
-

M

XXIV. évfolyam. 4. szám. Turóczszcntmiírton, 1905. januiir 22.

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

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész é v r e ........................................................... 8 kor.
f él évre ................................................................4 „
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Egyes szám ára 20 fillér.

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

Turóczszenlmártonba küldendők.

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

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

Választási mozgalmak Turóczban.
A küzdelem mind hevesebb formában nyil

vánul meg. A tót nemzetiségi jelölt érdekében 
u legmesszebbmenő agitáczió folyik. A tót 
li utal súg nap-nap után járja a falukat, kapa- 
czitál, igér, fenyeget, már amint ilyenkor mi 
jobbnak, hatásosabbnak látszik.

A szabadelvüpárt jelöltje sem.nézheti te
hát tétlenül az agitácziót és hirdeti a magyar 
állameszme megvalósítására szükséges politikai 
elveit, amelyek, hála népünk józanságának, 
mindenfelé termékeny talajra találnak.

Báró Révay Simon körútja.
A szabadelvüpárt jelöltje, báró Révay Simon, 

a múlt hét folyamán bejárta a kerületnek leg
több községét. A Szklabinyaváralján, Szklabi- 
nyán, de mindenek fölött a Jeszene/cben rende
zett fogadtatás félreismerhetleu bizonyságul 
szolgálnak arra, hogy mily mélyen és mennyire 
kitörölhetetlenül szivükbe van vésve a tótul 
beszélő, de magyarul érző jeszeui nemeseink
nek az a tudat és kötelesség, amelylyel a 
magyarság törekvései iránt tartoznak. Ezen 
községek lakói, hozzászámítva a káluokiakat 
meg záboriakat is, valóságos tüntetést rendez
tek Révay Simon mellett, akit nemcsak hogy 
a legszivélyesebben üdvözöltek, de meghívá
sokkal halmoztak el, úgy hogy magában a két 
Jeszeuben öt órát kellett időznie. De hogy ki
válóan igaz ragaszkodásuknak kifejezést adja
nak, daczára a hóviharnak, a Ili fokos hideg
nek, a választók tovább kisérték a jelöltet, 
aki ezen a napon teljesen megelégedve mond- 
Jiatta el, hogy tótajku lakosságunk magyar 
hazafias érzelmei vetekednek az Alföldön meg
nyilatkozó magyaros érzelmekkel.

Vasárnap Draskőcz, Deákfalu, Ivánkaföld, 
Káinok kerültek meglátogatásra. A választók 
nagyobbrésze ezekben a községekben is szíve
sen sorakozik a magyar zászló alá és a helyi 
viszonyokat ismerők azt állítják, hogy ezekben 
a községekben a magyar part hívei megszapo
rodtak. Draskóczon ííj. Rulyovsz/cy [Simon ny.

megyei főpénztáros magyaros vendégszeretet
tel fogadta báró Révay [Simont és kíséretét, 
akik innen csak az esti órákban tértek vissza 
Turóczszentmártonba.

A hét folyamán a választókerület többi 
községei kerültek sorra. Igen szives fogadta
tásra talált báró Réoay Simon Kostyán, JSzent- 
peter, Bisztricskán, Trebosztón, Tarnón, ahol 
mindenütt szaporodott híveinknek száma. Tre
bosztón fMichni/e Gyula földbirtokos fogadta a 
képviselőjelöltet a környék iutelligeucziának 
élen, akik között ott volt gróf Nyáry Károly 
szeutpóteri nagybirtokos is ifjú nejével együtt.

Majd a kerület északi részét járta be je 
löltünk, meglátogatva Krpellánt, Nolcsót és az 
oda lejött Konsz/cé község választóit, továbbá 
Suttót és Turáni, a hol a szimpátiának annyi 
jele nyilatkozott meg a választók részéről, 
melyek a legvérmesebb reményeinket is felül
múlják. Turánban Újhelyi Attila főszolgabíró 
igazi szeretetreméltósággal látta vendégül báró 
Réoay iáimon kepviselöjelöltet és kíséretét, ez
által is kifejezést óhajtván adni annak, hogy 
teljesen és minden mellékgondolat nélkül nyíl
tan sorakozik azok közé, akik Révay Simon báró 
nevével akarják a magyarság győzelmét biz
tosítani.

A községek meglátogatása alkalmával azt 
tapasztaltuk, hogy báró Révay Simon egyéni 
szeretetreméltósagával mindenütt megnyerte a 
választók bizalmát, amihez uágyban hozzájárul 
az is, hogy tótul teljesen korrektül beszél és 
társalog.

A jövő napokban azoknak a községeknek 
meglátogatása is sorra kerül, amelyeket a báró 
eddig még nem látogathatott meg.

itt jegyezzük meg, hogy Pribóczon, Fol- 
kusfalváu már is készülnek jelöltünknek ünne
pélyes fogadtatására.

Apa meg a fia.
Ma egy hete a tót nemzetiségi párt is 

megtartotta jelölő gyűlését Turóczszentmártou- 
bau, a Doni nagytermében, a hová persze nem
csak választók, de a kiváncsiaknak nagyobb 
tömege is szívesen látott vendég volt.

Minthogy ajelölt személyében már előbb meg
állapodás történt, küldöttséget menesztettek za 
öreg vajdáért, Mudrony Pálért, aki pár perez múlva 
megjelenvén, elmondotta programmbeszédét.

Hogy mi volt ennek tartalma, arról bősé
gesen tájékozást nyújt a Feloidétci Jliraaónalc 
előző száma, amelyben a tót nemzetiségi párt 
programmját ismertettük. Ezeket variálta az 
öreg Mudrony kenetteljes szavakkal, amelyek 
az érzékenyebb emberekben azt az aggodalmat 
kelthették, hogy azok az erőszakos magyarok 
most mindjárt a gyűlés után valamennyi tótot 
fel fognak falni. De hát semmi baj sem történt, 
mert a gyűlés után tót atyánkfiái nyugodtan 
beszélgethettek, kocziutgathattak, senki őket 
nem zavarta még akkor sem, amikor nagy 
kurjongatások közepette hazafelé vonultak.

A gyűlés lefolyása különben elég csendes 
volt. Az elhangzott beszédek sem voltak ké
pesek a hallgatókat felvillanyozni és ha mégis 
nyilvánult valamelyes hangulat a gyűlés után, 
azt inkább az Ioanlcáné jó pinczéjéuek lehet 
tulajdonítani.

Ugyancsak vasárnap délután Mosóczon is 
volt értekezletük a tót nemzetiségi érzelmű 
választóknak. Ezt az értekezletet Morhács 
Márton turóczi ág. ev. esperes, Ubuch meg 
Valoczlcy hívták egybe.

Morhács Márton, mint az értekezlet elnöke, 
első sorban beszámolt az elöértekezlet eredmé
nyéről, majd ismertette a mai helyzetet, mely 
nem más, mint hogy Rakooszky István a neki 
felajánlott néppárti jelöltséget nem fogadván 
el, a tót nemzetiségi párt fog jelöltet állítani.

