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Előfizetési á ra k :

Egész évre 8 korona 
Fél év re  4 korona 
Megyed évre 2 korona 
Egy szám  á ra  20 fillér

Lapunk szám ára h irde
téseket minden bel- és 
külföldi h irdetési iroda 

elfogad.
Myilttér so ra  40 fillér

Amit nem akarunk észrevenni.

A struccról mondják, hogy a ho
mokba temeti fejét, ha a veszélytől, 
mely fenyegeti őt, menekülni akar.

A mi eljárásunk a nemzetiségi 
kérdés veszélyével szemben sok te
kintetben rokon ezzel.

El-elkapunk egy-egy jelenséget, 
amit a mozgalmak éppen felszínre 
vetnek, megfogjuk, megítéljük, el is 
Ítéljük s azután keressük a másikat, 
amely előbb leszűrt felfogásunkat leg
inkább fedi és a legtöbb esetben 
napirendre térünk a dolgok ilyen el
intézése után. Tesszük ezt nemcsak 
azért, mert kényelmesebb, hanem 
különösen azért, mert előre sejtjük, 
előre látjuk, hogy az egyes részek 
összeállítása folytán olyan képet 
kapnánk, melynek sötéten festett 
alakjai a veszély kellemetlen érzését 
támasztanák föl.

Úgy vagyunk a követelőzésekkel 
is. Meghallgatjuk külön-külön vala
mennyit. Az egyiket, amely kevéssé 
látszik sérteni nemzeti egységünket, 
megadni is hajlandók vagyunk, a más 
jellegüekkel szemben pedig meg
elégszünk avval, hogy tiltakozásul a 
törvénykönyvre mutatunk.

És eközben semmiképpen sem 
akarjuk észrevenni, hogy ennek a 
tiltakozásnak ott vajmi kevés foga
natja van. Mert nem akarjuk észre
venni azt sem, hogy törvényeink, 
hagyományaink, történelmi múltúnk, 
ideáljaink, amiket mi külön-külön és 
együttvéve is örök és megmásithat- 
lan tekintélyeknek ismerünk, ott tul- 
nan egyáltalán nem fogadtatnak el 
ilyenekül s hogy ennek megfelelően 
a hatás is, mit ezekre való hivatko
zás mellett ott elérni óhajtunk, célt 
téveszt mindig.

P O L I T I K A I  H E T I L A P

Annál kevésbbé szeretjük látni 
természetesen, hogy azok az alapok, 
amelyekre ők hivatkozni szeretnek, 
merőben ellentétesek azokkal, ame
lyeken mi állunk. Igenis, nem sze
retjük sem hallani, sem látni s onnan 
van, hogy ha itt-ott rámutatnak egye
sek a nemzetiségi követelések vég
céljára vagy forrására, mint két 
szélső, de egyformán veszedelmes 
pontra, attól nálunk a ferdén felfo
gott, álhazafiasság, mint a magyar 
ügyek túlzójától fordul el.

Hogy félre ne értessünk, nem azt 
hangoztatjuk itt, hogy a nemzetiségek 
által ma támasztott és jövőben tá
masztható követeléseknek forrását, 
az ő lelkivilágukban kialakult lét
alapját elismerjük, hanem csupán azt, 
hogy meglássuk, meghalljuk, meg
ismerjük azokat. Nem a/.t kívánjuk 
itt, hogy a nemzetiségi mozgalmak 
megítélésében hagyjuk el nemzeti 
álláspontunkat és térjünk át az ő 
felfogásukra, hanem annyit csupán, 
hogy amikor egyik-másik követelés 
elbírálásáról szó van, ne zárkózzunk 
el teljesen annak az útnak megisme
résétől, ahonnan az kiindult s ahova 
vezet; szóval lássunk, halljunk úgy, 
hogy a fölmerült egy-egy jelenségnek 
egész hátterét érzékelni képesek 
legyünk.

Mert egészen mást mutat a kép 
egyes apró töredékeiben, mint 
egészben.

Ha ludjuk például, hogy a tulnan 
folyó mozgalmaknak általánosságban 
is megvannak a mi álláspontunkat 
magyarázóihoz hasonló alapok, tekin
télyek, ha látni fogjuk, hogy a tót 
nemzetiségiek a mi törvényeinkkel j 
szemben más alapokat mutatnak föl 
követeléseik magyarázatául, amiket 
az emberi jogok törvénykönyvében

foglaltak össze; ha látni fogjuk, hogy 
hagyományaik nekik is vannak, olya
nok, amelyekre — ez bármennyire 
nem tetszik is nekünk — büszkén 
tekintenek vissza; továbbá, hogy tör
ténelmi múltat is sikerült összeálli- 
taniok, nem ugyan politikai értelem
ben vett folytonossággal, hanem 
nemzeti jelleggel mégis, aminek két 
végpontját egyrészről a politikai tör
ténetírók által is elismert Moymir és 
Szvatopluk birodalma képezi, más
részről meg az a könnyen elképzel
hető végcél, amit itt a logika beállí
tani siet és végül, ha tudjuk, hogy 
ideáljaik nekik is vannak, amelyek 
nemcsak az itt felsorolt forrásokból 
táplálkoznak csupán, hanem amelyek 
Íróik, költőik müveiben már közel 
egy század óta megrögzitve, megal
kotva, kiszínezve hódítanak és hódí
tanak, ha mindezeket látni, tudni, 
ismerni fogjuk, akkor a legparányibb
nak tetsző kívánság is, mit ma talán 
a magyar felfogás, éppen kicsinyes
nek látszó jellege miatt, oda dobni 
siet, másképpen fog festeni.

És mindezeknek összefoglalásául 
lássuk meg azt, hogy amikor mi az 
egységes magyar nemzeti állam esz
méjét állítjuk oda szemük elé tila
lomfának, ők ugyancsak nemzeti 
ideáljaik háta mög itt keresnek me
nedéket ma meg nem valósitsató 
törekvéseik számára. Amit látni, 
hallani, szóval érzékelni lehet, azt 
úgy, mint eddig tettük, egyszerűen 
letagadni nem lehet.

Meg kell látnunk tehát a nagy 
hátteret, a mezőt, amelyen mozgal
maik ma lefolynak, bármennyire rosszul 

j esik is s akkor látni fogjuk azt is, 
hogy ők, részben csak a fantázia 
segítségével megteremtett keretekben 
ugyan, de „nemzeti” kellékekkel fel.

SVEHLA JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, TEMETKEZÉSI 
VALLALATA ÉS SIRKŐRAKTARA

T U R Ó C Z S Z E N T M Á R  F O N

Karácsonyi és njéVi ajándékot;
legalkalmasabb bevásárlási forrása, 

író-, dohányzó- és szivarkaasztalkák, tükrök,
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niházottan állanak velünk szemben 
úgy, mint mi.

És ha mindezeket megismerjük 
anélkül, hogy el is ismernék azokat, 
meg tudjuk választani az alkalmas 
eszközt az egyes jelenségek ellensú
lyozására vagy elfojtására.

Hogy az utóbbinak nagyobb tér 
nyílik, az az elmondottak után két
ségtelen, mert ahol, mint itt, két 
„nemzet* áll egymással szemben, ott 
életről van szó; ez pedig az önvéde
lemre minden körülmények között 
jogosít.

És ezek megismerése után fölme
rül a kérdés, miképpen birálandók 
el vájjon azok az irányzatok, amelyek 
ma a nemzetiségiekkel szemben a 
megalkuvásnak mindenféle utján járva 
a békét keresik?

Kinek van igaza, azoknak-e, akik 
készek odadobni koncul szerzett jo
gokat, pozíciókat csak azért, hogy 
békéjük legyen, avagy gróf Tisza 
Istvánnak-e, aki éles szemével régen 
meglátta a titkos rugókat is ott a 
mozgalmak hátterében s csak avval 
hajlandó kezet fogni, aki az osztatlan, 
egységes magyar nemzeti állam esz
méjét elfogadva békül.

Az elsőről azt mondják a nemze
tiségek, hogy ezen az alapon tárgyalni 
lehet, Tisza István álláspontjáról meg 
azt, hogy az az ő ideáljaikról való 
örökös lemondást jelentené.

Ez a felelet maga is megvilágítja 
az utat, amelyen haladnunk kell.

