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Előfizetési árak: 
Egész évre 8 korona 
Eél évre 4 korona 
Negyed évre 2 korona 
Egy szám ára 20 fillér
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Lapunk szám ára h irde
téseket minden bei- és 
külföldi hirdetési iroda 

elfogad.
Nyllttér sora 40 fillér

A z uj fordulat.
Irta:

A beköszöntött uj esztendő uj 
fordulatot hozott a magyar politikába. 
A nemzet igaz vezéreiből alakult 
kormányt, kiket legszentebb jogainkért 
folytatott, megalkuvás nélküli küzde
lem buktatott meg a bécsi Hofburgban, 
felváltja Lukács László szürke kabi
netje, az olcsó Jánosok diszes társa
sága, kiket a császári akarat szemelt 
ki azzal az egyenes célzattal, ha kell 
szépszerivel, ha kell erőszakkal, de 
letörjék ama vágyakat, melyek gaz
dasági önállóságunkat és egyéb jo
gainkat illetőleg a nemzet lelkében 
immár nagyranöttek.

Ezt mondják, ezt hirdetik legalább 
azok a lapok, melyek Ausztria irányitó 
köreihez nagyon közel állanak. Örven- 
dezve juttatják kifejezésre abbeli 
nézeteiket, hogy ime, Magyarországon 
engedmények nélkül is lehet kormányt 
alakítani és kormányozni!

Sajnáljuk Lukács Lászlót, hogy e 
szerepre vállalkozott! Sajnáljuk, ha 
azt hiszi magáról, hogy a magyar 
politika kátyúba rekedt szekerén segít
het akképen, hogy a saraglyából 
kihány minden — szerinte — feles
leges terhet — az úgynevezett nem
zeti követelményeket — s mint a 
nemzet megváltója, vígan dudálva 
tovább indul azon a szűk ösvényen, 
melyet a bécsiek, mint egyedül üdvö
zítő utat, a nemzet boidogitására 
előtte kijelöltek.

Ámde nem oda Buda! Ebből a 
szépen kieszelt tervből nem lesz 
semmi! A mi türelmünknek is van 
határa! A közelmúltban élére állí
tottuk mindama kérdéseket, mind- 
ama jogokat, melyeket a nemzet 
jövőjének biztosítása érdekében fel
színre hozni szükségesnek tartottunk 
s ezekről a törvényekben gyökeredző 
jogainkról nem fogunk lemondani csak 
azért, hogy a nemzet jogainak elalku- 
vására ennek a kormánynak időt 
engedjünk. Ha ezt tennénk, meg
értünk arra a sorsra, hogy a bécsi 
kamarilla teljesen a nyakunkra hág
jon 3 megfojtsa bennünk ama leg

szentebb törekvéseket, melyek a 
nemzet és az ország gazdasági életé
nek fejlesztése és önállósítására irá
nyulnak. Megértünk arra a sorsra, 
melyre a külföld előtt ez átkos közös
ségben eddig kárhoztatva valánk, hogy 
tov ábbra is az összmonarkia provin
ciájának tekintessünk!

Ebben az uj helyzetben most már 
nem az a kérdés, hogy kárral, vagy 
haszonnal járhat-e az önálló bank 
felállítása, veszélyes vagy üdvös-e 
a külön vámterület kiszakitása, most 
már csak egy cél lebeghet a nemzet 
összessége előtt, csak az az egyetlen 
cél, hogy az osztrák tagadással szem
ben érvényt szerezzünk ama törvé
nyek vonatkozó szakaszainak, melyben 
a nemzet eme jogai félremagyaráz- 
hatatlanul kifejezésre juttattattak. így 
kell cselekednünk, ha a nemzetnek 
törvényeinkbe vetett hitét teljesen 
meg nem akarjuk ingatni! Fel kell 
vennünk a küzdelmet a császár kül
döttjével, a császár vétójával szem
ben még akkor is, ha a megindult 
küzdelem kevés eredménnyel bírhat 
is; mert a nemzet jogaiért folytatott 
küzdelemben még az elbukás is sok
kal dicsőbb, mint a harc nélküli, 
gyáva jogfeladás.

Itt vannak a törvények! Az 1878. 
évi XXV. t.-c. 1. §-a, az 1887. évi 
XXVI. t.-c. 1. §-a, az 1899 : XXXVIII. 
törvénycikk 1. §-a világosan mondja, 
hogy: az osztrák-magyar monarkia 
mindkét államát önálló jegybank felálli- 
tása tekintetében megilleti) kölcsönösen el
ismert jog a jelenlegi bankszabadalom 
lejárta után következő tiz évre nem 
vétetvén igénybe stb, Hasonlókép az 
1899 : IV, t.-c. bevezető részének 2. 
pontja : az ország a bankszabadalom 
tekintetében törvényes intézkedési jogát 
magának fentartja és minden jogai e 
részben is sértetlenek maradnak . . . .  
Ugyanilyen törvényes intézkedések 
szabályozzák az önálló vámterülethez 
való jogainkat is. Az 1867: XII. t.-c. 
58. §-a szerint: A kereskedelmi
ügyek közössége sem foly a prag- 
matica sanctioból, mert annak értel
mében a magyar korona országai, 
mint a fejedelem többi országaitól

jogilag különálló országok, saját fe
lelős kormányuk és törvényhozásuk 
által intézkedhetnének s vámvonalak 
által szabályozhatnák kereskedelmi ügyei
ket. Ugyanezen törvény 68. §-a ki
mondja továbbá: magában értetődik, 
hogyha és amennyiben az elősorolt 
tárgyak felett az egyezkedés nem 
sikerül: az ország önálló törvényes in
tézkedési jogát magának fentartja és 
minden jogai erészben is sértetlenek 
maradnak.

Jogainkat illetőleg ezt mondják a 
törvényeink! Világosan, félremagya- 
rázhatatlanul! Fentartás nélkül! Még 
az sincs kikötve, hogy eme jogaink 
érvényesítéséhez, ha azokat effek- 
tuálni akarjuk, kikérjük akár a mo
narkia másik felének, akár az udvar
nak beleegyezését! Ez tisztán a 
nemzet elvitázhatatlan joga csupán! 
Tőle függ, akar-e vele élni, vagy 
nem ! És ezek a világos, szentesített 
jogok mindannyiszor merev elutasí
tásban részesülnek a bécsi oldalról, 
valahányszor törvényes szabályozásuk 
szóbakerül, dacára annak, hogy ezek
hez való jussunk megalkotott törvé
nyeinkben általuk annyiszor elismer
tetett. Méltán kérdezhetnénk, mire 
való hát a törvény ? Mire való ez az 
egész alkotmányosdi, ha annak be
tartása egyik fél tetszésére vagy nem 
tetszésére bizatik? Mire való az egész 
törvényhozás, ha a törvényekbe le
fektetett nemzeti jogok csak Írott 
maiasztok maradnak ?

És ezek közt a felfordult viszo
nyok közt még az a szomorúbb, hogy 
Lukács László, ki ebben a gyalázatos 
helyzetben miniszterségre vállalkozott, 
ahelyett, hogy feltárná a korona előtt 
a nemzet jogos aspirációit, a nemzeti 
akarattal szembehelyezkedve, egyez
kedni jön oly dolgokról, oly kérdé
sekben, ahol egyezkedésnek helye 
nincs. Jogfeladásért oly jogokat ígér, 
melyeket a bécsiek találtak fel a ma
gyar parlamentárizmus, a nemzet egy
ségének letörésére.

Hát ki lesz ily kormányhoz biza
lommal ? Hát hol az a magyar ember, 
ki mást lát az ő küldetésében, mint 
a császári akarat képviselőjét?
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Ez nem mehet tovább igy ! Végre 
is érvényt kell szerezni a nemzet 
akaratának és a nemzet jogainak e 
gyakran megismétlődő tagadással 
szemben, még akkor is, ha bekövet
keznék a múltban elhangzott fenye
getés : a nyomor és szenvedés. Hadd 
lássuk, életképes nemzet vagyunk-e, 
olyan, mely ha igazáról van szó, fé
lelem nélkül áll a küzdelem elé, vagy 
pipotyafráterekgvülekezete vagyunk-e 
akik a császári akarat lovagja előtt 
rögtön gúlába rakjuk a fegyvereket 
és lemondunk mindarról, ami az or
szág jövendő felvirágzását és boldo
gulását célozza, csak azért, hogy 
néhány évre megint békét kössünk 
azzal az országgal, mely csupa test
véri szerétéiből négyszáz év óta azon 
dolgozott, hogy bennünket koldusbotra 
juttasson.

