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ügyes szám ára 20 fillér

a hirdetési és c

V álasztások után.
A nagy nap elmúlt.
Amint előre tudtuk és hirdettük, úgy a 

szuesányi, mint a slubnyufürdői kerületben a 
szabadélvüpárt jelöltje győzött,. Szucsányban 
báró Róva;i Simon, Stubnyafürdőn Justh Formáz 
választattak meg képviselővé.

A tót nemzetiségi párthoz tartozóknak 
minden küzdelme meddő munka maradt. Da
czára a legmesszebbmenő agitácziónak, nagy 
kisebbségben maradtak mindkét kerületben.

A szuesányi választókerületben részben a 
megváltozott politikai viszonyok, részben pedig 
a választások előtt felmerült nézeteltérések 
miatt azt hittük, hogy a magyar párt jelöltjé
nek 70 — 80 szavazattöbbséggel kell megelé
gedni. — Úgy látszik azonban, hogy éppen a 
felmerült diferencziák érlelték meg minden 
komolyan gondolkozó magyar ember lelkében 
az elhatározást, hogy kettőzött erővel töre
kedtek a magyar hazafias érdekek megóvására1 
közreműködni.

Konstatálhatjuk, hogy a döntő pillanatban 
minden magyar ember érezte szavazatának 
erkölcsi súlyát és sietett, az urnához, hogy 

atával a magyar zászló diadalát bizto- 
Ugy történt, amint reméltük. Az utolsó 

zászlónk alá siettek azok is, akiket 
erős Kossuth, Apponvi-pártiakat ismer- 
Meghallgatták Apponyi grófnak tanácsát, 

aki a választási kampány alatt több helyen is 
kijelentette a hozzáfordulóknak, hogy oly he
lyeken, ahol a szavadelvüpárti választóval 
szemben nemzetiségi jelölt lép föl, ott feltét
lenül a szabadelvüpárt jelöltjére adják le sza
vazatukat.

De nem is lehetett ez másként, mint a 
hogy megtörtént.

' Dicséret, és teljes elismerés illeti meg 
tehát mindazokat, akik politikai pártállásuknak 
védelmével és elveiknek fentartásával ugyan, 
de odaszavaztak, ahová hasonló körülmények 
között minden magyar embernek szavaznia 
kellett — a magyar párt jelöltjére.

És ezzel a magyarság politikai érettségé
nek ismét fényes bizonyítékát adta. Ürömmel 
konstatáljuk ezt, mert hiszen nekünk magya
roknak itt a Felvidéken és különösen Turócz- 
ban nemcsak most, de állandóan arra kell 
törekednünk, hogy összetartozandóságunknak 
és összetartásunknak minél nagyobb mérték
ben kifejezést adjunk. A választások lefolyá
sáról különben az alábbiakban számolunk be.

kesedés mindannyiszor meg-megujuló éljen- A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után 
zésbe tört ki, valahányszor ujabi) csapatok ! a választók a legnagyobb rendben szétoszlottak

sitsa.
pilli
mint
tünk.

A szuesányi kerületben.
A szuesányi választókerület választói há

rom nagyobb csoportban érkeztek meg a vá
lasztás színhelyére. A ruttkniak, priekopaiak, 
lipócziak és Iclicsinj/iek, zálhurcsaink és a turbóz 
s.entmártoniak egy része a Ruttkáról reggel 
félnyolezkor elindított különvonatot használták 
A suttói, krpellani, nolcsói, konszkéi és turáni 
választóink pedig a Kralovánból elindított teher 
vonathoz csatolt személykocsikban tették meg 
az utat és szintén reggel 8 órakor érkeztek 
meg Szucsányba. A Turóczszentmártontól lojebb 
eső községek választói részben a vonatot, 
nagyobbrészt azonban szánokat használtak, 
inig' a turóczszentmártoniak zöme a délutáni 
gyorsvonattal jött meg a választás színhelyére. 
Maga a felvonulás is impozáns volt. A válasz
tok községenkint zászlókkal és nemzetiszmü 
toliakkal

érkeztek.
Báró Révay Simont, aki a Scliulz-féle ház- J 

bán részére fentartott szobából nézte a moz
galmas sürgés forgást, számtalanszor perczckig 
tartó óváczióban részesítették.

Reggel 8 órakor Klimó Vilmos választási 
elnök kihirdette a választás megkezdését, a 
mire a szabadelvlipárt részéről br.-Révay Simon, 
a tót nemzetiségi párt részéről pedig Mudrony 
Pál jelölését kérő beadványokat átnyújtották 
a választás elnökének.

Ezt Klimó Vilmos elnök félkilenczkor ki
hirdetvén, 9 órakor megkezdődött a szavazás. 
Délben 12 órakor a szavazás eredménye a 
következő volt. Deadatott mindkét küldöttség
nél 581) szavazat. Ebből kapott báró Révay 
Simon 407, Mudrony Pál pedig 12!) szavazatot.

Délután 3 órakor a küzdelem tetőpontjára 
hágott. A tót nemzetiségi pártiak eszeveszetten 
szedték össze elmaradt választóikat, akiket 
zárórára biztos őrizet alá helyeztek. Ezen idő- 
tájban a mérleg következőképen állott. Leada- 
tott mindkét küldöttségnél összesen 1042 sza
vazat, ebből Révay báróra esett 043, Mudronyra 
pedig 399 szavazat.

E közben megérkeztek a turóczszentmár- 
toniak is nagyobb tömegben, ami mindkét félen 
élénkebi) mozgalmat okozott. Mire a, turócz- 
szentmártoniakra került a szavazás sora, akko
rára már 4 órára járt az idő. Ezek szavazása 
0 óráig tartott, amire a választási elnök (i 
órakor kitűzte a zárórát 7 óráig. A másik bi
zottságnál a szavazás már fél ötkor befejező
dött és a záróra félhatra tűzetett ki. A sza
vazás eredménye itt Révay Simon báró javára 
M5 szótöbbség volt.

Ennek kihirdetése után talpra állottak a 
készenlétben tartott csapatok. Mindkét fél erő
sen bízott a maga tartalékában és ugyancsak 
szemmel tartotta minden emberét, nehogy az 
utolsó pillanatban egyik-másik niegtántörődjék.

Végre esti 7 órakor Klimó Vilmos válasz
tási elnök kihirdette a választás eredményét, 
amely szerint leadatott összesen 1484 szavazat, 
amelyekből kapott báró Révay Simon 877 
Mudrony Pál pedig 007 szavazatot, és igy bán 
Révay Simont 270 szótöbbséggel a szuesányi I 
kerület országgyü 1 ésiképviseIöjévéjelentette ki. J 

Az eredmény kihirdetése óriási lelkesedést 
keltett. A szabadelvüpárti választók szűnni nem 
akaró éljenzésbe törtek ki, amely tetőpontjára 
hágott akkor, amidőn a választás elnöke a 
képviselői mandátumot báró Révay Simonnak 
átnyújtotta és öt mint a szuesányi kerület or
szágos képviselőjét meleg és hazafias szavak
kal üdvözölte.

Báró Révai/ Simon köszönetét mondva a 
történt

A tót nemzetiségi pártiak dicséretre méltó 
önmegtagadással fogadták a választás ered
ményének kihirdetését. A mint vereségük nyil
vánvaló lett csendben szétoszlottak.

