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Egyes szám  ára  20 fillér.

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

Turóczszentmártonba küldendők.

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

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

A m agyar nem zet husvétja.
Súlyos és szomorú játéka a sors kezének, 

hogy amikor az egész keresztény világ szent 
áhítattal olvad egybe az Isten fiának, az emberi
ség Megváltójának dicső feltámadási ünnepén, 
mikor Alleluját zengenek az ajkak s hála és 
imádás tölti be a kebleket: vészteljes, sötétj 
felhő borul a magyar nemzet amúgy is borús 
egére, tespedten, alig lüktetve vonaglik állami 
gépezetünk, király és nemzet egymással szembe
állítva, kétségek között várja a bizonytalan 
jövőt. . .

Ó, te örömet, reményt hozó szent liusvét., 
az Igazság feltámadásának dicső emléknapja, 
miért hogy nem hoztad magaddal a béke szellő
jét, miért hogy nem lehetett e nap egyszer
smind emléknapja e súlyos politikai konfliktus 
megoldásának i s . . .  ?

Forrnak a lelkek, a szenvedély égő tüze 
hatja át az agyvelőket, kavarognak az eszmék, 
remény és kétségbeesés, hit és kételkedés, 
önbizalom és elernyedés, szinte kaleidoszkop- 
szerüen váltakoznak a politikai küzdőtér 
porondján. Előbb belsőleg kell megerősödnünk, 
azután magától megszületik a uemzeti hadsereg — 
állítják az egyik táborban. . .  Csak az az igazi 
nemzeti politika, — feleli a másik — melynek1 
elismerése nemcsak a Lajtháig törjed, lmnem I 
a nemzeti erőt, egységet minden téren — befelé 
és kifelé — egyaránt érvényre tudja juttatni. 
S mindenik tábor a maga igazára esküszik...

Bármiként álljon is azonban a dolog, bár
melyik tábor véleménye és nézete diadalmas
kodjék is a másikén, annyi bizonyos, hogy a 
magyar nemzeti eszme erőteljesebb életnyilvá- 
nulására mint az napjainkban észlelhető — 
nincs példa történelmünkben. Mert ugyebár, 
letagadluitatlanul határozott tény, hogy olyan 
párt, mely nemzeti vívmányokat nem akarna, 
vagy mondjuk óhajtana, mely ily követel
ményektől szándékosan elzárkóznék, tehát a 
nemzeti tradicziókat megtagadná, jelenleg egy 
sincs. A vágyakban, a törekvésekben, azaz 
magában a végső czélban tehát eddig soha

nem tapasztalt egyértelműség uralkodik egész 
nemzeti közvéleményünkben, csupán a módban, 
az elérés és megvalósítás — hogy úgy 
mondjam — tempójában nyilatkozik a különb
ség. Mindenik párt gyökeres, mélyreható és 
erőteljes nemzeti politikát óhajt és áhítozik, 
mely minden téren -— tehát a katonain is — 
megnyilatkozzék, a differenczia csupán az, hogy 
az egyik párt gradátim, a másik en karriöre 
törekszik ugyanion czél felé.

A helyzet megoldásának a kulcsa most 
abban rejlik, hogy a lassan haladni akaró párt, 
vagy a gyorsabban haladni akaró párt kere
kedik-e felül, gyözedelmeskedik-e a másikon? 
A kérdések kérdése tehát az : melyik tudja 
magába olvasztani a másikat is, melyiknek 
háta mögé sorakozik a nemzet túlnyomó 
többsége ?

E téren jóslatokba bocsátkozni gyermekes 
és játékszerü dolog, azonban okoskodni, logi
kusan következtetni nemcsak lehetséges, de 

i egyszersmind hasznos és felette tanulságos 
! dolog is.

A katonai kérdéseket kivéve, 1867. óta 
| minden téren a nemzeti erő érvényesítésének 
! politikájával találkozunk. Erősen magyarrá 
tettünk minden állami intézményt, a lehetőségig 
megragadtunk minden kedvező alkalmat, mely
ben kifejezésre juttathattuk állami önállóságun
kat, boUbzoi* szinte egy másra Hezitáltunk a 
hazafiság kérdésében, iptírt, kereskedelmet a 
„hazai“ díszes és nyomatékos jelzővel védel
meztük az idegen ellen. Emlékezzünk csak vissza, 
mily ellenmondást nem tűrő energiával magya
rosította meg nagyemlékezetü „vasminisz
terünk", Baross Gábor, a vasúti személyzetet, 
vagy mily költséget nem kímélő bőkezűséggel 
igyekeztek kormányaink a hazai nemzeti, a 
párisi és st.-lousi világkiállításokon a magyar 
nemzeti önállóságot a nagyvilág előtt kidom
borítani és kifejezésre juttatni. Közművelődési 
egyleteink, tudományos intézeteink, sajtónk, 
iparunk, kereskedelmünk, de még sport
jaink is mind a nemzeti eszme szolgála
tába szegődtek, valamennyi bevonatott e szent 
áramlat bűvös körébe.

Végül, szándékosan és öntudatosan hagytam 
legutolsónak iskoláinkat, illetőleg azoknak 
1867-től napjainkig terjedő munkásságát.

Nagyon kev^s kivételiéi, szinte ontották 
a tiszta, hamisítatlan nemzeti érzéstől i .látott 
nemzedékeket, kiknek leikébe kiolthata nul 
be van csepegtetve és védve a haza földjének, 
nyelvének, intézményeinek, függetlenségének 
erős és öntudatos érzése és szeretető. Tan
könyveink tele lángolással a magyar faj dicső
ségét hirdetik, a magyar nemzeti érzést sugá
rozzák ki, az iskolai ünnepélyek dalai, szava
latai, felolvasásai a haza iránti szent lelkese
désre buzdítanak, a tanítók, tanárok katedrájáról 
a magyar nemzeti eszme apostolainak buzdító 
szavai hangzanak az ifjúság fülébe, szóval, az 
1867. óta felnevelkedett s iskoláinkon átment 
geuerácziónk uj anyagból: a nemzeties nevelés 
anyagából van gyúrva, oly generáczió ez, mely 
— nemzeti szellemtől lévén áthatva — mások 
szellemére is ily irányban tud is és akar 
is hatni.

Már most teljes tárgyilagossággal és higgadt
sággal vonjuk le az elmondottakból a helyes 
és egyenes következtetést. Ha 1867. óta tűzzel, 
vassal, szelídséggel és eréllyel, államilag és 
társadalmilag minden téren — kivéve a 
katonait — nemzeti politikát űztünk, ha gyerme
keink szivébe, vérébe és csontjába belecsepeg
tettük a szent lelkesedést és lángolást mindenért, 
ami magyar, ha közoktatásügyi minisztereink 
valamennyi rendeletében ott van a nyomatékos 
szózat: „A nevelés és oktatás tengelye a nemzeti 
érzés legyen", ha iparosaink és kereskedőink 
idegen, sőt sokszor saját károsodásukkal még 
azt a levelet sem akarják már felbontani, 
amelyiken Ofen-Pest vau Írva Budapest helyett: 
akkor absolute nem lehet, nem szabad csodál
koznunk azon, hogy ez az uj, mi általunk ilyen 
szellemben nevelt nemzedék előbb kéri, könyörögve 
kéri, most pedig már sürgősen követeli, hogy 
engedjék meg neki hazáját saját drága zászlója 
és saját imádott nyelve alatt szolgálhatni. 
Akkor ne csodálkozzunk azon, hogy ez a 
uemzeti eszmék által szaturált generáczió az ö 
magyarságának minden téren érvényt akar

t  A r  c z: / * .  .

Feltámadás.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája. —

Ugyan van-o valaki, aki lelkében és szivében nem 
érezné ezen szónak öröm- s igéretteljes hangzását V Hi
szen az egy újonnan fül virágzott életet hirdeti

A madarak éneko, amely hónapok óta elnémult 
vala, vígan csicsereg ismét a lágy, enyhe, tavaszi löve
gűben 1

A fáknak látszólagos megdermedt ágai ismét gyön
géd lombozattal és gyönyörű, kedves virágokkal ékositik 
magukat, a megbámult réteken pedig már húzódni kez
denek a füvek zöld és nedvdus csíkjai.

A dermesztő hideg, a jég és téli munka uralma 
alatt be nem teljesedett s elröpködött óhajai után búsulva 
néz az ablakból; s aki liusvét idejében az ujonan föl
éledt és mogifjodó földro tekintetet vet : rögtön észre
veszi, hogy mindaz, ami holtnak látszott, mozdul és uj 
életre ke l . . .  Ahová csak nézünk, fölgerjed a világ.

És ez az egyszerű, közvetlenül ható nyelvo a föl
támadás idejének. Ünnepeljük az ismét fölébredö éle
tet. A vallás s a szokás ugyanazon nyelven beszél, 
mint a természet.

Az egyház „uj tűzön" gyújtja meg a húsvéti gyér-1 
tyéját s reámutat a világ fényéro, moly a sírból kilépett. |

a  húsvéti tojások, melyekkel megajándékozzák a 
I gyermekeket, — a lét csiráira emlékeztetnek.

„Valóban, Ö föltámadt!“ Ez hangzik mindenütt az 
oltárokról!

Áldásra fölemeli karjait a római pápa ; a czár pedig 
j az örállói legkisebbjét is megcsókolja.

Úgy tűnik föl minden, mintha már is megkezdő
dött volna az a „más" élőt, amelyen annyi remény csügg.

Ha azt a váltakozást szemléljük, amely a világ 
szilárdan álló részében, valamint a földkerekségen, a 
vízben, növényekben, állatokban s az emberi idogekbon 
is történik: akkor nem nehéz dolog föltenni azt, hogy 

! az olyan összkézből képződött az embori test föltámadá
sának sejtelmo és meggyőződése.

Ehhez járul még az a körülmény, hogy a keresz
tény hit az Üdvözítőt testileg látja föltámadni a sírból 
s a halál fölötti győzelméből oly újra fülébredezésro kö
vetkeztet, amely az üsszos emberek számára el van 
határozva.

Egyébiránt ezen hit nomesak a keresztény vallás
nak a sajátja, hanem megtaláljuk azt többé-kevésbbé 
élénken a föld más vallásaiban is.

Olt van ez főleg a Buddha, Zorvaster tanaiban és 
megtalálható némileg a rómaiak és görögök hitregéibon is.

És a föltámadás?
A föltámadás — hallhatatlanság a testi tovább- 

inaradás föltevése mellett.

Tagadhatlan igaz, hogy az ont béri lélek állkatat- 
lansága az individuális föltámadás fölötti kételynek 
egész hatalmával támad az emberben a szellem s a 
természet közti kérdés.

