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

Turócz-Szent-Mártonba kUldeudök.

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

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

W eszelovszk y  otthon. Eszméik terjesztésére, czéljaik megvaló
sítására felhasználják a „Szent Adalbert" egye- 

Nagyszomliat, 1904. mároziiu 2 -án, sületet, amelynek élén áll: Kollár—Wesze- 
Amióta Weszelovszky országgyűlési kép- lovszky; a tót népbankot, amelynek vezetői: 

viselőt H nyitrai törvényszék az izgatás vádja Weszelovszky—Kollár és a nemzetiségi egyé
niül felmentette, azóta messze vidékekről való- Mekke' szaturált néppárti politikát, amelynek 
ságos zarándoklást rendeznek a tótok Nagy- megtestesült képviselői : Weszelovszky és
szombatba, hogy elvtársukat eddigi „sikeres" Kodllr Márton.
munkájában Üdvözöljék — és titokban újabb Annál elszomorítóbb a tót apostoloknak 
liarczra készüljenek, anélkül hogy őket szer- eme térfoglalása, mert eddig a mi gazdag, 
vezkedésülíben akár a magyar társadalom, vagyonos tótjaink, akinek fiatal legénysége 
akár a felettes hatóságok ellensúlyoznák. raéS ma a sza b a d sá g o t (igy nevezik a nemzeti 

Hogy mennyire közönyös társadalmunk a szaklü.'ot) nagy előszeretettel hordja kalapja 
magyar nemzeti eszme iránt, erről tanúságot mellett, nem ismerte a pánszlávizmust, — de 
tesz u F. M. K. H. nagyszombati fiókjának sa.inos> a néppárti eszmék hatása alatt ma már 
ügyvivő alelnüke, ki a folyó hó lil-án ineg-iannyira fanatizálva van e nép, hogy nem lesz 
tartott közgyűlésen jelentésében ezeket mondja: nelléz öket véSleg eltántorítani, hacsak letar- 
„Szent ügyünknek tennénk rossz szolgálatot,;gikus álmából idejekorán fél nem ébred társá
ba elhallgatnék azt a m eg d ö b b en tő  je le n ség e t, • dalműnk (amire a mondottak után fáj- 
liogy városunk és vidéke értelmiségének kö- dalom, kevés kilátásunk van), ha nagyobb 
lében meglehetősen nagyra rúg azoknak a jgyeimet nem fordítanak az illetékes körük e 
száma, akikről társadalmi állásuknál, avagy vidék mozgalmaira; mert különben rövid idő 
hivataluknál fogva is elvárhatnék, hogy haza- alatt Turócszentmárton helyett Nagyszombat 
fias törekvéseinkben részt vegyenek; ehelyett *esz 11 t'üt.ok Mekkája, 
azonban egyesületünkkel szemben hihetetlen —s-
közömbösséget, és nemhánomságot, sőt egyesek 
holmi szánalmasan gyarló ürügyek alatt idegen
kedést és ellen ség es magatartást tanúsítanak." ■' íA.VHtlII.

Ks untig ezen a közgyűlésen a berendelt Kmliteltnk volt mi is, hogy,,, _ijpót városi Kaszinó 
városi tisztviselőkön és vidéki jegyzőkön kivül nagyaránvu lmzafias mozgalom megindítását, határozta 
alig volt egy-két ember jelen, addig ugyan- ol, tinteiinyilieit száz. millió korona I/.kével az idogeil 
csak e lio Illán Weszelovszky lakásán (hiva- kézre került nemesi birtokokat akarja visszaszerezni, 
talos bejelentés nélkül) megtartott titkos érte- Mivel azonban a Lipótvárosi KoSzinó túlnyomó részben : 
kezleten úgy városunkból, mint a vidékről zsidó vallísu honpolgárokból áll, egyes gyanúsításaikról, 
számosán megjelentek, amelyen hogy mit rágalmazásaikról hírhedt lapok ezt a n gyloniosságii! 
végeztek, miről tanácskoztak Weszelovszky vállalkozást is. amely pedig keresztény embernek, báró 
uraiinék, semmi értesülésünk sincs; csak annyit liánlt.v Dezső volt miniszterelnöknek kezdésére határoz- 
tudunk, hogy pár nappal később Weszelovszky- taton ol, már előre diskredililni igyekeznek, zsidó j 
nak, a „nemzet hősének" arczképét, a nyitrai pénzügyi spokuláeziónak tüntetvén lel az egész dolgot, [ 
törvényszék ítéletének kíséretében, 2000 pél- jamelytől nem leltet eléggé óvakodni. Kornéljuk, hogy 
(lányban osztották szét híveik között. akár zsidók, akár nemzsidók vállalkoznak a nagy és

Egyáltalában Iliig múlik el egy hét alléi* j hazafias feladat megoldásúm, ez a gyalázatos meggyaim-1 
kU1, hogy a tót apostolok „néppárti" jelszavak sitás nőm fogja kedvüket szegni, sőt éppen mivel azj 
mellett egyik-másik községben esténként titkos * ország legobskurusabb, Icggyanusabb rétegei igyekeznek i  
összejöveteleket ne tartanának. azon, liogy a tervet, ha lehetne, meghiúsítsák, fokozott i

T A R C Z A.

N.vúry- llus/.íir.
(Történeti rajzi.

A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája.

Irta ; B rá z  B é la .
Véget.

Az isiciii kegyelem, moly árlaflan szivének egy
kor lakója volt, megkezdte működését. A megkeresztelt 
(öröknek lelkében inét: élt a pogány babona homálya 
a Iáit a kerosztség sziklája. Minden nap ujabb reményt 
öntött Xyáry leikébe. Kiérkezvén az örömnap, íbiszeimnek 
ujjászltlotési napja, igy szólott. Nyárylioz:

„Te megnyertél s visszaadtál Istennek s hazámnak, 
én is visszaadlak hazádnak s kesergő gyászoló családod
nak : de hogy az öröm közös legyen, fogadj fiadul, ki 
árva vagyok. A menekülésre várd be terveimet. •

Néhány nap múlva íbiszeim török öltünynyel álli- 
loti be Nyárylioz. „A szabadság napja elérkezett, vedd 
lel ez öltönyt s velem fogsz menekülni e siralomházból. 
A basa titkos levéllel s üzenettel küld a szolnoki basá
hoz. 1 la a hajnali csillag feljön, indulunk. (Ezt a jelenetet 
tünteti fel a családi címer.) Nyáry, mint a gyermek, sirt 
örömében, térdre esve, halát adott Istennek. „Édes ham, 
nem tudom eléggé meghálálni e különös kegyelmet. 
Atyai áldásom kísérjen s vitéz karod védjon engoin bol
dogságunk felé, hol számomra hu hitvestárs, reád ifjú 
szűz vár." *

Huszcim török kémektől tudta meg, merre van 
magyar csapat s ezek torkába vitte az őrséget. A fehér 
zászlót kitűzték s a török megadta magát. A csapat, 
vezetője Pekry volt s Nyáry bemutatta neki a „meg
tért" Húszéiul!. A kapitulált török csapat nem tudta meg
érteni az egész dolgot, a  megbeszélt terv az volt, hogy 
a vén rókát, a szolnoki basát odújából kicsalják. Húszéiul 
vágtatva menekült .Szolnok felé, hogy a basa jöjjön 
segítségre. Nem messze Szolnoktól a tószegi határban 
találkozott a két ellenfél.