Klein Emil mosóezi r. katli. lelkész, akit 
ez az értekezlet társelnökké választott, arra 
kérte az értekezletet, hogy maradjanak meg a 
néppárti jelölt felállításánál és táviratilag kér
jék fel báró Révay Eerenczet a jelöltség elfo
gadására. Abban az esetben pedig, ha a báró 
nem fogadná el a jelöltséget, ajánljon néppárti 
jelöltet. Ekkor bizonyára magára gondolt a 
plébános ur, mert mar előbb levelezésbe bo
csátkozott a budapesti néppárti körökkel, amit 
bizonyít az „Alkotmány" szerkesztői üzenete.

t  A  c  z  i k .

iíu r te su to u .
— A „Felvidéki Híradó14 eredeti tárczája. —

Irta: gróf Zay Miklós.
(Folytatás és vége.)

Odabenn vígan szóit a muzsika, a Jancsi czigány 
f muzsikája, kit külön rendültek lel a korlesek egy szom- 
f  szed városkából. Hosszú asztal mellett az üregek iszo-1  
|  gallak s beesett, szürke szemükben még látszott némi 
\  fogyatékos maradványa az ürömnek. Az iljak tánezra 
|  perdültek a pohos krmencze táján, mely térdén ingado- 
j zott, akár valami régi váriéin a Yágvülgy vidékén. A 
|  pajkos legények közül valamelyik minduntalan oldalba 
4 döfte.

Zűrzavaros lárma kerekedett, mikor az egész tá- 
í  bortól kisérve beléptünk. A zene hirtelen rágyújtott a 
|  Kossulh-nólára, Kossuth nótájára, itt az elhagyott vülgy- 
|  ben, bel még a rigó is lót ritmusban fütyül és a jegyző 
|  uram is csak mokogva töri a magyar szót.

Hozzánk jön egy üreg paraszt, lehet vagy hetven 
|  éves, de azért egyenes, mint a jegenyefa. Látszik rajta, 
|  hogy még a régi fajtából való, mely nem csenovésze- 
f  deli, nem korcsosuit el a szesz élvezetéiül. Nemzeti szinti 
1 kokárda diszlik kalapja mellett s közbe ott lebeg az 
$ ezüst búza-kalász. Hosszú, földig érő báránybürbundáhan 
|  lépked s ezüst haján végig vonva sovány kezet, künybe 
> lábadt szemekkel mondja :

— Katona voltam én, huszár negyvennyolezhan, 
de hogyha ezt a nótát hallom, helvenhárom évemmel 
is kész volnék ismét lóra ülni!

— Gyermekeim I — kiáltja az egybegyüll parasztság 
felé — a mi részünkön van az igazság, odaát az elnyomás. 
Szabad emberek vagytok, no szavazzatok tehát arra, kit 
a miniszter rátok dikiál. Az ördög láncza van a nyaka
tokon, fiaim. A miniszter a főispán gallérját, ez az al 
ispánét, az alispán meg a főbíróét, a főbíró pedig a 
jegyzőét fogja. Csak olyan követ kell nekik, ki fejjel 
bólint mindenre, amit csak a miniszter kíván, az a mi
niszter, ki a törvényt csinálja, az adót kiszabja. Ha 
ürog a tehenetek, fiaim, mely nem borjazik s tejet sem 
ád, vájjon a legjobb szénát teszitek-e elébeV

Harsogó kaczagás volt a válasz.
— Eladjuk, vagy főbe kólintjuk 1
Jakab zsidó, a korcsmáros, ott járt-kelt a választók 

közt s alig győzte a sok munkál. Az ilyen szomorú vi
déken, hol az embereknek télen sokszor betevő falatjuk 

1 sincs, szegény még a zsidó is, meglátszik rajt?, hogy 
j tulajdon szájától vonja el az ételt, csakhogy legyen mit 
a láda fenekére raknia, összekuszált hajával, tipikus 
hegyes szakállaval, mely a bak kecskét juttatja az ember 

, eszébe, csillogó zöld szintivé nylltt fekete kabátjában, 
amint görnyedez a pálinkával telt kancsó alatt - siral 
inas látvány, l'edig most van az ö igazi szüleije, mikor 
csermelyekben folyik a pálinka s vígan bugyborékol 
száz meg száz garaton.

Jakab zsidó annyira elemében van, hogy maga is 
neki áll szónokolni a nép közé, még pedig jókedvűen.

— Tisztelt választók! — rikoltja. — Manapság 
penziót kap mindenki, legyen főispán, legyen miniszter. 
A másik párt jelöltjét háromszor választottak meg már 
képviselőnek; tizenegy esztendő a szolgálati ideje. Még 
négy évig kell várakoznia s akkor ő is penziót kap, 
amit majd mi fogunk fizetni. Ugy-e, hogy öt évben csak 
egyszer itat benneteket s akkor is lőrével. Tartsatok 
velünk s üt évig virradattól estig mulatni fogtok . . .

Egy félszomü, vén paraszt nagy kedvre derül s 
félig a vénségiöl, félig az italtól görnyedő derékkal oda
áll középre s üveges, ingatag tekintetével ránéz a rozzant 
csapiárosra. Egyik kezében a pálinkás üveg, a másikban 
egy fél sódar. Kitöredezett fogai közt, melyek egy góth 
stilü vár fokához hasonlítanak, egy hosszú szivart lógat. 
Éktelenül krákogja, hogy :

— Jaj, nincs mit innom, nincs mit szívnom, nincs 
mit ennem, maholnap éhen kell vesznem!

A czigány rágyújt egy friss nótára s az egész tö
meg őrült gombolyaggá vegyül. Néhány asszony jelenik 
meg a küszöbön s rögtön kapós lesz az istenadta. A bor, 
pálinka folyik tovább, folyik a földre, folyik agaraira. ..

Néhány végtelenül rongyos, vég nélkül nyomorult 
alak jön felém alázatos kullogással, mint az elvert kutya. 
Ezek a falu szegényei, a nemválasztó polgárok, kiket 
Jakab zsidó elűzött a táncztól, a bortól, a pálinkától.

— A gazdag emberek (teremtő Isten, minő fogai*
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ajánlja jelöltül. Az értekezlet ebben ineg is 
állapodott és küldöttséget menesztettek hozzá 
Turóczszentmártonba, mely hétfőn járt el meg
bízatásában. Mudrony János a jelöltséget el
fogadta és kedden körútját is megkezdette. 
Programmbeszédét ma vasárnapdélután Stubnya- 
fürdőn a Lichtenstein-féle vendéglőben fogja 
elmondani.

Hogy csúfosan megbukik, azt mondanunk 
sem kell.

