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

Turóczszentmártonba küldendők.

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

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

Furor panslavicus!

arra, hogy nagyobb számban jelölteket állítsa
nak — ez kétségtelen. „Itt az idő, most vagy 
soha!*4 gondolhatták magukban, de nemcsak 
gondolhatták, hanem gondolták is, sőt újságaik
ban még ki is Írták s a tót és oláh nemzeti
ségi atyafiakat egyszerre oly bátorság, oly 
vakmerőség szállta meg, hogy rakonczátlan- 
ságaikkai gr. Tisza István miniszterelnök figyel
mét is magukra vonták, mikor azután a meg
érdemelt leezke sem maradt el. Nagy garral 
indultak neki a választásoknak és „ . . . et 
nascitur ridieulus mus“. A tótok, az egy kul- 
pini kerület kivételével, mindenütt kudarezot; 
vallottak, ott is, ahol mint pl. a verbói, szemezi, 
liptószentmiklósi és nagyszombati kerületekben,* 
a magyarság indoleneziája és áldatlan mara
kodása következtében már megvetették a 
lábukat. Egyes-egyedül Hodzsa Milán, a leg
véresebb szájú tót apostol került ki győztesen 
a választási küzdelemből (Szkicsák, a bobrói 
kerület jelöltje, akit a tót nemzetiségi párt 
szintén magáénak mond, néppárti programmal 
lépett föl és győzött és ha utóbb nemzetiségi 
szint fog vallani, hát csak a bukott Kollár 
Márton dicstelen példáját fogja követni); de 
Hodzsa Milán sem a tót nemzeti pártnak tar
tozéka, olyannyira nem, hogy a Nár. Nov. öt 
és lapját, a Slovensky Tyádenníket még csak 
figyelembe sem vette soha, sőt ahol amúgy 
suttyomban tehette, végig is suhintott rajta a 
gúny ostorával; mert hát Hodzsa Milán nem 
russofil, hanem csehofil politikus, emellett pedig 
szocziálista, demagóg a legvadabb, legvesze
delmesebb fajtájából, inig a tót nemzeti párt, 
élén Mudron vajdával, annyira-mennyire mégis 
csak valamivel mérsékeltebb elemekből áll. 
Annyira-mennyire mondjuk, mert ami ennek a 
pártnak a szócsövét, a Nár. Nov. ez. újságot 
illeti, hát ez nagyon is gyakran magán vise 
a Vajánszky temperamentumának jellegét . .

Most is, hogy a választások küzdelme le
zajlott s kiki visszatért polgári tűzhelyéhez, 
köznapi foglalkozásához, a Nár. Nov. még 
mindig intrikával, bajonettes, erőszakos, kor- 
rupeziós választásokról regél és csak éppen 
azt az egyet nem akarja beismerni, hogy a 
tót nemzetiségi programul perfidiája, hazafiat- 
lansága az, amely annak a 10— 12 tót jelölt
nek a győzelmét megakadályozta. Ezen haza 
fiatlan programul alapján 1901-ben megválasztott 
Veszelovszky és Valasek volt országgyűlési 
képviselők még most is hosszú fogságban 
bűnhődnek veszedelmes szereplésükért és 
Kollár Mártont elejtette a kerület, megbuk
tatta. A Nár. Nov. azonban még azon is fenn
akad, hogy a fővárosi magyar sajtó irtóháhorut 
hirdetett a tót nemzetiségi párt ellen s hogy 
a magyarság magáévá tette e párt jelöltjeivel 
szemben azt a jelszót, hogy „minden áron 
meg kell buktatni". Igen. mi is magunkévá 
tettük ezt a jelszót, mindig is hirdettük s igy 
a győzelem dicsőségében is van részünk; de 
azért korántsem valljuk azt a másik jelszót, a 
„Vaevictis"! Jaj a legyőzőiteknek s szóvá se 
tennők többé a tót párt bukását, ha ezt maga 
a Nár. Nov. nem provokálná a maga minősit- 
hetetlcn magatartásával; ámbátor hiszen az 
is igaz, hogy ez a lap — az itjutótok tétele 
szerint is — már körülbelül eljátszotta kis já té
kait, nem lehet, nem szabad tehát valami 
ungyon komolyan veuni.

f»-lu k„^ik ‘,U. eTt cí.l- n ‘I i f i  ív n f  f í ,T  atsCh lf?nte vendéglős fia, aki áilamvasuti 
i- h o g k e u ^ n  e lea^ h o  ti k a " lk . »«*visel8, nemcsak hogy báró Révayra

nemzetiségeket „Jfró l ,,fl , ™1 1 ^ , A.f» u*P einyoina-; szavazott, hanem Halasa Andrást le is hordta.
A magyarság köreiben kiélesedett politi-1 * „ ,  ae. czt

lihurez bfltoritottafel az u. n. nemzetiségeket
s Kuróna i  Pan“ il<| Mekkora bűn! A Patsoh-vendéglöbe olykor-

tatárok14 ellen E z •.’ , .a,,el!lítl a jojykor a tót túlzók egyike-másika felhörpint
más áronban ó" n > Vllnl,' lk;Vu' pohár sört, egy flSkó.bort, ergo még a
,, 1 V p°htikáj<i. Neki a szent IYitsch fiának. nnnkáiátmlr dódiinnb-diánab-kaja.
Oroszország az a fényes csilla^, ......,v . w
den valamire való szláv embernek áhítattal 
fel kell pillantania, mint ragyogó szerencse
csillaga felé. Szerinte — már t. i. a Nár. Nov. 
szerint — Oroszország nem szenvedett vereséget 
ott a távol keleten a - szerinte —- vad, pogány 
japánoktól s ha valahogy lehetne, még Port 
Artlmr elestét is eltagadná, csakhogy a fehér 
czar hatalmát, fényét folt ne érje. Kaczagni való 
volt, amit az orosz vereségekről irt; azokat 
csak az oroszellenes angol és zsidó újságírók 
fantáziája találta ki s most is, hogy egy csomó 
orosz munkást, néhány ezret és sok ártatlan 
asszonyt, gyermeket halomra lövetett a ezári 
önkény Péter vár utczáin és a leigázott óriás 
nemzet megmozdult, hogy nehéz bilincseit 
széjjeltörje és szabad legyen, most is az egész 
európai sajtóval szemben, a ezári kormánynak, 
tehát a szabadság elnyomásának, az önkény
nek fogja pártját és 90%-os hazugságnak 
mondja, amit a lapok az orosz eseményekről 
írtak.

