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

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész é v r e ................................................................ 8 kor.
Fel é v r e ..................................................................... ........
Negyed é v r e ................................................................ 2 ”,

Egyes szám ára 20 fillér.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turócz-Szent-Mártonba küldeudők.

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

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

H á t  SOlia.S6 o k u l u n k ?  P&rt által rendezett népgyülések is tanuskod- LcMikikószitőg’yár cl Felvidéken.
V .  nak. Hogy pedig a bármely joggal való vissza

ír. Óhajtom, hogy a megadóztatás igazságos *ne^hiusitani kell, ezt szintén a törvények Olvasóinkkal közöltük már, hogy a szomszédos 
arányban s a mi kevésbbé termékeny vidékünk ren ? e ,ik  ’£y> te llá t M  egyesülési és gyüleke- j Trencsénvármegyéb|||ogy lenkikószitőgyárnak felépítése 
viszonyainak kellő tekintetbe vételével, történjék. zési j° S  sem  le h e t korlátlan. lorveztolik s hogy ezen Ügyben f. hó 18-án Trencsén

Minden pártnak az óhaja és törekvése, S ezzel végére értülik volna a Paulinyi- városál,Hn most«rtolt értekezíetreI’uróezvánnegye közün- 
ugyszintén Tóth prograramjának s azt hisszük, hogy fel- 8ep0 is "l0o||ivást kapott és képviseltette magát.

9. hogy a Felvidék folyóiszabályoztassanak  és  ad a tu n k a t is m ego ldo ttuk  s k im u ta ttuk  azt, Az értekezletet az elnöklő főispán, Osztroluczky
10. hogy jó  cselédtörvényünk legyen. hogy a  néppártnak  nincs m eg az a  jogi, v ag y lO é zaa  kitűzött időben megnyitván és Üdvözölte a turócz-
11. Követelem az iparszabadság megszorítását m ondjuk hát politikai a lap ja , am ely  ö t n é l-1 megyei kiküldötteket, valamint IrencsénYármegyei ezen

a képesítés igazolásának kötelezettsége által és hogy kü lözhetetleilllé  tenné , lé tezé sé t a  sa lu s rei Úgy iránt érdeklődő és oly nagy számban megjelent
az állam u kisiparosokat és munkásokat a tökével publicae suprem a lex  es to  e lvénél fogva csak  földbirtokosokat. Ismertette az eddigi tárgyalásokat és 
szemben védelmébe vegye; követelem tehát, hogy a valam enny ire  is igazolná. A néppárt, m int ellen- a lenkórótermelés körül szerzett és a vármegyéből be- 
munkaadók és munkások közötti viszony rendeztes- zék , bárm ely  ó rában  le sz ere lh e t és  beleolvad- érkezett adatokat. Majd átadta a szót a minisztérium ki- 
sék és hogy a munkások és családjainak erkölcsi, h a t a  k o rm ánypártba  ané lkü l, hogy valam i küldött szakközegeinek. Füredi Lajos gazdasági tanár 
anyagi és közegészségi érdekeinek megóvására tör- észrev eh e tő b b  h ézag  m aradna U tána az ellen- i előadta, hogy a gyár körülbelül 1500 holdnyi olyan 
vények létesüljenek. E rre  a  korm ány és  p á rtja  is zéki sorokon  s m ivel ez igy van, sem m i szűk-1 területet szükségei, ahol a termesztett lent szép és erős 
tö re k sz ik , so k  m eg  is tö r té n t m ár ezen  té ren , sé g  a r ra , hogy ez a  p á r t it t  a  F elv id ék en  az i  fonal nyerése czéljából több napon át harmattal áztatja, 
sok  ped ig  te rv b en , e lőkészü le tben  van m eg. u ra lkodó  s az u ra lk o d ásra  egyedül jo g o s  ma- j  inni azonban ezen földekre, rétekre csakis hasznos lehet,

1*2. Az uzso ra  m egszün te tése , az o lcsó  'g y ú r  fa jt k épv ise lő  szabadé iv llpá rt h e ly ze té t a! mert trágyázólag hat. Ez okhói, ezenczélra a gyárszom- 
h itel é s  a  la k o sság  kellő  fo g la lk o z ta tása  a  nem zetiségi tö re k v é s e k k e l szem ben m ég sulyo-1 szédságában lévő birtokosok földjeiket akadály nélkül 
ko rm án y o k n ak  is á llandó  g o n d já t képezi, am ely  sab b á  és  vá lságosabbá te g y e , m int a  m inővé I rendelkezésre bocsájthatják. Elmondja, hogy a fonal

J 3, fogyasztási és  önsegélyző  e g y le tek n e k  m ár am úgy is k ife jlő d ö tt. > nyerése czéljából termesztendő lent sűrűbben kell vetni
a la k u lá s á t tő le  te lh e tő én  előm ozdítja, am it az Ez a  mi m eggyőződésünk  s e m eggyőző- os a in:'Sot tv/- állam önköltségen adja a jelentkezőknek, 
e g y re sza p o ro d ó ily n e m ü eg y le tek isb izo n y itan ak . d é sünkbö l fo lyólag  eré ly ly e l küzden i fogunk | Az <u,(l>s> tapasztalatok alapján a hohlankénti átlag len-

14. A k ö z ig azg a tás  re fo rm ja  év e k  ó ta  a  m inden és  m indenki e llen , aki té n y k e d é s é v e l; kőró termést 18 mm. becsüli, 7 K átlagárban, melyhez
k o rm ányok  p rogram m jában  van  s e refo rm nál a  m agyar nem zet e llen ség e in ek , h a  csak  p il- ! hozzájárul átlagosan 3 min. mag á 20 korona, összesen
az önko rm án y za t e lv e in ek  fö n ta r tá sá t a  szabad- lanatny i, ide ig lenes d ia d a lá t is a k á r  közve tve , í 18ti K- Ezzcl szemben átlagos kiadás tou K. mutatkoz- 
e lv ü p á rt is k ö v e te li. Szin túgy a k á r  pedig közve tlenü l e lőseg íti, vagy  pedig  n6k tehát holdanként 86 korona tiszta jövedelem.

15. a  k ö z ség ek  é s  já rá s o k  au to n ó m iá já t a z t m eghiúsítan i e lm u la sz tja ; m ert ha a  tren- készletezi a leneladás módját, és azt, hogy a magyar
ig, m ert a  m egyei k ö zigazgatás  ö n ko rm ányzata  j esén i főispán sze rin t „bűnös és h az a fla tlan ! orszAs i 4 lonkikészitőgyár lonbevásárlásánál nehézségek 
e lv éb en  benn foglal tá tik  h a llg a tag az  u tóbb iaké  is. do log  a  nem zetiség i eszm eáram latnak  te rjed é- 1101,1 fordultak elő és hogy a lentermesztők szaporodnak,