Min! valami borzasztó rejtély előtt, úgy áll az em
beri kedély a halállal, vagyis a személyiség megsemmi
sülésével szemben.

A szeretetnek és fájdalomnak gyermeke: a feltá
madásban való h it!

Aki egy kodves, szeretett emberének halálos ágyá
nál fájdalomtól kínozva, térdelt; aki a legközelebbi 
pillanatból való néma félelmében a haldokló szivének 
egyenlőtlen, lassú veréseit számitgatta; akinek fülét és 
kedélyét a koporsó födelét elzáró kalapácsnak nyirogó 
kömény ütése és a reá eső földgüröngyök zongő dörörn- 
bölése: az tudja, hogy legmélyebb forró fájdalom ezen 
porezokben a szegény emberi s z ív , örömest ragaszkod
nak ezen gondolathoz, amely elűzi a fájdalom vad két
ségbeesését.

Ez a gondolat, ez az eszme pedig: a kedves 
halottnak viszontlátására, vagyis a föltámadásra való 
remény.

Eh, a könnyező ombor nőm akar arról tudni, hogy 
kedvesei a kosmos határtalan óczoánjában eltűnnek, 
barátságos vigasztalással az a gondolat mosolyg feléjo, 
hogy más, szebb ég alatt viszontlátja őket.

Hol van az az omber, akinek szivo összo nőm 
szorulna azon gondolatnál, hogy emez, vagy amaz drága
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szerezni és semmiféle téren, ahol ennek kifeje- hogy a katonai vívmányok helyett adjon meg 
zést adhat, tilalomfát nem ismer. A mai álla- minden b e ls ő  reformot, a magyar nemzeti állam 
potok egy megfelelő előzménynek term észetes i kiépítésének minden tényezőjét, minden takto- 
kOvetkezményei, term észetes történelmi fejlő-' rát. Uram, Istenem! Micsoda füldrengető kon
dás, melyet most csakis a nemzeti eszmének 
visszafejlesztésével lehetne megakadályozni. 
E lvetettük a magot, gondoztuk, ápoltuk, ne 
csodálkozzunk tehát, ha a term és már itt van 
s talán sűrűbb, talán bujább, mint ahogy vártuk. 
A legutóbbi országos ifjúsági tornaversenyen 
maguk a vezető tanárok ijedeztek s büledez- 
tek a legjobban, mikor az ifjúság a katona
banda U otterhaltéját fülsiketítő éljenzéssel, 
dobpergéssel és kürtöléssel nyomta el, pedig 
akkor kellett volna ijedezniök és hüledezniök, 
mikor azt a szellemet beléjük nevelték. Hisz 
tiszta búzát vetettek, mikép lehetett várniok, 
hogy csalán term ésük le sz ! Megfelelő előz
mény megfelelő következményt szü l! liz meg
dönthetetlen örök igazság, mely érvényesül 
mindenütt, igy a nemzetek életében i s !

íme, ez az a körülmény, ez az az indító 
ok, mely engem arra a következtetésre vezet, 
hogy a legalább is a „gyorsabban" haladni 
akaró táboré a jövő, azoké: akik ennek a

fliktus fog még csak akkor származni 1 A mai, 
507,,-ot alighogy meghaladó magyarság sem 
képes már a kiegyezés alapján az Ausztriával 
való együttélésre, hátha majd — még czéltu- 
datosabb nemzeti politikával, a magyarság fej
lődésének okszerű irányításával, gazdasági és 
kulturális intézményekkel — elérjük a 70'Yot, 
nem fog-e ez a két állam úgyszólván teljes 
különválására v e z e tn i.. .?  Okvetlenül oda fog 
vezetni, mert az is term észetes és okszerű 
következmény lesz, mint amilyen a mai hely
zet és a mai állapot.

He kell tehát látni mindenkinek — s 
első sorban vezető politikusainknak, — hogy 
nem lehet a nemzeti eszmét c s u p á n  felkölteni, 
felébreszteni, ki is kell azt elégíteni okvetle
nül és pedig olyan mennyiségben és olyan
mértékben, mint amnnnyire 
felébresztett nemzeti eszme 
megköveteli.

A magyar nyelvnek

a felköltö tt és 
m egkívánja és

ti, x zászlóaljaktól
term észetes fejlődésnek, ennek a s z ü k s é g s z e r ű  | jefeié való behozatala, a hazai ezredeknek 
okozatnak a jelszavait Írták zászlójukra. Xeni | nemzeti zászlóval való ellátása — azt hiszem — 
az egyéni érdek, nem a pártpolitikai felfogás^ ^ppgn megfelelő mennyiség volna és teljesen 
mondatják ezt velem, hanem a minden téren kielégítené a még csak 55 'Y os magyarságot 
megnyilatkozó természeti törvény. Ha teljesen ,IZ 1807-ótB 
m egérett a gyümölcs, okvetlenül leesik, ha j 
m egérett az eszme, okvetlenül kipattan. Al , ' 
hegyről lerohanó patak elé hiába gördítünk 
akadályokat, ideig, óráig feltartóztathatjuk
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t m egterem tett nemzeti illúziót! 

óta folytatott politikának csakis ez
a term észetes és szükségszerű befeje

zése és hozzá méltó és illő betetőzése.
de végre is leküzdi az akadályokat és még 
n a g y o b b  erővel fog utján végig rohanni.

A most megnyilatkozó erős nemzeti érzés 
és öntudat — magam sem tagadom, mert a 
jövőbe látni nem lehet — a győzelem, a siker 
szempontjából lehet korai, lehet időelőtti 
(ebben rejlik éppeu a veszedelem), de végtére 
is itt van, a  mag kikelt, összetiporni, össze- 
gázolui nem lehet. Nem kellett volna még fel
ébreszteni, nem kellett volna még elvetni — 
hja! ezen már legfeljebb sopánkodni lehet, 
de segíteni nem. Tömjénezni mindent, ami 
magyar, száz és száz iskolába apostolokat szét
küldené üldözni az idegen ipart s rendeletek-

P á r v y  E n d r e .

T ó t iz e t le n k e d é s .
Slrossinayer diakóvári püspök halála alkalmával 

vége-liossza nincs a magyargytllölő főpap dicsőítésének 
az ultralót lapokban. 11a valaha, úgy ezúttal ttint ki 
minden kétség nélkül, hogy e lapoknak, küzltlk első
sorban a „Nár. Nov.“-nak a legvadabb pánszlávizmus az 
éltető eleme s nem a tót nép szellemi és anyagi jó
létéért való nemes küzdelem, melyet lépten-nyomon han
goztatni szoktak.

A „Nár. Nov.“ fekete keretben közli az elhunyt 
kel védeni mindent, inni hazat, magyatositó yirossraayer nevét, ugyan hát mi az, ami ezt a főpapot 

fü le teket alapítani és istápolni, hazahozatni 
Rákóczi hamvait — s azután az igy felköltött
egyesületeket alapítani és istápolni, hazahozatni i n(vjj szivéhez fűzte, vagy ezt a szivet a horvát fő

nemzeti érzésen csodálkozni s esetleg vissza- í
: paphoz, aki az illirizmusért küzdött és áldozott egész 

’ I életén át s az orosz pánszlávizmus kidicséréséért még 
fojtani akarni: képtelenség, lehetetlenség. Mát I a  m l  ü r e g ,  jó királyunk haragját, horkolását is magára 
az öreg Ovidius megmondta : ignoti nulla cup ido , VüntaV Tudjukj i10gy JlZ ultralótok az ö üdvözlő sürgő- 

aiia, amit nem ismeiüllk, nem vágyako- nyejkkük amiket Ünnepségeik stb. alkalmából a diakován 
zunk már pedig a nemzeti eszmét nem- j pépüknek küldöztek, tervszerűen Űzték ennek ;i főpap* 
Csak ismertetik 67 Óta, (i.e bele is plántálták a nak ízléstelen kultuszát csak azért, mivel ez a főpap 
nemzedékek szivébe, eiösen és kiolluit<ir anui. t l ic m (,ö a k  a  nagyszláv eszmék hirdetője, propagálója, 

Annál inkább csodálkozom az elm on-; terj eSztője s ahol leheteti megtestesítője volt, hanem és 
dottak alapján azokon, akik a mi jóságos, különösen azért, mivel magyar földön — igenis, magyar 
öreg királyunknak olyan tanácsokat adnak, íoldön> luort Horvátország jog és törvény szerint magyar 
----- --------------- -------  ----- - — , told I — dús javadalmukat élvezve, a magyar nemzetnek
lénye utolsó lehetőiével teljesen címűik, megsemmisül 
és hogy a sirbaszállással egyúttal a végtelen semmibe 
merül el ?

Sem a természeti szükség elismerése, sem pedig 
az. idő neai képes teljesen elterülni azt a fájdalmat, 
amely ilyenkor elfogja az érdekeltet.

íS ha van é zelem, amely kínosabb volna ennél, 
akkor ez az: ha egy szereiéit lényt nem a halál foly
tán, hanem esetleg élve elvesztettünk !

S tényleg, a mi korunkban sok ember van, aki a 
lélek további fönnmaradása nélkül az életet s a világot 
veszedelmes rászedésnok, átkozott csalásnak veszi és ez 
esetben hivatva erezné magát kigunyolni az úgynevezett 
„kebelbeli istent".

És nagy azoknak a száma, akik egy jobb, boldo
gabb túlvilágra való biztos reménynek támogató és biztató 
gyárnola nélkül — nem lennének képesek elviselni e 
földi életet és elcsllggedve, erőtlenül összeroskadnának 
a gond és nyomorúság azon terhe alatt, melyet az ilyen 
élet reájuk r a k !

Mindez bizonyos előttünk s ök erről szivükben* 
lelkűkben meg is vannak győződve.

Ls ez a bizonyosság, ez a szivbeli szilárd meggyő
ződés alapszik a mi — hitünkön, amely szól a föltáma
dásról, a halhatatlanságról I

Magasztos Ünnepet UlUnk! Öröm s ígéret!eljesen 
hangzik e szó : feltámadás !

Ceelkő József.

adaz ellensége volt, bár a pesti egyetemen nyerte 
kiképeztetését s a magyar királytól kapta magyar püspöki 
stallumát.

