
XXI. évfolyam. 41. szám. l'urócz-Szt.-Mártou, 1902 október 12.

Felvidéki Híradó.
POLITIKAI HETILAP.

E l ő f i z e t é s i  a r a k :
Egész é v r e ..........................................  8 kor.
Fél évre . . ................................4  ,
Negyed évre . . .  . . .  2 »

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések akiadóhivatalra czunezve Tűi ói z-Szt.-M ártonba küldendők

Kiadóhivatal: A turócz-szt.-martoni ..Magyar Nyomda".

H irdetések letcjutányosahban, árszabály szerint 
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.

Megjelen minden vasárnap.

„Am erikánsko S lovenské  
N oviny.“

Amióta a  magyar zászlót elvittek az amerikai ma
gyaroknak és nagy Unnopségok közölt szobrot állítottak 
Kossuth Lajosnak Cleveloml városában, az amerikai lót 
újságírók fokozott dilinél támadnak neki mindennek, a 
mi magyar, s a mit ezek az emberek a gy a lázás és 
izgatás terén véghezvisznek, az semmire sem emlékeztei 
jobban, mint a megveszett ebre, amely mindent megmar, 
ami útjába keríti, inig aztán maga is elpusztul mérges
tajtékjától.

Hogy némi fogalmat szerezzünk olvasóinknak ezek
nek az embereknek irásmodoráról, a l'illsbiirgban meg
jelenő „Amerikánsko Slovenské Novmy“-búl közlünk ilt 
egy részletet. Ezt a lapot valami Rovnyánek szerkeszti, 
akivel-a vitt tót túlzóink elég föltűnően rokonszenveznek, 
és — mint a „Kár. Nov.“ piltsburgi táviratai is bizo
nyítják — állandó érintkezésben állnak. Ez az elvrokon
ság minden egyéb bizonyítéknál és érvelésnél is alapo
sabban demonstrálja a tót nemzetiségi törekvések 
zászlóvivőinek hazajiatlanságát. akik kényszerűségből 
kitűzik ugyan olykor a magyar nemzeti lobogót egyik
másik épületükre, titokban azonban szintén csak annak 
tekintik magyar hazánk államiságának külső jelvényéi, 
a nomzetiszinü lobogót, mint amerikai elvtársaik : 
löletes rongynak. Pedig ők is, fiaik is, ezen lobogó alatt 
esküsznek tői a haza védelmére, ez a lobogó- tehát szent 
kell, lrogy legyen nekik. I)e azért elég vakmerőck azt 
állítani magukról, hogy ők is jó  hazafiak! Pedig nincs 
köztük és az amerikai Rovnyánek között más kiilömb- 
ség, mint az, hogy idehaza maradtak, amazok pedig j 
idegenben áltatják a világot.

Az említett lap „A tiltok és a magyar rongy“ czim 
alatt azt Írja, hogy ..z állati vadságot is felülmúlja az. j 
éles támadás, melyet a magyar sajtó intéz a tótok ellen, 
hogy ők Clovelandban és Ncw-Yorkban a magyar zászló i 
ügyében megrontották a magyarok örömét. A lótok ne
vetnek a ktityafejii mongolok támadásai föleit, de a ma
gyarokkal szemben a tótoknak is van védöfogyvérük és 
ez az ö szavuknak éles igazsága. Ezzel harczolunk 
úgy mond — s nem fogunk megszűnni harczolni, hogy 
az egész müveit, világnak bemutassuk azt a magyar 
szabadságot, azt a magyar lovagias nemzetet. Meglátják 
majd a mi polgártársaink, micsoda szédelgők, micsoda

nyomorult teremtmények a mi elleneseink, Mi magunknak 
egy fegyvert hagyunk meg azok ellen, akik szívják a 
mi vérünket, akik a mi kövérségünkön élnek, akik verej
tékünkből gazdagodnak, s ez a teljes ignorálásnak, meg
vetésnek fegyvere. Semmiféle bű őszinte tót lélek nem 
lépi ál a tót renegátnak vagy nyílt magyarnak küszöbét, 
hogy vel(! kereskedjen. Minden ronogátot és magyart 
bojkotálni fog minden fajához hú tót, és nem megyen 
hozzá, legyen az vendéglős, fűszeres, mészáros, jegyző, 
bank- és hajú-jegy Ügynök vagy bárminő kereskedő vagy 
iparos, aki magasztalja a magyar zászlót, vagy a lator 
Kossuthot. Testvérek, éljünk ezen fegyverrel nyíltan és 
bátran s meglátjátok, mint hagyja el a kevélység ások 
büszke hazafit, mint liiil le az ő lelkesedésük ! Temes
sük el őket. élvo az ilyen csőcseléket és éreztessük velük, 
hogy a nadályok nem fognak bízni vérünkön s emellett 
sértegetik szent érzelmeinket s kinevetik magasztos tö
rekvéseinket. Tót egyletek ! kivétel nélkül utasítsátok 
ez érlelőmben tagjaitokat, hogy bátran éljenek ezen 
fegyverekkel nemzetünk yyilkosaival s meggyaldzóival 
szemben. Ha pedig a rongy bevonul városotokba, igno- 
ráljátok teljesen s éreztessék a városi hatóságokkal s 
politikusokkal, hogy bárminő ilyen komédiában való 
részvétel annyit jelent, mint kihívni a bojkotot a tót párt 
részéről és hogy a töt szavazatok egyöntetűen fognak 
leadatni minden olyan jelölt ellen, a ki jelenlétével ün
nepelni ment. a magyar ronyyotvagy Kossuth törzsvezért.u

Íme, mi lesz a hernyóból! Az a tót mtcsodás, 
aki itthon folytonos „prosim pont/.eno" között szinte föld 
alá igyekszik sülyedni nagy szerénységében és alázatos
ságában a magyar emberelőit, amint odaát van. tenge
ren túl, csakhamar kivedlik e szerénységből és kutya fejti 
mongolnak csúfolja . . . . , lobogóját pedig rongynak.

De azért ne higyllk azt, hogy ez a vélemény az 
amerikai tótoknak is véleménye Van olt valami „Tót 
nemzeti (V) egylet" és egy „Zsivcna" nevű nögylct, 
ezekben szövi — csengő dollárokért — egy pár tótocska 
azokat a nagy rátörő terveket, amiken csak nevetni lehet 
Egynéhány embernek a kenyérkeresete, s elvégre csak 
kell, hogy még oz emberek között is akadjanak 
mindenféle, paraziták, a z  imént reprodukált ujságközle- 
mény végsoraiból is kilátszik e hősök törekvéseinek fö- 
emoltyüje, amelyről Wcisz amerikai konzul is megemlé
kezett keesporti beszédében, amikor ezeket mondotta :

„Csak a napokban voltunk tanúi egy tót egylet 
ama kísérletének, elhitetni az amerikai néppel, hogy ő

300,000 amerikai tótnak vezetője és parancsolója. Ebből 
a czélból az az ember, kiró a szavaim vonatkoznak, a 
hírlapokhoz és magas kormányhivatalnokoklioz leveleket 
és sürgönyöket intézett, melyek telve, voltak hamis állí
tásokkal azt a zászlót illetőleg, melyet az Országos Nem
zeti Szövetség küldött az amerikai magyaroknak. Meg 
kell tagadnom magamtól az élvezetet, hogy c valótlan 
állítások részletes megvitatásába bocsátkozzam, de ab
ban a tényben, hogy — a magyarellenes tót sajtó sze
rint - -  igen sok tót is menetelt Ncw-Yorkban a magyar 
zászló alatt szeptember 1-én, bizonyítékát látom, hogy 
az amerikai tótoknak legalább egy része, ha nem nagy 
többsége, nem ismeri el a mondott tisztviselőt és egye
sületét vezérének. E tény kellene, hogy leszállítsa a 
maga értékére ez embereknek minden választás előtt 
ismételt dicsekvését, hogy jelentékeny befolyásuk van 
Amerika tót választóira. Valóságban nem rendelkeznek 
valami sok szavazattal, mert az amerikai tótok, akár 
bírnak választói joggal, akár nem, régóta kitudták, mily 
alacsony gondolkozásnak azok a politikai vezérek és 
már jó  idője növekvő gyanakodással figyelik meg Őket. 
Mind több jel vall rá, hogy az amerikai tótok kezdik 

1 fölismerni, kik az ő boss-aik s én nőm kétkedem, hogy 
mielőbb egyesült erővel fogják nyakukról lerázni a va
lódi szabadságnak ez ellenségeit."

Árvamegyei ügyek. A „Nár. Nov. tegnapi vozér- 
czikke restr ospectiv szemlét tart az árvamegyci politi
kai mozgalmak fölött. Ez a szemle beavatott — alsó- 
kubini — kézből származhatik, mert még arról is tud, hogy 
az ottani ultratótok nem szavaztak ugyan bizalmat, a 
néppárttal azon a bizonyos közgyűlésen, de oly maga
viseletét tanúsítottak az illető férfiúval szemben, akinek 
ez a bizalom szólt, amely az fí személyét és politikáját 
jobban magasztalta, mint bármely bizalomszavazás. I úgy
szintén egy másik előkelő megyei tisztviselőnek a lojá
lis viseletét is dicséri ez a czikk, amely Alpáry tanfelü
gyelőt s Horváth szolgaidról támadja, mivel hogy ezek 
az „idegen urak" csinálják most a  megye magyar poli
tikáját. A megye — úgy mond e czikk — engedelmes
kedik ennek a két embernek, mert a tisztviselők fáz
nak azoktól a sovinista ujságlapoktól, amelyekkel 
az a két úr szövetségben áll. — Se időnk, se terünk 
most, hogy ezzel a különös czikkelylyel behatóbban 
foglalkozzunk; mivel azonban oly furcsa, szinte hihetet
len dolgokat állapit meg, amelyek különös világot

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
A Ilákóczy-korszak Turócz- 

megyében.
Irta: Bráz Béla.

(Folytatás.)

