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A lap szellem i részét ille tő  közlem ények a szerkesztőségre, h ird etések  és 
előfizetések  a k ia d ó h iv a ta lra  cím ezve T u ró c -S z t.-M á r to n b a  küldendők.

Hirdetések logjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti á rakban  — min

den bel- 63  külföldi h irdetési iroda fogad el.

A m agyar nyelv  érdekében.
Olvastuk nem régiben ama rendeletet, 

melyben a felsőmagyarországi vasúti hálóza
toknál alkalmazott m. áll. hivatalnokoknak 
szigorú kötelességükké teszi az üzletvezetőség, 
hogy a hivatalos érintkezés a közönséggel 
minden esetben magyarul történjék. Önként 
értetődik ebből, hogy a magyar nyelv domináló 
még akkor is, ha a fél nem bírja a nyelvet, 
mert — a mint az üzletvezetőség helyesen és 
teljes joggal fölteszi — ez ország minden 
nemzetiségű fiának meg van adva az alkalom 
és lehetőség, hogy annak nyelvét elsajátítsa. 
Nem méltányos és nem jogos tehát, hogy a 
nemzetiségi nyelvvel szemben toleranciát gya
koroljon a hivatalnok. Hiszen belső meggyőző
dése, hogy az az illető, a ki német, szerb, 
román vagy tót nyelven intézi kérését, csakis 
az ország hivatalos nyelvének ignorálását 
mulatja ki ezzel.

Nem tudjuk, honnan inspirálódott a mis
kolci üzletvezetőség, mikor e rendeletet ki
adta, azt sem tudjuk kinek fejében fogamzolt 
meg legelőbb ez az idea, do annyi tény, 
hogy az illetőnek szive és esze egyaránt he
lyén volt. A mi pedig a hazafiságát és magyar
ságát illeti, hát mi csak annyit mondunk, hogy 
ha ennek az energiának, ennek a mély köte
lességérzetnek és ennek a lángoló fajszeretet
nek mentő! több példája akad, egy évtized 
múltán meg lesz az az erős öntudatú magyar 
hivatalnoki kar, melyre bátran támaszkodhatni 
a magyarság a legexponáltabb nemzetiségi 
vidékeken is.

Akárki mit mond, a magyarság jövendője 
egy legsovinisztikusabb középosztály vállain 
épül. Kimondjuk bátran, hogy nem a magyar
ság terjedése, de a nemzetiségi tenger terjesz
kedésének meggátlására szükséges ez az erő
szakos védelem. Egy kis népnél, melyet körülfog 
az idegen tenger, melynek lépten nyomon saját 
fiai irredentikus mozgalmával kell számolnia, 
nem csak megbocsátható, ha a létfenlartás és 
fajszeretet természetes tusájában hozzáfog az 
erősebb munkához, de sok esetben egyenes 
kötelessége erejét kimutatni.

Nem eélzok ezzel semmire, de az mégis 
visszás állapot, hogy ha az ember, a felvidék 
legtöbb nyilvános hivatalába lép (— tisztelet 
azon hivatalfőnököknek, a kiknél ez nem így 
van —) rögtön megüti fülét a magyar állami
ságot, vagy közigazgatást képviselő hivatalok
ban a tót szó. S eh o g y  s in c s  ez jól, h i v a 
ta l i  önök urak!!

Manapság az állami iskolákban minden 
nemzetiségi gyermek tanulja az állam nyelvét. 
A kisdedóvó lerakja az alapot, de sőt a jobbra- 
való felekezeti iskolák tanítói is okkal-móddal 
rajta vannak, hogy a tanulók annyira, a mennyire 
elsajátítsák a magyar nyelvet. Tehát a kezdet 
megvan, csak a mi azután következik a felnőtt 
korban, az rontja le a fáradtsággal rakott ala
pokat.

Nem vall-e az rövidlátásunkra, sőt talán 
nemtörődömségünkre, hogy — midőn a fen- 
álló törvény erejénél fogva — követeljük 
államiságunk elismerését, ugyanakkor befelé 
dédelgetjük nemzetiségeinket azzal is, hogy
— dacára a magyar szóra való ráutaltságának
— csodálatos korrekt előzékenységgel inkább 
mi vesszük be az ö nyelvét, mint ő a mienket; 
mi tárgyalunk az ő különleges érdekében az 
ő nemzetiségi nyelvén, holott a törvény jogot

ad követelnünk, hogy ő tárgyaljon a mi nyel
vünkön.

Mindenki ismeri Oroszország nemzeti 
törekvéseit Lengyel- és Finnországban. Isme
retes dolog az az elbánás is, a mit Németország 
fejt ki a német kultúra érdekében; nos hát: 
talán ezekkel a precedensekkel szemben csak 
nem áll fenn az az ős régi igazság: »Quod 
licet Joví...« !? Minálunk létkérdés a sovin 
nemzeti érzés s ezt mindenképen széles meder
ben terjeszteni, igazán elsőrendű feladatunk.

A magyar szó ősi jussát követelni azért, 
hogy ennek az országnak minden fia bírja 
legalább annyira, hogy az államiságot szimboli
záló hivatalokban ügyéí-baját az állam nyelvén 
kifejezni tudja, — oly csekély kívánság, mely
nél csekélyebbet egy nemzet, egy ország nem 
is kívánhat... Hát ezt a szerény kívánságot 
fejezi ki a máv. miskolci üzletvezelőségének 
hazafias rendelete. Ezé a dicsőség, hogy meg
tette az első lépést azon mesgyén, melyen 
haladnunk keltett volna régen. De hát a jó 
sohasem késő !

Szégyenletes dolog az is, hogy akadnak, 
— ma még talán lisztes számban — — oly 
köztisztviselők, a kik egymásközt — nem a 
magánéletben — , hanem hivatalaikban és hiva
talos eljárás közben is, nem magyarul, hanem 
tótul társalognak.

Tisztelt hivatalfőnök urak! ezekkel az urak
kal meg kellene értetni, hogy a magyar nyelv
nek használata rájuk nézve nemcsak illő dolog, 
hanem hazafias szent kötelesség.

Ezen balszokás, mely hivatalainkban oly 
mély gyökerei vert, hogy a nemzetiségi néppel 
kérdezés nélkül saját nyelvén érintkezünk : 
öntudatlanul szüli az állam nyelvének igno
rálását.

Erről pedig tenni kell, mert ha az ár a 
nyakunkra nő, vajmi nehez lesz üdvös intéz
kedéseknek érvényt szerezni, mint a minő a 
miskolci üzletvezeíőség hazafias nemzeti ren
delete is.

