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

T uróczszentm ártonba küldendők.

—  H irdetések leg jutányosabban, á rszab á ly  sze rin t. —
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

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

Azok a nem zetiségi képviselők.
A nemzetiségi sajtót még mindig a felirati 

vita nyomán támadt felszólalások foglalkoztat
ják. Úgy vannak vele, hogy a néhány nem
zetiségi képviselőnek szereplését ugyancsak 
hangoztatják, még pedig a legkülönfélébb szem
pontból. Lapunk előző számaiban már tettünk 
ezekről említést és közöltük az ultra tót meg 
horvát lapoknak lekicsinylő véleményét, dr. Polit 
is a lehető legnagyobb indiguáczióval emléke
zik meg a nemzetiségi képviselők felszólalá
sairól, melyeket gyenge kísérleteknek tart. 
Persze más idők is voltak azok, amikor Polit, 
Milotics Szvetozárral együtt csinálta az ultra 
szerb politikát, amelyért azután csalódástól 
beköltözött Váczra, ahol az államfogházban még 
ma is emlékeznek reájuk. Azt persze nem gon
dolják meg Politék, hogy a nagyhangú, véres- 
szájú beszédeknek kora már lejárt, hogy az 
egységes magyar állameszmének hívei ma már 
óriási többséggel rendelkeznek nemcsak a 
parlamentben, de a nemzet körében is.

Mi a magunk részéről sokkal veszedel
mesebbnek tartjuk a nemzetiségi képviselők
nek simulékony, kiengesztelni kívánó, hazafias 
frázisokban bővelkedő beszédeit, mintha nagy 
hangon adnák elő vélt sérelmeiket és fenye
getőznének Bécscsel meg az orosz czárral, 
a minthogy megtették azt a románok a memo
randumban és megtették a szerbek a 70-es 
években.

Mert mi attól tartunk és nem indokolat
lanul, hogy a nemzetiségi kérdésekkel nem 
foglalkozó magyar politikusokat félrevezetik, 
hazafias nyilatkozataikkal elámitják a nagy 
közönséget, akik azután bennük nem a nem
zetiségi agitátorokat, hanem szegény mártíro
kat látnak, akik hazafiasságuk mellett is gyanúsí
tásnak vannak kitéve.

Vagy mit mondjunk Hodzsa Milán szerep
léséhez, a ki az Egyetértésben közzétett czik

Báránybőrbe öltözött farkasok ezek a jó hiszik, hogy túlszigoruan bíráljuk működésűket, 
urak, akik mekegésükkel veszedelmesebbek,1 ám ebben az esetben fordítsák meg a taktikát, 
mintha farkas módra ordítanának. Ezért tart- Jöjjenek ide hozzánk, nemzetiségi vidékekre, 
juk mi újabb szereplésük módját veszedelmes- j hivassák össze a választókat meg a nagy 
nek és féltjük a magyar közvéleményt, hogy publikumot és tartsanak itt künn ^perifériákon, 
édes-mázos hazafias izü beszédeikkel a helyes a nép nyelvén olyan hazafias beszédeket, amilye-
felfogást megtévesztik.

De bízunk a magyar politikusok eszélyessé- 
gében, reméljük, hogy amidőn ezen urak 
szereplését bírálja és szavaikat mérlegeli, fel
üti a történelmet és elolvassa belőle az újkor 
utolsó három évtizedének történetét, amely 
minden kétséget, kizárólag azt a tanúságot 
nyújtja, hogy nemzetiségeink vezetői soha ko
molyan a békés kibontakozást nem akarták, 
de nem is akarhatták egyszerű, kicsinyes, de

neket elmondanak a parlamentben. Biztassák 
és ösztönözzék a népet igaz, magyar haza
szeretetre; hangoztassák itt az egységes ma
gyar állameszmét, jelentsék ki, hogy ők is 
ennek hívei és ezt kívánják választóiktól is. 
Értessék meg a néppel, hogy a magyar haza mind
nyájunknak édes hazánk, hogy ebben az or
szágban testvérek vagyunk mindnyájan, bármely 
nyelvet beszéljünk; mondják meg választóiknak 
itt, ami fülünk hallatára, hogy az adókért ne

reájuk fontos kenyérkéráésböl. Mert a nem- zúgolódjék se a tót, se a német sem a szerb, 
zetiségek, a népek zöme nem ellensége a mert azt éppen úgy fizeti a magyar is és ha 
magyarnak. Nem az a felvidéki jámbor tót, az adózásban aránytalanság van, éppen úgy 
nem a temperamentumos szerb, nem a szerény érzi azt a tót, a német, a szerb és román 
igényű oláh, sem a többi nem magyar ajkú mint a magyar.
lakosság. És ha ezt a nemzetiségi képviselők meg-

Igaz, hogy választások idején, amikor a z ! teszik> ki‘ki a ma8a kerületében, akkor igenis 
agitátorok megkezdik lázitó kőrútjukat, amikor elhisszük, hogy komolyan akarnak velünk 
fölkavarják a faluk békés nyugalmát, araikor j eSyütt dolgozni az egységes magyar állam
hangoztatják a népek terheit, amelyeket azon- eszme kiépítésén, 
bán az alföldi magyarok is éppen úgy visel
nek, mint más bármely vidék nemzetiségi népe,; 
hogy ekkor, de csakis ekkor a nemzetiségű 
jelszavak kapósak lesznek és elámitják velük1 
a választók meg a nem választók egy részét.
Ennek azonban maradandó hatása nincs. Amint 
a választások izgalmai lecsillapultak, feledésbe 
mennek a jelszavak, a nép rendes munkájához 
tér vissza és a hajszát csak a nemzetiségi sajtó

Mit írnak a nemzetiségi lapok.

meg az a néhány ember folytatja, akiknek ez

Lapunk előző számában már közöltünk Ízelítőül 
néhány lapvéleményt, amelyből az olvasó tájékozódást 
szerezhet a nemzetiségi sajtónak azon felfogásáról, ame
lyet a nemzetiségi képviselőknek a felirati vita alkalmá
ból tanúsított szereplése felől táplálnak.

Ezek a vélemények nagyon megoszolnak. A leg
nagyobb részük nincs megelégedve az aktivitásnak ilyen
lanyha fői mában való megnyilvánulásával. Egy köztük 
azonban haladást lát bonne. így a többi között a prágai 
Cas a következőket írja :

„A magyar ellenzék felirati javaslatáról folytatott 
vita ritkán látott tüneményt hozott napvilágra : a nem
zetiségi kérdést. E kérdés jegyében folyt le az egész

kenyérkeresetet biztosit.
Amikor tehát a magyar közönség a nem

zetiségi képviselők hazafias szólamokkal gaz
dag beszédeivel találkozik, amikor a sok te
kintetben tájékozatlan magyar sajtó ezen be

kéivel meg nyilatkozataival a függetlenségi szédeket mint a közeledésnek jelét tünteti fö l; 
pártot Ugyancsak felültette. akkor legyen a magyar közönség Óvatos és í vita; a szónokok majdnem mindenike érintette, habár

Csak látná a magyar közönség ezeket az ue vegye készpénz gyanánt a mit olvas, mert a saját akarata ellenére is. Ez annak a 10 nemzetiségi 
urakat itthon, hallaná beszédeiket, ismerné az még igen szorgos bonczkés alá való, amely-' képviselnek az érdeme, akik daczára a jelentéktelen 
barátaikat, bizonyára másként gondolkoznék bői lehámozva a frázisokat, igen kevés vagy j számnak oly mélyen és hatalmasan betudtak hatolni az 
felőlük, mint amikor hírlapi közleményeiket a legtöbb esetben semmi sem marad. , országgyűlés tárgyalásaiba. Magától értetődik, hogy a
vagy parlamenti beszédeiket olvassa vagy hallja. Ha pedig a nemzetiségi képviselők azt; mostani parlamenttől, amely megtapsolja a renegát nyi-

*r A R c z a. tetik (Fejér Codex) a község pedig ugyancsak Fejér Codexe 
szerint „villa Tapolclia* ad rivum tíckornovicka.

