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

Turóczszentmártonba küldendők.

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

bel- és külföldi h irdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

A denevér.
A denevérhez hasonlítottuk Hodáa Milán

nak szereplését, összevetve a lapjában közölt 
czikkek tartalmát azokkal a czikkekkel, a 
melyeket az utóbbi hetekben az Egyetértésben 
közzétett.

Ezek a közlemények az egész tót nem
zetiségi sajtóban nagy felháborodást okoztak.

Megnyilatkozott e tárgyban a turóczszent- 
mártoni Národnie Noviny is, mely élesen el
itélte Hodáa Milán újabb szereplését. A N. N. 
most egy újabb czikkben ront neki, amelyet 
harczias hangjánál fogva azért is közlünk, 
mert valószínűnek tartjuk, hogy az a harcz, 
mely most a tót lapok között folyik, nem is 
annyira személyi, mint inkább elvi harcz, a 
cseh-tót és tisztán tót pártnak a harcza. A 
szóban levő közlemény „Rakonczátlaukodás, 
vagy pedig rosszabb valami?" czim alatt a 
következőket mondja:

„Bármily kelletlenül, a hallgatás aranyát 
közéletünk bizonyos jelenségeiről kénytelenek 
vagyunk más, akár értékes vagy érték nélküli, 
magunk nem Ítélünk, de bizonyára valódi, 
tiszta csengésű fémre változtatni.

Hodáa Milán ur, a Slov. Tyád. szerkesztője 
s a kulpini kerület képviselője jónak látta 
megvilágítani a maga politikai és tót nemzeti 
felfogását az Egyetértésben, a  MagyurovoB&g 
czimü pesti napilap erről a következőképen ir: 

Hodáa Milán országgyűlési képviselő, akit 
tót nemzetiségi programmal választottak meg, 
az Egyetértésben hosszabb czikket közöl, a 
melyben teljesen azonosítja magát a magyar 
nemzeti állásponttal. — Ő nem félti hazáját 
Ausztriával szemben, mert a küzdelemben 
csakis a magyar nemzet győzhet. Csak a pol
gári és politikai egyenjogúság legyen alapja 
a nemzetiségi politikának.

Ez a czikk benyomása a Magyarországra. 
Mi reánk még mélyebb hatást gyakorolnak az 
Egyetértésben megjelent s Hod2a által aláirt 
czikknek következő szavai:

„Visszaemlékeztek-e a negyvennyolezadik 
évre? — írja Hodáa Milán ur. — Emlékeztek-e 
az 1848-ik évi törvények szellemére? S a 
magyar függetlenségi párt, melynek oly fényes 
tradicziói vannak, hogy (s ezt barátnak s ellen
félnek is be kell ismernie) semelyik más párt
nak sincsen dicsőbb hivatása a modern politi
kában, a leikébe véste-e a magyar nemzetnek 
a negyveunyolezas szellemet?"

Szükségtelen megjegyezni, hogy a czikk
ben nincs szó a nemzetiségi jogokról. Az ő 
értelme: hódolat az 1848. évi törvények szel
leme előtt és földreborulás a Kossuth-párt előtt.

Az 1848. évi törvények szelleme a leg
vastagabb, legdurvább intoleráuezia, a legna
gyobb faji és nemzeti erőszak szelleme, úgy 
hogy Deák Eerencz és báró Eötvös József 
magyar politikusok uj törvényekkel mérsékel
ték „az 1848. évi törvények szellemét", a többi 
között az iskolai törvénnyel és a nemzetiségek 
egyenjogúsításáról szóló 18G8. évi XLIV. tör
vénnyel is. Az 1848. évi törvények szelleme 
ezt diktálta:

Az 1848. évi V. törvény czikk az ország- 
gyűlési képviselők választásáról:

3. §. Megválasztható mindenki, aki helyt 
áll a törvény rendelkezése előtt, hogy a tör
vényhozás nyelve egyedül a magyar.

XVI. A megyei törvényhatóságról:
2. §. e) A tanácskozási nyelv ügy a köz

gyűléseken, mint a bizottságokban egyedül a 
magyar nyelv."

íme, ez az 1848. évi törvények szelleme, 
ahogy mi tudjuk, megújítva Liptómegyében, a 
hol egyenesen megtiltották tótul beszélni a 
megyei gyűléseken. A czikk Írója hajlongva 
az 1848. évi törvények ily szelleme előtt, a 
tótságnak utolsó ingét veti le magáról, feled 
mindent, amiért a tót nemzet s az ö legjobb 
fiai küzdöttek, fáradtak, szenvedtek, haltak is, 
feladja az „úri huuczutságnak" (az ő kedvelt 
kifejezése a lapban, melyet nem olvasnak ama 
„urak", akiknek most az alacsonyulásighizeleg), 
az összes nemzeti, nyelvif nemzetiségi jogokat 
megelégedve, általános frázissal a polgári és 
politikai jogokról. Azért bátran s örömmel 
konstatálhatta a Magyarország, hogy a nem
zetiségi programm alapján megválasztott Hodáa 
képviselő ur „teljesen azonosítja magát a ma
gyar nemzeti állásponttal".

így beszélt-e a kulpini kerület választói 
előtt, a széplelkü tótok s a testvér Bzerbek 
előtt, akik áldozatok árán s a nemzetiségükért 
való lelkesedésükkel választották be a kép- 
viselöházba? Vájjon mutatta-e magát ott olyan 
üde Kossuthistának, a nem magyar népeknek 
elnyomást s nemzeti elhalást hozó 1848. évi 
törvények szelleme imádójának? Ha a kulpini 
választók Kossuthistát akartak volna küldeni 
az országházba, vájjon nem tehették-e volna 
ezt olcsóbban? Vájjon illö-e, hogy nemzetiségi 
programm alapján megválasztott képviselő 
testestül s lelkestül csatlakozzék oly párthoz, 
melynek élén Apponyi áll, az az Apponyi, a 
kinek csak mutatkoznia kellett Zsolnán, hogy a 
mi odavaló embereink elálijanak Smialovszky- 
tól s igy okozzák az ö bukását, az az Apponyi, 
aki a turóczi emberkéknek meghagyta, hogy 
a mameluk Révayt válasszák meg a nemzeti 
férfiúval, Mudronynyal szemben? Oly politikai 
krédóval, an^yent Hodáa képviselő ur vallott 
az Egyetértésben, nem lehetne arcza meg
jelenni a maga választói előtt, de ilyen meg
változott vélemény mellett, ilyen radikális 
változásnál az ö politikai bensőjében, mint 
tisztességes férfiúnak, visszariadnia kellene 
kerületének a reá, mint nemzeti, tót férfiúra 
bízott mandátumot. Mert máskép jogosult a 
kérdés: vajjön rakonczátlankodás-e ez, vagy 
valami rosszabb?

Elvégre a kulpini kerület képviselő ura 
ídíár előbb is szokott mérgeket bocsájtani az 
ö saját orgánumában. Az 1905. márczius 10-én 
megjelent 11-ik számában szóról-szóra ezt ol
vassuk :

„Hát mégis vannak politikai jogaink, melyek 
saját képviselőinket engeduek meg nekünk be
választani az országgyűlésbe s ezeknek a kép
viselőknek védeniük kell majd minket az 
országgyűlésen, kötelességük leend megfigyelni 
sérelmeinket s orvoslást kívánni."