És most lássuk, mit ir a 
választásokról. Persze elfcő sorban itt is » 
bajonett, a bor, a pálinka, az erőszak, a veszte
getés csikarta ki báró Révay Simon részére 
a győzelmet s aki a nemes báróra szavazott, 
az mind csak afféle gyű le vész nép: zsidók 
chachárok (vasútiak), tisztviselők és más egyéb 
szolganép; ellenben a Mudrony Pál pártján 

mind hősök ők, mind hazafiak", de legisleg- 
ragyogóbhak, csupa Achilles, a turóczszentmár- 
toni tót atyafiak, mind megannyi Bayard, mind 
megannyi „Ritíer ölnie Kurdit, und TadeP, 
de azért csak úgy, mint 1901-ben, most sem 
érti e lap, hogy a zsidók miért nem tar
tottak ezekkel a tót vitézekkel és hősökkel?
Minden számában olvashatók zsidógyalázó, az 
undorig is mocskos közlemények, de ha tót 
jelölt választásáról van szó, akkor a zsidók
siessenek ráadni szavazatukat. Aki őket leköpi, I mét és szerzetté neki azt a kudarezot, amelyet 
megrugja, annak csókoljanak kezet, mert hisz szenvedett. Ez igy vau. Ez a kudarcz azon- 
ez a tót kéz olykor pénzt visz a boltjukbai bán — mint a Nár. Nov.-ból is látjuk — 
vegyes áruért, nyakkendőért, inggombért. . . .  bosszúval töltötte el a tót túlzók keblét s 
A bukott bőrgyár két szerencsétlen ezégtár-1 azokhoz a rugókhoz, amelyek politikai tény- 
sán, Szirányon és Városon is megakadt a kedésüket irányítják, most ez a bosszú is

nt Pátsch fiának, unokájának és dédunokájának 
amelyre min- is a tót túlzók jelöltjére kell szavaznia, a 

Halasa András mindenütt és sehol dicsőséges 
személyét pedig szentnek és sérthetetlennek 
kell tekinteniük, bárhogy lábatlankodjék is ott, 
ahol semmi keresni valója nincsen.

Es ez a lap még mindig abban a képze
lődésben él. hogy a tótok zöme komolyan 
veszi, sőt megköveteli, hogy komolyan vegyék. 
Es még mindig nem akadt a józanabb gondol
kodású tótok között, aki végre valahára nem
csak egy-két ujságközleményben (a Hlasban), 
hanem egyebütt is frontot csinálna e lapnak 
és egész pártjának, amely a tótok ügyét 
nemcsak hogy előbbre vinni nem képes, hanem 
ellenkezőleg, mindjobban árt neki, vesze
delembe sodorja.

Az „Egyetértés" ezeket Írja:
„Körülbelül harmincz kerületben állítottak 

jelöltet a nemzetiségiek. Megválasztottak 
közülök hetet. Néhány régi tót nemzetiségi 
képviselő pedig kimaradt. Ebből a statiszti- 

| kából meg lehet állapítani, hogy az aktivitás 
lap a turóozi korántsem járt azzal az eredménnyel, amelyet 

a túlzók vezérei hirdettek és reméltek. Nem 
vonjuk le ebből a tényből azt a következte
tést, hogy ezek után nemzetiségi kérdés nincsen 
s azzal nem is kell törődni. Az aktivitás 
kudarcza pusztán annyit jelent, hogy a vezérek 
nagyon is optimisták voltak és a kísérletet 
már győzelemnek hitték. S éppen azért meg 
nem szűnő éberséggel kell ezeknek a körmére 
nézni s minden lépésüket figyelemmel kell 
kisérni. Föllépésük sikertelenségét olybá venni, 
mintha az a nemzetiségi veszedelem nem 
ekzisztálását vagy gyengeségét jelentené: — 
annyi, mint az izgatás előtt szemet hunyni." 

Es ez igaz.
A magyarság ébersége, amelynek szük

ségét mi sohasem szűntünk meg hangoztatni, 
hiúsította meg a tót nemzetiségi párt győzel-

Nár. Nov. riporterének a szeme. Hogy azt 
mondja, mi keresni valójuk volt ez emberek
nek ott a választáson, mikor csak az imént

hozzá fog járulni. De majd csak ezzel is 
elbánunk valahogy s ha a szabadelvű párt 
közel 40 éves uralma véget is érne az utóbb

kerültek haza a beszterczebányai fogházból ? | lezajlott választások eredménye következte' en, 
Hát Mudrony Pál és társai nem ültek-e szintén oly párt lép az örökébe, amely — úgy lelte,- 
ott, mint jogerősen elitéit, közönséges foglyok még hatványozottabb mértékben alkalmazza 
ugyanabban a fogházban? »S bizony mondjuk, majd azokat az eszközöket, amelyek az egy- 
liogy az ö bűnük aligha nem nagyobb séges magyar nemzet végleges kialakulását
vol e két szerencsétlen emberénél, akinek nem 
a gonoszság, hanem a tájékozatlanság kerge
tett bele abba az ö nagy bajukba s hogy 
valamikor s nem is olyan régen, tót részen 
is máskép gondolkoztak róluk, már az a tény 
is igazolja, hogy a Tátrabank volt a fötámaszuk. 
De a furor panslavicus még ennél is továbbra 
megy. Az még csak hagyján, hogy a szidal
mazott, gyalázott, leköpött zsidó kereskedőtől 
zokon veszik a tót túlzók, hogy nem velük, 
a kundsaftjaikkal szavaztak (ámbátor hiszen a 
Révay-pártiak is vannak olyan jó kmaisaitok, 
ha nem jobbak, mint ők!), de kaczagni való, 
ha még azt is kifogásolja a lap, hogy pl. a

nemzetiségi aspirácziók 
tételét fogják eredményezni.

lehetetlenné

lluil/.a Milán riadója.
Hodfct Milán most harmadéve cseh támogatással 

tót heti lapot alapított Budapesten, a Slov. Tyzdenníkot. 
Csehofilizmust, demagógiát, antiszemitizmust, anliklcriká- 
lizmusl s ki tudja micsoda vitriolszagu elvokel hirdet ez 
;>z ember véres száíjal, büntctlenlll. A budapesti kir. 
ügyészség ügyet sem vet rá. Iskolát csinál, veszedelmes 
iskolát, számosa liive; lapját évi 4 koronáért pocsékolja, 
ö tudja, miért. Czélját, úgy látszik, hamarosan el is éri, 
a kulpini tótok és szerbek felléptették és ineg is válasz-



tották. No de nőm a Hód 2a Milán személyével akartunk 
mi itt foglalkozni, ez minket kevésbbé érdekel. i)o rá 
akarunk e czikktlnk révén mutatni arra a veszedelmes 
munkára, amely, mig mi magyarok marakodunk, kürti- 
Kittünk mind vakmerőbben folyik. Hallja meg mindönki, 
aki ezon a maroknyi magyarságu Felvidéken politikai 
pártokat igyekszik Összetoborozni; aki ráér az ultratótok 
támogatásával néppárti mandátumra szert tenni; aki a 
Tisza erőszakossága miatt bosszankodva távol akart ma
radni a választási urnától... hallja meg mindenki 
Hodía Milán riadóját, amely a tótok között — fájdalom — 
nyitott fülekre is talál.

„ötvenhat választókerületben mi tótok lakunk. 
Van 56 képviselőnk. Négy tót nemzetiségi és néppárti, 
kilencz inagyaión-néppárti (kettő megugrott közülük) és 
43 liberális. Égbekiáltó szégyen, hogy ezen 56 képvi
selő küzlll csak négy szólalt fel a képviselőháziam a mi 
tót nyelvünkért, a mi szegénységünkért és nyomorunkért, 
a ini halmainkért. Hát igy szégyenilossük meg és áinit- 
tassuk magunkat a jövőben is? Egy kegyes mosolyért, 
egy tizes vagy akár százas bankóért adjuk el egész 
üdvünket? Hol van az megírva a szontiráslmn, hogy 
minket tótokat idegen szekér elé kell befogni? Micsoda 
nekünk Apponyi, Kaas, Ar.drássy ?

