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

den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Negyed évre  . . .  . . . 2 » K iadóh iva ta l: A turócz-szt.-martom „Magyar Nyomda1. Megjelen minden vasárnap.

Pünkösdre
Mint midőn a sugárzó szem megnyílik, úgy 

nyílik ki a pünkösdi lózsa is a folyton meg
újuló életnek nagyszerű csodája gyanánt. Ez 
a létnek, az örökös újjászületésnek diadala a 
természetben, mely a múlandóság s a halál 
fölötti győzelmet kiküzdötte. Éppen azért az 
érző szívnek a pünkösdi rózsa a nyárnak egyik 
legbecsesebb és legkedvesebb virága, melyet 
valakinek név- vagy születésnapi ajándékul 
adnak, és látható jele azon beteljesült Ígéret
nek, hogy az élet mégis győzelmet arat a tél 
dermesztő hatalma fölött. Az élet s a halál lát
szólag kerülik egymást, s mégis egy erősen 
egymásba fonódott s örökké folytatódó lánczát 
képezik az elmúlásnak, keletkezésnek és a létnek.

Igen szépen és kedvesen fejezi ki a Pün
kösd eszméjét a hit. Magyarázza azt pedig a 
következő módon: Tavaszkor történt az, hogy 
a szent Lélek megjelent Krisztus tanítványai
nak. Tényleg szelleme, lelke volt az a tavasz
nak, és az emberi nem újra feléledésének, 
újjászületésének.

1' > a világ nem sokáig ragaszkodott a 
szent Lélekhez, ki az emberiségnek s annak esz
méinek uj irányt adott; oly irányt, a mely for
dulatot jelentett a — megifjodáshoz.

Azonban mi történt későbben? 
Fájdalommal látjuk, hogy az uj szellem 

ismét csak ott folytatja, tovább szövi a dől-; 
gokat, a hol a régi abbahagyta ; akkor az erő
szak uralkodott a jog helyett, és sok helyütt 
úgy van az tovább is egész a mai napig!

A valódi emberiesség szellemétől áthatott 
műveltség egyedül szilárd alapokon -'sak igy 
s akkor nyughatik, ha az igazság örök elvein 
a jog, az igazságosság változatlan törvényein 
épül fe l; ha az emberek szivét lelkét őszinte, 
önzetlen szeretet fűzi egybe s ha kölcsönös 
kötelességeik viszonyát és mértékét szelíd ha
talmával az szabályozza.

Nagy csalódás az, ha valaki azt hinné, 
hogy a polgárosult életfejlödésnek az lehetne 
talán a legmagasabb foka, a melyen minden 
tekintély tisztelete kipusztul. Vagy talán ab
ban áll a valódi szabadság, ha a tévely az 
igazsággal egyenlő korlátlan jogosságában, a 
szenvedélyek féktelenségében és szabadságá
ban a gazságok és büntettek büntetlenségében,

A „ F E L V I D É K I  H ÍR A D Ó " T Á R C Z Á JA .
Piros pünkösd napján . . .
Piros pünkösd napján kinyitott a rózsa 
S  megcsendül ajkamon egy egyszerit nóta 
Heh sokat daloltam vígan örömtelten 
Még mint kicsi gyermek cl még sem feledtem 
„Keni anyától lettél rózsa fá n  termettéi 
Piros pünkösd napján hajnalban születtél.1*

Piros pünkösd napján kinyílott a rózsa 
Eltűnt a gyermekkor s feledve a nóta 
Csak egy kis fehér laji emlékeztet rája 
ismeretlen küldte s rá e kis dalt irta : 
vNem anyától lettél rózsa fá n  termettéi 
Piros pünkösd, napján hajnalban születtél *

Piros pünkösd napján kinyitott a rózsa 
<S’ megcsendül ajkamon újra a kis nóta 
he nem olyan vígan, és én nem is tudom 
Mi van olyan fájó szomorú e dalont . . .
„Nem anyától lettél rózsafán termettéi,
Piros pünkösd napján hajnalban születtél.*

Farkasné Siposs Erzsi.

a társadalom legjobbjainak üldözésében s el
nyomásában féktelenkedik és garázdálkodik?

Valóban nem csak tév cs^hanem veszedel
mes is volna ez a nézet s annak követése! 
Mert a társadalom csakis a jó, tiszta erköl
csök alapján állhat fenn. Mi alkotja a társa
dalom erősségét és tekintélyét?

Az egyesek erényei, erkölcsei !
De a jó erkölcsöknek legerősebb biztosí

téka a tiszta vallás, a hit, mint a mely termé
szetszerűleg védi, szilárdságban tartja a köte
lességek elvi alapjait, s a cselekvések leg
hatályosabb indokait sugallva, tilalmazza a bűnt 
és parancsolja az erényes, becsületes életet.

Ne felejtsük ezt, főleg ma, midőn látjuk, 
hogy a társadalmat legbensőbb szerveiben el- 
harapódzva halálos baj sorvasztja, s uj válsá
gokkal, gyászos végzettel fenyegetve örök zak
latottságban, remegésben tartja.

A társitási ösztön önző érdeke majdnem 
csak a szeretetreméltóságra és mulatozási te
hetségre néz; a gazdagságnak s az előkelő 
születésnek általában sokat elnéznek a gyönge 
jellemű s önző emberek, valamint a jó társa
ság is.

Legyen szabad itten azonban azt a meg
jegyzést tennem, hogy az úgynevezett jó és 
legjobb társaság minden nemzetnél sok tekin
tetben alacsonyabb fokon, mélyebben áll, mint 
a társadalmi rangfokozat szerint a más társa
ság. Annál a jó társaságnál sokkal ritkábban 
találkozunk az áldozatkész felebaráti szeretet
tel, valódi becsület, igazság és kötelességér
zettel ; s amaz gondtalan és gondolatnélküli 
jólétben elernyedt köröknek tartalmatlansága 
és tartatlansága sokkal nagyobb akadályokat 
gördít az emberiség eszménye elé, mint az élet 
minden nyomorúsága által megkeményedett 
„népsöpredéknek" a tompasága.

Valóban kedves olvasóm, sajnálatramél- 
tók lennénk, ha ilyen körülmények közt a 
Pünkösd dicső ünnepén nem hinnénk többé 
Krisztus feltámadásában, menybemenetelében, 
s a vigasztaló szent Lélek küldetésében.

A milyen szerepe és jelentősége van a 
természetben mindannak, a mi virágzásának 
kedves, szép idejében boldogító aratást és 
gyümölcsöt igér : éppen olyan jelentősége van

Egy család kegyelete.
— A * F e lv id é k i  H írad ó *  e re d e t i  tá r c z á ja .  —

A miket itt most közzétcszünk, azok, igaz, első sor
ban csak egy családot érdekelnek, olyan elágazott csa
ládot azonban, hogy igen bajos lenne megjelölni azt a 
határt, a hol ez az érdeklődés véget ér, s igy talán 
senkisem fog gáncsolni azért, hogy ezt a „családi ügyet" j 
a nyilvánosság elé visszük, különösen akkor nem, a mi
kor látni fogja, hogy ennek az elágazott nagy családnak 

! nem csekélyebb ember, mint Kossuth Lajos apánk az 
egyik hozzátartozója, amennyiben dédapja, György, Rak- 1 
sányi Katalint bírta feleségül, a kinek Pál tia nagyapja 
volt Kossuth Lajosnak. Egy másik illustris tagja ennek 
a családnak Rakssányi Imre, a ki a magyar szabad.ság- 
harezban mint honvéd-tüzér-alczrodes és tüzérségi felü
gyelő szolgálta hazáját, s a kinek sorsáról Görgei Arthur 
tábornok igen érdekes levelet intézett Kovácli G. kir. 
törv. bíróhoz. Hadd álljon itt ez a levél is.

a Pünkösdnek a népek s országok politikai 
és társadalmi életében is.

Az első csírázásnak, rügyezésnek és sarja- 
dozásnak napjai elmúltak ; a virág szétbontotta 
bilincseit s a nagyszerűségtől elbájolt és gyö
nyörködő szemben felébreszti az ígért és várva- 
várt gyümölcsnek indokolt, alapos reményét.

Es ha a szomorú, a rossz napoknak elmúlt 
zavaros ideje talán rá is nehezedik az embe
rek sziveire ; ha a kétely s aggódás elhomá
lyosítja és megszomoritja lelkünket; mégis ha 
a Pünkösd magasztos ünnepe bekövetkezik, ha 
a csalogány kéj mámoros éneke áthatol az er
dőkön : akkor uj üdvöt, uj reményt s az Ígé
reteknek várva-várt teljesülését hirdetik a 
tüzes nyelvek is Pünkösd nagy ünnepén.

Cselko József.

A pánszlávizmus terjedése Pozsonyinegyében.
a pozsonyi közművelődési egylet a napokban tartott 
választmányi ülésén hazafias aggodalommal konstatálta 
azt a szomorú tényt, hogy a pánszlávizmus rohamosan 
tért hódit az ország nyugati részében. Azokban a köz
ségekben, melyek a szláv nyelv-határ szomszédságában 
vannak, megdöbbentő módon terjed a tót nyelv a magyar 
nyelv rovására, s a magyar lakosság szemlátomást 
eltótosodik. Még aggasztóbb jelenség, hogy a tót agi
tátorok izgatásai folytán — kik között éppúgy mint az 
oláhoknál a papok, tanítók és ügyvédek viszik a fő
szerepet — a  tót. nép szívében mindinkább gyökéről 
ver a gyűlölet minden ellen, ami magyar, de kivált a 
magyar nyelv ellen s ez a vad gyűlölet már annyira 
elfajult, hogy még azok is letagadják a magyar nyelv 
tudását, akik azt megtanulták. Továbbá a külföldi tökével 
alapított, pánszláv pénzintézetek is nagy sikerrel csábít
gatják zászlójuk alá a tót népet. A pozsonyi kiilturogyesü- 
let ezeket a dolgokat azzal véli ellcnsulyozhatóknak, 
hogy az állam a nyolvhatárokon óvodákat állítson fel, 
államosítsa az iskolákat, a magyar nyelv tanításában 
szorgalmaskodó tanítókat jutalmazza meg, s magyar 
hitelintézetek létesítésével iparkodjék segíteni a nép 
anyagi bajain. A pozsonyi kulturogycsület közgyűlésén 
még behatóbban fog foglalkozni ezzel a fontos kérdéssel. 
Jól is teszi.

A cseh-tót egység egyre kisért. A prágai és 
brünni lapok ugyanis hétszámra tárgyalják a tót nem
zetiségi képviselők ismeretes túlzásait és azonfelül még 
tót-pánszláv lapokból is hasábszámra kivonatokat közöl
nek. Természetesen agyba-föbe dicsérik a magyar nem-

' 11 ■ 1 ..... .. ■ a«
Ma már tisztán emlékszem, hogy 1848. október 

havában megfordult a Móga tábornok — vezényolte m a
gyar hadseregnél, még pedig a parendorti táborozás ide
jében, egy Raksányi nevű tüzérkapitány, kinek jeles 
szaktudományát sokat omlcgotték.

Mikor a schwechati csatavesztés után a vert sereg 
vezényletét én rcám bízták, Raksányi akkor már nem 
tartozott a hadsereg állományához.

Kossuth öt a maga személyéhez rendelte és gyak
ran bizalmas küldetésekben járatta hol itt, hol ott az 
országban.

Ilyen megbízással egyszer Budavárát ostromló tá 
boromban is megfordult Raksányi titkon körülnézni, váj
jon czólravozetön hclyesok-c várvivő intézkedéseim.

Ha 184Ü. augusztus havának első telében Temes
várt ostromló gf. Vécscy táborában látták: oda is csak 
Kossuth küldhette, hogy sürgesse a vár bevételét, s e 
feladat rendkívül nagy fontossága szinte megkövetelhette 
Raksányinak örnagygvá (Nagy Iván szerint alozredossé) 
való előléptetését.

„Nagyságos Uram! Folyó évi szept. 20-án kelt be- A fökérdéséro: hogy azután mi lett Raksányiból, 
esés lövőiében azon kérdéssel tisztel m eg : ösmertem-e positiv adatokkal nein szolgálhatok.