8 mint az a fekete keret a „Nár. Nov.“-ban, épp
oly éretlen ^iz a beszéd is, amit e lap képviselője, 
Húrban Vladimír ópazuai ev. pap a íátrossmayor teme
tésén tartott, ezeket mondván : „Nagy fejedelmünk, ked
veltünk, atyánk! Tehát elhagytál bennünket! Már-már 
azzal a gondolattal barátkoztunk meg, hogy milli- 
drdok közül, akik testből születtek, e,gyedül te nem ismered 
meg c halált. tttrossmaycr halott V Hisz ez nem is lehet
séges! Igenis, ez nem lehetséges. A Te arezodat, a mi 
fejedelmünk, azt a Te angyali mosolytól ragyogó arezodat 
nem látjuk meg többé, a Te mézes és aranyos szavaidat 
nem halljuk meg többé, de a Te nagy tetteid, a Te dicső 
neved élni fognak, élni, amig szlávság lesz, amig 
kereszténység lesz. A lót nemzet, amely szintén érezte 
a Te nagy szereteted melegségét és az ö szóvivője, a 
„Nár. Nov.M, azt kiáltják le hozzád kis kamrácskádba, 
melyet magad készítettél el magadnak: pihenj meg 
benne nagy munkádtól slb.“ Tehát mint az emberiség, 
a világ valami Megváltóját búcsúztatta el Húrban pap 
Strossmayerí, pedig mindössze csak egy főpap nyugszik 
meg abban a kriptában, aki mig élt, a pártpolitika és 
a gyülölség hirdetője volt.

Szervezkedjünk.
Ha a nemzetiségek lakta vidékoknok, különösen a 

Felvidéknek társadalmi életét vosszük bonczkés alá, 
megdöbbentő jelenségeknek jövünk nyomára.

Mindonesotio keserűen fog hangzani azon vádunk, 
hogy a Felvidék magyarsága nem toljesiti azon fölada
tokat, amelyeket tőle várunk. Nem teljesíti pedig őzt 
som hivatali, som társadalmi munkásságánál fogra.

Hármily nehezünkre esik, do nyíltan kimondjuk 
és nyugodt lelkiismeretiül Írjuk lo, hogy a felvidéki, do 
általában, a nemzetiségi mozgalmak megnövekedésének 
nagyrészt a nemzetiségek között élő magyarság is az oka.

Tegyük föl a kérdést, hogy a magyarságnak tulajdon- 
képen mi is lehetne a feladata a Felvidéken?

l.egolsö sorban az, hogy magyar legyon. Magyar 
szívben és lélekben, meg tetteiben. Hogy legyen gondol
kozása józan, bánásmódja a néppel, a lovagias magyar 
emberhez méltóan, egyenes és igazságos, hogy a magyar 
embert tisztelje és becsülje minden másajku lakosa ennek 
az országnak. Mert ha gazdák akarunk lenni ebben az 
országban, akkor a háziúr elözékenységévol is kell 
bánnunk vendégeinkkel, vagy jobban mondva lakótár
sainkkal. Egy szeretetreméltó házigazda tapintatosságá
val elbűvölheti vendégeit, a házsártos, zsémbolő gazdá
tól pedig elfordul mindenki és csak akkor érintkezik 
vele, ha az érintkezést ki nem kerülheti. Nem kell a 
házigazdának az előzékenységben annyira mennie, hogy 
n tekintélyének rovására menjen. Nem is szükséges, hogy 
a vendégek túlzóit kívánságait teljesítse, ámde arra 
való a bölcs tapintatosság, hogy a kívánságok túlzóit 
voltáról meggyőzzük környezetünket.

Ámde hogyan teljesítjük mi házigazda) szerepünket?
Rosszul, a lőhető legrosszabbul. Merev magatarlá- 

sunkkal nőm engedjük közolünkbe azokat sem, akik 
szívesen lennének velünk egy táborban. Fölényünket 
mindenkivel éreztetni akarjuk, még azokkal is, akik ezt 
különben is elismerik. Lenézzük és kicsinyesük első- 
soibm  is egymást, mert megkülönböztetéseket teszünk, 
hogy kinek hányadik őse lakott már a Felvidéken ? 
Nem-e csak idevándorolt, pláne nem is nemes ember?

Igaz, hogy amikor konyértörésre kerül a sor, ami
kor az ellenség már a nyakunkon ül, akkor megszűn
nek a mindennapi bajok. A közös veszedelem tudata 
egyesit bennünket. Szövetkezünk a közös akczióra. El
feledjük a sok méltat lanságot, egyesek gőgjét, püffesz- 
k ed ósót cs olt vagyunk mind abban a táborban, mely 
hivatva van a magyar ügyöt diadalra juttatni. Ilyenkor 
felfedezzük egymást, ami különben nőm nehéz, mert 
hiszen itt a  Felvidéken minden számottevő, a viszonyok
kal és helyi kői ülményokkol ismerős ember minden 
jegyzék nélkül jól tudja, hogy magyar hazafias törekvé
sekben kire leltet számítani és kite nőm. Amikor harezra 
kerül a sor, — amint ezt a legutóbbi képviselőválasztá
sok eredményei is megmutatták — ösztönünk lép olő- 
térbe és szivünk sugallatát követve — megtesszük köte
lességünkéi .

De ha már kivivluk a győzelmet, ennek mámorá
ban néhány napig ringatjuk ugyan magunkat; de a jövő
vel tovább nem törődünk.

Már pedig, begy a Felvidék magyarsága megyén
ként öntudatosan szervezkednék, ha a magyarsághoz 
tartozók mindenikc szívvel, lélekkel nemcsak a válasz
tások liurczában, de a mindennapi élet ezer változatában 
is egy czél felé törekednék, ha azt tűzné ki feladatául, 
hogy a közöttünk, mellettünk élő másajku polgártársaink
kal a magyar állameszmét megismertesse, megszerettesse ; 
úgy néhány évtized alatt hekövetkeznék az. az idő, 
amidőn a nemzetiségi izgatok munkája termékeny talajra 
többé nem találna.

Ha azok, akik hivataluknál fogva a néppel való 
érintkezésre vannak utalva, minden cselekedetükben 
egyrészt az omberszerelet magasztos elvét tokintenék, 
másrészt a magyar hazafias gondolkodásnak magvát 
igazságosan és pártatlanul törekednének minden alka
lommal elhinteni; ha társadalmi érintkezésünk demokra
tikusabb alapokra helyezkednék és szeretettel vonnék 
magukhoz a közeledőket; csakhamar megszűnnék az 
a merev elszigeteltség, mely most minden nagyobh- 
szabásu hazafias mozgalmat lehetetlenné tesz.

A Felvidéken minden emberre szükségünk van. 
Senkinek sem lehet oly foglalkozása, amely miatt tár
saságunkban részt nem vehetne, lia becsülettel keresi 
kenyerét és hajlandó a magyarság Ügyét szolgálni.

Végre valaliára szakítani kell az ósdi, vaskalapos 
felfogással. Modern világban élünk, modern eszközöket 
kell használnunk czéljaink eléréséro. Tartson össze a 
magyarság pártpolitikai állására való tekintet nélkül. 
.Vert ez itt a Felvidéken minden embornok a legsajáto
sabb privát Ugye. Do mindenben magyar embernek szont 
kötelessége tömörülni akkor, amidőn az egységes magyar
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állameszme megbontásáról ran szó. Tehát logyou a ma
gyar minden körülmények között magyart.

Szervezkedjünk végre valahára. Legyen a magyar
ság erős tábor, amely minden perczbon kész a hazafias 
munkára. Logyen meg mindenkinek a maga (írállása, 
legyen arra bltszke és állja mog helyét becsülettel.

Érintkezzünk minél gyakrabban a néppel. VogyUnk 
részt munkájában, támogassuk, vezosstlk.

És ha mindezt megtettük, megszűnik a vád, ame
lyet most kénytelenok vagyunk elviselni.

A Tátrabank.
A Tátrabank 1904. évi zárószámadását kézhezvévo, 

nem mulaszthatjuk el, hogy a nevezett intézet múlt évi 
működésére egynéhány megjegyzést ne tegyünk. Első
sorban természetesen a mérlegszámlát és az eredmény- 
számlát néztük át s nőm csekély meglepetésünkre azt 
találtuk, hogy a „Tátra" 109,783'90 korona nyereséggel 
zárta le az 1904. Uzloti évet. Holott a rossz nyelvek 
azt mondták, hogy igen nagy veszteségeket szenvedőit. 
Igaz, hogy ezen kimutatott nyereség csak káprázat, 
melyet az igazgatóság üzleti jelontéso szétfoszlat, ameny- 
nyiben o szerint a kimutatott nyereség a szenvedőit 
veszteségek leírására íordittatik. Ez az eljárás úgy jogi, 
mint könyvelési szempontból helytelen.

A könyvelés olemi szabálya az, hogy a mérleg 
minden kommentár fölhasználása nélkül az üzleti ered
mény tiszta képét nyújtsa.

Ezen követelménynek o mérleg nem felel meg. 
Jogi szempontból pedig azért esik kifogás alá, mert a 
közgyűlés a mérlegben kitüntetett nyereség hováforditása 
iránti határozathozatalra van jogosítva s igy azon veszélynek 
lett volna kitéve a közgyűlés, hogy a nyereségnek osz
talék kifizetésére való fordítását határozza el, mivol a 
kereskedelmi törvény azon rendelkezését, hogy a bo- 
hajthatatlan követelések leirandók, mogszegto volna. Az 
ilyenek elkerülésére az egyedüli helyos mód a leíráso
kat a mérleg- és erodményszámlákon feltüntetni. Meg
jegyezzük, hogy ezon formahiba nem a „Tátrabank" 
specziálitása, hanem sok más pénzintézetnek is hibája.

Az igazgatóság üzleti jelentésére áttérve, elsősor
ban az ragadja meg figyelmünket, lngy  betéti álladéka 
914000 koronával csökkent s annak okait kutatva, a 
n. é. igazgatóságtól eltérő véleményen vagyunk.

AZ ö indokolása erre nózvo a következő : „A betét
kamatlábat leszállítottuk, miáltal a betétközönségünk egy 
része iparkodott tőkéjét előnyösebben elhelyezni.“ Más
részt pedig „egy-kettő* újonnan alakult pénzintézet féktelen 
agitácziójáuak tulajdonítja ezen csükkonést. A betéti 
kamatláb leszállítása már az 1902. év végén történt, mint 
ezt a Tátra, a Hitelintézet és a Takarékpénztár állal 
aláirt hirdetés igazolja s ennek daczára lüOö-ban úgy 
a Tálra, mint a többi helybeli pénzintézet betéti álladéka 
emelkedett.

Ebből kitűnik, hogy a csökkenés nincs összefüg
gésben a kamallab leszállításával, mit már az is bizonyít, 
hogy az 1904. évben egyenlő kamatozás mellett a 
l'uróczi Kereskedelmi és Hitelintézet betéti álladéka 
332000 koronával emelkedőt. mig a Tátráé 914000 ko
ronával csökkent. Ennek egy orü magyarázata, a Tátia- 
'•ank iránti bizalom indokolt megrendülése, minek ki
fejezése Turóczvártnegye közgyűlésén is érvényre jutott. 
S bogy ez indokolt volt, mutatja a Tátrabank f. hó 19-én 
tartóit közgyűlésének viharos lefolyása.