Ilyen béke nekünk most már nem 
kell! A béke ára csak a nemzet kö
veteléseinek teljesítése lehet! Ezen 
az áron készek vagyunk ismét tar
tós barátságot kötni. Egyébként nem 1 
Még akkor sem, ha ránk zudul a 
Hofburg haragja! Ezt vegyék tudo
másul az alkuszok!

Azt hisszük, lesz a nemzet képvi
selőiben elég erő, elég kitartás, elég 
bátorság szembehelyezkedni a bécsi 
akarattal! Mert ettől függ Lukács 
László vállalkozásának sikere, mely 
egyértelmű leend a nemzeti jogok, a 
nemzeti aspirációk letörésével!

T Á R  C A.______

Mesék.
— A .Felvidéki Híradó" eredeti tárcája. —

Irta: Pásztor József.

A fülemile és a kőszikla.

A völgy közepén a bokorban egy füle- 
mile énekelt. A völgy tele volt tavaszi 
pompával. A bokrokat fehérvirág lepte el, 
mintha havat szórtak volna a finom, zöld 
levelek közé. A tisztáson, a völgy közepén 
karcsú törzsű, fiatal nyirsugarak állottak, 
lágyan hajladoztak az enyhe szélben s egy
mást simogatták könnyű lombjaikkal. Az ég 
kék volt, mint a tenger, fehér felhők úsztak 
keresztül rajta, mint a tengeren a halász
bárkák pici vitorlái. Felhők, kis felhők, 
nagyobb felhők, mosolygósak, aranyban für
dők. No és tölgyfák is voltak a völgy szélén, 
ahol az erdő kezdődött, komoly nagy fák, 
terebélyes lombokkal. Komolyak, vének, 
viharverte, nedves törzsüek, annál szeli- 
debbek, édesen susogók, a friss, zöld haj
tásaik.

Az öreg fák nézték a völgyet. Nézték az 
alkonyatot. Mert ime már leereszkedett a nap 
a hegyek mögé. 0  igen a hegyek! Puhák 
voltak a hegyek, bársonyosak. Rózsaszín 
fátyolba burkolva. A hátukon rejtelmes erdők,

Gyufapanama.
A rózsahegyi Jancsekféle gyufagyárról 

lesz szó. Egy Ízben már beszéltünk róla, 
abból az alkalomból pedig, hogy onnan két
féle gyújtó kerül ki. Az egyik szép, nemzeti 
színre festett dobozokban, magyar felírással, 
avval a hangzatos jelszóval, hogy: „Honi 
gyártmány*, a másik pedig tót betűkkel ékes
kedő tót szöveggel, amelyből leolvashatók 
ezek: „Slovenské Zápalky*. „Svoj k svojmu*. 
„3% na Slovenskü Museálnu Spoloönost*.

Minden ember itt két Jancsekre gondolna. 
Az egyik, aki abban a tudatban, hogy magyar 
földön, hazai terméket dolgoz föl és állít elő, 
a magyar iparos jellegének minden belső és 
külső kellékét egyesíti magában s ezt termé
kein is kifejezésre akarja juttatni. A másik 
pedig evvel ellentétben olyan Jancek, aki azt 
a darab földet, amelyen dolgoztat, nem tekinti 
a magyar föld szerves tartozékának, hanem 
a nemzetiségi izgatás által fölizgatott képze
lete segélyével kiszakítja azt onnan, külön
leges faji jelleget ad neki s hogy ennek méltó 
kifejezést is adjon, ki is Írja, hogy az tót 
gyufa. Azután meg avval a jelszóval, hogy 
„Svoj k svojmu* csupán a tótok részére kí
nálja azt, mintha csak azt akarná mondani, 
hogy másnak nem is dolgoztat és végül, hogy 
nemzetiségi érzéséről minden kételyt eloszla- 
tóan bizonyítványt is állítson ki, a tiszta 
jövedelem 3% -át a tót múzeumi társaságnak 
ígéri oda.

Ez az utolsó ígéret különösen érdekes s 
evvel akarunk foglalkozni is. Előbb azonban 
meg kell állapítanunk, hogy ez a két Jancsek 
egy ember, következőleg gyára, emberei, 
termékei, vevői is ugyanazok. S igy nem 
marad más hátra, mint föltételezni azt is, 
hogy annak az egy embernek egy és ugyan
azon időben érzésben is egynek kell lennie.

És mégis. Az érzéseknek milyen csodá-

ahol kis őzek jártak a viz mellé s beledug
ták a rózsaszín orrukat a viz hideg tükrébe.

Az öreg fák nézték a völgyet, ahol szelíd 
árnyak kezdtek nőni s betakartak, puhára 
formáltak mindent, a bokrokat, a falombokat, 
a zöld pázsitot, a szerte szórt köveket.

Az öreg fák nézték a völgyet hangtalanul, 
egy levelük se rebbent, águk se mozdult, 
csak hallgattak. A bokrok apró fehér virágai 
remegtek a levelek között. A páfrányok sze
líden simultak a tölgyek aljához, öreg buta- 
fejü gombák nesztelenül lapulva bújtak össze 
a földön. Hallgattak, mind hallgattak. Hallgat
tak a nyírek, a karcsú derekú uyirkisasszo- 
nyok, mint a szerelmesét leső leány. És a 
kis felhők, aranyszélü felhők, megálltak az 
égen, mosolyogtak és hallgattak. A nap még- 
egyszer visszapislantott a hegy mögül, egy 
marék aranyport szórt a völgybe, aztán meg
bújt. a lapos hátú hegy mögé. Ott hallgatott. 
A boldogságtól, gyönyörtől remegve figyelt 
minden a völgybe. Egy kis őz kibújt az erdő 
szélére s hallgatott. Egy haragos holló egy 
tölgyfa száraz ágán gubbasztott és hallgatott. 
A tücskök elhalkitották a cirpelésüket a 
fűben, a mókusok tágranyitották a szemüket 
S fölborzolták a farkukat. Sok-sok kis bogár 
arany, bordószinü lepkék lepihentek a cicfark 
ingó szárán s úgy hallgattak. Mind hallgat- 
ak. Érzelmesen végtelen csöndben, mint a 
leány a csók előtt.

— Szép volt-e a dalom? — kérdezte a

latos kontrasztját látjuk itt. Azt lehetne hinni 
hogy ilt a fejlődésnek egy soha sem észlelt 
fokára emelkedett Uberinensch-ről van szó 
valami tökélotes emberfurináról, aki két Éo-t 
foglal magában s amely két En ismét két 
különböző irányban fejlődhetett tovább. Szere:- 
nők azonban tudni, hogy mi történik akkor 
ha ennek a két énnek eszébe jutna külön
böző érzéseinek megfelelően akarni és csele 
kedni is, lévén az akarat végrehajtására csuk 
egy teste. De hagyjuk. Forduljunk el etlől 
a két életüséglől, amely igazán nem érdemli 
meg, hogy sok szót ‘pazaroljunk rája. Ami 
józan ésszel mégis megállapítható ebből, az 
csak annyi, hogy sem a magyar Jancsek, 
sem a tót Janöek, mint ilyen nem létezik. 
Egyik érzésében sem őszinte s ez az érzés- 
keverék nem más, mint, alacsony alkalmaz
kodás, az üzlet, a haszon, a pénzszerzés 
érdekében.

Azt hisszük, eltaláltuk az öt megillető 
jellemzést.

Kitűnik ez különösen abból, hogy a tói 
múzeumi társaságnak Ígért 3°/0-ot is milyen 
pontosan fizeti.

A rózsahegyi rendőrkapitánynak ugyanis 
eszébe jutott tájékozódást szerezni arról, hogy 
milyen az az összeg, amely a tiszta haszon 
3% “ának megfelel. Kérdést intézett a helyi 
hatósághoz, aki a múzeumi társaság könyvei
nek átvizsgálásánál megállapította, hogy a 
gyár egész fennállása óta csak egyetlen egy
szer folyt be ezen a címen bevétel s akkor 
is csak 48 korona összegben! Tehát közel 
10 év óta 48 korona!

Nem a múzeumon akarunk sajnálkozni 
itten, amely érvényesítse jogait — ha vannak 
— vele szemben, ahogy tudja. Csak azt 
akarjuk megállapítani, hogy ez 48 körömi 
semmiképpen sem felel meg a gyár nagy 
jövedelme 3%-ának s következőleg az igérel 
nem tartatott, he.

fülemile, amikor befejezte az énekét s rendez
gette a kis szürke szárnyait s csititgatta az 
érzéstől fölhevült szivecskéjét.

És a felhők csókot küldtek a fülemilének. 
Tiszta harmatcsepp hullott a szárnyára. A 
nyírek lágyan suttogtak és bólogattak, szem
érmesen integettek felé. Az öreg tölgyek 
komolyan zúgtak. A virágok gyönyürittasan 
hajladoztak. Az egész völgy mámorban úszott 
A fülemile mégsem volt boldog.

