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Egész évre 8 korona 
Fél évre 4 korona 
Negyed évre 2 korona 
Egy szám  ára  20 fillér 

N yilttér sora 40 fillér

K cp \M n H  beszámolója.
Ifjabb Justh György, a szuesányi 

választókerület országgyűlési képvi
selője még az elmúlt hó folyamán 
kilépett a függetlenségi pártból.

Kilépésének indító okait a múlt 
vasárnap tárta fel nagyszámban egybe- 
gyült választói előtt a magyar olvasó
kör helyiségeiben.

A beszámoló délután 3 órára volt 
meghirdetve. A terembe lépő kép
viselőt az összegyűlt választók meleg 
ovációval fogadták, melynek lecsilla- 
pultával azonnal a beszámolóba fogott, 
melyet egész terjedelmében itt adunk: 

Tisztelt Választó Közönse#^
Midőn a parlamenti békének a múlt év 

tavaszán történt helyreálltával Önök meg
tisztelő bizalma a képviselőjelölésnél irá
nyomban oly megható és örökre feledhe
tetlen módon megnyilatkozott, úgy hogy 
annak behatása alatt a jelöltséget minden 
szabadkozásoin és vonakodásom dacára, 
jóformán akaratom ellenére elfogadnom 
szinte hazafias kötelességemmé vált, egész 
őszinteséggel és egyenesleikUséggel kifej
tettem Önök előtt azon indokokat, amelyek 
arra bírtak, hogy a jelöltséget a fligget- 

lenségi és 48-as párt programmjába letett, 
elvek alapján vállaljam el.

Hazafias felbuzdulás, a nemzet igaz 
jogainak, szabadságának és íüggellonségé- 
nck alkotmányos eszközökkel való kiviv- 
hatása iránt táplált benső bit és az a tudat, 
hogy ennek megvalósítására a nemzet 
legjobbjai, küzlUk a függetlenségi elvek 
legkiválóbb bajnokai és vezérharcosai vál
lalkoztak, egyaránt ösztönöztek arra.

És ámbár meg voltam felőle győződve, 
hogy a jelenlegi átmeneti időszakban, 
amelyre a teendők nagyrészt, már előre 
megállapittattak, talán nem is sikerülond a 
nemzet jogos aspirációit teljesen kielégí
teni, mégis bizton reménylettem, hogy 
egyes alapvető munkálatok akadályta
lanul s a nemzet kívánalmainak megfelelően 
foganatosítva lesznok.

Megvallva az igazat, ebbeli reményem 
teljesen beigazolva nem lett.

H irdetéseket felvesz la 
púnk k iadóhivatala  és az 
Á ltalános Tudósitó  Vi
déki lapok központi h ir
detési osztálya Budapes, 
VII., E rzsébet-köru t 41.
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Mert való ugyan, hogy a nemzeti állam 
erősítése tekintetében, valamint szociális 
irányban igen becses alkotások létesültek 
ugyan, mégis több oly jelenséget tapasz
talnunk kellett, mely szerény nézetem 
szerint nem egészen a nemzet közóhajának 
felel inog.

Nem kívánok ez alkalommal a lefolyt 
Ülésszak alatt alkotott törvényekkel foglal
kozni, úgyszintén nem szándékom a leg
utóbb benyújtott, már rég várva-várt adó
reform javaslatról, valamint az alkotmány- 
biztosítékok gyűjtőnév alatt isméit életbe
vágó intézkedéseket tartalmazó, részemről 
is örömmel üdvözölt (Elénk helyeslés.) s 
már letárgyalt javaslatokról sem bővebben 
megemlékezni, mert hiszen azokról a tisztelt 
Választó Közönség a hírlapok utján lett 
isméitetés folytán amúgy is eléggé tájéko
zód halott.

A még egészen el nem készült, de rövid 
időn belül benyújtani megígért korszak- 
alkotó nagy reformmunkára, az általános 
választói jogról előterjesztendő javaslatra 
vonatkozólag pedig legyen szabad csak 
röviden kijelentenem azt, hogy mint a 
demokratikus irányban való fejlődésnek 
igaz barátja, (Helyeslés.) ezen javaslatnak 
sem lehetek ellenzőjo azon esetben, ha 
abban a magyar államegység megóvása 
tekintetében, valamint a magyar állam nem
zeti jellegének sértetlen j'entartását illetőleg 
kellő biztosítékok nyujtatnak. (Elénk helyes
lés és éljenzés.)

Ezek ( lőrebocsátása után engedjék meg, 
hogy a törvényhozás egyik legfontosabb és 
ezidőszerint legaktuálisabb teendőjéről, a 
kiegyezésről, valamint az azzal kapcsolatos 
egyéb kérdésekről nyilatkozhassam és 
azokra vonatkozólag egyéni nézetemet elő
adhassam. (Halljuk!)

Amint tudni méltóztatnak, az Ausztriával 
való kiegyezés ügye immár egy évtized 
óta húzódik anélkül, hogy az arra vonat
kozó és különböző kormányok által kötött 
megegyezések parlamenti tárgyalása lehe
tővé vált volna.

A jelenlegi átmeneti kormány szintén 
kezébe vette a tárgyalások fonalát és 
hosszas alkudozások után sikerült, is neki 
a monarchia másik államának kormányával 
megállapodásra jutnia.

Nem képezheti feladatom tárgyát ezen 
kiegyezési javaslatoknak itthelyütt való 
szakszerű és részletes ismertetése; csupán 
általánosságban annyit jegyzek meg, hogy 
vannak bennük, kivált közjogi tekintetekben, 
igen becses vívmányok, melyek különösen 
azon tény folytán, hogy az eddigi vám és 
kereskedelmi szövetség helyébe a szerződés 
formája lépett, kétségtelen előnyöket leen- 
denek hivatva annak idején a nemzet 
számára biztosítani.

Ámde ha összeségükben vizsgáljuk e 
javaslatokat, kénytelenek vagyunk arra a 
meggyőződésre jutni, hogy azok inkább a 
parancsoló szükség folyományának tekint
hetők ; mert utóvégre is egy bizonytalan 
és az ország pénzügyi és közgazdasági 
viszonyaira kárral járó helyzetnek volná
nak hivatva véget vetni; miértis azokat, 
dacára annak, hogy előnyős voltukhoz sok 
Szó fér, célszerűségi szempontból a magam 
részéről is elfog adandóknak találnám, lia a 
kormány e javaslatokkal egyidejűleg a 
kvóta felemelésére vonatkozólag nem tett 
volna előterjesztést.

Mert igénytelen nézetem szerint a kor
mánynak a kvóta felemelésére nézve elő
zetesen megállapodnia s ekként a kvóta- 
bizottságok állásfoglalásának elébe vágnia 
és a kiegyezési Tárgyalások keretébe nem 
tartozó ezen kérdést a kiegyezési javasla
tokkal kapcsolatba hoznia nem lett volna 
szabad.

Ily engedékenység egyrészt a reánk 
mindig irigy és féltékeny Ausztriát egye
nesen felháborítja arra, (Úgyvan.) hogy a 
jövőben velünk szemben még képtelenebb 
követelésekkel állkason elő, másrészt vesze
delmes praecedenst teremt, egyszersmind 
pedig újabb nagy megterhelte! ést ró az 
amúgy is lulterhelt nemzetre; minélfogva 
kénytelen vagyok kijelenteni, hogy részem
ről a kormánynak a kvóta felemelése iránti 
megállapodását magamévá nem tehetem s az 
arra vonatkozólag előterjesztett javaslatot 
szavazatommal támogatni nem fogom.

