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

Turóozszenlmártonba küldendők.

— Hirdelésok legjutányosabban, árszabály szerint. — 
Lapunk szám ára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

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

Régi m ese.
Történt vala pedig, hogy a négylábú 

állatok éa a madarak közt nagy háború folyt, 
a bőregér pedig mindig a győztes párthoz 
csatlakozott, a négylábú állatoknál emlős ál
latnak, a madaraknál pedig madárnak mondva 
magát. Mikor aztán a hadakozó felek békét 
kötnek vala, kitűnt a bőregér turpissága s ' 
azóta úgy az emlős állatok, valamint a mada
rak is üldözik, úgy, hogy csak sötétben mer 
röpködni, amikor a többi állatok már alusznak.

A bőregérnek ez a furfangos, de kevésbbé 
dicső szerepe jutott eszünkbe, mikor a Nár. 
Nov.-bán egy, a Hodzsa Milánnak az Egyet
értésben való szereplését birálgató és erősen 
leczkéztető czikket olvastunk, a Magyarország 
cziuiü lapról is van szó, amely lap megelége
déssel ismertette Hodzsa Milán magyar czikkét, 
kiemelve, hogy Hodzsa teljesen azonosítja magát. 
a magyar nemzeti állásponttal.

Hát bizony a Hodzsa szereplése itt ugyj 
hasonlít a bőregér fentemlitett szerepléséhez,! 
mint egyik tojás a másikhoz. Kulpinban tót' 
nemzetiségi programmal választatta meg magáti 
képviselővé, amely tót nemzetiségi programiul 
a magyar nemzeti állásponthoz úgy viszonylik,! 
mint a fekete a fehérhez; a fekete is szin, a! 
fehér is szin, de ami fekete, az nem lehet! 
fehér is egyúttal. Hodzsa Milán azonban erre! 
a lehetetlen szerepre is vállalkozik. A magyar! 
nemzeti álláspont a 48-as törvényekben gyö-! 
kerezik, amelyek csak magyar törvényhozási j 
és közigazgatási nyelvet ismernek és rendel-í 
nek; a tót nemzetiségi programul, amellyel i 
Hodzsa fellépett és megválasztatott, a tót nyelv-! 
nek körülbelül ugyanazt a szerepet követeli, 
mint amely a magyart megilleti. Egyéb elvi! 
ellentétekről nem is szólva. Mit keres hát 
önül a próféták között?

No de jó, tegyünk úgy, mintha elhinnők, 
hogy Hodzsa Milán tényleg azonosítja magát a 
magyar nemzeti állásponttal, az egyesült ell:n- 
zók czéljaival és törekvéseivel, amiben mi 
Tamások bátorkodunk lenni, vájjon tiszta bort 
önt-e a kulpini választóinak poharába és meg
győzi-e őket arról, hogy ez az álláspontja 
helyes? Ha igen, mi leszünk az elsők, akik a 
Hodzsa politikáját magasztalni fogjuk. Ámde 
ha Budapesten magyar nemzeti politikát kö
vetve magyarnak vallja magát, Kulpinban 
pedig, no meg a tílov. Tyád.-ben cseh-tót pro
gramul alapján nemzetiségi tótnak mondja 
magát, akkor az ö szerepe semmiben sem 
különbözik a bőregér egykori szerepétől és 
politikai szereplése is csak oly gyászos véget 
ért, mint atuinő a bőregéré volt.

*

A Nár. Nov. leczkéjét természetesen nem 
fogadta valami nagy hálálkodással Hodzsa 
Milán, de sőt még arra a hálátlan dologra is 
vállalkozott, hogy eljárását igazolja, álláspont
jának helyességét plauzibilissé tegye. Nos, ha 
frázisokkal lehetne bizonyítani valamit, úgy ez 
sikerült neki. „Én mint tót ember és mint 
szerény, (le (?) jutalmat nem váró tót mun
kás — s ezt büszkén üzenem — magasan 
állok az összes szentmártoni lapszerkcsztősé- 
gek nemzeti bírálata fölölt.“ Ejnye no! Stolz 
lieb’ ich mir den Spanier! Ez az ember, aki 
a királytól kezdve az utolsó tót halináig min
denkit megkritizál, aki bíróságokat, papokat, 
püspököket, érsekeket, törvényhozást leczkéz- 
tet; aki mint valami censor morum szerepel 
a nyilvánosság fórumán, ahol nem kisebb

emberrel, mint Bielek Antallal karonfogva 
jelent meg ezelőtt pár évvel első Ízben, — ez' 
az ember nem tűri meg a saját véreinek kri
tikáját. Nos, nekünk semmi okunk arra, hogy 
a Nár. Nov. redakezióját dicsérjük, magasz
taljuk, de ha párhuzamba állítjuk ennek mun
káját a Slov. Tyád. főszerkesztőjének munká
jával, hát tót nemzeti szempontból a Nár. Nov. 
munkája hasonlíthatatlanul komolyabb, mint a 
Hodzsa Milán bandabandája. A két tót lap 
vitájába egyébként tüzetesebben nem szólunk 
bele. Csak hadd czibálják egymást a jámbor 
tótok nagy gaudiumára, — majd kibékülnek 
megint, ha szembe találják magukat — a ma
gyarokkal.

Egyébként igazán büszkék lehetnek a 
közjogi ellenzéken erre az uj akviziczióra s a 
sajtója nem hiába zeng dicshimnuszokat a nagy 
tót nemzetiségi politikusnak, aki magyar ujság- 
czikkelyt irt s megveregette a 48-asok vállát, 
mondván: „Sohse féljetek Bécstöl, Ausztriától, 
amig engem láttok!" Ő maga, Hodzsa Milán, 
ekképpen dicsekedik szereplésével:

A Hodzsa czikke, amely áz Egyetértésben 
megjelent, sok rossz vért okozott 1 Apponyi 
gróf hívei között, 2. a szabadelvűek között és 
3. a Nár. Nov. szerkesztőségében. Ami a Nár. 
Novinyt illeti, hát itt az a megjegyzésünk, 
hogy sajnáljuk e lap szerkesztőit. Hogy a 
czikk nem tetszett a  szabadelvűeknek, ezt 
értjük, de hogy gróf Appönyi is megütközött, 
iuegbotránkozott rajta, ennek örvendünk. — 
Ugyanis gróf Apponyi tagja a Kossuth-pártnak 
s nem tud vezérszerepre jutni csak azért, 
mivel e párt többsége az általános szavazati 
jogot Ígérte és követeli. Ez a kérdés aligha
nem sok félreértésnek lesz még oka a füg
getlenségi pártban, minthogy Apponyinak poli
tikája s általában a grófi politika elvesztené 
egész súlyát, ha végre-valahára becsületesen 
és szorgalmasan kezdenének munkálkodni a 
szavazati jog kiterjesztésén.

Nos hát, lapunk múlt számában már rá
mutattunk erre a lólábra a Hodzsa magyar 
czikkelyében s ha a függetlenségi sajtó nem 
akarja észrevenni ezt a lólábat, úgy ezt csak 
sajnálni tudjuk. A Kossuth-párt politikai czéljai 
minden magyar ember előtt rokonszenvesek s 
épp ezért távol kell hogy tartson magától 
minden gyanús politikai elemet, mint aminő 
minden nemzetiségi képviselő.

