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

Tnróczszentmártonia küldendők.

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

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.
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(F —) Kétségtelen, hogy az utolsó válasz
tások olyan változott politikai helyzetet terem
tettek, amellyel számolni kell.

Nemcsak kormányválságot idézett elő a z ! 
ellenzék váratlan győzelme, de olyan rendszer-' 
változást is, mely — meglehet — egészen uj 
alapokra fogja helyezni a politikai életet.

Ez a nagy rendszerváltozás azonban a 
nemzetiségi vidékek magyarságára nézve, mely 
mindenféle pártpolitikán felülemelkedve, csupán a 
magyarsáuj ügyét képviseli és védelmezi a nemzeti
ségi mozgolódások ellenében, korántsem jelent 
akkora rázkódást, mint a mekkorát az ország 
részeiben jelenthet.

Végtelenül károsnak és veszedelmesnek 
tartanók, ha ez másképen tenne. Ott, ahol a 
magyarság a magyar állameszme és a magyar 
nemzet ellenségeivel áll szemben, ott nincs 
különbség sem politikai pártok, sem rendszerek, 
sőt még aközött sem, vájjon 07-es, vagy nem 
07-es alapon boldogul-e az ország — ott csak 
a magyarság ügyét kell tekinteni és annak 
érdekében kell az uralkodó rendszer alapján 
tovább dolgozni, ameddig az a ,1-eudszer ma
gyar, mint ahogy, hál’ istennek, más nem 
is lehet.

Mert nem az a lényeges p. o. Turóczban 
vagy Liptóban etc., hogy szabadelvű képviselőt, 
vagy függetlenségit választanak-e, hanem ki
zárólag csupán az, hogy magyar képviselőt 
válasszanak, nem pedig nemzetiségit, kinek 
már nemzetiségi alapon való fellépése alkot
mányunkba ütköző visszaélés.

Épen ezért kell, hangozzék ez bár talán 
frivolan a pártpolitikusok fülében, mindig az 
uralkodó rendszerhez simulnia a nemzetiségi 
vidékek magyarságának egyrészt, mert annak 
hatalmi tekintélyében találhat csak megfelelő 
támogatást a magyar ügy számára, másrészt, 
mert csak az tarthatja távol e kényes pontok
tól a politikai pártharezokat, melyekből nem-
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A bal kortana.
(A tiszti föoi vos jelentéséből kiböngészve.)

Ali a bál? Gcrinczleloii élősdi. Bac/.illus, mely 
egyaránt díszük — bár különböző elnevezések alatt — 
hidegben és melegben, mely ellen som Pasteur, sem 
lvoch ezideig szérumot tel nem talált. Gyógyíthatatlan, 
de sohasem halálos betegség.

Diagnózisa igen egyszeri!. Teljes kifejlődését, néha 
már hetekkel, állandó lázas állapot előzi meg, melynek 
hatása egyének és nemek szerint különböző. A család
apáknál nagymérvű ingerlékonységi hajlamot, buskomor 
sagot, sőt sok esetben, gyakori opoömlcst okoz. a  leá 
nyos családanyáknál fokozza a képzelő tehetségűt s a 
kiházasitási hajlam erőt vesz a betegen. A fiatal höl
gyöknél és uraknál tartós kedélyfelindulást teremt, mely 
végül, a vég tagok üsszhangzó omelgelésébon, eléri leg
magasabb fokát.

A betegség, főleg krízis idején, ritkán jelentkezik 
egymagában. Rendes kísérője az ugynovozolt Fáraó, vagy 
cziganyláz, mely mindkét nemnél egyaránt fellép s a 
szívre gyakorolt erős nyomás állal, a vérkeringést nagy
ban fokozza. Jelenléte kUlönfélokép nyilvánul. Egyik 
be lég tagolatlan, sokszor igen erőteljes felkiáltásokban 
tör ki, miközben mellső végtagjaival a levegőben ért
hetetlen gesztusokat vág. A női nem — főleg a fiata- 
labbja — dtllledt szemeket mereszt, melyet a poétika 
liczenczia ábrándosnak nevez.

Igon gyakori komplikáczió az ugynovozott Noo 
betegség, moly felfedezőjétől vette novét, ki a beteg
séggel, Ararát hegyi laboratóriumában, maga is gyakran

zetiségi vidéken csupán a nemzetiségeknek1 
lehetne hasznuk a magyarság rovására.

Ezt mindenkor belátták a magyar pártok 
s a független ellenzék sohasem igyekezett a 
múltban nemzetiségi vidéken tért foglalni a 
kormánypárt rovására s még az imént lezajlott 
életre-halálra menő választási harcz alatt is 
csak egy román kerületben követték el a 
pártok azt a hibát, hogy a magyarságot meg

osztva, a nemzetiségi jelöltet segítették aka
ratlanul is győzelemre.

A magyarság ügye és a nemzetiségekkel 
| szemben folytatott politika pártpolitikán felül 
álló valami s ezért egyenesen a magyar ügy 
ellen vétene, aki a politikai változások követ
keztében akár elkedvetlenedésböl, akár rosszul 
értelmezett következetességből, szerte ez or
szág nemzetiségek lakta perifériáin, a magyar
ság szigetein 6s védbástyáiu odahagyná őr- 
állomásait, vagy merő ellenzékieskedésből az 
uj helyzettel szemben, megosztaná a magyar
ság amúgy is gyér sorait.

Különben is ezúttal a nagy politikai vál
tozás az erősebb nemzeti érvényesülni törek
vés jegyében történt és ámbár ina még belát- 
hatlauok a szokatlan helyzet következményei, 
ha nem nézzük pesszimizmussal a dolgok fo
lyását, a függetlenségi s általában az ellenzék1 
meglepő győzelme mégis csak mindenképeu a 
nemzeti öntudat örvendetes erőpróbájának 
tekinthető.

Ennek az erős nemzeti öntudatnak fel
ébredése pedig csakis kedvező lehet a magyar
ság ügyére nézve abban a küzdelemben, melyet 
a perifériákon folytatni kénytelen.

Ez a küzdelem tehát nem fog lankadni 
a változott viszonyok mellett sem, sőt az át
alakulás átmeneti döcczenéséuek sem szabad 
beállauia, mert úgy az uj rendszernek, mint a 
nemzetiségi vidékek nemzeti misszióra hivatott 
derék magyarságának be kell látnia, hogy a 
veszélyeztetett végvidékeken minden pártpoli
tikán felülemelkedve, csakis a magyar ügy 
érdekét szabad tekinteni.

kísérletezett. Logtöbbnyiro csak a férfinomnél jelentkezik 
s ilt néha igen sUrUen. A beteg — a viz kivételével — 
kiollhatatlan vágyat érez a folyékony anyagok iránt. 
Mohón önti magába az italok egész tengerét, miközben 
az őrületek ogész sorozatán gázol keresztül. Végül töké
letesen kimerül, tartós önkívületi állapotba jut s ilyenkor 
különös előszeretettel kívánkozik az asztal alá.

A betegség, a krízis után, igen gyors lefolyású, de 
utóköve:koziuényekbon gazdag. Álmosság, lovertség, flll- 
zugás, gyomorégés, rekedtség a leggyakoribb. Ritkább, 
do legveszedelmesebb, az ugynovozott „házasulási düh", 
melyet Lombroso szelíden szerelemnek nevez. Az ilyon 
ember tökéletesen elveszett. A nő dolejos hatása alá 
korül, akaratereje teljesen moggyöngül s a Hymen-féle 
betegség csakhamar egész erővel kitör rajta.

A bál baezillusainak jelenléte legfájdalmasabban a 
zsebek táján érezhető, hol a bugyollárisszövetokben 
gyors sorvadást és ellaposodást okoz. Ezen sorvadási 
proezosszusnak rendes kövotkozinényo a tartós „váltó"- 
láz, melyei a beteg néha évekig is megnyög.