Bámulatos a Tatra igazgatóságának azon feltevése, 
bogy részvényeseit mindenttudókuak vagy hülyéknek 
képzeli. Mmdenliudókuak egyszerűen azért tekinti őket. 
mert lapidans rövidséggel csak azt említi, hogy a tőin- 
tezet altat kimutatott vesztesegek fedezésere 19263'63 
korona fog lordittatni; továbbá Plonka-Szirány-Város. 
Ucskay K. (ezzel teljesen leiratik) s más követelésekre 
a mellékéit kimutatás szerint a főintézetnél 32,469 05 
korona, alsókubir fióknál 16,527-13 korona, szeniczi 
fióknál 16,892 — korona, nagybittsei fióknál 12,292-34 
koronát javasol Icirni,

Honnet tudhatja az a részvényes, kinél mennyit 
veszített az intézet, mert a veszteségek részlete
zését tartalmazó kimutatás, melyre az igazgató
ság hivatkozik, sehol sem található. Másrészt azért tekinti 
hülyéknek részvényeseit, mert ezen veszteségeket úgy 
állítja eléjük, mintha ezek az üzlet szanálásának tér 
mészetes járulékai volnának, holott a verebük is azt 
csiripelik, hogy ezek nőm a korrekt üzletvezetés, hanem 
mérhetetlen könnyelműség — és leginkább éppen a Tátra 
igazgatóságai meglepő — gyümölcsei voltak.

Kitogasolandónak tartjuk még, hogy az üzleti je
lentésben arról nincs említés téve, hogy melyik fiók 
mennyit jövedelmez, úgy hogy a részvényesek nem 
tudnak tájékozódni, hogy melyik tiókuak a feutartása 
vagy beszüntetése kívánatos.

A történeti igazság.
Lapunk főniunkatársa „A három sólyom" czimü 

tárczaczikkében megírta volt, hogy Francisci Jánost 
1848-ban a pelsöczi statáriális bíróság akasztófára Ítélte, 
de arról nem tett említést, hogy miért nem hajtották 
végre rajta és két társán ezt az ítéletet, nem említette 
pedig azért, mivel erre nézve eltérők a vélemények, 
úgy hogy még most is tárgyalják a tót lapok ezt a 
vitás kérdést. Dr. Micsátek Lajos újvidéki ügyvéd s a 
„Dolnozemsky Slovák" czimü tót lap szerkesztője, aki 
vagy egy évet töltött Turóczszentmártonban, azt irta 
lapjában s állítását a Nár. Nov. czáfolatával szemben 
is fentartja, hogy maga Francisci János, aki egyébként 
nem szívesen beszélt azokról a rettenetes napokról, 
mikor élet és halál között lebegett, — beszélte el neki, 
hogy az akasztófától való menekülését kizárólag egy 
református pap (Szcntpétery) közbenjárásának köszön
hette, aki magáévá tette az ő és két társa ügyét s 
védekezésüket az ítélet után a rügtünitélő bíróság elé 
juttatta, amely azután felfüggesztette a halálos ítéletet s 
a foglyokat Pestre szállíttatta, mivel azonban a dolgok
nak ily állása mellett egy magyar ember felebaráti sze
retedét és igazságosságát kellene elismerni tót részről, 
a Nár. Nov. — Daxner után — inkább az isteni Gond
viselést szerepelteti a Francisci János és társai meg
mentésénél s azt állítja, hogy a Jelacsics serege svechati 
győzelmének hírére a rögtönitélő bíróság nem merte 
végrehajtani a halálos ítéletet Franciscin és társain. 
Az isteni Gondviselés e szerint inkább egy véres csatát, 
mintsem egy könyörületes szolgáját használta volna föl 
eszközül a három halálraítélt ember megmentésére! 
Francisci János — úgymond a Nár. Nov. — már 79 
éves öreg ember volt, mikor azt a dolgot Micsáteknek 
elmondotta s ő maga is sokszor panaszkodott arról, 
hogy emlékezőtehetsége gyöngül s igy több mint való
színű, hogy már nem emlékezett jól a felszabadítása 
részleteire. Ha tényleg az a Szcntpétery vagy Fáy nevű 
pap mentette volna ki, mint valami Deux ex machina 
az elitélteket a rettenetes helyzetből, úgy ezt Kubány 
is említette volna az ő drámájában, melyben Francisci 
és két társa szerepelnek; aztán meg az egyik elitéit, 
Daxner, azt irta és ki is nyomatta később, hogy sza
badulásukat a svechati vereség hírének köszönhetik, 
mely után a magyar rögtönitélő bíróság nem merte 
őket kivégeztetni. Fődolog pedig ebben, hogy a törté
neti ig a zsú g  üerittessék ki minden színezés nélkül, — 
mondja a Nár. Nov. — Fiát igen, ezt kutassuk, de 
e lfogu ltság  nélkül. A Nár. Nov. jól tudja azt, hogy a 
Francisci János emlékező képessége, szellemi ereje nem 
hanyatlott annyira 1901-ben, hogy életének legválságo
sabb óráira ne tudott volna emlékezni és tévedésből 
költötte volna azt a megható mesét a magyar kálvinista 
papról, aki tót lázadókat az akasztófától megmentett; 
viszont pedig azt is kell hogy konczedálja a Nár. Nov., 
hogy sem Franciscinak, sem pedig Daxnernek nem 
hirdette ki a rögtönitélő bíróság a halálos Ítélet fel
függesztésének o k á t: a magyar hadsereg svechati vere
ségét és a magyarok emiatti félelmét s hogy tehát való
színűbb, hogy Daxner ugyanazon okból hallgatta el a 
magyar pap segítségét, mint amely okokból a N. N. is 
tagadja e pap közbelépését, — a Daxnerektől ilyesmi 
is kitelik s a hálaérzet — mikor annak a magyarok 
iránt kell nyilvánulnia — ritka virág a hurbanisták 
virágos kertjében. De tegyük fel, hogy a svechati vere
ség Ilire és a halálos Ítélet felfüggesztése tényleg egybe
esett. A svechati ütközetben 40 halottat és 200 sebe
sültet vesztett a magyar hadsereg s kénytelen volt 
visszavonulni. Lehet, — mert emberi dolog — hogy e 
különben nem valami túlságosan jelentékeny kudarcz 
némely magyar emberben félelmet, aggodalmat keltett 
Pelsőczön; viszont azonban nem kevésbé bizonyos, 
hogy másokban meg a harag és a bosszúvágy érzelmét 
keltette s mivel Pelsőcz városa éppen nem tőszomszédja 
a svechati hareztérnek, úgy, hogy a Jelacsics bosszújá
tól kellett volna hamarjában félni, szinte bizonyos, hogy 
a vereség hírére nem hogy felfüggesztették, hanem 
irgalmatlanul végrehajtották volna a halálos Ítéletet 
azokon az embereken, akik az osztrákokkal tartó hur
banisták között többé-kevésbbé vezető szerepet vittek, 
mint ahogy pár nappal előbb Holubot és Suleket is 
felakasztatta a galgóczi rögtönitélő bíróság. Alighanem 
közelebb járunk tehát a történelmi igazsághoz, ha 
Francisci János adatát elfogadva, ténynek  vesszük, hogy 
egy kálvinista pap volt az elítélteknek megmentője, akit 
felebaráti szeretető, könyörtiletessége birt rá e nemes 
cselekedetre. És ha ezt a Nár. Nov. lehetetlennek tartja, 
csak sajnálni lehet. Emlékeztetjük azonban a Národnie 
Novinyt egy másik esetre, amely csak pár év előtt tör
tént. Egyik emberüket valami ujságezikk miatt több havi 
államfogházra ítélték. Ezt az embert, mint rokonszenves

egyént, magyar részen is sajnáltuk, annyival is inkább, 
mivel ez nagy csapást jelentett a családjára nézve is. 
Egy magyar társaság ült együtt s az azóta elhunyt 
Fekete Miklós kir. táblabiró azt az eszmét vetette föl, 
hogy magyar részről kegyelmet kellene kérni az elitéit 
részére . . .  A többi nem tartozik ide. Mikor pedig 
Fekete Miklós táblabiró pár évvel később Besztercze- 
bányán meghalt, a Nár. Nov. egyetlenegy szóval sem 
emlékezett meg elhunytéról, pedig a Nár. Nov. szer
kesztője és Fekete Miklós táblabiró éveken át jó bará
tokként érintkeztek egymással politikailag semleges téren 
és az az elitéit, aki részére Fekete Miklós táblabiró és 
társai kegyelmet akartak kieszközölni legfelsőb helyen 
— a Nár. Nov. szerkesztője volt.

Ezt a történeti igazságot — melyről, megengedjük, 
a Nár. Nov. eddig nem tudott — csak azért regisztrál
tuk most, hogy annak a másik történeti igazságnak 
(arról a bizonyos kálvinista papról, aki Franciscit és 
társait a dicstelen haláltól megmentette) a lehetőségét 
plauzibilissé tegyük. Mert hát mi is barátjai vagyunk a 
törénelmi igazságoknak. Amicus Plató, amicus Socrates, 
magis amica veritas.

H Í R E I N K .

— Előfizetőinknek és kedves olvasóinknak 
ezúton kíván boldog ünnepeket a szerkesztőség.

— Személyi hírek. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, 
lapunk folelüs szerkesztője, néhány napi tartózkodásra 
Budapestre utazott.

— Az Idők Jele. Rakovszky Iván, rákói nagybir
tokos, a Tátrabank igazgatóságának tagja, a nevezett 
banknál beállott zavarok miatt, ezen tisztségéről le
mondott.

— Nemes ozéltl adomány. Klein Ferencz ruttkai 
vasúti vendéglős a ruttkai „Betecz Gyula alapítvány" 
tőkéjének szaporításához, melynek kamataiból a magyar 
nyelvben legnagyobb előmenetelt tanúsító, de máskülön
ben is kifogástalan tanulók évről-évre a záróvizsgák 
alkalmával jutalmaztatnak, 1UO koronával hozzájárult. 
Ezen hazafias áldozatkészségért fogadja ez utón is a 
nemesszivü adományozó a tantestület őszinte köszöne
tének kifejezését.

— Eljegyzés. Iierger Edo jahodniki földbirtokos, 
turóczvármegyoi bizottsági tag, eljegyezte Hein Józsa 
kisasszonyt Budapestről.

— A központi választmány ülése. A vármegye 
központi választmánya f. hó 17-én ülést tartott, mely
nek egyedüli tárgya a képviselőválasztók 1906. évre 
kiigazított névjegyzékének felülvizsgálata volt.