íbiszeim tanácsára Pekry a lofeeyverozett csapatot 
védbáslya gyanánt maga előtt tolatta s két szárnyról 
megkerülve a basa kisegítő csapatát, bekerítették s élő 
török basát lógtak. Műszóim maga ele hozatta a titok-1 
gáttól megrémült basát s most már keresztény hitére 
fogadta, hogy szabadon bocsátandja, ha fölfedezi előtte, 
honnan rabolta ol s ha nővérét visszaadja neki A basa 
féltvén bosszú szakállát, mindent töredelmesen bevallott, 
hogy Íbiszeim, Huszár István. A földi paradicsom számára 
termelt virágot is szerencsésen kiszabadították a kénye
lem édes álmából.

Turóczvármogyébcn, a Nagy Fáira tövében tágas 
ró' aságon, a Vág balpartján feküdt Szucsány (Zuclian) 
földvára. A várerösségbon mély gyász honol. Tliuróczy 
Márta, Nyáry Lőrincznek „hátrahagyott özvegye" sirdogál 
az uratlan várban. Nagy szomorúság lepte meg szivét, 
alig vcsztetto el „ügyetlen, kedves élete párját, már a 
halál angyala vár egyetlen leányára . . . "  Levél hűl lás

buzgalommal, lelkes hévvel fognak hozzá hazafias 
munkájukhoz, amelyért ogyéb jutalom nőm jár ki, mint 
a nemzet hazafias részének hálakoszoruja. A néppárt 
hazafias részét gondolkodóba ejthetné azonban az a 
körülmény, hogy egyik-másik sajtótermékét a tót túlzók 
is riadó örömmel fogadják és terjesztik s ha már egyesek 
nem képesek antiszemitizmus nélkül megélni, hát ne 
mondják magukat néppárliaknak, hanem vallják be 
nyíltan, hogy antiszemiták, ami szintén „programul", 
habár nem is valami eszményi czélokat követ. Az igazi 
néppártiságnak azonban semmi köze az antiszemilizmus
hoz, mert. az uzsorást, a csalót, a gazembert akkor is 
megvetni és üldözni kell, ha még a hotvenhetedik őse 
sem volt — zsidó.

-Akkor, amidőn egy nagy és hazafias irányzatú 
mozgalomról van szó, néni azt keressük, hogy ki vál
lalkozik arra, hanem azt, hogy vállalkozásával mit 
czéloz.

Am lin a tervezett akczió megvalósulhatna, nem 
kételkedünk henne, hogy még azok is tisztelettel emel
nének kalapot a kezdeményezők előtt, akik ma talán 
a vállalkozás nagy méreteitől elvakulva, nem látják he, 
hogy Magyarországon a nemzetiségi kérdés megoldása 
elsősorban is közgazdasági momentumokon fordul meg.

bármit áldozunk is kultúránkra, bármit tesznek 
is kiiltiirogyesület.eink, mind csak fölmunka lesz, ha nem 
halad vele párhuzamosan a közgazdasági akczió. Az 
élet terhe, a megváltozott viszonyok, a pénzintézetnek 
nagy hatást biztosítottak. Es, hogy a pénzintézetek ezt, a 
hatásukat ki is tudják meg akarják is használni, azt 
már számtalanszor elmondottuk és konkrét példákkal 

! illusztráltuk.
Akik meg ebből sem értik meg a Bánffy báró 

terveit, akik még most is pártpolitikát látnak abban 
a vállalkozásban, azok nem ismerik a magyarországi 
nemzetiségi viszonyokat, vagy nőm akarnak azok enyhí
tésére közre m ü ködni.

Mindakettö nagy és végzetes hiba.
üe bízunk benne, hogy azok, akik a mozgalmat 

megindították, már eleve tisztában voltak nemcsak a 
nehézségekkel, amelyeket leküzdeniük kell, de annak 
tudatával foglak a munkához, hogy minél előbb haladnak 
aezél felé, annál több gáncsban lesz részük.

hónapja. Őszi szellő, az enyészet lehelote szomorúan 
suhong a vár ablakai alatt. A gyászoló család egyetlen 
virágja olhervadva, atyja után készül.

Turóczmegye kies s a Turócz folyó által öntözött 
kertjében (völgy) a remény szárnyain siet egy kisded 
csapat Szucsány felé, kipihenni a fogságot s hosszú utat. 
Prüszkölő paripák állanak inog a vár előtt a z esthomály- 
ban. A vár úrnője megretten, portyázú törököt vélvén 
az érkezőkben, ö  römsirás hangzik fel, majd minden el
némul s a részvét némasága borul a lelkűkre. A letört 
virágon még egyszer megcsillan az életerő utolsó pírja, 
midőn atyját megismeri. „Ébredj, egye. ’ii virágom, földi 
angyalt hoztam neked, ki életemet visszaadta, hogy 
életednek hü párja legyen". — „Mennyei vőlegénye n- 
hez megyek, atyám, érted s szabaditódért imádkozni, 
Isten veletek", a  nagy öröm siettette a virághullást. 
Atyja karjai közt lehelte ki ártatlan lelkét. „Ember 
tervez, Isten végez, légy azért te is jó fiam,*) monda 
Nyáry Kőrinez.

Nyáry egy elhagyott kúriát — mint börtönénok 
jelképét — díszesen átalakíttatván s gazdag birtokokkal 
ellátván, adományozta ncmtöjénok : Huszár Istvánnak, 
ki megalapítója lett Turóczbui a sokáig virágzó Huszár 
családnak s ki Rakovszky Györgynek leányát, Dorottyái 
vette nőül. Huszár Zsófia, Pekry Lörincz fiának, Gáspárnak 
lett neje.