A hátsó végtagoknak betegség közben történt 
ritmikus mozgatásaiból, egyes kutató elmék, egész rend
szereket alkottak. Dr. Souper, a jólakottak mozdulatait 

! ligycllo meg s foglalta rendszerbe. A tipegöszorü lassú, 
majd meg gyorsabb tempójú mozgás közben a férfi
betegen kitör a kiabálási mánia s a Fáraó-láz egész 
lényét hatalmába keríti. Lázas állapotában szegénységi 
fogadalmat tesz s értékpapírjait gyors egymásutánban 
deponálja a prímásról elnevezett szövetkezel elnökénél.

Alig a Soupor-felo mozdulatok rondeson a s zív  
gyorsabb vagy lassúbb működéséről vannak szoros 
összefüggésben, addig a dr. Boston és a Walzor-féle 
csuszásszorü mozdulatok rugóját az agyrondszorbon kell

Az osztrák-magyar hadsereg egysége czim alatt 
(„egy öreg katona hadügyi politikai elmélkedése") egy 
20 oldalra terjedő füzet jelent meg, moly figyelemre méltó 
adatokat sorol föl amellett, hogy a mai hadsereg szer
vezete semmi irányban sem bolygattassék meg. Alaga a 
füzet írója elismeri ugyan, hogy senkisem, de legkevésbbé 
a józan bolátással biró katona becsüli alá a nemzet 
büszke önérzetében rejlő erőt és értékét, hanoin ellen
kezőleg, ezt az erőt és értékot teljos mértékben számba 
veszi és értékesíteni igyekszik a hadsereg, vagyis az 
azzal elválhatlanul összeforrt hazafias érdokek és czélok 
szolgálatában. Azt mondja ugyan, hogy az az egység, 
mely ma az osztrák-magyar hadseroget jellemzi, azon
nal megszűnnék, amint az egységes szolgálati és vezény
lőd nyelv megbolygatfatnék. Hivatkozik Deák Ferenczro 
meg gróf Andrássy Gyulára, akik a kiegyezés megalko
tásával a hadsereg egységét is megalkották és azt oly 
térnek tekintették mindenkor, amelyet megzavarni nem 
szabad. Alindencsotro megfontolásra méltó a füzetnek az 
a része, amelyben Ausztria-Alagyarország stratégiai hely
zetéből kizártnak tartja a külön hadseregét. Napóleon, 
Nagy Frigyes példáiból azt a tanúságot meríti, hogy 
egységes szervezet nélkül hagserogek sikerrel együtt 
nem működhetnek. A füzet nagy ellentétben áll a most 
többségben lévő pártok hangulatával, de azért jól teszik, 
ha őzt is elolvassák és mogszivlelik, mert amit a füzet 
mond, azt komolyan és higgadtan, minden rekrimináczió 

I nélkül mondja.

Válasz a „Nár. Nov.“-uak.
A „Nár. Nov.41 ogyik előző számában a következő 

közleményt olvastuk:
„Egynéhány kérdés". Turóczvármegyo törvn. bizott

sága legutóbb tartott gyűlésében határozatikig kimo itta 
tehát a vármegyei alapoknak három zsidó pénzintézetbe 
való befektetését; katholikus szövetkezetekbe a megyoi 
alaptőkéket nem helyezik el.

Vájjon azok az urak megfon olták-e, mit határoz
nak el V

Tudják-o vájjon, milyen gondolatokra koll jönniük 
a furóczi keresztényeknek ?

Vájjon nem látják-o, hogy az efféle eljárás kell, 
hogy egyszerre kapaczitáljon bennünket, hogy egyszeri
ben megokosodunk ?

Turóczmegyébcn 11 pénzintézet van. Hatról min
dönkinek van tudomása, hogy keresztény kezekben van, 
ötről, hogy zsidóéban van.

A vármegyei alapokról tudjuk, hogy döntő több

keresnünk. Azért oz keyésbbé is veszélyes. A molan- 
kolikusok művelik előszeretettől. Végzotes kimenetelű 
csak az esetbon lobot, ha a férfinál teljes erővel fellép 
a Noo-félc betegség. Ekkor gyakran megesik, hogy a 
mozgó párok nem függőleges, hanoin vízszintes irányban 
érintkoznok a fényesre mázolt padolaital.

Jellemző sajátsága a betogségnek, hogy csak a 
legritkább esőtekben lep meg ogyesekot, hanoin rendesen 
egész tümegokot inficziál. Csak Dávid királyról tudjuk 
a szentirásból, hogy kitört rajta o kóros állapot, miközben 
sajátságos bakugrásokat produkált. Salamon király 
udvarát, Sába királynénak látogatása alkalmával, már 
tcljoson hatalmába kerítette o nyavalya.

a  betegség történetéről egyébként nagyon kevosot 
tudunk. Alai formájában először Francziaországban lépott 
fel körülbelül a XII. században, honnét feltartóztathatat
lanul nyomult Kelőt felé. A XV. században már a be
tegség két főosztályát különböztették meg. Az úgyneve
zett burkolt, vagy álarezos bált, mely különösen Alodicsi 
Katalin udvarában dühöngött s a bál koinmunist, mely 
okkortájt már Európaszerte ismert vala.

Napjainkban a fajoknak már so szeri, se száma s 
azok alakjáról, elnevezéséről köteteket lehetno összeírni.

A betegség kórtanát igy nagy általánosságban meg
ismertetvén, engedje inog a tisztelt közönség, hogy át
térjek a betegségnek vármegyénk területén lefolyt körül
ményeire.

A farsang elején, moly időszak a botogseg fellé
pésének és terjedésének legjobban kedvez, csak elszórtan 
jelentkeztek a botogség tünetei. A családapáit közt 
általános volt az öröm a közegészség őzen állapota felett, 
csak a mamák cs a leányzók lelkét eposztette a sötét



sémiik keresztény befizetésekből keletkezik, sőt ogy ré- 
sztlk tulajdonjogilag egyeseket illet s fog illetni, miután 
nz alapoknak o része csak ideiglenesen van a megye 
igazgatásában.

Es a megyei bizottság az alapok befektetését mégis 
és kizárólagosan a zsidóknál határozza el!

Vájjon nem szándékos kihívásé ez?
Vájjon azok az irányadó megyebeli férfiak erőnok 

erejével ki akarják erőszakolni Turóczmegyébon az 
antiszemitizmust? Ha igen. hát ulóvégro megértenők 
őket. Tán nyilai kezd a szemük: látják, mint foglalta 
ol a khagal*) az általunk fölállított czellulozgyárat, mint 
vau a kbagainak Zsolnán másfélezer, Rózsahegyen több 
mint kétezer ombere a gyárakban, mint vette át a 
khagal az árvamegyei vászonkereskedés egy részét s 
igy szépecskén elfoglalni kezdi az országot, kezdve a 
„ Kárpátoktól".

Nos, ha a tekintetes vármegye, látván ezt a ve
szedelmet, közvetve akarja fölhívni a közönséget, hogy 
szegüljön ellen akhagalnak. úgy tiszteljük az intonczióját, 
sőt biztosíthatjuk, hogy azt el is éri. Am, ha a tekin
tetes vármegye is csak ugyanazon barázdán halad, me
lyen a khagal kantára és ostora űzi s ütlegeli ? Vájjon 
ez esetben nem kell-e nekünk, a Széni szolgálatába még 
nem szegődüttöknok, egyesülnünk?! Vájjon nem kcll-o 
nekünk minden aprólékos tekinteteket elhagynunk, me
lyek minket olykor szétválasztanak s vállvotvo munkál
kodnunk a rossznak eltávolításán?