AGay-család aGay-Polon birtokot 1350 körül kapta 
douáczióba Lajos királytól. Ezen birtok az 1391. évi 
összeírás idejében Zólyoramegyéhoz tartozott, mert a 
nemesi összeírásban nem fordul elő a Gay-birtok. De 
hogy Gay comesek léteztek, kitűnik a regisztrum 20. §-ból. 
Ugyanis Gay Moczk alias Mothrnak fia László neje, 
Klára után, ki Kálnoki Jánosnak volt leánya, 1376. év
ben quartalicziumot kapott Káinok és Divékon (Kalnuk

,, . .. , XT - - . . . .  et Gywvegh) s abba 1381-ben a nyitrai káptalan általEzen község a diplomákban Nova-Lehota uj tolop, i }  .' 1
•u . vt . .. . . .  ... „bevezettetett. (Lásd regisztrum 20. §-at;.illetve Neu Stubnak jolozletik, megkülönböztetésül a i
Votus Stub ellenében. I Midön a WmUcziek 1300 körlll a szászok segít-

,, , . n „ ...a i ségével Glaserhait létesítették, a háji comesek követveKeletkezésének ideje a Gay (lián) comesek (haji . , ,  , „ fll „
. . .  , 4, J > . . . . .  .!  i ... „ 5 a példát a káli birtokukhoz tartozó s azzal Összefüggőgrófoknak tevésén nevezve) történetevei áll szoros vi- 1 . , ,

6 , .. . , i erdőségekben uj telepet alapítottak 1390 körül Neustub,szonyban, miért a következőket kell előre bocsá- 6 1 * \  ’ ̂ J k i Nova-Lehota név alatt, vagyis a mai Folsőstubnyát.
1 Ezen községnek története s további fojloménye

Német telepitvények Thuróczban.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája. —

Irta: B rá z  Béla, Turóczvármegye levéltárosa. 

(Folytatás és vége.)

Felsőstubnya keletkezése.

Az okmánytárban Háj ily nevozett alatt fordul elő ; összevág Szklenó község történetével.
„Villa Gay, quam Ladislaus R. Hungarorum 1281. L’omiti 
Petro tilio coinitis Mike, pro equo insigni don&t." László; A körmöcziok irigy szemmel nézvén a háji come- 
király egy kitűnő lóért adományozta Mike cornos fiának, j sok terjeszkedését s hivatkozván Károly-féle privilégiumra, 
Péternok a háji birtokot. Más bolyon possessio rogalis! moly szerint a várostól 2 mérföldre fekvő terület a 
Gay, Possessio Gay sivo Gliay alias Bay et Pólón. Ez I városé, Haji Péter cornos ellen Gara nádor előtt pert 
utóbbi alatt Vetus Stub, Alsó-Stubnya a fürdővel értendő. | indítottak azon a ozitnen, hogy a város ordejébon uj 
A fürdő 1281-ben, calida aqua alias Tapliclm-nak nevez-1 telepei alapítottak. A nádor 2 konvonti tagot küldött ki

a háji coraesekhez, hogy Neustubot engedjék át Körmöd
nek. az átengedés Í4r 7-ben történt meg s Haji Péternek 
fiai, Mihály, János, Miklós, István és Sedlinus ;edlék 
át. Csodálandó azonban, hogy ezen nagyobb számú o«tlád 
1493-ban már kihalt.

1489-ben Antal szerzetes volt; János, ki 1493-ban 
magtalanul halt el, még 1489-ben egyezségre lépett a 
várossal, mely szerint a város nek. hetenkint egy ara
nyat fizet, halála után pedig a háji birtok a városra 
száll. Az utolsó háji comes leánya férjhez ment Zorkóczy 
Gyulához s a lityi birtokból quartaliczium jutott aZorkóczy 
birtokhoz. így tűnt el a virágzó háji comes család a 
megye életéből s igy jutott a nagy kiterjedésű háji bir
tok a tartozó részekkel s a fltrdővol Körmöcz birtokába, 
do csak hosszabb perek s nagy viszályok után.

A Gay-esa!ád kihalta után a gay vagy háji birtokok, 
úgymint Uj-Lehota (Felsőstubnya) Cremosno és a fürdő 
Majthényi Mihály birtokába ment át, aki a Korom-csa
láddal, mely ekkor Blatniczát bírta, vetélykedett a bir
tok megszorzáséért.

Majthényiek után Zablathy Ilrussoy Györgyre, 
illetvo ennek nejére Lipchey Klárára ment át a birtok. 
Az 1561. évi inquisitio szerint Kozka foglalta el a bir
tokot, utána Poágay Mátyás, de ezt Révay Ferencz 
elfogatta,
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latkozatokat, amint az Adrim beszédénél történt, — nem 
várhatjuk ol, hogy a nemzetiségi kérdés komolyabb 
megfontolásban és gazságos megítélésben részesüljön.. ."
A czikkiró azután ismertoti az egyes nemzetiségi kóp- 
viselők beszédeit s igy fejezi be czikkét: nyugodt fel
lépésüket a nommagyar sajtó nem mindig helyeselte 
ugyan, do meg kell adni, hogy a nemzetiségi képviselők
a nem toleráns magyar országgyűlésen mégis legalább j sokáig meg a jelen törvényen kiv 
egy kissé megvetették a lábukat. S ez is valami. Ha | neki sokkal több kárt okoz. mint 
többen lesznok, a szavuknak is nagyobb lesz a jelen
tősége.

Az újvidéki Branik már harcziasabban fogja töl a 
dolgot. Ez egyik vezérczikkében kiemeli, hogy a felirati 
vita során szóvá tett nemzetiségi kérdés megvitatásából 
újból kitűnt, hogy a nemmagyar nemzetiségek az egye
sült ellenzéktől mi jót sem várhatnak. A magyar politi
kusoknak pedig alkalmuk volt meggyőződni róla, hogy 
az' eddigi soviniszta eljárásnak a nemzetiségek iránt 
sehogysom volt képes a nemzetiségek jogosult követe
léseit elnémítani. Csak az a kifogásunk — úgymond a 
Branik — hogy a nemzetiségi képviselők tulengodéke- 
nyeknek mutatkoztak bo, mikor az egységes magyar 
politikai nemzet eszméjét magukévá tették. Nehéz a 
nemzetiségi képviselők helyzete, do azért ne feledkez
zenek meg a kötelező elvhUségröl, melylyel — válasz
tóiknak tartoznak. . .