Rákóczy figyelőmbe véve a megyének eme. szo
rult helyzetéi, csupán azt követelte, hogy a megyei 
nemesség az előbb közlőit esküt a megyeház termé
ben (in residentia suliim az alispán kezébe tegyék le, 
nyilvános jeléül a meghódolásnak s a Rákóczy iránti 
hűségnek.

Megható ünnepélyes jelenet íolyt le a megyeház 
ősrégi tálai között, a mint sorakozott a megyei nemes
ség a hódoló cskit letételére, 1705. október hó 20-án. 
mint első napon 870, második napon pedig 230 nemes 
tette le a conloederationalis esküt, a z  evangélikus lel
készek, jóllehet hivataluknál fogva lél voltak mentve 
nr országgyűlésen való megjelenéstől, mindazonáltal a 
magyar szabadságra a liüségoskllt lelőtték s Uákoczy- 
nak ünnepélyes hódolatot nyilvánítottak 17<>.». október 
20. Mégpedig: Major l’ál szentilonai, — Hlaslus András 
ivánkafalvi, — Telknniiis Illés szenlmártoni, Nene- 
cius Miklós szuesáni, — Nigrini Márton mossóczi, 
Corvini Mihály stiilmvai. —- Bodrovini dános rnttkai.

Institoris Márton szentandrási, Antoni György szent- 
péteri. — Niclotiiis Samu tótprónai, — Androades J á 
nos thuráni, Záborszky Jakab joszoni lelkészek. 
Hazafias emlékük áldva legyen az utódoknál!*)

A róni. katb. plébánosok nevében Kardoss And
rás föcsperes és szontmihályi plébános kérdést intézett 
az alispánhoz, hogy mily eljárást kövessenek ez ügyben ? 
Mire az alispán a következő választ a d ta : „Suao Reve 
rontiao extra usum ct Domínium Ecclesiarum et proven- 
tuum ac Honorum essent, suas Rcvorentias ad deposi- 
tionom talis jurementi et confooderationom compodi 
neipiiro noc ad candem ohligali essent!“ vagyis, hogy 
a római katli. papok sem az eskü letételre, som a szö
vetkezésre nem szoríthatók, mivel a királyi hűséget 
megtartották, s ennek következtében az egyházak és 
plébániák jövedelmeinek birtoklásától megfosztanak.

Miután a vármegyei státusok a hűséges kitt letelték, 
szükségesnek vélem a szécsényi országgyűlésnek aiticu- 
lusn.it rövid kivonatban közölni, mivel ezeket a megye 
elfogadta.

Articulus I. A inár jelzett cskUforma.
*) Csatlakozunk munkatársunk ezen áldásához! íme egy 

czáfolata a tót nemzetiségi túlzók azon állításának, liogv ez a 
megye mindig lót volt s annak is kell maradnia Kákóczy tö
rekvés- ibon nemcsak a prolejtantismusnak, hanem n magyar 
nemzet (inállósá.-ának és uralmának az eszméje is nyilatkozik 
i eg. s ime Turóczmcgyének evang. papsága ezen eszme zászló
vivőjének Idíségi esküt tett. Mily tm-pe ezekhez képest a szám 
szerint is megfogyott epieonok egy része! Stnrk.

I

Articulus 2. A nemes confoederált státusok tanács
kozván magok minden dolgainak jobb móddal való foly
tatásáról és az által ország constitutiójára is reflexióval 
lévén leccett a Méltóságos Vczérlcö Fejedelem mellé 
lioszonnégy személyből álló bizonyos Sonatust a vagy 
tanácsot az Hazának főbb tagjai közül rendelni és a 
végre annak a nemes statusok által projcctált candida- 
tusok közül való felállítására oö Fejőd ele ínségének 
Authoritást adván az elvégezel huszonnégy számban de
nomináltattak az egyházi praelatus rendek közül méltó
ságos Tolokesy István egri püspök, Tckénttcs Nagos 
Illyés István satnandriai püspök urak. a Mágnások 
avagy úri Rendek közül Méltóságos Grófi’ Székessy Bcr- 
csényi Miklós, Méltóságos Grófi Gliymessy Forgács Si
mon, Mlos Grófi Eszterliázy Antal. Mlos Grófi Rarkóczy 
Forenez, Generális Károlyi Sándor, Grófi Csáky István, 
Generális Esztorházy Dániel és Zay Lörincz urak. A 
nomessi Rend közül Galambos Ferencz, Vay Adáni, 
Kalmanczay István. Jánoky Sigmond, Gytlrky Páll, 
Hortlioti Ferencz, Gerliard György, Soós István, Kajalli 
Páll, Török István, Lapsanszky János, Bcniczky 
László urak.

Az coconomictimnak folytatására pedigli doputál- 
tattak Praescsltl Klobusiczky Forenez, Hadvánszky Já 
nos országit kincse Consorvatora, Krucsay Miklós kassai 
kanonok, Spailmi Gábor nyitrai kanonok, Keczer Sándor, 
Szirmay Péter, Horváth Sigmond, Plattliy Sándor, Szent 
Péteri Imre. Szepossi Páll. Pápai János, Prilcszky Páll,
T f _ ___m  az egyedül elismert kel-

lemos izii t e r m é s z e t e s  
-----  liasliajtészer.
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vetnek az ottani állapotokra, s a czikk az alispánt arra 
szólítja fel, hogy tartson ki híven eddigi álláspontja 
mellett, s ne engedje magát holmi politikai kontárok 
által terrorizáltatni az alispánnak a Kossuth*Unnepcn 
való részvételét is a nevezett két egyén terrorismusának 
tulajdonítja a czikk : reméljük, hogy illetékes helyről 
desavuálni fogják a „Nár. Nov.“ ezen czikkét, mert ae 
a politika, amely a „Nár. Noo. 8 az általa képviselt 
tát nemzetiséiji párt tetszésérti és elismerésével találkozik, 
nem lehet sem magyar, sem hazafias, hanem legjobb 
esetben is — gyanús, ilyen politikát pedig seminó me
gyei kormányzat Magyarországon nem folytathat. -  
Ezen Ügyre még visszatérünk !

A magyar nyelv Csehországban. \ fővárosi saj
tót az a hír járta be, hogy legközelebb behozzák a 
prágai cseh kereskedelmi akadémián a magyar nyelv 
tanítását. A prágai Illas Národa IX: 25: 264. sz. most 
ezt írja: ,.A magyar nyelvet már néhány év óta tanít
ják Prágában, még pedig mindkét cseh főiskolán, az 
egyetemen is s a műegyetemen is s azonkívül a „Cseh- 
szláv kereskedelmi akadémián." A magyar nyelvet ez 
intézetekben Brávek iró és egyetemi rektor tanítja. A 
főiskolákon tartott előadásait mindenki hallgathatja, aki 
magyarul akar megtanulni s a ki beiratkozik. Téves az 
a vélemény, hogy a magyar nyelv nehéz. E téves vé
lemény sokakat elriaszt a magyar nyelvtanulásától, pe
dig kereskedelmi és politikai érintkezéseink szempont
jából reánk csehekre nézve nagyon fontos a magyar 
nyelv tudása. Egy helybeli kereskedelmi évi kurzuson 
most be akarják bizonyítani, hogy alkalmas módon egy 
év alatt is kielégítő eredményt lehet elérni a magyar 
nyelv tanítása körül. S mi annak idején nem felejtjük 
el beszámolni, hogy a kísérlet sikerült-e.“ Nem hisszük 
ugyan, hogy ez a kísérlet valami különösebb sikerrel 
járjon, mert bár nem a legnehezebb nyelvek közé tar
tozik is a  magyar nyelv, arról szó sincs, hogy iskolá
ban egy év alatt elsajátítható legyen ; de regisztráltuk 
ezt a lapvéleményt, hogy inig a csehek szükségesnek 
hasznosnak tartják a magyar nyelv ismeretét, addig a 
mi tót túlzóink kézzel-lábbal hadakoznak ellene.

„Emlékezzünk meg a tótokról I" Ilyen czim alatt 
a prágai Illas Národa czimü cseh lapban a következő 
felhívás jelent meg: „A cseh-szláv egység egyesülete 
valamelyik tót központban, lehetőleg nagy cseh könyv
tárt akar alapítani. A könyvtárnak két irányban lesz 
jelentősége. Mindenekelőtt a kölcsönkönyvtár szerepét 
fogja betölteni. Második sorban az lesz a hivatása, hogy 
bemutassa annak a cseh irodalomnak termékeit, a mely
től a tótok elszakadtak. Aki az említett czclra áldozni 
akar. az küldje el a cseh könyveket a Cseh-szláv egy
ség egyesület irodájába Prágába." A kik pedig netán 
eddig abban a nézetben voltak, hogy a mi jeles munkatár
sunknak Dr. f 'zambel Samunak szakavatott czikksorozata, 
mely lapunkban folyik, nem aktuális, ám elmélkedjenek 
ezen a felhíváson. Ez a felhívás a legmeggyőzőbb bizo-

2 Turócz-Szt.-Márton,

Izdenczy Márthony Fodor László, Palóczy Horváth 
György. SecreUriussúl Oláh Fcrcncz.

Art. 3. A vármegyék által küldendő követekre 
nézve határoztatok, „hogy a n. vármegyék a Mlos Ve
zérlő Fejedelem oldala mellett két-két applicabilis tago
kat és többire IfTjakat választván C'ontinue tárcsának és 
a nemes Vármegyék dolgaira is vigyázhassanak úgy a 
szabad kir. városok is tarthatnak."

Art. 4. A fejedelemnek a scnalussal egyetemben 
auetoritasa leejtd a béke tárgyalásoknál, de tartozik a 
béketárgyalásoknak eldöntését a confoederált nemes 
Statusoknak közdccisiójára ereszteni.

Art. f>. A fejedelemnek a senatorsággal egyetem
ben auctoritás adatik szigorúan eljárni a hanyag várme
gyék vagy engedetlen tisztviselők ellen.