Különben a kár haszonnal jár. Ki tudja, mire jó 
varmegyénknek eme határozata! Ismét eszünkbe jutott, 
mit mond magáról Mophistopheles Faustnak a kérdé
sére, ak i: ■

„Kin Teil von jener Kraft,
Die stets <las Bőse will und stets dán Gute scluijjt11.
Eddig a N. N. közleménye. Válaszunk pedig e z :
Sokszor mondtuk s most is mondjuk, hogy mi fe  

lekezeti pénzintézeteket nem ismerünk s amennyiben 
ilyeneket, keresztény pénzintézeteket a tót túlzók szer
veztek, mi ezt a munkájukat mindenkoron elítéltük, 
kárhoztattuk, mert mi a vallásnak ilyetén való üzleti 
profanálását gonosz és káros ténykedésnek Ítéljük. Az 
uzsorát, ha zsidó, ha keresztény, ha egyes ember, ha 
pénzintézet Űzi, üldözni, pusztítani, kíméletlenül kiirtani 
kell, de nem a vallás profanizálásával, hanoin a büntető 
törvény paragrafusaival. E szerint mi Turóczmegyében 
sem ismerünk keresztény és zsidó pénzintézeteket. De 
igenis ismerünk tót és nemtót, hazafiat la n és hazafias, 
magyarfaló és magyarbarát, politizáló és tisztán üzleti 
dolgokkal foglalkozó pénzintézeteket. A nemzetiségi pénz
intézetekről szintén már sokszor mondtuk el véleményün
ket, amely szerint pénzintézetnek a politikához semmi 
köze sincsen. Takarékpénztáraknak, népbankoknak, 
segélyegyesUletoknck s mindennemű más cziniü pénz
intézeteknek csak egy czéljuk leh et: a részvénytőke, 
a megtakarított botétek mérsékelt gyUmülcsüztetéso és 
mérsékelt kamat mellett kölcsönnyújtás. A „Tátra-bank“-ot 
sem szervezték 1885-ben kereszténynek és tótnak, ha
nem igenis szervezték folsö ' -igyarországi banknak s 
megalapításában magyar fői 'esurak is resztvettek, a 
pénzük most is ott van abban az 1903-ban kimutatott 
800, uüO korona részvény tökében és 222,813 03 korona 
tartalék stb. alapban. — Idők folytán azonban a 
pánszlávizmus és a vele karöltve járó antiszemitizmus 
izmosodásával a tót túlzók keresztény tót intézetet

*; K hagal =  titkos zsidó-szövetség  Oroszországban, mely 
h itsorsoraira úgy pénz, m int más büntető  eszközök által nagy 
hatalm at gyakoro l.

bánat a helyzet förtelmes javulása miatt. Ép ezért bo- 
tegségterjesztő konzorcziumok alakultak, melyek élén 
legszebb asszonyaink s legtevékenyebb tiaialemberoink 
állottak, kik a betegség baczillusait széthordván, oly 
mérvben inficziáltáka közönséget, hogy annak széles és 
előkelő rétegén a kór első tünetei csakhamar mutatkoztak.

A betegség terjesztésében hallatlan rekordot értei 
a jótékony nőegylet, ami egyébként annak tudható b e — 
hogy férfiúink és fiatalembereink szvesen keresztül 
gázolnak bármily akadályokon, szívesen nyakukba vesz
nek egy kis „váltó“-lázt is, a jótékony egyesület tag
jainak egy pillantásáért, egy mosolyáért, főleg mikor 
tudják, hogy bugyellárisuk cllaposodása árán sok nyo
morgó embertársaink szenvedéseit enyhítik. Így született 
meg a f. hó 4-én megtartott nőegyleíi bál. A siker 
oroszlánrésze első sorban az egyesület elnöknöjét, Justli 
Ferenczné sz. Batthyány Mária grófnőt illeti, ki az d 
végtelen szeretetreraéltóságával az egyesület czéljainak 
megnyerte mindenki szivét. Másodsorban az egyesület tit
kárát, dr. Láng Ernőt s végtelen kedvességü nejét kell ki
emelnünk,kik fáradhatatlanul buzgólkodlak az est sikerén.

Hálátlanok volnánk, ha megfeledkeznénk még 
Reviczky Istvánné. az egyesület alelnöknöjének, továbbá 
Fischer Arminné, az egyesület pénztárosának ügybuzgó 
közreműködéséről.

A megye termében a napos Fáraó láz valósággal 
dühöngött. Itt—ott a Noe-léle betegség tünetei is jelent
keztek. Ezer szerencse még, hogy sokaknál e betegség 
utolsó stádiuma be nem következett.

Elmúlt ez is szerencsésen — bár, sajnos, minden 
nehezebb utókövetkezmények nélkül — leszámítva egy
két vállólázt, melyet azonban e szép este emlékéért 
bárki is szivesen és békctüréssel szenved.
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csináltak a „Tátrádból és a bracsekok, rodákok s más
milyen rőczci növendéktótok olholyozö intézetévé tették, 
az utóbbi képviselő- s egyéb választásoknál pedig nyíltan 
foglaltak a „Tátra" vezető emberoi és tisztviselői állást 
a nemzetiségi jelöllek mellett, sőt Ők voltak a fökorto- 
seik és a magával is tehetetlen Paulinyi-Tólh Vilmos 
bankigazgatót még föl is léptették a fölső járásban. Ily 
körülmények között különös nembánomságnak, mulasz
tásnak tartottuk, hogy Turóczmegyo az ő hivatalos 
pénzeit ebben a magyarfaló pénzintézetben helyezi el és 
segíti ahhoz, hogy jövedelme gyarapodjék, most pedig 
csak annyit mondhatunk, hogy kár volt eddig is várni 
a mogyénok azzal a határozattal, amelyot a „Tátra" az 
ö politikai ténykedéseivel már évok óta provokált.

Végül még csak egyet. Ha vállvetett munkáról van 
a szó, hát mi erro — noha bennünket valami különös 
filoszemitizmus sohasem bántott és most som bánt, — 
mégis csak inkább a zsidókkal vállalkozunk, mint a tót 
túlzókkal. Mert ha igaz is, hogy a zsidó a zsobéről 
szeret gondoskodni, hát az is igaz, hogy hazafiatlan, 
magyarlaló ténykedésre sohasem votomedik, mig ellenben 
az ultratót atyafiak a zsebükről is gondoskodnak, a 
magyar nomzetot is ócsárolják.

Mi is néinot czitátuiumal fejezzük be válaszunkat:
Das ist dór Fluch dér bősen T a t. . .

A trencséni Titán Laczik.
Már idéztünk cgyetmást az uj trencséni ollcnzóki 

lapból, a „ Trencséni Lapok"-hót s a véleményünket is 
elmondottuk erről a furor hungaricusról. Persze ezt 
korántsem abban a roménybon toltuk, hogy uj laptár
sunk más hangnemből fog majd beszélni s elmondani 
vélt és Yaló igazságait, mert hisz tudjuk, hogy nálunk 
Magyarországon — fájdalom — meggyőző érvek helyett 
a gúny, a gorombaság, a gyanúsítás, a vádaskodás szol
gálnak sokszor fegyverekül, amely harezmód pedig sem 
nem férfias, sem nőm nemes, sem nem czélravozetd.

A politikai ellenfél nem ellenség, akit minden áron 
meg kell semmisíteni. De még az ellenségről is azt 
mondta a pogány japán Mikádó, hogy alaposan végezni 
kell ugyan velő, ha bennünket megtámad, de még ekkor 
sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az ellenségben 
is szerelni tartozunk embertársunkat.

A trencséni Titán Laczik, akik pedig mind a két 
kerületben, ahol jolöltet állítottak, kisebbségben marad
tak, győzelmi mámorukban még mindig úgy viselked
nek, mintha legalább is egy mongol Khánnak a had
seregét győzték volna le s felejtik, hogy akikre ma 
kigyót-békát kiáltoznak, azok még tegnap legjobb paj
tásaik voltak s úgy kellene, hogy holnap megint azok 
legyenek, mert bizony mondjuk, bűnt, nagy bűnt köve
tünk el, ha a politika harczai közben ádáz ellensége 
lesz a magyar a magyarnak.

A „ Trencséni Lapok“ igy végezi egyik vezér- 
czikkét:

„A szabadclvüség ezégére alatt e megyében (t. i. 
Trencséninegyébeu) is a meggyőződés csak áruezikk volt, 
melyet adlak-vettck. Az elv, a független gondolkodás : 
rongy, molyét felrerugnak. Az ellenzékiesség jogezim a 
lekenyereztotésre, — vagy fekély, melyet ki kell pusz
títani.

Eddig és ne tovább.
Gyökerestől fog kilépetni e megyéből is az a 

rendszer, mely most, a nemzeti istenítélet korában, 
ahelyett, hogy vozekclnc bűneiért, pöftészkedvo még 
érezlelni akarja a fonnyadt kezéből kihulló hatalmi 
ostort “.