16. 17. 18. A gy o rs  és  olcsó igazságszol- s é t  összefon t k a ro k k a l nézni s k ö te le sség e  j'e|óül annak, hogy ez szép jövedelemmel jár. Károly 
g á lta tá s  k é rd é s e  szin tén  m ajdnem  állandóan  m indenkinek a  nem zetiségi iz g a táso k a t s a já t | Rezső miniszteri kiküldött elmondja, hogy az állam 
nap irenden  van  a  korm ányok  p ro g ram m jáb a n ; h a tásk ö réb en  minden lehető  eszközzel ellen- 00,000 koronával hajlandó föképen a mezőgazdaság 
a  vá lasz tás i tö rv é n y  rev íz ió ja  is részben  m ár sú lyozni", —  úgy uem külöm ben igaz, hogy, h a  jövedelmezőségének emelése szempontjából hozzájárulni 
végbe m ent, részben  m ég csak  te rvben  van dr. G yuriss Emil ügyvéd a k á r  C saczán, a k á r  a gyár felépítéséhez. Ezek után az elnök felhívja az 
— s ha vájjon  a  titk o s  szavazás  e lve  fog-e pedig Zsolnán, ahol je le n le g  a  m agyar p á r t érdeklődőket, intézzenek kérdéseket a kiküldöttekhez, 
győzni, tíz m ég k é rd ése s , de tud tu n k k a l 11 nép- az uralkodó , de am ely  k e rü le te k  ta lán  egész esetleg adják elő aggályaikat, természetesen csakis 
p á r t nem azonos a  szocziá lista  párto k k a l, aine- T rencsénm egyében  leg inkább  inficziáltak a  tapasztalati adatok alapján, úgymond: az állam kény - 
lyek  e szavazásnem m el a  p ro le tá riá tu s  hege- nem zetiség i üzelm ektöl, n éppárti program m al szeritoni senkit sem akar, de fontolják meg jól, hogy 
m á n iá já t czélozzák. E gyesü le ti és  g yü lekezési a  m agyar p á r t je lö lt jé v e l szem ben föllép és  a !,z által, ha a gyár nem jön létre, nem-e fosztják meg 
jo g u n k a t tö rvény  b iz tosítja  s hogy korm ányaink  nem zetiség iek  seg ítsé g év e l győzni is ta lá l, oly önmagukat jövedelmi forrástól.
ezt a jogot igen tág mértékben tisztelik, arról politikai bűnt követ el, amelynek követkéz- Ezután felszólaltak a tárgyhoz számosán. A kisér- 
a szocziálisták demonstrácziói, no mega nép- ményeit ugyancsak nehéz lesz elviselnie. létezők közül némelyek tökéletesen mog voltak elégedve

T A R C Z ü l .

Nyáry — Huszár.
1 Történeti rajz).

— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája. —
Irta . B r á z B é la .

a  nádor a király nevében kiadta a pn 
hogy ha török ellenség közéig, húzzák meg a harangot s 
a nép imádkozzék. Regécz tornyában vészjóslóan zug 
a harang, a várban hősi halálra készül a kisded insurgens 
csapat. A szomszéd falvak füzlángban füstölögnek. Az 
özvegyek és árvák imája hiába ostromolja az eget. A 
török horda előtt nincs kegyelem, nincs menekvés. Jobb 
a hősi halál a kegyetlen rabbilincsnél. A harezoló hősök 
száma egyre fogy, az aránytalan kisebbségben gyökeret 
ver a desperáczio. a romlátás megdermeszti a szegény 
magyart: kire vagy a kegyelmes halál várakozik, vagy 
a kegyetlen börtön rémürege moredez előtte. Halni 
megy a hős! De mi várakozik a szegény özvegyekre és 
árvákra. Törökvásár, rabszolgaság vagy a kéj siralomháza.

Roiréez vára körül már ott leselkedik a halál. A 
a száguldó török marlalócz közeledik, Huszár Kristóf 
halni készül kisded csapatjával. A harezokhan edzett 
kapitány szemeiben szomorúan csillog a búcsú zás 
reménytelen könye. Némán kobléro szorítja életének 
vigasztaló angyalát s anyai szerotetébo ajánlja közös 
szerctettlknek kettős gyümölcsét, az ikertestvért, a 4 éves 
Istvánt és Zsófiát. Nehéz a válás. Vigasztalni nem tud,

a ki vigasztalásra szorul maga is. Atyai áldást oszt s 
mennie kell, mert a haza mindenek előtt. Üulcoet dccorum 
est pro patria móri !

A csata rövid. A túlnyomó nyers érő legázolja a 
hősöket. A rablás munkájával is hamar végez a hitetlen 
csorda. A két kis testvér sírva cseng, kérik, hogy bo
csássák őket szabadon. De 8 tani búiban nagy ára van 
az ártatlan magyar gyermekeknek.

Evek múlnak s az ikertestvér feledve a boldog 
gyermekkor álmait, szépen fejlődik töröknek. Istvánból 
török katona. Zsófiából virágzó török hajadon fejlődik 
török dédelgetcs mellett.

Az idegenbe átültetett két virág uj otthont talált 
Konstantinnápolyban ; a gyermekkorévei mint elröppent 
árnyék a feledés homályában elvesznek s török szoká
soknak s Általinak hódolnak már az ifjak.

A török az Alföld városait dúlja. Egymásután hó
dolnak meg a várak. A hódítás nyomait vér és siralom 
követi.

A bosszuállás angyala nem elégelte még meg bor
zalmas munkáját. A nagyvezér kéjelocvo Budavárában 
osztogatja parancsait. A vészfellog .Szeged felett csopor
tosult. A várörségnek hősi halálán bevonult a török a 
várba s azt a rabság siralomházává alakítja át s rali- 
bilincsekbe veri a magyar foglyokat. Fogházfolügyélővé 
a basa Huszcim béget nevezte ki s rábízván a helyőrsé
get, győzelmes hordáját Szolnok ellen vezeté.

Ott, hol a Zagyva vize a Tiszába siet, állott a

gyengén védett s még gyengébben megerősített szolnoki 
vár. Vészt kongat a vár harangja, közeleg a török. A 
vár kapitánya Nyáry Lőrincz és bajlársa Pekry Imre 
búcsúiméra gyülekeznek a vár kápolnájába, erőt s vigaszt 
meríteni a küzdelemre. Az egyenetlen harezban a hősök 
viaskodásában Nyáry és l'ekry több sebtől vérozve, vár
ják a kegyelemdöfést, do a basa int s a holt tetemek 
közt vérző hősök megmenekülnek a haláltól a kegyet
len fogság számára. Pekry véletlen folytán megmene
kült. Nyáry Lőrinczet a szegedi börtönben ápolják.

Az ég mentő angyalt tartott fenn számára Huszeim- 
ben. A „különös vonzódás" többször önkéntelenül 
vonzotta a török lisztet a lábadozó Nyáry ágyához. 
Imázva és könyökben találja többször a szegény foglyot. 
Miért sírsz szegény gyaur? „Hazámat siratom s szegény 
nőm s gyermekeimért omlanak könyoim, kik a távolban 

(gyászolva siratják halálomat." A bizalom napról-napra 
fokozódik.

Nyárynak bizalma a vallás vigaszában. Az ifjú török 
elméjében megelevenedik a gyermekkor ama ártatlan 
és lebilinoselöjelenete, midőn édesanyjától ama neveket 
tanulgatta, melyekkel a magyarok a harezot kezdték 
„Jézus, Mária !“ Nyáry benső ihlettől mintegy áthatva 
érzi, hogy egy eltöröküsitett ifjúval hozta össze az ég; 
reménycsillagát látta feltűnni benne. Imája még buzgóbb, 
még hangosabb az éghez. Fogadást tett, ha megszabadul,

1 fogsága emlékére szegényházat építtet. (Szucsányban 
[ építtetett is.) (Folyt, köv.)
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és a bemondott adatokat helyeseknek találták, ellenben 
Zentál Gyula nincs megelégedve az eredményinél, neki 
senunit sem jövedelmezett. Erre Zsámbokréfhy Emil 
orsz. képviselő és a trencsénvármegyei gazdasági egye
sület elnöke felvilágosításul elmondotta, hogy nem is 
csoda, hogy az elért eredménynyel nincs mindenki meg
elégedve. Ennek oka a tavalyi l ülnéd vés esztendő, meg 
az, hogy a talaj sem volt kellőleg elkészítve, mivel 
kísérletezés utolsó órában kezdődött. Ajánlja a gyár 
felépítését, mert biztos benne, hogy a lentermelés, be
illesztve a rendes turnusba, lóhere után vetve, szép jöve
delmet fog hozni a termesztőknek. Ezután felszólalt Justh 
Ferenez orsz. képviselő, köszönetét mondván a tőid- 
mivelésUgvi miniszternek s Osztroluczky főispánnak. az 
elsőnek a gazdaközönségről való gondoskodásért, az 
utóbbinak a szives meghívásért s elmondván, hogy 
bár nincsenek a nagybani lentermésről Turóezban tapasz
talatai, a maga részéről örömmel látja annak felkarolá
sát. mert talaji és éghajlati viszonyok ott ezen növényre 
kedvezők s kéri mogállapittatni, hány Imid jutna a ter
melési területből Turóczmegyérc.

