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Előfizetési a rá k ;

Egész év re 8 korona 
Fél évre 4 korona 
Negyed évre 2 korona 
Egy szám á ra  20 fillér 

N yilttér so ra  40 fillér

H irdetéseket felvesz la
punk k iadóh ivatala  és az 
Á ltalános Tudósitó  Vi
déki lapok központi h ir
detési osztá lya B udapes 
VII., E rzsébc t-köru t 41.

A bizottsági lagVálasztáscH előtt.
Ismét politikai küzdelmek előtt 

állunk.
A magyarság az elkövetkező héten 

ism ét összem éri erejét a nemzetiségi 
pártéval. Ennek a küzdelemnek az 
eredm énye fogja megmutatni, hogy a 
várm egye nagyközönsége kiket tart 
érdem eseknek arra, hogy e nagy és 
szép históriai múlttal biró vármegye 
ügyeit vezessék ?

Azok-e, kik minden időn át, jó és 
balsorsban igaz, őszinte és tántorít
hatatlan hívei valának e négy folyam 
által átszegett ország egységének, 
kik fenntartani, megőrizni és istápolni 
akarják azt a testvéri kapcsolatot, 
mely a magyarságot, a Kárpátok alján 
élő tótsággal egy ezredéven át egybe
kötötte, kik ennek a jóravaló népnek 
boldogulását itt kívánják látni atyáik
tól öröklött favázás házaikban, vagy  
azokat, akik fejüket egyében sem  
törik, minthogy ellentéteket támasz- 
szanak az országban lakó nem zetisé
gek közt, kik külső segítséggel akar
ják megbontani az ország alkotmányos 
egységét, kik pillanatnyi sikerekért ké
pesek a tót nép nyelvét is odadobni 
áldozatul saját önzésüknek, áldozatul 
dobni minden ellenszolgáltatás nélkül 
azt, mit a magyarságtól féltenek és 
amiért a nép gyöngéire támaszkodva, 
ellenünk élet-halálhareot hirdetnek.

Csodálatos, hogy ez a józan nép 
nem lát át a szitán s mintegy meg- 
büvölve, hagyja magát járszalagon 
vezetni néhány fiskális által, akik 
épp úgy megnyuzzák őket, ha alkal
muk van rá, mint ahogy megnyuznak 
másokat, azzal a különbséggel, hogy

De hiszen lesz ez még máskép is!
Mi mégis, dacára az elfajult viszo

nyoknak, teljes hittel, teljes önbiza
lommal nézünk az elkövetkezendő  
választások elé, mert igaz m eggyő
ződésünk az, hogy vármegyénk lakos
sága nem vesztette el a múltban is 
annyiszor megmutatott józan és bölcs 
ítélőképességét és most sem fog má
sokat bizalmával megtisztelni, mint 
azokat, kiket a mi pártunk, a magyar 
párt fog jelölni vármegyénk ügyeinek  
vezetésére, mert csak bennük, és 
kizárólagosan csak bennük lát bizto
sítékot arra nézve, hogy a vármegye 
nagy tradícióihoz hívek maradnak, 
hogy e vármegye ügyeit legjobb be
látásuk, igaz meggyőződésük szerint, 
a lakosság gazdasági és kulturális 
igényeinek szem előtt tartásával v e 
zetik és oldják meg.

A kötelességteljw dtés elől azon
ban, ha a teljes győzelm et biztosítani 
akarjuk, bármi nehézségekkel, bár
mely fáradalmakkal legyen is az össze
kötve, nem szabad elzárkóznia senki
nek, főkép pedig a községek, a nép 
vezetőinek nem, hacsak a választás 
kim enetelét nem tekintik m ellékes 
kérdésnek.

Ezt pedig igaz magyar, a nemzet 
nagy érdekeiért hevülö szív nem te
heti! Ha mégis ezt tenné valaki, vagy 
ha önérdekből visszavonást támasz
tana, ne számítson többé a nagykö
zönség becsülésére, mely tetteink  
felett ítélkezni hivatva van.
- Ne feledkezzünk meg őseink ama 

magasztos erényeiről, mely bárminő 
mostoha körülmények közt is egybe- 
forrasztá a lelkeket, ha a látóhatáron 
közös veszedelem  árnya kisértett.

A nemzetiségi urak törekvése  
ellen a magyarság közös veszedelm e  
ellen sorompóba állani, a legelsőtől

a legutolsóig, mindenkinek egyaránt 
szent és elengedhetetlen kötelessége. 
Aki pedig a haza iránti kötelességét 
bárminő m ellékes érdekből nem tel
jesíti, az nem polgára, vagy legalább 
is nem oly polgára e hazának, aki 
polgártársainak becsülésére, szerete- 
tére és tiszteletére számíthatna.

Mutassuk m eg tehát, hogy mi nem 
vagyunk azok közül a pipotya száj
hősök közül valók, kik csak az aj
kukon hordják a hazaszeretet szent 
eszm éjét, de ha cselekvésre kerül a  
sor, akkor sem maradunk hátrább 
elődeinknél, kik nagy lelkesü ltséggel 
és nagy áldozatkészséggel mindenkor 
megakadályozták azt, hogy várme
gyénk piros posztós asztalai körül a 
nem zetiségi urak nemcsak túlsúlyra 
nem vergődtek, de ott alig számot
tevő számban foglalnak helyet.

Polgárok 1 Pöl a szivekkel 1 
*

A választások határideje a kővetkező;
a) Felsöstubnyán: Folyó évi november hó 

25-én. Választási elnök Holbay Lajos, pót
elnök Brilll Adolf. A bizottságból kiesik 
Höhenrieder Gyula. Jelölt Brilll Adolf.

b) A 8tubnyafürdöi kerületben : november 
hó 26-án. Elnök Zdborszkt/ Adolf, pótelnök 
Galanda István. A bizottságból kiesik Boros 
Béla dr. és Erdödi György. Jelölt Erdödi 
György és Janovjdk Károly.

c) A szklenói kerületben: november 27. 
Elnök Zorkőczy Tivadar, pótelnök Pdlesch 
János. A bizottságból kiesik Turek Károly. 
Jelöltünk Turek Károly.

d) A turócszentmártoni kerületben: nov 
27-én. Elnök Lax Adolf (lr., pótelnök Bláho 
Samu. A bizottságból kiesik dr. Ferdinándy 
Béla és Kucharik Samu.

e) A jeszeni választókerületben: nov. 25. 
Elnök Zdthureczky Imre, pótelnök Timko 
Gusztáv. A bizottságból kiesik Jeszenszky F. 
Arnold és Jeszenszky G, János. Jelölt Jeszenszky 
F. Arnold és Jeszenszky G. János.

í) A kostydni választókerületben : no z6. 
Elnök Dugovich Titus, pótolnék Akantisz ö .

ezeket a félrevezetetteket, a za tú 
naáu slovenöinu szent nevében.

Szénásy Gyula, különleges női ruhakelmék áruháza, Budapest—Páris.
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy ezidei kiváló szép és dús

ilasztékban levő . „ „
Ő S Z I  É S  T É L I  R U H A S Z Ö V E T E K

izárólagos eladásával Turócszentmárton és környéke részére L A N 3  11. É S  P I A  turóc- 
zentmártoni céget bíztam meg. nevezett oóg minden vásárlási kényszer nélkül (vidékre 
s) bemutatja mintáimat. -----R í'.
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A bizottságból kiesik Beniczky Kálmán. — 
Mivel azonban e választókerület kiegészítése 
folytán e kerületben két bizottsági tag lesz 
választandó, jelöltjeink Beniczky Kálmán és 
Thomka Ferenc.

g) A szucsányi választókerületben: nov.
25- én. Választási elnök Újhelyi Attila, pót
elnök Jelinek Bertalan. A bizottságból kies
nek Haas Simon dr. és Lenesé András. Je
löltjeink Haas Simon dr. és Lenesé András.

k) A neczpáli választókerületben : nov. 26. 
Elnök Rakovszky Iván dr., pótelnök Reindl 
István. A bizottságból kiesnek iíj. Justh 
György és Bulyovszky Simon. Jelöltjeink iíj. 
Justh György és Bulyovszky Simon.

i) A priekopai, illetve a ruttkai választó
kerületben: november 27-én. Elnök Dávid 
Ferenc, pótelnök Judik  András. A bizottság
ból kiesik Saager Ferenc. Jelölt Saager F.

j) A prihéci választókerületben : november 
hó 25-én. Elnök Klimé Vilmos, pótelnök 
Rakovszky Iván dr. A bizottságból kiesik 
Ruttkay Béla és Thomka Ferenc. Jelölt 
Ruttkay Béla. Thomka Ferenc, mivel Tarnó 
község a kostyáni kerülethez csatoltatott ezen 
kerületben lépett fel.

k) A ruttkai választókerületben : november
26- án. Elnök Ruttkay Sándor, pótelnök Re
viczky Kálmán. A bizottságból kiesik Reviczky 
Kálmán. Jelölt Reviczky Kálmán.

l) A turáni választókerületben: nov. 27. 
Elnök Újhelyi Attila, pótelnök Jelinek Bertalan. 
A bizottságból kiesik Jelinek Bertalan, Rántó 
József. Jelölt Jelinek Bertalan és Rántó József.

m) A jaszenovói kerületben : november 25. 
Elnök Dávid Gyula, pót elnök Csepcsángi Béla. 
A bizottságból kiesik Velits Kálmán. Jelölt 
Dráskéczy Árpád és Riedl Lajos.

n) A háji választókerületben: november 
hó 26-án. Elnök Zörkécíy Tivadar, pótelnök 
Oalanda István. A bizottságból kiestek Zor- 
kéczy Tivadar és Oalanda István. Jelöltek 
Zorkóczy Tivadar és Oalanda István.

o) A szentmihályi irálasztókerületben:

T Á R C A .