— á r.

j Közöny és fásultság.
! (o.) Nem látunk mást a közélet

arénájában közönynél és fásultságnál. 
Az a kis lendület, mely az utóbbi 
években mutatkozott, teljesen ellapult 
s ma oly érzéssel járjuk be a közélet 
tereit, mintha valami kietlen homok 
sivatagon járnánk. A mi a szemhatár 
előtt áll, az se hegy, az is csak zá
tony. Méíabus, gondokba borult embe
rek járnak-kelnek. Rémes, eddig 
nem ismert gondok tépik a családapa 
szivét, lelkét. Az élet annyira meg
drágult, a fényűzés oly hatalmat vett 
rajtunk és olykor esztelen igényeink
nek annyira hatalmában vagyunk, 
hogy idegeink szétpattanásig, az 
elme elborulásáig nyomja agyunkat 
a gond s ezt a sötét kortünetet 
mással, mint a nehéz életgondok 
vívásával, megokolni nem tudjuk.

Más volt a régi udvarházak er
kölcse, szemben a mi felmagasztalt, 
tulértékélt modern, vagy hippermoderu 
felfogásunkkal. Bizony anyáink a kar
tonban vigabban mulattak, mint mi a 
kreppdesinekben és apáink boldo
gabbak voltak, mint mi, akik az 
argentiniai husért sápitozunk.

Mi lenne a kivezető?
Meline azt mondja: Visszatérés 

a faluhoz, a mi a mi gondolatanya
gunkra vonatkoztatva ennyit je len t: 
visszatérés az egyszerűséghez. A 
nivelláló kultúra azonban nem engedi. 
Ma már a haladás jegyében a falu 
is imitálja a várost, a kisvárosok 
nagyvárosi allűrökkel kápráztatják 
magukat és másokat és itt van a 
bűnös, a fényes főváros, melybe 
mint a mohamedánok Mekkájában 
vágyik az, akinek existenciája lezül-

] lőtt már a vidéken, vagy züllöben 
i van.

Egy rettenetesen dekomponált 
társadalmi fejlődés zűrzavarában 
élünk s rettegve nézzük, hogy erköl
csi világunkat hogy döntögeti ez a 
zavaros eszmeáramlat, melynek még 
törekvései végcélját se sejtjük, nem
hogy azt megtudnék állapítani, hogy 
e célokból mit hajt keresztül?

De mindenesetre a legnagyobb 
megdöbbenéssel látjuk a közöny és 
fásultságnak ijesztő terjedését. Ott 
tartunk már a puszta szenttornyai 
gányó sajátszerü filozófiájánál: Vala
hogy csak lesz, mert úgy, hogy se- 
hogyse legyen, még nem volt. Ez a 
homályos megnyugvás a jelenben s 
jövőben és a fatalisrnus tölthet el 
csak némi megnyugvással, mert min
den, amit ez a rohanó jelen felkotor, 
mozgat, ostromol, dönt, gúnyol és 
nevetségessé tesz, — a mi eszmé
nyeink tárgya, szellemi tartozékunk: 
nevelés, előítélet, megszokás és ra
gaszkodó szeretet növelték meg ben
nük. Aztán mi még csak megvagyunk 
a megvedlett, régi fényétől megfosz
tott eszményeinkkel, de féltjük az 
uj generációt, az utána következen- 
dőt, melynek az erkölcs nagy taliz
mánjait az életharcban nem adják 
meg. Már eddig is rémületesen sokat 
rontottak a modernség, vagy mondjuk 
tán helyesebben, a modernség firmá
jával becsempészett eszmei dugáruk 
a lelkeken: de hogy ha ez a 
forrongás tovább tart és a kornak 
tévedt racionálizmusa csakugyan le
rombol miuden erkölcsi intézményt, 
— mi lesz ami az embert küzdésre 
és bizva-bizásra ösztönzi, lelkesíti ? 
Valóban °zt nem is sejthetjük.

Közönyünk és fásultságunk pedig

T A R C A.
A z  1831. évi kolera.

— A .Felvidéki Hiradó“ eredeti tárcája. —
Irta: Br áz  Béla levéitárnok.

(Folytatás.)
27. Tdtpróna. A főorvos szerint augusztus

17-én koleragyanus eset volt, de a doveri 
por s a tea segített, augusztus 17-én 3 gyanús 
beteg halt meg. A közegészségügyi deputáció 
augusztus 24-én a betegség fellépésétől hiva
talát a fürdőbe tette át. Az alispán távozása 
után 25-én 2 egyén rögtön meghalt s több 
megbetegedett. Itt is elterjedt, hogy a por 
meg van mérgezve s a prónai fuvarosokat 
füstöltetik, mert különben a nyitraiak nem 
jönnének, augusztus 30-án a deputáció meg
engedte a papnak temetni s misézni, de 
minden kiséret nélkül, sem harangozni. A 
vész legjobban pusztított szeptember s 
október hónapban. Augusztus 21-től október 
31-ig 200 beteg, 57 halott. A nép Plachner 
orvost nem akarja, kéri Mastikot, különben 
nem veszi be a doveri port.

Szeptember első napjaiban a prónai pap 
Rudnóra ment misézni, de a rudnóiak vas- 
vilákkal fogadták, földre teperték s ha kato
nák nincsenek, agyonverik. A rudnói katho- 
likusokat vasvillákkal megfutamították. Velits

Lajos jelentése szerint Prónán azért terjedt 
oly iszonyúan a vész, mert a sirt alig föl
delték be. A nagy esőktől felduzzadt patak 
kimosta a sírokat s a víz a hulláktól meg
fertőzve folyt a városon. Velits Lajos biztosi 
hivatalától visszaélés miatt elmozdittatván 
(mert a betegápoló s temetőszolgákat csép- 
lésre alkalmazta), Buocz Gábor tétetett 
helyébe, aki ezeket jelentette: „Azért nagy 
itt a halandóság, mert nincs kellő intézkedés. 
A nép elvakult s nem akar mérgezett (?) 
port idegen orvostól bevenni. Plachner jó 
indulatu, de nincs kellő jártassága eme rend
kívüli viszonyok közt. Nincsenek betegápolók, 
nem mer vállalkozni senki, ezért hivatalból 
nagyobb összegért kellene kirendelni. Haran
gozást megtiltani, mert a folytonos harango
zás deszperációt kelt. A városon keresztül 
folyó patakban mossák a halottak ruháit s 
ez terjeszti a mételyt. A városi biró egyma
gában nem elég, hivatalból kell hozzá segít
séget kirendelni. Közös konyhát a szegény 
nép s a betegek számára s hetenként leg
alább kétszer húst főzni, mert a mészárosok
nál rettenetes drága. A kolcratemetö a patak 
mellett van s megfertőzteti azt. Az élelmezés 
s a tisztaság megakadályozza a terjedést. A 
lazaretum rossz s nedves. A halottakat a 
városon keresztül viszik s ez veszélyt jelent, 
az egész várost megfertőztetheti."

28. Draskócz. Mig Mártonban és Turán- 
ban augusztus 23-án szünetelt a kór, Dras- 
kóczon fellépett. Hivatalos jelentés szerint 
augusztás 18-tól szeptember 4-ig 39 beteg 
s 14 halott, szeptember 18-ig 66 beteg s 
18 halott.

29. Tarnó, Augusztns 18 tói szeptember
29-ig 10 beteg, 7 halott.

30. Moskócz. Kiütött augusztus 20-án, 
30 án oly veszedelemben volt a falu, attól 
tartottak, hogy az egész község elpusztul. A 
nép rettenetesen el van keseredve a biztosok 
s orvosok ellen s félő, hogy kitör a forron
gás. Körülzárás s éhség miat meghalt 32.

3. Diánfalva. Hivatalos jelentés szerint 
augusztus 21-től, mint a vész kitörés napjá
tól október 7 ig 92 beteg, 53 halott.

32. Tomcsány. Draskóczról hurcolták be 
augusztus 25-én, a kitörés napjától október 
2-ig 44 beteg 18 halott.

33. Deákfalu. A betegség augusztus 23-án 
kezdődött, de halálozás csak szeptember 
hóban, 18 beteg, 3 halott.

34. Krpellán. Augusztus 23-án kiütött s 
rögtön 3 halt meg. Nagy Ínség. Sem orvos, 
sem segély, 21 meghalt.

35. Folkusfalva. Augusztus 23-án lépett 
fel, de már előbb lappangott. Augusztus
20-tól 24-ig meghalt 11. Augusztus végén
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akkora, irg y  az is egyik életelvünk: 
itánam az özönvíz. Minden kor 

nagy erőbeli tartalékokat hagy az 
utókorra, — mi pedig azt mondjuk, 
hogy mit törődöm én az utánam 
következőkkel, csak én fussam minél 
kellemesebben az élet útját. Csak 
ez a vágy is sikerülhetne! De mily 
kevésnek sikerül és a kik felé irigy
kedve tekintgetünk, akiket az élet 
uektárából állaudóan inni látunk, a 

: kik az élet illatos rózsáira hajtják 
1 fejüket: azokat is megrokkanva lát

juk az életnek olykor közbeeső 
stációján, amint azt hirdetik közöny

i g  nyel és fásultsággal: hogy bolond 
az élet.