Felszólaltak még Szilvay. Singer, Schlosinger és 
tanulságosan fejtegették a tárgyat, melyek után az elnök 
a vitát bezárta és a szavazást elrendelte. Határozatikig 
kimondatott, hogy a lenkikészitőgyár Trencsénvármegye 
felső részében már a legközelebbi jövőben létesítendő 
és erről a földmivelésligyi minisztérium hálás köszünet- 
nyilvánilása mellett értesítendő.

Mivel a lenkikészitőgyár szükségletének tetemes 
részét Turóczmegvéböl is fedezni köteles, a gazdaközön 
ség tel lesz szólítva arra nézve, ki és mennyit hallandó 
termeszteni V Magot olcsón fog kapni, mert honi mag e 
czélra nem alkalmas.

Roth Emil

biró látta, hogy itt az ö „felsőbb urasága“ egy pipa 
dohányt sem ér, szépen bemutatkozott a két urnák. 
Kralba és llrusovszky urak azután hamarosan nyélho 
ütötték i dolgot, úgy a hogy a lakosság érdekében 
jónak találták s az egylet meglesz. Masonlókép történi 
Morvalieszkón is. Itt is eleinte a „felsőbb urak" akarták 
a népet a karmaik közé keríteni, de nem sikerült.*' - 
llát meglehet, sőt igen valószínű, hogy azok a dolgok 
nem egészen úgy történlek, a hogy velük a „Slov. 
Tyzd." tudósítója eldicsekszik : de mindenesetre jó lesz 
azokat a szövetkezőtöket megfigyelni, nehogy a „kérész* 
tény  palást alá lót izgatok bújhassanak s a népmenlés 
örve alatt a nép holonditói. csábítói és megrontói lelie 
senek.

Rákóczi-linuepélyek Tivucsi'mümmi.

Vita égy fogyasztási szövetkezet körül.
Több ízben foglalkoztunk már a falusi fogyasztási 

szövetkezetek dolgával, kiemelve, bebizonyítva azt, hogy 
amily jó hatású lehet ilyen szövetkezet politikai, nem
zetiségi tekintetben indifferens vidéken, éppúgy fészkévé 
válliatik ;i nemzetiségi izgatásoknak, akár a -Hangya", 
akár pedig Markovicsék szervezik azokat a Felvidéken. 
Most a melcsiczi (Trbncsénm.) alakuló szövetkezetre 
fordul a Felvidék ügyelnie, amelyről egy laptudositó 
megírta, hogy ultratót, vagyis nemzetiségi kezekbe ke
rült s ezért az ottani lakosság hazafias része nem akar 
róla tudni s a morvalieszkóiról is körülbelül ilyen véle
ményt mondott a tudósitó. Molcsiczröl czáfolatot küldtek 
be, amely szerint a szövetkezet keresztény, de nem nem
zetiségi. Ez a czáfolat is megjelent. Most meg a „Slov. 
Tv2d.“ múlt heti számában egy eredeti tudósítás jelent 
meg. amely emigyen szól: „Azok a „felsőbb urak" na
gyon álnok urak. Jól kiporolta ön (t. i. a szerkesztői a 
múltkor a kabátjukat, de én még valamit közlök, hogy 
mit beszélnek és a mit nemcsak mondani, de meg 
is tenni szeretnének. Mi itt Trcncsémnegyébnn eléggé 
elhagyatottak vagyunk. Mérhetetlenül nyom bennünket 
a hivatalnokok önkénye és az uzsora. Ha tehát hozzánk 
jön valaki, akikről tudjuk, hogy jót akar velünk és 
segíteni akar rajtunk s ha az illető az ö tót népszerete 
férői már tanúbizonyságot is tett, azt mi bizony bizalom
mal s tárt karokkal fogadjuk. Mikor tehát jöttek hozzánk 
tisztes emberek a vágujhelyi népbanktól, akiktől száz 
Kaas és hamis néppárti ur sem tagadhatja el. bol
yaiéban a nép pártján vannak, még pedig a tol né 
pártján, hát csak természetes, hogy mint a mieinket, 
bizalommal fogadjuk őket. Eljöttek s fogyasztási szövet
kezeteket szerveztek Molesiez.cn és Morvalieszkón. S a 
mi „felsőbb uraink V“ Az ördög vigye őket! Jól tudják, 
hogy ha a nép egyszer megtalálja önmagát,. ha segít 
önmagán, hogy akkor a nagyúri, szolgabirói büszkeség
nek meg kell alázkodnia. Miltevök legyenek hát. ho-n 
közbeléphessenek s meghiúsíthassák azt. hogy a nép 
annak a tudatára ébredjen, hogy ők - az urak 
ellenségei neki? Ezen törték a lejüket a mogyei urak 
és beledugták az orrukat a mi egyleti dolgainkba. S el- 
jött Melcsiczre Motesiczky szolgabiró. Milyen csudálatos ! 
Eddig nem ismert bennünket, de most. b---v már főzünk 
eljött nekünk enni segíteni. De tudja ön, hogy 
molcsicziok mit mondtak neki? Felszólalt llaláéik, 
mondván: - Igen. mi fogyasztási szövetkezetei akarunk
alapítani, de csak olyanokkal, akik iránt bizalommal 
viseltetünk. És a vágujhelyi népbank Kmlová Lanka, 
tisztviselőit itt nem látjuk. így hát az ön t. i. a szolga
biró) rozsából nem lesz liszt. Erre a szolgabiró: Azt
hiszem, hogy irántam bizalommal viseltethetnek V 
De bizony ncni — vágtak szavába a mieink mi csak 
a népbankban bízunk ! Xcnisi ára azután a népbank 
tisztviselői, Kraftta és llrusovszky is megjöttek. A szolga-

Mint egy lelánczolt Prometheus, úgy várja nem
zetünk is a felszabadulást s kénytelen fájdalmában tan
taluszi kínokat szenved, várva a szabadító Messiási, 
kinek lelke, szelleme köztünk jár. biztat, buzdít, bátorít, 
egy Rákóczit!

Valamint lezajlott ogyczerliélszázban a daliás kuruez 
korszak, mely fényét mint egy álló üstökös lógja a 
magyarra árasztani, inig egy magyar lesz a világon, úgy 
lezajlott a Rákóczit s korszakát ünneplő l!KJ3-ik év is. 
a hazaszeretetnek virágait hintve a termékeny talajra, a 
magyar ifjak szivébe. Sím : csodák-csodája, a virág már 
sarjad, nő.

