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

E
Euész évre 
Fél évre 
Negyed évre

l ö f i z e t é s i  á r a k :

Egyes szám ára 20 fillér.

8 kor. 
4 „
2 „

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.

Miért buktunk?
(A Slov. Tyfcil. keservei.)

II.
Mint igazsiígot felállíthatjuk tehát, hogy 

eltekintve a szavazatok átadása alkalmával 
elkövetett törvénytelenségektől, a választás 
eredménye nem fü gg  a hivatalos terrorizm ustól, 
vesztegetéstől és ita tástól, de függ főleg a m i 
intelligens embereink viselkedésétől és az előzetes 
szervezkedéstől.

Tisztességes intelligens emberek segít
ségével és a választási munkáknak előzetes 
jó felosztása mellett, mint például a kulpini 
kerületben, sikerülne megszereznünk a választó
kerületek többségét. A szavazatok átadásánál 
elkövetett törvénytelenségek, terrorizmus, vesz
tegetés s itatás daczára is.

Egy kis kivételt megengedek: tudniillik 
vannak kerületek, melyekben az. intelligens 
emberek tömegei sem biztosíthatják a mi 
győzelmünket, ilyen kerületek pl. a felső és 
alsó turóezi, hol az egyikben a németek s a 
másikban pedig nemesek, vasúti munkások, 
tisztviselők és zsidók túlsúlyban vannak.

A választás eredménye a mi intelligens 
osztályunktól és az előzetes szervezkedéstől 
függ. A szentmiklósi, alsókubiui, stomfai, 
szentjánosi, szeniczi és nagyszombati kerületek 
csak a szervezkedés hiányában és ném ely  tót 
intelligens elemek piszkos maguktartása követ
keztében estek el. Ezekben a kerületekben 
győzött: a terrorizmus pálinka és vesztegetés. 
Ezekben a kerületekben komisz módon ugrottak 
meg a mi „bajnokaink" a küzdőtérről a 
kongnia miatt, az elkényeztetett has fékez- 
hetetlen étvágya — risuin teueatis amicil — 
„egyházi számadások és iskolai fiuk magán
oktatása" miatt stb. Magától értetődik, ilyen 
alávaló pásztorok után, akárcsak megvadulva, 
a hívek egész serege is tódult az ivás után 
(„Ha a plébános ur eszik-iszik, mért nem 
élvezhetne a paraszt is?“); pén z  után („Ha a 
plébános ur félti a kongruáját, avagy a honvéd- 
akadémiát, mért nem fogadna el a paraszt 
egy százas bankót, vagy legalább Ígéretet 
arra nézve, hogy fölmentik a fiát a sorozás 
alól?"); tódult a nép a terrorizm us elöl („ H a  a 
plébános u r  az elm ulasztott egyházi szám adások  
m iatt fél a  büntetéstől, hogyne félhetne a paraszt 
az udvarában található piszok miatt?"); a 
kolompos telt hassal és telt zsebbel ott ugrán
dozott elül s utána a részeg cselédség tízesek
kel, százasokkal! Undor fogja el az embert 
ily kép láttára 1

És miért történt, mikép történhetett a nem
zeti ügytől való ily tömeges megugrás, 
minőket az utolsó választásoknál tapasztal
hattunk? Véleményem szerint ez azért történt, 
mert a mi politikai pártunkban nincs elegendő 
nyilvános ellenőrzés, nincs elég szigorúság.

A lapokban kellene közzé tenui mindazok 
neveit, akik tótoknak adván ki magukat, tét
lenül, vagy ellenségesen viselkednek velünk 
szemben a nemzeti élet nyilvános tanúsításának 
bármilyen alkalmánál. Közzé tenni sértő meg
jegyzések nélkül, hogy mindenki, ha a fajához 
való hűség egy szikrája is van még benne, 
megmagyarázhatná neki eljárásának okait.

Senki se mondja nekem, hogy vaunak 
oly okok is, melyek föl nem hozhatók a nyil
vánosság előtt, ilyenek nincsenek 1 Vegyük

pl. a Tiszaistákat: ha paktumot csiuálnak 
valamely jelölttel, ezt nyilvánosan teszik. 
Csak azok félnek a nyilvánosságtól, akik saját 
személyes érdekükben és saját hasuk érdeké
ben cselekednek. S elvégre, a legszélsőbb 
esetben nyilatkozzék mindegyik ilyen a párt 
végrehajtó bizottsága előtt, mely a választások 
ideje alatt mindig tevékenységben, készenlét
ben van. Aki meg nem magyarázza eljárását 
és nyilvánosságra hozza, hogy az reá nézve 
Hekuba, úgy amúgy sincsen ok tűrni ilyent a 
pártban. Sőt egyenesen bűn ez ! Mert ha tudom, 
kicsoda a megbízhatatlan, nem fogok reá 
támaszkodni, gondoskodom egy megbízhatóról; 
könnyebb harczolni tiz biztos ellenség ellen, 
mint támaszkodni a harezbau egy bizonytalan 
barátra, a tunyaság vagy semminemű ellenőr
zés még rosszabb a legszigorubbuál is, mert 
ha észrevétel nélkül megbocsátjuk az egyik
nek az ő botlásait, a legközelebbi alkalomnál 
már meg kell bocsátaui azokat tíznek is stb. 
Egy rühös juh egész nyájat ront el, azért ideje
korán ki a rühösökkel!! 1

Ha jövőben győzni akarunk, idejekorán 
kell készülnünk a harezhoz; s ki kell küszöböl
nünk magunk közül azokat, akik az utolsó 
választás alkalmával nyilván személyi okokból 
gyalázatosán ugrottak meg a nemzeti ügytől, 
akik szomorú vereséget szereztek meg nekünk 
s akiket már rég kikorbácsolni kellett volna 
a pártból.

Ne szidalmazzuk a népet; az sajnálatra 
méltó, vezérek nélkül van és soká lesz még 
tehetetlen, de igyekezzünk összeállítani biztos, 
megbízható, becsületes emberekből való harcz- 
vonalat és bátor vezéreket, intelligenseket és 
szervezkedjünk.

Hazugságok.
„Calumniaro audactor, aliquid sompor haorot." 

Ezt a jelszót választották nemzetiségi izgatóink ogyik 
ádáz fegyyerükül, amcllyol a külföldön folytatják a 
magyar nemzet ellen dicstelen harezukat. S mikor aztán 
kellő hangulatot keltve hazugságaikkal a külföldön, azt 
mint a külföld véleményét tálalják sajtójukban tót olva
sóik elé.

Ilyen porfid közlemény látott napvilágot a minap 
a Slov. Tyzd.-bon „Egy pap Uzenote a tót katoliku
soknak" czimo alatt, amelyet itt szószerinti fordításban 
közlünk olvasóink épüléséro és ajánljuk az illotékos ható
ság jóindulatába, mórt mi már elérkezettnek látjuk azt 
a napot, amikor e doinagog, izgató lappal végre vala- 
hára rondot kell csinálni, vozérczikkiróját pedig oda- 
küldeni harmadiknak a Voszelovszky és Válások hajlé
kába. Trés faciunt. . .