. Raksányi nevű honvédtisztot, s ha igen mit tudok Azonban, — miután a „Raksányi" név sem a 
sorsáról? a volünk szemben szégyent vallott osztrákok hosszúja

Megbocsátható talán a nyolezvanogyedik életévét által halálra vagy nehéz várfogságra Ítélt tisztjeim név
lemorzsoló vén embernek, ha amúgy rögtön — mintegy sorában elő nem fordul, sem Kossuth „Iratai az omigrá- 
parancsszóra — emlékezni már nem igen képes min- czióból“ Raksányi nevét nem emlegetik: igen valószínű. 

,denre, ami ezelőtt egy félszázaddal történt körülötte. hogy Raksányi a temesvári i'sa-láhnu-i.*,- .i^cüeg He.m.



Turócz-Szt.-Márton,

zot s államiság ellen irányuló minden nyílt vagy portul 
támadást; egyúttal azonban oly tanácsot is osztogatnak, 
mely nemcsak beavatkozást jelent országunk bolllgyoibo, 
liánom a fiinál ló államjogi törvényes állapot tölforgatá- 
sát is maga után vonhatná. Arra hívják töl ugyanis a 
( seb nemzetet, hogy szellemileg s anyagilag támogassa 
a tót túlzókat, hogy ezek megerősödvén, tért foglalhas
sanak Fclsü-Magyarországon úgy kulturális, mint politi
kai tekintetben, és kiszoríthassák a „magyarónokat“ a 
közigazgatás, kereskedelem s ipar, valamint a társadalmi 
élet mezejéről. Összpontosított, erélyes akczióval — iiv 
ják a  cseh lapok - néhány rövid év alatt biztos sikert 
lehet aratni, amikor majd öt év múlva a közelebbi kép
viselőválasztásnál a mostani négy tót nemzetiségi képvi
selő helyett liatvan-hetven vonulhatna be a magyar 
törvény hozásba, ahol erőteljes fellépéssel előkészíthetnék 
a talajt a dualizmus megdöntésére és a föderalizmus 
megteremtésére, melynek a monarchia szláv többsége, 
csehek a fotókkal, lengyelek a galicziai ruténekkel, 
horválok a dél-ausztriai szlovénekkel vinnék a főszere
pet. A cseh sajtó e számitó tervezgetése valóban meg
indító, mert a tótoknak igy be kellene olvadniok 
a csehekbe, ruténeknek a lengyelekbe, szlovéneknek a 
horvátokba, ami kézzelfogható abszurdum. Ha mégis 
sikerülne, akkor a Habsburg-monarchia fölbomlását je
lentené, és a cseheket bekebelezné Németország, a len
gyeleket s ruténeket Oroszország. A Habsburg-monarchia 
lönmaradásáért küzdőnk mi tehát, midőn a tót s cseh 
túlzók aknáit idejekorán felrobbantjuk.

Árvái dolgok a parlamentben. Abatly Ödön árvái 
képviselő erős kritika alá vette az árvái főispánnak j 
némely dolgát, a mik ha úgy történtek mint a hogy; 
a parlamentben elmondattak, csakugyan nem valami 
sikerült diplotnacziai fogások voltak. Hanem azért azok 
a dolgok nem voltak olyan fontosak vagy legalább követ
kezményük nem, hogy azokra az országgyűlés figyelmét 
kellett volna kikérni. Ha a képviselő az ott elmondot
takat leírja és a belügyminiszternek beadja, bizonyosan 
elérte volna czélját, hogy az elkövetett baklövések kire- 

• áltassanak. Hanem ha már Abatly képviselő az árvái 
o«at előhozta a parlamentben, igen helyesen cso- 

. Kszik, lia megemlékezett volna az ott telburjánzott 
pánszláv törekvésekről. Bizonyára nagyobb szolgálatot 
tesz a magyar hazafias ügynek ha figyelmét ennek a 
kérdésnek a szanálására fordítja. Es ezt .abatly képvi- 
'■'ötöl, mint az ottani viszonyok alapos ismerőjétől el is 

vá juk annyival is inkább, mert feltétlen hazafias törek
véseit. semmi okunk sincs kétségbe vonni. Az pedig, < 
hogy a néppárt híve. semmiképen sem akadályozhatja a 
magyar-hazafias érdekek megvédésében és a pánszláv. 
hajlandóságoknak ostorozásában. És a mint mi ismerjük 
az árvái viszonyokat, ott a helyzet napról-napra jobban ; 
lonyolodik anélkül, hogy azok a kik arra hivatva| 

tennének erélyes fellépésükkel a helyzet tisztázásához 
látnának. Ez az ottani képviselőknek is első rendű 
feladatuk mert első a magyarság ügye s azután messze 
következik egy embernek apró-cseprü botlása vagy 
tévedése és azoknak szellőztetése.

A  c s e h  b e a v a t k o z á s  a  k r i t ik a  
v ilá g á n á l .

i i .
De nemcsak jogtalan, hanem egyenesen 

lehetetlenség is az ausztriai cseh programnak 
hazánkban való keresztülvitele! Ausztriában, 
a hol külön határokkal bíró mintegy területi 
államot alkot Csehország s lakóinak túlnyomó 
része is cseh nyelvű, elképzelhető s keresz
tülvihető is a nyelvi dualizmus, a nyelvi ket
tősség, de nálunk, pl. mint Turóczban is, a

hol 3-féle nemzetiség — magyar, tót és ném et
éinek együtt, némely, megyében pedig -1-féle 
nemzetiség is van a nyelvnek egyenjogú
sítása egyenesen lehetetlenségbe ütközik. A 
nyelvi kettősség helyett nyelvi hármasság, né
gyesség származnék, már pedig négy-öt nyelven 
még egy kis gyűlést sem lehet vezetni, nem
hogy egy államot kormányozni. Már csak a 
keresztülvihetöség szempontjából is tehát csakis 
a magyar nyelv lehet az igazgatás és az igaz
ságszolgáltatás nyelve.

Világos teliát, hogy az ausztriai cseh 
programul jogtalan is és lehetetlen is Magyar- 

I országon.
Hogy már most úgy a magyar állam, mint 

a magyar társadalom magyarosítani akarnak, 
azon azt hiszem - csak egyedül a cseli 
nemzet ütközhetik meg. Van-e széles e világon 
állam, mely az eyységre ne törekednék, van e 
nép, mely beolvasztani nem akar? Nincs sehol! 
Az orosz a lengyeleket, a német a francziákat, 
az angol az Íreket mind assimilálni akarja, s 
itt tehát nem maga a tény, nem maga a szándék, 
mert az már a népeknek alaptermészetéből 
következik, hanem az a mód, a melylyel e 
beolvasztást keresztülviszi — jöhet számításba 
s kerülhet a kritika bonezoló kése alá.

Már pedig a magyar állam és a magyar 
társadalom magyarosításának módja és esz
közei nyugodtan kerülhetnek nemcsak a ,, hu
mánus" csehek, de az egész müveit világ ité- 
löszéke elé. Senki emberfiát nem kényszerítünk 
sem bottal, sem kancsukával a magyar szó 
megtanulására. Itt van szemünk előtt Turócz- 
vármegye magyarul nem tudó, tót nyelvű lakos
sága, ki kényszeríti őket, hogy magyarul meg
tanuljanak, vagy ki üldözi őket, ha meg nem 
tanúinak? Kitől vették el házát, földjét, mert 
nem tanúit meg magyarúl, vagy ki nem sza
vazhatott le a képviselőválasztásnál, mert csak 
tótúl tudott? Ki kényszeríti az ügyvédeket, 
orvosokat, tanítókat, hogy ezekre a pályákra 
lépjenek s magyar nyelvű oklevelük alapján 
keressék meg kenyerüket? Hiszen boldogan 
élhet, nyugodtan meghalhat kiki a maga nyel
vével, nem erőszakol, nem zsarnokoskodik itt 

| senki, sehol! Vagy Híján azt minősíti zsarnokos- 
kodásnak a cseh nép, mert sem a magyar 

í állam és sem a magyar társadalom nem engedi, 
mert nem engedheti meg, hogy külön területi 
államot alkosson itt bármelyik nemzetiség is?

| Hisz’ ez csak nem zsarnokoskodás ? Ezer éven 
iát megőrzött, megvédett hazánk szent földjét 
csak nem engedhetjük át másnak, ép azon 

1 történelmi oknál fogva, a melylyel a cseh nép 
i nem engedi át a m agáét! Ha meg tudtuk vé
deni töröktől, némettől, csak nem fogjuk most 
elajándékozni! — Hallgassunk el tehát már 
egyszer azzal a kegyetlenkedés és zsarnokosko
dás vádjával és ismerjük be, hogy nincs a 
földkerekségén olyan békés, türelmes nemzet, 
mely oly végtelen nyugalommal s béketűréssel 
viseltetnék az izgatásokkal szemben, mint 
mi. Gondoljuk csak higgadtan meg, hogy nem
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galambszelídség kellett e ahhoz, mikor a legu
tóbbi képviselőválasztások alkalmával tisztes
séges úri embereket, kik Znióváraljától Stubnya- 
fürdöre igyekeztek, Znión a legundokabb ká
romlásokkal, kisértek végig az utczán. Kérdem, 
meg lehetne ezt tenni Francziaországban a 
németnek, vagy Oroszországban a lengyelnek ? 
Nem és ezerszer nem! S mi, znióiak, azzal a 
végtelenül fájó tudattal vágtuk zsebre a jó 
kivánatokat, hogy szent hazánk határán bellii 
merik ezt a magyarnak mondani !!

íme, ez az én véleményem a cseli bea
vatkozásra vonatkozólag és ime, ennyi és csak 
is ennyi a cseh beavatkozás jogalapja és szük
ségessége a mi nemzetiségeink ügyébe. Ne 
fájjon tehát a cseheknek a mi tótjaink feje, 
sokkal jobb, sokkal igazibb s őszintébb barátjaik 
vagyunk mi nekik, mint a csehek. A magyar 
ember sohasem gyűlöli a tótot, som semmiféle 
nemzetiségi testvérét, kár teliát a cseheknek 
abba a hangzatos fajszeretet köpenyegébe 
bújni, mikor mi velünk foglalkoznak. Es ha 
tisztán, elfogulatlanúl akarják látni a magyar, 
országi nemzetiségek helyzetét és állapotát, 
ne az izgatók forrásaiból merítsenek véleményt 
felölünk, hanem jöjjenek el közibénk, pl. a znió- 
váraljai állami tanítóképző intézetbe, a hol 
110 növendék között lévő 90°/0 tót anyanyelvű 
ifjú minden évben teljesen ingyenes ellátásban, 
tanáraik részéről pedig atyai szerétben részesül. 
Még azt sem veszik észre a tanárok felelés 
közben, hogy tót vagy magyar anyanyelvű e 
az a növendék! Az azonban magától értetődik, 
hogy jó, magyarérzelmü tanítókat akarnak 
belőlük nevelni, mint a milyen jó cseheket 
nevel a prágai tanítóképző — de nem kény
szerrel, nem zsarnolcoskodással, mert hiszen 
önként, szabadakaratból iratkoztak be azok a 
jó fiúk az intézetbe s ha uem tetszik nekik: 
akár ki is léphetnek!

Es büszkén, önérzettel mondhatjuk el, 
hogy igy van ez más téren is.

Párui/ Endre..

Megyei élet
(Turóczvármígye közigazgatási bizottságának ülése.)

Turóczvármcgye közig, bizottsága 1902. évi május 
lió 12-én tartotta meg rendes havi ülését ifj. Justh György 
főispán elnöklete alatt.

Jelen voltak: ifj. Justh György főispán elnöklete 
alatt Beniczlcy Kálmán alispán, Qrummich Géza kir. ta
nácsos pénzügyigazgató, Reviczky István árvaszéki elnök, 
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, dr. Skultety István kir. 
ügyész, Borbély Kálmán főmérnök, dr. Beniczky Ákos 
főjegyző, dr. Haas Jakab főorvos, dr. La.r Adolf tiszti 
főügyész; továbbá id. Bulyovszky Simon, Justh Forenez, 
Justli Kálmán, Kiima Vilmos bizottsági tagok.

Báró Révay Gyula, Csercy Emil és Reviczky Imre 
kb. tagok másnemű elfoglaltságuk miatt nem jele tiket
tek meg, a mi tudomásul szolgált.

Jegyző: Csepcsányi Sándor tb. főjegyző.
Justh Fercncz képviselő javaslatára a turcscki ál

lomásnak áruforgalomra leendő berendezése tárgyában 
felterjesztés tétetett a kereskedelmi minisztériumhoz. Ez a 

: kérés tefiesittetett a mi örvendetes tudomásul véletett.
Feldmann Adóit ruttkai lakos a Ruttkán szabály-

1902. május 18. 20. szám.

tábornok kíséretében —) mint szükség esetén intézkedő 
tüzérörnagy önként részt veven: ott, a csatatéren feje
ződhetett be földi életpályája. Kiváló tisztelettel Nagy
ságodnak kész szolgája Görgői Arhur.