Trencsénvármegye. mely 17ló-ben. dicső fejedel
münk II. Rákóczi Forehczeí meggyalázó törvényhozata- 
lában részes volt, most határozatikig kimondta Rákóczi 
emlékének a megye határán leendő felállítását. Zsolna 
városa, melynek nemes törvényhatósága a közelmúltban 
azon felvetett kérdést, hogy kimondassák nemes fejedel
münknek ártatlansága, időszerűtlennek találta, most 
Rákóczi-ünnepélyeket rendeznek, mert:

-Tárogató azt harsogja 
Gyászban van a magyar haza!“

S ha ma már a bűnösök a vozeklés útjára térnek, 
remegő lélekkel, jós szemekkel jövendölöm, hogy „lesz 
még egyszer ünnep a világon! — a magyarnak".

Rákóczi ünnepélyek. F. hó 13-án este szép anyagi I 
és erkölcsi sikerű Rákóczi-estélyt rendezett Zsolna város 
hazafias polgársága. A művészi est kimagasló száma 
Spotkovszky József, föerdész. hazafias megnyitó beszéde 
volt, mely lendületes, mély tartalmával a hallgatóság 
szemébe kényeket csalt. A többi számok, bár művé
sziesen adatlak elő, de mivel nem voltak hazafias jel
legűek, a megnyitó szám hatását s igy az est hangula
tát, ihazafias lelkesedés tekintetében) csökkcnte'ték. A 
rendezőség bírhatott volna annyi érzékkel, hogy Halvák 
kisasszonynyal ne „a kaszinóbál Pércsfalván". hanem 
Harsányi Kálmánnak : „Rodostói árnyak" czimü. vagv 
más, ez ünnepélyekre irt — szebbnél-szebb hazafias 
költeményt szavaltatott volna el.

„Zsolna és Vidéke" ez estére nemzeti szinti keret
ben emléklapot is adott ki „Pro Libertate !“ czimmel.

Csaczán f. hó 14-én ünnepelték Rákóczi emlékét. 
Iga/, ugyan, hogy Rákócziról egyetlen szóval sem emlé
keztek meg. Az ünnepi műsort csupán a láncz képezte. 
De volt egy gyönyörű, hatalmas iáiiczrend, melyen 
Rákóczi hadba szállása volt megörökiive. a kuruez hadak 
lelkesítője, a tárogatóssal együtt. A terem egyik szögle
téből néztem a képet, széniemé.- kény futotta el. Rákóczi 
alakja megélénküli, mcgnői:. Pilláimat lehunytam s az 
ugrálok zsivaját a kuruez hadak dübörgésének véltem.

Kuruez lantos.

„Amióta ‘.óljaink sűrűbben látogatják Amerikát, 
annál nagyobb mérveket kezd ölteni a pánszláv szellem 
terjedése. A számtalan bizonyító esőt közül csak a leg
újabb keletül, de egyszersmind a legérdekesebbet említem 
meg. A minap az itteni plébánossal keresztül haladtam 
li . . . .  e községén. Találkozunk egy csomó emberrel, 
köztük két-három „amerikai“-val s ez utóbbiak kedvéért 
szóba ereszkedtünk a csapattal. M'után a plébánossal 
csakis magyarul beszélgettem, ez az amerikaiaknak nagy 
zálka volt a szemében és az egyik kifogástalan szem

telenséggel ránk törmedt, hogy ö nem tűri. hogy mi 
lagyarul beszéljünk,mert a mngyar a tótnak legnagyobb 

ellensége. „A magyarok — úgymond — mint vad nép
ség rontottak országunkra és a mi tót nemzetünket minden 
áron kiakarják irtani. Az iskolilinkból is kitiltották a 
mi nemzeti nyelvünket, sót a n székelő fogyasztási
szövetkezet is ellenségünk, mert magyar szellemben műkö
dik s éppen ezért ezt nem lógjuk pártolni, hanem egyenesen 
mei/hnktatásárn törekszünk. Nekünk nem kell niagi/ar 
„„eh, mi tót nemzet vagyunk s mindenkit, aki magyarul 
beszél, le kellene ütni.- Ezen szavakra felbuzdultak a 
többi atyafiak is s olyan lármát rögtönözlek, lényegéin 
kézmozdulatoktól kísérve, hogy aligha kerülünk haza 
ép bőrrel, ha kellő magyarázat illán végre is nem hivat
kozunk a törvény szigorául a liütelen hazafiak irányában, 
íme a kivándorlás eredménye. Nemcsak a kivándorlók 
vannak telve a magyarok elleni gyűlölettel, hanem haza- 
jövet megmételyezik az. itthoiimaradl társaikat is. Népünk 
a pánszláv tanoktól annyira meg van vadítva, hogy már 
papjában, tani Lója bán is ellensége! lát slb."

tui-óczi kereskedelmi és hitelintézet 
közgyűlése.

A hazatért lótok.
Nemrégiben két vasúti vonat érkezett Rultkáról. 

aiii' ly.-k vagy 2<) kocsival Amerikából visszatérő tótokat 
hoztak, akik odaát nem tudtak boldogulni. Szabadság 
ide. szabadság oda, de ennek a kivándorlási dühnek 
batári kell végre szalini. Mezőgazdaságunk nélkülözi a 
ízlik séires munkaerőt s a munkabíró emberek százai, 
•zrei utolsó fillérüket arra költik el, hogy Amerikába 
menjen s munkát olt nem kapván, csalódottan, nyomo
rultabban ismét visszatérjen s itt oly proletariátussá 
tömörüljön, amely a zavarosban halászni óhajtván s 
amelynek veszíteni valója mái nem lévén, a pánszláviz
mus terjesztése révén az anarchia fe'é tör. Az „amerika- 
viselt" lótok a legveszedelmesebb fajtája a pánszláv isták
nak, akik hogy mire mernek vetemedni, anól egy 
szomszédos nagyobb községből irt következő levél 
is tanúskodik, habár hiszen a „Honvéd" munkatársunk 
által elmondott zsolnai éleménye is eléggé jellemző volt. 
A levél szó szerint ekképen szól:

A luróczi kereskedelmi és hitelintézet f. hó 21-én 
tarló!la meg XXXII. rendes közgyűléséi a részvé

nyesek elénk érdeklődése mellett. Jelen volt UH részvényes, 
aki több mint 4<tt> részvényt képviselt.

Az igazgatóság es felllgyelöbizoltság részéről elő
terjeszteti jelentésből kitűnik, bogi daczára az ipar és 
kereskedelem minden ágában észlelt üzleti pangásnak 
és a pénzpiac/, kedvezőtlen voltának, mely a lefolyt 
évben az intézetre is kiterjesztene bénító hatását, mégis 
■sikerült oly kedvező eredményt elérni, hogy az intézet 
egy-egt részvény után lő korona (71/* °/o-os) osztalékot 
tizet, mely már f. hő 22-től kezdve az intézel pénztárá
nál felvehető.

A közgyűlés a jelentési örömmel vette tudomásul 
és úgy az igazgatóságnak, mint a felügyelöbizottságnak 
megadta a felment vényt.

\ tárgy sorozat 4. pontját: „Javaslat az intézeti 
tisztviselőknek aggkor vagy munkaképtelenség esetére 
biztosítandó illetmény tárgyában", különös nyomulókkal 
és elismeréssel kell kiemelnünk, mert 'mindnyájunkat 
igaz örömmel tölt el a i ész. vény esek ama humanitása, 
melylvel ezen igazán cmherszereletro, valló indi'ványi 
egyhangúlag elfogadlak, megbízván az igazgatóságot ezen 
áldásos intézmény életbeléptetésére nézve szükséges 
lépesek megtételével, illetve a nyugellátás szabályzatá
nak kidolgozásával.