Az élet pedig nem bolond, rá 
kell jönni mindenkinek, hogy van 
az embernek két nagy java: a mun
ka és az erkölcs. A kiben e kettő 
hiányzik: a munkaszeretet és erköl
csi eszmények, — az lehet csak 
sivárlelkü, unatkozó, az életundor 
betege. Végső konklúziónk tehát az, 
hogy a munkaszeretet — ez van eb
ben a fásult, közönyös korban lettt- 
nőben; sokan azt hiszik, hogy a 
munka az emberből rabszolgát teremt, 
pedig az teremti a szabad embert s 
egyedül véle tűrhető az élet!

Hegyei és Községi ügyek-
(§) A központi választm ány ülése. A

vármegye központi választmánya a folyó hó 
12-én délután ülést tart. Ezen az ülésen a 
képviselőválasztók 1911. évi névjegyzéke fog 
végérvényesen megállapittatni.

(§) Az á llandó  b iráló  b izo ttság  ülése. 
A törvényhatósági bizottság állandó bíráló 
bizottsága a folyó hó 10-én ülést tartott, 
melyen a virilis bizottsági tagok névsora ál
lapíttatott meg véglegesen.

iszonyúan dühöng. Hiány mindenben, nincs 
aki temessen, a nép deszperált. Hivatalos 
jelentés szerint augusztus 19-től szeptember 
26-ig 82 beteg, 29 halott.

36. Kisrákó (Lehotka). Augusztus 24-től 
szeptember 18-ig 15 beteg, meghalt 6 .

37. Lászlófalva. Augusztus 30-án iszo
nyúan dúlt a halál. Velits Lajos biztos jelenti, 
hogy rettenetes állapotok vannak. Éhínség s 
nincs aki temessen. Schuga Ignác meghalt, 
felesége haldoklik s mellette két kis gyermeke 
éhhalállal küzd, A közbirtokosság vádat 
emelt a biztos ellen, hogy hanyag s a fel
fogadott betegápolókat s szolgákat nyomta
táshoz használja. A deputáció elmozdította 
Velitset s Eürdögh Pált nevezte ki, aki azt 
jelentette, hogy a betegek elvoltak hanya
golva s a hullák 2 - 3  napig hevertek, ezért 
történt, hogy 10 nap alatt 27 halt meg. 
Augusztus 30-tól október 6-ig 46 meghalt.

38. Nagyrákó. Három Ízben lépett fel 
augusztus 29-től október 12-ig s november 
5-ig 23 beteg 6 halott.

Szeptember hóban.

39. Kisfalu. Szeptember 5-től október 1-ig 
44 beteg 12 halott.

40. Blatnicza. Fellépett szeptember 7-én, 
legjobban dühöngött szeptember 7—25-ig.

1 A földgáz értékesítése Amerikában.
(Tallózás).

— Irta: Vlzy Ferenc. —

I.
A földgáz, (előtörő éghető gáz), mely 

szénsav-, mocsárgáz- s hydrogén s kevés 
szénhydrogénből áll, már ősidők óta isme
retes; ipari fontosságának a felismerése 
azonban alig 25 éves. Hogy a természetes 
gáznak, mely a világ minden részében föllel- 
hetű, óriási nemzetgazdasági fontossága van, 
azt először az amerikai Egyesült-államok 
vették észre s ma már ott tartanak, hogy 
majdnem 11 5 millió köbm. gázat értékesí
tenek mintegy 300 millió korona értékben. 
E mennyiségből egy millión felül használnak 
házi célokra s vagy 12000 ipari telep veszi 
igénybe. Házi célokat szolgál fűtés, főzés, 
sütés és világítás alakjában; iparilag pedig: 
vasfinomitás-, tégla- s cementgyártás, üveg-, 
cinkolvasztásra és erőkifejlesztésre kazánok 
alatt és gázgépekben.

A természetes gáz Észak-Amerikában a 
La Plata-sikságot környező területeken sok 
helyütt a legterjedelmesebben fordul elő. így 
New-York-államban a blomfieldi 24 óránként 
452640 m3, az ohivi 342120 m8, a pennsyl- 
vániai 645500 m8, a pittsburgi már 25 év 
óta, naponként majdnem 2 millió m8 gázt ad. 
Ezekhez csatlakozik jelentőség tekintetében az 
1908. nov. 28. történt kálisókutatás alkalmával 
meglett kissármási hazánkban, Kolozs me
gyében a mezőségen, mely naponta 921243 
m3 gázzal szolgál s abban tűnik ki, hogy 
benne 99'25% a methán vagyis vegytiszta 
gáz és csak 0-75% a nitrogén. Tehát korha- 
dásból származik, mert szénsav nincs benne. 
A gáztartó rétegek körülbelül 100002 kim. 
területüek, a gáz fütőképessége 8600 kalóriás, 
sebessége másodpercenként 30 40 in. s a 
nyitásnak az átmérője 185 m. A földgázt 
hazánkban is már évszázadok óta ismerik, 
de kihasználva nincs. Amint említve volt, a

Főorvosi jelentés szerint szeptember 17-én 
: havazott s a ragály mégis terjedt. Rakovszky 
• Ágoston szolgabiró jelentése szerint Szomora 

Andrásné húslevest főzvén betegségéből íel- 
j épült férjének, szolgája rézgálicot csempészett 
| a főző fazékba. Az orvos mérgezést konsta

tált. A fiú beismerte gonoszságát azon rette
netes váddal, hogy az urak őt erre felbérelték. 
A kitörő lázadásra megjelent katonaság előtt 
visszavonta a vádat, mire a lázadás is meg
szűnt. A kitörés "idejétől, szeptember 7-től 
október 23-ig 397 beteg, 98 halott.

41. Divék. Szeptember 11-től október 1-ig 
79 beteg, 30 halott.

42. Dolina. Fellépett szeptember 11-én, 
október 1-ig 13 beteg 6 halott.

43. Kiscsepcsény. Szeptember 13-tól 
október 19-ig meghalt 17.

44. Bella. Kitört szeptember 14-én szór
ványosan, de 25-én teljes erővel, szeptember 
14-től november 19-ig 322 beteg 66 halott.

45. Kelemenfalu. Szeptember 21—30-ig 
2 halott, október 5. és 7-én 8 halott, 
összesen 10.

46. Nagyjeszen. A nagy- és kisjeszeniek 
julius 20-án lázongtak az éhség miatt, mert 
a szomszéd községekben grasszálván a kolera, 
köröskörül el voltak zárva. Szeptember 7-én 
200 font dohányt kértek, mivel ez óvszer a

gáz az Egyesült-Államoknak a közgazdaságá
ban 1862— 1870. év óta óriási szerepet ját
szik úgy a termelt mint a fogyasztott földgáz 
értéke tekintetében és egyes iparágaknak a 
meghonosítása, a meglevőknek a verseny- 
képessége s nagyarányú fejlesztése csakis 
ennek köszönhető. Jelentősége még abban a 
tekintetben fokozódik, hogy a háztartásban 
is óriási nagy mennyiségben használják föl, 
mi nem is csoda, hiszen a mesterséges vi
lágitó gáz árának harmad-negyedrészében 
juthat hozzá a fogyasztó.

Hogy a földgáznak a termelése s fogyasz
tása mekkora, elégséges csak Pennsylvániára 
utalni, ahol a termelőknek a száma majd 
700 s a termelés pedig majd 3800 millió m8 
s igy a termelésnek az értéke 100 millió 
korona körül szerepel. Az említett mennyi
ségből a fogyasztók házi célokra felhasznál
nak vagy 1300 millió ms 4’5 millió korona 
értékben s ipari célokra 2500 millió m8 2 
millió korona értékben. Csak Amerikában a 
gáztermelés 120000 millió m3 majd 300 mdió 
korona értékben. Hátha még fejlettebb volna 
s a felhasználás nem volna még annyira kez
detleges s a pazarlás oly óriási! Millió meg 
millió m3 gáz megy naponként haszontalanul 
a levegőbe. Dehát tehetik, hiszen van vagy 
22000 gázforrás egész Amerikában. Igaz, 
hogy a kutak ki is apadhatnak, amennyiben 
eddig vagy 1300 kút csakugyan ki is apadt; 
de általában 5 - 5 0  —100 évig sőt tovább is 
aknázható.