Az alkalom pedig, a mely erről a családról meg
emlékeznünk késztet, a családnak egy kegyeletes ténye 
egyik tagja, a f. é. február havában 90-ik életevét be
töltött raksai Rakssányi Fercncz, raksai közbirtokos 
iránt, a kit az ország minden részéből származó í>.r» 
aláirásu üdvözlő irattal kerestek föl a rokonok ez alka
lommal.

A kegyeletes mozgalmat Rakssányi Gyula buda
pesti mérnök kezdeményezte ilyen szövegű körlevéllel: 

Kérelem a mélyen tisztelt Rokonokhoz ! A midőn 
ezennel arra kérem a kedves s mélyen tisztelt Rokono
kat. hogy az ide csatolt üdvözlő iratot mindnyájan s 
minél többen tellát az ifjabb nemzedék és az igen 
tisztelt liitestársak is — aláírni és a túloldalon kijelölt 
irányban, a becsatolt borítékok (elhasználásával, lehető 
lég postafordultával továbbítani szíveskedjenek, abban 
a reményben teszem ezt, hogy ezen kérelemnek csalá
dunk minden egyes tagja a legszívesebben eleget fog 
tenni. Szívélyes rokoni üdvözlettel és atyatiságos szere
tettel Budapesten, 1902. évi február hó l én rokonuk: 
Rakssányi Gyula s. k. mérnök.

Maga az üdvözlő irat ekképen szól:
Tekintetes raksai Rakssányi Fercncz úrnak, nyug. 

Tiszttartó és közbirtokos Raksán Turóczmegye . Sze
relve tisztelt Bátyánk! A Mindenható kegyelme meg
érni engedett Neked oly kort, a mely kevés halandó
nak jut osztályrészül. De Neked, szeretve tisztelt 
tyink, még ennél is több jutott: megengedtotett,

a mai napon a kilenczvenedik életévedet családunk ősi 
fészkében töltsed be, ott, ahol ezelőtt kilenczven évvel 
először napvilágot láttál. Az a darab ősi föld, melyet 
családunk ezelőtt hatszázhusz évvel nemesi adományké
pen IV. 'Kun; László királyunktól kapott, nagyrészt még 
ma is a Te birtokodban van. Tanúskodik ez a körül
mény arról, mennyire ragaszkodni az ősi röghöz. Mi el- 
széledtllnk s e hazán elszórtan élünk s kevesen vannak 
közöttünk — alólirott rokonaid között — olyanok, akik 
még birtokosok voltunk az ősi domíniumon. De azért, 
mert édes hazánkban elszórtan élünk, a mai napon 
együvé tömörültünk, hogy Te irántad való szeretetünk 
és tiszteletünknek kifejezést adjunk. Együvé hozott ben
nünket az a tudat, hogy hiszen egy törzsből szárma
zunk. ugyanazon törzsből, melynek egyik életerős haj
tása: családunk ez időszerinti nesztora Te v?igy, Bátyánk ! 
A midőn hisszük és reméljük, hogy az isteni Gondvise
lés és a közeled ben levő gyermekeid szeretetteljesen 
ápojó keze becses életedet még számos éven át fenn
tartja. szivünkből kívánjuk, hogy a Mindenható Téged 
még sokáig teljes megelégedésben éltessen.

az aláírások sorát Sárkány Sámuel hányakerületi 
ág. Ii. cv. püspök kezdi meg ilyképen:

(Püspöki áldás. A keliel vallásos érzülete által 
megszentelt nemes munkásságban eltöltött 90 éves élet
kor legédosebb jutalmát a tiszta öntudatban és az Isten 
végtelen irgalmában való hitbeli meggyőződésben találja. 
Ennek a jutalomnak boldogító élvezete, gyermekeid há
lás szüretelő, valamint közeli és távoli rokonaid tiszte
lete aranyozzak be elelaikonyod hátralévő napjait. Ezzel 
az őszinte kívánattal küldöm Beád kedves Rokon, szív
ből fakadó püspöki áldásomat. Pilisen, 1902. február hó 

Sárkány Sámuel s. k. bányakerülefi ág. hitv.

A többi aláírások a következő sorrendben követ
keznek :

Pilisen és Alberti—Irsán élő rokonaid : Rakssányi 
József utódai: Raksányi Kálmán s. k. és családja, Rak- 
sányi Gyula s. k\. Kováts Ida s. k., Raksányi Endre 
s. k., Raksányi Józsi s. k., Raksányi Margit s. k., Eang- 
hof Gyuláné s. k., Raksányi Berta s. k., Lángból' La- 
czika s. k. Raksányi Pál utódai: Raksányi Anna s. k., 
Raksányi Ilonka s. k., Rakssányi Géza s. k., Rakssányi 
Béla s. k.

Balaton -  Henyén élő rokonaid: Raksányi Ká
roly s. k. rof. lelkész (73 éves) bortermelő, nőm Cseh 
Petronella, gyermekeink: Bckésin. Henyiben: Zoltán. 
van neje és 4 fia. — Adásban: Aranka, férje Somogyi 
Kálmán ref. lelkész, !i gyermeke, 4 unoka Egerben : 
Sziyetváron : Árpáid, neje és 5 fia. Nagy-Bohrán: Jolán. 
(érje Pálfly Dénes és 4 gyermeke.

Békés-Gyulán élő rokonaid: (Az öreg Rakssányi 
Adám unokája): Rakssányi Árpád s. k. és édes anyja 
özv. Rakssányi Dénesnés. k. és mennyasszonya. *Raksányi 
Adám meghalt 94 éves korában Szarvason, 1892-ben, a 
fia: R. Dénes meghalt Budapesten 1899-ben 07 éves 
korában.

Budapesten élő rokonaid: (Jó szomszédod Rakssanyi 
Gábor f  utódai; Rakssányi Gyula mérnök s. k , Rakssányi 
Gyuláné s. k. Rakssányi Dezső tanárjelölt s. k. *Rakssányi 
Gábor oki. mérnök, meghalt Rakssán 73 éves korában.

Duna-Egyházán élő rokonit id : Idősb Rakssányi Mihály 
s. k.. Rakssányi Zoltán s. k., R. Zoltánné szül. Szentek 
Katinka s. k.. Rakssányi Mihályné szül. Sáfár}’ Aranka 
s. k\, Rakssányi Elemér s. k. és neje Zsarnay Margit 
s. k., ifj. Rakssányi Mihály s. k., Rakssányi Magda s. k.

Majd,ínban ■ Toron!dl m.) és Fehértemplomban >'J" 
rokonaid: Jó szomszédod: Rakssányi László utódai :
özv Kubánvi Kán 11.> né .-/.Hl. Kah-N>áa.ü.. Gizella *•

Bá- 4-én. 
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talanul beszedőit pénzekből az általa befizetett összegek 
visszaadását követeli. Minthogy ez a vád a régi elöljá
róságot terheli, a mely llgy már fegyelmileg olintézte- 
tett, különben is a fogyasztási adók körüli szabálytalan
ságok még vizsgálat alatt vannak, a járási főszolgabíró 
az ügy mibenlétéről jelentésre ftJlhivatik.

A Klimacsek mosóczi lakos sajtgyárában fennálló 
lokomobil tárgyában felebbezés folytán a belügyim, kir. 
miniszter ftgy döntött, hogy Klimacsck nem köteles a 
lokomobilt három oldalról beépíteni és lokomobilját azon
nal üzembe voheti.

Kohácsik Zsuzsi amerikai lakos jahodniki birtoká
nak gondnokául N. N. Jahodnik közs. lakos neveztetett 
ki. Azonban gondnoki teendőit többszörös felszólításra sem 
végezte. Erre az árvaszék a gondnok elővezetését kérte 
a főszolgabírótól a mit azonban a főszolgabíró megtaga
dott. E miatt az árvaszék a belügyminiszterhez fölter-. 
josztést tett kérdve, hogy a főszolgabíró kötclos-o ily eset- 1 
ben karhatalommal előállítani a gondnokot. A belügymi
niszter kimondotta, hogy erre a főszolgabíró köteles.

Turóczszontmárton bírája 13 lakosnak kérvényét 
terjesztette be ebadó leírás tárgyában. Minthogy 1‘.tő i
ben az illetők kutyát nem tartottak obadójuk leíratni 
rondoltctott.

A Mosóczon felállítani tervezett táviró hivatal tár
gyában a távirda főigazgatóság is ragaszkodik a hozzá
járulási feltételekhez. Ha azokat Mosócz község nem tel
jesíti a táviró hivatal nőm állittatik föl.

Előadta még a törvényhatósági állatorvos havi je 
lentését, továbbá több kivételes nösülési ongedélyt kérő 1 
folyamodványt.

Dr. Lax Adolf főügyész bemutatja a Pctyko csa
ládnak Országh znióváraíjai lakos ellen fennálló 82 ezer 
forintos követelése ügyében azt a panaszt, hogy az ár
vaszék az Országh-félo hagyaték ellen annak idején el
mulasztotta a bűnvádi följelentést megtenni. Minthogy 
ez később megtörtént, de a kir. ügyész nem tartotta a 
kérdést bünfonyitő eljárásra alkalmasnak ; minthogy to
vábbá a törvényszék is elutasította’ elévülés czimén az ár
vaszék följelentését; minthogy végül magán utón, a 
Pctykó család érdekében a szükséges lépések incgté 
tettek különben is ; legvégül pedig azért, mert az ügyész 
a ki az elévülést okozta, elhalálozott és igy nincs* kit 
felelősségre vonni: e miatt az egész ügyet mint tárgy
talant félretétctni kéri, a mit bizottság ki is mondott.

Reviczky István árvaszéki elnök jelentése az árva- 
szék I. évnegyedi munkásságáról tudomásul vétetett.

Dr. Haas Jakab vármegyei főorvos jelentése szo- 
rint április hóban az egészségi állapotok rosszabbak vol
tak mint a múlt hónapban. Á leggyakoribb betegségek 
voltak a tüdő hurut valamint a  csüzos bániaknak; azon
ban a halálozási arány kis mérvű volt. A heveny fer
tőző kórok közül előfordultak:

I. Kanyaró: Bisztricskán megbetegedett 11, gyó
gyult 8 , maradt 3. Klicsinben <5, gyógyult 4, maradt 2. 
Ruttkán 2, gyógyult 2. Lipóezon 11, gyógyult G, ma
radt 5. Priekopán 9, gyógyult 5, meghalt 2, maradt 2. 
Szucsányban G, gyógyult 4, meghalt 1, maradt 1. Alsó- 
Turcsekon 23, gyógyult 15, meghalt 8 . Divéken 2, 
maradt 2 .

II. Roncsoló toroklob: Záturcson 3, gyógyult 2, 
meghalt 1. Ruttkán 1 gyógyult. Neczpálon 2, gyógyult
1, meghalt 1. Dubovón 4, gyógyult 3, meghalt 1. Alsó- 
Stubnyán 1 gyógyult. Szlovánban 1 gyógyult. Mosóczon
2 , gyógyult í, meghalt 1 .

III. Hasi hagymdz: Bellán 7, gyógyult 4, meghalt 
2, maradt 1. Turánban 1 meghalt. Mosóczon 1 meghalt.

IV. Hökhurut: Helyben 1G, maradt 1G. Jahodni- 
kon 5, maradt 5. Suttón 9, gyógyult 3, meghalt 1, ma
radt 5. Draskóczon 12, maradt 12. Szklabinyán 18, 
maradt 18.

A hökhurut tömegesen föllépett helyben, Draskó
czon, Szklabinyán, oly annyira, hogy Szklabinyán az 
iskolázó gyermekek közül csak egy harmada járhat az 
iskolába. A kellő óvó és gyógyintézkodésok foganatosít - 
tattak. Ruttkán egy 7 hónapos törvénytelen gyermek

Turóez-Szt.-Márton,

hullája törvényszéki!cg bonczoltatott, mert állítólag ki
éheztetett; a honczolásnál azonban kitűnt, hogy általános 
gümökorban szenvedett s annak következtében halt is 
meg. Kiállíttatott 23 orvosi bizonyítvány, 11) orvosi lát- 

I levél könnyű testi sértésekről.
Grummicli Géza kir. tanácsos pénzügyigazgató jo- 

lontéso szerint az állami egyenes adók bofizotéso az 
elmúlt év hasonló időszakához mérten 55 koronával volt 
kedvezőtlenebb. Ladányi Lajos ruttkai lakosra kirótt 
GO korona birság törültotik mórt bebizonyult, hogy az 
illetőnek csak Elobort fegyvere van, a moly vadászatra 
nem alkalmas.