Az alapszabály szeritleg kilépő igazgatóságot é> fel- 
ügyeldbizotlságot újólag 3 évre megválasztották. Továbbá 
megválasztatott uj igazgatósági tagnak lierev- (!\illa kir. 
tanlelügyelö. közéletünknek eme rokonszenves és tiszte
letben álló alakja, aki nemcsak hasznára, hanem díszére 
is fog válni az intézetnek.

\ égül az elnök az igazgatóság, fclügyelöhizoltság 
es tisztviselői kar nevében köszönetét mondva a részvé
nyeseknek az irántuk taiiusitott bizalomért, a közgyűlést 
berek észt el le.

W . Á .

H Í R E I N K .
Márczlus 15. Hosszú évid; ó'a szokásos, hog\ 

a magyar nemzet ezen nagy ünnepét a helybeli állami 
iskolában fényes keretben, óriás részvéttel és kitűnő 
programmal ünnepük meg. Minthogy azonban az iskolai 
ünnepély ez évben elmarad, illetve csak szűk körben 
lóg lefolyni, más utón kell a magyarságot egyesíteni, 
begy el nem alvó szeretettel, lángoló lelkesedéssel rója 
le kegyelete adójal. Mint értesülünk, a vármegyeháza 
dísztermében este t erűkor közös vacsora lesz. melveii 
hölgyek is részt vesznek. A vacsora befejeztével néhány 
számiad álló hangverseny következik, ami annál élvez
hetőbb lesz. mert mindenki az asztalnál ülVO hallgathatja, 
illetve nézheti végig. Azután pedig, ha a fiatalság is 
úgy akarja, láncz reggelig. In talán fölösleges minden 
biztatás, minden lelkesítés, a magyar intclligonczia
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épet. A rendezőség élén Üoiticzkvjó zenél s egyél) s.
Kálinál) alispán á II.

Ováczló. Kátli l'éler udvari tanácsost, a Kassa- 
oderbergi vasat vezér igazgatóját Zsolna város díszpolgárrá 
választotta, a vasút tisztviselői Iliinkéitől ünnepelték meg 
a népszorll vezérigazgató diszpolgárságát. A limlai Viga- 
•lólmii tartották meg a bankettel, amelyen kétszáznál 
irdili tisztviselő vett részt, a bankot! számos szónoka 
emlékezett meg ilátli Péter érdemeiről, aki nemcsak a 
gondjaira bízott vasúttársaság alkalmazottainak erdőkéit 
viseli szivén, de mint Zsolna város határozata mutatja, 
a vasul mentén fekvő város dv felvirágoztatása körül is 
érdemeket szoroz magának.

Lenkikészltögyar a Felvidéken. I.apunk más-
liolyén emlékezünk

Imgy ily követelést soha teljesíteni ne n lógnak. Hitből 
persze zajos jelenetek fejlődtek ki, amelyeknek Placliy 
* * villa polgármester vetet! véget, kijelentve, hogy minden
kor meg lógja védeni a magyar állameszmét és a város 
jóhirnovét. A tolok látva kudarczukal, mind a kilenczen 
kivonultak a tanácskozó teremből.

Egy erdőör kitüntetése Aluli vasárnap délután 
I szép és inogható jeleneinek voltak tanúi a zayugróczi 
| ősi várkastély szürke udvarfalai. (ír. Zay Miklósáé, az 
uradalmi tisztviselők és szolgaszomélyzot s nagyszámú 

j meghívott vendég és polgárok jelenlétében adta át a 
I kastély udvarán Famaróezv János főszolgabíró Krajtsik 
Mihály uradalmi erdőörnok a földmivolésügyi miniszter 
elismerő okiratát és ölven korona pénzjutalmat, amiért 

m<!® ,l lii’-ncsénlieii meglnrlott már 04 eve hivon és beesltlotosen szolgálja az uradalmat. 
ertttkexletrOI. lurtomugyo résgg.1 rcsatvoltok mén A,  do ,„c ,risa ís osóra5égos onioOr sirva fiika.lt
értekezleten: Juath Feronez orsz. képviselő, luróczi 
nagybirtokos, dr. licniczky Ákos vármegyei főjegyző, 
Kcüiczky Iliire közgazdasági előadó. Bcrtsch Ottó gazda
sági szaktanár és Botit Emil főerdész, közigazgatási 
bizottsági tag.

— Kitüntetés. A „Magyar P'téfcaíjoytni Társasát/“ 
Somogyi Gézát, a znióváraljai állami tanítóképző inté
zetnek érdemes igazgatóját — nevelésügyi irodalmi 
működésének elismeréséül - rendes tagjai sorába 
választotta. Örömmel adunk hirt ezen kitüntetésről, mely 
újabb bizonyítéka annak, hogy Somogyi Géza igazgatónak 
nevelés és tanitásügvi irodalmi munkássága mind tága
sabb körben találkozik elismeréssel.

Személyi hír, Zorkáczy Tivadar, a mosócz-zniói 
járás íöszolga In rája, aki a közigazgatási tisztviselők 
országos egyesületének mozgalmaiban kezdettől lógva 
élénk rész1 vett, Kolozsváron volt az elinni! bélen, almi 
a főszolgabírók tartottak lanáeskozmáiiyi.

Gazdasági Egyesület. Mint Ürömmel értesülünk, 
il'j. Justh György főispán közbelépésére megindult a mozga
lom arra nézve, Imgy a Tiiröezmegyoi Gazdasági 
Egyesület. mely már évek óla szüneteit, uj életre kellős-I 
sók. Fiiból a őzéiből felhívás lóg köröztetni a gazdák 
között, amelyben lel kéretnek, hogy a f. évi máreziiis* hó | 
12-ikére tervezeti alakuló közgyűlésen minél számosabban 

jelenjenek meg. Mondanunk sem kell. hogy ezen mozgal
mat a gazda közönség érdekeinek megóvása szempontjából i 
igen fontosnak tartjuk es óhajtjuk, Imgy ezt a törekvést \ 
a legfényesebb siker koronázza.

Vadászok tánczestélye. A turóczmegyei j 
vailászoknak t. évi máreziiis hó .’> én, a vármegyeház 
dísztermében tartandó. lánezes:élvére a meglévők már 
szét küldetlek. A rendezőség buzgalommal gondoskodik 
az estély sikeréről, ami már eddig is biztosítottnak 
látszik. Aki kedélyes és fesztelen mulatságon akar részt - 
venni, az vegyen részt a vadászok estélyén, amelyen 
a hölgyek is a lehető legegyszerűbb ruhában lógnak 
megjelenni.

Igazgatótanács ülés. A znióváraljai áll. tanító
ké pezde igazgatótanácsa I. évi máreziiis 3-án délelőtt. 
Zniöváralján, az intézel helyiségében rendes ülést fog 
tartani, a melyen az intézeti növendékek jövő évi segé
lyezése és más folyó ügyek lógnak tárgyaltaim.

Változások papságunk körében. I biin János 
rut:kai káplán Gyetvára. Hurka Károly kellői segéd- 
lelkész pedig hasonló minőségbeli Katikára áthelyeztettek.

A turóczi kereskedelmi és hitelintézet
mull évi működéséről lapunk előző számában emlékez- I ' 
lünk meg, amely alkalommal azt irtuk, hogy az intézel-1 08 
nek mull évi forgalma 2 5iK).3<)5 korona volt. Illetékes 
helvröl nyert lelvilágosilás után ezt helyre kell igazítanunk, 
mert a nekünk henuilatolt kimulníás szerint 
kereskedelmi és hiti lintézetnek a mull évben til.708.4fl' 
korona forgalma volt. ami mindenesetre jóval több. 
annál, ami' előzőleg irtunk.