A választási aktus lezajlása után a válasz
tók már az esti 8 órai személyvonattal el
távoztak.

A stubnyafürdöi kerületben.
Amit hetekkel ezelőtt jósoltunk és állí

tottunk, valóra vált: Justh Ferenez 289 szó
többséggel, óriási lelkesedés mellett a stubnya
fürdöi kerület országgyűlési képviselőjévé újból 
megválasztatott. Ezúttal is csak teljes kudareczal 
végz lőtt a tót túlzók kétségbeesett erőlködne. 
Justh Ferenez egyéniségén s a kerület hazafias 
összetartásán hajótörést szenvedett és fog 
szenvedni a jövőben is. A konkolyhintés a 
iegháládatlanabb talajra hullt és hull, a józan, 
felvilágosodott német községek 
agyafúrt okoskodásokkal, üres és 
frázisokkal megingatni nem lehet. Justh Fér 
fényes győzelme és dr. Mudrony János csúfos 
bukása a leghatásosabb intő szózatként szolgál
hatna az álpróféták erőlködő táborának s 
kijózanítókig hathatna még azokra is, akiknek 
foglalkozásuk a magyar állameszme elleni 
izgatás és hajtogatás.

A felvonulás.
A StubnyafUrdöre vezető országutak már 

a kora reggeli órákban a legváltozatosabb s 
a legélénkebb képet nyújtották. A szélrózsa 
minden irányából gyülekeztek a választók 
százai, községenkint, zászlókat,lengetve vonultak 
fel a küzdő felek, mindenik a maga jelöltjét 
éljenezvén. A legfestöibb s a legimpozánsabb 
hatást a szklenóialc és a /elsástubnyaiak gyakorol
ták ; 3 0 - 40 kocsin vonultak fel a választás 
színhelyére, büszkén lengetve Justh Ferenez 
zászlóit. 9 órakor már zsúfolva volt a fürdő 
nagy udvara, melyet a kormánypárt szállott 
meg. A Mudrony-pártiuk a Lichtenstein-féle 
vendéglőben gyülekeztek s már előre látván 
a biztos vereséget, szinte hangtalanul s csügged
ten várták a szavazás, idejét. Az egész fel
vonulás a legmozgalmasabb képet nyújtotta 
ugyan, mindazonáltal semmiféle rendzavarás 
nem fordult elő. Justh Ferenez győzelme már 
a reggeli órákban biztosítva volt, párthiveinek 
tömött sorai, rendületlen kitartása és lelke
sedése előre jelezték a biztos, fényes és jól 
megérdemelt sikert.

A választás lefolyása.
Kosza János elnök pontban 8 órakor 

nyitotta meg a választást. Mintán a megnyitás 
Utáni fél óra alatt ketteu - Justh Ferenez 

Mudrony János — ajánltattak, a szavazásés
a bizalomnak ily szép formában történt meg-át kirendeli küldöttségek előtt reggeli 9 órakor
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ha győzelmet nem is, <le annyit feltétlenül el
értek, hogy alaposan borugatUk és módfelett 
felizgattál;' pártjuknak eltévelyedett népét s 
ho( a stubnyaftlrdöi választás minden baj
nélkül folyt le, az *  kizáróljg ,t —  vtllttki folytonosan egyet emleget,

.........................  . !■ i- ! i i  n  ti I H itt siti:

A cseh aknamunka.

F e l v i d é k i  II 1 r a il ó

Lapunk volt az, amely a eseh-tót nemzet 
egységre törő irányt leleplezte s amely ada
tokra hivatkozva kimutatta annak veszedelmes

választást vezető elnök táp válik és sokszor a tuegszlvlelósrc
^ “ e.mestetései Is az olvasékOzOnségtté.két küldött- 

órakor
Délutáni 4 órakor már mind a 

ségnél kitttzetett a záróra s Így 
egész választás befejeztetett.

A győzelem kihirdetése.
Kusza János pontban ü órakor hirdette ki 

a választás eredményét, mely szerint leadatott 
összesen 1203 szavazat,melyből Justli Kerenczre 
746, dr. Mudrony Jánosra pedig 457 esett s 
Így J u s th  Ferenez a stulmyafürdői kerlllet- 
uek ■ 2S» szótöbbséggel — újból képviselő
jévé választatott. Határtalan 
szűnni nem akaró éljenzéssel

annyira köznapiakká lesznek, akáresak üres 
frázisokból üsszefout szóhalmuzról volna szó.
Mi se akartuk a cseh veszedelem folytonos 
emlegetésével a valóságos veszedelem iránt 
való fogékonyságot tompítani s ez okból a le
folyt évben csak ritkán éltünk az alkalommal, 
hogy a oseb-tót nemzetegységre vonatkozó 
mozgalommal szemben az erélyes felszólalás 
terére lépjünk. Vannak nálunk olyanok is, akik 
a cseh-tót nemzetegységben rejlő veszedelmet|vlS.v 

lelkesedéssel,Iliéin látják, akik azt bizonyos emberek hivatal 
örvendezett ni vagy társadalmi emelkedésére kigondolt ijesz

értetik,jolontkeztoli.
„r (.| nem hozhatta

és kispapokat, mert 
volna iájuk, a mint nincs, úgy 
kiig tuikilllségllkül kutatni, 
alibit 3— 4000 
János ' 
hiszi licz 
T i

hogy ti 1 
iával oe

4 II

Justb-párt inig a Mudrony-párt éktelen zsivajjal, tőnek hiszik, de ezek az urak nem ismerik a 
ökleikkel fenyegetőzve, káromló szavakkal tót Felvidék tényleges viszonyait, a tolok ku - 
vette tudomásul az eredményt. A leitatott s.turális múltját és jelenet -  s azért azoknak 
felbnjlógatott Mudronypárliakat a csendőrük-1 a véleménye keveset ,s nyom a latban 
nek kellett szétkardlapozni s csak miután Most u/UI egy fonhat adatta! szolgálunk miml- 
többeket letartóztattak közülök, oszlottak széjjel atokmk, akiknek himliísszrrii kiildcssétjük a íWt.
vad szitkok és átkozódások között.

A mandátum átadása.
déle nemzetiségi kialakulásaira döntölotj bejoltjni.