Irhat-e igy egy tót, akiben az önismeret 
utolsó lángocskája ki nem aludt? Beszélhet-e 
a politikai jogról Szucsáu után (1879.), Várna, 
Stomfa s legújabban Papp Györgynek szilágy
csehi (ez évben) választása után, ahol fölbérelt 
legényekkel, dorongokkal, botokkal szétverték 
Pappnak a választóit, magát az agg embert 
összevérezték (lásd a Nár. Nov. krónikáját a 
29. számban), úgy hogy a háromnegyedrészbeu 
román kerületben csak 25 embere maradt? 
Beszélhet-e tisztességes tót ember választási 
politikai jogról a verbói választás után, ahol 
dr. Markovdcs Gyula föltétien többségét csa
lással, erőszakkal, hamis bejegyzésekkel, a

bizalmi férfiaknak s magának a jelöltnek meg
félemlítésével törték széjjel, mely jelöltet a 
lerészegedett liberális horda megliucselése elöl 
véletlenül egy becsületes katonatiszt mentett 
meg ?

Nem, tisztességes tót nem beszélhe riasz
tási politikai jogról; tisztességes tót nen hó
dolhat meg a magyar államférfiak által erősen 
korrigált 1848. évi törvények szelleme előtt; 
tisztességes tót ember nem dicsőíthet rabszolga
módjára oly pártot, melynek vezére Apponyi 
és Lengyel; tisztességes tót ember nem irhát 
a legszentebb tót ügyet egyenesen eláruló 
chriákat az Egyetértésbe, az eszlári Eötvös 
és Fenyő orgánumába.* Midőn a képviselő ur 
„teljesen azonosította magát a magyar nemzeti 
állásponttal", akkor, midőn elfogadta és aláírta 
a magyar intoleráns sovinizmusnak az okmá
nyát, mondja meg azt nyíltan a választóinak 
is s ne vezesse félre a becsületes embereket. 
Rakonczátlankodás-e ez, vagy pedig rosszabb 
valami ?

A Slov. Nüviuy Hódosáról.
A hazafias szellemben szerkesztett „tílov. Noviny“ 

cziiuü napilap igy ir a liodzsa különös szerepléséről:
A tót Jánusz. A sok római isten s apró isten között 

volt egy Jánusz nevű is. Jánusz, a régi rómaiak mito
lógiája szerint, minden reggel nyitogatta a menyország 
kapuit, esténkint pedig csukta azokat; szemléltetve volt 
ö két arcczal, mint olyan isten, aki napkelte s nap
nyugta után nézve a jövöbo s a múltba, egyszerre 
mindent áttekintett s igy mindennemű változást előre 
látott. Jánusz egyik arczával mindig kelet, másik arczával 
pedig nyugállelé nézett.

önkénytelenül a rómaiaknak kétarczu istene, 
Jánusz, jutott az eszünkbo, midőn az „Egyetértésiben, 
a függetlenségi párt orgánumában olvastuk llodáia 
Milán czikket, melyben teljesen azonosítja magát a leg
radikálisabban gondolkodó hazafiak felfogásával s óhajai
val. Nem tagadjuk, hogy nagy kíváncsisággal kezdtük 
olvasni a kérdéses czikket, kiváncsiak lévén llodza 
Milán ama gondolataira, miket az „Egyetértés" lap is 
közöl. 8  kedvesen leptek meg minket a czikkben ben- 
foglalt hazafias kijelentések és nyilatkozatok. Azonban 
bármily kedvozően hatott ránk a kérdéses czikk tar
talma, mégsem tudtuuk szabadulni a kételkedéstől, vájjon 
nem jánuszi-e ez a czikk, azaz olyan, amely Jánusznak 
napkoloti arczából származik, úgy azonban, hogy arról 
a nyugati arcz mit sem tudjon. Az igaz, hogy iáaulból 
hirtelen Pál lett s igy tehát per abszolúte nincsen 
kizárva annak a lehetősége, miszerint llodía Milán ur, 
aki eddig a legszélsőbb pánszláv álláspontot foglalta el, 
egyszeriben Pállá változott s azoknak az oldalára lépett, 
akik a pánszlávizmus ellen küzdenek. Csakhogy manap
ság ritkán történnek csodák s igy nem igon vagyunk 
hajlandók hinni, hogy llodza Milán ur egyszerre meg
változott volna s hogy az, amit az „Egyetértésiben irt, 
a szivéből eredt volna.

llodía Milán csak két hónappal ezelőtt lett meg
választva országgyűlési képviselöuek tót nemzetiségi 
programm alapján. 8 ez idő óta a maga lapjában ismé
telten oktatta a nemzetiségi köröket, hogy cs mint koll 
eljáruiok, hogy a nemzetiségi jelöltek képviselői man
dátumokhoz juthassanak; szemükre vetőbe a tót nem
zetiségi férfiaknak, hogy mitsem tesznek, hogy csakis 
tanácskozásokat, konloreucziákat tartanak s az eredmény 
nulla. 11a llodza Milán ur tényleg őszinte hivő volna 
annak a legradikálisabb hazafias álláspontnak, inolyről 
az „Egyetértésiben oly lelkesülve ir, akkor a maga 
lapjában nem Írna minduntalan arról, mit kell tenni, 
hogy a lót nemzetiségi jelöltek győzedelmeskedjenek, 
hanem, miként mi is mindig tettük s tesszük, nyíltan 
elítélné a nemzetiségi jelöltek törekvéseit, kiknek végső
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czélja a magyar nemzőt politikai egységének mog- 
renditéso.

Hogy mi indította Hodiát a kérdósos czikk meg
írására, azt nem kutatjuk, az az ti magánügye. A 
nyilvánosság elé csak az a tény tartozik, hogy Hodí.a 
Milán a nemzetiségi politika kérdéséhen kétfélo állás
pontot foglal el. Hazafiasat akkor, midiin magyar lapokba 
ir csikkeket s hazafiatlanokat akkor, midőn a tótnak ir 
a „Slovensky T^2dennlk“-bon, amelynek ö a tulajdonosa 
is s a szerkesztője is. Hogy ilyen kétfélo álláspont éles 
kritikának van kitéve, az természetes dolog. A hazafias 
czikkért megtámadta HodZát a „Nár. Nov.“, hazafiatlan 
czikkoiért pedig nem régen Ítélte el a bíróság egy havi 
államfogházra.

Részünkről mi örömmel látnók, hogyha Hodía ur 
oly őszintén gondolkodnék, ahogy az „Egyetértésibe  
irt, hogyha a kérdéses czikk valóban visszatllkröztetné 
az ő benső politikai meggyőződését s nem lenne csupán 
véletlen szeszélyének megnyilvánulása, aminőnek egyelőre 
tekintenünk kell mindaddig az ideig, amig továbbra 
kétarezu politikát fog folytatni s aszerint foglal el vagy 
hazafias, vagy hazafiatlan álláspontot, hogy kinek szól 
az illető czikk.

ségi fokuknál fogva. Hát erre, mivel a „Tr. L." a poézist 
is nagy kedvvel niUveli, egy ismeretes német czitátum- 
mal felelünk:

Doch dcis schrecklichste dér Sclirecken,
Das ist dér Memch in seinem Wahn.

