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E lőfizetési fe lh ív á s !
. . . .  T isztelettel kérjük azon t. előfizetőkéi, kiknek 

előfizetésük e hó végével lejár, szíveskedjenek ez 
irányban mielőbb intézkedni.

Azon t. előfizetőinket, kik előfizetéseikkel h á tra 
lékban vannak, ezúttal is tisztelettel kérjük, hogy 
h á tra léka ikat kiadóhivatalunkba mielőbb eljuttatni 
szíveskedjenek.
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A nem zet ünnepe.
Ismét eljött a nemzet ünnepe, hogy meg

akassza azt a szüntelenül forgó kereket, 
melynek neve: az élet egyformasága, a min
dennapi gond. Eljött ismét március 15-ike, 
hogy a mindennapi dolgokról néhány pillanatra 
elterelje a figyelmünket, s felidézze a múltat 
a jövendő idők felett töprengő lelkűnkben.

Egy nyugvó pont virradt reánk a holnap
pal, a magábaszállás napja, melyben a magyar 
nemzet nagyjának s aprajának gondolata talál
kozik.

Egy letűnt napja a múlt történetének, 
mely a keblekben most is érezteti éltető 
melegét.

Lehetetlen emléke elől kitérni. A megél
hetés gondjától űzött magyar ember megáll, 
s önkéntelenül rátér  a gondolatra, hogy míg 
őt ezek a gondok szüntelen kergetik, addig 
körülötle javában folyik az eszmék harca; 
egyik megsemmisül, a másik diadalmaskodik, 
más szóval: alakul a történelem.

És lelkünk felülemelkedik a megszokott 
gondolatokon, megragadják a mull nagy, dia
dalra jutott eszméi, megragadja egy nap tör
ténete, csodálatra kelti, megnyugvást ad neki 
és ebben a pillanatban felébred benne a 
kegyelet. Ha pedig azok az eszmék, melyek 
egy ilyen nap emlékéhez vannak fűzve, még

mindig életképesek, mindig beleillenek az 
életviszonyok keretébe: fellebben tőlük a lel
kesedés, felmelegszik a vér, hevesebben dobog 
a szív.

Ez a keltő: a kegyelet és a lelkesedés a 
karakterisztikuma és egyedüli magyarázata 
az ember minden néven nevezendő ünnepének. 
Ezek teszik az ünnepet ünnepé és a mely 
napon egy nemzet lelkét uralják, az a nap már 
nem olyan, mint a többi.

Kinek kellene azt magyarázni napjaink
ban, hogy reánk március tizenötödike nagy 
eszmék diadalra jutásának napja ? És ki ne 
értené azt, hogy ezekért az eszmékért ma is 
lelkesülünk? Ki morzsolná le a holnapi napot 
is úgy, mint a többit, a nélkül, hogy eszébe 
ne jutna, hogy má március tizenötödike van?

Aki álérzi, átérti ezt, az ezen a napon 
ünnepel.

Ennek az ünneplésnek azonban külsőleg 
is kifejezésre kell jutnia. Találkozniok kell az 
egy gondolattól álhatóit telkeknek, hogy együtt 
lelkesítsenek. Meg kell e napnak adni az 
ünnep jellegét, meg kell ezen ünnepléssel tisz
telni amaz eszméket, melyek ünneppé avatták 
e nagy napot.

Magyarországon mindenült megünneplik 
ezt a napot, a hol magyarul éreznek; a szó 
szoros értelmében népünnepé avatják fel. Van
nak azonban hazánkban vidékek, a hol a nép 
semmit tud a március 15-iki nagy eszmékről, 
és ismét vannak olyan vidékek, a hol a nem
zetiségi szájhősök éppen arra tanítják a népet, 
hogy e nap, csak a magyarokra nézve vált 
nevezetessé, de a nemzetiségekre csak vesze
delmet hozott.

Ilyen a Felvidék nagy területe is. A nép 
itt alaposan félre van vezeive, mert egészen 
ki van szolgáltatva a pánszlávizmusnak. A 
néppel itt vajmi keveset törődik a magyar 
társadalom. Nincs semmiféle egyesületünk, mely 
a nép vezetését és helyes irányban való kiok
tatását irta volna zászlajára.

Van ugyan felvidéki magyar közművelő
dési egyesületünk, de ennek programmja csak

az óvodákra, egy pár népkönyvtárra  s dalos- 
körre szorítkozik. Magával a néppel és a 
nép intelligenciáját képező iparos osztálylyal 
nem törődik senki. Pedig ezekkel kellene 
megértetni a márciusi nagy napjak emlékeze
tét;  ezekkel kellene népünnft^fyekel  rendez- 
telni; ezeket kellene a rósz útról visszaterelni.

Ezért hangsúlyozzuk lapunkban annyiszor 
a Nemzeti Szövetségek megalkotását. Ha ilyen 
szövetségeink volnának, azok vidékenként ke
zükbe vehetnék a nép tanítását s a márciusi 
eszmék körül való csoportosítását.

Lehet, hogy eleinte csak néhány hívünk 
akadna, de idővel ezek száma szaporodna. 
Szorgos utánajárással lassankint visszalehetne 
hódítani az elvesztett vidékeket a magyar 
hazafias eszmék körletébe.

Igen, de ez rendszeres vezetés és nyil- 
vánlartást  igényelne. És ez volna legszebb 
hivatásuk a közművelődési választmányoknak, 
a melyek jelenleg megnyűgözve, kevés ered mén yt 
nyújtó óvodákba ölik összes erkölcsi és anyagi 
erejüket.

Hangsúlyozzuk tehál, hogy a közműve
lődési választmányok szabadhassanak  fel az 
óvodák terheitől és engedtessék meg nekik, 
hogy összes erejüket a népnevelésre és pedig 
nemcsak az iskolás gyermekek hazafias neve
lésére, hanem a felnőttekére is fordíthassák. Ha 
pedig az nehezen menne, vagy egyáltalában 
kivihető nem volna, akkor alakuljanak a vidék 
speciális érdekeit képviselő Nemzeti szövet
ségek.

Csak csodálkozni lehel, hogy eddig senki 
kezébe nem velle a Felvidék nagy területén 
a márciusi nagy napot népünneppé felavatni. 
A vagy oly nyomasztólag hal a kedélyekre a 
hazafiság ilyen nyilvánulásával szemben az 
ilt-ott még mindig mutatkozó nemzetiségi szel
lem ? Nem tudnánk mi ezen felülemelkedni? 
Tulajdonítunk mi ennek valami erőt?

És ha észrevennők az ellenoperaliónak 
jeleit, ezek megtudnának bennünket állítani? 
Nem, nem szabad engednünk, hogy az a szel
lem a mi érzéseinket elnyomja! Nyíltan ki
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Napsugár.

Fehér felhők, boldog felhők 
Az égbolton jönnek mennek . . .
El-elnézem őket hosszan,
Jót esik ez a szivemnek.

A mig nézem, gondolkozom,
Hot lehet az ég határa ?
Foszladozó felhő mögül 
Felragyog a nap sugára.