A Národnie Noviny álma.
A N. N. közölve a tót nemzetiségi pán 

programmját, arról álmodozik, hogy ha a tót 
nép nem lenne annyira közönyös a politikai 
mozgalmak iránt, úgy könnyű szerrel legalább

A tót atyafiak azonban semmiképpen sem kerület polgárai - kevés kivétellel — szinte A II. szavazatszedő bizottságnál, amelynek ( 
akarták elérteni a gyengéd czélzást és Obuch testvéries szerijeiben egybeforrva várják lég- elnöke Dávid herenez és helyettes elnöke s 
balázsfalvi birtokos kijelentette, hogy a tótok szenteld) polgári jogaiknak teljesithetését. Ezt / uthureczky Imre, ezen sorrend irányadó:
szívesen látnák ugyan báró Pévuy Ferencz az irigylésre méltó, boldog állapotot, a politikai 1. Alsóruttka, 2. helsőruttka, J. Klicsiny,
jelöltségét, azonban ami., ira bizonyosak attelöl,felfogásnak és magatartásnak ezt a komoly 4. Lipócz, •>. /óbor, fi. Záturcs, 7. Kossuth,
hogy a jelöltséget nem fogadja el, hogy min- méltóságát u kerület jelöltjének, Justh Ferencz- 8. Tomcsány, 9. Juhodnik, 10. Bisztricska,
den kísérletet hiábavalónak tartanak. Ezért) nek kiváló és közszeretetnek örvendő egyéni- 11. Priekopa, 12. Felsökálnok, 13. Dolina,
Mudrony János turóczszentmártoni ügyvédet sége szüli első sorban. Az ö páratlan nép-j 14. Ivánkófalu, 15. Deák falu, Ifi. Alsókdlnok,

szerűsége, mely intakt jellemén, humánus 17. Szklabinyaváralja, is. Szklabinya, 19. Kis- 
gondolkodásán, nyájas és megnyerő modorán selmecz, 20. Podhrágy, 21. Turóczszentmárton. 
épült fel, teljesen lehetetlenné tesz minden A stubnya fürdői választókerületben az I. 
pártoskodást és elnémít minden gyüldípéget és szavazatszedö bizottságnál, amelynek elnöke
szenvedelmességet. Teljes és tökéletes a bi- j Nosza János, helyettes elnöke Záborszky Adolf,
zalom, a tisztelet irányában még azok részéről szavaznak a következő községek: 1. Vriczkó,

akik esetleg eltérő politikai nézetet val-: 2. Hadviglm, 3. Briesztya, 4. Jaszenova, 5. Rudnó, 
hmak. Ifi. Moskócz, 7. Valósa, 8. Lezsiachó, 9. Lazán,

Ez a tökéletes és teljes bizalom, tiszteleti 10. Znióváralja, 11. Szlován, 12. Szentgyörgy, j 
és ragaszkodás nyert Ünnepien és méltó kife-i 13. Budis, 14. Liesnó, 15. Kelemenfalu, Ifi.Tót-1 
jezést azon a fényes társasvacsorán, melyet|próna, 17. Lászlófalu, 18. Polerieka, 19. Abraluim-1 
Znióváralja és környékének választópolgárai I falu, 20. Andrásfalu, 21. Ivánkófalu, 22. Jezer-1 
rendeztek szeretett képviselőjelöltjüknek f. hó I nicz-Markovicz, 23. Dvorecz, 24. Nagycsepcsény,í 
15-én a Magyar olvasókör helyiségeiben, me- 25. Dubovó, 2fi. Kevicz, 27. Kiscsepcsény,) 
lyek bizony nagyon is szűknek bizonyultak ai28. Mosócz.

36 tót nemzetiségi képviselőt küldhetné aInagyszámban összesereglett választók befoga-j A II. szavazatszedő bizottságnál, amelynek] 
parlamentbe. Azok ajelöltek, akik már eddig dúsára. A kerület minden részéből egybegyült. elnöke Dárvy Endre és h. elnöke Keviczky Imre, j 
fel vannak léptetve, mind ragyoynak az önzet-jlelkes csoport kitörő éljenzéssel fogadta a a következő községek szavaznak: 1. Stubnya- ’ 
len czélok büszke öltönyében. Már most csak j  terembe belépő képviselőjelöltet, ki az egész' fürdő, 2. Felsöturcsek, 3. Alsóturesek, 4. Szklenó, 
az a kérdés, hogy a tót népnek lesz-e elég estén át a meg-megujuló szeretetnyilváuulás- 5. Kisszoczócz, fi. Nagyszoczócz, 7. Balázs-! 
ereje ahhoz, hogy kövesse szive sugallatát, nak és ünneplésnek állandó tárgya és közép- falu, 8. Bodófalu-Vachotfalu, 9. Felsőstubnya, 
amely a tót jelöltekért ver! Különben az tIpontja volt. 1<>. Borezfalu 11. Csremosnó, 12. Bodorfalu, j
hangsúlyozza, hogy a tót választók vagya tót j A második fogásnál Éder Ferencz kir. jbiró 13. Paksa, 14. Nedozor, 15. Zorkócz, Ifi. Divéli, j 
nemzeti párt jelöltjére, vagy olyanokra adja emelkedett szólásra s a hallgatóság igaz gyö-117. Szentmihály, 18. Háj, 19. Alsóstubnya, 
szavazatát, akik a nemzetiségi törvény életbe-j nyörüségére szolgáló, hévvel elmondott beszé- 20. Kisfalu.
léptetését követelik. dében elragadó hatással foglalta össze a szeretett Liptóban.

Erre a leghatásosabban megfelel a buda-j jelölt kiváló s nemes tulajdonait, erényeit és Liptószentmiklósról Írja levelezőnk: A két 
pesti Slovenské Noviny czimü szabadelvű tót képességeit, a közügyekért és a hazáért foly- ellenjelölt, kibontotta zászlóit. Dr. Ötodola Emil, 
lap, mely azt mondja, hogy külön tót nemzeti-! tatott ernyedetlen munkásságát s végül össze !!l Kovács és Stodola bőrgyár beltagja, fellépett 
ségi pártra nincs szükség. A Felvidék érdekeit1 tartásra, csüggedetlen kitartásra buzdítván a z l^ t  nemzetiségi programmal. Az éjjeli gyári 
jobban tudja támogatni oly képviselő, aki azon | egybegyűlteket, Justh Ferencz biztos győzel-! munkások egy városi hajdút késekkel élet- 
politikai párthoz tartozik, mely irányadó köz- móré ürítette poharát. A lelkesedés határt nem ] veszélyesen összeszurkáltak, mert ez csendre 
életünkben, mint olyan képviselő, akinek i  ismerő ereje tombolt végig a kaszinó falai. intette az éjjeli lármázókat. Az előhívott or- 
politikai programraja bizalmatlanságot kelt, aki ] között, mikor közérzéstöl sugallt beszédét be-!vos°k  alig bírták a véizést elállitani. Lányi 
elszigetelve áll a parlamentben jelszavaival fejezte. — Nyomban utána Justh Ferencz em elt; Bertalan miniszteri tanácsos, a megye szülöttje, e 
és elveivel és akinek javaslatai már bizonyos poharat a válaszadásra s inig egyrészről hálás hó 15-én tartottaszámos választó előtt programm- 
elfogultsággal vannak megbélyegezve. Mert köszönetét mondott a megnyilatkozó ragasz-' beszédjét. Előbb magyarul, aztán tótul beszélt, 
minden magyar hazafi a nemzetiségi vágyakat' kodásért s a bejéje helyezett bizalomért, más-1 Szép beszédjével elragadta a hallgatóságot. A 
és törekvéseket jogosultaknak csak oly mérték- j  részt őszinte nyíltsággal tárta ki politikai hit- kormány és a. képviselőjelölt éltetése közt a 
ben ismeri el, mennyiben azok a magyar állam vallásának legfőbb s légim illatosabb rugóját: választók szétoszoltak. A tótok sértő fairaga- 
czéljaival és érdekeivel megegyeznek. A tót a lángoló hazaszeretetei. Ez vezette a múltban, sokka l és költeményfélékkel izgatják a kedé- 
nemzetiségi jelölt gyaláz mindent, ami magyar, ez fogja vezetni a jövőben is s ennek egye-1 jyeket. Szerdán két század katona érkezett 
az ilyen jelöltekről a tótok a műit választások dűli helyes útját jelenleg a szabadelvű párt ^ e- Ott, ahol eddig rendzavarás volt. katona
alkalmával elfordultak és az ilyen nemzetiségi 'zászlajának rendíthetetlen követésében találja;ságot szállásoltak be. Verbicz községben, 
jelöltek most sem fognak azzal dicsekedhetni, fel. Ismételten köszönetét mond a választók hol nehány szabadelvüpárti választónak az 
hogy a tót közönség őket bizalmukkal meg- bizalmáért, a szerétéiből fakadó ünneplésért siablakait törték be, ötven embert szállásoltak 
tisztelte. Ez az igazság! j végül Ígéretet tesz, hogy mint eddig, úgy a e*- Este 7 óra után igazolvány nélkül