A kérdéses czikk igy hangzik:
Az „Uj élet" cseh katolikus folyóirat 1. számában 

idöszorü az „Ehrhard üzenete az elnyomóit tótoknak" 
czimü tót czikk, melyben az iró nevezett kitűnő tudósnál 
tolt látogatását írja lo. „Meglátogattam öt", Írja rövid 
bovozotés után, „cgyizben az ö magánlakásán". Kéte
lyeim voltak bizonyos történeti kérdésekben, mentem 
tehát fölvilágositást kérni tölo.

Éppen az Íróasztala mellett ült a dolgozó szobájá
ban s olvasott. . . . Midőn már megnyugtatott a kérdé
seimre adott válaszával, kérdozösködni kezdott a magyar
országi egyházi és politikai viszonyok felől. Azután infor- 
mác/.iót kért a tót viszonyokról. Erre rövid esen lefestettem 
előtte politikai rabszolgaságunkat, a magyar izácziót, a 
népnek elmaradottságát; beszéltem neki a m i hierarchiánk 
pogányias gondolkodásáról a nemzetiségi kérdésben s el
árultam neki azt is, hogy a magyar elöljáró miként

kobozták el tőlünk, klerikusoktól az összes tót könyveke t, 
melyekből titokban előkészültünk a mi pályánkra, — még 
az ártatlan szentbeszédeket is, a szótárakat s Kempis Tamás 
tót fordítását. (Mennyi hazugság ogy pár szóban ! Ref.)

beszédem alatt az ö nagy, élénk, átható szemei 
csak úgy szikráztak a jogosult harag- s felháborodástól. 
Megfigyeltem, mily gyorsan lélokzctt s mily erősen vert 
a szive szélos mellében, midőn rám nézett, amint könybe 
lábadt szemmel az elöljáróink keresztényiében eljárásá
ról beszéltem előtte. Hiszen eltiltottak minket a tót 
olvasástól, habár tudták, hogy az iskolákban soha egy 
tót szócskát sem hallottunk s a hit igazságait kell men
nünk hirdetnünk a tót népnek! Még be som fejeztem 
mondanivalómat, hogy mi, minden tilalom daczára, igenis 
olvasunk tótul s hogy a könyveket a fehérneműbe, sőt 
még a czipökbe is eldugdossuk, midőn ö bolevágott a 
beszédembe s a , élyen megrendült ember tüzével 
igy szólt:

— Nos, barátom, liigyje el nokem, hogy na '• laki 
nekem tiltaná meg, hogy képezzem magam az anya../el- 
vomben, olyan embert képes volnék széttépni. Az én 
anyanyelvem a franczia, mert Francziaország határán 
születtem, de ha ezt az én anya nyelvemet valaki úgy 
tiporná, mint a magukét tiporják, forradalomnak kellono 
kitörnie. A maguk elöljárói az ő brutalitásukkal vét
keznek nemcsak Krisztus szelleme ellen, nemcsak az 
egyház érdekei ellen, hanem az ép ész, a természet 
ellen is. Itt látja az én könyvtáramat. Nagyobbrészt 
franczia könyvek azok. Csak merészelné valaki elko
bozni tőlem a könyveimet! Majd látná ő, milyen követ
kezményei lennének annak.

Ehrhardnak tényleg franczia vér forr az ereiben. 
Tüzes, szangvinikus s jellemzi őt a franczia gondolko
dók általános tulajdonsága, akik eszméiket azonnal reali
zálni is igyekszenek, akár forradalom utján, ha másként 
nem lehet. Nekünk tótoknak leginkább az hiányzik: 
bátor, rendülotlon föllépés az igazságért és általában 
azokért az oszmékért, melyek a lelkünket hevítik.

Ehrhardnál azonban a forradalmi szellem össze Yan 
kötve tudományos, reálszellemmel. Amidőn az ö jellem
zéséhez a „forradalom" szót használjuk, vegyük azt a 
legmagasztosabb, yégképon nem mindennapi értelemben. 
Tudományok által kell lennünk erősöknek az igazság 
ellenségeivel szemben, igy szólt hozzánk, igy nevelt min
ket. Nekem pedig különösen a telkemre kötötte, hogy min
den lehetőt kövessek el a fiatalabb tót papság szervezése 
tekintetében, melynek a legfőbb tényezőjévé kell majd válnia 
a leiyázolt tótságnak a kultúráért, haladás és szabadságért 
vívandó harczáoan. Ehrhard Uzonoto, melyet nekünk 
hagyott, a z : „Logyetek forradalmárok a szó nomes ér
tőimében és a nomzetért való harezban — jóval gyözzó- 
lok le a rosszat!“

Hamis, hazug jelszavak és lobogók alatt küzd az 
egész nemzetiségi sajtó s innen van az, hogy a kérdés 
megoldásának módja nem található meg. Avagy talán 
nem is igen korosik valami komolyan V Mert hiszeu ha 
ezt a megoldást megtalálnák, akkor uj hamis jelszava
kat kellene koresni, sőt már korosnok is s a hazafias 
szellemben irt Slov. Nov. igen helyesen és talpraesetten 
ir ezekről az uj jelszavakról.

„Minden elkopik a világon, írja egyik czikkébon. 
Nomcsak az anyag, hanoin az eszmék is, a jelszavak is. 
Ami egy pár év előtt még hovitöleg tudott hatni az 
emberek elméjéro, az emberi szivokre, az manapság nem 
indít meg többé senkit. Természetes dolog, hogy ama 
régi jelszavak, ama régi eszmék, molyok többé nőin 
hatnak, olvotvo szoktak lonni az ócska lim-lom közé s 
fid lesznek találva újak, melyek lényegükben ugyanazo
nosak az elvotottokkol, azonban uj köntösbe vannak 
öltöztetvo, hogy egyideig hassanak. Imigyen változik 
minden a világon, nomcsak a szomélyok csinálnak he
lyet ogymásnak, de a jelszavak is. Ami már elkopott, 
az helyet enged az rajnak, az üdének,



Turóozszcntmárf ónban is fájdalmasan tapasztalták, 
hogy az általuk hirdetett jelszavak, elvek, eszmék hova
tovább jobban s jobban kopnak. S mentol jobban kop
nak. annál kevésbbé hatnak, annál kovésbhé vonzanak. 
Voltak idők, midőn a tót kerület eszméje, miként a 
szikra hatott, igaz, hogy csak rövid ideig. Ez az idea 
rövid idő lefolyása alatt kiélte magát. Manap már csak 
történetben találjuk a nyomát. Ezután jött a lót nemze
tiség elvo és a nemzeti jogok követelése. Ez az idea 
hosszabb ideig élt, hosszú ideig lehetett vele agitálni. 
De végre lejárta magát. Ez is elvesztette vonzó erejét. 
A tót nép átlátta, hogy a magyar nemzetben nem 
lehet alkotni külön jogokkal, oly politikai kivált
ságokkal felruházott nemzetet, mely előjogok ellenkez
nek a politikailag egységes nemzet elvével. A tót nép 
átlátta, hogy Magyarország, a mi kedves hazánk, csak 
úgy képes felvirágozhatni, emelkedni, hogy ha összes 
lakói egy feloszt hatatlan e g y -'■ got fognak alkotni, midőn 
mindnyájan istápolni, segél; >zni fogjuk a közös haza 
közös érdekei'. Átlátta a tót nép, hogy ha közös ha
zánkban lakozó nemzetiségek különleges, szoparatiszti- 
kus czélok után kezdenek hajszolni, ha oJkülünküdni 
fognak egymástól, el leend temetve a politikailag egy
séges magyar nemzet elve s igy a lót nép hova tovább