— Slketnémák felvétele. A siketnémák kürinöcz- 
bányai intézetébe a jövő tanév elején 12 uj növendék 
vétetik fel. A 7 és 10 év közötti korban lövő mindkét 
nembeli siketnéma gyermekek szülei már most benyújt
hatják az intézet igazgatóságánál a felvétel iránti kérvé
nyeket. A felvidéki vármegyékben lakó gyermekek 
előnyben részesülnek a felvételnél.

— UJ templom és Iskola. Liptószontmiklósról Írja 
levelezőnk.' E héten tartották meg a közalapítványi kir. 
Ugyigazgatóság felszólítása folytán ama rendkívüli köz
gyűlést, melyben az izr. templom és iskola építése ellen 
beadott óvás elintézlotett. A szavazás eredménye fényes 
elégtételt szolgáltatott úgy a hitközség, mint a Chewra- 
kadisa (szent egylet) elöljáróságának. A kis ellenzéknek 
már második természetté vált a protestálás, mert még a 
közgyűlés elején uj óvást csatoltalott a felveendő 
jegyzőkönyvhöz, a llorz Fülöp-féle hagyaték időközi 
kamatait, mely jelenleg 60,000 (hatvanezer) koronát 
tesz ki, ugyanis a tomplom és iskola építésére akarják 
felhasználni és ez nem tetszik a hitközségi tagok egy 
kis töredékének. Do ezon óvás daczára az építkezéseket 
e héten már megkezdték.

— A tőt tnlzék ars poétikájáról, a  „Nár. Nov." 
egyik közelebbi szamában a .Szabadságról czikkezvén, a 
márcziusi nemzeti ünnepségüket „ostoba márcziusi frázisok 
eséplésénok" nevezi s valamint a trágyagüdürből ltom 
lehut tiszta forrásvizet meríteni, úgy a szabadság hamis 
jelszavait hirdető külünlélo „Blattok" „Lloydok" és 
„Lapok“-ból, mint megannyi trágyagödürböl sem lehet 
tiszta és igaz dolgokat meríteni. No de végén csattan 
az ostor. Valahol a Tó'.ságon — Írja a „Nár. Nov." 
— távol a vasúttól van egy tanító s künnyezvo 
vallja be, hogy: „Semmit sem tanulnak a gyermekek 
tőlem ! Hiába vesztegelnek itt hat évig. Feltétlen tudat
lanságban hagyjak el az iskolát. Nőm tudnak olvasni, 
számolni, azt a pár magyar szót elfelejtik egy év alatt 
s nőm marad meg semmijük! Tótul mukkannom som 
szabad az iskolában, mórt kidobással, koplalással, nyugdíj- 
igényom elvesztésével fenyegetnek, melyhez annyi éven 
át fizettem bo illetékemet. Marhácskákat bocsátók ki 
iskolámból. Do ennek nem én vagyok az oka! A lehe
tetlenség' A rendszer. A tanfelügyelői bot." Imo a 
szabadság. Brawo, Stuwerl
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— Farosa harozmodor. Lapunk múlt számában 
„Nemzetiségi politika- czim alatt egy kis közleményünk 
jelent meg, melyben a „Vágvölgyi Lap- és az ellenzéki 
„Troncsóni Lapok- közötti polémiáról is volt szó. A 
* Várvölgyi Lap- ráolvasta a szentencziát laptársára, 
hogy czikkezőjo nem tud olvasni és hogy valótlan 
dolgokat irt. £> ebben a „Vágvölgyi Lappnak teljesen 
igaza volt. A „Trencséni Lapok- azonban, amelynek 
nyilván a miudenáron való ellenzékieskedés a programmja 
s az igazsággal nem igen törődik, ezt a nagyon is 
fontos tlgyet azzal üti el, hogy a „Vágvölgyi Lap 
haragszik, tehát nincs igaza. Már pedig ha a „Treucséni 
Lapok- komoly tudna lenni, úgy Jrömmol, elismeréssel 
kellett volna fogadnia úgy a „Felvidéki Híradó-, valamint 
a „Vágvölgyi Lapu kijelentéseit, melyek szerint a 
szabadelvű párt itt a Felvidéken a pártpolitika helyett 
tisztán csak magyar nemzeti politikát követve, kész 
azt a kormányt is támogatni, amely a többségro jutott 
ellenzéki pártok köréből tog alakulni. De ha mái a 
tárgyilagosság ezen magaslatára nem is tudott fölemel
kedni a „Tiencséni Lapok-, úgy legalább az ujazsagot 
kellett volna respektálnia s nem ellenkezőjét hirdetnie 
annak, amit laptársa a „F. 11.“ nyomán irt és helyesen 
is kommentált.

— Az Árva folyó tutajozüatása. Arvamegyébeu, 
mint lapunknak írják, akczió indult meg az Árva folyó 
tuiajozhatása érdekében. L terv gyakorlati kivihetősége 
nem ütközik nehézségekbe. A hegyek általában eléggé 
vizdusak, nem keil lehat más, mint vizduzzasztók léte
sítése bizonyos helyeken, egy pár millió köbméter viz 
összegyűjtése utján. L duzzósztóktól a nyári száraz és 
esöhiányos napokban, az állandó mennyiségű vizet lo- 
bocsatják és a folyó tutajozhatása biztosítva van. E viz
duzzasztók nomcs-"' k a kellő mennyiségű vizet szolgál
tatnák a folyó tutajozhatására, de villamos erőre beren
dezett telepek létesítését is lehetővé tennek.

— Kóselö szolgalegóny. Tótprónáról írja levele
zőnk, hogy a mull vasárnap ejje*l Miertusz András szolga
legény, tizimouidesz András és Vladár János pajtásaival 
együtt mulattak a korcsmában, hol aztán hajnaltájban 
valami leányhistórián összekUlömbüztek. Egy darabig 
szóval igyekezett Miertusz veszekedő társait kapaczitálui. 
De mikor látta, hogy ez nőm hasznai, előkapta csizma- 
szára mellől hatalmas bicskáját s a nehézfejü legényeket 
úgy helyben hagyta, hogy most mindketten súlyos 
sérüléseikkel az ágyat nyomják.

— munkások Jutalmazása, A pozsonyi kcres- 
kedolmi és iparkamara a munkások érdekebon közben
járt, hogy a kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur áltál 
azon munkások részere, akik hosszú es hű szolgálataik 
által kiváltak, a folyó UtOó. évben is és pedig összesen 
8 munkás részére adassanak kitüntető állami okmányok 
és 1UO korona jutalomdijak. Ennélfogva felhivatnak 
mindazok, kik a pozsonyi kereskedelmi es iparkamara 
kerületében (t. i. Pozsony szab. kir. város, Nyílra-, 
Pozsony-, Trencsén- és Turóczvármegyében) a kitünte
tésre igényt tartanak, hogy kérvényeiket az alábbi fel
tételek szerint nyújtsák be a kamaránál. A jutalomra 
Yaló igény feltételei a következők: aj magyar állam
polgárság, i )  tényleges ipari munkában való legalább 
lő  évi megszakítás nélküli működés, ej a pályázó rendes 
munkabérének vagy munkakoresoiéuek évi összege a 
pályázat évében 2UOO koronát nem haladhat meg. Meg
jegyzendő, hogy a lő  évi működési időbe a lanoucz- 
évek beszámíthatók, évadhoz kötött ipari munkában 
alkalmazottaknál pedig a teljes betöltött évadok teljes 
évekkel egyeuerteküeknek tekintetnek. A lő  évi munka
időt a pályázó több munkaadónál es különféle iparágban 
is tölthette, de elengedhetetlenül megkívánunk, hogy a 
munkaidő megszakítás nélküli legyen. Nem ipari munkál 
toljesitö alkalmazottak, úgymint kapusok, kocsisok, gyári, 
irodaszolgak stb. a jutalomra igényt egyáltalán nem 
tarthatnak. A pozsonyi kereskedelmi es iparkamara 
ennélfogva lelhívja kerületének érdekelt munkaadó 
czégeit, illetve gyárosait es kisiparosait, hogy legkésőbb 
íyuö. évi junius hó 1-eig közöljék a kamarával azon 
munkásaik névsorát, az ajánlott munkások munka- 
könyveinek, szolgalati bizonyítványainak és egyéb 
okmányainak csatolása mellett, akiket a szóban levő 
jutalmakra érdemeseknek tartanak. A kamarához be
küldött mnnkaköuyvek, szolgálati bizonyítványok es 
egyeb okmányok juhus hó 1-ével ismét vissza fognak 
adatni az illető czégeknok. A munkaadónak munkása 
megjutalmazása tárgyában a kamarahoz intézett elő
terjesztése közügyre vonatkozó javaslatnak tekintetik s 
mint ilyen mellékleteivel együtt, bélyegmentes. Mind 
ezen iratokra azonban feljogyzendö, hogy ipari munkás 
jutalmazása ügyében állíttatlak ki s mint ilyenek, a in. 
kir. pénzügyminiszter ur I90d. évi február 2ö-áu 174őő. 
szám alatt kelt rendelet© értelmében bei yog mentese

— Eloslpett betörő. A f. hó 11 -ón Tenermann 
Mihály szuesányi vendéglős pinezéjébo betört a szomszéd 
gazda kocsisa. Mielőtt azonban tolvajlóshoz fogott volna, 
sorra kóstolta a korcsmáros borait s az atyafi úgy el
ázott, hogy tulajdonképoni czélját, n tolvajlást végre
hajtani képtelen volt. A mámor csak reggol felé szállt 
ki tejéből s akkor igyekezett észrevétlenül kereket oldani. 
A nagy sietségben azonban kalapját a pinezébon felejtolte 
s a csendőrséget az áruló kalap vozette a tettes nyomára.

Szerencsétlenül Járt tutajos. A tavaszi oső- 
zések, de különösen a nagyobb mérvű hóolvadás 
következtében, a Vág annyira megáradt, hogy Krpellán 
községnél a komp kötele a viz szino felett, alig 40 cm. 
magasságban feszült mog. A tutajosok ezt látván, mind- 
annyKhi a parthoz közöl igyokoztok a kötél alatt át
surranni, mivelhogy ott a kötél valamivel magasabban 
állott. Egy tutajos azonban mégis megpróbált a folyó 
közepén átjutni a kötél alatt, mélyen meghajolt a tutajon, 
igy sikerült is neki a Yoszodelines kísérlet. Az utána 
következő tutajos követte öt és azon hiszembon, hogy 
túl van inár a kötélen, felegyenesedett. Do vesztére, 
mert a szerencsétlen oinbert a kötél hátra dobta és a 
vízbe esott. Jó darabig küzködött a megáradt habokkal, 
de nem birt partra vergődni. Mire pedig a krpellániak 
csónakkal utána eveztek, már csak élettelen testét 
húzhatták ki. A szerencsétleut Matyojko Andrásnak 
hívták.