A zágrábi Szrbobran vezérczikkében kikel a hor
vátországi kormánypárt ellen, szemére vetvén neki, hogy 
a magyar soviniszták politikáját támogatta mindenkoron,' 
mely eljárásában annyira ment, hogy a horvátországi j 
ellenzék ellen tört, hogy ezzel is megmutassa a magya-

belő a nemzőt valódi képviselőjének, fbuáll teljes erejé
ben és nincs lehetőség azt elhárítani bárminő kompio- 
misszium segítségével. A katonai kérdésben nem várható 
sommiíéle engedmény a korona részéről és az ellenzék 
mostanig nem enged követelményeiből. Egyébiránt föl 
tehető, hogy ő (az ellenzék' valami alkalmas Urtlgyot 
talál az engedókenységro az ország nem maradhat 

i helyzetben, mely 
;)zna hasznot a leg

szélsőbb nemzeti követelmények megvalósítása."
Amint ezekből a nyilatkozatokból látjuk a nemzeti

ségi sajtó tudatával bír annak, hogy még őzen válságos 
pillanatokban sem remélhetik, hogy a magyar parlament 
az egységes magyar állnmeszmének kárára bármely 
nemzetiségi paktumra is kapható lenne.

És ez jó leczke a nemzetiségi sajtónak, mely a 
zavaros politikai helyzetet szorette volna kizsákmányolni, 
vagy legalább annyit elérni, hogy ezen időkben szabadon 
robeghesse el panaszait és készíthesse elő a talajt egy 
esetleges újabb választási küzdelemre.

Ebben azonban csalódtak.

A gyermekvédőiéin társadalmi 
szervezése.

A gycrmekvédelom a socziálpolitika összes törek
vései között talán az egyetlen, mely az állami és tár
sadalmi élőt minden tényezőjének sympalhiáját bírja. 
.Minden társadalmi osztálynak egyaránt rokonszenves a 
gyermekvédelem. Talán épp azért, mert a gyermekek 
jogviszonyai köríti az érdekellentétek a legélesebbek,

roknak a feltétlen ragaszkodását a magyar politikusok I azért látja minden társadalmi osztály szívesen, hogy 
politikájához. Szóval a Kováosovics István és társai azok a jogtalanságok és igazságtalanságok, melyek a 
magyar-barát politikája egyszerűen a magyaroknak óhaj- fönnálló jogrend természetes következményei, ha már

adnak orkölcsi súlyt és tekintélyt az irodalmi nj vállal
kozásnak. Iiodaírni értéket kölcsönöz a lapnak a nagy
nevű drámaírónak, Hosnyák Zoltánnak, az állami gyermek- 
védelem belügyminiszteri osztályfőnökének „Előro" ozimű 
czikke, melyben költői lendülettel, do egyúttal széles 
alapokon nyugvó, messze tekintő látkörrol vázolja a 
gyermekvédelem jogosultságát, a mellett ráutal azon 
irányelvekre, melyekkel a közeljövőben megoldandók 
a gyermekvédelem még elintézetlen nagy problémái. Az 
állami gyermekvédőiéin mai rendszerét az ügy iránt 
viseltetett igaz szeretettel ösmorloli meg Kufly Pál, az 
állami gyormekmenholyck országos felügyelője, kinek 
oroszlánrésze van az állami gyermekvédelem intézmé
nyeinek megteremtésében. Neumann Anniimé éles kriti
kával reámutat a gyermekvédelem nagy hiányosságaira. 
Teleki Géza gróf a szünidei gyermektelepről ir. Több 
társaáalmi gyermekvédő egyesület és intézmény belclc- 
tének ismertetésével végződik az ujságcsinálás szem
pontjából is érdekes és. változatos tartalmú lap mely 
rendeltetését csak akkor fogja teljesíteni, ha sikerül 
neki egy nagyszámú, a gyermekvédelem iránt érdek
lődő állandó olvasóközönséget megszerezni. Tekintve a 
gyermekvédeloiu emberbaráti törekvését és társadalmi 
és nemzetgazdasági nagy fontosságát, ezért olvasóink 
figyelmébo ajánljuk n ma megindult olcsó (évi négy 
korona) havi folyóiratot. Mutatványszám a kiadóhivatal
ban (Budapest, IX., Tűzoltó ulcza 7.) kapható.

H Í R E I N K .

tanak kedveskedni, mit sem törődve azzal, hogy a bor 
vátság legfontosabb érdekei ezáltal nagy kárt szen
vednek . . .

Do megszólalnak a magyar politikai válság ügyé
ben a külföldi lapok is. Így a szentpétervári JS'ovuszti 
orosz napilap a magyar válságról azt Írja, hogyha a 
reakezionárius törekvéseiről ismeretes Héderváry gróf 
volua miniszterelnök, nem tarthatná főn magát 3 —4 ülés
nél. A szabadelvű párt báró Bánlfyban bizakodik. Nem 
lehet tudni, hogy a válság mint fog végződni A függet
lenségi párt programtnja csak forradalom utján volna 
megvalósítható, do ebbe a Kossuth-párt nem megy bele. 
Remélik, hogy kompromissziumusra lépnek az uralkodó
val, mint léptek 1867-ben. Kossuth Ferencz nagyon 
különbözik az apjától, aki önkéntes számkivetésbeu nem 
ismerte el az 1867-et és hü maradt a 48-iki forradalom
hoz. Kossuth Ferencz más jellemű politikai tényező. Vele 
lőhetne megegyezni, ha Becsben engedékenyebbek 
volnának.

A varsói Dnovnik cziinü orosz napilap ezt Írja: 
„A magyar válság mindjobban összebonyolódik és éppen
séggel nem közeledik megoldása tele: politikai körök
ben és az egyesült ellenzek között mindjobban erősödik 
annak Leváltása, hogy a jelen helyzet tarthatatlan, mert 
a válság megbénítja az ország összes életerőit és aka
dályozza az állami élet rendes folyását és ebből a 
helyzetből minden áron ki kell jutni, do senki sem 
tudja megtalálni a kívánt kijárást: az összeütközés a 
korona es a parlamenti többség közt, mely nem tekint-

\ egre h>32. évben Körmücz városa veszi birtokába 
a haji uradalmat a fürdővel, malommal s a többi épüle
tekkel. Úgyszintén Alsóstubnyát s Creinosnot. Ez rövid 
foglalatja ama birlokszerzésnek, melyet Körmücz városa 
1360-ban kezdett s századoki >• át folytatott.

Ugyanezen időre (1400 utánra) tehető a többi né
met községek keletkezese is, de ezekről régibb kmá- 
nyuknem maradtak fenn. Ezek Briesta, lladvigka, Vriczkó 
es Jaszeuova. Ez utóbbi, mely ujjuszeni telepitvény 
(Jeszeu-nova) volt, régeute Küserhájnak neveztetett s 
egyetlen német község, amely hűtlen lett tradicziójahoz, 
amennyiben beleolvadt a szláv áramlatba. Köztudomású 
dolog, hogy a legöregebb jeszenói emberek még emlé
keznek, midőn a német nyelv dívott a községben, sőt 
ők maguk is még tudtak németül.

 ̂ A többi 7 község, Szklenó, Alsó- Felsőturcsek, 
íeisöstubnya, Hadviga, Briesta, Vriczkó megőrizte drága 
kincsét egy lel ez eden át 1 4 0 0 - 1900-ig, német nyel
vével hazaszeretetei.