Munka és henyélés.
Oly világban élünk, a melyben nem ülhetünk 

bizton, mint egy fa alatt, nyugodtan várva, mig az érett 
gyümölcsök ölünkbe hullanak; ellenkezőleg, oly világ
ban élünk, a hol a folytonos küzdelem a társadalom 
minden osztályában hathatósan s irgalmatlan erélylyel 
folyik, — elkezdve a fejedelemtől, egészen a leg
szegényebb munkás emberig; s oly világban vagyunk, 
melyben a ki nem viszi a kalapács szerepét, kénytelen 
lesz az illövas szerepét eltűrni, vagyis : a ki nem üt — 
ütik; és oly világ ez, a melyben az olyan ember, a 
ki nem dolgozik, ne is egyék; a hol tehát tisztességes 
helye nem lehet a — henyélő embernek.

Mégis azt látjuk, hogy a henyélőknek éppen az 
a kívánságuk, hogy soha se legyenek kénytelenek 
maguktól valamit megvonni s dolgozni és hogy hiányt 
mégse szenvedjenek semmiben,

Ezen emberek lelke, ha vágyaik telj sülnének, éppen 
olyan veszélybe kerülne, mint azoknak a lelke, a kik 
a legnagyobb bűntényeket követték el. — Mert bizony 
mindig igaz marad az : In milssiger Stunde schafft dér 
bőse Geist /

Ennélfogva nem is hihetjük, hogy a tétlen, rest 
ember valóban Doldog lehetne, mert hiszen éppen a 
tevékenység, a munka egyrészt legjobb óvszer az aljas 
vágyak és kicsinyes aggodalmak, másrészt pedig túl
hajtott önszeretet és könnyelmű elbizakodottság ellen.

És csodálatos boldogság rejlik azon érjelemben s 
azon tudatban, hogy becsületes munkával valamit

szereztünk. Ez a tudat, — a komoly munkának tudata — 
türhetővé teszi az élet bajait, keserűségeit is ; ez önbizal
mat nyújt, a függetlenség boldogító értelmét kölcsönzi 
és megóvja a jog s az igazság iránti szeretetünket.

Az a kilátás, az a remény, hogy a fentartásunk* 
hoz szükséges dolgokat becsületes törekvésünkkel s 
munkánkkal megszerezhetjük: az emel minket a bol
dogtalanság 3 a szolgaság fölé, a mely, nézetem sze
rint, minden rósz között a — legnagyobb rósz 1

Csak a becsületes munkába való hit képes fe l
tartani épségben s erényben az egyeseket, épp úgy, 
mint egész nemzeteket is.

Ez az életnek becses fűszere elűzi az unalmat gyak
ran jobban kínozza az embert, mint maga a hiány, a 
nélkülözés.

Ez az, a mi édessé teszi a nyugalmat s az 
örömök intenzivitását fokozza.

Csak is ez ébreszti és fejleszti a szabadságérzetet, 
a szabadság szeretetett ez pedig fejleszti a nép, a haza 
jólétét, üdvét és biztosítja szebb jövőjét.

Igaz ugyan, hogy egykor — aáon országok voltak 
leggazdagabbak, a melyek iránt legjóságosabb volt 
a — természet: de azon idők már elmúltak, régen elmúl
tak ; s korunkban csak is azon nép, azon ország örvend
het jólétnek, melyben lég tevékenyebb az — emberi

És tény az, hogy a ki az életet nem ragadja 
meg, azt majd megragadja az — élet s ide oda hányja? 
hurcolj a.

De tény az is, hogy a nép élőiéit lelkét csak 
kitartó, becsületes munkával lehet újjá - ébreszteni, s 
míg az esetleg félrevezetett közönségét a hamis veze
tőktől megszabadítjuk s helyes útra tereljük: addig 
bizony meg kell járnunk a rögös utat, mely igen gyak
ran — tövises is.

Ne felejtsük ezt mi, szerény munkásai a hazai 
közművelődésnek, de ne felejtsék azt főleg az intéző, 
irányadó körök, kikre bizva van a nép, a haza sorsa. 

*
Forduljunk most egy-két percre a gyakorlati élethez.
Még a műveltebb osztályban is találkoznak em

berek, a kik minden komolyabb, valami hasznos célra 
irányult foglalkozást oly terhes munkának tekintenek, 
melytől lehető leggyorsabban szabadulni kellene.

Ezen emberek sajnálják a napnak minden óráját, 
melyet esetleg a munka vont el gyönyöreiktől s boldog
nak dicsőítik a henyélő ember sorsát, a kinek viszonyai 
megengedik, hogy egész napon át csak azt tegye, a 
mi neki tetszik, vagy hogy ne tegyen semmit,

A ki azonban szeme előtt tartja az embernek 
tulajdonképeni rendeltetését, t. i. a tökéletesedést 8 önné- 
mesítést; a ki továbbá bensejében azt a hajlamot érzi, 
hogy tanulmánynyal és nemes foglalkozással bővítse 
ismereteinek körét: az a kedvezőbb sors által nyújtott 
szabad óráit okosan fogja felhasználni; s különben is 
egészen más állásponton áll, mint az, a ki a munkát, 
mint olyant, általában gyűlöli, átkozza, csakhogy henyé- 
lési vágyának hódolhasson.

Pedig a kitartás, a szorgalom s a munka, ez a 
fődolog! mert ez nem csak az élelmi szereket nyújtja, 
hanem az életnek egyedüli becsét is kölcsönzi. Értem 
a komoly, szigorú munkát, nem pedig olyant, melyet 
játék és sportból szoktunk végezni,

Kétszeresen áldhatja sorsát azon ember, a kinek 
viszonyai megengedik, hogy egészen azon foglalkozás
nak szentelhesse magát, a melyhez benső hajlama vezeti. 
De viszont — nyomoiultak, sajnálatra méltók azon 
renyhe henyélők, a kik, annak dacára, hogy a szük
séges eszközökkel rendelkeznek, az alkalmat saját, — 
gyakran nagyon is szükséges szellemi műveltségűkre 
fel nem használják, sőt ellenkezőleg, rangjukkal, szü
letésükkel vagy dusgazdagságukkal gögösködvén, — 
igen gyakran nyomorult, sivár gyönyörökre pénzüket,



Turőc-Szl.-Miirton,
idejüket s egészségüket megbocsájthatatlan könnyelmű
séggel pazarolják.

És micsoda következményei lehetnek későbben az 
ily esztelenül töltött életnek ?

Utálat, elernyedt test és lélek egyaránt s — 
életuntadg !

Elpusztult életmód által elkényeztetve mértékletlen 
érzéki elvek s gyönyörök által tönkretéve, petyhüdt 
s renyhe testtel {és lélekkel, —  megjön ugyan néha 
bizonyos —  jobb belátás: de rendesen későn.