Art. 6. Considcratioban vévén a Confoederált ne
mes statussok a Páter Jezsuitáknak ebben az hazában 
levő Sorsát és állapottá át és először is az országban 
való bejöveteleknek módgyát és fundamentumát tekint
vén, s onnan hogy az Iffiuságnak oktatására s oskolák
nak kormányzására hivattatlak légyen az Hazában, 
nyilván lévén noha azon alkalmatossággal applicáltattak 
vala az corigált Collegiumok Acadcmiák és Seinenáriu- 
mokhoz oly jövedelemre fundatiok a mellyck által az 
említett oktatásnak remiét folytathatták vala. mindazáltal 
döbbeni szándékok ellen magok hasznát több nagyobb 
jövedelmekkel bővíteni igyekezvén, az ausfriai Háznak 
törvénytelen uralkodása állal az tisztelendő Cionistái és 
más Hazában levő régi szerzetesektől maguknak sok 
jószágot eltulajdonítván Praepositurákat Apáturságokaf 
és más több Beneficiumokat elfoglalván másoknak nem 
kevés praojudieiumával s kórjával bírják.

^Folyt köv.)

nyitók arra. hogy a cseh-tőt egység munkássága mind 
nagyobb térre terjed ki. a melyet a kormánynak is 
kötelessége meggátolni és mit legczélszorübben a Dr. 
Czaiubel munkálata alapján tehet meg.

A lefolyt Kossuth Ünnepekről a cseh és lengyel
lapok is megnyilatkoznak. A cseheknek természetesen 
nem tetszik, hogy a magyarság ismételten oly számha- 
vehetö jelét adta hazafias érzelmeinek. Azt engedi sej
tetni, mintha ezzel a magyarság eddigi viszonyait mind 
felbontani törekednék. Elfeledi a cseh atyafi, hogy azok, 
a kik nehány nap előtt Kossuth emlékének áldoztak 
a magyar király védelmére is készen vannak és har- 
czolnak az ő vezérlete alatt utolsó csöpp vérükig. A 
cseh lapok közül a prágai Xárodni Politika, lapja élén 
foglalkozik Kossuth Lajos jelentőségével. Azt mondja, 
hogy Kossuthot a hékületlenség és a forradalom szel
leme vezette tetteiben s hogy ellensége volt az olyan 
államalakulatnak, a milyen Ausztria-Magyarország. Más 
dolgokban azonban sokszor változtatott nézetet, igy a 
nemzetiségi politikában is. A czikkiró, aki Kosuttal nem 
szimpatizál, igy fejezi be czikkelyét: „A legnagyobb 
magyar ünnepe, nem a béko ünnepe: czélja edzeni a 
további küzdelemre. Nem akar senki kezet nyújtani a 
nemzetiségeknek Kossuth szegedi törvényjavaslata ér
telmében. ott a forradalom szellemét ünnepük abból az 
időből, a inig győzedelmeskedett s a inig nem akadta 
ismerni a nemzetiségeket. Senki se lesz oly holló, hogy 
ne lássa, hogy a mostani ünneplés ama szellemet akarja 
erősíteni, a mely abban látja a magyarság és a magyar 
önállóság érdekét, hogy magyarország a birodalmi ta
nácsban képviselt országoktól és királyságoktól távo
lodjék. Az üsszmagyar Kossuth-ünnep jelzi, hogy Ma
gyarország milyen irányban halad s hogy a magyar ál
lam hajóját milyen áram viszi. — A lombergi Dricnnik 
Polski kiemeli, hogy a magyar szabadságharezban len
gyelek is harezoltak s ezt Írja: Apáink, akik ekkor 
Bemmel, Dembinszkivel és Viszocskival a magyar se
regekbe vétették fel magukat, csalódtak. A szabadság 
hajnala csakhamar elhomályosult, s a magyarokat is s 
bennünket is évek hosszú sorára sötétségre kárhoztatott. 
De a magyarokhoz kegyes volt a gondviselés s 18 év 
múltán megkaptak mindent, a mit a szabadságbarezczal 
akartak elérni s a miről Kossuth álmodozott. Hát mi? 
Az évek egymásután múlnak . . . Igaz, hogy a magya
roknak Kossuth után — volt Deák-juk is , . . .  Ezt vár
juk mi, hiába . . .

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

Izgalmas közgyűlés Liptóban.
Liptómegye őszi rendes közgyűlése e hó 6-án és 

7-én folyt le Szmrecsány Arisztid főispán elnüklésc alatt. 
A bizottság tagjai nagy számmal jelentek meg, meri 
ismét szőnyegre került egy fontosabb tárgy, a mely 
vörös* posztó a pánszlávok szemében: Pozsonyvánnegyo 
közönségének, a nemzetiségi törvény módosítása tárgyá
ban megküldött körirata. Egyedüli érdekessége talán ez 
volt a közgyűlésnek, mely 69 szavazattal a néppártiak 
és pánszlávok együttes 2ő szavazata ellenében pártoló
kig elfogadta a pozsonyinegyei áliralot, s elhatározta, 
hogy az országgyűléshez hasonló értelemben föliratot i 

intéz. Olyan dolgok történtek e közgyűlésen, a melyekre 
gondolni sem mertünk: liakovszky Jstrán néppárti képvi
selő, liuzsiák János nemzetiségi párti képviselővel együtt 
szónokolt a pozsonymegyei hazafias átirat ellen, azonban j 
kijelentette, hogy a Ituzsiák indítványát nem leheti ma-1 
gáévá. — („t. i. azt indítványozta, hogy napi rendre 
térjenek ez indítvány fölött.")

Mert, — azt mondja; — vagy van nemzetiségi 
kérdés, vagy nincs! — Ha nincs, akkor a pozsonyiak 
felirata szükség feletti, ha van, — akkor nem elegendő, 
mivel tájékozást nem nyiy't arra nézve, hogy miképpen 
nyilvánul, — annál kevésbbé az eljárás iniucmüscgc 
felől.

Maga részéről külön indítványt nyiyt he azon ké
réssel, hogy a közgyűlés magáévá tegye.

Alapjában véve pedig ügyes kelepcze volt a sza
badelvű párt részére, amit azonban ideje korán észre
vették s igy megmaradtak a pozsonyi felterjesztés mellett.

Hallatlan vakmerőségre vall dr. Sióddá Emil tót 
ügyvéd viselkedése az elnöklő főispánnal szemben, a kit 
rendreutasitani merészelt, mert a szóló beszédjére egv 
izhen nem figyelt, hanem egy biz. taggal néhány szót 
váltott. Ez a dr. Stodola Emil annyira ment még, hogy 
a magyar nemzetről mint „vezérlő nemzetiségről* beszéli, 
meghamisítani akarván ezzel a közjogot, durván meg
sérteni az államalkotó magyar nemzetet.

Dr. Kor Adolf ügyvéd kelt nagy sikerrel a po- 
zsonymegyei átirat védelmére s hazafias kijelentéseinek 
a pánszlávok részéről itt leírhatatlan szitkok lőnek a 
jutalma.

Dr. Burján József a szláv és germán versenyt 
fejtegette s oda lyukadt ki, hogy a magyarok tartsanak 
a szlávok kai. íme tehát kifejezve a nagy szláv egység 
eszméje s csupán az a nevetséges, hogy Burján a tó
tokat is az orosz mellé állítja s igy formálisan megfe
nyegeti vele a magyarokat.

Általános derültséget keltett Dr. Kállay Adolf föl- 
szóllalása, aki egy dohos régi tót levél másolatával ke
zében emelkedett töl helyéről.

Hogy azt mondja, — d nem tudja elolvasni azt a 
levelet, a mi a kezében van (tanuljon meg olvasni, 
tegye a múzeumba), daczára annak, hogy tótul van, — 
s nagyon kár, hogy az az író, akinek szívességéből 
kapta, nincs jelen, mert az bizonyosan elolvasná.

De hát aki ért az olvasásához az látni fogja, hogy 
a Thuránszky család egv tagja irta, — úgy kezdődik 
„Ja Pán od Turich." — A dolog vel.je meg az akart 
lenni, (amit egyáltalán nem mondott el) hogy a magyar 
nemesség Liptóban még 1400-ban is csak tótul beszélt, 
— meg hogy Thurapatak, — nem Thurnpatak, hanem 
Turich.

No hát alaposan fölsült az igen tisztelt történész 
(szerinte) iró, mivelhogy azt nem a Thuránszky család 
egy tagja, — hanem Giskra egy föembero (1400—5 0 öj 
irta a nénjénok és nem a liptói Thurapatnkra, hanem 
a hontinegyoi „Turics“-ra vonatkozik, — amely akkor 
az illető tulajdona volt.

Elhatározta továbbá a közgyűlés, hogy a választási 
törvény revíziója érdekében szintén fölir az országgyű
léshez. úgyszintén a hazai ipar támogatása érdekében 
is. Megszavazott a hiányt szenvedő megyei alapok czél- 
ja ira  2o/0-os megyei pótadót s a közigazgatási bizott
ságban megürült helyre tagul beválasztotta Póttornyai 
Miklós földbirtokost. Ezek voltak nevezetesebb tárgyai 
a közgyűlésnek, mely két napi tanácskozás után 
véget ért.

A magyar imperialisinusról.
A „Nár. Nov." gúnyosan találgatja, hogy alighanem 

Konstantinápolyi” tervezik ezt. az impcralismust kiterjesz
teni. mert ime olyan parlamenti épületei állítottak Budapesten 
sok millió korona árán, amelyhez képest az angol, a fran- 
czia, a nagynéniét, a washingtoni országházak számításba is 
alig jöhetnek. Még Diokletián császár sein állított ilyen 
épületet a zúgó Adria partján, amelyben az „Ezer egy 
éj" fantasztikus alkotásait az alattvalók véres adógarasai 
árán megvalósították. De ebből az impórialismusból aligha 
lesz valaha valami mert a hol még az anyanyelvitől 
is megfosztják az elnyomott, szegény, üldözött népet az 
elemi iskolákban, ott az efféle nagy tervekre legfeljebb 
azt lehet mondani, hogy ; „Sokat akar a szarka, de 
nem birja a farka." Valami magyar ujságezikkre, vagy 
helyesebben mondva, annak talán valamely kiszakított 
s helytelenül magyarázott vagy értett mondatára alapítja 
ez a tót lap ezt az elmcfufctatását, amelyben persze az 
adózó nép „véres garasai" képezik a fömotivuinot. A 
„N. N.“ ugyanis éppoly jól tudja, mint akár Széli, akár 
pedig az utolsó infantorisla önkéntes, hogy sem a ma-' 
gyár kormány, sem a magyar nemzet világ uralmáról, 
Konstantinápolyig terjedő impcralismusrúl még csak nem 
is álmodik ; hanem igenis arra törekszik politikánk, hogy 
kereskedelmünk, iparunk ott, a hol erre legalkalmasabb 
a talaj: a Keleten, a Balkánon lábát megvesse, s az itt 
lakó népeket ezen a réven hatalmi körünkbe, közgaz
dasági érdekeink körébe bevonjuk. Igeu, erről álmodunk 
már 1867 óta, s ezt az álmunkat Isten segítségével 
meg is fogjuk valósítani, mert e tekintetben már orszá
gunk földrajzi fekvése is jelöli szerepünket.