Vriczkó, Mllnich Wiese németül, mely nevét onnét 
kapta, mivel régento a couventhez tartozott. Hajdanta 
Vriczkopolenak nevezve, mivel a Vricza patak mellett 
terjed a község.

nem szüntethetők mog, legalább enyhittossenok. A társa 
dalom gyermekvédelmi törekvéseinek magyarázata ezen 
körülményben keresendő, másrészt ott, hogy minden ember 
lelkében lakozó természetes ösztön a gyermekek szere- 
tése, a jótékonyság és könyörülotesség, a reáutaltakon 
segíteni akarás emberbaráti nemes érzése minden embert 
arra őszt Ikél, hogy a maga módja és tehetsége szerint 
segítsen az arra rászoruló, elhagyatott, beteg, nyomorgó 
züllő vagy egyéb okból szerencsétlen gyermeken. Védeni, 
oltalmazni, ápolni, gondozni akarjuk mindannyian az 
arra rászoruló kisdedeket, mert tudjuk, hogy .nekik a 
legkisebb az ollentálló képességük, hogy ük sinylik 
meg legjobban a sors csapásait, hogy őkét és velük 
szülőik és embertársaik minden reményét legkönnyebon 
ragadja el a halál pusztító kaszása. A jószándék segí
teni, a jóakarat a gyermekeket védelmezni megvan 
minden ^emberben. De sokan csak a jószándéknál 
maradnak meg. A társadalomnak csak nagyon kis számi 
tagjai vesznek érdemlegesen részt a gyermekvédelemben. 
A társadalmi gyermekvédelem nagyon szűk körben 
mozog, kivált azóta, mióta az államhatalom socziál- 
politikából megteremtette az állami gyermekvédelmet. 
A mióta törvényhozásunk proclamálta azt a nagy elvet 
hogy minden elhagyatott gyermeknek joga van ahhoz,' 
hogy !IZ állam gondoskodjék róla. A törvényhozás az 
uj intézménnyel, az állami gyermekmcnhelyekkel segít
ségére akar sietni a társadalmi gyermekvédelemnek, 
mely a gyermekvédelem nemzetet, országot fönntartó 
nagy föladatára egyedül, magárakagyoftan képtelen. A 
társadalom, a társadalmi jótékonyság azonban félreértette 
az államhatalom intentióját. Nem lelkesedik úgy, nem 
vesz többé oly élénk részt a gyermekvédelemben, a 
mióta az állami gyermekvédelem az elhagyatott gyerme- 
kekról való gondoskodást az államhatalom teendői közé 
sorolta. E tévedést eloszlatni, a társadalmat a maga 
egészében a gyermekvédelemnek megnyerni, a társa
dalmi gyermekvédelmet országszerte szervezni akarja 
egy uj újság.

„Gyermekvédelmi Lap" a czime Főszerkesztője 
Edelsheim-Gyulai Lipót báró, a nagy emberbarát, kit 
igaz lelkesedése és ügybuzgalma a társadalmi gyermek
védelmi mozgalmak vezérévé tett meg. A lap felelős 
szerkesztője Torday Ferencz dr., a budapesti állami 
gyermekmonhely főorvosa. Mint gyermekorvos és mint 
orvos iró egyaránt közismert nevű ember, kinek lollá 
búi kikerült beköszöntő élénk gondolatmenettel okada- 
tolja a gyermekvédelem társadalmi szervezésének és 
ctsy gyermekvédelmi lap megteremtésének szükségességét
a  lap munkatársai u társadalmi és állami gfmnckvddolmi 
intézményük Teleld cmhcroil.ol és a társadalom egyéb 
“  V|WI OükoKiségoibdl sorakoztak llsszo.
\ aszary Kolos, Apponvi Aliiért grill, liorzcviczy Albert, 
Jiolray János, clrorin Ferenc*, Kossuth Ferenci, llákosi 
■Ion", )Szeli Jgnácz, Széli Kálmán, Tolok! Gél* gróf, 
Ulassics Gyula, Zichy János gróf, Zichy Aladár gróf 
stb., stb. hazafias lelkesedéssel megirt apkoristnákkal

Az Országos Magyar Szövetség igazgató- 
választmánya ma délelőtt Budapesten ülést tart. Az Illés 
tárgyát képezik a titkár és pénztáros jelentései, továbbá 
az esetleges indítványok.

— Iparklállltás a Felvidéken. A felvidéki iparosok 
körében — mint lapunknak írják — mozgalom indult 
meg egy iparkiállitás rendezése érdekében. Ezt a tervet 
most a kassai kereskedelmi és iparkamara is mologen 
karolja löl és már fölterjesztést is tett ebben az ügyben 
a kereskedelmi miniszterhez, aki erkölcsi és anyagi 
támogatást ígért. A kiállítás kerületi és országos lösz; a 
kerületi kiállításon csak a segéd- és inasmunkák kerül
nek bemutatásra, inig az országos kiállításon csupán ön
álló iparosok vehetnek részt, a  kamara kívánatosnak 
tartja, hogy az országos kiállításon a fővárosi ipar 
részvétele korlátoztassék, nehogy a vidéki ipar érvé
nyesülését lehetetlenné tegye, mint az utolsó évtizedek
ben lezajlott összos országos kiállításoknál tapasztal
ható volt.

— Tanítók gyűlése Stubnyafürdön. A lurócz- 
mogyei róm. kath. felekezeti iskolai tanítók szerdán 
tartották meg ez évi közgyűlésüket Stubuyafílrdön 
Vojtussdk Károly esporességi kerületi tanfelügyelő elnök
létté alatt, aki magvas megnyitó beszédet is tartott. 
1 elolvasást tartottak Bultasz Lajos és Szuntgyörgyi József 
tanítók. A gyűlés után, amelyen Berecz Gyula kir. tan
felügyelő is részt volt, kedélyes közös ebédre gyűltek 
egybe a gyűlés tagjai, amelyen több felköszöntüt is 
mondottak.

— UJ tiszti orvos. A í. évi április hónap folya
mán Kolozsvárott megtartott törvényszéki orvosi vizsgá
latok alkalmával dr. Androvich Sándor tótprónai körorvos 
is nyert képesítést.

— A tótok Justh Gyula ellen. A turóczszonl- 
mártoni Národnio Noviny tót lap május 20-ki számában 
polemizál Justh képviselőházi elnök azon kijelentésével, 
hogy a nemzetiségeknek sehol sincs oly jó dolguk, mint 
Magyarországon. A tót lap megjegyzi, vannak-e iskoláik, 
intézeteik, Muliczájuk a tótoknak V Tiszteletben lartják-o 
törvény szerint a tót nyelvet az igazságszolgáltatásnál, 
közigazgatásnál? Általában a közéletben? Ellenkezőleg, 
a tótoknak mindenütt jobb dolguk van, mint saját 
hazájukban. Amerikában a lótoknak óriási napilapjaik, 
intézeteik vannak, llovnyáneket Pensylvaniában az állami 
bank élére állították, sok tót ottan felelős hivatalt, 
méltóságot visel. A tót nemzetisége' tisztelik Lengyel- 
országban, Oroszországban, Szibiriában, Spanyolországban 
és jobban megbecsülik, minta Vág- vagy Gárampartján. 
Justh szándékos igaztalanságot bőszéit. Ellenkezőleg

mi tótok olnyomottabbak vagyunk, mint az Írok Angol- 
országban, a lengyelek Oroszországban, a ezigányok 
Romániában és az indiántörzsek Délamorikában." Szegény 
tótok, mintha bizony nem lenne Zsivunájuk. lót muzeumuk, 
más egyesületeik, bankjaik, szüvelkozoteik, újságjaik. 
Vagy önmagát tagadná le a Národnio Noviny V

Balassa Bálint báró méltó cltciuetéso tudva
lev ő ig  a t. év őszére vau tervezve. Ennek az ünnep
ségnek a lényét és jelentőségét akarják szolgálni 
Pereszlényi Zoltán, Rcxa Dezső és dr. Nagy András,
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:imidőn lolkoshangu körlevéllel fordulnak a magyar nyokig már létesített gyalogutat és ezt hajlandó a 
lapok szerkesztőihez ó.s munkatársaihoz kérve ökot, közönség használatára is átengedni most már csak azon 
hogy Balassa Bálint sírjára helyezendő aranykoszoru résznek kiépítéséről van szó, amely a vasútállomástól a 
költségeire adakozzanak. Adakozásokat mi is szívesenjvágányuk mentén a Toinaschek-féle útig terjedne. Ez
fogadunk és azokat rendeltetési helyükre juttatjuk. az ut a bizottság véleménye szerint mintegy 1000 kor.