— A kőszikla nem szól semmit — panasz
kodott keservesen.

És csakugyan. A kőszikla meg sem 
mozdult.

— Mily boldogtalan vagyok — sóhajtott 
a fülemile s lerázta szárnyairól az ezüst 
harmatcseppeket, nem látta, hogy hajladoznak 
előtte a virágok, nem látta, hogy körültáncol- 
ják a lepkék, nem hallotta, ahogy összesúg
nak a virágos bokrok s nem látta, amint a 
vén tölgyek mélyen meghajtják a fejüket.

— Meg akarom hódítani a kősziklát ! — 
kiáltotta keservesen s újra trillázni kezdett.

A völgyet újra örömmámorba ringatta s 
énekelt tovább, ahogy még sohasem. Nagy 
árnyak ereszkedtek a völgyre. A fák össze
bújtak, elszenderedtek, a virágok mámorosán 
csukták he kelyhüket, a csillagok kinyitották 
kékes fénnyel ragyogó szemüket s a fülemile 
csak énekelt, ritkán szakította meg dalát a 
fáradságtól pihegve.



Ezzel szemben meg kell állapitanunk azt 
is, bogy a tót nemzetiségi párt ezt a gyárat 
minden elképzelheti eszközzel támogatja. — 
Támogatják az egyesületek, amelyek kebe
lében a Svoj k svojrnu jelszó alatt bojkott- 
mozgalom érezhető a magyar gyártmányokkal 
szemben és támogatja a tót sajtó is, amely 
nek hasábjain több közleményt olvastunk 
már a tót nemzetgazdasági célokat hiven 
szolgáló ezen gyufagyárról. Támogatják tehát 
közvetve és közvetlenül is.

Lehetetlen, hogy a tót nemzetiségi vezér
kar nem látta volna eddig is azt a visszássá
got, amely a támogatás nagy aránya, ezzel 
szemben a viszontszolgálat nem teljesítése 
között észlelhető! Lehetetlen, hogy nem éb
redt volna tudatára, mondjuk szelíden : mel- 
lőztetésének, ha egyáltalában erről beszélni 
lehet.

A dolgok ilyen állása mellett ugyanis nem 
lehet föltételezni mást, mint csöndes, titkos 
egyezséget a kettő között, amely egyrészről 
mindent megtesz, ami pénzbe nem kerül és 
másrészről nem töri magát nagy áldozatokkal 
otí, ahol a támogatás a kéz kezet mos elvén 
úgyszólván hivatalból is kijár.

Ami ebből következik, nagyon világos. 
Az egyik tél érvényesülésének összes ténye
zői abban az irányban működnek, hogy minél 
több anyagi előny biztosittassék, hogy min
den lehetséges és lehetetlennek látszó eszköz 
a vagyonszerzés célját szolgálja, még pedig 
az érzések fölhasználásával, de egyúttal az 
alanyi érzések teljes alárendelésével, mig a 
másik fél, ha segít neki, szintén hasonlóan 
cselekszik.

Embert barátjáról.
Ezek a példák újabb bizonyítékát adják 

annak a föltevésnek, hogy az egész nemzeti
ségi politizálásban sokkal kevesebb része van 
az egyéni érzésnek, fajszeretetnek, de annál

Már a hold is telbujt s szelíd kíváncsi
sággal nézett szét a völgyben. Mosolyogva 
hallgatta a fUlemilét.

És jöttek a fehér éji lepkék. Könnyű 
szárnyuk, mint a liópihe libegett a sugaras 
levegőben. |Pici János-bogárkák surrantak 
ide-oda vakító fénnyel, mintha a csillagokból 
pergett volna le szikraeső.

A fülomile nem bírta tovább. Még egy 
édes fájdalmas trilla s megrepedt a szive. 
Utolsó sóhajtása is ez volt: — Nem tudok 
énekelni. Nem bírtam meghódítani a kő
sziklát !

A kőszikla meg sem remegett.
Állt mereven, hidegen, fenyegető rideg

séggel, rettenetes közönnyel emelte ki a hold- 
fénnyel elöntött kopasz fejét a szolid álomban 
reszkető völgy felett.

A sas.

A hegyek közlll egyszer az erdész egy 
fióksast hozott le. Csupa pehely volt még a 
teste, idomtalan az alakja. Keserveseu vijjo
gott, hogy a ketrecbe benyomták, de nem 
sokat törődtek vele. Szelíd, engedelmes mada
rat akartak nevelni belőle, milyen szép is 
lesz, ha az erdész kis fia majd kékselyom 
pántlikán vezeti a szelídített sast, akár valami 
kis zöld libát I

A kutya eleinte beugatott a sasra a 
ketrecbe, a macska fölborzolta a szőrét, amint 
meglátta, de a sas sohasem hederitett reájuk,
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több látható benne abból, amit egyéni önzés
nek és pénzszeretetnek nevezünk.

Tehát nem a tiszta eszmék, az ideálok 
érdekében folytatott harc ez, hanem sokkal 
inkább olyan tülekedés, amely a kenyérért 
küzdők sorai között tetszetős jelszavak segé
lyével akar maga iránt figyelmet kelteni, bogy 
ezt az érdeklődést kamatoztathassa.

A tisztitó munka a rózsahegyi rendőr- 
kapitány kezdeményezésére most már úgy 
látszik megindul. Kívánatos lenne, bogy az 
úgy folytatódjék, hogy a munka befejezése 
után csak a tiszta elveken járók maradnának 
meg. Ugyan bányán maradnának ? —ár.

TARLÓZÁSOK.
A  Igazán furcsa dolog, mikor a mártír 

a „nemzetért* kiállott szenvedésekért bért 
követel! Pedig ez a furcsaság manap gyakran 
ismétlődik a nemzetiségi zsumalistáknál. Czipár 
J. helybeli asztalos évek hosszú során zavar
talanul Űzte mesterségét és ezen idő alatt 
soha senki sem fedezett fel benne irói haj
lamokat. Még betűt vetni sem tud tán ren
desen.

Annál nagyobb volt azután ismerőseinek 
és jóbarátainak meglepetése, mikor a királyi 
ügyészség perbe fogta őt valami irodalmi 
csínyért, melyet állítólag a Nar. Nov.-ban kö
vetett el, természetesen a magyar zsarnokság 
ellen. Emberünk mosolyogva fogadta a min
den oldalról megnyilatkozó üdvözleteket s 
bizonyos fensőhbséggel nézett el a hétköznapi 
barátok feje felett, azzal a fensőbbséggel, 
melyet a mártírok homlokáról látunk le
ragyogni a templomi képeken.

Elitélték. Annak rendje és módja szerint 
le is ülte fogságát Váczott, ragy tudja isten 
hol. Ez már mellékes.

Most jön azonban a java. A mártír várt

végül megszokták s Ők sem törődtek vele.
A sas ketrece ott állt az erdészlak udva

rán. Az udvart fenyők kerítették be, a fenyők 
mögött sötét, vad sziklák meredeztek, a szik
lák fölött pedig havas hegy orma szökött bele 
a tiszta kék égbe.

Egy sánta kis ember adogatta be az 
eleséget a sasnak.

Az ember haragudott a madárra. Már fel
nőtt, megerősödött a sok eleségen, amit a 
ketrecbe dugdosott, de soha egy hálás pillan
tást nem vetett még reá. A kutya lábra állt 
a falatért s a farkát is mozgatta, a macska 
muzsikál és dörgölődzőit az ételért, meg a 
tyuk is hálásan kotyogott, ha a szemet elébe 
szórták, a fogoly sas azonban még csak nem 
is hederitett senkire. Hideg acélos, mély te
kintete mindig a felhők között járt.

— Utálatos madár — dörmögte az ember 
egy reggel, amint a húscafatokat a sas 
ketrecébe lökte. De még jobban haragudott, 
amint észrevette, hogy a madár hozzá sem 
nyúl az ételéhez. — No, mi ez ? — kérdezte 
mogorván az emberi A fogoly sas nem vette 
észre az elébe dobott koncot.

A havas fölött egy parányi fekete pont 
jelent meg, ember alig láthatta, de a sas 
észrevette. Odanőtt, odatapadt a tekintete 
hozzá. A folt lassan nőtt, nagyobbodott, 
úszott egyenesen a tiszta ég közepébe, a 
fenyők fölött hirtelen leereszkedett s néhányat 
keringett a sugaras levegőben, majd újra fol-
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egy ideig. Várt egy hónapig, várt két hó
napig. A ir.ártirdij azonban késett. A tisztelt 
redakció nem akart tudomást venni Czipár 
hazaérkeztéről. Végre is Czipár maga balla
gott el a kollégákhoz.

