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Egyes szám ára 20 fillér.

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

Turóczszentmártonba küldendők.

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

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

Furor hungaricus.
Az osztó igazság úgy követeli, hogy ne- 

csak kedves tót testvéreink türelmetlen fész- 
kelödését, hanem a nekünk még kedvesebb 
magyar atyánkfiái czéltalan erőpazarlását is 
szóvátegyük, véleményünket elmondjuk és 
orvoslást is keressünk.

Ha a „Nár. Nov." és a „Slov. Ty£d.“, de 
különösen ez utóbbi, a haldiáknak követeli az 
egész hatalmat és dicsőséget, a kapatos embert 
pedig, kivált ha valami hivatalt is visel és 
magyar, piszkolja, gyalázza, lekiesinyli, hát 
ezt még értjük, mert hisz ez kenyere ezeknek 
az ujságlapoknak, ebből élnek, de ha egy uj 
magyar lap, mint pl. a „Trencséni Lapok", a 
melyről már megemlékeztünk, azzal kezdi meg 
pályafutását, hogy ebben a most országszerte 
dühöngő győzelmi mámorban megfeledkezik 
árról, hogy amit hirdetni Kecskeméten virtus 
lehet, az itt a Felvidéken, ahol oly kevés a 
magyar ember, hogy szinte félelmetes, oly 
meggondolatlanság, amely kell, hogy elöbb- 
utóbb megbosszulja magát őrajta is, — úgy 
erre hiába keresünk magyarázatot. Nehogy 
félreértessünk, előre is kijelentjük, hogy mi 
az ellenzéki kritikát, ha már azt a lapot 
Trencsénben megindították (ami éppen nem 
volt valami szerencsés és irigylendő gondolat), 
nem perhorreskáljuk, sőt jogosnak, helyén
valónak tartjuk, haliogy szükség van r á ; 
viszont azonban megkívánjuk, sőt a saját 
magunk, mindnyájunk érdekében, akik magya
roknak valljuk magunkat itt a Felvidéken, 
egyenesen követeljük, hogy ez a kritika nem
csak tárgyilagos legyen, hanem hogy oly han
gon történjék, amely a politikai ellenfélben is 
a magyar testvért tekintse és tisztelje, mert 
hisz ezt a mi rövid életünket nem a politika 
ádáz harczai töltik be (Isten mentsen is e ttő l!) 
és azután soha, de sohasem tudhatjuk azt, 
hogy mikor szorulunk egymásra. Tehát félre 
a gúnnyal, a szereletlenséggel, a gyülölség 
eszközeivel s előre azzal a jobbik, azzal a 
józanabbik, azzal az igazi magyar ésszel, amely 
ott van az ellenzéki fejekben is és amely ész, 
ha előkerül, gátat fog vetni ennek a most 
vadul hullámzó és — mondjuk csak ki őszin
tén — nem valami tiszta és illatos politikai 
áramnak.

„Ne tétovázzunk tovább!" Ily czim alatt 
látott napvilágot a „Trencséni Lapok" 8-ik 
számában egy közlemény, amelyre fenti sorain
kat vonatkoztatjuk. Az uj lapot még kevesen 
ismerik a Felvidéken, Trencsénmegye határain 
túl talán sehol, ezért szószerint közöljük ezt 
a szerintünk a lehető legszerencsétlenebb órá
ban és hangulatban megirt és megjelent köz
leményt.

„A béka, — igy kezdődik a közlemény — 
mely magát felfújta, hogy az ökör terjedelmét 
érje el, végre megpukkadt.

A szabadelvüpárt mint egy foszladozó, 
porladozó mumiapólya széthullt.

Ti nagytőkések, gründerek, nagyvállal
kozók, idegen gyárosok és nagybirtokosok, ti 
kegyeltjei és törzsrészvényesei a .‘10 évig fenn
állóit közvagyont harácsoló részvénytársaság
nak, mely a szalmdelvüség hamis ezégére 
alatt parlamenti többségnek nevezte magát, — 
már nem várhattok újabb konczessziókat, jöve
delmező kiváltságokat tőle többé, mert bele 
ütött a nagy krach. Magyarrá kell lennetek 
és érdemeket kell szereznetek a haza körül, 
hogy újabb vágyaitok teljesüljenek.

Ti jelöltjei a szinekuráknak, czimet, ran
got, ordót, nemességet, báróságot, zsíros hiva
talt hajhászó léha had, „Lasciate ogni speranza!" 
Itt ezentúl más tényezők döntenek, — nem a 
kortesszolgálat és szervilizmus, de a hasznos 
cselekvés mély tudás és díszes — mondjuk 
Catói — múlt alapján.

Ti értelmes és szorgalmas munkásai a 
törvénykezésnek, közigazgatásnak, forgalom
nak, egyéni és állami életszükségleteink fel
ügyelői, fizikai és művelődési forrásaink őrei 
és dolgos napszámosai ne tartózkodjatok többé! 
Nincs, ki lelkiismereteteket béklyóba verje, 
alaptalan s önkényes fenyegetéseit tetté váltsa, 
polgári méltóságotokat, emberi jogaitokat meg
gyalázza.

Ti a garasos politika közbakái, katonái, 
állami, megyei szállítók, szénégetők, regále- 
és trafikbérlök és igy tovább, ahogyan csúfol
nak benneteket, kik álmatlan éjszakákat töl
töttetek el a tépelödésben, vájjon nem inge- 
reltétek-e fel a hatalom valamely XV. fizetési 
osztályába tartozó Hüvelyk Matyi isteukéjét, 
kik minden hazafias mozgalom ellen frontot 
álltatok s ocsmány kegylnijkaszatért piszokkal 
dobáltátok meg a legnagyobb szentséget: az 
önálló véleménynyilvánításért síkra szállókat, 
hogy a hatalom konyhahulladékaiból minél 
nagyobb részt kaphassatok, ne féljetek többé. 
Megnyíltak a szabadság kapui. Szabadon Ítél
hettek s dobhatjátok szavazatotokat az urnába.

Ti szegény földmivesek, kik véres verej
tékkel művelitek földecskéiteket s nem is 
sejtitek, hogy rajtatok múlik a világ megélhe
tésének kérdése, ne féljetek többé a biró, 
jegyző, szolgabiró vexacziójától, ha nem vol
tatok mamulyákok. Mert tényleg és örökre 
megbukott az ádáz rendszer, mely ólomsullyal 
nehezedett közéletünk minden lélekzetvételére, 
mely megdennesztette az önálló gondolkodást 
és tetterőt s nem kímélte a legcsekélyebb 
egyént sem kicsinyes, de mérges bosszújától, 
ki feltétlenül nem alkalmazkodott ártalmas és 
sivár kortes szenzál politikájához.

Ezen iromba szörnyeteget a felébredt 
nemzet lángpallosával porba sújtotta.

De ennek a sárkánynak hót feje van ám 
s még nincs mind levágva.

A közhit szerint pedig a hidra feje újból 
kinő. Ki tudja, mily koaliczió létesülhet a 
természetellenes G7-es alap megmentésére. 
Ezt meg kell akadályozni. Ne tétovázzatok 
tovább 1

Sorakozzatok gyorsan Magyarország füg
getlenségének magasan lengő zászlaja alá.

Vívjunk inkább most — ha már benne 
vagyunk — egy döntő csatát, melyet meg kell 
nyernünk, minthogy örökös apró csatározások
ban Bécs nagy örömére kimerüljünk. Ne této
vázzatok tovább!"