De hát, mint 'említők, ebben az elmefuttatásban a 
„véres aáógarasoku képezik a fömolivuiliot. Hadd tudja 
meg az a liptói, árvái, luróczi, temesvári stb. tót atyafi, 
hogy a véres verejtékével szerzett garasain, építettek 
maguknak a magyarok a mesék országába illő palotát, 
aininö még sehol sincs és soha nem is volt, csak azért, 
hogy vele a világnak imponáljanak, holott pediglen úgy 
áll a dolgúk, hogy: „hinten niclits und vorne niclils!" 
Ez az, amit a „N. N.“ demonstrálni akart, s persze egy 
jó adag sárga irigység is keveredett ahlm a tintába, 
amelylyel ezt a ezikket írták. Húrban, a „N. N." munka
társa és helyettes szerkesztője ugyanis, amint tudjuk, 
nemrég ugyan fitymáló hangon szólt a magyar főváros
ról és épületeiről, amelyek közölt monumentális mii alig 
akad. most pedig ily világcsodáról kell beszámolnia a 
„N. N.“-nak. I’edig hál úgy állana a dolog logikusan, 
hogy, ha lliirhannak tényleg igaza volna a monumentá
lis épületek hiánya kérdésében, a nemzetnek minden 
áron azon k»41 hogy igyekezzék, hogy elmaradottságun
kat a tekintetben is kipótolja. S azután miisok is járlak 
ám a külföldön, a kik tudják, hogy olt nemcsak egy



41. Beám. Turócz-Szent-Miírton

parlamenti épület, liánéin egy-cgy városháza, vasúti pú- szószéke Farkas István tanár torvei szerint Babusnik Droyfus zsidó vallásu. hanoin mórt, minden igazságnak 
lyaudvar kerül olykor annyiba, mint a  magyar parlamentit művezető felügyelete alatt a znióváratjai állami mtlfuragó előbb vagy utóbb győznie kell. Ez volt a Zola hite, e 
ly épülete. Leipzigben Jd. most építenek uj pályaudvart, iskolában készült. A rendezés érdeme pedig I’ittner meggyőződésért küzdött, ez tette őt mint embert nagygyá, 
amelynek költsége 30 millió márkába (3ti millió korona) turcseki községi bíróé meg Plotrich János állami iskolai 
van előirányozva, amely tehát többe kerül, mint a mi igazgatóé.
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parlamentünk. Azután pedig ezt a mi uj palotánkat és 
büszkeségünket nem a nagyzási hóbort teremtette,

a legnagyobbak között. Persze, a kik még az északi 
sarkról csak a „crucifigié*M üvöltonék Dreyfus főjére,

Lahner Györgynek a tizenhárom aradi vértanú csak azért, mivel zsidó (tehát eo ipso bűnös), azok az 
ígyikének szobrát, melyet Turóczvármogyo hazafias kü- igazság diadalának nem tudnak örülni, ami azonban 

mert bár nem tagadható, hogy némi fényűzés, a mely zönségo ezelőtt két esztendővel szülő helyén, Neczpálon mitsein von le a diadal fényéből, mert a Nap akkor is 
a magyar fajnak egyik jellemvonása, megnyilatkozik emelt október hó 6-á» ismét felkeresték'a község lakói, ragyog, ha a vakondok gilisztákra vadászik nyirkos 
benne, tagadhatatlan az is, hogy a kormányunknak, kikhez Reindl István ncczpáli körjegyző intézett otthonában.
törvényhozó testületünknek egyéb czéljal is voltak vele, hazaszeretetre buzdító beszédet és méltányolta a vér- — Betörés. Blatniczán a báró Prónay-féle birtok 
amiket lohetotlon fel nem ismerni, ha az ember tárgyi- ,am|i halált szenvedett hős tábornoknak emlékét. Majd irodája hatalmas vasajtókkal van ellátva, úgy hogy olsö 
lagosan Ítél. A magyar képzőművészetnek is lendületet Albert hazafias költeményt szavalt. Ugyancsak pillanatban majdnem lehetetlennek látszik, hogy azt
óhajtottak adni őzzel az épülettel, amely nagyon is rá- megjelentek Neczpálon a znióváraljai állami tanítóké- betörni lehetne. És ezt mégis megcsolckedte, még pe- 
szorult erre a támogatásra, s tekintve, hogy azok a Poss<lo növendékeinek küldöttei Pdrvy Endre tanár veze- dig egyetlen ember. Múlt héten szombaton éjjel 12 óra 
milliók, amiket az épületre fordítottak, sok éven át egész ^'so atatt ás kegyeletük jeléül koszorút tettek le Lali- felé az egyik urasági kocsis világosságot vett észre az 
sereg művészt, iparost, munkást foglalkoztattak, nekik ner szobrára. — A zniói áll. tanítóképző intézet is ke- irodában. Rosszat sejtve oda lopódzott és benn egy 
kenyeret biztosítottak, az ország pedig oly művészeti gyclettcl ülte meg az okt. 6 iki gyásznapot. Az intézoti fehér kalapos, fekete bajuszu embert látott motozni, 
kincsnek jutott birtokába, amely nemcsak díszére válik énekkar hővezetője után Gregorovits László, IV-ed éves Azonnal felkeltette a cselédséget meg a tisztartót, akik 
fővárosunknak, hanem számos idegent is vonzott s von- növendék méltatta a nap jelentőségét, majd Szánthó az irodához siettek. A betörő azonban neszét vetto a 
zeni fog ezután is hozzánk: az a tőke, amelyet e kin- Î Aszló szavalta cl Saskeüy Béla int. növendéknek ez támadásnak és a konyhában levő padlás feljárón a pad-

orkülcsileg és alkalomra Írott lendületes költeményét. lásra, onnan pedig a padlás ablakát kitörve a szomszéd-
s ha a „N. N.“ ! ~~ Összejövetelek stubnyafürdőn. A múlt vasár- padlás fedelére mászott; innen pedig leugrott és a sötét

nem a Hradsin, a Kreml és a Télipalota tájékán járatná nal,ra StubnyafUrdőro összehívott értekezletre a meghi- éjjelben elmenekült. A csendörség erősön nyomozza a 
fantáziáját, hanem szépecskén itthon maradna s szép vo,ta*i majdnem valamennyien megjelentek, a mi annak tettest, de eddig még nem sikerült kézrekeriteni. Maga 
fővárosunkban kalandozna . . mennyi szépet, jót, 
tudna arról is mesélni olvasóinak, s mennyivel más. kel
lemesebb érzéseket keltene föl bennük

esünk meg alkotásába belefektettünk, 
anyagilag jól fog kamatozni a nemzetnek,

dicsőt tanúsága, hogy az összejövetelok társadalmi szükségle- az eset, hozzáadva a poleriekai utonállást, melyről la
tot képeznek. Zorkóczy Tivadar főszolgabíró melegen púnk más helyén adunk hirt, megdöbbentő, mert ilyen 
üdvözölte a megjelenteket, fejtegette az eddigi látoga- esetek nálunk a legritkábbak közé tartoztak. Reméljük 

De hát a program ija egészen más, s erről nem tottságnak örvendett összejövetelek szükségét. A jelen- azonban, hogy csendőrségünknek sikerülni fog a meg
tehet a mi szép fővárosunk, valamint uj dísze : a parla
menti épület som.

H Í R E I N K .
Király ő felségének névnapja alkalmából Znió- 

váralján is ünnepélyes istentisztelet tartatott az iskolák 
s hivatalok részvételével. A tanítóképző intézet ifjusá

bban állapodtak meg, hogy vasár- rendült közbiztonságot helyreállítani, 
fürdő épületben összejönnek. Braun

levők egyhangúin
naponkint délután a fürdő épületben összejönnek. Braun -- Bíráló választmányi ülés lesz kedden f. hó 
bérlő pedig biztosította az értekezletet, hogy nemcsak 14-én délelőtt, a melyen Fábri József, Perl Henrik és 
pontos és szolid kiszolgálásról fog gondoskodni, de in- 'Starke József a legtöbb adót fizető vármegyei bizottsági 
tézkodik, hogy a téli idény alatt vasárnap délutánonkint, tagok közé kérik magukat felvétetni. Ezen a gyűlésen 
a fürdők is fíitve legyenek, hogy a fürödni óhajtó látó- j  fog tárgyaltatni Czapkó József felfolyamodása az igazoló 
gatók ebbeli igényeit is kielégíthesse. Már ezen első választmány azon határozata ellen, a melylyel a znió-
isszejövctel alkalmával is sok és messzoható tervek ke
rültek megbeszélés alá, a melyek mind a körül forog-

ének- és zenekarával szerepelt Diliért Ferenci tanár ve- lllk |,ogJ. ,„iként |e|ietne & kellene tartós mozgalmat 
zetése alatt. Az első zenés mise kitünően sikerült. Tu- 
rócz-Szent-Mártónban az állami felsőkereskedelmi és pol
gári iskolák növendékei 
tartott alkalmi beszédet.

előtt Boldis Ignác/, 
— Az elemi iskola >

ndita: 
pontnak

•ra, hogy Stubnyafürdőhek. mint járási küz- 
atása és jelentősége kidomboritassék. Kivána-

váraljai kerületben a múlt évben megtartott bizottsági 
választást megsemmisítette.