Amint mi Kissármáson jártunk, úgy jár
tak az amerikaiak is. Olajat kutattak és gázra 
bukkantak. Mi kálisót kerestünk s gázforrás
hoz jutottunk.

Hogy a gáz nemzetgazdaságilag értéke
síthető legyen, iparlétesités kell hozzá. Ezt 
Amerikában hamar be is látták és kiszámí
tották, hogy gázdinamikai tekintetben a gáz
nak fősulya 06 . Elemezték is és azt találták, 
hogy különösen New-York és Pennsylvania 
vidékén legtöbb benne a paraffinsav 84—90,

kolera ellen s ha nem kapnak, lássa a ható
ság a következményeket. (?) A kolera nem 
igen pusztított s egy szeptember 17-iki je
lentés jSzerint 14 beteg közül 3 halt meg 
koleragyanuban.

47. Stubnyafürdö. Szeptember 29-én 
4 beteg, de halott nem volt. Másodszor fel
lépett november 5-én. Szeptember 18-tól 
november 20-ig 9 halott.

48. Szentmihály. Hogy a kolerának áldo
zata volt, annak tulajdonítható, mert a mér
gezés gyanúja miatt a lakosság eltitkolta 
betegeit. Szeptember 22-től október 19-ig 
26 beteg, 11 halott.

49. Jezernicz. Szeptember 22-én lépett 
fel, összesen 5-en haltak meg.

Október hóban.
50. Rattkó. Mig a szomszéd községekben 

pusztított, itt csak október 5-én kezdett 
pusztítani, éhség miatt a nép zabkenyéren és 
krumplin kínlódott, összesen meghalt 5.

51. Háj. Két cséplő Mossóczról hazajővén, 
rögtön meghalt. Október 13-tól november 
16-ig 76 beteg, 7 meghalt.

54. Podhragy. Október j 12-ig koleraeset 
nem fordult elő. Október 13-án lakodalom 
volt s az emberek ittak, ettek s más község
ből is jöttek arra s behurcolták a veszélyt,



4 F E"L*V I D E K I H I R A P |0

a {nitrogén 9—25%. A parafin-sorozatban 
súly szerint: karbon 76—78, hydrogén
21—29%, Kanzas területén 89—97% methán, 
Wesl-Wirginiában 79—80 % methán s7— 14% 
ethán, nitrogén 3—4% volumenszázalékokban. 
A kőzetnyomás, mert bizonyos korú kőzethez 
kötve nincs, 39—44 átmf. s a kiömlő nyomás 
1-5 átm.

Hogy iparilag annál inkább értékesíthető 
is legyen, megfejtették a gázszállitásnak a 
problémáját szivattyútelepeknek a fölállításá
val, csővezetéssel azon elvnek az alapján, 
hogy minél nagyobb az átmérő, annál hosz- 
szabb a csővezeték s minél kisebb az átmérő 
annál inkább csökken a vezetéknek a hosz- 
szusága az egységül fölvett átmérővel szem
ben. A gázkutaknál azok, amelyek a legna
gyobb mennyiségű gázt legnagyobb nyomással 
szolgáltatják, a leggazdagabbaknak hivatnak. 
A gázszállitásra szolgáló üzemek leglényege
sebb része a csővezeték és a szivattyútelep. 
Minden csővezeték három részből á l l : a 
szivócsőhálózatból, szállító vagy főcsőveze
tékből s az elosztó csőrendszerből. A csövek 
rendesen hengerelt kovácsvasból állanak
24—33 átm. nyomásra kipróbálva. A csövek 
összekapcsoltatnak, ami igen lényeges dolog. 
Az összekapcsolásra leginkább a Hammon- 
féle rendszert követik, mely áll egy vas
hüvelyből, mely az összeillesztett két csőnek 
a végére ráhuzatik. A tömítés a hüvely s a 
csőnek a külső falai közt két gummigyürüvel 
történik, melyeket kovácsolt acélból készült 
s csavarokkal összefogott acélgyürük szorí
tanak a hüvely és a csőfal közé.

H Í R E K .

Éder Ferenc.

Lelkünk legmélyében megrendülve 
vettük a gyászos hirt, hogy Mer 
Ferenc a stubnyafürdői kir. járásbíró
ság vezetője szombaton reggel 10

október 13-tól november 4-ig 18 halott, j
53. Ivánkófalva. Szeptemberben 2 gyanús 

eset volt, de orvosi segély megmentette. 
Október 15—31-ig 25 beteg, 4 halott.

54. Raksa. Október 20-tól november 18-ig 
31 beteg, 2 halott.

55. Konszké. Október 22-től november 
7-ig 8 beteg, 6 halott.

56. Felsőstubnya. Október 24-én két 
gyanús eset, nov. 1-én 5 halott, nov. 3-ig 
10 halott. Az orvosi vélemény szerint nem 
lett volna haláleset, ha orvost idejében hívnak.

57. Alsóstubnya. Október 31-én kezdett 
terjedni. Sok beteg, de mert hűségesen s 
engedelmeskedve bevették az orvosságot, 
kevesen haltak. Október 27-től nov. 20-ig 
74 beteg, 12 halott.

58. Szklabinyaváralja. Október 28-tól 
nov. 12-ig 5 halott, a várban 4 halt meg.

November hóban.
59. Felsőkálnok. November 19-iki jelen

tés szerint 6 halott.
60 Kisjeszen. Jeszenszky Pál nov. 25-ről 

jelenti, hogy ott is fellépett s a nemes ro
konságból 5-en haltak meg.

A legutolsó koleraeset Lászlófalun történt 
december hó közepén.

(Vége.)

órakor alig egy heti betegeskedés 
után elhunyt.

Szivünkre nehezedő érzelmeinken 
alig tudunk annyira erőt venni, hogy 
szemeinkbe gyűlő könnyeinket visz- 
szatartsnk, hogy teljesen úrrá ne legyen 
egész valónk felett az a szivetfaesaró 
érzés, az a mélységes fájdalom, me
lyet csak legjobbjaink elvesztése vált 
ki leikeinkböl.

Éder Ferenccel pedig a szó leg
teljesebb értelmében egy nemes lélek 
költözött el közülünk. Érzésében, 
gondolkodásában, tetteiben az volt ő, 
akit az Írás állít elibénk követendő 
példa gyanánt s éppen ezért alig lesz 
ember, kinek az ő nagy és becsületes 
lelkét megismerni alkalma volt, aki az 
ő kihűlt teteme felett az egész lényé
ben átérzett veszteség feletti fájdal
mában a részvét könnyeit ne hullatná.

Ügyes-bajos szegény, gyámoltalan 
koldus, segélyreszorult ember nem 
kopogtatott az ő ajtaján eredmény 
telenül, nagy szive tárva volt min
denki számára, akin segíteni módjá
ban állt.

Társaságokban, összejövetelekkor 
az ő éles eszével, az ö kifogyhatatlan 
humorával kötött magához mindenkit 
s képes volt egymaga vidám derült
ségben tartani utánozhatatlan előadá
sával egész hallgató közönséget.

A múlt szombaton nevenapját még 
a legkedélyesebben ülte meg abban 
a baráti körben, melynek minden 
tagját a legforróbb szeretet kötötte 
személyéhez. Vasárnap ágynak dőlt 
s a gyorsan terjedő tüdőgyulladás 
rövid néhány nap alatt legyőzte erős 
fizikumát.

Temetése hétfőn délután lesz.

— Hangverseny. A turóczsztmártoni mű
kedvelői zenekar ma este 8 órakor tartja az 
áll. iskolák tornatermében XII. hangvei senyét 
a következő műsorral: 1. Bellini Vince: Nyi
tány a Norma dalműből. 2. Ünnepi dal. Elő
adja a dalárda. 3. Verdi József: Miserere a 
Troubadur dalműből. 4. Fali Leó: Keringő uz 
Elvált asszony operettből. 10 percnyi szünet,
5. a) Riecken Gusztáv: Souvenir, b) Schu
bert Ferenc: Ave Mária. Hegedűn elő
adja : Lőwy Kornél ur. Zongorán kiséri: 
Boleman Janosné úrnő. 6. Wagner Richárd: 
Zarándok-kar a Tannhauserből. 7. Herczeg 
Ferenc : Bekvártélyozás. Monológ. Előadja : 
Kossuth Anna kissaszony. 8. Meyerbeer J : 
Koronázási induló a Próféta dalműből. Hely- 
árak : Számozott ülőhelyek az első 4 sorban 
személyenhént 2 korona; a többi sorban 1 
korona 50 fillér. Állóhely 1 korona. Tanuló
jegy 50 fillér Karzatjegy 40 fillér. Feiülfize- 
tések köszönettel elfogadtatnak és a „Felvidé
ki Híradódban nyugtáztatnak.