Jierecz Gyula kir. tanfelügyolő jelentése szerint áp
rilis hóban meglátogatta az alsó-turcseki, felsö-turcseki, 
ivánkaföldi, folkusfalvi, briesztyai, hadvighai, tarnói, nagy- 
csepcsényi állami, a haji, tótprónai, záturcsai, priokopai, 
krpelláni, suttói, klicsinyi, lipóczi, deánfalui, blatniczai, 
rudnói, zsámbokréti, noezpáli, trebosztói, szklabinyai, 
nolcsói, bisztricskai, dubovói és csretnosnói ág. ev. fele
kezeti, a jaszonovói, szontpéteri és noezpáli r. k. bellai 
községi, ruttkai magán iskolát — végre a helybőli ál
lami polgári iskolákat. Ezen látogatásokkal a vármegye 
összes iskoláinak látogatását befejezte. — Jelenti to
vábbá, hogy mindazon iskolákat, hol a tanítási crcd- 
ménynycl nem volt megelégedve ismételten fogja felke
resni, intézkedéseit ezen utóbbi iskolalátogatások ered
ményéhez képest fogja megtenni.

Az iskolalátogatások alkalmával sajnosán tapasz
talta. hogy különösen a mosócz—zniói járásban a községi I 
elöljáróságok, a körjegyzők, de maga a járási főszolga
bíró is igen lanyhán veszik az iskola mulasztások körüli j 
teendőiket. Ennek azután az az eredménye, hogy a 
szülök látva azt, hogy az iskolamulasztásokkal a köz- 1 
igazgatási közegek nem törődnek, akkor is visszatartják 
gyermekeiket az iskolázástól a mikor arra nem volna 
okvetlenül szükség. A rendetlen iskola látogatás fokozá
sához hozzájárult, még az egész vármegyében észlelhető 
nagy takarmányhiány,amely miatt az állatok szabadban való 
etetés olkcrülhetlcnüi szükségessé vált. E miatt kényte- 

i len néhány hegyi községben levő állami elemi iskolák
nál eltekinteni az uj gondnoksági Hasításnak attól a 
rendelkezésétől, a mely Szerint az évzáró vizsgálatok 
jun. hó 15-iko előtt meg nem tarthatók.

Majdnom minden gondnokság vészéről olyan tar- 
] talmu jelentések érkeznek ugyanis, hogy a tanulókat 
Ijúnius hó 15-ig együtt tartani nem lehet.

Végül jelenti, hogy a vriczkói és folkusfalvi állami 
I elemi iskolák építése annyira elöro haladt, hogy azok 
ja  jövő tanítási évben rendeltetésüknek átadhatók lesznek.
| Az ivánkaföldi állami iskola épitese némi halasztást 
szenved, minthogy az építkezés biztosítására hirdetett j 

1 első árlejtés eredménytelen maradt. Remény van arra 
nézve, hogy a második árlejtés, mely legközelebb fogj 

j megtartatni kedvezőbb lesz.
Az iskolai egészségügy tűrhető volt, bár az clő- 

i fordult betegségek miatt a divéki felekezeti iskolában 
1 a tanítás még jelenleg is szünetel.

Előadja továbbá a kir. tanfelügyelő, hogy a vall. 
j és közokt. m. kir. miniszter elrendelte, hogy a suttói 
ág. cv. "felekezeti- iskola részére az építési engedély 
megadassák. E kérdésben nagyobb vita fejlődött'ki, a 
melynek eredményo az lett, hogy mielőtt a bizottság az 

i engedélyt megadná, Boniczky Kálmán alispán, Justh 
■ Forencz. Dávid Fcrcncz közig, bizottsági tagok kiklil- 
j detnek a helyszínére azon utasítással, hogy a telket és 
j szomszédságát vizsgálják meg és amennyiben a helyzet 
ott kedvezőbb lenne, az alispán az építkezési engedélyt 

! a közig, bizottság nevében adja meg. — A blatniczai 
II. tanítói állás fizetésének kiegészítését kérő folyamod
vány pártolókig terjesztetik föl.

Borhely Kálmán főmérnök előadja a belügyminisz- 
1 tér rendeletét, a mely szerint a vármegyei utak egyes 
részei a hadügyminiszter megjegyzései értelmében, javí
tandók.

F e l v i d é k i  II i  r  a d  6.

Országos mozgalom a pánszláviz
mus ellen.

Ha jól meggondoljuk, majdnem örvendenünk kel 
annak a különben szomorú jelenségnek, hogy a most 
ülésező parlamentben 4 tót nemzetiségi képviselő is b*z 
jutott, a kik ugyan kevés tudással, még kevesebb t; 
pintattal, de elég vakmerőén napirendre terelték a nőin 
zetiségi kérdést. így természetes, hogy a megindító I. 
a közi ónak meg van a maga reakeziója és azok a kilii- 
felszólalások a melyeket a nemzetiségi képviselők a 
parlamentben magoknak megengedtek, viszhang nélkül 
nem maradhattak. Az elkeseredés azonban akkor hágó'; 
tetőpontra, a mikor Kollár Márton nagyszombati ké^ 
viselő minden tartózkodás nélkül szintén kimutatta fog., 
fehérét, a melyet addig sikerült loplozgctnie. Választói 
meg is adták a választ és eléggé csodálkozunk rajta, 
hogy Kollár a nagyszombati választói értekezlet hatá
rozata után nem mondott le mandátumáról. De nem ért
jük azt sem, hogy egyházi főhatósága, miért tíiri meg 
kebelében az olyan embert, aki pánszláv érzületének 
nyilvánosan is kifejezést ad, és ezzel kompromitálja a 
hazafias magyar klérüst, mely bizonyára rostéikeilve 
gondol arra, hogy ilyen ember is tagja lehet.

A mily örömmel fogadtuk a nagyszombatiaknak 
hazafias határozatát, ép oly komolyan és a dolog lénye
gében méltó tárgyilagossággal került ez a kérdés napi
rendre az egész Felvidéken, de különösen Pozsonymc- 
gyében, a hol cddigelé a pánszláv törekvések csak lap
pangtak, de nyilvános kitörésre még nem kerültek.

Lapunkban annak idején ismertettük azt a hatá
rozatot, a melylyel a nagyszombatiak megkeresték Po
zsony vármogyét, hogy a pánszlávizmus- áradatával szem
ben, mely az egész Felvidékot fenyegeti, foglaljon állást 
és keresse azokat az eszközöket, a melyekkel azokat 
ellensúlyozni, sőt megakadályozni lehetne.

És Pozsony vármegye magáévá tette a nagyszom
batiak javaslatát.

Május hó 12-én tartotta meg Pozsonyvármcgye 
törvényhatósági bizottsága közgyűlését, a melyet Klcmpa 
alispán vezetett. A megyebizottsági tagok szokatlanul 
nagy számban jelentek meg, többen, mint a mennyien a 
választások alkalmával megjelenni szoktak. Mert bár 3 
szavazatnál többel a megye gyűlésen a tótok nem ren
delkeznek, mégis szükségesnek tartotta a pozsonyi ma
gyarság, hogy már megjelenésével is dokumentálja meg
botránkozását és nagyszámával is emelje a gyűlés ha
tározatának. erkölcsi súlyát. Aztán meg annak is Ilire 
járt, hogy a magyarságnak lelkes barátja Veszelovszlcy 
Ferencz képviselő is bemerészkedik a közgyűlésre, sőt 
hogy ott még felszólalni is elég vakmerő lenne az in
dítvány ellen. Ez azonban nem történt meg és igy a 
vármegyei közgyűlésnek tárgyalása mindvégig nyugodt 
méltósággal folyt le.

A gyűlés lefolyásáról a következőkben számolunk be.
„A nemzetiségi törvény módosítása tárgyában be

nyújtott indítványra kerülvén a sor, a vármegyei fő
jegyző felolvasta az állandó választmány következő ha
tározati javaslatát:

Pozsonyvármegye közönsége a sajnosán tapasz
talt pánszláv törokvésok ellen ünnepies óvást emel, 
illetve azokkal szemben hazafias érzéstől vezéreltetve 
a leghatározottabban állást foglalni törvényes köteles-
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Kubányi Etelka s. k., Kubányi Gizella s. k.
Nyitva — Zsámbokréten éló rokonaid : (Zsámbokréthy 

József volt országgyűlési képviselő özvegye és utódai): 
özv. Zsámbokréthy Józsefné sz. Ilakssányi Paulina s. k. 
Az úr Isten éltosse sokáig még a legjobb egészségben 
kedves Fcrcncz bátyámat s. k., Andrcanszky Emilné sz. 
Zsámbokréthy Francziska s. k.

réczelen élő rokonaid: (Jó szomszédod: Ilakssányi 
Gábor özvegye és utódai): Ilakssányi Júlia s. k. 82 éves, 
ilakssányi Béla s. k., Ilakssányi Anna, 11. Béíáné sz. 
Markoviczky s. k., 11. Jenő 14 éves, 11. Gyula 11 éves, 
R. Béla 8  éves, 11. Jolánka 5 éves s. k.

Rákos— Palotán élő rokonaid: Filiczár Lajos 
s. k., Filiczár Lajosné s. k., Ilakssányi Fáni férjezett, 
Márton János egyetlen leánya s. k.. Filiczár Géza s. k.

Szigetvárt élő rokonaid: I)r. Id. Ilakssányi Árpád 
s. k. közkórházi igazgató főorvos, Dr. Ilakssányi Ár
pád né sz. Dohár Ilona s. k., gyermekeik : Árpád szül. 
1892. dccz. 31-én, Lajos szül. 18‘J5. május 18-án, Gyula, 
szül. 1797. decz. 18-án. Károly —Vincze szül. 18‘JM. aug. 
18-án, Géza szül. 1900. április 24-én.

N.-Kikindán élő rokonaid: (Ilakssányi Imre
1848/49-iki honvéd-tüzéralczrcdes utódai): testvérnén- 
jének Karóimnak gyermeke s hasonnevű atyjának egye
düli unokája, özv. Kovács Sándorné és annak gyermekei, 
özv. Mnrsckné Kovács Berta, Kovács Kornélia nyug. 
polgári iskolai tanítónő, s. k., Kovács Géza tanár s. k., 
Kovács Gusztáv tvszéki biró s. k.. Kovács Imre s. k. m. 
á. v. mérnök Aradon. ^Ilakssányi Imre családunk ezen 
kitűnő tagjáról, Görgői Arthur tábornok 1898. évi október 
hó 25-iki levelében azt Írja, hogy valószínűleg a temesvári 
csatában 18-11). évi augusztus 9-én esett el a hazáért 31 éves 
korában : Nagy Iván szerint honvédalezredes. Es ti többi 
ismeretlen rokonaid: Néhai Ilakssány i Fereiiczgyormekci : 
Ilakssányi Berta kórházi írnok nő Szigetváron s. k., 
Ilakssányi Gizella 11. éves tanjel. s. k., Ilakssányi Jolán

