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

Turóczszentmártcnlia küldendők.

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

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

Karácsony.
A békesség, a szeretet ünnepe virradt 

ránk. Feledjük e napon a mindennapi élet 
izgalmait és áldozzunk a békének, a szere- j 
tetnek.

Egy láthatatlan, de végtelenül jóságos1 
angyal terjeszti ki áldólag szárnyait az embe
riség fölött és eltűnik az éj sötétsége, eltűnik 
a bú, a bánat, a lelkeket mardosó kin, eltűn
nek az emberi szenvedélyek — egy napra 
ismét emberek leszünk.

Ennek az angyalnak zeng ma öröméneket 
a világ, öt ünnepli minden harang zúgása, 
minden s z ív  dobbanása.

Megszületett a Megváltó! Aki az örök 
szeretetet először hirdette s ültette el örökké 
viruló virágként az emberi szivekbe.

A népek milliói ünnepük e nagy napot, 
melyen testté lön a kegyelemmel és igazság
gal teljes ige.

Majdnem kétezer éves az igaz ember
szeretet kultuszának megszületése.

Hány hajótört életnek hozott végső vigaszt 
a kis Betlehem, mennyi hányatott kedély lelte 
mentő horgonyát a Golgothánál, amelynél 
megnyugodva hirdeti mindenkorra, hogy igenis | 
él az igazi emberszeretet nagy eszméje, mely 
ha pillanatokra el is homályosul az emberi 
élet izgalmaiban, de ott gyökerezik szivünk 
mélyében és szivünk dobbanásával hirdeti, 
hogy ott lakozik velünk, bennünk, mindenütt, 
ahol ember lakik.

A Megváltó bámulatos pályája, a szalmás 
jászoltól a véres keresztig, ezer évnek történe
tében nem mutathat föl magához hasonlót, 
hozzá mérhetőt.

A szeretet vonzereje, a szelídség példája, 
az igazság igéje voltak békés fegyverei és a 
világ milliói tárt karokkal hódoltak meg a 
humanizmus hatalmának, mely ma még erősebb, 
mint volt valaha, mint volt születésekor, ezelőtt 
kétezer esztendővel.

A rabbilincs bármely erős vasát kimarja 
az idő foga, a fegyver hatását megtöri az 
állandó ellentállás ereje. De az emberi egyen
lőség, szabadság és humanizmusnak általa hir
detett igaz és magasztos eszméi soha sem 
szűnnek meg mozgatói lenni szivünk dobba
násának, amely eltölti egész valónkat és fogva- 
tartja érzelmünket.

Sajnos, hogy korunkban sokan csak aj
kaikon hirdetik a szeretet vallását, melynek 

.alaptétele: „Szeresd felebarátodat, mint ten
ni agadat !u

Farizeusok ma is vannak, a kik épugy 
felfuvalkodottak, gőgösek, szükkeblüek, ride- 

jgek és önzők; ma is vaunak, akik egymás 
i romlására törnek, sokan maguk sem tudva,
; hogy miért ? Sokan vannak, akik álnoksággal 
j egymás ellen uszítják az embereket; a köz- 
i  jóért, embertársaik jóvoltáért mit sem tesznek,
] filléreikkel a nyomort nem enyhítik, de fen- 
hangon ócsárolják mások jóindulatú munkáját, 
nemes és önzetlen cselekedeteit.

De a .nagy nap emlékünnepe alkalmas 
arra, hogy magunkba szálljunk. Hogy gyarló
ságunk tudatában megdöbbenjünk önmagunk
tól, hogy e szemrehányás és magunkbaszállás 
érzete feltámadjon sziveinkben. Es ha valahol 
szükség van a békés szeretetre, úgy erre 
legnagyobb szükségünk van nekünk felvidéki 
magyaroknak. Nekünk, jjkikpek saját hazánk
ban idegenekül kell éreznünk magunkat! 
Nekünk kell egymás között a béke pálmaágát 
magasan lobogtatnunk. Nekünk kell a magasz
tos ünnepen erős fogadást tennünk, hogy 
soraink tömörek maradjanak, még pedig a 
béke szent jegyében. A legutóbbi hónapok 
izgalmai minden magyar ember szivét méltó 
aggodalommal töltik el. Mindnyájan szorult 
szívvel várjuk a jövendőt, hogy mit hoz ha
zánkra. Ámde, ha egymás között ápoljuk a 
hazaszeretetei, mely a legerősebb kapocs össze
tartásunkra, akkor bízva, remélve, tekinthetünk 
a jövő elé, mely nem lehet más, mint a sze

retet vallásának magasztos megvalósítása, az 
egyenlőség, szabadság, testvériség eszméinek 
fényes diadala.

Tegyünk azért ma félre minden szenve
delmet, legyen ez a nap a megtért embereké, 
hallgassunk szivünk lüktetésére, mely azt 
mondja, hogy szeressük egymást.

Legyen béke a földön az embereknek s 
legyen közöttünk örök a — szeretet.

Intelem.
Egy hegykoszoruzta völgyben állt egy 

hatalmas tölgy, hüs árnyékában néhány bokor, 
melynek hosszú ideig szinte a tölgy testéből 
állóknak képzelték magukat. Idők múltával 
elfelejtették a bokrok, hogy a tölgyfa az, mely 
hatalmas ágait mindenkoron védöleg terjeszti 
szét felettük, — mindenáron azon igyekeztek, 
hogy sebet üssenek a törzsén. Évek teltek. 
A kis fakadásokból a bokrok örömére nagy 
seb lett s csak egy nagy vihar kellett még, 
hogy örömük határtalan legyen. A vihar be
következett. Egy roppanás s a tölgy törzsében 
kettétörve zuhant a földre. A tölgy letörve is 
tölgy maradt ; ismét kifakadt. A bokrokat 
azonban eltiporta a tölgy lezuhanó koronája.

Kárpátoktól Adriáig terjed ki a magyar 
hatalmai Erős karjaival ezer évig mindenkoron 
megvédte ezt az „erdős-völgy es szép hazát 1“ 
8 most, ezer év múltával, feledik egyesek a 
nemzetiségiek közül, hogy e hazának éppúgy 
fiai, akár a magyar. Feledik, hogy a magyar 
nemzet az, mely testvérül fogadta őket, mely 
szabadságot, egyenlőséget adott nekik. Most 
feledik azt, mikor a haza minden fiának a 
nemzeti állam kiépítésén kellene munkálkodni. 
Ezer év múltával igyekeznek sebet ütni az 
állam testén a testvérek. Ilyen a mostoha 
testvérek egynémelyike. De nem is csodálatos. 
A görög Ephialtes nem volt mostoha testvér, 
mégis elárulta a hazáját. Ne csodálkozzunk

T  R C Z  f l.

K a r á c s o n y  e l ő t t .

Nagy öröm van most minálunk, 
Pajkoskodva kiabálunk,
Futunk le s fö l, cset/ilnkbothnik, 
Azt hihetnék, megbomlottunk.

Ott van, lám, a feleségem, 
Átbukdácsol minden széken, 
Százszor ki s be, nem sokallja,
8  teli keze, hóna alja.

Czukorangyal, arany alma, 
Csecsebecsék egész halma,
Síró bábu . . .  egyre-másra, 
Carmadázva egy rakásra.

Aztán a sok ti1 kos holmi. . ,
[Jaj, hogy tudja palástolni l) 
Mind gyanús már, ami össze 
Ördöngösen van kötözve.

No de én is forgolódom,
Néha bizony fonák módon; 
Elkövetek mindent pedig,
Mi csak tőlem kitelhetik.

K i győz többet, ki hoz szebbet ? 
Ki gondol ki kedvesebbet ?
Amit teszünk, szinte csodás, 
l a lóságon h u rezo lkod á s!

Biz az nem bolondság, nem, nem,
A karácsony itt van sebten,
Alig pár hét, a l ig . .!  és mi 
El is fogunk talán késni.

Karácsonyfát kell csinálnunk,
Várja már azt a kis lányunk.
Hogyne, mikor, kérem szépen,
Fél esztendős múlt a héten.

Csecse baba, jó  kis gyermek,
Ürülni Jog ez 'mindennek,
Okos ö m á r. . ,  nem is csoda 
Most búvik az első foga !

Kadocsa Elek.

A turóczi király
I r ta : Fábián Gábor.

Turóezvármegyének egykor rollogcft zsarnoka: 
S/.enlmiklósi Pongrúcz legkimagaslóbb alakja a magyar 

: földön termeit rablólovagoknak. Sok erény nem is kollelt 
hozzá, hogy valaki egy fejjel nagyobbnak látszhassák a 
többi, nemesi koronával ékeskedő banditánál, akiket 
legendás bősöknek telt meg a regény ességből és litok 
szerűségből táplálkozó középkori fantázia.

.Szentmiklósi vadság, kegyotlonség és vakmerőség 
dolgában megszégyenitotte a legelszántabb tiroli rabló
lovagokat. Megfélemlitbetctlen dölyfe és hatalmi vágya 
igába hajtotta az egész Tnróczot: a nép remegve
ismerte el urának és „luróczi királyinak nevezte a 
rabló oligarchát. Egy és más hajmeresztő cselekedeteiről 

| bőven szólnak a turóczi krónikák, amelyok azzal 
; mentegették Szentmiklósi Pongrác* fosztogatásait, hogy

: bizony az agyagos talaj adta termékekből nem telhetett 
1 sereg', .irtásra meg urhatnámságra. A szogény emberek 
i eléldegéltek valahogyan burgonyát, árpát, kendert és 
l tatárkát termő földjeiken, de urnák való birtok nem 
igen kínálkozott a Kriván és a Fátra között.