Justh Ferencz ünneplése. Ijövőben is hazájának és kerületének érdeke senkinek sem szabad a faluban járkálni. A
Igazán elmondhatjuk, hogy amikor az egész ll)«-Íilk vezérelni minden szavában, minden korcsmákat az egész választókerületben este

országban ádáz küzdelem, gyülölség, testvér-' oaelekedetében. Az előkelő szerénységgel é s]llét árakor be kell csukni. Néhány rendzavaré
harcz folyik, mikor a szennyes indulatok való- az őszinte átérzés erejével elmondott szavukra’munkást már becsuktak. Tegnap Krivoss 
ságos orgiát ülnek, a stubnyafürdöi választó- áltaianos és meg-megujuló éljenzéssel és fre- vaskereskedőt, ki egy szabadelvüpárli
_ _____________________________________  netikus tapssal válaszolt a hallgatóság s teljes. választót, agyonlövéssol fenyegetett, 200 korona j
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inuk van ezeknek a gazdagságról! kedvükre mulatnak, I 
ók, kiknek amúgy is kijut a jóból, kijut a szerencséből. ! 
A szegénység, a földhöz ragadt szegénység csak dide
regni, nyomorogni kénytelen.

Megrázták czandráikat s beesett, savósziutl szemeik-1 
bdl a végtelen keserűség, az alázatos nyomor keserűsége, j 
meg állatias vágy sugárzott elő.

— Kajla, tehát mulassatok ! Jakab, a fukar Jakab 
ma még a szegénységnek is adjon inni. 
liurszakadláig húzza boldognak és boldogtalannak.

erővel hullámzott, harsogott a d a l:
Juj de. magas ez a torony,
Nem kell nekünk pánszláv Mudrony, 
Mnijyar ember uz kell nekünk,
Justh Ferencz lesz a követünk,

Éljen Justh Ferencz!

tő- és (50 korona mellékpénzbüntetésre Ítéltét 
;el. Néhány lap Ilire, hogy a nemzetiségi Sto
dola Emil visszalépett volna, nem igaz. A 
megnevezett Dr. Utrapeny Stodolának gúny-1 
neve.

Árvában.
árva várni ege b o b ró i v ál asz tó - k e r U l e té n e 1>

Ezután megindult a toasztok sora, melyek . jelöltje van: u. m. Zmeskál Zoltán tiszta 
közül a Somogyi Gézáét emeljük ki, melyben m‘PP:ll,i és tízkiesák Ferencz szintén néppárti 

I"-' 'c j Justh Ferenczet, mint a zniói Magyar Olvasó- programmal, csakhogy az utóbbi nemzetiségi 
kör aznap megválasztott diszelnökét éltette, hörben dolgozik, mint a „Slovensky T^ádenník*

olhnngzott '

vilb v/m ti'""*• "-"T' 'i lf 'l.1 A leglelkesebb hangulatban a hajnali órákig Btlajdonosa.
" l0SSZ" ' ' ' ' a ,n'1 ' IW VJ •' maradt együtt a társaság, mindenkinek leiké- Á választó-kerület ilyenre nem volt elké*

uuft' ’ . . .  . •• '

stubnyafürdöi választókerületiek csupán azért ke"  lidni> azért azt hitte, hogy’ ha tiszta'lila-
gerendái szinte recsegnek Topognak a hó súlyától 
vad lanczlól s a liázrengelö zsivajtól. Nehéz pára lek 
szik ablakain, a ház minden nyílása gőzölög s lódul ki

gfdni ,t póinas kezéből, piui.ts sapkajai a n,.g\bhgc’j |)en  m eg erő sö d v én  a  Ilit, h o g y  Justh Ferencz a  sztl*ve , m ert tudja, h o g y  a  n é p n e k  k e n y e r e t

Elhagyom az QtGtt.kopou korcsmát, ........ é l Z T !  választókerületnek csupán azért |“ f .hi“ ej hoj»  ,ha tiszta »**e-
___;.ü ; . , . .................. csuk a jelöltje, mert meg nem volt választás! I . ,s piogiammal lep fel valaki, vagy valakit
nyakába akasztja s egy

a füst, a lén}, ahol csak utat talál, l enn az égen 
Gönczölszckér sétál, a távoli In gü  k mögül ;i hold ké

A szavazás sorrendje. j ki fognak küldeni.
A két jelölt erősen dolgozik, de e kettő

A ini/i kerületben az I. szavazatszedö közül melyik lesz a győztes, azt még nem lehel
bizottságnál, amelynek elnöke Klimá Vilmos, tudni.

Választás előtt.helyettes elnöke pedig Velits Antal, a követ-i
S.III fe kehn e» a ..padi i™»br i|,-«ión rajzolódunk a kezű sorrend ..........negállapitva : 1. SzucsányJ Néhány nap még és Turócrv-lrineirve v i
vőn hllkkfék fanlnozlik n.s körvonal.n. Olyan az « 0 « .  jE A ls,ijeszen . :i. K elsö jeszen , l . K alló, ö . Krpel- lasztói oda'állnunk az urna elé hogy hazafi Is 
mini v,t ami las.! i cm o. g. >, l !lll’ . ,|' B’attko, Xolcsó. 8. Kouszké, 9. Föl-■ érzületükből kifolyó meggyőződésüknek nyílt

M in dül,ah  a „ o k  , ,  vnlan, o„l,nKoi..... d. vad | k ustalu , 1 o. X eezp ál, I I . Delin , Iá. ( ly u la fa lv a ,! k ife je z é s t  adjanak S e , 3 k é t s é X n n e  l ó g
prllszkíllessel viszik a löm,., -zánt a osonlko.noinn- 13. Tnrnó, 14. X agvrák ó  I r. KUnklrA ÍR 1.......  ............... -hm nil K eiseg  O ennt I10g>3. Tarnó, 14. Nagyrákó, I ö. Kisrákó.lO. l'ribócz, úgy 'a nucrnnfi, mint a Íte»7y«7«ntó/Táiaaiító- 

.. Ireboszb., lb Kostyan, !«. Zábur, 20. Szent- kerületekben a magyar hazafias eszmék fog- 
. . .  • • , u > Lasz.kar, 22. Deanlalu, 23. Károly- nak diadalt aratni, hocv a tót túlzók ielöltiei

J,a a CSÖ" 2“ Tuíáu ,ÍCZ’ 2S- B,UÍtt,fai"’ B"UnÍCiia- b 8y t ‘L aZ M i 'J IM M ' Vore3é88e‘1 | lesznek kénytelenek visszavonulni.

ienyre-
tagyolt utón. A korcsma ol nnak tűnik iöl tavolbói 
mini egy .jléli boszorkánytanva. Kgy-cgy kiéhezett ku 
Ví.sz csahol 
dós, a tiszta januári



F e l v i d é k i  l l l r n d ó
Hogy ez azonban megtörténhessék, hogy 

a magyar zászló diadala mindenképen bizto
sítva legyen, ahhoz összetartásra van szükségünk.