Ez a közlemény, igaz, nem is annyira 
Trencsénmegye, mint az ország közönségének 
szól (igy azonban semmi értelme sincs, amikor 
csak Trencsénben olvassák lapot), de még 
igy is elítélendő a hangja miatt.

A közleményt — úgy látszik — a lap 
főszerkesztője: özilvay István irta, tehát egy 
hazafias ember, aki protestáns létére, ha már 
ütni akar valakit, mást is megüthetne, jóval 
érdemesebbet ott abban a nagy megyében . . .

Nem zeíisegek visszahúd itása.
A nemzetiségi kérdés nyitott seb a magyar állam 

testén. A magyar nemzet mindig gavallérosan bánt nem 
magyar anyanyelvű tagjaival, kulturális, egyházi tekin
tetben mindenféle jogosítványokkal ruházta tel őket. 
Abban a nemes fellövésben volt, hogy már csak hálából 
is idegennyelvll polgártársaink szivvel-lélekkel hozzá
tapadnak majd az egységes magyar nemzoti állam esz
méjéhez.

c ajnos, éppen ellenkezőleg történt. NemzoMsé- 
geink kebelében akadlak lelketlen agitátorok, akik a 
magyarság állal nagyiéi, (len adományozott jogokkal 
visszaéllek s a nem magyar nyelvit magyar állampolgá
rokat szembehelyezték a magyar állameszmével, úgy 
hogy azok abban ellenséget látnak csupán.

Jó ideig illúziókba ringattuk magunkat. Azt hittük, 
hogy ez agitátorok hatása alig figyelemreméltó. A leg
utolsó képviselőválasztások azonban fellépték minden 
gondolkodó hazafi szemeit. A választások óta látjuk, 
hogy a lelketlen, hazafiadon elem mélyen aláaknázta 
román, szerb, tót testvéreink hűségét a nemzeti 
államhoz.

Annyira ment már az aknamunka, hogy komolyan 
kell gondolkodni afölött, miképpen lehet helyrehozni, 
amit ezek elrontottak.

Ha körültekintünk a magyar közéletben s keressük, 
mi történik a nyilvánvaló bajjal szemben, szomorúan 
kell megállapítanunk, hogy (tártjaink legkisebb gondja 
is nagyobb, semhogy törődnének a nemzetiségi kér
déssel.

Hallunk mindenféle jelszavakat, csak olyat nem, amely 
e nagy fontosságú, égetően aktuális kérdésre vonatkozik. 
Pedig ha pártjainkat nem vakította volna el valami 
megmagyarázhatatlan szellem, bizonyára sietnének a baj
gyógyítására.

Örömmel állapítjuk meg azonban, hogy amit hiva
talos politikusaink elmulasztanak, azt igyekszik helyre
hozni egy hazafias pénzintézet. A Magyar Alt. Hitelbank, 
látva ugyanis, micsoda pusztítások mennek végbe a 
nemzetiségi vidékeken, elhatározta, hogy gazdasági 
fegyverekkel fogja megtámadni a hazafiatlan agitátorok 
aknamunkáját. Nemzetiségi vidékeken fiókokat állít s 
ezáltal két czélt érhet. el. Az egyik az, hogy megmenti 
a nemzetiségi vidéken lakó magyarságot, amennyiben 
kedvező feltételek mellett olcsó hitelt nyújt neki. A 
másik eredmény, amely várható, az, hogy idegen- 
nyelvű polgártársainkat kiszabadítja az agitátorok karmai 
közül.

Nagy és nehéz munka ez, de sikerrel kecsegtet. 
Az agitátorok példája is ezt mutatja. Mert mi biztosított 
hazafiatlan agitácziójuknak sikert? Csakis az, hogy gaz
dasági eszközökkel tudtak a néphez férkőzni. Egy kis 
kölcsön, Alacsony kamatláb, szolid, minden becsapástól 
mentes üzletvitel egy-kettőre megszerezte nekik a ro
mánok, szerbek, tótok százezreit. Nos hát: ha lesznek 
hazafias intézeti k, melyek megbízhatóság, pontosság, 
olcsóság tekintetében túlszárnyalják a gombamódra el
szaporodott nemzetiségi pénzintézeteket, ezek bizonyára 
sikerrel fogják végezni a visszahóditás üdvös munkáját. 
Mert hiába fogja ezentúl az agitátor azt mondani, hogy 
óvakodj a magyaroktól, azok a to ellenségeid, a román, 
tót, szerb paraszt, aki tudja majd, hogy a magyar inté
zetben kedvezőbb feltételek mellett kap pénzt, az ilyen 
beszédre nem fog hedcrileni.

Lehetetlen, hogy hazafias magyar ne elismeréssel 
üdvözölné a Hitelbanknak ezt a tisztclotreméltó és üdvös 
akczióját, mely előreláthatólag üdvös szolgálatokat fog 
tenni a magyar nemzeti államnak. Lehetetlen, hogy no 
kívánna teljes sikert a vállalkozásnak, moly egyrészt 
talpra fog állítani egész vidékeket, másrészt hatályosan 
ellensúlyozza majd a konkolyhintök destruktív törek
véseit.



F e l v i d é k i  I l i r a d ó

A prímás levele meg a tótok.
i.

Mint olvasóink más lapokból bizonyára értesültek, 
Vaszary Kolos herczegpriinás levelet irt a választások 
olőtt nagyszombati holynükének, melyben felhívja, hasson 
oda, hogy az egyházmegye lelkészkodő papsága no ve
gyen részt a nemzetiségi választási mozgalmakban. Nyil
vánvaló, hogy ezt a levelet első sorban Kollár Márton 
diósi plébánosra és a nagyszombati kerület volt orsz. 
képviselőjére vonatkoztatta a prímás s véleményünk sze
rint nem a helynükhöz, hanem Kollár Mártonhoz kellett 
volna azt intézni, mint a hogy ogy-egy ludas ember 
miatt nem a jóravaló embereket szokás meginteni, 
hanem a bűnösüket megbüntetni. Kollár Márton plébános 
néppárti programmal izgatott a nagyszombati katholikus 
tótok között, akik tehát mint papra adták reá szavaza
taikat. Kollár Mártonban azonban erősebb lévén a tót 
politikus, mint a katholikus pap, csakhamar tót nemze
tiségi húrokat pengetett s maguk a nemzetiségi lótok is 
a magukénak mondták úgyis mint képviselőt s lapszer
kesztőt és úgyis mint jelöltet. Kevéssel a választások 
előtt Kollár Márton a néppárti klubban való felvételét 
kérte, nyilván csak azért, hogy 1901. évi komédiáját 
megismételhesse, mivel a nagyszombati katholikus tótok 
nincsenek még annyira megmételyezve, hogy nemzeti
ségi jelöltre szavazzanak, ha mindjárt káth. pap is az 
illető s hívják bár Kollár Mártonnak is. Azonban Kollár 
Márton uramat, mint hírhedt ultralótot nem vették föl a 
néppárti klubba, — különösen Ernsí Sándor ellenezte 
fölvételét és — helyesen telte. — A nagyszombati ke 
rület r. k. papsága, egy-kéf kivétellel, mind Kollár ellen 
volt, ami legjobb bizonyítéka annak, hogy nem az erő
szak és a korrupezió, sem pedig a prímás levele, hanem 
igenis tót ultra polit ikai iránya és kél kulacsossága 
buktatta meg Kollár Mártont s aki mást mond, az 
tudva nem mond igazat. Ezek között van a „Nár. Nov." 
egyik nagyszombati tudósítója is, aki — másokkal szem
ben — azt állítja, hogy a prímás levele semmit, vagy 
csak igen keveset ártott Kollárnak, mert a nép oly ki
fejezésekkel nyilatkozott a prímás leveléről előtte (t. i. j 
a tudósitó előtt, aki alighanem dr. Ivánka Milán vagy! 
pedig dr. Zathureczky). amelyeket reprodukálni nem j 
lehet. Ha ez igaz — mert mi ugyan kötve hisszük el 
s a nép a magyar katholikus egyház fejéről oly br 
san nyilatkozott, akkor ez is a Kollár Márton veszed el-1 
mes működésének egyik mérges gyümölcse, aki lapjában, 
a Kát dické Novinyban a magyar püspöki kar gyalázá- 
sát tűzte ki programúiul, csak azéit, mivel ez a püspöki 
kar magyar és hazafias mer lenni, hollott a Kollárok és 
Zaosekek mást hirdetnek a népnek. — Igen, igen, egye
nesen Kollár Mártonra kellett volna czimezni a prímás 
levelét azzal, hogy amennyiben hívatlan nemzetiségi 
apostoloskodásával fel nem hagyna, hát valamelyes csen
des szobácskába küldik . . . Egyébként bukása is jó 
leczke volt neki.