Arisztokrácia a könyvpolcokon.
(Valami a „Magyar Könyvtáriról.)? i 

Irta: Mikszáth Kálmán;
Él Amerikában Minoapólisban egy derék 

ur (nekem is igen tisztelt barátom), mr. Young, 
a kit egész Amerikában és Angliában közön
ségesen könyvkirálynak neveznek. Foglalko
zása abból áll, hogy könyveket gyűjt. Három 
nagy palotája van Mineapolisban, az mind tele 
van könyvekkel, s nyolc hivatalnoka foglal
kozik könyvvétellel és rendezéssel. „Az én 
házaimban laknak a  világ legokosabb emberei !„ 
— szokta mondani Young ur.

Mr. Youngnak nem nehéz a könyvgyüjtés, 
mert igen jómódú ember: két millió dollár 
az évi jövedelme; közel jár ő a Vanderbil- 
tekhez és a Peabodyakhoz, a mellett csinos 
fiatalember, vagy negyven éves (meg van 
nekem az arcképe), bizony okosabbat is tehetne. 
Itt az óceánon innen akinek annyi pénze van, 
nem az Írókat hajkurássza fel a világ minden 
részében, hanem a színésznőket, s nem köny
veket szerez annyi tömérdek pénzen, hanem 
köszvényt.

•  Kapható Moakóczi Ferencné könyvk«re»kedé- 
aében Turócazentmártonban.

november 27 én. Elnök Széf a Károly, pót
elnök Reviczky Imre. A bizottságból kiesik 
Vladár Károly. — E kerületben felállítandó 
magyar jelölt neve még ezideig nem esett 
tudomásunkra.

p) a mosséci választókerületben: nov. 25. 
Elnök Lenesé János dr., pótelnök Toperczer 
Vilmos. A bizottságból kiesnek Hrivnák József 
és Valéczky János.

r) A tótprónai választókerületben: nov. 26. 
Elnök Rosza János, pótelnök Csepcsányi Béla. 
A bizottságból kiestek Justh Ferenc és Obuch 
János. Jelölt Justh Ferenc.

s) A szklabinai választókerületben: nov.
27-éu. Elnök Dugovich Titus, pótelnök Bu
lyovszky Miklós. A bizottságból kiesik Duschek 
János. Jelölt Duschek János.

t) A zniéváraljai választókerületben: nov. 
25-én. Elnök Párvy Endre, pótelnök Volko 
János. A bizottságból kiestek Brestyánszky 
Gyula és Éder Ferenc. A kerületben fellépett 
jelöltek nevei ezideig még nem esett tudo
másunkra.

*

A nemzetiségi párt jelöltjei, a „N. N.“ 
híradása szerint, a következők:

Szucsányban: Malko János, Hruska András.
Fribécon: Vanövics Lajos.
Mosócon : Valéczky János, Hrivnák József.
Znióváralján: 'Capko József, Endresel J.
Jaszenovón: Hilmer István, Rasuba György.
Rostyánban: Mudrony János dr.. Páricska 

András.
Necpálon : Ruthárik János, Pákán József.
Hájban : Solcz Pál, Peskó Mihály.
Tótprónán: Obuch JánoS.
Turánban: Hrehké János, Rafaj János.
Felsöruttkán : 'Mikik András.
Turócszentmdrtonbán: Simító János Kla- 

nica, Mudrony János dr.
Sxklabinán: Rucsera Gusztáv.
Szentmihábyon :■ Chorváth András.

De azért ebbe áz ideális foglalkozásba is 
belecsöppen egy kis amerikai * iz. A t három 
palota közül ügyánlá az él6Íi háza nevet 
Viseli az egyik s ebbe á  Világ'jobb élő- Írói-' 
nak (már t. i. a kikről ftid'ortiása Van) á köny- 

• veit gyűjti össze. Mr. Yoünghák van é^y 
kikötése,- hogy az illető iró, aki a miheapoliisi 
p'antheenba jut, minden egyes könyvének 
belső címlapjára sajátkezttleg Írja be rövid 
tiz-tizenkét sorban, hogy könyve mit tartalmaz, 
vágy mit akar tartalmazni s ezért a fáíadságért 
a könyvkirály nem sajnál egy mosolygó che- 
quet is mellékelni a leveléhez. Ezzel aztán azt 
éri el, hogy idők múltán, mikor é század iróí 
kihalnak, kik közt bizonyára szinte akadni 
fognak az időkben növekedő óriások', a tninea- 
polisi gyűjtemény világraszóló raritás Jesz, 
mely leveri a British muzeum könyvtárát is.

Mr. Young engem is megtisztelt, rnegren 
delte könyveimet, de mielőtt a Révai Test
vérek elküldték, kérdést intéztem hozzá, 
milyen kiadásokat küldjék és angolul irjara-e 
rá a könyvekre a tartalmukat?

Mr. Young azt felelte vissza: hogy csak 
magyarul irjain a könyv tartalmát és hogy 
mindenből a legutolsó kiadást küldjem el, 
mert azt mondja:

Egy könyvnek az olcsósága mutatja meg, 
milyen karriert csinált. Csak rá kell nézni,

Mi lesz?
A vérfürdő, mely az én szülő

helyemen, Csernován történt meg, 
történelmi mozzanatot jelent a tót 
nemzet életében. A katholikus papok 
asszisztálása mellett megesett vér
ontás komoly megfontolásra késztet 
bennünket. Krisztus azt mondotta 
apostolainak és az utána következők
nek: a püspököknek, a magyar püs
pököket sem véve ki: „Tanítsatok 
minden népeket." Hogy fogja ezt föl 
Pischer káplán, ez a megmagyaroso- 
dott német, mutatja a csernovai 
október 27-ke, mutatja a 120 sebe
sült és halott a templom fölszentelése 
mellett.

Bár Pischer dicsekszik küldetésé
vel és a szent evangéliumot napon
ként hirdeti, mégis a napilapok 
tanúsága szerint azt kiabálta a tömeg 
közé hajtó kocsisnak: „Csak előre, 
mégis előre". Hol tanulta Pischer ur 
ezt az evangéliumot, nem tudom, de 
hogy rosszul tanulta, mutatja az ő 
120 meglövöldözött juha s az én drága 
földieim sorsa és az ártatlan áldoza
tok forró vére.

Ha Pischer, Kaloesayiés Hauzely 
nem tudják, megmondom nekik, mit 
mondott Krisztus azon az imádságban 
töltött éjszaka után, mikor a 12-őt 
tanítani küldte. Pazurik dekannot 
ebben az esetben csak megsiratni 
tudom, hogy az erkölcstelen emberek 
ölébe dobta magát. Az a rettenetes 
Sándor már őt is korrumpálta volna? 
Megtalálják a Hadúr követői Máté 
evangéliuminak 10-ik részében. Azt 
mondja ott a;zUr: „A pogányok útjára 
ne térjetek.. Menvén azonban tanít
satok, mondván: Közeledik a menyek
nek országa. A betegeket gyjógyitsá-

inint a katonatiszti gallérra.és azonnal .látják,', 
milyen rapghan .van.-

Az epibert ,jijin , a :ruha teszi. A drága 
ktinyyek ji. parasztok.;.. Az olcsó; .könyvek-' a 
grófok, hercegek; Agtéhány filléres Dickens-ek, 
Carlyle-nk én íjlia.kgspere-ek valóságos dinasz
tiák. Ilyen, diejep-clpssist állapit inog Vömig 
ur, a köp.yvkirály. . -8 !-

Tessék csak elküldeni — ir.ja — a leg
olcsóbb kiadásokat, .a/zok ;|z én ■ kedvenceim, 
KUliin cseresznyefa-szekrénybe rakom. Mert 
az olcsó könyvnek tömérdek emberhez kell 
indulnia, .hogy magát kifizesse. S hogy ehhez 
paszusa legyen, már ezelőtt sok különböző 
kiadásban kellett megjelennie. Minden előbbi 
kiadás egy őst jolent. S akinek a legtöbb őse 
van, az a legelőkellőbb a könyvek között is. 
(Hm, hát ilyen logika van Amerikában ?)

Azt föléltem nek i:
„Sajnos, a mi közönségünk nagyon szegény, 

minélfogva a mi könyveink nagyon drágák." 
(Hm, — gondolhatta ő, — hát ilyen logika 
van Magyarországon ?)

«

Ez azonban már néhány év előtt volt és 
tényleg így álltunk akkor. Csak egy olyan 
legény akadt a magyar Parnassuson, aki 
annyira vitte, hogy az összes müveit meg 
lehetett venni egy forinton. Ez Petőfi volt.
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tok, a holtakat támasszátok föl, a 
bélpoklosokat tisztítsátok, a rossz 
szellemeket űzzétek k i . . .  Bemenvén 
az ő házukba, köszöutsétek őket, 
mondván: „Béke veletek." Különösen 
ti. a nagy apostol küldöttei halljátok 
a 14. verset.

„Es ha valaki nem fogadna be 
titeket és nem hallgatná meg szavai
tokat: menjetek ki a házból vagy a 
városból és rázzátok le a port sarui
tokról."