Megengedem, hogy a kormány legjobb 
meggyőződését követve, teljesen jóhisze- 
müleg járt el s hogy talán kényszerhely
zetben lehetett, midőn az osztrákok ezen 
követeléséhez is hozzájárult; de utóvégre 
mindennek s igy az egedékenységnek is 
kell, hogy határa legyen.

l l  ternyi h é !Időtartam: 
december hó 31-ig!
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Es bármennyire kívánatosnak, valamint 
az ország érdekében levőnek mutatkozzék 
a kiegyezés megkötése, mégis azt tartom, 
hogy a kormánynak azért ily súlyos áldo
zatot nem kellett volná hoznia, hanem 
minden eshetőséggel számolva arra kellett 
volna törekednie, hogy az 1899. évi XXX.  
t.-c. hatálya meghosszabbittassék, hogy ekként 
az Ausztriával a f .  év végéig fennálő reci
procitás — egy a nemzet kívánalmainak 
megfelelőbb kiegyezés létrejöveteléig — 
továbbra is érvényben maradhasson.

Sok szó esett a kiegyezési tárgyalások 
folyamán a jegybank ügyéről és mint egy 
nevezetes vívmány lett odaállítva az, hogy 
a bankügyei a kiegyezés komplekszumából 
kikapcsolni sikerült.

Hát én is örvendek ennek s még job
ban örvendenék, ha a kvótára nézve is 
ugyanily eljárás követtetett volna.

A bankkérdést illetőleg azonban meg 
kell jegyeznem, hogy ámbár én is az ön
álló nemzeti jegybank hívének vallom magam, 
annak a bankszabadalom lejártakor leendő 
felállítását mégsem kívánnám kötelezően 
kimondani; nem pedig azon oknál fogva, 
mert előbb kipuhatolandónak vélném azt, 
vájjon mind megvannak-e a külön bank 
felállításához szükségelt előfeltételek?

Mert valamint az önálló vámterületre 
nézve megegyeznek a vélemények abban, 
hogy azt csak kellőkép előkészítve lehet 
megvalósítani, ép úgy a bankot illetőleg 
is azt tartom, hogy csakis akkor lehet azt 
létesítenünk, ha minden kétséget kizárólag 
biztossá válik, hogy annak felállítása az 
ország pénzügyeire és közgazdasági viszo
nyaira kárral járni nem fog.

Ha ez iránt teljes megnyugtatást nye
rünk, ám állítsuk fel az önálló bankot már 
1910-ben, elleneseiben azonban inkább 
későbben, amidőn gazdasági téren konszo
lidáltabbak leszünk.

Mert mindenek felett a haza javát kell 
szem előtt“tartanunk s ily komoly kérdés
ben nagy körültekintéssel és megfontolással 
szabad csak határoznunk.

Egyáltalában Jki kell fejeznem abbeli 
meggyőződésemet, hogy nekünk, ha az 
adott viszonyok között boldogulni akarunk, 
igen körültekintő politikát kell követnünk.

Mert bármennyire is mellettünk szóljon 
az igazság, minden óhajunkat egyszerre 
megvalósítani képesek nem vagyunk.

Nekünk mindenek felett a Korona jóin
dulatát kell a magunk részére biztosítanunk, 
de azt bírva sem állhatunk harcban ugyan- 
egy időben Ausztriával, a társországokkal, 
a nemzetiségekkel és ki tudja hány más 
ellenségünkkel.

Nekünk nem erőinket megosztó, hanem 
azokat koncentráló céltudatos politikával 
oda kell törekednünk, hogy nemzeti élő- 
haladásunkat úgy kulturális, mint gazdasági 
téren minden tekintetben biztosítsuk s én 
erősen hiszem, hogy el kell jönnie — talán 
nem is olyan sokára — annak az időnek, 
amidőn a nemzet minden számottevő ténye
zője egyesülni fog egy kulturailag fejlett, 
gazdaságilag független és erős nemzeti 
érzéstől áthatott Magyarország megterem
tésére. (Elénk éljenzés és helyeslés.)

Nem a nemzet elévülhetetlen jogainak, 
amelyekért síkra szállott, félretételéröl, 
hanem azoknak oly alkalmasabb időpont-
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bán leendő megvalósításáról legyen szó, 
midőn a nemzet erőforrásaiban meggyara
podván, e jogok meg-, illetve visszaszer
zése is sokkalta kevesebb akadályokba 
Utközend. j

Ilykép, bár talán lassabban, de komoly, 
kitartó és következetes munkával bizton 
elérjük azt az ideált, amely minden magyar 
ember szive vágyát kell hogy képezze : 
Hazánk gazdasági s majdan politikai 
függetlenségét. (Általános helyeslés.)

Tisztelt Választó Közönség!
Rövid néhány hét múltán 30 esztendeje 

lesz annak, hogy a közéletben részt veszek. 
(Éljenzés.)

önérzetesen mondhatom, hogy ezen, egy 
ember életeben bizonyára számottevő idő 
alatt soha a hatalmasok kegyét nem keres- I 
te m és a maga in részére soha semmit sem 
kértem, de önérzetesen állíthatom azt is, 
hogy egyéni függetlensegemet és meggyő
ződésem szabadságát mindig mindenek 
felett állónak tartottam.

Lelkiismeretem ezúttal azt sugallja, 
hogy a kormánynak egy oly ténykedésé
vel, mely meggyőződésemmel ellenkezik, 
szolidaritást ne vállaljak.

Ezen állásfoglalásom azonban a függet
lenségi és 48-as pártnak kötelékéből való 
kiválásomat, vonta maga után, amint jelen 
esetben természetes, hogy kiváltam volna 
a koalleált pártok bármelyikének kötelé
kéből is.

Ennélfogva ezen ügyemet a tisztelt 
Választó Közönségnek, mint az annak el
bírálására egyedül hivatott fórumnak Ítél
kezésére bocsátom.

Amennyiben a tisztelt Választó Közön
ség ezen eljárásomat helytelenítené, kije
lentem, hogy ebben az esetben a legride
gebb módon fognám a konzekvenciákat a 
magam személyére nézve levonni s man
dátumomat az Önök kezébe visszaszolgál
tatni.

Ha pedig e ténykedésem az Önök 
helyeslésével találkozik, akkor kijelentem, 
hogy a jövőben egyik párthoz sem csat
lakozva, hanem teljesen pártokon kívül 
állva, legjobb meggyőződésem alapján fogom 
támogatni azt az irányzatot, amely hazánk 
kulturális és önálló gazdasági fejlődését 
erélyes nemzeti politikával karöltve igyek
szik előmozdítani.

Ezeket akartam Önök előtt egész 
őszintén és férfias nyíltsággal ‘elmondani s 
ezt téve, nyugodt lelkiismerettel tekintek 
meghozandó ítéletük elé s legyen bár az 
reám nézve felmentő avagy marasztaló, 
arról biztosíthatom Önöket, hogy azon 
eléggé nem érlékelhető nagyrabecsült bizal
mukért, amelyben engem mindenkor része
síteni szíveskedtek, hálás maradok Önök
nek véglehelletemig. (Általános éljenzés.)

A beszámoló végeztével Cserei 
Emil kanonok emelkedett szólásra s 
igen meleg szavakkal fejtegette azt 
a körülményt, hogy e kerület válasz
tóinak főtörekvése mindig odairányult, 
hogy a megválasztandóban, vagy a 
megválasztottban sohasem kereste a 
pártembert, hanem első sorban is a 
magyar embert. Miután pedig Justli 
György személyisége és egyénisége ,

e tekintetben teljes garanciát nyújt, 
megnyugvással tudomásul veszi a 
képviselő kilépését, tudva azt, hogy 
e tekintetben is hazafias lelke sugal
latát követte.