Óh, ismerjük ezt a Titán Laczi-slilust, hogyne 
ismernék! Valamikor Verhovay Gyula is igy irt „Füg
getlenség" ez. lapjában. E stílus, e logika szerint csak 
az ellenzéken van elv, meggyőződés, tiszta erkölcs, — 
aki más politikai párton van, az mind konezot leső, 
haszontalan liiinpellér. Bánják is a Vorhovayak, hogy 
Deák Fercncz, gr. Andrássy Gyula, Szilágyi Dezső stb. 
stb. is a szabadelvű párthoz tartoztak!

Hát abszolút erkölcs egyik részon sincsen, jó 
uraim ! Verhovay Gyulát, a nagy erkölcspredikátort el
számolatlan csángópénzek tüntették el mindenkorra nem
csak a politikai, hanem a társadalmi fórumról is s amint 
bizonyos és kétségtelen, hogy sok, igen sok derék, 
jollemes és tiszteletreméltó ember van az ellenzéken, 
éppoly bizonyos és kétségtelen, hogy az u. n. szabad
elvű párton is voltak és vannak Troncséninegyébon is 
elegen, akik — elv és független gondolkodás dolgában 
nem szorultak a Titán Laczik loczkéjéro, — tanácsára, 
amely utóbbiaknak egyébként sohasem volt igazi inor- 
szük, hogy a korrupczióval, a nepotizmussal s más ogy éb 
erkölcsi fekélyekkel, molyekot most amúgy általánosság
ban hangoztatnak, illetékos helyen: a törvényhatóság

gyűlésén előhozakodni. Mert hisz ami erkölcsi dudva 
mutatkozott, azt épp az az ember siotott könyörüld nél
kül gyökerestől kitépni, akinok távozását most a Titán 
Laczik oly türelmetlenül losik és várják. Vagy nem igy 
volna? Tossék akár csak egy pozitív esetet is megne
vezni, amikor Osztroluctky főispán a korrupezió, a ne
potizmus hivő és palástolója gyanánt mutatkozott.

Hát mi innen a szomszédból máskép is igazi vilá
gításban látjuk a trencséni dolgokat. Mi azt látjuk, hogy 
egy arra termelt férfiúnak a főispáni székből való távo
zását nem azért várják és lesik oly mohón bizonyos 
körükben, mivel távozásával együtt egy romlott, egy 
magát lojárt rendszer szűnik meg, hanoin azért, hogy a 
„fonnya 't kezéből kihulló hatalmi ostort" más ember 
vehesso a kezébe, sőt már ogy nevet is hallunk rebes
getni, amelynek viselője jó  lóidomitó hírében áll, eoipso 
a főispáni székbe való.

Egyébként ebben a mai felfordult világban semmi 
sem lehetetlen! A bukott képviselőjelöltek rekomptn- 
zácziót válnak s 104 honatyának lefoglalták a képviselőt 
fizetését.

Osztroluczky Gézának mint egyszerű gazdálkodó 
embernek is van miből megélnio, a főispáni fizetése jó 
lesz másnak . . . Ezt ugyan nem Írják ki az újságban, 
de egy kevés logikával ezt is ki lehet onnan olvasni. 
S ennek természetesen „az elvek liarcza" a nőve ; ez 
az a „lovagias harezmodor", melyet omolt fővel, büsz
kén kövolnek a trencséni Titán Laczik a „bukott rend
szer" vergődő, vezekelni nem akaró, püfloszkedő hívei 
ellen.

A tüdővész.
E lapok hasábjain az elmúlt héten egy czikkoly 

jelent meg, amely oléggé nem dicsérhető módon érvel 
amellett, hogy a mindinkább növekvő tüdővész gyógyí
tására és megakadályozására haladéktalanul a cselekvés 
teréro kell lépni.

Az öngyilkossággal egyenlő volna, ha ily nagy 
bajokon, — mely sorainkat ritkítja és kérlolhotetlenül 
pusziit, — csak könnyedén, felületesen átsiklanánk.

Olyan hibákért, amiknek egyesek az ol követői, 
nem szenvedhet az egész emberiség. Az életért folyta
tott horoikus küzdelemben nem mindenre terjed ki az 
a nagy figyelem, amely az ilyen bajokat gyógyítani 
képes. Mintha volnának olyan jelonségek is, amelyek 
melleit o kérdés eltörpülhet!

Az ipari és mezei munkásság egészségügyi viszo
nyainak általános reformálásával lehet a tüdövésznek 
olejét venni, mely azonban teljes gazdasági és állami 
átalakulást igényel. Mert tény, hogy az ipari munkások 
között fordul elő a legtöbb tuberkulózis megbetegedés. 
Ezzel szemben áll az, hogy erőteljes társadalmi mozga
lommal már most is elérhetünk oly eredményeket, 
amelyek a mostani gazdasági viszonyok mellett is nagy 
mértékben javítanák a közegészségügyi állapotokat.

Magáról a tüdövészről és az ezzel sokszor együtt 
járó légzési betegségekről már sok szó esott minden
felé, o téren újat mondani alig lehet. A népet felvilá
gosítani és népszerű orvosi előadások keretében ki- 
tanitani a tüdővész terjedésének megakadályozására — 
üdvösnek és némi eredménnyel járónak látszik. Azonban 
ily módszerről csak csokély mértékben és idcig-óráig 
orvosolhatjuk a bajt. Ott, ahol a rendszerben van a hiba, 
egyes emberek elismerésre méltó cselokodetoi nem 
sokat érnek.

A gyári munkás, akinek van szabadsága éhen 
halni az utczán —• ha kell, fonnyadni a gyár bű
zös levegőjében, mint a virágnak, mely nem kap éltető 
lovegöt és nem jut napsugárhoz, — nem sok idejo 
marad az egészség ápolására. A gyárak óriási, füstölgő 
kéményei mintha a bent dolgozók életerejét lehelnék ki. 
A gépek zakatolása mintha a dolgozó munkások elhagya- 
tollságáról beszélnének . . .

Ainig alacsony, sötét, dobos helyiségekben 10 — 12 
éves gyermekeket naponta 14— 16 órán át kapzsi em
berek a tanítás ürügye alatt dolgoztatnak, — addig 
mindenféle népszerű orvosi előadás és kitanitás hiába
való! Mert a többnyire egészségtelen, túlzsúfolt munka- 
helyiségek a melegágyai a tUdövésznok.

Igaz, Magyarországon a kormány — a törvény 
rendelkezéseinek megfelelően — létesített iparfclügyo- 
leli intézményeket. Ezok azonban csak egyoldalúan mű
ködnek, mert a 20 munkásnál kevesebbet foglalkoztató 
ipari tolopoket nem látogatják, ott nem teljesitik a mun
kások részére szükséges egészségügyi intézkedések ellen
őrzését.

A törvény keretén belül kellene szabályozni azt, 
hogy a gyenge, füdővészro hajlammal biró, fejletlen 
gyermekeket no lehessen alkalmazni tanonczokul olyan
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iparáguknál, amelyek a ttldövósz keletkezését természet
szerűleg is előmozdítják.

A mióta a munkások hatalmas szervezkedéssel és 
elismerésre méltó munkával fokozatosan kivívtak maguk
nak rövidebb ideig tartó munkaidői, azóta — a statisz
tika szól ez igazság mollett — a tüdővészben megbete
gedettek száma alaposan ősükként.

Nem szólunk ezúttal arról, hogy az ingyonos ál
lami gyógykezeléssel mekkora haladást érnénk el o 
szociális haj orvoslásán, csak arra szorítkozunk, hogy 
a inig e nagy állami és gazdasági átalakulás ideje elér
kezik, a társadalomnak kell e hajon segíteni azáltal is. 
hogy az ipari munkásokat a künnyehh megélhetésért 
vívandó halmaikban orkülcsileg támogassa, mórt a rüvi- 
dehh munkaidő és jobb táplálkozás mellett a megbete
gedések gyérlllnok. A mtlvelt nyugati államokban tör
vény állapítja meg a munkaidő maximumát. De tagad
hatatlan, hogy ott jobbak is az egészségügyi viszonyok, 
mint nálunk.

