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Felvidéki Hiradó.
P O L I T I K A I  H E T I  L A P.

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

Egyes szám ára 20 fillér.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turócz.-Szent-Mártonba küldendők.

— Hirdetések legjulányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Tótok és csehek maguk között.

Dr. Czambel Samu nagytudásu munkatár
sunk kimutatta lapunkban megjelent tanulmá
nyában, hogy micsoda ingovány alapra helyez
kedik az u. n. „cseh-tót nemzetegység," de 
azért a „Lúd. Nov.“ serényen tovább poroszkál 
az ö cseh-tót vesszőparipáján, bár Skultéty 
József is, — akire a legjobb vagy legrosz- 
szabb akarattal sem lehet ráfogni, hogy ezt a 
magyarság érdekében teszi, -  ismételten rá
mutatott a „Slov. PohFady“-ban arra a perverz 
cseh-tót barátkozásra. Az ember most már azt 
hinné, hogy ez a barátság legalább is kölcsö
nös és hogy Kálal tanító inegett ott áll az 
egész cseh nemzet szlavofil tömege, minden 
áldozatra készen a kedves tót testvérekért. 
No, nem igy van. Kálal és társai, igaz, el
árasztják ugyan a tótokat olcsó lapokkal, 
brosúrákkal, könyvekkel s mindenféle ponyva
irodalmi termékekkel, de már a drágább, érté
kesebb müveket és lapokat csak pénzért haj
landók ideadni a cseh kiadók és redaktorok, 
még a tót újságoknak, a tót múzeumnak is, 
mert, ami az üzleti szellemet illeti, úgy ezek 
a cseh urak vannak olyan nagymesterek, mint 
a tót túlzók lapjai által olyannyira elhíresztelt 
— kazárok.

A naiv „Lúd. Nov." egy tárczaczikkben 
panaszolja el ezeket a dolgokat, de azért 
továbbad is elvárja olvasóitól, hogy a cseh-tót 
politikai és kultúrái viszonosságért, kölcsö
nösségért lelkesedjék. Pedig hát ez a közön
ség a „Nár. Nov.“ bölcs hallgatása mellett is 
tudja, hogy a cseheknek nem a tótok nagy 
szláv eszméi tetszenek a tótoknál, hanem 
tisztán csak a. maguk hatalmi érdekének esz
közeivé akarják tenni a tótokat. Kálalék cse- 
hesiteni akarnak, a cseh nemzet reálisabb 
része pedig e csehesités révén nemcsak a 
cseh faj számbeli erősödését, hanem anyagi 
erdekeit is keresi, világosabban szólva: uj 
piacz kell a cseheknek felhalmozott ipari 
ezikkeik, tőkéik számára, amiket otthon elhe
lyezni már nem tudnak s a magyar Felvidék 
annál alkalmasabbnak kínálkozik nekik e 
czélra, mivel ez politikai nagy rálátásuknak is 
tág nézőkört enged. Hiszen volt idő, amikor 
már szó volt Cseh—Morvaország és a magyar 
Felvidék politikai, állami egyesítéséről s hogy 
ez és egy önálló cseh királyság létesítésének 
eszméje még nem halt meg, hanem csak al
kalmas időt és viszonyokat vár, hogy megva
lósulásra törekedjék, ez oly nyílt titok, ame 
lyet csak naivabb embertársaink tagadnak.

Kérdjük már most, mi érdekük, mi hasz
nuk van a tótoknak ily auspieiumok mellett? 
Ha a tót nemzetiségi vezetők egyre csak azt 
hangoztatják, hogy ők a legdrágább kincsükért: 
a tót nyelvért folytatják a harczot az állító
lagos magyar sovinismussal szemben, úgy fo
kozott mértékben kell harczoluiok a cseh 
sovinismussal, a cseh befolyással, a cseh be
tolakodással szemben, mert ez sokkal előbb 
vethet véget a lót nyelvnek és jellegnek, 
lévén ez a külömben is rokon szláv nyelv a 
tótok jelentékeny részének már most is bibliai, 
egyházi nyelve. Igen, szeressék, becsüljék, 
fejleszszék a tötök nyelvüket, de a magya
roktól ne féltsék ; mert ép az a körülmény, 
hogy a rmigyty és a tót nyelv struktúrája, 
jellege között oly nagy a külömbség, biztosí
tékul szolgálhat nekik arra nézve, hogy a 
magyar nyelv, bármennyire uralkodjék is ez