Utána Szolárik Vilmos, a ruttkai 
függetlenségi párt elnöke mondott 
hosszabb beszédet, a melynek vége 
szintén oda konkludált, hogy Justh 
György kilépését a párt is tudomásul 
veszi.

Végül Beniczky Kálmán, a vármegye 
alispánja a fentebb emlitett felszólam
lások után a kilépés tudomásul véte
lét — a megjelent választók helyes
lése közt — határozatiig  is kimondta.

Ezzel a beszámoló véget ért.

A „Národnle Noviny“-t egyik legutóbbi 
számában elragadta fantáziája a Fidsi szige
tekre. Ott aztán a benszülöttekről elmélkedik, 
akik bálványaikat megbüntetik, sőt össze is 
zúzzák, ha valamely kívánságuk nem telje
sedett. Tovább megtudjuk, hogy ezek a fétis
imádók mi magyarok vagyunk. És mert sok 
országos bajunk közül kivezető utat találni 
nem tudunk, meggyűlt keserűségünket „bál- 
ványainkra* a nemzetiségekre ontjuk oly- 
formán, hogy azokat most összetörni törek
szünk.

A „N. N .u mindig merész hasonlatokkal 
szokta meglepni a vilégot, ezen tehát most 
sem csodálkozunk. Az sem tűnik föl, hogy 
benne tetszeleg önmagának egé3z az -ízlés
telenségig, amikor fölfeszi, hogy a magyarság 
a tótokat akármikor is bálványozta volna; 
de kirívó, hogy ez a hasonlat elejétől végig 
olyan sánta, amilyet még a „Nár. Nov.* 
hasábjain sem szoktunk meg. Csak egyet: A 
fétisimádót bálványa tehetetlenségével nem 
igen idézhette föl imádója baját, ellenben a 
mi országos gondjainkat a fészkelődő nem
zetiségek, tehát a mi „bálványaink* maguk 
okozták. A büntetés tehát, mely őket itt-ott 
éri — jogos.

Annyira jogos, hogy a bálvány rászolgált 
arra is, hogy összetöressék. Ez is, hogy mi
képpen hajtatott végre, mutatja maga a 
„N. N.*, amely most is vígan lélekzik tovább.

Villamosvilágitás nálunk.
A modern technika egy vívmánya köze

leg felénk, hogy viszont bennünket vigyen 
közelebb ahhoz az áramlathoz, amit általáno
san haladásnak neveznek. Arról van szó 
ugyanis, hogy egy, már alakulóban lévő 
társaság révén megismerkedünk a villamosság 
fényével, hogy városunk kőolajlámpáit talán 
már a közeljövőben villamoskörték váltják 
majd föl, melyek a füstöt, szagot s sok 
bosszantást okozó és szemrontó lángnyelvek 
helyén modern fényt fognak terjeszteni.

Komoly kilátás van tehát arra, hogy 
nemsokára kiemelkedhetünk abból a sötét
ségből, mit éppen a petróleumlámpák világa 
tett jellegzetessé. A villamosság mai korsza
kában a technika áldásaiból nekünk csak 
mutatóba jutott egy-két ivlámpa ott a város 
végén. Egyébként semmi jelét nem adtuk 
annak, hogy az emberiség közkincsévé vált
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vívmányokból valamelyes részecskét mi is 
követelünk. Az a városvégre szorított villany
fény is mintha azt jelezné, hogy körllnkböl a 
haladás bármely formája hasonlóképpen szám
űzve van.

És ha városunk bölcs tanácsán múlott 
volna, ez nyilván igy is marad, no mert az 
sehol siucsen megirva, hogy ez másképpen 
legyen.

Szerencsére ebből a város monopóliumot 
nem csinálhat és igy legalább is el keli 
néznie, hogy akadtak férfiak, akiknek kezeik 
munkája után már is dereng.

*

Abban a kellemes helyzetben vagyunk, 
hogy az előzetes tervezetből olvasóközönsé
günk tájékoztatására egyet-mást elárulhatunk.

A fejlesztő központ, minthogy a művelet 
vizierőre terveztetik s erre városunk környé- 
kénjjalkalmas esés nincs, Necpálon állittatik 
föl, melynek turbina-telepeiről a magas fe
szültségű váltóáram az itt létesítendő elosztó 
központba vezettetik, hol az áram alacsony 
feszültségre transzformálódnék. A neepáli patak
nak az a része ugyanis, mely a hajtó-erőt 
szolgáltatná, arról ismeretes, hogy sohasem 
fagy be. Hosszú megfigyelések eredménye az, 
amelyre a jövőben építeni is majdnem teljes 
biztonsággal lehetne. De hogy a természet 
esetleges szeszélyének eleje vétessék, a turóc- 
szentmártoni elosztó központban egy Diesel
féle móíor tartatik majd készenlétben, mely 
a fennakadás pillanatában a hajtóerőt, pótolni 
lesz hivatva. Az igy biztosított áram éjjel a 
világítást szolgáltatná, nappal pedig egy 
hengermalmot hajtana.

Régi hézagot fog ez is pótolni, de uj 
alkalom nyílik itt beszélni arról is, hogy 
milyen gazdasági előnyöket fog az nyújtani, 
különösen akkor, ha a környék termelőit 
sikerül evvel párhuzamban egy szövetkezetté 
tömörifeni, mely olcsóbb liszttel látná el igy 
vidékünk piacát.

A világítást magát az elosztó központ 
szabályozná. Nem hisszük, hogy akadjon 
egy ház is, amely kész örömmel ne fogadná 
ezt falai közé. A kényelmi és egészségi szem
pontokon kívül a közbiztonság elve és a csin 
is mellette érvel. De legjobb ajánlólevele 
— azt hisszük — mégis csak olcsósága lesz, 
mert ahol eddig 30—36 fillér kőolajat 
fogyasztottak, ott majd napi 6—7 fillérért 
élvezhetnek olyan világosságot, melynek csak ‘ 
előnyei vannak.

Ez a takarékossági szempont talán meg 
fogja hódítani városunk tanácsát is, s akkor 
még azt is remélhetjük, hogy a mai pislogó 
utcai mécsesek helyén, melyek a koromsötét 
éjszakában éppen csak önmagukat világítják 
meg, a jövőben szintén villamos lámpák fog
ják szórni fényüket.

Eláruljuk még azt is, hogy a munkálat 
technikai részével Buocz Károly mérnök fog
lalkozik, akinek szakképzettségét az általa 
fölállított neepáli és blatnicai villanytelepek 
dicsérik. A szervezés munkája pedig olyan 
kezekben van, ahonnan még félmunka soha
sem került ki.

Ennyi biztosilék láttán bátran állíthatjuk, 
hogy nincsen messze az idő, amikor városunk 
közönsége a kőolajat s vele a sötétséget csak 
hírből ismeri majd.

A nőegyesület választmányi ülése.
A Turócvármcgyei jótékony nőegyesület 

a folyó hó 1-én választmányi ülést tartott.
Az elnöki tisztet ez alkalommal, tekintet

tel arra, hogy az elnöknő Öméltósága, vala
mint az alelnöknő, Reviczky Istvánná, az 
elnöki tisztség ellátásában betegeskedésük 
miatt akadályozva voltak, özvegy Rakssányi 
Józsefné teljesítette.