A F. M. K. E. turóczvármogyel osztálya a költséggel kiépíthető lenne. Keményük, hogy az állam- 
múlt hólen tartolt közgyűlésén elhatározta, hogy a vasút nem fog nehézséget okozni az ut engedélyezésénél, 
magyar beszéd tanításában kiválóbb sikereket felmutató valamint joggal elvárhatja a fürdő Körmöezhánya városa* 
tanulók részére jutalnmkönyvokot fog megrendelni és tói is, hogy a tulajdonát képező ÍUrdöt hozzáférhetővé 
mogbizOltai állal a záró vizsgálatokon szétoszlatni. Erre. teszi a közönség számára és a bizottságot erre irányuló 
a czélra 102 drh. jutalomkönyvet rendeltek inog, amelyek munkásságában támogatni fogja
nek iskolák szerint való szétosztását Boreez Gyula kir. j — Színészet. Dr. Farkas szinikorülotünknok igaz- 
lanfolllgyolö vállalta magára. A záróvizsgálatokon való galója, a részére megállapított programúi szerint a múlt 
megjelenésre pedig ilj. Justli György főispán, Beniczky hét folyamán kívánta előadásait megkezdeni, amelyek 
Kálmán alispán, dr. Beniczky Ákos főjegyző, dr. Láng június hó 10-én fejeződtek volna he. A társulat titkára 
Ernő járásbiró, Somogyi Géza igazgató, J’árvy Endre és inog is jelent Turóczszontmártonlmn, azonban itt az 
Bortsch Olló tanárok, Dugovicli Titus főszámvevő, illetékes tényezők értésére adták, hogy május hó utolsó, 
Csopcsányi Sándor III. főjegyző slh. vállalkoztak. j valamint június hó első napjaiban a tanuló ifjúság a

Adomány. Draskóczy Árpád ur Blatniczáról legszorgosabb munkával van elfoglalva és igy semmi- 
30 koronát küldött he szerkosztöségUnkhöz azzal a lté -  képen som engodhető meg, hogy ilyen időtájban figyelme 
réssel, hogy ezen üsszogot a vármegyeház nagytermében inas irányba töröltessék. Minthogy pedig Turóczszent- 
elhelyozondö Kossuth-kép költségeire fordítsuk. A bo- mártonban más alkalmas helyiség orré a czélra nincs.
küldött összegűt Turóczváimegye alispánjának átadtuk, 
aki ezen adományért, lapunk utján köszönetét nyilvánítja.

— Szerenosótlonségok Ruttkán. A múlt héten 
Ruttkán két szerencsétlenség is történt. Egy vasúti 
munkás a vasúti vágányokon akart áthaladni, de oly 
szerencsétlenül botlott meg a közeledő mozdony előtt, 
hogy az egyik lábát elvesztette Tescbenbo szállították, 
ahol amputálták. — Ugyancsak Ruttkán Kontsck Sándor 
főmUholyi alkalmazott házépítése körül is baj történt. 
Az építési állványokat állították össze, amikor egy 
gerenda lecsúszván, oly szerencsétlenül esőit az ott el
haladó M alié Kubó Emília, 1-t éves leány fejére, hogy 
nyomban meghalt. A vizsgálatot megindították, a szegény

mint az állami iskolák tornaterme, ezt a színészet részére 
most átengedni nem lehet. A társulat meghízottja erről 
a körülményről értesülve a további intézkedéseket be
szüntette és erről dr. Farkas színigazgatót is értesítette. 
A színi idény teliát mostaniad elmaradt és valószínűleg 
csak az ősszel fogjuk az uj társulatot megismerni. Ez 
az idény közönségünknek is mindenképen alkalmasabb.

—, Halálozás. Vojtyák Fercncz volt, valcsai róm. 
kath. tanító, aki ezelőtt három évvel vonult a jól meg
érdemelt nyugalomba, f. h ó . 23-án hosszas szenvedés 
után elhunyt. Temetése csütörtökön délelőtt ment végbe 
Valósán..

Elszakította a karját. A múlt vasárnap Alsó
leányt pedig vasárnap délután temették el nagy részvét tűrésekén nagy búcsút tartották, amely alkalomból persze
mellett.

— Orvosválasztás Felsöstubnyán a  Felsőst ub-
szokásos lövöldözések nem maradhattak el. Ennek 

áldozata lett egy fiatalember, akinek a kezét egy
nyári szervezett körorvosi állás választás utján f. hó 2í) én' dinamit patron elszakította. Súlyos sérülésével a körmöcz-

hányai kórházba szállították.
— Köszönetnyilvánítás. Mindazon jóbarátainknak 

és ismerőseinknek, kik minket — felejthetetlen Ilonkánk 
elhunyta alkalmából — mély gyászunkban részvétnyilat
kozataikkal megtiszteltek, részvétükért ezen az utón 
mondunk hálás köszönotot. Kiscsepcsény, 1905. évi
május hó 10. ép. ..Caepexányl I'amncz, JJraakóczy Árpád.

— Pályázati felhívás. A siketnéinák budapesti 
állami intézőiének első osztályaiba a legközelebbi tan-

délclőtt fog botöltotni. Úgy halljuk, hogy őzen állásra 
négy pályázat érkezett be. Az előjelekből Ítélve, a köz
ségek képviselőinek bizalma dr. Lnby Lajos felé irányul 
és igy az ő megválasztatása a valószínű.

— Osoh tót barátkozás. Dr. Blahó Pál szakolozai 
orvos, tudvalevőleg egyik leglelkesebb apostola a cseli-
tól egységnek. Nem olOszOr lOi-tónik, hogy a csoli-tót
kölcsönösség támogatásra alakult egyesülőt ülésein fel
olvasást tart. Legutóbb Prosztyojovhan rendeztek egy
tót-estélyt, amelyen ismét dr. Blahó tartott fölolvasást ®vre mintegy 45 uj növendék fog felvétetni. Ezen kívül 
a tóiság nemzetgazdasági viszonyairól jelezve, hogy a fölvételt nyernek a megfelelő osztályokba oly sikolnémák 
tótság ipari és kereskedelmi viszonyai, néhány népbarát. *s> eddig valamelyik vidéki intézetben tanultak
támogalása folytán több helyen javultak. A felolvasás j  ufD'ani akiknek szülei időközben a székesfővárosba 
után szavaltak, tót népdalokat énekeltek, hegedültök és 
valószínűleg tánczoltak is. Amikor pedig dr. Blahó az] 
ipar és kereskedőiéin javulásáról szólt, bizonyára azok ; 
a nemzetiségi tendenoziáju szövetkezetek lebegtek szemei 
előtt, amelyekkel a tót népbarátok az utóbbi években 
az egész Felvidéket és igy Szakolcza környékét is el
árasztották. llát igen is javulhattak az ipari meg kores- 
kedelmi viszonyok, de nőm a nép, hanem a túlzó politikát 
tl/.ő népbarátok javára.