Míg ellenben, az a ki a munkásságot megszokta, 
üdébb teste és szelleme mellett embertársai részéről is 
nagyobb tiszteletben részesül s azon boldogító tudattal 
rendelkezik, hogy nemcsak magának élt, hanem tehet 
ségéhez képest a közjó előmozdításához is önzetlenül 
és becsületesen hozzájárult.

*

A  nemes foglalkozás az embernek legjobb barátja; 
a henyélés legnagyobb ellensége; amaz erősíti az 
egészséget, a dologtalanság betegekké tesz minket. A 
foglalkozás eltávolítja a gondot, a henyélés neveli az 
ellenszegülést; az —  anarchiát. A munka önmegelé
gedést nyújt és nyugodt lelkismeretet, a henyélés leiki- 
ismeret-furdalást okoz.

A  foglalkozás életkedvet és vidámságot nyújt 
nekünk, a dologtalanság élecuntságot idéz elő és 
zavarja kedélyünket; szóval* a foglalkozás —  élet, a 
henyélés pedig —  halál.

A  munkának ethikai értékét legjobban bizonyítja 
a henyélők —  haszontalansága, legyenek ezek akár 
koldusok, akár pedig dúsgazdag emberek. A 
mészet maga, melynek rendje és törvénye alól magu
kat kivonják, bünteti őket unalom, benső kínok s elége
detlenség áltál s nem csak a munka nem nyújt nekik 
gyönyört, de még a nyugalom sőt a szórakozás sem

Mint minden más, a mit mértékletlenül élvezünk, 
csak utálatot idéz elő élvezet helyett: úgy van az a 
tétlenséggel, a henyéléssel is.

Ha határozott foglalkozás nélkül s csak a gyorsan 
kimerülő mulatozásoknak és gyönyöröknek élünk: ez 
által oly állapotot teremtünk számunkra, mely legke
vésbé sem irigylésre méltó-

A  henyélő ember ugyanis terhére van önmagának, 
zsákmányul esik a kinzó unalomnak, ideje rettenetesen 
hosszadalmas; sok pénzt áldoz fel azért, hogy oly 
gyönyört, melyet már sokszor élvezett, — még egyszei 
élvezhessen , lassan múlik nala az újság ingere is s ö 
törekszik, hogy a do.ogban még valami újat találhasson.

És ezen rettentő, üres egyformaság —  vegr 
komorkósagra vezeti az életét, melytől rendesen csak 
a golyo szabadítja meg őt.

Mindezektől nem kell tartania a tevékeny, szor
galmas, munkás emoernek. A csendes, jótékony meg
elégedés ooldogító érzületével tekinfi faradozásának 
gyumo cseit s kettős élvezetet nyújt neki azon gyönyör, 
melyet hosszabb munka után nyugvó pont gyanánt 
keres löl.

Tagadhatlan igazság az, hogy bármily viszontag
ságok után és végre az élettelminket kiengesztelni képes 
a —  komoly, becsületes munka,

Cselkó József.

Közgyűlés.
A  Turócmegyei Átalános Tanító-egylet évi rendes 

közgyűlését az idén Znióváralján tartotta meg í. hó 9-én 
Nagy számmal gyűltek össze e napra a tanítók s taní
tónők, képviselve volt azon a megye minden része. 
Somogyi Géza, az együselet faradhatatlan, derék elnöke, 
pontban 10 órakor nyitotta meg a közgyűlést a taní
tóság s nagyszámú vendégek jelenlétében. Az elnök 
jobbján foglalt helyet Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő, 
kit a közgyűlés, midőn a küldöttség meghívására 
terembe lépett, dörgő éljenzéssel fogadott ' A  gyűlés 
programmszámjai —  kezdve az elnöki megnyitótól 
mind igen sikerültek és tartalmasak voltak. —  Somogyi 
elnök megnyitóját a kir. tanfelügyelő üdvözlésével 
kezdette meg, majd részletes tájékoztatást nyújtott a 
közoktatásügy úgy kölföldi, mint hazai állapotáról, 
Ismertette a tanterv revízió körül megindult mozgal
makat, különösen hangsúlyozta s kiemelte a tanköteles 
koron túli népnevelés fontosságát, kiterjeszkedett a 
tanítók önképzésének kérdésére s végül ismertette a 
helyi törekvéseket. A  közgyűlés lelkes éljenzéssel kö
szönte meg az elnök tartalmas beszédét. —  Ulrich 
Vendel és Rakitta Samu járásköri elnökök jelentései 
után Rásztoczky József, kis-csepcsényi tanító, éitekezett 
• Az iskolai és népkönyvtárokról.* Hálás éljenekkel 
köszönték meg a kartársak a leles felolvasást.

Bertsch Ottó, tanítóképző intézeti tanár, olvasta 
fel ezután >A faiskolák berendezése és kezelése* cimü
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dolgozatát. Nagy tudással és szakértelemmel kidolgozott 
munka volt ez s általános érdeklődést is keltett. Nyo
mában élénk vita indult meg. Felszólalt Berecz Gyula, 
kir. tanfelügyelő is és hasznos és gyakorlati útbaiga
zításokkal szolgált e kérdésben a közgyűlésnek.

Riszner József, egyleti tag, a saját talalmányú 
számtanitási táblákat mutatta be. Rendkívül ügyes és 
életrevaló találmány ez, melylyel teljesen játékszerűen 
lehet a gyermeket a számtan elemeibe bevezetni. A 
közgyűlés elhatározta, hogy e praktikus tanítási eszközt 
az Országos Bizottságnak is ajánlani fogja.

Végül az indítványokra került a sor. Somogyi Géza 
hosszabb beszéd kíséretében indítványt tesz, hogy válasz- 
sza meg a Túrócmegyei általános Tanitóegylet mél- 
tóságos ifj, Justh György főispán urat az egylet tisz
teletbeli tagjának. Ékes szavakkal sorolta fel elnök 
főispán úr azon érdemeit, melyeket megyénkben a nép
nevelés terén szerzett. Lelkes zászlóvivője ő a nemzeti 
kultúrának nemcsak az iskolaügy minden részletére 
kiterjedő atyai gondoskodásával, de főleg azzal is, 
hogy mint a »Felvidéki Közművelődési Egylet*
túróci fiókjának elnöke, törhetetlen buzgósággal juttatja 
diadalra e nemes és hazafias egylet oly rendkívül sok 
nehézségekbe ütköző céljait. A közgyűlés páratlan lel
kesedéssel üdvözölte s tette magáévá az indítványt.

A  közgyűlés Somogyi Géza elnök éltetésével 1 óra
kor fejeződött be.