iskolában, hivatalban, a tót nyelvet sohasem 
fogja kiszorítani.

De hát az a baj, hogy a tót túlzók egész 
ténykedése üres handa-bandázásból, a magya
rok becsmérlésében áll, amivel édes kevés 
hasznot, de annál több kárt okoznak a saját 
népüknek. Vannak Íróik, a kik között egyik
másik számot is tesz, de hol a litteraturájuk? 
Régibb Íróik még csak dolgoztak valamit a 
jövőnek, a maradandóságnak is, a mostaniak 
pedig — ritka kivétellel -  politikai förmed- 
vényekre, áldatlan szóharczokra fecsérlik el 
erejüket s még csak a lapjaik tárczarovatát 
sem látják el a tót né]) életéből vett és a tót 
nép kedély- és eszmevilágának megfelelő, azt 
nevelő közleményekkel, — mert jóformán 
merő fordításokkal töltik be ezt a tért.

Azt mondják a tót túlzók, hogy vala
mely nyelv, valamely litteratura fejlesztéséhez 
iskolák is szükségesek, nekik pedig nincsenek 
iskoláik. Hát igenis nincsenek, de ennek nem 
a magyar sovinismus, hanem annak ők maguk 
az okai. Tessék leszerelni azoknak a tót új
ságoknak, amelyek szidalmakkal g-yülölséggel, 
fenyegetésekkel akarják visszaszerezni azt, 
amit a tót túlzók perfldiája mjatt elvesztettek 
a tótok, — és tessék egyetérteni, együttérezni 
azzal a nemzettel, amelynek a tótok is tagjai, 
s akkor azután meglesz az alku, s a tót nyelv 
iskolában, egyetemen, a közéletben meg fogja 
kapni azt a helyet, amelyet részére óhajtanak, 
a mely öt törvényeink, alkotmányunk kere
tében megilleti. Ezen biztosíték, ezen leszere
lés nélkül azonban meddő lesz ezentúl is 
minden erőlködésük, minden harczuk.

ilej Slováci!
Szuesányban haragusznak a tótok, mert — mint 

a „L. N.“ ottani tudósítója irja — sérelmes dolog tör 
1 iit. Ugyanis valami színi előadásra készüllek s Neumann 
.laroszlav ev. tanító gyakorolta be a buzgó műkedvelő
ket, ami magában véve még nem lett volna baj, vala
mint az sem, hogy ezt az iskola helyiségében tette. 
Csakhogy — az ottani j 'gyzői hivatal két írnoka 
állítása szerint, akik a dolgot följelentették, — még 
egyéb is történt. Neumann Jaroszlav tanító ugyanis, aki 
állami segélyben is részesül, nemcsak megtűrte, hanem 
harmoniumon való kíséretével még részt is vett a „Hej 
Slováci" és egyéb magyar ellenes dalok eléneklésébon, 
amiben a buzgó tót műkedvelők est-est után kedvüket 
lelték. A „E. N." tagadja ugyan ezt, ami azonban mit- 
sem változtat már a dolgon, mert a közokt. miniszter 
megkeresésére Sárkány Sámuel püspök elrendelte Neu
mann Jaroszlav (ív. tanító ellen a fegyelmi vizsgálatot, 
amiről Morhács Márton esperestől már értesítést is ka
póit.. Majd csak ez a vizsgálat — s nem a „E. N." 
szuesányi tudósítója, aki ezen ügy hivatalos iratait is 
közre adta, nem tudni, kinek az cngcdelmével. — lesz 
hivatva arra, hogy kiderítse azt, hogy mit énekeltek 
hál a szuesányi iskolában és ártatlan-e Neumann tanbó 
a terhére rótt hazatiatlnn üzclmokbcn. vagy sem.