— Uj kórházi gondnoknő. A Liebhartné elhuny
téval megüresedett megyei kórházi gondnoknői állásra 
Ozv. Lehotzky Vilmosné neveztetett ki és mint halijuk.

igazgató tus lenne tehát, hogy ezeken az összejöveteleken necsak ezen állomását már legközelebb el is foglalja.
kisded- — A legújabb pánszláv mártír. Válások Pál, po-lúrócziak, de a körmöczbányaiak is részt vegyenek, 

óvoda tantestülete szintén igen sikerült ünnepséget ren- mert Stubnyaftlrdőnek tollenditése kölcsönös érdek. A zsonyi ügyvédet, az ismert pánszláv agitátort a nyitrai 
dezett, a melyen Riszncr József igazgató méltatta a nap -élj i«l̂ )|>en néhány nagyobb összejövetelt is terveznek, j kir. törvényszék magán okirat hamisításért hat hónapi

olyanokat, a melyeken a hölgyek is szórakozást fognak) fogházra Ítélte. Ezen pörbül kifolyólag felebbezésében 
találni. Ezekre a vasárnapi összejüvetolekre meghívók ' Mázoly kir. táblai biró ellen olyan gyanúsításokat en
nem küldetnek. Mindenki szívesen látott vendég, a k i ' gedett meg magának, a melyek miatt újra bíróság
hazafias szellemű emberek között jól találja magát. Az elé került, mely a múlt héten újabb három havi fog-
első összejövetel ma délután tartatik meg, 
Turócz-.Szent-Mártonból is többen készülnek.

melyre házra és pénzbüntetésre ítélte rágalmazásért.
— A ozellulose gyár építését a kerületi iparfel

jelentőségét, a tanulók pedig alkalmi dalokat és verse
ket adtak elő.

— Templomszentelés Alsó-Turoseken. Alsó-Tur- 
eseken, ebben a német ajkú, de hazafias szellemű köz
ségben kegyeletes és magasztos ünnepségnek voltunk 
tanúi, a f. hó 6-án történt templomszentelés alkalmából.
A község lakói már vasárnap tanácskoztak az ünnepség 
módozatai felől és valóban ügyesen rendezkedtek, mert 
daczára a kellemetlen időjárásnak, mely számításaikat 
megzavarta, mégis oly példás rendet és összhangot ta
láltunk, minden irányban, mely a rendezőknek dicsé
retére válik. Már kora reggel mozsár durrogás keltette 
fid a község lakóit, a tűzoltóság is díszben vonult ki 
vasút állomáshoz a vendégek fogadására, majd fehérbe 
öltözött koszorús leányok f«nyő gályákból font koszorú
val övezték körül a templomot, a melynek környékét sok U|ésckl.e szóló kisorsolást. Turóczból a következők sor- Transzválba csábítják a hiszékeny népet. Nemrég a

adtattak ki: Beniczky Aladár földbirtokos, Dr. Beniczky liptószentmiklósi szolgabirói hivatalban mintegy 20 mun - 
Akos megyei főjegyző és Dávid János várnagy.

— Vármegyei közgyűlés. Turóczvármcgye tör- ügyelő megvizsgálván kifogásolta az építési állványokat, 
vényhatósági bizottsága f. hó ló-én tartja meg őszi köz- a melynek alapján Újhelyi Attila főszolgabíró és Borbély 
gyűlését. Ezt megelőzőleg az állandó választmány már Kálmán főmérnök intézkedtek, hogy az állványok meg- 
f. hó 6-án tartott gyűlést, a melyen a közgyűlés tár- erősittessenek. Mint halljuk, a vállalkozó ennek a kü- 
gyait megbeszélte. A pozsonyi átirat tárgyában, mely a telességének már megfelelt.
nemzetiségi törvény módosítását sürgeti, az állandó vá
lasztmány Lzt javasolja, hogy pártolólag fogadtassák.

Llptóból Transzválba. Néma mi klicsinyi Chro- 
metz Andrásunkról van szó. a kiről különben hónapok

száz ember vette körül. Ott volt nemcsak Alsó-Turcsck ap
raja, nagyja, de a szomszédos községek lakói is osztoz
tak az alsó turcsckiek Örömében. A templom felszentelés 
ü n n e p s é g e  megható módon folyt le. a  harangok zúgá
sára megjelent a püspöki megbízott Datel János espe
res és nyolez más pap segédletével felszentelte a nepo- 
muki szent János tiszteletére épült templomot. Ennek

Esküdtek kisorsolása, a  besztcrczebányai kir. óta nem kaptunk hirt, hanem arról, hogy a kivándorlási 
törvényszéknél már megejtették a f. évi november havi j ügynökök most már nemcsak Amerikába, hanem Afrikába,

Transzválba csábítják a hiszékeny népet. Nemrég a 
liptószentmiklósi szolgabirói hivatalban mintegy 20 mun
kás jelent meg, hogy útlevelet nyerjenek. A munkások 

Személyi bír. Lapunk főmunkatársa Bánfi Já- azt móndják, hogy Szkladeni Antal liptószentmiklósi 
nos ipariskolai igazgató, az iparos tanoncz oktatás ta- j illetőségi rózsahegyi lakos biztatta fel őket, hogy Tran-

mult héten néhány napot Bécs- szválba vándoroljanak ki és hogy a király mindegyi
küknek ott 10 hold földel ajándékoz. Ilyen és ehhez

nulinányozása végett 
ben töltött.

-  Bimbó hullás. Dr. Láng Ernő turóezszentmár- liason|ó hazugságokkal vezetik félre a hiszékeny népet, 
megtörténte után a templomba vonult, a ki befért, de toni kir. járásbirónak hat hónapos kis leánya, Magduska, i A szolgabiró nyomban intézkedett Szkladeni elfogatása 
nagyon sokan ki is szorultak. Az ünnepélyes nagy f. hó 9-én elhunyt. A kis halottat a közönség nagy jránt, őt a szökés gyanúja miatt előzetes letartóztatásba

szvéto mellett pénteken délután temették el.
— Ellenőrzési szemlék voltak Turócz-Szont-Már-

akhan nlékozettmise elölt Datel esporcs szép szava 
meg a hivek buzgóságáról, a kik saját filléreikből épí
tették fill a 28.000 koronába került templomot. Majd ionban f. hó 4-én és 
a hitközség által adott ebédre gyűltek egybe a vendé
gek, a mely alkalommal több fel köszöntőt mondottak 
Datel püspöki megbízott a pápára és a magyar királyra, 
majd az egyházmegye hazafias püspökére Rimcly bősz

7-én, mely alkalomul; 
alá is került.

mondja .
tercicbánvai iittsiiflkre. Bércei Gyula kir. Dinfolll^yi'Wí cgyUgyU islcnkároinlúnnk bélyegeitől) a ita z  Ünneplést,

. . 1 1  r/ I I* II .... .. I 1. ttl 1 ti,. I! 4 1 Hnn... I..., ....... il IK.'l
ifj. Justli György főispánra és Justli Fcrenez képviselőre, 
a ki akadályozva lévén a megjelenésben, igen meleg 
hangú táviratban üdvözölte a községet. Majd a római 
katholikus klérus nagy érdemeiről emlékezett meg és 
a jelenlevő egyházi férfiakat éltette. Datel püspöki meg
bízott Bereez kir. tanfelügyelőre. Holhay Lajos, Zor
kóczy főszolgabíróra és Erdődv főerdészre, Lanko jános
hegyi administrátor Datol esperesre, Burka gyetvai lel
kész pedig az alsó-turcsekiokre emelte poharát. A 
kedélyes közös ebédnek csak az esti órákban lelt vége. 
a mikor a vendégek azzal a tudattal vettek búcsút 
Alsó-Turesektöl, hogy itt a vallásosság cs hazafiság 
egyesül a lakosság leik ülőiében. Meg kell még külön is 
emlékeznünk, hogy a templom a gyönyörű oltára és

helyozto és az eljárást ellene megindította.
. . . . .  — ÜJ lap Turócz-Szent-Mártonban. Úgy halljuk,

"  r n’ ,S' “bn>?fl,rd«" * W n e .  , Steiner Samu bankhivatalnok és li«hm Albert a 
mai imntogy 1;) egyen felülvizsgálat

„Magyar Nyomda*' művezetője, „tclYideki Lapertesitö
_ „  . . e.zimen kőnvomatos kiadásra vállalkoztak, a melynek azZollsmus‘• jelszó alatt lusztorikus kankammk • , . . .  , 4 J e . .

„ i iái lenne a rendeltetése, hogv a tóvárosi lapokat a folvi-helybeli tót lap (ugyanaz, a mely Jókait . . f* , , t #4 „ , . ,
................ deki pánszláv mozgalmakról értesítse. Ennek a laptudó-

sitónak három száma már meg is jelent.
— Utón áll ók Korda József ábrahámfalvi lakos

melyben Zola Emil, az elköltözött nagy franczia iró 
hazájában temetése alkalmával részesült. Ilát a Zola
Emil irói nagyságáról Francziorországban is vitatkoznak rokonait látogatta meg Mosóczon és onnan csak késő 
s vitatkozni lehet az ö natualismusának jogos vagy jo- éjjel indult hazafelé, l’olorieka közelében két ismeretlen 
gosi.lt szerepléséről is. Nem lehet azonban vitatkozni utjokat állta és egyenesen a kocsin ülők Ütlegeléséhez 
azon elévülhetetlen érdemről, a melyet a Droyfus ügyben fogtak. Azonban a mire Kordáék az ijedségből maguk- 
szerzett és a n.elvet persze az elfogult antisomitismus hoz tértek, a két ismeretlen a korom sötétben elillant, 
méltányolni nem tud. Zola miisom törődve neve népszó- -  A gyujtogatót keresik. A gyakori tüzesetek 
rüscgével bátran síkra szállt a szerinte ártatlanul elítéli mégis megindították Turócz-Szont-Márton elöljáróságát. 
Dreyfusérl az igazságtalanul Ítélő törvényszéket is ki- mert mint nekünk újságolják -  ha ugyan igaz -  200 
mélctlenül megtámadta, súlyos büntetésben is részesült korona jutalomdijat adnak annak aki a gyii.jtogatónak 
ezért, de az igámig mellől nem tágított. S ez az igazság nyomára vezet. A sokféle módozat között ez is egyike
végre is, az antisemiU 
nére is győzött és gyös

rikkancsok éktelen zsivaja elle- azoknak, a íelyek esetleg megszabadiihatják a lakos-
i fog végképen, nnniazért, mivel ságot a folytonos izgalmaktól.