Ezt a régi mesét és ami vele kapcsolatos, 
már nyomdába adtuk, mikor Az Újság czimü 
budapesti napilapban a kővetkező érdekes 
nyilatkozatot olvassuk, amely minden irányban 
a mi felfogásunknak ad igazat a Hodzsa Milán 
politikai kvalitásáról és megbízhatóságáról:

„Hodzsa Milán orsz. képviselő tollából 
„A vetélytársak" czinnnel czikk jelent meg az 
Egyetértés márczius 18-iki számában, melyet 
bö kivonatban a Magyarország is átvett. A 
sajtó és közvélemény felvilágositása czéljáből 
szükségesnek tartjuk e czikk őszinteségének 
jellemzéséül felemlíteni, hogy e czikk Írója, 
ki a Budapesten megjelenő Slov. Ty2d. pán
szláv hetilap szerkesztője, lapjában egészen 
más húrokat penget, úgy hogy magyarellenes 
czlkkei miatt legutóbb a budapesti sajtótör
vényszék a magyar nemzet megsértése miatt 
egy havi elzárásra és 200 korona pénzbünte
tésre ítélte. Nem különös az, hogy Hodzsa ur 
egyszerre hazafias hangou kezd a tőle oly

kevéssé becsült magyar nyelven a független
ségi pártnak hízelgő czikket Írni? Ha kutatjuk 
a dolog nyitját, könnyen rájöhetünk. Válasz
tását kérvénnyel megtámadták és van oka 
attól tartani, hogy a Ház, a kifejtett nagymérvű 
nemzetiségi terrorizmus miatt, a választást 
megsemmisíti. Reményű tehát, hogy ha a bí
ráló bizottságnak tagjait — kiknek tulyomó 
része függetlenségi — az ily hazafias szóla
mokkal megnyerni, akkor megkegyelmeznek, 
megtűrik a Házban és nem bánnak el vele 
érdeme szerint, mint azt a sajtóbiróság tette. 
E sorokat a bíráló bizottság tagjainak szives 
figyelmébe ajánlják a kölpényi választókerület 
hazafias érzelmű választói."

Hodzsa Milán ur persze nem hagyja magát 
és szintén „nyilatkozik" s nem is a saját lap
jában, amelynél most már a főszerkesztői czimet 
viseli, hanem megint az Egyetértésben, amely
nek szerkesztőségében persze nem ismerik, 
nem olvassák a Slov. Tyádemiiket, tehát erről 
az oldalról nem is ismerhetik a jeles cseh-tót 
honatyát, aki röviddel a választások előtt 
harezba szólította az ö kedves halináit a nem 
halinás „felsőbb urak“ (értsd a magyarokat) 
ellen. A Hodzsa nyilatkozata, melynek egyes 
feltűnőbb kitételeihez glosszákat fűz refe
rensünk, ekképen szól:

„Az Egyetértés márczius 18-iki számában 
kifejtettem volt véleményemet a függetlenségi 
politika feladatairól. Az Ujság-ban most „a 
kölpényi választókerület hazafias választói" 
aláírással arról akarja meggyőzni a nevezett 
kormánypárti lap olvasóközönségét, hogy én 
czikkemben oly álláspontot foglaltam volna el, 
melyhez képest Budapesten megjelenő lapom 
„egészen más húrokat penget" s egyúttal 
abban leli közzétett állásfoglalásom magyará
zatát, hogy „hazafias szólamokkal" meg akarom 
nyerni a Ház egyik bíráló bizottságát, mely 
hivatva lesz a mandátumom ellen beadott 
panaszt elbírálni. Ezekre nézve kijelentem a 
következőket:

Az Egyetértés-ben megjelent czikkem 
nem tartalmaz „hazafias szólamokat", — mert 
az üres, olcsó hazafiaskodásnak barátja nem 
vagyok. A czikkben kifejtett álláspontom 
természetes folyománya annak a politikai irány
nak, melynek én a nemzetiségi politikusok 
körében többedmagammal már régóta (??? A 
Hodzsa Milán nevét mindössze vagy 3 —4 éve 
hallottuk vagy olvastuk először? Re/.) híve 
és iutranzigens propagálója vagyok, annak 
daczára is, hogy egy, más alapon álló nemzetiségi 
árnyalat részéről emez álláspontom miatt a 
leghevesebb támadásoknak vagyok kitéve. Azt 
az inszinuácziót, hogy lapomban „más húrokat 
pengetek", (Nem inszinuáczió ez, Hodzsa uram, 
hanem való tény 1 Tehát ön nemcsak a denevér, 
hanem a bujkáló struezmadár szerepére is 
vállalkozik? Bnf.) — tehát a politikai kétszínű
ség inszinuáczióját — mint haszontalan vádas
kodást vissza kell utasítanom, annál is inkább, 
mert épp az Egyetértésben megjelent czikkemet 
teljes terjedelmében egyidejűleg lapomban is 
közzétettem. Az ujságbeli nyilatkozat azzal 
vél ellenem hangulatot kelthetni, hogy más, 
„magyarellenes" czikkeim miatt a budapesti 
sajtótörvényszék egyhavi elzárásra Ítélt. A 
nyilatkozat szerzője azonban bölcsen elhallgatja 
azt a tényt, melyet a sajtóbiróság az Ítélet 
indokolásában megállapított, hogy én nem a 
saját czikkem miatt, de nem is a szerkesztő
ségi ozikk miatt lettem elitélve, hanem egy 
beküldött vidéki nyilatkozat miatt, mint lapom-
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mik akkori felelős szerkesztője, aki mint ilyen,Üknek, kiknek s/enioi áiakintennk a széles 
az inkriminált közlemény szerzőjét nem neveztem és licnynnk Jej'«"n. Nokimk kuiclimíK 'k g 
ineg (Az ártatlan, Önfeláldozó Hodzsa Milán! a jelenről, .emlegetni » liollakat, megliocsilln , .1 .
Hát azt az inkriminált „vidéki nyilatko*at“-ot, jtanulni a maliMI « Unni a jBeemteWii. bnljroe

A kivándorlás.
„Oly kövesen vagyunk, Hogy még az apagyilko- 

soklüiU is inog kollono bocsájtanunk !"
Ki no tudná, hogy o mondás a nagy Széchenyi

ami,
tette

ak törvénybe ütköző, izgató tartalmát nem belyoxto az Isten életünk időtartamát! Azonban bánni- j,.m{,zott 0I. Széohonyi, akit nemcsak azért illet
e-e magáévá a közléssel és a szerző meg Ilyen súlyosak volnának a föltételek, nincs megállapodás. meg ft „legnagyobb magyar" elnevezés, mert esoloko- 
1 n e v e z é s é v e l  ? Igazán naiv védekezés, hogy I Az élet, a lélek, a természet, elme, érzelem — I'imd, (|otoil)(,n a magyar állam lialalmnssá és nagvgyá létolé-

ostobának ne mondjuk! He/.) A nyilatkozatnak 
ama része, mely a Ház bíráló bizottságának 
azzal kedveskedik, hogy én azt, mint a Ház 
egyik Ítélkező testületét befolyásolni akarnám, 
vagy befolyásolhatnám, magán hordja az alat
tomos denuncziálás bélyegét. Az Újság nyilat
kozójának szives engedelmével vagyok annyira 
nagykorú, hogy egyrészt a Ház birálóbizott- 
ságának minden néven nevezendő befolyásol- 
hatatlanságát belássam, másrészt pedig, hogy 
ugyancsak beláttam azt is, hogy a politikai 
kétszínűség — ha ilyenről lehetne szó — a 
biráló-bizottságokuál éppen úgy nem használ, 
mint ahogy árt — a választókkal szemben. 
Hogy pedig ettől az utóbbitól nem tartok, 
tanúbizonysága ez egy körülménynek, melyet 
Az Újság nyilatkozója akutomban már nyilat
kozatában is tagadásba vesz. Azt a körülményt

kürtiIvesz bciinlliikol, ami körülöttünk s bennünk 
van, mindez az örök mozgalom! Minden lolyik, monda 
I lerak lit.

