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H atározott irány.
A mai helyzet külső képe hason

lít a meleg források tükréhez. Alul 
forrong a víztömeg, kavarog, hullám
zik, de a felszínre mindebből csak az 
a néhány bugyborék száll, mit egy- 
egy erősebb lökés alulról fölvetett.

A magyar pártok alakulófélben. 
A politikai folyamatok egy uj mederbe 
való előkészítés munkájában forron- 
ganak, mozognak, keverednek, de 
még alig van jelenség, amelyből az 
uj irányzatra minden kételyt kizáró
lag, biztosan következtetni lehessen.

Minden pártbeli, aki az előkészí
tésben közreműködik, bár a közös 
cél érdekében szállott síkra, amely
nek tehát egységesnek is kell lennie, 
magával hozott valamit abból a fel
fogásból is, amelyet eddig hangozta
tott; abból, ami a pártokat elválasz
totta eddig, következőleg ami nem 
lesz alkalmas tényező a tömörítésre.

A különböző elemek összehozása 
és együttműködése bizonyos kiegyen
lítést föltételez. Ennek a kiegyenlí
tésnek magában a szervezetben kell 
végbemennie addig, amig az működni 
nem tud, különben a munka is éppen 
azt a jelleget veszi föl, amit az 
egyetértés hiányában leledző minden 
szervezet külső képe mutat: tartóz
kodó határozatlanságot.

Ami ezt a kiegyenlítést leginkább 
gátolja, az a választójogi reform. 
Ezen a ponton ütközik össze a leg
több felfogás és ezen a ponton szen
ved hajótörést minden igyekezet, 
törekvés, amely az uj pártot belső 
szervében is egységessé akarja tenni.

Pedig amilyen fontos a párt 
munkaképességének biztosítása, éppen 
annyira fontos annak a kérdésnek 
helyes megoldása is, vájjon az állam- 
szervezet belső irányításában kinek 
engedjünk a jövőre nézve helyet?

És mert mindkét tényező fontos
ságától áthatottan elsőbbséget engedni 
egyiknek sem akarunk, fölmerül a 
kérdés, hogy mi következik majd, 
ha a választóreform kérdése az uj 
pártot is bomlásra készteti?

A két dolog annyira összefügg 
egymással, illetőleg a munkaképesség 
annyira alá van rendelve a reform 
helyes keresztülviteléhez, hogy ez a 
pont lesz a szírt, melyen a párt 

í hajója megfeneklik, vagy elmondható,
| hogy ezen a ponton túl többé a pár- 
I tót belátható időre veszély nem fogja 
| fenyegetni.

Ma még alig van remény a ki
egyenlítésre.

Az általános, községenkénti, titkos 
választójog hangoztatása mellett ott 
találjuk az óvatosabb pluralitást és 
ott találjuk a legszélesebb kiterjesz
tés követelése mellett a kiterjesztés
nek azt a módját, amely a magyar 
állam és faj szupremáciáját is bizto
sítaná. És minden irány egyformán 
bizonyos és minden irány egyformán 
erős.

Az általános zavarban azonban 
van egy hang, amely komolyságával 
és tartalmával máris több figyelmet 
kötött le a többinél és ez Tisza gróf 
hangja.

Amit a politikai éleslátás, az 
emberi jogok érvényesítésének és a 
haza és fajszeretetnek többé-kevésbbé 
ellentétes szempontjai megalkotni ké
pesek voltak, ami a demokratikus 
haladást az állami érdekek szemmel- 
tartásával biztosítani képes lesz, az 
benne foglaltatik az ö tervezetében.

Igen, terjesszük ki, de úgy, hogy 
azt a magyarnak megbánnia ne 
kelljen soha!

Ha van a magyar politikusnak 
kötelessége, akkor az nem lehet 
más, mint minden eszközzel odahatni, 
hogy a magyar állam és magyar faj 
évezredes jogai és érdekei minden 
körülmények és eshetőségek előre
látása mellett megóvassanak.

Tisza gróf terve ezeknek a fel
tételeknek legjobban felel meg.

Amig egyrészről legalkalmasabb
nak azt találjuk az ellentéteknek ki
egyenlítésére, mert hiszen magában 
foglal mindent, amit a modern poli
tikus és a hazafi e téren akarhat, 
addig másrészről ezt tartjuk a leg
jobbnak is azért, mert számot vet az

alkotmány sáncaiból kiszorult, de a 
politikai életre alkalmas és hivatott 
elemek jogos óhajtásával és figyel
men kívül nem hagyja azt az annyira 
fontos állami érdeket sem.

De nemcsak. Nézzünk át egy 
kissé a nemzetiségiek táborába.

Ott ugyanis felfedezhetők szintén 
némi ellentétek a politikai kérdések 
egyike-másika körül, vannak ellenté
tek a harcmód megállapítása dolgában 
is, de abban az egy kérdésben, hogy 
az általános, titkos, községenkénti 
választójogot kívánják, mindannyian 
egyetértenek.

És ez, tekintettel arra, hogy ez a 
követelés újabban éppen a kormány 
Ígérete alapján ébredt újabb életre, 
tehát a nemzetiségek e ponton a 
vezetőpárt nagyrészének felfogásá
val egyetértőleg gondolkodnak, vesze
delmesen erősiti meg azt az áramla
tot, amely végeredményében a magyar 
faj vesztére tör és tekintélyt, súlyt 
kölcsönöz a nemzetiségi pártoknak 
magának, amelyeket pedig külön esz
közökkel is fölöslegesen erősíteni 
alig lehet tanácsos.

Itt két eshetőséggel állunk szem
ben. Vagy megcsinálják az általános, 
titkos választójogot s akkor a magyar
ság lassú, de biztos háttérbe szorí
tása következik be, vagy elfogadják 
Tisza véleményét s akkor még a 
nemzetiségek is ki lehetnek elégít
hetők.

Hiszen már közöttük is kezd hó
dítani az a tisztultabb felfogás, hogy 
az általános, titkos, községenkénti 
választójog életbeléptetése a mai 
társadalmi renddel őket sem hagyná 
érintetlenül s a vezetőszerep azok
nak a demagóg elemeknek jutna, 
akik ma minden műveltség és rá
termettség nélkül egyáltalában nem 
érvényesülhetnek még.

Határozott irány kell már e téren. 
Olyan irány, amely a nemzetiségek 
kielégítése mellett a nemzeti irányt 
és a demokratikus haladást nem 
veszélyezteti. Ennek pedig ma Tisza 
a képviselője. —ár.
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A tót nemzetiségi pirt jelöltjei. Egyik 
cseh újság értesülése szerint a tót nemzeti
ségi párt a kővetkező kerületekben állított 
eddig jelölteket: Szakolczán Okánik Lajost, 
a szakolczai egyház dékánját, Morvaszent- 
jánoson Blahó Pál orvost, Nagyszombatban 
Novák József káplánt, Szeniczen Hodzsa 
Milánt, Szucsányban dr. Mudrony János 
ügyvédet, Stubnyán Vanovies Lajos könyvelőt, 
Liptószentmiklóson Bella Mátyás ev. lelkészt, 
Zólyomban Fajnor Vladimír ügyvédet, Szliácson 
Medveczky Lajos ügyvédet, Stomfdn Juriga 
Nándort, Verbón Boor Lajos nagylaki lelkészt, 
Bobrón Szkicsák Ferencet, Rózsahegyen Jan- 
esek János gyufagyárost. A többi kerülotekie 
nézve még nem történt megegyezés. Ezekben 
a kerület hangulatához, illetve akaratához 
képest fognak jelölteket állítani.

Képviselőnk a munkapártban. Justh 
György, a szuesányi választókerület ország
gyűlési képviselője, mint a budapesti lapok
ból értesülünk, belépett az újonnan alakult 
nemzeti munkapártba.