Óvatosan közeledik,
Szelíd mosolygó a fénye :
Mintha ezt a rég nem látott 
Vidéket bejárni félne . . .

Lenn a kertben a hol járok 
A csendre és pusztaságra 
Álmodozó fátyolt borit 
Sugarának ezer száta . . .

Megsímogat, végigcsókol 
Minden helyet, minden bokrot,
Minden puszta száraz gályát,
A mely egykor virágozott . . .

Rásíinut a nyirkos földre 
Mosolyog egy pillanatra 
O tt a hol fenyő gályákkal 
Rózsák vannak letakarva . . .

Kedves rózsák, piros rózsák 
Hajlik szivem tifelétek . . .
Úgy hasonlít a sorsotok 
Reményeink végzetéhez . . .

Reményeink óh e rózsák,
Melyek, hogy ha elvirultak,
Szirmaik, c gyöngéd szirmok 
Elhervadtak, szertehulltak.

Mi is letakarjuk őket . . .
Mindég szebb időket várva,
Mikor ujböl kivirágzik 
Reményeink rózsafaja . . .

Óh ragyogja!, óh sugározz!
Tavaszi nap szelíd fénye . . .
Hajts ki újra, óh virágozz !
Sziveinknek szép reménye . . .

Szepesi Ervin.

Az elborult elme.
— A »Felvidéki lliradó« eredeti tárcája. —

Sokszor elgondolkoztam azon, hogy miféle, élet
tani okok hathatnak úgy arra a szürke anyagra, mely 
a maga igénytelenségében is valóságos sphinxe az 
orvosi és a lélektani tudománynak, — hogy egyszerre 
csak egészen más irányban kezd működni s olyan mint 
a fékevesztett lokomotív, mely rohan, rohan, .mig 
valami örvénybe nem bukik s magat agyonzúzza . .

Mert hisz más szerveit is az emberi testnek lepik 
meg betegségek, s az ilyen s/.ervek azután ha. meg 
nem gyógyulnak, egyszerűen megszűnnek működni, meg
tagadják a szolgálatot. Beali az absolut halai, a  tehe
tetlenség, vagy legalább a működésnek kisebb nagyobb 
korlátozása. Ámde a beteg agy rendesen még sokkal 
élénkebb, intensivebb, hogy úgy mondjam öneraésztőbb 
munkálkodást szokott kifejteni, mint egészséges korá
ban, és csak a működés rendszere és módja válto
zik meg.

S mennyi változata van ennek a me.ghibbant 
elmerendszernek 1

Most, hogy a nagy magyar mester, Munkácsy 
Mihály is annyi sok lángelmének a szomorú sorsára 
jutott, újra elvonul előttem azo.knak az embereknek 
meglehetős hosszú sora, akiket én magam is ismertem, s 
a kiknek lelke elborulását nyomról-nyomra figyelemmel 
kisértem. Csak uehanyrói röviden.



Turóc-Szt.-Márlon,
kell mulatnunk, hogy ép úgy a nemzet szívé 
vei érzünk, mint bárhol éreznek az egész 
hazában.

Nagy eszméknek legnagyobb ellensége a 
közöny. A népek történetében nincs példa rá 
hogy ez jóra vezetett volna valaha. De arra 
sincs példa, hogy állandó lett volna, — hogy 
meg ne törte volna az eszmékben rejlő erő. 
Az erőkben van a győzelem.

A keleti kérdés.
Ha valaha, úgy most a keleti kérdés tényleg akuttá 

v á lt; nem is kérdés ez már, hanem okvetlenül megoldandó 
feladat, melynek elodázása veszélyesebb lehet az ügy 
bármi módon való elintézésénél. A nagyhatalmak 
eddig dicséretes buzgósággal igyekeztek a vulkán kitö
rését meggátolni s hiszszük, hogy ez a törekvés a k ré
tai ügy tekintetében sikerre vezet; Görögország nem 
fogja egyelőre Krétát annektálni. De vájjon hatalmuk
ban áll-e a nagyhatalmaknak a Balkán minden pontján 
a kitöréshez közel álló vagy már ki is tört izzó szenve
délyeket elnyomni; tehetik-e, hogy Tesszália és Mace
dónia különböző nemzetiségű lakosai ne használják fel 
a kedvező alkalmat a gyűlölt török iga lerázására?
Bizonynyal nem tehetik, de, ha tehetnék is, tenni nem 
akarják, mert hatalmas érdekek követelik, hogy a 
többé fenn nem tartható török uralom a természet 
rendjét követve összeroskadjon s a Balkánfélszigeten bir, ez az állam örökös istápolója lesz
oly alakulások jöjjenek létre, melyek nem fenyegetik 
minduntalan Európa békéjét.

De amig ide eljutunk, sok vér fog folyni és ember 
meg nem modhatja, hogy az egyesúly helyreállítása 
érdekében miként fog megváltozni Európa térképe. A 
már konszolidált Balkán-államok, u. m. Románia, Szer
bia, Bulgária és Montenegró igényt formálnak a szét 
darabolandó Törökország egy-egy részére, mig G örög
ország a bizánci császárság visszaállításáról álmodozik.

Ezek a helyi aspirációk, de nem kevésbbé lénye
gesek egyes nagyhatalmak aspirációi is. Oroszország, 
hogy a Feketetengert biztosítsa, nem mondhat lej 
Konstantinápoly birtokba vételének régi tervéről, Ausztria- 
Magyaroszág nem hagyhatja fedezetlenül határait s Bosz
niát és Hercegovinát, az ezek mellett elnyúló íöldnyelv 
hozzákapcsolásával ki akarja terjeszteni Szalonikiig, 
Anglia kereskedelmi érdekei a Dardanellák nemzetközi 
jellegének megőrzésére utalják a szigetországot, Német
ország kereskedelmi pozícióit félti Keleten, Olaszorszá
got meleg szimpátiák kötik Görögország és Monteneg
róhoz, mig Franciaországot az oroszok hatalmi állásá
nak megszilárdítására ösztönzi ama titkos szerződés, 
mely Orosz- és Franciaország közt fennáll. Valamennyi 
nagyhatalom pedig egyaránt féltékeny szemekkel őrkö
dik a fölött, hogy egyik se tehesse magát úrrá a Bal
kán-félszigeten, minélfogva, ha a nagyhatalmak bárme
lyike akár egyenes gyámolitás, akár jóakaraté semleges
ség tanúsításával bátorítaná fel egyik-másik Balkán-ál
lamot a maga részének erőszakos birtokba vételére, 
legott szemben találná magaval a többi nagyhatalma
kat s kész volna az európai háború.

A helyzet tehát a legnagyobb mértékben kritikus. 
Kréta görög kézre kerülésének meggatlasa tekintetében 
a nagyhatalmak közt nagynehezen létre lehetett hozni
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és fentartani az egyetértést, de ez azon pillanatban lel 
fog bomlani, mihelyt a háború akár török, akár görög 
részről kezdeményezve, akár Macedóniában illetve I esz- 
száliában kitörő felkelés által iniciálva, a Balkán-félszi
geten lángra lobban. Ez esetben az egyes európai nagy
hatalmak különböző érdekei annyira előtérbe lépnek, 
hogy ezen érdekek elhallgattatásával az egyetértést 
fentartani s ez alapon a háborút közös akcióval elnyomni 
merőben lehetetlen. A Balkánon megvívandó szárazföldi 
háború kitörése eszerint csak időkérdés, azt diplomáciai 
prezervativumokkal, a rég pengetett reformok felerősz. 
kolásával elnyomni többé nem lehet, igy hát mozog 
már a föld lábaink alatt s halljuk a felvonuló vihar 
távoli moraját.