*) Nyáry Lőrincznek négy fia volt: I’éter, István, Pál és 
Lörincz.
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Nagy üröm van „Nár. NoW-iiál, tnlán áldomást j int- a legszélén fekszik a/. egyesület lc*ril|<>lvii«k. Ivz 
is ittak rá az Ivánkában, mikor liatyko lliirlimi e héten j az oka annak, hogy az igazgató-választmány tagjai az 
hazatért a váezi fogházból, ahol kél hónapig vendégül! Illéseket nem látogathatják. Fegczél.szerilbl* lenne az 
látták. Arról van szó, hogy gr. Ksterházv. a János, egyesület központját |{ikI;i pest re áthelyezni. Vagy ha oz
az. aki hrusurákhan, gytlléseki'ii a magyar tájért küzd a 
és annak ellenségeit porolgntja. mint delegátus össz.eszólnl-. azt kell. 
kozott valami cseh vagy micsoda delegálással. Vasilkóvnl. [ indítván 
de az llgyet békáson intézték el. De mivel gr. Ksterházv 
Jánosnak még az a merszc is volt. hogy a hírhedt bécsi 
polgármestert, Integer Károlyt is megtámadta, a ..I). Xig." 
ez. bécsi magyaríalö lap rendkivitl éles czikkelyt irt gr.
IOslerházy és a magyarok ellen, olyat, anielvet a „Nár.
Nov." reprodukálni sóin mer. pedig Isten látja a lelkét, 
hogy kész szívességgel tenné, bár jóakaratuan s nagy
lelkűen azt jegyzi meg. hogy ezt a keserít falatot el
kerülhette volna gr. IOslerházy, a családja, és a magva* 
rok. Nem olvastuk azt a ezik kel \ t. de ha igaz. amint a 
„Nár. Nov.“ Írja, hogy egyik lóérve az volt, hogy gr.
Ksterházv oly családhoz tartozik, amelynek tagjai zár- 
gondnokság alatt állanak s gyakran hoszáinithatnHnnok- 
nak hircszteltetnek. akkor azt hisszük, sem'gr. IOslerházy. 
sem családja, sem pedig a magyarok nem rontották el 
valami nagyon a gyomrukat a bécsi sógor által össze- 
kotyvasztott keserű fala-tal. Mert ha igaz is, hogy nem
csak az Ksterliázyak grófi, hanem annak licrczcgi ágában 
is akadtak (pl. a kismartoni . akiket mérhetetlen gavallér- 
ságuk következtél) en baleset ért. s egy ideig, a inig a 
zárgondnokság tartott, potom j I millió forint évi 
jövedelemmel voltak kénytelen beérni, az is igaz. hogy 
a mi grófunknak, a Jánosnak, van még aprítani valója 
a tejbe s az elméjét se féltsék a gondos bécsi sógorok, 
mert mikor ö. Integert élesen támadta, legjobb jelét 
adta elméje egészséges logikájának. A „Nár. Nov." nagy 

tehát kárba veszett.

ha/.haii és kaszinóban leli fel szórakozását, 
helyett bort igyék. A túlzások ellen maga a 
már eléggé gondoskodik ama rendeletével, hogy ital- 
mérő tiz eiben iiiankásnépnok munkabért elosztani, vagy 
a már inas embernek italt kiszolgálni tilos.

illáink miatt egyelőre keresztülvihető nem lenne, 
kimondani, a mire különben' mái van is 

hogy maradjon meg ugyan a központ 
Nullán, de az igazgató-választmányi Illések a Hassanak

Itlidnpesten. így ;i látogatottság, az érdeklődés a'/;, cdiiellük. Iio- v
> z .
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•Már múlt heti

kik a K.

ió In-én a vármegyeháza 
utána néhány számból álló 
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Kívánatos lonno, ha a felvidéki sajté, litplnlkuznék ] “S- h. lelkészt, a gondnok**,; rendes lapjául pe.
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egyesület ügyei iránt bizonyára növeke.dnék.
A mai szervezet mellett még azok is.

M. K. K. ügyet szivükön viselik, csak az év 
lések alkalmával látják együtt a kormányzó 
évenkint csak egyetlen egyszer van alkalmuk 
hogy véleményükéi nyilváníthassák. Kz pedig az 
sitiét működésére is kihal, még pedig 

A személyes érintkezés, az eszmei 
élénkilöleg halnának ; könnyehlien meglehetne lalá 
módját annak is. hogy az egyesület 
több vér lüktessen.

Mer' bármennyire tiszteljük is a szép és nemes 
czélokal. amelyeket a l \  M. K. K. zászlajára irt. mégis 
csak azt méltányolhatjuk, azt Írhatjuk javára, amit a 
gyakorlatban megvalósítani Ind.

megráz kód ás nélkül megvalósilíassék. 
Mi jót várunk tőle.

Ilaly.i Mihály és tv ™ , Mihály jozortt i.-zi la kosokul ....
: vezle ki.

A Nároiluie Nov. meg a F. M. K. E
nagy n

Ki

nt a „Magyar Kereskedők Kapja- i 
özönseg nem jut olyan italokhoz, amelyek elnevezésüknek t.,;

link már. hogy a K. M. K. K. mostani 
program injáért nőin tudunk lelkesedni, ami azonban nem 
zárja ki azt a nyíltan vallott meggyőződésünket, hogy 
ha ez a 1\ M. K. K. nem volna, sürgősen szervezni 
kellene, noha más programmal. Mert Immár így. a hogy 
van is szálka a lót túlzók szemében, képzelhető, hogy 
igenis van, ami elleti küzdeni kell a Felvidéken a ma
gyar faj. a magyar nemzet, a magyar haza és a liazalias 
érzületil tót nép érdekében. A F. M. K. K. egv uj.ihhi 

fehr. 1>. -  íelhivásában fordult a nemzethez, amely 
ben egyebek közölt veszedelmesnek jelzi a turóezszent 
mártoni tótok politikai nemzetiségi programmját. S 
ebben igaza van. De az ultrától.tk máskép tudják, vagy 
akarják tudni a dolgokat. Szerintük a F. M. K. F. mii- 
ködése a tót „nemzet*''ellen való kihívás, lm. a „N. N.“ 
egyik czikkezője Fr. M. Hudollirisky - ezeket írja 
a F. M. K. F. felljivására :

-Azt hiszem, kedves hontilársaim, hogy mindenki.
■'ki '• sorokat a fölhívást — elolvassa, azonnal le
vonja belőlük a gyakorlati tanulságokal is. Minden ilyen 
lénv kedéssel a leghatározottabban kihívnak bennünket 
ellenségeink az önvédelemre. Jól tudják ok, hogy 
minket nem seinmisitlielnek meg, amíg asszimilálva nem
leszünk. Hasztalan erőlködés! De téllenek mi „,a-11' ° 1' 1’0" V:'" ii'v:' kell n
ladlialunk. \ liarcz módját ők maguk mutatják meg ll;,n,'m mindenki elöállitlia!j. 
nekünk. Frösiisük meg saját ncmzcii kuli u r á l i t  iiiimlcn'I | r,lni "l'ii’llli,}is}ill"z ••Ingendő 1 •- 
képen: terjesszük a tói irodalmat, alapítsunk művelődési 
egyesületeket, dallársulatokat, rendezzünk .színi ol.tadá 
s"kat. garasainkkal támogassuk irodalmi vállalatainkat 
különösen pedig ott legyünk résen, ahol a F. M. K. F. 
gyökeret eresztett: védjük a inelvi határokat, 
kálkodjunk s/.UnetlenUl, kitartással azon tót kuk 
erősítésén, amelyet ti F. M. K. F. .. i 
akar tüntetni.“ S a tanulság V Hál ezt 
mondtuk el: a F. M. K. F.-uek s/.eivt-z 
éppen olyan, minta többi kulturt-g u->n|. i, 
ahhoz nem alkalmazza munkás'ágat. i n:
Ivókban is

Arany diploma. A inipokluin éri; őzen ....-  a
li.CM KUN öpyelem arait., tlipl.... íja, unióival a,..
Haas Juknli. v*nnrK.> ónk hinni,sa, a [•’. J. r. |. ,-észéru 
allihut hi 50 ovo* iim.siuijori jiihilomiirt alkalmáhól, 

A* olmiill hclokhon sok szó oson a páliiikaollonosj Ö llilll'"""i olsá része közli nz I Sült. évi ,|fM.

aIkohololIt'iics iiii)-/.gnli)in.