Ezt a pontot a biblikusok úgy 
magyarázzák, hogy annak azért kell 
úgy történnie, hogy az apostolokat 
ne érhesse vád a nép konoksága 
miatt. Most pedig benneteket kérdez
lek meg. Isten küldöttei, nyíltan az 
Isten és a nép előtt, mondjátok meg 
nékem, hogy ezen parancsok közül 
melyiket töltöttétek be? Nem járta
tok-e a pogányok között? Vájjon 
békét hoztatok-e? Nem, ti a gőg és 
durvaság által vezettetve mentetek, 
hogy megmutassátok urhatnámság- 
tokat és nagyúri gőgötöket fölöttem. 
Pischer ur, hány fillérrel járult az 
i) iézményhez, melyet a maga vérrel 
fertőzött kezével népem holttestei 
fölött fölszentelni akart? Még a Rózsa- 
füzér egyesület által adományozott 
300 koronát is megtagadta tőlük. 
Pischer ur, mit keresett a nép között, 
mely elfogadni nem akarta önt? Mért 
nem rázta le lábai porát és a község 
határán kocsiját mért nem fordittatta 
meg? Annak a vérfürdőnek elejét 
vehette volna; de ön, a véres áldo
zatok láttán megvadulva, azt kiabálta: 
„Csak előre!" Krisztus, akinek nevé
ben jártok, megbotránkoztatván és 
kisértvén a népet, mondta nektek, 
hogy ne hordjatok magatokkal ezüstöt, 
aranyat, sem botot, sem tarisznyát.

Néhány kiadó próbálkoiott ugyan olcsóbb 
könyvekkel, de csak a Franklin Oyulai Pál 
által szerkesztett „Olcsó Könyvtár*-! birt 
megfelelni a céljának. A többi kiadói rállal- 
koiások úgy tűntek fel, mint a járványos 
öngyilkosságok. Rendellenes saerresetre vezet- 
tettek t í s s s s . Senki se csodálkosott tehát, 
vagyis hogy mindenki csodálkosott, midón, 
1896-ban a Lampel-Wodianer eég arra a 
mérést ötletre jött, hogy Radó Antal szer- 
kesstésében 15 krajcáros főietekben jelentesse 
meg a hasai és a  világirodalom egyes kiváló 
termékeit. Mikor as első ültetek (esek a most 
már kedves, ismerős, apróbetUs könyvecskék) 
megjelentek és a trafikokban odalapultak a 
pulpitusokon a legkapósabb áru, a síivarok 
mellé, akkor azt hitte mindenki, hogy ebből 
a vállalatból is csak az lőhet, ami a szivarok
ból : fást. Mert Radó Antal ugyan kiváló Író, 
nagy műveltségével és Ízlésével ki tudja válo
gatni a világ szellőim kincstárából, mit vigyen 
be a magyar közönségbe, de 30 filléres árak 
mellett, s ebből a trafikosoknak is provízió 
jár, hol vesz olyan sok olvasót, hogy a 
„Magyar Könyvtár" megélhessen?

Az első tiz-husz füzet azonban olyan sze
rencsésen volt összeválogatva, hogy mindjárt 
megfogta az olvasót. Benne volt Katona „Bánk 
bán “-ja. „Bánk bán" nemzeti büszkeségünk.

Ti nem hoztatok ugyan aranyat, bot 
sem volt a f ezetekben, de volt 
szuronyotok, fegyveretek és golyótok 
elég. Ti nem békét, nyugalmat, de 
háborút és vérontást vittetek a tót 
nép közé. Csendőrökkel mentetek 
templomot szentelni, amelyet senki 
sem akart fölszentelni, egyedül ti 
értetek hivatást hozzá. Hogy miért, 
azt ti legjobban tudjátok!

A véres fürdőért rátok hárul 
tehát a felelősség és arra, aki kül
dött titeket.

De mit tegyek most én? Minden 
esetre komoly kérdés. És én ismét 
csak az evangéliummal felelek : „A jó 
pásztor életét áldozza föl saját juliai- 

j ért." „A felbérelt szolga azonban, 
aki nem pásztor, látván a farkast, 
elszalad. Ismerem nyájamat és az is 
ismer engem".

Ezen idézet folytán, mihelyt be- 
végzem feladatomat, enyéimhez me
gyek. Az ártatlan Ábel, a tót nép 
vére hi engem oda a harcmezöre.

Ott én rám szükség van, etetni 
az éhező árvákat, a sebesültek sajgó 
sebeit kötözni, az eiszomorodottakát 
vigasztalni, a tudatlanokat tanítani és 
a kételkedőket tanáccsal ellátni. Igen, 
ott az én helyem és nem másutt, mert 
ha valaha, úgy most van szüksége 
annak a szegény népnek az irglmas 
szamaritánus kezére; arra, aki bekö
tözze sebeit, olajat és bort öntsön rá
juk. Megkötözöm a sebeket — me
gyek ébreszteni a jó sziveket, melyek 
magukévá tegyék az 50 elhagyatott 
árva, több özvegy és egy egész cso
port sebesült nyomorult ügyét. Ko
pogtatni fogok a keresztény érzések 
ajtaján és föl fogom kelteni az ir
galmasságot a boldogtalan áldozatok 
iránt. Evvel tartozom hivatásomnak,

Az egyetlen nagy magyar tragédia. És csak 
tizenöt krajcárba kerül.

Egy másik füzetben az Arany János balladái 
voltak. Azok is 15 krajcár. Hiszen ez hihe
tetlen I Tizenöt krajcárt a pincérnek ad a 
kabátos ember, amiért azt mondja : „kumcson" 
(kommt sebon), nem hogy az Arany bűbájos 
balladáiért ne adjon! Volt továbbá Maupas- 
santól, a legjobb francia elbeszélő Írótól egy 
füzet. De Amicistől, a legjobb olasz elbeszé
lőtől szinte egy. Köztük volt a szenzációs 
Trilby, jó öreg magyar poéták: Berzsenyi, 
Csokonai, — szóval olyan ördöngösen voltak 
összeválogatva az első fűzőtek, hogy még a 
magyar se tudott nekik elentállni, s azonfelül 
ott voltak a könyvek a trafikokban, a hol 
már úgyis kigombolkozott, kihúzta a tárcáját 
és visszakapott apró pénzeket.

Csoda történt. Az első füzetek rohamosan 
elfogytak. A kiadók kénytelenek voltak újra 
nyomatni. Radó Antal szive az örömtől daga
dozott s még nagyobb leleménynyel, gonddal 
válogatta a többi füzeteket, melyek most még 
gyorsabb tempóban követték egymást. Dickens, 
Daudet, Dosztojevszky, a régibb irodalmi 
nagyságok között siet megizleltetni közönsé
gével az uj nagyokat: Kiplinget, Gorkijt, 
Wilde Oszkárt. Nem zárkózik el a divatok 
elöl sem. Wells fantasztikus regényei, Conan

állásomnak és az én halálig hü né
pemnek egyaránt.

Nehéz állapotom és körülménye
imnek teljesen tudatában vagyok. És 
azt is tudom, hogy a vérfürdőért a 
tót nép ellenségei és az én ellensé
geim engem fognak okolni. De háta 
mesebeli farkas nem-e a bárányban 
keresett bűnbakot? Ha a viz tőle folyt 
a  bárány felé, úgy ráfogta, hogy va
lamely őse zavarta ezt meg. Nálunk 
is úgy van.

Csak azért, mert a könnyelmű 
községi gazdálkodást lelepleztem ; csak 
azért, mert internátusokat emelni nem 
engedtem, mert nem voltam barátja az 
500.000 koronán építendő korcsmának; 
csak azért, mert nem engedtem épít
tetni gőzmalmokat, fából vashidakat, 
elvesztettem az uralkodó klikk kegyét, 
amely mindent elkövetett, hogy az 
önkormányzatot, a községi elöljárósá
got, a képviselőtestületet, sőt maga
mat is hivatalomtól megfosszon. Azért, 
mert városunkban csalatkoztak, hogy 
a plébánia nem lett alattam vendéglő 
és nem lettem az ő kompanistájuk.

Felelősekké tettek minket a köz
ségi vagyon tékozlásáért. Az uj kép
viselőtestület, mely az építkezés 
elleni jelszóban választatott meg, 
újból csak a Soósoknak, Sonderlichok- 
nak, Alexyknek és Hradszkyknak adta 
ki a község vagyonát igazgatás végett. 
Letették a bírót, aki ingyen szolgálta 
a várost és gondnokot állíttattak 
10000 korona fizetéssel. Mesébe vagy 
regébe illő politika ez. Csináltak egy
millió és néhány százezer korona 
községi adósságot s hozzá 80% pót
adót és a népnek báránytürelemmel 
fizetnie s mellette még hallgatnia is 
kellene. A nép nem kívánt város
házat 300000 korona költségen, a

Doyle Sherlock Holmes históriái élénken tar
kítják a  sorozatot. Azonban mértéket tart. 
Radót becsületes konzervativizmus vezeti. Nem 
vesz fel gyűjteményébe gyenge vagy léha 
müvet, ha tudja is, hogy óriás kelete lenne, 
viszont óvatos abban, hogy olyat ne vegyen 
fel, mely klasszikusnak van ugyan elismerve 
(a tanárok által), de as ördög so olvassa. 
Roppant ügyes, t oppant körültekintő. As egyik 
kesét a közönség ütőerén tartja, a másikkal 
az Akadémia hátgerincét kenegeti hájjal. Es 
igy van ez jól. Az egyikért kelendő lett a 
„Magyar Könyvtár", a másikért tekintélyes.

Csakis ily methodussul volt lehetséges 
elérni, hogy a „Magyar Könyvtár" lassan- 
lassan úgyszólván szükségletté vált, mint a só 
vagy a sáfrány, és hogy ma, egy évtized 
után a fé le z r e d ik  füzetének megjelenését jubi
lálja, mely idő alatt a kiadók statisztikája 
szerint, több m in t  h d r o m  m i l l ió  példány fogyott 
el a „Magyar Könyvtáriból, úgy hogy egy 
évre közel négyszázezer példány esik. Ennél 
Magyarországon már csak két nyomdai pro
duktum fogy jobban, mely különben szerves 
összefüggésben van egymással: az adóintö 
cédulák és a belvét-kártya.