Szentmiklósi rablólovagi szempontból a legideálisabb 
helyet választotta ki fészkének, mikor a Nagyfáira Klak- 
begységének meredek ormán lévő Blatnicza várába 
vette be magát. A várból messzire el lehetett látni s jó 
korán észrovohoini a távolból elvonuló, kifosztásra szánt 
utasokat, akik váratlanul szemben találták magukat 
Szentmiklósi fegyveres bordáival. Hirtelen száguldtak 
elő a Klak sziklafalai mögül a V alakban tört ország
úira, amelynek lejtőit a sebesen rohanó Szebeszló két 
ága mossa. A megrémült utasok, kalmárok kéretlenül 
adogatták elő holmijukat, mert az ellenszegülőket neki- 
szoritották a kis folyó árjának és sokszor hömpülygött 
a Szebeszló vérszinüre festve. Kincsek, drága áruk 
halmozódtak föl a blatniczai vár pinezéiben, de hama
rosan elpazarlódtak az ebül szerzett holmik. Az ördög 
se győzte a zsoldosokat.

A Liplóba, Zólyomba igyekvő utasok módfelett 
zavarban voltak : melyik utat válasszák, a blatniczait-e, 

! vagy a szuesányit ? Mert viszontag a szuesányi várban 
l a turóczi király öccse, Szeutmiklósi János vert rabló 
fészket. így aztán ingadoztak a Scylla és Ch&ribdis 

: között és szépszorével megmenokodtek valahogyan, ha 
! kerülő útra szánták magukat s Mosócz vagy Klicsin 
| alatt húzódtak el a Iuczfenydk aljában.

Szentmiklósi Pongrácz nagy ritkán vezette személye
sen rablólovagságának csapatait; inkább csak passzióból 
ütött rajta a vándorokon. A szép, dalias embert nagyobb 
veszedelmek izgatták. Városokat, falvakat elfoglalni, 
embereket öklözni, seregeket vezetni seregek ellen, ez 
volt az eleme. Féktelen vadsága, hirtelen fellobbanása,
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tehát, ha miiünk goillbaillódm nőnek a \mrn- nyolre a magyar. De más tekintetben som törheti rnu- 
Arulők. A legnagyobb vád, mivel valakit e lasatás; azt mutatja a tót gimnáziumok lezárulása, a 
földön illetni lehet, a hazaárulás! Már pedig haxaflatlan sajtó elleni szigorúbb eljárás és sok egyéb 
kisebb váddal nem illethetem azokat, nkik o intézkedései.
haza fiai s mégis a magyar állam ellen törnek, Éppen ennek kifolyása az a hajsza, mit ellenünk 
ellene cselekesznek! Kérdem, mivel büntetik a tótok az európai közvélemény és sajtó elölt lifojte-
a hazaárulást? Kötéllel! Slégis mily humánu
san bánnak el minálunk az uiabb kor ome

mik, a szerintük ártatlan mártírok érdekében.
A kormány akcziójára semmi szükség sem volna,

h azaáru ló iva l. S  ök  m ég se  látják be azt, hogy  lia a magyar közélet, a társadalom mogtotlo volna még 
ro ssz  u tón  járn ak , h ogy  bűnt, nagy  bűnt, annak idején kötelességét. Most már nem lenne, logalább 
g o n o sz te tte t  k ö v e tn e k  e l az állam m al szem b en , ily értelemben, sem nemzetiség, som nemzetiségi kérdés. . .

Pedig az sokkal könnyebb volt akkor, a hűbéri és flSl- 
népjog és egyéni

Ahelyett, hogy igyekeznének kimutatni ragasz 
kodásukat az állam iránt-, a békétlenség mag- desuri jogok uralma alatt, mint un 
vát szórják a tudatlan nép közé. Azt hiszik szabadság idejében, 
tán, hogy a kis fakadásokból nagy seb lesz s Most nem kellene könyörögni a kormánynak s
ő k  ezen  a  seb en  ép ü ln i fogn ak . T é v e d n e k , nem tudom miféle felsőbb hatalomnak, hogy segítsen 
A m agyar ez er  é v e  már, hogy  m eg v éd te  a'rajtunk.
hazáját külső és belső ellenség ellen, megvédi a logika elemi szabályai szerint is a hajt csak az 
azt további ezer éven át! Ne feledjék azt, orvosolhatja, aki okozta.
hogy a tölgy, ha letörik is, tölgy marad, de 
a hüsébeu meghúzódó bokrokat lehulló koro
nája eltiporja

A nemzetiségi kérdés.
— Czikksorozat. —

XII. Mit tegyünk?
A múlt meggyőzőt!, arról, bogy nem voltunk ké

pesek a más ajkuakaí megmagyarositani; a jelen pedig 
— sajnos — arról, hogy azt komolyan nem is akarjuk. 
Úgy hiú és czéltalan dolog most már azon okoskodni 
és röpiratokat Írni arról, miként keletkezett a pánszlá 
vizmus. Ez ma már meghaladott álláspont. A baj meg
van ; az elöl kitérni nem lehet.

Nagy tévedés egyúttal azt hinni, bogy az elve
szetteket, nem válogatva az eszközökben, minden áron 
s azonnal visszaszerezni s százados mulasztásokat rövid 
idő alatt helyrehozni lehetséges. Ilyet nem mutat a tör* 
ténelein.

Kimutatták eléggé, hogy a magyar nemzetnek, 
jobban mondva társadalmának, a nemzetiségek bámula
tos szívóssága ellenében tanúsított közönyo egyedüli oka 
a jelen szomorú állapotoknak. Ez kétséglelen.

ila  tehát ez igy van, akkor vonjuk lo belőle a 
konzekvenc/.iát cs viselvén annak súlyos következményeit, 
igyekezzünk azon miuden lebotö eszközzel segíteni. De 
mi nem teszünk semmit, ennek ellenében követeljük 
azonban az államtól, hogy cselekedjen ö. Oldja meg a 
kormány a nemzetiségi kérdést. Ez a mottó; ez tegye 
jóvá, még pedig azonnal, a százados mulasztást. Ezen 
követelés, eme kapkodás a két véglet közt és követke
zetlenség jellemzi eljárásunkat.

A kormány anélkül is, a lehetőség halárai közt, 
elég jóakarattal, kötelességszerüleg igyekszik megfelelni 
ebbeli hivatásának. Az 1879-iki törvényben kimondatott 
a magyar nyelv kötelező tanítása az összes népiskolák
ban, 1891-ben lépett életbe az óvodai (örvény. Az állam 
valamennyi tanintézetének, hivatalainak és vasutasnak

A XIX. század egyik uralkodó alapeszméje az 
egyéni szabadság; ez minden polgári jog és törvény 
alapja; ezen alapul az egyéni és társulati jog.

Minden egyletnek, társulatnak s igy a különajku 
nemzetiségeknek is megvan tehát e kétségtelen joga, 
hogy szabadon müvolbeiik anyaim  Ivüket s állíthatnak 
iskolát, hogy alakíthatnak kulluiális intézeteket, segély- 
és takarékpénztárakat és mindent — tormészolesen a 
törvény korlátain belül, az állam legfőbb érdekeinek 
sérolme nélkül, mert azt egy állam sem tűrheti meg, 
hogy bármily hangzatos ürügy vagy akár a közszabad
ság leple alatt annak egységét veszélyeztessék s létének, 
fönnállásának alapját támadják meg. Ezeket tehát a kor 
mány, mint ahogy talán sokan akarnák — olegendő ok 
nélkül — egyszerűen bo nem tilthatja, intézeteiket be 
nem csukhatja.

A nemzetiségek főúti jogai tehát a törvény kor
látái közt, az államhatalom által tiszteletben tartandók, 
sőt még inkább, mint sok más államban.

Éppen az egyéni szabadság jogán alapszik egy
szersmind a tulajdon és szabad rendelkezés jogai, t. i. 
hogy mindenki ur otthon és saját házában, földjén, üzle
tében s azzal beszél és azon nyelven, melyen neki tet
szik, legkivált azzal, akinek munkát, kenyeret ad.

Egészen más tehát és sokkal előnyösebb a társa
dalom helyzete, mint az államé, mert amit ez toljes 
joggal és aggály nélkül megtehet, az az állam részéről 
jogtalan és igazságtalan.

Az egyén s ezek összego, a társadalom, a napi 
érintkezésben, a magán- és közéletben, szóval minden 
téren érvényt szerezhet tehát saját nyelvének s annak 
uralmát a maga hatáskörében minden tőle telhető esz
közzel biztosíthatja. Ennek még az a kétségleien előnye 
is van, hogy ezen önmagában természetes folyamat nem 
törvény utján és eszközökkel esvén meg s az erőszak 
látszatával sem bírván, sem itt, sem másutt nem szül 
felháborodást.

Ez a zajtalan, csendes türelmet és kitartást igénylő, 
de sikereiben annál nagyobb munka az, melyet a mi 
hamar fellobanó, üres formalitások hoz szokott, egyedül a

nagy billiót és zajos sikereket kodvelő lelkületűnk ol 
nem bir, amihez nem ért s éppen üzért nem tud meg
szívlelni.

Ez lenne maradandó emlék és méltó a honalapító 
ősök régi hírnevéhez.

Ebben van a hiba, ozon fordul meg minden.
Teljes meggyőződésein az is, azt hiszem az eddi

giekből mindenki beláthatja, hogy a lót faj bámulatos 
szívóssága a magyar társadalom eddig követott eljárá
sával szemben, az iskola önmagában nem képes hivatá
sának megfelelni.

