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Választási mozgalmak Turóczban.
A sziicsiiny-tiiróczszeiilinúrtoiii kerület 

választó polgáraihoz.
Tisztelt választó polgárok 1 Most, midőn a 

rohamos politikai események következtében az 
országgyUlés feloszlattatott és én megszűnők az 
Önök bizalmának letéteményese lenni, köteles
ségemnek tartom, hogy tisztelt polgártársaimnak 
bizalmukért köszönetét mondjak.

Szerettem volna személyesen szólani tisztelt 
polgártársaimhoz, azonban, sajnos, gyönge egész
ségi állapotom úgy ebben, valamint a politikai 
életben való további közreműködésben megaka
dályoz.

Közel 25 esztendei, kétszeri megszakítással, 
voltam oly szerencsés a tisztelt választó polgárok 
bizalmából a zászlót, amelyen a tiszta hazafiság 
igéi fénylenek, az állambontó törekvések ellenében 
diadalra juttatni.

Mindig igyekeztem a reám hárult feladatnak, 
a legjobb tehetségem szerint, megfelelni. Mulasz
tást ha elkövettem, ne akaratom hiányának, ha
nem folytonos betegeskedésemnek tulajdonítsák.

És most, bár a tényleges politikai küzdőtér
ről vissza is vonulok, a zászlót és a tábort, amely 
alatt és amelyben eddig küzdöttem, el nem hagyom. 
Hii maradok ama elvekhez, amelyek bennünket 
összehoztak, a haza szent nevében összefor
rasztottak.

Fontosnak vélem ezt hangoztatni a jelen nehéz 
viszonyok között annál is inkább, hogy isméi 
lelkesedéssel, törhetetlen egyetértéssel sorakozzunk 
a régi zászló köré, régi buzgalommal uj diadalt, 
dicsőséget arassunk a . haza ellenségei ellenében.

Tartsanak meg továbbra is szives emlékeze
tükben, aminthogy én is mindig csak hálával fogok 
visszaemlékezni e kerület minden polgárára.

Kelt Budapesten, 1905. január hó 5-én,
hazafias üdvözlettel

báró  Révay Gyula.
A szuesányi választókerület polgárait ezen bucsuzó- 

levél minden esetre sajnálattal tölti el, mert báró Révay 
Gyulában az igaz magyar szabadelvű föurat ismeri és 
iiazteli.

Ezen tudatban választotta őt meg képviselőjévé 
1901-ben másodízben, amikor pedig a tót nemzetiségi 
jelölt Mudrony Pál érdekében hívei élet-halál küzdelmet 
vivtak meg. Báró Révay Gyula neve azonban diadalra 
juttatta a magyar párt zászlaját, amely körül szívesen 
csoportosultunk, mert tudtuk, hogy a liberális eszmék
nek mindvégig önzetlen harezosa marad.

És ebben nem is csalódtunk. Báró Révay Gyulát 
a csalóka jelszavak nem tévesztették meg, Hűségesen 
kitartott a szabadelvű eszmék mellett és nem követte 
azokat sem, akik a mai sajnálatos politikai eseménye
ket személyes gyülölségükkel nagyrészben szították és 
a mai helyzetet megteremtették.

Ezért a szuesányi választókerület polgárai báró 
Révay Gyulának őszinte köszönettel tartoznak, mert 
szilárd jelleméből kifolyó állásfoglalásával választókerüle
tének nyugalmát is megőrizte.

Erre pedig nekünk mulhatlanul szükségünk van,
Amikor pedig báró Révay Gyula előbb közölt 

búcsúzó levelében egyben azt is kijelenti, hogy a jövőre 
nézve mandátumot nem vállal, ezt sajnálattal bár, de 
kénytelenek vagyunk tudomásul venni, mert hiszen 
mindannyian ismerjük ezen elhatározásnak indító okát: 
báró Rcvay Gyulának évek óta tartó gyengélkedését. 
Az igazságnak tartozunk azonban vele, hogy amidőn 
volt képviselőnk minden érdemet szerényen elhárít ma
gától, : ót mulasztásainak elnézését kéri, kijelentsük, hogy

báró Révay Gyula gyengélkedő egészségi állapota miatt 
nem vehetett ugyan oly tevékeny részt politikai és tár
sadalmi életünkben, amily mértékben azt maga is óhaj
totta volna: azonban sokoldalú összeköttetése és befo
lyása révén mindig ott volt, amidőn Turóczvármegyének, 
választókerületének, vagy akár egyes választóinak érde
kéről, azoknak megóvásáról volt szó.

És ezen az utón talán többet is tett, többet is 
használt kerületének, mint azok a képviselők, akik hang
zatos frázisokkal hazabeszéltek ugyan, de aminek gya-' 
korlati értékét a választókerület nem látta.

Amidőn tehát báró Révay Gyula a képviselői mű
ködés teréről visszalép, ezt nyugodt lelkiismerettel teheti, 
mint olyan férfiú, aki kötelességét becsülettel és tánto- 
rithatlan kitartással teljesítette.

A szuesányi kerület választói ép oly szeretettel és 
ragaszkodással fognak az ő személye iránt viseltetni a 
jövőben is, mint viseltettek irányában képviselői műkö
dése alatt.

Ezzel a tudattal és meggyőződésben válunk cl 
tőle és vesszük föl az alkotmányos harezot.

Justli Ferenci! beszámolója.
Justli Ferencz, a stubnyafürdői választókerület 

közszeretetnek örvendő képviselője, ma délután 2 órakor 
Stubnyafürdön fogja megtartani beszámolóbeszédét.

Erre vonatkozólag a következő értesítés ment szét 
a választókerület polgáraihoz:

Kerületünk országgyűlési képviselője, Justli Ferencz 
ur, Stubnyafiirdöben a gyógyfürdő nyári éttermében f. 
évi január hó 8-án délután 'ÜesZáTriottfoénédcí
fog mondani, amelynek meghallgatására t. Czimedet 
ezennel meghívom.

Kelt Stubnyafürdön, 1905. évi január hó 2-án.
Reviczky István.

Mint értesülünk, a választó polgárok a zord idő
járás daczára is tömegesen készülnek a beszámoló- 
üeszéd meghallgatására és egyben a jelölő gyűlés meg
tartására, mert a választókerület minden egyes polgárának 

hő óhajtása, hogy Justli Ferenczet, aki teljes 
erejének és nagy tehetsegének és minden befolyásának 
latbavetésévei képviselte a kerület és minden hozzá
forduló választónak érdekeit — a jövőre is megnyerje 
a képviselői mandátum elfogadására.

Akik a helyi körülményeket ismerik és tudják, 
hogy Justli Ferencz mit tett választókerületének érdeké
ben, azok teljesen igazoltnak és jogosultnak minősítik 
azt a lelkesedést és ragaszkodást, atnelylyel a választók 

még azok is, akik más politikai meggyőződésben 
élnek — személye iránt viseltetnek.

Benső, családias jellegű lesz tehát a mai beszá
moló, mely jó alkalmat szolgáltat arra, hogy a kerület 
választói volt képviselőjük és jelöltjük iránt táplált sze- 
retetüknek kifejezést adjanak.

Mozgalmak a szuesányi kerületben.
Amint Ilire ment annak, hogy báró Révay Gyula, 

kerületünk eddigi képviselője a jövőre mandátumot nem 
vállal, a kerület vezető fértiai egyhangúlag báró Révay 
Simon felé fordultak és elhatározták, hogy őt fogják 
felkérni a jelöltség elfogadására.

Báró Révay Simon testvéröccse báró Révay Gyulá
nak. U is itt született Turóczmegyében, Kisselnieczen, 
a Révay-családnak ősi kastélyában. Itt nevelkedett tehát 
közöttünk mindaddig, inig egyetemi tanulmányai innen 
el nem szólítottak, az érintkezést azonban fentartotta 
mind a mai napig, akkor is, amidőn megnősülve 
Tajnára, birtokára költözött át.