A 7Judové Noviny márezius 30-diki száma foglal
kozik ezzel az ügygyei. Elmondja, hogy általában nem 
zavarja őket az a körülmény, hogy az ősszel tervezett 
szinielöadást nem tarthatták meg, mert azért, mint írják, 
„tovább tanultunk, tovább jártunk énekre. Az egyházi 
énekek mellett Neumann Jaroszlav helybeli tanító ín- 
páratlan szorgalommal egy pár világi dalra is tanított 
In'Imiinket, mint például a „Káznla mi mali" s ehhez 
hasonlókra.

Végre azonban egy csomag hivatalos irat érkezett 
Szuesányba, a mely között a következő is foglaltatott.

Tekintetes főszolgabíró u r!
Tisztelettel alólirotlak, a szuesányi ev. iskola kö

zelében tartózkodva, a tanteremben minden este a na
gyobbá™ szuesányi asszonyokból és férfiakból álló tár
saságot. látunk és hadijuk, a mint Neumann Jaroszlav 
tanító és Hlavaj János kőműves segéd e társaságot a 
harmonium mellett a Hej .Slováci" és más a magyar 
államot és a magyar nemzetet gyalázó dalra tanítják.

Ez annál is inkáid) felháborító, hogy ezt egy ál
lamilag segélyezett tanító teszi, nyilvános tanteremben, 
minden este, — ez okból ezt a Tokintotességednok je
lentjük és kérjük, no hagyja büntetlenül ez esetet. 
Kiváló tisztelettel Szuesányban, 1902. évi nov. 18-án. 
Ruzsicska Győző, Hlaho Samu.

Ehhez magyarázatul azt jegyzi meg a E. N., hogy 
az a bizonyos Hlavaj ur annak idején Szuesányban volt 
munkában, a ki különben liptó-szt.-pétori vállalkozó és 
híres nemzeti munkás. Hogy a feljelentőkről nem a log- 
hizelgóbben emlékezik meg, azt talán mondanunk sem 
kell. Valamint azt sem, hogy a mi felfogásunk szerint 
kötelességet teljesítettek akkor, a mikor ezen üzelmekrc 
a hatóságok figyelmét felhívták.

Ain a E. N. szerint önnél fontosabb írás is érke
zett Szuesányba Sárkány bányakerületi püspöknek levele, 
a melyhez mellékelte Wlassics közoktatásügyi m. kir. 
miniszternek rendeletét, a inelylyel Neumann Jaroszlav 
ellen a fegyelmi vizsgálatot elrendelni A E. N. teljes 
szövegében közli ezt a rendeletét, onnan vesszük át mi 
is bizonyságául annak, hogy Wlassics miniszter nem 
hagyja megtorlás nélkül azokat a túlkapásokat, a me
lyek tudomására jutnak. A közoktatási miniszter rende
leté a következő:

„Ruzsicska Győző és társának a járási főszolgabí
róhoz s ■/. alatt másolatban csatolt feljelentése szerint 
Neumann Jaroszlav szuesányi ág. ev. áilamsegélyés 
iskolai tanító az iskola tantermében egy férfiak és nők
ből álló nagyobb társaságot valami Hlavay János nevű 
kőműves segédletével a „Hej .Slováci" s egyéb a magyar 
államiságot és nemzetet gyalázó énekekre tanitgatta be.

Minthogy a tani tónak ezen viselkedését el nem 
tűrhetem, az 1893. évi 2(5. t. ez. 13. §-ának biztosított 
jogomból kifolyólag van szerencsém Méltóságodat tiszte
lettel felkérni, hogy a nevezett tanító ellen a fegyelmi 
eljárást haladéktalanul elrendelni s annak eredményéről 
engem is értesíteni méltóztassék.