Turócz-Szt. Márton,

„Eudovc Novinv* legújabb daklri- <lp» <»ás ‘■'iini valót. Mimién esetre oredoli gusztusa van jó. lm iólinolegitik. R. J. Heszterczebanya Semm 
s i(.v. ' liW7Í .in_„A ennek az építő mesternek, a  ki ilyen módon megtakn- Tudósítóinkat kérjük, hogy. ha csak levelező-lapon i

' ’ ‘ ‘ , ‘ . <á Htja a szakácsnő költségeit. nól sűrűbben szíveskedjenek értesíteni a legcsekély
111*1!* tinin inni, luui.|. .............. 1 . 1

Magyarország nem magyar állam.
hely bon megjelent) 
nája, — s/ít nem is 
a tót próféta, a ki, úgy látszik, nem elégelte meg. hogy 
fegyelmi úton tanítói nyugdijától megfosztották s érzé
keny rendbírsággal is sújtották, liánom még a kir 
Mgyészszel is meg akar közelebbről ismerkedni. Mert 
ugyan micsodás állam ez a Magyarország, ha nem ma
gyar? Talán csak nem iktatták még törvénybe a túr.-

F e l v i d é k i  II i r a <1 ó
sen eszik. így nyersen élvezi a búst,

1902. október 12. 41. szilin.

költségeit.
Miről lehet megismerni

főzeléket és min- esetekben közölhetünk, mert azt tartjuk, hogy csak a káposzta 
R. J. Heszterczobánya. Semmi nesz y

de meri- 
legcsekélyebb jelen

az eredeti RÉTIIY- '"Ségünek látszó napi •■xeményckröl is. valamint az időjárás 
.... . , ,  ról, a vetések állásáról slb. Lapunkra s annak olvasóira nézvilé o nemétől -ezukorká! V Arról, hogy az eredeti ezukorka '... , .. , ... , ,1 . • i i i i  minden értékéé, a mi a felvidéken történik. Hírrovatunkat
soha sincs bádogdobozban, liánom kék papirdobozban s Bcnné| érdekesebbé óhajtjuk tenni, 
minden doboz a készítő: RÉTIIY MÉLA nevét viseli, 
miért is világosan KÉTHY-féle péniototü-ozukorkát tessék 
kérni.

Felelős szerkesztő : IK e rerz  u la .  
Kőmunkatárs: I liin  11 J iin o h ,

szent-mártoni tót parlamentben Dula Máiénak azt a köz- . „  «  . «  .. r .

f f  l"'!41; '-5 7 -  *«'•>. !"> « -  « » *
1 o torszag f  Egyébként tanítói nyugdijától való megfősz- családban már több mint 34 év óta mindig készletben * . ■ . . . _ -  ■
tatását is igazságtalanságnak mondja a „L. X.“ szer- van. Hátfájás, csipdfájdalom, fejfájás, köszvénv, esítznál H C H I  él 21X11 őLl£ U O ÍO ^clC L ll
kesztöjc; vele a nvolez kiskorú gyermek apjával — stb.nél a Horgony-Pain-Kxpollorrel való bodörzsülések Hc(í6ny °
* B J -  raon.1 . .... '  bánt olv kiinyBrtllrtcsen a kvízig. í'i'ndiK fAjdaloincsillapitó Hatást Idéztek el«, síit járvány-

kornál, minő: a kolera es hanyólias-folyas, az altestnek 
Pain-Expellerrol való bodürzsölése mindig igen hasznos-bizottság. mint annak idején a fegyelmi vizsgálat alatt 

állott megyei tisztviselőkkel, akiknek ügyéből lólvólag

TOVÖLGYI TITUSZ

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
580 oldal terjedelem.

nnk bizonyult. Ezen kittlnő háziszer jó eredményűvel 
a belügyminiszter arról szerzett meggyőződést, hogy ez használtatott az influenza ellen is és HÓ f., I k. 40 (. 
a legrosszabb megyéje neki. Igazán jellemző (elfogás! és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, de 

Lopás. Korán kezdik az idén s aligha nem bevásárlás alkalmával minding határozottan . „Kichtcr-lélc 
czigáiiyuk voltak. « kik 8,v. Ilnumunkynétál folicrnn- ...Il9 vgonj-.Paiii Kx|.ollert“ vagy „IHolitor-félo Hogony- 
niüt, burgonyát, fejszét s más egyebet loptak.

— Izgága szolga volt Lakatos Sándor a rnítkai 
főműhelyben, a hol része*' tVivfll nóloínv l’<« liclil.vutóiul OlVftSÓIllk hgyOllDÓbö.

Eliot György. MIDDLEMARCH. Regény.
Angol eredetiből fordította : Csukássy József.

Kiadta a „Kisfaludy Társaság *.

4 kötet ára 8  frt helyett 3 frt 40 kr.

fővel néhány feljebbvalóját, 
mire

A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.
Lliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár

JnimonP* et tessék kérni és a „Horgony" védjegyre 
ügyelni kell.

, . .„'Imáim Mór gyógy- . .... .... ............. ......... .......................
szerész gyógytárában Ruttkán kaphatók igen előnyös nya ó 8,y'j°» hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja v:i 

de mást is agyonlövéssel fenyegetett, mire a szolgálat- 4rílk mellett :' szájvíz, kis palackja 1 K. 10 f.; valódi 
ból elbocsátották. J epe mandula korpa szappan; szeplő elleni arckcnöcs

Időjárás. Szeptember havában hideg éjszakák liiganykészitmény nélkül, továbbá igen szép s linóm 
jártak, a nappalok elég melegek voltak, tarlós derült málnaszörp, kilogrammja 1 K. 00 f. E készitményekfc, 
idő uralkodott, többnyire északi széllel. A termények mint nevezett gyógyszerész saját készítményeire, s 
többnyire be vannak takarítva, gumósak silányak, be- mint olyanokra, a melyek az egészségügyi követel- 
lyenkint kielégítők. Az állattenyésztés jó, a méhészet { vényekre való tekintettel készületnek, — felhívjuk 
rosszul áll. Helycnkint a mezei egerek elszaporodásáról t. olvasóközönségünk figyelmét. Megrendeléseket lég- 
panaszkodnak, a mely bajnak az e héten beállt esőzé- célszerűbb közvetlenül eszközölni. A megrendelt cikkek 
sek remélhetőleg véget lógnak vetni. azonnal szállíttatnak s a megrendelő érdekei szem előtt

— Kiutasították a faluból Mint levelezőnk írja, tartatnak.
Abrahámfnlva község elöljárósága Dércr <4vörgyöt, ki a

Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a 
Ferencz József keserüviz valamennyi hasonló vizet, 
tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél 
fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk
határozottan F e r e n c z  J ó z s e f  keserüvizet. ,rn . . ,... . . . . . . . . .150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamontazerii borítékban

3 frt helyett 65 kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.

- —' A szerény czim engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a
. kötet. Haitim .Miklós, a nagyszerű pub’.iezista letesz az ö szila 

boszantanaK, |,|O(i0r.\r(n Cs olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk

múlt héten ott két helyen gyújtogatott, családostól ki
utasította a községből. Helyesen lelték, az ilyen vesze
delmes embert egyetlen község sem tűrhet meg.

— Czigány karaván. Ez a nyughatatlan vérll 
fajzaf. daezára a százados törekvéseknek, a mclylyel 
megtelepítésüket czélozfák, a mint a példa mutatja tel
jesen kárba veszett, mert ma is éppen úgy vándorolnak 
mint régente. Egy ilyen 30 tagból álló karaván járt a 
molt héten Turócz-Szf.-Mártonban, a hol azonban nem 
találtak szives fogadtatást, mert a mint jöttek úgy el is 
tolonczolták őket hazafelé Pcstmegyébc. De az még nem

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

944 oldal tartalmú 2 vastag dlszkötésben 2 frt.

A SZÖGHAJU t Korditotta: sklGETHY SZALAY K.

Ára 1  frt 2 0  kr. helyett 60 kr.
360 oldal terjedelem.

Nines e regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és 
érdekes cselekményt.

B artlia  M ik l i f :  l l I G B t i i e i

Szerkesztői üenctek.
Klicsiny. A sajtóhibák minket i

bizonyos, bő;
Eredeti gusztus. Azt írja tútprónai levelezőnk, kalom adlán ; sorrendet azonban csak az aktuális tárgyú czik- 

hogy ott egy kömives mester lakik, a ki mindent nyer- kekkel tarthatunk. Másutt megjelent czikneket csak rendkívüli

me<Te határáról nem-e térnek vissza! mil leKyünk '■ Az elfogadott czikkek sorra kerülnek al- hogy fel .....  merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla
‘  ‘ ’ * ’ • • ■ ................ olyan éles, hogy veszedelem annak, ki fele iit.

Kapható lapunk kiadóhivatalában.

I

Turócz-Szent-Mártoni M agyar Nyomda
ftulajd. özv MOSKÓCZ1 FERENCZNÉ.)

két gyorssajtóval, több segédgéppel s a legújabb divatu betűkkel gazdagon felszerelt

h  Ö  \  Y Y \  1 O  M  I I  A
ajánlkozik mindennemű nyomtatványok tiszta, csinos és hibátlan elkészítésére több 

nyelven is, egyszerű és több színben.

Készít minden e szakba vágó munkát u. in.: hírlapokat, folyóiratokat, műveket, báli- 

és lakodalmi meghívókat, körleveleket, számlákat, levélpapírokat és borítékokat stb.

N agy rak tá r községi és ügyvédi kész nyomtatványokból.
Pontos l{iszolgdlds. Szolid drci 1<.

,:ŰT5" Saját könyvkötészet.