Gyűlés után díszebéd volt a Magyar Olvasókör 
szépen feldiszitett helyiségében. A pohárköszöntők sorát 
Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő, nyújtotta meg, ki lelkes 
szavakkal Ő Felségére, a koronás királyra, emelte 
poharát. Somogyi Géza Dr. YVlassics Gyula, közokta
tásügyi miniszterre, Balázs Endre ifj. Justh György 
főispánra, Boldis Ignác Berecz Gyula kir. tanfelügyelőre. 
Berecz Gyula kir, tanfelügyelő Akantisz Rezső köz
alapítványi erdőmesterre, Somogyi a jelenvolt hölgyekre, 
Rátskay János Somogyi elnökié, Parvy Endre az elő 
adókra, stb. űritettek poharat. Este a Tanítók háza 
javára hangverseny is volt.
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Hangverseny s táncmulatság.
A Turócmegyei Általános Tanilóegyesüiet IX. 

közgyűlése alkalmával f. hó 9 én a znióvaraljai állami 
tanitóképző-intézet hangversenynyel egybekötött tánc
mulatságot rendezett a »Ferencz József Tanítók Haza* 
javara. A mulatság —  dacara annak, hogy több oldal
ról merő közönyt lehetett tapasztalni ezen nemes ügy 
ránt —  úgy anyagi, mint erkölcsi tekintetben kitünően 

sikerült, a mit mindenesetre első sorban a szereplőknek 
köszönhetünk, mint a kik lehetővé tették ezen sikerült 
havgverseny rendezését. Justh Ferencné, sz. gr.Batthyány 
Maria úrnő, Justh Anna, Soest Alice, Rupprich Melanie, 
Mayer Janka úrhölgyek; Dugovich Titusz és Párvy 
Endre urak részint precíz zongorajátékaikkal, részint 
kitűnő szavalataikkal emelték a hangverseny niveauját 
a Znióváraiján eddig nem ismert magaslatra. Elismerés
sel adózunk a rendezőség önfeláldozásának s fáradságot 
nem ismerő buzgalmának is. Somogyi Géza az intézet 
igazgatója és Dittert Ferenc zenetanár vállvetve igye
keztek a cél érdekében, az adott körülmények között 
minden lehetőt elérni s munkájukat tényleg minden 
tekintetben siker koronázta.

A hangverseny este 7 órakor vette kezdetét az 
intézet gyönyörűen feldíszített zenetermében. Megnyitóul 
az intézet ifjúsági zenekara Spohr L. > A  dal* című dalát 
énekelte el szabatos és összevágó előadással. Második 
szám »Magyar táncok* Brahms-tól; zongorán előadták 
Justh Anna és Rupprich Melanie úrhölgyek. Mindenki 
tisztában van az ilyen darabok nehézségeivel s az előadók 
iránt csak annál nagyobb elismeréssel lehetünk, hogy 
ezen nehézségeket leküzdvén, kitűnő, teljesen átértett 
és érzett magyar rythmusu játékaikban gyönörködhet- 
tünk, Egy igen kedves szám volt Mayer Janka úrhölgy 
nek szavalata, Szabó Józsefnek >A gyónás* című köl
teményét szavalta igen szépen, bensőséggel, valódi mű 
vésziességgel. Polonaise Op. 26 Chopin-től előadta Soest 
Alice úrhölgy. Classikus művek ilyen laikusok által is 
élvezhető formában való előadása nem kevés művészi 
érzékre, tehetségre vall. Gyakrabban is szeretnénk őt 
hallani két-kezesben, mert tagadhatatlan, hogy így a 
tudás és az egyéniség a darab kidolgozásában, mint a 
hogy most is történt, sokkal jobban érvényesülhet. 
Ezután Dugovich Titusz úr gyönyörködtette a közön
séget Gabányinak > Kakasülőn* cimű monológja előadásá
val. Dugovichnak kitűnő előadó és alakitó képességét 
nem szükség dicsérni, hisz’ az mindenki előtt ismeretes 
s most is ezen nem mindennapi tehetségnek adóztunk, 
midőn a különben ismeretes, de kitűnő monológot 
mindvégig a legnagyobb érdeklődéssel és tetszéssel 
hallgattuk. Justh Ferencné sz. Gr. Batthyány Maria 
úrnő és Dittert Ferenc úr

elő YValdleufelnck *Les Sirénes cimű» valcerjét. Darabot 
jobban megválasztani, jobban kidolgozni s kedvesebben 
előadni alig lehet. Az egész darab, de különösen azok 
a kedves melódiák, melyek az egész darabon különféle 
változatban átvonulnak s melyeket játszók oly művé
sziesen tudtak érvényesíteni s kiemelni, mindvégig a 
legnagyobb tetszésre találtak. Majd Párvy Endre úr 
szavalja Arany Jánosnak >A honvéd özvegye* c. köl
teményét. Szavalónak kedves és ügyes előadási képes
sége tették ezen számot a program egyik kiemelkedő 
pontjává. Végül méltó befejezést nyert az egész az 
ifjúsági énekkar előadásával. Thern Károly »Nc:n tudom 
én* kezdetű dalat énekelték el oly szabatossággal és 
élénkséggel, hogy a közönség teljesen felvillanyozva a 
kedves emlékkel hagyta ott a hangverseny színhelyét.

A táncmulatság este 10 órakor kezdődött. Mind
végig a zniói mulatságokat jellemző fesztelen jókedv s 
igazi bensőség uralkodott. Az első négyest 36 pár 
táncolta. Az utolsó kis társaságot pedig a reggeli
szürkület kényszeritetle a Rákóczy hangjai mellett való 
haza vonulásra.

Jelen voltak : Akantisz Rezsőné, Akantisz Ödönné, 
Akantisz Irma és Ilonka, Berecz Gyuláné, Bauer
Endréné, Barthos Emma, Dávidné Eibensiein Paula,
Dittert Gyuláné, Éder P'erencné, Justh Ferencné sz. 
Gr. Batthyány Mária, Justh Anna, Kailbach Józsa, 
Reviczky Kálmánná, Lőwy Giza, Mayer Janka, Rosza Erzsi 
Rupprich Melanie, Soest Ottóné, Soest Alice, Schőnaich 
Győzőné, Singer Berta, Singer Mártin, Szmrekovszky 
Gyrillné, Zvada Antalné.

Levelezés.
Körmöcbánya, 1900 június hó 13, 

Lélekemelő jelenetnek szem tanúja volt e napokban 
városunk közönsége.

Ugyanis első sorban azon urak, a kik 1874 és 
1875-ben végezték el a középiskolai tanfolyamot a 
körmöcbányai áll. főreálliskolában, a viszontlátás kedves 
óhaja és érzelmei behatása alatt találkát adtak magok
nak ama város, ama tanépület falai között —  ama 
fészekben, •— melyből husszonöt év előtt szárnyra 
kelve kirepültek.