IV. polgári iskolai tanuló Nagy-Szombat s. k., Ilakssányi 
Vilma Dunaszcrdahely, Pozsonymcgyo s. k., Ilakssányi 
Károly b. lionyei ev. rof. lelkész leánya, Ilakssányi 
Jolán férjezett l’álfy Dénesné, Pálfy Dénes s. k., Nagy- 
Telepen gyermekeik: Jenő, Józsbf, Jolán és,Irén s. k., 
Ilakssányi Zoltán 57 éves s. k. okleveles gazdász, birto
kos Balaton-llonyén; nojo.Száry Jolán. Gyermekeink: 
Kálmán 9 éves, Zoltán 7 éves, Károly 5 éves, István 
2 és fél éves. Fogadja szives üdvözletünket Szívből 
gratulálok, az ón kedves öreg Bátyámnak, s az összes 
Rokonságnak, és a rokonságot egy szép bokrétába össze
gyűjtött Ilakssányi Gyula öcsémnek. 90 év! Nagy idő. 
A szentirás szavai szerint ,,a mi éltünknek napjai, 70 
vagy ha több 80 esztendő.*• Tudja Isten ! de én azt tar
tom, hogy ha már erőnk elfogyott s munkálkodni nem 
tudunk, unalmas az élet. Ha elvégeztük a ránk bízott 
munkát, jobb nekünk ott, a hol nem fáj semmi! — Ezt 
a nyugalmat várjuk mi öregek. En még munkabíró va
gyok 73 éves korom mellett is. S vannak rá esetek, 
hogy még a H>0 éves öregek is munkaképesek s nagy 
betegek soha sem voltak. Ilyen öregséget kívánok én 
magamnak s az én Ilakssányi Fcrcncz bátyámnak! Igv 
éltessen az Isten még sokáig! Tiszta szívből kívánja 
Balaton-Honyében 1902. márczius 19. szerető ücsese 
Raksányi Károly s. le. rof. lelkész. Adánd (Somosai.): 
Ilakssányi Károly b. lionyei rét. lelkész leánya : Rak- 
ssányi Aranka : férje Somogyi Kálmán rof. lelkész, gyer
mekeik : I. Aranka, férje Veress István Egerben m. 
kir. vinczelcr iskolánál borászati felügyelő, két leányka 
és kél fiúcskával. 2. Dezső 22 eves tanuló. 3. Kálmán 
1 2  éves tanuló. Ilcsztcrezebánydn élő rokonaid: illak- 
ssányi Ferdinánd utódai): Ilakssányi Gyula s. k. nyli
gáim. kir. albiró. gyakorló ügyvedö, Ilakssányi Gyuláné 
sz Fábry Paula s. k. Gyermekeik: llnkssáini Dalma 
s. k., l'loxay Györgyéé szül. Ilakssányi Jolán, oki. 
óvónő s. k. Krompach, Ilakssányi Ilona s. k. oki. taní

tónő, Ilakssányi Aranka s. k. oki. tanítónő, az Erzsébet 
nőiskola növendéke s. k., Ilakssányi Etelka s. k. a 
budai tanitónőképző intézet növendéke, Ilakssányi Ma
riska s. k. a felsőbb leányiskola növendéke, Ilakssányi 
Anniké s. k. felsőbb leányiskolái növendék, Üdv az is
meretlenül és forrón szeretett Bátyánknak ! Özv. liak- 
ssányi Gusztávné Turócz-Szcnt-Márton.

Az aláírások sorát Kossuth Feroncznek kövotkczö 
sorai fejezik be :

A tizonnyolezadik század első harmadában élő 
ősöm II-ik Györgynek neje raksai Ilakssányi Katalin 
volt. — Az ősi magyar szokás, századokra terjesztvén 
ki a rokoni kötelék szálait, o cziincn én is azok közé 
sorakozom, kik a jó Isten áldását kérik, a Raksányi 
család Nesztorára! Budapest, 1902. ápril. 13. Kossuth 
Forcncz s. k.

A család nesztorának fia a következő nyilatkozat
tal köszöni meg a rokonok kegyolctét.:

Azon alkalomból, hogy szeretett édes atyánk. 
Ilakssányi Ferencz rakssai közbirtokos folyó évi feb
ruár hó 9-én 90-ik éves életkorát szerencsésen betölt- 
héttő, egy rokonunk, rakssai Ilakssányi Gyula buda
pesti székesfővárosi mérnök kozdeményozésc folytán 
az országban elszélcdvc tartózkodó „Ilakssányi" család
beli rokonaink legnagyobb része, összesen 6 ö-on csatla
koztak azon ‘mozgalomhoz, hogy szeretett atyánkhoz 
irásbolileg intézett üdvözlő emlékiratot saját kezűleg ír
ták alá.

Kedves rokonaink ! Es ezek között Méltóságos és 
Fötisztelendö Sárkány Sámuel, bányakerületi Püspök 
úr. valamint örök emlékezetű, hazánkfia Kossuth Lajos
nak méltó utódja Nagyságos Kossuth Ferencz orszá
gos képviselő ú r !

Minthogy az aggkorban valóban élő kedves atyánk
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ségénok tartja és ebből kifolyólag különösen a nem
zetiségi törvónjnek a magyar nemzeti politika jól íöl- 
fogott követelményeihez képest való mielőbbi módo
sítása iránt az országgyűlés képviselöházához föliratot 
intéz. A tölirat támogatás végett közlendő az összes 
társtörvényhatóságok kai.

A hazafias érzületet feltüntető határozati javaslatot 
egyhangúlag, nagy lelkesedéssel fogadta el a közgyűlés, a 

-'mikor annak indokolására fölemelkedett Borovánszky Kde 
nagyszombati Ügyvéd s tartalmas beszédével reá muta
tott arra. hogy a pánszlávizmus nemcsak Nagyszombat vidé
kének, nemcsak l'ozsonyvármegyénok, nem is csupán a 
Felvidéknek baja, hanem országos betegség, mely valósá
gos m-mzeti csapássá lehet, ha idejekorán nem sietünk az 
orvoslással, A pánszlávok tizeiméi homlokegyenest el
lenkeznek az 18(58. évi 44. törvénycikk alapgondolatával. 
Ez az alapgondolat hazafias és a magyar nemzeti poli
tikát akarja szolgálni A törvény betűjének gyakorlati 
alkalmazása azonban tág teret nyit a nemzeti és állam- 
ellenes hazaárulásnak. A nemzetiségi törvény egyes 
rendelkezései egyenesen útját állják a nemzeti állam 
kiépítésének. E részben nem szükséges holmi ördögöket 
a tálra festeni. Kiég. ha hű képet rajzoljuk az állapotoknak, 
mert világos belőlük, hogy Deák Ferenc másképpen 
kontemplálta a dolgot, mint a hogyan elsült. A mi 
türelmes nevelési rendszerünk a nemzetiségi vásott 
gyerekekkel szemben nem sokat használ. A tótság 
apostolai mási prédikálnak a képviselőháziam és mást 
cselekszenek odahaza. Veszelovszky a hazaíiság köntösébe 
igyekezett burkolni magyarellenes felszólalását, a nagy- 
szombati kerületet pedig az a szégyen érte, hogy forma 
szerint megválasztott országgyűlési képviselője, Kollár 
Márton, oly beszédet mondott, mely a pánszlávok tulaj
donképpeni intencióját nem ütötte ugyan nagy dobra, 
de egész hangjával mégis minden magyar hazafi arcába 
kergeti a vért. A pánszlávok köztudomás szerint idegen 
pénzzel dolgoznak. Fiaikat külföldön taníttatják, a  gyer
mekek szivét idehaza is már az iskolában megmételyezik. 
A Iliász Luán cimll pánszláv néplap minden száma tele 
van az osztályok, felekezet és nemzetegység ellen való 
izgatással. K lap szerint a tót gyermekeket meykinozzák 
és nlbutifjúk a köteles magyarnyelvtanitással. Olyan 
katolikus pap pedig, a ki a magyar nyelvet a templomba 
beviszi, a ky! cinizmust csempészi he a/, egyházba.

Felhozott még számos más példát annak bizonyi- 
tá sá r , hogy a most rohamosan megindult pánszláv moz
galom kötelességünkké teszi "emesak a védekezést de 
a támadást is, a mely nélkül a harcz kimenetele kétes 
maradna.

Majd Bártól Aurél orsz, képviselő, a ki a parla
mentben is lelkes hive a felvidéki magyarság érdekei
nek. sajnálkozását fejezte ki, hogy ilyen szomorú kér
dést kelljen Pozsonymegyébcn tárgyalni.

Szinte lehetetlennek hittük, — úgymond, — hogy 
állapotaink ily rosszakká fordulhassanak. Bízvást hiszszük, 
hogy akciónknak meglesz a kívánt foganatja. Ebben a 
reményben a mai napot egyúttal a vármegye története 
egyik legfényesebb napjának lehet nevezni. Szóló sem 
szeretné, ha valaki kicsibe venné a pánszláv veszedelmet. 
Az ocsmány kis patkány is képes elsülyeszteni a legszebb 
hajót. Kgészen a legújabb időkig nem volt Pozsony 
vármegyében nemzetiségi mozgalom. A tót köznép 
szegénysége mellett is elégedett, szorgalmas és békés 
természetű. Az elégedetlenséget csak a lelketlen izgatok

szítják. A tizennyolcadik században a 48-as szabadságharc 
idején a felvidéki tót nép a magyarság ügye- mellett 
fogott fegyvert és vérzett a csatatéren. K dicső emlékek 
utóhatása alatt jött létre a túlságosan liberális (>8 -as 
nemzetiségi törvény, mely annyi bajnak lett kutforrása., 
Veszelovszky, Kollár és Iluzsiák tót nemzetiségi képviselők 
a Házban is egyenesen izgató beszédeket mondottak, a 
Helyett, hogy honfitársaikat óvták volna a kivándorlás: 
veszedelmeitől, llááossy Imre és Wlassies kultuszminiszter 
fölszólalásukban megmagyarázták a nemzetiségi törvény 
szellemét, mely látszólag ellentétben van a törvény 
betűjével. Már pedig egy olyan törvényt, melynek betűje 
mást enged meg, mint a mit a szelleme megkíván, 
továbbra is érvényben hagyni lehetetlen. Sőt a rósz 
törvény módosításánál sem szabad mcgállani. Sokkal 
tovább kell mennünk, hű gyökeres orvoslást akarunk. A 
lelkészek és tanilök oly kivételes állást foglalnak el, hogy i 
az államhatalom őket el nem érheti. Pozsony vármegye 1 
mozgalmát nem egyes pártok, nem egyes felekezetek 
vagy osztályok érdeke diktálta. Ehhez az akcióhoz. 
csatlakozni, az egész hazafias magyar társadalom, az 
egész nemzet jövője parancsolja.

És hisszük is, hogy nem lesz olyan törvényható
ság a mely ezt meg nem tenné.

H Í R E I N K .

kevésbbé lehet követelni azt, 
üdvözlő emlékiratban kifejezett

Itakssányi Forencztö 
hogy a hozzáintézett
egyes rokonszenves üdvözléseket mindnyájuknak egyen- 
kint és külün-külön személyesen vagy irásbclileg is 
megköszönhesse, legyenek kegyesek nemcsak kedves 
atyánk Itakssányi Ferencz nevében, hanem egész 
családi körünk nevében, tőlem mint ennek hivatott szó
szólója és tolmácsától elfogadni jelen soraimban kifeje
zett hálás köszünctcmct és tartsanak meg mindnyájunkat 
kegyes jóindulatukban és tapasztalt szívélyes rokoni haj
lamaikban a jövőre nézve is.

Ks hogy a közöttünk eddig fennálló rokonsági vi
szony megerősittessék, - az itt Turócz-Szent-Márton- 
ban megjelenő „Felvidéki Híradó" politikai hetilap jelen 
heti számának közvetlen kézbesittetésc által az üdvözlő 
szép emlékirat minden egyes aláírójához, sőt azonkívül 
a netán még más családbeli jóakaró rokonainkhoz és 
barátainkhoz azon bizalmas és tiszteletteljes kéréssel 
fordulni bátorkodom, szíveskedjék a kedves rokonok 
mindegyike minél előbb alkalmat keresni, hogy itt Tu- 
róezvármegyében bárhol, tehát Kaksán. vagy a közel 
fekvő Stubnyalürdöben minél előbb és mennél többen a 
nyári ffirdöidény alatt, Ind előzetes értesítés után gon
dom lesz mindnyájunk részére a kölcsönös megismer
kedésre és lehetőleg kedélyesebb szórakozásra; és azért 
valamennyi közelebbi és távolabbi rokonitokat örömmel 
elvárjuk és fogadjuk, a netán egyszerre megjelent több 
vendégeinknek alkalmuk nyílik egymással közelebb meg
ismerkedhetni.

Rokoni szeretettel
Turócz-.Szent-.Mártonban, P. 102. évi május hó 14-én.

RakssányiTJózáef,
raiTaTf közi,irtóko3 esTnrTTCT '̂ 
vármegyei árvaszéki ülnök.

— Személyi hírek. Báró Révay Ferencz mosóczi 
nagybirtokos és főrendiházi tag, továbbá báró Révay 
Gyula a szuesányi kerület orsz. képviselője nejével szül. 
Bcrchtohl grófnő és Margit leányukkal részt vettek a 
legutóbb megtartott udvari bálon. Margit bárónő részt 
vett azon a főúri lovas játékon is, a melyet a budapesti 
főúri társaság legközelebb rendezett.