— Mi lesz a fájdaloradijjal ?
— Micsoda fájdalomdijjal?
— Hát azért a cikkért, melyet meg nem 

inam, de amelyért hat hónapot Ullem, nem 
jár semmi?

A kollégák ősszenéztek, azután össze
nevettek, amiből meg Czipár értett meg any- 
nyit, hogy itt hiába kereskedik. A tollforgató 
asztalos nagy haraggal hagyta el az irásmü- 
vészet hajlékát s egyenesen a bírósághoz 
ment, hol most érvényesíteni akarja a mártír- 
Ságért megígért honoráriumho való jogát.

Kiváncsiak vagyunk, mit szól hozza a 
bíróság ?

#
§ A harmadik karácsonyt töltötte Hlinka 

András a szegedi államfogházban, ami neki 
legyen mondva, elég szép idő. A cseh jóbará
tok, akik hajdanában Hlinka instigálói voltak, 
nem is mennek el szó nélkül ez évforduló 
mellett. Egész dicshimnuszokat zengenek el 
a szegényről s úgy tüntetik fel a dolgot, 
mintha a fél világ érdeklődnék a rózsahegyi 
pap iránt 1

Még mindig fogságban sínylődik Hlinka? 
Mi van a plébániával? Mi újság Hlinkáról? 
Ehhez és hasonló kérdezősködéseket adnak a 
számtalan nem létező érdeklődők szájába. 
Minket azonban ez mind nem érdekel. Minkéi 
inkább érdekel az, amit a oikkekből meg
tudunk. Először, hogy Hlinkát a püspök által 
emelt vádak alól felmentették. (?) Másodszor, 
hogy Hlinkát a rózsahegyi plébániába vissza
helyezik. (?) Harmadszor, hogy amint az újság 
mondja, két hónap múlva királyi kegy és a 
törvény jósága nélkül is szabad lesz. Negyed
szer, hogy újabb sajtóper van ellene folyamat

vágódott s lassan visszaszárnyalt a hegyek 
fölé, mig újra csak egy pici fekete pont 
lebegett a havas ormok fölött.

A fogoly sas nyugtalan lett s a szárnyá
val verdeste a ketrec falát, a szeme villogott 
s éles, vad hangon kiálltozolt.

— Repülni akarsz? Nyomorult! kiáltott 
rá az ember. — Hiszen a házfedeléig sem 
bir a szárnyad. Jó. Hát repülj, ha tudsz!

Ezzel kinyitotta a ketrec ajtaját. A sas 
lassan, bátortalanul kilépkedett a ketrecből, 
tétován körülnézett. Az ember nevette: — 
No repülj! Repülj! Ott fenn ragyog a n ap ! 
Oda repülj!

A sas egyszer rebbent, egyet-kettőt ko
ringeit a levegőben s a ház ereszén leült. 
Pihegett, a szeme a távolban szárnyaló pa
rányi pontot kereste, meglengette szárnyait, 
nekilendült s hirtelen a fenyők fölé került. 
Széles, merész ivet kanyaritott az erdő fölött, 
majd villámgyorsan fölvágódott a magasba, 
egyszerre irányt vett s nyílegyenesen, bizto
san repült a havasok felé.
^  Az ember szájtátva nézte. A kutya csa
holva futotta körül az udvart, a macska föl
borzolta a szőrét, a tyuk félénken kotyogott.

— Vájjon, hogy tanult meg repülni? — 
mormogta az ember s fejét csóválgatta.

A sas után akart nézni s kereste a su
garas égen, de hirtelen elkapta a fejét s 
nagyot prüsszöntett; — a sas a napfénynek 
repült.
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bán, melyből kifolyólag alighanem megint 
ülni lesz kénytelen.

Az első pont alatt előadott állítást magyar 
forrásból még mai napig meg nem erősítették. 
Mi legalább nem tudunk róla. De nem is 
tesszük fel a szent székről, hogy a püspök 
megokolt vádjaival szemben ennek az izgága 
lelkű papnak adjon igazat. így nem bizonyos 
a rózsahegyi visszahelyezés sem.

A legnagyobb szemtelenség azonban e 
cikkben az a gyanúsítás, mellyel a folyamatba 
tett újabb sajtópörről nyilatkozik. Szerinte 
már ez az ügy le van tárgyalva, Hlinka el
itéltetése már el van határozva. A magyar 
bíróság pártatlansága nem szorul a mi védel
münkre, de az ily világgá kürtőit gaz vád 
sem befolyásolja. ítél lelkiismerete szerint s 
nem fog megijedni az égtelen bűn vádjától, 
sem a cikkben kilátásba helyezett világra 
Szóló skandalumtól.

*
( )  Az egyik cseh újság elsirat egy nemrég el

hunyt katolikus papot, Novák Pál pozsonyi prépostot 
s a nekrológ keretében leszámol azzal a váddal is, 
hogy a katholikus papság nem törődik annyit a nép
pel, mint a lutheránus papság. Hát Juriga, hát Hlinka
ezek senkik ? H á t .............. ? Ide gondolja mindenki
azokat, akiket akar!

Hát bizony itt — hála az istennek — nagyon 
kevés nevet lehetne még emliteni! Nem azért ugyan, 
mintha a római katholikus papság nem törődnék a 
néppel, hanem azért, mert a róm. kath. papság lel
kében több helyet foglal el az az érzés, amit mi 
hazaszeretetnek nevezünk, mintsem beállnának a nép- 
bolonditók táborába. És a tisztelt cseh újságnak 
éppen az fáj, ami felett, mi mód felett örvendünk. 
Tudjuk jól, hogy vannak Jurigán és Hlinkán kívül is 
néhányan, kik a nemzetiségiekkel egy követ fújnak, 
de higgadtabbak, bölcsőbbek, mint e jeles vitézek s 
több tiszteletben tartják a papi köntöst, mitsem a 
hordó tetejéről mutogassák. Épp azért ne vegye 
rossz néven a cseh újság még ettől a néhánytól 
sem, ha tudatában vannak állásukkal járó kötelezett
ségeiknek.

A Magyar Társaskör Szilveszter- 
estéje.

Az évek hosszú során át elmaradt, társas
köri mulatságot a múlt évben ismét életre 
keltette dr. Rakovszky Iván és dr. Boleman 
János fáradhatatlan odaadása. Sokféle előíté
lettel megküzdve, kezükbe vették a Szilvesz
teresti] mulatság rendezését s örömmel kon
statálhatjuk, hogy a fáradozásukat teljes siker 
koronázta, amennyiben ama keveseknek, akik 
az estélyen résztvettek, oly élvezetes perce
ket nyújtottak, melyeket az illetők mindig 
legszebb emlékeik közé sorolnak. Igazán saj
nálhatja közönségünk, hogy tömegesen nem 
jött e pompás mulaiságra, mely kezdettől 
fogva a legjobb hangulatban folyt le világos 
virradtig.

A kabarészerü előadás szereplői is kitet
tek magukért. Rakovszky Iván prologja, me
lyet ez alkalomra irt és mondott el, a pub
likum osztatlan tetszésével találkozott s a 
prolog végén felhang/ó taps ezúttal tényleg 
annak a visszhangnak kifejezése volt, melyet 
ez az érdekes előadás a hallgatóság lelkében 
koltett.

A prolog előadása után Martincsek Károly 
lépett a pódiumra, régi és újabb magyar da
lokat adott elő a közönség lelkes tetszése 
mellett. A tárogatót Boldis Dezső kisérte 
harmoniumon. Martincsek Károly és Boldis 
Dezső játékát mint mindig, úgy ez alkalom

mal is osztatlan figyelemmel kísérték a 
jelenlévők.

A két szám befejezte után táncra kere
kedett a fiatalság s csak akkor foglalták el 
ismét helyeiket az asztalok körül, midőn 
Barta Ferenc lépett az asztalhoz, hogy 
bűvész mutatványaival mulattassa a szóra
kozni vágyókat.

Elmondhatjuk, hogy e pompás kis estély
nek Barta Ferenc fellépése az egyik leg
sikerültebb pontja volt. Valósággal lebilincselte 
a publikum figyelmét az a rendkívüli ügyes
ség, mellyel az előadó egyes produkcióit 
színre hozta. Mutatványait sürü tapssal hono
rálták a jelenlévők s az általános tetszés oly 
fokra hágott, hogy meg akarták ismételtetni 
az egész előadást.