Minő következményekkel járhat a vihar kitörése 
reánk nézve? Ez most a legfontosabb kérdés. Egy 
európai háború következményeiről nem is szólunk, azok 
borzalmasak és kiszámíthatatlanok, maradjunk csak 
egyelőre azon föltevés mellett, hogy a háború a Bal
kán-félszigetre lokalizáltatik s Törökország anélkül osz- 
tatik fel, hogy európai háborút idézne elő. Ez esetben 
minket az osztozkodás, a közeli szomszédság révén, 
nemcsak politikai, hanem gazdasági szempontból is 
felette érdekel. Ezt, hogy a Balkán-államok bármelyike, 
akár Szerbia, akár Románia, Bulgária vagy Montenegró 
a többiek hátrányára gyarapodjék, mi meg nem tűr
hetjük, mert ha a Balkán-félszigeten csak egy nagyobb 
állam keletkezik, mely a többi fölött szupremációval

Migyarorszá-
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gon folyó nemzetiségi izgatásoknak és ezzel az arány
lag erős állammal nekünk gyakran meggyűlnék a bajunk 

Az áll tehát érdekünkben, hogy a Balkánon a 
már fennálló konszolidált országok úgy territoriális szem
pontból, valamint befolyás tekintetében egyensúlyban 
álljanak egymásai ; ekkor, ha az egyik ellenségünk lesz, 
a másik, épp ezen okból, barátunkká válik. így bizto
síthatjuk kereskedelmi és ipari érdekeinket is, mivel a 

Balkán-félsziget kis országai közül egyik sem lesz képes 
i önálló ipart és kereskedelmet kreálni, mindenik a nyű
göd államok ipartermékeire lesz utalva és ez esetben 
a szomszédság révén mi biztosíthatjuk magunknak az 
elsőséget. Ez okból nem ichetne ellenünkre az sem, ha 
Albánia — kellően kikerekítve — uj országot képezne 
a Balkánon s ezzel a Balkán-államok száma egygyel 
száporodnék; inkább egyezhetnénk bele ily alakulásba, 
mint abba, hogy Albániát az orosz befolyás alatt álló 
Montenegró kebelezze be.

Mindezek ma csak homályos eszmék, melyeknek 
értékelése a viszonyoktól függ s csakis annak bizonyí
tékául hoztuk fel, hogy az osztrák-magyar diplomácia 
soha sem nézett eléje fontosabb feladatnak ; erélye, 
eszélyessége, belátása soha sem volt annyira próbára 
téve, mint most. Ho^y rátermett-e diplomáciánk ezen 
nagy horderejű feladatok megoldására, azt a következ
mények mutatják majd meg. M. P.

L a p szem le .
A »Národnie Noviny* f. évi február hó 25-én meg

jelent 45-ik száma, a következő cikket hozta :
Nem kell fé ln i a dörömböléstöl.

Földjeink közt sokakat megijesztett az elpártolás 
dörömbölése; ők, be nem hatolván a dolog mélyébe,

mindenütt a nem magyar fajoknak roppantul terjedő 
elfajulását vélik látni. Ijedeznek az iskolától, a hivatalos 
magyarosítás és nem hivatalos esztelenségektől; például 
a családnevek magyarosításától, helységek és faluk nevei
nek átkeresztelésétől, az úgynevezett >kulturális* egy
letek zsivajkodásától, más egyletek elnyomásától stb.

Mindenekelőtt az iskola még nem az élet. Mi 
ugyan jól és helyesen ítéljük meg horderejér. Az iskola 
nagy erővel bir, fajunkban mély sebeket e j t ; a fiatalság 
zsenge leikébe öntvén az elfajulás mérgét. A mi leg
inkább elmérgesítette a magyarokat, a min keseregtek, 
szitkolód/.tak, a minek ellenszegültek : a magasabb kul-. 
túra cím alatti elfajuláson, — azt űzik velünk szemben 
a magyar politikusok. Elfelejtették a szentírás szavait: 
»a mi neked nem kedves, ne kívánd másnak*. Elfelej
tették Sséchenyi István jajveszéklését, átkozódásait, 
más fajhoz való átpárcolás miatt. Ezerszer nyersebben 
rontják fiatalságunkat az iskolázással, teljesen tönkre 
tenni azonban mégsem tudják. Csak a fejlődési hátrál
tatják bizonyos időre.

Nagy része a legutóbbi átpártolási zsivajnak inkább 
divat, mint veszélyes művelődési tevékenység. Nem 
siránkozunk, hogy vesznek a Kohnok és Schlesíngerek 
éz szaporodnak a Hunyadiak és Báthoriak. Tisztességes 
ember nevet nem változtatja. És a mi a községek ne
veinek átkeresztelését illeti, az egyszerűen butaság és 
pimaszság. Nézzetek csak a vezérkari térképekre, ott 
szépen megtaláljátok a faluk valóságos nevét, mert itt 
tárgyilagos dolog az, és nem valami alispáni érdemszer
zésről van szó. De a d iva t! Ő a valódi mozgató erő 
a mai magyarosításnál. A divat bolondokat teremt, s 
vele nehéz megbirkózni, de nem is állandó. Egyszer 
krinolin mutatkozik Párisban és győzedelmesen veszi 
útját a világnak utolsó falujáig.

A mai divat a névmagyarosítás, mi ép annyi 
bolondra talál, mint a mennyire hajdan a krinolin. 
Nincsen mélyebb gyökere annak a dolognak sem,, a 
mitől néhányat) embereink közül félnek. Hisz ugyana?pk, 
kik most a magyarosítás divatjának hódolnak, hódpj- 
tak a germanizalás divatjának is. A divat kellemetlen, 
ugyan, de nem tartós. Sok tekintetben a tisztességes 
magyarság volt tanítónk és alakitónk. De mit tesz 
nálunk a magyarizáló divat ? ártatlan, úgyszólván kor
látolt eszű és elmezavart divatbolondoknál, a vétkes és 
eihirhedt »patriotok«-nál zsivajkodni, dorombolni, önző 
piszkos szédelgés ez, undorító fejlemény, nyilvános csa- 
iás és hazaárulás. Az átpártoltak zsivajkodasa veszélyes 
az országnak, a hazának, a magyarság jövőjének, ha 
a jövő zajongó és rázkódtató lenne ; ránk nézve a gonosz 
elfajzásítás nem olyan veszélyes, a milyennek látszik. 
Ez c divattal múlik ki, amint kimúlt a krinolin és a 
turnier, a gonosz átpártolas mélyen kopromittálja a 
magyarság eszméjét és annak törvényes és loyális vol
tát, és kompromittálva magát, utat tör részünkre, min
den tisztességes ember elméjéhez.