Treuga Dei.
Laptársunk, a „Trencséni Lapok" márezius 15-ike 

alkalmából, — amely napra pedig a trencséni Ünnep
ségre vonatkozó Felhívásban minden partikulárizmus 
félreíételc és a testvéri egyetértés hirdetteteft a vár
megye magyarságának, — oly elmefuttatást látott jónak 
papírra vetni, melyet szó nélkül hagyni nem lehet. Ebben 
az elmefuttatásban úgy tünteti fel a közlemény Írója 
márezius 15-ikének megünneplését, mintha ez az egye
sült ellenzéknek saját külön érdeme volna, mintha erről 
az egyesült ellenzék -létezése -lőtt Trencsénvármcgyében 
és országszerte nem is hallottak, nem is tudtak volna. 
„M'.iczius idusa nem egy párt ünnepe", mondja p ezikk- 
iró, — „de hát miért mondták és nem tették (t. i. a 
trencséni és az országos szabadelvű magyarság) ezt 
eddig? Miért nem mentetek elől e nagy nap megünnep 
lésében ezelőtt? Miért kellett nektek márezius 15-ike 
helyett egy más, mondva csinált ünnep: április 11-ike?" 
kérdi azután. Alább pedig konstatálja, hogy jól esik látnia, 
hogy „nemzeti mozgalomért a inegye uralkodó pártja is 
tud lelkesedni". — Nos ez az „uralkodó párt" sem 
Trencsénmegyében, sem országszerte nem most és nem 
az „egyesült ellenzékitől tanult liazafiságot és lelkese
dést s ha egy országos törvény alapján márezius 15 ike 
mellett hivatalosan április 11-ikét is ünnopelte és ünnepli 
meg, ezt nem aulikus hajlamai miatt telte, amikkel őt 
az egyesült ellenzék hol nyíltan, hol pedig burkoltan 
gyanúsítja és vádolja, hanem ünnepelte s ünnepli azért, 
mivel az alkotmányunkat biztosító törvények szentesítése 
és a király által Pozsonyban történt személyes átadása 
oly fontos történelmi momentum volt, melyről az utó
kor hazafias kegyelettel tartozik megemlékezni, mert 
hisz ezen a momentumon alapul mai alkotmányunk is. 
Aki tehát április 11-ét „mondva csinált ünnepnek" mondja, 
az vagy nem tud magyar történelmet, vagy ha tud, — 
mint a hogy a „Tr. L.“ czikkirója bizonyára tud, — az 
szándékosan, tudatosan homályosiija el nemzeti életünk 
egyik legszebb napját, 1848. április 11-ikét, amikor az 
ősi koronázó város, Pozsony, a történetíró feljegyzése 
szerint „örömben és fényben úszott". — Igenis ez az 
„uralkodó párt" lelkesedni tudott a múltban, lelkesedni 
tud. a jelenben és lelkesedni fog a jövőben is, mert 
ennek az ö lelkesedésének nem a pártpolitika, hanem 
a hazafias érzület volt és lesz a forrása. Márezius 15-ike 
és április 11-ike nem politikai, hanem nemzeti ünnepek .- 
de valamint Istent nemcsak templomban, áhitafos zso
lozsmák zengésével, hanem a szabad természetben egy- 
egy szívből fakadó fohásszal is lehet dicsérni, éppúgy 
az igaz hazaszeretet, a va'ódi hazafias kegyelet sem 
csupán zászlók lobogta tusában, hazafias szónoklatokban, 
lakomákban és más, többé-kevésbbé hangos és csillogó 
külsőségekben, lianem egyebekben is nyilvánulhat, amiket 
itt felsorolni szükségtelen s ha azután a nagy hangon 
hirdetett szabadság lobogóit arra használják ISI a párt
politika szenvedélyétől égő hordozóik, hogy azokon a 
vetllk netn egy párton tevőket proskribálják, úgy ezzel 
aligha végeznek a magyarok Istenének tetsző dolgot.

S még valami. Ugyancsak a „Tr. Lapok" követ
kező számában párhuzamot von a márezius 15-én tűn 
tető polgárok és a liberális választók között, akiknek 
részeg hordáit a jegyzők, szolgabirák és zsandárok terelik 
össze, miért amazoknak, t. i. a tüntetőknek, még akkor 
is nagyobb az erkölcsi súlyúk, ha nem bírnak választói 
joggal, még pedig magyar jellegzetességüknél és müveit-

A felvidéki magyar népoktatásügynok egyik derék 
munkása : Riszner József, a turóczszentmártoni állami 
iskolai igazgatója hunyt ol f. évi április hó 2-án. Halála 
a legszélesebb körben a legőszintébb részvétet keltette, 
mert aki ismerte, az becsüllo és szerette.

Ez a derék, jó ember, jeles tanító Turóczszent- 
inártonhan született. Édesatyja, ltisznor Nándor, a znió- 
váraljal állami tanitóképzőintézot tanára volt. Itt s/.ivta 
magába a népoktatásiig}- iránti szeretető!, a kitűnő zenei 
talentumot, nmolylyel meg volt áldva. Tanítói munkássága 
is Turóczvármogyében folyt io. Szuesánvban, Rutikán és 
Turóczszonlniártonban tanított összesen 20 éven át. Mint 
tanító csakhamar kivált társai közül, akik a Tanító 
Egyesületben különféle tisztségekkel becsülték meg 
azért a szorgos munkájáért, amelyet a tanitóegyosületi 
életben kifejtett. Számos értekezést, felolvasást tartott. 
Társadalmi téren is gyakran találkoztunk nevével és 
munkásságával, mert mint kitűnő zenész, ezt a képessé 
gét is szívesen bocsátotta a köz rendelkezésére.

Sokoldalú tevékenysége folytán elöljárói gyakran 
részesítették elismerésben, jutalomban. Igv a F. M. K, 
Egyesület is kitüntette elismerő oklovéllol és jutalommal, 
amit a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek 
elismerése és jutalma is követett. Amikor pedig a turócz 
szentmártoni állami elemi iskola a többi helybeli állam: 
intézőtöktől különvált, ő lett az iskolának első igazga
tója. Ebben a minőségében nagy buzgalmat fejtett ki és 
ekkor, önálló működéséből Hint ki leginkább arra valósága, 
Bátran mondhatjuk, hogy minden idejét iskolájának 
szentelte. A szülők és tanítványok egyaránt szorotettel 
környékezték, mert minél szegényebb volt az a szülő, 
annál szeretetteljesobb fogadtatásban részesült nála. Jó 
modorának tulajdonítható, hogy az állami elemi iskola 
növendékeinek számát majdnem mngketszorezle, az isko
lát küzkedveltségüvé tette. Az iskola szegény tanulói 
érdekében sokat fáradozott, azok felruházására évenkint, 
buzgó kartársaival együtt, akik ezen nemes fáradozásá
ban hűséges támogatói voltak, valóban sokat lett és sok- 
szegény szülő könyeit törülte le és tette lehetővé, hogy a 
z«rd téli időben is látogathassák az iskolát.