Az ötszázadik füzet megjelenése adja 
kezünkbe a tollat, hogy mi is mintegy meg
ünnepeljük est a kerek számol, — és azt a
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nép nem kívánta a templomnak reno
válását 120000 koronán, a nép nem 
akart 360000 koronás kaszárnyát, a 
nép kárhoztatta a szükségtelen víz
vezetéket és más nagyúri passziókat 
mind — fejetekre olvasta az ítéletet, 
ti azt megérteni nem akartátok, a 
koncokat elhagynotok nehéz volt: a 
népet tovább zsaroltátok, rabszolga
ságban tartottátok, látjátok most 
munkátok gyümölcsét, melytől elvásik 
a fogatok s amelyért a felelősséget 
az izgatókra szeretnétek hárítani.

Azt az embert, aki boldogan él 
és aki minden szükségessel el van 
látva, föllázitani nem lehet. De a jog
talanság és igazságtalansággal szem- 
ban az egészséges érzés és a romlat
lan egymaga lázad föl.

Igyátok csak meg a poharat, mit 
megtöltöttetek, kóstoljátok azt meg 
most ti, amit az én népemnek évek 
hosszú során át kínáltatok. A ti 
embertelen politikátok fája félelmes 
gyümölcsöket hozott, tömeges mészár
lását az én tót népemnek.

Tudom, hogy hatalmaskodni akar
tok majd fölöttem, bebörtönözni akar
tok majd engem, az őrültek házába 
akartok kergetni, anyagilag és erköl
csileg tönkre tenni. En mindezektől 
nem ijedek meg, bár tudom, hogy 
jeruzsálemi bilincsek várnak reám, 
én mégis beléjük megyek. Kívánja 
ezt az én becsületem. Egyről jót 
állok ellenségeimnek, hogy a tótokon 
ejtett méltatlanságokat többé nem 
tudják leplezni.

Ez már ma nehezen fog sikerülni. 
A mi bántalmainkat ma egész Európa 
látja, a mi nyögéseinket s a ti osto
rotok suhogását sebzett hátaink fölött 
hallja a nagy Björnsontól kezdve

büszke statisztikai adatot, hogy llátom és fél 
millió füzet kering a küzünség kezén. S inig 
e kis sárga füzetek lassan-lassan szétmontek, 
elszállingóztak egyenkint, a magyar kultúra 
szinte észrevétlenül egy uj stációhoz ■ jutott: 
az olcsó ktinyrek epochájába. Az pedig nagy 
dolog.

Mert két. óriási feladatból áll a kuliura
terjedésének lilka.

Az egyik a közönséget hozni közelebb a 
könyvekhez — az iskola által.

A másik a könyveket hozni közelebb a 
közönséghez.

Es pedig kétféloképen :
Közelebb hozni nyelvben az átültetés által, 

és közelebb hozni pénzben az olcsóság által.
Szemlét tartván az ötszáz füzet fölött, 

szent Isten, milybn tábora ez az elökolfí Írók
nak és tudósoknak. (Valóságos Gotliai Alma
nach ez a jegyzék, — kiáltana fel mr. Young.) 
Mennyi báj és szellem, mennyi költészet és 
gyönyör e betüerdökben ! Üdvözöllek egyszerű, 
sárga papirköpenyeitekben, melyek fényeseb
bek a bársonynál és maroquin-nál. Ti hatol
tatok át először a közöny kbinai talán. Ti 
vagytok a hódítók. Ti ötszázak. Jönni fognak 
még utánatok uj ötszázak és uj ozerek, de 
azok már csak egyszerű „csatlakozók". A 
dicsőség titeket illet. Menjotek, szaporodjatok 
és fogyjatok I
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egészen Tolstoj patriarcháig minden 
olvasott és gondolkodó ember. Ma az 
egész világ rokonszenve felénk for
dult. Többé ki nem irttok bennünket. 
Itt vagyunk mi és akarunk is maradni 
ott a Tátra alján, nem mint vastag 
tömeg, de mint müveit nemzet a 
Teremtő dicsőítésére és a haza javára, 
melyet mi jobban és forróbban szere
tünk, mint ti. Megszökhetnénk az ö 
büntetésük elől, itt Morvában marad
hatnánk, vagy a tengerentúlra vitor
lázhatnánk át és azt mégsem tesszük 
meg, mert tiltja azt kötelességünk 
hazánk és nemzetünk iránt.

Nem félek a bilincsektől, mert 
tudom, hogy a szabadság a bilincsek 
közt születik és hogy az aranysza
badság magva a cellákban és az azok
ban tengődő, vérző sziveinkben a leg
termékenyebb talajra talál. Elmegyünk 
hát oda, megszoktuk már őket. Vér
tanuk vagyunk.

Nagyon tévednek a mi ellensé
geink, ha azt gondolják, hogy a ha
zát elhagyom, hogy rózsahegyi plé
bániámat vagy vérrel ázott szülőföl
demet otthagyom.

Ha mindenkit összefogdostok, aki 
a Glinka nevet viseli, ha akárhogy 
töltitek is meg a börtönöket a mi 
testeinkkel, én Rózsahegyről a ti 
kedvetekért soha, de soha sem me
gyek el.

Rakhattok rám bármit, álmodhat
tok szimóniákról, tulajdoníthattok bár
mennyi izgatást nekem: plébániámat 
és népemet jóvoltomból el nem ha
gyom. Hozzájuk köt a tisztesség és 
ma az én hazai barátaim és iskola
társaim friss vére. Sőt tartozom evvel 
tulajdon saját véremnek is, mert a 
durva csendőr érzéstelen szava ke- 
reszfüljárta az én véremhez legköze
lebb állót is : unokatestvéremet: Hlinka 
Józsefet. És az ón tulajdon testvére
met megvasalva börtönbe vetettétek.

Ezek a tények elválaszthatatla
nul kötnek engem Rózsahegyhez. Tu
dom, hogy ott Golgota és Nagypéntek 
vár rám, mégsem félek tőle, mert 
hiszek az isteni igazságban és tudom 
az Írásból, hogy nemzetem Nagypén
teke után annak föltámadása fog kö
vetkezni. Tudom, hatni akartok majd 
az egyházra, hogy engem kiadjon. 
Ne ámítsátok önmagatokat, szikla az, 
közös, általános és nem magyar és 
vagy éppen nagyúri. Engem ártatla
nul kiadni soha sem fog, azt nem 
kormányozza az a liberális Wekerle, 
a koaliciouális Zichy, Andrássy és 
Kossuth lelke, de a Krisztusé. Hiszek 
az igazságban!

Ha mégis az történnék, amit lehe
tetlennek tartok, hogy a ti befolyás
toknak egyes körök engednének, úgy 
elmondom megmásithatlan föltevé
semet.

A rózsahegyi plébániáról csak úgy 
megyek el, amint egy évvel ezelőtt 
a börtönbe i s : csendőrök és szuro
nyok között, mert az a plébánia az 
enyém és az én hivő népemé. Es ha 
még ettől az eszköztől sem riadtok

vissza, mert hiszen tőletek minden 
kitelik, még akkor sem visznek el 
majd messzire. Csak két számmal 
lejebb megyek, a saját házamba és 
onnan fogom igazgatni és kormá
nyozni népemet. Ennek még hossza 
évekre szüksége van rám. Augias 
istállója még nem tökéletesen tiszta, 
az én népem igaza még nem győze
delmeskedett. Sok munka vár még 
reám. Ott van még a városházán az 
a régi rossz szellem, mely egyre 
mérgezi népemet, mint a ragadós 
betegség. Még az építkezési konzor
cium él, Sonderlich, ez az 1000-szer 
bírságolt jegyző még uralkodik, még 
mindig onnan intézik a harcot elle
nünk Chudovszky, Sraidl, Burger 
Juhász és Hradszk^.

Ha majd ezt a tiszti tó munkát 
elvégzem, csak akkor — ha éppen 
tetszeni fog nekem —- a jól meg
érdemelt nyugalomba vonulok. De 
lelkem még akkor is vigyázni fog 
városom és népem fölött, lelkem, 
amelytől ti féltek a végtelenségig. En nem 
vagyok Moys, Huszka, Milán és mások, 
akiket hajtani lehet. És ha kulturális 
missziómat nem végezhetem az Isten 
házában, kinek életemet ajánlottam 
föl, végezni fogom azt a börtönben 
és a mezőn. Hogy milyen mezőn, azt a 
jövő fogja nektek megmutatni. Most 
Chudovszky gondoskodott 2 évre 
részemre foglalkozásról, de akkor 
aztán elmegyek védeni népemet oda, 
ahova ő és a kötelesség küld.

Most azonban az irgalmasság 
tényeit gyakorlom, adományokat gyűj
tök az ón szülőföldem boldogtalan 
sinylődői, özvegyei és árvái fölsegé
lyezésére.

Hlinka András, 
felfüggesztett plébános. 
*

Eddig van. Megjelent pedig a 
„tud. Nov.“ 45. számában. Leközöl
tük szóról-szóra. Ismerje meg olvasó- 
közönségünk annak gondolkodását, 
akinek minden szellemi tevékenysége 
a rombolásban merül ki. A demagó
gok hatalma ugyanis a romok fölött 
fejlődik naggyá. Tudja, hogy a cser
novai eset nem ártott népszerűségé
nek, — hogy nincs ott egy is, 
akinek eszébe jutna őt okolni a 
kiömlött vérért s igy azt is tudja, 
hogy bármit állít is, mindent elhisz
nek neki. És azért olyan vakmerő ez 
a szamaritánus, aki irgalmasságról 
prédikál az idegenben akkor, amikor 
az ő bűneivel megmételyezett népét 
a csendőrszuronyok és golyók elé 
állította. És micsoda hátteret fest a 
nép békétlenségének?