Az a mozgalom, amely az utóbbi időkben kelet
kezett és amely a tüdőbetegek részéro építendő szana
tóriumok létesítésén fáradozik, elismerést érdeinol. De 
ha a bajokat csirájában nem orvosoljuk, e szanatóriumok 
csak megállóhelyek lesznek az élet és a halál közötti 
keserves utón. A szanatóriumok arra hivutvák, hogy a 
gyógyít hatatlan tüdőbetegek számára menedékül szolgál
janak.

Tegyünk félro minden hamis frázist, mely a „jóté
konyság" díszes köpenyébe van burkolva !

Urak! A jelszavakból elég!
Cselekedeteket követőiünk a szenvedő emberiség 

nevében!! Wolf Hugó.

h í r e i n k .

— Mározlus 15-dike Turóczban. A szabadság 
hajnalának nagy napjai Turóczvármegyében is mindenütt 
meg fogják ünnepelni. Részt fog venni ebben az ünnep
lésben az ifjúság is, amely részéro a hazafias szellemű 
intézetekben iskolai ünnepélyek rcndczletnek. Turócz- 
szentmártonban a Magyar Kaszinó, eddigi tiadiczió- 
jához híven, ez évben is társasvacsorával egybekötött 
ünnepséget rendez a Magyar Kaszinó termeiben, 
az ünnepi beszédei dr. Uax Adóit fogja mondani. — 
Znióváralján a Magyar Olvasókör rendezi az ünnep
séget szintén társasvacsor&val kapcsolatban. Iit az 
ünnepi beszéd elmondására Janovják Károlyt kérték föl.
— A turcseki magyar olvasó és társaskör az Ifjúsági 
Egyesület közreműködésével ez évi márczius hó 15-ikét 
eddigi szokás szerint a honvédemUlthtz való felvonulással 
megünncpli és ezen hazafias ünnepélyre a közelben lakó 
honfitársakat ez utón meghívja. — A ruttkai daloskor 
az 1848. évi márcziusi események emlékére f. évi 
márczius hó 18-án a vasúti állomás éttermeiben táncz- 
czal egybekötött hazafias ünnepélyt rendez. Az ünnepi 
beszédet Nemes Barna tartja. — A szuesányi olvasó és 
társaskör szintén rendez ünnepséget és közvacsorát, 
melyen Dr. Haaz fogja az ünnepi beszédet elmondani.
— Trencsénmegyében. Egy nyolcztagu végrehajtó bizott
ság felhívást intézett Trencsénmegye hazafias közön
ségéhez, hogy tömegesen részt vegyen abban a nagy
arányú nemzeti ünnepben, amelyet a „Troncséni 
Dalegylet" közreműködésével márczius 15-én este 
Trencséu városában rendeznek. Zsolnáról külön vonatot 
indítanak ovégböl. Koszlolnán d. u. l/ t i  órakor a 
honvédek sírját koszorú,Zza meg a kivonuló közönség. 
Este bankett és tánczmulatság lesz. „Szűnjön meg e 
napon a partikulárizmus, — úgymond a fölhívás — 
ünnepeljünk együtt és egyszerre". Mi meg azt tesszük 
hozzá, hogy nemcsak o szent napon, hanoin mindenkor 
és mindenütt szűnjék meg közöttünk magyarok között 
az átkos visszavonás s ha majd c napon „minden 
magyar hazafi, bármely párton küzdjön isu ott jolon 
meg Csák Máté vára alatt s vig poharazás és lelkes 
felköszöntések mellett ünnepli meg márczius idusát, 
tegyen egyúttal fogadalmat arra, hogy magyar testvérét 
szeretni fogja mindenkoron, akkor is, ha az vele egy 
politikai nézeten nincsen. Álért harcz<dhatunk, küzd
hetünk mi ám gyülülség nélkül is. - -  Liptóban, 
Liptószentmiklósról írja levelezőnk: Hazafias közön
ségünk az idén a rendesnél nagyobb szabású ünnopélyt 
fog rendezni márczius 15-én. Három hazafias egyesület 
egyesült e napon, hogy a szabadság ünnepét méltóan 
megünnepelje. E három egyesület: A Magyar Társalgó 
Kör, a Kereskedelmi Kör és a Magyar Dalegylet. Az 
ünnep első része, mely ünnepi beszédből, szavalatból 
es énekből fog állani, a város legnagyobb termében, a 
Fekete Sasban lesz, az ünnopély második része, t. i. a 
bankett a Kereskedelmi Kör nagytermében fog megtar
tatni. A bankett után tán ez lesz.

— Dr. Radnal Farkas. Ő Felsége a király meg
engedte, hogy a budapesti egyetemen a szeplőtlen 
fogantatás ötvenéves fordulója alkalmából liadnai Farkas 
beszterczebányai püspök tiszteletbeli hitludományidoktorrá 
avattassák és neki a hittudományi doktori oklevél ki
szolgáltassák. Ezen ritka és magas kitüntetés alkalmából 
számosán üdvözölték a már is nagy népszerűségnek 
örvendő főpásztort. Ezekhez csatlakozunk mi is.

— Személyi hír. Ifj. Justh György főispán a múlt 
hetet Budapesten löltötto és onnan pénteken esto érkezett 
vissza székhelyére. — Báró liévay .Simon, a szuesányi

kerület országos képviselője több napon át gyengélkedett) 
most azonban már teljesen felgyógyult, ügy tutijuk, 
hogy báró Itévay Simon a jövő hó folyamán meg
látogatja kerületét, hogy választóival személyesen 
érintkezhessek.

— Igazgatótanáosfllós. A znió váraljai állami 
tanítóképző intézet igazgatótanácsa f. évi márczius hó 
16-án délelőtt az intézet helyiségében Znióváralján ülés! 
tart, amelyen a növendékek jövő évi segélyezésének 
mérvo fog megállapitlatni.

— Hivatalos látogatás. Dr. Schack Béla felső 
kereskedelmi iskolai kir. főigazgató f. hó 8-án megláto
gatta a turóczszenlmártoni állami felső kereskedelmi 
iskolát, amelyet a legpéldásabb rendben talált és a 
tapasztaltak fölött teljes elismerésének adott kifejezést. 
Dr. Schack Béla főigazgatót, aki az alsókubini felső 
kereskedelmi iskola látogatása után jött Turóczszont- 
mártonba, ide kísérte az egész tanári tostülot, akik a 
turóczszcnliuártoniakkal egyesülve, közös vacsorán ünne
pelték közszeretetnek örvendő vezérüket, Dr. Schack 
főigazgatót.

— A nöegylet tánozestélye, amelyről tulajdonkép 
mai tárczánk emlékezik meg, anyagilag is fényesen 
sikerült. Helyszűke miatt most csak annyit közlünk, hogy 
a 933 kor. 20 fiII. bevétellel szemben 225 kor. 58 fill. 
kiadás merült fül és igy a tiszta jövedelem 707 korona 
62 fillér.

— Választási mozgalmak Körmöozbányán a
legszélesebb mederben folynak, daczára annak, hogy 
még ma sem teljesen bizonyos, hogy Lukács László a 
győri mandátumot mogtaitva, a kürmüczbányaii ól lemond-e. 
A függetlenségi párt liivei erősen kitartanak Pszotka 
Feroncz tanár mollett, daczára annak, hogy Lukács 
Lászlónak győri ellenfele. Hitben; ügyvéd is járt Köriuücz- 
bányán megválasztatása érdekében. Szemere Miklós ér
dekében is folyik az agilálás és mint hírlik, ez a párt 
növekedőben van. Az akcziót Matisz közjegyző és Virág 
Béla budapesti tyságiró vezetik. Az a tervük azonban, 
hogy a Lövészegyesület révén segítsék elő Szemere 
győzelmét, nőm sikeiült, mert Szemerét még tagjai 
sorába sem vetto be az egyesület az alapszabályok bi
zonyos rendelkezéseire hivatkozva és igy nem is lehet 
módjában a Lövészogyesületet felvirágoztatni. Pártbuli 
embereit azonban ez nem hozta zavarba, egyet gondol
tak és uj Lövészogyesületet alakítottak. Szemere érde
kében járt Körmöczbányán llets Ödön budapesti ügyvéd 
is, aki szintén tárgyalt a választókkal. A néppárt részé
ről első ízben kombináczióba vett Zmeskál Zoltán, látva 
a zavart, többé nem is mulatta magát. Most Budapestről 
dr. Képessy ügyvédet emlegetik a néppárt jelöltjéül. A 
Bánft'y-féle ujpdrtnak is van jelöltje, Tutsek kolozsvári 
ügyvéd, aki szintén gyűjt választókat. A zavar tehát 
megvan. És ez olliuzódhatik még egy hétig!