Tiineo D anaos...
A minap említettük, hogy egy ellenzéki lap mint 

valami nagy vívmányt üdvözölte a tiz főből álló nem
zetiségi képviselőcsoport azt a határozatát, hogy tanács
kozási nyelvéül nem a német nyelvet, ahogy tervezve 
volt, hanem a magyar nyelvet választotta. Elmondottuk 
véleményünket is. Egy másik csikkünkben a 1 lód2a 
Milán furcsa dolgaival foglalkoztunk. -— a lég furcsábbat, 
azonban most közöljük. llod2a Milán magyar czikkelyt 
irt az „Egyetértésibe „A vetélytársaku czime alatt, 
melyet a lap szerkesztősége * alatt igy vezet he: A czikk 
szerzője lót nemzetiségi programmal megválasztott kép
viselő. Bár nagy szimpnlliiával ir a függetlenségi politi
káról, mégis szükségesnek tartunk megjegyezni annyit, 
hogy a függetlenségi párt összes programmponljának 
mintegy levegőjét, alkotja, hogy „minden polgár, ki e 
nemzet kötelékébe tartozik, joggal nevezhesse magát a 
nemzet tagjának." (Szork.)

Maga a czikk pedig ok képen szól: „ A  nagy küz
delemnek első felvonása lezajlott; a választások óta — 
melyekről mindenki joggal feltnhotto, hogy a kritikus 
helyzetet tisztázni fogják — már másfél hónap múlt el

F e l v i d é k i  H í r a d ó
nyújt hazánknak a bizonytalan jövő minden esélyével 
szemben. Politikai jogot és szabadságot az ország egész 
népének: ebben látom én az államfontarlás feltételét, a 
nemzet boldogulásának nyitját, nagyságának és hatalmá
nak legfontosabb tényezőjét. Az a leghatalmasabb állami 
erő, melyet a jog és szabadság bírása ad az egyes pol
gároknak. Íme, a rejtett, a hatalmas tényező.

És ha a tüggeilenségi eszme, illetve ennek végre
hajtó szerve, a függetlenségi párt, melynek csak a 
demokrácziában van igazán jövője, a tradiczióban meg
gyökerezve! és a modern korhoz simulva, most valóban 
emanczipálni képes hazánkat, ha felszabadítja, szervezi 
az összes lekötött politikai, gazdasági és társadalmi erö.i 
kot, akkor én a másik votélytárstól hazámat, nem féltem. 
Mert Ausztriái a demokrác/.iában és haladásban meg
előzni nem nehéz, csak akarat kell hozzá, meg egy kis 
politikai következetesség és őszinteség.“

Eddig a IIod2a Milán czikko. Igaz, hogy körül
belül — do csakis körülbelül! — ugyanezeket hirdeti 
Hod2a Milán a maga lapjában, a Slov. Tyzd.-hon is. 
Csakhogy inig az Egyetértésben a tősgyökeres függet
lenségi pártnak udvarol s igy quasi magyarnak vallja 
magát (bár a llod2a név olyan fogalom, amely a magyart 
kizárja), addig a saját lapjában a lót halinák uralmátmég mindig útvesztőben vagyunk. Azon tapasztalatok.

jobban s jobban elkülönítette magát a nemzetiségi Mii- "ínyeket a választások óta sajnosán szereznünk kelleti, sürgeti s bár ily anifibikus politika mellett meglehetősen 
zók törekvéseitől, akik minduntalan n politikailag egy-j w l > '"'CT elmélkedésre serkentsenek a nemzőt kUzilul-1 pikáns is  érdeken s u Bdcsre, Ausztriám is  a votély- 
séges magyar nemzet elvének aláásására iparkodtak. {mének kiszámít katlan esélyei felől. Nem hiszem ugyan,! társságra vonatkozó fejtegetések fülbemászók, mi mégis 

Hogy a lót nép a maga egységében soso tudóitIIlusj' * '"agyar nemzet okbíll n liarczljél, melyei av. „ régi Timoo Danaos . . .  félő mondást liangozcaljuk a 
lelkesedni a pánszláv áramlat eszméiért, elveiért, ennek | ,,|le"lél "'egr»S»»lt atavisztikus rendszerével szemln-n j Uudiával és az egész nemzetiségi párttal szemben s 
világos bizonysága egyebek kezelt a lefolyt országos [ U11 vlv""‘. legyózvo os megalázva korUljUn k i: | mindenkit, aki netán ellelojtolle volna, a Széli szavaira
választások eredménye. A nemzetiségi programmal föllé- j vetauenjrkuk szorint számítanunk kell nemien oslic- j „mlékeztetllnk, aki az általános szavazali jég behozatalát 
pett jelöltek mind nlltt megbuktak, daczára annak, hogy , üí2"1 “» osiiolíiséggel is, hegy látatlan-1 _  meri, ha burkoltan is, orröl van a szó a llodza czik-
érdekükben egyesek erős iigiiác/.iót fejlettek ki. Nem sogi- 
tett azagiláczió, nem segítettek az elvek, miután a tót. nép

bán settenkedő aspirácziók véget vetnek a kUzdeloinnok, 
mielőtt a sors e perben államiságunk javára dönteno.

sohasem tudott azokkal megbarátkozni s nem is barátkozik I Az igy alakuló helyzet felölt elgondolkodva, fel 
meg soha I A lót nép sehogysein tudja felfogni, miért kelljen merül elöltem egy kérdés, megfejtést követelve: Eldön- 
neki különleges nemzetiségi képviselőket választania, midőn, J tollon küzdőiéin után — politikusok nyelvén szólva: át- 
mint a magyar nemzet tagja, minden tekintetben egyenlő; meneti berendezkedés esetén — miképen alakul majd 
jogokat élvez. A tót nép sehogysein tudja felfogni, hogy ! hazánk viszonya a bécsi birodalmi tanácsban képviselt 
a különleges nemzetiségi képviselők választása által országok egészéhez ?
miért kellene megrendíteni a nemzet egységét s gyön
gítenie az ő erejét, midőn az egység megingatása s a 
nemzet gyöngilése fenyegeti a magyar állam hatalmát, 
tekintélyét és jövőjét.

A mostani választások sikertelensége a turóczszont- 
mái'toni urak szómét is fölnyitotta, akik inanap már 
átlátták, hogy eddigi programijuk, eddigi jelszavaik és

A felvetett kérdésre nem az absztrakt államjogi, 
sokszor szofizmatikus bülcseség sarktétcloibun keresőin 
a feleletet, mert ott, a nemzet reális életének megfelelő 
megoldást alig találnék. Másutt keresem. Tudom, hogy 
az államok és nemzetek életében van egy más tényező, 
melyet az absztrakt politikai tudományban kodifikálva 
nem találok, de amely tényező a nemzetek sorsának

kelyében — a süléibe való ugrásnak mondotta. Igen, 
ebbe a süléibe csalogatja llodza a most, ni.'gszaporodoít 
függetlenségi pártot, hogy aztán a maga tél halmaival 
csch-tóL uralmat alapíthasson.

itizony mondjuk, Hod2a Milánnak nincs mit keresnie 
az Egyetértés hasábjain s a függetlenségi párt padjai közt!