TARLÓZÁSOK.
(—) Már többször jeleztük, hogy Hlinka 

András a folyó hó 23-án kiszabadul. Ki is 
szabadult I Utón van valahol, de egyelőre 
útja nem vezet Rózsahegyre, mert ez a sze
líd bárány nem akarja, hogy megjelenése 
zavarokat okozzon.

Szabadulása alkalmával a helybeli tót lap 
igy ömleng a nemzetért ült mártírnak,

„Szívből üdvözöljük a háromévi foglyot, 
aki becsületesen szenvedte el a reá itéletileg 
kiszabott büntetést; üdvözöljük őt a szabad 
levegőn, a szabad nap fénysugarai alatt, a 
mely az isteni rendelkezés folytán rávilágít 
az igazakra, az igaztalanokra, a bűnösökre 
és az ártatlanokra. Üdvözöljük őt, akinek a 
szabadság legnagyobb veszte jutott osztály
részül nemzetiségi politikai okokból.

T Á R C A .

A tengerparton.
Irta: Bilkei Ferenc.

Úgyszólván valamennyien a tenger partján 
voltunk.

Aki nem ismeri a tengert, nem tudja el
képzelni, hogy mily óriási vonzóerőt gya
korol az emberre az az örökké háborgó, 
dörmögö, dübörgő, nagy ur kristálytiszta 
hullámaival, hófehér tarajával. Órákig lehet 
mellette ábrándozni s nem hiszem, hogy volna 
valaki, aki valaha megunná.

Társaságunk egy része, leginkább a 
hölgyek, a parton járkáltak. Apró tengeri 
kagylókat kerestek és sikoltozva szaladtak 
kifelé, mikor egy-egy mérgesebb hullám 
20—25 méternyire kirohant a tiszta homokra.

Mi, — természeti sen én is — a fürdő- 
kabinba siettünk íoilettet változtatni, hogy 
csak egy percre se szalasszuk el a fürdést, 
amiről szép magyar hazánkban úgyis csak 
álmodni lehet. Vígan hancuroztunk a Hullámok 
tetején, öten hatan ringattuk magunkat a 
hullám puha bölcsőjében. Bravúrokat csinál
tunk belőle, hogy ki tud bukfencet vetni a 
vízben, mikor legdühösebben rohan az áradat,

örvendünk, hogy a fogsága hosszú idejét 
egészségben, szellemi és testi Udeségben töl
tötte el, de eltöltötte azt csendben is és 
megnyugodva a Legfelsőbbnek akaratában, 
zúgolódás, kétségbeesés és keserűség nélkül.

Igazán nagy és hatalmas tűz . . . nem 
kellő érc elégett volna, de az arany tisztán 
jött ki, derülten és drága árban!

Amint megnyílt február hó 23-án reggel 
az ő cellája, kaptunk Hlinka Andrástól tele- 
grainmot: Szeged, 1910. 11/10. Národnie 
Noviny I Baráti üdvözletét küld nektek a ti 
le nem tört és most már szabad Hlinka 
Andrástok.

Más forrásból értesülünk arról, hogy 
Hlinka mielőtt átveszi a hivatalát és mielőtt 
belevegyül a gondokba és a mi nem irigyelt 
életünkbe, bizonyos időre kolostorba megy 
Kalocsára, hogy magányba vonuljon és hálát 
adjon a Mindenhatónak, aki segítette öt mos
tanáig.

Mégegyszer szívből üdvözöljük őt teljes 
lelkűnkkel és kívánjuk neki, hogy az Isten 
az ő lelkének és gondolatának mértéket ad
jon és csinálja őt edényévé saját szeretetének 
és kegyességének.*

Mi nem akarunk ehhez a frázishalmazhoz 
semmiféle megjegyzést fűzni. Ebből mindenki 
láthatja, ha Hlinka ismét rossz útra téved, 
annak nem kizárólagosan sajáf maga lesz az 
oka, hanem azok, kik az eddig követett 
helytelen irányt benne felmagasztalják.

(***) Scotus Viator: „A nemzetiségi kér
dés Magyarországon* cimü munkájának cseh 
kiadású első füzete megjelent. Az előfizetési 
felhívást Hodzsa Milán ur irta a füzethez. 
Természetesen agyon dicséri a vándorló angol 
müvét és magát az angolt is.

— Megnyitotta az ablakot Európának, 
hogy belásson Magyarországba, de különösen 
a Tótságra és Európa napvilága alatt nekünk 
is biztosított egy kis helyet.

Ez a könyv tartalmazza politikai és kul
turális életünk történetét kezdettől napjainkig

két-három méter magasat ugrani a hullára 
tetejére, hogy a viz át ne csaphasson a feje 
tetején. Persze, akiket jó sorsuk nehezebb 
termettel ajándékozott meg, hiába igyekeztek 
s rendesen akkor láttuk őket viszont, mikor 
20—30 méternyi távolságra békamódra ki
törölve tápászkodtak fölfelé és keserves arccal 
néztek vissza, hogy mikor jön a másik roham.

Valaki egyszerre elkiáltotta magát:
— Hé, urak 1 Egy palack I Egy pezsgös 

palack 1
Mindnyájan oda néztünk és csakugyan 

láttuk, hogy a viz egy üres üveget táncoltat 
a hátán.

— U tána! Ki lesz a boldog, aki elcsípi.
Annál is inkább kellett vele sietni, mert

egy pár angol és francia hölgy, akik velünk 
együtt mulattak a hullámokkal, szintén szemet 
vetett a hánykolódó szerszámra.

Hárman-négyen úsztunk egyszerre 'feléje 
és addig kergettük, mig végre sikerült el
csípni. Egy jól bedugaszolt, üres üveg volt 
lekötve és lepecsételve.

Diadallal vittük ki a partra s elhatároz
tuk, hogy az egész társaság közös zsákmá
nyának tekintjük s valamennyiünk jelenlété
ben bontjuk fel.

— Mi lehet benne? — persze ez volt a 
legelső kérdés.

és hU képét tárja fel a mai politikai helyze
tünknek tudományosan megbízható adatok 
alapján.

Majd igy folytatja: Az utóbbi években 
kölcsönösen kifejezésre jut az a kívánság, 
hogy a cseh-tót viszony végre reális és ha
tározott megértésen alapuljon. És ez a könyv 
különösen ezen a téren nagy szolgálatokat 
tesz. Azért ezt a könyvet legméltóbb fogad
tatás illeti meg. Bár meghallaná ezt az egész 
cseh társadalom.

Íme, igy ir előszót egy magyar képviselő! 
Agyondicséri ellenségünk tollát, írásait, agyon
dicséri azt az irányzatot, melyet szolgálni akar 
könyvével, beszél a tótok és a csehek köl
csönös megértéséről, beszél mindenről, csak 
a tótoknak a magyar nemzethez való viszo
nyáról hallgat.

Hát azt kérdezzük, hogy nem tendencia 
ez ? És ezt egy magyar képviselő teszi! Hát 
kell ennél nagyobb szabadság? Mutassanak 
Európában még egy parlamentet, hol az ilyen 
urakat megtűrnék a törvényhozók között?!

Az általános, titkos választójog 
nemzeti szempontból.

Az 1900. évi népszámlálás hazánkban 
csak 51*4% magyar lakost talált az idegen 
ajkúak 48 6 százalékával szemben. A régebbi 
népszámlálások adatai sem kedvezőbbek a 
magyarságra nézve. Dacára ennek, a magyar 
faj szupremáciája kétségbe soha sem vonatott, 
sőt tudvalevő dolog, hogy éppen a magyar 
elem volt az, amely ennek az Országnak jogos 
birtokosaként a vezetőszerepet vitte állandóan 
az állam ügyeinek intézésében.

E soknyelvű ország részeinek összetartá
sára szükség is volt egy olyan tényezőre, 
amely a többinél külön-külön erősebb, nagyobb, 
hatalmasabb lévén, már külső súlyával is az 
események homlokterében álljon, de amely
nek szellemi fölényei kétségtelenül biztosilsák

— Mindenesetre hajótöröttek dobták a 
vízbe. Valahol az Óceán közepén a tenger 
összetörte a hajót s akik rajta voltak, ebbe 
tették bele bucsuirásaikat.