V haj tulajdonképpeni oka nem abba hó l'.J án kiállítót! ,i abban van, ("V orvosi oklevélnek teljes szövi-
logyasztását ^< l‘ 1,1 ‘í'1 l- ' 'M hangon emlékezik meg dr. Haas
ú-ár gondos- orvosi pályalutásáról. amelvnekkincstár

megküldi res/.ere
évvel, .vkkor a szeszadó jelentéktelen volt. mig ol.lcv.-l kiállítása is igen szép.

futásáról, amelynek 
jubiláns oklcve.el.

után a kimérő háromféle - Megyei közgyűlés. Titróczváruii'gy;ye tavaszi
“,|1’1 *««. I'IOS ............... ivón az iIIotók, la« ,* k W , I. ovi t„„rétit,, la',hun .......

II. kcrcsoli adó ó. opvoli la.midii, kiailí.sakal. állandó vólaszlm'ón.t lognapi gyulósóu auir Hdkó.zi-
V haj B.vükoró; tüloK .Itt kall loliúl kan.ai lalalni, •' Uzsvlllósi.ii lúrAyalús a lá ’ltorill.'i il -v.l ,r ,l..,k ,1kerülő llgy.l Habokat. 

A znió váraljai állami

."est.-lclflt k. Szolgálj.............ínak a „kányák-. N ajj..,, I '' "IÍI'C' i"< “
hányféle, díszesebbnél díszesebb vignettákkal ellátót!
Üvegekbe dugaszéit lőrét árusítanak az országban kornak
olucvozós .alatt V És ......... azt Imád. Inon o.a'k a í '  „ •
dcpókljan. Nem. . ln(.-nlnkohndi OM-lia-oailzIolakiiau ' ' '
i. 1,1,  van oz. noha kanvakal az am.sak a lau.ulvasaídi 
Itolt-ttnek is landolnak. Nani a kovoske,líi ónnak áz oka. 
csakis a pyárus. Iá. azzal ki lehal anilalrij. Iiapv köz !
apószsópllpy i .................. . l.ilílva u .lalpal, a p - ^ ,

lllH.' ........... 'OT* sznszpálinkál lapvaszl. sokkul ■
- "  It iszik.

Oyulu kir. i
llak olltfikk-la Illan. A sylllósei, részt vallók : ilj. ./mii, 

I lóispun, ücaú-zíy Kálmán niispüu. Ktini.i ViI.....
ngelikus lelkész az igazgató 

'"mos tagjai és Soma,</,/! Haza képezdai ipazpnó,
Iliin: a liuiác* uldadóju és jap y zo ja . .................... d ia  az
Ipazpalótiinuas a ulivpniléknk jiiva ttlliúvi sápéi vazé.i 
mánál, atnoly száriul ajövőévhan Iá llUvotldék apa./,,
iiá niiva,illák |,adip félsepélylion lop ................ Xava-
zalasan toljasoll illgyan, vapj poclip havi IP ha

laps/.aliá-

Flelerös, inozgékonv szervezetei sz- 1 .tnénk a F. 
M. K. F.-beu konstatálni. Azi -z-rt-iioi,, ||,,-v uiindent 
lásson, mindent tudjon. I : -/.«-n in..i, látni magunk kő 
zölt is u hálását. Móri. In, alyan jól ismerik (  tor.iaz- 

lól túlzóknál ngiiárziójál. mién iá in siet-

tartani,a.sablonos •»
az is a remije. De hát nem ebből áll a/ iXv .-süléi kor
mányzása. v.i ;y legalább is nemcsak éltből.

Módjai kall ejteni annak. In.pt a lapok . v„py 
lapalHldi az igazp.aló.válaszlmánviiak lapjai pjakrahlmll

kot lol x látni, mer: IlD/en e

on i-. A 
kis nim-

l<n\t-.. tőik.•verse ' j  liter vízzel és megvan a kitűnő 
l,,;in"n Hasonló utasilássál szolgál törköly szi 
pálinkák előállítása lokiiitetélien és hiszek 
'öl tapasztalatom szerint főleg a/. Iiri osztály, fölül ezek
nek a hangzatos utasításoknak, maga kever magának

» konyakot élvező úri osz.álv. í ,w  k .tmi , • s 7  V .
Így van. annak cg y ediili oka az. bogi hazánk- r  ‘ , ^  «H«'ast. Az l-ső osztályba

.......... i'ilrn aisz;.....sulink »z .•-l.-rolsi pvá^.k, „kik ' Í Í T  f T  • **
llalllnz'lilják :,z ava-z H k -n S k  u levUsel.l, ........... . "*
kiizsegt i. könyveket hagynak minden kunyhóim,. Lenkikészltögyár a Felvidéken. A múlt I I I

h'-i/.iliáhő| lio/.ai,ti '0- •lusili (iyörgy loi>páu elnöklete alatt tanács
kozmány tartaton, amely alkalommal megállapitottak 
azokat a módozatokat, amelyekkel 
hozzájárulását biztosítani szándékoznak. Fz

l^zolgabirók a körjegyzőké
ei)\ nép lal,}ik ;1 ütasilásokkai. akik a bét lőlyaaián

dőiknek derekasan meg i> feleltek. A gazdakö; 
remélt érdeklődést laiiusitoll és már ma bizunvo

"ly "I rninot. amelylyel a teának h.ég a tulajdon V< ll<,|'.í' ll0f:-v !l 1 lll'',(,/várniegye részéről várt |m  hold
i/el i' elveszi. A liMÓságokllak kellene tehát l,l*,,'SÍIV" v,,n !l |,,,'b,l*mHr.H számára. Fbbeu a munkában

lejtetl ki Keviczkv Imre kö 
elomló i>. aki faradságot néni kiméivé járta be a köz

el.M, Sorban i* ezeket az cisz ,porodul! éléről.tj-gvá 
niegreiidszabályozni. másrészt pedig oda halni.............. .
nép valóban liszt., italokat lőgv as/.lhasson, vagyis a ’’s hiiztlitoil aláírásra.
i.'rk'.ii lénvli'p tiirkniylu.l szilvó i,,,,, »,.i|,.i1„,l. „ RoilCSOlo toroklob pusziit ,\npvv<i'|.csé„yl....
..... .v»k ü s t '....... .. álliii.i .ék |.|„ A másik "lór I’ililltr Is kél áliliiulii eim-k „ vi-szcdldiui's
Iliin lmHö:n Iiszliisi mié, Iliim,ipns léKdc. A ht-lyits intéz- '"'tupsépiicdi. iímcly'icu ctldip I5-oó luittipmllok mtip. 