Amerikában, Harletonban, egy magyar ha
zafias érzelmű tót újság jelenik meg, a czimo 

Este 10 órakor nyújtotta át Kosza János, ^sioveuské Noviiiy“. Kezünkbe került -fö l. 
Justli Ferencznek a szépen és díszesen kiál-1 sz^ma s |)enne egy rendkívül érdekes czikket 
ütött megbízó levelet. Lelkes beszédében a találtunk, amely bennünket ugyan meg nem 
választók törhetetlen ragaszkodásáról biztosította lepett, mert jól ismerjük a cseh-tót viszonyo- 
s jövendő munkásságához erőt, kitartást és i<a^ (je amely nagyon alkalmas arra, hogy a 
Isten segedelmét kívánta. Justli Ferenez teljes cseli-tót kulturális és nyelvi viszonyok mérle- 
meghatottsággal vette át az iránta újból meg- jgelésével azoknak is megnyissa a szemét, 
nyilatkozott bizalom legfényesebb zálogát, ti ,lkik nem hisznek a cseh-tót fond
mandátumot, szép szavakban adott kifejezést gyakorlatában, 
bálájának és köszönetének s végül ígéretet Tudjuk, hogy a Felvidékről évröl-évre 
tett, hogy mint a múltban, úgy a jövőben is számtalan munkás vándorol ki az töjszakamerikai- 
kerülete és hazája érdekeit tartja legelső s Államokba s hogy a kivándorlók a már ott 
legszentebb kötelességének. Hazafias hangulat röyjdebb-hcjssza-bj, "időre letelepedett tótokkal
uralkodott a mandátum átadása után következő 
társasvacsorán is, melyen az első toasztot 
Justh Ferenez mondotta liosza János választási 
elnökre s a tisztikarra. Káron Endre Dávid 
Jánosra, mint a kerület leglelkesebb s lég-

egyházakat is alapítottak
Az említett liarleloni Slovenské Noviny 

azt Írja, hogy a clevelandi egyházmegye hely- 
nöke, a cselt szárujazásu Kondelka Józsefrend- 

res tervet eszelt ki az egyházmegyéjébe
fáradhatatlanabb munkására ürítette poharát.' a|#pitott ut lM eai,húznk dt-schssitésíie.. Az 
Ekkor érkezett meg a szttesány. kerületből a idé2ett hazafias birlttp értesülése szerint a ne-, 
választás eredményének fenyes híre, mely vezett helynök múlt évi szeptember és október impokatv Ezen érdekes kérdésre legjobb választ adhatna
...... l . , l l .n .„„ lA n4 .... n 1 f . . . . . 1 ..................................................... ............. . . .  .

liszt ölendő hely. 
gyszerro ezeket a 
lm szllkség is lőtt 
tinit a volna A meri. 
y.kitett volna lejt

és oz okból magához vette Kvozil 
I, josztrablczoi plébánost, Neeit László volt 

káplánt, Zla mai Ulrieli vizsgázott kispapot, 
Ágost harmadéves kispapot és llabrada Rudolf 

október ó-én útra kelt velük Ameri. 
linkelésük előtt fogadta őkot az olintlczi hurezog. 

érsek, tőle mentők Antvorponbo és onnan New-Yorkba, 
hová szerencsésen mogérkeztok október 17-cn s most 

mindnyájan Clevelandban vannak. í'tlvözlünk benneteket, 
Istennők szolgái!!! Mi bizonyára nem fogunk agy láb

os kiabálni, mint annakidején a mi oroszbnrát 
Ferencz-rcnd jóink lármázlak és kiabáltak, hogy úgymond : 

k, mert „magynróuok" jőunok ! Habár teljesen 
jogosultan igy kiálthatnánk fel: „vigyázzunk, mert a 
csehek el akarják árasztani tót plébániáinkat". Mi nyu
godtan és csendesen s elégtétellel várjuk, belátva, hogy 
a mi oroszbarát Kerencz-rendjeink hogyan távoliitatunk 
plébániáinkról s hogy a zsíros plébániákat hogyan i 
alják el a cseh papok. „Por quod quis peecat, por irt 
l,.| punitur idein". A mint tehát láttuk, főtiszt ölendő hely- 
„ük nr nem hozhatta el magával az összes papokat és 
kispMpok.il, ó megolégedctt azzal, hogy összcirla a jelent
kező papokat és kispapokat s most. ezt a névsort nyom- 

'tatásban egy ajánló körlevél kíséretében megküldi az 
Egyesült-Államok összes püspökeinek, akiknek egyház
megyéjébe lót plébániák tartoznak, oly e/.élból, hogy 
azok, amikor papra van szükségük, 
szésük szerint válasszanak maguknak papot 
szent koronája dicső fiai közül!!! a „Clevolandsky , 
rikánban" meg azt olvassuk, hogy Kondelka Józsi 

'tisztelendő ur, aki Clevolandban a Szent Mihályiéi i 
rl<ollósok néinöt egyház plébánosa, október 20-án, au 

j Európából hazaérkezett, nagy óváczióban 
mórt a plébánia alá tartozó egyesületük és az ( 
lep lakói várakoztak rá, sőt monotszorülcg kisérték haza 
a plébániájára. Zsivio!

(loiidolkozzunk most erről a dologról. „Csel 
hánia a clovelandi egyházmegyében négy van 
mind Cloveland városában vannak. A városon kívül az 
egyházmegye egész területén egyetlen egy cseh plébá
nia sincs. S ezen négy cseh plébánia lelkészekkel cl 
van látva s nincs tehát szükségünk papokra. Azt. kér
dezzük tehát alázattal, kiknek a részére hozta magával 
fötisztclendö helynök. ur azokat a cseh papokat és kis

liko

likus sajtó is. neve
zetestül a brUnni „Hlas“, meg a prágai _(Jeclt“.

Az amerikai tót lapnak a czikko oly köz
vetlenséggel ecseteli az Amerikába szakadt 
tótok helyzetét, hogy lefordítottuk szószerinta 
czikket s azt az illető körök figyelmébe ajánljuk : 

n'Kót plébániáink cseh papokkal vált! elárasztása. 
(Az oroszbarát Ferenez rondüoknek elmélkedésül.

Nagy veszély fenyeget bennünket, amerikai tóto
kat! Ugyan milyen?! Talán meg akarnak bennünket.

osztatlan lelkesedést szült. hónapban Morvaországban a róm. katli. papság
A késő éjjeli órákig a leglelkesebb hangulat- körében clevelandi egyházmegyéje s az ameri- 

ban maradt együtt a választóknak nagy serege, kai tót nyelvű róm. katli. egyházak’ részére papo- 
szünet nélkül ünnepelvén szeretett képviselőjét, kát verbuvált.s ebben kezére ment neki a cseli- 
ki igazán választói nagy többségének rendűiét-1 országi és morvaországi katln 
len bizalmával és egy minden tekintetben 
tiszta mandátummal veheti újból vállaira magasz
tos, de terhes honatyái kötelességeit.

Zavargás Szlovénban.
A pánszláv eszmék által félrevezetett, 

megmételyezett s a vak szenvedélytől elvaki tott 
szlováni és zníóváraljai 1 tkosság valósággal 
dühöngő munkát végeztek f. hó 2ö-én, a 
választást megelőző este és 26-án, a választás 
napján. Felhasználva a kedvező alkalmat, hogy 
a csendőrség ti választás színhelyére, Stubnya- 
fürdőre távozott féktelen dühében formális 
zendülésre ragadtatta magát. A szlovániak 
bosszúból felgyújtották Matuskovich Lajos föld- 
birtokos csűrét, mert nevezett földbirtokos 
szivvel-lélekkel Justh-párti volt. öaztettöket 
pedig ráadásul még azzal a hallatlan vakmerő
séggel is tetézték, hogy a tűz eloltására elő
siető képezdei növendékeket s az intelligenczia 
több tagját még tettleg is inzultálták, nem 
engedve meg a tűz oltását. Fazekas építészt 
a tűzbe akarta dobni a felbőszült tömeg,
Gerber Antal tanárt pedig az arczán sebesitette 
meg egy fejszecsapás. A felizgatott s fel- 
hajtogatott tömegZnióváralján is garázdálkodott.
Dr. Messinger ügyvéd és Volkó János jegyző 
ablakait botokkal és kövekkel zúzták be, a 
járó-kelő Justh partiakat pedig qualifikálhatatlan 
szidalmakkal és gyalázó szavakkal illették.
Példás büntetéssel, a törvény teljes szigorával 
kel’ e hallatlan vakmerőséget megtorolni, mert 
a znióiaknak és ti szlovániaknak 2.'»-iki és 
26-iki viselkedése a személy- és vagyonbizton
ságnak a legdurvább s legveszélyesebb meg
sértése