Révay Simon bárót azonban nemcsak mi ismerjük, 
de mint a főúri körök kedvelt tagját emlegetik öt széles 
e hazában, aki élénk társadalmi tevékenységet fejt ki 
és jótékonyságával már rég magára vonta a közfigyel
met. Úgy tudjuk azonban, hogy Révay Simon báró 
nemcsak a főúri körök társadalmi mozgalmaiban vesz

részt, de Tajnán is részese a község minden társadalmi 
megnyilvánulásának. Gondot fordít a községi életre, 
elnöke a tűzoltó egyesületnek stb. stb. Ismeri tehát a 
nép életét és igy tudhatja azt is, mily teendők várnak 
a nép képviselőjére.

Általános örömet keltett tehát az a hir, amely 
tudtunkra adta, hogy Révay Simon báró hajlandó a 
jelöltséget elvállalni.

Révay Simon báró folyó hó 6-án délután érkezett 
Turóczszentmártonba sógora, Berchtold Kázmér gróf, 
Justli Ferencz és unokaöccse, Révay László báró tár
saságában.

Jövetelükről csak kevesen tudtak, de azért még is 
számosán jelentek meg a pályaudvaron fogadtatására, 
akik nevében Beniczky Kálmán alispán üdvözölte a 
bárót néhány meleg szóval. Majd a Magyar Olvasókör 
helyiségébe vonult föl a társaság, ahol szintén a leg
melegebb fogadtatásra talált a báró, aki szeretetremél- 
tóságával azonnal meghódította mindazokat, akikkel 
megismerkedett. A délután folyamán több látogatást tett 
és folytatta a látogatásokat szombaton is.

Jelölő gyűlés Turóc/.szeiitmilrtonban.
A szuesányi választókerület nevében Dávid Ferencz, 

ifj. Bulyovszky Simon és Michnik Gyula aláírásával fel
hívás adatott ki, amely szerint a képviselőjelölés czél- 
jából ma, vasárnap délután 2  órára a magyar kaszinó 
helyiségébe az értekezlet egybehivatott.

Semmi kétségünk benne, hogy a jelölő értekezle 
egyhangúlag fogja báró Révay Simont a jelöltség elfo
gadására fölkérni, valamint teljes meggyőződésünk, hogy 
Révay Simon báróban a szuesányi kerület olyan kép
viselőt nyer, aki teljes erejével fog arra törekedni, hogy 
kerületének, választóinak érdekeit minden irányban 
megvédje és elősegítse. Biztos a reményünk, hogy össze
köttetéseit, befolyását a legmesszebb menő mértékben 
fogja gyakorolni, valahányszor arra választói fölkérni 
fogják.

Ily körülmények között a legnagyobb bizalommal 
nézünk a választás küzdelme és eredménye elé, amely 
reményünket még az sem zavarja meg, hogy a tót 
nemzetiségiek ismét Mudrony Pállal próbálnak szerencsét.

Révay Simon báró ma, vasárnap este Ruttkára megy 
át, hétfőn Ruttkán tesz látogatásokat és valószínűleg 
ott tölti az estét is. Meglátogatja ezután kerületének 
minden községét, ahol bizonyára mindenütt oly lelkes 
fogadtatásban lesz része, mint amilyent kiváló egyéni
ségénél, sok szép személyi tulajdonainál fogva meg
érdemel.

Előre!
Egyszer egy szultán nagy gyémántot találván, 

(Irágaiuivli topázszelenczét készittotett hozzá. A napkeleti 
fejedelem összehordta szenátorait, hogy megmutassa nekik 
a ritka leletet. Bek Ilid ülte őket egy sötét szobába, hogy 
nézzek meg, mint ragyog, mint világit a homályban a 
drágakő. A bölcsek bementek, de mikor kijöttek, a 
szultán nagy felfedezést tett. A bölcsek valamelyike el
lopta a gyémántot. Mivel senkit nem akart megbántani, 
.le drága értéktárgyát vissza akarta szerezni, a próféta 
ivadékó kérte az ország nagyjait, menjenek vissza s a 
ki zsebre vágta a csodás jószágot, szépen tegye helyére. 
A vének visszamentek a besütétitett szobába s mi lőtt 
a vége? Az, hogy a tolvaj nemcsak hogy vissza nem 
lelte a gyémántot, hanem még a topázszelenczét is 
magával vitte.

Szakasztott ez az eset ismétlődött meg a magyar 
nemzeten. N őit egy nagy gyémántja, a parlamenti szólás- 
szabadság. Lelketlen honboldogitók addig-addig babrál
lak vele, mig cl nem tltnt a kezeiken a technikai ob- 
strukezió százróllt redöi közé. a  miniszterelnök kérve 
kérte őket, adják vissza a nemzet nagy kincsét. Nem 
adták s e helyett mi történt? ,Az, hogy a gyémánt



F e l v i d é k i  H í r a d ó

ineglieosultyülon értékű tartálya*, Hintát a parlamentet, 
annak méltóságát, mindenét is elsikkasztották.

Választások előtt áll a nemzet. A kérdés az, hogy 
akarja e visszaszerezni legdrágább értékeit. Akarja-e 
az igazi szólásszabadságot, aknrja-o a annak igazi kere 

élkIII koldusnál kok
dusabb ez a nőimet é .  arra van ki,hennáivá, hogy11 to, miiulenUtt rág,_ lorjomkodlk. MllBKOU

beteg kikőzölgésokkol telitott légkört alkotott; az orszá
gos életnek nagy részét hazugsággal, alattomossággal, 
jollemtclenséggel, renegálással, elszakadozással töltötte 
el. És a „morál insanityM ocsiuány levegője nem hagyta 
■■i'itrát s/llk határok közé szorítani, de mint lovugönok. 

•  '*•*> -ólá^aHiidsáBO, »k,u.,a.o .  W  - J  , llalolni,  Betalolt „a ...ás s á r ik b a
*■ a iiarlaino,,!. » « 1 . I  ”  mi„do„Ut, rág, .ó v a k o d ik , khlu.go.l ,  UmlmalU.-

\  T  J  J Z  h l ,  l ó k  hovhi ay, alacsony syonvo.lélyoko.. ........... . csak
J.engjolorsyág ro ,, ullJ„zék szerin,, ogósyan rósyllnkra volt olökósyilvo, a .nsykos a,ősink, „moly a

iA,„n na,bor a/uaban no a.i fejünkre volt önlendíí, Ihnloaok a.ostayU sszosim -
! ; S „ » k i : l ; o r f r S ; o j 6 “ i : X o k k a , ,  .......... ió-
lésekkel dolgozik. Ne hagyja magát megtéveszteni, ne vezetők és elölmonők foieue.