— A csaczai küldöttség Láng Lajosnál. Hétfőn 
este a csaczai választókerület számos tagból álló küldött- 

1 ségc kereste fel Rátli Péter udvari tanácsos kassa- 
; oderbergi vasutigazgató vezetése alatt Láng Lajos 
í kcrcskcdetmi minisztert hivatalában, hogy neki a kerület
mandátumát újból felajánlja. A küldöttség szónoka meleg 
hangon tonmácsolta a kerület szabadelvű polgárságának 

| jókívánságait a miniszterré történt kinevezése alkalmából 
j és a kerület bizalma jeléül, a megjelentek lelkes ová- 
j cziói között, újból fejajánlotta a miniszternek a mandátumot. 
! Láng Lajos meghatót tan mondot köszönetét a  bizalom 
j  e megnyilatkozásáért és készséggel vállalta cin felajánlott 
jelöltséget. Este 7 órakor a miniszter fényes ebédel adott 

la belvárosi körben a iatidöltség tagjainak, melyre 
hivatalosak voltak a trcncsénmegyei országgyűlési kép
viselők, Rátli Péter udvari tanácsos, dr. Hllbsch Adolf 
ügyvéd, dr. Dick Mór ügyvéd, Smialovszki Haydin 
képviselők, Semsey Miklós, Revicky Aurél járásbiró, Garai 
Lajos lapszerkesztő, Aichenwald Kde gyáros, Aichenwald 
József vállalkozó. Aichenwald Henrik kereskedő, Maciilajt 
János gyógyszerész, Klapliolz József, Schaller József 
crdöfelügyelö, dr. Matuska Péter aljárásbiró, Máday 
Vilmos, Nemes Barna, stb. A társaság lelkes felköszön
tőkben ünnepelte a miniszter-képviselőjelöltet.

— A Nőegylet mulatsága. Igazán saj
náljuk, hogy lapunknak szüktere nem engedi 
meg, hogy a turóczmegyei jótékony nőegylet 
által f. hó 10-én rendezett szinielőadásról és 
az azt követő tánczmulntságról olyan terjede- 
delemben emlékezzünk meg a mint azt azok a 
kitünően sikerült mulatságok megérdemelnék. 
A rendezőség hét számra menő fáradozását 
siker koronázta és Jusih Ferenczné szül. Batthyány 
Mária grófnő, az egyesület elnöke és az előa
dásoknak valamint'tánczestélynek kezdeménye
zője, ugyancsak büszkén tekinthetett szótárrá 
az intelligens közönségre, mely daczolva a 
zord és kellemetlen időjárással sietett a jó 
ügy támogatására. Kár, hogy az előadás első 
száma az egyik szereplő távolléte miatt el
maradt. De annál inkább élvezte a közönség 
a mi derék műkedvelőinknek összhangzó já
tékát. Fiseher Árminná, Spanraft Fanny, Kossuth 
Ella, Kertész Gizella valóban remekeltek; 
Galanda Olga és Schwarz Kéné kisebb szere
peikben és tanujelét adták annak, hogy a mű
kedvelői társaságnak hasznavehető tagjai lesz
nek. A férfiak közül Beöthy Vladimír, Bichner 
Zsigmond, Dugovich Titusz, Koschaczky Rezső 
a műkedvelők oszloposai, Milutinovics Lyubisa 
és Moskóczi József mind jól töltötték be sze
repeiket és csak kívánatos, hogy minél gyak
rabban láthassuk őket. Hogy a szereplőket 
mind zajos tapsokkal jntalmazta a közönség 
azt talán mondanunk sem kell. Az előadás 
után a vármegyeház nagy termébe vonult a 
közönség jó része a hol reggeli 5 óráig igazán 
kedélyesen és fesztelenül folyt a táncz.

Kinevezés. A m. kir. igazságügy-miniszter a 
í i / f ó e z l e v ő  

-a'jegyzői állásra dr. Jludiuyi Béla budapesti törvény*
, széki joggyakornokot nevezte ki. I

— A Turóczl Gazdasági Takarékpénztár, mely 
már eddig is hasznos szolgátatokat teljesít a tót pénz
intézetekkel szembon, csütörtökön délután tartott igaz
gatósági ülést, a melyen az április havi kedvező mérle
get mutatták bo, egyben tárgyalták u kisbirtokosok or
szágos földhitelintézetével megkötendő trausakezió ügyét. 
Ettől a turóczi kis gazdák sokat várhatnak, mert módot 
nyújt uokik arra, hogy a nemzetiségi pénzintézetek be
folyásától meneküljenek.

Slketnéma oktatás bemutatása. Emlékeztet
jük olvasóinkat, hogy holnap délután 6  órakor, az ál
lami iskolák rajztermében két budapesti sikotnéma inté
zeti tanár előadást fog tartani a hazai siketnéma ügy
ről, egyben 4 növendékkel a tanitás menetét és ered
ményét is föl fogják tüntetni. Az előadásra, moly díj
mentes, mindenki szívesen látott vendég.

Kereskedelmi biztos. A helybeli kereskedelmi 
iskoláknál a folyó tanév végén megtartandó érottségi 
vizsgálathoz a kereskedelemügyi m. kir. miniszter a 
maga részéről Lekly Gyula kassai felső ipariskolai tanárt 
küldötte ki.

— Búcsú-estély. A znióváraljai kir. járásbíróság 
tisztikara élén Édor Ferencz kir. járásbiróval búcsú la
komat rendeztek dr. Bcdő Béla volt znióváraljai kir. 
albiró tiszteletére abból az alkalomból, hogy öt Ö Fel- 
ségo a beszterezobányai kir. törvényszékhez bíróvá no- 
vezte ki. A búcsú lakomát tegnap este tartották meg a 
znióváraljai Magyar Olvasókörnek helyiségében, a melyre 
Turócz-Szont-Mártonból is többen átrándidtak közöttük 
dr. Láng Ernő kir. járásbiró és dr. Trombauer Árpád 
albiró. Már akkor, a  midőn a  kinevezés megtörténtét 
hírül adtuk, kifejeztük részben sajnálkozásunkat ezen 
kiváló bírónak távozása fölött, másrészt örömünket, hogy 
buzgó munkássága elismerésre talált. Ezok az érzelmeink 
most, a midőn dr. Bcdő Béla Turóczvárinegyéböl néhány 
na]) múlva véglegesen távozik, fokozottabb mértékben 
előtérbo lépnek. Szívesen csatlakozunk tehát a tegnapi 
búcsú lakomán elhangzott elismerő szavakhoz és azt kí
vánjuk az uj törvényszéki bírónak, hogy találjon uj ott
honában oly barátságos és szeretetteljes fogadtatásra, a 

I mint mily mértékben mi sajnáljuk távozását!
— Cserey marad. Lapunk előző számában adtuk 

hírül, hogy Cserey Emil turócz-szenl-mártoni esperes- 
plébánost Breznóbányára választották meg nagy több
séggel. Mint értesülünk Cserey Emil ezt a választást 
nem fogadja el és ezen elhatározásáról már értesítette 
is a breznóbányaiakat, valamint erről a püspöki hiva
talnál is jelentést tett. az utódjára vonatkozó kombiuá- 
czióknak ezzel vége szakadt és Cserey esperes marad 
helyén, a melyet mindenki megelégedésére tölt bo. El
határozását itt mindenki helyesléssel és örömmel vetto 
tudomásul.

— Tanitógytilós Bellán. A turócz-szent-márton— 
blatniczai járáskor tanítói csütörtökön délelőtt Bellán

[ tartották meg gyűlésüket, a melyet a kör elnöke, Ra- 
; kitta Samu ruttkai igazgató vezetett. Előadást tartottak:
I ütollmann Margit bellai tanítónő gyakorlati tanítást, Brix  
' Sándor a magyar nyelv tanítási módját fejtegette, Addm  
János tarnói állami tanító pedig az ifjúsági egyesületek 

, szervezését sürgette és ajánlotta. Kcgycletes szavakkal 
emlékeztek meg Zsorna Rezsőnek elhunytáról és helyébe 

: egyesületi jegyzővé Veszély Imre ruttkai állami iskolai 
| tanítót választották meg. A gyűlést kedélyes közös ebéd 
követte.

— UJ állami Iskola. az ivánkafölili állami elemi 
iskola czéljaira a  vallás és közoktatásügyi m. kir. Mi
niszter uj épület felemelését rendelte cl, de a múlt hó
nap végén megtartott árlejtés nem já rt kellő erodmény- 
nyol. Szerdán tartatott meg az újabb árlejtés, a  mely 
alkalommal szintén csak reáfizcléssol akadt vállalkozó, 
a Neumann és Rauter ezég, a melylyel az építési szer
ződés meg is köttetott.

— A Oellulose-gyár. a melynek építése tárgyá
ban hosszas tanácskozások tervezgetések folytak, most 
már csakugyan megvalósul. A múlt vasárnap délben 
bontották tol az építésre vonatkozó ajánlatokat, a  me
lyekből kitűnt, hogy a legelőnyösebb ajánlatot Rauter 
Miklós zsolnai vállalkozó nyújtotta be és igy ö nyerte 
cl a gyár építését. Mint halljuk az előmunkálatok 
Lomborger cseh mérnök vezetése mellett serényen foly
nak és azt reményük, hogy az építkezést már junius 
hóban megkezdhetik.

Köszönet nyilvánítás. Báró Révay Ferencz úr 
<> Méltóságának azon nagy és kegyes áldozatkészségéért, 
melylyel a neczpáli róni. kath. plébániához tartozó és 
Szebeszló pusztán létező templomnak íjból való befedé
sét elrendelni méltóztatott, úgy hívei, mint a maga ne
vében ily módon is a legmélyebb és leghálásabb köszö
netét nyilvánítja Koméra János plébános.

Az első dörgés, villámlás. Végre talán nálunk is 
kitavaszodik és abban hagyhatjuk a fűtést, a melyet 
októberben kezdettünk meg. Szerdán délután öt óra 
után langyos eső indult meg és ennek kíséretében hal
lottuk az első dörgést és láttuk a villámot czikázni. Eb
ből, no meg abból, hogy immár május hó második felé
ben vagyunk mégis csak joggal következtethetjük, hogy 
a melegebb napok, a melyeket a gazdák oly epedvo 
várnak, vnlahára csak bekövetkeznek.

— Megbokrosodott lovak. Licskó jaszenovói bíró 
Tiniké barátjának ment kocsijával segíteni. De mielőtt 
a munkához fogtak volna, ősi szokás szerint a találko
zás örömeit élvezték és ugyancsak folöntöttek a garatra. 
Végre is a munkákoz kezdtek volna, a lovakat befog
ták. de ezek egy leeső deszkától annyira megbokrosod
tak, hogy vágtatva rohantak Tót-Prónan keresztül. Nagy 
nehezen elfogták őket, de a már megvadult állatok az 
nap délután Ivánkófaln közelében ismét megbokrosodtak, 
a mely alkalommal a kocsit teljesen összetörték.

— Ezeréves ünnep Abraüámfalván. I’llnkiisd liét-
főjén hazafias ünnepet tart az abraháinfalvi állami iskola 
hazánk ezeréves fennállásának emlékére. Bevezető be
szédet Fokost Józ.se!' pléhátjos gondnoksági elnök mond. 
Az iskola növendékei pedig dalokkal és szavalatokkal 
vesznek” reszt. ~~ ---------



20. Bilim. Turócz-Szent-Máiton 1902. május IS. 5F e l v i d é k i  II 1 r ft d ó.
Az □] varroda Jh'ilnii Alberttú női-ruliu var

rodája a/. ígért és ('•hajtott kivánalmaknak mikép fgjolt 
meg, fényes bizonysága a nap-nap után varrodájából 
kikerülő clcgánsabbnál-elogánsabb küsztilinük, molyok 
úgy szabás mint kiállítás tekintetébon bármely fővárosi
val kiállják a versenyt, melyre ismételten fölhívjuk 
hölgy olvasóink szives figyelmei. Szabni és varrni tanulni 
óhajtók alapos kiképzésre felvétetnek, mérsékelt díjsza
bás mellett.
- Az Időjárás még a hét elején is esős volt 

és hideg, Szervácz napján éjjel Turóezmegye felső vi
dékein erős fagy volt. Utóbb azonban már melegebbre 
fordult az idő, bár még mindig esővel, úgy hogy a lüld- j 
mivelő nép szinte kétségbe esik már, mivel kis földjét 
nem tudja megművelni. Arról is kaptunk panaszt, hogy j 
takarmány- és legelőhiány miatt holyonkint a marha 
pusztulni kezd. — I.iptómegyében is hátráltatja a 
mezei munkákat az eső. s a hideg időjárás is tartós, 
úgy hogy még fűteni kell s téli ruhában járnak az 
emberek.