Annál a küzdelemnél, amelyet a tót, nem
zetiségi párt jelöltjével szemben meg kell vív
nunk, megszűnik minden pártpolitikai nézet. 
Kunéi a küzdelemnél csak magyar hazafias ér
zelmű meg tót nemzetiségi érzelmű választó
kat ismerünk. Aki magyar embernek vallja 
magát, tartozzék bármely politikai párthoz, 
az a magyar hazafias érzelmű választókhoz 
csatlakozik és minden erejével arra törekszik, 
hogy a magyarság győzelmét elősegítse.

De nem is tételezhető föl, hogy akadjon 
olyan magyar ember, aki ne lenne képes a 
helyzet magaslatára emelkedni, aki politikai 
meggyőződését nem tudná a magyarság érdekei
nek alárendelni. Kzen az alapon visszavonu
lásról szó sem lehet.

Nekünk a magyar zászló diadalához min
den magyar ember szavazatára szükségünk van.

Aki nincs velünk, az ellenünk.
Ennek erkölcsi súlyát gondolják meg mind

azok, akik még netán ma is azon tűnődnének, 
hogy mit tevők legyenek. Habozásról itt szó 
sem lehet. A czél, a magyarság győzelmét 
biztosítani, tisztán áll előttünk. E mellett min
den más érdek és czél megsemmisül.

Tegyünk tehát félre minden más érdeket, 
lebegjen előttünk a magyar hazafias eszmék 
diadalának gondolata, mely lehetetlen, hogy 
érzéketlenül hagyjon bárkit is, akinek szivé
ben magyar vér kering.

Ne tagadjuk meg magunkat, ne tagadjuk 
meg ősi erényeink egyik sarkalatos büszkesé
gét: politikai érettségünket.

Legyünk egyek, amidőn arról van szó, 
hogy a magyar hazafias eszmék diadalát biz
tosítsuk.

Az ellenzék és a nemzetiségek.
Czinczognak az egerek, In. nincs otthon a macska. 

A nemzetiségi túlzók különös egerek. Vakmerőbbek a 
közönségeseknél. Akkor is mozgolódnak, b.t itthon van 
a macska.. Lám, a románok, szőrijük, rótok aktivitásba 
mennek eg y . álla niellenes programtn alapján. Képviselő- 
jelöltekül ánitannk, hogy legyen a parlamentben is 
Irákczió, mely az egységes magyar nemzeti állammal 
ellenséges törekvéseket képviselje.

Az ellenzék büszke lehet. Addig-addig pis/.kálódoi', 
addig-addig vitte a torzsalkodást, inig .ezek a destruktív 
eleinek felbátorodtak és talpra állottak. Felbátorodtak, 
mert remélik, hogy intor ditos litigantes tertins gaiidet. 
Megismétlődött Gulliver esete. Megkötözött kezekkel, 
lábakkal ott hever az erős magyar állam s a nemzeti
ségi liliputiak tánezolnak rajta.

Minden becsületes magyar .ember! az aggodalom 
fogja el. Mi lesz ebből? Mi lesz az országból, hu olyan 
ellenzéke van, amelynek politikai gvülölsége annyin 
megy. hogy még az ilyen államellenes mozgalmak 
felidézésétől sem riad vissza? Mi lesz ebből a nemzet 
bői, int az ellenzék a nemzetiségi láz,adás láttára sem 
Ing kezet a magyar■ nemzeti kormánnyal, hogy segítse 
visszaverni az állam egysége ellen intézett támadást ?

Egy dolog megnyugtató. Az, hogy erős kezű 
kormány áll az ország élén, amely feloldja azokat a 
mesterséges, rosszakaratú kötelékeket, melyek Gullivert 
földhöz szegzik. .Szabaddá teszi Gulliver vaskarjai, hadd 
sújthasson le a lázadókra. Hadd morzsolja szét ökot. 
Nem lesz ohhen szükség még az ellenzék segítségére som.

Attól, hogy a túlzók bekerülnek a parlamentbe 
szintén nincs oka félni a magyarságnak. Nem kívánatos, 
hogy bekerüljenek, de ha bekerülnek, a dolog nem 
lesz végzetes. .Szerencsére Tisza Díván jó előre látta a 
veszedelmet es jó előre gondoskodott, hogy semmiféle 
nemzetiségi Irákczió ne váljék ártalmassá a magyarság 
fellegvárára, a phrlameiilárizmiisra. A házszabály revízió, 
imr, sok egyéb nagy előnyeitől eltekintve, már is igazolva 
van. Ha bekerül is* nyolcz-iiz. államclle tes nemzetiségi, 
nem követheti Ugronék példáját, mely szerint nyolc/.- 
tiz ember is képes kiforgatni sarkaiból a magyar alkal
mán vos élet rendjét. . .

De igazolva van az <vz álláspont is. mely elutasítja 
magától a házszabálvrevizió és a választói jog kiterjesz
tésének junklimát. Mi lenne a magyar parlamentből, ha 
Tisza belement volna a junktimba előbb csinálja meg 
a választási reformot s csak azn'án a házszabálymódo- 
siiást ? Kgy nagy nemzeti katasztrófa. Hekerültek volna 
a nemzetiségiek s nynlczan-lizon lehetetlenné tették 
volna a törvényhozást úgy, amint azt Kgronéklól el- 
eltanulták. így azonban, ba bekerülnek is, katasztrófa 
nem származhatik a dologitól. Romboló szándékaikat 
féken fogja tartani egy erős, egészséges korlát: ajnmlo- 
silóit házszabályok. Valókul, bölcs előrelátás nyilvánul 
meg a miniszterelnök polilit<ájában. Az egész inagyMi
ság hálája illeti meg. hogy volt. bátorsága az ár elletj 
úszni. Hogy nem terjesztene ki még a választói jogot, 
Iliikor, itno, még az eddigi állapot mellett is könnyen 
szerencsétlenség következhetett volna.

Hcvaltk e az az aggodalom, hogy túlzó nemzeti
ségiek kerülnek a parlamentbe? Kidre megmondani nem 
lehel. Kiég, hogy boválhatik. Az pedig Imi, mert ha 
ezek az elemek nem is lesznek képesek szétfeszíteni a 
parlamentet, mégis abba a helyzetbe jutnak, hogy az 
ország házából végozholik a konkoly hintés áldatlan, 
hazafi illan mesterségét.

hppen azért nagy feladat vár a nemzetiségi vidéken 
lakó magyarságra s amaz idegenajku polgártársakra, 
akik, bar utas nyelvel beszélnek, szivvol-lélekkel mégis 
magyarok. O ntó kell tartamok és vállvetve azon kell 
huzgolkodniok, hogy túlzók, a magyar állammal szem
ben ellenséges indulatunk no kerülhessenek a nemzet 
tanáé >á ha.