Mindozekböl lovonva a kövotkoztotést, világos, hogy 
a cselekvés és kezdeményezés a társadalom hivatásához 
tartozik, mig az államé, hogy az, anyagilag és orkölcSi- 
log támogassa; vagyis a társadalmat aktív, az államot 
inkább passzív szerep illeti megi Ez áll általánosságban.

Ezen elvet a mi viszonyainkra alkalmazva tehát, 
az cltótosodás és eloláhosodás ellőni védelom, szóval 
fajunk föninaradása és jövője érdekében kifejtendő akczió 
első sorban is főként a magyar társadalom föladata. 
Nagy és fölötte nehéz feladat ez, molyhoz komoly munka, 
valódi jóakarat és mindenek fölött idő kívántatik.

Ilogy mi módon, mily eszközökkel, az az eddigiek
ből önként következik; ezeket egyenkint elősorolni fö
löslegesnek tartom s csak az eszme méltóságának árta
nék vele. Az igaz honfisziv és hazaszeretet meg fogja 
találni a liolyes utat, melyen haladni kell. Kövessük 
elleneink példáját és ragaszkodjunk nyelvünkhöz oly 
szívóssággal, mint ök és azt a társadalmi érintkezésnél 
soha, semmi körülmények között és senki kedvéért föl 
ne hagyjuk. Ez a legelső! Bármily drasztikusnak látszik 
is, ez teljesen jogos cselekedet, más módot nem ismerek.

Ellenségeink köpnek egyet, ha magyar szót. halla
nak cs fogadást tesznek: soha szájukon magyar szót 
ki nem ejteni! Ennyire mennek! S mi ennek ellenében 
tótul és oláliul beszélünk a paraszttal: miért? Mert, szo- 
gény, nőm tud magyarul!

Ez nem nagylelkűség többé, de gyávaság és bltn 
önmagunk ellen. Ha a tót azt mondja nekünk, nem 
tudok magyarul, erre csak az lehot a felelet: nőm tudok 
tótul. Ez a második.

Ezt vésso leikébe minden magyar és gondolja meg, 
hogy oda jutottunk, hogy minden általa kiejtett tót avagy 
oláh szó merénylet saját faja, a magyarság ollen. És 
éppen ezért, mert ők jobban ragaszkodnak nyelvükhöz, 
szóval minden tekintetben kitartóbbak mint mi, ez elle
nébe valami mást, ezzel ekvivalens értékűt kell a latba 
vetnünk.

Ez podig nem lehot más, mint a nemzeti öntudat 
s az ebből folyó kütelosségérzot.

A kormány élén álló s ogyos kiváló hazafiak kö
telessége, elévülhetetlen érdeme lenne buzdítani a társa
dalmat s fölébresztoni, föntartani ezen alvó nemzoti ön
érzetet s oda hatni, hogy a magyar ember nem mint 
eddig, szép beszédekkel, de tettel szolgálja hazáját.

Ti hozzátok szólok, hazám nagynevű irányadó fér- 
fiai, használjátok jól bofolyástokat, vessétek latba tehet- 
ségteket, ragadjátok meg a kezdeményezést, vegyétek 
kezetekbe a zászlót és menjetek jó példával e lö l: hisz

tomboló dühe mind csak arra való volt. hogy legyen 
később mit megbánni. Olyankor aztán, mint a k<*<Ívo- 
vesztett oroszlán, mikor a sivatag fövényébe beássa 
magát, meghúzódott a blatniczai várban. Hetoken által 
lomhálkodott, semmivel sem törődött, amig aztán veszett 
kedve kerekedett, ivóit cs hegedősökkel daloltatta el 
„hősi* tetteit.

Egy időben elkeseredett hadakozásba keveredett 
Komorovszky Péterrel, aki nem tudta neki megbocsátani, 
bogy a turóczi prépostságba jó c/.imboráját: Noboys/.a 
Miklóst ültette. A turóczi Herosfrates atyafiastul kipuszii 
tóttá Komorovszkyékat s kimerültén tért haza zsoldosai
val Blatniczára.

Ekkor kifáradt vitézei erejének kímélése és a 
Sokat szenvedett, szegény népjkönyörgésére Hzeiitmiklósi 
l'ongrácz kihirdette, hogy annak az utasnak, aki holmi
jának, pénzének tizedét önkényesen általadja, nem lészen 
bántódása. (Ez afféle útadó volt, amelynek tehát tulaj- 
donképeni feltalálója a turóczi király volt.) A tizedet el
szedték az utakon czirkáló őrszemek s a szolganép fol- 
szállitolta a várba. Az utasok pedig iigy találták, bogy 
a tized igen jó és méltányos intézmény, amiért, is a 
legtöbben a blatniczai utat használták. Ebből persze 
Szcntmiklósinak volt haszna. Vásárok idején fekotéllelt 
az ut a vándorlóktól és a zsoldosok alig győzték el
szedni a járandóságokat. A tizedet szigorúan számították 
meg széna, szokcrlöcs szám, abrak, tarisznya után is. Jaj 
volt annak, aki valamit eltitkolt. A rajtavesztett felkerüli 
a várba, Szonlmiklósi elé, ahonnan többé nem tért 
vissza elevenen.

Még könyvek, pergament írások után is levették 
a tizedet. Hirják Domonkos kassai skriptor. aki évente 
egynéhányszor haladt keresztül a turóczi király birodal
mán. gyakorlatiasan járt el. Könyvirással foglalkozó, 
betüvetö ember volt, klastromok, főurak számára dolgozott *

s Pozsonyim, Béc.be is elhordozták kozemunkáit. No az 
igaz, hogy kolostorbéli barátok som czic/.omáztak különib 
kezdőbetűket, mint Hirják. S miután el volt készülve 
arra, hogy Szentmiklósi megkívánja az öt megillető 
foliánshányadot, hát egy-két kötettel mindig többet irt. 
A turóczi oligarcha még a tized behozatala olött is 
kegyelmesen liánt a nád- és ludtollak mesterével. Barát 
ságosatt fogadta, néha pihenőre is ott tartotta s minden
koron szívesen emlékezett arra, hogy Hirják volt az első 
embor, aki őt a * Különböző csodálatos történél ok regés 
könyvéinek világába bevezette.

Egy meleg, késő májusi délután züigös ekhós- 
szekér kanyargóit a vár alá. A szekér bensőjét elrejtő 
szövotbontó mögül parancsszó hallatszott ki, mire a 
görhes lovakat hajtó szláv megállott nyomban. Hirják 
Domonkos, a negyvenéves férfiak kényelmességével 
szállt le a szokerröl és jó szívvel fogadta a feléjük 
poroszkáló zsoldosokat.

-  Hagyja el, kigyolmed, mondta a föembernek, 
aki át akarta vizsgálni a szekér tartalmát. Kétszer tiz 
könyvvel megyek Esztergomba. Azokbul keltő a vitézlő 
uramé, majd csak mairam adom által, szokás szerint.

A kocsis ülése alól, szalmacsutakok közül, ki 
halászott egy vászonburkolatu köteget s azzal megindult 
a begyre, a vár irányában. A kavicsos ösvényről le- 
k iáit ott a szekeresre, hogy mig ö a dolgát végzi, álljon 
a fenyvesek árnyékába.

Szentmiklósi jószivvel parolázolt Ilirjákkal s az 
ivóban, a külvilágul érintő kerdezősködések közben, 
koczintgatott vele. Tősgyökeres házigazda volt mind
addig, amig felpattant a nehéz tűig) faajtó s egy, hz j 
országúti őrszombe tartozó fegyveres belépett rajta. 
Valamit súgott ura fülebe. Hirják meghökkent a fegyveres 
láttára és nsszat sejtett.

A turóczi király barnavörös ábrázatja egy szonwj

pillantás alatt elváltozott. Előbb ide-oda kapkodott, hozy 
mit vágjon Hirják hoz. aztán dühtől rekedt hangon 
kiáltott a kanosók körül foglalatoskodó szolgákhoz :

— Fogjátok le 1
Képe eltorzult és lihegve rázta gyűrűs ujjakkal 

szorított öklét a sápadó Íródeák üvogf'ényü szemei előtt.
— Megcsaltál, gazember! Asszonyt hoztál magad

dal a sátoros kocsiban. Azt mondja a birliordóm, gyönyörű 
fehércseléd. Elrejtetted I Titkoltad! Ezt inegkoserülöd.

Hirják máriirnyugalommal felelt s némi gúnnyal 
színezte szavait:

— Nem tudtam, hogy kegyelmes uram az 
asszonyok után is szed tizedet.

Vihart jelzőén villant meg Szonlmiklósi szeme 
barna odújában.

— Olt szedek, azt szedek, amit akarok. Amit 
szeretők az az enyém 1 Megállj pornaliajdor, emlékezetes 
lesz az neked, hogy meg akartál csalni engem

Ráütött a mellére, csak úgy kongott belő a hatal
mas mellkas. Nyomatékkel mondta: engem, mintha a 
mindenhatóságot ebbe az egy szóba foglalta volna bele.

— Egy lelkem, egy Istenem - -  szólott Hirják — 
nem akartam rosszat.

— Téged no érjen hántódás, sziszegte ördögiesen 
Szentii iklósi, neked nem fájhatna eléggé a halál. Többet 
akarok! Itt elölted kilépetem annak az asszonynak a 
szivét. Az lesz a tized !

A fogoly megingott álltában, majd összeszedte 
magát. Megdöbbentette a neki vadult Szentmiklósit 
szánakozó mosolyával.

— - A s/.ivét akarod ? Azt ugyan nem találod, 
mert nincs!