Hát úgy áll a dolog, hogy mi tótok sem Tiszához, 
sem a szövetkezett ellenzékhez nem csatlakozhatunk, 
Vagy hát mi hasznunk lenne belőle, ha gróf Tisza he
lyett a jövőben valamelyik Zichy nyúzná a bőrünket? 
Ezeknek a mostani választásoknak nőm szabad annyi 
tükfilkót találniok a tótok között, mint a hányat 1901-ben 
s főleg 1896-ban találtak. Hagyjuk abba már a szédel
gők körül való szimalolásl! A tótokat csalc tótok képvi
seljék. Még pedig jó tótok. Becsületes, okos, bátor cs 
kemény emberek. Ha nem akad müveit omber, válasz- 
szatok halinát. Szóval, mi ahhoz a két veszekedő párt
hoz nem csatlakozunk, mi a magunk utján megyünk, 
mi tótokat akarunk s a imn megbízható, becsületes 
embereit.

A magyarén politikus urak tehát nagyon is esalat 
koznak, ha azt hiszik, hogy ezeken a mostani választá
sokon csak két párt — kormánypárt és szövetkezett 
ellenzék — fog részt venni. Csak az a két párt, ame
lyek a felsőbb magyarón urakért akár a tűzbe is menne. 
Nem úgy, jó uraim. Ezeken a választásokon még egy har
madik párt is lesz. Azoknak a pártja, akiket önök az

Uj lap a Felvidéken.

F e l v i d é k i  H í r a d ó

Emlifottük lapunk múlt, számában, hogy Trencsén 
ben uj, ellenzéki magyar hetilap indult meg o hó 22-én. 
Czime: „Trencséni Lapok14. 1‘rograminjában azt mondja 
oz az uj lap, hogy azért indult meg, hogy a megyei 
kormányzatnak opponáljon, amely, ha el is söpri az or
szág közvéleménye az erőszakos kormányt, nőm fog vál 
tozni s ellenvéleményt ezentúl som fog tűrni. „Trencsém 
megye politikai, társadalmi és gazdasági bajainak orvos
lásáért szádunk sikra“, úgymond a programmezikko s 
fia ily bajok vannak a megyében, a lap megindítása is 
ipdokolt. Ha vannak! Mert a lap első számában, amely 
pedig a szabadelvű párttól még az „erkölcsi erőM-t is 
eltagadja, egyetlen egy pozitív adatot sem találunk re
gisztrálva. A dolog természetesen máskép van. A szövet 

ezett* ellenzék, vajmi kevés politikai tapintattal, Trón- 
csénvármegyébon is próbálkozott, bog) minő ; ikerrel, 
ezt a választások eredménye is mutatja: hat kerületben egy
hangú választás volt, kettőben megoszlottak a szavaza
tok, de mind a nyolez kerületben a szabadelvű jelöltből 
lett képviselő. A nemzetiségiek egyetlen egy kerületben 
sem mertok jelöltöt állítani, mert a biztos kudarca tuda
tában voltak. A szövetkezett ellenzék a maga eszméinek 
propagálására alapította az uj lapot, vagyis az alig fél
száz főből álló szövetkezett ellenzék azt reméli, hogy 
amit kissé különös szövegű falragaszaival elérni nem 
tudott, azt lapjával éri el. S hogy a választásokból gyű 
zedelmesen került ki oiszágszerto az ellenzék, ez sike
rülhet is neki, vagyis megesbetik, hogy a megye ma
gyarsága és a hozzá szító hazafias tótok két táborra 
szakadnak, holoflan úgy van, hogy itt a Felvidéken csakis 
egy táborba tartozhatunk, egy erős magyar táborba, ha 
azt akarjuk, hogy itt érvényesüljünk. Ott van Nyilramegyo j 
példája. Vagy 4 —5 év előtt a T. L.-hoz hasonló ellen
zéki lapot indítottak Nyitrán, azaz még különösebbet, 
mert a lap szabadelvüpárti volt, de e mellett a megyei 
ellenzék orgánumának szerepét játszotta azzal a hóval*

3. Az úgynevezett gulyamarha, inolynok ogyodllli 
jövedelem az a növekedés, tehát értékbeli szaporulat, 
moly a bevásárlás és oladás (vagy leltározás) közti 
időben beáll. Indirekt haszon itt alig mutatkozik, mert 
a gulya rendszerint legelőn van.

4. A hi/.ó állatok. Az állattartás emo módjánál műi
be van bizonyítva, hogy az őseiben, ha árfluktuáeziók 
a hizlalás tartama alatt be nem állanak, pénzholi haszon 
nincsen. A haszon csak indirokfe, ismét a trágya kiváló 
jó minőségében nyilvánul.

Azt hiszem, nem sokáig kell magyaráznom, hogy, 
már berendezett gazdaságot foltétolezvo, lehetetlen vagy 
ritka helyen lehetséges, lehet annyi a szaporulat, 
amennyit selojlezés és hizlalás utján a gazdaság éven
ként áruba bocsájt. Ezért jön a gazdaság érintkezésbe 

tekintetben a keroskedolommel egyrészt, másrészt 
pedig azért, hogy a selejtes és hizlalt anyagon túlad
hasson. A gazda rá van szorulva a kereskedőre, a 
kereskedő pedig a gazdára és meg fogjuk látni, hogy 
nagyon téves felfogás azt állítani, hogy akár egyiknek, 
akár másiknak az érdeke kisebb vagy nagyobb a 
másikénál.

A mezőgazdaság üzleti éleiében az állatállomány
nak az a része szerepel tehát, mely vétel és eladás 
tárgyát képezi. Veszi a mezőgazda az igáserő pótlására, 
a hizlalásra szánt anyagot és a növendékállatokat. Még 
pedig olyan számban, amennyi hiányzik a tenyészet, 
nyújtotta állatok figyelőmbe vételén kívül. Eladásra kerül 
pedig a selejtes öreg telién a Icjármozotl ökör és a 
beteges jószág, még pedig olyan állapotban, amilyenben 
van és eladásra kerül a hizlalt állal,) melynek létszámát 
adja a dirokt ezen czélra nevelt gulyabeli tinó és a 
tehenészei czéljára vagy igáserdro nem alkalmas fiatal 
jószág.