— Istenem! Szegények 1 — sóhajtott az 
egyik utitárs.

— Talán egy családapáé, akit otthon 
apró árvák s hűséges felesége siratnak.

Egy kis szőke asszony hirtelen beleka
paszkodott az ura karjába s könnyet törölt ki 
a szeméből.

— Lehet, hogy éppen talán magyarok 
voltak, akik kipusztulva őseik hajlékából, 
elhagyták szép magyar hazájukat s Amerika 
földjein keresnek maguknak buzakenyeret az 
elhagyott, ÍUrészporral kevert zabkenyér 
helyett. Mielőtt kiköthettek volna az uj 
hazában, a tenger adott nekik csöndes szállást, 
névtelen, pihenő sirt.

— Annak is a kazárok az okai — vicsor- 
gatta a fogait az egyik magyar. — A mer
kantilisták, akik kipusztitanak bennünket a 
földünkről.

— Ugyan ne beszélj 1 Sohase volt neked 
káposztáskerted se! — agyarkodott egy mer
kantilista.

—■ Nem volt, de lehet. Egyébiránt én a 
szellemi tőkém után élek. S a magyar föld a 
miénk, magyaroké.



f e l v i d é k i  h í r a d ó

is azt a szerepet, amit a hegemóniát gyakorló 
elemnek általában tulajdonítani szoktunk.

A magyar fajnak ezt a hegemóniáját tehát 
nemcsak a honfoglalással szerzett jogok, ha
nem a szükségnek az a kényszere is biztosí
to tt, amely abban a közös akaratban gyöke
rezik, hogy ez az ország politikai szempontból 
az oszthatatlan egység jellegét viselje.

Ami az ország ügyeinek intézésében a 
múltban történt, az mind ennek az egység
nek gondolatában történt, még pedig leg
többször attól a szükségtől áthatva, hogy 
kifelé az egységesség jellegével léphessen föl, 
a legtöbbször az idegenajku polgárság közre
működése, segítsége mellett is.

A magyar fajt számának, tulajdonságainak 
súlya az évszázados gyakorlat, de szerzett s 
elvitathatatlan jogai is az események intézé
sének polcára emelték.

És ez az állapot jogos azzal a fajjal 
szemben, amely az országnak évszázadokon 
át nevet, jelleget, súlyt és tekintélyt kölcsön
zött s amely ezeket a jogokat viszont azok
kal a súlyos kötelességekkel fizette meg 
állandóan, hogy vérét, vagyonát ott áldozta 
mindig, ahol a haza ellenségeivel az első 
sorokban harcolni kellett, tehát ahol az ország 
föníarlására aránylag és számszerint is leg
többet áldozott.

De ez állapot föntartása mellett szól 
szellemi fölénye különösen, amely minden 
földi törvény, szokás alapján egyedül lehet 
hivatott vezérszerepre ott, ahol a népek bol
dogulásának utjai kerestetnek.

És föntartandó végül azért, mert a magyar 
faj ezt a jogát mindig idegenajku polgár
társai boldogulására is értékesítette, még 
olyan esetek után is, amikor ezek ellenséges 
magatartásukkal különben érdemetlenné tették 
magukat.

Az általános, titkos választójog behozatalá
val ez az állapot természetszerűleg megvál
toznék.

A nemzetiségiek számarányaik szerint való 
szereplésével nemcsak a magyarság vezető-

— No, még megérjük, hogy az Óceán 
partján kitör az agráriusok és merkantilisták 
közt a háború, — horkant fel egy okos ur.

— Igen, igen ! — sóhajtott egy kékszemü 
hölgy, aki ábrándjait is magával hozta. — Az 
is meglehet, hogy egy ifjúnak utolsó sóhaját 
rejti magában, aki elindult messze fö'dre, 
otthon hagyta édes aráját, minden boldogsá
gát, csak azért, hogy egy boldog házasélet 
kényelmeit biztosítsa számára, útközben meg
lepte a vihar és ebbo a palackba rejtette 
bucsukönnyeit.

—■ Ez igaz lehet — mondá egy másik 
hölgy s láttam, mint szorítja össze ökleit s 
fenyegeti meg titokban a tengert, aki egy 
vőlegényt rabolt el az emberiségtől.

— Legyen nyugodt, nagysád! Hátha 
csapodár volt. Hiszen a férfiak olyan gono
szak, nincs azoknak a szavában semmi igaz. 
Megérdemlette a sorsát, úgy kell neki.

— Bocsánat, nagysád, hogy esetleg mi is 
férfiak vagyunk, egyikünk-másikunk falán 
esetleg férjjelölt is. Én másként vélekedem. 
Bizonyosan pénztáros volt s egy summa pénz
zel megszökött s most utólérto a nemezis 
sújtó keze. Ebben a palackban talán pénz is 
lehot, amelyet visszaküld azoknak, akiktől 
elrabolta.

szerepe dőlne meg, de az állam politikai 
egysége is illuzóriussá válnék.

A magyarságnak ezzel a törekvéssel szem
ben az önvédelem álláspontjára kell helyez
kednie.

Ez az önvédelem annál súlyosabb köte
lességeket ró most reánk, mert az általános, 
titkos választójognak szándékolt behozatalával 
nemcsak maguk a nemzetiségek helyezkedtek 
velünk szembe, hanem a velünk 400 év óta 
állandó harcban levő ausztriai ellenségeink 
is. Ezek felülkerekedése a mi gyöngitésünket 
s az ezáltal ránkszabadilott faji harcban a mi 
lassú leszorításunkat s talán elvesztésünket 
vonná maga után.

Hazánk mai egységessége az első lépés
nél is csorbát szenvedne, h& elgondoljuk, 
hogy csak megyénkben is —- amelyhez 
hasonló nemzetiségi megoszlás számos más 
vármegyében is van —, az általános, titkos 
választójog közül 10000 szavazót engedne az 
urnák elé, akik közül magyar anyanyelvű, 
tehát az államegység szempontjából föltétle
nül megbízható egyén alig 1000 lenne.

A népjogok tultengését előtérbe tolni ott, 
ahol az ország megtartásának kérdése, létjoga 
mindenekelőtt való szempont, nem szabad.

Nálunk különösen nem, mert a fölbom- 
landó társadalmi és politikai rendben az 
egyes részek érvényesülési törekvései kölcsö
nösen szembehelyeznék a népeket egymással 
és azért sem, mert a magyar faj leszorításá
val nem akadna más nemzetiség, aki számá
nak túlsúlyával, szellemi felsőbbségével a 
vezeiésre hivatott lehetne és ezt a ^szerepet 
olyan önzetlenül tölthetné be, mint a magyar, 
aki a népszabadság kiterjesztése érdekében 
maga mondott le előjogairól, amikor nemes
ségét a polgárok közé sorozta.

Nem az osztályuralom vágya az teháf, 
mely az általános választójog ellen állást 
foglal nálunk, hanem attól a magasabb esz
métől indított akarat, amely minden egyéni, 
társadalmi érdeket föláldoz, amikor a haza 
egysége és jövője úgy kívánja azt.

— Talán éppen a zseniális tolvaj, Kecske- 
méthy Győző.

— Ugyan kérem, hová ragad bennünket 
fantáziánk gyors taligája. Bizony legvaló
színűbb, hogy szerencsében hajósok vetették 
a tengerbe, akik elhagyták családjukat, fele
ségüket, gyermekeiket s most igy búcsúznak 
az otthonhagyotfaktól.

Ez a gondolat lefegyverzett valamennyiün
ket. A hölgyek könnyeiket szárogatfák, mi 
pedig komor gondolatokba merültünk. Hogyne, 
hiszen egy ismeretlen sirhalom fejfájánál 
állottunk.