— Eljegyzés. Nagel Mór eljegyezte 
N áthán  Irént, Náthán Henrik leányát Turócz- 
szentmártonban. (Minden külön értesítés 
helyett.)

— Hoffmann Ede ünneplése. A hely 
beli Hitelbank érdemdús vezérigazgatóját, az
0 . M. K. E. turóczi fiókja abból az alkalom
ból, hogy bizottsági taggá választatott, rend-

l kívül kedélyes ünnepeltetésben részesítette

folyó hó 4-én. A tiszteletére rendezett közös 
vacsorán nemcsak kereskedőink szinejava, de 
megjelentek azok is, kik Hoffmann Edének 
igaz és lelkes tisztelői. A közös vacsora a 
Dóm éttermében tartatott meg, mely az által, 
hogy a délután í folyamán Hoffmann Edét 
a helybeli izr. hitközség elnökévé választotta, 
kettős ünneppé tőn. Az első felköszöntőt 
Weiszkopf Artliur dr főrabbi mondta s mag
vas és magas szárnyalásu beszédében az 
ünnepelt kivaló érdemeit méltatta. Utána 
Bartha Ferenc dr kir. közjegyző Hoffmann 
Edében a zsidóság közös erényét, tör
hetetlen magyarságát ünnepelte. Baán Berta
lan bankigazgató szintén az ünnepeltre ürí
tette poharát. Dugovich Titus tréfásTelszóla- 
lalásában Hoffmann Ede szabadelvtiségét 
méltatta s felkérte őt, hogy jövőben is tart
son ki közismert elvei mellett. Felszólaltak 
még Csepcsányi Sándor, Bindfeld Ármin stb. 
A kedélyes összejövetelnek csak a kora 
reggeli órák vetettek véget.

— A stubnyafürdői magyar társaskör 
megnyitása a múlt vasárnap ment végbe 
ünnepélyes formák közt. Miután az elnök, 
Éder Ferenc kir. járásbiró, betegsége miatt 
az ünnepélyen meg nem jelenhetett, a ven
dégek fogadásáról a háznagy, Lencsó János dr., 
gondoskodott. A megnyitásra mintegy hatvan 
vendég érkezett. Az ünnepi vacsora első 
szónoka Lencsó János dr. volt, ki az újonnan 
alapított magyar társaskör jövőjére és a meg
jelent vendégekre ürítette poharát. Höhenrider 
Gyula a tisztikarra, Detrich Endre pedig a 
jelenlevő asszonyokra ürítette poharát. Va
csora után tánc volt, melynek csak a késő 
reggeli órák vetettek véget.

— U tóállitás. A trencséni hadkiegészítő 
parancsnokság sorozó bizottsága a folyó hó 
5-én ejtette meg városunkban a szokásos 
havi utóállitást. Ez alkalommal ismét több 
oly hadköteles állt a bizottság előtt, kik a 
fősorozásnál akadályozva voltak a megjele
nésben.

— Megint a szecskavágó. Már néhány
szor adtunk hirt arról, hogy a gazdasági 
gépekkel való vigyázatlan bánásmód miatt 
hány súlyos szerencsétlenség történik a köz
ségekben. Ma ismét egy ily szerencsétlenség
ről értesít bennünket tudósítónk. Proksa 
Katalin laszkári lakos lóerővel hajtott szecska- 
vagónál foglalatoskodott s a gép becsipve 
kezefejét, annak négy ujját teljesen leszedte. 
A szerencsétlen asszony másik kezével a gép 
kereke után kapott, de az erős lorgásban 
levő gép ezt is összezúzta. A szerencsétlenül 
járt asszonyt a helybeli kórházban meg
operálták.

— Hitközségi elnökválasztás. A
helybeli izraelita hitközség a folyó hó 4-én 
délután 2 órakor tartotta meg elnökválasztó 
közgyűlését az izraelita iskola tanácskozó 
termében. Elnökké egyhangú lelkesedéssel 
Hoffmann Edét, a helybeli Hitelbank vezér- 
igazgatóját választották meg, illetve már 
régebben bejelentett lemondását nem fogad
ták el. Az újonnan megválasztott elnök igen 
magvas beszédben ismertette a jövő program
ját, melyet a jelenlevő hitközségi tagok 
általános helyesléssel fogadtak.

— Karácsony közeledtével felhívjuk 
közönségünk figyelmét Svchla János turócz- 
szentinártoni butorraktárára, hol mindenkinek 
alkalmas karácsonyi ajándékot jól és olcsón

t vásárolhatunk. Svehlánál nagy választékot
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találunk író- tea- dohányzó- és szivaraszta
lokból, gyermekkocsik és szánkók képek és 
tükrök, szőnyegek, nippek és mindenfajta 
más dísztárgyakból. Aki nem is akar vásá
rolni, annak is érdemes e szép és dús rak
tárt, mely kiállításnak is beillik, megtekinteni.

— Z sebm etszés. A múlt héten történt, 
hogy egyik utas a helybeli állomás váróter
mében jegyet akart váltani a pénztár
nál. Szkolicsán Ádám azonban hiába kereste 
a bugyelárisát, nem volt sehol. Eltűnt. Gya
núja egyik utas ellen irányult, ki nagyon 
sokat settenkedett körülötte. Feltevése be is 
vált, mert Ozovszky Mihály nyomban a csend
őrség közbelépése után beismerő vallomást 
tett. A zsebtolvaj most a kir. járásbíróság 
börtönében elmélkedik a könnyű pénzszerzés 
káros következményeiről.

K arácsonyi a jándékok . A kereske
delmi alkalmazottak menházára több keres
kedő értékes bolti tárgyakat ajándékozott, ezt 
az egyesület most rendezett sorsjátéka alkal
mából szétfogja osztani azok között, a kik az 
emberbaráti vállalkozást pártolják sorsjegyek 
vételével, avagy terjesztésével. Ajándéktárgyát 
kaphat babától kezdve praktikus ajándéktár
gyakig mindenki, a ki már öt darab sors
jegyet vesz vagy elad. Persze az ajándékok 
értéke is progressiv növekedik a szerint, hogy 
az illető hány sorsjegyet helyez el. Mert pl. 
50 sorsjegy vétele vagy eladássánál lehet kapni 
angol utazó bőröndöket, fegyvereket, ‘.órákat, 
zománcozott gyönyörű látcsöveket stb. Egy 
kis képes prospektus tájékoztat minden érdek
lődőt és szabad választást enged a díszes 
karácsonyi ajandékkollekt óban. Minden aján
dékozás nélkül is egész lélekkel ajánlanánk 
a kereskedői alkalmazottak menháza ügyét, 
hát még ily elmés formával. Kérjünk tájékoz
tatót a .kereskedelmi alkalmazottak országos
egyesületénél Budapest, VII. Wesselényi u. 36

— Z sebm etszést követ el mindenki 
saját magán, ki karácsonyi vagy újévi aján
dékét másutt vesz, mint Steiner Lajosnál 
Turóczszentmártonban, kinek hirdetésére fel
hívjuk t. olvasóink figyelmét.

— A M istrik-féle Royal-Bioskop e hó
15-én, csütörtökön megkezdi Turóczszent- 
márton a „Dom“ szálló nagytermében előa
dásait. A tizenkét lóerős gőzgéppel és saját 
villanyvilá itással felszerelt villanyszinház, 
minden másnap váltakozó itt még nem 
látott pompás műsorával közönségünk szó
rakozásául fog szolgálni. Képei elsőrangú 
gyártmányúak s teljesen rezgésmentesek. 
Az előadáshoz mindennap cigányzenekar fog 
játszani. A Bioskop városunkban való tartóz
kodását csak rövid időre tervezi.