Levelezés.
Mélyen tisztelt .Szerkesztő Ur I

Nagyc.8cpc8ény, 1905. uiárc/ius lá  t

Bátor vagyok tiszteletid a f. hó 12-én tartott, 
gazdaköri gyűlés lefolyásáról a kővetkezőkben ér* esi len i : 

A Nayycse.pcsény és vidéki gazdakör í. hó 12-én
elveik végkép élesztették vonzó erejüket s igy el velük. I intézésében borzasztóan hatalmas alapvető. j tartotta 4 ik rendes ovi közgyűlését nagyszámú tagok
Ma már nyíltan bevallják, hogy a „nemzetiség* kifejezés j Lgy láio.u tudniillik, hogy akármilyen szoros vagy í jelenlétében, Vladdr Károly nagy csepcsényi földbirtokos 
hamis, ám ezideig mindig s mindenütt a nemzetiségi laza, akármilyen természetes vagy mesterkélt legyen a elnöklésével, ki röviden megemlékezett az 1904. év
alapon munkálkodtak, tehát saját bevallásuk szerint közel jövőben Ausztriával való kapcsolatunk, a kél állam 
hamis alapon. A lót nép élénk elméje ezt már rég át- i mimlcn esetben vetélytárs gyanánt lóg egymással szembe 
látta s azért el sem fogadta ezt a hamis alapot, hanem | kerülni. Yclély társi viszonyba jutunk Ausztriával a poli-

lefolyásáról, kérve a tagokat, hogy a kör iránti szere- 
telüket továbbra is megtartsák, egyszersmind jelenti, 
hogy a kör törzsvagyona körülbelül 800 korona. Kasain

haladt olyan utón, mely ei hazafiasán érző szive jelölt ki. *ikai súlypont dolgában, velélytársak leszünk a mező- .Samu pénztárunk előterjeszti az 1904. évi számadásokat.
Midőn tehat a régi jelszó többé már nőin tud halni, I «azdasági és ipari termelés produktumainak elhelyezése, 

újat kell kitüzui. S amint gondolták, úgy cselekedtek is .! értékesítése dolgában; velélytársak teszünk a dinasztia 
a  nemzetiségi pártnak mától fogva a „lót nyelv" lesz a I ’ásolása dolgában, végre velélytársak leszünk az 
jelszava. Mostantól fogva a Jiarcz tehát a tót nyelvért i a**aln‘ bármely irányú kifejlesztésében, azon anta- 
log folyni. Kérdezzük azonban, ki ellen kell vívni a gonizmus fdy'án, mely közlünk természetszerűleg fennáll, 
harczol Magyarországon a tót nyelv érdekében? a í ^ u ílbban az esetben is. — sőt abban talán még 
magyarok ellen? Hiszen ezek szívesen tanulnak tótul, . ‘^ b  — ha egy bravúros kardvágás oldaná meg jelen
esük hogy megérteni tudhassák magukat a túl néppel,' ll‘n' krízisünk csom óját,- -  tehát a.z ugynevozett végleges
ezt mindenütt tapasztaljuk, ahol magyar és tót községek lllt‘£°Más esetén is — velélytársak leszünk. Vtítólytársak, 
határai érintik egymást. Avagy a politikailag egységes I az állam bölcsek írásaiban mondva van, hogy az
magyar nemzet ellen? Hiszen ezt a politikailag egységes ! orösel,b lo8$ózi a gyengébbet.
nemzetet a nemzetiségi törvény hozta léire az ország-j Szemmel tartva tehát az állami életnek azt a roj-
gyülésen, mely törvény minden nemzetiségnek biztosítja j lGlli migyon mélyen fekvő tényezőjét, szinte aggódva 
nyelvének szabad használatát. Avagy az egyházi haló-' kérdem, hogy a mi államunk lesz-o annyira erős, hogy 
sagok ellen keli vívni a harezot a tót nyelvért? Hiszen kiírjon minden rázkódtalást, induljon ki az akár kívül- 
csak mindenütt a nép nyelvét használják a templomok- j ‘ól, akár belülről; van-e a nemzet testében felhalmozva
han. Avagy a polgári hatóságok azok, melyek kiirtani 
akarják a tót nyelvel a világ sziliéről? Távolról som, 
hiszen az összes hatóságok a néptől az ö nyelvén fogad
nak el panaszokat, soha senki sem volt elvetve azért, 
hogy nem tudott magyarul. Eszerint tehát a „tói nyelv" 
uj jelszava, habár az első pillanatra ügyesen kieszelve 
latszik, lelek nélkül való lest, leljoseu alapítóikul

annji energia, amely képes lesz hazánk függetlenségét 
úgy politikai, mint gazdasági téren biztosit:mi, ha majd 
-  különösen a gazdasági téren - -  a inainál válságosabb 

idők következnek be.
Független csak az az állam lehet, melynek polgárai 

függetlenek. .Szabad csak az a nemzet lehet, melynek 
minden tagja szabad, valamint az államnak anyagi ei

czelnelküli, melynek semmiféle jogosultsága sincsen, j teljességét is csak az (.'gyedeknek, mint nz államot al 
minthogy a tót nyelvet, a tót nép nyelvét senkisem | kóló elemeknek anyagi orejo eredményezheti. A nemzet

A kör 210.00 korona bevételével szemben öl'üi) korona 
kiadása volt. A közgyűlés, jegyzőkönyvi köszönet nyilvání
tása mellett, a pénztárunknak a felincnlvényt megadta.

Vladdr Károly elnök úgy saját, mint többi tiszt- 
társai nevében, miután megválasztatásuk, illetve meg
bízatásuk lejár, a viselt állásról lemond s felkéri a kör 
nevében Kwiczky Imre földbirtokost az uj választás 
vezetésére. Reviczky Imre elfoglalván az elnöki székel, 
ecseteli a regi tisztviselők buzgó és sikeres működését 
s ezért nekik a kör nevében köszönetét fejez ki, mely
nek végeztével, a közgyűlés viharos éljenzése közö.l, 
egyhangúlag a régi tisztviselők és pedig Vladdr Károly 
elnöknek, ilj. tíasko Gyula titkárnak és Kasuba .Samu 
pénztáritoknak választatlak meg. Az igazgatóságba he
választattak : Buda József, Bertsch Odó, Kasuba János, 
Reviczky Imre, itj. Reviczky Gábor, Kontsek Gábor, 
ilj. Kontsek Károly, Obueli András. Vladár Gábor és 
Vladár János Sándor. A számvizsgáló bizottság elnöke 
Jidszloczky József lett. Markoviczky Lajos, Kontsek 
Dávid rendes- es Vladár József, Vladár Sándor póttagok
nak választattak meg a szánmzsgálóbizotlságba.