A „Slov. Ty?,d.“ két czikkben is foglalkozik 6-ik 
számában a prímás levelével. Az egyikben szószerinti 
fordításban közli a prímás levelét, a másikban, amely 
„A mi Golgothánk" cziinet viseli, inkább csak érinti azt.

Az egyik közlemény fölötte érdekes hunyja miatt 
szószerinti fordításban itt következik.

A mi Golyothnnk. Mit teltetek, istenadta 
berek! Megválasztottátok Crauszot, Lányit, Vermest

Hallom a siránkozást, hogy cserbenhagyott min
ket a nép. Kicsodákat „minket ?“ Vájjon ltom mindnyá
jan  vagyunk-e a nép? Ej, urak, tót urak, éppen abban 
rejlik a bűn, mely folyvást uj meg uj bűnöket szül, 
hogy vannak közöttünk olyanok, akik kissé távol álla
nak a gúnyától. Es ostoba hazugság, hogy a nép e l
hagyta volna magát. A nép kitartott hősiesen, ám el
hagyta magát, szivro a kezet, uraim, a tót intolligonezia 
fele. Fontoljátok meg: az okos fejek akkor kezdtek 
gondolkodni, midőn a mi ellenfeleink már készen állot
tak a választásokra. Hogy a monykő üssön bele azokba 
a szükebb s lágabb bizottságokba, amelyek megfékezték 
a mi népünk friss mozdulatait! A nép ollen való rága
lom és hazugság, hogy a nép elhagyta volna önmagát. 
Hiszen maga a nép gyakorolt nyomást a „vezérekre".
Kért, kívánt, követelt. A sereg rohant előre és a gene
rálisok hátramaradtak még toaletiát csinálni. A nép át- 
érezte, hogy bekövetkezett a szabadságáért való küzde
lem s önmaga s érdeke tudatában velollo magát a 
harezba. De . . .  oh tudom, ti urak, fogjátok mosni a 
kezeiteket s logikával és következtetésekkel fogjátok 
bizonyítgatni, hogy bennetek nem rejlik a hiba. Azon
ban bennetek van a hiba, a legnagyobb hiba. Hisz ti 
jól tudtátok, hogy az utolsó három esztendőben csak 
mii-ulon volt font arthaló a nép bizalma a tót vezetőség 
rátermettségében. Hiszen ti a hátak mögött magatok kri
tizáltatok, szájaskodtatok és csikorgattátok fogaitokat.
És mindent jobban tudtatok, mint azok az ekszponált 
emberek. És ti magatok feledkeztetek meg arról, hogy a 
választásokra nem az utolsó két hétben szabad elöké- 
szlllni, hanem hogy az előkészületnek a folytonos mun
kában, a népnek folytonos képzésében kell nyilvánulnia. 
Induljatok csatába rokrutákkal s menjetek a választásra 
egynéhány napi korteskedéssel — Golgotha!

Mi a „T^2dennik“-ben kértünk: „Halljuk a jó n^||. 
szót!" — „rendezzünk népgyüléseket!“ — „szervezked
jünk !" — Süketek voltatok, uraim, nőm hallottátok a 
nép hangját és vakok vv.Itatok, nem látva az ö bajai!.
A nép fölöttetek nőtte ki magát, a nép halad fölfelé s 
ti a kemencze mellett ültök.

Meddig fogjátok még, uraim, rosszul kihasználni a 
tót nép jó hangulatát? Am elég a panaszból: uj Szer
vezkedés szükséges, uj tanfolyam a gondolkodásban s 
a munkában. Es adjunk hálát az Istennek, hogy vannak 

utáii.j közöttünk még izmos vállu s férfias erejű emberek.
Nemzeti semmittevés ölt meg minket és — volt 

neki még egy társa. Hallottátok, mit tett Vaszary Kolozs,
Isten kegyelméből magyar herczegpriinás? Spekulálva a 
tót nép vallásos hangulatára, hágott a lolkiismeretébo, 
visszaélt a hittel a néppel szemben a liberalizmus javára.
El hellett buknia a mi kedvenezünknek, Kollár Márton 
nak, mert Vaszary ellene korteskedett. És alsó Árva 
megyében vájjon mi történt? A tót társadalom kitaga
dottja, a számitó Novak i ’álok haszonvágyból árulták el a 
tólságot. Láljátok-o öt, a mi ellenségünket, aki élöskö- 
dik a mi nyomorúságunkon és aki ver s öl minket?

oly sötétnek a jelent és jövőt, sőt ellonkezőlog : a javu
lás jeleire mutatott rá és magvas argumentumaival oda 
konkludált, hogy gazdasági életünk hosszú aléltsága meg
szűnt és immár a kibontakozás és fejlődés mosgyéjéro 
lépünk.

8 ezeknél az argumentumoknál világosabban be
szélnek a tettek, melyeket immár olénk tárnak az ese
ményok.

Köztudomású fény, hogy a Magyar általános hitel
bank részvénytőkéjét 10 millió koronával, 34 millióról 
44 millióra felemelte. Hasonlóan felemeli részvénytőkéjét 
a Pesti magyar kereskedelmi bank 5 millió koronával, 
a Magyar országos központi takarékpénztár 2-1 millió 
koronával, tíz Egyesült budapesti fővárosi takarékpénz
tár 2 millió koronával és ainplöko-omelést tervez a 
Hazai bank is. Ez utóbbinak elhatározása még határo
zott formában nincs ugyan publikálva, de annak elmara
dása nem jelenti a lökefelemolés elmaradását.

Ha a részvénytőkék felemelését ily díszes sorozat 
nyitja meg, valószínű, hogy a felemelési folyamat széle
sebb kört is érint és rövid idő múlva tudomást vehetünk 
még több első pénzintézet részvénytőkéjének feleme
léséről.