A függetlonsógl-párt a Felvidéken. A függet
lenségi-pártnak eszméi már a mull választások alkalmával 
nagyobb hódításokat teltek a Felvidéken, amihez minden
esetre nagyban hozzájárult a szövetkezett ellenzék 
vezéreinek felvidéki körútja. Elérkezettnek látta tehát a 
párt, hogy a szervezkedési akcziót megindítsa. Mint 
értesülünk, első sorban Kassán, majd Lőcsén és Eperjesen, 
a nyár folyamán pedig Turóczban és Trcncsénbcn szán
dékozik a fUggellenségi*párt tömörülni. Valószínűnek 
látszik, hogy az alakuló párt szervezetek üléseit Kossuth 
Fcrencz, a párt elnöke fogja vezetni.

Esküvő. Woincr Adolf kereskedő f. hó 23-án 
tartotta esküvőjét Stubnyafürdőn Spitz Ilonkával, Spit*
Gusztáv vriczkói földbirtokos és kereskedőnek kedves 
leányával. Az egyházi esketést a körmöczhányai rabbi 
végezte.

— Stubnyafürdőn a múlt héten tartott a fürdő- 
bizottság ülést, amelyen megjelentek Zorkóczy Tivadar 
főszolgabíró, dr. .Schindler Józsof körmöczhányai tiszti 
ügyész, dr. Haas Jakab megyei főorvos, dr. Boloinann 
János fürdöorvos és Braun Ármin a fürdő bérlője. A folyó 
ügyek elintézése után gondos tárgyalás alá vette a 
bizottság a vasútállomástól a fürdő telepre vezető gyalog
út nak létesítését, amely hiány már állandó baját képezi 
a fürdőnek. Mindannyian ismerjük azt a szégyenloles 
állapotot, mely e tekintet bon fennáll. A tény az, hogy 
esős időbon bokáig érő sárban lehet csak a vasútállomás
tól a telepre bejutni. Minthogy pedig Tomaschok stubnya* 
fürdői villa tulajdonos a maga villájától a vasúti vágá-

kültöztok. Végül fel vétetnek a felsőbb osztályokba olyan 
gyermekek is, akik népiskolai tanulmányaik közben 
siketültük meg s akik az intézetbon a beszédnek a 
szájról való leolvasását tanulják meg s oz utón elemi 
ismereteikéi kiegészítik. Első sorban a Budapesten s az 
annak környékén levő községekben lakó siketnémák 
vétetnek ugyau lel, de másod sorban felvételt nyernek 
az ország bármely helyéről folyamodó olyan siketnemák 
is, akik az évi 2UO korona eltartási költséget egészen, 
vagy részben biztosítani képesek. A felvétel a folyamod
ványok beérkezésének sorrendjében lóg eszközöltetni 
miért is indokok, hogy a szülők mielőbb küldjék be 
kérvényeiket. Részletes tájékoztatást és felvételi nyom 
látványokat is az érdeklődőknek dijfalanul küld az intézet 
igazgatósága. (Budapest, V ili. Mosopyi-u. 8. sz.)

— A turóozvármegyel Műkedvelő Egyesület által 
f. évi május hó 18-án rendezőit hangverseny alkalmával 
belépti jegyekből, íelUlfizeUsekböl cs jegy-megváltások
ból befolyt 888 korona 80 fillér. Ebből lovonva a 17G 
korona 80 fillért tevő kiadást, az estély tiszta jövedelme 
1G2 koronát tosz. FelüHizettok, illetve jegyeket inog 
váltották : Ifj. Justli György, Justh Ferencz 20—20 kor. 
r-ichünaich Viktor, .Scliulz Lajos, Toperczor Sándor, dr. 
Láng Ernő 10— 10 korona; Boldis Ignácz 6 koron; 
Zányi Kálmán 4 korona; Záthureczky Tamás, Gerö 
Virgil, Eárvy Endre, Röszler Józsof 3 —3 korona ; dr.

ossinger Mór, Diliért Gyula, Saf.irik József, Tomesányi 
Bertalan, Gzillor Albert 2 —2 korona; Éder Ferencz, 
Majorcsik Rezső, dr. Uszvald Károly, Vdofka Károly 
1 — 1 korona. A lelttlfizetésekot és jegymogváltásokat 
rendezőség a huzaüas s illetve jótékony czél nevében 
köszönettel nyugtázza. A tiszta jövedelem */» része a 
Kossuth-kép költségeire Turóczvármogyo alispánjának, 
Beniczky Kálmán urnák adatott át, ‘/a része pedig a 
turóczvármegyei nőügyiét pénztárába lizettelett bo.

— Elszámolás, A znióváraljai állami tanítóképző 
intézeti iljuság állal f. hó G-án megtartott műkedvelői 
szinielőadás alkalmából a következő folültizetések történ

tek : Somogyi Gézáné 20 korona; dr. Mossingor Mór, 
Zachár Szaniszló 3 —3 korona ; Edor Forenczné, Eder 
Foroncz, Babusok Edo, Gerő Virgil, Mclicher Rezső, 
Thury Anna, Farkas István, Zvada Antal 2 —2 korona; 
Vilthahu Győző 1 korona 50 iillór; Mandolik Gusztáv, 
dr. Jakobovits Mór, Mezei Józsof, Krecs Gyula, Olejnik 
Márton, Téglásy József, Volkó Emil, Gregorovits László, 
Matuskovich Mátyás, Tiloséit Károly, Dugovicli Titus és 
Wagner Art húr 1—1 korona. Fogadják a szives adomá
nyozók ez utón az ifjúság loghálásabb köszönetét. A 
rendezőség nevében: Párvy Endro tanár.

KÖZGAZDASÁG.
A ohlllsalétrom a kerti gazdaságban. A kertészek 

gazdaságokban alig is használnak mütrágyaféléket, pedig 
a német kertészek kerti terményeikben elért óriási 
terméseket jórészt a czélszerüen alkalmazott mütrágya- 
téléknck köszönhetik. Az istállótrágya egymaga óriási 
hozamok oléréséro nem elegendő, mert a talajban igen 
lassan korhad cl s ezért a növények kizárólagos istálló
trágyázás mellett különösen a nitrogént nélkülözik, pedig 
oz az a tápláló anyag, amely a növényzet buja fejlő- 