A bűvészmutatványok befejezte után 
Kossuth Anuska mondta el nagy sikerrel a 
„Rodli monologotw. Kedves és bájos előadását 
sürü tapsviharral honorálta a hallgatóság. 
Ugyancsak ily siker koronázta Boldis Dezső 
kupiéit is.

Az előadás utolsó száma Boleman Jánosné 
felolvasása volt. Akik ismerték az ő kiváló 
kvalitásait, el voltak rá készülve, hogy tőle 
valami sikerült, valami pompás dolgot fognak 
hallani. És nem is csalódtak. Előadásában 
társadalmi viszonyainkat kritizálta, hol szeli- 
debb. hol maróbb gúnnyal, de mindig talá
lóan. A hallgatóság kacagott, mulatott a 
szellemes felolvasás minden egyes tordulatján. 
Kár, hogy nem aknázta ki teljesen a pom
pás thémát.

A felolvasás befejezte után ki asztalhoz 
ült, ki meg táncba kezdett s megindult a 
fesztelen mulatozás, melynek csak a bekö
szöntő uj év hajnala vetett véget.

*
A mulatság anyagi eredményéről a követ

kezőkben számolnak b e :
Bevétel 456-62 korona, kiadás 254-91 kor.; 

tiszta jövedelem 201'71 kor. — FolUlfizettek: 
Barta Ferenc dr. 10 koronát; Hoffmann Ede, 
Strelinger Henrik 5—5 koronát. Jegymegvál
tás címén : Akantisz Ödön, Beniczky Kálmán, 
Grossmann Miksa, Jausz Sándor, dr. Lax Ernő, 
Toperczer Sándor, Tyroler A., Záthureczky 
Imre 3—3 koronát; Beniczky Ákos, Boldis 
Ignác, id. Buocz Károly, Cserei Emil, Krupeez 
Vladimír, Petrás Mihály 1-50—1-50 koronát.

h í r e k .

A klsselm eoil tánomnlatság. Nem tú
loztunk, midőn a Kisselmeczi önkéntes tűz
oltó egyesület táncmulatságairól azt állítottuk, 
hogy a legsikerültebbek szoktak lenni. Be
igazolta ezt az e hó 2-án özv. gróf Forgách 
Károlyné, gr. Berchtold Kázmérné, br. Révay 
Gyuláné, gróf Forgách TyIli, báró Révay 
Margit és báró Révay Helén védnöksége alatt 
megtartott táncmulatság. Mulatság jobban nem 
sikerülhet mint ez. A mulatságot megelőzőleg 
a tűzoltó csapat ifj. báró Révay Gyula és 
Lövinger Lajos parancsnokok vezetése alatt 
felvonult a Révay-kestélyba, hol Lövinger 
Lajos sikerült beszédben Üdvözölte gr. Forgách 
Károlyt, mint újonnan megválasztott tisztelet 
béli tüzoltófőparancsnokot. Ezután bevonultak 
a gyönyönyörüen feldiszitelt tánctermekbe, 
melyeket nemsokára a vendégek is megtöl
töttek. Az érkező védnöknőket a Rákóczi- i

induló hangjai mellett riadó éljenzéssel fogad
ták. Esti fél 9 órakor kezdődött a tánc s 
tartott világos virradtig. Nem mulaszthatjuk 
el külön is megemlékezni gróf Berchtold 
Kázmérnéról, kinek köszönhető, hogy a mu
latság végig kedélyes maradt. Kitűnő kedvé
vel életet öntött az egész társaságba. — A 
szünórában vacsora közben is állandó volt a 
vig hangulat. Csonka Pali a szebbnél-szebb 
nótákat húzta. A kitűnő ételek Haas Berta 
vendéglős konyháját dicsérték. Felköszöntőket 
mondtak : ifj. Révay Gyula báró a védnök
nőkre, Lövinger Lajos gróf Berchtoldra és 
gróf Forgácsra, mint tiszteletbeli főparancs
nokokra, gróf Forgách a tűzoltóságra, gróf 
Berchtold a hölgyekre, Kosztra János községi 
biró id. báró Révay Gyulára, gróf Bitsingen 
Ernő és dr. Záthureczky Miklós a rendező
ségre. Az erkölcsi sikerhez méltó volt az 
anyagi is. Nem tudjuk eléggé dicsérni a fő
rendezőket : ifj. báró Révay Gyula és Lövinger 
Lajost, kik fáradtságot és áldozatot nem ki
méivé, juttatták ily fényes sikerre a mulat
ságot. Kitűnő magatartásával kitett magáért 
a tüzoltóesapat is. — Felülfizettek: br. Révay 
Gyula 50*— ko r.; gróf Berchtold Kázmérné, 
gróí Berchtold Kázmér, gróf Bissingen Ernő, 
gróf Forgách Károly, dr. Rakovszky Iván 
2 0 —20 koronát; Duschek János, Spitzer Mór, 
Moskóczi József Lövinger Ármin 10—10 kor.; 
Benjács Brúnó, Kosztra János, dr. Záthureczky 
Miklós, Schulz Lajos 5 —5 koronát; dr. Haáz 
Simon, Kovács István, Grósz Lipót 4—4 kor.

Közgyűlés. Az Országos Magyar Szövet
ség e hó 16-án délelőtt 10 órakor Budapesten, 
az Országos Közművelődési Tanács üléster
mében (IV., Ferencziek-tere 3. sz., II. em.) 
tartja évi rendes közgyűlését a következő 
tárgysorozattal: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tit
kári jelentés. 3. Pénztári jelentés. Az 1909. 
évi számadás és 1910. évi költségvetés meg
állapítása. 4. Az elnökség, tisztikar, választ
mány és számvizsgálók ujjáválasztása. 5. Az 
alapszabályok 4. §-ának módosítása a szövet
ség működésének a névmagyarosítások köz
vetítésére kiterjesztése céljából. 6. Esetleges 
indítványok. 7. Dr. Jancsó Benedek felolva
sása: „A görög keleti magyar püspökség* 
cim alatt.

Esküvő. Tomcsányi Tomcsányi Pál igaz- 
ságügyminiszteri segédtitkár a f. hó 6-án 
vezette oltárhoz nagycsepcsényi és mutnai 
Vladár Emil klazányi nagybirtokos leányát. 
Erzsikét. A polgári esketést Dokus Gyula 
alispán, az egyházi szertartást pedig Scholcz 
Gusztáv püspök teljesítette.

Körjegyiőlnk gyűlése, a  vármegye kör
jegyzői kara a folyó hó 6-án tartotta meg 
évi rendes közgyűlését, melyen a tisztikart, 
a választmányt alakították meg újból s le
tárgyalták a múlt évi számadást és a folyó 
évi költségvetést. Az egyesület elnöke újból 
Jelinek Bertalan szuesányi körjegyző lett. 
Jegyzővé Reviczky Kálmánt, pénztárossá pedig 
Blaho Samut választották meg. A kör választ
mányába bekerült Ruttkay Béla, Bán Adolf, 
Toperczer Vilmos és Müller Nándor. A múlt 
évi számadást és a folyó 1910. évi költség- 
vetést észrevétel nélkül elfogadták.

Terjed a vörheny. A szülők réme, a 
vörheny terjedőben van. Ez a rettenetes 
gyerraekbeiegség városunkban már három 
áldozatot követelt s dacára annak, hogy az 
orvosok mindent elkövetnek a betegség el
fojtására, ma még inkább grasszál, mint ennek
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előtte. Számos esetet jelentettek be a vidék
ről is. így különösen Pribócról és Szucsáuy- 
ból, bol szintén járványszerüleg lépett fel.

KŐIgyfllés. A Turóczvármegyei Társaskör 
folyó évi január bó 16-án délután 2 órakor 
a kör helyiségében tartja rendes közgyűlését 
a következő tárgysorozattal: 1. Elnöki jelen 
tés. 2. Az 1909. évi zárószámadás. 3. Költ
ségelőirányzat. 4. A tisztviselők, a választmány, 
a számvizsgáló és leltárvizsgáló bizottságok 
tagjainak megválasztása. 5. Időközben beér
kezett ügyek. 6. Indítványok. A társaskör 
tagjai ezúton is megkivatnak.