Mit jelentenek özek a részvénytükofclomelésok ? 
Bizonyára nem azt, hogy gazdasági életünk stagnál. 
Ellenkezőleg, ezek a mélyreható, nagy akcziók azt j e 
lentik és bizonyítják, hogy Magyarországon a gazdasági 
alap szilárdul és hogy azok a kérőiek és eszközük, me
lyeket eddig gazdasági életünk elégségesnek ismert, 
szűkök és a kereteken tágítani, az eszközöket pedig sza
porítani kell. Vagy elképzelhető-e az, hogy oly időben, 
midőn a pénz értékesítésének előfeltételei nincsenek meg, 
akadjon merészsége valakinek, hogy a tőke támogatá
sára számítson ? Es Imi van az a kot látóit és előrelátás 

e, amely az ilyen akcziót támogatná? A tőke,• 
az nem lát rózsás sziliben: latolgat, fontolgat és csak 
ha a maga érdekeit biztosítva látja, szánja rá magát, 
hogy mobillá váljék.

Az, hogy átmeneti jellegű események borússá te
hetik a gazdasági élet horizontját, csak a fejlődés mellett 
bizonyít, mint ahogy az éltető nap sugarai is sokszor 
törnek meg a sötét felhőkön, de csak azért, hogy utóbb 
az anyaföldot még jobban megtermékenyítsék.

KÖZGAZDASÁG.

A „Hermes" Magyar Általános Váltóüzlet Részvény
társaság, Budapest, heti Jelentése a tözsdeforgalom- 

ról és a pénzpiaczról.
Hudapest, 1 !/(>;'>. február lb'-áii.

üzlet a tőzsdén nagj 
az alapirányz

A lefolyt héten az üzlet a tőzsdén nagyon csen
des mederben folyt le, de azért az alapirányzat eléggé 
kedvező volt, ami azon körülményre vezetendő vissza, 
hogy az általános vélemény Kossuth Ferencinek a ki-

Amott az egyház feje, emilt az árvái evangélikus plébá
nosok taposták meg a nemzet szivét. Ezt már egyszer
őszintén ki kell mondani. Minket, keresztény, vallásos ’ rályhoz történt meghivatását oly eseménynek tarlóit,
embereket kihasználnak a vallás erejével a mi vesztünkre.' mely kiválóan alkalmas a politikai válság megoldását 

. . .  Eh, nem úgy, uraságok, — itt tisztítani fogjuk j előmozdítani. Egyes értékekben nagyobb áremelkedés is 
az istállót, itt rendet fogunk tenni. Elég a disznóságból, v°lt észlelhető és e mellett egyes gépgyári és iparválla- 

' amit a derék néppel szemben elkövettetek. A lót nép Imi részvények is fokozott figyelemben részesültek. A 
em" becsületes nép, szüksége van jó vezérekre, szorgalmas bécsi tőzsdén 

munkára és valódi szeretotre. Elvezetlek minket
Rudnránszkyt. En tudom, hogy nem saját akaratotokból, ...... i „ i i  • . , , ,• , . . 1 ’ uolgothara, am különböztessük meg a barátokat a zsol-
hanem tőrbeejtve s űzve ellenségeink nyomása által 
ostort fontatok saját megfájdult restetekre, — azonban 
silány vigasztalás az, midőn a nemzet nem önszántából 
követ el öngyilkosságot, hanem csak nyomás alatt és 
nem józanul, de részegen . .  . Szégyen esett meg, szeren-1 
csétlenség történt. -  Hogy megvertek minket? — mond
játok. Nem, barátaim, mi hagytuk magunkat megverni, i 
Hogy legyőztek minket? Nem, mi dobtuk el a fegyvert,

dósoktól

Gazdasági fejlődésünk.
A közelmúltban, amidőn gazdasági életünk sivár- 
szembetünően aggasztó volt és rombolással fényé-

megadtuk magunkat, gyáván, alávaló módon hagytuk el Igetett a nemzetközi bonyodalom, ráadásul pedig még 
zás kát. Mi az igére! földjét kerestük és eltévedve az anyatermészet is megvonta hazánktól bőséges áldá
az ut n, zsoldosok s judások által lel hagytuk magun 
kát hurczoltatni a Goi} otliára.

Hogy ne ujitsuk fel a seb metsző fájdalmát —
mondja tán egyik másik? Hogyne emlegessük? N em ,|m'vel az emberi természet is inkább hajlik a tényálló-
testvéreim, ezt a fájdalmat ál kell szenvednünk. .Jaj 
annak a nemzetnek, melynek nem fáj a szive a nem
zeti szerencsétlenség felett. Nekünk meg kell vizsgálnunk 
a sebünket, nekünk tudnunk kell, miért történt és ho
gyan történt? Mi élni akarunk és saját vereségünkből 
ki kell keresnünk a tanulságot.

Csak a legtávolabbi délen, a lég messzibb északon 
győzött a nemzet, csak a két véghaláron s az egész kö
zépen elbukott. Hogyan történhetett ez? Becsületesen s 
híven őrködünk a lót nép fölött és egyenesen s őszin
tén ki kell mondanunk az igazságot.

Iső sorban vasértékek iránt mutatkozott 
érdeklődés, ami összefüggésben áll egyrészt a vasművek 
üzletmenetéről szóló kedvező jelentésekkel, másrészt pé

ldásoktól és Isten nevében fogjunk uj dig azon még megerősítésre szoruló hírről, hogy a prágai
| vasipar társaság és az alpesi vasbányatársulat közt fúzió 
van készülőben.

A befektetési értékek piaczán szintén szilárdság 
mutatkozik, ami eltekintve a fix kamatozású értékek 
iránt belföldön még mindig mutatkozó nagy szükséglet
től, azon körülménynek is képezi folyamát, hogy a kül
földi járadékok az utóbbi napokban rohamosan emel
kedtek. A befektetési értékek eme szilárdsága mellett 
főleg vidéki pénzintézelekünk sietnek beverő tőkéik el
helyezése czéljából értékpapírokat beszerezni.

A sorsjegyek közül az Erzsébet királyné szanató
rium sorsjegyek részesültek nagy áremelkedésben, mely 
a lefolyt héten körülbelül 50 fillért tett ki, továbbá 
nagy tételekben vásároltattak a 3%-os magyar jel
záloghitelbank sorsjegyek, tekintettel a folyó hó 2.) én 
200.000 koronás fönyoroménynyel megtartandó húzásra.

A pénzpiac/, változatlanul megtartotta eddigi 
szignaluráját és megemlítendő e helyen, hogy a német 
birodalmi bank hivatalos kamatlábát 4"/0-ról 8 ,/*"/0-ra. 
leszállította és valószínűnek tartják, hogy az angol bank 
legközelebb követni fogja a német bank példáját.

A neveze’escbb érték|>apirok árfolyamváltozásai 
a lefolyt Ítéleti következőképen alakultak :

sait, sokan voltak, akik kételkedtek abban, hogy ebben 
a gazdasági pangásban előnyös változat állhat he. A 
kételkedőknek látszólag igazat adtak a körülmények cs

sok elbírálásánál a logkcdvozötlcnobb helyzetek felé és 
könnyebben lehet argumentálni és kapaczitálni az egyént 
a negatív álláspontra, közfelfogássá vált, hogy nagy gaz
dasági krízisben vagyunk, melyből előreláthatólag csak 
évek múlva fogunk tudni kiláholni.