Könyu, papír, író és rajzs2er Kereskedés.

8



41. szám. Turocz-Szont-Márton

Gyógg- és asztali gzőlő,
5 kg- nagyszemes édes . . K 3.50 
5 „ asztali kiirtó . . . .  „ 3,—
5 „ Ananas dinnye . . . „ 8.

hermentvo utánvét imdlctl.
1(K) kg. görögdinnye 24.— K alt itten. 

Nagyobb szállítmánynál kulim ajánlatok.

Sárkány József
Gyöngyös.

Mindenkinek ajánilintó
a most 40. kiadást ért I)r. Mllllor orvosi ta- I 
nácsos müve a

■bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér hoküldéso ellenében 

portomentosen küldi
Curt llöfoer, Braunsehweig.

F e l v i d é k i  ül i *  n d ó

bVí?

4 n : ,ia ,*' : w  Unglwáry < 
/----L ász ló .

f ,  y jf  (CiiglídO joo holdas bor 
• / y  orm i s/öloU-lcpcnek. további ,

;: r lyfimólci- es tldKIaiskolájlnak 1 
‘ f  ariegyzekr nieg|clcni hol 5 krajc/ár- 

’  lói lelleie nemei citmelék. a forinttól 'í 
felfele sima es gyökerei iiőlóvesszők,

I továbbá - 1 6 -  18 forinttól lellelé jajéi I 
■ (érméid rendkívül finom ú jb o ro k  kap - 
Ihatok fvcnkisul mindenlele gyümölcsfa- 
\vadonu. akaw eí glcdnsch.a -csemeték t 

j^ T e iié k  á r je g y ié k e t  (borról is)^  
kérni.

1802. október 12.

1 5K0. tksz I8U2.

Ezennel ajánlom a különféle vetőmagvak 
legkiválóbb fajtájait, különösen húzó t és ro-- 
z so t, továbbá takarmányul l<ul<oriczót, l<or» 
pó t, tak a rm á n y lisz te t stb.

Raktáron tartok:

Superíogfat* és fl|OJiiassalakli$zt-
műtrágyát legkiválóbb a téli vetésekhez, igen 
olcsó árakban.

Veszek mindenféle gabonaneinüt és hü
velyes veteinényeket a rendes napi árakon.

Isövvn) /V\ór
gabonakereskedő,

Turócz-Szent-Márton 

U N G H V Á B Y L Á S Z L Ó
(300 HOLDAS SZÓLÖTELEPE, csemege és asztali szőlő, továbbá 

sajáttermésü must és bor eladási helye) 
C Z E G L É D E N .

S Z Ő L Ő T
Piros ÓS fehér saszla rajokban minőség szerint 

Ili krtól 1 8  krig. Moskotály fajokban 2(» kriól 22 krig, 
kiváló asztali fajokban (ezúttal Uportó, K/.crjó, Szil- 
váni, Veltelini. Mézes fehér későbben pedig Kadarka, 
Kövidinka, „Óriás fehér", Slankamcnka stb. fajokból) 
11 krtól 13 krig, kilónként csomagolva és a ezeglédi 
posta vagy vasútállomásig bél-mentesen szállítva. Az 5 
kilós ládáért 12, az 5 kilós fedeles kosárért lf>, a 
10 —15 kilós fedeles és fcdélnélkilli kosárét pedig 25 - 
30 krajezár külön lesz felszámítva. Többen összeállva a 
vasúton való szállítás sokkal olcsóbb, mert 100 kilón
ként távolság szerint, gyorsárítkénl 1—2 frl. Tehát egy 
kiló igen finom válogatott asztali szőlő olt helyben csak 
12—14 krajezárba kerül, mert a kosarakat és a láda 
szétszedett deszkáját 1 —2 krajezár darabonkénti kopás 
dij levonása mellett, bórmentes küldéssel visszafogadom.

Később mustot és ujbort is küldhetők 14 10
forinttól teli ólé. Némi előleg beküldését kérőm; a ki
egészítő összeg utánvétoloztctik.

11 irdetm énv .

B Kr. BO C s o d á l a t o s  B Kr. BB
a hatása az én „Meteor" nevű villamos zseblám
pámnak. A legjobb villamos fény, melyet ilyen 
kis lámpa által elértok. Nélkülözhetetlen zsebbel! 
szerszám mindenkinek. A szolgáltatást soha meg 
nem tagadja. Viharban és szélben mindég nyu
godt, nagyszerű fényi Pompás ajándék. Nagy
sága 10X‘> cm. súlya csak 100 gramm.

Ara t» Kr. 50. 3 drb vételnél pót telop „in
gyen. Két hónapon át képes világítani. A pénz 
olŐlogos beküldése mellett vagy utánvéttől. Ár
jegyzék villamos újdonságokról 30 német fillér 1c- 
vélbélyogokbon. Prospektus ingyen.

S . G ü n sb ercjer
Blelefeld. Turnorstr. 11. a 

Villamossági czikkelnek főelárusitó helye.

P E T Ő  A L B E R T
fakereskedő és vállalkozó 

gőztégla- cserép- alagcső- és kályhagyára
ARa NYOS-MAKOTII.

Ajánlja kiváló minőségű, díszes kivitelű, legjobb 
hírnévnek örvendő I U /. á 11 ó a n y a g b ó I k é s z. II11

Cscrépl<álvpháit
és Magyarországon a legjobb minőségűek közé sorolt. 
el pusztít bal lan

c ila q c ső . é s  fe d é lc se r e p e it ,
mely gyártmányai a pozsonyi mezöt/nz>lnmiyi kin Ilitótom 
ezüst éremmel lettek kitüntetre.

Minták és legolcsóbb árajánlatokkal készséggel szolgai

Valósa község telekkönyvo birtokszabályozás kö
vetkeztében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra: 
az ingatlanokra nézve, a melyekre az Í88l>. XXIX:  az 
1889. XXXVIII. és az 1891.' XVI. t. czikkek a tényle
ges birtoklás tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX. ;. czikkben szabályozott eljárás a Telek-! 

jegyzökönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosíttatott.

Ív/, azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t. ez. lő. 

és 17. tji?-ai alapján ide értve e §§-oknnk az 1889. 
XXXVIII. t. ez. 5. és 0. §-aiban cs az 1891. XVI. t. 
ez. 15. §. ii' pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint 
az 1889. XXXVIlf. t. ez. 7. §-a és az 1891. XVI. t. ez. 
15. £. In pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 
1886. XXIX. t. ez. 22. g-a alapján történt törlések ér
vénytelenségét kimutat hatják, e végből törlési keresetü
ket hat hónap alatt vagyis 1903. évi márezíus lió 4-ik 
napjáig bezárólag a znióváraljai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabbluilő záros batáridő eltelte után indított 
törlési kereset, annak a harmadik személynek a ki idő
köziién nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem 
szolgálhat.

2. hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX.  t. ez. 
Ili. és 18. againak eseteiben, ide értve az. utóbbi §-nak 
az 188!) XXXVili. t. ez. 5. és 6. gg-aihan foglalt ki
egészítéseit is a tényleg* s birtokos tulajdonjogának be
jegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, irás- 
huli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1903. évi 
márczius hó 4-ik napjáig bezárólag a fontnovezett telek
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem 
hosszain!ható záros határidő letelte után, ellenmondásuk 
többé figyelembe vétetni nem fog.

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában lett intézkedések által, nem különben azok, 
a kik az 1. és 2. pont körülírt eseteken kívül az 1892. 
XXIX. t. ez. szerinti eljárás és az ennek folyamán tör
tént bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogai
kat bármely irányban sértve vélik, ide értve a/.ohat is, 
a kik tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII.  t. ez. 
Ili. g-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, 
c tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a 
fcntinegncvczett telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1903. évi márczius hó 4-ik napjáig bezárólag 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
batáridő elmúlta után az átalakításkor közbejött téves 
bevezetésből eredő bárminemű igényeket, jóhiszemű har
madik 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 tá 
madhatják meg.

Kgyútlal figyelmeztetnek azok a felek, kik a hite
lesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át. hogy 
amennyiben azokhoz másolatokat is csatoltak, vagy ilye
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket s fontmeg- 
nevezett telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Znióváralján, 1902. szeptember hó 3-án.

Janovják, kir. aljbiró.

Baleket elleni biztosításokat
a legelőnyösebb feltételek mellett eszközül a

"NEMZETI"
Baleset Biztosító Társaság részére

Moskóczi József
Turóoz-Szent-Mártonbiui.

Újabb haladás t
S W  Szagtalan

MYRA-PASTA
parquct-paűlók kifényesitésérc.

Gebrüder Bisenstádter,
Wien, XVI/2 fénymázgyárából

3.20 1.70 -.90
teljesen szagtalan, olejét vesszük 
tehát az eddigi kellemetlen ter
pentin szagnak, mely különösen 
fe jfá já s b a n  stb. szenvedőkre 
nézve nagyon fontos, 
a parquct-padlónak összehason
líthatatlan szép, elegáns és állandó 
fé.ijv ad és még .« legnagyobb 
területnél is ( 12 Kiló 40 négyzet
méterre csak egyszeri fáradság 
nélküli kefélést igényel, 
minden már meglevő beeresz
tett i lágyíts- vagy más) alapra 
használtatik, a nélkül, hogy a 
régit előbb el kellene távolítani, 
egyszersmind tisztítja a padlót 
az esetleg rajta levő foltoktól.

MYRA-PASTA 

MYRA-PASTA

MYRA-PASTA 
MYRA-PASTA
M V P I i - P i C T / l  -'•vcr"lck‘“ 1"' ré’z6™: a kio,i
I li 1  k i t 1 í  k A  nyék kicsuszamlásaki van zárva.

MYRA-PASTA1 1 1 4 4 4 1 1  4 1 1 1 7  4 1 1  padlóknak is friss fényességet
kölcsönöz.

MYRA-PASTA ‘^ U é íib e n  ''is'légkftünöbb14 ki-
1,4 4 4 4 ,4  4 1 4 1 7  4 1 1  fényesitönek találtatott parquet 

padlók részére.
Próba doboz á 1 , kiló (fehér, világossárga vagy sötét

sárga) egy kétablakos szobának elegendő 90 fillér.