Alig vártuk, hogy a vendéglőbe érjünk. 
A felbontás ebéd után történt, hogy esetleg 
könyhullafás meg ne zavarja ételrendUnket.

Leütöttük a palack nyakát s egy finom 
papírtekercsbe göngyölt rózsaszínű papirost 
huztunk ki. A szivünk erősen dobogott az 
izgatottságtól, mikor egyik olvasni kezdte a 
következő sorokat:

„Tudatjuk mindenkivel szivünk túláradó 
boldogságát, hogy a mai napon Sóhaj Gizella 
és Bátor Pál egymással házasságra léptünk. 
A lakodalmat az Óceán közepén, a bajó födél- 
zetén tartottuk meg. 1901. április havában."

Általános eláiuulás.
— Csendes részvét kéretik 1 — dörmögte 

az egyik férj.

8

H I F?E K.
Iskolalátogatás. Schack Béla dr. főigat- 

gató a folyó hó 24-én városunkba érkezett s 
meglátogatta a helybeli felső kereskedelmi 
iskolát. Látogatásának befejezése után a fö- 
igazgató Alsókuhinha utazott.

Választmányi filós a  Turóczvármegyei 
Társaskör választmánya folyó hó 28-án este 
7 órakor választmányi ülést tart a következő 
tárgysorozattal: Folyó ügyek. Kilépések a 
Társaskörből. Tagválasztások. Indítványok.

Kinevezés. Vármegyénk főispánja a folyó 
hó 22-én kelt elhatározásával ifj. Jeszenszky 
Sándor doktort tiszteletbeli szolgabiróvá ki
nevezte. Az újonnan kinevezett szolgabiró a 
hivatalos eskü letételére utasittatoft.

Szabadságolás. Vármegyénk alispánja 
Zorkőczy Tivadar főszolgabíró részére, meg
rendült egészségének helyreállítása céljából, 
a közgyűlés utólagos jóváhagyása reményé
ben, két havi szabadságot engedélyezett,

Szlnlelőadás. Ma este fél 8 órakor fog 
a polgári leányiskola jótékony célú színi— 
előadása lefolyni. — Az eredmény igazolni 
fogja azt a nagy várakozást, amellyel a kö
zönség ezen előadás elé tekint. Mindhárom 
darab pompásan gördül. A „Vadrózsa" pedig 
szép zenéjével és sok látványosságával is 
nagy hatásra tarthat számot. Ezen kis opera 
nyitányát Nagy Erzsébet és Balázs Ignác 
zongorán 4 kézre, dr. Boldis Dezső. Wunder 
József, Józsa Mihály, Boksay Endre vonós 
hangszereken fogják előadni. Az előadás 
tiszta jövedelme az intézet ösztöndíj és ki
rándulási alapjait fogja gazdagitani, miért is 
felülfizetéseket köszönettel fogad és hirlapilag 
nyugtáz a tantestület. — Jegyek az esti elő
adásra alig kaphatók már. A tolongás elke
rülése végett csak 36 állóhely van s ezen 
jegyek elfogytával a terembe senki be nem 
mehet. Gyermekek is csak megváltott ülő
helyre vihetők.

Talált pénz. Antony Ágoston felsőstubnyai 
lakos több Társával együtt Körmöczbányára 
ment. Útközben egy tárcát találtak, melyben 
két darab 50 koronás papírpénz volt. A tár
cát a megtalálók a stubnyafürdői főszolga
bírói hivatalnak szolgáltatták be, hol a káro
sult a pénzt, kellő igazolás után, átveheti.

Áradások. Az elmúlt heti enyhe, szinte 
tavaszi időjárás gyors olvadásba hozta a he
gyeket boritó rengeteg hótömeget. A gyors 
olvadás hatása különösen folyóvizeinken lát
szott meg. így a Turócz már kedden igen 
sok helyütt elhagyta medrét s a mellette el
terülő réteket és szántókat piszkos, iszapos 
viz borítja el. A falvakon keresztül folyó 
palakok is felszabadultak a jégburkolat alól 
s igen sok helyt akadályozták a közlekedést, 
így Draskóczon a nagy vízállás miatt két 
napig teljesen szünetelt a kocsiközlekedés.

Eljegyzés. TJrsiny Máté turóczszentmártoni 
kereskedő e hó 20-án eljegyezte Mlinárcsik 
Adél kisasszonyt a szepesmegyei Batizfal várói. 
(Minden külön értesítés helyett.)

Betöréses lopás. Az elmúlt héten Kuchur 
József, Faczuna Simon, Gregor József cigá
nyok betörlek Löwy Zsigtnond helybeli mé
száros üzletébe s onnét mintegy három mm. 
disznóbust, szalonnát és egyéb husneraüeket 
magukkal cipeltek. A csendőrség másnap már 
nyomára jött a tolvajoknak s azokat letar
tóztatta.
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A* Oj rendőrség. Hosszú vajúdás után 
megszületett városunkban is a rendőrség in
tézménye. De La az ember jól megnézi őket, 
nem olvassa le arculatukról hivatásuk miben
létét, sőt bizonyos, hogy oly kómikum fedez
hető fel bennük, mely egy cseppet sem 
egyeztethető Össze állásuk komolyságával. A 
múlt szerdán például oldalukon karddal, jobb 
kezükben pedig fene nagy furkósbottal sétál
tak fel és alá a piacon s igy festve, jobban 
beillettek volna egyenruhás hajcsároknak, 
mint a rend őreinek. Ha a várost boldogító 
kupaktanács ily szolgálatokra akarja őket 
felhasználni s igy akarja az intézmény tekin
télyét sárbatiporni, akkor jobb, ha mindjárt 
kezdetben feloszlatja az egész rendőrséget. 
Ezeknek a rendőröknek hivatása egész más, 
mint hogy az ökröket segítsék glédába állí
tani a vásártéren.

Kereskedők szervezkedése. Az uj ala
kulásból a kereskedők is ki akarják venni 
részüket. Wagner Arthur znióváraljai keres
kedő felhívást intézett a vármegye összes 
kereskedőihez, hogy a követendő irányzat 
megbeszélése végett Turóczszentmártonban 
gyűlést tartsanak. A felhívásban ecseteli a 
nevezett kereskedő azt a helyzetet, melybe 
a kereskedővilág a legutóbbi évek alatt ju
tott s a konklúzióban odajut, hogy szerinte 
csak oly jelölt volna támogatandó, ki a ke
reskedők érdekeit szivén viselendi. A gyűlést 
március hó 6-án tartják meg a Dóm nagy
termében.

Terjedő hajbetegség. Évek során tart az 
az okos, higiénikus intézkedés, hogy a fod
rász termekben a tisztaságot ellenőrzik és 
megállapított szabályokkal lehetetlenné kí
vánják tenni a veszedelmes és fertőző bőr- és 
hajbetegségek továbbterjedését. Mint orvosi 
körökből értesülünk, dacára ezeknek az egész
ségügyi és köztisztasági intézkedéseknek, egy 
veszedelmes hajbetegség van terjedőben úgy 
a fővárosban, mint a vidék városaiban. Ez a 
veszedelmes betegség: a hajmoly. Hatósági 
ellenőrző vizsgálat azonban megállapította, 
hogy azokban a fodrászüzletekben, amelyek
ben a Diana sósborszesszel dezinficiálják a 
borbély eszközöket, ott a haj moly egyáltalán 
nem lépett fel. Ez a körülmény egymagában 
alkalmas arra, hogy a kitűnő magyar házi
szer rohamos térfoglalását igazolva lássuk. 
És mivel megállapittatott az is, hogy az oly 
hajat, bajuszt és szakállt a hajraoly meg nem 
támad, melyet állandóan Diana sósborszesz- 
szel ápolnak, azt hisszük, e hir kapcsán a 
Diana sósborszesz bevonul oda is, ahol még 
kitűnő hatását nem ismerik.