De még elviselhető volna ez. ha csak a szidalma
záson fordulna meg a dolog; azonban itt szó van immár 
az ország, az állam, a társadalom egész állapotáról. A

engedjen másokat se a tévedések utjain tántorogni. Külö
nösen az intelligonczia kötelessége ez. Az intelligencziáé,
melynek meg van a kellő műveltségen alapulójképosségo,
hogy megkUlönbözíosso a valót a valótlantól, a helyeset, „morál insanity“ tettei hullnak egymásután. Az (döbbeni 
Udvtlsot a helytelentől. A magyar társadalom mllvolt | szántban voyérorikkbon hoztuk a troacsnaianoyoi iskola, 
osrtályalnnk In,/.alias lobulata lolviligosibini a homályban j rondolotaok, orklllcslolcnségcaek liisonyiiékát. Most 
botorűálóknt, hogy melyik ay ignyság ólja. | megint ZólyommogyéMI átkozik hozzánk a „morál

„ , . o . nnortt;.. imp-v az in - ! insanity* •nek egy tette. Repási Mátyás dr. (azelőtt De
De nemcsak a taza s g P*‘ _ ‘’ . p»ran-1 csllletos atyai néven Repká nak hívták) zólyomi alispán,

,ol goacymveSoyy,! ,aaSt a lo v,Ugn a menlak... U » n  ^  J  ....., „ l6t hirdetéseket.
csalja azt az int.il.goacza, imerdo « ,s. Ara, )  ^  | ^  és Zólymába,,, bal a    jelen-
h«s o ..................gyarmrsadal°aa,ak gy 61i01ly r t o  „yolvot, . a k i .  m ayya. Mr-
értelmiség, vagy a lelketlen, gyűlölködő, selejtes etem
intézze. Hokuba az intolligeneziának, hogy a parlament 
megteremthesse ama reformokat, a nemzeti élet minden 
terén, amelyek alapján erkölcsileg és anyagilag igazán 
boldogulhat ez országban mindenki, aki dolgozik? Mind
egy az inlclligencziának, hogy komoly, kitartó munka 
mellett megerősödik-e az ország annyira, hogy mind

dőléseket szabad használni"
És igy a polgárság többi részének nem kell tudnia, 

mi liirdetíctik. Nos, vájjon nem omlckezlet-e ez már a 
bolondok házára?

És igy folyik az mindenütt, mindenben. Nos, van-e 
csodálni való azután a többi bolond tettekben, az erkölcsi

születet s odaszólt a fiuknak
--  Ne hagyjátok az ellenség kezén!
A bősöket megac/.élo/.ta ez a felhívás. .Szurony

szegezve rárontottak az ellenségre és megmentették, ami 
szivüknek oly drága volt.

A nemzet legdrágább kincse, a parinmentárizmus 
egy lelketlen kisebbség karmai közé került. Uj branyiszkói 
bősökre van szükség, hogy megmentsék a nemzőt szent
ségét.

Előre, magyarok !

Murai iusunity.
A Nár. Nov. egyik utóbbi számában ezeket olvas-

több és több olyan intézményt állíthasson, melyet eddig betegség nyilvánulásain ? Midőn egyszer megengedik, 
fájdalmasan nélkülözött az ország lakossága. Nem sőt dicsérik a bolondozást, az ogyik irányban, meg i
lehet ez közönyös az intelligencziára nézve. Ellen- j állítják a Dblondo/ást más irányban som. Midőn a
kezőleg. De ha igy van, akkor igaz lelkiismerettel vé-jiáz egyszer befészkelte magát e testbe, rángatja majd 
gézzé is, amit a liazafiság, de a nemes önérdek is pa- az összes tagokat.
rancsol. Siessen segítségére ama lelkes férfiaknak, kik. Midőn egyszer megengedik a répának, répáeskának 
a küzdelemben az igazság zászlóját lobogtatják. és czéklának, hogy a természetet, villával Űzze el, ren-

Negyvennyolczban Hranyiszkónál kemény küzdőiéin deletekkel sértegesse az emberek lizozreit, ott ma-holnap 
volt. A honvédeket szorították. Hogy lelket öntsön ho- felfordulás keletkezik, hogy az összeseknek égni főj
léjük a tábori pap. az ellenség sorai közé dobfa a fc- a fejük.

Nemzeti, vad, egyoldalú sovinizmus oly soknyelvű 
országban, mint Magyarország, kell, hogy széttörjön min
den kapcsot és abroncsot. Csak erőszakosan tart mindé/ 
együvé, első Ütés és lesz elég cserép."

Eddig a Národoip Noviny vezető czikke.
Morál Insanity ! * Vájjon tudja o hát a tót atyafi, 

aki ezt a jeles förmedvényt me.gcselekedio. hogy mi 
hát valójában az a Morál Insanity? Aligha! Mert ha 
tudná, úgy nem a magyarságot s ennek sovinizmusát 
vádolná meg velő, hanem önmagát és azt az irányt, 
amelyet a Nár. Nov. követ.

Vagy llát kinek ép és egészséges, kinek fogyató 
kos és beteg az erkölcsi érzék**, azé a magyar köztiszt
viselőé, aki Magyarországon a magyar faj fölényének, a 

Suk : .Magi, aPeslcr bíojil "decz. 4-,líi SKá,i,ábcn beismeri, j ll*aEJ'Iir »?«■* 'Urvénylm is ikla'olt jogainak fe.vrk«lk 
hogy nincs a fold kerekségén más „Ir ország, amelyik-1él'íén .vl *»«■*"'- ~  «W* !'™kc * 141 »V»««k** :lkik
ben fényes .......al annyi hazairuló, gazember, pimasz j" íí" " ™ 1* Magyarországon lói, „láb, raez, német, rulbén.
járna keíne, mini Magyarországon, midőn ugyanis olvas- W " *  » k' ,ulli»  «**  'őrségnek
suk az njságor, halljuk az országgyűlési beszédeket, a | s e - n<JII,Mlek"<’k“ és "J,° lvUk"‘!k «g)™kint, kUlOn- 
lisztcll képviselő urak közbekiállásait, a tünteti) utcza!kulön )°S°kat arrogálják. „molyok csak az
kihívását. Mindenki versenyezve bazaárulózza, gazembo-1 ““W 5 > »•* /"  nemzetet, mint ilyent és a magyar 
rezi és kisebbíti egymást. nyelvet, mint i>z állam hivatalos nyelvét megilletik ? No

Uraim! Ez nem véletlcnség, ez nem is Iréfa, „ ! ' lc ",illllcz mi« » beleg a g g v M  produkluma. De 
haragnak és gyűlölőinek pillanatnyi Hitte som. Ez „morál | határozottan togyatékos és boteges erkölcsi lellogásm 
imanityu-jn (erkölcsi romlotlság, kór) a mi közállapotaink. valk "likor » lí" vesérférüsk és sajtójuk merész hazug
nak, a mi nyilvános életünknek, uralkodó közvélotné-1s»?ok *• rágalmazások állal igyekeznek félrevezetni,
nyűnknek, az uralkodó társadalmi hangulatnak, divatnak, 
szokásoknak.

Kezdődött az ilyképen: a hazaárulásra előjoguk 
volt mindazoknak az embereknek, akik ellenfálltak a 
magyarosításnak, sót azoknak is, kik egyenesen tisztel
ték és szerették a nyelvüket és nemzetiségüket, ha az 
véletlenül nem volt magyar. Erővel be akarták verni a 
köztudatba, hogy a hazafiság és a magyarság nemcsak 
rokon, de azonos fogalmak, állító és tagadó értelemben: 
magyar -- hazafi; nem magyar =  nőin hazafi. A haza- 
fiatlanságtól az árulásig csak egy lépés van.

És minthogy mi nem magyarok abszolút, többség
ben vagyunk az országban, eszerint a hazaárulás fogalma 
óriási nagy alapot, aljat nyert. Hogy a dolog még érdé 
kesébb legyen, a hazaáruláshoz még egyéb sallangot is 
aggattak: a pánszlávizmust, dákórománizmust, omladi 
nizmust stb.

A magyarizmusnak egyedüli hazafias csodatevő szer 
nek való hirdetése, egy nemzetiségnek a hazafisággal 
való azonosítása, a telkeknek arra való kényszerítése, 
hogy egyedül azt tekintse hazafiasnak, a mi magyar, 
minden egyebet s ebből az egyébből jóval több van 
liazafiatlannak, árulónak, ártalmasnak, - -  miazmákkal,

ámítani a tót népet és ádáz gyUlölscg szi'ásával .iparkod 
nak fölkelteni és ébren tartani a tót nemzeti öntudatot 

egységes magyar nemzet, a közös haza rovására.

A felvidéki tót nép küzga/.dasági 
viszonyairól, 

n .