— Figyelm eztetés a  postai csom agok 
célszerű ,csom agolása, helyes cím zése stb. 
tá rg y áb an . A karácsonyi és újévi rendkívüli 
csomagforgalom ideje alatt a küldemények
nek késedelem nélkül való kezelése csak úgy 
bistositható, ha a közönség a csomagolásra 
és címzésre vonatkozó postai szabályokat be
tartja. Különösen szem előtt tartandóka követ
kezők: 1. Pénzt, ékszert, más tárgyakkal egybe 
csomagolni nem szabad, pénzt legcélszerűbb 
postautalványnyal küldeni. 2. Csomagolásra 
faláda, vesszőből font kosár, viaszkos, vagy 
riszta közönséges vászon, kisebb értékű és 
csekélyebb súlyú tárgyaknál pedig erős cso
magoló papír használandó. Vászon-vagy pa- 
pirburkolattal biró csomagokat, göb nélküli 
zsineggel többszörösen és jó szorosan átköt

ni, a zsineg keresztezési pontjain pedig 
pecsétviaszszal; lazárni kell. A pecsételés
nél vésett pecsétnyomó használandó. 3. Vadat, 
ha vérzik, vagy több darabból áll, csakis 
csomagolva lehet postára adni. 4. A címzés
nél kivaló gond fordítandó a címzett vezeték 
és keresztnevének, vagy más megkülönböztető 
jelzésnek (pl. ifjabb, idősb, özvegy stb.) to
vábbá a címzett polgári állásának vagy fog- I 
lalkozásának és lakhelyének pontos kitételére: I 
a Budapestre, Pozsonyba és cimirataiban 
ezenkívül a kerület, utca, házszám, emelet 
és ajtó jelzés, stb, kiteendő. A rendeltetési 
hely tüzetes jelzése (vármegye) s ha ott pos
ta nincs, az utolsó posta pontos és olvas
ható feljegyzése különösen szükséges. 5. A 
címet magára a burkolatra kell Írni, de ha 
ez nem lehetséges úgy a cim fatáblacskára, 
bőrdarabra vagy erős lemezpapira Írandó, 
melyet tartósan a csomaghoz kell kötni. A 
papírlapokra irt címeket mindig egész terje
delmébe kell a burkolatra felragasztani. Felet
te kívánatos, hogy a feladó edvét és lakását, 
továbbá a cimirat összes adatait feltüntető 
papírlap legyen magaban a csomagban is 
elhelyezve arra az esetre, hogy ha a burko- 
taton levő cimirat leesnék, elvesznék, vagy 
pedig olvashatlanná válnék, a küldemény 
bizottsági falbontása utján a jelzett papírlap 
alapján a csomagokat mégis kézbesíteni le
hessen. Kívánatos továbbá, hogy a feladó 
sajat nevét és lakását a csomagon levő cim
irat felső részén is kitüntesse. A csórna ok 
tartalmát úgy a cimiraton, mint a szállítóle
vélen szabatosan és részletesen kell jelezni. 
Budapestre. Pozsonyba és Wienbe szóló élel
miszerek, illetve fogyasztási adó alá eső tár
gyakat (husnemü, szeszes italok, s tb ) tartal
mazó csomagok cimirataira, nemkülönben az 
ilyen csomaghoz tartozó szállítóleveleken a 
tartalom minőség és mennyiség szerint kiíran
dó (pl. szalonna 2 klgr., egy pulyka 3 klgr., 
2 liter bor, stb.) A tartalom ily részletes meg
jelölése a fogyasztási adó kivetése szempont
jából szükséges és a gyors késbesitést lénye
gesen előmozdítja.

m

Legszebb és legalkalmasabb 
• r « • f

egy kis fénykép u tán  készült

életnagyság^ falikép,
mely príma kivitelben már ö  f o r i n t é r t  

megrendelhető p. kerettel együtt

Steiner Lajos kép- és dlsz- 
m üáruüzletében

L ' u r é c z i s z e n t r n á r t o n b a n .

Továbbá kis fénykép után készült fotoem ail- 
képek, mint (medaillon, óraláncfüggő, brostü) 
potomáron megrendelhető. — Kéretik a  
pontos eimre ügyelni 1 — Hasonlatos

ságért, la kivitelért garantálok.

Egy csinosan bútorozott kényelmes szobaolcsón kiadó,
bővebbet S t e i n e r  J ^ a j o s  diszmüáru- 

Uzletében Turóczszentmártonban.

— Lopott azután megszökött. Skriba
Rezső 19 éves kéményseprősegéd nem jó 
szemmel nézte Burzsineczky János ugyancsak 
kéményseprő segéd társának rohamos vagyo- 
nosodását. Irigyelte, hogy ennek mindene 
van, mig neki semmi sem sikerül. Fogta 
hát magát s társának ládájával együtt, melybe 
ez midenét őrizte, a folyó hó 1-én megugrott. 
A meglopott ember nyomban jelentést tett 
a csendörségnek, mely bár azonnal megtette 
a szükséges intézkedéseket, de a szökevény
nek nyomára nem jutott. Most köröztetik a 
toljvajt.

N y  i I t t é r .
(E rovatban közlőitekért nem felelős a szerkesztő.)

Értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy

ügyvédi irodámat
Turóczszentmártonban (a Schwarz-féle ház
ban, szemben a kir. járásbírósággal) meg
nyitottam.

Tisztelettel
I >i•. L>achaj M áté,

ügyvéd.

K Ö Z G A Z D A S Á G .

Istálló trágya és műtrágya.
A régi gazdák minden tizedik évben 

egyszer részesítették, de akkor aztán nagyon 
erős istálló trágyázásban szántóföldjeiket. 
A múlt század 60-as éveitől kezdve valami
vel kevesebb trágyát alkalmaztak, de hat 
évenként igyekeztek talajaikat megtrágyázni. 
Még későbben szerették volna földjeiket 
minden 3. 4. évben megtrágyázni, ez azonban 
trágya hiánya miatt csak a legritkább helyen 
sikerült.

A legújabb kori1 kutatások bebizonyí
tották, hogy a növények az istálló trágyának 
a legjobb esetben is csak 25% -át értékesítik, 
a melynek fő oka, hogy a trágya aramon 
nitrogénjének csak kisebb része változik 
salétrom-nitrogénné, egy jó része ellenben 
elpárolog. A ki tehát 24—25 q. trágyát hord 
egy magyar hold földre, az ennek felét vagy 
kétharmad részét elpazarolta, főképen nedves 
esztendőben. Ha bőséges esők és hó olvadá
sok vannak, ezen anyag becses része kimosa- 
tik. Még károsabban hat rá a talajvíz, a' 
mely lapos helyen a műveleti rétegik jön fel, 
s azt ezt követő száraz időben 1— 2 m. 
mélyre magával viszi a termő réteg leg
becsesebb anyagát, az oldható nitrogént. 
Ujmutatás ez arra, hogy az istálló trágyával 
semmi szin alatt sem szabad bőségesen 
bánni, a miből csak annyit szabad egyszerre 
adnunk, a mennyit a növény két, legfeljebb 
három év alatt kihasznál.

A legújabb tapasztalatok szerint az istálló 
trágya kihasználását legjobban úgy érhetjük 
el, ha annyi trágyát tudunk előállítani, a 
mennyi középszerű talajon 12, soványabb 
talajon 15 szekér felhasználását teszi lehetővé 
három évenként, s e mellet minden 1000 
négyszögölre 100 kg. szuperfoszfátot adunk. 
Vagyis tehát egy kát. holdat 12—15 szekér 
istálló trágyával és 160 kg. szuperfoszfáttal 
nemcsak hogy éppen jól betrágyázzuk, mint 
24- 25 szekér istálló trágyával, de olyan
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terméseket istálló trágyázás és ugar tartás 
mellet sem érhetünk el. Pedig ez eljárás 
által nemcsak hogy jóval nagyobb területet 
trágyázhatunk be, tehát nemcsak hogy sok
kalta nagyobb terméseket érhetünk el mint 
különben, de az istálló trágya és ^szuper- 
foszfát együttes használata kevesebbé is 
kerül mim az istálló trágya egymagánbani 
alkalmazásai. Ha például kát, holdanként 
20 szekér istálló trágya helyett adunk 12 
szekér istálló trágyát .és 120 kg. lb ^ -o s  
szuperfoszfátot, akkor a .számítás a következő 
A 20 fuvar trágya értéke tehát á 6 K. — 
72 K., a 120 kg. 16%-os szuperfoszfát ára 
á 52 fillér — 11.22 fillér, tehát összesen 
83.11 fillér, a mely holdanként 3689 fillér 
megtakarítást jelent, nem számítva a keve
sebb fuvarozást. Az eddig trágyázott terület 
mennyisege ezáltal ugyanolyan istálló trágya 
mennyiséggel — körülbelül 7őy0-al emel
tetik, a mi egy olyan kimondhatatlan .előny 
a mit minden gazdanak méltányolnia kell. 
De a szalma termés évröl-évre való rapid 
emelkedese lolytan a trágya termelés is hová 
tovább fokozódik, a mi mindig nagyobb 
területek betragyázasat teszi lehetővé. Ezen 
eljárás segelyevel vegerdményben legalább 
egy harmadrésszel fokozhatjuk szemtermé
sünket, a mely körülméuy is végtére olyan 
fontos nemzetgazdasági tényező, a mit szem 
eiől téveszteni senkinek sem szabad.