Szépségét, frisseségét, szendeségét, fényét, büszke
ségét, szabadelvűségét már régen elveszítette a magya
rosítás. A világ már tisztán látja a dolgot. A magyar
ságnak, melynek élére a zsidóság kapaszkodott, jó 
és szeretetreméltó tulajdonságai is nagyon meg vannak 
hurcolva. Nagyon hamis ez a segély, ámbár a szemnek 
szép! Nem akarnám, hogy az én tót eszméimet zsidók 
vigyék előre. Mily roppantul segítenének ők { Újságunk-

Vendéglős volt az egyik, amellett tűzoltó parancs
nok, hatalmas, erős alak, a harmincas évek elején, 
tehát java férfikorában. Sokszor elüldögéltünk együtt a 
füstös, kis szobában, míg végre az a szokása jött az 
én jó tűzoltó pajtásomnak, hogy borozgatás közben 
arcpirító dolgokat súgott a fülembe mostoha leányáról, 
azután pedig sírva fakadt, csókolt és ölelt. Egyszer 
aztán kihívatott a kaszinóból. Kipirult arccal várt reám 
s a folyosónak egy félreeső zugába hívott. Itt egy 
nagy csomó újságpapírt nyomott a kezembe, mondván: 
»Nesze, két millió forint. De ne szólj senkinek. Én most 
elmegyek, messze, messze, majd megtudod hová . . .« 
Másnap csakugyan elvitték; messze, messze . . .  a 
Lipótmezöre, a honnan nem is tért vissza többé soha.

Egy növendékem volt, vézna, sánta teremtés. 
Egyszer azt panaszolták nekem a társai, hogy a Szűz 
Máriáról csúf dolgokat beszélt, pedig ő is katholikus, 
tehát tudnia kell, hogy bűnt követ el ezzel. Elővettem 
a fiút. De Ő egész komolyan nekem is azt mesélte, hogy 
a Szűz Mária, este, mikor tanult, már többször megje
lent előtte^ ragyogó fénysugároktól övezve, égszínkék 
ruhában. S az a merev szem. az a vértelen ajak, amit 
a fiun láttam, azt mondta nekem, hogy e gyermek 
nem hazudik, hanem hogy a lelke — beteg. Az volt. 
Nem tudom., később mi sorsa lett.

Egy asztalosmester azzal a panaszszal jött hoz- 
eam, hogy a tanuló inasa nem akar szombaton dolgozni,

pedig nem zsidó, hanem jámbor bácskai sváboknak a 
gyermeke. Legott beszéltem a fiúval. Rajta is az a 
különös mere/, lelket fagyasztó tekintetet észleltem, 
mmt az előbbinél. Azt mondta, hogy neki igaza van 
abban, hogy szombaton nem szombat van, hanem 
vasárnap, s ekkor imádkozni kell s dolgozni nem illik.

Mikor arra utaltam, hogy hisz láthatja, hogy a 
többi emberek nem az ő vasárnapján, hanem csak a 
következő napon járnak templomba, titokzatosan mosoly
gott s azt mondta, hogy erről tudomása van, de azt 
is tudja, hogy az embereket megcsalták, de ő nem hagyja 
magát megcsalni. S megmaradt tovább is hitében, 
úgy hogy a mester kénytelen volt túladni rajta.

Egy a Guy de Maupassant Horlájára emlékeztető 
borzalmas esetet egy jó barátom mondta el nekem egy 
papról, a kit magam is ismertem. Ezt az esetet vala 
melyik fővárosi lapban már elmeséltem.

A szóban levő pap egyike volt a legképzettebb 
lelkészeknek; kitűnő szónok, mély böicselkedő, naoy 
hittudós. Bécsbc is eljutott a h íres meghívták lelkész
nek, de egyháza nem engedte el, s ez okozta talán 
vesztét.

Anyagi veszteségek s talán családi bajok is, avagy 
úgy lehet, hogy valami örökölt hajlama ezt a kivaló 
elmét is megtámadtak. Rémeket kezdett látni Külö
nösen pedig a Maupassant Kotlájához hasonló torzala
kot, ammot csak a beteg agy képzelete teremthet.

hgy apró, majomszert! teremtés üldözte uton-utfélen; 
ha sétált, előtte táncolt; ha olvasott, a könyvére ült; ha 
prédikált, o tt vigyorgott rá a szemközti orgona te te 
jéről. Csak mikor borozott és a bor erejét érezni kezdte, 
csak akkor rejtőzött el a rémes manóka s nem jö tt 
elő mindaddig, a mig a bor hatása tartott. De akkor 
aztán annal iszonyúbb volt. Mi természetesebb hát, 
mint, hogy a pap a borban keresett békét és orvoslást,' 
s ivott, mindig ivott, míg aztan egyszer közvetlenül a 
pünkösdi ünnepek előtt eltűnt hazulról s nem is talál- 
'ák meg hetekig, mig végre az egyik Dunaág iszapjá
ban akadtak reá. Az apró szörny, amelytől Maupas
sant úgy iparkodott megszabadulni, hogy a házát 
hamvasztotta el, — a papot a halálba kergette.

És Munkácsy? Úgy rémlik előtte, hogy azt a 
millcniumi diszmenetet régen, nagyon régen, tálán éppen 
ezer esztendeje látta elvonulni a napsugárban fürdő 
Andrassy-úton; és most haza vágyik, haza, a hol már 
várják, várják . . . .

Kit ne hatnának meg egy elborult lángelmének 
eme tépelödései? S ha bú és fajdalom lakik a lelkűnk
ben, ha kiveszett belőle az emberek, az igazság, a 
jövő iránti bizalom, — vájjon nem kcll-e rettegnünk 
attól az iszonyú pillanattól, amikor már nem bírja el 
tovább baját a lelkünk . . . ?

l i  — a .



hoz özönlőiének az előfizetők seregestül, könyveTniT 
fogynának, a forgalom és Üzleti tehetség fokozni a 
könyvkereskedést, de a lélek megsavanyodna; a förtel
mes bűzd zsidós üzérkedés, a zsidós maró gúny, kérész- 
tényellenes sekélységük megmérgezle az irodalmat és 
az életet. Inkábh megmaradok egyszerű és tiszta asz
talom mellett I Hiszen megsegít az Isten, csak ne felejt
sük őt, bizzunk benne és ne fogódzunk a pillanatnyi 
segítséget nyújtó füzfaba.

Már csíráznak magvaink isi A legnagyobb elnyo
más idejében a tó ts ig  erősen szaporodik. Húszszor több ' 
irodalmi termék jelenik meg és olvastatik most tótul, 
mint szabad időkben. Százezrek veszik észre ép e nehéz 
időkben, hogy tótul is lehet olvasni és gondolkozni. 
Elmúlik az a divat is, mely lebilincselte a szabadlelkü- 
eket, elvész az Ijedelem is az elfajulási zsivaj előtt, 
mi már ettől nem félünk! Féljünk csak saját magánk
tól, féljünk vétkeinktől él gyengeségeinktől, hogy el ne 
vegyenek más fa jta tok  aeon maglói, melyet sikerrel ve
tettünk. i Nehezebb aratni, mint vetnie, mondja Göthe,
• W ahlverwandscllaftenr cimű regényében. Tudtak atyá
ink vetni, tudtunk mi is, de szent ijedelemmel félünk, 
hogy ki ne legyen ütve kezünkből a kasza, a sarló, a 
kéve-kötél, melyekkel gyűjtjük a termés adományait.