Az oligarcha csodálkozva nézett rá, kissé le* 
csillapodott s megkérdezte:

— Ki az az asszony ?
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nem kevesebbről, mint a magyarság, a haza megmenté- munkásosztályt, melynek két keze munkájától várjuk az 
sérítl van szó. Ez pedig méltó umbiczió, moly ki fogja uj Magyarország felvirágoztalását. Nem frázis ez többé, 
érdemelni a jüvö nemzedék, az utókor háláját. hanem pollfik^szUkség, mely elöl elzárkózni, polifikai

„  , , . . .. , .  . . ' , , , elvakultság nélkül, teljes lehetetlenség.
Ily alapon és igaz o ko8odes.se sokat ohotno a .. , , , , c  . °  . , . , ,

L».,Ai„éK„„ . . . . . .  Ezek az elvek ma már Európa minden müveit és
• i ‘ii tonni s talán uj elotot Untéin a szunnyadó alkotmányos államában megtestesültek, csak mi vagyunk 

kuliuregyfötokbe. még hátra a népjogok kiterjesztésében.
A sikeres gyógyítás első föltétele a helyes diagno- i De ez a hátramaradás, a mi specziális viszonyaink- 

zis. Fölismerni a bajt s bírni elég erővel aszerint csele-; nál fogva, némileg indokolható. Ha fajban és nyelvben 
kedni. Őzéihez csak ez vezethet. Föl tehát a munkára, egységes nemzet volnánk, ha az állam érdekei sok és

Most már lássuk 
választásra jogosultak

azt, hogy a tervezet szerint 
anya-

nemzetom ! A dolog egyedül rajtunk áll. Ha van ben
nünk erő és akarat, tudni fogjuk, mit tőgyünk, ha nincs, 
akkpr összecsap fejünk fölött, az ár és nincs föltámadás, 
de hokÖYotkezik a sors, melyet mogérdomolíünk.

Meg vagyon Írva, hogy egy nemzőt soha más ok- 
kól, egyedül saját léhasága s bünoi miatt pusztulhat el.

*
Ha egy kissé pesszimisztikus voltam s talán erő- 

sobh kifejezéseket használtam és sötét színekkel festettem a 
helyzetet, tettem ezt azért, mert eddigi tagadhatatlan 
mulasztásainkat eléggé megróni nem lehet, mert az okos* 
kodás, a hangzatos frázisok idője lojárt s hogy mogtör- 
jeni a közönyt, moly nemzetünk megölő botüjo, tény, 
hogy ezeréves fönnállásunk magasztos ünnepébe, minden 
sikerek daczára ama fájdalmas érzés vegyül, hogy szá
munk ma sem az, melynek lenni kellene s hogy ezt 
földet teljesen ma som mondhatjuk magunkénak.

Minek dolgozzunk! Mit ér minden intézményünk 
és nagyszabású alkotásaink, ha fogy a talaj lábunk alatt 
és homokra építünk.

Olyanformán vagyunk, mint midőn a szakadozó 
partot a tengor árja mossa, folyton hullanak a kövek 
s leválnak egyes darabok, mit kérlelhetetlenül elnyel
nek a habok. A költő szorint: Megfogyva bár, de törve 
nőm, él nemzet o hazán. Ez kültőileg szépen van mondva, 
do köznapi értelemben a fogyás halált jelent. S mi meg
halni, dicstelenül elveszni nem akarunk.

Hazánk nagy részét még ma is idegen nép lakja, 
mely nem érti nyelvünket, az édes csengésű magyar szót.

Magyarország ezeréves fönnállását no múló, töré
keny érezszobor, do nagyobbszabásu alkotás hirdesse. 
Igyekezzünk azon, hogy drága hazánk, a meddig Szent- 
István koronájának fenyő elragyog, nyelvben és érzelem
ben magyar legyen I

Szemünket büszko önérzettel legeltetjük Feszty 
körképén; do most “no azt demonstráljuk, hogy foglaltuk 
el, bánom azt: hogy kell megtartani őzt az országot.

igen fontos tekintetekben össze nem ütközne e jog
kiterjesztéssel, akkor — legalább azt akarjuk hinni — 
a vezető magyar politikai világ már rég megvalósította 
volna mindazt, amit e téren elvben magáénak vallott s 
ma sem habozna egy perczig sem, hogy az uj javaslat
ban lefektetett elveket egyöntetű hozzájárulásával szánk- 
czionálja.

De igy, midőn látjuk a nemzetiségek széthúzó 
törekvéseit, méltán és joggal gondolkodóba eshetünk, 
vájjon az adott jogokkal nem fognak-e visszaélni azok, 
akiknek egész politikai törekvése a múltban és jelen
ben alig volt egyéb, mint a nemzetiségileg széttagolt 
Magyarország belső erejének gyengítése.

Ép azért az általános választói joggal szemben 
táplált aggodalmaink, ma, midőn előttünk fekszik a 
javaslat, csak kétszeres súllyal nehezednek lelkünkre, 
mert daczára minden becsületes és őszinte törekvésnek, 
nem találjuk a javaslatban azon biztosítékokat, melyek 
a nemzeti állam sokszor hangoztatott, semmiféle czélokért 
fel nem áldozható érdekeit az esetleges túlkapásokkal 
szemben kellőleg fedeznék.

Igaz ugyan, hogy a törvényjavaslat-tervezet egy 
később benyújtandó törvényben kilátásba helyezi azt, 
hogy ezen nagy reform, a magyar nemzeti állam egyén- 
súlyviszonyainak megzavarása nélkül nyerend megoldást, 
de kétséges, hogy a jelen tervezettel nyújtott jogok 
korlátozása nélkül található legyen oly ekszpediens, 
mely a nemzet sorsáért, a magyarság vezetőszerepéért 
aggódó lelkeket teljesen megnyugtatná.

Maga a tervezet 12 szakaszból áll. Legfontosabb 
intézkedése az, hogy bárki, ki a törvény életbelépte 
után valamely nemzetiségnek a másik ellen való izgatása 
miatt jogerősen el volt Ítélve, annak választhatósága 
ki van zárva.

A terjedelmes és tanulságos indokolásból 226 
oldalt a nagy gonddal összeállított statisztikai adatok 
halmaza foglal el, melyből a Felvidékre nézve, általános 
tájékoztatásul, a következőket emeljük k i:

íyelvet illetőleg.
Magyar Nem magyar

Árvában 370 12981
Barsbau 11627 18260
Hontban 12783 11516
Selmeczbányán 669 2169
Liptóban 757 14162
Nógrádban 27903 12586
Nyitrában 15975 58747
Pozsonyban 24231 35059
Pozsony városban 4207 7263
Trencsénben 2091 34041
T uróczban 703 8507
Zólyomban 2135 20149
Gömörkishontban 20348 14229
Sárosban 2210 13441
Szepesben 2738 19407
Zemplénben 27624 10297
Ungban 6731 5599

A választói reform.
Előttünk fekszik az uj választási reformjavaslat, 

mely kérdésnek megoldásához, az újabb időben, annyi 
és sokszor igen heves politikai mozgalom fűződik. Előt
tünk fekszik a törvényjavaslat-tervezet, mely hivatva 
volna kiszélesíteni azt a jogot, melyet — mondjuk meg j 
őszintén — csak igen korlátolt számú polgár gyakorol- 1  
hatott.

Helyes és becsületes előjogot adni a népnek, I 
melytől a polgári kötelességek teljesítését minden eszköz
zel megkívánjuk s az uj, a korszellem haladó irányzatá
nak megfelelő politikai előrelátás, szóhoz juttatni a

A czenzus A reform
alapján alapján

választók választók
száma száma lesz

Árvában 9988 13351
Barsban 11647 29887
Hontban 8507 24249
Selmeczbányán 791 2838
Liptóban 6408 14919
Nógrádban 14115 40489
Nyitrában 21959 74722
Pozsonyban 19152 59290
Pozsony városban 3079 11470
Trencsénben 9374 36132
Turóczban 3246 9210
Zólyomban 7622 22284
Gömörkishontban 13239 34577
Sárosban 12836 15651
Szepesben 11388 22145
Zemplénben 22786 37921
Ungban 10404 12330

— A feleségom — robegte Hirják s e sóhajtás 
mögül nagy szenvedések történetét éreztette.

Szentiniklósi Pongrácz tágra nyílott szemekkel 
bámulta Hirjákot. Azon gondolkozott: nem toszi-ö
bolonddá. Hilmmügött, rántogatta a vállait s ezenköz
ben megszelídült. Ki parancsolta a szolgákat az ivóból, 
aztán odavetette:

— beszélj I
Hirják nekitámaszkodott a falnak, busán loliorgasz- 

tolta fejét.
— Hej, nngyjóuram, nem győznéd te azt hallgatni, 

ha mindent elmondanék neked. Megszerettem egy lányt, 
amikor már másé, másoké volt. Úgy mondta: szeret. 
Feleségül vettem. Hej, pedig de sok veszedelemnek 
néztem elejébe.

Szenfmiklósinak megesett a szive a szegény 
emberen, de titkolni akarta pillanatnyi ellágyulását, 
íélieforditotta bozontos fejét, úgy kérdezte:

— Megcsalt?
Hirják felütötte a fejét, görnyedt alakja kiegye

nesedett, görcsösen bndonázott a kezével s egész lényét 
irtó gyűlölet töltötte el. Ebben a pillanatban volt honno 
valami Pongrácz irlózatából. Fogait üsszeszoritotta. . .  
egyet fújt, mint a fáradt bika — és megint összeomlott, 
a régi, erőtlen pergament-moly lett.