A pesszimistákkal szemben azonban olyan helyről, 
ahonnan gazdasági életünk ütőerei nap-nap után éber 
megfigyelés alatt állanak, ellenkező és igen érdekes 
nyilatkozat történt. Helyes argumentumokkal síkra szállt 
gazdasági életünk egyik vezérlő alakja, Kornfeld Zsiginond 
és leplezetlenül elmondta a maga igazságait. Önéin látta



F e l v i d é k !  H í r a d ó

Fobr. 7. Fobr. 16.
4%-os magyar koronajáradék 
Magyar általános hitolbank rész

98.15 98.45

vény elővételi jog nélkül 7 7 0 . - 776.50
Ganz és Társa gépgyári részvény 3 0 8 0 .- 8090.—
Magyar ezukoripar részvény 1 8 8 5 .- 1 9 0 5 .-
3%*os magyar jelz. hiteik, sorsjegy 234.— 2 3 4 .-
Erzsébet szanatórium sorsjegy 10.25 10.60

H Í R E I N K.
— A Turóozmegyel Jótékony Nőegyesület f. hó

2G-án délután 2‘/a órakor a mogyeház kistermében 
választmányi Illést és ezt követőleg közgyűlést tart. Erro 
a nöegyoslllet választmányi és rendes tagjai az elnökség 
által szabályszerűen meghivattak. A közgyűlés feladata 
lesz a jövő évi költségvetést megállapítani és a múlt év 
számadását átvizsgálni.

— P. M. K. E. gyűlés. A F. M. K. E. igazgató 
választmánya t. hó 16-én Nyitrán Illést tartott, amelyen 
a régen húzódozó Sembery-félo hagyaték ügyében az 
iíj. Sembery István gyámjával létesült egyezség került 
tárgyalás alá. Erről még bövohbcn megfogunk emlékezni.

— Esküvő. Körmendi/ Gyula mérnök és bányatulaj
donos f. évi február hó 25-én tartja esküvőjét Leliotzky 
Annával, néhai Leliotzky Vilmos volt országgyűlési kép
viselőnek kedves és nagymüvellségü leányával Turócz- 
szentinártonban. - -  Neufeld Ignácz vágujhelyi kereskedő, 
aki azonban StubnyafUrdőn fog megtelepedni, f. évi 
február hó 26-án Trencsénben vezeti oltárhoz Braun 
Ármin stubnyafürdöi bérlőnek kedves nővérét, Annát.

— Arany lakodalom. Ritka és inogható ünnepély 
folyt lo e hónap 15-én Kürmöczbányán. Aschner Antal 
nyug. városi föpénztárnok és neje drétomni Krajtsik 
Mária ünnepelték házasságuknak 50 éves évfordulóját 
gyermekeik, unokáik és dédunokáik körében. A délelőtti 
istentisztelet után az ünnepelt házánál vig lakoma követ
kezett. A távolból barátaik és ismerőseik köréből nagy 
számmal érkeztek az üdvözlő táviratok és levelek.

— Visszavonuló főispán. A „Trencséni Lapoké
ban ezt a személyes hirt olvassuk : Fenlarfással ugyan, 
do a megvalósulás biztos tudatában közöljük a „Magyar- 
ország" azon hírét, hogy Osztroluczky Géza, Trencsén- 
vármogyo főispánja o díszes állásáról való lemondását 
illetékes bolyon már bojelontotto. Ezzel a kissé óvatos 
és kissé vérmes hírrel szemben más forrásból azt az 
értesítést vesszük, hogy Osztroluczky Géza főispán nem 
szándékozik a mostani ideiglenes kormány alatt vissza
vonulni, hanoin — mint azt a többi főispán is a dolog 
természeto szerint megfogja tenni — csak a kinevezendő 
uj kormánynak bocsátja rendelkezésére állását. De bár
mikor történjék is ez a visszavonulás, annyi bizonyos, 
hogy Trencsénmegyo sokat fog vele veszíteni. Ugyan 
csak ezen ügyre vonatkozólag Írják nekünk Trencsénböl 
a következőket: A „Trencséni Lapok" személyi hírként 
közli a „Magyarország" után, fcntarlással bár, do „a 
megvalósulás biztos tudatában", hogy Osztroluczky Géza 
főispán, ez állásáról való lemondását illetékes helyen 
már bejelentette s ezt egy másik közleményében — 
„Párhuzamos életrajzok" — azzal okolja ifieg laptársunk, 
hogy mivel az „erős kezű" Tisza István gróf már vég
leg elbukott, vele együtt a különben szintén „kiváló 
egyéni kvalifikáczióju" Osztroluczky Gézának is mennie 
kell, holott szerencsés körülmények között a haza javára 
vált volna munkásságuk. Mind a kettőt a „külerök saj
nálatos behatása szorította rossz útra", Tiszát, gr. Khuen 
lléderváry, főispánunkat pedig Trencsénmegyo „koroná
zatlan királya", Szalavszky Gyula. Tehát mind a kettőt 
egy rossz szollemo vezette az ország, illetve a megye 
kormányzatában s a kevésbbé jól tájékozott embor nőm 
is hitte volna, hogy ilyen önálló gondolkodású s mindig 
it maga utján haladó két kemény karaktert voltaképon 
pórázon vezettek mindig, amióta kormányon vannak, 
még pedig következetesen rossz és veszedelmes, föltét
lenül a romlás örvényéhez vezető utakon. Nos, mi más
kép tudjuk a dolgot s azt mondjuk, hogy annak Trón- 
csémncgye csak örvendhet, hogy az ellenzék semmi 
egyébbel nem vádolhatja főispánjukat, mint arról, hogy 
„•rös kezüu. Hiszen úgy a Szalavszky, mint pedig az 
Osztroluczky erős közének köszönheti a megye egyebek 
közölt azt is, hogy a pánszlávizmus eleddig nem fész
kelhette meg magát Trencsénmegyében, mint a hogy 
ez neki Pozsonytól fel a Szepességig már mindenütt 
sikerült. S ez is csak valami.

— Uzókfoglaló. A magyar Paedagógiai Társaság 
nemrégiben Somogyi Géza znióváraljai állami tanítóképző 
intézeti igazgatót rendes tagjául választotta meg. Somogyi 
Géza igazgató ennek folytán tegnap tartotta inog szék
foglaló értekezését: Nemzeti iskola cziiuen, nagy közönség 
jelenlétében.

— Jelmezestély Znlóváralján. a márczius hó 
6-iki zniói jelmezestély igen kedélyesnek és sikerültnek 
ígérkezik. A mulatságot a Magyar Olvasókör rendezi 
saját helyiségében és minden külön meghívó helyei! 
csakis lapunk utján hívja meg a szives érdeklődőket.
A vidékiek elszállásolásáról is gondoskodás történik, de 
a részt venni szándékozók félkéretnek, hogy eljövetelüket 
előzetesen jelentsék Párvy Endre tanárnál. A rendezőség 
arra is felkéri a megjelenőket, hogy lehetőleg egyszerű, 
minden nagyobb költség nélküli jelmezekben jelenjenek 
meg, mivol a mulatság toljeson zártkörű s családias 
jellegű kaszinó-estély. A jelmezekben való megjelenés 
különben nem kötelező.