Az ülésen a következő választmányi tagok 
jelentek m eg: dr. Bolemann Jánosné, Csep- 
csányi Sándorné, Erdödi Györgyné, Kertész 
Jánosné, dr. Lax  Adolfné, Nátán Henrikné, 
Rakssányi Józsefné, Soltész Sándorné, Schultz 
Lajosné, Újhelyi Gusztávné, Zorkóczy Tiva- 
darné és Zorkóczy Atala.

Félháromra járt az idő, midőn a helyettes 
elnöknö a megjelent hölgyek szívélyes 
üdvözlése után az ülést, megnyitotta.

Az ülés megnyitása után az egyesület 
titkára, Dugovich Titus, mindenekelőtt sajná
lattal bejelentette, hogy az egyesület szeretett 
elnöknőjét, valamint az ő bölcs vezetését, 
úgyszintén az alelnöknő személyes jelenlétét 
ez alkalommal nélkülözni leszünk kénytelenek, 
mert mindkettőt makacs természetit beteges
kedése szobához köti.

E jelentés mély sajnálattal tudomásul vé
tetvén, Fischer Áminné őnagysága. mint az 
egyesület pénztárnoka tette meg jelentését, 
melyből a következőket emeljük k i :

Az egyesület pénztárnoka a szeptember 
havi gyűlés által engedélyezett segélyeket 
rendeltetési htdyükre juttatta, minek tanúsága
ként a kapott, nyugtákat bemutatja. Bejelenti 
egyúttal, hogy a mai ülésen a befolyt tagsági 
dijak kerülnek kiosztásra, melynek összege 
körülbelül 250 koronát tesz ki. A feleslegül 
fennmaradt összeg pedig a kórházi alap 
gyarapítására lesz fordítandó.

A választmány a pénztáros jelentését tu
domásul vette.

A napirend második tárgya a kórházi 
ügy előadása lett volna, minthogy azonban 
Martincsek Károly, az egyesület jegyzője, 
betegsége miatt az ülésen meg nem jelenhe
tett, a tárgy a napirendről levétetett.

özv. Rakssányi Józsefné szives szorgos
kodása folytán a következő hölgyek jelentet
ték be az egyesületbe leendő belépésüket: 
Granatér Elza kisasszony mint rendes tag, 
Lehoczky Ilonka kisasszony mint rendes tag, 
Soltész Sándorné őnagysága mint rendes tag, 
Teltsch Gézáné és Soltész Józsefné őnagysága 
pedig mint pártoló tag.

A tagbejelentések örvendetes tudomásul
vétele után következett a napirend negyedik 
pontja: a tanítók jutalmazása és a Nyáry 
Emma-alap kamatainak kiosztása.

A Beniczky Mária-alap kamatai a kir. 
tanfelügyelő előterjesztése folytán Gregorovits 
László briesztyai és Kelemenné Schvartz Elza 
felsőstubnyai tanítónak Ítéltettek oda. — A 
Nyáry Emma-féle alap kamatait ezidén

szentpéteri szegény aszony
kapta meg.

A választmányi ülés egyhangú határozata 
után a segélykiosztásra került a sor.

A rendesen segélyezett szegényeken kívül 
ezen ülésből kifolyólag a következők része- 
sittet'ek a jótékonyság áldásaiban: Csonka 
Pálné 10 korona, Schlesinger N.-né 5 kor., 
Bizonyné 20 kor., Stefko Mátyásné 20 kor., 
Kontsek Gáborné 20 kor., iMarcsek Mihály

25 kor., Kovacsik Franciska 10 kor., Ungár 
Mórné 10 kor., Hrianka Tamásné 10 korona. 
A választmányi ülésen az egyes vál. tagok 
állal még a következők javasoltattak segé- 
lyeztetni: Kroner Ferencné 10 kor., Marcsek 
Zsuzsi 10 kor., Schultz Maria '10 kor., Flack 

j Mária és János 10—10 korona.
Á segélyok kiosztása után a karácsonyfa- 

ünnep rendezése került napirendre. Az ünnep
ség nemes és fenséges hivatását Dugovich 
Titus, az egyesület titkára ismertette és fel
kérte a jelenlevő hölgyeket, hogy ennek 
teljes sikeréért kövessenek el minden lehetőt. 
Beszéde végén ajánlotta, hogy vármegyénk 
számos községeiben alakítsanak bizottságokat, 
kiknek hivatása lenne az ünnepély sikerének 
érdekében gyűjtéseket rendezni.

Ezen indítvány folytán a nőegyesület vá
lasztmánya által a következő hölgyek kérettek 
fel közreműködésre:

Turócszentmártonban: Erdödi Györgyné, 
Józsa Mihályné, Granatér Elza, Uruszki Aranka 
és dr. Zányi Kálmánné.

Ruttkán: Saager Ferencné, Keviczky
Kálmánné és Lehoczky Ilonka.

Pribócon: Csepcsányi Sándorné, Labáth 
Józsefné.

Znióváralján: Messinger Mórné, Moyzes 
Miklósné.

Szucsányban: Schultz Lajosné, dr. Haáz 
Simonné.

Stubnyafűrdön: Zorkóczy Tivadarné.
Felsöstubnyán: Brüll Adolfné és Némethy 

Tihamérné.
Alsóturcseken: Skrbek Káro’.yné.
A gyűjtött összegek dr. Bolemann Jánosné 

címére lesznek beküldendők, ki a begyült 
adományokat hirlapilag fogja nyugtázni,

Ezzel az ülés tárgysorozata kimerülvén, 
helyettes elnöknő az ülést bezárta.

H Í R E K .

A munkaadók figyelmébe. Az
amerikai visszavándorlók munkaköz
vetítése ügyében a földmivelésügyi 
miuisterium munkásközvetitő osztálya 
ezúton is felkéri a munkaadókat, ha 
bármilyen munkásokra szükségük van, 
szükségletükről a bérfeltételek köz
lésével, szóval, levélben, vagy táv
iratban értesitsék a munkásközvetitő 
osztályt.

FŐlspánl Vizsgálatok. Vármegyénk fő
ispánja az elmúlt héten tartotta' meg a 
szokásos évi hivatalvizsgálatokat. A vizsgá
latok eredménye általában igen kedvező, 
mert leszámítva egyes lényegtelen apróságo
kat, mulasztást sehol sem talált.

Eljegyzést Neuwirth Zsigmond, a pribóci 
gőzfürész tulajdonosa, eljegyezte Sacher 
Erzsiké kisasszonyt Székesfejérvárról. Őszinte 
szívből gratulálunk.

Közgyűlés. A „Turócmegyei magántiszt
viselők és kereskedelmi alkalmazottak egye
sülete* ma vasárnap délután 3 órakor, saját 
helyiségében rendes közgyűlést tart a követ
kező napirenddel: 1. Elnöki megnyitó. 2. Tit* 
kári jelentés. 3. Pénztári jelentés. 4. A szám- 
vizsgáló bizottság előterjesztése. 5. Költség
vetési előirányzat. 6. A tisztikar választása. 
7. Esetleges indítványok.



F E L V I D E K I H Í R A D Ó

Áthelyezés A in. kir. vallás és közokta
tásügyi miniszter Moyzes Miklós znióváraljai 
állami tanítóképző intézeti tanárt, saját kérel
mére, az eperjesi állami tanítóképző intézet
hez ugyanebben a minőségben áthelyezte, 
Moyzes Miklós távozását őszintén sajnáljuk, 
mert benne nemcsak a zniói, de a vármegyei 
magyar társadalom is egy számottévő és 
hasznos tagját veszti el.