Hogy ezt a rendeletét nem volt joga közzé tenni 
az eljáró hatóságnak, hogy ennek megtörténte homlok 
egyenest ellenkezésben van a hivatalos eljárás szabá
lyaival. azt bizonyára azok is igen jól tudták, a kik ezt 
a szabálytalanságot elkövették. De legvalószínűbb, hogy 
ez a rendelet csak Szucsányból került a nyilvánosságra 
s talán még a turóczi főesperesnek sincs abban része, 
a kinek közvetítésével ezen rendeletét a szuesányiak 
megkapták.

A mint már említettük a dolog érdemére nézve a 
vizsgálat eredményéhez képest fogunk véleményt mon
dani. Úgy tudjuk, hogy a feljelentők gondoskodtak róla, 
hogy tanúik is legyenek, mert, hogy a Hej Slovácit. 
tényleg énekelték az iskola helyiségében és Neumann 
Jaroszlav jelenlétében — ebből indult ki a megbotrán
kozás, mely azokat a kik ezt halottik, a feljelentés 
megtételére indították.

Minthogy pedig a vízbe fűlni nem akaró ember 
fűhöz fához kapkod, úgy halljuk, hogy a szuesányi vád
lottak védelmükre azt is fel akarják hozni, hogy azt a 
négyszólamú tót népdal füzetet, a melyből állítólag a 
Hej .Slovácit betanították (Különben a E. N. szerint nem 
kell azt tanítani — már t. i. azért nem, mert azt ott 
mindenki tudja) ezelőtt két évvel lapunkban is felemlí
tettük, sőt azt fűztük ismertetésünkhöz, hogy az iroda
lom, a művészei, a kultúra mezején szívesen látjuk tót 
honfitársaink vezető férfiainak fáradozását." De ehhez 
hozzáfűztük azt is, hogy — „bár sohasem is tévednének 
le onnan az ö saját külön politikáink, kopár terméketlen 
és áldatlan m esg yé jé rcA mivel természetesen nőm azt 
mondottuk, hogy a Hej Slovácit énekeltessék, hanoin 
hogy műveljék a maguk zenéjét, irodalmát és művésze
tét, de nem a magyar nemzet, rovására, hanem a ma
guk képzésére.



Magyar sovinizmus.
Juraj Jurkoviő. A „Nár. Nov.“ egyik utóbbi száma 

gyászkeretben közli ezt a nevet, mely egy nyug. községi 
jegyzőé, tipikus ultratóté, a ki 1848-ban a Hurban-Stur- 
féle fölkelő csapatban a saját nemzete, a saját hazája 
ellen harczolt s a ki magát e minőségében Brezovánál 
különösebben is kitüntette. Később tura-lukai, majd 
brezovai jegyző lett, elvette Húrban M. hlbokai papnak 
és tót agitátornak a sógornőjét, tevékeny részt vett a 
tót Maticza és a hírhedt tót gimnáziumok létesítésében 
és az ultratótok összes mozgalmaiban, a miért aztán a 
Húrban Szvetozár regényének, a „Kotlin“-nak egyik 
tipikus alakjában meg is örökittetett.

így olvassuk ezt a „Nár. Nov.“-ban és keresve 
keressük azt a magyar sovinizmust, a melyről Húrban 
Szvetozár és védője, Mudron Pál a budapesti esküdt, 
szék előtt oly sokat regéltek. íme egy tót, a ki haza
árulással kezdi közpályáját, de a kit a magyar kormány, 
a magyar közig, hatóságok mindvégig, nyugalmazásáig 
megtűrt egy közhivatalban, a melyben nemcsak hogy 
meg nem változott nemzetiségi érzülete, hanem a mely
nek nem is megvetendő jövedelmét oly czélokra fordí
totta, a melyek utóbb hazaeljenesnek, bűnösnek bizo
nyultak be. Hol van hát az a magyar sovinismus, amely 
ezeket a mindvégig magyargyülölő ultratótokat magyar 
közhivatalokban megtűrte?