— Ha tudnám I ? De nem tudom, semmit so tudok. 
Do feltehetőm róla, ol lehetek készülve reá és ez borzal
mas. Hiszen mát kaságunk előtt néhány nappal egy 
idegennel lakmározott a ligetünkben... Nem tudok 
semmit se tudok, mert abban a pillanatban, amikor azt 
hiszem kezemben van a nyomorult — megkörnyékoz a 
kígyó és ,botor, én hiszek, üli, monnyit szonvedek . . .

Szentmi klósi Pongráczot elfogta a sajnálkozás, 
mint még soha és rostéiba, begy az imént reátámadt. 
Aztán átragadt reá valami Hirják elkeseredettségéből.

— Hát ilyen komisz a bestia? Nóra tud mogbeosUlni 
egy jó, tudós embert? Kalodát, seprűt neki, Pedig

A felsorolt számadatokból láthatjuk, hogy a 
választók számaránya majdnem kivétel nélkül megkét
szereződik, sőt néhol a múlthoz képest háromszorosra 
növekszik. Hogy a reform behozatala által mennyiben 
erősödik a magyar elem, azt a következő számunkban 
fogjuk fejtegetni.

neked, dolgos iróíértiu, zavartalan békességre van 
szükséged. En? En más vagyok, enyém a kard csattogása, 
a vér, a hadakozás. De te csak ródd a betűket, hogy 
utódainkra maradjon hírünk, nevünk. Olyan álnok 
személy az ? Majd én igazságot teszek. Ha eleinte fájni 
fog is, megszerzőm neked a nyugodalmat.

Azzal kinézott az ablaknyiláson a várudvarra, ahol 
a toronyárnyékában három vasas között várakozott 
Hirják asszonya, mert fölhozták a zsoldosok a várba. 
Szontmiklósit máskor galambszeliddó tette az asszonyi 
szépség, most tollázadt ellene. Felszakitotta az ajtót es 
sutlogva parancsot adott az udvarnokának. Visszatértében 
fogcsikorgatva ismételgette:

— Igazságot toszok.
Hirjákot balsejtelem fogta ol. Hobegve tudakozódott:
— Mit akarsz cselekedni, uram I ?
— Majd meglátod. Hanoin most beszélj: nagyon 

szeretted ?
S a kérdezett belső fájdalomtól gyötürten, szaggatot

tan mesélt izzó szerelméről, az érdemeden asszonyról, a 
rettegósok, féltések emésztő porczeiről. . .

Egyszerre rémületos lialálorditás hallatszott. Szőni- 
mi klósi fölugrott, a kardjához kapott, do rögtön meg
nyugodott. Hirják kimorosziott szemekkel, hófehér arcz- 
czal, mintha megkövült volna, állott bolyén. Tosto rázkó
dott a rémülottől, beszélni akart, do nem b irt... Ebboti 
a pillanatban inordarczu szolga lépett az ivóba, bronz- 
tálczán egy darab véres búst hozott, amelyről uagy 
cseppekben hullott a melog vér a köpadlóra.

— Itt a szive I A to tizeded I Kitépettem, hogy 
meg no bánthasson többet — mondta Szentmiklósi 
Pongrácz.

Hirják a torkához kapott, felhördült és aléltan 
bukott Szentmiklósi lábához. Az meg lehajolt hozzá és 
homlokon csókolta —  ö, a kegyotlen, a vad turóczi 
király. . .

Szemelvények.
A turóczszentmártoni Ndrodnie Noviny „Az a ha

talom kérdése" ezimen arról vezérczikkezik, hogy az 
1904. évben Váczon három hónapra elitéltek egy tót 
vádlottat, mert a királyi ügyész igy szólt az esküdtek
hez: ítéljék ol a tót izgatót, mert itt a hatalom van 
kérdésben. Erre a vádlott elővette a térképet és igy 
szólott: Nézzék, uraim, a magyarság csak maroknyi, 
mennyi ellenséges nép veszi körül. Hajtsák végre a nem
zetiségi törvényt, igy lesz a magyarság biztosítva. Most 
az általános titkos választói jogot akarják behozni és a 
magyar politikusok azon törik a fejüket, mint rövidítsék 
ineg a tótokat. Így Boksics Gusztáv is. Ö azt hangoz
tatja, hogy a magyar mágnások adják ol alföldi birto
kaikat a magyar népnek és vegyenek erdőket a tótok 
közt. Hát Boksics miért vett noui messze Budától szik
lás területet és miért nem vásárolt maga is erdőt a tó
tok közt? És most Beksics izgatja Kristóffy belügymi
nisztert, hogy ne engedélyezzen népgyltléseket a tótok
nak az általános választói jog érdekében.

A prágai Casa czikket közöl a tőt dolgokról (Veci 
slovenské). örül, hogy Szkicsdk országgyűlési képviselő 
kivált a néppártból s nem irta alá a néppárt által köve
telt „reverzálist". Állítólag azt követelte tőle a néppárt, 
begy a tót nemzetiségi álláspont védelméről lemondjon 
s a nemzetiségiok elleni küzdelemben részt vegyen. 
Sokkal érdekesebb a czikk ama része, amely a kormány 
nemzetiségi politikáját akarja megvilágítani. A czikk 
elmondja, hogy deczember 3-án a pozsonymegyei Zohor- 
ban tót népgyülés volt ogybehiva, de a főszolgabíró be
tiltotta. A roudezők, abban a hitben, hogy a belügymi
niszter a betiltást nem erősiti meg, nem tettek intézke
dést az összehívás ellen s igy megtörtént, hogy vagy 
bOOO főnyi nejt seregleit össze Zohorban. Do, Írja tovább 
a czikkiró, a tótok hiába bizakodtak abban, hogy a 
belügyminiszter a uépgyttlést megengedi s még csak nem 
is felelt beadványukra. „így tehát", mondja a czikk, 
„a Fejérváry-kormány alatt épp úgy nem engedik meg 
a tótok gyűléseit, mint akárcsak Tisza alatt".

A prágai Ndrodní Listy egy idő óta állandó leve
lezőt tart Turóczszeutmártouban. Ez nemcsak a tótok 
ügyeiről, hanem az egész ország ügyeiről is szokott iro* 
gatni, nagyobbára szószerint megismételve azt, a mit a 
magyarországi ügyekről a turóczszentiuárioni „Národnie 
Noviny" ir össze. Utolsó levelében sok mindenféle plety
kát mond el a budapesti sajtóról, nevezetesen a Buda
pesti Hírlap, a Pesti Hírlap és a Magyarország alapítói
ról és szerkesztőjéről s nagyon örül, hogy az ügyészség 
„ezeket a lapokat is kezdi megrendszabályozni." A czikk, 
amely erősen antiszemita izü, ezt mondja végül:

„Bennünket, tótokat, éveken át börtönöziek s ha 
óvást emeltünk a vakmorö közigazgatás ténykedései 
ellen, gyermekeink butítása, nyelvünknek a hivatalok
ból való kitiltása ellon, — ők hallgattak. Most a ma
gyar lapokra körüli a sor, kiabálnak, hogy veszedelem
ben van a sajtószabadság, — pedig „még azokat se bőr- 
tönözték be eddig, akik magát a királyt láthatóan m eg
sértették." A most divó magyar sovinizmus a magyar 
sajtó történetét foglalja magában. A magyar hírlapok 
mérgesek a nemzet nevében, fonyegotnek a nemzet ne
vében, káromkodnak a nemzet nevében, de — verekedni 
nem tognak a nemzet nevében s forradalmat nem csinál
nak a megtámadott alkotmány védelmére, amely alkot
mányt különben 3ö év óta folyton megtagadtak a nem
magyar nemzetiségekkel szemben, tehát Magyarország 
ukóinak abszolút többségével szemben I"
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Karácsonyfaünncpélycl azonkívül gazdagon díszített karácsonyfát állított fel 
számukra s végül bőkezűen megvendégelte őket. A 
leányok öltözetének az elkész tése körül különösen

. . .  , ! Bercnyi Zsignwndná, Raszlavik Kálmánná, Rilui Kdrolynitanúi szervezete az egyedüli. 1 . . .  , . . ,,
’ | és Vili inai Adolf ne fáradoztak. A szép ünnepélyen a
1 ' lvi_j helybeli áll. isk. gondnokság elnöke: Suagcr Ferenci ur

......... ". ........................... . . . . . .  nejével, a tantestület s nagyszámu közönség vett részt.dékünkön alig van szocziális mtézmenv. mely erezlietobh ^  ;
. . . . , , . ' . , -. 10  20-án a helybeli izraelita noegyesulel valaszt-nyomokat hagyna s sikeresebben at'a.lalua asm ml, , . . . , .

1. A Turóczvármogyei jótékony nőegylet.
Vármegyénk e tá 

talán, amely folyton fokozódó aktivitásával túltesz min
den más társadalmi szervezetünkön s messze

nyomokat hagy
mely a jómód és a szegénység k-i/t valóban tátong, 
mint a turóczi nöegylct.