Nagy munkásságot fejtett ki az Uránia tudomá
nyos és népszerű felolvasások rendezésében. Ezeket az 
egész vármegyében Ő rendezte. Az Ö buzgalmának kö
szönhető, hogy az Uránia előadások Turóczszentmártonban, 
Iluttkán, Szucsányban, Felsöslubnyán, Alsóturcseken, 
Felsöturcseken slb. meghonosodtak. **

bokát táradozott azon is, hogy a vidéki tanulók 
részére napközi otthont létesítsen. Ila életben marad, 
kitartásával ezt a humánus intézményt is megteremti.

E7ek mellett buzgó tagja volt a polgári iskolai 
testületnek is, almi a tót nyelvet tanította; az állami 
iparos tanoncziskolai tantestületnek, amelynek egyik 
oszlopos tagja volt az iskola szervezésétől kezdve. Köte
lességeit mindenütt és mindenkor becsülettel és hivatás
szeretettel végezte.

Három év előtt azonban gyengélkedni kezdett. K<.' 
évvel ezelőtt Karlsbadban keresett és talált is gyógyulást. 
Óvatos életmódja mellett azt remélhettük, hogy még 
sokáig teljesitheti nemes misszióját. Ebben csalódtunk.
A  halál orvul támadta meg. A régen lappangó betegség, 
rendkívüli vchemancziával támadta meg a különben is 
gyenge szervezetet és néhány napi, négy napi, aránylag 
rövid, de kínos szenvedés után itthagyta imádásig sze
retett két gyermekét, feleségét és családját. Itt hagyta 
szerető kartársait, tanítványait, jóbarátait a nemes lélek, 
aki egész életét a közügynek, a magyar népoktatásügy
nek szentelte.

Halála teljesen váratlan volt. Azt sem igen tudtuk, 
hogy beteg; annál kevésbbé számíthattunk a gyászos 
eseményre.

Halálának hírére az állami iskolák épületén azon
nal kitűzték a gyászlobogót és a tanári és tanítói testületek 
megtették a kellő intézkedéseket az elhunyt temetésére 
vonatkozólag.

Maga a temetés f. hó 4-én délután ment végbe az 
egész vármegye közönségének legöszintébb részvéte 
mellett. A menetet az állami elemi, polgári fiú, polgári 
leány és felső kereskedelmi iskola ifjúsága, mintegy 500-an 
nyitották meg. Ezeket követték a znióváraljai állami

tanítóképző intézet énekkarának 42 tagja, mindannyian 
tanáraik vezotése mellett. Majd következtek a vármegyei 
tanítók, tanítónők és óvónők, akik igen nagy számmal 
jelentek meg közhecsülésben álló kartársuknak végtisztos- 
ségére. Végre a rokonság, a jóbarátok és résztvevőknek 
nagy tömege.

A temetési szertartást Cserey Emil és VojUmdk 
Károly esperesük végozték. A koszorúkkal tele rakott 
ravatal maga is bizonyságot szolgáltatott arról, hogy «z 
elhunyt igazgató ritka és osztatlan közszorotolnok örven
dett. A halottas háznál, valamint a temetőben, a znió
váraljai állami tanítóképző intézőt énekkara Moyze.s Miklós 
tanár vezetésével romok gyászdalokat adott elő, amelyek 
mély hatást gyakoroltak. A sírnál Veszély Imre rutlkai 
állami iskolai tanító búcsúztatta el a drága halottat 
szívhez szóló szavakkal, amolyok hallatára alig maradt 
szem könyek nélkül.

a  temetésen ott láttuk ifj. Justh György főispánt 
Beniczky Kálmán alispánt, Berecz Gyuln kir. tanfelügyelőt 
Somogyi Géza tanítóképző intézeti igazgatót, dr. Beniczky 
Ákos főjegyzőt, a kir. járásbíróság, államépitészoti hivatal, 
adóhivatal, erdögondnokság, crdölolllgyolöség, a vasúti 
tisztikar és más hivatalok képviselőit, a községi elöljáró- 
ságot, az ipartestülut több tagját slb. slb.

És amikor az utolsó göröngy és roáborult Riszner 
Józsefnek sírjára, ainikórház önzetlen, igaz és jó ember
nek földi maradványait átadtuk az enyészetnek, nyu
godtan elmondhatjuk, hogy olyan embert veszítettünk 
el, aki hivatását, feladatát mindenkor a leghűségeseb
ben teljesítette.

Béke porainak.

KÖZGAZDASÁG.
A „Herraes" Magyar Általános Váltóüzlet Részvény
társaság, Budapest, heti Jelentése a tőzsdeforgalom- 

rél és a pénzpiaczról.
Budapest, 1906. április 0-án.

A budapesti értéktőzsde a lefolyt héten toljeson 
a belpolitikai viszonyok alakulásának befolyása alatt 
állott. Az első napokban, amidőn általánosan azon 
reményt táplálták, hogy a korona és az ellenzék közli 
tárgyalások eredményre fognak vezotni, nagyon szilárd 
irányban fejlődtek az árfolyamok és különösen a bank- 
részvények, továbbá a budapesti közúti vaspálya rész
vényei élénk keresletnek örvendtek. L)o később, miután 

megegyezési kísérletek oredménytolenségo köztudo
másúvá vall, a helyzet miatti bizonytalanság állal okozott 

•godalom eladásokra indította a közönséget és az ár
folyamok csökkenést szonvedtek. Azon körülmény, hogy 
az árhanyatlás nagyobb mérveket nem öltött, nagyrészt 
a külföldi tőzsdék szilárdságára vezetendő vissza és újabb 
bizonyságot tesz tőzsdénk szilárd alaphangulatáról.

A hanyatló irányzat alól kivételt képezlek a vas
ipar részvények, melyek különösen Becsben fokozott 
figyelemben részesültek, továbbá a fiumoi rizsliántoló 
részvények, melyek körülbelül 100 koronával emelkedtek. 
Jól tartott maradt még az osztrák-magyar államvasut 
részvény is, löleg azon oknál fogva, liogy a társaság 
1904. november havi bevételeinél a szokásos utólagos 
rektifikálások alkalmával körülbelül 440.U<>0 koronányi 
többlet mutatkozott.

A befektetési értékek piaczán a 4°/„-os magyar 
koronajáradék volt valamivel alacsonyabb, mely papír 
áralakulására a politikai helyzet gyakorol közvetlenül 
visszahatást.

A külföldi tőzsdék, mint fentebb említettük, nagyon 
szilárdak voltak és Berlinben különösen szénbánya- 
értékek, Londonban és Párisii a n pedig aranybányaértékek 
voltak elsősorban lavorizálva.

A pénz ára nálunk és Becsben valamivel megdrágult, 
míg a külföldi piaezokon alig állott beváltozás.