Vladdr Károly, az újonnan megválasztott elnök, 
helyét elfoglalván, úgy saját, mint a többi megválasztott 
nevében halás köszönetét mondván, bejelenti, hogy a 
F. M. K. E. turóczinegyci választmánya volt oly kegyes

támadja. Hiszen a tói folyóiratok egesz tömege jelenik s^uverciiitúísái pedig csak akkor látom igazán nemzeti-1 ^  koronát a kör ezé íjaira folyósítani. A közgyűlés 
meg, ezer meg ezer tót olvassa azokat. A tót könyvek *'ok ős 'gazán szuverenitásnak, ha mindenki, aki e. I'*)- Justh György főispánnak, a F. M. K. E. luróczmegyei 
ta sok ezer példányban nyomatnak es szétküldeinek a "vmzot kötelékébe tartozik, joggal nevezheti magát iv választmányának, jegyzőkönyvi köszönetét lejez ki, mely
iól vidékeken. 11a valaki a lót nyelv ellen áskálódnék 
Magyarországon, vájjon lehetséges volna-e ily valami ?

Altatja ezt a lót nép elénk ehmje és az ö haza- 
liasan gondolkodó szive éppen úgy nem veszi he a 
turoczszeiuuiártoni irány uj jelszavát, amint mostanig 
som fogadta be az eddigi warioni jelszavakat.

nemzet tagjának. Lgy bölcs állampolilikának kötelessége határozatot f. hó 14-eu Vladár Károly elnök, Reviczky 
ezt a szuverenitást lén tartani. A függetlenségi párt, Bitre és Hada Józsel tagok jegyzőkönyvi kiirat alakjában 
mint a magyarság cxokuiiv-orgánuma, most az előtt “diák át ilj. Justh György főispánnak, 
a feladat előtt áll, hogy Magyarország állami létét a A közgyűlésen Bertsch Uttó gazdasági szaktanát 
megalkuvást nem ismerő demokráczia alapjaira fektesse át. ^  a kör tagja indítvány ozza, hogy a gazdakör próba- 

11a jelenlegi krízisünk moghuzza az ország vágya- képen moszezzon földeket s ismortoUo a moszuzés hasznát, 
hozásának eme kielégítését, akkor legyözhetlen fegyvert I fontosságát. Beszédének hatása alatt a kör elhatározta, 
ad ez ország népének kezébe és megbízható panacoál J hogy a következő tavasszal ilyen próbákat fog inog koz-
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dőlni. Indítványozza továbbá, hogy miután a gazdakör 
birtokosai legelőkben szűkölködnek s ezért a tavasz 
beálltával kénytelenek növondékmnrháikon túladni, 
köröztessék a tagok közt egy aláírási iv, ki mennyi 
állatot óhajtana az 1906. óv tavaszán egy közös havasi 
bérlegelöro íolhajtani. Kunok csatolásává! egy kérvény 
intézi essék a magas kormányhoz, egy turóczmegyoi köz- 
alapítványi birtokon levő havasi legelő elnyerése s egy 
felépítendő havasi istálló elnyerése iránt. Kzen indítvány, 
a további teendők végzése iránt, az elnökségnek átada
tott. s Bertsch Oltó tanárnak bálás köszönetét mondott a 
nagyon (ontos tlgy szőnyegre hozataláért és ismortotésoért. 
Több kevésbbé fontos természetit Úgy elintézése után a 
gylllés véget ért.

Itt. emlékezem meg arról az örvendetes körülmény
ről, hogy a F. M. K. E. által Nagycsepcsényhon lélesitett 
népkönyvtár az 190-1. év végén 216 kötetből állott. Az 
elmúlt évben 65 olvasó 460 kötetet veit ki.

— Ifj. Saulit! Gyula.

H Í R E I N K .

— Országos Magyar Szövetség. A gróf Esteiházy 
János íőrondiházi tag olnökloto alatt már eddig is országos 
tényezővé fejlődött egyesület, molya nemzetiségi kérdési
nek ébrentartásával és a magyarság tömörítésévé] az 
„többi választások alkalmával is életrevalóságának fényes 
ji-lét szolgáltatta, holnap, vasárnap délelőtt Budapesten 
választmányi Ülést tart. Ennek tárgyai lesznek 1, Alyc/.ió 
a magyar nyelvnek a népiskolai tanulók közölt való 
terjesztésére. 2. Akczió a magyar nyelv tanítására vonat
kozó törvényjavaslat érdekében.

— CeliulOSOgyár Zsolnán. Zsolnáról Írja levele
zőnk, begy ott komolyan foglalkoznak egy celluloscgyár 
alapításának eszméjével. A mozgalom élén Bulla György 
árvái alispán cs Murin Antal námesztói gyógyszerész 
állanak. Ugyanazok, akik annak idején a turóczszent- 
mártoni collulosegyár megvétele iránt is érdeklődték. A 
szervezési munkálatok már javában folynak és mint 
halljuk. — de egyelőre fentartással közöljük — részes 
ezekben Nocsasz Tamás is, a turóczszent mártoni colluloso- 
gyár műszaki igazgatója. A gyár alap'fásához szükséges 
löké már együtt van cs igy, ba a hir való, legközelebb 
bővebb részletekkel is beszámolhatunk.

— Márczius 15. Ruttkán. A Ruttkai Daloskör !
igen szép lotolyásu hazafias Ünnepséget rendezett í. lió 
18-áu, szombaton este Ruttkán a vasúti éttermekben, 
amelyeket a közönség zsúfolásig megtöltött. A daloskor 
tagjai állal előadott Ilymnus után Nemes, Barna a kassa- 
oderbergi vasút állomástönöko tartott hatásos beszédet, 
amelyet zajosan megtapsoltak. Hellor: Alföldi buesu-
liangok czimll zenemüvét H allasz  Ödön mérnök játszotta 
bcgedlln, még pedig valósággal oly művészi készültség
gel. mely mindenkit meglepett. Zongorán kísérte Saayer 
Irma diszkrétül és összlmngzóan oly sikerrel, hogy a 
közönség mindkettőjükéi hosszantartó tapssal jutalmazta. 
A remete czimll költeményt Jurcsó Irma szavalta öl nagy 
hatással, majd Fest Ottó Gaál magyar ábrándját játszotta 
el zongorán, nagy tetszés között. Boldis Nemzeti JJaldt 
adta elő ezután a daloskör, lelkes hangulatot keltve. Ezt 
a dalt Kafenda Frigyes, a d loskör buzgó elnöke kisérte. 
Farkas A vén czigány melodrámáját Zdborszky Ottó 
szavalta Fest Olló zongorakisórolo mellett. Mindkettőjük 
megérdemelt tapsokban részesültök. Végül a Szózat ol- 
éneklesével a szép ünnepély végei ért. a  fiatalság azon
ban csakhamar tánezra perdült és lánozolt reggelig. Meg 
kell még emlékeznünk Nayy Lajos müvezolöhelyoitos 
igen jól sikerült allegorikus krétarajzáról, mely a szabad
ságot jelképezve, nagyban emelte a hatást és megfelelő 
hátterűi szolgált az clöadóomelvényen. őszinte elisme
réssel adózunk a ruttkai.daloskürnek, Kafenda Frigyesnek, 
a kör elnökének és a buzgó karnagynak, Paul íny i 
Gábornak a sikerült ünnep rendezéséért.