A felvidéki nemzetiségi mozgalom szitásával is 
leginkább a közgazdasági viszonyokra való hivatkozás 
az az „argumentum ad hominem", melyet leginkább 
használnak s amely ritkán téveszti czélját. Es ez igen 
fontos ok, hogy a felvidéki közgazdasági kérdések sike 
rés megoldását óhajtsuk s annak módjai vei s eszközeivid 
behatóan foglalkozzunk.

A felvidéki lót nép túlnyomó részben mezőgazda
sággal foglalkozott s foglalkozik ma is Csak ott, ahol 
a kis kiterjedést) határ nem volt képes táplálni a sűrűn 
épült s lakosságban gazdag községeket, kezdett a nép 
házaló kereskededéssol és iparral foglalkozni. De az 
otthon hagyott családtagok művelik a termőföldet, fog
lalkoznak marha- és juhtenyésztéssel, folytatják a gaz*

dálkodást. A szántóföldek ára termőképességükhöz ará. 
nyitva sok vidéken igen nagy. minek oka egyrészt az 
hogy a nép megtakarított filléroit leginkább a földbe > 
tokba szokta betoktolni, másrészt pedig, mert aránylag 
kevés a kisebb szántóföld, ft mennyiben a halár tetemes 
és rendesen legjobb részét a nagybirtokos táblái fog. 
lalják el. A szántók minősége még a jóknak nevezett 
határokban is I - V .  köz! váltakozik s uz ismét oka a ; 
szántóföldek szerfölött'! felaprózásáimk. Miután az örö* ; 
kösök nem szeretnek beleegyezni, hogy egyik a másikat > 
kifizesse, felosztják a szántókat annyi részre, ahány 
az örökös s innen van az, hogy ogvos határokban látni 
szántóföldekül, melyek alig szélosobbok három-négy iné* j 
törnél. Az ily felaprózott birtok nemcsak értékben vészit, 5 
de okszerű kezelése úgyszólván lehetődön.

Mig a család együtt van s osztatlan állapotban 
műveli és élvezi a szántóföldet, addig ropd özeit viszonyok j 
közt élhet. A majdnem évröl-évre emelkedő munkabért |  
megtakarítja, mert a családtagok maguk művelik meg |  
a birtokot. De a birtok feloszlása után a viszonyok .. 
megváltoznak. Néha az egyik örökös eladja a reá eső |  
részt a nélkül, hogy erről a másik örökös tudomással : 
bírna. 8 a fiú, ki szívesen venné át az egész birtokol, • 
hogy rajta gazdálkodjék, az eladott részt már vissza |  
nem szerezheti, a neki jutott részből meg nem képes J 
megélni. Az apróbb biitokrészekct összevásárolja a 
nagyobb birtokos, hogy birtokát növelje s ennek folytán 
egyre fogy a földmives családok száma. Meg kellene ; 
akadályozni a kisbirlokok felaprózását s meg kellono í 
állapítani a birfnkminimumoi.

Bár a földbirtok tiszta jövedelme az utolsó évek
ben főleg az alac-ony gabonaárak és a nagy munkabér 
miatt tetemesen csökkent, mindamellett a szántóföld ára 
a régi maradt, ha ugyan még nem emelkedett. Aki ; 
tehát vásárol, vagy szülei után vesz át birtokot s nincsen : 
készpénze, hogy a kialkudott összeget kifizethesse, vagy 
ha még a birtokkal átveszi a rajta boiáblázott terhet is, * 
nem képes a föld tiszta jövedelméből az elvállalt adós
ság kamatait fizetni, egyszerűen azért, mert a meg
szerzett földbirtok nőm hoz annyi tiszta jövedelmet. 
Így szaporodik aztán az adósság, melynek súlya alatt 
a gazda tönkremegy. Ámbár az ily esetek nem ritkák, 
akadnak mindig emberek, kik árverések alkalmával a 
szántókat tulfizolik, csakhogy azok birtokába jussanak 
s magukra oly terheket vállalnak, melyek kamatait 
fizetni nem képesek. Veszedelem nélkül a földbirtok 
legfeljebb csak annyi adósságot bír el, amennyi tiszta 
hasznot hoz. Manajiság nehézséggel kénytelen küzdeni 
még az olyan gazda is, aki tehermentesen veszi ál a 
birtokot: aki pedig a birtokkal együtt adósságot is 
vállal, az előbb-ulóbb tönkremegy, mert arra, begy az 

lósság kamatait s egyéb kiadásokat is fedezhesse, j 
újabb adósságot kell csinálnia, inig hitele végképp ki

tt a gazda elbukik.
Minél többször kerül a birtok eladásra, annál 

drágább lesz. Az árverés, az átíratás s egyél) kölíségek, 
melyeket a vevő a vételáron kívül fizet, mindig drágít
ják a birtokot.

Közelmúlt időkben sok nagybirtok került eladásra.
A község érdekében lenne, hogy az ilyen nagybirtokot 
közösen vegye meg és közösen ossza föl. Ez azonban 
csak igen ri ka egeiben történik. A nagybirtokot ismét 
csak kapilálista veszi meg. Bedig a nagybirtok vásár
lásánál a fiild.nivelő nép sokkal olcsóbban jutna a termő
föld birtokába, mint a parczellánként való vásárlásnál. 
Azonkívül előnyös lenne a községre nézve a nagybirtok 
vásárlása azért is, mert a község ugv a nagybirtokhoz 
tartozó kiterjedt, rétek, legelők és erdők birtokába jutna.
A községnek gyakran volna is kedve az ilyen vételbe 
belemenni, lenne anyagi ereje is elég, hogy kötelezett
ségének pontosan megfeleljen, de legtöbbször nem akad 
a községben oly vezető, aki az üzletet a nép érdekében 
és javára lebonyolítaná. Maguk a községbeliok pedig 
nem mernek vállalkozni olyasmire, amihez nem értenek.

Mióta a gabonaárak tetemesen csökkenlek, a fel
vidéki nép nagy súlyt helyez a gabonánál sokkal 
jövedelmezőbb marliatenyésztésre. A magyar kormány 
támogatása és a megyei gazdasági egyesületek buzgól- 
kodása eredményezte, hogy a felvidéki községek marha
állománya az utolsó évtizedek alatt nemcsak számban 
gyarapodott, de fajtában is notuesbedetl. És a marha- 
tenyésztés s a vele kapcsolatos tejgazdaság még jobban 
felvirágoznék, ha a községeknek lenne elég rétjük és 
legelőjük. De a határban levő rétek és legelők javarésze 
rendesen a nagybirtokos tulajdona, igy eladáskor az uj 
birtokos tulajdonába megy át. Ettől a község a legelőt j 
legfeljebb drágán bérelheti ki addig, inig a nagybirto- : 
kosnak úgy tetszik.
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Személyi hírek. I(j. Justh György főispán 
kedden délután családjával ogyűtt Budapestre utazolt. — 
Sztankáczy Ferenci mjskolozi Uzlotvozelőholyetlos a mull 
héten a ruitkai máv. állomás ésosztálymórnökség kezelését 
vizsgálta meg és toljes elismerését nyilvanitotta a tapasz
taltak fölött. Saager Feroncz, a ruttkai főműhely főnöke 
inllitcnzáltan megbologedott és több napig kénytelen 
volt az ágyat M |