Nem sovinizmus ez jó uraim, amott túl a tót pár
ton, hanem vétkes nembánomság a magyarság, bűnös 
mulasztás az illető hivatott tényezők részéről, a mely 
mulasztás ime már meg is érlelte Nyitramegyében azt 
a vetést, melynek Juraj Jurkoviő és társai hintették el 
évtizedeken át a magvát. Nem törődlek egy pár kis 
embernek, egy pár lelkésznek, tanítónak, jegyzőnek 
stb. a dolgaival s ma már csak nagy Ugygyel-bajjal 
tudnak megküzdeni a tömegekkel, de azért még ez a 
tanulság sem elég, az állítólag „sovinista“ magyarságnak !

Sikkasztó pánszláv lelkész.
Bálint Tivadar, pritrzsdi evangélikus lelkész már- 

czius 24-én a nyiírai kir. törvényszék elé került, azzal 
vádoltatva, hogy egy községéből Amerikába kivándorolt 
parasztnak 1400 korona megtakarított pénzét elsikkasz
totta.

A vádhatározat a tényállást igy adja elő: Mandák 
Márton pritrzsdi fiatal foldmives legény mintegy hat év 
előtt kivándorolt Amerikába, hogy ott munkájával egy kis 
tőkét gyűjtsön, aztán idehaza kezdhessen gazdálkodást.

Mikor az első 700 forintot összekuporgatta, mindjárt 
arra gondolt, hogy ezt a pénzt hazaküldi megőrzés 
végett, mert félt, hogy elveszti, vagy ellopják ha magánál 
tartja. Bizalma falujának lelkésze, Bálint’ Tivadar felé 
fordult, a kinek a pénzt utalványon meg is küldötte 
azzal az utasítással, hogy helyezze el egy takarékpénz
tárban az ö nevére.

a  lelkész nagy örömmel fogadta a pénzt, mert 
éppen akkor szorongatták mindenféle adósságok miatt a 
hitelezők. Tudva azt, hogy Mandák Márton a tengeren 
túlról nem jöhet vissza egyhamar a pénzt számon kérni, 
a kapott öszzeget nem tette takarékba, hanem arra 
használta fel, hogy az ellene folyamatban levő végre
hajtást, illetve árverést megszüntesse.

Természetes, hogy a pénznek ilyetén felhasználá
sáról Mandák semmit sem tudott. Ellenkezőleg, Bálint 
azt irta neki, hogy legyen teljesen nyugodt, a 700 forint 
jó helyen van, olyan jó helyen, a melynél megbízha
tóbbat egy tót hazafi sem kíván, t. u. a Tátrabank szemezi 
fiókjában.

Erről a Tátrabankról a lelkész körülményes ismer
tetést irt a jámbor Mandáknak. Elmagyarázta neki egyik 
levélben, hogy a Tátrabank a tót nép bankja és a 
legáldásosabb intézmény a Felvidéken, amelyet minden 
tót ember támogatni köteles. Értesítette továbbá Man- 
dákot nehány örvendetes eseményről is, a mely azóta 
Magyarországon történt. Legfontosabb volt ezek közt, 
hogy a tót nemzetiségi pá-t „örvendetesen gyarapodik 
a Felvidéken és hogy a szeniczi kerületben is ez a párt 
győzött nagy többséggel, hála az égnek.“ Meg is nevezte 
a tót nemzeti párt győztes képviselőjét: „a derék 
Veszelovszky Ferencz az. a kit az Isten sokáig éltessen 
pártunk örömére.“

A jó Mandák Márton nagyon megvolt elégedve a 
fölött, hogy pénzét ilyen biztos kezekre bízta és újabb 
levelekben megköszönte a nagyszivességet Bálintnak, a 
ki szintén nem maradt adós a válaszokkal, hogy csak 
igyekezék a derék Mandák, legyen szorgalmas és szerez* 
zen még több pénzt, majd hasznát veszi, ha visszatér 
atyjafiai közé, erre a szép tótföldre.

