ly  ■ - '.n:. m '.ban. a m elyek  a 
K neipp  páter v é d j i-^ y t  és  a K ath- 
reiner n ev et v ise lik , é s  kerülje g o n d o 
san a s iián y utánzatok  e lfogad ását.

közönség figyelmébe! ZAoskóczi 
Ferenczné könyv- és papirkeres- 
kedésének üzlethelyisége, átépítés 
miatt, ideiglenesen az udvari helyi
ségekben helyeztetett el. Bejárat a 

kapun keresztül.

U ;,ii ■' rsí.
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