á  knmzslas vége. Czuna Tamás prie- 
kopai lakos már régóta foglalkozik oly dol
gokkal, melyekhez sem képzetsége, sem enge
délye nincsen. Gyógyít, eret vág, szóval oly 
dolgokat végez, melyek egyenesen a büntető 
törvénykönyv szakaszaival jönnek ellentétbe. 
Ennek a kuruzslásnak most már halottja is 
van. Csernyánszky János turáni lakos a múlt 
szombaton magához hívta Czunát és arra 
kérte, hogy vágjon eret rajta. Czuna annak 
rendje és módja szerint kicsomagolta szer
számait s elvégezte a műtétet. Ennek utána 
felvévén a honoráriumot, hazament. Cser- 
nyánszky a műtét után azt vette észre, hogy 
a nyitott sebből a vér egyre szivárog, sőt 
karja dagadni is kezd. Rögtön orvost hivatott, 
ki azután megállapította, hogy a betegen a 
vérmérgezés tünetei oly arányban mutatkoz

nak, hogy megmenteni lehetetlen. Tényleg 
úgy is lett. A beteg már másnap reggelre 
meghalt. Az orvos jelentése alapján a kir. 
járásbíróság elrendelte a boncolást, melyből 
kétségtelenül megállapítást nyert az a körül
mény, hogy Csernyánszky halálát az érvágás 
folytán beállott vérmérgezés okozta. Cser- 
nyánszkyval egy időben halt meg a boldog
talan ember öreganyja is. A kettős temetés, 
a községbeliek nagy részvétele mellett, hétfőn 
történt meg. Czunát a csendőrség letartóztatta.

Véres verekedés. Noicsón az elmúlt 
vasárnap parázs verekedést rendezett két 
honpolgár. Pólyák János és Czaló András 
valami csekélységen összevesztek és az utóbbi 
úgy helybenhagyta felebarátját, hogy több 
sebből vérezve, eszméletlenül rogyott össze. 
A verekedőket a csendörség feljelentette a 
járásbíróságnál.

Mezőgazdasági szakelőadás. Furedy 
Lajos gazdasági szaktanár, a magy. kir. föld- 
mivelésügyi minister megbízásából, a mező- 
gazdasági viszonyok tanulmányozása, de kü
lönösen a termelés mai állapotának fellendítése 
végett az elmúlt héten vármegyénkben járt, 
s ez alkalommal Bellán a folyó hó 25-én 
igen érdekes előadást tartott. Sajnálatos, hogy 
éppen ebben az időben a gazdák legnagyobb 
része a turóczszentmártoni állatvásár miatt 
távol volt. A szaktanár előadása azonban igy 
is igen hasznos irányt szabott a kérdéses 
gazdasági ág művelését illetőleg a megjelent 
gazdák felfogásában.

Kegyeletes cselekedetet kövot el min
denki, aki halottainak emlékét örök időkre 
maradandóvá teszi. Ez természetesen úgy 
érhető el legkönnyebben, ha Svehla János 
turóczszentmártoni kárpitos és butorraktáros 
sirkőraktárát tekintjük meg először, hol a 
legkülönfélébb minőségű sírkövek olcsón be
szerezhetők.

A lnoernás aj veszedelme. Francia- és 
Olaszországból újabban lucernamagot szállí
tanak Ausztria-Magyarországba s több keres 
kedő ezen külföldi termékkel akarja gazdáin
kat ellátni. Gazdasági intézetek kísérletet, 
tettek a különféle származású lucernamagok
kal s arra a meggyőződésre jutottak, hogy a 
magyar lucerna a legjobb, mert az idő vi
szontagságainak legjobban ellent tud állani, 
egészen télálló és igen dús növényzetet ad, 
mig az egykor oly hires Provencei lucerna
mag, — miután a hírhedt turkesztáni mag 
után nyeretett, — nemcsak hogy sem a fa
gyot, sem a szárazságot ki nem bírja, banem 
azonkívül rendesen megtámadja a lisztharmat 
és ez annyira elgyöngiti a növényeket, hogy 
fejlődésében nagyon is visszamarad s legfel
jebb csak egyharmad rész annyi hozamot 
nyújt, mint a hazai lucerna. Különben gaz
dáink figyelmét ezen különféle káros követ
kezményekre Mauthner Ödön magkereske
dőnk úgy többrendbeli cikkeiben, mint ár
jegyzékében ébren tartja.

Olvasóink figyelmét fölhívjuk a lapunk
ban közölt Sleiner-féle hirdetésre.

Figyelmeztetés. A helybeli vasútállomás 
főnöksége — a iniskolczi üzletvezetőség egye
nes utasítására — felkéri a közönséget, hogy 
úgy a nyílt pályatestre, valamint a közönség 
részére rendelt helyeken kívül az állomás 
területére való lépéstől lehetőleg tartózkodni 
szíveskedjék, mert ellenkező esetben a tilal
mat áthágót kénytelen lenne az illetékes fó
rumoknál feljelenteni.

Egy fejlődő ajságvállalatról. Magyar- 
országot, ha sajtóját tekintjük, bízvást sorol
hatjuk Európa első kulturállamai közé. Mégis 
rendkívül fontos, hogy az egyes kereskedelmi 
és ipari érdekek az ő külön szaklapjukban 
találják meg mindazt, ami az ő fejlődésükhöz 
és előrehaladásukhoz szükséges. A magyar 
ujságkiadás egy ismert és Sukat tapasztalt 
munkásának, Lenkei Zsigmondnak, aki 12 
éven át működött a Budapesti Hírlapnál s 
ezen idő óta jegyzője a Magyar Újságkiadók 
Országos Szövetségének, támadt az az életre
való ötlete, hogy két csakugyan hézagpótló 
hetilapot indít. Egyik a „Textilipar", melyről 
az ország vezetöiparosai is elismerik, hogy a 
fejlődő magyar textiliparnak és kereskede
lemnek nélkülözhetetlen orgánuma. E lap a 
kötött, fonott, szövöttfonoft stb. árucikkek 
magyarországi iparfejlesztését célozza, mert 
hazánkba ma még évente százmilliónyi ha
sonló árut hoznak be, különösen Ausztriából. 
Lelkes harcosa e lap a magyar textilipar 
fejlesztésének, amit mi sem bizonyít jobban, 
minthogy a hatalmas Magyar Textilvegyé
szeti Iparosok Országos Egyesülete hivatalos 
lapjává tette. Másik lapja a „Csemege- és 
Füszerujság*, mely a végtelen fontosságú 
magyar élelmezési kereskedelmet kívánja 
fejleszteni. E hetilap nélkülözhetetlen minden 
magyar élelmezőkereskedőnek és fogyasztási 
szövetkezetnek, de minden jó háziasszonynak 
is, mert a háztartás minden fontos tudni
valóját közli. Mindkét lap radikális irányú, 
bátor, szókimondó újság. Kollégánknak sok 
sikert és eredményt kívánunk, annál is in
kább. mert nálunk az ujságkiadás még min
dig inkább ideális, semmint jó üzleti vállal
kozás.

Évtizedek óta be van bizonyítva, hogy 
a „Christoph* benzin, szivógázmotorok, loko- 
mobilok és nyersolajmotorok az első helyen 
állnak. Képes árjegyzéket ingyen és bér
mentve küld Dénes B. motorspeciálista Buda
pest, Lipót-körut 15.

Munkások közvetítése. Mindennemű 
munkára ajánlkozik 50 munkás Torda-Ara- 
nyos vármegye Alsódetreház községéből, — 
Érintkezni lehet e tekintetben Székely László 
tordai törvényhatósági raunkásközvetitővel.

Ismeretség kerestetik!
Tüzesszemü, fiatal, úri baba kéri azon 
úriember barátságát, ki a szépen beren
dezett lakása részére egy eredeti Steiner- 
féle életnagyságu arcképpel lepné meg. 
Szives ajánlatok „Elsőrendű munka" 
jelige alatt Steiner Lajos kép- és díszmű
áru üzletébe Turóczszentmártonba inté
zendő. Diszkréció becsületbeli dolog.