A nevezetesebb árfolyamváltozások a lefolyt héten 
következők voltak :

márcz. 30. 
98.50 

778.— 
002.50 

3 1 7 5 .-  
541.75

április ü. 
93.40 

7 7 1 .-
595.75 

3205.—
541.75

4%-os koronajáradék 
Magyar hitelrészvény 
Budapesti közúti vaspálya részvény 
Fiumei rizshántolérészvcny 
Rimamurányi vasmürószvény

Burgonyapermetezés.
Sokszor felmerült már azon kérdés, hogyan, mivel 

és mikor permetezzük legveszedelmesebb betegsége, a 
burgonyavész ellen. Számos ozirányu kísérlet myomán 
a védekezési módozatok a következőkben foglalhatók 
össze: Legáltalánosabb védekezési módszer a 30 os hor
dói lé, de leghatásosabb a ezukros hordói lé, moly két 
kg. mésznek cs 2 kg. rézgalicznak 50—50 liter, tehát 
összesen 100 liter vízben való feloldása által készül. A
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rézgáliczoldatot folytonos keverés közben kell a mész- 
tejbe önteni és ehliez 2 kg, molászt keverni. A perme
tezés időjére nézve a vélemények igen eltérnek egy
mástól, mert inig némely helyen a vész megjelenése 
előtt permeteznek, vannak olyan helyek, hol azt csak 
akkor ejtik inog, midőn az már a burgonya lovélzelén 
mutatkozni kezd. Ezen eljárás helyeselhető, mert a tul- 
korai pormotezés a legtöbb esetben csak haszontalan 
kiadást okoz, mivel a gomba ekkor még nőm jelent
kezett. Mint legmegfelelőbb időpont június vége, julius 
olejo ajánlható, a mikor a vész első nyomai mutatkozni 
szoktak. Természetesen ezen eljárás megkívánja, hogy 
a burgonyatáblát folytonos felügyelőt alatt tartsuk s 
amint a vész mutatkozni kezd, azonnal lássunk hozzá 
a permetezés koroszlUlviteléhoz. a  burgonya vész injok- 
cziója a boteg gumók utján történik s igy már ebből 
is látható, hogy azt permetezéssel megakadályozni nem 
áll módunkban s csak ha már a lo vele kon mutatkozni 
kozd, akkor védekozhotUnk ollono. Igen jó hatása 
van továbbá a gumók páczolásának, amelyot nomcsak 
a burgonyavész, de más botegségok ellen is mindig 
sikeresen alkalmazhatunk. Páczolása bordói lével tör
ténik. Ültetés előtt az ép, egészséges gumókat kiválo
gatjuk s 2%-os bordói lébon 24 órán át áztatjuk. Ezen 
idő után a gumók kiszedhetők, mogszáritundók s elültet- 
liotők. Az ilyen módon kezelt gumókon s az azokból 
származott burgonyabokrokon a vész nem, vagy csak 
nagyon minimális mérvekben fog mutatkozni.

H Í R E I N K .

Személyi hír. Iíj. Justh-György, Turóczvár- 
megye főispánja több napi tartózkodásra Budapestre 
utazott. Ugyancsak ott tartózkodnak vármegyénk kép
viselői is, báró Révay Simon és Justh Feroncz, akik 
mindketten résztvesznok a képvisolöbáz Illésein.

— Halálozás, Boniczkyné Bajza Lónké, Boniczky 
Forencz v. b. t. t., Pestyármogye főispánjának neje, a 
Petőfi társaság tagja, Budapesten olhalálozotl. Az elhunyt
ban ifj. Justh György, Turóczvármegye főispánja nagy- 
nénjét gyászolja.

— Vlllamvllágltás Turóozszentmártonban. Végre 
vulahára némi kilátásunk lehet arra, hogy Turóczszent- 
máríon is villamos világításhoz jut. Az évekkel ezelőtt 
felmerült eszme annakidején dugába dőlt. Most azon
ban újra felmerült és o tárgyban az érdekelt Mok 
Turóezszontmárton község elöljáróságával tárgyalásokat 
folytatnak. Olyan villamossági telep létesítéséről van szó, 
amelyből nemcsak Turóczszontmártonnak, de Rutlkának 
is jutna világosság!

— Szlnlelőadás Rottkán. A múlt hét szombatján 
Kultkán Veszély Imre rendezése mellett szinielőadás tar
tatott, amely minden tekintetben fényesen sikerült. Egy 
igen ügyes újítást is láttunk, amelyot nomcsak a 
tormészolesség, hanem nevelési szempontból is csak 
helyeselhetünk. Az előadásra került gyermekszindarabok 
felnőtt szerepeit t. i. az állami iskola tanítónői és tanítói 
vállalták el magukra. így közreműködtek tanítványaik
kal lleck Jolán és Bnrthos Emma tanítónők, továbbá 
Veszély Imre és Krausz Sándor tanítók. A kis színészek 

mind jól megfeleltek szorepllknok és arról tanúskodtak, 
hogy tanítóik szeretettől és nagy türelemmel foglalkoztak 
velük. Az előadások után, melyet a közönség többször 
zajosan megtapsolt, Olsnvszky Margit kis szinésztársai 
nevében megköszönte Veszély Imre tanító, rendezőnek 
fáradozását és egy emléktárgyat nyújtott át neki. Majd 
a megjelentek igazán kodélyo3 tánczmulatságra kereked
tek és ogylltt maradt az estélyt rendező tantestülettől a 
társaságnak s/ine-java, egész a hajnali órákig. A 
fiatalabbak tánczoltak is, de a jókedv magával ragadta 
azokat is, akik már nőm számíthatják magukat a fiatalok 
közé. Másnap, vasárnap délután újra előadásra körűitek 
a szombat este olőadott darabok az iskola növondékoi 
számára. A terein ekkor is zsúfolásig mogtolt lelkes kis 
emberekkel, akik nem fukarkodtak az elismerés nyilvání
tásával.

— Gőzhajó a VágOD. Volt idő, amikor komolyan 
foglalkoztak a Vág hajózhatóvá tételéről, amihez az 
ulóbi időben folyamatban Io yő  szabályozási munkálatok 
is előkészítették a talajt. Ámde ezzel a tervvel csak
hamar elhallgattak. Annál inkább örvendetes, hogy a 
magánvállalkozás mégis csak gőzöst hozott a Vágra. 
A nyitraníegyei Negyed község határában folyik, most 
a Vágfolyó rédgátjának építése. Itt a vállalkozó vontató 
gőzösön szállítja a munkálatokhoz szükséges kőanyagot. 
A környék lakossága most élénk érdeklődéssel nézi a 
„Hóién* munkáját, mely valószinülog újból aktuálissá 
teszi a Vágfolyó hajózhatóvá tételét.

— Rlszner József-alap, A nemrég elhunyt igaz
gató barátai közül tübbon szakítva az általános szokás

sal, koszorúk helyett koszorumogváltás czimén néhai 
lli8znev József novéro a turóczszenlmártoni állami elemi 
iskolának üsztöudij-alapot létesítettek, amelyre a követ
kezők adakoztak : Berecz Gyula kir. tanfolügyolő, Borocz 
Gyuláné, Turóezmegyoi Tanító Egyesület 25—25 korona; 
Állami elemi iskola gyűjtése 17 kor. 90 fillér; Állami 
óvoda- gyűjtése 14 kor. 50 fillér; Boldis Ignácz 15 korona; 
Kertész János, Ukolicsányi Agosta 10—10 korona ; Beöthy 
Vladimír, Kühn Károly, Leholzky Ilona, Loliotzky Anna, 
Koviczky István, özv. Hodobay Józsefnó 5—5 korona; 
Hilkono Flllöp, Uruszky Aranka, Akantisz Ödönné, Gaal 
Sarolta 4 —4 korona ; Turczer János, Singor Mór, Schultz 
F. Gábor, BrŐder Gyula, Rosonzweig Arnold 3—3 korona; 
Bárdos Adám, iíj. Józsa Mihály, Demeter Józsof, Soltész 
József, Száva János, Kossuth Ella, Melicskó János 
2—2 korona, összesen 217 koiona 40 fillér, azaz 
keltdszáztizonhét korona 40 fillér. Turóczszentmárton, 
1905. évi április hó 7-én. Reöthy Vladimír.