__F e I t I d é k I H I r a d 6.
Történt azonban, hogy Mandák Márton szülei szin

tén tudomást szoroztok fiuk hazaküldött és Bálint 
Tivadar kezére bízott pénzéről, a mely aztán nem is 
hagyta őket többé nyugodni. Az öreg Mandák elment 
a lelkészhez és kérte, hogy Írjon a fiának Amerikába 
és eszközölje ki, hogy az engedje át a 700 forintot 
az ő részére, morf egy kis földet szándékozik venni, és 
a pénzt erre a birtokra bekebelezte!!.

Minthogy Bálintnak esze ágában sem volt a fiatal 
Mandákot apja kívánságáról tudósítani, az öreg Mandák 
maga irt fiának, hogy engedje át neki a 700 forintot 
földvételre. A fiú beleegyezett apja tervébe, kikötvén, 
hogy a 700 forint mint az ő kölcsöne a vásárolt ingat
lanra bekebeleztessék.

Az öreg Mandák fia levelével a lolkészhez sietett 
és kérte tőle a pénzt. Ez azonban mindenféle kifogást 
támasztott, többek közt azt, hogy a mig Mandák Márton 
sajátkezüleg irt levélben nem utasítja öt a pénz kia
dására, addig ö azt a kezéből ki nem adhatja.

Hogy azonban ez meg ne történhessék, Bálint 
Tivadar sietett a fiatal Mandáknak újabb lovolot írni, a 
melyben óvta őt, nehogy atyjának adja át a pénzt, 
mert akkor sohase fogja többé' látni a 700 forintját.

Mandák Mártonnak-végre gyanúja támadt és külön
ben is megelégelve Amerikát, tavaly januárban egyszer 
csak váratlanul haza érkezett és személyesen kérte a 
pénzét Bálint Tivadartól.

Ez ötölt-hatolt, h0gy a pénz itt van, meg amott 
van. Közben pedig, előre látva a veszedelmet, fűhöz 
fához szaladgált és pénzt kért kölcsön, hogy Mandáknak 
a 700 forintot visszafizethesse, annyival is inkább, mert 
úgy az öreg, mint a fiatal Mandák fenyegetőztek, hogy 
az esetet följelentik.

Minthogy Bálint sehogyse tudott pénzt teremteni, 
Mandák tényleg beváltotta fenyegetését és elment a 
jegyzőhöz, a hol az esetet feljelentette, igy került az 
ügy a nyitrai törvényszék elé.

Ekkor látta Bálint Tivadar, hogy mégis több ket
tőnél és néhány tehetősebb hívét addig szorongatta, mig 
ezek a pénzt összeadták és Mandák végre kielégítést 
nyert.

A sikkasztás miatt emelt panaszt azonban már nem 
lehetett visszavonni és a  vizsgálat megindult, be is fe
jeztetett és főtárgyalásra került.

az érdekes ügyben Mazóly Antal kir. táblai biró 
elnökölt. Szavazó bírák voltak : Miklóssy nrthur és dr. 
Tejfalussy Ödön.

a  vádhatóságot Chudovszky Géza kir, ügyész kép
viselte. mint védő pedig dr. Sztranszky Izidor jelent meg.

Első sorban a vádlottat hallgatták ki.
Bálint Tivadar az általános kérdésekre válaszolva 

elmondja, hogy 34 éves, nős, családos, ág. ev. lelkész, 
büntetve még nem volt.

Elnök: Bünösnék érzi magát ?
Vádlott: Nem.
Elnök: Mondja hát el, hogyan történt a dolog?
Vádlott: Korrekt magyarsággal elbeszéli, hogy 

Mandák 700 forintot küldött neki Amerikából, hogy 
tegye biztos helyre, a mig hazajön. Nem akarta Man
dákot megkárosítani. Mikor Mandák Amerikából haza
érkezett, hívta is őt, hogy jöjjön vele Széniezre, ott ki 
fogja fizetni. Mandák azonban nem ment cl hozzá, mert 
éppen nagyon esett az eső. Ha akkor eljött volna, meg
kapta volna a pénzét.