Kaptuk a  következő n y ila tkoza to t: Tekintetes 
Haáz Simon dr. urnák. A mepyei közgyűlésen állás
pontja védelmében úgy méltóztatott nyilatkozni, hogy 
amint boldogult édesatyám annakidején megakadá
lyozta a kassa—oderbergi vasút csatlakozó állomá
sának Szucsányban leendő felépítését, épugy akarom 
most én megakadályozni a községre üdvösnek látszó 
munkástelep felépítését. Hát, tisztelt doktor ur, ez 
valótlansági Az atyámra vonatkozó állítás pedig 
rosszhiszemű, teljes tájékozatlanságot tanúsító ráfo- 
gás. A Szucsányba tervezett vasúti csatlakozási pont
nak Ruttkára történt áthelyezése nem édesatyám 
miatt, hanem néhány szucsányi gazdag kereskedő 
mérhetetlen kapzsisága miatt történt! — A kérdés 
története ugyanis e z : Mikor nyilvánvalóvá lett, hogy 
a csatlakozó állomást Ruttkára helyezték, a szucsányi 
kereskedők küldöttségileg kérték az építkezés veze
tőségét, hogy az állomást — az első terv szerint — 
Szucsányban építsék föl. Az építés vezetői uj tervet 
dolgoztak ki, melyből kisült, hogy az állomás áthe
lyezése úgy a kassa—oderbergi, mint az Máv vona
lának jelentékeny meghosszabbításával járna s épp 
azért arra kérték a községet, hogy ennek fejében az 
állomás felépítéséhez szükséges telket ingyen adják 
át az építés céljaira. Ekkor Schultz testvérek az 
ígéret megtételére kényszeritették atyámat, ki azon
ban csak az alatt a feltétel alatt ment a kérdés 
ilyetén tárgyalásába, ha Schultzék Ígéretet tesznek, 
hogy abban az esetben, ha a község a telek adásá
hoz hozzá nem járulna, a saját birtokukból enged
nek át megfelelő területet. A községi gyűlésen a 
telekadás kérdése elbukott. Schultzék pedig telket 
nem adván, az állomás nem Szucsányban, hanem 
Ruttkán létesült. Ez az igazság I — A munkástelep 
kérdésével szemben az én eljárásom is éppen ilyen 
becsületes és tisztességes volt. Én igenis akartam és 
akarom is, hogy a munkástelep Szucsányban léte
süljön s éppen azért ajánlottam is, hogy vegyük 
meg a szükséges területet Schultz urnák az állomás 
mellett fekvő birtokából. E célra sajátomból 100 K-t 
ajánlottam fel, azt tartván szem előtt, hogy inkább 
ajándékozok a magaméból, mint a máséból. Haáz 
urat azonban a kérdés megítélésénél nem a saját, 
hanem a mások üzleti érdekei vezethették, pedig e 
kérdésnél, mely első sorban a község érdeke, egye
sek üzleti érdekei tekintetbe nem jöhetnek. A köz- 
vagyonkezeléanél nem az üzlet, de a becsület a fő 1 
Leticsó András s. k.

KÖISégl választások. Újhelyi Attila fő
szolgabíró a folyó hó 8-án ejtette meg a 
birÓYálasztást városunkban. Más pályázó hiá
nyában a község birói szék a volt biróval, 
Galanda Jánossal töltetett be. Az albirói 
állásra Hvizddk J. kereskedő választatott meg.

Pótsorozás. A trencséni hadkiegészitö 
parancsnokság sorozóbizottsága a folyó hó 
3-án tartotta meg Turóczszentmártonban a 
szokásos havi pótsorozásokat.

& Józsof Klr. Heroeg Szanatórlnm Egye 
Sülét 1909. december 30-án igazgatósági 
Illést tartott, melyen jelen voltak: Lukács 
György titkos tanácsos egyesületi elnök, 
továbbá tíayer Béláné rácaliuási Pajzs Gyulané, 
Bosányi Istvánná, Gittek Hona, Harsányi Je
nöné, Helvey Tivadarné, pándi Horváth 
Zsigmondné, Karlovszky Bertalanná, Streliszky 
Sándorné, Székács Tivadarné, Újhelyi András- 
né, Vikár Béláné, Vladár Róbertné, Drexler 
Béla, Dr. Holló József és pándi Horváth 
Zsigmond udvari tanácsos igazgatósági tagok 
és Németh föpénztáros. Az igazgatóság ki
mondotta, hogy addig is, inig az egyesület 
második gyógyitóháza: az Auguszta Szana
tórium föléptllne, a gyulai József Sanatórium 
parkjában mielőbb egy 20 beteget befogadó 
dependencot építtet, miután a tömegesen 
jelentkező tüdőbeteget a 100 ággyal rendel
kező főépület nem képes már befogadni.

Borzalmas halál. Benderi József mossóci 
postás szokás szerint a folyó hó 3-án kivitte 
a postát a divéki állomásra, hogy azt a 8 óra 
48 pkor Ruttka felől érkező szomélyvonatra 
feladja. A postakocsinál éppen a levelek át
adását fejezte be s távozni készült a vonat 
mellől. Nagy elfoglaltsága közben azonban 
nem vette észre a Stubnyafürdő felől lassan 
érkező tehervonatot s miközben hátralépett, 
a vonat a szerencsétlen embert elütötte. A 
jelenlevőkben meghűlt a vér a borzalmas 
látványra. A szerencsétlen ember egyenesen 
a kerekek alá bukott, melyek mindkét lábát 
és jobb karját lemetszették. A vonat meg
állása után a szerencsétlen postaszolgát úgy 
szedték ki a kocsik alól. A borzalmason meg- 
inegcsonkitott testben már alig volt élet. Mire 
hazaszállították, már ki is szenvedett.

Éjjeli támadás. Vanyko András krpelláni 
lakos Szilveszter éjszakáján hazafelé bandu
kolt. Amint az egyik ház kapuja előtt elment, 
valaki hátulról úgy fejbevágta, hogy azon
nal összeesett. Ott találták öt a községbeliek 
az utcán ájultan. A sérült másnap azonnal 
jelentést tett a csendőrségnél, ki a tettest 
Kisa András személyében kiderítette s fel
jelentette a helybeli járásbíróságnál.

Olvasóink figyelmét felhívjuk a lapunk
ban közölt Steiner-féle hirdetésre.

Az anya bűne. Hirt adtunk arról, hogy 
Zubcsák Stefánia 5 éves kis leány a múlt hó 
22-én égési sebek következtében elhalt a 
helybeli kórházban. Lelkiismeretes nyomozás 
után kitűnt, hogy a leányka szörnyű halá
láért az anya felelős, amennyiben felügyelet 
nélkül hagyta otthon a kisleányt. A vétkes 
és könyelmü anya ellen a csendőrség fel
jelentést tett a beszterczebányai ügyészségnél.

A Dr. Rlchter-féJe Llnlment Oaps. oomp 
(Horgony-Pain-Expeller) igazi, népszerű há
ziszerré lett, mely számos családban már év 
óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
fájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál stb.-nél 
a Horgony-Linimenttel való bedörzsölések

5

mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; 
sőt járványkórnál, minő: a kolera és hányó
hasfolyás, az altestnek Horgony-Linimenttel 
való bedörzsölése mindig igen jónak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszor jó eredménnyel alkal
maztatott bedörzsölésképpen az influenza ellen 
is és üvegekben: á 80 fillér, 1 kor. 40 fillér 
és 2 korona a legtöbb gyógyszertárban kap
ható ; de bevásárlás alkalmával tessék hatá
rozottan : Richter-féle Horgony-Linimentet 
(Horgony-Pain-Expellert) kérni, valamint a 
„Horgony* védjegyre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

Lövöldöző legény. A község lakosai már 
többször tettek panaszt, hogy esténként valaki 
azzal mulat, hogy revolverrel lövöldöz az utcán. 
A csendőrség utána nézett a dolognak s 
Pocstarik József 18 éves helybeli lakost ép
pen akkor csípte el, mikor e különös passziót 
megismételte. A legény beismerte tettét s 
azzal védekezett, hogy ezzel nem akart sen
kinek ártani. A gyatra védekezés azonban 
nem használt. A legényt a főszolgabírói hiva
talnál feljelentették s a forgópisztolyt el
kobozták.

Pályázat külföldi tanulmányútra szán- 
ösztöndíjakra. A kereskedelemügyi ra. kir. 
miniszter megbízásából a pozsonyi kereske
delmi és iparkamara a Pesti magyar keres
kedelmi bank által alapított és külföldi tanul
mányútra szánt egy-egy 1350*— koronát tevő 
ösztöndíjra pályázatot hirdet, melyek egyikére 
kereskedelmi akadémiát vagy felső ipariskolát 
kiváló eredménnyel végzett egyének tarthatnak 
igényt. A pályázati kérvények a kereskede
lemügyi m. kir. miniszterhez címezve, leg
később 1910. évi január 15-ig terjesztendők 
be a kamarához, hol a pályázati feltételek is 
betekinthetők.