A ruttkal lzr. Jótékony nőegyesfilet
a most letolyt „Chanuka" ünnepek alkalmá
val ismét jelét adta nemes tevékenységé
nek. ö t  szegény iskolásfiut ruházott tel a 
folyó hó 4-én, mely alkalommal Rakita Samu 
mondott igen szép beszédet a nőegyleti tagok 
jelenlétében. A kis fiukat és az egész tanító
testületet az ünnepély után Láng Ignácné 
őnagysága látta vendégül. A fényes estebéd 
alkalmával számos felköszöntőben méltatták 
a ruttkai izr. nőegylet jótékony működését 
és éltették annak érdemes elnökét, Zweigenthal 
Jakabnét.

A zniólváraljai tanítóképző Intézetnek
Stubnyafürdöre leendő áthelyezése már vég
leg eldöntetett. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter két tervrajzot is készíttetett az 
intézet elhelyezésére szolgáló épületre, melye
ket véleményezés végett az intézet igazgató
ságának küldött le. Az igazgatótanács — mint 
értesülünk — egy 120 növendék befogadá
sára képes épület tervezetét ajánlotta a kivi
telre. Ezt is egy munkateremmel és egy 
társalgószobával kérte kibővíteni, elsőt a 
kötelező kézligyeség oktatásával, a másikat 
egészségi szempontokkal támogatván. Az 
újonnan építendő épület a már kiszemelt tel
ken homlokzatával az országúira fog nézni. 
Mi is óhajtanok, hogy az igazgatóság kíván
sága felsőbb helyen meghallgattassék, mert 
mi is hisszük, hogy az evvel járó kis költség
többlet bőven meghozná kamatait azon a 
téren, melyen az az intézet ma is áldásosán 
működik.

Ruttkay István buzgalmának sikerült a 
tüdőbetegek országos szanatóriumára 50 koro
nát gyűjtenie. Az összeg illetékes helyre át 
is adatott.

Halva találták Strba József znióváraljai 
lakost a zniói uradalmi erdőben a folyó hó 
1-én. A szerencsétlen ember ugylátszik gályát 
gyűjteni ment, s e  közben szivszélhüdés érte. 
Az illetékes hatóság megindította a szokásos 
nyomozást, vájjon nem terliel-e valakit fele
lősség a szerencsétlen ember haláláért.

Véletlen szerencsétlenség. Smiricz Ká
roly, a helybeli cellulosogyár fögépésze, a 
folyó hó 3-án a zsebében hordott revolverét 
birizgálta, midőn hogy, hogy sem, a revolver 
elsült s a golyó a nevezett tisztviselő felső 
combjába fúródott. Szerencsére a golyó cson
tot nem érintett s igy a gyógyulás csakhamar 
befog következni, mit mi is őszintén kívánunk.

DJ távlróhlvatal megyénkben. Pribóc és 
környékbeli községek távirataikat a rákó- 
pribóci vasúti állomáson adták fel és az érke
zőket innen kapják, .amely körülmény a 
közönségre azon hátránnyal jár, hogy a 
vasúti személyzet — az üzleti táviratok soka
sága miatt — a magántáviratokat többször 
nagy késésekkel továbbíthatta és vehette a 
gyüjtőállomásokról. Ezen a közönség érdekeit 
oly közelről érintő helyzeten a kereskedelem
ügyi miniszter olyképen akar segíteni, hogy 
legújabb rendelete szerint a pribóci posta- 
hivatalt távírdával fogja ellátni, azon feltétel

alatt, ha az érdekelt községek a távirdahiva- 
tal első berendezési költségét, viselik. Az 
érdekelt községek e tárgyban f. é. december 
hó 5-ére lettek Pribócra gyűlésre meghiva, 
amelyre azonban Deánfalu és Nagyrákó köz
ségek egyáltalán meg sem jelentek s elma
radásukat sem indokolták, a közönség oly 
fontos érdekét egyszerűen ignorálták. Valcsa 
község képviselőtestülete a szóban levő ügyet 
valóságos veszedelemnek tekinti, mert Írásban 
adott kifejezése szerint a községi bírót még 
a megjelenéstől is eltiltotta. Ilyen dolgok még 
Ázsiában sem történnek. Pribóc község értel
mes községi képviselőtestülete — figyelembe 
nőin véve a szomszédos községek indolenciá
ját — a közönség jól felfogott érdekében, a 
felállítandó táviróhivatal összes berendezési 
költségeit magára vállalta, amely ténnyel 
— követendő példaképen — tanubizonságát 
adta annak, hogy a közönség érdekeit 
mennyire szivén viseli.

Elkobzott fényképek. Hlinka Andrásról, 
a fölfüggesztett rózsahegyi plébánosról a Fel
vidéken fényképek vannak forgalomban, 
melyek Hlinkát ábrázolják, a mint a rózsa
hegyi fogház udvarán szuronyos örök kisérik. 
Ezt a fényképet most sokszorosítva osztogat
ják a nép között. Az izgatás célja nyilván
való, mert a kép alá Hlinka a következő 
autogrammot irta : „Nemzetemért, vallásomért, 
a szabadságért." A rózsahegyi ügyészség e 
fénykép terjesztésében bűntett földicsőitését 
látja és azért elkobzásukat rendelte el. A 
fényképészeknél házkutatást tartottak, de még 
nem sikerült megállapítani, bőgj kinél készült 
a fénykép. Egyébként Csernován ismét csend 
van. A vérengzés után kirendelt katonaságot 
már visszavezényelték Lőcsére. A rend telje
sen helyreállott. Andahdzy Pál főszolgabíró 
már érintkezett a helyszínén a néppel. Csak 
azok zúgolódnak még, a kiknek hozzátartozói 
a vérengzésből kifolyólag még vizsgálati 
fogságban vannak. Ügyük egyébbként nem
sokára befejezést nyer, mert Székely Miklós 
vizsgálóbíró, aki a vizsgálatot most vezeti, 
néhány nap múlva bofejozi.

Eltűnt gyermek. Szabó Jánosné ruttkai 
lakos a folyó hó 5-én bejelentette a hely
beli szolgaidról hivatalnál, hogy szomszédjá
nak, Szikora Jánosnak 12 éves fia a múlt 
hó 28-án onnét hazuról eltűnt és azóta 
nyomaveszett. A csendörség az eltűnt fiú 
után megindította a szükséges nyomozást.

Halálos baleset történt a ruttkai Szobek- 
féle mészégető telep kőfejtőjénél az elmúlt 
héten. Rajosán János vrickói illetőségű mun
kás többedinagával dolgozott a kőbányában, 
midőn egy földréteg lecsúszott s Rajcsánt 
egyik társával együtt maga alá temette. A 
veszély elöl még jókor megmenekült mun
kások rögtön a mentéshez fogtak s mindkét 
társukat még élve kimentették a törmelékek 
alól, de Rajcsán nehéz sebei következtében 
néhány perc alatt meghalt. Társának azonban 
különös baja nem esett. A hatóság megindí
totta a vizsgálatot, hogy nem terhel o valakit 
mulasztás a szerencsétlenség miatt.

UJ hazafias tót lap A sárosvármegyei 
közművelődési egyesület a felvidéki nemze
tiségi mozgalom ellensúlyozására Nasa Zasz- 
tava (A mi zászlónk) ciminel hazafias tót 
lapot indított meg. A lap célja a tót túlzók 
törekvéseivel szemben a keleti Felvidéken a 
magyar nemzeti eszmét szolgálni és terjesz
teni a tót lakosság körében. Az első szám

i október 27-én jelent meg s a lap már azóta 
is nagy népszerűségre tett szert s reménység 
van rá, hogy a pánszláv lapokat egészen ki 
fogja szorítani. A Sárosmegyei Közművelődési 
Egyesület mindenesetre hasznos szolgálatot 
tett a magyarság ügyének, mikor a legalkal
masabb eszközhöz nyúlt, melylyel a pánszláv 
apostolok nomzetbomlasztó munkáját a már 
veszélyeztetett észak-keleti megyékben ellen
súlyozni és megakadályozni lehet.