nekünk Kürtiek István 
költőnk, Írónk, 
mi azt hisszük, hogy 
mondjuk, hogy azok

mi dicső amerikai 
hírlap lelkes kiadója, 

szive szerint beszélünk, ha mo 
t lelkészeket a tát plébániák

\ szere importálták Amerikába. Clovdamllmii négy tőt 
j plébánia van, még pedig bárom róm. katli. és egy lüg- 
gcllcn. Ezekben a plébániákban eddig csak két tót pap 
volt alkalmazva, még pedig Horváth F. és Martvony J. 
lelkészek s ezek is csak rövid ideig plébánoskodlak, 

! ki

magyarosítani az ugynevozett „magyarónok" ? !.. . Oh, az 
ostobaság, hiszen Magyarországon se tudnak bennünket 
incgmagyarositani, almi a „kormánynak" teljes a balalma 
4 almi azon czélból az összes eszközök kel rendelkezik : 
liát hogyan is magyarosíthatnának meg bennünket itt 
Amerikában, ahol a mi telepeink széjjel vannak szórva, 
akárcsak a jelentéktelen oázisok a nagy, mérhetetlen 

engorben s hiányoznak az eszközök, amelyekkel 
estéit elérni lehetne?! Tehát nem a „magija- 

Ienjeget bennünket! Clevelaiid 
ék azt a titkos tervet, hogy az 

Amerikában található összes tót plébániákba cseh papok 
ültessenek s hogy igy lassan az egész tót nemzet eleső 
hesitése kérészi ül vitessék. Hogy ezt a „titkos" tervet 
kereszt ül vigye Kondelka József lelkész, a clevelandi 
egyházmegye dilit ál,, g föholynöke, oz évi 
és októberben Morvaországban tartózkodott, tmgy ott 
cseh lelkészeket keressen az Amerikában levő cseh és

plébániák mindig „cseh" papokkal voltak 
1 ellátva. Es ugyan miért ?! Azért, mert úgy akarja Furdek 
| lelkész ur, s ö miért akarja azt úgy ? ! ... Mert mint cseh 
plébános s mégis tót vezető ember tél a tót papoktól s 
nem akarja őket Clevolandban látni, nehogy „kontár- 
kódjaink- terveibe s titkait megtudják. Tliats all!!! Itt 
valaki az olvasók közül közbevolbelné: „Hát a cselt 
papok nem konlárkodlmtnak <; terveibe s nem tudhat ják-o 
ki tilkaii, akár csak a lót papok ? !“ Arra ez a feleletünk : 
„Nem, mert a cseh papokat, ami nyelvünket és nemze
tiségünket illeti, semmi közös érdek hozzánk nem köti s

‘lis és po itikai eszméik is teljesen eltérnek c 
töl. Clevelandijait tehát a tót plébániába csak cseh lelkész 
ülhet oe. Ez Furdek István lelkésznek megmásíthat alkui 
akarata. Pedig a clevelandi egyházmegyében Furdek és 
Kondelka lelkészek befolyása dönt a cseh és tót templomi 
ügyekben. Hát tót muszkalmrátok, tetszik-e ez nektek?"

Azt hisszük, hogy e czikk tartalmából ti 
csehek hóditó akarata a napnál fényesebben 
kiviláglik. Megdönthetetlen tény az, hogy a 

szeptember! csehek rendszeres aknamunkát végeznek ti 
tótok közt, itt is, Magyarországban s amint 
a fentebbi czikkböl látjuk, Amerikában is. ok, 
ugylátszik,jobban megtudják érteni az amerikai 

magunk, ült jól 
tótok zöme csak 

ideiglenesen tartózkodik Amerikában s rend
szerint visszatér hazájába, ők tudják, mi a

töt katholikus plébániák részére. A hrünni „lll:is“-ban
és ii prágai „Cecil ben felhívást telt kiizé, hogy azok a I tótok jelentőségét, mint I) 
cseh papok, akik Amerikában a lótok és csehek közi [tudják, hogy az amerikai 
mint plébánosok akarnának működni, jelentkezzenek' 
nála, lehetőleg a legrövidebb idő alatt s íme. a felhívásra
csakhamar sokan s váradan nagy .számmal jelentkeztek'jelentősége annak, Ilii a cseh kultúra érdi 
a cseh papok és kispapok közül, a cseh lelkészek kö-1 kében preparált tótok visszajönnek hazájukba 
zül 40-on, azaz „negyvenen", s a kispapok közül 17-cn' Gondolkozzunk a dologról.



A felvidéki tót nép közgiizíliiSíigi 
viszonyairól, 

ív.
A I tá l iá n a k  akkor van loginkábli srllkségo klil- 

rs'inro, lm nmrlniíillnniányál nllvnlni aknrjri. ])o ;i |a|aj. 
viszonyok is kényszerűik a íolvnléki gnitilál, hogy minél 
llil.li szarvasmarliál. larlson. Slnri silány szánléíuldjót 
'■snk akkor ké|.os joliljan inoginllvolni, s magának jobb 
lármást bizlosilaui, lm a ssánláRlldel jól trágyázza, lis 
oz egyik KI oka, hogy a marbanzsorás a folviiléki gaz- 
tlál oly könnyön hálójába keríti.

A \á g  folyó pariján kiterjedt logolők vannak, ha 
a víz nőm rontaná azokat. l)o a Vág folyó úgyszólván 
évről-évro változtál ja módiéi: ahol meg csak néhány 
hónap eltilt lmja fii ntiit, oda a  szilaj víz lermékotlen 
kavicsot és homokot hord, a rohamos ár gyökeres!Ili 
kilépi a legelőn ill őit tenyésző nyárfákat és fllzlákat s 
uj medrei vág a logtdö hosszában. Mily hatalmas nyá
jat lehelne felnevelni eme legelőkön, ha a Vág vizének 
rendes lenne a folyása ! Tudjuk, hogy rákerül a sor a 
Vág folyó szabályozására, hisz már évek óta folynak az 
előmunkálatok; do a szabályozás kérdését nem lehet 
sikerrel megáldani mindaddig, inig a Vágvidék kopár 
hegy lej tői nem lesznek befásiiva s mig a hegyi palakok 
nagymennyiségű homokot és kavicsot lógnak a Vág 
medrébe hordani. A magyar kormány lörvényhozásilag 
rendezte az erdőgazdaságot (1X7!): XXXI. és XIX. lür- 
vényezikk, mely kötelezőkig parancsolja az erdőrészok 
jókarban való tartását és a véderdők ültetését. Ezzel 
akart a magyar kormány egyszer s mindenkorra véget 
vetni ama könnyelmű s oklalan erdőgazdaságnak, mely
nek évtizedeken ál. a felvidéki erdők javarésze áldoza
tul eseti, s melynek szomorú következményeit a felvidéki 
nép mostanáig sínyli.