— Oalioot-bál. P. hó 25-én, szombaton este az 
állami iskolák tornatermében zártkörű calicot-bált tartanak, 
amelynek tiszta jövedelme részben a turóczszontmártoni 
fölső kereskedelmi iskola tanulóinak segélyalapja javára 
fog fordiftatni. Az érdekes és eredetinek Ígérkező mulat
ságra nagyban folynak az előkészületek és való
színű, hogy az idei farsangnak ez lesz a legsikerültebb 
bálja. A nemes czélra való tekintetből felülfizoléseket. 
is szívesen fogadnak. Személyjogy 2 korona, családjegy 
5 korona. Kezdető oste 8 órakor. Hölgyek egyszerű 
fehér piquel ruhában jelennek meg, minta Bilid féld 
Árminnál tekinthető inog.

— Téglagyár Turóozszentmártonbao. Schultz 
Lajos szuesányi téglagyártulajdonos Turóczszentmárton* 
bán megvásárolta a Kunay-téle birtokot, amelyen tégla
gyárat szándékozik létesíteni. Schultz Lajos, kinek 
hasznos munkásságát és szolid üzleti kezelését ismerjük, 
ezen téglagyár megalapításával égető szükséget pótol, 
mert feleslegessé teszi, hogy Turóczszentmárton ha tégla 
és fedélcserép más helyről importáltassék. Alihoz is hozzá 
fog ezen vállalkozás járulni, hogy a mutatkozó építkezési 
kedv még fokoztassék, ami városunk fejlődésére és 
szépülésére bizonyára kedvező hatással lesz. Mindezek 
figyelembe vétőiével a legmelegebben üdvözöljük az uj 
vállalatot.

— Pénzintézeteink forgalma. Előttünk fekszenek 
a turóczi hazafias pénzintézeteknek 1904. évi zár
számadásai, amelyekből örömmel konstatáljuk, hogy 
mindkettőnek forgalma növekedőben yan A turóczi 
kereskedelmi és hitelintézet az 1904. évben 22.908,018 
korona forgalmat mutat ki, ami az előző évihez képest 
1.197.581 korona emelkedés* jelent. Tiszta nyeresége 
26-2U1 korona. — A turóczi gazdasági takarékpénztár 
részvénytársaság Znióváralján f. c. február hó 15-én 
tartotta évi rendes közgyűlését Somogyi Géza elnöklete 
alatt. Az igazgatósági jelentésből kitűnik, hogy az intézet 
váltótárczája az 1903. évben 140,000 koronával emel
kedett és jelenleg a félmillió koronát meghaladja; a 
jelzálgkölcsön állomány 30.000 koronával, a betétállomány 
pedig 100,000 koronával emelkedett. A kisbirtokosok 
földhitelintézetével való összeköttetése révén 30.000 kor. 
4 —4V**/#-os törlesztéses kölcsönt közvetítőit és körül
belül ugyanannyinak közvetítése van folyamatban. Az 
intézőt t. évben Felstístubnyán fizetőhelyet létesített, 
mely több mint 40,000 korona olcsó kölcsönt helyezett 
el. Az 1904. évi tiszta nyereség a mull évi 6400 koronával 
szemben 9300 korona, melyből 6%-os osztalékra 3600 
korona jut kifizetésre, 3200 korona pedig a tartalékalap
nap 7000 koronára való kiegészítésére fordittatott. A 
maradvány az igazgatóság, bíráló bizottság és tisztviselők 
jutalmazására, jótékonyczélu adományokra használtatott 
fel, részben az 1005. év számlájára vitetett át. A felsorolt 
számok minden szónál beszédesebben és fényesebben 
mutatják a fiatal Intézetnek aránylag rövid idő alatt való 
bámulatos fellendülését. — A nemrég alakult lyarbank 
zárószámadása még nem érkezett be szerkesztUségünkhöz.

— P. M. K. E. bálja Turóczszontinártonban tegnap 
este folyt le a vármegyeház nagytermében, amelyet erre a 
czélra szépen feldiszitettek. Magáról az estély lefo
lyásáról és az élért anyagi eredményről ugyan még nőm 
számolhatunk be, azonban az előjelekből Ítélve, hisszük, 
hogy ez a mulatság is megfelelő erkölcsi és anyagi 
erodményt mutathat föl.

— Helybeli kereskedőink üdvös mozgalmat 
indítottak maguk között, amelynek czélja, hogy az 
üzleteket a déli órákban zárva tertsák. Ezúttal nőm 
terjeszkedünk ki e mozgalom üdvös voltának bővebb 
kommentálására, csak azt hangoztatjuk, hogy bizony itt 
volt már az ideje helybeli kereskedelmi alkalmazottainkon 
némileg segíteni, mert sehol az országban nincs párja 
annak, hogy reggeltől késő estig, megszakítás nélkül, 
14— 15 órán at üzleteket nyitva tartsanak, sőt még a 
törvény által előirt vasárnapi munkaszllnet kijátszásával 
néha és némely üzletekben délig, sőt tovább is dolgoz
tatnak. Úgy tudjuk, hogy az aláírási ivet, amely a 
zárásra becsülotbelileg kötelezi a kereskedőket, már 
mindenki aláírta, egy kereskedőt kivéve. Bizony-bizony

nem válik dicséretére az illetőnek ez akadékoskodás, 
melynek rugója bizonyára csak kicsinyes anyagi érdek, 
amelynek azonban sommi értelme sincs, ha az összes 
üzletek zárva maradnak. Reméljük, hogy derék keres
kedőink ennok daczára meg fogják találni a módját 
annak, hogy ez üdvös mozgalomnak eredménye legyen. 
Mi a magunk részéről csak üdvözölni tudjuk e mozgalom 
derék vezetőit!

— Valasek kérvényét elutasították. Valasek 
János volt országgyűlési képviselő a múlt ősszel kezdette 
meg Váczott egy évi áll'amfogházbüntetésének kitöltését. 
Ezzel majdnem egyidejülog kegyelmi kérvényt nyújtott 
bo 0  Felségéhez hátralevő büntetésének elengedése 
iránt. Az igazságügyminiszter el is rendelte a kérvény 
tárgyalását és állítólag úgy az ügyészség, mint a kir. 
törvényszék pártolókig nyilatkoztak volna. Annál meg
lepőbb volt tehát Valasokre a most kiadott határozat, 
amellyel értesítették, hogy kérelmét elutasítják és azt 
0  Felségéhez föl som terjesztik.

Balesetek. Porupathy, a kisselmcczi fogyasztási 
szövetkezet vezetője a múlt napokban az üzletben 
revolverét nézegette és oly ügyetlenül forgatta, hogy az 
elsült és a boltban lövő egyik vevőnek ezombjába 
fúródott a golyó. A szerencsétlen embernek sebe üszkö
södésnek indult és válságos állapotban szállították a 
tescheni kórházba, ahol valószínűleg amputálni kell 
sérült lábát. — Szklabinyán pedig ogy munkást ütött 
agyon fairtás közben a ledülö fa. Érdekes, hogy ennek 
az embernek az apja, meg a nagyapja is hasonló körül
mények között halt meg.

— Egy szerencsés hordár. Liptószenlmiklósról 
Írja levelezőnk: A logszorcncsésebb ember városunkban 
ez idő szerint Buchlieister Ignácz, ki mint hordár kereste 
kenyerét. Buchlieister, ki nagy család feje, sokszor 
panaszkodott, hogy éhezik és didereg családjával, de 
olykor lábra segítették a jótékony intézetek, melyeket 
gyakran igénybe vett. De most egy időre nem fog 
rászorulni senkire sem, mert az osztálysorsjátéknál 
3000 koionát nyert. A szerencsés nyerő most valami 
üzletet akar nyitni és igy próbálja szerencséjét megál
lapítani.