— Választási mozgalmak. Az országgyűlés 
feloszlatásával teljesen aktuálisokká váltak a választási 
mozgalmak, amelyek most már teljes erővel megindultak. 
Nálunk, Turóczvármegyébon eddig nagyobb mozgalom 
nincs. Úgy a Mucsányi, mint a stubnyaj ilrdöi választó 
kerllletbon a választó közönség lelkesen sorakozik 
báró Révny Simon meg Jnsth Ferenc-/, jelöltjei mellé. 
Ellenjelöltekről eddig nyilvánosan még nincs szó. 
Rebesgetik ugyan az ellenjelölteket, is, de ba tényleg 
azok fognak fellépni, akikről a fáma szól, úgy sem 
Révay Simon bárónak, de annál kevésbbé Justli 
Fcroncznok alig lesz okuk tartani még csak nagyobb 
küzdelemtől is. Árvában azonban már belek óta erősen 
folyik a korteskedés. Az alsókubini kerületben Abajjy 
ö  lOn eddigi képviselőnőm lép fői. Helyébe Szmrecsányi 
volt árvái főispánnak (iát Szmrecsányi .György, miniszteri 
fogalmazót fogják megválasztani, aki már be is járta 
kerületének községeit. Ellenjeliiltjo a tót nemzetiségi 
1 ‘ivlcó takarék pénzt ári hivatalnok lesz, aki szűk nadrágba,

i meg halinába OltOzve, szintén járja a községeket. A 
i másik kerületben Zmesledl Zoltán néppárti fog meg

választatni, aki a tót nemzetiségi jelölttel, Szkicsále 
í takarékpénztári hivatalnokkal szemben a hatóságok 

támogatására is számiihat és igy megválasztatása 
; bizonyosra vehető. Liptában még nem vertek ugyan 
| nagyobb hullámokat a választási mozgalmak, azonban 
? az előjelekből Ítélve, Rózsahegyen Angyal Józsefnek 
\ e iö , küzdelemre lesz kilátása, mert ott nem lehotcllon, 

hogy két ellenjelölttel kell szemboszállania. Itt t. i. a 
néppárt meg a tót nemzetiségi párt is szándékozik 

\ jelöltet állítani, sőt nem lehetetlen, hogy Andaházy l’ál 
 ̂ volt alispán is fellép nemzetipárti programmal. Liptő.

* s ,nfmiklÓ8on Ruzsiak János tót nemzetiségi képviselő 
újból fel fog lépni. A szabadelv.i párt'pedig Lányi Bertalan

l miniszteri tanácsost lépteti föl a siker reményével, mert 
| fellehető, hogy a liptói magyarság teljes erejével arra 

fog törekedni, hogy a múlt választás csorbáját ki
köszörülje. Trencsénmegyében Csáczán, miután Iiáth  Péter, 
a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatója ez alkalommal 

; som kíván fellépni, Láng Lajos fog megválasztatni. A 
kisttczaujhelyi kerületben Haydnt Imre, ez az agilis

* felvidéki képviselő, az egyedüli jelölt, — Zsolnán a szabad - 
. elvit párt Baross Jusztint vagy Rudnay István l'őszolga- 
|  bírót jelöli Smialovszky Valérről szemben, akinek sok

jó barátja van még ma is, de megválasztatásában ezek 
j  som igen bíznak. A bilisei kerületben Pelrás Károly 

árvaszéki elnök, a troncscni megyei életnek kiváló alak- 
ját emlegetik a szabadelvű párt jelöltjein. Más bir szerint 

; Gajári Géza meg dr. Állmaim Henrik is szólta kerítitek;
; az ellenzék dr. Teszelszky Józsefet jelöli. A vdgbeszterczei 
r kerületben Zsdmbokréthy Emil szabadelvű párti lép föl, 
I akinek ellenjelöltje is alig lesz. A puchó-illavaiban 
; Siprky Sándor szabadelvű pártinak lesz küzdelme 

Mcdnyánszky László ellenzékivel. A trencséni kerületben 
: Baross Jusztin lép föl abban az esetben, ha Zsolnán 

Rudnayt jelölnék. Ellenkező esetben ott Ucsnay Ernő 
lesz a szabadelvű párt jelöltje. A baáni kerületben eddig 
Erdély Sándor, a mostani képviselő az egyedüli jelölt. 
Valószínt!, hogy egyhangúlag fogják megválasztani, bár 
a budapesti Slov. Tyzd. azt reményű, hogy a lót nép 
is talál jelöltet.

— Felvidéki hazafias pénzintézetek Szövetsége.
A Zsolnán nemrég megalakult Szövetség iránt az egész

* Felvidéken a legmelegebb érdeklődés nyilvánul. Ez 
■'< nemcsak abban mutatkozik, hogy a Szövetségbe való 
, belépések folyamatban vannak, de abban is, hogy a

nemzetiségi pénzintézetek Ügyei iránt kezdőnek érdek- 
; lődni nemcsak a hatóságok, de maguk a betevők és 

•| részvényesek is. Ennek küveikozményei pedig a nem- 
I zoliségi pénzintézetek legtöbbjére nézve nagy ves/.e- 
1 delmct rejt magában, mert igen valószínű, hogy hatósági 

beavatkozást fog maga után vonni. A Szövetség alap- 
:,í g-/-. bátyai már a legközelebb illetékes helyre lesznek 
■ - bemutatva. Ugyancsak valószínt!, hogy az erre meg- 
H  választott küldöttség már a jövő hét folyamán fog t-rof 
I  7 is: i István miniszterelnöknél megjelenni, hogy őt a 
m  Szövetség czélja és eszközoi felöl tájékozza.

Képezdel látogató. A vallás és közoktatási 
$ miniszter Kapy Rezső soproni képezdei igazgatót, mim 

az országos közoktatási tanács tagját, a znióváraljai 
állami tanitóképezdéhez a zene- és énekoklalás tanul- 

|  mányozása végett kiküldötte.

Berendelés. Az igazságügyminisztor Kolosi és 
csel éji Koloxy Miklós luróczszontmártoni kir. járásbirósági 
allűrét a kir. Kúriához tanáosjegyzőUl rendelte be. 
Amennyire sajnáljuk távozását, ép annyira vigasztal az 
a tudat, hogy a fiatal, jeles biró érdemei méltánylásra 
találva, érte öt ezen kitüntető rendelkezés. Magyar 
társadalmunk egyik közkedveltségnek és köztiszteletnek 
örvendő tagját veszíti benne, ki tevékeny részese volt

brllnni Moravska Orlice, amely részletesen ismerteti a 
brltiini cseh'Szláv kereskedők Clubjában megtartott fel
olvasásokat. Ezek közöl különösen érdekel bennünket 
dr. Blaho Pál szakolezni orvosnak felolvasása, melynek 
röviden ez volt tartalma: Legelöl kiemelte azt, hogy a 
cseh kereskedők s segédeik a tót nép közt szabadon 
nem mozoghatnak. A felolvasó szerint azért, mert „a 
magyar kormány" attól tart, hogy azok a tót népet

minden társadalmi mozgalmunknak. Távozásával llrt hagy j „nemzeti öntudatra ébreszthetnék". Nézete szerint ez 
maga illán, mert előkelő modorával, tapintatos bánás-1 akasztotta meg eddig a cseh kereskedelem felvirágzását
módjával és igazságszeretötével nemcsak tiszttársainak, \ magyarországi Tótságon. A cseh iparczikkek a magyar- 
do mindazoknak, kik vedé érintkeztek, igaz szeretőiét és országi vásárokban idegen ezégok nevoi alatt árusittat-
•agaszkodását érdemelte ki.