á zsolnai oellnlosegyár, a mint a nekünk is 
megküldött prespkotusból látszik, évi 9 0 0  vasúti kocsi
rakomány mennyiségének előállítására lösz borondezve. 
A tervezőt szerint azonban a termelőképesség még 
3 0 % -kai fokozható lesz. a z  alaptőke 1 . 3 0 0 .0 0 0  koronában 
állapíttatott meg, a melynek jogyzéso folyamatban van. 
Ebben a tárgyban a Felvidéki Hazafias Pénzintézetek 
Szövetsége is akcziót indított. F. hó 6-án délután Zsolnán 
tartatott ez ügyben tanácskozmány, moly a gyár fel
állítását elhatározta.

— Nemzetiségi politika czimén a „Trencséni 
Lapok* foglalkozott lapunknak ogyik czikkével, amelyet 
a „Vágvölgyi Lapok* szó szerint leközölt és kommentárral 
kisért. Erre vonatkozólag Okvetlonkedés czimén a V. L.- 
ban a következőket olvassuk : „Okvetlonkedés. Lapunk 
12. számában egy előkelő politikus czikkét vettük át a 
Turóczszcntmártonban megjelenő „Felvidéki Hiradó“-ból, 
még pedig szóról szóra, a  „Trencséni Lapok* „Nemze
tiségi politika* cziin alatt e czikkelyünkkel foglalkozva, 
szomünkio hányja, hogy nem tudunk olvasni s továbbá, 
hogy abban, hogy nemzetiségi vidéken szükséges a 
kormányhatalom támogatása, a „Felvidéki Híradó* eredeti 
czikkének igaza van, de nekünk nem. No ezt értso, aki 
érti, mórt mi nőm értjük. Mert hát hogy lehet az, hogy 
a mikor a „Vágvölgyi Lap* szóról-szóra ugyanazt 
mondja, amit a „Felvidéki Híradó*, ez utóbbinak igaza 
legyen, amannak pedig nem? Vagy a „nagy világlapok
nak* ilyen specziális logikájuk van? — S hol, mely 
mondatában vonatkozó ezikkünknek követeltük mi azt, 
hogy nemzetiségi vidékeknek csak a szabadelvű párt 
politikáját szabadjon követni? ügy látszik, a „Trencséni 
Lapok" c/.tkkczOjo nőm tud olvasni, mert a „Felvidéki 
Híradó* czikke.s hozzáfűzött fejtegetésünk oly világos, 
hogy annak az olvasni tudó es elfogultság nélkül olvasni 
akaró más értelmet nem adhat, mint amolyet az íróik 
adtak nekik, hogy t. i. ha most, a változott politikai 
helyzet következtében alkotmányos szokás szerint az 
oddigi ellenzék (függetlenségi párt vagy koalicziós 
ellenzék) jut kormányra, az eddigi szabadelvű párt 
„minden pártpolitikán felülemelkedve* nemzetiségi vidé
keken ezt a kormányt is támogatni tartozik, — „hangozzék 
ez bár frivolan a pártpolitikusok fülében*. A szabadelvű 
párt is csak onnyit követelt a más politikai nézeten lévő 
magyaroktól, t. i. hogy nemzetiségi vidékeken a kor
mányt támogassák a magyarság érdekében. Ennyit mond
tunk, so többet, se kövesebbet. Mi pedig ismételten hangoz
tatjuk, hogy igen is a Felvidéken, ott, ahol a nemzeti
ségiekkel állunk szemben, csak egy politika lehet, a 
magyar politika, amelyet a mindenkori magyar kor
mány képvisel, amelyet, bármily furcsán hangozhatik 
is ez bizonyos pártpolitikusok előtt, nekünk, magyaroknak 
teljes erővel támogatnunk kell. És hogy ez a politika 
a helyes, arra a legutóbbi képviselőválasztások is fényes 
tanúságot szolgáltattak. Több kerületben, de itt a 
Felvidéken, különösen a szucsáuyi kerületben, a függet
lenségi, ujpárt, sőt néppárt hivei is egyesült erővel sora
koztak a magyar párt zászlaja alá és ennek a tömörü
lésnek tulajdonítható, hogy n magyar párt jelöltje 270 
szótöbbséggel győzött a tót nemzetiségi jelölttel szemben. 
A mit czikkünkben állítottunk, azt mi a gyakorlatban 
már kipróbáltuk. Jónak, eredményesnek találtuk. Csak
hogy ehhez olyan intelligens politikailag is érett pub
likum kell, mint amilyennel mi rendelkezünk.

— UJ színigazgatók. A m. kir. bolügyminisztertől 
magyar szinielőadásra 1906. évi virágvasárnapig előadási 
engedélyt nyertek : Farkas Fort Forencz dr. az észak
magyarországi színi kerület kötelékébo tartozó helyeken 
és pedig Lőcse, Igló, Késmárk, Szepesváralja, Krompaeh, 
Solmeczbánya, Liptószontmiklós, Rózsahegy, Turóczszont- 
márton, Zsolna, Szliács és Zólyom városokban. Mezei 
Kálmán a heszterczebánya-munkácsi színi kerület köte
lékébo tartozó helyeken és pedig: Bosztorczobánya, 
Munkács, Zólyombrézó, Rozsnyó, Rimaszombat, Salgó
tarján, Troncsén, Léva, Hatvan és Gyöngyös városokban.

— A fogyasztási szövetkezetek figyelmébe. 
A „Slov. Tyíd.* szerkesztője azt izeni egyik tudósító
jának, aki arról panaszkodik neki, hogy miért nem 
szorveznok a magyar „Hangya* holyott valami tót 
központot Budapesten a tót fogyasztási egyletek számára, 
hogy noinsokára igenis szerveznek ilyen tót központot 
a fővárosban. Jó lesz tehát figyelemmel kísérni ezt a

„tót központot* és bárminomü ajánlatát a leghatározot
tabban visszautasítani.