I A LEGOLCSÓBB LITHION TARTALMÚ . 
SZ IK L Á B Ó L  FAKADÓ TERMESZETESj 

A 5 V A N V V I X .
Főraktár: MIUALUSZ JÁNOS

fűszer-, csem ege- és ásványvizkereskedő Zsolna.

IRODALOM .
Á ltalános zenei lexikon. A magyar 

zeneirodalom terén rövid időn belül jövő év 
január hó végén egy hézagpótló munka az 
„Általános zenei lexikon* fog megjelenni j 
Ságh József gjónevü zeneirónk munkatársai 
szerkesztésében. Ságh József, kinek már a 
neve is garancia s aki 24 év óta állandóan 
szerkeszti e Zene lapot, évekkel ezelőt 
„Magyar Zenészeti Lexikon* címen egy ily 
müvet már kiadott, mely noha tisztán csak 
hazai zenei viszonyokat tárgyalt s a külföldi 
zeneirodalommal annak művelői és termékei
vel nem foglalkozott speziális irányzata 
mellett is mind egy szálig elfogyott. Ez az 
utóbbi körülmény, továbbá a világ zeneiro
dalmat felölelő s magyar kiadásban hiányzó 
ily rendszeres munkának szükséges volta 
arra késztette őt, hogy munkatársaival egye
temben elöbbeni müvét alaposan átdolgozva 
és kibővítve azt, „Általános zenei lexikon" 
címen újból kiadja.

Az Általános zenei lexikonban föltalálha
tók lesznek a zenetudomány legszükségesebb 
ismeretei, a hazai és külföldi zenészek, zene- 
irók, kitünőbb zenekedvelők, hangszerkészítők 
rövidre szabott élet-vagy jelletnrajzai továbbá 
a hangszerek ismertetése s a zenében előfor

duló idegen szavak magyarázata; nélkülöz
hetetlen kézikönyvül és érdekes tanulságos 
olvasmányul fog szolgálni mindenkinek, aki 
érdéklődik a zenei viszonyok iránt

Fel fogja ölelni továbbá a zenének amaz 
ágait, melyek főleg a róni. kath. és az ág. 
evangélikus kántorokat érdekli, amiért ezek
nek nemcsak kézikönyvül, hanem kutíorrásul 
is fog szolgálni.

Az Általános zenei lexikon hat heti idő
közökben, füzetekben fog megjelenni s 19— 
20 füzet van tervezve.

Az előfizetés legkevesebb három füzeire,
1 — 1 koronájával történik. Az előfizelési 
pénzok Csécsi Jolán urhölgy címére Buda
pestre Vili. kor. Szentkirályi átca 35. sz. 
intézendök, ki gondoskodni fog arról, hogy 
a mü egyes füzetei pontosan eljussanak az 
előfizetők kezeihez. Aki a pénzt későbben 
kívánja beküldeni szíveskedjék ebboli szán
dékát és pontos címét Csécsi Jolán urhölgy- 
nél egyszeü levelezőlapon bejelenteni. Ez ; 
azért szükséges, mert a mü csak annyi pél- ‘ 
dányban fog megjelolenni ahány előfizető . 
jelentkezett.

Ajánljuk tehát minden érdeklődőnek, \ 
hogy e mü megjelenheíését támogassa és c 
pártolja Ságh Józsefet ebbeli munkás törek
vésében. (Mar.)

— A Dr. R ichter-féle L inim ent. Caps. 
comp. (H orgony-Pain-E xpeller) igazi, nép
szerű háziszerré lett, mely számos családban 
már sok év óta mindig készletben van. Hát
fájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csuz- 
nál stb.-nél a Horgony-Linimenttel vaió j 
bedörzsölések mindig fájdalomcsillapító hatást 
idéztek elő; sőt járványkórnál, minő : a kolera 
és hányóhasfolyás, az altestnek Horgony- 
Linimenttel való bedörzsölése mindig jónak 
bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredmény
nyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen az 
influenza ellen is és üvegeben: á K—.80,
K 1.40 és K 2.— a legtöbb gyógyszertárban 
kapható; de bevásárlás alkalmával tessék 
határozottan: Richter-féle Horgony-Linimentet 
(Horgony-Pain-Expellert) kérni, valamint a 
„Horgony“ védjegyre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

Felelős szerkesztő: Dugovich Titus.
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczl Ferencné.

Turóczszentmárton
legrégibb

órás és ékszerész-üzletében

ROLKO J.
c é g n é l  e z  i d é n  i s  a

karácsonyi v á sá r

Ö a legnagyobb s aki jól és 
olcsón akar karácsonyi v. 
újévi ajándékot vásárolni, 

az csak a megbízható ROLKO J. 
órás és ékszerész céghez fordul.

4278/1610.

Árverési hirdetmény.
Körmöczbánya szab. kir. r. t. főbányaváros 

tanácsa részéről a városi képviselőtestület 
1910. évi november hó 21-én 554. sz. alatt 
hozott közgyűlési határozata alapján közhírré 
tétetik, miszerint a felsőbbhatósági jóváhagyás 
fenntartásával nyilvános Írásbeli versenytár
gyalás és kapcsolatos szóbeli árverés utján 
Körmöczbányán a kohótéri rakhelyen levő 
1909-ik évi termelésből származó 203 drb 
162.911 ms és 1610 koronára becsült lúcz- 
jegenye haszonfa eladatik.

A nyilvános szóbeli árverés 1910. évi 
decem ber hó 20-án reggeli 10 órakor 
Körmöczbányán a városház üléstermében fog 
megtartatni; az Írásbeli lepecsételt és 162 
korona értékű bánatpénzzel ellátott ajánlatok 
pedig, melyekben a felajánlott vételár szá
mokban és betűkkel külön Írandó ki és ki
emelendő, hogy az ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és magát 
azoknak feltétlenül aláveti, legkésőbb folyó 
évi december hó 20-án délelőtti 10 óráig a 
polgármesteri hivatalhoz mulhatianul bekül
dendők.

Kikiáltási ár a fennt kitett becsár, melyen 
alul való ajánlatok el nem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek az 
alulírott tanácsnál nemkülönben a városi 
erdőhivatalnál megtekinthetők.

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy 
felszerelt és általában olyan ajánlatok, melyek 
az, árverési és szerződési tétételeknek meg 
nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek 
távirati utón vagy melyek nem a kitűzött 
határidőre érkeztek be vagy melyekhez az 
előirt bánatpénz készpénzben vagy állami 
letétekre alkalmas értékpapírokban nem csa
toltatok, figyelembe nem vétetnek, el nem 
fogadhatók és vissza vettelni fognak.

Az eladandó fenyőszálfa bármikor meg
tekinthető.

Kelt Körmöczbányán, a városi tanácsnál 
1910. évi november hó 30-án.

T o m a s c h o U ,  s. k. 
polgármesterit.
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L e g a lk a lm a s a b b  kará
csonyi és újévi ajándék!

csak elsőrendű, 
művészi kivitelű

fényképek, nagyitások készülnek 
minden kis és régi kép után

HEGEDŐS I.
m ű t e r m é b e n  Turóczszentmár- 
tonban. (Főtér, Moskóczi-féle ház.)
A műterem ^állandóan fűtve van. 
Specialista tuskivitelü nagyítások
ban. — Nagyításhoz szükséges 

f e l v é t e l  g r á t i s z .