Ezeket a mezőgazdasági adatokat olőro bocsájtva, 
nézzük már most: mily módon kerül a forgalomba az 
állat. Kereskedelmi szempontból osztályozva az állatokat,

lőtt czéllal, hogy a főispánt meg kell buktatni. Akkori- j k6t csoportot kell megkülönböztetnünk: az ckszport 
bán sűrű volt ott. ez a buktatás, szintén furcsa formában. I ;i bolforgalom részére alkalmas anyagot. Csak az az 
Megbukott Turóczy Vilmos, követte Kramolin; megbu- \ á,klf a |kalmas az ckszport czéljaira, mely teljesen ki
köti Kramolin, küvotto 7 uróczy Vilmos . . .  Azalatt podig, | ,,izo11 állapotban van. Megkülönböztethetjük tehát a 
hogy a nyifrai urak lapokban és lapokon kívül mura-j rászóró "öveit és az ckszport czéljaira hizlalt
kodtak, — odakünn a megye perifériáin szervezkedett !J,,szanot-
a néppárt, szervezkedett a tót nemzetiségi párt (ck el'őj A növendék jószág vevői rendszerint a gazdák, a

apai örökségből kitoltak; akiknek polaári becsületét önök Ia Fclvi<,ék némd*v vi(l̂ küin j ‘,,ormj',M egyet jelent), a hízotté az ekszportőrök. Mig azonban az előbbi években_ ’ I S  I . 1..n i .... i- /i..i ■. ........._..... : / . t ................•........ .. .,„...1.. I..-:.... .1......._ , i  .............
pálinkával megfertőziették; akiknek nemzeti, jogait önök 
gúny tárgyává tették; akiknek anyanyelvét önök meggya
lázták. Lesz tehát ezeken a választásokon egy harmadik 
párt is, még pedig a kiiizöttek, az örököktől megfosztottak 
százezreinek pártja. Emelkednek már a halinák a csali) 
ingyenélők (darmoSrácom) és a felsőbb föurak ellen; a 
tót nemzet tegyen magáért és nem a rablóiért/ “

Hát ha ez nem lázitás, úgy akkor a Miatyánk 
sem ima.

De bárminek minősítsük is a tót redaktor riadóját, 
tanulságot kell hogy merítsünk belőle és intésnek, útba
igazításnak kell tekintenünk ezt a jövőre nézve.

Itt a Felvidéken, ahol igazán csak maroknyi 
magyarság s ahol ez a maroknyi magyarság, mint a 
Hód2a riadója is mutatja, számos helyen oly elemekkel 
is kénytelen állandóan készenlétben lenni, amely elemek 
a magyar nemzetegysegnek, a magyar fajnak, a magyar 
hegemóniának s szóval mindennek, ami magyar, esküd 
ellenségei! Itt a Felvidékon tehát más politikát nem kö
vethet a magyarság, mint magyar politikát ; itt, a szoro
sabb értelemben vett pártpolitika, mint amely ennek j 
maroknyi magyarságnak az erejét is szélforgácsolja, te 
hetetlenné teszi, kárhozatos. Itt a magyar ember, ossza 
bár a függetlenségi, a nemzeti, a nép- vagy bármely 
más ellenzéki párt nézeteit és elveit, kell, hogy annyi 
önmegtagadással rendelkezzék, hogy e párlelvek félre 
tételével, elhallgatásával egyesegyedül csak c magyar 
allameszme, a nemzeti érdek serpenyőjébe vesse latját 
nem tekintve azt, hogy kinek-minek nevezik azt az 
alkotmányos vezért, akinek bölcs és czélludalos kormány
zata a magyar állameszme és a magyar nemzet érdekei
nek diadalra jutását biztosítja.

És hogy a Felvidéken a lót nemzetiségi jelöltek 
egytől-egyig elbuktak, azt éppen a magyarság politikai 
érettségének köszönhetjük.

Nehéz idők elölt állunk.

Nem tudjuk, mit hoz a holnap. Egyet azonban lu- 
dunk es ez az, bog) mindenütt, Je különösen n Kelvi
déken, nekünk magyaroknak inindonbon össze koll 
tartanunk.

szabadelvű párt pedig (tehát a magyarság) jóformán az a gazda közvetlen, szerezte be állatjait, ma a sok lig 
összes kerületekben megbukott. Valaselc és Veszelovszky nőkre kénytelen bízni a bevásárlást. Az ckszport czéljaira 
ennek az áldatlan huzavonának köszönhették mandátu-j való bevásárlást szintén ezek az ügynökök végzik meg- 
maikat. Azt kívánjuk, hogy rossz próféták legyünk, haj bízóik reszero és ugyanilyen módon sohasem tudni, 
azt mondjuk, hogy az ellenzéki akcziónak Troncsénvár-1 hogy a közvetítő ügynök tényleg a megbízó érdekeit

övelkezmenyei lehetnek.! követi-e, vagy pedig ellenfélét.megyében is hasonló káros I
Kodig, tudtunk szerint, onnok » , negyének „politikai, I A kllllinbtlr.il kereskedelmi vállalatoknál sok minden- 
tarsadalnn cs gazdasági bajai- korántsem olyan doapo- félő fajtája az ügynöküknek van alkalmazásban. Álltul- 
rátusok, hogy valami különösebb orvoslást igényelnének.
Az „erüskezü" igazgatás, amelyről az uj lap beszél, le
het talán kényelmetlen, de mi s azt hisszük T incsén- 
megye közönségének zöme is, helyén valónak tartjuk,

mazásuk sok helyen jogosult és a vállalat érdekébon 
szükséges. Azt azonban nőm tarlóin holyosnok, hogy 
olyan kereskedelmi vállalat szolgálatában legyenek, 

| amdy Magyarországon nincs. Magyarországon tagadom, 
Egyébként, mintáz egész 1-elvidck orgánuma, feltartjuk hogy van állal kereskedő. Gazdaságunkban elővettem a 
magunknak a tovább, hozzászólás jogát akkorára, ha hizlalt állatokról szóló eladási külleveleket 15 évre 
maJd pozitív adatokkal all elő uj laptársunk mostani visszamenőleg és minden egyes esetben bécsi, müncheni, 
általános jellegű kijelentéseinek igazolására. De ha ilyen berlini, sőt, franczia vevőkre akadta
adatoknak hiányában volna laptársunk, kívánatosnak tar- kötő égvén pedig csak
tanók, ha vele együtt az egész ellenzék arra tülekednék, 
hogy a le l  vidéken, ahol a magyarság tömörítése az első
rendű politikai feladat, a magyarság mindenben, még 
politikában is, megőrizze összetartozandóságát.

Allatkercskedelmüuk helyzete.

Azt talán fölösleges is megemlítenem, hogy az 
lattariás szükséges szerve a mezei gazdálkodásnak. 

Szükséges két szempontból: 1. a föld terindorcjének fen- 
tartására; 2. a jövedelmezőség szempontjából. E két 
szükséglet kielégítése nélkül a mezőgazdaság nőm halad
hatna és főkép nem lenne jövedelmező foglalkozás. Tart 
a mezőgazda:

1. Igás jószágot, mely a munkaidőn kívül istállóban 
áll. Haszon ezen az állományon nem lehet, mert az állat 
áltál kifejteit erő csökkenti az állat értékét. Az igás 
erő haszna tehát indirekt utón jut érvényre és az 
eredmény elem ei: a teljesített munka és a szolgáltatott 
trágya, melynek értéke függ a feloldott crölaka 
tápértékétül.

am, az ügyletet meg- 
Ikusz szerejiét. játszotta.

irmany

2 . Tenyészet. Tehenek, melyek haszna már lát-í 
látó: a) a tejtermékekben, b) a szaporodásban. IndirektI 

haszon ismét a szolgáltatott trágyamennyiség. í

Már most felmerült a kérdés, miért van ez igy. Bizonyára 
sok oka van ennek. Mégis vegyük szemügyro a főbb 
momentumokat.