A viszontlátás mitagadás —  különböző érzelmeket 
ébresztett és pedig mikép a visszatértek, úgy az őket 
viszontlatók kebleiben.

Az egykori pezsgő vérű fiatalokból egyik-másik 
megőszült, komoiy tapasztalatokban meggazdagodott 
férfiú lett.

Egyáltalán mindnyájan szép és tekintélyes társa
dalmi állások képviselői.

Az egykori negyvenöt tanulótársból tizenhat jelent 
meg, miután tizenöt elhalálozott, tizenkettő elmaradását 
igazolta és kettő ismeretlen tartózkodasú.

A társadalmi különböző állásuk mellett a monar
chia külümböző vidéke és helysége képviselve volt.

Bosznia, Horváth-Szíavonia mellett Erdély, nem 
különben mikép az Alföld, úgy az északi Kárpátok, 
alja képviselve voltak.

Érkeztük napján mindenek előtt tisztelegve volt 
tanáraiknál (kik közül már csak ötöt talá'tak), testüle
tileg felvonultak egy rövid értekezletre a főreáliskola 
dísztermébe, melyet számukra a jelenlegi igazgató, 
Faith Mátyás úr, a legnagyobb készséggel rendelke
zésre bocsátott.

Az elnöki tisztet Jankovszky Demeter, mint a 
legidősbb tanár fogla'ta el és az egybegyűlteket szívé
lyesen üdvözölte.

Erre Kollár Dániel kir. mérnökfelügyelő (Kolozsvár) 
megható szavakban kifejezést adott amaz érzelmeknek, 
melyekkel az egybegyűltek szívei telvék és pedig mikép 
a volt tanáraik, úgy külcsönösen bajtársaik iránt. Valóban 
nem egy szem könnybe labadt, midőn szavait befejezve 
már nem csak az eshetőségekre, hanem a természeti 
törvényekre hivatkozva, a Mindenható Kegyelmét esdve, 
tíz év utáni újbóli összejövetelre felhívta társait.

Ilegedeős Miklós kir. mérnök (Zombor) volt 
összes társainak névsorái illetve, sorsát és életrajzát 
röviden ecsetelte.

Ezalatt ugyancsak a városban tartózkodó, tiz, 
kilenc- és nyolc év előtt a körmöci főreáliskolában 
érettségi vizsgát tevők a fentiekhez csatlakoztak, hogy 
ezekkel egyesülve együttesen kivonuljanak boldogult 
igazgatójuk, Schrőder Károly sírjához. Ide érkezve egy 
gyönyörű koszorút tettek a boldogult sírjára és Ilegedeős 
Miklós megható beszédet mondott. A  sírkertből kivo
nulva, a társaság eloszlott, hogy kiki ismerőseit keresse 
föl, s velők este a Szarvas szállóban részint a közös 
vacsoránál, részint a tíz éves ünneplők áital rendezett 
táncmulatságon találkozzék.

Az elhunyt igazgató sírjára letett koszorú költsé-
zongorán négykézre adtak gének fedezésére való felhívás oly sikeres volt, hogy
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61 kor. többletet eredményezett, mely a Schröder-íéle 
ösztöndíj alaphoz csatoltatott.

Másnap azután kiki magasztos érzelmekkel sietett 
újra hivatása körébe visszatérni, édes emléket hagyva, 
de vive is egyúttal, ifjúkori kedves fészkéből, Körmöc
bányáról.

H Í R E I N K .
— Érettségi vizsgálat. A helybeli állami felső

kereskedelmi iskolában f. hó 15- és 16-án tartatott 
az érettségi vizsgálat Berecz Antal kulfuszminiszteri 
és Csathó Imre kereskedelemügyi miniszteri biztosok 
elnöklete mellett. Jelentkezett 23 tanuló, a kik közül 
jelesen tette le a vizsgát 2, jól 6, megfelelt 12, két 
hónap múlva tartandó javitóvizsgálalra utasittatott 
3. A tanulók szabatos feleleteivel a biztosok álta
lában megvoltak elégedve, miért is a kultuszminisz
ter biztosa köszönetét fejezte ki a tanári karnak.

— Ipariskolai vizsga. A helybeli állami Ipar
iskolának ma d. u. 3 órakor lesz az évzáró vizsgája az 
állami iskolák tornatermében. Ugyanekkor lesznek 
ezen iskola növendékeinek rajzai is kiállítva a felső 
keresk. iskola alsó osztályának tantermében.

— Elszámolás. A Znióváralján f. é. június 9-én
rendezett hangverseny anyagi sikeréről a követke
zőkben számolhatok b e : bevétel jegyekből 170 kor., 
bevétel felülfizetésekből 04 kor , összesen: 240 k o r; 
kiadások: 58 kor., 81 fii. Tiszta bevétel a »Tanítók 
Háza* javára: 181 kor. 19 fii. Felülfizettek: Id. Justh 
György 10 kor., Ifj. Justh György 10 kor., Justh 
Ferenc 10 kor., Fekete Miklós 5 kor., Klimacsek 
Mihály 5 kor., Gaál Sarolta 4? kor. Bresztyenszky 
Gyula 4 kor., Kertész János 4 kor., Farkas Istvánná 
2 kor., Müller Uttilia 2 kor., Chikán Miklós 2 kor., 
Hudák Endre 2 kor., Riszner József 2 kor., Ruttkay 
Sándor 2 kor., összesen: 64 kor. Fogadják e nemes 
adakozók, valamint mindazok, kik a hangverseny 
erkölcsi és anyagi sikeréhez hozzájárultak, hálás 
köszönetünket! Dittert Ferenc.

— Juniális. Kis-Selmecen a múlt héten az év
záró vizsgák alkalmával juniális volt, melyet Kis-Sel- 
mec község közkedvelt és ügybuzgó tanítónője Krasz- 
netz Emma úrhölgy rendezett, s melyen a környék
ről is, u. m. Szucsányból, Ruttkáról és Turóc-Szenl- 
Mártonból is számosán vettek részt. A mult vasár
napon pedig Bisztricskán volt tűzoltói juniális, melyen 
a Turóc-Szt.-Mártonból jött vendégek domináltak. 
Résztvettek azonkívül a környékbeli tűzoltó-testüle
tek is.

— Hirtelen halál. F. hó 13-án hirtelnn húnyt el 
szivszélhüdés következtében Sleiner Jakab itteni ven
déglős fia: Sándor 25 éves korában. Temetése teg
napelőtt ment végbe a közönség és az elhunyt bará
tainak impozáns részvéte mellett. Az elhúnyt sírja 
felett pedig Braun Soma mondott búcsúzó sírbeszédet.