— Eleven Újság Llptószentmiklóson. Liptószent- 
miklósrúl írja levelezőnk : A Liptószentmiklóson építendő 
izraelita templomalap javára e hó 1-én a Fekete Sas 
szálló nagytermében Eleven Újságot mutatott bo az e 
czólra alakult rendezőség. Az Eleven Újság következő
képen volt felosztva: Urológus, Előfizetési felhívás, 
Vezérczikk, Tárcza, Politika, Egészségügy, Napihirek, 
Táviratok, Törvényszék, Divat. Harczi tudósítás. Közok
tatásügy, Irodalom, Művészet, Ének, Zene, Sport, Eljegy
zések és halálozások, Csarnok, Tüzosot, Kritika, Szerkesz
tői Uzonetek, Nyilttér, Apró hirdetések, Hirdetések. 
Minden szoreplö számára a színpadon egy csinosan 
diszitett függönyö.s fülke volt felállítva. Innen a szerep
lők sorban egymás után kiléptek a nyílt színpadra s 
elmondták szerepüket, ki prózában, ki versben. A nagy
számú közönség minden szoieplőt lelkesen megtapsolt. 
Nohány rovat, minthogy helyi érdekű volt, különös 
tetszésben részesült. Művészi élvezetot nyújtott Stark 
Fülöpnó éneke és SchÖntag Ilka k. a. zongorajátéka. 
Nem kis meglepetés volt a nagyterem és a színpad 
villányvilágítással való ellátása, molyét, a jótékonyczélra 
való tekintettel, Stark Ármin hitk. elnök ingyen vezetett 
be. Mindössze 140 izzólámpa égett. Az olőadás főrendezője 
Fűzi Márkné áll. polg. isk. tanítónő volt, ki lelkes tapsokon 
kívül még egy gyönyörű virágcsokrot is kapott. Az előadás 
után táncz volt. Az előadás alkalmából egy alkalmi lap, 
az „Eleven Uj>ág* is megjelent, mely az egész előadást 
közölte. Ara 1 korona volt. A tiszta jövedelem 700 
korona; de még mindig érkeznek messze vidékről felül- 
fizetések.

— Panasz. Egy fővárosi magyar lap nyomán a 
„Nár. Nov.* azt írja egyik számában, hogy egyik 
trencsénmegyei — a csernei — körjegyző hét kiván
dorlótól az utlovelok kieszközléséért 1 korona 75 f.-től 
2 korona 40 fillérig d'jakat szedett, sőt mikor végre az 
útlevelek nagysokára megérkeztem, minden egye* útlevél 
után 40 korona dijat szodett azon czim alatt, i. ry ez 
összeg fejében az „Adria* gőzhajótársaság eg ’gy 
menetjegyet ad a kivándorlóknak. Utána jártunk ez 
ügynek s megtudtuk, hogy a már megindított vizsgálat 
terhelő adatokat derített ki az illető körjegyzőre nézve. 
Mindenesetre végtolen szomorú és eléggé nem kárhoztat
ható, tehát a legszigorúbb megtorlást követelő jelenség, 
mikor egy körjegyző, aki a nép tanácsadója, barátja 
kell hogy legyen, ennek a népnek épp azon részét 
zsarolja meg, amely kenyér- és kereset hiányában itt
hagyni kénytelen ezt az ő szogény, de szeretett szülő
földjét, hogy másutt, messze idogonben, utolsó lilléreiuok 
feláldozásával boldogulást keressen s teszi ezt most, 
mikor az állam, ha nem is bökezüon, de méltányosan 
gondoskodott a körjegyzők anyagi helyzetének javításá
ról. Ha valakinok, úgy a néppel közvetlenül érintkező 
közigazgatási tisztviselőnek tisztakezilnek kell lennie s 
aki nem az, azt állásában megtűrni nem lehet.

— Választási mozgalom Zsolnán. A Kúria 
tudvalevőleg megsemmisítette a zsolnai választást és igy 
Zsolnán újból szemben fognak állani a pártok egymással. 
Mint zsolnai levelezőnk Írja, az ottani szövetkezett ellen
zéki pártok ismételten Smialovszky Valért, a volt kép
viselőt jelölték függetlenségi programmal. Ellenjelöltje 
eddig ugyan még nincs, de úgy tudják, hogy Rudnay 
István, akinek mandátumát megsemmisítették, újból fel 
fog lépni. Ha ez bokövotkezik, úgy Zsolnán ismételten 
heves választási mozgalmakra lesz kilátásunk.

— Nyilvános számadás, A ruttkai állami iskola 
tantestülete által az intézetnél fennálló ösztöndij-alap 
javára rendezett sziniolőadásból befolyt összesen 265 kor. 
66 fillér, kiadás volt 50 kor. 13 fillér és igy az alap 
javára 215 korona 53 fillér maradt. Felülfizettek: Berecz 
Gyula 25 kor., báró Révay Simon 20 kor., Brunner 
Vilmos 3 kor., Judik András, Waldman Vilmos, Friodmann 
Mór 2—2 korona ; Hó Adolf, Apfelmann Zsigmond, Vadnay 
Károly, Záborszky Ottó, Blumenfeld Flllöp, Reizenbach 
Ottó, Színátok János 1 — 1 korona; Komora János, 
N. N. 80—80 fillér; Szatmáry N. 50 fillér; Oravcsek 
Máté, Binhák Anna, Simkó Mária 40—40 fillér.

— Ultratótok enyelgése. A „Nár. Nov.* erős 
támadására Ilodzsa Milán újra fölei lapjában, a „Slov. 
Ty2d.*-ben, azt mondván, hogy a „Nár. Nov.* oly 
politikát igyekszik a nyakába varrni, amelyről még csak 
nem is álmodik, sőt még családi tradiczióiról is plelykáz, 
mégpedig oly módon, amelyet őrültségnek, hiénizmusnak 
szokás nevezni. Konstatálja, hogy ily körülmények között 
egyik soriozus politikai tényezőjét vosziti el a tót nemzet 
a „Nár. Nov.“-bán. Hát ezt mi is szoretnénk elhinni, 
ámde, ha Hodzsa som hiszi el, mit tegyünk mi s mit a 
„tót nomzot* ?

— Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthe
tetlen térjem, illetve rokonunk, Riszner Józsof turócz* 
szentmártoni állami olomi iskolai igazgató elhalálozása 
alkalmából részvétüket kifejezték és a temetésén részt 
vottek, fogadják oz utón mély köszönetünkot. Özv. Riszner 
József né és családja.

felelős szerkesztő BERECZ GYUUA. — fömunkatárs BANFI JÁNOS,
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Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszontinártoui kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság kiizhirré teszi, hogy a „Tátra" felsőmagyarországi 
bank részvénytársaságnak kiskorú Jeszenszky Stofane 
Emília, Berta és társai elleni végrehajtási Ügyében a 
beszterczebányai kir. törvényszék terUletküréhoz tartozó 
turócz8zentmártoni kir. járásbíróság területén Alsójeszon 
községben fekvő :

a) az alsójeszeni 55. sz. tlkjvbon A. f  4., 6—9., 
12., 14—17. sorszám alatt felvett s B. 25—28. tételok 
alatt Vb részben kiskorú Stefano Emília, Berta, Józsof, 
Dániel és Ferenez nevére irt ingatlanokra 344 koronában,

b ) az ottani 56. sz. tlkjvben A. f  3., 7 — 15. és 
17. sorszám alatt felvett s B. 23—26. tételek alatt 
l/s részben a fent megnevezettek nevére irt ingatlanokra 
100 koronában,

c) az ottani 87. sz. tlkjvben A. f  1. sorszám alatt 
felvett 1. B. 47—50. tételek alatt ugyanazok nevére
7b84 részben bevezetett ingatlanra 12 koronában,

d )  az ottani 89. sz. tlkjvben A. f  1. sorszám alatt

felvett s B. 37—40. tételek alatt ®/a* részben ugyanazok 
nevére irt ingatlanra 27 koronában,

e) az ottani 109. sz. tlkjvben A. + 1. sorszám alatt 
felvett s B. 16— 19. tételek alatt egészben ugyanazok 
nevóro irt ingatlanra 320 koronában,

/ )  az ottani 115. sz. tlkjvbon A. f  1. sorszám alatt 
fölvett s B. 9 — 12. tételek alatt egészben ugyanazok 
nővére irt ingatlanra 52 koronában.

g )  az ottani 196. sz. tlkjvbon A. f  1. sorszám alatt 
felvott s B. 21—24. tétolok alatt 2/« részben ugyanazok 
nevére irt ingatlanra 5 koronában megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fennebb meg
jelölt ineatlanság az 1905. évi április bő 29-ik napján 
d. 6. 10 órakor Alsójeszon községben a községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul 
is cl fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingallanság 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy óvadókképos 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Turóczszentmártonban, 1905. évi márczius hó 17-én.