Legújabb 4 szó !
Ajánljuk

STEINER
sírkőüzletét

Turóczszentmárton.
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I R O D A L O M . KÖZGAZDASÁG.
Színjátékok mirolus 15-lkére. Pásztor 

Józsefnek, az ismert írónak, két egyfolroni- 
sos szinjátéka jelent, meg, mely iskoláknak, 
önképzőkörüknek, társasköröknek rendkirltl 
alkalmas arra, hogy március 15-ikét lendüle
tesebben ünnepelhessék meg. Az egyik füzet 
cime „Március 15“, mely már a negyedik 
kiadását, érte meg s az egész országban isme
retes. A másik füzet cime „A szabadság 
ünnepe", mely iskolai célokra különösen al
kalmas. Oktató módon magyarázza március 
15-ikének jelentőségét, egyúttal ismerteti a 
márciusi eseményeket. A füzetek ára egyen
ként 90 fillér postai küldéssel. Megrendelhető 
a szerzőnél: Budapest, I., Kemenes-u. 8.

A Felvidéki őr február 16-iki száma a 
következő érdekes és gazdag tartalommal 
jelent meg. Cikkek. Az álíaláuos, egyenlő, 
titkos választói jog ellen. Steier Lajos: A 
pánszlávizmus kialakulásának korszaka. Török 
Zoltán: A magyar társadalom. Dr. Rakovszky 
Iván: Az 1868. XLIV. t.-c. Rovatok. Toll
hegyről : Tanulmányi kirándulások. — A tót 
nemzetiségi újságok egymás ellen. — A fel
vidéki választások előtt. — Pánszláv csemeték 
segélyezése. — Tót gyufa. — Magyar gyufa. 
— Az Őr: Hírek. — Tudósítások. — Lap
szemle. — A magyarságért: Kulturegyloti és 
egyéb közlemények. Kivándorlás. Közgazda
ság. Az újság az egyedüli lap az országban, 
amely pusztán a nemzetiségi kérdéssel beha
tóan foglalkozik. Előfizetési ára egy évre 
10 korona. Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Losoncz. A politikai havi szemle szerkesztő
ségének tagjai: főszerkesztő Török Zoltán, 
szerkesztők dr. Kovács Ernő országgyűlési 
képviselő és Keleti Oszkár, felelős szerkesztő 
és laptulajdonos Herczegh Jenő.

VÁRANDÓS ANYÁK
erősítő és az erősítéssel egyidejűleg üdítő 
szert találnak a

SC OTT-féle c s u k a m á jo la j  E M U L SIÓ -ban
Gyors és erőteljes hatása meglep és 

gyönyörködtet mindenkit. Bevétele kellemes, 
emésztése könnyű.

Egy kísérlet meg fogja Önt 
győzni, hogy az Ön esetében is 
mily jótékony hatású.

Szoptatás esetében a
Scott-féle Emulsió

elejét veszi a bágyadtságnak, 
bőségesen biztosítja a tejet és 
rózsás és virágzó arcúvá teszi a 
gyermeket.

A SCOTT-féle EMULSIO 
a legkiválóbb.
Egy eredeti üveg ára 2 kor. SD fillér.

Kapható minden gyógytárban.

A Turóczvtírmegyei Takarék- 
pénztár Rt. közgyűlése.

A Turóczvármegyei Takarékpénztár Rt. 
Justh Ferenc elnöklése mellett e hó 20-án 
tartotta évi rendes közgyűlését. Justh Ferenc 
elnök a megjelent részvényesek szívélyes 
Üdvözlése után a jegyzőkönyv vezetésével 
Steiner Samu cégvezetőt, annak hitelesitésé- 
vel pedig Lax Tivadar doktort és Fischer 
Ármin részvényeseket bizta meg. Végűi pedig 
Stein Lajos igazg. tagot, mint a Pozsonyi 
általános takarékpénztár aligazgatóját üdvö
zölte meleg szavakkal.

A megnyitó után az igazgatóság jelentése 
került tárgyalás alá, melyet a közgyűlés egy
hangúlag tudomásul vett.

Az elért 15884 korona 50 fillér nyereség 
felosztása iránt a közgyűlés a következőleg 
intézkedett. A nyereségből 10% az igazgató- 
sági tagok, 2Va% a tisztviselőknek, 4%  a 
tartalékalapra forditlatott. 1250 darab rész
vényre egyenként 5°/0 osztalék nyujtatott. A 
felügyelőbizottság tagjai közt tiszteletdijként 
350 kor., jótékony célokra pedig 100 kor. 
fordittatott.

A felügyelőbizottság jelentése egyhangú
lag tudomásul vétetett.

Moskóczi József indítványát, hogy a tiszti
karnak, az igazgatóságnak és a felügyelő
bizottság tagjainak köszönet szavaztassák, a 
közgyűlés lelkesedéssel tette magáévá.

Ezután a felügyelőbizottság tagjaivá a 
következőket választották m eg: Albrecht 
Kornél, Bindfeld Ármin, Dugovich Titus, 
Cohn Henrik, Gósz Károly, Grossmann Manó 
és Herz Ignác.

a  jelenvolt részvényesek nevében Moskóczi 
József mondott köszönetét Justh Ferenc elnök
nek a közgyűlés vezetéséért, mellhez a jelen
voltak lelkesedéssel hozzájárultak.

Több tárgya a közgyűlésnek nem lévén, 
a közgyűlés bezáratott.

A mák termesztéséről.
A jelenlegi magas gabonaárak nem igen 

teszik szükségessé, hogy a gazda egyéb oly 
növények termesztésével is foglalkozzon, a 
melyek a megszokott forgóban eddig nem 
találtak helyet, mégis a mák olyan növény, 
mely a repcét könnyen helyettesítheti s ez 
leket egyik oka, hogy a tél folyamán többen 
is intéztek hozzánk kérdést a máktermesztés 
ügyében.

Előrebocsátjuk mindenekelőtt, hogy a 
mák termesztése nagyon hasznothajtó s ter
mesztése nem is jár nagy rizikóval, mert ára 
s termése is meglehetősen egyenletes, nem 
túlságosan ingadozó.

Termesztésre a zárt toku kék mák ajánl
ható, mert ez a legkeresettebb, legjobban (

__________ __________________________ ö__

fizetett. A nyílt toku, vagy a szürke mák 
termesztése nem ajánlható, A francia kék 
mák vetőmagjánál is fektessünk súlyt arra 
hogy a lehetőleg nagyszemü legyen s ha a 
vetőmagot magunk termesztjük, tovább ter
mesztésre a legszebb, legnagyobb mákfejeket 
válogassuk ki, sőt a magnak szánt, területen 
levő mák oldalhajásait idejében tördeljük le, 
hogy a főhajtás annál erőteljesebbé növeked
jen. A magnak kivá'asztott mákot természe
tesen külön kell csépelnünk.

A mák sikeres termesztésének főkelléke 
a nagyon kora tavaszi vetés. Ha vetésével 
késünk többet szenved ellenségeitől, iassan 
nő, fejlődésében visszamarad. Vetési ideje 
febréár vége, március eleje.