A mi kötelességünk megfigyelni, miként folyik, 
miként mozog minden s kivált kép minként folyik a mi 
élolllnk, mindaz, ami környékez bennünket, ami bennünk, 
körülöttünk, közelben és távolban lakozik. Hatalmas és 
zseniális kezekkel volt kiragadva a mi nemzetünk az 
öntudatlan folyás állapotából s odaállítva lett az álba. 
a mozgásba, a folyásba, jnelyol ismerünk, melye! meg
mérhetünk s irányát vizsgálhatjuk s részben rendezhet
jük is. Ez időktől kezdve megszűntünk lenni kövületnek, 
néprajzi szárított növénynek az emberiség herbáriumában. 
mederré lettünk, élő szervezetté s kötelességeink vannak 
önmagunkkal, fajunkkal, az emberiséggel s magával a 
Teremtő Istennel szemben is. Erkölcsi, súlyos kötelessé
gok ezek, nagy büntetést vonzó felelősség. Nem teljesí
teni c kötelességeket annyi volna, mint vétkezni a vilá
gosán rendelt örök törvények, sőt az elme s s mélyedé

nem
értem, hogy ö „a kölpényi kerület hazafias;,,
érzelmű választóinak“ vignettájával eziezomázza' ész üirvény. i ellen. Minden folyik,
fel nyilatkozatát, mintegy azt a látszatot akarva A,nia(unk| min,i m0/.0g, nekünk nem szabad újból 
kelteni, mintha az én választóim kevésbbé, küv(,|||i > ’ 
avagy éppen nem volnának hazafias érzelmitek.1
Annyi bizonyos, hogy a tettekben nyilvánuló, .
szolid és önzetlen hazaszeretet, mely a poli- ‘öntudatos nemzeti életünk igazságáról es 
tikai magyar nemzet (Tehát a magyar nemzet (s meggyőződik mindenki, aki akar, aki lat, ball, erez), t 
csak „politikai . “  tekintetben magyar nemzet? k ö n n y e n  talál a maga részére a nemzeti tevékenységre i  ^
Hát ez micsoda llj eseh-tót disztillkczió ? S ilyent való tért, el nem téveszd az utat, eligazodik a gryaíog- j kész|e|í. ok(|kjl

körülbelül százéves 
valóságáról

nők eíjzliléje vozotto, hanem azért is, mert esze, jollomo 
és önzetlensége a legelsőknek is elejére emelte. Látnoki 
tehetséggel hirdotle, hogy egy nemzetnek erőssége és 
nagysága a saját népének szaporításában rejlik !

Azonban a most élő és az állam hajójának kor- 
máiiyriidját igazitó nagyságok csak szollemet látnak 
benne, nem pedig világiló tornyot is, amelynek szellemi 
fénysugarai mellett igyekeznének eljutni az egységes, 
megbont hatatlan, magyar nemzeti állam épületének első 
kikötőjéhez. Mert ha úgy volna, ahogy a „legnagyobb 
magyar" hirdette, akkor nem volna szabad tétlenül néznie, 
hogy miként hagyják el az ország lajmagyar és nem
zetiségi vidékok lakói e „lejjel és mézzel folyó Kánaánt !"

Legutóbb is arról olvastunk, begy egyik legnagyobb 
és legmagyarabb alföldi vármegyéből tömeges kivándor
lások történlek és hogy messzire no menjünk, a szom
szédos Trencsénvánnrgychől az olmult betekben, do 
meg Tiirőczvármegycből is a kivándorlásnak oly sürll 
és tömeges jelenségei mutatkoztak, amely kell, begy 
felébressze lolb.irgikus álmaikból azokat a tényezőket, 
akiknek feladatát képezi e végső eredményében kiszá
míthatatlan károkat okozó bajok orvoslása.

Igaz, minduntalan halljuk és olvassuk, hogy tör
ténlek kormányhatósági intézkedések a kivándorlás csök- 

1 köntösére, ámde ez intézkedések dnczára a kivándorlás 
•nemhogy ősökként volna, liánom ijesztő mértékben emel
kedett. Emelkedett pedig azért, mert a kivándorlásra 

•it meg nem szüntettük, sőt fokozott arány- 
csökkentett ük. Tanulmányozni és folyton csak 

magyár hibás rendszeri A régóta
bán seiaz Egyetértésben kell olvasnunk? No, sokra utakon s el nőm téveszti az irányt

vittük! liej.) és annak bármily nemzetiségű [,’| n(,,„ maradni, előre nézni s lépni nőm jelenti j tanulmányozni, ez
polgárai között érdekellentétet nem konstruál, ej nom ismerni azt, ami előttünk folyt. le. Es sokan; tartó tanulmányozás nélkül is tudnivaló, hogy a magyar
minden törekvésünknek vezérfonala. Es amint ^pj,cn j|ven el nem ismerésben látják a folyást, látják kivándorlás a mai helytelen politikai és közgazdasági
becsületes Ilivé voltam, vagyok és maradok a p jmlást. Ezeknek csak az Iijitás komoly, mintha az állapotok következménye. És amig politikai pártok ina-
az ily alapon megkonstruált nemzetiségi P^,,f;i. újítás már mugábanvévc haladás lenne, 8 éppen oly nji-j rakodnak a hatalmi polez elnyeréséért, addig a törvény-
programmomnak, épp annyira kárba vész a köl
pényi kormánypártnak mindennemű fortólyos /á(’ if. Mert vannak oly zátonyok, melyeket semmiféle 
mesterkedése, amely engem ^megtáirtori tani J()|},.s S(}m vál!oztal m(Jg. Vájjon meg le hot-o változtatni

lás, mely tagadja az élet s a világ örök, ráltozhatatlan | hozás úgyszólván sommi munkát nem végezhet, amely

akarna akkor, amidőn én, különösen mai állócsillagok nehézségi törvényeitV A
kétségbeejtő politikai helyzetünkben, mint nem- |; ^  omk,„4llak iiiSzl,  s vannak erkölcsi tel úiegimbc, iül.ou is lalálhalna'foglalkozás Az évei, 
zetiség! politikus becsületes érintkező pontokat zá|0I|vclk % llUj)a ,.iz,„galllak „  ál-ujilók .  ila „,„gS2„v.™.l és kiben,unkákra sránt milliókat akku,-,
keresek a magyar nemzet politikai aspiráezioi- „ ...........,,, ........... ,,,,, „„ „ u u t a .  i .......................... .......... ... .  ........... ....... .........................

népjólét emelését ezélozbatná.
Ibi törvényeink a népjólétnek megfelelnének, akkor 

, a sok ezer munkáskéz, a melyet munkáilanság kész-

íagyar nemzet politikai aspir 
val és államiságunk megszilárdítására irányuló a haladás ál-hirdetői. Istenben való hit ! Ili* a lélekben 1, Kell elhasználni, amikor a munkáilanság úgyszólván az 

Ilit a jóban ! Rombold szét ezeket s a vad káoszban az egész országban dühöng. E helyett azonban az döbbeni .