H Í R E I  n  k .
— Műkedvelői színi előadás. A »Turóci Jótékony 

nóegylel* m árcius hó 24-én táncmulatsággal egybe
kötött színi előadást rendez pénztára javára. Színre 
kerül Bercik Árpádnak *Nózd meg az anyját* című 
három  felvonásos vigjátéka. Tekintve azt a nemes 
célt, m elyet ezen egyesület hosszú évek során át 
azálta l szolgál, hogy vallás- és nemzetiségi különb
ség nélkül segélyezi a sors csapásai által sújtottakat, 
a vagy a testi és szellemi fogyatkozások folytán munka
képtelenekké vált em bereket, — hisszük, hogy a megye 
közönsége áldozalkészsógét ezúttal sem vonja meg 
a nemes céltól.

— Ifjúsági ünnepély. A helybeli állami iskolák 
és a znióváraljai tanítóképző intézel növedékei, azzal 
a gazdag program mal, mely lapunk múlt számában 
közölve volt, •— ifjúsági ünnepélyt rendeznek m ár
cius ló-ének emlékére. Az ünnepély kezdete d u. 
fél három  órakor lesz, belépti díj 60 kr. A tiszta 
jövedelem a két intézet cé ljaira  fordíttatik.

— Bankett- A turóci magyar olvasó-egylet és 
tá rsaskör m a este, — helyiségében — bankettet ren 
dez a m árciusi nagy napok emlékére.

— Kitüntetett tanítók. A vallás- és közoktatás
ügyi miniszter ú r  ö nagym éltósága Turóc vármegyé
ben az idén is két tan ító t tüntete tt ki az által, 
hogy nekik 50—50 frt tiszteletdíjat engedélyezett a 
m agyar nyelv tan ításában  elért sikeres m űködésükért. 
A kitüntetésben részesült tan ítók: Gruber János
briesztyai áll. elemi iskolai tanító  és Tilesch Hermin 
vrickói állam i elemi iskolai tanítónő.

— A turóci jótékony nóegylet választm ánya 
folyó hó 28-án d. u. 2 órakor a várm egyeház kis 
term ében ta rtja  meg választm ányi ülését.

— Táncmulatság- A mosóci magyar olvasókör f. 
évi m árcius hó 14-én sajá t helyiségében táncm ulat
ságot rendez könyvtára javára . Belépti dij személyan- 
kint 1 frt, családjegy 1 frt 50 kr.

— A F. M. K. E. turóevármegyei választmánya 
ja v á ra  f. évi m árcius hó 1 én ta rto tt műkedvelői 
előadás akalm ából Beniczky Ádám úr, pestvárm e
gyei zsámboki földbirtokos, utólag 10 frtot küldött, 
mely összeggel együtt az estély tiszta jövedelm e 305 
frt 11 krt tesz ki. Fogadja a szíves adakozó a ren 
dezőség hálás köszönetét. Boldis Ignác, alelnök

— Kaszinói közgyűlés. A turóci magyar olvasó- 
egylet és tá rsaskör m árcius hó 7-én tarto tta meg 
évi rendes közgyűlését. Beniczky Kálmán elnök hir* 
telenül tö rtén t rosszul-lóte folytán, a jelenvolt tagok 
ideiglenes elnökké Keviczky Istvánt választották meg. 
F elo lvastato tt a kaszinó pénztárosának múlt évi 
zárszám adása és a folyó évi költség-előirányzat, 
minek folytán neki a közgyűlés a felmentvónyt meg 
adta. Következett azután a tisztviselők és a vá lasz t
mányi tagok m egválasztása. Elnökké m egválasztatott: 
Beniczky Kálmán alispán; alelnökké: Lehotzky Vil
mos orsz. gy. képviselő ; ügyészszé : dr. Strausz Mózes ; 
jegyzővé: Dávid Gyula; aljegyzővé: Kovalik Ján o s; 
pénztárossá : Chikán Miklós; háznagygyá: Hoffmann 
Ede; könyvtárossá: Raksányi József. Választmányi 
ta g o k : Ifj. Bulyovszky Simon, dr. Beniczky Ákos, 
Cserei Emil, Dávid Ferenc, Berecz Gyula, Fekete 
Miklós, Derszib Béla, dr. Haasz Jakab, Janthó  János, 
Keviczky István, dr. Lax Adolf, Ruttkay Sándor. —
A választások megtörténte után elhatároz ta  a közgyű
lés, hogy a két évvel ezelőtt 8 frtra  emelt tagsági 
díj az eredetire, vagyis 6 frtra  v isszaállíttatik , vala
mint a 2 frtnyi könyvtári biztosíték is töröltetik .

— A »Narodnle Noviny* március 5-iki szám ában 
egy tám adó cikk je len t meg a kath. püspökök ellen, 
azon felfogásból indulva ki, hogy a püspökök okozói 
annak, hogy a  kath. papság ma m ár nem áll a tót 
nemzetiségi eszmék szolgálatában. A cikk Írója min
den bizonynyal egyike volt az egyházmegye papjainak, 
mert a múlt időknek viselt dolgait, s az újabb aerá- 
nak is lefolyását, csakis papi körökben lehet ennyire 
ismerni. A tám adó cikk aztán — szintén papi körök
ből —  egész sorozatát vonta maga után a cáfolatok-1

ll^siám.___ Turőc-Szent-Márlon,

nak Megcáfoltatott amaz, Ipolyi püspöknek tulajdo
nított mondat is, hogy: »Inkább szeretem a káromkodó 
magyart, mint az imádkozó tótól*. M egcáfoltatott a 
támadó cikknek azon á llítása  is, hogy a tisztán tót 
iskolák részére magyar hitoktatókat ta rt fenn a besz- 
tercebányi püspök úr ő méltósága. Hogy a püspökök 
ma sem jelölik jobb helyekre a tót nemzetiségű papo 
kát, ez sem felel meg a valóságnak. Kijelölik biz 
azokat, hu alkalm asaknak találtatnak  az illető jobb 
plébániákra. Meri. hiszen könnyű belátni, hogy az 
intelligensebb városok p lébániájára bárkit nem lehet 
jelölni. Ember és em ber közt vannak bizonyos különb
ségek, melyeket mégis csak tekintetbe kell venni, 
n.ég ha csupa magyarok közt kellene is választani. 
— Persze a Mózes püspök idejében uralkodott boldog 
állapotoknak vége van!