Lehet-6 boldog az, akinek rossz a 
gyomra? A gyoinorbetog ember, akármilyen 
kedvező körülmények között él is, boldognak 
nem érezheti magát. Akit étvágytalanság, 
gyomorbajból eredő álmatlanság, fejfájás, há
nyás, vérszegénység és görcs bánt, annak 
meg vannak rontva az élet örömei. Igazán 
szerencse, hogy ezzel a súlyos általánosan 
í lterjedt bajjal szemben már harminc év óta 
lendelkezünk egy olyan szerrel, amely a 
gyomor mindennemű bántalma vagy rendel
lenes működése ellen gyorsan és radikálisan 
segít. Ez a szer a Brádi~ié\Q gyomorcseppek, 
melynek üvegje 80 fillér és kapható minden 
gyógyszertárban.

Egger mellpasztlllái gyorsan és biztosan 
hatnak köhögésnél, rekedtségnél és elnyál- 
kásodásnál, felülmúlhatatlanok a torok és 
légzési szervek működési zavarainál, a gyom
rot nem rontják és kitűnő izüek. Kaphatók 
minden gyógyszertárban és drogériában. Do
boza 1 K és 2 korona. — Próbadoboz 50 
fillér. Főraktár Nádor gyógyszertár Budapest, 
VI., Váci-körut 17.

■  Nagy sirköraktár! -
Ere- és fakoporsók, sir- 
koszoruk nagy raktára!
T em etkezési válla lat.

SVEHLA JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, T EM ET K EZÉS I 
VALLALATA  É S  S IR K Ö R A K T A R A

TU R Ó C ZSZEN TM Á R TO N
S z o l i d  é s  f i g y e l m e s  k i s z o l g á l á s !

Halódj mahagóni ós pallisander háló- ós 
ebédlőszobabufopoh. il legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tűlgy- és cserfa stb. 
matt és politúros bútorok. Saját hészi- 
tésü masszív szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegük, függönyök, szobadíszek stb. 
tulhalmozott raktár miatt beszerzési áron
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minden gyermekszobában hálával kell 
goudolni azokra a derék norvég halászokra, 
kik a háborgó tengeren fogják a tőkehalat, 
mely a kitűnő csukamájolajat szolgáltatja. 
Csukamájolajat a legizletesebben és a leg
könnyebben emészthető formában nyújt a 
„Scott-féle Emttlaid*, mely egyike a legjobb 
tápgyógyszereknek. Kapható a gyógyszertá
rakban.

A poloskák alapos kiirtását a petéivel 
együtt csakis Lücherer-féle Cimexin poloska 
irtóval eszközölhetjük, mert a Cimexinncl 
érintkező poloskák nyomban elpusztulnak ,* 
petéik pedig a Cimexin hatása folytán ki
száradnak s többé ki nem kelnek. — A 
Cimexin mindenütt használható, szövetet, bú
tort, falat vagy festést nem piszkit; nyomot 
vagy foltot nem hagy, Kapható: Löcherer 
Gyula gyógyszertárában Bártfán és Toperczer 
Sándor gyógyszertárában Turóczszentmárton.

A m egtám adott tan á r  (siránkozva): 
Kérem szépen, ne bántson, hagyjon életben!... 
Én megsúgom magának a titkot, hol lehet 
szép ajándéktárgyakat beszerezni, avagy szük
ség esetén olcsó, szép sirkönet venni. Ez a 
jó beszerzési forrás senki más, mint

Steiner Lajos 
T uróczszentmártonban.

ISKOLAI ÜGYEK.

Értesítés. Az eperjesi jogakadémián az 
1909—1910. tanév II. felére a beiratások 
1910. január 8-ikától 19-ikéig eszközlendők ; 
az előadások január 23-ikán veszik kezdetü
ket. Utólagos felvételnek január 20—22. 
napjain dékáni-, azután pedig tanári-kari en
gedéllyel lehet helye. A felvéti tandíj 50 
kor. Evangélikus lelkészek, tanárok és taní
tók fiai — tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra 
— minden további folyamodás nélkül a tan
díj felét fizetik. A jogakadémiai hallgatók 
vallásfelekezeti külömbség nélkül részesül
hetnek a Collégium kebelében fennálló, ujonan 
épített s kényelmesen felszerelt tápintézet 
kedvezményeiben, ebéd- és vacsoráért a 
második félévben 96 kor., csak ebédért 54 
kor., reggeliért havonként külön 3 'kor. fize
tendő. Az arra érdemesek igényt tarthatnak 
a Collégium által évenkint kiosztani szokott 
ösztöndíjakra; valamint a szegénysorsuakitan- 
dijmentességre, tápintézeti-dij elengededésre 
s a jelentékeny alaptőkével rendelkező Jogász 
segély-egylet" támogatására. A jogakadémiai

ifjúsági-, valamint a collégiurai nagy könyvtár 
a hallgatóság rendelkezésére áll. A korácso- 
nyi és félévi szünidőben mindennemű felvilá
gosításokkal, levélbeli megkeresésre, szívesen 
szolgál az akadémiai igazgatóság,

KÖZGAZDASÁG.

Liga a kivándorlás ellen.
Az egész országra kiterjedő társadalmi 

akció indult meg a nemzet sorvasztó beteg
ségének : a kivándorlásnak hathatós eszkö
zökkel leendő orvoslására. Százezrek hagyják 
itt évente az országot, hogy az Óceánon túl 
keressék a boldogulást. Mélyen gyökerezik 
ez a borzasztó veszedelem, mely rohamosan 
elszívja a nemzet életerőit és temérdek hasz
nos munkaerőt szakit el az anyaföld kebelé
ről. Nincs olyan ága a gazdasági életnek, 
amely súlyosan ne érezné az 6gyre erősödő 
népvándorlásnak szomorú hátrányait, a föld- 
raivelés, az ipar és kereskedelem egyaránt 
nagy és folytonos vérveszteséggel fizeti meg 
az árát ennek a mindennél nagyobb és fáj
dalmasabb nemzeti nyomorúságnak. Az állam 
megteszi a kötelességeit a veszedelem elhárí
tására, a belügyi kormány energikusan és 
meleg szeretettel karolta föl ezt a nagy nem
zeti kérdést, de éppen a belügyminiszter 
hangsúlyozta, hogy az állam maga a nemzeti 
társadalom pártfogása nélkül nem érhet el 
tökéletes eredményeket.

A Dél magyarországi Magyar Közművelő
dési Egyesület, amely József főherceg védő- 
sége alatt széleskörű és hatalmas kulturmun- 
kát fejt ki, vette kezébe a kivándorlás 
ineggátlásának és a visszavándóriás elősegí
tésének nagyhorderejű ügyét. A kulturegye- 
sület már alakulásakor programmjába foglalta 
ezt a nagy nemzeti kérdést és Gallovich Jenő, 
a D. M. K. E. főtitkára és dr. Gönczy Elemér 
a D. M. K. E. titkára tervezetet dolgozott 
ki az egész kulturmunka és társadalmi segítés 
akciójára vonatkozólag. Most azután & nyil
vánosság elé lép munkájával, jelentvén, hogy 
kebelében, de a kulturegyesülettől teljesen 
független hatáskörrel megalakította az Orszá
gos Kivándorlási Ligát és ezzel egy hatalmas 
társadalmi szövetséget hozott létre, amelynek 
kizárólagos célja, hogy a nemzeti társadalom 
jelentékeny támogatásával a kivándorlás nem
zetrontó hatását gyöngítse és amennyire csak

BŐRBAJOKAT,
bőrkiütéseket, daganatokat és sebeket, ame
lyek vérszegénységből erednek és nem 
akarnak gyógyulni, a

Scott-féle E m u lsió
szüntet meg legjobban. A leg
tisztább alkatrészek, amelyek Ízle
tes módon könnyen emészthető 
krémmé egyesittetnek a kiváló 
SCOTT-féle e ljá rá s  által, a

SC O TT-féle EM ULSIÓ -t
a legkiválóbbá tették és kétség- 

viaárusine .  bevonhatatlan hírnevet biztositot- 
scorr-iéie tak számára ezeknél a bajoknál.

módszer véd-

E L - i J t  Egy Bndtti üveg ára Z hor. SO fillér.
hereiembe eenni K a p h a tó  m inden  g y ó g y írb a n . t

lehet, magát a bajt megszüntesse. Az ország 
kiválóságainak vezetése és irányítása mellei! 
indul meg ez a nemzetfentartó munka, amely 
méltán számit arra, hogy az egész hazafias 
magyar társadalom melléje áll és a nemes 
mozgalmat egész lelkesedéssel fölkarolja. 
Maga a kulturegyeslllet teljes erkölcsi és 
anyagi erejét harcba viszi a nagy célért és 
az a szándéka, hogy ha ezt a hatalmas szer
vezetet az egész országon íelépitette, függet
leníteni fogja az amúgy is számtalan hasznos 
irányban működő egyesülettől. A szervezés 
munkája már megindult s ezt a nagy felada
tot a Liga elnöksége Székely Miklós főtitkárra 
bízta, aki évek óta teljes szakismerettel fog
lalkozik a kivándorlás kérdésével s ebben 
az irányban beható tanulmányokat végzett. 
Óriási adathatalmaz van már együtt a Ligá
nál, amely nemes akciójában meg van győ
ződve arról, hogy az egész osztatlan magyar 
társadalom az összes hazai kulturegyesületek 
támogatásával a kormány felügyelete mellett 
a kivándorlás csökkentése és a visszavándorlás 
elősegítése körül számottevő eredményeket 
fog elérni. Az Országos Kivándorlási Liga 
központi irodájában, Rottenbiller-utca 10, 
sz. alatt már megkezdte működését.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Tltus. 
Helyettes szerkesztő: B oldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: M oskóczi Ferencné.