— Körmöcbánya város díszpolgára. Körmöc szab. 
kir. főbányaváros f. é. február havában Lukács László 
pénzügyminisztert díszpolgárrá választotta. Ezen ak
tusra vonatkozó díszoklevelet Chabada József polgár- 
mester. Belházy Imre apátplébános és lovag. dr. 
Amon Ede országgyüléei képviselőből álló küldöttség 
a mult napokban nyújtotta át az új díszpolgárnak, 
ki a küldöttséget a képviselőházban fogadta. Délután 
meghívta a küldöttséget a margitszigetre uzsonnára.

— A kereskedelmi iskolák tandíjat a jövő iskolai, 
évtől kezdve felemelik. Természetesen csak azokat, 
a melyek a kormány rendelkezése alatt állanak. Az 
uj elhatározás szerint, a minimális tandíj 50 korona 
lesz ; 10 korona a beiratási díj. Eddig 20 koronától 
80 koronáig változott a tandíj. Szegeden pl. 100 
korona volt, máshelyt 60—80 korona. Indokolja az 
emelést az autonóm intézetek látogatásának csőkké-, 
nése, a hol a tandíj igenis magas volt, 100—150 
forint közt váltakozott. így a budapesti kereskedelmi 
akadémia 300 korona tandíjat követelt. Ezeknek' az 
olcsó állami intézetek nagyon ártottak s most egyre- 
másra államsegélyért folyamodtak. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a tandíjemeléssel egyidőben emelték 
a tandíjmentességi százalékot is, így tehát ezentúl 
25 százalék lesz a tandíjmentesség határa, míg eddig 
12—18 százalék volt. Most majd, kivétel nélkül, 25 
százalék lesz.

— Olvasóink figyelmébe. Friedmann Mór gyógy
szerész gyógytárában Ruttkán kaphatók igen előnyös 
árak m ellett: szájvíz, kis palackja 1 K. 10 f . ; valódi 
epe mandula korpa szappan; szeplő elleni arckenőcs 
higanykészítmény nélkül, továbbá igen szép s finom 
málnaszörp, kilogrammja 1 K 90 f. E készítményekre, 
mint nevezett gyógyszerész saját készítményeire, s 
mint olyanokra, a melyek az egészségügyi követel- 
vényekre való tekintettel készíttetnek, — felhívjuk 
t. olvasóközönségünk figyelmét. Megrendeléseket leg
célszerűbb közvetlenül eszközölni. A megrendelt cik
kek azonnal szállíttatnak s a megrendelők érdekei 
szem előtt tartatunk.

— A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű házi 
szerré lett, mely számos családban már több mint 
27 év óta mindig készletben van. Hátfájásnál, csip- 
fájdalom, fejfájásnál, köszvéuynél, csúznál stb.-nél a 
Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatásunknak bizonyultak, sőt já r
ványkórnál. minő: a kolera, hányóhasfolyás, az altest
nek Pain-Expellerrel való bedörzsölése mindig igen 
hasznosnak bizonyult. E kitűnő háziszer jó ered
ménynyel használtatott bedörzsölésként az influenza 
ellen is és 40 kr., 70 kr. és l frt. üvegenkénti árban
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a legtöbb gyógyszertárban készletben van, hanem 
bevásárlás alkalmával mindig határozottan: mint 
jRichter-féle Horgony-Pain-Expeller vagy »Richter« 
féle »Horgony-Liniment* kérendő és a »Horgony« 
védjegyre kérünk figyelni.

E g y  j  ó ö ssze té te lű , neutrális szappanok használata szoros 
összefüggésben áll egészségünkkel, mert számos fertőző beteg
ségtől és bő rké tő l óv meg minket. Különös fontossággal bír ez 
az anyákra, kik gyermekeik egészségét szívükön hordják! Ne 
mulassza cl tehát senki se a tiazdik-féle pipere epcszappant 
használni, m ert ez által legfőbb kincsét, az egészségét sok baj - 
tói óvja meg. Hölgyeknek ajánlatos még az ártalm atlan össze
tételű Gazüik-fólo budapesti hölgypor használata is. Kaphatók 
az ország legtöbb városában. Turócz-Szt.-Mártonban Moskóozi 
Forencznó üzletében. Egy darab szappan ára G0 fillér, tuczatja 
G korona. Budapesti hölgypor fehér, rózsa és crém színekben 
kapható ; kisebb doboz 1 korona, nagyobb doboz 2 korona. A 
készítmények körmöczbáuyai gyógyszertár szaklaboratórium ában 
állandó felügyelet m ellett készülnek.

— Fonto8 háziasszonyoknak. A lakás csak ak
kor lehet tiszta és pormentes, ha a padló fénymáz
zal van bevonva. Puha padlóknál ez akkor érhető e 
legjobban, ha azt Eisenstadter-féle Linóleum padló 
zománccal kenik be. Ezen kitűnő és elismert legjobb 
fénymáz gyorsan szárad, tartós és gyönyörű fény
nyel bír, nem terjeszt kellemetlen szagot, olcsóbb 
minden más fénymáznál, mert kiadóbb es tartósabb. 
drtéktelen utánzatoktól óvakodjunk és kérjen mi i- 
Éenki kizárólag Eisenstadter-féle »Linoleum padló 
zománc«-ot törv. bejegyzett >vaslovag« védjegygyei.

Nyári menetrend a magyar kir. államvasutakon.
(Érvényes 1900. évi m ájus 1-től kezdve.)

Budapest—Turóc-Szt.'Már tón.
Gyorsvonat ind. reggel 7-30, érk. d. u. 2*00 
Személyvonat ind. d. e. 9*35, érlr. este 7-54. 
Gyorsvonat ind. d. u. 3-45, érk. este 10-40. 
Személyvonat ind. d. u. 5-20, érk. reggel 7-16. 
Vegyesvonat ind. éjjel i r io ,  érk. d. u 12-12.

Turóc-Szt.-Márton—Budapest. 
Vegyesvonat ind. d. u. 4-08, érk. reggel 5*20. 
Személyvonat ind. este 9*03, érk. d. e. 10-05. 
Gyorsvonat ind. reggel 5-41, érk. d. u. 12-50. 
Személyvonat ind. reggel 7-43, érk. este 7 00. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-49, érk. éste 9-20.

Turóc-Szt.-Márton—Ruttka.
Gyorsvonat ind. d. u. 2 00, érk. d. u. 2-08. 
Személyvonat ind. este 7-54, érk. este 8-03. 
Gyorsvonat ind. este 10-40, érk. este io ‘48. 
Személyvonat ind. reggel 7'17, érk. reggel 7-29. 
Vegyesvonat ind. délben 12-12, érk. d. u. 12-24.