- Kinevezés. A íüldmivelésltgyi m. kir. miniszter 
Bertsch Ottó megbízott gazdasági szaktanárt valóságos 
gazdasági szaktanárrá nevezte ki. Boriséit Ottó tanár 
immár évek óta nemcsak mint a znióváraljai állami 
tanítóképző intézet tanára és gazdaságának vezetője, de 
mint. gazdasági szakférfiú is oly élénk és hasznos munkás
ságot fojt ki, amelynek eredményét gyakorlatban is lát
hatjuk. Megyei gazdasági fejlődésünk érdekében kifejtett 
fáradozásai széles körökben találnak elismerése-e. Ennek 
egyik megnyilvánulása a mostani előléptető kinevezés 
is, mely az egész vármegye gazda közönséget örömmel 
tői ti el. Reméljük, hogy buzgó munkásságával és annak 
eredményeivel még sokszor lógunk találkozni.

— Boldog trencsóulek. A „Trencséni Társaskör** 
minap tartott közgyűlésében 20 polgári és 6 katonatiszti 
választmányi tagot választoltak, az alapszabályokban 
megállapított 20 tag helyett, nyilván azért, hogy a

katonatiszteknek is juttassanak helyei a választmányban, 
amit csak dicsérni lehet, még akkor is, ha ezzel az 
alapszabályok egyik kevésbbé fontos pontja figyelmen 
kívül maradt. De hát Trencsénbcn ellenzék van s ennek 
minden áron ellenzékieskednie kell, még a jó egyetértés 
koczkáztalásával is. A választás ellen íolobbozést nyújtottak 
1)0 a belügyminiszterhez, aki az elkövetett formahiba 
miatt alkalmasint a felebbozöknok fog igazat adni s a 
választó.--! megseiemisili, de hogy ez az eljárás a trencséni 
polgárok és a katonatisztek közötti jó egyetértés szilárdí
tását s a társadalmi élet íel|< milliósét fogja-e ered
ményezni, az legalább is kétséges. Boldog trencséniok, 
akik ráérnek „do Inna caprina" vitatkozni s nem 
szívesen látják azokat a számfek-íii választmányi tagokat, 
mikor másrészt arról panaszkodnak, hoiry a trcncsénvár- 
megyei természettudományi egyesület minapi köz
gyűlésén mindössze nyolez tag jeleni meg. A mi kis 
városaink intelligens polgárságának, különösen pedig a 
magyarságnak a tömörülésre kellene törekednie, cin Ivett 
azonban a széthúzást keresi s ez nem jól van igy, akár 
Trencsénbcn történik ez,,akár pedig másutt.

~  Villámvilágltás, Perszó nem Turóczhan, hanem 
Liplószonlmiklóson lógják a vasútállomást villáin rilágilás- 
sal ellátni. Mint levelezőnk Írja, a kaSs.i-oderbergi vasút 
igazgatósága már meg is kötötte a szerződést az ottani 
villámvilágitási vállalattal. Az állomáson 8 ivfámpa és 
121 izzó lámpa í«>g égni, amiért a vasúttársaság évi 
7000 koronát fizet a vállalatnak. Ideje lenne, ha a 
ml lkai vasútállomás is kapna már villámviiágitást. 
Ruttkán a kassa-oderbergi vasútnak van saját viliám- 
világilása és úgy tudjuk, hogy a kassa-oderbergi vasul 
nem az a társulat, amellyel a villámvilágilás méltányos 
átengedése, tárgyában megegyezni nem lehetne.

— Szioielöadás Ruttkán, A ruttkai állami elemi 
iskola tantestülete f. évi április hó 1-cn este a vasúti 
étteremben felállított színpadon szinielöadást rendez, amely 
iránt már most élénk érdeklődés nyilvánul. Előadásra ke
rülnek Murainak „A kígyó*' és „Az ürdügfiu“ czimll vig- 
játékai, végre Rudnyánszky Gyula „Alom az erdőben" 
czimll színmüve. Az előadásnak jövedelme az intézetnél 
a magyar beszéd tanulásában kitűnt növendékek jutal
mazására létesítőit alaj) javára fog fordittatni.

— Szabadságolás. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter Veszélyéé ltuttkay Margit tanítónő 
részére további három hónapi szabadságot engedélyezett 
és helyettesítésével Brix Súndorné okleveles tanítónőt 
bízta meg.

— Megdöbbentő adat. Az országos közegészség- 
ügyről, még pedig az 1905. évi január hónapra vonatkozó 
statisztikai adatokat böngészve, megdöbbentő adatra 
bukkantunk. Kém kevesebbről van szó, mint arról, hogy 
Turóamegyében a halálozási arány a legnagyobb volt az 
egész országban. Igaz, hogy a rendelkezésünkre álló 
adat csak egy -hónap számadatait tünteti föl. Lehel, — 
ezt e porezben nincs módunkban megállapítani — hogy 
az egész évi halálozások átlaga kedvezőbb megyénkre

! nézve, de elég gondul okoz már az is, ha egy hónap
ban e téren az elsőséget nekünk kell elszenvednünk. 
Mindeneseire hatóságainkra kúrámul a kötelesség, hogy 
ennek okát kutassák és a szükséges intézkedéseket 
megtegyék. Legelső sorban kívánatosnak mutatkozik, 
hogy az üresedésben L-vö orvosi állások sürgősen botöl- 
lessenek. Ügy tuiljuk, hogy a Boros Béla dr. lemondá
sával megüresedett állasnak, botéi Leset mi som akadá
lyozza. Azt is tudjuk, hogy ezen állás betöltésének 
halogatása miatt az érdekelt községek lakói türelmetlen
kednek annyival is iiiKábu, mert az állas mielőbbi be- 
luiteso már többször kilátásba helyeztetett. A „.Statiszti
kai Havi Közlemény" szerint a halálozás arány száma 
Turóczhan 6.76, mig az országos átlag csak 6.25. A leg
egészségesebb Brassóm egye, ahol a halálozás arányszáma 
csak 1.81 volt.

— Vad egy pánszláv pap ellen, a  felvidéki 
papok és különösen az ag. li. evang. toiokozolhez tal
lózók, a legutóbbi képviselőválasztások alkalmával is 
tevékeny részt veitek a tót nemzetiségi jelöltek érdeké
ben kitejioii akcziúbaw. így volt az Turóczhan, Liptóban 
ea must JSyiirabói kapjuk a hirt, hogy a nyitrai kir. 
ügyészség vádat emelt Trukán .Sándor kosztolnai ág. h. 
evang pap ellen, mert a verőéi választás alkalmával 
a karhatalom intézkedései ellen akarta a népet lazítani.

TŰZ Ruttkán. Hétfőn ejjol a főműhely kiirt jel
zője riasztotta tol a i unkáinkat. A vasúti Iliden fül, a 
faluban tamadt a tűz, mely csakhamar elhamvasztotta 
.Szckerkaué hazát. A tűz keletkezéséről a legkülönbözőbb 
lmok keringenek. Némelyek gyujiogatásl emlegetnek, 
de valószínű, hegy gondatlanságból származott. A gyorsan 
kéznél levő segítség, a ruttkai tűzoltók önfeláldozó 
munkája, a tüzet lokolizáltn; ehhez a teljes szélcsend 
is segítségül járult.