Elnevezés. A vallás os közoktatásügyi
j nak ol, E ezégek főleg 
nem jó kereskedők s

zsidók és németek. A magyarok 
az iparczikkek elárusitását az

kir. miniszter Brózik Dezső okleveles gazdasági szak- idegenekre bízzák. A viszonyok javulhatnának, daczára 
tanítói, néhai Brozik Titus báji ág. ev. lelkész fiát, a a magyarok ellenszenvének, de a cseheknek okosan és 
liorgosi gazdasági iskolához rendes szaktanítóvá nevezto k i.' óvatosan kell eljdrnioh. Nokltnk, tótoknak, nincs még 

Királyi kitüntetés. 0  Felsége a király Láng-; közgazdasági programmunk a sok politizálás miatt. Pedig 
felder Adóit dr. Körmöczbánya város főorvosának a e részben átgondolt, tervszerű és rendszeres munkára 
küzegészségllgy terén szerzett érdemei elismeréséül a van szllkség. Mi tótok saját magunkra vagyunk utalva, 
Ferenc/. József rend lovagkeresztjét adományozta. 1 pedig a morvaországi csoheknok nagyon közel van 

Turóozszentmárton szépfii. Teljes elismeréssel hozzánk az ütjük. A bécsi vidéknek s az északi cseh 
kell megemlékeznünk Turóczszentmárton község képviselő németeknek jól megy nálunk a dolguk, akár a keres- 
teslIllőiének azon elhatározásáról, amellyel kimondotta, ködeiéin, akár a földművelés terén. A magyaroknál 
hogy a főtéren fekvő báró Révay Gyula tulajdonát rendkívül nagy hazafiasság az, ha a cseh vállalkozót 
képező házat megvásárolja, azt lebontatja és ezzel a megkárosít hatják. Egy tót embert megbírságoltak azért, 
város szépítéséhez hozzájárul. A vétel tényleg megtörtént mert a Wichtor-féle cseh gyárból vett gépet, egy keres
és a szóban levő ház 12.100 korona vételáron Turócz- kedösegédet azért'nem vettek be a fogyasztási egye- 
szentinárton község tulajdonába ment át. A vételál sitiéibe, mert cseh származású. Bizonyos vállalkozók 
50% ál a környékbeli Üzlettulajdonosok vállalták magukra nem bírták kieszközölni az iparigazolványt, mert a
aminek a vétel I •bonyolítását nagyban megkönnyítették.

— Végzetes szánkózás Gról'Nyáry Károly csak 
nemrég vonult he fiatal feleségével a szontpétori kastélyba, 
melynek csendjét végre örömhangok váltották föl. De 
az öröm majdnem gyásszá változott. A fiatal gróf 
csütörtökön féleségével ogylltt Turóczszontmártonba 
szánkózott és itt a postahivatalnál 0000 koronát vettek 
föl. llazáUVöbcn Kosíyánon túl a lovak megbokrosodtak, 
mire úgy a gróf, mint a kocsis kiugrottak. A grófné 
azonban nem tudott kibontakozni a takarókból s való
ságos szerencse volt. hogy a megvadult lovak felbontot
ták a szánt, amelyből a grófnét is kifordították. A grófi 
párnak szerencsére semmi baja som lett, a lovak azon
ban a szánt tovább hurczolták be a Turócz vizébe, 
ahová bele is fúllak. De odaveszett a 6000 korona is. 
amelyet a grófné karmantyújában tartogatott.

— Távozó Ügyvéd Dr. Balás Hugó •turóczszont- 
solmeczHányai takarékpénztár ügyé-

malom berendezését Pardobitzból rendelték meg. A 
kereskedelmi bíróságtól a cseh ezég igazságos Ítéletet 
nem várhat, ba ezerszer volna is igaza. Mire való tehát 
az osztrák magyar kiegyezés, ha ilyen csúfosan károsit- 
tátik meg a „közös birodalom" egy nemzetének a 
kereskedelme? A magyarok a Tótságon azért olyan 
fonnhéjázók, mert látják széttagoltságunkat, látják, hogy 
nem egy egészet képezitek, hogy nemzetilog nem 
vagyunk öntudatosak, hogy rabszolgailag engedelmes
kedünk s hogy izolálva vagyunk". Mind abból pedig az 
a kézzel fogható tanulság, hogy a cseh tót kölcsönösség 
nemcsak kultúráikig, de közgazdasági szempontból is 
nagy veszedelmet rejt magában, amiért is itt a Fel
vidéken minden ilyen irányú mozgalmat csirájában kell 
megsemmisíteni.

— A rózsahegyi fonógyárak egyesülése. Am ártó ni Ügyvédet
szévé választotta meg. Balási'Hgyvéd rövid idei itt tar- ,, ............................................. .
lí,/.kodása „Iáit is minyi szil.,pillát tudott mag.a Mm “ W "  lexl'hpa.- Bessvenytarsasag «  a Magyar Ame- 
felkölteni, hogy távozását mindannyian őszintén sajnáljuk, fikái Northrop és Szövőszéktextil Gyár Részvénytársaság 
A selmeczbányaiak azonban egy jeles Ügyvédet és egy 
táis.iságba való kedves embert mernek.

Kovácsik biró kitüntetése. Répást Mátyás.

hrop és Szövőszéktextil Gyár Részvénytársaság 
között január 1-től kezdődőlog érdekközösség jött létre 
azon az alapon, hogy előbb nevezett vállalat megveszi 
Maulhner Izsák és fia czéglöl az összes, 4 millió korona

Zólyommcgyo alispánja csütörtökön tllzto fel Kovácsik névértékű teljesen befizetett részvényeket és e czélból 
Pál gönözölfálvi bírónak a koronás ezüst, érdemkeresztet, a gyártelepre bekebelezendő és 15 év alatt törlesztendő 
Az alispán előbb magyarul, majd tótul méltatta 4 és fél százalékos elsőbbségi kötvényeket bocsát ki 6 
Kovácsiknnk érdemei*, kiemelte hazafiságát s követendő millió korona névér.ékben, melyek elhelyezése faiztosit- 
példának állította kivált birólársai elé. Kovácsik talpra- Itatott. A rózsahegyi gyárnak igy módjában áll a nagyobb 

tton válaszolt s megköszönvén a kitüntetést, a jövőre üzem folytatásához mulhallanul megkívánt forgótőke
fogadott, birtokába jutni az által, hogy a Northrop részvényekérts a magyar haza iránti lántorilhallan hUsi 

A megye nagyterme zsúfolásig volt telve a társadalom fizetendő vételáron fölül a (i millió koronából fentnaradó 
minden osztályának képviselőivel. Kovácsik csakugyan j jelentékeny tőkeösszeg rendelkezésére áll. Minthogy
rászolgált a kitüntetésre, ha sok ilyen községi bírája j  Northrop gyárnak 190; 
lenne a Felvidéknek, ugyancsak kivándorolhatnának a 
pánszláv atyafiak.

Megfagyott. Az utóbbi nagy hidegnek már

év tavaszán Itzembehelyezcndő 
251X1 orsóra berendezett uj fonodája, a rózsahegyi 

50000 orsóra berendezett és már 189(5 év óta üzemben 
levő fonógyárnak közvetlen szomszédságában épült — a

áldozatai is vannak. Igy l’ejko József zliechói lakos I létesített érdekközösség nemcsak az egységes kercske- 
deczcmber utolsó napjára virradó éjjel megfagyott. Többed , delini vezetést teszi lehetővé, de az együttes üzemben-

agával Németprónára ment, ahonnan visszatérve, nagy 
hóvihar érte utói őket. Hozzátartozóik keresésükre 
indullak s Pejko Józsefet holtra fagyotlnn, két társát 
pedig félig megfagyva találták az ut szélén.

— Eljegyzés. Weiner Adolf melsiczi (Troncsén- 
megye) gazdász. a napokban eljegyezte Vriczkón ISpilz 
Gusztáv ottani kereskedő és birtokosnak és nejének,
Raisz Lujzának, kedves leányát, Ilonkát.

Szllvosíter-este Rnltkin. A ruitkai mákod- ’m eg ‘három kis gyermekének Imlálival,
velők Veszély Imre vezetése mellett kellemes Szilveszter- Magái Szekerkánét is eszméletlen állapotban találták, do

tartást is, ami mindkét vállalat részére jelentékeny 
költségmegtakarítást jelent. A fentjelzetl művelet pénz
ügyi lebonyolítása a Hazai Bank, a bécsi Niederöstor- 
reichische Escompte Gescllschaft. és a Deutsch lg. és 
Fia ezég közreműködésével történik, kik mindkét vállalat 
igazgatóságában is képviselve lesznek.