— Pályázat Iparosnak szánt utazási ösztöndíjra.
Az iparosok képzése szempontjából feletto üdvös lévén, 
hogy a külföld ipari viszonyait tanulmányozzák és az 
ott tapasztaltakat itthon értékesítsék, a kereskedelemügyi 
m. kir. miniszter ur a pozsonyi kereskedelmi és ipar
kamara területén egy évonkint más-más iparosnak ki
adandó 600 (hatszáz) koronás utazási ösztöndíjat rend
szeresített. Ezen ösztöndíjra az 1905. évre nézvo a 
pozsonyi kereskedelmi és iparkamara ezúttal nyilvános 
pályázatot hirdet. Pályázhatnak a kamara területén 
vagyis Pozsony szab. kir. város, Nyitra-, Pozsony-, 
Trencsén- és Turóczvármogyo területén lakó mindazon 
iparosok, akik továbbképzésük és az -ipari viszonyok 
tauuliiiáuyozása czéljából külföldre szándékoznak indulni 
és akik katonai kölelezettségüknek már oleget tett ok 
vagy az alól felmentettek. A szóban forgó ösztöndíj 
adományozására irányuló, 1 koronás okinánybélyeggel 
ellátott folyamodványok a koreskedelomllgyi m. kir. 
miniszter ur ö nagyméltóságához czimozve legkésőbb 
1905. évi ájirilis hó 30-ikáig a pozsonyi kereskedelmi 
és iparkamarához nyújtandók he. A folyamodványnak 
magúban kell foglalnia a jiályázó iparos lakhelyét, családi 
és vagyoni viszonyait, erkölcsi magaviseletét, foglalko
zását, az általa esetleg elnyert kitüntetéseket, részle
tesen megjelölendő az ösztöndíj elnyerése esetén teendő 
utazás iránya, végül nyilatkoznia kell pályázónak arra 
nézve, vájjon katonai kötelezettségének eleget tett-e már 
és vájjon biztosítva vau-o előre is egy megfelelő külföldi 
gyárban vagy műhelyben való alkalmaztatása, esetleg 
valamely külföldi szakiskolába leendő felvételo. Minden 
pályázónak kötelezettséget kell vállalnia a folyamodvány
ban aziráut, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén külföldi 
tanulmányainak befejezése után az ösztöndíj külümbeni 
visszalizoLcscnck terhe alatt vissza fog térni hazájába és 
kültöldön szerzett ismereteit itthon fogja értékesíteni. A 
kiskorúakért atyjuk vagy gyámjuknak kell kezességet 
vállalniuk ezen küiolozoitseg betartása tekintetében. A 
folyamodványban felemlített adatok hitelessége vagy 
megfelelő okmányokkal, vagy pedig a pályázók lak
helyére illetékes iparhatóság, esetleg községi elöljáróság 
gazolási záradékával igazolandó.

— A magyar Hírlap újítása. Érdekos hirt közöl
nek velünk a tövarosból. A Magyar Hírlap lő  éves 
louuállásauak jubileumát azzal ünnepli, hogy f. hó 17-étöl 
kezdve lüggetleu politikai iránnyal reggel helyett este 
jelenik meg a fővárosban s reggelre odaér minden 
vidéki város vagy helységbe. Egyúttal a világlapok 
mintájára egy specziálilast is létesít, mely abból áll, 
hogy minden érdekes eseményt fényképfelvételekben ad 
közre. Mutatványszámot egy hétig ingjon küld bárkinek.

KÖZGAZDASÁG.
A szuperfoszfát kiszórásának Ideje.

A mesterséges Irágyuiéléktöl megfelelő hatást csak 
akkor várhatunk, ha a mesterséges trágyafélék alkalma
zásánál ügyelőmbe veendő körülményeket ügyelőmbe 
vesszük. Mert a mesterséges trágyalélék hatása nagy 
mértékben lagg attól, h gy milyen módon hajtjuk végre 
a trágyázást. Es igen sokszor az, hogy a mülrágynfélék- 
uek nem volt meg a várt hatásuk, visszavezethető arra, 
üogy nem lettek azok moglolelö módon alkalmazva. A 
^Utragyák alkalmazásánál ügy elembe Yecudö körülmé

nyek között igen fontos holyot foglal ol az elszórás 
ideje. Az időpontra nézve tehát, hogy mikor adjuk a 
műtrágyákat, Ügyelőmmel kell lenni. Do nagy figyelombo 
kell venni a növény* ': természetét, valamint az illető 
műtrágyában jelenlevő tápszor oldékonysági ál'•■-ólát is. 
Egyáltalában Yozérolvnek kell lenni, hogy n lön a 
növény gyökerei kifejlődnek, már akkor kellő m. ,yi- 
ségben és alakban találják mog azt a tápszert, a mely 
nekik kell. A szuperfoszfát alkalmazásának helyes végre
hajtásánál szem előtt tartandó iránvelvek egyikét képezi 
az, hogy mikor szórjuk el és hogyan történjék az olszó- 
rás. A szuperfoszfátot, tokintottel arra, hogy benne fi 
foszforsavat vizbon odldható alakban szolgáltatjuk, álta
lában úgy szórjuk el, hogy oz a votőszántással beszán- 
tassók a Ibidbe. Ezen általános szabálytól, jólehet 
betartása sokszor nőm ütközik nohézségbo, mégis el 
szoktunk térni és a szuperfoszfátot más-más időben 
szórjuk ol. — Az őszi kalászosoknál az általános szabály 
betartása nem ütközik nehézségbe, mert pl. az őszi búza, 
rozs, repeze alá legjobb a szuperfoszfátot a yetőszántás 
előtt kiszórni és beszáníani. Érvényes ez különösen a 
kötött talajokra; a laza homoktalajoknál esetleg eltér
hetünk o szabálytól és egyszerűen a votés előtt szórjuk 
el közvetlenül és bofogásoljuk. Azonban midőn a szuper
foszfátot ősziek alá alkalmazzuk, vegyük tekintetbe, hogy 
a talajban, hogyan és miként lesz az eloszolva, mert a 
szupertoszfátnak vizbon oldható foszforsava a talaj által 
megköttetilc és pedig legnagyobb mértékben azon réte
gekben, amelyekbe a boszántás alkalmával került. Már 
most az ősziek gyökerei is ott fognak erőteljesebb kifej
lődést elérni. Ha ellenben a szuperfoszfátot avotés olőtt 
közvetlenül szórjuk ki és a szántás helyett csak befogá- 
soljuk, akkor vizbon oldható loszforsava a szuporfosz- 
látnak a befogásolás mélységének megfelelő rétegekben 
lesz csak megkötve, a mi a növényzet gyükérzotének 
sekély mélységig terjedő fejlődését idézné elő, már pedig 
ez nem mondható kívánatosnak hazánk száraz klímája 
alatt. Miért is a kütöttebb és szárazabb klimáju talajok 
szuperfozfátozásainál az általános szabályt kövessük. A 
homok és homokosabb talajon, hol a tápszorlokötö 
képesség csekélyebb, ott a szuperfoszfát könnyen oldódó 
foszforsava, mélyebb rétegekbe is könnyen leszivároghat 
és igy a homok és homokos talajokon a szuperfoszfátnak 
egyszerű kiszórása és bologásolása is eredményes lehet. 
A tavasziak alá a szuperfoszfátnak az olszórási ideje 
változik. Ugyanis a koratavaszi vetést kívánó növények 
alá vagy ősszel, vagy tavasszal szórjuk ki a szuporfosz- 
fátot. A kora tavaszi vetést kívánó növények alá, melyek 
rövid tenyészidövel bírnak és a melyok alá a talajt 
ősszel kell megszántani (tavaszi kalászosok, borsó, bük
köny) vagy az őszi szántás alkalmával, vagy a tavaszi 
munkálatok megkezdése olőtt szórhatjuk ol a szuporfosz- 
fátot. Kütöttebb talajokon czélszerűbb lesz az őszi kiszórás 
alkalmazása, lazább homokos, vagy homoktalajokon 
pedig a tavaszi munkálatok előtt való kiszórás oly módon 
eszközölhető, hogy a már megszántott földre egyszorüon 
kiszórjuk és a végleges alátakarást a rendes tavaszi talaj- 
megmunkálással eszközöljük: vagy pedig az őszi szántást 
megelőzőleg szórjuk ki. A hosszabb tenyészidővol biró 
növényeknél (ezukorrépa, takarmányrépa, burgonya, ten
geri), a melyeket később szoktunk votni, tavasszal a 
vetési munkálatok megkezdése előtt, a szuperfoszfátnak 
a kiszórása a tavaszi szórásnál nem okvetlenül szükséges 
azt alászántani, mert extiripátorral való alátakarása is 
teljesen megfelelő módon eszközölhető. Sőt a gyakorlati 
tapasztalatok azt igazolják, hogy nagy hibát követhetünk 
el az által, ha tavasszal a talajt csak azért szántjuk mog, 
hogy a szuperfosztátot alátakarjuk.

Védekezés a burgonya rothadása ellen.
Hazánkbau a burgonya rothadása mindinkább terje

dőben vau. Mig ezolőtt 15—20 évvol a baj alig volt 
ismeretes, ma folytonosan, minden irányban halljuk a 
panaszt. Oka a bajnak ogy gombaféleség, az u. n. 
Phytoptbora infestans, a moly különösen akkor lepi meg 
legnagyobb mennyiségben a burgonyatáblákat, ha a nyár 
nagyon meleg és nedves. E baj ellen a következő módo
zatok segélyével kell védekezni. 1. Nem minden burgonya- 
féleség ellontállóképességo egyenlő o bajjal szemben. 
Az eddigi kísérletek azt bizonyítják, logellentállóbnak 
bizonyult a fehér sziléziai burgonya. A korán élő 
burgonyaféloségok általában véve inkább szenved
nek e betegségben, mint a későiek. 2. Minél 
gazdagabb a talaj mtrogénkészlote, rondeson annál 
bujább a burgonya tovélzote, ami elősogiti a. beteg
ség elterjedését. Epén azért a tulbőou a. v .nazott 
istálló vagy zöldtrágya, illetőleg más fölöslegben al- 
mazott nitrogéutrágyák hasonlóan kedvozuok a betegség 
elterjedésének. A káli és foszfortrágyák ellonbon akadá
lyozzák o betegség fellépését 3 azért különösen olyan
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vidékeken, ahol a botogség ol van terjedve, nőm lőhet 
eléggé ajánlani a műtrágyák használatát. 3. Nőm szabad 
vetésro olyan burgonyát használni, amely a phiiopthora 
iníestanssal bo van fertőzve. A befer tőzést elkerülendő, 
burgonyának csak minden harmad-négy od évben szabad 
ugyanazon táblára kerülni, azon táblát pedig, amelynok 
termését jőrő évi vetőmagul szántuk, meg koll három
szor pormoloznllnk bordói lével június 15—20-a között, 
másodszor ogy hónap múlva, harmadszor pedig augusztus 
végén, szeptember élőjén. A permetezésnél az a fődolog, 
hogy a rézoldat a lovélzotot lohotöleg sűrűnek lopjo 
e l ; magának az oldatnak különben nem koll nagyon 
sűrűnek lonni, mert a l’hitoplhora igon kevés rőzsétől 
is elpusztul, elegendő, ha az oldatban 2% rézsulfat van. 
Ezon tanácsok koresztűlvitolo után, ha burgonyánkat 
szollös, száraz bolyon tartjuk el, nőm lösz okunk a bur
gonya rothadása ollon panaszkodni. Mindkét féleség a 
znióváraljai áll. tanítókópezdóben megkapható.