Oiivigasztalás.
Tót túlzóink sajtója az utóbbi választási kudarcz 

után prüszkölt, tobz/ lett a vad haragtól s — mint már 
megírtuk — mindenkit és mindent okolt, ezért a várat 
lan csatavesztésért, éppen csak önmagát s 
leli Mién programmját nem.

már szolidebb húrokat kezdenek pengetni 
lapok, Kár. Nov. is, amelynek egynél több ok; 
arra, hogy a kedélyeké., a menny a lehetséges, vigasz
talja, csillapítsa. Mert hát az u. n. tót „nemzeti párt*

túl az uj hymnológia Dávid zsolozsmáit ?

Bizonyára mindon folyik s mozog, de nem vadul, 
mint a zápor, minden folyik az öröktől fogva kimért 

lót párt medrekben és partok közölt. Minket kell, hogy mélyen 
elszomorítson a szellemi nivó minden csökkenése, az

vezéreinek, Mudrony 1’áléknak és a Kár. Nov. emberei-

alkotó erők pangása, az életenorzsia, polgári, kulturá
lis, politikai tevékenység hanyatlása, habár nem kiván- 

11 van ható, hogy minden téren egyonlöképon haladjunk. Hiszen 
ez lehetetlen ! Volt például tót költészetünk megújhodása, 
a tót. versnek szépségben és tökéletességben annak a

, legmngasabbhoz közel álló versnek, minőt »/. cinné
nek rójak fel első sorban az ifin tótok, hogy az ö lassú- ‘ szollt5m alkotott s egyszerre megjelentek a sajtéba 

>‘By Inon.ljuk -  olákcW konzol- .„egdiibbonlíen alacsony, konlir, gondolái cs (orma t, 
i.ilivizimisu , (. t.zl.i , i , -. J ásl. Ilii], tcluil cg.v bis vigasz. kiutclébeii gyarló zöngoményok. Ezért még ki nom szil
....... «f> kisWozolaias, egy kis szel, ilorgatás. ..Mozgalom juk a szcmUukoli Csak ki m  ilaiJ(l„ „ nemzetben a
os mozi]"líillan.sag" ez. alatt a bár. Nov. rozározikket ( köll6szot jr4nl va|ó í m tk ,  „„..-üljön feleltein, 
közöl,, melynek stílusán Márkin Írásmódjára vall, hangja, Urieldos, „  S|„dkovlö, Hello idős hangjainak és imái- 
tartalma pedig a szenvedélyes embernek gondolkodásé- nak Z(,M-  
val merően ellenkezik. Iieraklitot idézve, aki azt mondta; 
valahol, hogy „minden folyik", hozzá teszi, hogy: „de! Volt élénk polgár-politikai megújhodásunk, szétlő
ném ugy folyik, mozog minden, mint a zápor, hanem kaink, akik önkormányzókig vezényelték a hallgatók 
minden az öröktől fogva kimért medrekben és partok isziveit s elméit; voltak hitszónokaink, akik Izaiás lelkc- 
között folyik." Meghisszük azt.! De hát akkor mire való;sedésévol emelték a nemzetet a szollom magaslataiba — 
ez a kesergés ? Mire való az erőlködés? Egyébként letűntek, szomorúan munkálkodunk a polgári közélet 
álljon itt a Nár. Nov. czikko egész terjedelmében, mert i mezéjén, tompa kapákkal turkálunk a lormckcllcn, agya 
egyébként is eléggé érdekes: 'gos földben. De azért a mi nemzeti fundusunk inog

„Nehéz p. rezeket él ál az ember, aki leikével oda-!nem Ml,nt az kibövU,t> megerősödött és hatalmas 
kötötte magát a maga tót nemzőiéhez és el nem külö- * lökcsr0» szcbb> er6sebb mozgalomra, már nem palakok- 
nilheti érzelmi világát annak örömeitől és gyászától! ban' de lolyókbaii való szeles folyásra vár. Semmiben 
Nem szándékunk szomorú elégiákat zengeni a tulságo- 550111 ,®vc3 l̂,!ll|lk el az ihat, életünk hatalmas szerkezete 
san élénk remények romjai fölött, midőn pirkndni kéz- ° r<1S’ megingatlan, miként magának az örök folyásnak 
dőlt a hatvanas években, midőn memorandumok, inté- í miként a nemzeti elet s lét örök zátonyainak
zelok, iskolák keletkeztek. Ne újítsd föl az. áléit szén- ,lirvblD c- 
védéseket! Carpe diem ! Lássunk hozzá a mai naphoz,'
a jelenhez! Az Isten irgalmas, ő kinyújtja kezét a z ' ----------------

emberi

tö re k v é se iv e l. B u d ap esten , 19(1... m árczius 26 . C|C1„ s(,m vili]. ogésszé ■ e 8 vannak cwlidi zátonyok is, [ kormáii>-ok i-jryiko lótositott munkáskUsvetitt) inlóaciet 
01 zsa 1 1 an 0,SZllL'8'i es l v e p v ise o . tények, melyeket, sojn.mifélo haladás som leend meg nem j és most ugy vagyunk, hogy van munkáskezvelitö, van

- - - - - ------------------ — .........—-....... - - történtekké. Avchimcdos nem tudott a dynamógépekröl, inunkás — de nincs munkai Ma már pedig elmúlt az
melyekről a technikus a nyolczailik szemeszterben min-1 az jjö, amikor ingyen tejjel, kenyérrel, meg hangzatos 
dent tud, de a tanuló bizonyára még nem Archimedes. | és czifra jelszavakkal lehetett a népet itthon tartani, 
8 miben haladta túl az uj idő Hómért? Miben haladta > hivatkozván a költőre, hogy „itt élned, halnod kell I"

Ha összehasonlítjuk a mi kivándorlási statisztikánkat 
más nyugat tele eső államok statisztikáival, megdöbben
tően szomorú tapasztalatokra jutunk! Es egyúttal meg
tudjuk azt is, hogy miért vagyunk éppen mi az az állam, 
amelynek lakói idegouben kénytelenek boldogulást 
keresni. Csak ha az ausztriai viszonyokat szemléljük, 
tapasztaljuk, hogy olt rendszer a közmunkákat akkor 
készíttetni, amikor munka pangás észlelhető az ország
ban. Nálunk pedig ugy van, hogy a közmunkákat akkor 
teljesítik, amikor egyik-másik hatalomra jutott, politikai 
párt érdekei azt ugy kívánják. Ez a rendszer pedig 
mindaddig megmarad, amig Magyarországon osztály tár
sadalom uralkodik és a nép nem jut szerephez a saját 
sorsának intézésében. A „hazafias" kapitalisták értik a 
módját, miként lobot nemzetközi szervezkedéssel elszegé
nyíteni a népet, kizsákmányolni a munkásosztályt. A 
magyar arisztokráczia pedig millióit nem ez ország kere
tén belül ipari koczkázallal kamatoztatja, segítvén ezzel 
egyúttal a magyar gyáripar fellendítésén is, hanem 
ilontekarló és a külföld hires-neves ló verseny pályái szol
gálnak arra, hogy e milliók innen kijussanak. Az angol 
lóurak közölt egy Sincs, aki nem nagyiparos és vagyo
nának legnagyobb részével hozzá ne járult volna ködös 
Albion világhírű iparának fejlesztéséhez. A magyar gyár
ipar ellenben azok kezében vagyon, akiket a magyar 
kormány állami kedvezményekkel és szubvoncziókkal a 
küllőidről idocsalogatni képes. Mi sem természetesebb, 
minthogy ezek az idegen tőkések a saját nemzetük 
munkásságát hozzák be és igy az itt születet lajmagyar 
népség elől elkaparják a munkát és ezzel együtt a bo
tevő lalatut is. Ez pedig kár, nagy kár, mert az igy 
kiszorított munkások helyébe idegenek jönnek és az 