— Balassa Bálint hamvai eltemetése iránt 
immár országos mozgalom indult meg. Turóczvármegye 
hazafias közönsége, lleöthy Vladimír tanár kezdeménye
zésére, egyike volt az elsőknek, akik ezen kegyeleies 
ezél megvalósításához hozzájárultak. Az Unnepios temetés 
költségeit a budapesti irodalmi társaságok biztosították 
ugyan, azonban a befolyó adományokat mégis elfogadják, 
mert azokból a költő omlókét megörökítő alapítványt 
óhajtanak létesíteni.

— A nőegylet sorsjátékán az egyik főnyereményt 
az 517. számú sorsjegy nyerte. E nyeremény mindoz- 
ideig ki nem váltatván, — a nöegylet elnöksége felhívja 
a sorsjegy tulajdonosál, hogy e nyereménytárgy átvétele 
végett, 8 nap alatt Keviczky Istvánná egyleti alelnöknél 
jelentkezzék.

— Halálozások. Paulovics József beszterczebányai 
székesegyházi ez. kanonok, kiérdemelt kerületi esperes 
és szuesányi plébános, f. évi márczius hó 5 én esto 
8 órakor, életének 72-dik és áldozárságának 46-ik évében 
hosszas betegség után elhunyt. A boldogult teljes 38 
éven át volt szuesányi plébános. Évekkel ezelőtt tevékeny 
részt veit a vármegye közéletében, tagja volt a megyei 
törvényhatóságnak, a közigazgatási bizottságnak, a znió- 
váraljai állami tanítóképző intézet igazgatótanácsának 
stb. Majd betegeskedni kezdett és magába zárkózott, 
visszavonult a nyilvános szerepléstől és csak papi hiva
tásának élt. Utolsó szereplése az volt, amikor a válasz
tások ideje alatt a község nevében üdvözölte báró Révay 
Simont. Temetése f. hó 7 én délelőtt ment végbe 
Szucsáuyban, amelyen megjelent az egész község, a 
megyei róni. kalh. papság, valamint a ruttkaiak küldött
sége. A gyászjelentést a turóczi íőosperesség papsága 
adta ki. Nyugodjék békével. — A tót nemzetiségi pártot 
nagy veszteség érte Franciad János halálával. Francisci 
nyilvános szereplése abban az időben élte fénykorát, 
amely a magyarság gyásznapjainak nevezhető. A szabad
ságit arcz leveretóso után liptói főispán lett és maradt 
az alkotmányos élet beálltáig. Tevékeny szerepe volt 
mindenben, ami a tótok életében számottevő volt. Így 
elnöke volt a Tót Maticzdnak, elnöke a volt a nagy- 
röezoi tót gimnázium bizottságának, elnöke a turócz- 
szentinártoni tót könyvnyomda és kiadóhivatalnak, 
szerkesztője a „I’estbudinskich Vedomosfi"-nak stb. stb. 
A tót nemzetiségi törekvések vezetésében elért sikérőiért 
Turóoazcntmárton és Mosócz községek díszpolgárokká 
választották. Ugyancsak elismerésre találtuk szlavofil 
érzelmei az orosz czár részéről is, aki a Szent-Anna 
renddel lüntctle ki Az utóbbi években nairyou elgyongült. 
Teljesen visszavonult és évi 3600 korona íöispáni 
nyugdijából élt. Haláláról a tót nemzetiségi párt nevében 
Mudrony Pál adott ki gyászjolentést. A 83 éves öreg 
ur különben sokat szenvedett és valóságos megváltás 
volt reánézvo a f. hó 7-én bekövetkezett halála. A halál
hírre a Dómra azonnal kitűzték a gyászlobogót. Temetése 
csütörtökön délután 3 órakor ment végbe. A halottas

háznál Jánoska György liptószontmiklósi lelkész, a temető
ben podig Mudrony Pál tartott gyászbeszédet.

— Jelmezestély Znióváralján. Turóczvármegye 
intelligencziújának egy része Znióváralján búcsúzott el 
Karnevál herczeg vidámsággal teli, fényes évadjától, a 
farsangtól. S a bucsuzás teljesen méltó volt úgy a csör- 
gős sapkás herczeg úrhoz, mint kitartó és lelkes párt- 
hiveihoz! A jelmezesek nagy száma s állandó jókedve, 
a toalettek ügyes, szellemes összeválogatása és elegan
ciá ja  egyik legfényesebb s legsikerültebb mulatsággá 
avatták a znióit, mely fesztelenségével s vidámságával 
általánosan kedves és kellemes hatást költött. Este 9 
órakor már zsúfolásig megtolt nemcsak a tánezterem, 
de a mellékhelyiségek is, úgy, hogy mire a jelmezesek 
felvonulása megkezdődött, a szépen és csinosan feldíszí
tő tt terem alig volt képes befogadni a nagyszámú közön
séget. A vidám, színes és érdekes képot nyújtó felvonulás 
után négyes következett, melynek 6-ik figurájánál meg
történt a domaszkirozás, mely meglepetéseivel csak fo
kozta az általános jó hangulatot. Szakadatlan táncz kö
vetkezett. ezután, moly a széles jókedv £s vidámság je
gyében a reggeli órákig tartott. Jolcn voltak: Bittner 
Gizella (magyar leány), Feinor Elza (lengyel leány), Gerö 
Virgilné (fantaisio), Gerö Margit (tavasz), Hyros Ilona 
(spanyol czigáuyleány), Keviczky Gizella (hólabda), Lábát 
Józsefné (magyar menyecske), Láng Ernöné (olasz), 
Moyzes Miklósné (bolgár), dr. Messinger Mórnó (japán), 
Potykó Paula (erdei tündér), Ilásztóczky Ilona (szorb), 
Somogyi Gézáné (japán), Schönaich Viktorné (ó-német), 
Szmotana Hclén (pierett), Szibner Mariska (ibolya), Tatár 
Emília (pipacs), Uruszky Aranka (éj), Ulrich Margit 
(spanyol). Az urak közül: Bortsch Ottó (Wallenstein), 
Dugovich Tiius (Kuroki gonorális), Fazekas István (óriás), 
Gerö Virgil (néger), Keviczky Nándor (bohócz), Kirchmayer 
Győző (csillagász), dr. Messinger Mór (mikádó), Mezei 
József (török), Milcli Hubert (törpe gigerli), Moyzes 
Miklós (bolgár), Olejnyik Sándor (óriásnö), Párvy Endro 
(troubadur), Szibner Gyula (csörgős eszkimó), Szarka 
Lajos (német diák), Schiwotz Feri (bányász), Téglássy 
Gábor (tengerész), Wagner Artúr (Carneval). A részt
vevők soraiban láttuk: Justh Feroncznó született
Batthyány Mária grófnőt, Kontsek Gyürgynét, Justh 
Annát, Kontsek Annát, Klimó Vilmosnét, Klimó Ellát, 
Tilosch Károlynét, lludak Endrénét, Zvada Antalnét, 
dr. Korausch Álátyásnét stb. A felüllizctésekért ez utón 
fejezi ki a rendezőség hálás köszönetét. Felülfizettok: 
Ifj. Justh György és Justh Ferenc/ 10—10 koronát; 
dr. Balázs Hugó 4 koronát; Éder Feroncz, Iludák Endre, 
Janovják Károly, Klimó Vilinosné, Tilosch Károly, Krecs 
Gyula és Párvy Endro 2 —2 koronát; Babusek Ede, 
Jakab Jenő, Keviczky Nándor, Matuskovich Lajos, 
Matuskovich Mátyás és dr. Messinger Mór 1 — 1 koronát.