Eme (örvényes intézkedés felelte szükséges volt, 
csakhogy ennek folytán nagyon sok helyen a gazdasági 
viszonyok alaposan megvállozlak. Az úrbéri község he-! 
üllőite a kopasz hegyhátakat, do ezzel a község, mely 
legelőkben amúgy sem bővelkedett, ismét egy darab 
legelőt veszített, mert az ültetvényes helyre marhát 
hajtani tilos. L’gyflnesak az erdőtörvény értelmében 
tiltva van az erdőben az alomnak való hullott lóvéi 
szedése. Ez az intézkedés is helyes, mert az alomszedés 
folytán az eidö mogfosztatott a szükséges trágyától, 
melyet neki az elrothadt falevél nyújtott. I)o a marha- 
tenyésztés evvel kárt szenvedett. A mély ohlalvölgyok- 
ben, vagy a hegy lejtőjén elterülő szántóföldeken 
gabonancmllok gyönge termést adnak, a gabona ritka 
s a szalma rövid. Ha tehát a gazda akarna is told) 
szarvasmarhát tartani, ha elég helye volna istállójában 
még néhány darab számára, s ha lenne is elég száraz 
takarmánya, Imgy a marhát áttelelje, nincsen alomnak 
való elegendő szalmája. Már pedig ettől fllgg sok tokin- 
leiben nemcsak az istálló tisztasága, de a marba egész
sége is. A gazda tehát kevesebb marhát, tart, mint. a 
begy azt az adott viszonyok közt lehelné, silány 
marhája értéke kisebb s igy aránylag kevesebb hasznot 
bajt.

A hosszantartó nagy szárazság, mely a múlt nyá
ron uralkodott, nagy aggodalmat keltett a felvidéki gaz
dákban, különösen a mély oldal völgyekben épült fal
vak lián- A gabonatermés a szokottnál is gyengébb volt 
s ugyanígy a takarmány is. Már augusztus hónapban a 
marba éhesen járt haza a legelőről s.islállóban fogyasz
totta a télre ellett takarmányt. A gazdák kénytelenek 
lesznek télen át a szalmatermés tekintélyes részét a 
marhával teletelni. Mi marad aztán az aljazásra, külö
nösen azokban a községekben, a Imi az alomnak való 
szalmát régóta a billióit falevéllel voltak kénytelenek 
pótolni V Ezek a gazdák nagy örömmel fogadták a 
löldmivelcsi miniszternek a mull nyár elején tett nyilat* 
hozatal, hogy tekintettel az idei rendkívüli gazdasági 
viszonyokra, az erdőben való aloniszedés*. egyes közsé
geknek megengedi.

Egyes helyeken a rétek igen messze fok tisztiek 
a községtől, gyakran a . második, harmadik határban. 
Minthogy igy a rétek javítása, trágyázása nagyon költ
séges, a kőzségbeliek közösen tartottuk juhiryájat, mely 
nyáron át az erdők tiszt lisdn legelt, s mikor a rétekről 
már a sarjai, is bohordták, a pásztorok lehajtották a 
a julmyájal a rétekre, s mire bekövetkezett a Zord téli 
illő s a julinyájat lie kellett hajtani a községbe, akko
rára a rét, úgy a hogy, már meg volt javítva. Manap 
ság legelő hiányában sok helyen felhagytak a juhtar- 
lássál, s igy a réteknek javítása, illetve trágyázása is 
elmaradt.

A felvidéki kisgazdák zömét anyagi boldogulásuk
ban a kellő anyagi eszközök hiánya mellett még az is 
gátolja, hogy a szakismeretek terén nem haladnak a

korral A vallás. és küttoklalásllgyi ni. kir. ...... .
lU02-boii rondelütct adóit ki, hogy ga,.,|lls»si isn4U5 
iskola illa tú ik  föl mindama kdzségckljon, a Imi a nin 
túlnyomóan moa-gazdasággal foglalkozik, s a Imi le..- 
aláhl, 411 iMliilKi.iskolás gye rmok van. A kormány gon- 
iloskodult arról is, hogy a népiskolai tanítók az ogyos 
gazdasági fulsíibh laaiatózoloklmn szervozott szltnidoi 
tanfolyamokon a gazdasági iskola vozotésélioz szükséges 
szak ismerőtöket megszerezhessek. A tanítóknak álkídt- 
sogélyl nyújtott s tényleg Iliid, tanító megszerezte a 
szükséges kvalifikácziót. De az ismétli iskola terve a 
tegllihlj helyen nem valósult meg. A trencsénmegyei 
közigazgatási bizottságnak folyó évi szeptember hó 13-án 
tartott Illésén a vármegye királyi tanfelügyelője kény
telen volt jelenteni, hogy „a vármegye területén a gaz
dasági ismétlő iskolák a községek szegénysége miatt 
nem szervezhetők.“

F e l v i d é k )  H í r a d ó

h í r e i n k .
Ferdlnand bolgár fejedelem Ruttkán. Váratlan 

és ritka vendége volt Huttkának szerda estétől egészen 
csütörtökön délután három óráig. Kerdinund fejedelem 
saját külön udvari vonalával szerdán esto 11 órakor 
érkezeit Kul i kára, ahonnan néhány poreznyi tartózkodás 
után tovább kellett volna utaznia Berlinbe, Vilmos német 
császár látogatására. Az udvari vonat már meg is indult, 
amikor leintették a vonatot és egy táviratot kézbesítettek 
a íőudvarmeslornok. Fordinand íojcdelniot, aki ekkor

furóczszonljtélori birtokosi, esett a választás, akit egy
hangúlag választoltak meg elnökül.

Mulatság Szucsányban. a szuesányi olvasó- 
és társaskör f. évi február hó 1 -én a Kosonfeld-fólü 
helyiségben saját könyvtára javára tánczmulalságot 
rendez. Belépti dij szomélyenkint 2 korona, családjegy 
4 korona. Kezdető este H órakor. Folülfizotéseket a 
rendezőség köszönettel tógád és a „Felvidéki Híradó*'-bán 
íog nyugtázni. A vonattal érkező vendégeket a vasút 
állomásnál kocsik lógják várni.

Pórul Járt. Csóka András szklabinyai lakos 
mindenáron Amerikába szeretett volna jutni, hogy ott 
szerencsét próbáljon. Dohát a hosszú utazáshoz pénzre 
is szüksége lévén, azon törlő az eszét, hogy azt honnan 
szerezze meg, mert szegény az ember, mint a templom 
egere. Végre hosszas gondoskodás után arra votomedott, 
hogy az apósa nevére váltót hamisított, amelyet a 
Tátra bank le is számítolt, sőt ezen adósságot, lolek- 
könyvilcg is biztosította az após terhére. A fölvett 
420 koronával útnak is indult és eljutott Brémáig. Itt 
azonban az a szerencsétlenség érte, hogy pénzét ellopták 
és tehetetlenül állott a nagy városban. Csakhamar haza 
tolonczolták, áltól ezalatt kisült turpissága és most a 
törvénnyel gyűlt meg a baja.