Vasutasok mozgalma. Az országos mozgalom, 
melv a vasu'i liivaralnokok és alkalmazónak között j 
helyzetük javítása érdekében megindult, 
körében is viszhangra talált. Kiitlkán népes értekezlete 
tartottak, amelyből 17 tagú küldöttséget menesztetlek 
H ildape.'4|,ii megtartandó előkészítő gyűlésre. A küldöttel.

s könyökkel áztatva a grófné kezeit, amiket megcsókolva 
hebegett hálát mindazon jóért, miben öt az uradalom 
részesítette. Zeneszóval, lobogó alatt vonult le azután, 
úgy ahogy jött. a nagyszámú szolgaszemélyzet a bolgyár 
egyik helyiségébe, ahol a grófné gazdagon megvendé
gelte őket, a lisztviselötestület. pedig és a meghívott 
vendégek a várkastély termeibe vonultak, ahol dúsan 
megrakott buliét és a grófné szeretetreméltó figyelme 
várta őket s csak késő este oszlott el a társaság, hogy 
a szép ünnepet a Kaszinóban befejezze, ahol a grófné 
is megjelent kis lánya nevolőnőjónek kísérőiében és 
ahol tüntető fogadtatásban részesült, amely akkor i 
el tetőpontját, mikor lapunk fő mim kát ásni, Hanti János 
polg. isk. igazgató lelkes fclköszüntöjébcn a grófné 
érdemeit méltatta. - Jól mondotta a főszolgabíró talpra
esett magyar-tót ünnepi beszédében, hogy a Zay grófok 
a humanizmussal oldják meg a iniinkáskérdés nehézségeit.

Elgázolás. Rózsahegyi levelezőnk Írja, hogy 
llorcság András liptópalugyai munkást, munkaközbeii a 
vonal elgázolta. A szerencsétlen emberen nem lehetett 
segíteni, mert hóban szedték ki a mozdony kerekei alól, 

Pótlás. A Turóczi Gazdasági Takarékpénztár 
közgyűléséről szóló ludosiiásunkhoz pótoljuk, hogy a 
közgyűlés nemcsak a tisztviselőknek, hanem az igazgató
ságnak meg te.lügyelü-bizoltságiiak is köszönetét szava
zott eredményes munkásságukért.

Vlzbefult. Fábrik József rózsahegyi lakos 
vigyázatlanságból a Revucza patakba esett és belefut!.

Szerencsétlenül Járt. Kucharik helybeli mészáros
nak cselédje, ki az égő lámpába öntött petróleumot. 
A potroloumos üveg felrobbant s elöntötte Kmetty 
Zsuzsanna cselédlánynak ruháját, mely tüzet fogott. 
A szereucsétlen leányt, súlyos égési sebeivel a helybeli 
k ór11 ázha .szállított á k.

Betöréses lopás Kostyánban. F. hó l'J-én 
éjjel eddig ismeretlen lettesek betörtek özv. liuttkay 
Guszlávnc kostyáni löldbirtokosnö magtárába, ahonnét 
párnákat, fehérneműt, ruhákat és szalonnát loplak. A tette
süket, daczára annak, Imgy a csendörség azok nyomo
zásánál minden tőle telhetőt megtelt, eddigelé nem sike
rült. kézrekeri.eni. A lopást.állítólag ezigány ok követték el.

- Szövetkezeti közgyűlés. A Znióváralja és
vidéke fogyasztási szövetkezet ma délután 2 órakor 
Zniöváralján tartja évi rendes közgyűlésé:.

Áradás. A váltakozó időjárás mcgdiizzasztotta 
a Turócz vizét, mely helyen! int aggodalmas módon kiön
tött. A Turöcz folyó medrét már az előző héten elhagyta 

észlegos hóolvadástől lápot nyerve, némely községben 
•szélylvei is fenyegetőit. Rultkán. ahol a múlt. évi 

nyári vizáradásannyi károkat okozott, nemcsak a Turócz, 
de a Vág is kiöntéssel fenyegetett. Az utóbbi napokban

A Nyltrába esett és belefult Az alkoholizmus- 
Inak újabb áldozatáról számolhatunk he. A gajdeli községi 
erdövéd szokása szeriül alaposan lélönlüt' a garatra é? 
mámoros fővel indult lia/.alelé. A szesz hatása azonbai 

vasutasaink i erősebb volt, mint az ember és a Nyitrába zuhant.
amelyben halálát lelte. Másnap találtak meg hulláját.

Szlnlelöadás Ruttkán. a mit kai műkedvelők 
f. évi máreziiis hó 12-én a vasúti étteremben szinielüadást 

szoiuhathelvi rendeznek. .Szinrekerül a Mozt/ájVnykt'pnlr c/imü darab.

I .

csupán azon ulasilásl nyerték. Imgy
ü/.letvezetöség állal formulazoti kívánságukhoz alkal-1 Veszoly Imre rendezésében. A próbák már javában
muzkndjnnnk 
tan folyt le.

értekezlet komolya higgad-1 folynak s azt reményük, hogy a közönség vállalkozásukat 
támogatni fogja anyival is inkább, mert az előadás tiszta

Tótok erőlködése Korponán. A lót túlzók j jövedelme a Vöröskereszt egylet javára fog lordittalni.
— Kereskedő ifjak mulatsága. A f. lm 20-án 

megtartott kereskedöbál, a várakozásnak megfelelően, 
kitünően sikerült. Az ügylmzgó rendezőknek és a szép 

árosi közgyűlésen azt I számban cgybogyült közönség jó kedvének küszün- 
követelték. hogy tótul beszéljenek a közgyűlésen, mert I belő, hogy a fényes mulatság reggeli 6 óráig tartott 
hiszen Korpona lót város. A tótok vakmerő fellépése | változatlan animóval és kedélyességgel. Az első négyest

izgatott és következetes agiláeziójáiiak mipról-napr 
mutatkozik káros hatása. Legutóbb Korponán, ebben 
hazafias szellemű felvidéki városban is erőpróbára gyüle 
kezdek a tót túlzók Ilivé

80 pár táne/olta. A jótékony ezél érdekében hozzájárul
tak az anyagi siker emeléséhez jegyeik megváltásával : 
Dr. Wellosz Gyula Nagybilso, Náthán Henrik Priekopa, 
Hüchler Annin, Sehwarz Kálmán, Toszák Lajos, Spitzer 
Mór, Jollinok Lajos F.-Stubnya, Lichtenstein Bertalan 
Süt bny a fürdő. Folültizeltok: Graber Jenő 5 kor. Perl 
Albert, Wix Miksa 2—2 kor. Foldniann Márk, Löwy 
Albert. Löwy Mór. lloffmann Márk, Gross Samu, Koson- 
berg Gyula Szvorvér, Spifz Henrik Ivánkófalu, Popper 
Árpád Zsámbokrét. 1 — 1 kor. A tiszta jövedelem a sze
gény gyermekek felruházására fordittatik.