— SzéngázmórgezéS. ö/.v. Szekerkáné ruitkai 
lakos takarékoskodni akart a drága tüzelőanyaggal és 
ezért bezárta a kályha szőlőléjét. Ezt a takarékosságot

estét rendeztek a ruitkai magyarság mulatlaiására. Az 
estét egy szinielőadás előzte meg. Színre került A sárdi 
ház népszínmű, amelyben a szereplők mind kitünően 
megállották helyüket. A közönség nem is fukarkodott 
tapsaival, amelyből nemcsak a műkedvelőknek, de a 
buzgó rendezőnek is bőven kijutott. A szinielőadás be
fejeztével azután lánczra perdítit az ifjúság és lánczolt 
lelkesen, kivilágos virradtig; Az estély anyagilag is 
szépen sikerült. A jövedelemből uj színpadot fognak 
beszerezni.

Osoh-tót akozló kereskedelmünk ellen. A
hányszor a csch-lót kölcsönösség közlését tárgyaltuk 
mindig felemlítettük ennek közgazdasági veszedelmét 
is. Ebben az aggodalmunkban megerősít minket a

az orvosi segély megmentette az életnek. A három kis 
gyermeket csütörtökön temették ol nagy részvét mellett.

A F. M. K. E. évnegyedes gyűlése. Igazgató
választmány. Az elnökség időszaki jelentése szerint az 
egyesületnek in. évi szeptember óta 10 halottja volt, 
helyettük 103 uj tag iratkozott be s az egyesület kész
pénze, takarékbetét és értékpnpirvagyona 01,675-89 
koronára szaporodott. Behajthatatlanság czimén 4(56 
koronát töröltetett az elnökség. A törvényhatósági vá
lasztmányok hazafias buzgósággnl teljesitik kötelességüket. 
A gyűlés az elnökség alaposan megokolt, indítványára 
elhatározta, hogy egy Nyitrán emelendő kultúrpalota 
czéljaira 150,000 koronát fog kérni a múzeumok és 
Könyvtárak Országos Tanácsától, a moly két évvel eze-



Kitt a vasvárinog.voi kulluroítyosUletnok is 80,()00 koro
nát engedély ezoll, ninelylifil Szombathelyen építik is 
már ji kultúrpalotát. Érdekes újítása az elnökségünk, 
hogy az egyesület területén állomásozó lionvédozrodo 
ke! legénységi könyvtárakkal látja el. Az országban az 
első legénységi könyvtárát Nyinán, a 14. honvéd-gyalog
ezrednél állítja lel az egyesület. A privigyoi kálit, legény 
egyesületnek pedig, egy magyar műkedvelői színpad 
építésére, 100 koronát szavazott meg a gyűlés.

Helyreigazítás. I.apunk múlt évi deczembor 26-én 
megjelent számában a Nőegyesület által rendezett kará- 
csonyíaünnepélyröl szóló kimutatásban hiba történt, a 
mennyiben nem volt felemlítve, úgy Kertész Jánosáé 
úrnő Dávid Ferenczné úrnővel egyetemben végozto a 
gyűjtés nemes föladatát, l ’gyanezon gyűjtői ven özv. 
ltakssányi Gusztáváé adománya nem 2, hanem 3 korona 
valamint dr. Potrikovics Jánosné adománya 2 korona, 
mit készséggel helyesbiiünk.

Vigyázzunk a levelezőlapokkal. A posta igazgat A 
a következő figyelmeztetés közlésére kért löl bennünket: 
Több külföldi állam postája a czimoldalon Írásbeli köz
leménynek szánt hellyel ellátott képcslovelozölapok 
forgalomba hozatalát megengedte. Az ilyfajta képes- 
levelezők czimoldala egy merőleges vonal állal két 
egyenlő részre van osztva, melyek közül a baloldali 
részt feladó Írásbeli közleményekre felhasználhatja: a 
jobboldali rész pedig a czimadalok, frankójegyek és 
egyéb a postai kezelésre vonatkozó irt ogj egy zések alkal- 
mazbatasára szolgál. Kiről a közönségei azzal értesítem, 
hosty az ilyfajta levelezőlapok, ha a külföldről a 
magyar posta területére évköznek, a közönség zaklatásának 
kikerülése végett akadálytalanul fognak kézbesít tét ni. 
Felkérem azonban a közönséget, hogy az ilyen levelező
lapok feladásától egyelőre a saját érdekében tartózkod
jék, mert az ilyfajta levelezőlapok használata som a 
belföldön, sem a külföld egyes országaiban általánosság
ban megengedve nincsen s igy a közönség kiteszi 
magát annak, hogy az ilyen képoslevelezölapokat meg- 
portózzák.

-  A Horgony-Paln-Expeller Richtor-féle Liniment. 
Caps. comp.) igazi, népszerű háziszerré lett, mely számos 
családban már több mint 35 év óta mindig készletben 
van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál 
stb.-nél a Uorgony-Pain-Expellerrel való bedörzsülések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek e lő ; sőt járvány
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az altosínek 
Iiorgony-lVin-Expellcrrcl való bodörzsöléso mindig igen 
jónak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménnyel 
alkalmaztatott bedörzsölésképpen az influenza ellen is 
és üvegekben: á 80 fillér, 1 korona 40 fillér és 2 kor. 
a legtöbb gyógyszertárban kapható: de bevásárlás alkal
mával tessék határozottan: Richter-íélo llorgony-IVm- 
Expellert, vagy Richter féle Uorgony-Linimcntct kérni, 
valamint a „Horgony" védjegyre és a Richter ezégjegy- 
zésre figyelni és csak. eredeti üveget elfogadni.

Szerkesztői üzenetek.
Munkatársainkat és olvasóinkat kérjük, hogy a választási 

mozgalmakról, úgy a mint azok községükben megnyilatkoznak, 
lapunkat azonnal értesíteni szíveskedjenek. Cz. S. Budapest. 
Szives ígéretét köszönöm és arru “/.ániitok, Cs. J. Zsolna. 
Jobbulást kívánunk, a limitkor Zsolnán jártam, de legjobb 
akarat mellett sem szakíthattam ötöt meglátogatására. F. S. E. 
Kedves kis tárczaját megkaptam. Köszönöm, legközelebb sorra 
kei.;..

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Fömunkatárs BÁNFI JÁNOS.

934-ik sz.
1904.

Árlejtési hirdetmény.
A vallás- és közoktatásügyi ni. kir. ininis- 

terium 100869/1903. szám alatti magas rende
leté folytán a znióváraljai m. kir. egyetem 
alap. uradalom részéről közhírré tétetik, hogy 
a znióváraljai volt uradalmi korcsma épületen, 
2540 korona 80 fillér erejéig, javítások fognak 
eszközöltetni, mely javításokra az árlejtés 
1905. évi január hó 11-én délelőtt 10 óra
kor a znióváraljai közalapítványi kir. erdő- 
gondnokságnál fog megtartatni. A szakértő 
vállalkozók addig is a znióváraljai közalap, 
kir. erdőgondnokságnál a költségvetést, terv
rajzot, segyébh föltételeket a hivatalos órákban 
megtekinthetik. Az árlejtezök szokásos 10%-os 
bánatpénzzel elk'.tva az árlejtésen jelenjenek 
meg.

Znióváralja, 1904. évi deczemberhó 20-án.
Közalap, kir. ordőgomlnokság.

Kiadótulajdonos: Moskóczl Fereoozné.

F e l v i d é k i  H í r e d é
Jónak, a Job.

' az ellensége.
Tényleg a legjobb az eddig használatban lev< 

Mappan, szóda, por, síit. anyagoknál vászon és pamut 
ruhaneinüek mosására, a ScliiclŰáhal u|onnan feltalál

m osókivonat,

..Asszonydicséret"
vóoj gyet,

•  ruha beásztatására.