I dósét eredményezi. Ebből kifolyólag a kerti növények
nek legfontosabb tápláló anyaga a chilisalétrom, amely 
sok nitrogént tartalmaz, amelynek ezélszerü alkalmazá
sával nem is remélt óriási termések érhetők el. A 
salétrom használatát egynéhány kerti növényre a követ
kezőkben ismertetjük. Murokrépa, répa, retek és más 
gyökérnövények trágyázásánál leghelyesebben akkor 
járunk el, ha a vetés alkalmával 20 gramm chilisalétromot 
hintünk egy négyszögmélerro és azt sokélyen bokapáljuk. 
A kikolést követő három hétre ezon trágyázást ismétel
jük s ezután három héttel még harmad Ízben is adjunk 
négyzetméterenként 20 grammot, amely két utóbbi eset
ben csak a tulaj felületére szórjuk azt ki s nőm szükséges 
bokapáltatnunk. A kiszórás alkalmával a növényzet ne 
legyen esőtől vagy harmattól vizes. Burgonya elültetése 
után a talajt négyzetméterenként 20 gramm chilisalétrora- 
mal egyenletesen beszórjuk s ez alkalommal » bekapá- 
lás nem szükséges. Közvetlenül az első kapálás előtt és 
ismét a második kapálás előtt 15—30 grammot hintünk 
ol négyzetméterenként. Az ugorka és hagyma trágyázása 
chilisalélrommal. A vetoménysorok elkészítése előtt 
négyzetméterenként 10 gramm chilisalétromot kapálnak 
a talajba. Két hétre a növények kikelése után négyzet- 
méterenként 10 gramm salétromot felültrágyázunk és ezt 
minden két vagy három hétben ismételjük. Julius hó 
múltával hagymát salétrommal trágyázni többé nem 
szabad, különben megérését késleltetjük. A salátafélék
nek igen sok salétromot nem szabad #adni; a saláta 
killltotésokor 10 gramm salétromot szórjunk négyzet- 
méterenként s azt kapáljuk bo. Nehány hétre a kiül* 
totés után ugyanannyit szórhatunk ki, amit három heten
ként a szükséghez mérten ismételhetünk. A szamócza- 
féléket, amikor kitakarítottuk és megmunkáltuk, 
négyzetméterenként 10 gramm chilisalétrommal látjuk 
ol s azt sokélyen bokapáljuk. Virágzás után a 
nüvényokot többször megöntözzük olyan Yizzel, melynek 
literjébe Va gramm chilisalétromot oldunk fel. Gyümölcs 
szedés után ismét adjunk négyzetméterenként 10 gramm 
salétromot, amit augusztus elején másodszor ismételhetünk. 
Ezek lennének azon növények, melyek trágyázása leg
gyakrabban kerülhet szóba s amelyeknél a chilisalétrom 
használata valóban b sásán kifizeti magát.

Hogyan termeljünk jőmlnóségü burgony kötött 
agyagtalajon. Vizet át nem bocsátó agyagi a. :r a a 
burgonya nem diszlik jól, ilyen taiajnom még a let , bb 
iéloség sem sikerül megfelelően, nem sikerül sem minő
ségileg, sem mennyiségileg kifogástalan termést nem 
szolgáltat. Olyan^burgonyaféleség, ír ely a tulkötött hideg 
agyagtaíajon hátrányos tulajdonságainak a fejlődésre 
gyakorolt kedvezőtlen befolyását le tudná győzni, nem 
létezik. A gyökeres orvoslás, melylyel a burgonya disz- 
lését biztosítani lehetno, az alagcsövozés volna, mely 
által a talaj leleslegos nedvessége, moly a burgonya 
gumóinak fejlődését nagyban akadályozza eltárolitassók, 
de őzen kívül a talaj légjárhatósága is kedvezöon módo- 
sittatik. A alagcsövezés végrehajtása azonban a legtöbb 
helyen nehézségekbe ütközik, s pedig költséges volta 
miatt. Az alagcsövozés hiányában tulkötött agyagtala
jokon a burgonya fejlődését elősegítjük a talaj előkészí
tése és a burgonya megmunkálása által. A talaj előké
szítésénél azáltal, hogy azon torületet, a hová a burgonya 
korülni tog, őszi mély szántásban részesítjük s tavasszal 
csak exliripátoroztatjuk. Az egyes fészkek megjelölése 
sorhuzóval történik. Ezáltal elérjük azt, hogy a talaj 
porhanyóbb marad, s a felülről lefelé hatoló nedvesség, 
könnyebben leszivároghat azon talajrétegből, a hol a 
burgonya logérzékenyobb gyükoroinek zöme helyet fog-
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lal. Ha eke útin Ültetünk, mivel az a tulkötött talajon 
a barázda lenekét igen megnyomja és lesimitja a ned
vesség leszivargása meggátoltatik s a talaj tulnedves 
marad. A burgonya megmunkálásánál a burgonya sorokat 
lehetőleg a lejtés .rányában vezetjük s a tültögetésnél 
sok földet emelünk ki a sorközükből, mi által az érhető 
el, hogy a tulnedvesség könnyen elvezettetik. Sokat 
lehet végül tenni a burgonya épségben maradására az 
idején végzett permetezéssel, mert ez által épségben 
a lomb is és a gumó is. Jelentékenyen javul a burgonyi 
minősége szuperfoszíát trágyázás által kát. holdanként 
122—150 kg. 16%-os szuperfoszfát szórandó el a tavaszi 
előkészítési munkálatok előtt, azon esetben pedig, ha a 
burgonya az istállót!ágyától távolabb esik, czélszerü lesz 
a 8zuperfoszfilon kívül 75—80 kg.j chilisalétromot is 
alkalmazni, mely a burgonya kikelése után 2 részletben 
3 —4 heti időközökben fejtrágya gyanánt szórandó 
Ily módon úgy a hozam, mint a minőség jelentékeny 
mértékben fokozható.

Szerkesztői üzenetek.
—  F. S. E. Csorna. Kedves kis versét m egkaptuk és a lkal

milag az i t t  levő tárczával együtt közöljük. Szives üdvözlet. —
B. R. Budapest M egtesszük, de lapnnk szilk tere nem engedi, 
hogy minden számban foglalkozunk vele. Nem lehet panasza, 
mert lapunk bőségesen közöl közgazdasági czikkeket. — Znió- 
váralja. Nem akarjuk  a dolgot feszegetni. A zért sorait nem is 
közlöm. Ha azonban szem élyes sértésben volt része, úgy végezze 
el az t az illetővel közvetlenül és nem lapunk utján.

F . l . l i i  i i . p k . iz t6  BEHECZ GYUkR. —  fő m a n k itá rs  BÁNFI

Nyári menetrend
i  magyar királyi iUamvasntakon:
(Érvényes 1906. évi május 1-től kezdve.)

Budapest— T.-Szt.-M árton: T.-Szt.-M árton— Budapest:
Gyv. i. reggel 7-10, é.d. u. 1*38 i. d. u. 2’54, é. este 9-10
Bzv. i. d. e. 9-35, é. este 7-52 i. reg. 8-42, é. este 7-0U
Gyv. i, d. u. 3-30, é. este ÍO-21 i. reg. 6-08, é. d. u. 12-40
Bzv. i. d. u. 5'3ö, é. reg. 4-18 i. este 11-35, é. d. e. 9-45
Yv. i. éj(jel 11-10, é. d. e. 11*41 i. d. u. 4-57, é. reg. 5 20

T.-Szt.-Márton— Ruttka : Ruttka— T.*Szt.-Márton
Gyv. i.d. u. 1-39, é. d. u. 1-47 i. d. u. 2-45, é. d. u. 2-53 
Bzv. i. este 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-30, é. reg. 8-40 
Gyv. i. este 10-22, é. este 10 30 i. reg. 5 59, é. reg. 6-07 
Bzv. i. reg. 4-20, é. reg. 4-30 i.este 11-22, é. este 11-33 
Vv. i. reg. 7’47, é. rog. 8-06 — — — — — — — 
Vv. i.d. e. 11-42, é .d .e . 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 1-33 i. éjjel 3-46, é. reg. 9-25 
Bzv. i. reg. 9-20, c. este 8-30 i. reg. 711 , é. este 5-55 
Gyv. i. este 6 45, é. éjjel 12 24 i. d. u. 3-14, é. este 9 45 
Bzv. i. este 10-30, é. reg. 7-20 i. este 9-15, é. rog. 6 35 

/

CooK k Johnson
amerikai szabadalm. tyukszem-gyürüi.
A legjobb és legbiztosabb, kitűnő hatású és azonnal 
fájdalomcsillapító. — Magyarország-Ausztria összes 
gyógytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 drb 

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

Jónak, a jobi 
az ellensége

Tényleg a legjobb az eddig ha-indiaiban lev- 
■appan, szóda, por, s 'b  anyaguknál vászon és pamn 
ruhaneműnk mosására, ?. SchlCht Által újonnan feltalál

m osókivonat,

..Asszoiiydicsérct
védj gyei,

•  ru h a  b eász ta tására .

fetérr

Előnyök:
1. Az eddig szükséges vök mosási Időt 

csökkenti.
Í. Fáradságot a negyedére.
>. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolj* 

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

matlan, am iért az alant jegyzett caég kezességeit 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden má» 
mosászernél.