Ruttka—Turóc-Szt.-Márton.
Vegyesvonat ind. d. u. 3-55, érk. d. u. 4.08. 
Személyvonat ind. este 8-45, érk. este 9-03. 
Gyorsvonat ind. reggel 5-30, érk. reggel 5-41. 
Személyvonat ind. reggel 7-30, érk. reggel 7’43- 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-40, érk. d. u. 2-49.

Budapest—Zsolna.
Gyorsvonat ind. reggel 7.30, érk. d. u. 1-55 
Személyvonat ind. d. e. 9-25, érk. este 8-39, 
Személyvonat ind. este 9-05, érk. reggel 8-28.
Keleti expressvonat indul éjjel roo, érk. reggel 7-05. 

Zsolna—Budapest.
Szeméyvonat ind. reggel 5-28, érk. este 6-05. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-58, érk. este 9-25. 
Szeméyvonat ind. este 910, érk. reggel 7-35.
Keleti expressvonat ind. d. u. 5-10, érk. éjjel 1 roo. 

Zsolna—Pozsony.
Személyvonat ind. este 9-10, érk. éjjel 3-38. 
Személyvonat ind. reggel 5-28, érk. d. u. 1-47. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-58, érk. este 6-58. 
Személyvonat ind. d. u. 3-38, érk. este 11-30.

Pozsony—Zsolna.
Személyvonat ind. reggel 6-oo, érk. d. u. roo. 
Gyorsvonat ind. reggel 9-36, érk. d. u. 1-55. 
Személyvonat ind. d. u. P15, érk. este 8.39.

N y i  1 11 é r.
Az e rova tban  foglaltakért nem v á lla l felelőséget a  szerk.

m -dftm aut-raha
9 f p l x ]  feljebb —  12 méter! póstabér és vám- 

l i u U i  mentesen szállítva! Minták postafor
dultával küldetnek; nemkülönben fekete, fehér és 
színes I K e n u e l i c r g - s c I y c i u  45 krtól 14 frt 65 krig 
méterenként.
Hanneberg G. selyemgyáros Zürichben

Köszönet-nyilvánítás.
El nem m ulaszthatjuk, hogy m indazoknak, kik 

fe le jthe tetlen  fiunk, illetve fivérünk és sógorunk

Steiner Sándor
végtisztcsségérc m egjelentek, v a lam in t m indazok
nak  kik bánatunkul részvétük á lta l enyhíteni igye
keztek, forró köszönetünket ki ne fejezzük. 

Turóc-Szt.-M árton, 1900. ju n iu s  15.

A gyászoló család.

_________ 1900. juniuS 17.______________3
Mintegy

500 □-méter cement-fedőlap 
300 forintért eladó.

Megtekinthető Jucker Miksa úrnál. Közelebbi fölvilágo- 
sítást Gazdik János gyógyszerész Körmöcbányán nyújt.

Posztó-széjjelküldés
c s a k  m a g á n o s o k n a k

e g y
férfi öltönyre 

elegendő 3-10 m. 
szelvény

( frt 2-80 jó  minőségű \ 
frt 8 10  jó  minőségű I 
frt 4-80 jó  minőségű j Valódi 
frt 7-50 finom l

frt 8-70 finom í
fr t 10-50 legfinomabb 1 g y a p o t  
frt 12-40 angol 1

fr t 13-5 Kammgarn '
Egy vég egy fekete szalon-öltönyhöz 10 fr t. 

Felöltő-szövetek méterje 3 frt 25 krtó l feljebb, 
igen szép színű lódén 1 vég 6 írttól 9 frt 
95 krig; peruvienne és dosking, állami-, vasúti 
tisztviselők és bírói hivatalosruha-szövetek; 
legfinomabb kamgarnok és cheviotok, valamint 
egyenruha-szövetek, pénzügyörök és csendőrök 
stb. részére küld gyári áron a pontos és 

szolidnak ismert.
posztó

gyári raktár 
M in tá k  i n g y e n .
F i g y e l m e

Kiesel-Amhof Briinben.

*

.H in tá in k  k ls K o lg á ln n ,

t  c t  é s  ! A t. c. közönség figyelmez
tetik, hogy d irekt vásárlásnál a szövetek sokkal 
olcsóbbak, mint a közbenjárók által rendeltek. 
A brllni Kiesel-Amhof cég valamennyi szöveteket 
valódi gyári árakban küldi szét és nem számit 

hozzá engedményt.

R ichler-félc • • • • • •

Horgony-Pain-Expeller
Llniment. Capsicl comp.

Ezen hírneves háziszer ellontállt az idő 
megpróbálásának, mert már több mint 30 
óv óta megbízható, fájdalomcsillapító be
dörzsölésként alkalmaztatik köszvénynél, 
csúznál, tagszaflgatásnál és meghűléseknél 
és az orvosok által bedörzsölésekro is 
mindig gyakrabban rcndoltotik. A valódi 
Horgony-l’ain-Expoller, gyakorta Horgony- 
Lini iont elnevezés alatt, nem titkos szer, 
hanem igazi népszerű háziszer, melynek 
egy háztartásban som kellene hiányozni. 
40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban 
majdnem minden gyógyszertárban készlet
ben van; f ő r a k tá  r : Török József gyógy
szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá
val igen óvatosak legyünk, mert több kisob- 
bórtékü utánzat van forgalomban. Ki nem 
akar megkárosodni, az minden egyes üveget 
„Horgony" védjegy és Richter ezógjegyzés 
nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. 
RICHTER F. AD. és társa, RDD0LSTADT

«•».#* k ir . nil»arl Kiállítók.

Vssttteo e«««e*es>9
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Az állat-p reaparatunok  teljesen molymentesek.

Egérnagyságu 
Menyét „ 
Nyest „ 
R óka „ 
Vaddtsznófej 
Szarvaafej

Állatok minden fajainak kitömésére vállalkozik
KATONA MIHÁLY

az orsz. Muzeuin és könyvtár biz. praparatorának nyilvános állat- 
kitömö loboratorium a I I I  U A P l iS T , Józscf-körut 13. 