Halálozás. Ö/.v. Kakssányi Gusztáváét, a 
Turóczmegyei Jótékony Nöogyeslllet buzgó tagját súlyos 
csapás érte fiának, Kakssányi Gusztáv volt cs. és kir. 
főhadnagynak f. évi január hó 20-án este Turóczszent- 
mártonban hosszas szenvedés után bekövetkezett olhuny-

mar nyugalomra tért, lölköltötték és közölték vele a 1 iával. A különben életerős, jókedéiyll fiatalember a 
táviratot, amelyben állítólag az volt, hogy Eitel Frigyes 
főhorczcg betegsége miatt nőm lehet megtartani a feje
delem fogadtatásával járó ünnepségeket. Á fejedelem 
kíséretével rövid ideig tanácskozott, aminek az lett az 
eredménye, hogy rendelkezés történt, hogy a fejedelem 
udvari vonata csütörtökön délután 3 óráig Ruttkán marad.
Az udvari vonalot Görgey László Uzletvozolő maga ve
zette és ő rendelkezett, Olsanszky Gyula állomási főnők
kel együtt, a váratlan változás folytán felmerült tenni 
valókra nézve. Maga a fejedelem csakhamar ismét nyuga
lomra tért és csak niásna)) 11 óra felé hagyta el kocsiját.
Hosszabb ideig sétálgatott az állomás porronján, elbeszél
getve Görgey üzletvezetővel meg Olsanszky Gyula állomási 
főnökkel. Majd bejárta Kút!kát két szárnysegéde kísére
tében, akikkel a déli órákban tért vissza kocsijába.
Fordinand fejedelem kisérotpvei egyUU.dxíhitán Bórakor 
elutazott, állítólag Fiúméba, József főhorczcg meglátoga
tására.

— Gróf Szápáry Gyula temetése l. évi január 
hó 24 én ment végbe nagy pompával. A temetésen Ü 
Felsége a király is képviseltette magát valamint rcszt- 
vettek azon nemcsak a család tagjai, közöttük báró Rónay 
Simon, a szuesányi kerületnek immár megválasztott 
képviselője és neje szül. Szápáry grófnő, do a főrendi
háznak nagyszámú küldöttsége is. A temetés miatt báró 
Rónay Simon csak f. hó 25-én délután, a választás előtti 
napon érkezhetett Turóczszonlmárlonha és igy nem 
lehetett módjában kerületének minden községét meg
látogatni. Ezt azonban legközelebb pótolni fogja és 
hűséges választóit saját otthonukban meglátogatja.

— Ruttkai Ráth Péter Ruttkán. liátli Péter n 
kir. udvari tanácsos, a kassa-oderbergi vasút vezér 
igazgatója f. hó 21-én Csaczára utazva; Ruttkán is töltött 
rövid időt, amely alkalommal fogadta a művezetőknek 
küldöttségét, mely őt a folyó évi február hó 1-én meg
tartandó' táncziuulatsúgukra hívta meg. Ráth Pctor vezér
igazgató biztosította a küldöttséget; hogy amennyiben 
hivatalos teendői azt megengedik, szívesen (og a mulat
ságra megjelenni, mert mindig örvend, ha alkalmazottai 
köréhon • lehet, akiknek jóléte és mogolégedettségo 
mindig gondoskodásának tárgyát képezi. Vasárnap haza
felé utaztában ismét betért Ruttkára, amely- alkalommal 
tiszteletére hangversenyt rendeztek, amelyből csakhamar 
reggelig tartó kedélyes tánczmulatság lett.

— Hangverseny Zniéváralján. A znióváraljai 
állami tanítóképző intézet iljuságu f. évi február hó 5-én 
hangversenyt szándékozik rendezni. Az ifjúság már is 
nagy szorgalommal folytatja az előadni szándékolt 
progrummszámok betanulását, amelyeket az intézetnek 
uj zenetanára: Aluyzes Miklós vezet. A hangverseny 
erkölcsi sikere immár biztosítva látszik, mert az elő
adásra kiszemelt programiiiszámok mind magas szín
vonalon álló darabok. Az anyagi sikolt |>edig a közönség 
támogatásától várják, annyival is inkább, mert a tiszta 
jövedelem az intézet hangszereinek pótlására lesz fordítva.

Turóozl Iparbank. A nemrég alakult turóczi 
iparbank legalább tartott közgyűlésén töltötte lm az 
elnöki széket, amely eddig üresen állott, mert B énírzky

mull nyáro.i gégebaja miatt hangját vesztette és 
kénytelen volt tiszti rangjáról lemondani. A sokat 
szenvedett liatalomber temetése vasárnap délután ment 
végbe a közönség nagy részvéte mellett.

A Hlásnik szózata. A Turóczszcntinártoni 
Národni Hlásnik „Tótok, ligyeljolek“ felírás alatt tüzes 
szavakkal buzdítja a tótokat, hogy a képviselőválasztásnál 
csak a tót nemzetiségi párt jelöltjeire szavazzanak, a  
többi között ezeket írja: „Mi a mi barezunk czélja, 
választók ? A haza boldogsága, az ü nemzeteinek 
boldogsága. A haza nehezen sóhajtozik önző, liirliajhászó 
klikkek uralma alatt. A magyarországi nemzetük 
kegyetlen szolgaság járma alatt sorvadnak, e nemzetek 
tehát az alkotmányos harezba jogaikért, életükért, 
szabadságukért mennek . . .  azért siessetek oda, hova a 
származásloklioz való nemes szeretet vezet benneteket, 
ahová a nyelvetek iránti szeretet visz, ahová Isten ujja 
int felétek. Ez a magasztos czélja a mi szent barezunk- 
nak, melyet megvívni kötelessége minden bocsülotos 
tót polgárnak. Válasszatok oly képviselőket, akik 
tisztelik és szorolik a tót nyelvet. . . “

Eljegyzés. Friedtnann Gyulának, a luróczszont- 
mártoni kereskedelmi és hitelintézet egykori igazgató
jának és nejének GUlcksthal Jennynok kedves és müveit 
leányát, Irént, f. lió 29-én Budapesten vezeti oltárhoz 
Szemle Frigyes.

— Uj tanítónő. A vallás* és közoktatásügyi in. kir. 
miniszter Abrahámlalván az állami elemi iskolához még 
egy állomást szerezvén, arra Jurcsó Irma oki. tanítónőt 
megbízott tanítónőül alkalmazta.

Jótékonyozólu hangverseny Trsztenán. 
Trszfonán t. évi tobruár hó 1-én &'inger Edo hegedű
művész és Kusz Ferencz zongoraművész közreműködé
sével táncczal egybekötött hangversenyt rendeznek a 
közét kozd műsorral: 1. Népdal egyveleg. Énekli a 
férfikar. 2. Ilubay : Csárdajelenet 2. sz. Előadja hegedűn 
Singor Ede ur, zongorán kiséri Kusz Ferencz ur. 3. Liszt: 
Rapszódia 2. sz. Zongorán játssza Bugala Gyuláné ő 
nagysága. 4. Verdi: Ima a „Nabuco" dalműből. Énekli 
a vegyeskai. 5. Hollonberg: Szerenád és Chopin: Dos-dur 
keringő. Zongorán játssza Kusz Ferencz ur. <». Monolog. 
Előadja Zstillka Emília urliölgy. 7. Zongora-négykezes. 
Előadják Bugala Gyuládé ő nagysága és Malyuga Zsófi 
urliölgy. S. SimonoUi: Madrigal és Sarasaié : Zigeuner- 
weisen. Hegedűn játssza Singcr Ede ur, zongorán kiséri 
Kusz Ferencz ur. 9. Zsasskovszky : Mazurka. Énekli a 
férfikar.