1. A kereskedő még mindig lenézett ember 
nálunk. Különösen az állatokkal űzött kereskedőt 
semmire sem becsülik. Kereskedőink pedig ahelyett, 
hogy a maguk igazát és önérzetét védenék, sutba dobják 
a régi foglalkozást és elfelejtik, hol szerezték vagyonukat 
és fülcsapnak földbérlőnek. A naiv emberek azt hiszik 
hogy ezzel pozicziót szereznek. Szó sincs róla. Eddigi 
czimük az volt, hogy: kereskedő, ezután földzsaroló. 
Nem vagyunk-e inkább a kereskedők közt tekintélyes 
ember, mint a gazdák közt annak salakja? Mert olybá 
veszik ökot.

2. Anniik, llogy a magyar Adatkereskedelem nőm 
lúd fellendülni, továhhi oka a vasutak olzárkózottsága. 
a  tarifákat alig lolict megállapítani a díjtételek laliirin- 
tusában.

I). A szállítás és értékesítés kiírni felmerülő kifliin- 
lék  nehézségek homályba burkolása. Ezek a nehézségek 
okai annak, hogy nem Ind magyar Adatkereskedelem 
fojlöelni és kilzvotvo ily utonjlln léire a gazdáknak őzen 

téren hangozhatott panasza.

Maróczi Jenő.
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viszonyairól, 
v.

A íöldmivelésl miniszter is kisérlotot lült minta- 
gazdaságok felállításával, yéldaaddssal pra ki ikusan a kur
ván a kisgazdAkal oktatni a íVil<i észszerű müvoléséro s 
a kisgazdák vezetéseve. A vármegyei gazdasági egyesü
lniük eljárlak a szakminiszter intencziói szerint, de a 
iniiitagazdaságokat a szántofíildek széldurabollságu miatt 
alig lehetőit valahol szervezni. A  vármegyei gazdasági 
egy csilietek felolvasások rendezésével s népszerű olvasmá
nyok kiadásával és terjesztésével iparkodtak emelni a 
nép szakismereteit. de ez a kísérlet nem kecsegtet nagy 
eredménnyel, meri a nép ugyan meghallgatja a szak
szerit felolvasást, óldeklödik is a gazdasági szakismoro- 
lo.ket larlalmazó olvasmányok iránt, de nem igen mer 
valami újat próbálni, inig az eredményt saját maga nem 
látja. Azért a (roncsénmegyei gazdasági egyesület uj 
módszerhez folyamodott s elhatározta, hogy jutalmazni 
fogja azokat a gazdákat, akik a gazdaság okszerű 
vezetésében kitűntek. A nevezett gazdasági egyesület, 
tekintetbe vévo a vármegye egyes vidékeinek nagyon is 
különböző klimatikus viszonyait, kidolgoztatott több rend
beli utasítást a különböző vidékeken lakó kisgazdák részére. 
Ezon utasítás szerint kellene a kisgazdának a gazdaságot 
vozetnio. A inogj tilalmazó ti gazda kapna marhát, vagy 
készpénzt. Azt hiszem, hogy eme kísérlet is loudií vala
mit a vármegye gazdasági viszonyain, de a viszonyok 
alapos javulása csak egy tervszerűen koresztülvilt egye
temes felvidéki gazdasági akcziólól várható.

ügyes helyeken, hol intelligensebb polgárság lakik, 
vagy ahol akadt ember, aki valamely gazdasági akczió 
élére állott, újabb időben szövetkezetek keletkezek, 
molyekkel a gazdanép anyagi viszonyainak javítását 
szorgalmazza. I(bélszövetkezeteket ritka helyen alapí
tanak, de annál jobban szaporodnak a te.j-és a fogyasz
tási szövetkezetek. Az utóbbiak három osztályba soroz- 
lialók. Legtöbb fogyasztási szövetkezet központja a 
„Hangya", valamivel kisebb számban vannak az úgy
nevezett „Keresztény szövet közötök", do vannak ogé- 
szen önálló fogyasztási szövetkezetek is, melyeknek 
nincsen központi organizácziójuk. A keresztény fogyasz
tási szövőt kőzetek alapítása körűi a néppárt liuzgóíkodik, 
inig az önálló fogyasztási szövetkezetek alapítását a 
nemzetiségi túlzók szorgalmazzák. így tehát eme köz- 
gazdasági akcziónak a tulajdonképeni gazdasági értékét 
a politikai érdekek többé-kevésbbé báltérbe szorítják. 
S ez nagyban akadályozza a szövetkező eszmének 
realizálását, a  tólaklakta Felvidéken van most Hiti 
fogyasztási egyesület, melyeknek központja a „Hangya", 
Ö2 fogyasztási egyesület, melyeknek a központi Keresz
tény Egyesülettel vannak összeköttetésben és van 91 
fogyasztási egyesület, melyek semmiféle központhoz nem 
tartoznak.

Értékesítő szövetkezetek, — tejszövol kezeteket 
kivéve, — a Felvidéken nincsenek. Tejszövol kezet 
is mindössze csak 2(i van s özek fele Zólyomvármegyé- 
ben alakult meg. Podig a tejtermékek értékesítése más 
helyeken is szép hasznot hajtana a gazdáknak és 
ösztökélné őket, hogy a marhatenyésztésre kiváló gon
dot fordítsanak. De tény, hogy sok helyen az önző 
érdek a tejszövet kezelek alapítása elé nagy akadályo
kat gördít. Szövetkezetek hiányában agabonancműeket, 
tojást, túrót, baromfit, gyümölcsöt, szóval mindent, amit 
a gazda piaczra viliét, megveszik a kereskedelmi köz
vetítők, legtöbbször pedig a falu korcsmárosa, még 
pedig többnyire potom áron. Felette Üdvös lenne a 
Felvidéken gazdaköröket alapítani, melyek szövetkezeti 
utón gondoskodnának a termények értékesítéséről.

A korcsmáros nem vásáról, de becserél mindent, 
amit neki hoznak: néhány darab zsindelyt, ujonan 
faragott gazdasági szerszámot, néhány liter kölest, vagy 
gabonát, tyúkot, kacsát, t'dást, — s ezért ad cserébe 
sót, lisztet, ezukrot, legtöbbször azonban pálinkát, termé
szetesen sokkal kisebb értékben. így magyarázható az 
a nem ritka eset, hogy a korcsmáros a legrongyosabb 
faluban is néhány év alatt megvagyonosodik. A házaló 
báziiparos, mielőtt „világba" indulna, hitelt nyit családja 
számára a korcsmárosnál. A házaló felesége tehát hitelbe 
vásárol, inig férje a világból visszelér, ekkor kifizetik 
tartozásukat s ennek megtörténtével sok esetben alig 
marad a házalóink keresményéből valami. Ezekben a 
falvakban a nép igen iszákos, bár a pálinkáivás rák* 
fenéje másutt is pusztítja a nép erkölcsi és anyagi erejét.

H Í R E I N K .
Személyi hír. Báró ltévay sím... ... si-.„csA„yi

Kerülőt őrs/., kipvhoUty, « v&luszlást kUvelíí i,,,,,,,,, 
luróczszentmártonban járt, ahol több látogatást telt. 
Képviselőnk szombaton reggel innen Budapostro utazott, 
onnan pedig családjához Tajnára fog menni. Értesülésünk 
szerint báró Révay Simon február hó folyamán ismét 
több napi tartózkodásra körűnkbe érkezik.