Semmi mást ne
v á s á r o l j  á t o k

rekedtség, katarus, elnyálkáso- 
dás, görcsös és szamárköhögés 

ellen, mint a jóizü

K A I S E R - f é l e
mell-karamellákat
a  „ h á r o m  f e n y ő 1* J e l l e l .  
K Ü O n  közj. hitelesített orvosi és 

magánbizonyitvány bizto-
—.... ........■ sitják a töltetlen sikert.
C s o m a g j a  — ( I  é s  4 0  l i l l .  
T é g e l y j e  <30 l i i l l .  Kapható : 
Burda János özv. gyógyszertárá
ban Szucsány és Chladek Kornél 
gyógyszertárában Zníóváralja.

— —
5070/1910. sz.

Árverési hirdetmény.
Körmöczbánya szab. kir. r. t. főbánya

város tanácsa részéről a városi képviselő- 
testület 1910. évi november hó 21-én 555. 
szám alatt hozott közgyűlési határozata alap
ján közhírré tétetik, miszerint a felsőbbható
sági jóváhagyás fenntartásával nyilvános 
szóbeli árverés utján a kormányhatóságilag 
jóváhagyott üzemterv alapján az alsóstubnyai 
erdőgortdnokság úgynevezett Handel 9. tag 
22. és 23. osztagában 1910. évi vágásterü
leten a fenyőfa kihasználása után maradt 
álló bükkfáját eladja.

A fa 250 ürm8-re és 500 koronára van 
becsülve. Bánatpénz 50 kor.

A nyilvános szóbeli árverés 1910. évi 
december hó 19-én déli 11 */a órakor az 
alsóstubnyai erdőgondnokság irodájában fog 
megtartatni.

Kikiáltási ár a fent kitett becsár, melyen 
alul való Ígéretek el nem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek a 
stubnyai erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Azon erdörészlet határai, melyen az eladás 
tárgyát képező fa találtatik, városi szakközeg 
által fognak a venni szándékozóknak a ter
mészetben megmutattatni.

Körmöczbánya, 1910. november hó.
T o m n s c l i e k ,  s. k. 

polgármesterh.

Fiv fi-7í»fpcés magas iutalék 1 1 A  I l í C l t ö  mellett alkalma
zunk vidéki ügynököket, sorsjegy ész- 
letfizetésre való eladásához. Havonkint 
elérhető jövedelem 300—600 korona. 
HECHT BANKHÁZ RÉSZV.-TÁRSASÁG 

Budapest, Ferencziek tere 6.

I I K I I A  I I .

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.

[sah oly
üzletEhben, szorezhetöh

he Eredeti 
S IN G E R  
varrógépei!

címerrel
vannah
ellátva

S I N G E R  Co.
varrógép részvénytársaság

Turóczszentm arton, Léva, 
Pozsony, Besztercebánya, 
Selmecbánya, Bózsahegy, 

Zsolna, Alsóliubin.

~ D
fűszer- és csemegekereskedése 
Túrócz&zeQtnyártoi), főtér.
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BRADY-íéle gy o m o rcsep p ek
a Máriaczelli Szűz Mária védjegygyei ellátva.

melyeket M áriaczelli gyom orcsep- 
peknek nevez a nép, harminc év óta 
úgy beváltak, hogy nélkülözhetetle
nek minden háztartásban. E cseppek- 
nek utolérhetetlenül jó hatása van 
mindennemű gyom orrontás, gyo
m orégés, székrekedés, fe j- 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., 
Flcischmarkt 1. Depot 241.

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

TulbLiiImozott rak tárom  m iatt

m élyen  le sz á ll íto tt  árak
m e l l e t t  r e n d e z e m  a z  e z i d e i

karácsonyi vásárt.
A legalkalmasabb karácsonyi ajándékot, mint 
zsebórát, fali órát, gyűrűt, kar- vagy nyakéket, 
fülbevalót s minden más fajta arany, ezüst, 
vagy chinaezüst dísztárgyat most mindenki 
r e n d k í v ü l  o l c s ó  ú r u n  veheti meg nálam.

TESZAK  S.
órás- és ékszerészüzlet Turóczszentmártonban.

'I
1

m J
t'Ah ja j !

Megfojt ez az átkozott 
köhögés 1

Köhögés, rekedtség
s elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

az étvágyat nem rontják  és kitűnő izüek.

Doboza I és Z korona. Próbadoboz SO fillér.
Fő- és szétküldés! rak tár:

„Nádor" gyógyszertár
Budapest, VI., Váczi-körut 17.

Élje

Egger m ellpasztillája 
ham ar m eggyógyított I

K A P HA T Ó :  Turóozszontmarton: Toperozer Sándor; Csákóvá: Negru Dénes, 
Tlkats Rlohárd, S Vults; UJarad: Tormajgó 0. 5r5k. gyógyszertárakban.
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Egy, a  hasznosat a jóval összekötő

Karácsonyi ajándéh
az

EREDETI SINGER 
„66“

a legújabb 
és legtökéletesebb 

varrógép.

az

EREDETI SINGER
varrógépek

Brüsselben 1910. évben 
a legmagasabb 

dijat nyerték el.

Kényelmes fizetési feltételek. — Készfizetés esetén árengedmény. 
Árjegyzéket és utasításokat ingyen és bérmentve küld a

Singer Co. varrógép részvénytársaság
....................— T u r ó c z s z e n t m á r t o n .  -------------------

A legalkalmasabb kará
csonyi ajándék úgy fel
nőttnek mint gyermeknek

A KÖNYV!

Mélyen leszállított árak 
M o sk ó cz i F erencné 
könyv k eresk e d és ében 
Turócz s z e ntmártonban.

o o
Nincs többé csúz, reuma, köszvény,

ha áilaiidóan a

Stubnyai Fenyő Sósborszesz
bedörzsöléseket használja.

Minden hülésből eredő fájdalmat már rövid 
használat után szüntet. Kapható mindenütt 1 
Nagy 6 üveg vételénél portómentesen a készí
tőnél : Detrich Endre, gyógyszerész Stubnya- 
ürdő, V* üveg 40 f., Va ü. 1 kor. Vi ü. 2 kor.

O ____  O

■   — — — --------------------------------------------1

Ne törd a fejedet!
Mit'jvegyek; karácsonyig vagy új
évi ajándékul]? —£Mi mást, mint 

órát, gyű
rűt, nyak
éket, más 
ékszert v. 
egy szép 
ezüst vagy 

chinaezüst-tárgyat. Ezeket pedig

legjobban és legolcsóbban Veheted 
Mausenberger Gusztáv

ó rás és aranym űvesnél 
Turóczszentm ártonban.

jPlornonjí1

A Linimení. Capsici comp., 
a H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

p ó tle k a
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb hedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osiiznál ős meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt he vásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üvegot fogadjunk el, 
mely a „Horgony*1 védjegygyei es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma-

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

gyógyszerésznél, Budapest.
Bt Rictiter irttyszeitírj az „Arany oroszlántior,

Prágában, F.lisaboth8tra.sse ö n

Schulz Göztéglagyárak
Részvénytársasága 

SzöcSá ijy  (K£.-Od. Vasút) 
és T í i r ó c z S z ? p t n j á r t o o

gőztég lagyárai
száll ifannk:

F ra n c ia  kettőshornyolt-, hor
nyolt- és hódfarkú fedélcserepet, 
a lagcsöveket, nyersfalazati és 
idomtéglákat v ízhatlan , fagyel
lenálló , egyen letes minőségben. 
M’r.den iparágnak megfelelő cha- 

m otte  és tűzálló  téglákat.

Építési vállalata
szerkeszt és ép it: minden alakú 
gyári kém ényeket, k azánbe
fa lazáso k a t és tüzelési b e ren 

d ezéseket jótállás mellett. 
Központi iroda: Szucsány. 
Elárusítóhely Titrőessszent- 
m ártonban  SC H U LZ 

I  , l l “< > r  c é g n é l .

JtirdetfeeHet felfasz a IjiaddhiVatal.

f ^  l=s^ f
Legközelebb megjelenik a képviselőházban 1

most letárgyalt uj

Polgári perrendtartás
című könyv.

Bírál;, UgyVcdeH, HerejlsediH iparosoHnaH nélHülözhetetten!
Ö sszeállíto tta , m agyarázatokkal és szé ljegyzetek 
kel e llá tta  : C s i l l é r y  D á v i d ,  kir. já rá sb iró .

A 400 oldalra terjedő törvénykönyv, mely a legfinomabb papíron, 
zsebben hordható alakban lesz kiállítva b o l t i  á r a  f t t z v e  t i  l c o r .

M egrendelhető :

Manyák és Tóth könyvkiadóknál Nagykárolyban 
és min en hazai k ö n y v k eresk ed ő n él.

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turócmentraárton, 1910.