Hibás volt a községi gazdálkodás. 
A nép roskadozott a terhek alatt s 
igy ő — nos ö úgy segített rajta, 
hogy anyagi veszteségei tetejébe 
erkölcsi züllöttségbe kergette, meg
fosztotta békéjüktől és bizalmuktól 
minden égi és földi tekintély iránt. 
Mintha bizony a nép anyagi jóvoltá- 
ért követte volna el a szimóniát s
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azt a sok stiklit, melyek erszényét
százezrekkel töltötték meg. fos külö
nösen furcsa a közérdekkel takarózni 
annak, akinek minden lépését önérdek 
mozgatja. Tudjuk mindnyájan, milyen 
közérdekű tevékenység volt az is, 
mely a rózsahegyi plébániába segí
tette. Es az a tiszta lélek mondja 
magáról, hogy nem fél a bilincsektől, 
mert ott születik meg az ő tót nem
zetének szabadsága. Milyen szabad
ság az, amelyet úgy fest meg előre, 
hogy annak föltételei az ő kezébe 
összpontosuljanak? Avaöy mit gon
doljunk az alatt, hogy „népét” saját 
palotájából „saját városában” kor
mányozni fogja? így már valóban 
rászolgálhat arra, amitől fél, hogy 
t. i. az örültek házába kerülhet, vagy 
még rosszabb esetben az általa emle
getett Galgotára ju t — latornak.

A „tüdővé Noviny” 46. számában 
a hírhedt explébános újból cikkezik. 
Azt mondja itt többek között. „El
vonulok azért egy időre a harc teréről, 
de csak most, hogy újból szülessek, 
megszilárduljak és megerősödjem a 
bekövetkezendő nagy harcokhoz.”

Ilyen hangon biztosítani akar min
denkit, akit érdekel, hogy öt a fog
ház megtörni nem fogja. Beszél a tót 
nép rabszolgaságáról s annak remé
nyéről, hogy az ő elitéltetése esetleg 
élete lesz a szebb jövő záloga.

Szívesen áldozza föl önmagát, 
— úgymond -— mert megvan győződve 
róla, hogy a szabadság a bilincsek 
közül tör ki. Jeligéje: „Istenért éle
tet, nemzetért szabadságot.” Aztán, 
mint valami önkéntes száműzetésbe 
készülő hérosz, pontokba foglalja 
végső akaratát:

Legyen tót az iskolázás, tót a 
közigazgatás és tót a bíráskodás 
nyelve is. Lelkére köti népének, hogy 
tartsa meg szavait,' kövesse azokat,' 

S mert úgy lehet, hogy utolsó szavai.
Most — azt túóndja — ellenségei 

kezébe kerül. Gondoljanak hát állan
dóan reá és a tót nemzet igazságára. 
A Golgotával megint meg van akadva, 
azt reméli, hogy utána föltámadásuak 
kell következnie.' Egy verssel végzi 
cikkét, mely prózai fordításban igy 
hangzik: „Hogyha majd föloldott erőm
mel keblemre szoríthatom a szabadságot, 
akkor lesz csak alkalom a gondolkodásra, 
az álomra, hogy milyen messze kell 
haladnunk majd a szabad nemzetek 
sorában !“

A „Őas” A hunok gyilkolnak címet 
adja egy förmedvényének. Rózsa
hegyről úgy beszél, mint amely véres 
betűkkel lesz a történelem lapjaira 
írva s hazudik tovább olyan vastagon, 
hogy az a betűknek is terhes. Az 
eseményeket a „tót nemzet galamb- 
szelidségének” tudja be, mely a 
csernovai véres vasárnapban meg
bosszulta magát. Látjuk ezekből, hogy 
a szláv sajtó teljesen ki akarja men
teni a forrást, amelybe vizet maguk 
az izgatók hordtak. Ha már beleker
gették a népet a véráldozatokba, úgy 
legalább haszontalanul ne essék az

meg. Kamatoztatni akarják addig, amig 
magyargyülöletük teljes kielégítést 
nem nyer, amíg — ki tudja? a nép 
újabb föllázi'tásával újabb bélyeget 
nyomhatnak Magyarország homlokára 1

Yisszavándorlók.
Délen és északon ezeréről jönnek rissza 

a kirándorlottak, kiket az amerikai pénz- és 
iparválság hajt vissza a régi hazába.

Pénz nélkül, az álmodott aranyhegyek 
nélkül, reményeikben csalódva tértek vissza 
ide, hogy itthon keressék meg azt, ami után 
odakünn hiába fáradoztak: a mindennapi
kenyeret.

A viszonyok, az amerikai tőkések tul- 
spekulációja tehát megteremtette azt, ami után 
mi hiába sóhajtoztunk, amit mi hiába igye
keztünk türvényhozásilag megkönnyíteni, meg
teremtette a visszavándorlást! Ez a vissza- 
vándorlás pedig meg fogja szüntetni, ha nem 
is teljesen, a még mindig tartó ^kivándorlást, 
mert a nép, mely eddig nem hallgatott a jó 
tanácsra, most a visszatértek szájából köz
vetlen fogja hallani annak a régi közmon
dásnak boigazolását, hogy nem mind arany, 
ami fénylik, vagyis hogy Amerika is meg
szűnt lenni az az Ehlorádó, melynek oddig 
a kivándorlásra csábító lelketlen ügynökök 
lefestették.

ügy tudjuk, hogy ez a megindult vissza- 
vándorlási folyamat nem 'pillanatnyi tünet, 
hanem az amerikai termelési redukciók miatt 
igen tartós' lesz s igy nincs kizárva, hogy 
kivándorlott véreink a közeljövőben mindig 
nagyobb és nagyobb számban vitorláznak 
vissza, hogy itthon leljék meg boldogulásukat.

Miro kell tehát legfőképp törekednünk? 
Mindenekelőtt arra, hogy biztosítsuk számukra 
azt, amit az újvilágban a jelenlegi gazdá
sági válság miatt fel nőm találtak: a meg
élhetést és csak másodsorban gondoskodjunk 
arról, hogv a megindult visszavándorlási 
folyamatot helyes irányba tereljük.

Annyi bizonyos, hogy a visszavándorolt 
magyarok tfiásók, mint akik elmentek. A 
kivándorlókat a jobb sors után való vágyó
dás, az uj, eddiginél gondtalanabb élet reménye 
hajtja kii A visszatérők hajójának vitorláját 
a keserűség, a csalódás sivár szele hajtja. 
Más a reménykedő, más a csalódott ember. 
Amaz lázas sietséggé! ragad meg minden 
eszközt, amellyel a boldogulás útját egyen
getheti, emez tartózkodással nyúl mindenhez, 
mert minden lépés, minden jó szándék mögött 
újabb csalódást sejt. Lehet, hogy visszatérő 
honfitársaink talán kevésbbé lesznek ilyenek. 
Az amerikai élet, az ottani erőt meghaladó 
munka, a nélkülözések bizonyára sokkal 
inkább megviselték őket, semhogy válogató
sak lennének a megélhetés eszközeiben és 
ezért még ha testi erőben megfogyva térnek 
is vissza, értékük nőm csokélv marad. A 
tengerentúl megtanulhatták azt az örök 
igazságot, hogy munka nélkül nincs élet, 
itthon pedig megtanulják azt a másikat, hogy 
a munka kiérdemelt jutalmát nem annak 
nagysága édesifi jnog, hanem a sorsunkkal 
való megelégedettség.

Do más szempontból is érdekes elontei 
lesznek á  magyar népnek a visszavándoroltak. 
A világlátott embernek szélesebb a látóköre, 
bizonyára még azok is, akik csak néhány

hetet vagy hónapot töltöttok az uj világban, 
elsajátították a gyakorlati életnok néhány 
apróbb fogását, az amerikait jellemző életre
valóság néhány apróbb, de értékesíthető rész
letét. És aki csak rövid ideig is szívta 
magába az előrehaladásra való törekvésnek 
azt a hevítő levegőjét, melyet az uj világnak 
minden zuga kilehel magából, elég ahhoz, 
hogy legköznapibb munkájához is jövőben 
nálunk szokatlan ösztökélést kapjon.

Alkalmunk volt egy felvidéki város életét 
hosszabb időn át tanulmányozni, amely a 
régi időben a timáripar egyik nevezetes góc
pontja volt s amelynek lakói ma a gyáripar 
nyomasztó versenye folytán sem hagytak föl 
apáik mesterségével. Igaz, hogy rá is vannak 
utalva. A város környéke nem alkalmas a 
mezőgazdasági művelésre, uj mesterséget 
tanulni pedig nem akar az országban senki. 
A kisipar romlásával természetesen megindult 
a kivándorlás innen is. Az Egyesült-Államok 
bőriparáról híres városa, Pittsburg, egymás
után fogadta be e kis város lakóit, akik ügyes 
munkásemberek voltak, igy meg is becsülték 
őket. Ma külön — az illető felvidéki város
ról elnevezett utcája is van már Pittsburgnak. 
Közel 10 évig tartott a kivándorlás — tart 
ugyan ma is — 10 év után azonban meg
kezdődött a visszavándorlás, mórt hiszen egy 
évtizednél tovább Amerika testotölö bőr
gyáraiban senki som bírja ki. Roncsolt test
tel — némi kis megtakarított vagyonnal 
jönnek az ifjú erőben eltávozottak vissza. 
Csaknem azt mondhatnók, hogy meghalni 
térnek inog. Es még sem igy van. A test 
kimerült ugyan, de a lélek nem. Mióta a  
visszavándorlás tart, azóta a kis város mintha 
megifjodott volna. Lépton-nyomon mutatkozik 
rajta az előrehaladásra való törokvés.

Szaporodnak kulturális és gazdasági intéz
ményei. A maradiság gúnyáiból mindennap 
levet egyet-egyet.