Ezen örvendetes benyomásokkal hagyta el min 
den filantróp Turóczvármcgye székhazát deczember 16-án, 
melynek dísztermében kezdődött e napon délután 2 óra
kor a jótékony nőegylet karácsonyfaiirnepélye. Óriási 
karácsonyfa ragyogott a terem közepén, o■simításig meg
rakva czukoi- ésesemegedisszel, in- :lette a terem egész 
hosszában elhelyezett asztalokon üti csomag, mindcink
ben mérték szerint szabott pompás, meleg posztóból  ̂
készült téli ruha, czipö, meleg kendő vágj’ téli kabát, 
hegyiben egy-egy papirzsák megtöltve alma, dió, szent
jánoskenyérrel, megadva a módját ezüstös-aranyos 
czukorkákkal. A sok didergő, szegény, árva örömét ekkora 
halomba a leggyöngédebb női buzgalom gyűjtögette 
össze; másfél hónap kitartó munkája eredményezte e 
szép sikert, mely munka élén a nőegylet elnöke : Justh 
Ferenczná Batthyány Mária grófnő állott, ki maga is 
bőkezűséggel járult hozzá az anyagi és erkölcsi siker
hez. A gyűjtést Turóczszentmártonban Erdödi Györgyéé 
és Reöthy Vladimirnc, a vidéken Mirháik Gyuláné és 
Somogyi Gézáné egyleti tagok végezték, bekopogva min
den házba, hol a feleslegből 1--2 fillért, koronát remél
hettek a humánus czélra. Hogy mily eredménnyel, arról 
számot ad a részletes kimutatás, melyet lapunk — tér- 
szüke miatt — a jövő számban fog hozni. 5Ö7 korona 
gyűlt igy össze, melyből faradhatatlan munkássággal, 
saját keze szabásával, varrásával az egylet érdemes al- 
elnöke, Reviczky Istvánná varázsolta elő a sok ruhát, 
szerezte be a sok ajándékot és diszitette a karácsony
fát, melyben Reöthy Vladimirné és Erdődi Györgyim 
voltak buzgó segítő társai. Csakis igy érthető, hogy 
66 gyermeknek jutott ruházat és ezen felül 15U korona 
készpénzsegély, melyből 50 koronát juitatott az izraelita 
iskola szegényeinek, 5—1U koronányi pénzsegélyt szá-

■ Hiánya jelenlétében szintén 5 áll. iskolai növendéket 
ajándékozott meg teljes meleg öltözettel s azután meg- 

_ | vendégelte őket. E nemes tett létesülése különösen 
Friedmann Mámé s Wachsbergcr Li/iótné úrnőknek az 
érdeme.

Ugyancsak jóleső örömmel jelenthetjük, hogy a 
rutíkai vasúti vendéglős, Klein Ferenci ur, az előbbiekhez 
hasonló, nemesen érző szivének bizonyítékát adta azzal, 
hogy az ősz folyama óta 6 isk. tanulót ebéddel lát el.

Fogadják a szegény iskolások e neineskeblil barátai 
e jótéteményekért az áll. isk. gondnokság ez utón is 
kifejezett köszönetét s teljes elismerését.

H Í R E I N K .
Főlspánviltozás a szomszédban. Osztmtnczky 

Géza, TroncsénváriiH'K.ie. lői.vpánja. i liivataloskodása 
aluli kiválóan jelen ős érdemekül szerzett, ezen állása 
alól felmentetvén, helyűbe Baross Gyula dr. budapesti 
Ítélőtáblái biró neveztetett ki. Os. roluezky. Géza volt 
főispán már el is biiesuzot! a a-/.tikártól, amelynek nevé
ben Schicertnnr alispán ne-náiMl a főispán érdemeit 
méltán}oló lelkes beszédet.

Kinevezések. A V .'.IS és közoktatásügyi in. 
kir. miniszter birchmayer Győző znióváraljni áll. tanító
képző intézeti segédlanart, jelenlegi állomásán való meg
hagyás melleit, rendes tanárrá; — Maryittay Antal oki. 
középiskolai megbízott — tanárt, pedig a znióváraljai 
laiiilóképzö intézethez scgédlanúrrá nevezte ki. Demeter 
Józsel és iJ j. Józsa Mihály tiiróc/.s/.oiiliiiártoni állami 
polgári iskolai tanárok rondos tanárokká lettek elő
léptetve.

Uj biró. 0  Felsége a király Koloséi/ Miklós kir. 
alléról, aki legalább a Kúriához tanácsjcgyzőtll volt be
rendelve, a giralti kir. járásbírósághoz járásbirúvá

tarsusa 
eiöadá. 
F. M.

jotcKony czelu színi; 
til"lme felerészben

mos nyomorgó szegénynek; egy sülten szegény özvegy- nevezte ki. Koloséi/ Miklós liuzamosb időig volt Turécz- 
asszonynak 6 gyermekét ruházta fel teljesen a nöegylet | szentmártonban albiró. 
ez alkalommal.

Mindez megható keretben, szép ünnepséggel a 
megyeháza dísztermében folyt le, mely délután 2 órakor 
zsúfolva volt már közönséggel felekezeti és osztálykü- 
lömbség nélkül; ott láttuk a nöegylet csaknem teljes 
választmányát Justhné elnökkel az élén, a megyei tiszti
kar számos tagját Beniczky Kálmán alispánnal, sok 
állami tisztviselőt családjaikkal, Justh Ferenci ország
gyűlési képviselőt stb. A felsegélyezett gyermekek a 
helybeli ág. ev. iskola részéről Melicskó János tanító, 
a róm. kath. iskola részéről Wdoíika Károiy tanító és 
az állami iskola részéről Wunder József igazgató veze
tése alatt foglalták el a számukra föntartott helyet.

Az ünnepélyt Reöthy Vladimír, az egylet jegyzője 
nyitotta meg, ki szives beszéddel üdvözölte az egylet 
érdemes elnökét, köszönetét mondva egyszersmind neki 
azon buzgalomért és áldozatkészségért, mellyel a kará
csonyfaünnep fényét és bensőségét biztosította. Erre egy 
megható karácsonyi énekszám következett, mit Wunder 
József állami elemi iskolai igazgató vezetett harmónium 
kísérettel. Most előállott Wunder Irmuska, ki a hallga
tóságot könyekig megindította kis beszédével, melyben 
az apró világ nevében megköszönte szegény és elha
gyott kortársainak felruházását; beszéde végeztével szép 
csokrot nyújtott át az elnöknönek, ki a figyelmet szerető 
csókkal és díszes imakönyvvel viszonozta. Egy újabb 
karácsonyi ének hangjai mellett megindult a ruhakiosz
tás és a gazdag karácsonyfa leíosztása, Justh Margit 
és Kontsek Elina kisasszonyok közreműködésével.

A Hymnus hangjai zárták be az ünnepélyt, melyet 
a közönség felállva együtt énekelt az örvendező gyer
meksereggel. Végül Reöthy Vladimír jegyző megköszönte 
az elnöknek és alelnöknek a részvételt, közreműködést, 
a gyűjtő és adományozó tagoknak a fáradozást és ada
kozást ; szavait a gyermeksereg hálás köszöntő éljenzése 
követte, mialatt a közönség és a gyermekek a legna
gyobb rendben szétoszlottak.

II. Ruttkán.
Ruttkán az elmúlt hét az emberbaráti szeretet, a 

humánizmus gyakorlásénak hete volt. F. hó 17-én d. 
u. 2 órakor a kassa-oderbergi vasuli főműhely mii- ás 
mozdonyvezetőinek asztaltársasága, Perlzweig J. helybeli 
ékszerésszel élén, az áll, elemi iskola 20 tanulóját tel,es 
téli öltözettel s lábbelivel látta el 300 korona értékben,

Vármegyei közgyűlés. F. hú 30-án délelőtt 10
órakor, a váimegy cliáza. nagy terűiében larta lik  meg a 
rendes .éli közgyűlés, melyre u lárgysorozatos meghívók 
m ár kiliocsáltatlalc.

Református isteni tisztelet. Sedivi László, a 
nyitrai református egyház lelkésze, a folyó hú otj á„ | 
ismételtén ellátogat Turóczba, mely alkatommal, a mon
dott ti-'p délelőttjén a vármegyeház nagytermében egt- 
liázi beszéddel egybekötött isteni tiszteletet tart.. Ugyan 
az nap délutánján pedig Hurikéra látoga* el, bel az állami 
isko'a egyik letétében részelteti híveit a vallás gyakor- 
1 pában.

— Színi előadás Znióu. A
a jövő ev január lm ü-.in 

rendez, melynek íi.s/tu jöv 
E. javára. I 

pari javara iqrdiuuiilt, 
czimtl bohózat. Az egyes szerepüket a következők /ál
lattak el: H.iriollay Károly — Szarka Lajos ur ; Lili, a 
ti telesege - Szarka L-ijosné úrnő; Eszter, a Lili nagy- 
mamaj.i — Moyzes Miklósáé úrnő; Zsuzsi, szobaleány — 
Gtró Margit k. a. ; l’éntek Tóbiás — Margittal Antal 
ur: Budollay Karcsi — l'irvy Endre ur; C.sopoki, fő- 
kortes — S/.ibner Gyula u r ; Beke Antal — Sebő 
Ago-őui, int iiiiv. : l’upponlieiin — Halmos Péter, int. 
nov. ; Bolhás — Kmettiy Ernő, int. növ. ; Kereszlnry — 
llorváili Gyula, int. nőv.; Csonka — Számuely Vincze, 
int. növ. Az igazán kedélyes mulatság után vágyók 
ügyeimet újból felhívjuk a hirdetett előadásra.