Legjobb helye kapásnövények után van, 
mert tiszta, jól müveit talajt kíván. Ha ki
vész a repce, az annak szánt föld nagyon 
megfelelő talajul szolgál a máknak, mert az 
ugarolt s trágyázott földet ez is nagyon meg-, 
hálálja s utána a búza nagyon jól szokott 
sikerülni. Miután pedig apró magja a rögös 
földben tönkremegy, az ősszel mélyen szán
tott talajt tavasszal ismét meg kell szántani 
s apróra elboronálni, vetés előtt pedig meg
hengerelni. Mákot csak trágyázott földbe 
vessünk, mert csak a jó orőben levő talajo
kon számíthatunk nagy termésre, az olyanon, 
amelyben sok oldott tápláló anyag van. Föld
jét tehát trágyázni kell és pedig Ősszel éret
tebb istállótrágyával, ha pedig ez elmulaszta- 
tott volna, kora tavasszal szuperfoszfáttal, 
melyből kát. holdanként legalább 150 kgr. 
szórandó ki vetés előtt és chilisalétromraat, 
melyből 50—50 kgr. hintendő el ve.és után. 
Legajánlatosabb sorvetőgéppel 40—50 cm.-re 
vetni, de a csoroszlyákról a súlyokat le kell 
szedni, hogy 1 cm.-nél mélyebben ne takar
jon. A maghoz 3—4-szer annyi homokot kell 
keverni, nehogy tulsUrün kerüljön a talajba. 
Miután pedig a mag csírázó képessékét két 
éven túl nem igen tartja meg, nagy súlyt kell 
arra fektetni, hogy csak legutolsó termésű 
magot vessünk el, amelyből 1 kgr. szükséges 
magyar holdanként.

Amint a mag csírázni kezd, azonnal hozzá 
kell látni a sorközök kapálásához és a ritkí
táshoz, olyan módon, hogy csak 10— 15 cm. 
távolságban egymástól maradjon egy-egy 
növény. E munkálatok mezítláb végzendők s 
a szükséghez mérten megismétlendők. Sor
közei állandóan tisztán tartandók, amiért is 
három vagy négy kapálást igényel s egyik 
alkalommal feltöltőgetést is; igy azután nem 
gyomosodik el olyan könnyen s a töltögetés 
a szél ellen is védelmet nyújt.

Junius hóban virágzik s júliusban, vagy 
legkésőbb augusztus hó elején érik. Érése 
egyenetlen; aratásához csak akkor fogjunk, 
ha túlnyomóan jól meg van érve, ellenkező
leg könnyen avasodik.

S Í R K Ö V E K SVEHLA JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, T E M ET K EZ ÉS I 
VALLALATA  É S  S IR K Ő R A K T A R A

TURÓCZSZENTMÁR TÓN

flalódi mahagóni és pallisander háló- és 
ebédlőszobabntorok. 9 legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és politúros bútorok. Saját készí
tésű masszív szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegeb, függönyök, szobadíszek stb. 
fölhalmozott raktár miatt beszerzési áron

N a g y  v á l a s z t é k b a n !  
K i t ű n ő  m i n ő s é g b e n !  
J u t á n y o s  á r a k b a n ! Szolid és figyelmes kiszolgálás I
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A kanári madár ápolása, kezelése és 
tenyésztése cim alatt kis közikönyv jelent 
meg. Ezen hézagpótló könyvecske sok prak
tikus utbaigazitást ad a kanárikedvelöknek. 
A könyvecske ára 1 korona. Megrendelhető 
Moskóczi Ferencné könyvkereskedésében.

A Dr. Rlchter-fóJo Liniment Gaps. comp 
(Horgony-Pain-Expeller) igazi, népszerű há
ziszerré lett, mely számos családban már év 
óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
íájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál stb.-nél 
a Horgony-Linimenttel való bedörzsölések 
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 háziszer jó eredménnyel alkal
maztatott bedörzsölésképpen az influenza ellen 
is és üvegekben: á 80 fillér, 1 kor. 50 fillér 
és 2 korona, a lggtöbb gyógyszertárban kap
ható, de bevásárlás alkalmával tessék ha
tározottan Ri eh tér-féle Horgony-Linimentet 
(Horgony-Pain-Expellert) kérni, valamint a 
„Horgony" védjegyre figyelni és csak ere
deti üveget elfogadni.

Ny i It t  ér.
(E rovatban közlöttekért nem felelős a szerkesztő^

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik férjem elhunyta alkalmából 

szives részvétükkel fölkerestek, fogadják ez 
utón hálás köszönetemet.

Turóczszentmárton, 1910. február 24-én.
Özv. Teszik Samuné.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

Egy jó  karban fenn tarto tt

z o n g o r a
azonnal eladó. Bővebbet a 

kiadóhivatalban.

,CHRISTOPH!‘
benzin sz iu ógá z -m o M , lohomobiloh és

NYERSOLAJ M O TO RO K
ma az első helyen állanak.

A „ C H R 1 S T O P H "  név garancia . 
75 éves kísérletek és tapasztalatok eredménye.

K érjen árjegyzék et

DÉNES B. ™tox “
BUDAPEST, V , L1PÓT-KÖRUT 15.

E R E D E T I

1910/12297. I/B—1. sz.

Fenyőépiilet és müszerla eladása
a garammenti rakodókon.

A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal tanács
termében az 1910. évi m árcius hó 17-én 
délelő tt 9 ó rakor kezdődő zárt írásbeli 
ajánlatokkal egybekötött szóbeli nyilvános ! 
árverésen eladásra kerül a garamparti rakó- j 
dókon felmágtyázott mintegy 13000 m“ 1909. j 
évi termésű fenyőépület és müszerfa 8 el- j 
adási csoportban, továbbá:

mintegy 500 m8 1908. évi termésű fenyőfa 
2 eladási csoportban és végül mintegy 1000 
ms aszott és széldöntött törzsekből termelt 
fenyőfa 3 eladási csoportban.

Az egyes eladási csoportokra vonatkozó 
részletes adatok (u. m. a csoportok megje
lölése, vastagsági osztályok szerinti darab
száma és köbtartalma, kikiáltási ára, bánat
pénze), továbbá a vonatkozó árverési és 
szerződési feltételek folyó évi március hó 
3-ik napjától kezdve a zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt meg
tekinthetők, illetve azok a zsarnóczai m. kir. 
erdöhivatal által az érdeklődőknek kívánatra 
meg is küldetnek; ugyanott a csoportok fa
anyagának törzsenkénti jegyzéke is megtekint
hető, esetleg megszerezhető, valamint az 
írásbeli ajánlatokhoz szolgáló űrlapok és 
boríték kívánatra a jelentkezőknek díjtalanul 
adatnak ki.

líl. bír. földmiuelésiigyi miniszter.

DUNKEL V. K.
Felsőm agyarhoni első p ark e ttg y á r 

és gőzfiirész részvén y tá rsaság

KASSÁN.
Ajánlja kitűnő tölgyfából készült, 

sokszorosan kitüntetett

parket tái t ,
úgynevezett amerikait, tömör és 
berakott kockáit jutányos árak 

mellett.
N ed v es  la k á so k b a  ajánljuk 
aszfaltba rakott parkettáinkat.
A lerakás kívánatra gyári le rakók által a 
legpontosabban történik. Rajzm inták d íj
m entesen. Nagybani kivitel m indenfelé.

Helybeli cukrászdába jó házból 
való, 14—16 éves fiú

t a n o n c u l
azonnal felvétetik. Ajánlkozhatni 
a turóczszentmártoni állomással 

szemben levő cukrászdában.

Hz 1903. éuí zsolnai ipari kiállításon arany
éremmel kitüntetne!

Műhelymegnyitás!
Van szerencsém  a  n. é. közönség 

szives tu d o m ásá ra  hozni, hogy Turócz- 
szen tm ártonban , a G azdik-féle  házban

cipész-műhelyt
nyito ttam . — Midőn ez t a  t. közönség 
figyelm ébe aján lom , el nem m ulasz tha
tom m egem líteni, hogy m űhelyem ben a 
leg ú jab b  divat sze rin t készülnek

férfi-, női- és gyeritiel(cipö!(,
valam int nem  norm ális láb ak ra  való 
c ip ő k ; to v áb b á  m üláb ak a t is készítek 
g ipszbe öntve.

A n. é. közönség szám os m egrende
lését elvárva kiváló tisz te le tte l:

Jeszenszky József
cipészm ester, T uróczszen tm árton .