I idegennek nem érdeke a magyarság erőssége, szívben 
I magyarrá sohasem lesz és gyengül a magyarság, mert 
számban fogy.
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A kivándorlásra késztető okoknak egyik legsulyo- 
sabbika a mai helyiden földhitel, moly a földiuivos 
munkásokat kényszeríti a kivándorlásra. A magas kamuira 
adoll külcsün tünkre leszi a kisgazdákat. A  földhitel 
államosilásával és helyes tolopitési puliiikával lehet a 
kivándorlást csökkenteni. A  földhitel államosításával a 
nemzetiségi irányú pénzintézetek karos és a magyarság 
ollon intézett pénz- és füld hi tel műveletei egyszerre meg
szűnnek. Fölösleges hivatkozni a románok nemzeti bank
jára, a tótok Tátrájára, Tudja mindenki, hogy ezen inté
zőtök mennyire gyöngítik a magyarságot, és erősítik a 
nemzetiségeket. Ahol a nemzetiségi pénzintézetek karmai 
közé magyar füld keríti, annak leendő birtokosa csak 
nomzeliségi egyén lehel. A  magyar mohét; hu akar 
Romániába, Amerikába, ahová csak tetszik. A lüldhitel 
államosításával azonban o garázdálkodás megszűnnék.

A Ielépítés szintén arravaló, hogy a kivándorlást 
csökkentse. Ha a magyar kormány az óriási kiterjedésű 
kincstári birtokok egy részét parczellákra osztja és oda 
lotclopiti a íü.ld jót ül megfosztott, úgyszólván földjéből 
uzsorával kiforgatott kisgazdát, az bizonyára nem korcs 
oz ország határain túl bol 'ogulást. Ámde ezt nem szabad 
csupán az államtól várni. A magyar nagy bili okososztályra 
is háramlik a kötelesség, hogy a bevándorolt, rendesen 
toldu/.sorából meggazdagodott külföldiok helyett a magyar 
kisgazdákat részesítsék előnyben a föld bérbeadásánál. 
Nőm szolgálnak hazafias czélt, ha másként cselekednek. 
Legutóbb is arról olvastunk, hogy Csanádvármogyo lakos
ságának jelentékeny része készül e hazát kihagyni, mert 
a 12.000 k. holdnvi püspöki földet csak egy bérlőnek 
adják ki. A lakosság könyörgölt apróbb bérletekért, de 
perszo kényelmesebb az egy bérleti szerződés megkötése, 
mint a kisgazdákkal szerződni.

Vannak még okok nagy számmal, amelyek a ki
vándorlásra ösztönzik a népet. De egy hírlapi czikkely 
kerotóbon azok mind fel nem sorolhatók.

Wolf Uiu/Ó.

Országos Magyar Szövetség.
A nemzetiségi mozgalmak elfajulása, a túlzott kö

vetelések és a nemzetiségi sajtó izgatásainak szüleménye 
az a munkásság, amelyet az Országos Magyar Szövetség 
immár második esztendője nagy buzgalommal folytat.

Gróf Esterházy János, főrendiházi tag, a Szövetség 
elnöke, aki mint az aktív politikai életnek is egyik Jog
ág) lisább vezéralakja ismeretes, bölcs tapintattal már is 
odavezette a Szövetségei, hogy azzal a társadalmi téren 
is számolni kell.

Legutóbb ma egy belő tartott a Szövetség igazgató- 
választmányi Ülést Budapesten, amelynek vezetésére az 
Abbáziában tartózkodó gróf Esterházy János elnök a 
fővárosba érkezett. Elnöki megnyitójában röviden vázolta 
a lefolyt hónapok mozgalmait, amelyekből a Szövetség 
is kivette a maga részét, mert a képviselőválasztások 
alkalmával mindazon kerületekben, amelyekben a nem
zetiségi jelöltek léplek fül, a magyarság tömörítésen fá
radozott, ami a legtöbb helyen sikerrel is járt.

Majd Jancsi Benedek bit it kár számolt be a Szö
vetség működéséről. Jelezte, hogy a Szövetség felolvasó 
dicsőit állandóan nagy közönség látogatta és azok iránt, 
fokozott érdeklődés nyilvánult. A választmány helyeslő
kig vette tudomásul azt az intézkedést is, hogy a Szö
vetség könyvtára czimen kiadásra kerülnek azok a 
tanulmányok, amolyok a Szövetség kebeléből indulnak ki.

Tárgyalás alá vétetlek ezután az egyes bizottsá
gok részéről beadott indítványok. Ezek közül felemlítjük, 
lmgy a magyar ezimer használata ügyében a hatóságok
hoz körlevelet intéz, mert tapasztallato.tt, hogy még 
állami épületeken sem alkalmazzák a hivatalosan meg
állapított magyar oziincrt.

Egyik bizottság panaszosan joloniotto, hogy egy 
nagyobb erdüipari társaság idegen munkásokat foglal
koztat és azáltal a környék munkásnépét fosztja mog 
keresetétől. E tárgyban az illető vállalathoz intéz a 
Szövetség megkeresést, de egyben a hazai iparvállala
tokat is felszólítja, hogy magyar munkásokat alkalmaz
zanak.

A kassai bizottság azon javaslata, hogy a választási 
reform alkalmából mondassék ki, hogy csak az bírhat 
szavazati joggal, aki magyarul beszél, ir és olvas, egy 
bizottsághoz iitasitlftlott, amely munkálatát az egész 
választási reformra ki fogja terjeszteni.

Örömmel vette tudomásul a választmány gróf 
Esterházy Jánosnak azt a fáradozását, a molylyel módját 
ejtette annak, hogy a nyclvliatárokon levő tanulók meg
feleld magyar olvasmányokkal láttatnak cl.

lierzeviczy Albert kultuszminisztert abból az alka
lomból, hogy a népoktatási törvények reformját napi
rendre hozta, az igazgató-választmány Üdvözölni határozta.

Azonban Jierccz Gyula túróé/.vármegyei ós Libertiny 
Gusztáv nyilramegyci kir. tanfelügyelők felszólalásai után 
kimondotta a választmány, hogy gyökeresebb reformo
kat óhajt. Kívánságait memorandumban fogják közzétenni, 
azt a/, összes kuli üreg yesüloteknek megküldi, akiket 
arra is fel fog kérni, hogy egy közösen megállapítandó 
kullnregyesületi illésre küldjék el képviselőiket. Ez a 
kuliuregycsillét, amelynek gyűlése alkalmából az összes 
kultarcgyesülelek képviselői megjelennének, valószínűleg 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület lesz.

Ezzel a lárgygyal kapcsolatban mutatta be fíerccs 
Gyula igazgató- választmányi tag munkálatát, amely azt 
a veszedelmet tünteti fői statisztikai adatok alapján, 
amely a reformjavaslat, némely rendelkezésének törvény
erőre emelkedése esetén a magyarságot érhetné. Az 
adatok diszkrét természete hozza magával, hogy azokat 
nem bocsátjuk a nyilvánosság elé; azonban a jolcnvol- 
tnkrna pontos számításokon alapuló munkálat, amely 19 
vármegye viszonyaira terjeszkedett ki, mély benyomást 
gyakorol* és arra bírta a választmányt, hogy ezen kér
dés ébrentartását mondja ki és azt, hogy annak idején, 
amidőn ezen javaslat ismét bcnyujlatik, a magyar kisebb
ség érdekeinek fokozottabb megvédésére országos moz
galmat indítson meg.