UJ ogószségtantauár. L)r. Androvich Sándor 
lótprónai orvos, aki csak nem rég szerezte meg a kolozs
vári egyetem en a liszli orvosi képesítést, most a buda
pesti egézségtantaiiári kurzust végezte ol és nyert 
középiskolai orvosi es evézsé-gnuiianári képesítést,

Ellenzéki szervezkedés Turóczban, A f. évi 
deczouibcr hé * ara tervez- ti, de elmaradt stiibnyalllrdöi 
népgyltlésl ina egy bele tartollák meg. Erre a gyűlésre 
Molnár és Okolásai,yi képviselők is megjelentek Koadcsik 
rákospalotai evangélikus pappal, aki mint lót szónok 
ki.-éri a képviselőket. Gróf Baiyovszky képviseld mm 
érkezett meg. A délutáni gyorsvonattal érkező képviselő
ket DraskOczy Árpád v zeiéscvel bandérium logadla. A 
népgy ülést leírta Kálmán, a stiibnyalllrdöi függetlenségi 
párt elnöke nyitotta meg, üdvözölve a megjelent kép
viselőket és a polgárságot. Majd Okolicsdnyi képviselő

umiidoli lelkes beszédet, a függetlenségi őszinél; mellett 
való kitartásra buzdítva a hallgatókat. Itoszéltok továbbá 
Molnár képviselő és Kontráik és (Iliitek ivállkófalvi 
birtokos, az utóbbiak tótul. I dvöziiltoa gyűlést a szucsáiiyi 
kerület függetlenségi páll is, melynek tagjai a párt 
elnökének vezetés vei jelenlek meg. A népgyttlés után 
a kőház épületben asztalhoz tiltok a vendégek és vendég
látók, almi számtalan íolköszöllld hangzott el. A gyűlés 
különben rendben folyt le. A képviselők ■Slnhnyafltrdöről 
az esti 7 órai vonallal Zsolnán át Budapestre utazlak.

A folsöturcsekl tüzkárosnltak Budapesten.
Az a küldöttség, mely a lelsduircseki íllzkárosiiltak meg
bízásából, érdekeiknek tolmácsolására választatott, eljárt 
megbízatásában. A küldöttséget, amelyet Katnshi Isi vén ve
zetett úgy az államvasutak igazgatója, mint V'öriis keres
kedelmi miniszter a legszívesebben fogadtak, meghallgat
ni k az előadott kérelmet és mind Hol tón ígéretet tettek, 
hogy az ügyet .személyesen fogják tanulmányozni és nzt, 
nemcsak az igazság, hanoin a méltányosságnak mog- 
felolöleg is elintézni. Vörös kereskedelmi miniszter csak 
a kihallgatást kérő folyamodványból értesült a károsultak 
ügyéről; ő is a legnagyobb érdeklődést tanúsította és 
addig is, inig az ügy elébe kerülne, jelentékeny kedvez
ményeket biztosított a tűzvész által sújtott szegény 
lakosságnak.

— Főigazgatói látogatás. Schack Béla dr., a felső
kereskedelmi iskolák kir. főigazgatója, (. hé lit éii és 
ifilán meglátogatta a luréc’.szoiitmárloni állami felső 
kereskedelmi iskolát. Meghallgatta az egyes osztályok
ban a tanulók feleleteit, majd a tanári, testülettől érte
kezletet fartőit, amelynek befejezésével teljes megelége
désének adóit kifejezést.

— Magyar Olvasókör Turcseken a múlt vasár
nap tartotta közgyűlését, amelyen tisztikarát, újból meg
választotta. Elnök lelt Skrbek Károly tóerdész, titkár 
Pletrich János állami isk, igazgató, pénztáros Bépási 
Miklós vasúti állomásvezotö. Az olvasókör a tél folya
mán összejöveteleket fog rendezni a társasétól eme
lésére.

— Szlnielőadások Ruttkán. Szilveszter estén két 
műkedvelői szinielöadás lesz Ruttkán, A vasúti altiszti 
kiír az I II, oszt. vasúti étteremben előadja a „Túri 
Borosa" czimtl népszínművet, a Rund-féle helyiségben 
pedig az iparosítják tartanak színi előadásukkal cgybe-

ütött Szilvosztcr-osiét, melynek főpontját „A 80-as szám" 
czimtl, erősen szocziálista izü darab képezi.

— A tót néppárt. Ez az uj párt, moly most a 
I Felvidéken kíván terjeszkedni, a következő olőzményck- 
! nek köszöni létét: A néppárt rossz néven vette Szkicsák- 
tol, hogy nyíltan hangoztatta a nemzetiségi törvényt. 
Erre Szkicsák azt telelte, hogy ö a néppárt eredeti 
programijának alapján áll, melyben az anyanyelv

| védelme is bent foglaltatik és hogy ö nem akarja meg
csalni a népet, mely öt képviselővé választotta. Erre a 

. j néppárt azt kivánta Szkicsáktél, adja írásban, begy a 
magyar néppárttal egy ütt harczol a nemzoliségek ollon.

n jó vár. tjei működve.Öi eirt >v>*l<l«sák nem irta alá és igy megszűnt a néppárt
ingja lenni. Ebből a nemzetiségi lapok szerint az is 

; következik, hogy a néppárt, többi tagjai harczolni fog- 
híréiben pedig a kópezdei szia- i 11 101 ">'clv jogainak érvényesülése ellen. Vagyis a 
Előadd . , keríti a „AVer-,konok* I m I'1’'"'1’ c!,irvo réK> álláspontjától, nem bírhatja többé a

tótok bizalmát, akik csalatkoztak benne. Azért a lótok 
legokosabban teszik, ha hátat fordítanak a néppártnak 
és fölkarolják a tót nemzeti pártot, mely egyedül telel 
meg a lót nép fajilngos politikájának. Ez a párt ina egy 
hete Zsolnán tartott gyűlést, amelyen úgy a tét túlzók, 
mint a néppárt részéről is sokan jelenlek meg.

-  Egy pánszláv ügyvéd fegyelmi ügye. Kabina 
Ferenc/, békásmegyeri ügyvédet egy lót nyolvü lapban 
elkövetett, osztály-gyűlölet re való izgatás s.íjlévctségoért 
a budapesti osküdtbiréság két Ízben is elitébe, összesen 
négy havi állainfogliázra. Ezt az Ítéletet az osküdtbiré
ság közölte az ügyvédi kamarával. A kamarai ügyész 
vádat emelt Kabina ellen fegyelmi vétség miatt. A kamara 
tégy ebei bírósága Kabinét tíz ügyvédség gyakorlatától 
bárom hónapra leendő felfüggesztésre ítélte. Ezt az 
ítéletet a kir. Kúria is jóváhagyta.

-  Stubnyafürdőn a „Zöld tükör" fürdő minden 
vasárnap és csütörtökön az egész télen át fütve van.

-  Seprőgép Etptészentmlklóson A modern 
technika vívmányai ugyancsak gyors tempóban nyernek 
alkalmazást Liplészentiniklésun, altul nemsokára seprő
géppel lógnak a város tisztántartásáról gondoskodni. Ezt 
olvasva, eszünkbe jut, hogy nálunk is lenne mit söpörni, 
különösen a megyeháza elölt elterülő téren, ahol napokig 
láthatók — a vásárosok ‘által emlékül hagyott szemét. 
L»o hát nálunk csak a ndrodnie politikáról folyik a 
községházán a tanácskozás és nem arrról, hogy a város 
emelkedjék.



F e l  v i d é k i  H í r a d ó
— D] kOOSlpOSták. A jelenleg gyalogjárótok által 

Kézbesítőit postákllhlomények szállításának gyorsítása 
érdekében a kereskedelemügyi m. kir. miniszter a 
pozsonyi kereskedelmi és iparkamara felterjesztése foly
tán. kilátásba helyezte, begy a gyalogjárótoknak a 
lehetőséghez képest kocsijáratokká leendő átalakítása 
iránt megfelelően intézkedni fog. Azok a községek tehát, 
amelyek az újonnan rendszoresitendő kocsipostákból a 
maguk részére is kérnek egyet, forduljanak mielőbb 
kellőleg indokolt beadványban a postaigazgatósághoz.

— Szívműködésünk tudvalevőén a legfontosabb 
folyamat, mely losti szervezetünkben végbemegy. A 
szivbotegok hiros Nauhoim ÍUrdőjénok főorvosa egy kis 
fl'z.etkében, melynek a ozime: „Emlékirat az alkohol és 
kávé élvczelmérges hatásáról" ezer osetben szerzett 
tapasztalatai, valamint más orvosi kapaczitások kísérletei 
alapján, igen érdekesen mutatja ki, hogy a forró füldővi 
kávé kettőin nevezőin méreg anyaga által a szívnek 
veszedelmes, sőt. mondhatni legveszcdolmesebb ellensége. 
Nevezetesen a koffeinek azt a sajátságos hatását, mely 
nssnn bár, do a rendszeres kávéélvozet folytán elkerttl- 
liollonltl, szivgyengoséggel cs szélbUdéssel kisérvo, sziv- 
izouitégulást és bénulást idéz elő, különösen végzetes
nek jelozhető. Ez ellen, mint legbiztosabb óv- és ellen
szert, úgy lonlnevnzelt szivorvos, valamint dr. űrben 
Zeigmond is, a „Die Gosundheit" czimlt folyóiratban a 
Kathroiner félő Kneipp-malátakávét ajánlja, amely jó 
izlieli veszteség nélkül, mint bőséges pótlék a babkávé 
hoz a szívre ható káros befolyást csökkenti, sőt teljesen 
inogsz Unt éli. De, mórt egyedit! ennek sajátos a babkávé 
íz, a Kathroiner b le Kneipp-malála kávé minden forró 
égövi kávé hozzáadás nélkül is kitűnő kávéitalt nyújt 
mely évok óta használatban van és mindenütt kitünően 
bevált.