If f
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* Y djegy: „H orgonyt -TíKQ

A Linimenf. Caosici comp., 
a H o rg o n y -P a íc  E x p e lle r

pótléke
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legíobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, (jsúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a,.Horgony“ védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer- 
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DLRIciiter gyógyszertára az „Arain oroszlánhoz'1,

Prágában, El sabethstrasse 5 neu. '

m

i
< 3 h j a j  • Köhögés, rekedtség

s elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású
f  •

az étvágyat nem ron tják  és kitűnő izüek.

Doboza 1 és Z korona. Próbadoboz SQ fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

Megfojt ez az átkozott! „Nádor*1 gyógyszertár
köhögés t |  Budapest, VI., Váci-körut 17.

É ljen  !

m
K ap h ató : T operczer S ándor gyószertá ráb an  T u róczszen tm ártonban  és 

Gazdik János gyógyszertá ráb an  K örm öczbányán.
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Óvás!
Aki varrógépet akar vásárolni, ne befolyá- 
soltassa magát olyan hirdetések által, a 

melyeknek az a céljuk, hogy

S I N G E R
név alatt használt vagy régebb rendszerű 
gépeket hozzanak forgalomba. Inkább azt 
vegye figyelembe, hogy varrógépeinket 
nem viszontelárusitók utján, hanem saját 
üzlethelyiségünkben közvetlenül adjuk el 

a közönségnek.

szerezhEtöh 
be Eredeti 
S I N G E R  
varrógépek

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság 

T u r ó e z s z e n t m á r t o n ,  L é v a ,  
P o z s o n y ,  B e s z t e r c e b á n y a ,  
S e l m e c b á n y a ,  l í ó z s a l i e g y ,  

Z s o l n a ,  A l s ó k u b i n .

Feltűnést keltő találmány! A fogápolásra 
használt szerek csak részben felelnek meg 
hivatásuknak. — Az illatos szájvíz a fogkő- 

lerakódást meg nem 
akadályozza, a fogpor 
hosszasabb használata 
pedig a fog zománcát 

i koptatja el. Ezen hiá- 
I nyokon segit egy ki

tűnő uj találmány, a 
Sztraka-féle Menthol 
fogszappan, mely erős 
bacillus-ölő hatásánál 

fogva a szájüreget hatalmasan desinficiálja, 
a fogakat fehéríti s a romlástól megóvja. 
Beszerezhető: gyógy tárakban, drogériákban 
egy koronáért. 3 darabot 3 koronáért bér
mentve küld Sztraka gyógyszerész Mohol. 
Kapható: Toperezer Sándor gyógyszerész

nél Turóczszentmárlonban.

A Dr. G. Schmidt főtörzs- és tisztiorvos-féleFÜ LOLAJ
gyorsan és alaposan gyógyit időszakos süketséget, 
ffilfájást, fülzugást és nagyothallást, még idült 
esetekben is. Egyedül kapható üvegenként 4 K-va[ 
MegalszGeffert gyógyszertárában Kassa, Fő-utca.

BRADY-féle gyom orcseppek
* Máriaczelli Szűz Mária védjegygyei ellátva.

melyeket MáriaczelH gyomorcsep 
peknek nevez a nép, harminc év óta 
úgy beváltak, hogy nélkülözhetetle
nek minden háztartásban. E cseppek- 
nek utolérhetetlenüi jó hatása van 
mindennemű gyom orrontás, gyo
m orégés, székrekedés, fej- és 
gyom orgörcsök, hányás, á lm at
lanság , vérszegénység és sápkór 
ellen. — Kapható minden gyógy
szertárban. Egykis üveg 80 fill., nagy 
üveg 1 K 0 f., 6 üveg 5 K, 3 dupla- 
üveget 4 K 50 fiiérért franko küld a 
készítő BRÁDY K. gyógyszertára a 
„M agyar Királyhoz", Wien, I, 
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.

Szúcsáiw (KS.-Od. Vasút) 
TúróczSzcQtiqártoi}

gőztéglagyárai
W *  Francia kettőshornyolt-, hornyolt- és 

hódfarkú fedélcserepet, a la g csö v ek e t,  
nyersfalazati és idomtéglákat vízhatlan, 
fagyellenálló, egyenletes minőségben. 
Minden iparágnak megfelelő cham otte  

és tűzálló téglákat.

Epitési vállalata
szerkeszt és épít: minden alakú gyári 
kéményeket, kazánbefalazásokat és 
tüzelési berendezéseket jótállás mellett.
Központi iroda: tS ^ n e w iv n .y . Elárusító- 
hely T u r ó c z s z e n t m a r t o n b a n  
S C H D L Z  I . I I  ' Ó  I  c é g n é l .

A Nagy Gábor-íéle DELAWARE szölöfaj
az egyedüli, melynek termeléséhez semmiféle tudomány vagy gyakorlat nem ! 
kell, még az is elbánik vele, aki soha szölőtövet nem kezelt. Minden szállít
mányhoz utasítás mellékeltetik ingyen és ebből kinézheti mindenki, hogy mi
ként ültesse el, kezelése pedig metszés, kapálás és felkötésből áll, más dolog 
nincs vele, mert ezt oltani, permetezni, kénporozni nem kell, nem árt ennek 
a filokszera és bimbója, vesszője télben soha el nem fagy. Holdanként átlag 
35 hektolitert terem s egy bimbójából 3—4 fürt fejlődik. Valódi bőtermő leg
nemesebb faj ez, melyet azonban nem szabad összetéveszteni más ugyani ly 
név alatt forgalomba hozott hitvány fajjal, ügyelni kell arra, hogy Nagy Gábor- 
féle fajt kapjunk, mert csak ez a valódi. A valódi Nagy Gábor-féle Delaware- 

szőlő olyan bort ad, mint az aszú, édes és erős, igen kellemes zamatu és kétszer annyiért kél el 
mint más borok. Kóstolónak egy üveggel bárkinek küldök 1 koronáért. ,

A DELAWARE-szőlő bővebb leírását, termésének kirátyi közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép fel
vételeit színes kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép képet tartalmazó 

k é p e s  á r j e g y z é k e t  i n g - y e n  é s  b é r m e n t v e  k ü l d ö m  
mindenkinek, aki velem cimét tudatja. Okvetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegy

zéket, mely a szőlőoltványokról és lugasültetésről is ad részletes, helyes útbaigazításokat.
N A G Y  G Á B O R  s z ő l ő n a g y b i r t o k o s ,  K  Ó  L Y .  

posta, táv irda és távbeszélő állomás.
Levelezés magyar, német, horvát, szerb és román nyelven.

N O X  1  X

Minden jobb üzletben kapható!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

Csemegealma
kiválóan finom, téli fajok, válogatott 
egészséges, szép példányok, parmen, 
jonatán belflőr, törökbálint, rozmaring, 
szercsike és balul legnemesebb fajok- 
kól, ötkilós postakosárral 3'50, ötven 
kilós ládával 25, százkilós ládával 
45 koronáért.

V ajonckörték
kiváló finom fajokból, dili, dessn ás 
szagos császárkörtékből öt kilós posta
kosárral 4'50, tizkilós korással 8 koro
náért, gondosan, lelkiismeretesen és 
szavatolt fagymentesen, selyempapirba 
csomagolva szállítja utánvéttel Szeles 
Pál Nagymaroson, Hont megye.

Akar nősülni? 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).
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E lvá lla l és készít m inden, a  n yom d ai 
szak m áb a vágó m unkákat, u. m .: üzleti 
és k eresk ed elm i nyom tatványok at, k ör le 
veleket, egyesü leti és k eze lés i n yo m ta tv á 
nyokat, árjegyzékeket, e sk etési és báli 
m eghívókat, e ljegyzési lapokat, n év jeg y e
ket, röpiratokat, fa lragaszok at stb. stb

K önyvk ötészeti m u n k ák  legjobb és leg
szebb k ivitelben ju tá n y o sá n  készíttetnek.

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton. 1910.