Kórházbál. A vármegyei kórház javára rende
zett iánczesiély fényes sikeréről lapunk előző számában 
már megemlékeztünk. Az erkölcsi sikerrel [azonban tel
jesen párhuzamban van az anyagi is, mert az 586 kor. 
bevétellel szemben csak 151 kor. kiadás merült föl és 
igy 435 kor. tiszta jövedelem jut a jótékony czélra. 
Ezen jövedelemhez a résztvevőkön kívül felülfizetésokkel 
és jegyeik megváltásával hozzájárultak: Ilj. Justli György 
25 kor.; l)r Haas Jakab 15 kor.; Justli Ferencz, üuchaj 
János, Újhelyi Attila, Toperczer Sándor, Gróf Nouhaus 
Oltó, özv. Honiczky Mártonné, ltakovszky Iván, Neuwirth 
Zsigmond, Somogyi Gézáné, Náthán Henrik, Graber 
Jakab, KuHIer Zsigmond, Id. Justli György, Justli Kál
mán, Tomaschek János, Scliulz Lajos, dr. Holcman János 
10 10 kor.: Emanuel István, Necsasz Tamás 8—-8 kor.;
DIáhik Alajosáé, Dr. Szolárik Vilmos, Epstein László, Perl 
Albert, Dr Lax Adolf, Kulin Hugó, Kubala Alajos, 
Sehwarz Kálmán, Rakiita Samu, Löwy Albert, Toperczer 
Nándor, Yelits Antal, Miclinik Vilmos 5—5 kor.; Újhelyi 
Gusztáv, Wix Miksa, Zányi Kálmán, Rossza János, Dr. 
Lencso János 4—4 kor.; Löwinger Á.imin, Löwy Mór, 
Miclinik Gyula, Tliomka Markoviczky László, Vanovics 
Lajos, Reiudl István, Lantos Lajos 3—3 korona; 
Záiliureczky Tamás, Soltész Lajos, Heniscbek Imre, 
Melfelber Zsigmond, Roll Béla, Székely Ferencz, Tliomka 
János. Patscli Vilmos, Patsch Ignácz, Roőthy Vladimír, 
özv. Karlovszky Józsefné, Tolnay Gyula, Tliomka Nándor, 
Simko Gusztáv 2 —2 korona; Feldmann Márkus, Folkus- 
bázy Zoltán, Kárpát Ili Antal. Karlovszky Iván 1 — 1 kor.

Az eperjes-bártfai helyiérdekű vasút uj 
árudijszabása, Az eperjes-bártfai li. é. vasút üzemének 
a es. kir. szab. kassa-oderbergi vasút, által f. c. január 
bő 1-én történt, átvétele alkalmából e h. é. vasút áru- 
ilijszabásában változás nem történt, amennyiben a nevezett 
h. é. vasul eddigi helyi árudijszabása egyelőre változat
lanul érvényben maradt. Kilátásba vétetett azonban, hogy 
ezen díjszabás a es. kir. szab. kassa-oderbergi vasút 
üzemében álló többi helyiérdekű vasutaknak legköze
lebb előreláthatólag már f. é. máreziiis 1-én, ujonan ki
adandó helyi árudijszabásába bovonatik, úgy azonban, 
hogy a díjtételek, csekély kivételekkel, változást ne szen
vedjenek.

Gazdák, ha nagy terméshez akarnak jutni.
Maiithiicr-féle magvakat vessenek, idei árjegyzékét, mely 
22ii oldalra terjed, Mandiner Ödön cs. és kir. udvari 
magkereskedése Budapesten, Roltenbiller-utcza 33, min
denkinek ingyen megküldi. A kitünően tisztitolt, legna
gyobb csiraképességgel biró, fajtiszta magvak ár.ii ala
csonyak. Különösen fülcmlitondök az impregnált takar
mányrépamagvak és a legnemesebb gabonafélék díis 
választéka.

A legmagasztosabb vívmányok egyike, az
egészség és jólétre nézve, bizonyára a maláta kávé, 
amint az a Kalhrciner-féle olőálluási módban úgyszólván 
az egész világot, fő képen minden családi asztalt meghó
dított. Mert családi kávénak a babkávé keveréke 
Kathroinor-félo Knoipp-nialáta kávéval oly üsszohasoulit- 
batatlan előnyöket nyújt jóiz tekintetében, egészség és 
takarékosság szempontjából, hogy azt egyetlen egy gon
dos háziasszonynak sem szabad figyelmen kívül hagynia. 
az  a finom babkávé zamat, melyet a Kathreiner-féle 
Kneipp-nialála kávé egy különleges gyártási módszer 
utján bir, növeli mint. pótkávé a babkávé kedvelt izét, 
a mi! semmiféle más pótszerrel elérni nőin lobot. Más
részt ezen tulajdonsága folytán a Katiiroinor-félc Knoipp- 
maláta kávé babkávéval való keverés nélkül is iható, 
kiválóan izük. mint vérképző és táperős ital asszonyok 
és gyermekek részére orvosilag ajánlfatik. Már első meg
jelenésekor a Kathreinor-félo Kneipp-maláta kávé, mint 
„a jövő kávéja*1 jeleztetett. Ez a merész kijelentés ma 
már részben teljesült is, és az eddigi tapasztalatok sze
rint mindinkább teljesedésbe megy. Fontos azonban, hogy 
mindig csak valódi Kathroiner maláta kávét használjunk, 
miért is szükséges, hogy a bevásárlásnál mindig a 
„Kaihreiner“ nevet hangsúlyozzuk és csakis az eredeti 
csomagokat Klieipp-páter védjegygyei fogadjuk el. Gon
dosan keríthessék minden utánzat, és ne vásároltassák 
soha az, a mit nyitva mérlegelnek.
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Szerkesztői Üzenetek.
- Nagyszombat. Nagyou köszönöm szives közreműködé

sét. Sajnos, de ugylátsiik. hogy ott igen sok anyag lenne a 
tárgyalásra. Jól teunó és avval hazaiias szolgálatot teljesítene, 
ha az ottani állapotokat gyakrabban szellőztetné. Közleményét 
jövö számunk hozza. — Trsztena. Szépirodalmi dolgozatokat 
csak ritkábban adhatunk. Verseket pedig csak a legrittkább, 
esetben. Szives támogatását köszönjük ugyan, de örömestéül) j 
látnok, ha helyi és nemzetiségi eredetű dolgozatokat küldene, i 
„Márczius lő.“ czimii lendületes költeményének iparkodunk he
lyet szorítani. Szives üdvözlet. — W. Á. A tudósítást és elismeri! 
adatot köszönjük. B. Kostyán. Csak folytassa, hasznát vettük.

G. Tótpróna. Kérem, hogy tudósításaiban a neveket is említse 
föl. A közönség mindent tudni akat. Üdvözlöm.

Felelős szerkesztő: llerecz (lyula.
Főmunkatárs: Hiinll •lűiion.

£

Füstölt sertésfej, köröm, csülök, száraz sertésbörke 
kapható Krausz Vilmosnál, Budapest, IX., Gubacsi 
ut 29., a Sertésvágóhidnál. Postacsomag 4V* koro
náért bérmentve. Úgyszintén minden hentesipar 

szükségleti czikk.

T é li  m e n e tre n d  

á  magyar királyi államvasutakon:

(Érvényes 1903. évi október 1-tül kezdve.)

Budapest—T-Szt-Márton: T.-Szt. Márton -Budapest:

Műfogak 
arany és

és fogsorok 
kautsukban.