Mi azt reméljük s azt hisszük, hogy eme 
reményeinkben nem is fogunk csalódni, hogy 
ez a jótékony változás nemcsak helyi tünet 
lesz, de igy lesz ez országszerte is, ha a 
visszavándorlás ily méretekben állandó marad. 
Á magyar társadalomnak azonban nem szabad 
a jóleső örömöknél megállani, do meg kell 
mozdulni teljes egyöntetűséggel, teljes hatá
rozottsággal, hogy a visszatérőknek munkát 
s munkaalkalmat nyújtson Iliinél bővebben, 
nierWmáskülönben e tömeges visszavándorlás 
nemcsak nem termi meg azt a gyümölcsöt, 
mélyet tőle válni lehet, hanem sok tekintet
ben veszedelemmel is fenyeget, mivel az 
elégllletlenek száma szaporodni fog.

Azok ugyanis, akik annakidején kiván
doroltak, rendszerint, a rokoni kötelékeken 
kívül alig hagytak itt egyebet. Házukat, 
földjüket elkótyavetyélték, hogy kikerüljön 
belőle az útiköltség. Amijük volt, azt elvitték, 
hozni se hoznak semmit a szerzett tapaszta
latokon kívül. Nem lesz tehát nehéz a vissza- 
vándorlásnak oly irányt adni, hogy a vissza
térőket a munkáskéz hiányában leginkább 
szenvedő vidék felé tereljük.

A vidéki gazdasági egyesületek és gyár
telepek már most vegyék számba a hiányzó 
munkáskezeket, hogy a visszatérők, főkép a 
minden garas nélkül visszatérők azonnal 
elhelyezhetők logyonek s ezek bizonyára 
örömmel fogadják o gondoskodást. Viszont 
azoüban szigorúan kell őrködni a felett, hogy 
egyes tőkések vissza no éljenek az adott
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helyzettel, olcsó bérért meg ne zsarolhassák 
a  visszatérők munkaerejét.

A most megindult iparfejlesztési mozgalom 
is uj munkáskezeket kíván. A visszavándo
roltak között bizonyosan akad olyan, aki 
belekóstolt már a gyárak füstös levegőjébe, 
ha hajlamai ide vonzzák, módot kell nyújtani 
okos munkásközvetitéssel, hogy inkább az 
ilyenekkel, mint külföldről behozott idegen 
munkásokkal töltsük meg újonnan alakuló 
gyárainkat.

Tanuljuk megbecsülni a munkáskezeket! 
Főtörekvésünk ne csak a munkás munka
bírásának teljes kihasználásával gyűjtendő 
nagy tőkére irányuljon, de a munkás meg
élhetési viszonyainak javítására is ! A munkás
ban becsüljük meg az embert, becsüljük meg 
azt a nagy osztályt, melyen az ország jövendő 
boldogulása fog- felépülni. Ha igy gondolko
dunk, nem kell tartanunk egy újabb kiván
dorlási 'processzus megindulásától, mely 
annyi kárt, annyi gondot okozott a múltban 
is, mert az ekkép megelégedett munkásosztály 
nem fog vágyódni a külföld után.

h í r e k .

Karácsonyfa-ünnep.
A „Turócvármegyei jótékony nő- 

egy!et“ mint minden esztendőben, az 
idén is rendez karácsonyfa-ünnepet. 
Ez idén Turócszentmártonban.

A szeretet és béke e magasztos 
ünnepét, a Megváltó születése napját, 
száz meg száz szegénysorsu gyermek
nek, számtalan elhagyott, apátlan- 
anyátlan árvának az által igyekszik 
emlékezetessé tenni, hogy az elsová- 
nyodott, a hidegtől elgémberedett, 
didergő apróságokat meleg téli ruhá
val s a gyermekajkakon mosolyt, 
édes örömet fakasztó csecsebecsével 
látja el.

Vájjon találkoznék-e valaki közü
lünk, ki szívesen ne áldozna azért 
az édes, azért a minden igaz embert 
boldogító érzésért, melynek melege 
mindannyiszor elönti egész valónkat, 
valahányszor jótetteinkkel a szenve
dők leikébe megelégedést varázsol
hattunk? Ezt a boldogságot, a jótett 
tudatának ezt a megnyugtató melegét 
mennyivel inkább kell hogy érezzük 
akkor, midőn az egész éven át nél
külöző, alamizsnából táplálkozó, el
hagyott, szegénysorsu gyermekekkel 
szemben teljesítjük emberbaráti kö
telességeinket !

Könyörületes szivek, ne zárkóz
zanak el a kicsinyek segélyezésétől,! 
Akinek az isten többet adott, tegye 
le filléreit a zöldelő, a fényben 
ragyogó karácsonyfa alá! Áldozatkész- 
ségtek illatos füstje összevegyül a 
királyok tömjénfüstjének illatává! s 
elszáll a betlehemi szegényes jászol 
felé! Az Ur észreveendi jótetteiteket 
és számontartja azokat!

És ti, boldog szülők, kiket meg
elégedett, édes, csacsogó apróságok 
vesznek körül, kik leginkább tudjátok 
értékelni a gyermekszívek repeső

örömeit, gondoljatok azokra a szen
vedő kicsikékre, kiket csak a ti 
jóságtok tehet boldogokká az igazi 
emberszeretet születése napján! Gyer
mekeitek feleslegét adjátok oda a 
nélkülözőknek s az isten áldása a ti 
kicsinyeitek fejére száll vissza.

Tegyetek jót; mert amit a szegé
nyeknek adtok, az istennek adjátok I

Képviselőnk kilépése a függet
lenségi pártból. Mint lapunk zárta
kor értesülünk, ifj. J u s th  György, a 
szucsányi választókerület országgyű
lési képviselője a függetlenségi párt
ból kilépett. K ilépésének indító okait 
legközelebb választóinak tudomására 
fogja hozni.

Erzsébet királyné emlékét Ünnepelték a 
helybeli állami tanintézetek f. hó 19-én. A 
polgári fiú- és leányiskola Ünnepélye a torna
teremben folyt le, melyen az Ünnepi beszédet 
G á a l József tanár mondta. Az elemi iskolák 
az I. számú ótó nagy társalgótermében 
Ünnepeltek, itt a nap fontosságát Bálintné 
Oláh Józsa tanitónd méltatta.

Áthelyezés. G o ld n er  Róza tótprónai ó t ó  

a ruttkai IV. szánul ÓTÓkoz helyeztetett át, 
S z o jk d  Janka pedig Tólprónára neTeztetelt ki.

Néegyletl gyűlés. A „TurócTármegyei 
jótékony nőegylet* december hó 1-éii d. u. 
fél 3 órakor a Tárinegyeház kistermében 
Tálasztmányi Ülést tart.

Párvy püspök a osernoval zendülésről.
P á r v y  Sándor szepesi pUspők egy felvidéki 
hazafias papokból álló küldöttség előtt hosz- 
szasabban elbeszélgetett a csernovai esetről. 
Végtelenül sajnálatos eset, — úgymond a / 
püspök, — h o g y  tg y es  p a p o k  a  n ép e t á l la n 
d ó a n  a  h a za  ellen  iz g a tjá k . Ezzel kiszámítha
tatlan károkat okoznak az egyháznak is, 
melytől a népet hazatiallan izgatásaikkal tel
jesen elidegenitik. Hiszi és reméli, hogy a 
kötelességteljesítő papok a népet ismét jó 
útra fogják téríteni és hogy a esernovaihoa 
hasonló eset nem fog többé megismétlőnk

Halálozás. Chovancedk Dániel, saepesegy- 
házmegyei áldozópap és gimnáziumi rendes 
hittanár életének 64-ik, áldozárságának 31-ik, 
tanári szolgálatának 27-ik érében, a halotti 
szentségek ájutos felvétele s rövid, de súlyoz 
szenvedés után folyó évi november 18-án 
elhunyt. A kedves emlékű halott balt tetemeit 
folyó hó 20-án, szerdán délelőtt fél 10 érakor 
temették el nagy résavét mellett. A gimnázium 
tanári kara külön gyászjelentést adott ki.

A tétok egy állami Iskola elles. Hogy 
milyen eszközökkel s milyen modorban foly
tatják a nemzetiségi urak a tót nép lázitását 
a magyarság ellen, jellemzően bizonyítja a 
következő eset. A tiszolci állami népiskola 
november 4-én fönnállásának 25 éves jubi
leumát Unndpelte s az iskola igazgatója oz 
alkatommal templomba vezette ünnepi isten
tiszteletre a növendékeket. A tót túlzók már 
ott vannak, hogy ogy magyar iskola csendes 
házi ünnepét is a tót nép elleni rettenetes 
merényletnek minősítik. A „Slov. Tyid.* o. 
tót lap egy bosszú cikkben kíméletlenül meg
támadja ezért a tiszolci iskola derék igaz
gatóját, aki — úgymond — megengedte ma
gának, hogy bopiszkolja és beszennyezze azt 
a drága helyet, ahol a tótok istentiszteletet 
tartanak. A csernovai esettel fenyegetőiik

ezután a kitűnő újság s azt kérdezi, vájjon 
mi lesz hasonló esetben a tiszolci árvákkal s 
özvegyekkel, mert a tiszolci titok sincsenek 
iából s az ő türelmüknek is van határa. — 
így ir a „Slov. Ty2d.“ Úgy látszik tehát, 
hogy Hlinkának csehországi babérjai nyomán 
újabb követői támadnak, akik gonosz lelki
ismeretlenség és vakmerőség tekintetében 
csöppet sem alábbvalók a legújabb tót nem
zeti hősnél.