Végül az egyesületi pénztáros számolt be a Szövet
ség vagyoni állapotáról, mely folytonos emelkedést és 
haladást tüntet föl.

h í r e i n k .

Személyi hírek. Iíj. Jm th  György, Turóczvár- 
mogye főispánja a múlt hetet Budapesten töltötte és 
onnan hétfőn este székhelyére, Turóczszontmártonba 
vissza érkezőit. — Boldis Ignácz, a turóczszontmáitoui 
állami polgári és felső koréskedelmi iskola igazgatója, 
mint polgári iskolai szakfelügyelő iskolalátogatási kör
útra indult és csak f. évi április hó közepén tér vissza 
székhelyére. — Dr. Bakos Géza, a turóczszontmárloni 
kir. járásbírósághoz kinevezett albiró állomását olfoglalta 
és működését megkezdette.

— Oellnlosegyár Zsolnán. Lapunk előző számában 
már jeleztük, hogy Bulla György Arvavármegyo alispán
jának kezdésére Zsolnán nagyobb szabású collulosogyár 
van keletkezőben. Ez a hírünk beigazolást nyert, mert 
az alapítók értekezlete f. hó 25-én Zsolnán már meg
tartatott. és a gyár felállítását elhatározta, a z  alapítási 
mozgalom szervezése a Felvidéki Hazafias Pénzintézetek 
Szövetségére bízatott, ami által már előre is kizártnak 
tekinthető, hogy ezen válalalban idegen elemek is 
részesedhetnének. E tárgyban a további teendők meg
beszélésére mindazok az intézetek, amelyek a Szövet
ségbe való belépésüket már bejelentették, f. évi április 
U-án ugyancsak Zsolnára fognak meghivatni. A tervezet 
szerint fényes jövő vár az uj alkotásra, mely közgazda- 
sági szempontból mindenkópen nagy horderejű vállal
kozás. A megfelolő prospektusok a napokban fognak 
szétküldetni.

— Mónvlzsgálat. Ekonsborger százados, az eperjesi 
ménfeloposztály parancsnoka a mait héten megvizsgálta 
aTuróczmegyéhcn elhelyezett méneket, lígy tudjuk, hogy 
a vizsgálat eredménye mindenütt teljesen kielégítő volt.

— megyei élet. Turóczvármogyo központi választ
mánya a múlt héten tartott ülésén kijelölte a jövő évi 
választók névjegyzékének megállapítására megbízott 
bizottságokat. Ugyanakkor kimondotta a központi választ
mány, hogy a turóczszontmárton-blalniczai járásban csak 
egy bizottságot szervez és annak elnökéül Dugovich 
Ti tus főszámvevöl választotta meg, aki nyomban az 
előirt esküt is letette. A mosócz-zniói járásban két 
bizottság fogja ezen munkálatot végezni. Az egyik 
Zorkóczy Tivadar főszolgabíró, a másik liosza János 
közigazgatási bizottsági tag elnökleto alatt fog működni. 
A bizottságok munkálataikat április első napjaiban meg
kezdik és április hó 15-éig befejezik.

— Eljegyzés. Hóim Lajos zólyomi vasúti vendéglős 
oljcgyezto Koséul hal Reginát Iglóról.

— Elnevezés. A vallás- és közoktatási miniszter 
ilj. Józsa Mihály luróczszentmárloni polgári iskolai meg
bízott tanárt ugyanezen intézethez segedtnnárrá nevezte ki.

— „Lelki pásztorok". A „Slov. T^2d.“ szerint 
Sáros- és Arvamogyo kntli. papsága hadat izont ennek 
a cseh tót demagóg lapnak. Folsöárvában értekezletet 
tartottak a papok, a sárosinogyei plébániában pedig 
nagy forrongás van. Minderre büszke a cseh lót lap 
szerkesztője, mert szerinte ő tanította meg a tót népet 
arra, hogy a tisztelendő urak ujj:\ira nézzen (t. i. nem 
sikkaszijak-o el a templom pénzét. Rét.) s szerinte ez 
okozza a nagy rettegést és forrongást a papok között. 
Tehát e demagóg lapnak az a feltogása, hogy amely 
kall), pap hazafias mer lenni és magyar, azt akár sik
kasztással is szabad gyanúsítani hívei előtt. Szépen 
vagyunk!

— Megdöbbentő adat czim alatt lapunk előző 
számában közöltük azt a szomorú hírt, hogy vármogyónk 
a folyó év január hónapjáról összeállított statisztikában 
a halálozást illetőleg az első helyre került. Ezzel 
kapcsolatban megemlékeztünk arról is, hogy kívánatos, 
sőt szükséges lenne az üresedésben levő orvosi állomásokat 
betölteni. Erre a közleményünkre Zorlcáczy Tivadar, a 
mosócz-zniói járás főszolgabirája azt írja, lmgy dr. Boros 
Béla szabadsága 1904. évi deczeinber hó 31-ével járt 
lo s miután deczeinber hó utolsó napjaiban állomásáról 
lemondott, az általa betöltött állás csak 1905. évi január 
hó 1-ével üresedett mog. A járási főszolgabíró azonnal 
meglőtte a kellő lépéseket az állás betöltésére, mert az 
érdekelt községekkel január hó 11-én az előintézkedésok 
megtételére értekezletet tartott és a megállapodásokat 
magában foglaló jegyzőkönyvet javaslata kíséretében két 
nap múlva, tehát már 1905. évi január hó 14-én az 
alispáni hivatalhoz boteijosztotie. Ezt szívesen vesszük 
tudomásul és készséggel közöljük is. Most már csak az 
érdekelt községek megnyugtatása van hátra, ami akkor 
fog bekövetkezni, ha az üresedésben levő állomás be
töltetik. Lapunk zártakor kapjuk a hirt, hogy a stubnyn- 
fürdői körorvosi állás ügyében az alispáni hivatal is 
intézkedett és igy ennek betöltésére a pályázat inár ki 
is Íratott.

— UJabb Ipartelep Zsolnán. Zsolna mindenképen 
kihasználja kivételes kedvező fekvését, amelyet mint 
vasúti csomópont élvez. Újabban Zelinka N. P ia i czimü 
domanizsi ezég a zsolnai vasútállomás közelében fadonga- 
gyárat létesít.. Minthogy pedig a szóban levő ezég mint 
szolid és tőkeképes ezég ismeretes, valószínű, hogy a 
zsolnai vállalata is virágzó lesz.

— Erdőigazgatóság Rózsahegyen. Amint leve
lezőnk írja. a rózsahegyiek nagyban reménykednek, 
hogy a jelenleg Liptóuj váron székelő erdőhivatal Rózsa
hegyre helyeztetnék át, ahol a régi honvédségi laktanya 
helyiségeit, alakítanák át az erdőigazgatóság czéljaira.

— Kulturmérnökség. A földmivelésUgyi miniszter 
a kulturmérnökségoket újabb beosztás alá vette. E szerint 
Turócz-, Árva-, Liptó-, Zólyom- és Nógrádmegyékct a II. 
számú bcszterczebányai kulturmérnökséghez osztotta be.

— Butorház Ruttkán. Kuttka fejlődésének egyik 
jele, hogy ott a Hoffmann és Perlzweig ezég egy minden 
tekintetben jól fölszerelt butorraktárt létesített, mely a 
fokozottabb igényeknek is képes megfelelni. Az aj butor- 
ház már is nagy keresletnek örvend, mert abban a leg
szerényebb igényektől kezdve a Jukszusbcrendezésig 
minden kapható.