■z '"lin . lm i.z idillin kllliinilsiii, hnzni liiirti-r- ' fvíílivtism, j.j|t‘tilfctui.|| ,, tuMkloli smlmyii-
iii> l.-sitnk iTdiikidii-ii. ti<i|.|iipyiis/iási : i i , . i  iivn, i, cp,'.. hír.hm és l-'.-ls.is:itl.iivan is. Xupu-scpc.-iéiivl........ mi ni

cl. dö jöh idéki iiwii I, sinllilj.i. „Hűül,,.,, ,, ;l t.uiilás is szllmdid.
................ . .......... 'fii ............ . jtdöiilóki'iivi'ii
íils/.öll lll.l u pö/.spii.iil tiz.-lölt Ii.pMiszlási ;nló
cd sí-in llihli. mini ;i kiízilnséptis 
lözspöliipy.'iszíó iirituiilniriiél vajmi kö

-'.v liv'-p l'i-zspo , P\ két km-.... ívni dráíiálili v.ipt
idi. .v Imrliipt nszinsi adó InszAllilásAvnl Inhflóvó 

ölölik az. lii.L-t kltlOiiiisöii a iimnkásiisztAl.v, auidj ép- 
U'il npy ipényli az ilniii'|i ... vasárnapimkéiili sziiruko- 
:|,|sl- "linl i'-zlály, illőit fcki-ttdlnvé iiiöllöll kávé.

A 1-11111.111 rom. katli. 
t-py házkiizsépiudi lépi tűm-. Impy „ „iái szűk és ó Imi 

Ítéli,. 11 hívek szám inak tiiöphdclti mi,derít 
"leljenek. K czéillól az -pt liázközsép tapj ii.

hu........pallóst.írók itt,puhít és társultul
miisp i- liirekedlök 11 leiuphi.n,'|dlési .il.ipul növelni.
'  ""‘h l'él.-n |iödip kllldöllsiipe: ....iieszn-ltek lliiila|teslre.

IlöP t illetékes hőiteket...... .. pély'l kieszközöljenek,
't-rvtlk niepvalósitúsáru at.iávi kur. sepélyl kapnuk.



Az áthelyezett kir. ügyész. t'hinlov.s/Jvy Gé/,n 
nvitnii kir. ügyészi és a nyilrai pánszlávok réméi a 
a rózsahegyi kir. löivéuyszéUhez helyezték ál. Nem 
vagyunk a dologiul beavatva s igv nem ludjuk, miért 
liSrU-nl ez a kissé feltűnő áthelyezés V Talán a Veszclovszk y- 
|>cr miau V No. Iia igy volna, olég rassz lenne! Meri lm 
\ eszelovs/kyl lelmenlellék is. azért ö mjiga, Veszelovszky 
sem hiszi «|, hogy nem ludas sok minden nemzetiségi 
vétségben, amelyekért bármely órában meg lehelne öl 
lillnlelni. A Vágnjlielyen megjelenő „l'ovázske Noviny“. 
amelynek szerkesztőjét. Ilrnsovsky Igorl. csak a minap 
ilélle el a pozsonyi sajlóbiróság három napi államtog 
házra, emigyen Imcsuzlalja el (’lmdovszky kir. ügyészt: 
Mcjiis osak hiiládaílnn a világ, mondja bizonyára 
( ’hud.tvszky ur, amikor rövid utón kaláesesal elküldték 
Xyináról Rózsahegyre „a szolgálat érdekében." Mennyi 
törekvést, mennyi hazafias tüzel lánusiloM, inig Nyitra- 
megye mind a három lót orsz. képviselőjét a vádlottak 
padjára jutlatia ; mennyi fáradságaim és agyának meg- 
erőltetésébe került neki ez a hazafias munka, ugy hogy 
a Veszelovszky ügyében már erőtlenül szavalta: „az én 
hazafias lelkem elborul" — s ilyen váratlan, nem sejlel! 
jutalom. Oh, a mai időben már nem érdemes a becsü
letes embernek tisztességesen működni, ma a legbuzgóbb 
hazafiakat félreismerik s elmehetnek, — amint a 
N\iirai Közlöny mondja — Kukutyinbazabot, hegyezni, 
vagyis tolul: „Rózsahegyre lót krumplit |ni|)álni.“ így 
a jeles lót újság a magyar igazságszolgáltatás egy jeles 
liszt viselőjéről! No, hisszük és reméljük, hogy megjön 
meg ('hudovszkynak is a maga ideje, mi rokonszenvvel 
figyeljük hazafias működését.

Vasutasok segélymozgalma, lé. évi április hó
4-én nagy ihb szabású estélyre van kilátásunk Ruílkán. 
A miskolczi üzlet vezetőséghez tartozó alkalmazottak 
minden nagyobb állomáson mulatságot rendeznek, amely
nek jövedelméből azoknak a vasúti alkalmazottaknak 
árvái lógnak neveltetni, akiket valamely Italosét éri. 
mielőtt nyugdíjigényt szerezhettek volna. Az estély 
részleteiről annak idején még megemlékezünk.

Zólyommegye Rlmely emlékének. Zólyom vár 
megye midi heten tartott közgyűlésén Ktlrthy Emil főispán 
meleg szavakkal emlékezel! meg dr. Rimaly Károly 
beszlerczohányai püspöknek elhunytéról. Étiből az alka
lomból kiemelte az elhunytnak hazafi is érzelmeit, aki 
minden alkalmat ürömmel felhasznált, arra is, hogy 
egyházmegyéjének papságát a hazafias erények gyakor
lásara imzddsa. A vármegye közönsége Riinely püspök 
elhunyta fölött fájdalmának jegyzőkönyvben adóit 
kifejezést.

Esküvő, /aubér Bornál, a magy. kir. államvas
utak hivatalnoka, f. hó 8-án tartja esküvőjét Nagy Marton 
sliibnyai állomási főnöknek kedves és müveit leányával, 
Gizellával.

műkedvelői szinielöadások. Társadalmi éle 
tünk fellendülésének itjjnhh jeléről lehelünk említést.. 
Arról van szó, hogy műkedvelőink komolyan foglalkoz
nak avval a tervvel, hogy a műkedvelői előadások soro
zatát megkezdik, még pedig olyan méretben, hogy havon
ként rendezhessenek egyegy előadást. A legmclogebbou 
üdvözöljük ezt az elhatározás'., mely ha megvalósul, biz
tosítja a magyarság állandó tömörülését.

A Kassa-oderbergi vasút alkalmazottainak 
mozgalma. Rút lkai tudósilónk írja, hogy a Kassa-odor- 
bergi vasút ritllkai hivatalnokai és alkalmazottai tanács 
hozást larlollnk helyzetüknek javítása végett. Az érte
kezlet abban állapodott meg, hogy tekintettel a Ruttkán 
uralkodó drágaságra, mely a lakástól kezdve a legap
róbb élelmiszerre is kiterjed, hc.h/ipát lék engedélyezését 
lógják kérelmezni. E ezélból a főműhely, szertár, fűtő 
ház, osztály mérnökség és az állomási hivatalnokok köré
ből többen küldöttséggé alakulva, a múlt bél folyamán 
Budapestre utaztak, hogy ügyükéi Hdth l’é'er udv. lattá 
esős vezérigazgató elöl! előadják. Nagy reményük van 
hozzá, hogy Rálli l’éler vezérigazgató, aki már annyiszor 
megmulalta, hogy alkalmazottain.ik sorsát igazán szivén vi 
seli, most is minden lehetőt meg fog tenni arra nézve, hogy 
a Ruttkán alkalmazva levő vasúti hivatalnokok és alkal
mazottak sorsán enybiiseii. A küldöttségei Saager Korcncz. 
a főműhely főnöke vezette.