— A csehek és a magyarok oziin alatt irt 
czikkóhon a bukaresti „Secolul" ellenzéki lap azt mondja, 
hogy a Kossuth-párfnak a képviselőválasztásokon elért 
sikere óta a csehek érdekközösséget fedezlek fel köztük 
és a magyarok közt. A csehek szerint újból a XVI. század
beli idők tértek vissza, nevezetesen a mohácsi vész utáni 
idők, amidőn a magyaroknak és a cseheknek leginkább 
együvé kellett volna tartozniok. A különbség az aklcor 
és a mostan között csak az, hogy akkor a törökök, 
ma pedig a pdngsrmdnok ellen kell harczolni. A 
magyaroknak a „Secolul" szerint, ha csak hálátlanok 
nein akarnak lenni, nem szabad a csehekkel kaczér- 
kodniok, mert a magyarokat a német csapatok szabadí
tották löl a török ig alól, mól; éknek a románok igen 
értékes és hatalmas segédkezet nyújtottak. K,: ’kezés- 
kópen — úgymond — a magyarok nem em e.'-'nck  
kezet jótovöjük ellen, kinek műveltségűket köszön . tik 
és ki 1867-ben hegemóniákon egyositotto őket a többi 
dinasztikus magyarországi nemzetiségek fölött. Erre 
persze csak az a megjegyzésünk lehet, hogy a „Secolul" 
nem jól tudja a magyar történőimet, mert különbon nem 
Írhatna ily túlzott valótlanságot. Különben is a népek 
életében, pláne a magyar nemzet életében, három század 
rengeteg idő és ha a tradicziókat tiszteletben tartjuk is, 
politikánk intézésében csak a jövőt tekinthetjük irány
adónak.

— A magyar állam és a vidéki színészet czim 
alatt Szabados íjászló, a Halmay-féle színtársulatnak 
nálunk is ismert kiválóbb tagja, egy röpiratot adott ki, 
amely a vidéki színészek mostoha sorsát tárgyalja. Az 
élénken megirt röpirat sok érdekes adatot sorol föl a 
vidéki színészet helyzetéről. Kívánatos, hogy minél 
többen olvassák és még kívánatosabb, hogy az illetékes 
tényezők megszívleljék.

— Méhészeti tanfolyamok. A gödöllői állami 
méhészeti gazdaságban az 1905. év folyamán hat idő
szaki tanfolyam fog tartatni a következő beosztás mellett: 
május hó 1—21. földiuives kisgazdák, május hó 2 2 —junius 
11-ig ordöőrök, junius hó 15—28-ig lelkészek, julius 
hó 1—21. és julius hó 24—augusztus 16-ig néptanítók, 
végre augusztus hó 18—61-ig nők számára. Czéljuk 
ezen tanfolyamoknak, hogy az azokon résztvevők a 
méhtenyésztés elméleti és gyakorlati ismereteit elsajátítsák, 
valamint, hogy a méhkaptároknak és méhészeti segéd
eszközöknek házilag való elkészítését is megtanulják. 
Mindegyik tanfolyam hallgatói annak tartama alatt teljes 
ellátásban díjtalanul részesülnek és ezenkívül azok 
részére, kik pályázati kérvényükben szorult anyagi 
helyzetüket igazolják s a m. kir. államvasutaknak a 
távolsági forgalom 7 —Ili. vonalszakasza között levő 
valamelyik állomásáról jönnek, a személy- és vegyes
vonalok II ik kocsiosztályában érvényes féláru menetjegy 
váltására jogosító igazolvány küldetik, melynek ára a 
visszautazás költségeivel együtt a tanfolyamról való ol- 
utazaskor fog- megtéríttetni. Minden ogyos tanfolyamra 
20—20 hallgató vétetik fel. A pályázni szándékozók ío 1- 
üivatnak, hogy egy koronás btlyegjeggyol ellátott 
folyamodványukat, melyben a foglalkozásuknak meglelek* 
tanfolyamra való felvételüket kérelmezik, a m. kir. föld* 
mivelésügyi miniszterhez czimezve, felettes hatóságuk- 
utján, a lüldmivesek és más foglalkozásúak pedig köz
ségük elöljáróságának ajánlásával ellátva, az illető tan
folyam kezdete előtt legalább egy hónappal nyújtsak be. 
Budapest, 1905. évi február hó 28 án. M. kir. fold- 
mivelésügyi miniszter.

KÖZGAZDASÁG.
Adatok a mák termeléséhez.

A mák termelése egyike a legjövedelmezőbb 
gazgasági foglalkozás. Feltétele a különösen megmivelt 
s igen jól megtrágyázott talaj. Az istállótrágya még 
ősszel alászántandó; a műtrágyák közül különösön a 
szuperfoszfát és ehiiisalétromot hálálja meg, olöbbenit a 
ve leszán tás elöli, utóbbit vetés után kell alkalmazni. A 
vetési, hacsak lehetséges, már márcziusban kell eszközölni, 
mert minél korábban vettetik, fejlődése annál normálisabb 
es jobb lesz, soros vetésnél kát. holdanként 2—2*/a kg. 
magra van szükség, moly ugyanannyi száraz homokkal 
keverton vetendő el. Szórvavotcsnel a mag kétszer annyi 
is lehet. Legmegfelelőbb vetési mélység 2 czm., amit 
vetögepnei úgy érhetünk el, ha a súlyokat leszedjük. 
Vetés után a talaj igen könnyű volöborouával járatandó 
meg. Az első kapálást lehetőleg lókapával koll eszközölni, 
mert oz olcsóbb s ezért szükségos szélosobb sorokba 
vetni. A lókapa mellett természetesen a kézikapál is 
igénybe kell venni, hogy a munka tökéletesebb legyen. 
Mikor azután 6 —4 lovolot tojlosztott, kövotkozik az 
egyezés. A legmegfelelőbb növény távolság 13— 15 czm.



F o l v i d é k i  H i r a  d ó

Egyezés után a szükséghez képest még 1 vagy 2 kapálást 
kell neki adni, amely mái kizárólag lókapával történ
hetik. A mák aratása akkor eszközölhető, amikor a 
tokok megbámulták és hőrszerll kinézést voltok tel.

A meszezés befolyása a burgonyatermésre.
Dr. Ulbrioht német tanár azt tapasztalta, hogy a 

nevezett talajban termelt burgonya gumói vasasodtak, a 
márgázás következtében azonban igen. A gyakorlati 
tapasztalatok szerint a rozs alá adott kamilla! trágyázott 
és a rézs után mogmárgázoít talajban a buigonya nőm 
vasasodik meg s ezt Ulbriclit is tapasztalta. Olyan 
frissen márgázott talajban azonban, moly kainittal nem 
trágyáztatott, vasas lett az ugyanazon fajtájú, különben 
teljesen azonosan müveit burgonya. A meszezés a 
terméshozamot rend ki vlllileg növelte; többnyire 30—40 
mm-al. Legkisebb terméstöbbletet a mészkőporral s 
legnagyobbat az égetett mésszel irágyázott parczolla 
szolgáltatta. Mcgállapittatott ezen kísérletek alkalmával 
az is, hogy a meszezés a talajt porhanyóbbá, tevéke
nyebbé változtatta. A mész tehát burgonyánál is kitűnő 
termést fokozó hatással bir, csak azután gondoskodni 
kell, hogy a talajból fokozottabb mérvben elvont tápláló 
anyagok istálló és műtrágyákban vissza is pótoltassanak.