— W lasios Arnold volt ruttkai, majd zsolnai 
vasúti hivatalnok gyilkossága ügyében még a múlt év 
november havában hozott Ítéletet a trencséni kir. 
törvényszék. Ez az ügy most újabb tárgyalás alá kerül 
Miclicl János kérvénye folytán, aki azt bizonyítja, hogy 
öt csak tévedésből ír • ndották k> bünüsnok az esküdtek, 
mert rá semmit sem lcnetctt bebizonyítani csak testvérére, 
Károlyra. Jogászkörükbon most érdekkel v ., k ezt 
az újabb tárgyalást, mely a jövő hónap folyami.1 fog 
megtartatni Trencsénben.

— Tánczestély Rüttkán. A ruttkai izraelita Nő
egylet f. évi márczius hó 21-én Ruttkán a Wachsbcrger- 
sznlló nagytermében tombolával egybekötött jótékony- 
czélu tánczestélyt rendez. Kozdete este fél kilenczkor. 
Szoméljegy 2 kor. Családjogy 3 kor.

— Elvándorlás. Az At'nerika-folé irányuló kiván
dorlás az utóbbi hetekben ismét nagyobb mérveket 
öltött. Hogy pedig abban bizonyos rendszer van, hogy 
ezt a tömegesebb kivándorlást egy kéz intézi, annak 
fényes bizonyítéka már magában az a körülmény, hogy 
a kivándorlók bizonyos napokon egy meghatározott 
vonatot használnak. Turóczból nagyobb része Brémán át 
teszi meg az utat és az esto Ruttka-felé haladó személy- 
vonatot használják. Jól tudjuk, hogy a hatóság kezo sok 
tekintetben meg van kötve ezen mozgalommal szemben. 
Mindazonáltal mégis kívánatosnak látnók annak kipuha- 
iolását, hogy vármegyénkben kinek a kezében van le
téve a kivándorlásnak intézése. Az előző és a múlt hét 
folyamán is egész vonatra való kivándorló indult 
Amerikába. Teljesen indokolt tehát gazdáinknak aggo
dalma, akik a küszöbön levő tavaszi munkák elvégzésé
től már most rettegnek, mert nőm áll megfelelő munka
erő rendelkezésükre.

— Szünetelő tót lap, A „Povázske Noviny", 
melyet lirusovszky Igor vágujholyi bankhivatalnok 
szerkesztett, egyelőro nem jelenik meg. Hogy mi indította 
a szerkesztőt ezen lépésére, nem tudjuk. Reméljük, hogy 
jobb érzése, mely megérttetto vele, hogy a lap szelle
mével csak kárára lehet a tót népnek, magának podig 
csak nyugalmas tartózkodást biztosíthat —  Váczott.

— Elvándorlási ügynök. A belügyminiszter egyik 
utóbbi rendeletével küzludomásra juttatja, hogy az Árva- 
megye területére alkalmazott Freger Leó, továbbá a Turócz* 
megye területére alkalmazott Bock Gyula kivándorlási 
ügynöktől a meghatalmazás mogvonását. Ellenben Bucha- 
baum Sándor zsolnai kereskedő részéro, Árva- Turócz- 
és Trencaénvármegyék területére kivándorlási szerződések 
megkötéséio engedélyt adott.

— DJ lapkiadó. Böhin Albert, aki lapunk kiadó- 
hivatalában volt alkalmazva, majd Ruttkán nyomdát 
szerzett és a „Ruttkai Hirlap“-ot szerkesztette, mely 
azonban rövid élet után kimúlt, tudvalevőleg Rózsa
hegyre költözött át, ahol szintén nyomdát rendezett bo 
és megalapította a „Rózsahogyi Hirlap“-of, amelyet 
szerkesztett. A szerkosztöségben már hónapok előtt 
beállott a válság. Most meg arról értesülünk, hogy



F e l v i d é k i  H i r a d ó
Böhm Albert ismerotlen helyre távozott és a lap ki
adását Górd Henrik vette át.

— átur-fóle ösztöndíj töt diákok részére.
Coczilia, tót származású nő, néhány évvel ezelőtt 
alapítványt tett Becsben a magyarországi szegény d 
segélyezésére. Az örökösük annak idején ezt a végronde 
letet megtámadták ugyan, de az alapítvány' azért mégi: 
megmaradt és jelenleg ideiglenesen a prágai 
takarékpénztárban van elhelyezve. Ezen alap

lakoshoz. Mellékelni kell a kérvényekhez 1. Szőj 
bizonyítványt, 2. Iskolai bizonyítványt, 3. Végül \ 
iámért töt nemzetiségi egyén ajánlatát. Ez az utó 
eléggé megmagyarázza az alap ezélzatát és azt i 
hogy az ösztöndíjak kiosztásánál ez az utolsó pc 
el a kérdést.

— Javíthatatlan. Lozos Ilubert sziléziai szá 
egyén, ki a stubnyai járásban elkövetett t 
csalásáért és lopásáért 4 hónapot töltött a zniói 
bán s aki csak alig két hete nyerte vissza szál 
— úgy látszik — igazi típusa a javíthatatlan szt 
nek. Nevezett jómadár ugyanis e rövid két hét alatt 
újból egész sorozatát követte el a furfangosabbnál 
furfangosabb csalásoknak. Megnyerd modorával s Ügyes
ségével annyira megnyerte a közönség bizalmát, hogy 
többek között özv. i'olónyiné, znióváraljai kereskedő, 
reábizta 100 kiló kávéjának l’ribóczról való hazaszál
lítását. Lozos kiváltotta a kávét, de Turóczszentmártonb; 
el is adta s nagy lumpolás után Liptóba utazott, ahol 
mint hírlik, annyira leire tudta vezetni a közönségei, 
hogy még vadászatokat, is rendeztetett. Végre is rájöttek 
turpisságára s a ki bocsátott körözések alapján letartóztatták

— A fák tisztogatásának ideje elérkezett. Az 
1894 : XII. t.-cz. 50. g ának rendelkezéséhez képest 
birtokosok, bérlők kötelesek a belsőségeikben, major
jaikban, gyümölcsöseikben, kertjeikben lévő fákat és 
bokrokat a tavasz beállta előtt kártékony hernyóktól, 
liernyótészkektdl, lepketojásoktól megtisztítani s az össze
gyűjtött hernyókat, lészkeket és petéket elégelni. A 
törvény eme rendelkezését márczius 20-áig kell leljositeni 
s megjegyezzük itt, hogy a késedelmezök ellen a hatóság 
a kihágasi eljárást köteles megindítani s a mulasztók 
hivatalból foganatosítandó tisztogatásnak költségén kívül 
egyszáz koronáig terjedhető pénzbüntetésben marasztal- 
latnak. Még nagyobb büntetés azonban, ami a mulasztókat 
éri, az a kár, amit az el nem pusztított kártékony 
rovarok követnek el majd gyümölcsöseikben a nyár 
folyamán.

— Tömeges magszállitás az államnak. Makfal- 
vay Géza lülduiivelésUgyi államtitkár, Öierban János kir. 
jószágigazgató kíséretében e napokban meglátogatta 
Mauthner Ödön cs. s kir. udvari .magkereskedesénok 
Budapest, Rottenbiller-u. 33. sz. alatt levő központi 
telepét és az állam részére nagyobb megrendelést tett 
a lóhere és luezerna magból. Ez alkotómmal nagy érdek
lődéssel megtekintette az egész telepet, hol most a tavasz 
idején 140 főből álló személyzet bonyolítja le a mag 
szétküldésének nagy munkáját.