Magyar színészet. EiptószeiPmiktósról írja 
levelezőnk : Az észak magyarországi szini kerület társasága 
Hal nay Imre igazgatása alatt e héten kezdte meg nálunk 
előadásai i. Az. első elő adás okai a közönség tetszéssel 
fogadta és a régi megkedvelt tagokat lelkesen meglap- 
solta. Föltehető, hogy a pártolás még növekedni fo .

Oseh-tót ösztöndíjak. Hovorka Alajos, a 
..Slavia•'•bank föbiv..lalnoka, aki régelihen Turóczszcnt- 
márionhau, majd pedig Budapesten is volt banktisztviselő, 
lőht.oo koronás alapítványt lelt végrendeletében, amely

összegnek a kamatait felerészben cseh, felerészben pedig 
tót tanulok kapják, akik Prágában végzik tanulmányai
kat. Az alapítvány Kollár János tót költő emlékére a 
„Kollareiim- nevet viseli.

Kossuth kép. A vármegyeház nagyterme részére 
beszerzendő Kossuth' kép költségeihez való hozzájárulás 
ezéljábol többen műkedvelői előadást szándékoznak ren
dezni. Ennek, valamint egy állandó szinügyi bizottság 
megalakulása végett ma délelőtt 11 órakor a vármegye
házán értekezlet lesz.

„Zvolenské Novlny" czim alatt dr. Fajnor 
\ ladimir zólyomi ügyvéd egy társadalmi, politikai havi 
lapot indított meg, amelynek első száma 15)04. évi felír, 
hó ’Jd én jelent üteg. Előfizetési ára egész évre 1 kor. 
dO fillér.. Olcsó lap, mely arra van szánva, hogy a pán
szláv eszméket a zólyomi lótok között ferjeszo A lapról 
magáról, mely lelve van bombasztikus frázisokkal, mely 
csak ugy hemzseg a lót nép önérzetének fölköltésével 
és ezzel üsszofüggölog a magyarság elleni gyűlölettel, 
legközelebbi számunkban fogunk megemlékezni.

Rablógyilkosság Oroszországban. Filippa Samu 
kostyáni illetőségit, oroszországi házaló kereskedőt, aki 
az „Ország"' bardicsovi czégiiok bizományosa volt, a Imr- 
dicsovi határban, eddig ismeretlen tettesek megfojtották 
s elvitték a nála levő 000 rubelt, amelyet az illető 
a ezég áruinak eladásából gyűjtött össze. A gyilkosok a 
holttestet, a Bárdics'v melletti patak jegére téve, ttizfa- 
galvakkal betakarták. Az „Ország" ezég abban a Int
heti. begy Filippa áz áruért beszedeti összeggel megszökött, 
holléte után kutatva, 2 hét. múlva rájött a gyilkosságra. 
A meggyilkoltat Kostyánbau lakó özv. anyja gyászolja.

Kaffkáné Hegyest Mari Rózsahegyen. Bárodi 
Károly jól szervezett színtársulata Rózsahegyen több elő
adásra bérletet nyitott s e  héten megkezdte működését.. 
Kedden vendégjátékra ideérkezett Kaffkáné Hegyesi Mari, 
a Nemzeti Színház tagja. Fogadtatására megjelentek 
Szmrecsányi Arisztid, Eiptómegyc főispánja, Joób Marczel 
alispán, Angyal József országgyűlési képviselő, a városi 
hatóság tisztviselői stb. Első napon fellépett Dumasnak 
Food óra czimü szomorú müvében, szerdán Stuart Máriában 
a ezimszerepot adta és csütörtökön Szigligetinek A czi- 
gány-áb.au fellépett Rózsi szerepélien. A színház mind- 
barom előadásra zsúfolásig megtelt közönséggel és Hegyesi 
Mari kiváló játéka, művészies alakításai frenetikus tapsra 
ragadta a hazafias közönséget. Szerdán a művésznő tisz
teletére a városi szálló éttermében bankett rendoztetett 
melyen a főispán, az alispán és városunk képviselőjén 
kívül Lipfótuegye előkelősége resztvett; a szép számú 
közönség a késő éjjeli órákig együtt, mulatott az üiino- 
pejt művésznővel. Kaffkáné pénteken délben visszautazott 
Budapestre.

— Tót hazugságok. A „Slov. TyZdenik" vígan 
folytatja izgatását. Egyik utóbbi czikkéhon azt írja e 
lap, hogy a magyar kormány élén ismét egy Tisza áll, 
tollát azok a bizonyos húsos fazekak ismét divatba jön
nek. Ot év óta éhező piúczák fiirakodtiak az államnak 
már amúgy is kiszipolyozott, testébe. Mim éhes farkasok
nak tálkája, ugy esik neki a régi klikk az ö zsákmá 
nyának. A föispánságokat, a kormány tagjainak pajtásaival 
töltik 1)0. Orrocskákat, osztogatnak. Az ország legkitartóbb 
kiszipolyozóinak borzas fejeire bárói koronákat raknak. 
A nép lelkiismorete felébredt. tehát töltögetik a válasz
tási kasszákat. Mustrálják a közigazgatási tisztviselőket 
s az, akiben legkevesebb törvénytisztelő.' van, a legal
kalmasabb. Márczius végén a Házat feloszlatják s májusban 
uj választások lesznek. A legnagyobb szerencsétlenség 
érheti a tótokat, haliogy készületlenül találja őket ez a 
mozga'om. A taktikái nag;.on ügyesen kigondolták. A 
liberálizmus tudja, hogy a tót. nép lóereje az ö vallásos 
érzületében rejlik. Azt hirdeti tehát ez a liberálizmus 
a tót népnek, hogy a vallást és erkölcsöt könnyen vegye 
s hu ez neki sikerül, ha a nép vallástól, erkölcstől 
elpártol, a nép alábukik és a rabigába görnyed. A libe
ralizmus, tudja. begy a tót népnél a nemzetiséghez való 
hűség, az anynnyolv megbecsülése a polgári tisztesség 
biztosítékai. Hirdeti tehát a renegátságol. A liberálizmus 
tudja, hogy a mágnások, az idegennek az ö leghasznosabb 
szövetségesei, azért erőszakolja rá őket a népre.

Purlmestélyek iartattak Turóczszcnt márt ónban, 
meg Slubtiyafürdön. A Síuhnyafürdőn megtartott puritn- 
estélvnek czélja volt az ott felépíteni tervezel! izraelita 
im.aliáz alapját megvetni. Ez sikerült is, mert az igen 
látogatott mulatság 300 korona tiszta jövedelmet hozott. 
A tiiróczszcntmártoni estély jövedelmét pedig a szegény 
tanulók felruházására lógják fordítani.