Ix jVílKsa T u r íc z jz e n t m ír to nw¥  ¥  liszt-, fűszer-, csemege-, üveg-, porczellán- 
és Mauthner-féle magvak raktára. ■ ..-

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. —  Főmunkatárs BRNFI JÁNOS.

i u j i
CooK § Johnson

amerikai sz a b a d a k  tyukszem-gyürüi.
A legjobb és legbiztosabb, kitűnő hatású és azonnal 
fájdalomcsillapító. — Magyarország-Ausztria összes 
gyógy táraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 drb 

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

A blaküvegezések, ‘é“k
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

Jónak, a Jobb. 
az ellensége.

* • Tényleg a legjobb az eddig használatban levi 
Kappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamu. 
ruhanemüek mosására, a Schlcht által újonnan feltalál

mosókivonat,

Isszonydicséret"
védjegyei,

•  ru h a  b e é sz ta tá sé ra .

Előnyök:
I. Az eddig tzOkségez vök mosási Időt a felére 

csökkenti.
I. Fáradságot a negyedére.
8. A szóda használatát teljéién fölöslegessé teszi.
4. Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolj! 

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

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosásiaméi.

Nélkllfizktitilenni vilik nlid«n bizlasszeij és 
mosdatnál is; igjsztri kitéríti ntáa. 

Mindenütt kapható. —

Hashajtó, görcsmegszüntető

Btijahódcsöppeh,
étvágyat keltő és az emésztést elősegítő háziszer.

Egy palaczk ára 1 korona.
Póstán kevesebb mint 2 palaczk (2 kor. 50 íill. utánvét)

nem lesz szétküldvo

B IT T N E R  G Y U LA  gyógyszertára által
G L O G G N IT Z  ( A ls ó - A u s z t r ia .)

♦  ■-H
1

—>! V éd jegy : „ H o r g o n y " .

A L inim cot. C apsici comp. 
a Horgony-Pain-Expelle/

1

egy regjónak bizonyult háziszer, mely már több 
nunt 35 ev óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kösmnynél. csórnál és meghűléseknél 
bedorzsoloskeppcti iuisználva.

Figyelm eztetés. Silány hamisítványok mintt be
vásárlókor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
» "  » „Horgol.," „  ’lj^ygy , I ós „
Ricntcr czegj(.gjznS8el el!.i':,tt dobozba van csoma- 
go,va. Ara üvegekben 80 fillér. 1 kor. -10 f. és 2 kor. 
os ugyszii'vaii niiiidon gyógyszertárban kapható. — 

öraktnr: ii.roi József gyógyszerésznél. Budapesten.
R chler gyöyy.zei iára az„Ara.'.y oroszUriboz',1 P.ág ,ban,

I'.tta.'h. sím ,.,, 5 n m . Mindennapi teetVüIdca j ~

Schicht-szappan
„ s z a rv a s "  vsí g y  „k u .lo 8 ‘

B ---------r - §

jegTRy«l
legjobb, legkladbsabb t ennélfogva legolcsdbb izappia. Minden kém alkatrészektől mentei.

M in d e n ü t t  k a p h a t ó ! •
B evásárlásnál k ü U n ité n  a r r a  ügyeljünk, hogy minden 
iza p p an  a  „ S ch lc h t* névvel é t  a  fen ti védjegyek 

legyen ellátva.

I I

FIGYELEM !
Megbízható, legjobb minőségű, hírneves

V a lid !  s z e p e s s e g i

üzletben Kapható
A k ésm árk i g y á r  b e jeg y ze tt v é d je g y e :

Késmárki mely ezen
gyártmány /  védjeggyel
csak az, van ellátva.

tc m z \ p st*
Hazai ipar!

Schicht György, Aussig
A legnagyobb gyár a miga nemébna, u  «rt»*r - * izflld*

V iso n fa í szc-lö te lep n sK  s a já t  te r m é s ű  H egyi 
b ora i IjöVetHező fajoK batt d a d o i j :

Toperczer
mártonban

Sándor gyógyszertárában Turóczszent- 
és Schönaich Viktor gyógyszertárában 

Znióváralján.

Uj, eredeti Singer-féle

varrógép • • •
.... _  ji

olcsó áron eladó. Czim a kiadóhivatalban.

E gy tu ró c z i n em es  c s a lá d  tu la jd o n á t képező  é r ték es

»olajfestmények @
e lad ó k . M eg tek in th e tők  M oskóczi F erenczné 
k ö n y v k e re sk e d éséb en  T u ró czszen tm árto n b an .

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 l/ t  része előre beküldendő.
A V iso n ta i S zó lő te lep  R é szv .- tá rs . sz é k h e ly e : G yöngyös.

A j á n l o k :  T h o w a j l i s z t
továbbá l ó h e r e - ,  
luezerna-földekre 
és rétekre fejtrá
gyának való és ki

tűnő hatású

m ű t r á g y á t ,  sp d d iu tti-

gipsztrágyát.
á r p á t, z a b o t , r o z s o t ,  buKKönyt, b o r s i t ,  

l íh o r e -  i $  lu e ze r n a m a g o t. ,vf “ ?j io n - i s  b o lh o j-  

m agot I W  j u t á n y o s  n a p i  á r a k o n .

i s  á s V á n y s z u p c r f s s z fá io t ,
Kívánatra használati uta
sításokkal és vegyi ele- 
mezési bizonyítékkal szol
gálok. — A vetés idejének 
beálltával vetésre alkalmas

stockeraui l e n c s i t ,  b ab ot, .államilag ólomzárolt, 
turóczm cgyei term ésű

ü ü w y j y j í r K ovesH íd ö-

5 c h t n Í d t h a i l^ r » f íU  k eserü v iz> reggelenként fél pohárral használva,
0  \  se  SIS S l S S t t S S v S % S  mealetmen evőm s » « rv .« .rü  m ....... . ................. ..... ............................................................

csemegekcreskeUcsebeii. — b’ószeikuldes u fór 
kia Üveg ára 30 fillér. 

Kiadótulajdonos: Hoskóoii Fersnoind.

mfigkimen gyors s nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely évszakban a KARLSBAD1 
,, MAltlKMIAItl ivókúrát, gyomor- és bél bajok buti, úgyszintén elkövéredés s/iv-

B?r '?S2ty Miij'  68 •'•lMliurmMitiiiil, ezukorbetegség, . h k o s-u n y n e l stb. — Az „Igiiuíli(llt“ hatásosságában egyéb keserít vagy hashajtó 
ásványvizek mégsem közelítik és saját érdekében cselekszik, ki helyette m ást nem (V'nil el

uásmla ionos'SrhmidHÍP latÓí T.0PE1‘CZE11 gyógyszertáráim ., és SZENDE t .as.uUjdonos Sclunbltbiitier Lajos gyógyszerésznél Komáromban. — Nagy üveg 50 Iliiéi', 
Az egyedüli természetes keserüviz, mely kis üvegben is kapható.

Magyar Nyomda Turócmentiuárton,
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