N é lkü lözhe te tlenné  v á lik  m inden h á z ia s s z o n y  i s  
m osónőné l é g j e g y s z e ri k ís é r le t  után.

1 — — Mindenütt kapható. —

A os. és kir. szab. Kassa-Oderbergl vasutakon:
Kaasa— Ruttka : Ruttka— K a is a :

Szv.i. reg. 5-27 é.d. u. 12-10 Gyr. i. reg. 4-01 é.d. e. 8-30 
Bzv. i. reg. 7-40 é. d.u. 2-06 Bzv. i. reg. 4-50 é. d. e. 11-50 
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 5-36 Bzv. i. d. e. 8-35 é. d. u. 4-18 
Bzv. i. d. u. 12-46 é. este 8-13 Gyv. i. d. u. 12-17 é. d. u. 4 48 
Bzv. i. d.u. 3-55 é. este 11-05 Bzv. i. d. u. 2.36 é. este 8.40 
Gyv. i. este 7-30 e. éjjel 12-02 Bzv. i. d. u. 4-23 é. éjjel 11-35 
Vv. i. este 10 45 é. reg. 5-49 Vv. i. este 10-40 é. reg. 6-14

Ruttka— Zsolna: Zsolna— Ruttka :
Szv. i. reg. 6 30 é. reg. 6-58 Gyv. i. éjjel 3-35 é. éjjel 3.57 | 
bzv. i. d. u. 12-31 é. d. u. 1-00 Bzv. i. reg. 4-10 é. reg. 4 36 
özv. i.d. u. 2 21 é. d. u.2-50Bzv. i.rog. 7-45 é .d .e . 81 5  . . . .
Gyv. i. d. u. 5-42 é. este 6.04 Gyv. i. d. e. 11 -50 é. d. u. 1212 VdlOCll JZCPCJJCÖI 
Bzv. i. este 8-33 e. este 9 0 0  özv. i. d. u. 1*50 é. d. a. 2-201 r  3
bzv. i. ejjel 11-17 é. éjjel 11-42 bzv. i. d. u. 3-34 e. d. u. 4  03 I 
Gyv. í. ejjel 12 07 e. ejjel 12 29 bzv. i. este 9 20 é. este 9 50

Schicht-szappan
„ s z a r v a * "  r a g - y  „ k u l c s "

le o J o b b .le g k la d ö s a b b s in n ilfo o v a  le g o lcsó b b  szappan. 
M inden  k á ro s  a lk a t ré s z e k tő l m entes.

M ind enü tt ka p h a tó !
Bevásárlásnál különösen a r ra  ügyeljünk, hogy minden ómmá 
Szappan a ..Schicht-  névvel ée a fen ti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

Schicht György, Aussig
A legnagyobb g y á r a maga nem ében, az  l í r a i d 7 

szá ra z fö ld é n

FIGYELEM!
Megbízható, legjobb minőségű, hírneves

Egy tn rócz i nem es c sa lád  tu la jd o n á t képező  é r ték es

• olajfestmények*
eladók . M egtek in thetők  íJoskóczi F eren cz n é  
k ön yv kereskedéséb en  T u ró czszen tm árto n b an

Hét tanoticz felvétetik.
( z l m  a  KiadőbiVatalbau.

UnVászon 
damasztáru S í;® !

A k é s m á rk i g y á r  b e jeg y ze tt v éd jeg y e : 

m e lyKésmárki 
gyártmány 

csak az,
C c /iT  Z lP S t ^

Hazai ipar!

védjeggyel
van ellátva.

T anítók  figyelm éb e!
Vizsgalapok ••

> jutatom-künyVek
nagy választékban és olcsón kaphatók

M oskóczi Ferenczné
papirkereskedésében Turóczszentmárton.

S z é p e n  b ú to r o z o t t

kétlapos szoba kiadd.
Czitn a  k ia d ó h i v a ta l b a n .

Wix jVUksa
liszt-, fűszer-, csemec

T u r d c z s z e n tm á r t o n
liszt-, fűszer-, csemege-, üveg-, porczellán- 

és Mauthner-féle magvak raktára. -

A blaküvegezések ,
fénykép- és képkeretek nagy választékban

tükörüveg 
és tükrök,

Hashajtó, görcsmegszüntetö

Bujahódcsöppeh,
étvágyat keltő és az emésztést elősegítő háziszer.

Egy palaczk líra 1 korona.
Póstán kevesebb mint 2 palaczk (2 kor. 50 fül. utánvét) 

nem lesz szétküldvo

B IT T N E R  G Y U L A  gyógyszertára által
GLOQQNITZ (Alsó-Ausztria.)I
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ALiniment. Capsici comp.
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már több 
mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köazvénynél, osúznál és meghűléseknél
bodöi ZHÖléakóppen használva.

Figy elm ezte tés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk el, a mely a „Horgony" védjegygyol ób a 
Rlchter Megjegyzéssel ellátott dobozba van' csoma
golva Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 1. és 2 kor 
os úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél. Budapesten.
I l 'c lltr  j y i j p z e i l á f i  n  „ * n « j  ■ ra iiM a k u 1', F i á i t ó l ! ,

I tta ■ b• i- Un . . .  6 ueu. Mindennapi Metkflldrt '  ,

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent
mártonban, Schönalch Viktor gyógyszertárában 
Znióváralján és Friedmann Mór gyógyszertárában 

Ruttkán.

Bodegamegnyitás.
Van szerencséin a n. é. közönség b. tudomására 

hozni, hogy Turóczszentmárton, főtér, eddigi bor- és 
csemegekereskedésemben

BODEGÁT
nyitottam. — Midőn ezt a n. é. közönséggel tudatom, 
egyben kérem, hogy nagyrabecsült támogatását irányom
ban továbbra is fenntartani szíveskedjék.

Teljes tisztelettel Szende Gáspár.
keserüviz, reggelenként fél pohárral használva,

meglepően gyors s nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely évszakban a KARLSBADI 
és 51ABIENUADI ivókúrát, gyomor- és bélhajokbnn, úgyszintén clkövéredés, sziv- 
clhájasodás s azzal járó fulladásnál, sárgaság, máj- és lépdaganatnál, ezukorbetegség, 
cnúz és köszvénynél stb. — Az „Igmándit" hatásosságában egyéb keserű vagy hashajtó 
ásványvizek meg sem közelítik és saját érdekében cselekszik, ki helyette mást nem' fogad el, 
Utasitás mellékelve. Kapható: TOPERCZER SÁNDOR gyógyszertárában és SZENDE 0 . 

csemegekereskedésében. — Főszétkuldés a forrástulajdonos Sclunidthaucr Lajos gyógyszerésznél Komáromban. — Nagy üveg 50 fillér, 
kis üveg ára 30 fillér. — Az egyedüli természetes keserüviz, mely kis üvegben is kapható.

Schmidthaner-féle

Kiadótulajdonos: ■tlkóeil ftrflOIBÓ. Magyar Nyomda Turócuientinárton,
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