A Trlestl Általános Biztosító-Társaság
(Assicurazioni Gonorali)

folyó évi márczius hó 18-án tartott 73-ik közgyűlésén 
torjeszttotlek be az 1904. évi mérlegek. Az előttünk 
lokvő jelentésből látjuk, hogy az 1904. doczombor 31-én 
érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek 710.811,800 
korona és 28 fillért totfok ki és az év folyamán beveti 
dijak 32.134.119 korona és 97 fillérre rúgtak. Az élet
biztosítási osztály dijtartalóka 10.145,171 kor. 85 fillérrel 
190.337.407 korona 01 fillérre omclkodott. A tüzbizto- 
sitási ágban, beleértve a betöréses lopás elleni és íükör- 
Uvegbizíositást, a dijbevétel 13,630.502,710 korona
biztosítási összeg után 22.391,739 korona 95 fillér volt, 
miből 8.722,170 korona 40 fillér viszontbiztosításra 
íorditlatott úgy, hogy a tiszta díjbevétel 13.669.509 kor.
55 fillérre rúgott, mely összegből 9.447,372 kor. 69 íill. 
mint dijtaitalék minden tohcrtől menten jövő évro vitetett 
ál. A jövő években esedékessé váló dij kötelezvények 
összego 90.301,649 korona 09 fillér. A szállítmánybizto
sítási ágban a dijbovétol kitett 3.646,057 kor. 20 fillért, 
mely a viszontbiztosítások levonása után 1.547,400 kor.
56 fillérre rúgott. Károkért a társaság 1904-ben 
29.008.350 korona 42 fillért folyósított. Ebhez hozzá
adva az olöbbi években teljesített kárfizetéseket, a 
társaság alapítása óta károk fejében 797.090,510 korona 
és 38 lillérnyi igon tekintélyes összeget fizetett ki. A 
nyereségtaríalékok közül, melyek összesen 25.851,004 
korona 11 fillérre rúgnak, különösen kiemelondők: az 
alapszabály szerinti nycreségtarfalék, mely 5.250,000 
koronát tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására 
alakított tartalék, mely a 3.729,624 korona 17 fillér 
külön tartalékkal együtt 18.099,889 korona 05 fillérre 
emelkedett, továbbá felemlítendő a 100,000 koronára 
rugó kétes követelések tartaléka és az 590,587 korona 
53 lillérnyi ingatlan tartalék. Ezeken kívül fennáll még 
egy 1.150,587 korona 53 fillért kitevő tartalék, melynek 
az a rendeltetése, hogy az élotbiztositási osztályban a 
kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse. A társaság 
összes tartalékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékek
ben vannak elhelyezve, az idei átutalások folytán 
227.329,923 korona 25 fillérről 247.497,914 korona 
42 fillérre emelkedtek, melyek következőképen vannak 
elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálogkövetelések 38.468,591 
korona 05 fillér, 2. élotbiztositási kötvényekre adott 
kölcsönök 20.002,099 korona 07 fillér, 3. letéteményezott 
értékpapírokra adott kölcsönök 750.570 korona 92 fillér, 
4. értékpapírok 172.857,054 korona 11 fillér, 5. tárcza 
váltók 940,230 korona 23 fillér, 6. a részvényesek 
biztosított adóslevelei 7.350,000 korona, 7. bankoknál 
levő rendelkezésre álló követelésok, készpénz és |az 
intézet követelései, a hitelezők követeléseinek levonásával 
7.122.702 korona 44 fillér; összesen 247.497,914 kor. 
42 fillér. Ezen értékekből 51.5 millió korona magyar 
értékekre esik.

felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Fömunkatárs BÁfiFI JÁfJOS.
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CooH $ Johnson
amerikai sz a b a d a k  tyukszera-gyürüi.
A legjobb és legbiztosabb, kittinő hatású és azonnal! 
fájdalomcsillapító. — Magyarország-Ausztria összes! 
gyógytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 drb!

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

Uj, eredeti Singer-féle

«: varrógép íu
olcsó áron eladó. Czlm a kiadóhivatalban.

Állation hr.ziuBBzony 
büBzUosógo a Jó kivé.

i Kaíhveinor-fcle i r l  
Kneipp-maláta távénak

e g y e tle n  h á z ta r tá s b a n  sem  v o lna  
s z a b a d  tö b b é  h ián y o zn ia  a  m in
d e n n a p i k á v ó i ta l  k é s z íté s é n é l

Csnlc az arodoti csomagokat kérjük a 
»Katixr.)lnor- nóvvel ób ne vásároljunk 

I Bohn olyat, a molyot nyitva mérlegelnek f

Téli m enetrend
A magyar királyi állam vasatakon:
(Érvényes 1904. évi ok tóber 1-töl kezdve.)

Budapest— T.-S zt.-M árton : T .-S z t.-M á rto n -B u d a p e s t:
Gyv. i. röggel 7-10,é.d.u. 1-38 i.d .u . 2-54, é. este 9-15 
Szv. i. d. e. 9-35, é. este 7-52 i. reg. 8-32, é. oste 7 00
Gyv. i.d. u. 3-30, é. este 10-26 i. reg. 6-04, ó. d. u. 12-50
Szv. i. d. u. 5-20, é. reg. 5 41 i. este 10-25, é. d. u. 9-45
Vv. i. éjjel 11-10, é. d. e. 11-41 i. d. u. 4-57, é. reg. 5 20

T.-Szt.-M árton— Ruttka : Ruttka— T.-Szt.-M árton:
Gyv. i.d. u. 1-39, é. d. u. 1-47 i. d .u . 2-45, é. d. u. 2-53
Szv. i. este 7-54,6. este 8-03 i. reg. 8-20, é. reg. 8-31
Syv. i. este 10-27, é. este 10-35 i.reg. 5 54, é. reg. 6-03 
Gzv. i. reg. 5-42, é. reg. 5-53 i. osto 10-08, é. este 10-24 
Vv. i. reg. 7-47, é. reg. 8-06 — — — — — — — 
Vv. i.d e.11-42, é.reg. 11-53 i.d. u. 4-45, é. d. u 4-56 

Budapest ny.— Zsolna: Zsolna— Budapest:

Gyv. i. reg. 7-20, é. d .u 133 i. éjjel 3-45, é. reg. 9-40
Szv. i.reg. 9-25, é. esto 8-35 i. reg. 7-00, ó. este 5-55
Gyv. i. este 6-15, é. éjjel 12-07 i .d  u. 312, é. esto 9-45
Szv. i. esto 10-30, é. reg. 8-03 i. esto 9-20, é. reg. 6 25

Zsolna— Pozsony : Pozsony— Z s o ln a :

Gyv. i.d. u. 3-12, é. este 7-20 i. reg. 9-19, é. d.u. 1-33 
Szv. i.reg. 7-00, é. d.u. 1-23 i. este 6-50, é. éjjel 12-19 
Szv. i.d. u. 3-38, é. éjjel 1T20 i.reg . 6-00, é. d. u. 12*50 
Szv. i. éjjel 9-20, é. éjjoi 3-31 i. d. u. 1-24, é. este 8-35 
Szv. — — — — — _ _ i ,  éjjel 1-45, é. reg. 8-03

A cs. és klr. szab. Kassa-Oderbergi vasutakon:
Kassa— Ruttka : Ruttka— K assa :

Szv. i.reg. 5-28é. d. u. 12-10 i. reg. 4-30, é. d. e. 11-40
Szv. i. reg. 8-05, é. d. u. 2-09 i. d. e. 8-52, é. d. u. 3.48
Gyv. i.d. u. 105, é. este 8 07 i. d.u. 2-32, é. éjjel 11-15
Szv. i.d. u. 4-10, é.éjjel 11-14 i. d. u. 4-30, é. este 8.25

Ruttka— Zsolna: Zsolna— R uttk a:
Szv. i. reg. 6.23, é. reg. 6-52 i. reg. 3-52, é. reg. 4-19 
Szv. i.d. u. 12-27, é. d. u. 12.55 i. reg. 7-28, é. reg. 8-10
Gyv. i.d. u. 2-21, é. d.u. 2.46 i. d .u. 1-55, é. d.u. 2-20
Szv. i. esto 8-30, é. este 8-58 i. reg. 8T5, é. reg. 8-42
Szv. i. éjjel 11-26,é. éjjel 11-53 i. d. u. 3-42, é. d.u. 4-10 
Szv. — — — — — — — i. este 9-12, é. osto 9-40 

Kralován— á rv a v á ra lja : Árvavárai ja— Kralován:

Szv. i.reg. 9-40, é. reg. 11-05 i. reg. 731, é. d. o. 9-00
Szv. i.d. e, 11-48, é. d. u. 1-17 i. d. u. 12-25, é.d . u. 1.35
Szv. i.d. u. 3-03, é .d .u . 4-15 i. d. u. 3-24, é.d .u . 4.45
Szv. i.d .u . 5-20,é.este 6.47 i. d. u. 5-50, é. esto 7.21

Egy tu ró cz i n em es c s a lá d  tu la jd o n á t képező  ‘ "télies
• olajfestmények •

eladó k . M egtek in th etők  M oskóczi F erenczné 
k ö n y v k eresk e d éséb en  T u récz szen tm árto n b a n .

A turóczszentmártoni m. kir. erdőgondnokságtól.

Hashajtó, görcsmegszüntető

Bcjjahédcsöppek,
étvágyat keltő és az emésztést elősegítő háziszer.

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

nem lesz szétküldve

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

~>i V é d je g y : „ H o rg o n y " . ^

AL-misaeni.Capsici ccmp.
a Horgony-Pain-Expeller

egy régjónak bizonyult hóziszor, moly már több 
mint Hő év óta logjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult kösm nynel. csiiznál és meghűléseknél
botlörzsöléaképpon használva.