Turócz Szent-Mártonban kapható:

Soltész Lajos fííszerkereskedésében.
Helyben, Fő-út 63. számú házamban egy 

jól berendezett, kényelmes, kisebb, két szobás 
lakás azonnal kiadó. Értekezhetni levélileg 
GAZDIK JÁNOS gyógyszerésznél Körmöcz- 
bányán, esetleg Mitrovszky R. úrnál.

Ajánlok idei legfinomabb m álnaszörpöt 
5 kilós bádog-üveg bérmentve 7 korona, 100 
kilo vételnél exklusive csomagolás 100 kilo 
120 kor. 1000 kilónál 1100 kor. 10,000 kiló
nál 10,500 kor. Csak készpénzfizetés ellené
ben. GAZDIK JÁNOS gyógyszerész Kürmücz- 
bányán.

BRADDON M. E.

B A o y  c e c i b .  Fordította: Zichy Cam. 

Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

TWAIN MARK és WARNER K. D.

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

3 kötet óra 3 frt helyett 1 frt 40 kr.
72ö oldal terjedelem.

láváin Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelek!''; 
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta cl és megvan az Ítélet

Az itt felsorolt müvek, a megjelölt árakban 
utánvét mellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren

delhetők meg.



6 Tui'óez-Szt.Márton, F o l v t d é k i  II i r it *1 ó. 1002. október 1: 41. szám.

A R ic h te r-fó le

LINIMENTUM CAPS. COMP.
H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

egy régi kipróbált Iwziszcr. a mely már több mint 
3:{‘ év óla meghízható Imdörzsölésíil alkahuazt.atik 
kosmnynél. csúznal • meghűléseknél.
Intés. Silány.iM, utánzatok miatt bevásárláskor
-------óvatosak legyünk és csakis orodeti üvegeket
dobozokban .-(..Horgany" vedjegygyel és ajickltf" ezég- 
jegyzéssel fogadjunk el. — N() f.. 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kaphat .
Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e ste n .

R i o  l i t e r  F . A J .  é s  t á r s a ,
18682.03 kir. udvari szállítók. . UL. 

Rudolslndt. . _ ___

Mirigydaganatoknál, görvélynél. angol betegségeknél, bőrkiütéseknél 
köszvéoynél. csűznál, torok es tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő,'sapadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá

nosan kedvelt és sokai használt

ü i a t i u s e n  t  i ; o t l -  -v ü , s -

esu ha-m á j-o la ja t.
A legjob és leghatásosabb csukamájolaj. (iyógycrojéiv nézve fölül
múl ínfűdön hasonló készítményt és ujahh gyógyszert. Ize I<ílíitl*• 
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az ulolsó évi használat ikh. 100000 
üveg) legjobb íiizonyltéka jóságának és kedveltségének. Szamos 
elismerő és köszönő levél. \ra 3 és 6 Kor., utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyelni a 

gyáros czegére: l.t»i»u**<*n gyógyszerész. Bréma. Kapható:
Toperczer Sándor gyógyszertáriban,

Tur.Szt.-Mirtonban.
OOOOOOOOOQÜpOUOOOOOOOOOQOöOOOO | ® á

SSEIFERT JÓZSEF POZSONY, Halászkapu 4. o  1 *o  o oo  „
O'B 
0 " s  
O •:
o  pkiahivdóatalal
O h :
O $ fi
Q  .*».- K .> .  v ;  •/. ■ >:.

ju tán y o s  áron" 
j elfogad |  

lapunk

A j á n l j a .  d . t h . s  r a k t

ugyszinle
| Raitenel k.ik.isni'lloili fegyyerekból

a r a t
l*KI! Kit KIIETI I Kltl’IT  ElitGYES-fólo

O I) IAS X A -F K ű V V1011KI BŐ I.
Oo o
Q  e r e d . e t i  g y á r :
Q  Ezen fegyverek a jelenkor legmeghizlialóhl) és legjobban lövő vadász- Q  
^  fegyverei és kimerítő ieirá'.ii. \ .1 l.i mint számos cinkelő vadászai kedvelő és f S  

hivatásos vadász reléreiicziájával. ng\színién á r j e g y z é k k e l  készséggel m  
szolgálok. J J

O  Cs. és kir. állami áruda által őszi rák magyar íllstnélkllli 1. számú O

Köhögés és rokedtség ellen nincs jobb a 
RÉTHY-féle

p e m e t e f ű  e u f ó r i á d n á l
de vasiriasnai vigyászunk és határozottan 

RÉTHT félét kérjünk, 
mivel sók haszontalan utánzata van.
. Egy doboz ára 60 fillér.

Csak K E T IIY -fé lé  t fogadjunk cl!

I, ii I ö n I c g c s  a e z é  1 c s ő  v ii 
fegyverekből 

á r a k o n .

o  vadászati laivsa >rr:il l,.Iliin liiltúii w-h, tuváliliá szállítok minden fajta O 
Q  kész vadásztöltényeket mindenkor pontosan és frissen töltve, minden káli- Q  
q  berltliüz Ierr.,1 e s 1,11 áron. Q

0  Vadászati, utazási és sport-különlegességek. 0
O  Raját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás O  
0  alkalmából v.-iilászli;:, vereim és vadászeszkiizeini llns választékiján lesznek 0  
0  kiállítva, melyek eladók is. mit is a t. közönség Itocses figyelmébe ajánlok, q

OOO O O O O O O CO O CO O O O O O O O O O O O O Ü O O O
Egyedül valódi angol

B A L Z S A M  Thierry A, gyógyszerésztől

/ 'S S - K / f A ®

Közegészségügyileq megvizsgálva és jóváhagyva
k fels/.crci se a kereskedelmi törvények védjegyoltalm: 

Ezen balzsam belsőleg és külsőlej

i Alléin eebterBalsam
) .ni «l> SoMlojl .«j:t*iiki

zása vagy lefizetés'

alatt áll.
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 hálással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. .Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsüt, kólikát és szakgatásokat. ö. Jótékony hashajtó és vért is/.- 
titn. tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és i !i>1111>x<ii• ja az étvágyat és emésztést. 0. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj
betegségeknél és megszünteti a felböfijgést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rlili, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga 
tást. köszvéuyt, fül faj ást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható ! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kiesi, vagy G dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Ilerczegovinába I kor. GO fillér. Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalvanyo- 

ncllett.

önnek biztos 
najdnen

■ yógyulásra a legrégibb sebeknél is kil.i- 
mindig elkerülheti a fájdalmas opera-Miért szenved ?

cziót vagy amputálást, ha
Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi 

centifolia-lseiiöcséí
használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitesében 
pedig elérhetetlen. \ il-'-d i .-.•ntilöija kcm-tw hns/.naiiatik. a gyermekágxa'-ok n - 
a tejelválasztás akadályainál, meííkeménycdésnél, vörhenvnél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt esontszúiiá: is ; 
ütött, szúrt, lőtt. vágott és roncsolt sebeknél; az idcgentcstek kiválasztásánál, mint iiveg- 
és faszilánk, homok, dara, tövis stb .: mindenféle daganat, kinövés, karbiinkulus, uj 
képződmények, valamint ráknál, körönnnéregnél, köröuidaganatnál, liolyngnál, inem'.stói 
kisebesedett lábaknál, tgett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekw -t..1 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganat-it, fiilbajt és a gyermekek sebesei, s. t 

■ . tku .ir- rsak az ö-szeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomago ni, 
pfistaköltségg.d és s/alüt'ili'véll.-i együtt ő korona ö'l fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok Iminisitványok vételétől és kérem vigyázni /> 
minden tégelyen a e/.ég •. őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada I.. . . ,
legyen.

K két gyógyerejében fcllilmillbatlan szer, soliasem romlik el, ellenben a inéi 
régibb lesz. annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a hideg uem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisinái \ .kát 
vagy eft'élc sokszorosan ajanlt hasonló, de hatástalán szereket használni, melyekért . sak 
Ickfeljchh a pénzt dőltjük ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, meghízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett védjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és czimezni:
Tbiery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Robltsch Sauerbrunn mellett.
Kö/p. raktár Budapesten : Tőrök .1. gyógyszerész. Zágrábban: Mittebaeb .1. és Mécsben: 
Bra.ly < . gyógyszerésznél. Vidéken kapható; Gazdik János gyógyszertárában Körmóczbanyán.
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K i v a l ó  szerencse 
TÖKÖK-nél

Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.

Hat millió koronánál többet nyer
tek nálunk nagyrabecsült vevőink

Az egész világ legesélydúsabb sorájátéka a mi
in. kir szab 'álysorsjátékunk, mely nem
sokára újból kezdetét veszi.
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110,000 sorsjegy- 55,000
lellékelt

PENZNYEREMENYNYEL sorsoltatik k 
az összes sorsjegyek fele nyer a t 
sorsolási jegyzék kimutatása szerint.

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

Az I-síi osztály eredeti sorsjegyeinek terv
szerű betétjei a következők :

egy nyolezad fit .75 vagyiti 1.50 kon
egy negyed 1 , .. 1.50 3 . -  *
egy fél ! - 3. 6.
egy egész . 6. - 12.— „

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

f. év október hó 19-ig
bizalommal hozzánk küldeni.

Török AjsTsa
B  A I V  K .  XX A  Z

Budapest,
Hazánk legnagyobb detail 

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

„ 2. Muzeum-körut 11.
„ 3. Erzsébet-körut 54.

Rendelőiévé! tevágandó . TOKOK A. és TAKSA bankháza Budapest.
szab osztálysorsjáték eredeti sorsek részemre I. oszt. in. kir

i hivatalos tervezettel együtt küldeni.
, iitánvételczni kérem

/(•get korona öS'/.rglicil ; |iost.iut.ilv.inyn>.il kiiltl.ini
i mellékelem hniikjeuyekbcn (bélyegekben)

notn tetsző 
törlendő

Kiailótulajilo özv. Moskóczi Ferencznó Nyom. a ttiróc,/.szőtttiiiiirloni iivianláli ti
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