Tolvajlás mindenfelé. A beköszöntött 
hidegekkel együtt a fa- és deszkatolvajlások 
is napirendre kerültek. Mindenfelől kapjuk a 
hireket, hogy ina itt, holnap ott emeltek el 
cgyos tulajdonosoktól nagyobbmennyiségü 
nyersíáf és deszkát. így például Bohrovszky 
József, Lupit Pál, Hrdek Pálné és Bizman 
János szucsányi lakosok Tamáschek Jánostól 
loptak el deszkát és egyéb leldolgozott (át, 
mintegy 200 korona értékbon. Litvaj András 
turáni lakos pedig a öm ner-féle gőzfürészt 
károsította meg nagymennyiségű deszkalopás- 
sai. Városunkból pedig több helyről kaptunk 
panaszt, hogy a kerítéseket tördelik ki azok 
a lelketlen firmák, akik tisztességes munkával 
restellik megkeresni a téli fűtőanyagot. Oh, 
bölcs kupaktanács ! Mikor szervezed már az 
annyiszor .szóba került városi rendőrséget ?

Ruhatolvaj. A turócszentmártoni csend- 
őrség az elmúlt héten letartóztatta Cziczkó 
Berko János 33 éves, többszörösen büntetett 
cigányt, ki Való József turócszentmártoni 
lakostól 50 korona értékű ruhaneműt lopott 
el. A beismerésben lévő tolvajt átkisérték a 
helybeli járásbíróság fogházába.

A véletlen ildoiata lett Kavics András 
klicsinyi lakos a folyó lió 18-án. Társával, 
Pringyes Jánossal együtt fát vágni ment aa 
erdőbe. Amint egyik hegyoldal meredek lej
tőjén áthaladtak, egy a magasból leguruló 
hatalmas ködarab Kavics ^Andrást leütötte 
lábáról, miközben balkarja eltörött, fején pedig 
rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett. Az 
elájult embert társa ölbekapta s nagynehezen 
lecipelte a völgybe, honnét egy fát fuvarozó 
kocsin beszállították a faluba. A súlyos sérü
léseket szenvedett ember annak a gyanújának 
adott kifejezést, hogy az egész kőguritás 
bosszú müve és meg is nevezte azokat, kikre 
gyanúja volt. A csendőrség rögtön megindí
totta a nyomozást, melyből kiderült, hogy a 
szerencsétlenség tisztán a  'véletlen szülöttje 
volt, mert azok, kikre az elszerencsétlenttlt 
gyanúja esett, tanukkal igazollik, hogy a 
balosét napján egyáltalán nem voltak az 
erdőben.

Stgélyllják Ipáronuürtk Mtgéiy- 
sérsu givegytl vagy Árvái Mására. A
kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur egy 
alapítvány kamataiból hét egyenként 300— 
300 koronát és egy 226 koronát tevő, össze
sen tehát nyolc sególydijat alakított, a melye
ket szakmájukban kivált, józan életű, de 
fiatalon elhunyt, képesítéshez kötött ipart 
Űzött iparosmesterek szegénysorsu özvegyeinek 
vagy szegénysorsu, de 18 évet meg be nem 
töltött (fiú esetleg leány) árváinak fog oda
ítélni. E segélydijakra a pozsonyi kereskedelmi 
és iparkamara ezennel pályázatot hirdet és 
felhívja kerülete mindazon érdekeltjeit, akik 
a szóban forgó segélydijak egyikét elnyerni 
óhajtják, hogy a megállapított föltételek sze
rint szerkesztett és felszerelt folyamodványu
kat a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
úrhoz címezve legkésőbb folyó évi decomber
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lió 15-ikéig terjesszék be a pozsonyi keres
kedelmi és iparkamaránál. A ronatkozó pályá
zati föltételek, a melyek különben a múlt 
ériekhez hasonlók, betekinthetök a pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamaránál.

Halálos elgázolás történt a folyó hó 
20-án délelőtt a ruttkai gőzfürészon. Szálfával 
megrakott vaggonokat vontattak be a gőz- 
fUrész telepére. Egyik munkás, nérszerint 
Steinberg Eisig, ki valószínűleg a kocsik szét- 
és összekapcsolásával volt megbízva, oly 
szerencsétlenül került a mozgó vasúti kocsik 
ütközői közé, hogy fejét a nehéz vaslányérok 
teljesen szétzúzták s egy jajszó nélkül halva 
maradt a borzasztó eset színhelyén. Munkás
társai és a gyár tisztviselői rögtön a szeren
csétlenség színhelyére szaladtak, de minden 
segélynyújtás hiábavaló volt. A hatóság, 
melynek a szerencsétlenség rögtön tudomására 
hozatott, azonnal megindította a nyomozást, 
nem terhel-o valakit bárminemű mulasztás a 
szegény munkás elgázolásáért.

Pajkos ntoai gyerek. Ruttkai M. Teofilnó 
ruttkai lakos gyanútlanul ballagott hazafelé 
az elmúlt hét egyik napjának délelőttjén. 
Egyszerre csak hatalmas ütés érte a fején, 
melytől megtántorodva elbukott, arcát pedig 
nyomban elöntötte az ütés nyomából elő
buggyanó vér. Később kiderült, hogy a sérü
lést ogy hatalmas kőszéndarab okozta, melyet 
pajkosságból Bellán Ferenc 11 éves gyerek 
hajított az asszony felé. A pajkos fiút a sérült 
asszony feljelentette a bíróságnál.

Addig Jár a korsói,. TyroUr Ármin 
turáni lakos sajnálattal tapasztalta, bogy juhai 
lassú pusztulásnak indultak* De nem az akol- 
ban múltak ki, hane.m valahol, máshol, még 
akkor nem tudta, hogy hol.. .̂  Utoljára is 
megunta a birkadézsmálást s feljelentette a 
csendőrségnek az esetet. A csendőrség titok
ban nyomozni kezdett s a múlt héten rá is 
talált a jómadárra, ki nem .volt más, mint 
Zsiák Ferenc, a gőzfUrész egyik munkása. 
A többszörös juhtolvaj ellen, a csandörség 
megtette, a feljelentést,,

Fogzásban lévő gyermekeknek
valóságos megkönnyebbülés a  SCOTT-féle 
Emulsio, mert elősegíti az,étvágyat, erőt, egész
séget $d s a  fogak erősen és fehéren bújnak ki.

A Scott-féle Emulsio
f -oly jóizü és- édes, hogy a gyer

mekek örömmel és előszeretettel 
veszik; szabályozza az emésztést, 
csillapítja az idegeket, miáltal a 
szülőknek, valamint a gyerme
keknek nyugodalmas, háborítatlan 
éjszakákat biztosit.

Az Emulsió vá-

Egy eredeti üveg ára Z H 50 fillér.
t e * -  kérjük Kapható a gyógyszertárakban,

figyelembe

EK

ri KA LÓG E
B r Á Z A Y  3 Ó 3 B O R 3 Z E 3 Z  
F O G K R É M  A  L t O J O B B

F E L V I D É K I '  H Í R A D Ó

KÖZGAZDASÁG.

melyik burgonya a legalkalmasabb a 
főzésre és vetőmagul? Ha a vetőmag meg- 
válogatásánál tartunk és újfajta burgonyával 
állunk szemben, akkor arra is legyünk tekin
tettel, hogy melyik burgonya alkalmas a 
főzésre, sőt néha maga a faj sem elég garancia, 
mert megtörténhetik, hogy a legkitűnőbb faj 
sem sikerül úgy, mint kellene. Az ok a talajra, 
a fejlődés közben való kedvezőtlen időjárásra, 
a gumók degenorálódására vagy fagyos ver
mekre vezethető vissza. Az ilyen burgonyát 
megjavítani nem lehet és legjobb azt feletetni, 
mielőtt még esetleg romlásnak is indulna, de 
vetőmagul semmiesetre se használjuk. A főzésre 
és vetőmagnak nem alkalmas burgonyát föl
ismerhetjük, ha szétvágjuk és két vágott 
felületét egymáshoz dörzsöljük. Ha a burgonya 
jó, akkor a dörzsölés után a két vágott felülő! 
inég eléggé tapad egymáshoz, a széleiken 
fehér hab mutatkozik. Víznek még nyomás 
alatt sem szabad belőle kiszivárogni, mert 
különben vizenyős és a főzés alkalmával is 
vizenyős marad, de meg kellemetlen izü is. 
A jó burgonya busának színe fehér vagy sár
gás legyen. A sötétebb sárgás színezetéről 
némely előítéletes és avatatlan gazdaasszony 
azt tartja, hogy nem jó a főzésre. Ez azonban 
nőm áll, mert ha a sárga burgonya nem 
vizenyős és megfelelő fajú, i akkor bizonyos 
célokra felhasználva bizony ituttosz a lisztes 
fehér burgonyán, amely a főzésnél mindjárt 
meglisztesedik, fölreped és széthull. A legtöbb 
dolog a burgonya minemüségének elbírálása
kor az, hogy vágott felüipteinGkös8Z0d<irzsölése 
alkalmával habozzék és akkór'biztosak lehe
tünk felőle* hogy jó , akár sárga fajú légyen.

Pályázat lparosöínbereknejL vagy segé
deknek adományozandó köt ösztöndíjra.
A kereskedelemügyi m. kir.* miniszter ur a 
Voigtlánder Frigyes által telt alapítványból 
két, egyénként 1082 koronát tevő ösztöndíjat 

: alakított*- a melyeket képesítéshez kötött ipart.. 
UzŐ, kéftr,Szegé'fiyehb^orsu, szakmájában kivált, 
és olyttfr'józjwr étótü kezdő'fiitál iparosnies-- 
ternek vagy-ldő&íbb 'segédifek fog ‘odaítélni 

./továbbképzés céljából vagy^jnühél^i  ̂beren
dezés; illetve ennék tökéíéfósbitese céljából, 
esetleg5 forgó'töké' gyanárít.Jnk atyjuk iparát 
folytatják’S''attól at  ipárU'ziéfS átvették, vagy 
átvonni -akarják. A szóban forgó két ösztön-, 
dijrá A-poksonyi kotéskedefiní és iparkamara 
pályázatot 'Iliidet* és fölhívja kerülőt,e mind

azon' érdekeltjeit, akik ezek egyikére pályázni 
szándékoznak, hogy eziránti szabályszerűen 
bélyeggel ellátott és kereskedelemügyi in. kir. 
miniszter úrhoz címzett folyamodványukat 
legkésőbb folyó évi december hó 15-ikéig 
terjesszék be a pozsonyi kereskedelmi és 
iparkamarához. A vonatkozó pályázati föltéte
lek, a melyek külömben a múlt éviekhes 
hasonlók, betekinthetök a pozsonyi kereske
delmi és iparkamara titkárságánál.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus.
Helyettes szerkesztő: B oldizsár Boldizsár.
Kiadótulajdonos: Moskóczl Ferencné.