F igyelm eztetés. Silány hami-itványok miatt be- 
víikuI ■ r óvatosuk iegyünk és csak olyan uvoget 
!•> jónk a mely & „Horgony" védjegygyei és a 
Ricő cr /• g i-cyz— t-l ellátóit dobozba van < soma- 
í "  ';a Ara üvegek bon 80 lillur. 1 kor. 40 f. és 2 kor. 
és i;,. w .lváfi_ mi"d"ij gyógyszertárban kapható — 
-ö;.i .far: Tcrök József gyógyszerésznél Budapesten.
R ci tt-r r ijy.z- iara az ..Arany oroszlánhoz**, p ú ib a n ,

' 1 Mimi, r . ip l {
Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent- 
mártonban és Schönaich Viktor gyógyszertárában 

Znióváralján.

162-1905.

Faárverési hirdetmény.
A következő erdőbirtokosok faanyaga kerül zárt Írásbeli versenytárgyalássai egybekötött nyilvános 

árverés utján eladás alá:
a turóczszentmártoni v. urb. erdejében 2546 m3 fenyőfaanyag 14,744 kor. 65 fill. becsértékben
a blatniczai n » „ 4263 „ „ 20,672 „ — „ „
a szklabinyai „ „ 1036 „ „ 6,519 „ 10 „
a bellai „ „ 919 „ „ 6,459 „ 10 „
a háji „ a „ 964 „ „ 5,729 „ 75 „
a poleriekai a n „ 757 „ „ 4,477 „ 05 „
az alsóturcseki n n „ 639 „ „ 3,964 „ — „ „
a turóczszklenói a „ 1343 „ „ 8,543 „ 55 „
a priekopai „ » 1735 „ „ 6,486 „ — „ „
a csremosnói » » „ 235 „ n 1,625 ,, 95 „

Az árverés a turóczszentmártoni m. kir. járási erdőgondnokság hivatalos helyiségében 1905. évi 
május hó 8-án délelőtti 9 órakor, a kezelő kir. erdőtiszt és az erdőbirtokosok megbízottjai jelenlétében fog 
megtartatni. Venni szándékozók ezen faárveréshez azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a sajátkezüleg irt zárt 
írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10%-a óvadékképen készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
csatolandó,’ az ajánlattevő neve, lakása és utolsó póstája, valamint a felajánlott vételár számokkal és betűkkel 
érthetően és olvashatóan kiírandó, az árverést vezető megbízott kezeihez nyújtsák be. A zárt Írásbeli ajánla
tokban — melyek csak az árverés megkezdéséig nyújthatók be — kijelentendő, hogy az ajánlattevő az árverési 
feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti. Később érkezett, valamint pót- és utóajánlatok és oly Írásbeli 
ajánlatok, amelyek ivenkint 1 korona bélyeggel ellátva nincsenek s ezen hirdetményben jelzett feltételekről 
eltérnek, figyelembe vétetni nem fognak. — Árverési feltételek az alólirt kir. erdőgondnokság hivatalos helyi
ségében a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Turóczszentmártonban, 1905. évi április hó 18-án.
Az úrbéri elnökségek.

A m. kir. erdőgondnogság.
Erdödi,

m . k ir .  főe rdész ,
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2286. SZ.

1904. tk.

Á rv e ré s i h ird e tm é n y i k ivo na t.
A znióváraljai kir. jbiróság mint llkvi 

hatóság küzliirré teszi, hogy Laczko \ erőn 
és trsuak Laczko sz. Sclivarz Mária elleni 
251 kor. es 42 üli. és jár. iránti végrehaj
tási Ügyében a beszterczebánvai királyi i 
törvényszék a znióváraljai kir. jbiróság I 
területén lévő, Felsöturcsek községben j 
fekvő, a felsöturcseki 233. sz. tjkvben 
I. 1—7. sorsz. a. foglalt és kisk. Laczko 
Viucze névén 9j a  kisk. Laczko Veronika 
®/t», Pittner József Víg, l'ittner Mária Vn, j 
Pittner Anna 4/7í . P*tll,ür Magda4/78, kisk.! 
Pittner Jozefa kisk. Pittner Antal j 
*ln, kisk. Pittner Paula */n kisk. Pittner j 
Vinoze */n, kisk. Pittner Feroncz *ha és i 
Laczko szül. .Schvarz Mária nevére 18/72 
részben álló ingatlanokra a végr. eljárás j 
711 korona ; a 193. sz. tjkvben 1. 1—2-1.. j 
27., 29—36. sorsz. a. foglalt és Laczko j 
szili, bchvarz Mária nevéu í/ hm részben j 
álló ingatlanokra 13 korona; végül a 
194. sz. tjkvben 1 1—2. sorsz. a. foglalt és í 
Laczko szili, cchvarz Maria névén Vem 
részben álló ingatlanokra 12 koronában | 
megállapított kikiáltási árban . árverést j 
elrendelte es hogy ezen ingád .nők az 
1905 április 29 én d. e. 10 órakor
Fel.-óiuicm k községházánál megtartandó 
nyilvános árveresen a kikiáltási áron alul 
is ehwlaini fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az 
ingatlan beosáranak 10%-at készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42-ik §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. 
november 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
Ugyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt 
óvadekképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiál
lított szabályszerű e .smervónyt átszolgál
tatni.

A kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Znióváralján, 1904. évi deczember 
hó 30 án.

Janovják, kir. albiró.

Jónak, a jó l 
az ellensége

Tényleg a legjobb az ect«lig használ.ilban lev 
Kappan, szóda, por, stb anyaguknál v.Won és palin. 
ruhanemüek inus vsára, .i Scblcht állal újonnan fellat

m o s ó k iv o n a t

..ÁsszonydicEci gP
védj .‘gyet,

•  ruha b eá-zU tására .

Előnyök: |
I . Az eddig szükséges volt mosási Időt a felén 

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

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

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességei 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél eoi egyszeri kísérlet titán.

— ■—  M indenütt kapható. -------

Schicht-szappan
„s za rva s ”  vagy  „k u lc s "

U J . U J .
Üzletnyitás.

Van szerencsém a n. é. közönség tudo
mására hozni, hogy Turóczszentmártonban 
276. sz. házban (Lamos fiiszerkereskedése 
mellett) a modern kor igényeinek teljesen 
megfelelő

FÉRFI ÉS NŐI I
é i f i tánbáz i t

nyitottam. E szakmánál töltött hosszú idő, 
valamint összeköttetéseim révén a legújab
bal és legolcsóbbal szolgálhatok.

A n. é. közönség saját érdeke engem 
pártfogolni.

jepR-yel
legjobb, legkiadósabbs ennélfogva legolcsóbb szappan. 

Minden káros alkatrészektől mentes. 
............... Mindenütt kapható! ............ .

Bevásárlásnál különösen arra ügyeljünk, hogy minden darák  
szappan a  Schicht* névvel és a fen ti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

I I
Schicht György, Aussig

A legnagyobb gyár a maga nemében, az európai 
szárazföldön

CZILLER ALBERT.
EJ. uj.

W ix JVUHsa
liszt-, fűszer-, csemec

TuróczszentK iártoH

' liszt-, fűszer-, csem ege-, üveg-, porczellán- 
és  M authner-féle magvak raktára. ~  "■ " 1

Ablaküvegezések,
fénykép- és  képkeretek nagy választékban.

FIGYELEM!
M egbízható, legjobb m inőségű, hírneves

VaU di  s » p e » W  I C I t V á S Z O t l
és

f i a f t i a c r t á i H i wM(n f la^ obbU t t í i  üzletben Kapható
A k ésm árk i g y á r  bejegyze tt v é d je g y e :

Késmárki 
gyártmány 

csak az,

_ _____ _ _  mely ezen

gyártmány ( _. A '  véd jeggyel

( c f i r  z i p s í " -

Hazai ipar!

Triesti Általános Biztositó Társaság
(Assicurazioni Generáli)

B u d a p e s t ,  V., b  o r o t t y  a - u t c z a 1 0 .  s z á m .
A „Közgazdaság- rovatban közöljük a TRIESTI ÁLTALÁNOS BIZTOSI 10 TÁRSASÁG 

a legnagyobb, leggazdagabb és legrégibb biztosító  intézetünk 
mérlegének főbb számadatait. Teljes m érleggel a társaság  m indenkinek, aki e 
czélból hozzá fo rdu l, a legnagyobb készséggel szolgál.

Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítm ány-, Üveg-, betoréses-Iopós és 
liarangtörés és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jégbiztosításokat 
a „Magyar jég- és viszontbiztosító r .-t.“ , valamint baleset elleni biztosításokat 
az „Első o. általános balese t e llen  b iztosító  társaság" számára.

A turóczszentmártoni ügynökség: VV1X MIKSA.

Ajánlok: T h o t t i a s l i s z t  m ű t r á g y á t ,  spáditittt-
továbbá l ó h e r e - ,  
luezerna-fö ldekre  
é s  rétekre fejtrá
gyán ak  való és ki

tűnő hatású

UI R /  I I )  ■ I tll H I I R Ij J  R I) /J tvU lH III tk

gipsztrágyát.
>zsot, büHHötiyt, b o r só t ,  stockeraui l en cs é t ,  t

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

á r p á t , z a b o t , r o z so t ,  b ü k k ön yt, b o rsó t,  
ló h e r e -  é s  tu c ze r n a m a g o t . ™ adi le n -  é s  b o lh oj-  
m agot c á r -  jutányos napi árakon, - w a

le n c s é t ,  b a b o t, turóczmegyei term ésű

£öwy jtliír g a b o n a -

H eresk ed ő -

5ch«ildthauer-fél« keserüviz, reggelenként fél pohárral használva,
meglepően gyors s nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely évszakban a KAHLSUADI 
és MAIÍIEM1AIM ivókúrát, gyom or- és béíbnjokbnn, úgyszintén elkövéredés, szlv- 
clliájasodás s azzal járó fu lladásnál, sárgaság, m áj- és lépdaganatnál, ezukorbetegség, 
cstíz és köszvénynél stb. — Az „Igm áiidlt“ hatásosságában egyéb keserű vagy hashajtó 
ásványvizek meg sem közelitik és saját érdekében cselekszik, ki helyette m ást nem fogad el. 
Utasítás mellékelve. Kapható: TOPERCZEIl SAN IMIK gyógyszertárában és SZENDE 0 . 

csemegekeroskedésében — Főszétküldés a forrástulajdonos Sclimidtlmucr Lajos gyógyszerésznél Komáromban. — Nagy üveg 50 lillé r, 
kis üveg ára 30 lillér. — Az egyedüli természetes keserüviz, mely kis üvegben is kapható.

KinriStulnjdnnnfl : Molkáoil r»re!)OZn« M«rr»r Nvnmá, T n rér ,.,lim ittő l,.
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