— A »Fehór-Kere8zt« egylet liptó-szent-miklósi 
fiókja — mint levelezőnk írja — ehóU -én tartá Kürthy 
Lajos főispán és P lathy Gyuláné elnöklete alatt 
Liptó-Szt.-Miklóson a megyeház nagytermében rendes 
évi közgyűlését. A titkári je lentés szerint volt az 
egyletnek 230 tagja A bevétel 322 frt, a kiadás 
368 frtra rúgott. Az egylet vagyona 832 frt 08 kr. 
A Közgyűlésen három díszokmányt nyújtottak át 
ünnepélyesen Joób Adolfné védnöknek, Plathy Gyu
láné elnöknek és id. Ballo Lajosné alelnöknek, kik 
az egylet felvirágzása érdekében érdem eket szereztek 
maguknak. A csinosan kiállított díszokmányok S te
fánia főhercegnő özvegy trónörökösné által voltak 
sajátkezüleg aláírva. A megejtett választásnál elnö
kökké Kürthy Lajos főispán és Plathy Gyuláné, alel* 
nökökké id. Ballo Lajosné és dr. Kux Adolfné, pénz
tárossá Kiszely Kálmán, titkárrá  Kiszely Gyula lettek 
megválasztva A választm ány a régi m aradt. Az egy
let az idén egy kórházi szobát rendezett be.

— Korai fürdő-8ai8on. A magyarországi fürdők
ben rendszerint későn, csak május hó közepén kez
dődi a fürdő-saison. Jó részt ez az oka annak, hogy 
a magyar közönség még mindig óriási tömegekben 
keresi töl a külföldi fürdőket, holott a magyar fü r
dőkben is m egtalálhatná a klim atikus hatások és a 
források gyógyító ereje mellett azokat az intézmé
nyeket, melyek a különféle betegségek ellenében 
szükségesek. Ezen bajon segít most az utóbbi eszten
dők során nagyszerű fejlődésnek indult Rajecfürdő- 
nek az igazgatósága E fürdőben ugyanis az idén 
már április hó 1 én kezdődik a saisou. Erre különö
sen alkalm as rendkívül kedvező éghajlati viszonyai
nál fogva, melyek már áprilisban is tökéletesen meg
felelnek a különféle bajok ellen orvoslást kereső 
betegeknek. Rajecfürdőn, hol esztendöről-esztendőre 
szinte meglepő arányokban nyilvánul a fejlődés, 
mely ezt a gyönyörű fekvésű helyet egyik leglátoga
tottabb és legkedveltebb magyar fürdővé tette, a 
kitűnő gyógyhatású meleg ásványfürdö, úgy Marien- 
bad és Carlsbad közölt helyet foglaló hideg és meleg 
ásvány ivókúrája mellett tavaly óta a modern tech
nika és orvostudom ány minden igényeinek megfelelő 
hidegvizgyógyintézet és a Franzensbádival egyenlő 
tökéletesen kipróbált vasas lápfürdők is állnak az 
üdülést és gyógyulást kereső közönség rendelkezésére. 
A most életbe léptetett újítás, vagyis az, hogy a 
saison m ár április 1-én megkezdődik, hasonlókép 
arra  vall, hogy a fürdő igazgatósága semmi áldoza
tot. nem kiméi, mikor a fürdőző közönség igényeinek 
a kielégítéséről van szó. RajecfürdŐnek vasúti á llo 
mása Zsolna, a m. kir. állam vasutak mentén.

— A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű házi
szerré lett, mely számos családban már több mint 
25 év óta mindig készletben van. Hátfájásnál, csip- 
fájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúznál stb-nél a 
Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések mindig 
fájdalom csillapító hatásuaknak bizonyultak, sőt já r 
ványkórnál, m inő: a kolera, hányóhasfolyás, az altest
nek Pain-Expellerrel való bedörzsölése mindig igen 
hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó ered
ménynyel használtatott bedörzsölésként az influenza 
ellen is és 40 kr., 70 kr. és l frt. üvegenkénti árban 
a legtöbb gyógyszertárban készletben van, hanem 
bevásárlás alkalm ával mindig határozottan  : mint 
• Richter-féle Horgony-Pain-Expeller* vagy *Richter- 
féle Horgony Liniment* kérendő és a »IIorgony« véd
jegyre figyelendő.

CSARNOK.
Vonaton.

»Két helyet a második osztályban!* — kiáltott 
egy idősebb, elegáns hölgy a konduktorhoz, s ezzel 
leányával a vonathoz sietett, hogy az el ne menjen 
előlük.

»A hölgyszakasz már megtelt, méltóztassanak a 
nemdohányzók szakaszába fáradni*, válaszolt a kon
duktor, a kupé ajtaját kinyitva.

A hölgyek beszálltak. F.gy elegánsan öltözött úr, 
aki egyedül volt a szakaszban, előzékenyen kezét 
nyujtá, hogy a hölgyeknek a felszállásban segítsen. 
Maihajukat a saját helyére akarta rakni, de ezt semmi 
áron sem akarták megengedni.

A hölgyek a férfival szemben foglaltak helyet.
A konduktor keresztüllyukasztotta a jegyeket, 

bezárta az ajiót, és a vonat dübörögve hagyta el a 
I pályaudvart.

J L «  i  T i B f E l  rt i  K  A  n  6
»Óh itt szörnyű meleg van!* — szólt tövid idő 

múlva az ifjabbik hölgy anyjához. Gyorsan lehúzta kez- 
tyüit s letörölte izzadó homlokát.

>IIa szabad tudnom, hova utaznak nagysádék?* 
— kérdé a férfi az ifjabbik nőhöz fordulva.

Ez válasz helyett büszkén mérte végig a kérdezőt.
A férfi m egértette, s elhallgatott.
Sokáig utaztak, anélkül, hogy egyikük megmoz

dult volna.
Végre is megunta a férfi ezt az állapotot. Elmé

lázva bámult ki az ablakon a fekete éjszakába.
A kupé lámpája megvilágította a kis helyet. Az 

utas játszadozni kezdett értékes gyűrűivel, melyek 
jobbját disziték. Aztán lehúzta ujjárol az egyik gyémánt 
gyűrűt, s mialatt minden oldalról megnézegette, szomo
rúan szólt magához :

»Te gyönyörű kis gyűrű, bármennyire kedves és 
drága is vagy nekem, mégis válnunk kell, mert az 
orosz császártól kaptalak ajándékba! Isten veled!* És 
kidobta az ablakon.

A hölgyek reá néztek és elsápadtak.
Az utasnak esze bizonyosan nem volt a helyén.
ő  pedig, anélkül, hogy a hölgyek félelmével 

törődött volna, halkan folytatá magában :
»És te is, gyürűcském, drága és kedves voltál 

nekem, mert az osztrák császár ajándéka vagy. Utol
jára gyönyörködöm rubinjaid és gyémántjaid fényében, 
de szabadulnom kell tőled, akár akarom, akár nem. 
Menj te is !«

Ezzel ezt a gyűrűt is kihajította.
Ki gondolhatott itt mást, mint hogy ez az ember 

őrült volt. Az volt a rögeszméje, hogy csak koronás 
főkkei érintkezett, kik a legértékesebb gyűrűkkel aján
dékozták meg, s ezeket most kihajigálta az ablakon. 
A hölgyek rendkívül aggódtak, hogy egyedül kell utaz- 
niok éjjel egy valóságos őrülttel.