Szentmárton—blatnicai járás főszolgabirája. 
5734/1909. sz.

Pályázati hirdetmény.
A lemondás folytán megüresedett, 1600 

korona évi fizetéssel és a körközségek kép
viselőtestülete által esetről-esetre megállapí
tandó lakbér s mellékjárandóságokkal java
dalmazott nagyjeszeni körjegyzői állásnak
1910. évi ja n u á r  hó  24. n ap ján  d. e. 10 
ó rak o r a nagyjeszeni körjegyzői irodában 
választás utján eszközlendő betöltésére pá
lyázatot nyitva, felhívom az 1883. évi I. t.-c. 
6. §., illetve 1900. évi XX. t.-c. 3. §-ában 
körülírt képesítésű, tót nyelvismerettel is bíró 
pályázni kívánókat, hogy szabályszerűen fel
szerelt kérvényüket hozzám 1910. évi január 
hó 20-ik napjáig nyújtsák be, mert a később 
érkezett kérvényeket figyelembe nem veszem.

Turóczszentmárton, 1910. évi január 8.
Újhelyi, s. k.

főszolgabíró.

f i
jHp

* V djegy: „Horgonyt "

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain- Expeller

pótléka
egy rógjónak biionyult háziszer, mely már 
sok év óta legtöbb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, asúznól és meghűléseknél.

Figyelmeztetés* Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei és a Riohter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van osoma-

rlva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
2.— és úgyszólván minden gyógyszer- 
tárban kapható. — Főraktár: Török Józeef 

gyógyszerésznél, Budapest
DLRlchter oyógysiertiri u „Arany oroszUiM",

Prágában, El eabethatrasae 5 neu.

I
Fm
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E gy  k é tsz o b á s  la k á s
a KUFFLEU-féle házban kiadó. 
Bővebb felvilágosítás a Turócz- 
megyei takarékpénztárnál kapható.

BRADY-íéle gyom orcseppek
Máriaczelli Szűz Mária uédjegygyel Ellátva.

melyeket Máriaczelli gyomorcsep- 
peknek nevez a nép, harminc év óta 
úgy beváltak, hogy nélkülözhetetle
nek minden háztartásban. E cseppek- 
nek utolérhctetlenül jó hatása van 
mindennemű gyom orrontás, gyo
m orégés, székrekedés, fej- és 
gyom orgörcsök, hányás, álm at
lanság, vérszegénység és sápkór 
ellen. — Kapható minden gyógy
szertárban. Egy nagy üveg 1 K <0 f., 
kis üveg 80 fill. Postai szétküldésre 
megrendelhető BRÁDY K. gyógy
szertárában a „M agyar Királyhoz" 
Bécs, 1., Fleischmarkt 1. Depot 241.

Ügyeljünk a vgdjegyre, amely a 
Máriaczelli Szűz Máriát ábrázolja, a 
vörösszinü csomagolásra és az alá
írásra, mely az oldalt levő kép mása.

A Dr. G. Schmidt főtörzs- és tisztiorvos-féleFÜ LOLAJ
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fülfájást, fülzugást és nagyothallást, még idült 
esetekben is. Egyedül kapható üvegenként 4 K-val 
M egaiszGeffert gyógyszertárában Kassa, Fő-utca.

Gyv.
Szv.
Gyv.
Szv.
Vv.

T É L I  M E N E T R E N D .
A magyar királyt államvasntakou:

(Érvényes 1909. év október hó 1-töL) 

Budapest

v. ind reggel
délelőtt
délután
délután

éjjel

-TuróC8zentmárton:

érk. délután7-05,
9-15,
3-30,
5-55,

11- 10,

1-38 
7-54 

este 10-21 
roggol 4-14 
délelőtt 11-19

Vv. Jánoshegyről ind. reg. 4-47, é. reg. 7-10

Turócszíntmárton—Budapest:
Gyv. ind. reggel 5-41, érk. délután 12-45
Szv. n * 9-13, „ este 7.10
Gyv. .  délután 2-52, „ „ 9-15
Vv. 4-56, * reggel 5-10
Szv. „ esto 11-36, „ délelőtt 9-50
Jánoshegyre i. d. u. 12.03, é. d. u. 3-35

Turócszentmárton—Ruttka:

Gyy. ind. délután 1-39, érk. délután 1-47
Szv. n este 7-56, „ este 8-05
Gyv. „ 10-22, * * 10-30
őzt. „ reggel 4-16, „ reggel 4-25
Vv. . 7-15, 7-31
Vv. „ délelőtt 11-21, „ délelőtt 11-31

Ruttka—Turócszentmárton:

Gyv. ind. délután 2-43, érk. délután 2-51
Szv. „ reggel 9-02, ,  röggel 9-11
Gyv. „ 5-32, n » ó-40
Szv. „ este 11-24, „ este 11-35
Vv. „ délután 4-43, „ délután 4-55
Vv. „ délelőtt 11-00, „ délelőtt 11-18

Budapest ny. p. u.—Zsolna:

Gyv. ind. reggel 7-05, érk. délután
Szv. „ 9-20, „ esto
Gyv. „ este 6-50, ,, éjjel
Szv. „ * 9-20, „ reggel

Jutányos
árak!

1-33 
8-30 

12-24 
7-1 6

.KEGYELET” TEMETKEZÉSI 
VÁLLALAT ■■■

TURÓCZSZENTnnRTON, nOSKOCZI-FÉLE HflZ

Elvállalja a IggggySzgrübb gs igg 

fgpygSgbb  t < n ? g t $ s e k  rg p d c z g S g t

bglybgp is  vidgkgi). —  Koporsók, 

koszorúk és n)ip<lgpi)tn)ü gyász

cikkek óriási választékit raktára!

Elárusító REISZ LIPOT
női divatkereskedő.

Jutá
ár;

nyos
ak!

0 X 1 1
LEGJOBB

C IP Ő 
K R É M

N
0
X
1

- é s
kék óriás (7—8 kgr.), ezüst, 
kék rőt és fekete rőt: darabja 
4-től 8  K -ig  eladó. — Cim a 

kiadóhivatalban.

Akar nosülni?

Minden jobb üzletben kapható'!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

Hölgyektől (ezek 
között törvényte

len gyermekekkel, testi hibával stb.) 
5—500,000 korona vagyonnal fel 
vagyunk hatalmazva megfelelő férjet 
keresni. Csakis urak (ha vagyonnél- 
küliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály 
nincsen, Írjanak a következő cimre: 
I j. S c h l e s i n g - e r ,  Berlin 18. 
(Deutschland).

) t ir d e t í5«l(ct
felvesz a IjiadóhiVatal.

M egfojt ez az átkozott 
kööhgés!

Köhögés, rekedtség
8 elnyálkásodás ellen.'gyors 8 biztos hatású

az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek.

Doboza I is  Z borona. Próbadohcz 50 fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

„N ád o r“ gyógyszertár
Budapest, VI., Váci-körut 17.

É l j e n  !

Egger m ellpasztillaja 
ham ar m eggyógyított!

Kapható : Toperczer Sándor gyószertárában Turóczszentmártonban és 
Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.



„MAGYAR NYOMDA1*
TURÓCZSZENTMÁRTON, FŐTÉR. 

Tulajdonos MOSKÓCZI FERENCNÉ.

E lválla l és  készit m inden, a nyom dai 
szakm ába vágó m unkákat, u. m .: üzleti 
és kereskedelm i nyom tatványok at, körle
veleket, egyesü leti és k eze lés i n yom tatvá
nyokat, árjegyzékeket, esk etési és báli 
m eghivókat, e ljegyzési lapokat, n év jegye
ket, röpiratokat, fa lragaszokat stb. stb.

K önyvkötészeti m u n k ák  legjobb és leg
szebb kivitelben ju tán yosán  készíttetnek.