— Tanítónő kerestetik, aki április hó 25-étöl hat 
hétig a felsöstubnyni állami elemi iskolánál helyettesítene. 
Fizetése a hat hétre oki. tanítónőnek 120 korona, oki. 
óvónőnek 100 korona. Ajánlatok Turóczvármogyo kir. 
tanfelügyelőjéhez iutézendők f. é. április hó 10-éig.

— Pnrlmvlgalom. Mint minden évben, úgy az 
idén is fényes sikerrel ünnepelte mog a helybeli zsidóság 
az úgynevezett PurimUnnopot. Hogy ha az idén mégis 
nagyobb érdeklődést tanúsított a közönség e mulatság 
iránt, annak okát egyrészt abban a konezortprogramm- 
ban dl keresnünk, melyet a rondezőség, a vigalom 
elejére lapunk utján hirdetett, másrészt pedig abban a 
szívélyes viszonyban, mely az utóbbi időben a magyar
ság közt lábrakapolt. A Hitközségi iskola termőit már 
a konezort kezdeten nagyszámú közönség tüllütto mog, 
mely a két kis hegodüs, Fischcr Jenő és Hers Béla 
szépen előadott játékát sűrűén felhangzó tapssal jutal
mazta meg. Ezután következett a konczerl fénypontja: 
Moskóczi Margit zongorajátéka. Gaál magyar rapsodiáját 
adta elő a tőle megszokott virtuozitással. Jól mulatott a 
közönség Steiner Samu humoros monológján cs Iloffmann 
Edo nagy sikerrel előadott felolvasásán is. Ezután Fischer 
Arminnó lépett a pódiumra és Kiss József „Szép Batónc**- 
ját szavalta el fényes sikerről. Ismerjük öt, mint mű
kedvelőink egyik legjobbját, s ürömmel konstatáljuk, 
hogy sikereinek nagyszámát ez oslo ismét eggyel 
gyarapította. Nagy hatással előadott prograniinszám volt 
Lötoy Kornél liogodüjátéka is. Ez a törekvő, fiatal zenész 
ezúttal először mutatta be szép játékát és romoljuk, még 
gyakran lesz részünk ilyen élvezetes előadásban. Végül 
Singer Jolánka adott elő néhány énekszámot „János- 
vitézből**. Élénk emlékezetünkben van még a kisasszony 
legutolsó fellépte, mikor közönségünket bájos előadásával 
sziuto magával ragadta. A mostani énekszámaival csak 
megerősít berniünket abban a fellövésünk hon, hogy szép 
hangjában még igen sokszor gyönyörködhetünk. A hang
verseny után kedélyes közvacsora volt. A .rendkívül 
szép asztaltori.ék, de mog az ízletes, igazi magyarossággal 
készült ételek is, liöszlcr Józsefnek volt érdeme. A vacsora 
tartama alatt három bájos leány : Singer Jolánka, Bindfold 
Ilonka és Cokii Ibolyka virágot és szivart árusított és 
az ebből betolyt jelentékeny összeget a jótókonyczélra 
fordították. A konczcríot táncz követte, mely hajnalig 
tartotta össze a jókodvü publikumot.



— Köszönet ós számadás. Az o hó 21-én tartott 
purimbál alkalmával jegyeiket megváltották, illőivé felill- 
fixettok: Náthán Henrik 15 korona; Bllchlor Annin, 
Fischer Annin, Gross Samu, Here Ignác/., Colin Henrik, 
üzv. Politzer Adolfné 5 - 5 korona; üzv. Kellermann 
Anniimé, Kuffler Zsigmond, Pollák Jakab, ltüszler József 
3 _ 3  korona; dr. Gross Adolf, dr. Haas Zsigmond, 
Hoilnmnn Kde, Holzmann Ede, dr. Lux Adolf, dr. Lax 
Ernő, Hang Izidor, Lüwinger Ármin, Lüwy Mór, Perl 
Zsigmond, Perl Albert, Sohlosingcr Henrik, Spits Károly, 
Spilzer Albert, Stein Lajos, Síéin Mór, Steiner Samu, 
Strt"'«er H., Tyroler, Veinstein Jakab 2—2 korona; 
Hrauu Irnó, Foldmann Márk, Fried Miksa, Grossmann 
Annin, ,.<as Ignácz, üzv. Hecbt Róza, Löwy Zsigmond, 
Politzer Salamon, Ilois;., Singer lonrik, Stein Ernő, 
Steiner Lajos, Woissonstoin H., Wix Miksa 1 — 1 korona, 
összesen 111 korona. A folültizolök fogadják ez utón a 
rendezőség igaz köszönetét és őszinte háláját.

-  A ruttkai izr. nőegylet által folyó hó 21-én 
tartott purimbál alkalmával foUllfizottek; Báró Révav 
Simon 25 korona; Kalenda Frigyes 10 korona; Saagoi 
Ferencz, dr. Szolárik Vilmos, Klein Ferenc*, Kakiba 
Samu 5 —5 korona; Friodmann Mór 4 korona; Herényi 
Zsigmond, Wiener Lipót, Rund Albert, Pollnosok Nándor, 
Plesz Mór, Epstoin László, Tergina József 3 - 3  korona ; 
Haas Sámuel, Apfelmann Zsigmond, Woiner A mol l 
Zwoigenthal Jakab, Tyroler József, Hoffmann Gyűl ■
Fa u fér Nándor, Politzer Vilmos, Foldmann József. 
Petricsek János, dr. Bricbta Arnold, Judik Alidra-r 
Ruttkay Tcofil, Dittrich Ottó, Kellermann Anna, Hó Adolf. 
Rock Jolán, Komora János, Waldmann Vilmos 2—2 kor.: I 
Erdélyi Bálint, Perlzweig J., Silbersclilltz Mór, Fiscli 
Jónás, Fischer Sándor, Fazekas, Fischer Lipót, Hoffmann ; 
József, Manheimer János, ltusznyák Samu, Komandcra 
Pál, Hotfmann Márk, Lindcnstein Mór, liaab, Reicluri. 
ifj. Scblesinger Izidor, Haas Albert 1 — 1 korona, összesen 
135 korona. A ruttkai izraelita nöcgylct nevében úgy a 
feltt(fizetőknek, mint a mulatság rendezőinek hálás j 
köszönetét nyilvánítja. Ruttkán 1905. évi márezius hói 
27-én Friodmann Mónié elnök.

Nyilvános számadás. A „Ruttkai Daloskor"-1 
nek az 1848. évi márcziusi események emlékére a folyó! 
hó 18 án tartott tánczmulatsággal egybekötött hazafias | 
ünnepélyén felUlíizeltck; Báró llévay Simon 20 korona ; 
Újhelyi Attila 5  korona; Kapalkiy István, Bízik Andrási 
3 —3 kortya; Tergina József 2 korona; Fest Ottó,j 
Ladányi Illés, Herényi Zsigmond, Wachsberger Lipót, 
Stockl István, Molnár, Saagcr Ferencz 1—1 korona,! 
összesen 40 korona. Fogadják a folUlfizetök, mint a 
közreműködők, nem különben Saagor Ferencz Ks.-Ud. | 
felügyelő, Olsavszky Gyula máv. állomásfőnök, Váezy | 
Gedeon Ks.-Od. oszt. mérnök, Epstein László főmérnök , 
és Tóbis Gusztáv mérnök urak, kik jóindulatukkal j 
ismételten támogatták daloskörUnket, a választmány j 
nevében ezután is hálás köszönetUnket. Ruttka, 1 9 0 5 .  j 

márezius 13. Kalenda Frigyes dalosköri elnök. Foszt  ̂
Péter dalosköri jegyző.