3

Gyv. i. röggel 7-10, é.d.u. 1*38 i. d. u. 2*54, é. este 9-10
Szv. i.d. 0. 9*35,é.este 7-52 i. reg. 8-32. é. este 7-50
Gyv. i d. u. 3-30, é. este 10-26 i.reg. 6-02, é.d.u. 12-50
Szv. i.d. u. 5-20. é. reg. 6-02 i. este 10-27. é. d. 11. 9-40
Vv. i. éjjel 11-10, é. d. c. 11-41 i. d. 11. 4-57. é. reg. 5 20

T.-Szt.-Márton—Ruttka Ruttka—T.-Szt.-Márton:
Gyv. .d.u. 1-39, é.d.u. 1-47 .d .u . 2-45, é.d.u. 2.53
Szv. .este 7-54, é. este 8-03 .reg. 8-20, é. reg. 8.30
Gyv. . este 10-27. é. este 10-35 . reg. 5-52, é. reg. 6.01
Szv. . reg. 6-02. é. reg. 8-13 . este 10-10. é. este 10.23
Vv. . reg. 7-47. é. reg. 8-06 _ _ _ _ _ _ _
Vv. . d. e. 11-42, é. reg. 1-53 . d. u. 4-45, é. d. 11 4.56

Müfogak és fogsorok szájpad
lás nélkül (ugy.iev. hídmunkák).

Arany és platina koronák. 
Csapos fogak. Javítások.

Mindennemű f o g  t ö m é s e k
. . .  s ez év elejétől kezdve . . .

porczellán tömések
is eszközöltetnek. — Egész fog
sorok egy nap alatt, javítások 
fél nap alatt készíttetnek el,
tekintettel a vonatösszeküttetésre.

Jó anyag. Héltányos árak-
Medicináé universae

D r .  K o h ú t  J á n o s
Turóczszentmárton. \

2

Jókarban levő átjátszott

; o  r  s lz  o  n

Zsolna—Budapest:Budapest ny.—Zsolna:
Gyv. i. reg. 7-20, é.d .u  1-33 i. éjjel 3-45, é. reg. 9-40
Szv. i.reg. 9 2ő, é. este 8-35 i. rég. 7-00, é. este 5-55
Gyv. i. este 6'15, c. éjjel 12-13 i. d u. 312, é. este 9-45
Szv. i este 10-30, é. reg. 8*30 i. este 9*25, é. reg. 6 25

Zsolna-Pozsony : Pozsony-Zsolna :
Gyv. i. d. u. 3-12, é. este 7-20 i. reg. 9-19, é.d.u. 1.33
Szv. i.reg. 7-00,é.d.u. 1-23 i. este 6-50, é. éjjel 1213
Szv. i.d. u. 3-38, é éjjel 11-20 i.reg. G'OO, é.d.u. 12*50
Szv. i. éjjel 9-25, é. éjjel 3.31 i. d. u. 1-24. é. este 8.35
Szv- ----------------------------- i. éjjel 1-45, é. reg. 8-30

120 k o r o n á é r t  e la d ó . F é l á r  készpénzben, a 
többi le fizetésre . M egtekin thető  Z á n y i K .-n á l 

Helyben.

Egy turóczszentm ártoni vendéglőbe

tanulónak
felvétetik m agyarul és tótul beszélő 13—15 évus fiú. 

C z lm  ii k ia tló liiv n tiilb u ii.

A hölgyvilág
részére!
Minden I. hölgy saját maga 
minden divat szerint, fárad
ság nélkül készít heti ruháját 
az igazítható női derék- 
szabászati készülék segé- 
Ivével anélkül, hogy szabá
s z a i r a j z o t  megtanult 
volna. Kinő készülék minden 

testalkat részére

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

Egy készülék á ra  3 korona.
Utánvét inellett! Utánvét mellett!
Minden kulttirállamban 15rv. védve és szaba

dalmazva
Főképviselő egész Ku ró pára :

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

Képviselők minden helységben kerestetnek.

* *  é  IX  SE t ,
«.oK im ii/I .  havonkint loott koronáig kereshet 
mmflenki tisztességesen minden szakismeret nélkül, 
Küldje be ezimét K. 465. jelige alatt a következő
czinire Annoncen-Abteilung des .,Merkúr" Mannheim.

Mcerfeldstr.

PERLZWEIG J. órás 
és ékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
ésezüstnemüekben, 
fali-és zsebórákban.

Mirigydaganatoknal. gőrvélynél. angol betegségeknél, bőrkiütéseknél, 
köszvénynel, csúznal. torok- és tildöbetegsogeknél. idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegénk gyermekek részére ajánlom a/, 

általánosan kedvelt os sokat használt

I . a l i u s e i i - i  i' j ó d

c s uh a - m áj-olajal.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. (íyógyerejére nézve fölül
múl minden hasonló készítményt és újabb gyógyszert. Ize fölötte 
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek, mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi liaezn'dnt kit. 120,000 
üveg) legjobb bizonyítéka jóságának és kedvességének. Számos 
lismerő és köszönő levél. Ára 3.50 és 7 korona, utóbbi nagyság 

hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyelni 
gyáros ezégére: IjiiIiimmmi gyógyszerész. Bréma. — Kapható: 

Vidéken: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Toper 
ezer Sándor gyógyszertárában Turócz-Szent Márton.

V  Unghváry i 
■ •<—- László.
(CzcglVdij joo holdas bor 

.•}.y itfm ó wi'iló ldrpfnck. további ,;'1 gyOmélcs- rs srói(Jljisltolá|ának 
r  , t i’/  i'irgyreko meglelem hol 5 krajezár- 
• ', ] [  y  'ét lelltle nemej csemeték, 1 forinttól 'j 
; ,.\\ ja If'lHe sona es gyökeres wólóvessiők.

I tos.ibba —16- 18 forinnól felfelé saját ] 
h termésű rendkívül finom ú jb o r o k  kap- 
jjt hatók E/cnkisul nundenlele gyümölcsfa 

sadona. akáca es gledilschia-csemeték /  
^Tessék á r je g y z é k e i (bo rró l is )^  

kérni.

-^ =  Hitelt nyújtok
2—3 évre (kam at nélkül): városok, községek, 
ívűk, vi/.szabályózó társulatok, mérnöki hivatalok, 

szövetkezetek, nagyobb uradalmak s más hitelképes 
yeneknek. A hitelnyújtás szőlövesszőre és borra 

nem vonatkozik.

A R ic h te r - fó le

LINIMENTliM CAPS. COMP.
H orgony -P a ln -  Ex p e lle r

i-gy regi kipróbált háziszer. a m.dy in á r több mint 
.5.1 r-v óta mî -hi/hat'i Li-iluiv.söló.sűl alkalmaztatik 
köszvénynel. csuznal és meghűléseknél.
Illtés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
------ - -s tilosak Icgyitnkys csakis oredeti nvogokot
dob '/.okban a.,Hflrg»ny" védj- t;virvel ós a„Ricbler'* 
j -y/.őssel fo/.iij.mk el. - so f., lk.40f.ó 
"t'ha'i a b'-'t'.lili gyógys/ortárbaii kapható. 
Főraktár:Török József gyógys/erosznói w, 
Budapesten. ff
JRloutorIP. A ’.i. és tá rsa , *

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertarában Körmöczbányán. 
Toperczer S. -Megváltó" gyógyszertárában Turocz-Szt.-Martonban, 

es Schönatch Vtkior gyógyszertárában Zntováraljan.
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Sctiicfít-szappan
v a g y

.1 «* 9 y ÍI y e  1
= =—  „ k u l c s “

leojobb. leqktadósabb s ennélfogva1 
legolcsóbb scappan Minden | 
káros alkatrészektől mentes. [
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Kiadótulajdonos.- öiv. Hoskóosi Ferenoznó

M in d e n ü t t  k a p h a t ó !
■  |  Buvásá' lásnál kü lönösen arra ü gye ljünk  hogy •  a  
t  I  m inden darab szappan a „S c h lc h f névvel és |  I  
•  •  a ,nn"  Védjegyek egyikével legyen e llá tva  •  •

Nyom. a lurúcmentmárumi magyar nyonulálian. - Moakéosi F.-né.


	09