Az ellenzékre, moly folyton a haza szónk nevét 
emlegeti, úgy látjuk, ebben nem lohol számítani. Ahelyett, 
hogy a magyarság segítségére sietne, sok helyütt meg
osztja a magyarságot s így teszi szinte bizonyossá a 
tn'/.ó nemzetiségi jelölt győzedolmét. .Szomorú dolog ez. 
.Minden hazafinak ezzel szemben csak egy kötelessége 
lehel.: az urna elölt leszámolni az olyan ellenzékkel, 
mely a nemzeti kormány elleni gyűlöletében inkább 
kedvez az állami egység ellenfeleinek, mint ez ellen
felek ellenségeinek.

A kormánypárt tót világításban.
Most, a nagy mérkőzés előtt, szükségesnek tarlóba 

a Nár. Nov., hogy a kormánypártról jollcmrajzot közöl
jön olvasóival a nála már megszokott, a tótágast álló 
logikával. Jól van ! A kormány nem szorul a mi védői
ül linkre, elpáholja majd ö maga a Mudroüék jelöltjeit. 
Azt azonban, elvárjuk a Nár. Nov.-tói, hogy ha a kor
mánypárt programmjat támadja, a magáét megvédol- 
muzze, különösen pétiig annak 3-ik |>ontját, amely heti 
Mudrofiék az egyhaza törvények revízióját kérik. Ezeket 
a törvén)okot a liberalizmus alkotta meg s első sorban 
a protestánsok küzdöttek érte. Már pedig Mudroíi, 
Vanovics, Dula, Skultéty stb. slb. és az u. n. tót nem
zetiségi párt többsége, zöme, mind lutheránus, hogy 
követelheti tehál ez a párt azon törvények revízióját ? 
Vagy a lót politikusnak utas az érdekű, mint a tót 
lutheránusnak? „Erklaret mir Grál Oerindur dicsen 
Zwiespalí dór Natúr!“

A Nár. Nov. czikko egyébként igy hangzik :
„.Szabadelvűnek nevezik, habár azt hinné az ember, 

hogy az uralkodó, biztosított, minden édességet és 
elsóobségot élvező hatalmaknak nem a szabadelvüség 
a lő atribuiuma. A liberalizmus jobbára mindig ollouzé- 
kies volt. Nos, nálunk a kormány liberális, s mint 
kormány igen gyakran kénytelen megküzdeni valóban 
liberális törekvésekkel és védelmezni maradiasan meg
állapítod viszonyokat. Ilyen értelemben syrakuzai D o 
llys is „liberális" volt önmaga cs uradalma részére.

A kormánypárt manifosztumol bocsátott, ki a „nem
zethez", melyben az első helyen azt hangoztatja, hogy 
szabadelvű es nemzeti politikát megy csinálni. Az első 
kifejezés eleg homályos, mert Eötvös Károly is, l’olónyi 
is liberális es ilylete csapda alatt a legkülönfélébb 
madárkák tarthatók. Mit jeleni Magyarországon a „nem
zeti" politika? Talán azt, huj. y tisztelni akarja azt, a 
miben az ember „született", ami az ö természete, gon- 
dnlkodásának, vágyódásának, munkájának, reményének, 
haladásának lett)ege? Ebben az értelemből kezdettől 
lógva mi is nemzeti politikát csinálunk, nemzeti újság 
vág) mik.

összes törekvéseink odairanyulnak, hogy meg
tartsuk a mi iioiuzeiunkel az ö vele született tulajdonsá
gaiban s a loruieszotlöl örökölt ajandekai mellett. II t a 
kormány ilyen politikai követne, azonnal ott lennénk 
az ö táborában. Mi nem arra törekszünk, hogy Italai 
műnk legyen — a saját nemzőiért küzdeni teher, keserű 
kötelesség és nem előjog. Hiszen a küzdelem, a harcz 
ritka csoilieii alkotó munka, az egy szükséges rossz, 
gyakran gátja cs lékje hasznos, pozitív munkának. A 
11.ne/, emészti a mi szellemi erőinket s éppen a legjobb 
talentumokat semmisíti, „ a  Imrczban csakis a harcz 
kedvéért- legföljebb üres szájltösök és l'éligtürötl egyé
nek érezhetik jól magukat, a lórii nem kérkedésből 
megy a harezba, hanem a pozitív munka védelme s 
lehetősége végett. A hatalom tés kormány ellen való 
küzdelmünk nélkül is elég terünk maradna nekünk a 
küzdelemre belőle és kitoló is. A nemzet l'entartásáérl 
és fejlesztéséért való harczunk főrészét örömest áten
gedjük a felsőbb erőknek.

Am a szabadelvű párt manifesztuinában emlegetett 
„nemzeti* politika nőm jelenti a nemzeti javak védel
mei, de jelent magyarosító politikát, azaz törekvést a 
sok fajú cs soknyelvű országot átváltoztatni egynyelvű, 
magyar állammá, melyben nincs hely más nyelvnek, más 
fajok számára. Ez nem nemzeti politika, ez nemzet
ellenes politika, tekintettel az ország összes nem magyar 
elemeire. Nemzeti csakis a tősgyökeres magyaroknak s 
itt is csak formálisan, részlegesen. A „nemzeti** politika 
alatt egész gj állam alkotását egye.len egy nyelvvel, 
rozs, búza, zab, tatárka, árpa, répa, konkolyból s 
különféle emészthetetlen keverékből készített egyetlen 
tésztának műúton való kigyurásál. a  „nemzeti állam- 
nem jeleni oly államot, amelyben jól megférnének a 
I;|j,,k. a nyelvek, de „nemzetnek" elkeresztelt konglo- 
morálul, melyben el kell vesznie mindennek, ami nem 
magyar, amelynek nemcsak kifele kell mutatnia egy 
egyseget tini ellen sajat érdekünkben nem is protestál- 
ua’nk), liánom befele is egy jollegnélküli, művésziesen 
összekovácsolt, összekeverned eg) séget, erőszakosan 
vegyitett öntvényt. Ilyen „nemzeti" politika ránk nézve 
halait, kivégzést jelent s hozzá még előzetes kínokkal, 
tortúrákkal, sebekkel és lelki fájdalmakkal. Nem lobot

csodálni, hogy nem vngyunk készek aláírni saját halá
los Ítéletünket és függni saját kalodánkon, saját akasztó- 
fánkon.

Es ezt a „nemzeti-  politikát hangoztatja .» kor
mánypárt az ellenzékkel szemhon. Hát az összes ellen
zék, amely obstruált, vájjon miben is kevésbbé „nemzeti- 
a kormánypártnál ? Hiszen éjipen túlhajtott magyarositási 
követelésekkel ment az übstrukcziói.a, mindent köveseit, 
minden katonai engedmény elégtelen volt nekik. Lehet o 
elképzelni vakbuzgóbh magyarositól, mint Apponyit, aki, 
mint egy szélütött, a Kom kében s Elnkében futkosott.

Avagy nem kiváltja az ország mogmagyarositását 
Rákosi, akinek orgánuma- a „Hudapesti Hírlap- , nem* 
csak magának Magyarországnak, de Horvátország, 
Makedónéi, Bosznia. Herczogovina, sőt egész Konstanti- 
nápolyig terjedő magyar imporium megmagyarositásának 
legerősebb propagátoraihoz tartozik?