Előnyök:
1. Az eddig szükséges volt mosási időt 

csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Mim hogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.
5. ügy a kezeknek, mint a ruhának telljcscn ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászcinél.

Nélkülözhetetlenné vilik minden háziasszony is 
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után.

——-  Mindenütt kapható. -----

Schicht-szappan
„szarvas" vagry „kxilcs"

j e g y e i
legjobb, legkladósabbs ennélfogva legolcsóbb szappan.

Minden káros alkatrészektől mentes.
...........  M ind enü lt ka p h a tó ! ...........

Bevásárlásnál különösen a r ra  ügyeljünk, hogy minden darab 
t t a /p a n  a  „ S c h ic h f  névvel és a fen ti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

I I
Schicht György, Aussig

A legnagyobb gyár a maga nemében, az európai 
szárazföldön

Hashajtó, görcsmegszüntető

Bujahódcsöppeb,
étvágyat keltő és az emésztést elősegítő háziszer.

Egy pnlftczk tini I korona.
Postán kevesebb mint 2 p.dac/.k (2 kor. 50 till. utánvét,' 

nem lesz' szélkül.lve

B IT T N E R  G Y U L A  gyógyszertára által
G L O G G N I T Z  ( A l s ó - A u s z t i i n . )

Gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek 
részére ajánlom az általánosan kedvelt és használt

Lahusen-féle jód vas-

csü ha m áj-o lajat.
A legjobb és leghatásosabb csukamáj-olaj. Gyógy, 
erejére nézve fölülmúl minden hasonló készítményt és 
újabb gyógyszert. Ize fölötte finom és enyhe, miért és 
úgy gyermekek, mint felnőttek szívesen szedik is 
könnyen emésztik. Ara 3-50 kor. — A beszerzésnél 
tessék ügyelni a gyáros ezégére: LAHUSEN gyógy
szerész, Bréma. Kapható vidéken Gazdik János 
gyógyszertárában Körmöczbányán és Toperczer Sándor 

gyógyszertárában Turóczszentniártonban.

Ingyen és bérm entve
AZ ÚJSÁG minden előfizetője kivétel nélkül 

megkapja az ÚJSÁG politikai napilap
nagy képes naptárát.

AZ ÚJSÁG húsvéti ajándéka a 11crezeg 
Feroncz Album leNZ.

Állami, megyei, városi tisztviselők, lelkészek, tanárok, 
tanítók AZ UJSÁG-ot kedvezményes — havi 2 korona 
árban kapják. — Megrendelő czim : AZ ÚJSÁG kiadó

hivatala, Budapest, Kerepesi-ut.
AZ ÚJSÁG előfizetési ára:

1 h ó r a ....................... 2.40 korona
Negyedévre . . . .  7 .— „
Félévire........................ 14.— „
Egész évre . . . .  28.— „

Lakások kiadók.
Közelebbi

F i s c h e r  b a j o s n á l
Turóczszentmártonban.

-3* Védjegy: „Horgony". t«- ^

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

pótléka
egy rógjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kösmnynél. csuznal és meghűléseknél 
bedörzsöléské|)|>en használva.

Flgj címezi elés. Silány hamisítványok miatt, be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk cl. n mely a „Horgony'* védjogygyel és a 
Richter ‘zégjegyznssel ellátott dobozba van’ csoma
golva. Ára üvegekbon 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 kor. 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapesten.
R'chter gyógyizertára az „Arany oroszlánhoz", Prágában,

Elisub' tt 8tra«-e 5 niMi. Mindennapi ar-tküldca /

P É N Z
4 ° 0-os tö r le s z té s  kölcsönöket i ' . X L l
•s külföldi elsőrangú pénzintézetektől a földbirtok és 
ingatlan 8/í  értékéig I. és II. helyre 1 5 —65 évig ter

jedő időtartamra.

Személyhitelt! r linak' l!",,,'wtoüknek:igán hivatalnokoknak, keresht 
luknak kezes és kezes nélkül 1 -

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent
mártonban és Schönaich Viktor gyógyszertárában

időre gyorsan és diszkréten.
Ibink- és magánadósságok konvertálása.

LÁNG SAMU
B udapest,  VI., N ag ym ező -u tcza  12.
A k ö lcsö n  nem záloglevelekben, hímem 

készpénzben lesz folyósítva. 
Értékpapírok és részvények a legmagasabb napi 

árfolyam mellett megvétetnek. 
Oiztálysorsjegyek:

>/i K 12. , */a K 6. , ‘/ a K 3. , '/s K 1.50.
^Vi'daszbélyug).

1 jól rendezett lakás
| kiadó. Közelebbi feltételek Mitrovszky Rudolf 
I urnái Turóczszentmártonban, vagy pedig küz- 
I vétlenül a háztulajdonostól tudhatok meg.

Remek (3 személyü 
kávés készlet min
den színben csak 

95 kr. f, 1.40 f. 1.90

Finom ajour 6 sz. 
kávés készlet min
den sziliben csak 
f. 2.20 f. 2.90 f. 3.45

Minden család pénzt 
takarít!!!

Remek 6 sz. vászon 
Damaszt-garnitura 
csak 1. 2.10 f. 2 90 

f. 3.40 f. 3.90

Szép mintázott vá- 
szontörülköző 6 db 
csak f. 1.25 f. 1.72 

f. 1.90 f. 2.10

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3.65

itt) rőfös vég 
börvászon csak 

f. 4.15

30 rőfös vég 
irlandi vászon 

csak 4.95

30 rőfös vég 
Gyöngyvászon 

csak f. 5.45

30 rőfös vég 
runiburgi vászon 

csak f. 5.60

30 rőfös vég l-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40

50 rőfös vég 
bőrvászon 
csak f 8.25

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f. 9.45

50 rőfös vég 
runiburgi vászon 

csak f. 10.40

30 rőfös vég 
jó minőségű chiffon 

csak f. 4.65

30 rőfös vég 
R. Chiffon csak 

f. 5.40

30 röfös vég 
R. R. Chiffon 
csak f. 6.85

30 rőfös vég 
csikós kanavász 

csak f. 3.25

30 rőfös vé̂ > csikós 
és koczkas l-a 
kanavász csak 

f. 4.55

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5.40

35 rőfös vég 
kanavászkülönle- 

gesség csak f. 6.40

30 rőfös vég 
fehér csikós csinvat 

ágyliuzatra csak 
f. 6.35

30 röfös vég 
virágos feliér csin

vat ágvhuzatra 
csak ’t. 7.40

Remek női ing 
vászonból, kézi 
hímzéssel csak 

85 kr. f. 1.15 f. 1.55

Remek női chiffon- 
ing svájezi hímzés

sel csak
f. 1.10 f. 1.42 f. 1.74

Remek női liáló- 
korzett nagy válasz
tékban csak 98 kr. 

f. 1.25 f. 1.56

Remek női chiffon- 
nadrág csak IX) kr. 

f. 1.18 f. 1.45

Remek Cldffon- 
alsószoknyák hím
zéssel csak f. 1.35 

f. 1.75 f. 2.25

Remek Clotli- és . 
posztó alsószoknyák 
csak f. 1.65 f. 2.15 

f. 3.22
Varrás nélküli vá- 
szonlepcdö, 2 mtr 
hosszú és 1 mtr 
széles csak 92 kr.

Varrás nélküli 
remek vászonlepedí' 
2 m. hosszú, 1 .  m. 
széles csftk f. 1.05

Nemzetközi keresk. ügynökség
Budapest, Kerepesi-ut 65. sz. 1. em.

Remek selyenicloth 
paplan minden 
szinben csak 

f. 3.95

Remek Caschmir- 
paplan minden 
szinben csak 

f. 3.55

i

Magyar Nyomda Turóczszentuiárton.
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