Emlósök és madarak természathUea a legújabb módszer
rel (rao d e lliro zá ssa l) készíttetnek: szebben, jobban, ol

csóbban, mint bármely hasonló Intézetben.
Az állatok kitömése nagyság szerint kerül:

EMLŐSOK: MADARAK:
0-80—1 frt Pinytnagyságu . 0‘80—1 frt 

2 frt Galamb „ . . .  2 frt
5 frt Erdei bagoly . . . .  3 frt
9 frt Nagy suhuly (Uhu) . 6  frt

15—20 frt Sas (nagy) . . . .  2 frt
3i . . . 35—40 frt K e sely ű .......................... 12 frt

S iketfajdkakas dllrgö helyzetben ágon faldlszlll . . .  10 frt 
N yír „ „ n erdő részletet utánzó álv. 7 frt
S iket fájd fej és farok faragott t a b l e t t á n .......................... 5 frti
N yír „ is n „ ........................................4  frt

A z  in té z e tb e n  k é sz ü ln e k  m indenfé le  vadászati 
tropheák, k ise b b , n a g y o b b  b io ló g ia i ^ cso p o rto k , fü g g ő  
v a d a k , e m lő s  fe jek ; m ű v ész ileg  fa ra g o t t  ta b le ttá k o n , 
m in t sz o b a d ísz e k , m a d a ra k , m in t fa ld íszek , e m lő sb ő rö k  
te p ic h e k n e k  te rm é sz e th ű e n  u tá n z ó it  fe ljekkel. ŐZ, 
Szarvas, aganosok m o n d iro z á sa  t a b l e t t á k r a , le v e te tt 
a g a n c s o k  k o p o n y a u tá n z a to k ra  h e ly e zése  és m inden  e g y é b  
p r a e p a r a to r i  m u n k á k  m űvészi é s  g o n d o s  k iv ite le  j u tá 
n y o s á n  sz á m itta t ik . i t L i „

Az intézet kltömésl óéira frissen lőtt ritkább 
állatokat minden Időben vásárol: sas -fa jo k a t, fa jd-
k a k a s o k a t ,  u h u  és  tu z o k a t. M ed v é t és m e d v e -b o c sc só t, 
h iuzt, v a d m a c s k á t, v id rá t, fa rk a s t. E  fa jok  élve  is szá l
lí th a tó k , a le g m a g a s a b b  á ra k k a l lesznek  fizetve.

0 9 “ Számtalan elismerő nyilatkozat a 
termés és ölcső kitömésezethűkért.

i y  P ^

3622. sz. 1900.

Pályázati hirdetmény.
Az üresedésben levő tólprúnai körorvosi állásra, 

Tólpróna székhellyel ezennel pályázatot hirdetek, s 
felhívom a pályázni kívánókat, hogy oz 18B3. évi I 
t,-c. 9. §-a, illetve az 1876. évi XIV. t.-c 143. §-ában 
körülírt képességüket igazoló okmányokkal fölszerelt 
kérvényeiket hozzám f. é. július ho 10-ig annyival is 
inkább beterjeszszék, mivel későbben beérkező kér
vények ügyelembe vétetni nem fognak

A körorvos javada mazása az érdekeit összes 
községektől évi 1200 korona fizetés és 200 korona 
lakpénz, a melyet Tólpróna község egyedül fizet, 
továbbá a vagyonos betegek gyógykezeléséért tör- 
vényhatóságilag megállapított dijak szedésének jogá
val '(minden látogatás után egy kor.) s a vagyonta
lan betegek ingyenes gyógykezelésének kötelezett- 
ségével.

Feltétlenül szükséges, hogy a megválasztandó 
körorvos a magyar nyelvet úgy szóban, mint Írásban 
s a tót és német nyelvet legalább annyira bírja, 
hogy magát a betegekkel világosan megértetni képes 
legyen,

Stubnyafürdön, 1900. évi junius ll*én.

(Zorkóczy Tivadar
főszolgabíró.

/ p U J l i ó r t  vannak még emberek, a kik a Kathreiner-fóle '
.'■$ Kneipp-maláta kávét nem használják, holott ez 

^ o l y  kellemes ízű és egészséges kávéital?
■v Mert még nem tudja mindenki, hogy a

Katiméinor-kávó mily nagy előnyökkel bir. A kávónövény egy 
kivonata által a babkávó ízét és zamatját nyeri, anélkül, hogy 
annak az egészségre oly hátrányos alkatrészeit magába venné. 
Hasznosan egycsiti a honi maláta-készítmény értékes tulaj
donságait a babkávó kedvelt ízingeróvel.

Igaz, hogy az egészség áldására a Kathreiner-féle Kneipp- 
maláta kávét milliók, a családok százezrei naponta isszák. Kívá
natos volna azonban, hogy minnyájunk érdekében, ez az igazi 

családi-kávé, kitűnő tulajdonságainál fogva, mindenütt 
s különösen minden családban bevezetést találjon.

A Kathreiner Kneipp-maláta kávé többnyire 
mint pótkávé szolgál a babkávóhoz, a melynek ízét 
enyhébbé, és az Ínynek kellemesebbé teszi. Meg- / 
adja a kávéitalnak a legszebb, ótvágygerjesztöbb 
szint, és majdnem teljesen elhárítja a babkávénak , 
az egészségre káros hatását. Ajánlatos a Kathreiner \ 
maláta kávé egy harmadával a babkávó kétharmad- 
részéhez kezdeni, s hova-tovább fele-fele részre 

átmenni.
A Kathreiner maláta kávé összehasonlíthatlan 

előnye abban áll, hogy rövid megszokás után, telje
sen tisztán élvezve is kitünően ízlik. Esetekben, a ( 
midőn a babkávé élvezete eltiltatik, a legajánlatosabb 
pótlást nyújtja, gyönge és beteg egyéneknek, mint 
könnyen emószhetö, vérképző és erősítő szer, ajánl

ható. Orvosi nyilatkozat szerint a fejlődő ifjúságnak, külö
nösen leányoknak más kávé-ital ne is adassék.

A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé bevezetése által, 
a legkisebb háztartásban is jelentékeny megtakarítás elér
hető. Egyszeri kísérlet, gondos elkészítés mellet, mindenütt 
állandó használatot von maga után. y

A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé soha sem \ 
lesz nyitva elárusítva! Csak akkor valódi az ismert 

^ fehér eredeti csomagokban, ha Kneipp páter arcz- i 
képe mint védjegy éi a »Kathreiner« név rajta áll.

ITem^sacskóban! Csak palackban valódi! (Zacherl névvel.)
Ez az igazán csalhatatlan, gyökeres segítség mindenféle rovar-baj ellen.

Tnroc-Szl.-M arion :

S z u c K a n y ; 
M o n ó c :

Graber Miksa és fia 
Schwarz Kálmán 
Soltész L.
Wix Miksa 
Hruska András 
Perl János Fia

Ii.-Szt.-Miklon: 
Hunit a t

Tót-Prona t 
7.nió%a r a ija  :

O kalyi Árpád 
Schulz Ármin 
Rund Albert 
Skálák Gusztáv 
S chönaich Viktor

 ̂S S E g p s c  r—  u  H E g g g g E  r a

Turóc-8zt.-mártoni magyar nyomda —  Moskéczi F.-né.
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