A gyorsvonat tovább száguldott, sok állomást 
hagyva maga után, az utas pedig egyik gyüiűt a 
másik után dobálta el. Végre csak egy maradt meg, 
a — jegygyűrű.

»Szegény jegygyűrűm, valamennyi közül téged 
szerettelek legjobban, de nem segíthetek rajtad, neked 
is menned kell. Isten veled!*

A hölgyek félelmükben alig mertek lélegzetet venni.
Hirtelen az ifjabbik nő kezére esett az idegen 

merev piltaatása, amelyen egy gyönyörű gyűrű csil
logott.

»Önnek is van itt egy szép gyűrűje, bájos nagy- 
sád, de ide kell adni, mert a többi után kell dobnom!*

Ezt mondva, a megrémült hölgy keze után nyúlt, 
ki anyját nézte, mintegy kérdezve: mit csináljak? S 
midőn ez halálra ijedten bólintott fejével, a leány lehúzta 
ujjáról az értékes gyűrűt és átnyujtá az utitársnak.

Itt nem szabadott ellenkezni, mert egy őrülttől 
még sokkal rosszabbat is lehetett várni. Megfosztatni 
egy kedves emléktől iszonyú volt ugyan, de mit tehet
tek volna mást, fel kellett azt áldozni.

A férfi mélyen meghajtá magát, és elvette a gyű • 
rűt a remegő kézből. A következő pillanatban kidobta 
az ablakon. A ztán teljesen megnyugodott. Egy sarokba 
húzódott s elszundikált.

Mit várhattak még a megrémült nők ettől a 
bolondtól ?

Hirtelen felkiáltott:
»Kár azokért a gyönyörű gyűrűkért! Nem tudok 

nélkülök meglenni! Adják vissza gyűrűimet!*
Ezzel felugrott helyéről s mereven bámult a  két 

hölgyre. Ezek kétségbeesve néztek egymásra, mintha 
azt akarnák mondani: Szent Isten, csak nem keresi 
mirajtunk a gyűrűket?

Ebben a félelmetes percben egészen nyugodtan 
játszadozott az ablakon a függyönynyel, s hirtelen vidá
man kiáltá:

»Isten éltessen, barátom ! Most hát megint az enyém 
V3gy, orosz gyémántom !> S ezzel bal keze ujjára tolta 
a gyűrűt. Aztán egymás után vette elő a tüggyöny 
mögül a gyűrűket, legutoljára az ifjabbik hölgyét is. 
Azt átadva neki, illedelmesen szó lt:

>Ime nagysád gyönyörű gyűrűje, s bocsásson meg, 
ha egy kicsit megijesztettem. Nem vagyok én őrült, 
mint gondolta, csak egy kis haragos bosszúálló. Mint
hogy kérdésemre nem akart válaszolni, és semmi áron 
sem akart velem mulatni, hát kénytelen voltam magam 
egy kis szórakozásról gondoskodni. Én Bellachini bűvész 
vagyok!«

Ebben a percben megállóit a vonat. »Temesvár!« 
kiáltott a kalauz és kinyitotta a kocsi ajtaját. A mi 
emberünk kiugrott a kupéból és csakhamar eltűnt a 
tömegben.

P. E.

_____  1897. március 14. 3
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Még csak egy-két füzetéről kell számot adni iro

dalmi rovatunknak a Lampel Róbert (Wodiáner F. és 
fiai) budapesti kiadócégnél megjelenő Szalay-Baroti-féle 
»Magyar nemzet történeté*-iiek, s be lesz fejezve a 
négy kötetre tervezett szép nagy munka harmadik, utol 
sóelőtti kötete is. Most a hozzánk beküldött ötven- 
hetedik füzetet mutatjuk be t. olvasóinknak. Az ausztriai 
uraikodóház százados harcai a törökök és a magyar 
»malkotensek« ellen a szövetséges szomszédországi 
hadak segítségével az egész vonalom győzelemmel 
koronázva, végük felé közelednek. A kard és diplo-

4 Turóc-Szt.-Márton, F
matia tervszerűen készíti elő a százados török uralom
nak magyar földöni megdöntését, a magyar szabadság
harcok megszüntetését és Erdélynek visszahódításat az 
ausztriai uralom alá. A régi Magyarorszag története 
nagy drámájának az ötödik felvonását latjuk a jelen 
füzetben lejátszódni s mind ezeket Báród fényes elő
adásában elolvasva, valamint az egykorú illusztrációkat 
iátva. elfelejihetien kis tükrét látjuk előttünk ama örök 
emlékű nagy időknek, melyek a/ 1711-ik esztendőhöz, 
meiylyel Magyarország története az Ő békés, modern 
államot alkotó újkorába lép. Az érdekesnél érdekesebb 
képek ezek. Műmelléklet: Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, 
Bethlen Gábor megerősíti a nikolsburgi békét. Képek:

E l i V i n R H l  II I 11 A ■ > Ó.
Mi.s.1 Em;muel bajor választó, Székeafcbdrvar XVII 
századi latképe, Nándorfehérvár XVII. századi látképe, 
Veteráni Frigyes tábornok, Lajos bádeni orgrof, Harc 
a törökökkel, Nagy Kanizsa XVII.' századi latképe. A 
szalankemeni csata, Teleky Mihály arcképe és a burása. 
Az erdélyiek Karoly lolharingiai hercegnek bemutatják 
hódolatukat, Apafly Mihály fejedelem arcképe és aia- 
irasa, Heiszler D onit tábornok, Thököly Im re fejede
lem arcképe és alairása, II. Apaffy Mihály sodconyiftge. 
A .Diploma Leopoidinum. első két oldala.

J897. március 14 U . swlip.

N y i 1 11  é r.
Az e rovatban foglaltakért nen: vállal felelőséget a szerk

Nyerssejyem básztruhakravaló kelmét 8 frt 65 
ktról 42 frt 75 krig egy teljes öltönyre — Tussors- 
és Shantungs-Pongees valamin fekete, fehér és színes 
Henneberg-selyem 35 krtól l í  frt (55 krig méterénként, | 
sima, csíkos, kockázott, mintázott, damaszt. s. a. t.j 
(mintegy 240 különböző minőség és 2000 szin és 
m intázatban) s. a. t. a megrendelt áru postabér es 
vámmentesen a házhoz szállítva es mintákat postafor
dultával küld: I le i in e l ie r t f  (». (cs. k. udvari szállító) 
s e ly c in g y á r n  Z ü r ic l ib e n .  Svájcba címzett 
levelekre 10 kros, levelezőlapokra 5 kros bélyeg 
ragasztandó. Mugyar nyelven irt megrendelések pon
tosan elintéztetnek.