Radnay püspök és a magyar nyelv. Bosztorczo* 
banya uj püspöke országszerte régen érzett visszásságot 
szűntetett inog egyik legközelebb kiadott körlevelével, 
amelyben elrendeli, hogy az egyházi hivatalos ügyek
ben a papság úgy egymás között, mint az. egyházmegyei 
főhatósággal is, magyarul levelezzen.

Esküvő. Itj. Honéczy Sándor, a szontinárlon- 
blalniczai járás számvevője í. hó 4 én esküdött örök 
hűséget a turóczszentmárloni ág. ev. templomban Galnnda 
Olgának.

— Hangverseny Znlóváralján. A znióvárnljai áll. 
tani ló képző int. önképzőkörének zenei osztálya — saját 
alapja javára - l ‘J0f>. február 5 én, d. u. Vad-órakor 
hangversenyt rendez. Énnek műsora a következő: 1 .Gillet, 
A malomban; előadja az ifj. zenekar. 2. A czolli búcsú, 
melodráma; előadják Arvay J. és Pefykó J. int. növ. 
9. Bach S. Louro, vonósnégyes, előadják Sturm .)., 
Vaczulik P., Venczel P.. és Jobó A. int. növendékek. 
4 Bűrrner .1. A viharban: előadja az ifj. énekkar.
• >. 1' uzsitus Muzsikus, mouolog ; előadja Sobó A. int. növ. 
ti. Magyar Népdalegyveleg, átírta Moyzos M. tanár; 
előadja az ifj. zenekar. 7. Fohász, irta Moyzos M. tanár. 
Zonokarkisórotlel előadja az itj. énekkar. A hang
versenyt tánc/, követi. Belépő dij I korona.

— Jelölt, aki önmagára szavaz. A szuesányi 
kerületben esett meg ez az eset, az öreg vajdával, 
Mudrony Pállal. Ebben ugyan még alig lenne valami 
különös, mert hiszen a felfogás dolga, hogy valaki ön
magára szavazzon-e, vagy sem? De érdekes epizódja volt 
a választásnak, amikor a választási elnök nem tudott el
igazodni a fölött, hogy Mudrony Pál szavazott-e, vagy 
sem. Erre előállott báró Révay Simon, aki különben 
sokáig kedélyesen elbeszélgetett ellenjelöltjcvel, Mudrony 
Pállal és igazolta, hogy igen is szavazott, még podig 
Mudrony Pálra. Ezt az elnök tudomásul vette, a nagy
számú közönség pedig jót mosolygott rajta.

Szabadságolás. A vallás- és közoktatásllgyi 
m. kir. miniszter Veszelyné Ruttkay Margit ruttkai áll. 
iskolai tanítónő részére szabadságot engedélyezvén, 
helyettesítésével Brix  Sándorné okleveles tanítónő 
bízatott meg.

— A tót Jelöltek veresége, a  tót nemzetiségi 
párt részéről tudvalevőleg több képviselőjelölt állíttatott 
föl. Nevezetese i szuesányi kerület Mudrony Pál, nagy- 
szombati kerület Kollár Márton, szemezi kerület 
Veszelovszky Ferenc/, verbói kerület dr. Markovics 
Gyula, vágbesztorezoi kerület dr. Markovics Rudolf, 
alsókubini kerület Pivko Iván, dobrói kerület Szkytcsák 
Ferenc/,, kulpini kerülőt llodzsa Milán, stunfai kerület 
Bórák János, morvaszenljánosi kerülőt dr. Kubina József, 
a stubnyafürdöiben dr. Mudrony János, a liptószent- 
miklósiban dr. Stodola Emil. Ezek közül azonban csak 
egyetlen egy választatott meg, dr. llodzsa Milán a 
kulpini kerületben, ahol lótok és szerbek közösen laknak. 
A többi helyeken azonban mindenütt nagy kisebbségben 
maradtak, ami annak a kézzel fogható jele, hogy a fel
vidéki tót nép kezd öntudatra ébredni és nem vezetteti 
magát a nemzeti uraktól, hanem azokra hallgat, akik a 
tótul beszélő polgárban is a jó magyar embert szeretik 
és tisztelik.

Központi választmányi ülés. Turóczvármegye 
központi választmánya f. évi január hó 27-én a szuesányi, 
31-én pedig a stubnyafürdöi választás iratait vette 
tárgyalás alá, amelyeket rendben is talált.

— Tűzoltó bál. A turóczszentmárloni önkéntes 
tűzoltó egyesület, amelynek áldásos és önzetlen munkás
ságáról, sajnos, a közelmúltban is többször volt alkal
munk meggyőződni, ma este a Doni nagy termében 
tánczmulatságot rendez, amelynek tiszta jövedelme az 
egyesület humánus czéljaira fog fordittatni, Beléptidij 
szomélyenkint 2 korona, családjegy 5 korona, belépő a 
karzatra 1 korona. Kezdete este 8 órakor.

— Előléptetés. Ö Felsége a király Lohoczky 
István beszterczehányai kir. törvényszéki bírót a VH-ik 
fizetési osztály 2-ik fokozatába léptette elő.

A kostyáni támadás, a  választások izgalmainak 
hatása alatt a kostyániak egyik folkusfalvi szavazót 
minden ok nélkül súly san bántalmaztak. í gy tudjuk, 
hogy ebben az ügyben a legszigorúbb vizsgálat már 
megindult és a tettesek elnyerik méltó büntetésüket. 
Erro vonatkozólag különbon a következő levelet kaptuk : 
Hogy a szuesányi képviselőválasztás pártunk győzelmével

fog végződni, azt már a választás előtt biztosra vettük. 
Erezték és tudták ezt a pánszláv eszmékért lelkesedő 
kostyániak is. Ezen felbőszülve gondolták, ha már ott 
nem arathatlak győzelmet, talán sikerül otthon egy-két 
folkusfalvi magyar emberen aratni. Midőn már leszavaztunk, 
otthonunkba siettünk. Az utunk csendes, békés volt 
egészen Koslyánig, mert a jtriekopai, márloni ésjahodniki 
csőcselék kiabálására és dobálására el voltunk készülve, 
ezt már mintegy megszoktuk s igy föl sem vettük. A 
kostyáni hídhoz érve, észrevettük, hogy valaki lóhalálba 
vágtat utánunk s minket minden áron meg akar előzni. 
Mi előre bocsátottuk és ez volt a baj, mert a hírnök 
miho'yest előre került, azonnal lassan hajtott. Mi többször 
fi'dszólilotluk, hogy ha már elöl van, hajtson jobban, 
de ők durva kifejezésekkel feleltek nekünk. így jutottunk 
Páricska tótvajda korcsmája elé, ahol vagy 200 —300-an 
várakoztak reánk. Itt a hírnök megállítja lovait, vezényel : 
„Bitó ich u í  sa tu“, verjétek őket már itt vannak! Erre, 
mint a kiéhezett farkasok, lovainkat körülzárva, reánk 
rohantak, öregeinket verték, fojtogatták. Megjegyzem, 
hogy mi 8 szánon 10-en voltunk, 8 ötven évon felüli 
ember. A 200—300 kostyáni hős tehát öreg, minden 
védőeszköz nélküli tehetetlen embert támadott meg. Az 
oeyik társunktól zászlónkat akarták elrabolni, de ez 
még sem sikerült nekik, podig vagy 10-en is meg
próbálkoztak vele. A keze dagadt véres volt az ütésektől, 
de a zászlót még sem engedte el. Mikor már szabad 
térre jutottunk, láttam, hogy az egyik 80 éves emberünk
nek az arcza csupa vér, éppen igy néz ki a másik 
emberünk, a harmadik oldalfájásra panaszkodik stb. 
Elismerjük, hogy minket tizünket a kostyániak, akik 
legalább 200-an voltak — legyőztek. Most pedig tőletok 
kérdeni, ti hős kosty link, mit akartatok velünk, mikor 
mi bennetoket nem Hántoltunk; vérünkre szomjuztatok ? 
avagy elriasztani akartatok bennünket, hogy ’öbbé 
választásra no menjünk? Legyotek nyugodtak s h. lég 
tízszer annyian lesztek is, hazafiéi kötelességünknek 
még is eleget leszünk. Addig ti is kiábrándultok hösios- 
ségtökböl, mert reméljük és- hisszük, hogy a törvény 
illően megjutalmaz benneteket. Egy folkusfalvi.