— Antidol a legjobb gyógyszer: fejtájás, ideges 
fejfájás és nátha ellen. A szórt nőm kell bevenni, néhány 
csepp a tenyéren eldörzsölve s használati utasítás szerint 
belélegezve, azonnal megszünteti a bajt. Sok ezer ember 
használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 
ismerőseit: hogy basznál-e már az Antidol-t, amely 
nagyszerű hatásáért arany éremmel lett kitüntetve. Égj 
ttvegecske ára 1 korona 20 fillér ér 35-ször mulaszthatja 
et vele fejfájását. Kapható Gazdik János gyógyszeres? 
urnái Kőrmöczbányán.

Felelős szerk. BERECZ OYUUfl. —  Főm unkatárs DUG0V1CH TITUS.

Csekély haszon! Nagy forgalom!

Karácsonyi és újévi

ajándékok
Q a g y  v á l a s z t é k b a ! ) !

Fali>, inga- $$ zsebórád arany- 
is  ezüst IH$zereH, Valődi ezüst 
és Hina-ezüst tárgyait; ödeon- 
gramraofonoKv temezeHHel együtt.

TESZÁK S. ÓRÁS ÉS 
ÉKSZERÉSZ

l

TURÓCZSZCNTMÁRTON. 
T T ~ i " l

■t - t
. 1 . 1 ■ 1 ■ 1 ■ 1 ■

Kakaó éa osokoládó kedvelők figyelmébe:

f  f
4

Hoff d á n o s - f á lo

ndol-Kakao
. a logosekólyebb zfiirtartnlmu, azért Igen könnyén 

emészthető, soha sem okoz székrekedést, mind- 
azáltal ritka finom ize mellett kiválóan oloaő.

V aló d i oBakla 
Hoff J&nos

n é v v e l ée  a a  o ro sz lá n -v ó d je g y g y e l.

Csomagok k lU kgr. 00 fillér
* * */s * 6 0  •

>  M in d e n ü tt  k a p h a tó .

74 kitüntetés. 
6 állami érem. motorgyár r. t.

10,000 motóp
a legtelje
sebb meg
elégedésre 
szállítva.

(ezelőtt Hitte) fióktelepe:
6 E L L É R T  K S N Á C Z  T Á R S A

Telefon 12-91.
Benzinmotórok, légszeszmotórok, nyersolajmotórok, 
szesz- (spiritusz) motórok, aczetylenmotórok. Benzin- 

lokomobilok cséplésre.

Szivógiz (generátoros)- motórok a legmodernebb és 
legtökéletesebb, beigazoltak a legolcsóbb üzemet 

nyújtó erőgépek.
M a l in  világszerte elismertena leg- a r e z n a i  ttiOIOr kitünőbb gyártmány. Kipró

bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból 
a legszolidabban és a legpontosabban készítve. 

Te v \Á r  I Sok évi használat után sem szorul repara- 
J A U 0 $ !  furákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése 

egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek, 
f iú  a . f f v t l l  üzemben megtekinthetők
i i r C Z u a l  R lO lO rO a  számtalan iparvállalatban 
és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
gyárakban, famegmunkálásnál, íaapritásnál, vizemelő 
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák

ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes üzemberendezések (malmok, gazdasági üze
mek, körlömü-szerkezetek stb.) szakszerű szállítása. 
Felvilágosítások, költségtervezetek készséggel adatnak.
Messzemenő jótállás! Kedvező fizetési feltételek!

E z 'i)
C z á g t r ' k ü Q  

ISipttri)! 
iD 'g  a 

b o lto k a t,

ro 'ly tk b t l)  
csak  

Slpgcr  1 
varró g ép eket 
árú & itacak-

Singer Co. varrógép r. t.
Z s o ln a , K ö rté r  14.

Ö 5 5 z e $  c s e m e g e  á n i K ,  
d i l i  g y ü m ö l c s ö d

a  legfiootpabb és fr is s  ip ipőségbeo. to v á b b i

valódi Battle Axe rum, orosz és kinai tea,
angol- *s franczla tcasülítnányeK, 

bel- is  Külföldi UKöröK.
F r a n c z ia  é s  m a g y a r  p e z s g ő k !

! V U e d’f t j t i  spnm ante p a r té it ,
M on n ét), Cznba pnrozier $sJ|oyal Cognac
I SCHWARCZ KÁLMÁN

fűszer- és csemegeheresheilésében kapható.
P o n t o s  k i s z o l g á l á s i  J u t á n y o s  á r a k i

Irodaáthelyezés.
Jelentem, hogy ügyvédi irodámat a 39-ik 

számú házamba helyeztem át. — Ezen házam 
szomszádságában vételre kinálok egy szép bel- 
telket.

Turócszentmárton, 1905. november 28-án.
P r. F?rdii)ai)dy Bála

ügyvéd.

N a g y  m a r a d  é k v á s á r !

Occasio! A  Qagy V á ro s o k  nyiq tájára  
a z  IdáQ Qagy

Occasio!

Karácsonyi Vásárt
reQdczck, ipc ly  alkalonynyal az  öSSzeS ra k tá ro q  levő  czikkek  

tctcrqcScQ le s z á llíto tt árakoQ  fo g q a k  clárOsíttatQ i.

Szén Kitűnő alKalma) a t. VeVöKözönsőg figyelmébe ajánlom.
/

B in d fe ld  Á rm in .
N a g y  m a r a d é k v á s á r !

Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak czement- mely a Magyar Mérnök és Építész Egylet által megszabott normáliákat

fyóra Gurahonczon szállít lassan vagy gyorsan kötő PORTLAND-CZEMENTET, 70—8070-kaí felülmúlja. Továbbá elad saját rendszere szerint készült 
ZABADALMAZOTT HORNYOLT CZEMENT-TETÖCSERÉP GYÁRTÓ GÉPEKET, melyekkel tetöcserép-szükségletét fakereskedők, vállalkozók, gazdálkodók 

házilag állíthatják elő. — A készítés, pár nap alatt megtanulható, a gépek hordozhatók, a cserepek szabályosak, könnyűek, jól fednek és nagy szilárdságuak.
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B iz to s í ts d  é le te d e t !

AZ ANKER biztositó társaság
Magyarországi vezérképviselöség:

Budapest ,  VI., Deáh- fér ,  6. f lnker -udvar .
Vagyonállapot 1904. deczember 31-én

164-5 millió koroiya, melyből Magyarországon 
25 millió korooa van elhelyezve.

Olcsó dijak! "göj Méltányos feltételek!
1905-ben B. osztalékterv szerint a befizetett dijak arányá
ban az évi dij 27' " "-ig emelkedő nyereményosztalék fizet

tetett ki készpénz’ben

Wix JKíitsa
liszt-, fűszer-, csemeí

7urícz5zviittttártí«

B T  Előnyös gyerm ek ős v eg y es  tök eb iz to sitá so k .
Prospektusok kívánatra ingyen.

Turócz szentmártonbanT S t e í l i e r  S a i l l U .

B iz to s íts d  é le te d e t!

liszt-, fiiszer-, csemege-, bor-, szeszesital-, 
kókuszzsir-, Üveg-, és porczellánraktára. —

A b lak ü ve g e  z é s e k ,  éŝ flikrífkí
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

Jó itSÍKp Clipé'l
r| ^ 4  nagy Választóban olcsó ^  
S * .  =  árakon csakis =

k l e i n  s z .  divatáruimban
Turóczszentmártonban kaphatók.

A Linim ent C apsici comp,,
i  lorgoiy-faii-Expeller pitiéin

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
máz több mint 36 ér óta legjobb fájdalom- 
etillapító ezernek bizonyult kdszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsölés- 
képpen használva.

Figyelmeztetés. Silány hamiaitványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk el, a mely a 
„Horgony41 védjegygyel es a Rlebter ozég- 
j egy zéssel ellátott dobozba van oeomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 f. ét 
3 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Tűrik 
József gyógyszerésznél, Budapesten.  

Blchter gyógyszertára 
„Arany oroszlánhoz*’, .Prágában.

Ellaabethstrafiac 6 neo. Mindennapi •létküldés.

Akármit is mond, mégis
=  legszeb b  ős legalhalm usulil] =  

h orácson y i ős újévi a ján d ék  agy
sáöü ión vl: n !

fi Felvidéki Fén yk őp n agy itó  M iiin tézet, 
i S i ó L a S T C I N E R  L A J O S  

Turóczszentmártonban,
koszit: pasztell, aquarell és olajfest
ményeket, valamint photoemailképe- 
ket a legolcsóbb árak mellett remek 
kivitelben. Nagy választék: világi és 
szent képekben, díszes keretekben 

és terrakotta szobrokban.

'TT* Mindezek megtekinthetők
Cziiisr Albert d ivafáru liazáb iin

T uróczszentmártonban.
Életnagysága kép2 50írttól följebb.

TESCHEN

tktínssi B rauner Hirsch.
W  R  m a g y a r o k  t a l á l k o z ó h e l y e !  ' W

GAÁL ENDRE szállodás
volt főpinezér Turóczszentmártonban és Stubnyafürdőn.

jT iag /a ;’ K onyha. W@t jYiagyar boroH.

a

- >

NAGY KARÁCSONYI VÁSÁR 
M O S K Ó C Z ! F E R E N C Z N É

r w

c KONYVKERESKEDESEBEN
TURÓCZSZENTMÁRTON

J

Remek újdonságok díszműárukban. 
Diszmüvek, könyvek , levélpapírok, 
zenemüvek, hangszerek, beszélő és
zenélő gépek, fényképező gépek, 
fényképalbumok, emlékkönyvek stb.

K iR c lA n j la jd o n o s : Ooskónnl Ferenouné. Magyar Nyomda TurócuiuntmártoOi
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