M e g h ív á s
A iTurócmegyei kerületi betegsególyzó pénztár*

t. c. kiküldöttjeinek a
f- é_ m á rc iu s  25 -én

délntán 4 órakor Turóc-Szt.-Mártonban a városház 
irodájában tartandó

i i í i  S  V É S

T á r g y a l t  :
1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság je len 

tése és az 1896. évi zárszármadások beterjesztése
2. Egy igazgató tag választása.
3. A felügyelő bizottság és választott bíróság 

1 póttag választása.
4. Kiküldöttek kiegészítői választása.
í). Indítványok, melyek a közgyűlést megelő

zőleg legalább 3 nappal előbb az irodában bea
d an d ó t

Turóc-Szt.-Mártonban, 1*97 évi március 10-én.
Az igazgatóság

^  Ü C  V a ló d i - p g

brünni posztó-szövetek 2
/ á t  3-10 jó minőségű “
I fri in minőségű 

j minőségűvalódi i s  15

gyapot/fíí 9 ~  legfinomabb

frl é -  Sőbbm^ö^égü ' iórfi-öhönyre 
"76 finom \  elegendő 3-10 m.

--- 9 — legfinomabb ) szelvény 
frt 10-60 kiváló finom 

F.gy fekete szalonöltönyre való szelvenyaralO frt. 
Felöltő-szövet, lódén, peruvien, doskiug, allami 
es vasúti tisztviselőknek való szövetek, legfino
mabb kamgarn. cheviot stb. gyári árakon küld 

a legjobb hírnévnek örvendő

Kiesel-AmhofpyaHítar
Minialc in g y e n , M inim ,,i k i* /o lKalii».
1 ‘ gye lm ez te  lé s !  A t. ez. közönség figyelme*- 

S lk-'KK°fy dlre.kt vasarlasn:il a szövetek sokkal Olcsóbbak, mint a közbenjárók által rendeltek.
^W^UU«i-f-iese— "í ,0.f. Cég vala,nennyi szöve- tekel va^d' gyári arakban küld, a privát-vevő- 
ket oly nagy mérvben terhelő, a gyárak által a 
né1küf”ak nyuJlol‘ íren8edmény felszámítása

Brünnben.

I A á á á á á á A á A Á A 4 Á 4 A i , i . , ,
* n .  t , . .  _

Richíer féie H orgony-Pain-E xpeller
L in im en t. C a p sic i co m p .

kzen hírneves háziszer ollontállt az idő moenróbálásának

S f f t a S S L r  b’fiflbuleseknel os az orvosok által badór-tsóla- 
P.ió 8 K>ak,abh“  rendeltotik. A valódi Horgony-
nőm ,nvr K>»l<>r<a Horgony-Liiument eln.vezás alatt 
h S a í t iX ő '” ' T i , ”  Bl? ' "eP,!e,,“ bázizzer, molvnok ngy
üvŐ lalíiT  , T  ko hl“ í'>, "i- '|l> bt-, 70 kr. óa 1 irt. 
bdhm k irr«a" ,mNdnom minden gyógyszertárban kósz.leiben van; fóraktár: Tőrük Iónéi Tyógv- ----------
eeereeznel Budapesten. Bevásárlás alkalmával 
igen óvatosak legyünk, mart tóbb kisakbártákü 

v“" forgalomban. Ki nem akar megkér.- 
"JL"l “ . 1 'nden üveget „Horgony" vád- S  mint nem va-lOOit utasítsa vissza.
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BUDAPESTI SZIVATTYÚ- ÉS GÉPGYÁR RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG g
(ezelőtt WALSE1Í FERENC) g

S■U■:D-A.:F>E!S'T,, V I .  Izsx., 3^-ü.lsö xrá,ci-uit 4 5 . sz. O
Sürgönyeim: V /IV .IT T II é i lÁ B  111 l iA l ’ DVI'. O

( • Y . Í B T :  g
mindenféle gőzgépet. Schmidt-féle forrgózmotorokat (40°/o szénmegtakarltás), petróleum- és benzin- Q  
motorokat. Keretfürészeket, körfűrészeket és csertoröket. Gőzkazánokat, előmelegitóket, tartanyokat f i  
Hidakat és egyéb vasszerkezeteket. Mindenféle N z l v a t l y i i k a t  gőz-, szíj- és kézi hajtásra, valam int °  
villamos üzemre. Artézi kutfelépitményeket vasból Tüzfecskendöket és vízszállítókat, tűzoltósági fel--' 
szerelési tárgyakat. Köztisztasági szereket, öntűzű-kocsikat, sarkaparó és seprűgépeket, hűekéket és -  
úthengereket. Egészségügyi szereket, mint gözfertütlenitó készülékeket és teljes fertőtlenítő telepeket C 
pöcegödör tisztító készülékeket. Vas- és ércüntvényeket, harangokat Kemenyüntésű acelfeliiletű t íz . *  

rostélyokat egyenes és kigyűalakban, valam int polygon rostélyokat 
LÉTESÍT, vízmüveket, csatornázásokat, vízvezeték és légszeszberendozéseket, 

központi fűtéseket.
O ~  Árjegyzékek és költségvetések ingyen és bérmentve küldetnek. = ----- .' Q
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M indenki1 k* 02 e&észségét 6:
— mégsem akar lemondani a kávó(í> 
m egszokott ke llem es é lveze té rő l. M e rt a Kath- 
reiner-kávó hozzátéte le á lta l e lv é sz  az ideg izga tó  
babkávónak általánosan ism ert é s  rendes hasz
nálatnál annyira egószség ron tó  hatása. ********

a k inek egé szségé t valam i 
— — megront ot t a.  K ü lönösen  ideg- 
s gyom orbántalmakban szenvedőknél sok  e ze r esetben a legegészségesebb  és a leg 
könnyebben m egem észthető  ita lnak b izonyu lt a t is z ta  Kath re iner-kávó .* ********** **

Minden a8SZOny és «y®rm ek* 8 k iknek gyönge sze rve ze té re  kü lönösen jó tékony
—  hatássa l van a táp lá ló  Kath re iner-kávé  s a k ik  ke llem es, enyhe Ize miatt, 
úgy babkávé izze l keverve , mint t isz tán  nagyon s z e re t ik .*********** *************

Mindenki háztartásban taka rékos, de Íz le tes és a m ellett egészséges
magát6| megvonni. T aka réko sság i szem- 
akár babkávóval vegyítve, akár tisztán.

pontból
kávó ita lt mégsem akar 

ajánlható a Kath re iner-kávé,

. Kathreiner-féle Kneiiip-maláta-kávfi

Turöc-aat.-martoui Magyar Nyomda -  Makóét Foraacaué

__________________________  __ v«lóban egészség i és

szem ekben ,  legjobb m .latabol ke‘s7 ,.;  ,  babkévé T é d M u ‘l í «  .  x ' í '  " l í ! '

mlnd'an' itV'LjZ, "Jé* „*6<X
a babkévé k . l l .m .s é n  | „ , . r lö  .B y aa lt l m .,» b .n
allsm ort a ,  a L y . „ .

K Ó p p l o n i  * T’‘ v" lé s ,k  ‘ * m a g ká tn a o d í, k lk . r g ié a .  b .v l. é r U a
A Ö 1  C l C l i l .  • Ik" mav*1 '•>■*» |6I v igyázn i az ara- „

detl dobosra, a m alyan az  a fa .írás van + (Q * h Y Q in & Y ,

ü olyan minin, i melyei inti n)ii i Kathreiner név, mumitgtt mm.
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