Pánszláv perfldia. Igor Hrttsovsky, a l'ovázske 
Noviny czimü havi lap szerkesztője, kövér hetükkel, rit
kított sorokban ezt a ligyolmezíetést nyomatja lapjában : 
„ Tótok, ne olvasnátok pesti tót ujsdglapokat, ne fizessetek
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elő rajok, mert azokat a kormány tartja fenn, azok is a 
viayyarositás mellett vannak és tót szóval terjesztik azt.“ 
Mennyi hazugság és perlidia egy pár sorban !

Fütetlen várótermek czimü hírünkre vonat
kozólag a miskolczi üzlet vezetőség, arról értes'tbennUnket, 
hogy a várótermek fűtésére szükséges tüzelőanyag 
szabványozva van és azt a kiadó őr rendben meg is 
kapja, csak arról lehetne tehát szó, hogy a kiadó őr 
a várótermeket egyes esetekben talán nem kellőleg 
fűtötte, amely részben az ügyet az üzlotvezetősóg kollö- 
leg tárgyalta Erre csak az a megjegyzésünk, hogy 
vasúti szempontból elegendő lehet, hu a várótermek 
tüzelő anyaga szabványozva van, a közönség érdeke 
azonban az, hogy a szab vány ozott tüzelőanyag a kályhá
ban legyen. Különben megnyugvással vesszük az értesí
tést, mert reméljük, hogy panaszra tübl nem leszokunk,

Kdrházbál. A kórházból alkalmából teljesített 
fel ül fizetések közül kimaradott Friedniann Mór ruttkai 
gyógyszerész neve, aki erre a  czélra 3 koronát ado
mányozott.

Országos gazdatiszt! kongresszus. A nem- 
okleveles gazdatisztek országos egyesülete vasárnap, 
február 28-án, Budapesten, a váczi-utnzai városháza tanács
termében Szluha István orsz. képviselő elnökletté alatt 
választmányi ülést tartott. A felolvasott igazgatói jelentés 
szerint a Nemokleveles Gazdatisztek Országos Egyesülete 
ugy vagyonban, mint tagokban rohamosan gyarapodik 
és pedig azért, mórt az egyesület lelkes akcziót fejt ki 
az általa képviselt gazdatiszti osztály jövőbeli érdekei 
körül, a merőben hibás törvény revíziójának legerélyesebb 
sürgetése, a nyugdíj- és segélyügy szervezése stb. által, 
jelenbeli érdekeit pedig különösen az állásnélkülieknek 
mielőbbi alkalmaztatásokba s hozzá: minden költség 
nélkül való juttatása által islápolja. A sok ezer magyar 
család elzUlléscnek megakadályozására vállalkozott egye- 
stilet ezen a legutóbbi választmányi ülésen is jelét adta 
bivatottságának azzal, hogy Merza Márton igazgatója 
által indítványt tétetett, amely szerint az országos egye
sület tiltakozik az 0 . M. G. E. által propagált meg
lehetősen reakeziós izü, a Bach-korszakra emlékeztető 
különleges „vizsga" intézménye ellen és a szerzett jogok 
tiszla elvének érvényt szerezni akaró országos gazda- 
tiszti kongiesszust liiv össze Budapestre, liusvét másod
napjára. Ezt az indítványt a választmány egyhangúlag 
elfogadta és nyomban ki is küldte a szervező és rendező 
bizottságokat. A szerzett jogok megmentésére Magyar- 
országnak összes gyakorlati gazdatisztei és a szintén 
erősen érdekelt földbirtokosok és bérlők is tel fognak 
hivatni, hogy a kongresszus súlya a nagymagyar társa
dalmi érdeknek megfelelő legyen. A kongresszus védői 
tisztére az ország több kitűnőségét fogják felkérni.

Leopold Gyula, az „Általános Tudósitó" szer
kesztője és hirdetési irodaagilis tulajdonosa, ismét nagyob- 
bitotta elsőrendű irodáját. Ugyanis Sándor Mihály fel. 
szerkesztésével „Sportújság" czim alatt sokat ígérő szak
lapot imlitott. Eeopold Gyula vállalatát 9 éves fennál
lása alatt igazán magas fokra emelte és nagyszabásúvá 
tette, mit élénken bizonyít az is, hogy e megbízható 
irodában 23 ember van alkalmazva és üzletfelei közé 
nemcsak Magyarország, liánom a külföld legelőkelőbb 
és legnagyobb hirdetői is tartoznak.

-  Aki kertjét szereti, szép virágokat és kitűnő 
konyhakerti terményeket akar, az fedezze magszük- 
séglotét Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkereske
désében Budapesten, Roltenbiller-utcza 33. A ezég idei 
árjegyzékét, mely 22t> oldalra terjed, kívánatra minden
kinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék az általánosan is
mert, világhírű, kitűnő magvakon kívül, még a különösen 
érdekes és meglepő konyhakerti- és világújdonságoknak 
egész sorozatát is tartalmazza.

Szerkesztői üzenetek.
--  Felsöturcsek. Nemes és jó  szivére valló kezdeményezé- 

| sénck a legjobb sikert kívánom. A nyilvános felhívást azonban 
nem tartom ozélravozetönek, mert a közönséget egy beteg em- 

I bér baja alig érinti. Ezt csak azok tudják méltányolni, akik az 
I illetőt ismerik és munkásságát becsülik. Meg azután tekintettel 
I a/, illetőnek társadalmi állására, bajos is lenne a nyilvános gytij- 
I tés. Tessék megpróbálni ismerettsége körében. A nyugtázásra 
í szívesen vállalkozunk. Különben kedves soraite Ikllldtcm Hbányára 
I illetékes helyre. Azok tehetnek pártfo g ó jáért — ha akarnak. 
Szives üdvözlet — Zsolna Mind a három megérkezett. Köszö
nöm. I.egközelebb sorra kerülnek, liusvétra valót kérünk. — 
Gr. Briesztya. Azt a bizonyos dolgot vizsgálja meg jól és szerez
zen biztos adatokat, mert az igen súlyos vád, amit ha közlünk 
azért helyt kell áliani. Jó lesz ez később is, a mikor már biz
tos adatai lesznek.

Felelős szerkesztő : Ite i-e e / . fá y ii ln .  
F ő m u n k a tá rs i I t i i n l i  J i i n o s ,
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gORFOGYASZTÓ KÖZÖNSÉGNEK!
* *  A toluamegyei gazdasági egyesülőt által 
ki tüntetet t  szöllömben termett su hektoliter £

SZEMEI m m U {
kicsinyben; hektónként 32 koronáért, bér
mentve bármely vasúti állomáshoz szállítva, 
utánvét mellett küldök. Kiváló tisztelettel

TAUSZICA.
I E 3 1 á , í ó . s i t ' 6 n ő
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a ki ilyen minőségben már alkalmazva volt) 
füszerkereskedésben. magyarul és németül 
beszél és ir, rögtön felvétetik. Mérsékelt [ 
fizetési igényekkel 
ellátott ajánlatok

czimére küldendők Ruttkára.