Olvasóközönségünk szives figyelmébe 
ajánljuk Svehla János kárpitos és diszitőmes- 
ter lapunk mai számában közölt hirdetését.

Szerenosótlensóg a petroleumflnomltó-
ban: Molnár István kazánfűtőt, miközben az 
egyik főző kazánja alá szenet akart hányi, 
a kicsapó lángok, arcán és kezén súlyosan 
összeégettok. A szerencsétlenül járt fűtőt 
családja vette gondos ápolás alá.

TÜŰŐbajOSOk, kik a Grund mann-féle 
köhögés és tüdőbaj elleni teát és cukorkát 
még nem ismerik, saját érdekükben figyel
meztetnek ezt. a teát mielőbb kipróbálni. 
Mindenféle köhögést, nyálkát, rekedtséget, 
gége és torokbajt azonnal kigyógyit. Alanti 
gyógyszerész 20000 ingyen kostolópróbát küld 
szét mindenkinek, ki pontos címét közli. 
Grundmann Apotkeker, Berlin SW. Friodrich- 
strasse 207.

Kertész Tódor mülparárn raktára,
Budapest, IV. Kristóftól1. Képes árjegyzékét 
készséggel küldi, ezerféle csillogó karácsony
fadísz, tombolatárgyak, Szylveszter-estére 
teljes nyeremény-összeállitások, toilette cik
kek, nippek, női kézitáskák, szivar-, cigaretta-, 
dohány-, vizit- és pénztárcák, dísztárgyak, 
iró és dohányzó asztal-, kávé-, toa-aszfal- 
kellékek. Játékáruk, laterna-magikák, kine- 
matográf, fonográfok. Fröbel és Slöjd munkák, 
szerszámládák, lombfürész, testedző tornasze
rek, kedélyderitő, tréfás, moglopetési tárgyak, 
társas, kocka, összerakó és türelemjátékok. 
Uj diaboló játék, francia babák. Téli sport
cikkek, korcsolyák, sportjátékok, vivószerek, 
stb. tárgyakról.

Pályázat. A pozsonyi kereskedelmi és 
iparkamaránál a lemondás folytán Urosedésbe 
jött irodaszolgai állásra ezennel pályázatot 
hirdet. Felhivatnak mindazok, a kik ezen 
nyugdíj jogosultsággal járó  állást elnyernióhajt- 
ják, hogy életkorukat, családi állapotukat, ép 
és (gészséges testalkatukat, erkölcsi magavi- 
seletüket, nyelvismereteiket, s eddigi szolgála
tukat igazoló okmányokkal felszerelt folya
modványukat legkésőbb folyó évi december 
hó 15-dikéig nyújtsák be a kamarához. Az 
állás lehetőleg mindjárt elfoglalandó. Az 
állással járó javadalmazás természetbeni laká
son, ennek fűtésén és világításán, továbbá 
évi 90 korona ruhaáltalányon kívül abban az 
esetben, ha az alkalmazandónak eddigi szol
gálati ideje öt évnél kevesebb, 800 koronában, 
ha pedig öt évnél több szolgálati évekhez 
képest 900—960 koronában fog megállapit- 
tatni. Csakis nős pályázók folyamodványai 
vétetnek figyelembe. Egy évi megfelelő szol
gálat esetén az illető alkalmazott hivatalszolga 
véglegesittetik.

Soha még Itt nem voltak a vásárló 
közönségnek oly előnyei, mint aminőket 
Steiner Lajos cég lapunk mai számában 
közölt hirdetésében közönségünk figyelmébe 
ajánl.
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A Kinematográf első száma valóban 
íényes tarialominal, mutatós külsővel 16 oldal
nyi terjedelemben megjelent. A lap nemcsak 
a mozgófénykép Ügyével foglalkozik, hanem 
kiterjed a rokonszakmákra: az amatőr-fény- 
képészetro, a grammofon- és fonográfra is, 
melyeknek kedvelőit a lap maga köré 
kívánja gyűjteni. A lap szerkesztőjén, Lenkei 
Zsigmondon kivlll iriak az első számba Boda 
Dezső dr. főkapitány, Vdradi Antal dr., Gyalui 
Farkas dr., Décsi Gyula, Vári Rezső, Adorján 
László, stb. Ez az újság szakembereknek 
nélkülözhetetlen s a nagyközönségnek szóra
koztató, tanulságos olvasnivalót nyújt. A 
hézagpótló lap 14 naponkint jelenik meg. 
Egyes száma 50 f. Félévro 6 korona. Kiadó- 
hivatala Budapesten, Baross utca 59 sz. alatt 
van.

A liment. Gapsicl comp., a Horgony- 
Pain-Expeller igazi, népszerű háziszerré leit, 
mely számos családban már sok év óta min
dig készletben van. Ilátfájós, csipőlájdalom, 
fejfájás, köszvény, csúznál stb.-nél a Liniment- 
tel való bedörzsölések mindig fájdalomcsilla
pító hatást idéztek elő ; sőt járványkórnál, 
minő : a kolera és hányóhasfolyás az altestnek 
Liniuienttel való bedörzsölése mindig igen 
jónak bizonyult. Ezen kitűnő liáziszer jó 
ercdinénynyel alkalmaztatott bedürzsöléskép- 
pen az iníluleiiza ellen is és üvegben: á 
80 fillér, 1 kor. 40 f. és 2 korona, a legtöbb 
gyógyszertárban kapható; de bevásárlás 
alkalmával fessék határozottan: ltichter-féle 
II orgony-Linimentet (Horgony-Pain-Expellert) 
kérni, valamint a „HorgonyM védjegyre és 
a Richter cégjegyzésre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

A lesoványodást
meggátolja, a testet, a gyermek húsát egész
ségessé, erőssé fejleszti a SCOTT-féle Emul- 
sió. Ez a szer a legjobb gyógyító- és erősítő 
táplálék gyermekek részére és az Ön gyer
mekét is meggyógyítja, mint ahogy

$oH ezer gyermek meggyógyult
e szer használata által. A gyer
mekeknek életkedvet kölcsönöz. 
Ha betegeskedig a gyermek, úgy 
azonnal adjanak neki

SCOTT-féle Emulsiót. 
Minden üvegben egyenlő finom, 
hatásos alkatrészekből összeállított 
S C O T T  Emulsió van, mindig 

Az EmuisiA vs- egyenl° ’ a tudományos világ előtt 
sáriadnál a elismert adagokban.
SCOTT-féle

BPBllEÍi ÖBBS ara 2 H ^  * ■
"gyvc'5nibe Kapható a gyógyszertárakban.

KÖZGAZDASÁG.
4 műtrágyák alkalmazása a takarmány- 

rópánál.
Csak nemrégiben is élénk vila tárgyát 

képezte gazdasági szaklapjainkban, hogy al
kalmazandó-e a takarmányrépára felültrágyá- 
zásul chilisalétrom, vagy sem. E vita kiinduló 
pontját az képezte, hogy egyik kiváló szak
emberünk a chilisalétromnak fajt ragyául való 
használatát növénytermelési könyvében aján
lotta, a másik ellenben nem.