205—206. sz.
1907. végrh.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében közhírré teszi, 
hogy a znióváraljai királyi járásbíróságunk 
1902. évi VII. 32. és 30. számú végzése 
következtében Izák Gusztáv turócsztmártoni 
ügyvéd által képviselt neepáli hitelegylet 
részvénytársaság javára Ferencsik György és 
neje Mária ellen 6797 és 1300 korona s jár. 
erejéig 1907. évi október hó 12-én fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján le- és 
felülfoglalt és 2349 koronára becsült követ
kező ingóságok, u. m .: 38 kereszt ki nem 
csépelt rozs, 18 kereszt zab, 20 kereszt ki 
nem csépelt árpa, 105 kiló bolhoj mag, 18 
méter bolhoj szalma, 100 méter széna, 40 
kereszt ki nem csépelt vegyes, 60 méter 
lóhere, valamint az 1902. V. 32/2. sz. foglalt 
jegyzőkönyv szerint 1^2 2 . folyótétel alatt 
776 korona becsárban összeirt különféle 
szobabútor, házi felszerelés, 4 ló, tehén, 2 
sertés, gazdasági szerek, gazdasági szekerek, 
körgőüléses kocsi'nyilvános árverésen eladat
nak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járás
bíróság 1902. év V. 32. és 30, számú vég
zése folytán 6797 és 1300 korona tőkeköve
telés, ennek 1901. évi juliüs 5-tól 6797 kor. 
után 1901. szeptember 8-tól járó 8% kamatai, 
Vs% váltódij és eddig összesen 576 korona 
30 fillérben bjróitag már megállapított költ
ségek erejéig a . helyszínén Andrásfalváu, a 
végrehajtást szenvedők házában leendő esz
közlésére 1907. évi novem ber hó 30-ik 
napjának délelőtt 10 órája határidőül kitüze- 
tik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t.-fc. 107. és 108. §§-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Kelt Znióváralján, 1907. november 14-én.

S zibner, kir. bir. vhajtó.

f"— —  ■ > : >

t > ' c p i T 7  K A R Ó I  V < 1
O  i  1  1  J T v i  \ í \  V _ > / L j  I

F É R F I S Z f l B Ó  T U R Ó C S Z E N T / V l R T O N .

X
Üzlethelyiségemet a sétány melletti saját házamba áthelyeztem. 1 
Szabómühelyemet tetemesen megnagyobbítottam. —  D ús raktár: r '

téli szövetek, kész gyerraeköltönyök, télikabát, felöltőkben.

> O k ié  á ra k i “ r , 11 O ksó  árak ! <
h. ------------------------------------------ X  ...
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Wix jVÍUsa
Turőcszenftnártoti

főtér, a „Hitelbank*1 volt helyiségében.
Ra k t á r :  liszt, fűszeráru, ásványvizek, 
csemegék, különféle sajtok, husnemüek, 
halnemüek, konzervek, asztali-, csemege- 
és gyógyborok, kül- és belföldi likőrök, 
cognac és pezsgőkből. — Üveg és 
porcellán, alpakka és kinaezüst-áruk, 

konyhaedények, tükrök és képek.

Ü v e g e z é s i  v á l la la t ,

AZ ŐS Z ÜL E S
egyedül b iz to s  e lU O S z c r e  a

ezidő szerint a bel- és külföldön ál
talánosan legjobbnak és leghatáso
sabbnak elismert szer, mely a haj, 
szakáll vagy bajusz színét pár perc 
perc alatt bármily színre változtatja.

A fehérneműn foltot nem hagy. 
Dobozonként 4 és 6 korona.

Ella-hajnövesztöszer
a legbiztosabb szer kopaszodás és 
hajhullás ellen. A fejbőrt tisztítja, erő
siti és a hajat bámulatosan növeszti.
Kis üveg 3*60 kor., nagy üveg 5 kor.
Ella aratnám minden bőrtisztátlan-m ia-a itK iem  ságot e ltávo lít és a

bőrt üdévé, fiatallá teszi.
Ára nagyság szerint 1, 2, 3 és 4 kor.

E lla -szap p an  & £ W 5 £ i Y 2
B A R O S  G Á B O R

illatszerek és kompozíciók gyára 
Budapest, Dohány-u. 1. depót 40. T elefon 8—72. 
I. Városmajos-u. 42. (Saját ház). Telefon 45—53. 
Kérjen árjegyzéket l Ingyen kapja!

V éd jeg y : „H o rg o n y !1 .

A Linimení. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expelier

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már
sok  év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, osuznál és meghűlé
seknél, bodörzsölé8kóppon használva.

F i g y e lm e z t e t é s .  Silány hamisítva\«<k I 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Hort;rr;y 
védjpgygyel és a Rlchter oégjegyzésM-i .■! •>- 
tott donazba van csomagolva. Ára üvegekből 
K —80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 
),.,i gyógyszertárban kapható. — Föiakt.ir: i 
Török  Jó zsef gyógyszerésznél, B u d a p e s t.

OL Riciiter gyógyszertára az „Arany irozlisiür,
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu. 

Mindennapi szétküldés. ö
Turócvárm egyei rak tá r: Schönaich Viktor gyógy

szerésznél Znióváralján.

F E L V I D É K I  II 1 U A D 0

Faárverési hirdetmény.
A Breza községi volt úrbéres birtokosság 

1907. évi december 9-én d. e. 11 órakor
az elnök házánál tartandó nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdőnek a 901/907. sz. K. E. B. engedélyező 
határozat alapján kihasználható 1908/9. évi 
vágásban tövön álló 1835 darab lucfenyőnek 
1179-92 tms-nyi mű- és 294 98 tms-nyl tűzi
fáját és kérgét. Kikiáltási ár 10029-32 korona. 
Kiszállítási határidő: bezárólag 1909. évi 
március hó 31-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe : 
a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 
nyujtatnak be; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva 
tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha 
az ajánlat szövege, valamint annak borítéka 
kívül az értékesítés tárgyát képező haszon
vétel megjelölését szószerint tartalmazza, úgy 
amint az a hirdetményben foglaltatik; d) ha 
lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak be; e) ha tartalmazzák azt a 
nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azoknak ma
gát teljesen aláveti; f) ha bánatpénzképen 
1000 koronát tartalmaznak; g) ha úgy van
nak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlat
tevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) 
világosan kiolvasható; és h) ha a boríték 
kívül „Ajánlat a Breza községi volt úrbéres 
birtokosság 1908/9. évi vágásából eladandó 
fakészletre1* felírással van ellátva. Utóajánla
tok egyáltalán nem fogadtatnak el. Az árve
rés eredménye az elfogadott ajánlat benyúj
tójára azonnal, eladóra azonban csak az 
illetékes hatóság jóváhagyása után válik kö
telezővé.

A részletes árverési és szerződési felté
telek az alsókubini m. kir. állami erdőhiva
talnál, az annak alárendelt alsókubini m. kir. 
járási erdögondnokságnál és a birtokossági 
elnöknél tekinthetők meg naponta 11 — 12 
óra között.

Alsókubin, 1907. évi november hó 16-án.

M. hír. járási erdögondnohság.

3—4 középiskolt végzett fiú

t a n o n c n l
felvétetik MOSKÓCZI FERENCNÉ 
könyv- és papirkereskedésében 

Turócszentmrtonba n.

V alódi p rága i i n k á i
K i l ó j a  2  K o r o n a  4 0  f i l l é r .

* y  K apható

HEDA B.
fűszer- és csemegeüzletében Turócszentmárton.

Asztali borok; ríin>- és likör- 
külöQlegességek-

K a r á n o m ia d in e k
Qagy választékba!).

Legolcsóbb fűszeráru-bevásárlási forrás!

Koestlin-féle legfinomabb teasüte
mények j Fürth-, valamint Heller- 
féie cukorkák. ■ Déligyümölcsök.

Állandó, észszerű és ügyes reklámozás 
minden gyári-, kereskedelmi-, ipari vállalatnak, 
üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme.

Hogyan, hol és m ikor hirdethető a leg
sikeresebben és legolcsóbban, megtudható az

h irdetési osztályánál

tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő

Budapest, VII., Erzsébet-körut 41.
ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelkiisme
retességgel, pártatlan pontossággal és olcsón 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes budapesti, vidéki és külföldi lapokban 
és naptárakban.

ó b  j

M egfojt ez az á tkozott 
köhögés!

K ö h ö g é s ,  r e k é d t s é g E lje o !
és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatású

Egger nlípaniiilái JŐ/,
az étvágyat nem rontják  és kitűnő ízűek.

Doboza 1 és 2 korona. Próbádéhoz 50 fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

„ N Á D O R "  g y ó g y s z e r t á r Egger m ellpasztillája
Budapest, VI., Váci-körűt 17. ham ar m e ggyógy íto tt!

K apható  T u ró c sze n tm á rto n b an: Toperczer Sándor gyógyszertárában
Nyomatott a Magyar Nyomda gyoiMajtóján. Tnráwwzontmárfon, 1907.
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