Á lla to r v o s o k n a k .
Tavas zi  Has z onál l a t  ös s ze i rá s i  űrlap
magyar-tót nyelven, valamint a többi magyar- 
bit nyomtatvány kapható kiadóhivatalunkban.

Meghívás
a Turóczmegyei két. betegsegályzö pénztár
t. ez. kiküldöttjeinek f. évi márczins 13-ríll 
(esetleg márezius 2(»-án) délután 2 órakor 
Turóczszentmártonban, az Ipartestület helyisé

gében (9. házszám) tartandó

Műfogak és fogsorok 
arany és kautsukban. a
Müfogak és fogsorok szájpad
lás nélkül (ngy rév. hídmunkák).

Arany és platina koronák. 
Csapos..£qgak.“ Javítások..

MiadeltnemU f o g  t ö m é s e k
. . ,’ s ez év elejétől kezdve . . .

p o rc z e llá n  tö m é s e k
is eszközöltetnek. — Egész fog
sorok egy nap alatt, javítások 
fél nap alatt készíttetnek el,
tekintette! a vonatösszeköttetésre.

Medicináé universae

*  D r .  K o h ó t  J á n o s
y  Turóciszentmárton. \

íü'ltnii levő átjátszott

z o m . O  r  £ L

K é r j e n  m i n d e n k i

saját érdekében

Valódi uafhreiiter-féle

Kneipp-maSáta kávét

csak nly csomagokban, a melyek a 
Kneipp páter védjr-yet és u Kath- 
reiner nevet viselik, és kei álje gondo
san a silány utánzatok elfogadását.

120 koronáért cindó. Fél ár készpénzben, a 
többi lefizetésre. Megtekinthető Zrínyi K.-nál 

Helyben.

IX. rendes közgyűlésre
Tárgyak:

1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság 
jelentése és az 1903. évi zárszámadások be
terjesztése.

2. A felügyelő-bizottság választása.
3. 3 rendes (1 munkaadó, 2 munka vevő) 

igazgatósági tag választása.
I. 1 rendes (munkavevü) és I pót (munka- 

vevői békebirósági tag választása.
•'». Indítványok, melyek a közgyűlést meg

előzőleg legalább 3 nappal előbb az irodában 
beadandók.

Turóezszentmárton, 1904. márezius 4.
Az igazgatóság.

Füstölt sertésfej, köröm, csülök, száraz sertésbörke 
kapható Krausz Vilmosnál, Budapest, IX., Gubacsi 
ut 29., a Sertésvágóhidnál. Postacsom ag 41 'a koro
náért bérmentve. Úgyszintén minden hentesipar 

szükségleti czikk.

Egy turóczszentm ártoni vendéglőbe

tanulónak
felvétetik magyarul és tótul beszélő 13—15 éves fiú. 

Czim a kiadóhivatalban.

[
P  é  n  z  t,

moIi Iiitvonkiiit lóim koronáig kereshet
mindenki tisztessegesen minden szakismeret nélkui. 
Küldje lie eziméi K. -lüő. jelige alatt a következő 
e/.Imre : Annoncen-Abteilung des ..Merkúr" Mannheim

A hölgyvilág

PERLZWEIO J. órás 
ésékszerész Ruttka. 
Nagy raktár arany- 
ésezüstnemüekben, 
fali-észsebórákban.

A Richtor-fóle

LINIMENTÜM CAPS. COMP.
H o r g o n y  - P a in  - E x p e l l e r

egy régi kipróbált liázmzer, a mely már több mint 
33 óv óta meglii/.liatii hodörzsolésGI alkalmaztatik 
koszvenynel. csuznal és meghűléseknél.
In té s . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
-------- óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban .1.,Horgony" védjegygyei ós a„Riell»r"ezég- 
jegyzéssel foga ijuuK el. — NO f., 1 k .-10 f. ós 2 k. 
aiban a legtöbb gyógyszertárban kapható.
Köraktái T ö rö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél ¥/ 
B u d a p e s te n .  V

JFtiouter F. A.t i .  és  tá r sa ,  íj
eftez. ee '.-.'.r. -..'.vari ez&Ultfik. ^  1

H u t l o i m n d t .

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

es Schönaich Viktor gyógyszertárában Zniováralján.

Mirigydaganatoknál, górvé lynel. angol betegségeknél, bőrkiütéseknél, 
köszvényne!, csuznal, torok- és tüdöbetcgsegeknel. idült kohögésne. 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegénk gyermekek részére ajánlóin az 

általánosan kedvelt es sokat használ!
í i l i i i s c i i -  J ó d  v a s ~

csuk a-máj-olajai.
A legjoub és leghatásosabb csukamájolaj. <:> ogynejéie nézve fölül- 
múl minden hasonló kés/.i'Uléliyl es ifjabb gyógyszert. Ize fölölti* 
tinóm és enyhe, miért is úgy gyermekek, mini i'clniiltck szívesen 
szedik és könnyen emésztik Az utolsó évi liaszn il.it kit. 120.000 
üveg l-gjold. bizonyítéka jóságának és kedvelts.-gének. Szanio. 
elismerő és köszönő level Ara 3.5J es 7 korona, utóbbi nagvsag 
hosszabb baszuálntnál előnyösebb. A beszerzésnél lessék ligvelul 
a gyáros czegére : I .h Iu im o u  gyógyszerész. Bréma Kaphaio . 
Vidékén : Gazdik János gyógyszertárában Kórmóczbányan cs Toper 

ezer Sándor gyógyszertaniban Turocz-Szen. marton.

részére!
Minden t. hölgy S ,,a: maga 
minden divat szerint, i.-i. i 
-ág nélkül k.--/nli.-!i ruháját 

-  . ■'/ igazítható női derék-
szabászati készülék 
I> • ■'•1 "lelkid. i,o_ i szabá- 
szati r a j z o t  megtanult 
volna. I.

s z a b i  l y o z h a t ó .
Akadémiailag vizsgázod. Szamos elismerő iratok

Egy készülék ára  3 korona.
Utánvét mellen: l'íámei mellell
.Minden kulliirallninli.i

•lalm
Főké ■ F.i

0
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0

‘0

0
■O
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Schicht-szsppan
aj
>•H

A
o
T3
a

-  v a g y  ----- . .  .

.1 © ff y  «  y c i
; legjobb, legkladösabb s ennélfogva 
, Icgolcsübb scappan. Minden 
i káros alkatrészektől mentes.

„ k  u  1 c

E. D R E C H S L E R ,
BÉCS, VI 2. '

Képviselők
Liniengasse 18.

"inden ii-li seg ho„ keresi ■tnek.
!!

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó i
B evásá rlásná l különösen arra  ügyeljünk, hogy §  §  
m inden darab  szap p an  a ..Schicht névvel és f  1 

a  fenti védjegyek egyikével legyen ellátva. •  •

kiadótulajdonos: őzv Moskóczl Fcrenczné Nyom. a turúcmontmárloni magyar nyomdában. - Moskóczi F -né.
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