Hogy vájjon valaki alkalmaz-e műtrágyá
kat a takarmány répái ermelésnél, az egészen 
attól függ, hogy kivánja-e termésátlagait fo
kozni, vagy sem. Ha rá vagyunk szorulva 
arra, hogy kis területen sok répát termesz- 
szünk, akkor annak a föld kitűnő megnöve
lése mellett csak egyetlen módja van, sok 
isíállótrágyát és sok műtrágyát használni. 
Ezen műtrágya azonban no legyen egyedül 
chilisalétrom, mert ha a vetés előtt a talajt 
nem trágyáztuk meg kellőleg, minek követ
keztében tehát a tápanyagokban szegény, 
hiába hintünk a már kikelt répapalánták he
gyébe chilisalétromot, a mennyiben ennek 
csak úgy lehetne hatása, ha a talaj foszforban 
is elég gazdag. Foszforszegény talajban a 
nitrogéntrágya, a chiiisalétrom sem fejtheti 
ki hatását, s ezért van, hogy azok, akik a 
chilisalétromot használták, többnyire nem ta 
pasztalták annak kedvező hatását s ez az a 
körülmény, amely vitára szolgáltatott, okot.

Abban az esetben azonban, ha télen át a 
talajt jól megtrágyázzuk s vetés előtt 150 kg. 
szuperfoszfátot is alkalmazunk a répa alá s 
azután szórunk ki kétszer 30—30 kg. chili
salétromot fejtrágyául, a kedvező eredmény 
elmaradhatatlan s ha az időjárás is kedvező, 
olyan eredményt fogunk elérni, aminőt nem 
is reméltünk. A ckilisalétrom alkalmazásának 
tehát csakis az esetben van helye, ha vetes 
előtt a talajt nemcsak kellő megnövelésben 
részesítettük, de dúsan meg is trágyáztuk.

A Esőd építkezései. A Kassa—Oderbergi 
Vasút igazgatósága már összeállította azt a 
munkaprogrammot, amely a vasút vonalain 
szükséges beruházásokat és építkezéseket 
foglalja magában. A beruházások céljaira 45 
millió korona szükséges, ebből az összegből 
a drága kamatozású függő kölcsönök vissza
fizetésére húszmillió korona kell, a többit 
építkezésekre s forgalmi eszközök beszerzésére 
fordítják, összesen 20 mozdonyt és megfelelő 
számú személy- és teherkocsikat fognak 
beszerezni. Az építkezések a következőképpen 
oszlanak m eg: Kassán, Iglón, Poprádon az 
állomásokat bővítik, három uj állomást ren
deznek be, Ruttkán a felvételi épületet bőví
tik s uj vágányokat, a zsolnai állomást fél
millió korona költséggel kibővítik ; Csacát 
rendelkező állomásnak alakítják át, a ruitkai 
fütőházat uj segédgépekkel fogják ellátni. 
Zsolnától az ország határáig építendő máso
dik vágány, amely kapcsolatban lesz az 
osztrák vonalon építendő második vágánynyal, 
a beruházási kölcsön tekintélyes részét fogja

felemészteni. Ezentölül az egész vonalon biz
tonsági berendezések készülnek a block- 
rendszer alapján.

Az élelmtolkkek drágulása. A fonto
sabb élelmicikkek ára az utolsó évtizedek
ben 20—150%-kal emelkedett. Nem csak 
drágább, de egyúttal rosszabb is lett minden. 
De ami a legérdekesebb, ebből a*20—150%-os 
áremelkedésből alig kap 1 — 10°/0-ot a ter
melő, a többi mind a közvetítők kezén marad. 
A fogyasztó és a termelő közé mind több és 
több közvetítő illeszkedik be. A mennyivel 
több lesz az élelmiszerek forgalmában a köz
vetítő, annyival emelkedik az ár is. De a 
közvetítők nem csak sokan vannak, de aprók, 
tőkeszegények s legtöbb esetben megbízha
tatlanok is. Nem törődnek sem a termelők, 
sem a fogyasztók érdekeivel, csak a saját 
zsebükkel. S ez azért van így, mert az élel
mezési forgalom, az élelmezési üzlet nincs 
sem állami, som hatósági kontrol alatt. Ezért 
aztán megbízhatatlan a fölhozatal, megbízha
tatlan a fogyasztás. Ennek egyszer a termelő, 
máskor a fogyasztó vallja kárát, de a köz
vetítő csak hasznát látja. Az élelmezési üzlet 
ilyetén anarkiája mellett nem csoda, hogy 
komoly, nagy kereskedő nem adja magát 
erre az üzletágra. Az élelmezésnek ezeket és 
ezekből folyó bajait országszerte ismerik, száz- 
szoríárgyahák illetékes s illetéktelen formában.

Hazai beszerzési források. A honi ipar 
pártolásának eddig legnagyobb akadálya az 
volt, hogy sem a kereskedők, sem a nagy- 
közönség nem tudták, minő iparcikkeket 
készítenek már hazánkban és hol szerezhetők 
be azok. Ezen a hiányon segít most a „Tuli
pánszövetség—Magyar Védöegyeslilet (Bpest, 
VIII., József-körut 8. sz., I. 1.), midőn a 
kereskedelmi m. kir. minisztérium engedélyé
vel 20.000 példányban kinyomatta a m. kir. 
kereskedelmi muzeum által összeállított „Hazai 
ipari beszerzési források** cimlt címtárat és 
azt 1 korona kezelési és szállítási költség 
előzetes beküldése mellett bárkinek is meg
küldi. A 228 oldalas ipari címtár 5000 oly 
ipari készítményt sorol fel, a melyek az 
országban már készüknek. A ciintár beosztása 
igen gyakorlatias, mert a „Mi készül az 
országban ?** cimü fejezet betüsorrendben 
nevezi meg a huni cikkeket és egyúttal közli 
azokat a sorszámokat, a melyek alatt az 
illető cikkek az iparágak szerint csoportosított 
címtárban könnyű szerrel feltalálhatók. Az 1 
korona díj az egyesület központjához Bpest, 
VIII. kér., József körút 8. sz.. I. 1., akár 
bélyegekben, akár postautalványon küldhető 
be a megrendelő nevének és pontos címének 
megjelölésével.

A londoni magyar kiállítás. Az érde
keltek tudomására adatik, hogy az 1908. évi 
londoni magyar kiállításról szóló szabályok 
és határozmányok, valamint bejelentő ivek a 
pozsonyi kereskedelmi és iparkamara titkár
ságában betekinthető s a meglévő készlet 
eltogytáig egyes példányok át is vehetők.

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

Észterházy-Cognac, JUbert „Getitry Club” pezsgő
eredeti gyári árakon kapható STEINER SAMU-nál Turócszentmártonban.
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Szives tudomására hozom a n. é. 
közönségnek, hogy egy

■ e l s ő r a n g ú  b e c s i ■ 
V tg y tIS z ti tó  in té z e t

képviseletét átvettem. — Elvállalok a 
legjutányosabb árak mellett

férfi és női ruhákat, függönyöket, kézi
munkákat, kesztyűket, gallérokat és 
kézelőket és mindenféle fehérneműt.

Minden megbízást a legrövidebb 
idő alatt intézek el.

S t r a u s z  H a n ó n é .

A tisz tításra  vagy festésre szánt tárgyak 
nálam és S p i t z  K á ro ly  szabóüzletében 

vétetnek fel.

H B g a g j f t g l
,  I . iF-------------------- -q p --------------------

I •  V»dj»gT: „H orgony t*  »

yj A Liniment. Gapsici corap.,
,v a Horgony-Pain-Expeller

pótléka ----
m  egy régjónak bizonyult házisxer, mely már E S

sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, osúznál es meghűlé
seknél, bedörzsölésképpen használva.