— Mulatság Stubnyafürdőn. a  StubnyafUrdőn 
megtartott mulatság pénzügyi eredményével a követ
kezőkben számol be a rendezőség: Belépti jegyekből 
befolyt: 166 korona 50 fillér. FelUltizetésekböl befolyt: 
24 korona, összesen 190 korona 50 fillér. Kiadás volt: 
105 korona 31 fillér. Tiszta jövedelem 85 kor. 19 fill. 
Ezen összeg a haji róni. kath. templom orgonájának 
javítására főtisztelendő Szilveszter Román plébános urnák 
átadatott. Felülfizettek: Pammer József (Felsöstubnya) 
1 korona, Csornák Lajos (Kisfalu) 1 korona, Záthureczky 
Vendel (Turóczszentmárton) 8 korona, Kovácsik János 
(Slubnyaftlrdő) 3 korona, Szilveszter Román (Háj) 2 kor., 
Becska Egyed (Stubnyafürdő) 2 korona, Sávol József 
(Kisfalu) 1 korona, Olbricht Antal (Stubnyafürdő) 1 kor., 
Grieger József (Tótpróna) 1 korona, Lányi Lalos (Tót- 
prúna) 1 korona, Gyarmaíky Zoltán (Kassa) 1 korona, 
Lányi Szilveszter (Füzitő) 2 korona, összesen 24 korona. 
A résztvevőknek és félülfizetöknek őszinte köszönetét 
nyilvánítja a rendezőség.

— Zvolenské Novlny redlvlvus. Már-már azt 
hittük, hogy Fajnor Vladimír zólyomi ügyvéd okulva 
a vele történteken és megunva az ellenszenvnek iránta 
való megnyilvánulását, nemcsak hogy lemondott a tót 
újság szerkesztőségéről, do azt teljesen kitörülte az élők 
sorából. Ámde nem igy történt. Fajnor a lapot átadta 
Turzó beszterczebányai és Mciveczky zólyomi ügyvédek
nek, akik azt szerkeszteni s valószínűleg olvasni is fogják, 
/ i  zólyomi hazafias tótság ugyanis már tisztában van a 
Z. N irányával és tömegesen küldötte vissz- azt 
Fajnovnak. Valószínű és kívánatos, hogy az uj szerkesztők 
is igy járjanak.

— Hangverseny Uuttkán. A „ruttkai daloskör"
1905. évi február hó 18-au a vasúti vendéglő 1. és
11. koszt. éttermeiben zártkörű hangversenyt és tánoz- 
estélyt rendezett. A hangverseny tárgysorozata: 1. 
Osszián. Beschmittől. Előadta a ruttkai daloskör 2. Rákóczi 
harangja. Melodráma Madai Gyulától. Zongorára szerzé 
Lengyel Dezső. Szavalta Peuser Lajos ur, zongorán kisérte 
Fest Oltó ur. 3. Bölcső-dal. Nyisznyaitól. Előadták quar- 
tetben Záhorszky Oszkár, Szeca. yi József, Tóth Tamás 
és Czupra József urak. 4. Zongora darab. Előadták 
Debreczoni Miklós és Fest Ottó urak, 5. Kurucz dalok. 
Szügyitől. Előadta a ruttkai daloskor. 6. Zenedarab. 
Előadta * * * 7. Szerelmi krach. Szentirmaytól. Előadta 
a ruttkai daloskör. 8, Allat-Quartot. Brixnertöl. Zongora- 
kísérettel. Előadta Paulinyi Gábor karmester vezetése 
alatt 5 darab szelídített állat.

— Szuosánylak köszöneté. A február hó 1-én 
Szucsányban rendezett táuczinulatsag alkalmából a



következő urak, kik a mulatságon nem jolontok inog, 
váltották meg jegyeiket: Spitz Lipót ur Rózsahegy- 
Fonógyár 2 korona, Hodfta János, Filla Rezső, Tomaschek 
János, Keresek József (Szucsány) és dr. Brichta Arnold 
(Ruttka) urak 4 — 4 korona, Náthán Henrik ur Priekopa 
5 korona, FelUlfizettok Löwingor Ármin és Lajos urak 
3 —3 korona, Schulz Lajos ur 2 korona, Kellermann 
A. urhölgy 2 korona. Fogadják úgy a megjelent 
vendégek, mint a felüllizetők a rendezőség hálás 
köszönetét.

— „Hazafiéi.“ Valahol a Jászságon egy katona- 
ujonezok szabaditásával foglalkozó községi jegyzőt 
fogház- és pénzbüntetésre, valamint hivatalvesztésre 
Ítéltek. Hogy ez a dolog a nemzetiségi atyafiakat is 
érdekelje tengeren innen és tengeren túl, a Nár. Nov. j 
úgy tálalja föl az esetet jámbor olvasóinak, akiknek, | 
közbe legyen mondva, ugyancsak birkafltrelemie és még i 
amolyanabb gyomorra van szükségük, hogy e lap) 
szellemeskedéseit megemésszék, mintha az az elitéit 
jegyző valami különösebb érdemeket szerzett volna a 
magyar soviniszták közé, miért is „Hazafiéi" ozim alatt 
közli a hirt. Már ismételten ráutaltunk ezen izgága lót 
lap azon izetlenkedésére, hogy minden sikkasztó!, tolvajt, 
csalót, váltóhamisitót stb. „magyar hazafiéinak tüntet 
fel, amivel azt akarja hazudni, hogy minden magyar 
hazafi gonosztevő. Ami jót lát, azt azonban nagy bölcsen 
elhallgatja, mert hiszen azzal nem fokozhatná a magyarság 
elleni gyűlöletet. Ez a N. N. oszló igazsága.

— A hideg. A tél megújult erővel foglalta el 
birodalmát és sok bajt, kárt okoz különösen az erdei 
va> - özött, amely nem talal elég eleséget a keményre 
fagyi hó alatt, etetése pedig, mikor a takarmány oly 
drága és kevés, nehézségekbe ütközik. Mindenfelől 
érkeznek hírek, hogy az éhsé, öl elpusztult őzekre, 
szarvasokra akadnak az erdei munkások és erdöörök.

— A kártékony hernyók és rovarok irtása. Az 
1904. évi XII. t.-cz. kötelezi a földbirtokosokat s 
gyümölcstermelőket, hogy minden év november végéig 
szedjék a hernyófészkeket, úgyszintén egész télen át 
szorgalmasan a lepketojásokat, vértet üt, valamint a 
darázsfészkeket. E tárgyban a földmivelésügyi miniszter 
újabb szigorú rendeletét adott ki. amely szerint a 
törvényhatóságok, községi elöljáróságok tartoznak az 
érdekelteket figyelmeztetni arra, hogy aki az irtást el
mulasztja, annál a községi elöljáróság végezteti el azt 
az illető költségén, a mulasztásért pedig pénzbüntetéssel 
sújtják. Utal a miniszter rendeletében arra is, hogy a 
jövő év tavaszán kártékony hernyók, különösen a sarga- 
farku pillangó nagy mennyiségben fognak mutatkozni, 
ez okból kötelességévé teszi az elöljáróságoknak, hogy 
a rendeletet két Ízben tegyék a legszélesebb körben 
közhírré. A hernyó és kártékony rovarok irtására vonat
kozó tudnivalókat az érdeklődőkkel a m. kir. rovanani 
állomás közli. Az irtást a földmivelésügyi miniszter saját 
szakközegeivel is ellenőrizteti.