Déli Jég- és viszontbiztosito-társaság Trieszt
ben. Ezen társaság évi rendes közgyüléso márczius hó 
lf)é-n tartatott, meg és az 1901. évre vonatkozólag ott 
előterjesztett üzleti jelentésből a következő fontosabb 
adatokat közölhetjük. A jégbiztositási ágazatban 8.699. 
26 korona volt a díjbevétel az előző évi 8.799.147 
koronával szemben: károk tőjében 2.918,258 korona 
tizotletctt ki az előző évi 2.145,564 koronával szomben. 
A tűz viszontbiztosítani ágazatban 1.154,083 korona folyt 
be dijakból az 19(H). évi 842,570 koronával szemben, 
mig á károk a kártartalékok figyelembe vételével 799, 
487 koronát igényeltek az előző évi 686,346 koronával 
szemben. A tűzdij tartalék 577,016 koronára emelkedett 
és a díjbevétel 50°/o-át teszi. A mérleg 313,363 korona 
nyereséggoi zárul, mely az alapszabályszerű levonások 
eszközlése után részvényenként 82 korona osztálék 
kiűzetését teszi lehetővé. A nyereség és díjtartalékok 
ez idő szerint 2.588,964 korovára rúgnak, úgy hogy a 
társaság a teljesen befizetett 3.000,000 koronányi 
részvénytőke hozzászámitásával 5.588.964 korona bizto
sítéki alap felett rendelkezik.

- Sürgősen írjon bárki „K. K.“ jmtrestante Szeged. 
Nagy mellékjövedelemre tehetnek szert ha oly vidéken 
laknak hol kőris bogarak vannak. Gazdálkodók ha rozst 
termelnek s anya rozst kiszedik nagy jövedelmet hozna- 
1 tasitás kérésre ingyen. Részletfizetésre porczcllán szer
viz, lámpa, chinaezlist, kérésre árlap ingyen.

Szerkesztői üzenetek.
Cs. J., Zsolna. Intézkedtem, hogy két példány kül

dessék a mai számból. - -  St., Helyben. Legközelebbi számunk 
hozza. Még elég jókor jön. -  A. B.. Mikolcz. Sajnálom, de 
alig tehetek elegei a szives meghívásnak. Levélben bővebben. 
— V. J., Ruttka. Három oldalról is kaptam. Ruttkáról egyebet 
is küldhetné. Lgy látszik ott félnek az emberek a világosság
tól. vagy irtóznak az írástól. — Körmöczbánya. Szives ajánlatát 
köszönöm, de Körmüczbányán már van munkatársunk, a ki 
lia valami történt eddig is értesített s bizonyára megteszi a 
jövőben is. De azért, ha valami érdekes lőre vagy közleménye 
van így is szívesen látjuk. — Liptó Szt.-Miklós. Minden rend
ben van és kívánsága szerint fog történni.

Felelős szerkesztő: l lc r e c *  M yulu .
Főmunkatárs, l lá n l l  J á n o s .

Nyári menetrend a magyar k.r. allamvasutakon.
(törvényes 1902. évi május 1-töl kezdve.)

Vizsgálati próba- 
lapok

kitűnő papíron 
olcsó árban

kaphatók

H o s k Ó G í z i F e r e j a c s a é
könyvkereskedésében

T u r ó c z - S z e ii t - M ti r t o ii b a n.
151. sz. 1902.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

1 0 2 . §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy n íj 
znióváraljai kir. jásásbiróság 1902. évi V. 1. 21. szánni j 
végzése következtében Dr. Messingcr Mór helybeli ügy- 1 
véd által képviselt a bittsoi takarék- és hitelintézet ja 
vára Büchler Dávid Znió vasúti megálló mellett ellen 
135 korona és jár. erejéig foganatosított kielégítési vég
rehajtás utján f'olülfoglalt ingóságok, melyek liaska Emil 
1901. V. 1. 121/2 Kollár Tocsek Mária javára 1901. V.
I. 143/3- sz, a. valamint Pohánka Károly és társai ja
vára 1899. V. 29/6. sz.!a. 2768 kor. heesárban összeirott, 
név:  8 8  anyabírka és Urll, 190 mm. krumpli, 150 mm. 
sarju, 1 tinó, 1 üsző, 30 szekér trágya, 2 ökör, 3 lő,
1 tinó és 160 koronára becsült. 25 idei bárány és 30 ; 
szekér trágyából álló ingóságok nyilvános árverésen cl 
adatnak. •

Mely árverésnek a zniói kir. járásbíróságnak 1902. : 
V. 1. 21/2. számú végzése folytán 135 kor. tőkekövetelés, i 
ennek 1901. évi november hó 2. napjától járó 6  száza-1 1 
lék kamatai és eddig öszszesen 65 kor. 1 till. bíróikig) 
már megállapított költségek erejéig Znió vasúti meg-, 
álló mellett leendő eszközlésére 1902. évi május hó 
22-ik napjának délelőtti 1 0  órája és ezen a napon 
Kis-Szoczóczon délután 2, és Xagy-Szoczóczon délután 4. 
órakor határidülllkitűzetik és ahhoz a vonni szándéko
zók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok az 1881. évi EX. tcz. 107. cs 108. §-a ér-j 
tőimében készpénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek 
becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt. Znión. 1902. évi ápr. hó 30. napján.
Szibner, jbir. végrehajtó.

TYVAIN MARK és WARNER K. D.

•  AZ ARANYOZOTT KOR. «
Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál.

3 kötet ára 3 írt helyett 1 írt 4o kr.
72ö oldal terjedelem.

I Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
i egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és megvan az Ítélet, j

TÓVÖLGYI TITUSZ
Budapest— T.-Szt.-Márton:

Gyv. i. reggel 7 -3 0 , é. d. 11. r s ‘2 
S/.v. i. d. e. 9 -35 , érk. este 7-57 
Gyv. i. d. u. 3 -30, é. este 10-27 
S/.v. i. d.u. 5'2° , érk. re .igei 7 ' 1 6  
Vv. i.éjjel 1 r  10, érk. d .e. 1 153 

T.-Szt.-Márton— Ruttka:

T.-Szt.-Márton— Budapest:
i. d. u. 2 -5 4 , érk. este 9"15 
i. regg. 7 -4 4 . érk. este 7 o<) 
i.reg . 5-4 6 , érk. d.u. 12-35 
i. este 8-52, érk. d.e. 9 ‘45 
i. d.u. 4 -5 7 . érk. regg. 5-20 

Ruttka— T.-Szt.-Márton:

Gyv. ind. d.u. 1-52, érk. d.u. 2-00 i. d. u. 2-46, érk. d. u. 2 .54
reg. 7 -3 0 , érk. reg. 7-44  I 

i.reg . 5 ' 3 5 , érk. reg. 5-46
S/.v. i. este 7-57. érk. este 8 06 
Gyv. i.este 1 0 -2 7 , é rk .este  to ‘35 .. .  „
S/.v. i. regg. 7 -1 6 , érk. reg. 7 .29 i. este 8*35, érk. este 8 52 
Vv. i. d.e. 1 1 53, érk. d.u. I 2 05 i. d.u. 4.4 5 , érk. d. u. 4.5 7

Budapest— Zsolna Zsolna— Budapost:
Gyv. i.reggel 7 .2 o, érk. d.u. 1 -33 i. éjjel 3-45, érk. reg. 9’40 
Szv. i. d .e .  9 2 3 , érk. este 8-35 i. este 9  2 5 , érk. reg. 6-25 
G y v .  i .e s te  6 -1 5 , érk. éjjel 12-13  i. d.u. 3 -12, este d. e. 9-45  j 
Szv. i. éjjel 10-40, érk. reg. 8-26 i. reg. 6*25, érk. d. u. 5.55 

Zsolna—Pozsony.
Szem élyvonat ind. este 9-25,^érk. éjjel 3 -38 .̂  
Szem élyvonat ind. reggel 6*25,‘ érk. d. u. I 23. 
G yorsvonat ind. d. u. 3-12, érk. este 7-20.
S/.emelyvonat ind. d. u. 3’3‘E őrk. esle 11 '30*

Pozsony— Zsolna.
Személyvonat ind. reg je i Coo, érk. d. u. 12'50, 
G yorsvonat ind. reggel g-l'J, érk. d. u. r 8 8 . 
Személyvonat ind. d. u. 1‘24, érk. este 8 .30.

A cs. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút nyári mBiielrendje 
Kassa— Rutlks: Ruttka-Kasaa:

Szv i. d.u. 4‘20, érk. ejjel 1 r20  i. d.u. 4’27, érk. épei 11 lo
S .v .i.d .u . 12-54, érk. este 808 i. este 10-45.érk.reg.7 lr> 
Gyv. i. reg. 8-00, érk. d.u. 210 i. d.u. 2'3-t, érk. esle 8 3 5 
Szv i reg 5’15,é.dé'ben IZ'o7 i. d. e. 9 15, érk. d. u. 3'40 
Szv. i. este 8-50, érk. reg. j-12 i. reg .4-40, érk.d. c. I 1-50 

Kralován—Árvaváralja: Árvaváralja-Kralován:
Szv. i. d.e. 11 40, érk. d.u. n o  i. d.e. g-l4, érk. d.e. 10-56 
S/V i. esle 515, érk. este Ö 52 i. este 5-26, érk. este y  10 
Szv. i. d .e. 9 5 6 ,érk. d .e. II  36 i. d.u. 3'1o, érk. d.u. 4 40 

Rutlka—Zsolna: Zsolna— Rultka:
Szv. i. reg. 8-ol, érk. reg. 8-35 i.reg (Voll, erk. reg. 6-46 
Szv i. d.u. l2-27,órk d.u. 12-56 1 d. u. 3-40. erk d .u .407 
Gyv. i. d u. 2-22. érk. d. u. 2-44 i. d. u. l-íiit. érk. d u .204
Szv. i. este 8-28, érk. este 8-öli i. e s t e  9 -3 0 , erk. este 9-68
Szv i éjjel 1 1 3 4 , é. éjjel 1 2 0 0  i.reg. 3 -öU, ér*, reg . 4  24

A kit nem akarnak 'befogadni.
Regény.

Két kötet 2 írt helyett 95 kr.
630 oldal terjedelem.

MARKEVITCH R.

Eliot György. M ID D LE M A R C H . Regény,
Angid eredetiből fordította: Csukássy József.

■ Kiadta a „Kisfaludy Társaság". == —̂ ■—

4 kötet ára 8 frt helyett 3 frt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló styljc, hatalmas egyéniségének eredeti kil'ojczési módja van

Csokonai Vitéz Mihály ÖSSZES MÜVEI
Összeállította és bevezetéssel ellátta: Dr. Horváth Cyrill, egy. tanár

944 oldal tartalmú 2 vastag dlszkötésbon 2 Irt.

A SZÖGHAJU. Fordította: 8ZIUETHY SZALAY E. 

Ára 1 frt 20 kr. helyett 60 kr.
360 oldal terjedelem.

Nincs e regénynek lapja, melyen az olvasó no találna vonzó és 
érdekes cselekményt.

BRADDON M- E.

bAoy ceciis. Fordította: Zichy Cam.

Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.
Az itt felsorolt művek, a megjelölt árakban 
utánvét mellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren- 

delhetők meg.

1415. sz. tk. 1902.

Hirdetmény.
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Alsó-Kálnuk község telekkönyve bir- 
tokszabályozás következtében átalakitatott 
és ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra 
nézve, a melyekre az 1886: XXIX. s az 
1889: XXXVIII. és az 1891: XVI. t. 
czikkok a tényleges birtokos tulajdonjo
gának bejegyzését rendelik, az 1892. évi 
XXIX. törvényezikkben szabályozott eljá
rás a telokjogyzőkönyvi bejegyzések he
lyesbítésének kapcsolatosan foganatosít
tatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közé:
1 . hogy mindazok, kik az 1886: 

XXIX. t. ez- 15 és 17. §.§-ai alapján 
— ide értve a§-oknakaz 1886 : XXXVIII. 
t. ez. 5 és 6 . §-aiban és az 1891 : XVI. 
t. ez. 15. §. a) pontjában foglalt kiogé-

. szitásét is, — valamint az 1889. XXXVIII. 
t. ez. 7. §-a és az 1891: XVI. t. ez. 15.
§. b) pontja alapján eszközölt vagy az 
1886: XXIX. t. ez. 22. §-a alapján tör*

, tént törlések érvénytelenségét kimutathat
ják, e végből törlési keresetűket hat hó
nap alatt vagyis 1902. évi november hó 

1 2 0 -ik napjáig bezárólag a telekkönyvi ha
tósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő eltelte 
után indított törlési kereset annak a har
madik személynek, a ki időközben nyil- 
vánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem 
szolgálhat.