— Dlinden háztartásban, városon és falun áldá 
sós, ha kéznél van egy egy üveggel a Bchmidthauer- 
féle Igmándi keserüvizből, n rt szükség esetén egy lél 
pohárral használva, gyorsan és alaposan eltávolítja a 
gyomor és belekből a csiráját számtalan komoly oeteg- 
ségnek s ezzel elejét veszi a baj további fejlődésének 
a szervezetben. A/, igmándi keserüviz nemcsak mint 
gyomor-, bél- és vértisztitó alkalmazható a legjobb siker
rel, de kitűnő étvágyat is hoz. — Hogy az Igmándi 
vízből aránylag már kis adag oly hathatós, ize pedig 
könnyen bevehető, lágy és sima, érdekes magyarázatát 
abban leli, hogy annak hatékony alkatrészei a természet 
ölében évezredek óta az úgynevezett üsszeérési folya
mainak vannak alávetve, hasonlatképen mint a kőszén 
a föld gyomrában mennél régibb, annál érettebb, jobb 
és értékesebb, s csak az igy napfényre került teljesen 
érett állapotban levő természete- ásványvíz bir azon 
csodálatos g) ógyerövel, mely az Igmándi kesorüviznok 
oly becses és jellemző tulajdonsága, s a melyet sem 
művileg utánozni, sem pedig egyáltalán pótolni nem lehet.

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Fömunkatárs BANFI JÁNOS.

V iso n ta i s z c tö te le p n e k  s a já t  ter m é sű  h e g y i  
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1. Igen kellemes zamatu sillerbor literje 40 fillér
2. Finom visontai vörös literje 48 „
3. Kitűnő Risling literje 48 „

a gyöngyösi vasútállomáshoz szállítva.
A legkisebb megrendelés egy hektoliter.

A bor értékének 7» része előre beküldendő.
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Vódjogy: „Horgony". K -  S]
ALmimenlCapsici comp.

a Horgony-Pain-Expeller
pótléka

e g y  rijyónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint Só óv óts legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghűléseknél
l>e>]öizsöléskó|i|ien használva.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be* 
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üvoget
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R cbter ezégjcgyzemél ellniolt dobozba van csoma
golva. Ars uvogokbou 80 fillér. 1 kor 40 {. és 2 kor. 
és úgyszólván mindon gyógyszertárban kn|>bato. — 
Főraktár Tőrük József gyógyszerésznél. Budapesten. |

R  chler (jydgy32«rfára az „Arany oroszlánhoz’*. P :  ágiban, j
Lllob.n nru. Mlndfnnspl ... tküldr* (-*]

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent- 
‘ niártonban és Schönaich Viktor gyógyszertárában 

Znióváralján.

Jónak, a Job. 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban levi 
•sappan, szóda, por, s 'b  anyagoknál vászon és pánim 
ruhanemüek mosására, a ScMcht által újonnan feltalál'

mosókivonaf,

isszoiiydicEéret"
védjegyei,

•  ruha beásztatásár*.

Előnyök:
felére

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

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

matlan, am iért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

N é lkü lö zh e te tle n n é  v á lik  m inden  h á z ia s s z o n y  é l  
m o són őné l e o j e g y s z e r i k ís é r le t  u tán .

■ ■ Mindenütt kapható. ------

Schicht-szappan
„szarvas** v a g y  „k u lo s "

£ §  ^

549. sz.
1905.

Árverési hirdetmény.
Kömiöczbtlnya szab. kir. és föbányaváros 

tanácsa részéröl a városi képviselőtestület 
1904. évi 111. sz. a. hozott közgyűlési hatá
rozata alapján közhírré tétetik, miszerint a 
felsőbb hatósági jóváhagyás fen tartásával 
nyilvános Írásbeli versenytárgyalás utján a 
stubnyai A) üzemosztály 24 és 28 tag 11., 14., 15 
osztagaiban 1905. évtől kezdődő négy éven 
át nyerhető luezkéreg a tő vön eladatik.

Az ajánlati tárgyalás 1905. évi márczius 
hó 20-án reggeli 10 órakor Körmöczbányán, 
a városház üléstermében fog megtartatni. Az 
írásbeli lepecsételt és 300 kor. értékű bánat
pénzzel ellátott ajánlatok pedig, melyekben 
a felajánlott vételár számokban és hetükkel 
külön kiírandó és kiemelendő, hogy az ajánlat
tevő az árverési és szerződési feltételeket 
ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, 
legkésőbb í*. é. márczius hó 20-ig d. e. 9 
óráig a polgármesteri hivatalhoz mulhatlanul 
beküldendők.

A kikiáltási ár mellmagasságban kéreg
gel mért törzs darabszám után 29 cm.-ig busz 
(20) fillér, 30 cm. és azon felüli vastagságnál 
hatvan ((50) fillér.

Az árverési és szerződési feltételek a 
városi irodában, nemkülönben a stubnyai és 
turcseki erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy 
felszerelt és általában oly ajánlatok, melyek 
az árverési vagy szerződési feltételeknek meg 
nem felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek 
távirati utón, vagy melyek nem a kitűzött 
batáridőre érkeztek be, vagy melyekhez az 
előirt bánatpénz készpénzben vagy állami le
tétekre alkalmas értékpapírokban nem csatol- 
tatott, figyelembe nem vétetnek, el nem fogad
hatók és visszavettetni fognak.

Kelt Körmöczbányán, a városi tanácsnál, 
1905. évi február hó 28-áu.

A polgármester helyeit:

Backimum,
tanácsnok.

jepfryel
le g jo b b , le g k ia d ó s a h b s  enné lfogva  le g o lcsó b b  szappan. 

M in d e n  k á ro s  a lk a tré s z e k tő l m entes.
.... .......  M ind enü tt k a p h a tó i.......... .

Bevásárlásn ál különösen a r r a  ügyeljünk, hogy minden darak  
szappan a  „ S chicht*  névvel és a  fen ti védjegyek egyikére! 

legyen ellátva.

:  i i
Schicht György, Aussig

A legnagyobb g y á r a maga nem ében, az európai 
s z á ra z fö ld e n .

u j !

CooK $ Johnson
amerikai szabadalm. tyukszem-gyürüi.
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.

Ajánlok: T h o t t i a s  l i s z t  m ű t r á g y á t ,  sp ő d iu m - c s  á s V á n y s z u p e r fo sz fá to t ,
továbbá l ó h e r e - ,  
luezerna-földekre 
és rétekre fejtrá
gyának való és ki

tűnő hatású

Kívánatra használati uta
sításokkal és vegyi ele- 
mezési bizonyítékkal szol
gálok. — A vetés idejének 
beálltával vetésre alkalmas 

állam ilag ólom zárolt, 
turóczm egyei term ésűá r p á t , z a b o t , r o z s o t ,  büHH'ónyt, b o r s ó i,  l e n e s e i ,  b a b o t, 

ló h e r e -  é s  lu c z e r t ia n ta g o l.  h “ ! le n -  e's b o lh o j- f S J é í » w  g  a  b o n a -
■ jutányos napi árakon, m ;  i ö W j f  J l l U T  k ereslted é i-

SdtnUtbatup keserü v iz , reggelenként fél pohárral használva,
meglepően KJ'ors a nagyszerű sikerrel pótolja ottlion bármely évszakban a KAUESRADl 
és MARIEMiADI ivókúrát, gyomor- ós bélbajoklmn, úgyszintén elkövéredes, szlv- 
clliiíjnsodrís s azzal járó fulladásnál, sárgaság, máj- és lépdagnnntnál, ezukorbotegség, 
csúz és köszvénynél stb. — Az „Igmámlll" hatásosságában egyéb keserít vagy hashajtó 
ásványvizek meg sem közelítik és saját érdekében cselekszik, ki helyette mást nem fogad el. 
Utasítás mellékelve. Kapható: TOPERCZER SÁNDOR gyógyszertárában és SZENDE (í. 

csemegekercskcdésébcn. — Pflszétktlldés a forrástulajdonos Schmldtliauer I.ajos gyógyszerésznél Komáromban. — Nagy Üveg 50 Iliiéi1, 
kis Üveg ára 30 fillér. — Az egyedüli természetes keserüviz, mely kis üvegben is kapható.

kiadótulajdonos: Hoskóoíl Ferenojné. Magytr Nyomda Turóczsxont marion.
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