Dr. Trombauer, kir. aljbiró.

Ajánlok: T h o i n a s l i j z t  m ű t r á g y á t ,  sp d d iu m - «  á y í á n y s z a p d a s z f á t o t ,
továbbá l ó h e r e - ,  f  j  J  ú  Kívánatra használati uta-
luczerna -földekre A A A A  A V  sitásokkal és vegyi ele-
és  rétekre fejtrá- f l X #  I I  5 1  f i  w 5 S T  mezősi bizonyítékkal szol-
gyának való és ki- gálok. — A vetés idejének

tűnő hatású g j  g f i  f f  W W W W  beálltával vetésre alkalmas

á r p á i ,  z a b o t , r o z s o t ,  bükH önyt, b o r sá t, k a c s c i ,  b a b s í ,  luróczmegyei termésű

Id h ere- ás lu c zo r n a m a g o t . U n -  «s b o ih o j-  fa u m  Máv  9 a  ̂*n a ‘
m ~  jutányos napi árakon. - f» l » U  J  Jv lO *  iscrejíjCíiÖ-

1127. sz.

Pályázati hirdetmény.

..Asszoaydicsérel

Jónak, a jo^ 
az ellensége

Az Üresedésben levő stubnya- Tényleg a legjobb az eddig használatban le\
fürdői, illetve felsőstubnyai körorvosi * aPPan> sz6da. Por. s'h. nnwuroknál vászon és paiP' 
állásra, Felsőstubnya székhellyel, w hanem üek mosására, s^rhtdltal Újonnan fel:- 
ezennel pályázatot hirdetek s fel- m O S Ó k i v o n a t .
hívom a pályázni kívánókat, hogy 
az 1883. évi 1. t.-cz. 9. §-a, illetve 
az 1876. évi XIV. t.-cz. 143. §-ában 
körülirt képességüket igazoló okmá
nyokkal fölszerelt kérvényeiket hoz
zám folyó évi május hó 5-ikéig 
annyival is inkább beterjesszék, mivel 
későbben beérkező kérvények figye
lembe vétetni nem fognak.

A körorvos javadalmazása az L Az eddig szükséges volt mosási Idót a felét 
összes érdekelt (Felsőstubnya, Alsó- 
stubnya, Szklenó, Alsóturcsek, Felső- 
turcsek, Stubnyafürdő és Csremosnó) 
községektől évi 1200 korona fizetés 
s ezenfelül Felsőstubnya község az 
orvost lakással látja el. A községek 
a hivatalos utazásokhoz a fuvart 
természetben szolgáltatják.

Látogatási dijak a vagyonnal biró 
betegektől minden látogatás után 
nappal 1 korona, éjjel 2 korona, — 
emellett azonban tartozik a körorvos 
a vagyontalan betegeket i n g y e n  
gyógykezelni.

Megkivántatik, hogy a megválasz
tandó körorvos a német nyelvben is 
és a trachomakezelésben is jártas
sággal bírjon, mivel egyidejűleg fel- 
terjesztés tétetett a belügyminiszté
riumhoz 600 korona trachomakezelési 
dij és 400 korona utazási átalány 
engedélyezése iránt is, amely összeg 
szinte az orvos javadalmát fogná 
képezni.

Stubnyafürdőn, 1905. április 1-én.
Zorkóczy Tivadar

___________ _ föszolgabiró.

Előnyök:

J. Fáradságot a negyedére.
?. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbe is varázsol), 

a ruhát.
6. Úgy a kezeknek, mint a ruhának tclljcsen ártat 

matlan, am iért az alant jegyzett ezég kezessége1 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden mi: 
mosászernél.

N é lkü lözhe te tlenné  v á lik  m inden  h á z ia s s z o n y  is  
m osónőné l é g j e g js z e r i  k is é r ie t  u tán.

- -  Mindenütt kapható.-----

Schicht-szappan

u j .

Üzletnyitás.

I
Van szerencsém a n. é. közönség tudo

mására hozni, hogy Turóczszentmártonban 
276. sz. házban (Lamos füszerkereskedése 
mellett) a modern kor igényeinek teljesen 
megfelelő

F É R F I  É S  N Ő I !
D I V A T A R U H A Z A T

nyitok. — E szakmánál töltött hosszú idő, 
valamint összeköttetéseim révén a legujab- S  
bal és legolcsóbbal szolgálhatok.

U i lm n i .  Capsicl cm p .,
W ílt ir - lí li Horgony Piln-Eipelier. 
Eien e l i s m e r t  k l t ü n S  rs 

fájdalomcsillapító bcdörzsölesül

I hasm alt h u n :  
•óriásánál, — a mely 
minden gyógyszertárban 
kapható, — mindig Rave
lemmel legyünk a „Bor- 
t«ny" védj-gyre.

jeg-Kyel
leg jobb, le g k ia d ó s a b b s  enné lfogva  le g o lcsó b b  szappan. 

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

Bevásárlásnál különösen a r ra  ügyeljünk, hogy minden dantk  
szappan a  „S ch ich t* névvel é t  a fen ti védjegyek egyikéreI 

legyen e lfátra .

I I
Schicht György, Aussig

A legnagyobb g y á r  a maga nem ében, az e u ro p tT  
s z á ra z fö ld é n

A n. é. 
pártfogolni.

közönség saját érdeke engem

CZILLER ALBERT.

u j . u j .

j ő

5 c h tn id th a u e r -f£ le keserü viz, reggelenként fél pohárral használva,
meglepően gyors s nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely évszakban a KAItLSIiADl 
és MAR1ENBADI ivókúrát, gyomor- és bélbnjokbtui, úgyszintén clkövéredés, sziv- 
olhiijnsodiís s azzal járó fulladásmii, sárgaság, máj- és lépdaganatnál, ezukorbetegség, 
csnz és köszvénynél stb. — Az „Iginándlt“ hatásosságában egyéb keserű vagy hashajtó 
ásványvizek meg sem közelítik és saját érdekében cselekszik, ki helyette mást nem fogait el. 
Utasítás mellékelve. Kapható: TOPERCZER SÁNDOR gyógyszertárában és SZENDE ti. 

csemegekercskedésében. — Föszétküldés a forrástulajdonos Scbmidthnuer Lajos gyógyszerésznél Komaromban. — Nagy üveg 50 llllér, 
kis üveg ára 30 llllér. — Az egyedüli természetes keserüviz, mely kis üvegben is kapható.

Kiadiitulaifl.no*: ■ o ik ó o il Ferenosné. Magyar Nyomda Turócuzeutuiártuu,


	15