Titkos konventlkulum a Dómban. Tót atyánk
fiáit igen elkeserítette a legutóbbi választás balsikere, 
amelyet jórészt annak tulajdonítanak, hogy izraelita pol
gártársaink a magyar párt jelöltjére adták lo szavazatu
kat. Titkos ülést tartottak tehát, ahol elhatározták, hogy 
a zsidó kereskedőket bojkoitálni fogják. Erre meg is tet- 

j lék az intézkedéseket. Hát ez a szánalmas vergődés na
gyon ártatlan mulatság. Mert hiszen ezt az oszközt mi 

j  is felhasználhatjuk, ha akarjuk és akkor az a néhány 
tót kereskedő bátran becsukhatja a boltját, mert bizony 

ja lót vevőktől nem fog mogélni. Azért azt ajánljuk tót 
túlzó atyánkliainak, hogy lassan a testtel, mert ők isszák 

1 meg a fekete levest.
- Óriási bányatüz Körmöczbányán. Február 

hó l-én a „Polgári kör" által rendezett bálban 
voltunk, midőn úgy tizenegy óra felé egyesek ama rém
hírről törtek be a terembe, hogy a „Ludovika" ég. 
Erre csakhamar kirohantunk az utczára, ahol egy 
borzalmas, de a maga nemében ritka, nagyszerű szép lát
ványnak s^omtunui voltunk. A „Ludovika" egy bányatelep, 
amely a város éjszaknyugati hegyoldalán úgy kétszáz 
méternyi magasságban áll. A magas és igy domináló 
fekvésű bányatelep közepén emelkedik az óriási szállító 
akna, egy busz méternyi magas toronyforma köépület. 
Ezen épület belseje merő ácsolatfa volt; több rendbeli 
lépcsőzöl, megfelelő omolotekkol, melyeken a bánya
munkások ládái állottak. Minden bányásznak megvan a 
maga külön ily ládája, melybe a munka előtt és után 
a kicserélt ruhát helyezi el. A közepén emelkedett a 
csillaszállitó hatalmas oszlopzat, a legfelsőbb emeletén 
pedig volt a dinamogép és az érczkövokot törő gép. 
Ezen óriási épület tömérdek belső faalkotmánya egyszerre 
lángra kapott. A tűz borzalomteli, nagyszerű fokát akkor 
érte el, midőn a belső tűz úgyszólván az épület tető
zetét felemelte s azon a lángnyolvok kicsaptak. A 
bányamélységböl nagyobb sebességgel felhaladó bánya
légáram által, mint valami hatalmas fújtató által élesztve, 
óriási magasra nyúltak a lángok. Az egész völgy és a 
város oly világos volt, hogy két kilométernyi távolság
ban a tűzhelytől minden nehézség nélkül olvasni lehetett. 
Az épület mentéséről szó sem lehetett. Magában álló 
épület lévén az akna, a tűz nctáni tovaterjedésétől sem 
kellett tartani. De a voszedelem másutt rejlett. Ismeretes 
a bányamunkás ama rossz, kárhozatos szokása, hogy 
minden ellenőrző felügyelet és büntetés daczára, ha 
csak szerét teheti, a rendelkezésére, a munkába bocsátott 
robbanó por- és gyutacsból elcsen, eltagad. Ezt szemmol 
tartva, a segítségre és a tűzoltáshoz jött embereket nem 
volt szabad az égő épület közelébe bocsátani. S ezen 
olővigyázat nagyon is helyénvalónak bizonyult, amidőn 
ugyanis az idönkint felhangzott és a levegőt megresz- 
kottotő rohanások csakugyan bizonyították, hogy a 
feltevés nem volt alapnélküli. A tűzkár, moly a kincs
tárt érte, jelentékeny, de legérzékenyebből! sújtja a 
szegény s most telviz idején kereset nélkül maradt 
bányásznépet, mórt bizonyosan huzainosb időn át elesik 
a munkától, mig ez akna szállitóképes állapotba hozatik.



— Meglopott kereskedő. Liptószentmiklósról írja 
levelezőnk : éjchamernoch György helybeli füszekeroskedő 
jelentést tett a hatóságnál, hogy a képviselőválasztás 
alkalmával a kasszájából 1300 koronát elloptak. A 
kereskedő a kasszában felejtette a kulcsot és igy fele 
dékonységét drágán fizette meg.

— Körmöozbányáü az állami főroáliskola alum- 
neuma jávára tegnap hangverseny és tánczmulatság 
tartatott a kővetkező műsorral: 1. „DalUnnepon“. Tkom
tól: Előadta az ifjúsági énekkar. 2. A mama kcdvonczo. 
Rudnyánszky Gyulától. Monolog. Előadta. Ileimlor Jenő 
VIII. o. tanuló. 3. Rosignation. Danklától. Magyar 
ábránd. Greizingortől. Előadja: bogodlln Tokay-Nagy 
Zoltán VII. o. t., zongorán kísértő Jankovszky Demeter 
VII. o. t. 4. „A szép Gacsó Ilona". Pósa-Ögyektöl. 
(Melodráma). Előadta: Sebestyén Jenő Vili. o. tanuló., 
zongorán kísérte Perl Leó V ili. o. t. 5. Andante. Haydn 
tói. Vonósnégyes. Előadták: 1. Tokay-Nagy Zoltán 
VII. o. t . ; II. Links Arthur VI. o. t . ; Viola: Wollor 
Rezső VII. o. t . ; gordonka: Autós Károly karmester 
ur. 6. Magyar népdalok. Előadta az ifjúsági énekkar. 
7. Nyárfás ur villája. Bohózat. Irta Noy Károly. Elő
adták a Vili. o. tanulói.

— Tánozmulatság Stubnyafiirdőn. A stubnyafitrdői 
ifjúság 1905. február 11-én, a Lichtenstein-félo teremben, 
Hagymási Dezső rultkai zenekara közreműködésével 
tánczvigalmat rendez. Beléptidij: szomélyjegy 2 korona, 
családjegy 3 korona, a  tiszta jövedelem a liáji róni. 
ka'li, templom orgona javítására fordittatik, a fel Iil tize- 
tések köszönettel fogadtatnak s hírlapikig nyugtáztatnak.