Fi gye lm  e i t e t é s .  Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" 
védjegygyei és a Richter cégjegyzéssel ellá
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegükben 
K —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- 
den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: rx-j 
Török Jó zsef gyógyszerésznél, B u d ap e st

I KALOGEN
B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
F O f iK R É M  A L E G J O B B  ★ ★

ZONGORA
Penkcrt, rövid, alig  használt, helyszűke miatt 
y  fele áron  iu  eladó. Ezen rem ek, kellem es, 
erős hangú, kitűnő m echanikáju zongorá t a  ve- 
vésnél egy művész szakértő  alaposan  m egvizs
gálta . Aki jó  zongorára aka r szert tenni, annak 
figyelm ébe ajánljuk e vételt. — Cim a kiadóban.

LTŰ

t olyi Y 'ed.

CÁf t

Ol Richter gyógyszertára íz „Arany oroszlántioz",
P rá g áb a n , Elisabethstrasse 5 neu. 4 

Mindennapi szétküldés.

^ ^ / " c s e k é l y  haszon ! N a g y  fo rg a lo m  !

K arácsonyi ás HjcVi ajáttdéHoH!
Fali-, inga- és zsebórák; araov- és ezüst ékszerek; 

valódi ezüst és kii)a«züst tárgyak Stb. T M

Kitűnő precíziós órak kezesség mellett!
T E S Z Á E  S.

Órás és ékszerész TúróeSzeotnjártoobai).

l e s ő  á r a k !  N ag y  v á la s z té k !

Turócvárm egyei rak tá r: Schönaich Viktor gyógy
szerésznél Znióváralján — és Toperczer Sándor 

gyógyszerésznél Turócszentm ártonban.

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.

Költségvetések és 
tervezetek ingvsn!1

Teljes njeoyasszooyi berendezések!

SVEHLA JÁNOS
kárpitos és díszítő, Turócszentmárton.

N agy b ú to r-ra k tá r! • — •  Temetkezési válla lat!
A közeledő karácsonyi ünnepek alkalmából ajánlom a n. é. közönség
nek dúsan felszerelt raktáramat, u. m.: divánpárnákat, szobaszőnye
geket, függönyöket, ablakvédőket, szivarasztalkákat, képeket, tükröket, 
olajfestményeket, fali- és álló etazsereket, kottatartókat, gyermek- 
kocsikat, gyermekszánokat, író- és sakkasztalokat stb. — Elvállal: 
tekeasztalbehuzásokat, szoba- és teremdiszitéseket és a legdivatosabb 

kárpitosmunkákat Ízléses kivitelben.

T«lj«S rnenyaSSzonyi berendezések!

ób J a j ! K ö h ö g é s ,  r e k e d t s é g
és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatású

Éljen!

Egger m e l lp a n l i l lá i
az étvágyat nem rontják  és kitűnő ízűek. jjkf-,
Doboza 1 és Z borona. Próbadoboz SD fillér. ■ 7 \

Fö- és szétküldési rak tár:

„ N Á D O R "  g y ó g y s z e r t á r
Budapest, VI., Váci-körut 17.

M egfojt ez az átkozott 
köhögés!

E gger m ellpasz tillá ja  
ham ar m egg y ó g y íto tt!

Kapható Turócszentmirtonban: Toperczer Sándor gyógyszertárában
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^  Nagy karácsonyi v á s á r !W

Szabad bjrperjet! "W i 
"■1 Vásárlási kéoySzgr főikül!

Van szerencséin a n. é. közönsé
get értesíteni, hogy áruházamban a

leszá llított árakon
megkezdődött. Kitűnő tisztelettel:

Bindfeld Ármin.

Valódi p rágai i n k a !
Kilója 2 Korona 4 0  fillér.

y  Kapható

HEDA B.
fiiszer- és csemegeüzletében Turócszentmárton.
Asztali borok; rOnj- «S likőr 

külöQksességtk-

íjagy VálaSztékbaij.

Legolcsóbb fűszeráru-bevásárlási forrás!
Koestlin-féle legfinomabb teasüte
mények; Fürth-, valamint Heller- 
féle cukorkák. ■ Déligyümölcsök.

SPITZ KAROLYI
FÉRFISZflBÓ TURÓCSZENTnÁRTON. rí

Üzlethelyiségemet a sétány melletti saját házamba áthelyeztem.
^  Szabómühelyemet tetemesen megnagyobbítottam. — Dús raktár: X

téli szövetek, kész gyermeköltönyök, télikabát, felöltőkben.

K___

Olcsó í r a k i PoiytoS kiszolgálás!
(íoQdos nyúoka !

Elsőrangú ycgytisztitó és fgstő-iiytézgt képviselete!
Olcsó árak!

<

'V’T
f _ \ L 3

N év jeg y e k Hinden nyomtatvány

Ü d v ö z lő  k á r ty á k a legjobb kivitelben

E lje g y zé s i értesítések •  olcsó árakon •
E ske té s i m e g h ívó k Készül a

B á li  m eg h ívó k Turócszentmártoni
T áncrendek M agyar N yom d a
K ö rleve lek

F a lra g a szo k

C ím kék

T á b lá za to k

Könyvnyomdái és Könyv- 
Kötészeti müintézetben

Ü gyvéd i és e g y h á z i

n y o m ta tv á n y o k É
Ü zle ti kö n y ve k  

B o r íté k o k

S z á m lá k Kivánatra nyomtat-
Á r je g y zé k e k

B á rc a k ö n yv e k

ványmintákkal kész
séggel szolgálunk!

Vidéki rendelések a
R ö p ira to k legrövidebb idő alatt
Iro d a lm i m ü vek intézteinek el!

t r á--------------------- ------------------------------------
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fűszer, csemege, déligyümölcs, 
szeszesitalok, borok, üveg- és 
porcellán-áruk nagy raktára

Turócszcntmárton.

Rheuma és vértisztitás!
Tisztítani a vért! Egy vértisztitókura úgy az 

egészséges, mint a beteg embernek feltétlenül szük
séges ! Egy kitűnő, a széles világban közismert 
vértisztitószer Grundmann P. gyógyszerész (Berlin, 
SW., Fridrichstrasse 207.) antireumatikus vértisztitó 
teája. Mint háziszer ajánlatos romlott savak, ki
ütések, bőrviszketeg, reuma, hólyag és vese
bajok, vértolódás stö. esetén és ezért nem szabad 
egy családban sem hiányoznia. A tea beszerezhető 
Grundmann P. gyógyszerésznél Berlin, SW., Fridrich
strasse 207. Próbát és képes brosúrát ingyen küld. 
Eredeti csomag 1, 2 és 4 korona. Magyorországba 
vámmentes.

Felnőttnek,
Ifjúnak,
Gyerm eknek
egyaránt legszebb

k a r á n o n y i  a já n d é k
a  H ő n y i !
Nagy választék

l o s k ó c z i  F e r e i c n é
Hötiyv'H«rcsH«d«scb«n
Tmócszcntmártonban

ISBSöi

i>
: x z

|  legjobban szerkesztett, teljesen független ,
|  nagy napilapot járatni óhajt, f ize sse  elő

L ff

<

w & ir m e ®

Előfizetési árak :
Egy évre . .
Fél évre . . 
Negyed évre 
Egy hónapra

K 28— 
„ 14-- 
„ 7--

2-40

Az Újság terjedelme rendesen 
28^32—36 oldal. Vasárnap és 
ünnep-napokon 60—100 oldal.

Megr«i)dcl«si cin>:

„Az Ujság“ kiadóhivatala
B udapest, VII., Rákrtczi-ut 58. sz.

Nyomatott a Masryar Nyomda Kl l>rssajtóján. Turóczszentmarton, 11)07.
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