K Ö ZG A ZD A SÁ G .
Czélszerü-e luezernát ősszel vetni?

Az idei száraz évben, amidőn a tavasszal vetett 
luezcrnák nagyrészt kivesztek, bizonyára sokan meg fog
ják kísérelni a luezerna őszi vetései, hogy ilyen módon • 
pótolják a jövő évi takarmányhiányt. A luezerna őszi 
vetése azonban ritkán vezet czélra, mert az augusztus J 
és szeptember hóban nálunk uralkodni szokott szárazság! 
miatt többnyire nem sikerül. De nincs is miért ősszel j 
vetnünk luezernát, mert ha tavasszal egymagában védő-1 
növény nélkül vetjük, sokkal jobb eredményt fogunk 1 
elérni, mintha ősszel vetettünk volna. Kerpcly Kálmán \ 
gazdasági tanintézet igazgatója végzett ez irányban több 
Ízben kísérletet: amelyek mindig a tavaszi vetés javára 
dőltek el. Természetes is, hogy a tavaszi nedvesebb 
időjárásban a luczemamag is gyorsabban indul csírá
zásnak és fejlődésnek. Ez eljárásnak különben megvan 
az az előnye is, hogy tavaszig módunkban van talajun
kat nemcsak ismételt mely szántásokkal, de megfelelő 
istálló- és műtrágyákkal is előkészíteni, ami minden
eseire a luczcrnatennés előnyére fog szolgálni.

felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — főmunkatárs BflNFI JÁflOS.

Uj, eredeti Singer-féle

isivarrógépas
olcsó áron eladó. Czim a kiadóhivatalban.

Kiadótulajdonos: Bfioskóozl Peronomé.

F o 1 v i d 6 k i H 1 r a d <S

U J !  ~ *
CooH % Johnson

amerikai szabadaim. tyukszem-gyürüi.
................. ..... <__i • _ .___uu i.aiinA l.otácn óc n7nnnalA legjobb és legbiztosabb, kitűnő hatású és azonnal 
fájdalomcsillapító. — Magyarország-Ausztria összes 
„vágytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 t., 6 drb 
6 dobozban I korona. Postaköltség 20 f. 
Magyarország főraktára: Török József gyógyszertára 
Budapest, VI., Király-utcza 12. sz. — Magyar-Osztrak 
monarchia főrakt.: Zum Samariter gyógyszertar üráz.

Jónak, a joU 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban lev.
Happan, szóda, por, j tb  anyagoknál vászon és patnu’ 
ruhanemüek m osására, a Schlcht által újonnan feltalál

m o s ó k iy o n a t ,

..Asszonydicséret-
védjegyei, 

i ru h a  beász ta tá sá ra .

Előnyök:
felére1. Az eddig szükséges volt mosási Idftt 

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

a ruhát.
B. ü g y  a kezeknek, mint a ruhának telljesen ártal

matlan, am iért az alant jegyzett ezég kezességei 
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  és 
m o són őné l é g j e g y s z e ri k ís é r le t  o tán.

■ Mindenütt kapható. ------

Schicht-szappan
„s za rv a s "  rag-y „k u lc s "

fix jYdKsaT u rd cz sz e n tm á r to n
.  _ liszt-, fűszer-, csemege-, üveg-, porczellán- 

és Mauthner-féle magvak raktára. =

A b l a k ü v e g e z é s e k ,  K J ;
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

= =  F I G Y E L E M !  = =
Megbízható, legjobb minőségű, hírneves

V alódi s z t p w W  I C t l V á S Z O t t
és ^

damasztáru S t S f f i
A k é s m á rk i g y á r  b e jeg y ze tt v é d je g y e :

Késmárki mely
gyártmány '  ^ védjeggyel
csak az, van ellátva.

Z IP S Í-^

Hazai ipar!

Hashajtó, görcsmegszüntető

Bujahódcsöppeb,
él vágyat keltő és az emésztést elősegítő háziszor.

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

nem lesz szél küldve

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

jeggyel
le g jo b b , le g k la d ö sa b b  s enné lfogva  le g o lc s ó b b  szappan.

M inden  k á ro s  a lk a t ré s z e k tő l m entes.
•........... M ind enü tt k a p h a tó ! ........

B evásárlásnál különösen a r ra  ügyeljünk, hogy m in d e n  de rak  
szappan a  „Schichl“ névvel és a  fe n ti védjegy sk egy űrével 

legyen e llátra .

I I
Schicht György, Aussig

k  legn agyobb  g y á r  a maga nem ében, az  enropaT  
s z á ra z fö ld e n .

V b c n ta i  s z i lö íe le p n e i;  s a já t  t e m é s ű  hagyj 
b o ra i K övetk ező  fa jod b an  e la d ó i :

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.
Á V ison ta i Szőlőtelep  R észy .- tá rs . s z é k h e ly e : G yöngyös,

- » t  v é d je g y :  „ H o r g o n y " .  1

A Linimeut. Capsici ccmp. 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy regjónak bizonyult háziszer, moly már több 
mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szornok 
bizonyult köszvénynél, csúznál és meghűléseknél
btxlnrzsöléskóppeii használva.

F lg je ln iez te té s . Silány hamisítványok m iatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csali olyan üveget 
fogadjunk cl. a moly a „Horgony" védjegygyei ós a 
Richter czégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ara üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 kor. 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapesten.
R'chler gyógyszertára az,,Arany oroszlánhoz", Prágában,

Eliánh- !• I tm u :  6 neu. Mlndrnnapl »» tk Jld r»

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent- 
mártonban és Schönaich Viktor gyógyszertárában 

Znióváralján.

fl felsőstubnyai fogyasztási és é r t é 
kesítő szövetkezetnél 1 5 0 . 0 0 0  darab  

jó m inőségű z s i n d e l y  e ladó.

M O L Y S Z E S Z .
Boák, szőrnemü, téli ruhák, bútorok, szőnyegek meg
óvására föltétlenül biztos szer, mely nemcsak a molyt, 
de ennek petéjét is elpusztítja. — Nagy üveg ára 1*60 k., 
kis üveg ára 1 — k. — Kapható a készítőnél: Csapkay 
Gyula gyógyszerésznél Bujon, valamint a következő 

gyógyszerészeknél:
Gazdik János Körmöczbánya 
Göllner Béla Beszterczebánya 
Dühön Lipót Breznóbányán 
Fricdmann Mór Ruttka 
Toperczer Sándor Turóczszentmárton.

Ajánlok: T h o t n a s l i s z t  m ű t r á g y á t ,  sp á d iu m
továbbá ló h e re -, 
luezerna-földekre 
és rétekre fejtrá
gyának való és ki

tűnő hatású

tu t ú r  a g y a i ,  y pw am m - a

lipsztrágyát.
I, bUHHönyt, b o r s i t ,  stockéraui l e n c s é t ,  1á r p á t , z a b o t , r o z so t ,  bUHHönyt, b o r s é t ,  

ló h e r e -  é s  In c z e r n a a a g o t . fíjj?! le n -  é s  b o lh o j-
■ jutányos napi árakon. 'W

é s  á s V á n y s z u p e r fo sz fá to t ,
Kívánatra használati uta
sításokkal és vegyi ele- 
mezési bizonyítékkal szol
gálok. — A vetés idejének 
beálltával vetésre alkalmas

l e n c s é t ,  b a b o t, államilag ólomzárolt, 
turóczmegyci term ésű

löwyjWóC.̂ :
Magyar Nyomda Turócmontmártou.
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