2 . hogy mindazok, a kik az 1886: 
XXXIX. t. ez. 16 és 18. §§-ainak esetei
ben — ideértve az utóbbi §-nakaz 1889: 
XXXVIII. t. ez. 5 és 6 . §-aiban foglalt

| kiegészítését is — a tényleges birtokos 
tulajdon jogúnak bejegyzése ellenében ollcnt- 

, mondással élni kívánnak, Írásbeli ellcnt- 
' mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1902. 
november hó 2 0 -ik napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő letelte után ellentmondásuk többé 
figyelembe vétetni nem fognak.

3. hogy mindazok, a kik a telek
könyv átalakítása tárgyában tett intézke
dések által, nem különben azok, a kik az 
1 . és 2 . pontban körülirt eseteken kivltl, 
az 1892: XXIX. t. ez. szerinti eljárás és 
az annak folyamán történt bejegyzések 
által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik — ide értvo 
azokat is, — a kik a tulajdonjog arányá
nak az 1889: XXXVIII. t. ez. 16. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek

i találják — e tekintetben felszólalásukat 
| tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi ha
tósághoz hat hónap alatt vagyis 1902. évi 
november hó 2 0 -ik napjáig bezárólag 

j nyújtsák be, mert ezen meg nőm liossza- 
| bitható záros határidő elmúlta után az át- 
j alakításkor közbejött téves bevezetésből 
I származó bárminemű igényeket jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem 
érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket 
pedig csak a  törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szer
zett harmadik személyek jogainak sérelme 
nélkül támadhatják meg.

Egyúttal ligyclineztctnok azok a fe
lek, a  kik a  hitelesítő bizottságnak ere
deti, okiratokat adtak át, hogy a mennyi
ben azokhoz egyszersmint egyszerű máso
latokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag 
benyújtanak, az eredetieket a,telekkönyvi 
hatóságnál átvehetik.

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Turócz-Szt.-Mártonbau, 1902. évi május hó 
6 -án. Kolosy, kir. albiró.

1059. sz. tik. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szont-mártó ni kir. ,járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Franck Máriának, Hontláné 
született l-'ranok Hermina ollcni végrehajtási ügyében 
Tm-án községben fekvő:

a) turáni 324. számú tlkjvben A. f . 4—21. és 1. 
1—46. sorszám alatt s I). 8  tétel szerint Vi részben 
Bondáné szül. Franek Hermina nevére irt jószágtestro és

b) az ugyan ottani 1405. sz. tlkjvben A. + 1—3. 
sor BOG. 803. és 808. ltr. szám alatt felvett s B. 4. 
tétel szerint ogcszbcn Bondáné szül. 1 ranck Hermina 
nevére irt júszágtestekre a Honda János és András által 
utólag ajánlott 2303 korona illetve 1815 korona kikiál
lási árban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanság az 1902. éri május tó 21-én d. e. 
1 0  órakor Túrán községben a  község házánál megtar
tandó nyilvános árverésen el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlansag 
becsárának 1 0 °/o-át készpénzben, vagy óvadékképcs 
értékpapírban a kiküldött közéhez letenni.

Kir. Járásbiréság mint tlkvi Imtóság.
TurócK-szcnt-mártonbaii, 1902. április hó 1-én.

Kolosy kir. albiró.



6 Turócz-Szt.-Márton, F  o 1 y  1 (1 é k  i  II i  r  a cl 6. 1902. május 18. 20. szám.

jutányos árou eladó. 
Czim a kiadóhivatalban.

Déli Jég- és Viszontbiztosító-Társaság Egy j ó  karban l e v ő  zongora
magyarországi osztálya 

BUDAPEST, Váczi-uteza 20. szám., 
a z „Adria biztosító-társulat" hátában.

Báró Podmaniczl<y Frigyes intéző.
Teljesen befizetett alaptőke . - 3,000.000 korona.
Tartalékok................................ 2,588.964 korona.

E társaság, mely a cs. kir. szab. „Adria biztositó- 
társulat* védnöksége alatt alakult, mindennemű termé
nyeket biztosit jégkár ellen és a t. ez. biztositó közön
ségnek a legelőnyösebben megállapított biztosítási felté
teleket nyírtja.

A biztosítási dijak igen jutányosak s a felmerü
lendő károk a leggyorsabban és legpontosabban térít
tetnek inog.

Biztosítási ajánlatokat elfogadnak és közelebbi fel
világosításokat készségesen adnak az „Adriai biztositó 
társulat" magyarországi osztálya, valamint összes vezér- 
fő- és kerületi ügynökei.
Főügynökség: Tátrai felsőmagyarországi bank, vezető:

Krcsméry Milos.
Mindenkinek ajánlható

a most 40. kiadást ért Dr. Müller orvosi ta
nácsos müve a

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 2 0  fillér beküldése ellenében j 

portomentesen küldi
Curt Köbér, Braunsehweig.

Eckert „ E d e lr a u t e “ -ja. I
Kellemes izü és gyomorerősitö alpesi fii- ö  
vekből készült diátetikus l e r n i é s z e t e s  fej 
l i k ő r .  Vadászatok es utazások alkalmá- y  
val vízzel vegyítve kitünően üdítő. Legjob- 3  

bán ajánlható házi-szer. ^
Cs. kir. orsz. szab. likőr-gyár

ECKERT ALBERT, GRAZ

■ e l . e r i  „ l ' . t l o l  r U i i l
ajánlják :

B  l  l i H O  é s  N T A H  
T I I I M I U  I  U .

TURÓCZ-SZENT-MÁRTONBA

•  A  R ic h t e r - fé le

LINIMENTUM CAPS. COMP.
Horgony -  P a in-  E x p e l ler

egy régi kipróbált háziszer, a moly már több mint 
33 óv óta megbízható bedörzsölósfil alkalmaztatik 
köménynél, csúznál és meghűléseknél.
IntÓS. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskoi 

* óvatosak legyünk ós csakis eredeti üvogoket

Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

M io h t e r  F . A.a. és társa,^  csász. és k ir. u d v a ri szédlttök •  
Rudolstndt.

Böhm Albsrtné

női divat-varrodája
Turócz-Szt.-Milrtoiiban

(Szochán fényképész házában.)

Tanítványokat
a l a p o s  k i k é p z é s r e  elfog-ad..

Van szerencsém tudomására adni 
a n. é. közönségnek, hogy Tnrócz- 
iSzent-Mártonbfiii május hó 15-én
a Kuehárik-féle házban a sétatérrel 
szemben

kárpitos-diszitö- és 
nyerges-műhelyt

nyitottam. Sok évi tapasztalatom garan- 
tiát nyújt arról, hogy a legmesszebbre 
menő igényeket is kielégítsem. Maga
mat a n. é. közönség becses pártfo
gásába ajánlva vagyok

Turócz-Szt.-Mártonban, 1902. évi 
május hó l()-én.

teljes tisztelettel 
niácz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt birós. végrehajtó ezennel közliirré teszi, miszerint Mudrony 

Pál ügyvéd csődtömeg gondnoknak jelentkezése folytán, vb. Szmetana 
Simon elleni 2173/902 szín. csődügyben az 1—10(54 folyó tétel alatt 
13085 kor. fillérnyi beesárbau leltározott rőfös és rövid áruk, bolti 
felszerelések és bútorok nyilvános elárverezésnek a helyszínén Mosóczon 
leendő eszközlésére 1902. május hó 20-án és következő napjain, 
az eljárás megkezdése naponta délelőtt 10 órakor határidőül kitü- 
zetik; és ahoz a venni szándékozók azzal meghivatnak, miszerint 
az érintett ingóságok készpénz mellett a legtöbbet Ígérőnek becs
áron alól is el fognak adatni.

Znióváralján, 1902. évi május hó 10-én.
Szibner Gyula, b. végrehajtó.

K O R O N A  . . .

ESETLEG n UOWnOYOBP.NYCWEAtHYfr ma! íj

Egyedül valódi angol

B A L Z S A M  Thierry A. gyógyszerésztől
Közegészségügyileg megvizsgálva és jóváhagyva

Az üvegek felszereése a&kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. — 1. A tüdő

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést, 6. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukai * ........................  .................................

titó, tisztítja 
‘ "  sditj

lyul
betegségeknél és megszünteti a felhöfőgést, valamint a száj és gyo-

i fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj-

zása vagy lefizetése mellett

mór rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sehre, ugy- 
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, köszvényt, fülfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban bérinentve az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy 6 dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Herczegovinába 4 kor. Go fillér. Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo-

M i Á r t  Q7 P m / P f Í  9  mikor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kiiá-
i v i i c i l  o i C I I  V C U  • tása van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá- 
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A. gyógyszerész egyedül yslódi
centifolla-kenőcsét

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésében 
pedig elérhetetlen. Valód í centifolja-kcnöcs használtaik, a gyermekágyasuk mellbaiainál, 
a tejelválasztás akadályainál, mellkeményedésnél, vörhenvnól, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál ír ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint üveg
es faszilánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karbunkulus, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körüradaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, egett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, flilbajt és a gyermekek sebesedését 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt 3 korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, In.gy 
minden tégelyen a ezég : .őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében fellilmulbatlan szer, sohasem romlik cl, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a hideg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hal i- ik 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
vi.Lgy efféle sokszorosan ajánlt haaonió, de batástalán szereket használni, melyekért csak 
lckfcljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak c mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és czimezni:
Thlery (Adolf) gyógyszerész Limited őrzngyal-gyógyszertára. Pregrada 

Rohitsoh Sanerbrnnn mellett.
Kl«p. raktár Budapesten; Török .1. jryögy.y.erénz, Zágrábban: Mittebach .1. gyrtgya/.iTrsz 

és Bécsben: Brady C. gyógyszerésznél.

Kiadótulbjtlötvus: tar. ■oskóoil Ferenoznó

. j m i i v z ,
50,000 nyereménynen,

nyerem ény a legszerencsésebb esetben:

1 . 0 0 0 , 0 0 0  korona.
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50.000 HO.OOP

K i v il 1 ú s z e r e n c s e
TÖRÖK-nál

Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.
Hat millió koronánál többot nyer

tek nálunk nagyrabecsült vevőink.
Az egész világ legesélydűsabb sorsjátéka .1 mi

in. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem
sokára újból kezdetét veszi. :

1 0 0 .0 0 0  sorsjegy 5 0 ,0 0 0
PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát 
az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt 
sorsolási jegyzék kimutatása szerint.

ü hónap alatt összesen Tizenhárom millió
160.000 koronát, egy hatalmas összeget sor 
sóinak ki. Az egész vállalat állami felügyelet 
alatt áll.

Az l-sö osztály eredeti sorsjegyeinek terv
szerű betétjei a következők :

75 vagyis 1.50 ko 
1.50 3.-
3. „ 6.
6 .-  „ 12.

egy nyolezad 
egy negyed 
egy fél 
egy egész

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz be
küldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tér 
vezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk 
azonnal, de legkésőbb

f. év május hó 22-ig
bizalommal hozzánk küldeni.

Török A.fcTsa
B AJW K IX AZ

Budapest,
Hazánk legnagyobb detail 

osztálysorsjáték üzlete.
Főáruíánk osztálysorsjáték osztályai 
Főüzlet: VI. Teréz-körut 46/a. 
Fiókok: 1. Váczi-körut 4.

„ 2. Muzeum-körut 1 1 .
„ 3. Erzsébet-körut 54.

íztálysorsjáték eredeti sors

Rendeioievéi i..o9..d.: TÖRÖK A. cs TÁRSA baiikliiízft Budapest.
Kérek részemre ...........................I. oszt. m. kir. szab. ■

jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
\t  i .. i i utánvételein! kérem > ,

■ \7. összeget korona Összegben jpostautniványnyai kuidum • A nem tetsző
E I ' (mellékelem bankjegyekben (bélyegekben)I törlendő

3 ..............................................................
2 1 ..............................................

Nyom. luróczszoiUinártoni magyar uymmlálmn. Moskúcsi F.-nó.
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