A kormánypárt nem is Hezitálhat hasonló „nemzeti* 
politikusokkal, (j czélul tűzte ki magának az ultramagyar 
értelemben vett nemzeti államot s ezzel a természet 
ellen küzd, mert ilyen állam nincs s nem is lehet. 
Hizonyára beteljesedik rajta Cicero szava: „Naturam 
oxpellas furca, latnon usque roeurroi.-  (Ha a természetet 
bottal is kiűzöd, mégis visszatér.) A természet, a tények 
ellen való küzdelem lehetséges, de hiábavaló. Mi nem 
magyar nemzetek tények vagyunk és aki nem számol 
a tényekkel, nem csinál jó , észszerű politikát.

h í r e i n k .
— Halálozás. Báró Révay Simont, a 

szuesányi választókerületnek képviselőjelöltjét 
súlyos csapás érte apósának, gróf Szápánj 
üyttla v. b. t. tanácsosnak, volt miniszterelnök
nek Abbáziában f. hó 20-án este félhét órakor, 
életének 73-dik évében történt gyászos el- 
hunytával. Ezen családi gyász miatt báró Révfty 
Simon kénytelen volt pár napra távozni. Á 
választás előtti napokon azonban még meg
látogatja a hátralevő községeket és ugyan
csak velünk lesz a választás napján is. — A 
gyászeset alkalmából számosán fejezték ki 
részvétüket. Ezekhez csatlakozunk mi is.

Személyi hir. Grút Nydry Károly nejével 
szül. Fekete Blanka bárónővel hosszabb tartózkodásra 
Turóczszonipélerre érkezett.

Znióváraljai Magyar Olvasókör f. hó 15-én 
tartotta meg ovi rendes közgyűlését, melyre nagy 
számmal sereglettek össze a kaszinó kUl— és beltagjai. 
Somogyi Géza lelkes és tartalmas megnyitó beszédében 
Ilii kepét nyújtotta a leíolyt év történetének, mely újabb 
fényes bizonyítéka a kör ismert hazafias működésének. 
Általános megelégedést és örömet keltett ama kijelen
tése, hogy a kör a jövőben állandó otthonának tekint
heti a zniói uradalmi nagyvendéglőt, amennyiben a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium évi 500 korona 
bérért 10 évre a Magyar Olvasókörnek bérbe adta az 
egész épületet. Majd áttért a közgyűlés legkiemelkedőbb 
programmszámára : Justh Fercncznek, a kerület jelenlegi 
képviselőjelöltjének a kör diszelnőkévé való megválasz
tására. Szakadatlan éljenzés közepette sorolta lel mind
azon érdemeket, melyeket Justh Ferenc/,, ki éppen a 
kör érdekében kifejtett lankadatlan munkásságával, úgy 
az épület bérletének megszerzésével, mint a kaszinó 
társadalmi tevékenységének fáiadliatatlan pártolásával 
szerzett. Csak mélységes hálájának és határtalan tisztele
tének lóg — úgymond — a kaszinó kifejezést adni, ha 
Justh Ferenczet a kör örökös diszelnőkévé választja. 
Szűnni nem akaró éljenzés és taps követte az indítványt 
s az erre következő határozat kimondását. Benső meg
hatottsággal s a legszivólyesobb szavakkal mondott 
köszönetét Juslli Ferencz, ki ezúttal is személyesen völt 
részt a közgyűlésen, a megnyilatkozó szerétéiért S az 
abból következő kitüntetésért. Válaszában állandó támo
gatásáról és ragaszkodásáról biztositolta az olvasókört 
s a diszelnükségot is első sorban oly tényezőnek tekinti, 
mint. amely hivatva lesz a közte és a kaszinó közölt a 
a múltban is fennállott baráti kapcsot az eddiginél is 
mélyebbé, közvetlenebbé és bensőbbé tenni. A megejtett 
tisztujitásnál egyhangúlag s közfelkiáltással a kör volt 
tisztviselői, választattak meg és pedig: Somogyi Géza 
elnökké, Julcr Ferencz alelnökivé, Szarka Lajos jegyzővé, 
dr. Messinger Mór ügyésszé, Rosenzweig Jakab pénztárossá 
és Pdrvy Endre háznaggyá. Választmányi tagok lettek : 
Benisek Imre, Géni Virgil, Tilesch Károly, Kirctmayer 
Győző. Janovják Károly, Babusek Ede,# Bertsch Oltó és 
dr. Jakobovits Mór.

— Esküvő. Scholci Kornél ruttkai magyar állam- 
vasúti mérnök a jövő héten vezeti oltárhoz Ruttkán 
Varinyi Erzsébet ruttkai állami iskolai tanítónőt, néhai 
Varinyi János tanárnak kedves és müveit leányát

önjelölés Liptószentmlklóson. A tót nemzeti
ségi párt Liplószontmiklóson gyűlést tartván, Ruzsiák 
János ügyvéd, az eddigi képviselő kereken kijelentette, 
hogy többé mandátumot nem vállal. Hosszal) vita után, 
Írja a „Liptó", előállott ÍStodola Emil dr. ügyvéd és ki- 
jelenlétié, hogy o szívósén lenne képviselő, ha megválasz
tanák. És lel is lép, ha legalább ezer szavazató' alá
írásokkal biztosítanak neki. Azonban hozzátette, hogy ö 
nem hajlandó semminemű áldozatot hozni és választóinak 
esuk egy koronát ad fojenkint. Mély csönd és a válasz
tók körében általános elhülés. A gyűlés azzal oszlott fel, 
hogy vasárnapig összegyűjtik az ezer aláírást s akkor 
a szabadelvű jelöltje ellen nemzetiségi programmal fellép 
a kormánynyal többszörös szerződési viszonyban levd



F e l v i d é k i  í t l r n d ó

dr. Stodola Emil. Azt hisszük, hogy a doktor ur inkom
patibilitásba nem fog esni, mert annak egyik legfőbb 
kelléke nem jő létre: t. i. nem lesz képviselő.

— Tánozestély Rottkán. V Művezetők Orsz. 
Szövet kezeiének rultkai XXX. kerületi egyesülőié az 
özvegyek és árvák pénztára javára, lÜOf). évi február 
hó 1-én, a vasúti 1. és II. osztályú éttermekben zártkörű 
lánczestélyt rendez. Kezdete s  és tél órakor. Belépti 
dij: személyjegy 2 korona, családjegy 3 korona. Felül- 
fizetések, ezen nemes czélra való tekintettel, köszönettel 
fogadtatnak. A meghívó belépti jegyül szolgál. A zenét 
a főmühelyi zenekar és Hagymási Dezső rultkai zene
kara szolgáltatja.

— Iskolalátogatói megbízás. A vallás- és közok
tatásügyi in. kir. miniszter a luróczszontmártoni állami 
polgári fiú- és leányiskola meglátogatásával a közok
tatási minisztériumba beosztott Kirchner Béla kereske
delmi iskolai főigazgatót bízta meg.

— Megfagytak. A szokatlanul erős hidegnek 
napról-napra több áldozata van. A múlt napokban két 
nyitramcgyei czahi illetőségű szegény ember ballagott 
gyalogosan a znióváraljai vasútállomás leié. Znióváralján 
azonban alaposan bepálinkáztak, ami szerencsétlenségüket 
okozta. A mámor elnyomta őket, lefeküdtek és ott 
fagytak meg. Znióváralján tömöttek cl őket.