Uj magyar lap. Troncsénbon ellenzéki politikái 
magyar hetilap indult meg c hó 22-én. Főszerkesztő 
Szilvay István, felelős szerkesztő dr. Pető Béla. Az idő 
rövids'- xe és a választásról szóló közlemények stb. *■ ka- 
sága miatt csak a jövő számban emlékezünk részlete

bben az uj lapról és im aljuk el véleményünket pro- 
grammjáról.

Az fiiét (Képes Családi Lapok), amely éhben 
az évben lépőt XXVII. évfolyamába, minden szamával 
bebizonyítja, hogy rászolgál arra a pártfogásra, amely
ben az egész ország közönsége részesíti. Legutóbbi száma

Kálmán alispán, akit erre a tisztségre megválasztottak, J képeinek érdekességével, novelláinak, verseinek és egyébb 
a választást nem fogadta el. Most gróf Nyary Károly | közleményeinek tartalmasságával az első helyen áll.
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PoliiiKa, aktuális czikkuk, szépirotlalom, mUvészot, köz- 
gaalnsíg : uiiudus lielfot lalál a kiváló gumidul szw k i'S z-1 
lett ujságlian. Az jth t  (Kúpos Családi l..-i|>ok) szerkeszlíi- 
tulajdonosa (Jdnlm )i Ignác/., ft'ltdíls SHirkiminjn Clwltioky 
Viktor. Ii Ildii s/ániálian Anilntn’J cs ’fítza  r/.iniuit'l

viin u 
HŐI öl, VCIS A'urdun 
Lonko regényo és 
s fordított novella.

ára
szívesen szolgál

H ashajtó, görcsm egszüntető

l v l d é k t  H í r  «  d ó

It'j/a

magvas poli'ikai czikket közül : |" 
lapban a minap elkunyl Kevmlny 
Lilytöl. továbbá Benkzkyné 
több kisebb aktuális e/.ikk.
A minden pártfogást és elismerést megérdemlő lap 
negyedévre 3 korona. Mutatványszámmá 
a kiadóhivatal (Budapest Muzeum-körút 7.).

— Nyilvános számadás és köszönet. A Turócz- 
szen'márloni állami elemi iskola szégénysorsu tanulóinak 
karácsonyi felruházására a következő adományokat 
kaptuk : Rakovszky Iván 20 korona. Collulosegyár 20 kor., 
gróf Nouhauss Óltó, Kulin Károly, Necsasz Tamás 
10 — 10  korona, Beniczky Kálmán. Csepcsányi Sándor. 
Ilj. Józs.i Mihály 5 —5 korona, Slrelingor N., Kubala 
Alajos, Fisolier Arminné, Grossmann Miksa, dr. Strauss 
M., dr. Lax Adollhé 3 -  3 korona, Sebein N., Cliikan 
Miklósné, Schwarz Kálmán, Spitzer N., Kulller Zsigmond, 
Fischer Lajos, Wix Miksa, dr. Haas Jakab, Borbély 
Kálmánná, Grossmann József, Dávid Forenczné, Itakssányi 
József né, Bergcr Ellené, Lax Tivadar, Toperczor Sándor, 
dr. ŐszvaId Károly 2 - 2  korona, Csermák N., Pietor 
J., Jakubovics L., Singer Fáni, Láng J., Bárdos Adám 
1 — 1 korona, összesen 141 korona. Ezenkívül Bindfeld 
Annin 2 és HolUinder Samu 1 leányruliára való keli 
küldőit o czélra. Ezen összegből 30 szogénygyormokot 
ruháztunk tel. Fogadják a nomcsszivtl adakozók, n 
szegény-gyermekek nevében is, bálás köszönet Un kei. 
A tantestület.

AHorgony-Paln-Expeller (Biebtor félő Liniment,
Caps. comp.) igazi, népszerű háziszorré lett, mely számos 
család lián már több mint 35 év óta mindig készlet ben 
van. .álfájás, csipöfájdalom, fejtájás, köszvény, csuznál 
stb.-nél a Horgony-Fain*Expüllerrel való bedörzsülések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idézlek elő; sőt járvány
kórnál, minő: a kolera és hányóhasfolyás, az altestnek 
Ilor.ony-IVm-ExpclIorrel való bodörzsöléso mindig igen 
jónak bizonyult. Ezen kitUnő báziszer jó orcdmémiyel 
alkalmaztatott bedörzsölésképpcn az influenza ellen is 
és Uvcgckbon: á 80 fillér, 1 korona 40 fillér és 2 kor. 
a legtöbb gyógyszertárban kapható : de bevásárlás alkal
mával tessék határozottan: Kiclitcr-féle liorgony-Pain- 
Expellert, vagy Ricliter-félo Horgony-Linimentet kérni, 
valamint a „Horgony" védjegyre és a Ricliter ezégjegy- 
zésre figyelni cs csak eredeti Üveget ellogadni.

Bujahódcsöppeh,
étvágyat kellő és az emésztést elősegítő báziszer.

Egy pulaczk ára 1 korona.
Rostán kevesebb mint 2 palaczk (2 kor. 50 fill. utánvét) 

nem lesz szélküldve

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

Jónak, a jobi 
- az ellensége.

Tényleg a legjobb az edtlig használatban lev< 
itappan, szóda, por, s'.b anyagoknál vászon éspamui 
ruhái emüek mosására, a Schicht állal újonnan feltalál

mosókivonat,

IsszoDydicséret"
védj gyei,

•  ruha beásztatására.

Előnyök:

A legújabb, javítóit szerkezein

GRAMMOFONOK, FONOGRÁFOK,
zenélő- és beszélőgépek

minden me l l é k z u g á s  nélküli hang- 
reprodukezikkal jutányosán, havi rész

letfizetésre kaphatk

MOSKÓCZI FERENCZNÉ
könyvkereskedésében 

' s J l u r ó c z s z e n t m á r t o r t b a n .

^  Jutányos fizetési feltételek I /

felére

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Főmunkatárs BflNFl JÁNOS.

1. Az eddig szükséges volt mosási időt 
csökkenti.

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

a ruhát.
6. Úgy a kezeknek, mint- a ruhának telljcsen ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
rr.osászeinél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és mosónőnél egy egyszeri kísérlet után.
—— Mindenütt kapható.------

Téli menetrend

A magyar királyt államvasatakon:

(Érvényes 190L évi október 1-tíil kezdve.) 

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

Schictit-szappao
„etvoarvaH vapry „ k ü lö n "

legjobb, legkiadbsabbs ennélfogva legolcsóbb szappan. Minden káros alkatrészektől mentes.
M indenütt ka p h a tó !

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

Lahusen-féle jód vas-

csuhamáj-olajat.

l:

rliix m il különösen a r ra  ügyeljünk, hogy m ind■ n darab 
•n a  „ S c ln c h f  nfvvel és a fen ti védjegyek egyikével 

fétjyen ellátva.