— A tisztelt gazdaközönséghez. Mint tudó 1 
másunkra jutóiL, Mauinuer O.lón c>. es kir. udvari ; 
magnagykereskedése Budapesten arról értesíti a gazda- 
közönségét, hogy a kunba irányzat következtéden ; 
lólieremagnak (stíriai lóherének t. r januar 1-cn meg
jelent loarjegv zekeben povatull atal hatályon kívül 
helyezte. Az arak jelenleg a következők: 4 számu 
príma primissíltta 95 korona, 4-a számú legelsorendü 
93 korona, 4-b számú clsörcndügy2 korona, 5o kilónként. I 
Ezen bárom minőség tisztaság es csirakcposseg tekin- 
letében a létező legkitűnőbb. Általánosan ismeretes, 
hogy a Mauthner czeg olasz vagy amerikai lóheroinagol 
nem forgalmaz és hogy az általa szállított lóhercmag- 
nak arankamentességet a in. kir. vetőmagvizsgáló 
állomás hivatalos ólomzára igazolja. Ezen árleszállítás 
nagy elismerést kelt a gazdaközönség körében, mert 
újból bebizonyult, hogy Mauthner a gazdák érdekét 
szem előtt tartja.

— Fontos Amerikába utazóknak. A magyar kormány 
az Amerikaira vaió utazást most mar Brémán ál is meg
ellj edte. Fiúmén át Amerikába szóló útlevelek most 
már Brémán át is érvényesek, ha az illető utas egy 
Brémának szóló hajójegy birtokában van. Aki Brémán 
át akar utazni, annak okvetlenül kell otthonról 20 
koronát előre Brémába előlegnek beküldenie, mire rögtön 
inegküldetik a hajójegy. Jóegészségü és munkaképes 
munkások, akik az amerikai rendeltetesi helyig szóló 
vasúti jegyet kifizették és azonkívül még 50 koronát 
készpénzben felmumtni tudnak, Amerikában bebocsátást 
nyernek. Akinek barátjai vannak Amerikában, hozza 
magával azok cznneit. bzembetegek vagy egyéb testi 
fogyatkozásban szenvedők, ÖO évnél idősebb személyek 
vagy olyanok, akik valamely Amerikában levő gyárral 
szerződést kötöttek, mely szerint ott bizonyos meg* 
határozott bérért dolgoznak, Amerikából visszuutasittat- 
nak. Ratiborban, valamint Brémában, minden kivándorló 
megvizsgállatik, mindenki tehát, aki Brémában hajón 
felszáll, előreláthatólag Amerikában bebocsátást nyer.

Jónak, a joLn, 
- az ellensége.

Tényleg a legjobb az étidig használatban lev< 
irappan, szöda, por, s'L- ; 
ruhaneinüek mosására, r *

F e l v i d é k i  H t i 1 ft d 6

goknál vászon és pamui 
a Scliicllt állal újonnan feltalál

mosókivonat,

„Asszonydicséret"
védjegyei,

•  ruha beásztatására.

Előnyök:
1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére

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

a ruhái.
6. Úgy a kezeknek, mint a ruhának tclljcscn ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászctnél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél egy egyszeri kísérlet után.

—*— Mindenütt kapható. ------

C§3-| $ lehassa
jamerikai szabadalm. tyukszem-gyüriii.
A legjobb és legbiztosabb, kitűnő hatású és azonnal 
fájdalomcsillapító. Magyarország-Ausztria összes 
gyógytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 drb 

dobozban 1 korona. Postaköltség 20 f. 
Magyarország főraktára: Török József gyógyszertára 
Budapest, VI.. Király-utcza 12. sz. — Magyar-Osztrák 
monarchia főrakt.: Zum Samariter gyógyszertár Gráz.

Sdiiciit-szappan
„ s z a r v a s "  v a g y  „k \ilc -s“

Q—éSl■MiaHFQT

jo g g y e i
legjobb, leokiadösabb s ennélfogva legolcsóbb szappan. 

Minden káros alkatrészektől mentes. 
...........  M ind enü tt k a p h a tó ! ...........

B evásárlásnál különösen a r r a  ügyeljünk, hogy minden darab 
szappan a „Schichl'' névvel és a fen ti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

J  I
Schicht György, Aussig

A legnagyobb gyár a maga nemében, az európai 
szárazföldön

B ér leti h ird etm én y .
A znióváraljai magyar olvasókör közhírré 

teszi, hogy a znióváraljai uradalmi vendéglő 
1905. évi május hó 1-től kezdődőleg 10 évre 
bérbeadó.

Évi bér 500 korona és a magyar olvasó
kör helyiségeinek fűtése és világítása.

A közelebbi föltételek dr. Messinger Mór 
znióváraljai ügyvédnél tudhatok meg.

Bérleti ajánlatok 1905. évi márczitis lió 
1-ig a „Magyar Olvasókör" elnökségéhez nyúj
tandók be.

©  •

A le g ú jab b , j a v í tó i t  sze rk e ze tit

Grattunofonoll,
• •• Fonográfon,

zenélő- és beszélőgépek
minden mellékzugás nélküli hang- 
reprodukcziókkal, jutányosán, havi 

részletfizetésre kaphatók

Moskóczi Ferenczné
k e re sk ed éséb e n  T u ró c z s z e n tm á r to n .

Uj, eredeti Singer-féle

sm varrógép «s
olcsó áron eladó. Czim a kiadóhivatalban.

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Fömunkatárs BÁNFI JÁNOS. 

Kiadótulajdonos: Bloskóozl Ferenoznó.

Védjegy: „Horgony". 1

ALiniment.Capsici ccmp. 
_f a Horgony-Pain-Expeller

m

prillék
egy régjónak bizonyult háziszer, moly már több 
mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító sz-rnek 
bizonyult köszvénynél. csúznal és meghűlést knel
bedörzsölóské|i|ien használva.

I’igiclmezletcH. Silány bami-ítvnnyok m iatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk el. a mely a „Horgony ‘ vé-ljegvgvcl és a 
Richter 'zégj.-gyzéssel ellátott, dobozba van' csoma
golva. Ara üvegekben 80 fillér. 1 kor. 40 f. és 2 kor. 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszctósziié-l. Budapesten.
R chler gyógyszertára az,,A ra.y  oroszlánhoz *, Prágában,

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent- 
mártonban és Schönaich Viktor gyógyszertárában 

Znióváralján.

Hashajtó, görcsmegszüntetö

Bujahódcsőppeh,
étvágyat keltő és a/, emésztési elősegítő háziszer.

Egy pnlaezk ara 1 korona.
Postán kevesellI) mint 2 palaczk (2 kor. 50 fill. utánvét) 

nem lesz szét küldve

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

I
Köhögés, rekedtség és hurut ellen

nincs juhit a

R É T H Y - f é l e

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

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

1 (lol>oz 00 fi 116r.
C s a k  R É T H Y - f é lé t  fo g ad ju n k  el!

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

• olajfestmények ®
eladó k . M egtek in thetők  M oskóczi F eren cz n é  
k ö n y v k e re sk e d éséb en  T u ró c z s z e n tm á r to n b a n .

Magyar Nyomda Turóczszentmárton.
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