— Szerkesztőváltozás. A Rózsahegyi llirlop 
szerkesztőséget dr. Kürti Artur és Fodor Bajos vállalták 
magukra. Ezzel a Rózsahegyi 1 űrlap szerkesztői válsága 
megszűnt.

— Beverték a fejét. Alsókubini levelezőnk írja: 
A közeledő választások egy, sajnos, majdnem emberélet 
áldozattal végződő elömozzaiiata egy az Alsókubinlmn 
f. hó 12-én előfordult, súlyos testisértés esete, liatuna 
János knyazsai választópolgár a szabadelvű párt irodá
jából zászlót kapott s azt néhány társával együtt szánon 
vitte haza, amidőn a régi városháza mellett egy téglái 
dobtak a szánba s az Batuna fejét úgy találta, hogy 
menten elborította a vér. A bűnvádi eljárás azonnal 
megindittalott.

— Szülői értekezletek. Grcgorovils* László : 
briesztyai allauii iskola derék tanítója, a léli időt hit; 
is felhasználja, hogy a községnek népét nevelje. Ma 
vasárnap délután a szülőkkel értekezletet tart, a melyen 
a fertőző betegségekről fog tanítást tartani.

— Megszűnnek a nem dohányzók. Mint értesülünk, 
a Máv. igazgatósaga nem megvetendő újítással kedves
kedik utazó közönségének. — Eddig ugyanis minden 
vonatnál volt egy „liölgyszakasz" és egy vagy két 
„nem dohányzók1* czimU szakasz. Ha most már hozzá
vesszük ehhez, hogy minden vonatnál volt legalább is 
egy „szolgálati szakasz", melybe jámbor idegennek nem 
szabad volt belépnie, akkor természetes, hogy a dohányzó 
férfipublikum többnyire az átjáró kocsik folyosóján volt 
kénytelen ácsorogni, holott a rezervált szakaszokban 
csupán két vagy három személy ült. Miután ez, külö
nösen a füidöszezon alatt (no de egyébként is; igen 
kellemetlen állapot, a Máv. igazgatósága elhatározta, 
hogy a „nem dohányzók" szakaszát törli s csupán a 
„hülgyszakaszt" tartja fenn, mert hiszen ma már úgy is 
több a dohányos férfiak száma, mint azoké, kik irtóznak 
a szivarfüsttől. Hir szerint a Máv. eme üdvös rendeleté 
már jövő hó elsején lép életbe.

— Szinielőadás Breznóbányán. A breznóbányai | 
hölgyek a Józsid Föhorczeg Szanatórium Egyesület 
javára szinielőadást tartottak tegnap esto, amely alka
lommal Bérezik Árpád „Nézd meg az anyját" czimll 
vigjátéka került szilire. A  szereplők között utáljunk két 
turóczit is, Nosszák Lajost és Liebhardt Antalt.

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Főmunkatárs BÁNFI JÁNOS.

I 5üchler Ida
varrodáidban Turóczszentniártonbun
tanulóleánvjok felvétetnek-

Jónak, a jobe 
- az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban lev< 
tzappan, szóda, por, s'L- anyagoknál vászon és painui 
ruhanemüek mosására, a Schich^által újonnan feltalált

mosókivonat,

Asszonydicséret''

H ashajtó, görcsm egsztintetft

Bujahódcsöppeh,
étvágyat keltő és az emésztést elősegítő háziszer.

Egy palaczk ára 1 korona.
IVislán kevesebb mint 2 palaczk (2 kor. BO Ilii. utánvét) 

nem lesz szél küldve

B IT T N E R  G Y U L A  gyógyszertára által
GLOGGNITZ (Alsíi-Ausztrln.)

vóuj gyet,
•  ruha beábztatására.

Előnyök:
volt mosási időt a felére1. Az eddig szükséges 

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

a ruhát.
6. Úgy a kezeknek, mint a ruhának telljcscn ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél egy egyszeri kísérlet után. 

—  Mindenütt kapható.------

Schicht-szappan
„ tszu rv as"  v a g y  „ k u lc s "

M  %
jofíK-yel

legjobb, legkiadösabb s ennélfogva legolcsóbb szappan. 
Minden káros alkatrészektől mentes.

... ........ M ind enü tt k a p h a tó ! ...........
B evásárlásnál különösen a r ra  ügyeljünk, hogy minden darab  
srajf/ian  a  „ S c h ic h f  névvel és a  fe n ti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

I

Kiadótulajdonos: Hoakóoi! Ferenczné.

Schicht György, Aussig
A legnagyobb gyár a maga nemében, az európai 

szárazföldön.

1 jól rendezett lakás
kiadó. Közelebbi feltételek Mitrovszky Rudolf 
urnái Turóczszentmártonban, vagy pedig köz

vetlenül a háztulajdonostól tudhatok meg. 
Oazdik János, gyógyszerész Körmöczbáuyu.

Köhögés, rekedtség és hurut ellen
nincs jobb u

R É T H Y - f é l e

p e m e t e f ű  c z u k o r k á n á l !
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van.

1 d o b o z  6 0  f i l l é r  

Csak, R É T H Y - f é lé t  fogadjunk, el!

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

Lahusen-féle jód vas-

c s c j  ha m áj-o la ja t.
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. Ára 3’50 kor. — A beszerzésnél 
tessék ügyelni a gyáros ezégére: LAHUSEN gyógy
szerész, Bréma. Kapható vidéken Gazdik János 
gyógyszertárában Körmöczbányán ésToperczer Sándor 

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

Mühle Vilmos
cs. és kir. udvari szállító Temesváron.
/T a g - ,  n ö v é n y - ,  ró z s a - ,  
fák-  stb. nagytenyészet.

Tenyészterület 62 hold =  37 hektár.

Magvakból és virághagymákból a legjobbat.
A legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfákat.

A_legszebb f e ny ö f é l é k e t  és cserjéket.
Képletekkel bőven ellátott leiró katalógusok ingyen.

Postaszállitmányok magvakkal 5 koronán felül bérmentve. 
Minden egyes szállítmányhoz „Mühle tanácsadója a kertmivelésben", a leg

jobb kertészeti kézikönyv, ingyen mcllékcltetik.

I V K  E G H I V Ó

a ruttl<ai tal<arél< és hitelintézet részv.-társ.
1905. évi február hó 12*én délután 2 óraikor 
W~az intézet helyiségében-wa megtartandó

IV. rendes éui Közgyűlésére.
Napirend:

1. Igazgatóság jelentése.
,óelÜSyeIÖl'bÍZOttsíís Jelentése éví számadások és mérleg megvizsgálásáról.

ÍL.az.™tL.waÍ t ,0fZ?nh0i!fíia -a ten,emli,eU jelentésekről, valamint a felmentvény megadása az igazgatóság es felügyelő-bizottság részére.
4. Elnök választása.
5. \  ezetö igazgató választása.
_■ !? re,1(Jes W to H á g i  tfig és 3 igazgatósági póttag választása.
1 . i  rendes és 2 póttagból álló felügyelő-bizottság választása.
«. Netam indítványok az alapszabályok értelmében.

Megjegyzés. A ,‘ t8#*g«tówlg.

meBhivi9 n01kauGo“jTív1'\j!brtór§h“ fö-é'iT'foí1 nílíSaftátn?11' ll?,Ír‘!í!,líí|lra ncl" v"ln"' “» kö28yülí» '"'■'‘len további

Magyar Nyomda Turóczszentuiárton.
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