— Obloagoba németül s tótul Is tudó magyar 
kántortanitó kerestetik, a  feltételeket igy közli velünk 
Grósz Ferencz, a chicagói magyar plébános: Fizetés 
kántorátusért, a naponkint két órai magyar tanításért 
havonta 30 dollár, egy évre 360 dollár, vagyis 1800 kor. 
a kollektálásért a bekollektált összeg 5 százaléka, mi a 
kántor Ügyessége szerint 250—30<> dollár; vagyis 
1500 koronának felel meg. Félévi próbaidő után 50 
dollár útiköltség, vagyis 250 korona. Azonfelül a stoláris 
jövedelem, mi a kántor alkalmatos volta esetén 200 
dollárt s azonfelül is kitehet s ez ismét 1000 korona, 
Magános ember megélhet itt 300 dollárból, családos 
500 dollárból s igy elég szépen takaríthat magának egy 
mértékletesen s józanul élő kántortanitó. Ki magában 
az amerikai küzdelemhez nem érez erőt, ne is pályáz
zon, mert mint itt az ügyes ember szép jövőt teremthet 
magának, épp úgy az alkalmatlanon bármikor túladhat 
a hitközség. Minden pályázótól megköveteltetik a felet
tes egyházi hatóságtól az erkölcsi bizonyítvány, valamint 
bizonyítvány arról is, hogy a Gregorianum ismerete s a 
magyar népének ismeretében tökéletes a pályázó. 
Folyamodványok c czimro intézendök: Rév. Francis 
Gross Rector of Hungárián Párisii. 331—91 .Sir., So. 
Chicago III. Grósz Ferencz plébános.

F e l v i d é k  t  j  l r ’ a d ó
Jó n ak , a  jo b b  

- a z  e llensége.
Tényleg a legjobb az eddig használatban levő 

tzappan, szóda, por, s'.b anyagoknál vászon és pamut 
ruhaneniüek mosására, a SchlCht által újonnan feltalál!

mosókivonat,

„Asszonydicséret"
védjegyei,

•  ruha beásztatására.

Előnyök:
Az eddig szükséges volt mosási időt i felére

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

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

matlan, amiért íz alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után.

—  Mindenütt kapható. —

Schicht-szappan
„ s z a r v a s ' vag-y „kulcs"

ü  % ..........-™(5l

jotfffyel
leüJobL'.leokiadósahbs ennélfogva legolcsóbb szappan. 

Minden káros alkatrészektől mentes. 
........... M in d e n ü tt ka p h a tó/ ...........

Bevásárlásnál különösen a r r a  ügyeljünk, hogy m indtn  darab 
H up p an  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.

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Fömunkatórs BÁNFI JÁNOS.

I

Védjegy: „Horgony". K - n

ALinimentCapsici comp. 
aHorgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, moly már több 
mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél. csúznal és meghűlést knel 
bedörzsölésképpen használva.

Flgielniezletés. Silány haminítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk el. a moly a „Horgony* védjegygyei és a 
Richter rzégjogyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben 80 lillér, 1 kor. 40 f. és 2 kor. 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapesten.
R'chter gyóyyszertára az „Arany oroszlánhoz', Pi ágiban,

tlts  .h m j t r u . f  6 neti. Mindennapi ■"■'.küldea (

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent- 
mártonban és Schönaich Viktor gyógyszertárában 

Znióvár*.;!án.

Hashajtó, görcsmegszüntető

Btijahódcsöppek,
étvágyat keltő és az emésztést elősegítő háziszer.

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

nem lesz szétküldvo

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

Kiadótulajdonos: ffloskóocl Ferenozné.

Faárverési hirdetmény.
Alulírott közhírré teszi, hogy Turócztnegye 

Rakssa község határában fekvő „Moéarti^ 
kruh“ nevű, Stubtiya vasúti állomástól 3 kilo
méter távoli tagban tövön kijelölve találtató 
és alulírott tulajdonát képező 9000 darab luez-, 
jegenye- és erdei fenyőfatörzs, mely 3900 m8-re 
és 32.000 koronára van becsülve, 1905. évi 
február hó 21. napjának (1. e. 10 órakor 
Turóczmegye Stubnyafürdö községben, ljicht.cn- 
stein-féle szállóban nyilvános szóbeli árverés 
utján a legtöbbet Ígérő vevőnek fog eladatni.

Árverezni szándékozók ezen árveréshez 
azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a becsár 
10%-ának megfelelő óvadékösszeget: 3200 
koronát az alulírott eladó tulajdonos kezeihez 
az árverés megkezdése előtt tegyék le. Árverési 
szerződési feltételek alulírottnál tudhatók meg.

Kelt Mossóczon (Turócztnegye), 1905. évi 
január hó 31-én.

Hrianka János.

jTlsffretidB tBKH-tlizlfa
22 korona k ö b ö le n k in t  
(4 m 3), házhoz szállitva, 
Grósz Sam u szállítónál 
T uróczszentm ártonban.

26. sz.
1905. vht.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy znió- 
váraljai kir. járásbíróság 1904. évi V. 148. számú vég
zése küvotkozíében dr. Messingor Mór helybeli ügyvéd 
által képviselt Andrásfalu község javára Forencsik György 
andrásfalvi lakos ellen 160 korona s jár. orejéig 1904. 
évi november hó 16-án foganatosított biztosítási végre
hajtás utján lefoglalt és 860 koronára becsült kővetkező 
ingóságok, u. ni.: 38000 kiégett tégla kemenezóbon és 
kupac/.okban. 4000 vályogtégla, 1 vaslong. gazd. szekér, 
egy faszerkezetű oszlopokon álló doszkaledél a tégla- 
égelő kemeneze felett, 1 ugyanolyan szerkezeit! téglaszin, 
két sötét ló nyilvános árverésen oladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járásbíróság 
1904. évi V. 148/3. számú végzése folytán 160 korona 
40 lillér tőkekövelolés és járulékai erejéig a helyszínén, 
Andrásfalván 1905. évi február hó 7-lk napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kilü/otik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-ai értőimében készpénzfizetés mellett, a lúg* 
többet ígérőnek szükség esőién becsáron alul is ol fog
nak adatni.

Kelt Znióváralján, 1905. évi január 24. napján.

Szibner, kir. bir. végrehajtó.

Egy tu ró c z i n em es  c s a lá d  tu la jd o n á t  k épező  é r té k e s

• olajfestmények •
e ladó k , M e g tek in th e tő k  M oskóczi F e ren cz n é  
k ö n y v k e re sk e d é sé b e n  T u ró c z s z e n tm á r to n b a n .

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

Lahusen-féle jód vas-

csukamáj-olajaf.
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 és Toperczer Sándor 

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

Köhögés, rekedtség és hunit ellen
nincs jobb :i

R É T H  Y - f é l e

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

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

1 doboz 0 0 f i l l é r .  "W i 
C s a k  R É T H Y - f é lé t  fo g a d ju n k  el!

Mühle Vilmos
cs. és kir. 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 leiró katalógusok ingyen.

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

jobb kertészeti kézikönyv, ingyen mellékeltetik.

Magyar Nyomda Turóczszentmárton.
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