I I
>chi(Tit György, Aussig

"■ ......  ~aiA l„jiiagyoljb in ár a maga ncn.ében, az európai 
szárazfoldön

linót,egyéb égetett és édesített

1-38 . d.u. 2*51,6. este 9-15Gyv. . reggel i lo,c.n. u.
Szv. i( |. e. 9-35, c. este 7-52 reg. 8-32, 6. esle 7-00
Gyv. ii. u. 3-30, é. este 0-2(5 reg. (5-01, 6. <1. ti. 12 50
Szv. . .1. ii. 5-20.6. reg. 5-4 1 este 10-25, 6. d. u. 9 45
Vv. .éjjel 1 l lo, ó.d.e. Il i i . il. ii. 4-57, é. reg. 5 20

T.-Szt.-Márton—Ruttka Ruttka—T.-Szt. Márton:

Gyv. . (1. ii. I 39,c.(l.u. 1-47 .d.u. 2-45, 6. d.u. 2-53
Szv. í. este 7-54, é. este 8-03 .reg. 8-20, é. reg. 831
Syv. . este 10-27, 6. este 10 35 .reg. 5 54, 6. reg. 6-03
G-/.v. i. reg. 5-42. 6. reg. 5-53 .este 1008, 6. esle 10 24
Vv. i. reg. 7 47. 6. reg. 8-0(5 — — — — — — —
Vv. i.d e. 11-42, c. reg. 11-53 .d.u. 4-45,6.(1.11 4-5(5

Budapest ny. Zsolna Zsolna—Budapest:

Gyv. i. reg. 7-20, 6. d. n 1 33 éjjel 3-45,6. reg. 940
Szv. i. reg. 9 25, 6. este 8-35 . reg. 7-00, 6. este 5'5;>
Gyv. i. esle 15-15, 6. éjjel 12-07 i. d u. 3 12, 6. este 9 45
Szv. i este l(j-30, 6. reg. 8-03 . este 9-20, 6. reg. 6 25

Zsolna Pozsony: Pozsony -Zsolna :

Gyv. i.d. ii. 3-12, 6. este 7-20 i. reg. 9-19,6.(1.11. 133
S/.v. i. reg. 7-00,6.d.a 1-23 i. este (5 50, 6. éjjel 1219
Szv. i.d. ii. 3 38, 6 éjjé 11 20 i. reg. 6-00, 6. (1. ii. 12-50
Szv.
Szv.

i-éjjel 9-20, 6. éjjé 3-31 i. d.u. I 24, 6. esle 8-35 
i. éjjel 1-45.6. reg. 8 03

A cs. és kir szab Kassa Oderbergl vasutakon:
Kassa Ruttka: Ruttka Kassa:

Szv. i. reg. 5 28 6. d. n. 1210 i. reg. 4-30, 6. <1. e. 1 L40
1 Szv. i. reg. 8 05,6.(1.1! 2-09 i. d .e. K 5 2 ,6 .d .u . 3.18
k * i.d. ii. 105. 6. esi 8 07 i. d.u. 2-32, 6. éjjel 1 H é
, Szv. i. d. ii. 4 10 , 6. i'jji m i i i . d.  ii. 4 -30 ,6 . este 8.25

szerint a monarchia legnagyobb méretű és 
versenyképességű szakvállalata Turóczmegye terű-̂  
leiére Turóczszentmártonban, nagy jutalékkal dotált Sav. i

Szv. i

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 j
gyógyszertárában Körmöczbányán és Toperczer Sándor j  kíván felállítani. Csak kitűnő referencziákkal rendelkező

• •

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

Gyv. i 
.Szv. 
Szv. 
S/.v.

Ruttka -Zsolna:
iTg. 15.23, é. reg. 6-52 i 
I. u. 12 27, é il. ii. 12.55 i 
I. n. 2 2 1 ,6 . d.u. 2.4(5 i 
(-.sic 8-30, é. esle 8-58 i 
éjjel I 1-215,0. éjjel 11-53 i

Zsolna Ruttka :

:. 3-52. é. reg. 
*. 7 28, é. reg.

,d. ii.
• rog. 
. il. ii.
. esle

. «l.

8 1 5 , é. 
3-42. é. 
'.M2. é.

4 1 9  
8 10 

2 20 
8-42 
4 1 0  
9 40

Védjegy: „Horgony". ^

A Liniment. Capsici comp.
aHorgony-Pain-Expeller

pótléka
opy régjónak bizonyult háziszer. moly már több 
mint 35 év óta l"njo!il) fáidalamcsillanitó **• rn<-k 
bizonyult kösivénynél. csiiznal és meghűlés knH
IjisIöi /.iölÓskO|i|«'ir használva,

Figyelmeztetés. Silány hatni flványnk miatt be* 
vásail iskor óvatosak legyünk és <->ak olynn livnj-.-t 
luirniljunk el. n mely a „Horgony' téiljeúvgyel és ii 
Ricli er '■zégjej'yz sm-| l .-. ft Zl;i oui . Síenit- 
P" 'a Ára livivekhei, 80 lillér. 1 kot. 10 f. e. > kor. 
es úgy szó ván mind-n gyúgyszertiirlifin k i|>'.ato. — 
Főraktár: Torija József gyór'\s/.. ié,/.né| Budapesten.
R chler gyogyueiia a az „A ra  j  o ro s .H -h o r ,  P ag bán,

s a piaczou nagyon jól bevezetett, kizárólag első
rangú szakerőre reflektálunk. — Ajánlatok „Fényes 
| existenczia 226" alatt Haasenstein és Fogler hirde
tési irodájához Budapestre intézendők.----------------

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

vetlenül a háztulajdonostól tudhatok meg. ! 
Gazdik János, gyógyszerész Körinöczbnnyn.

Szv. i. i i 
S/.v. i. <1 
Szv. i.il. 
Szv. i.d

Kralován -Árvaváralja:
. reg. 9 40 , c. reg. I 1-0.'

. I I" 58, é. (I. u. 

. 3 03, c. (I. ii. 

. 5-20,ó. esle

117 i 
4 15 i. 
15.47 i

Árvaváralja -Kralován:
reg. 7-31, ii. tl.e . 9 00 

il.u. 12 25, é .il.il. 1.35 
(I. it. 3 -2 4 ,c .d .ii. 4.45 
ii. u. 5-50, 6. esle 7.21

5üchler Ida
v a r ro d á já b a n  T u ró c z s z e n tm á r to n b a n

tanulólednvjok felvétetnek-

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent
mártonban és Schönaich Viktor gyógyszertárában I 

Znlóváralján. '

Mühle Vilmos
cs. és klr. udvari szállító Tem esváron.

H á 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 ke t  és cserjéket.
Képletekkel bőven ellátott leíró katalógusuk ingyen.

Postaszállitmányok magvakkal 5 koronán felül bérmentve. 
Minden egyes szállítmányhoz „Mühle tanácsadója a kertmivelé8ben“, a leg

jobb kertészeti kézikönyv, ingyen mellékeltetik.

Kiadótulajdonos -. Moskóosl Peronomé. Magyar Nyomda Turóczsiontmárton.
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