Elnök : Csak éppen ezen múlt a dolog ?
Vádlott: Azután még több ízben üzentem Mandák

nak. hogy jöjjön velem a pénzért, de ö nem jött. Egy
szer aztán csendőr jött hozzám és kérdezte, kaptam-e 
pénzt Mandáktól ? Beismertem, hogy kaptam. Két nap 
múlva vissza is adtam neki a 700 forintot.

Elnök : Ón tehát tagadja, hogy a pénzt saját ezél- 
jaira fordította volna?

Vádlott: (némi habozás után) Csak pár napr a . . .
Elnök: Szép egy pár nap volt. Januárban kapta a 

pénzt és ön augusztusban fizette vissza. Miért nem tette 
ezt azonnal, mikor felszólították ?

Vádlott: Mert rövid időre felhasználtam. Kérem 
tessék meggyőződve lenni, hogy teljesen jóhiszemüleg 
jártam el.

Elnök : És miből remélte, hogy a pénzt visszafizeti, 
hisz ön ellen februárban végrehajtást vezettek ?

Vádlott: Ipámtól vártam pénzt.
Elnök : Mennyi az ön fizetése ?
Vádlott: Évi 1600 korona.
Elnök : No lássa. Nvolczszáz forint fizetés mellett 

700 forint idegen pénzt költ el és még ezrekre menő 
adósságot csinál. Jól kellett tehát tudnia, hogy a pénzt 
nem fizetheti vissza egykönnyen. Mért nem tette be a 
bankba, a hogyan Ígérte?

Vádlott: Mert a dolog elhúzódott.
Elnök : Igen, mert elköltötte.

Vádlott: Ha Mandák eljött volna velem Szoniczro, 
kifizettem volna.

Elnök: ön  mindig halogatta a dolgot és közben 
pénzt hajszolt. Brinzl Ábrahám ottani bérlőnél is járt, 
hogy adjon önnek 700 forintot kölcsön.

Vádlott: (megtörve) Én jóhiszemüleg jártam e l . . .
Elnök : önnek tehát előbb pénzt kellett szorozni, 

hogy visszaszolgáltathassa Mandák jogos tulajdonát.
Vádlott: (mint előbb) Én jó lolkiismereftel jártam el.
Elnök: Szép lelkiismorot! On azt irta Mandáknak 

Amerikába, hogy a pénzt letette a bankba. Levelei is 
azt bizonyítják, hogy ön mindig ellenezte, miszerint a 
pénz az öreg Mandáknak adassék.

Vádlott: Azért elleneztem, hogy ne én legyek az
tán felelős. Aztán nem is olyan nagyon elleneztem.

Elnök: ö n  csak a feljelentés után fizetett, mert 
Mandák nem tudott más módon a pénzéhez jutni.

Vádlott: Ismétli, hogy nomakarta megkárosítani 
Mandákot.

Elnök: Hogyan tudja eljárását összeegyeziotni 
lelkészi állásával?

Vádlott: (hallgat.)
Elnök: Felolvassa ezután vádlottnak Mondákhoz 

irt három tót nyelvű levelét, a melyekből kitűnik, hogy 
Bálint Tivadar pánszláv érzelmű lelkész, a ki örvend 
annak, hogy a tót nemzetiségi párt folyton tért foglal 
és még Szeniczen is győzött. Dicséri továbbá a pánszláv 
Tátra bankot, mint tót nemzeti intézményt. Az egyik 
levél igy szól többek közt: „Legyen ön hozzám teljes 
bizalommal." A ztán: „A pénznek tisztán lutheránus 
kézben kell maradnia.“

Ezután Mandák Márton kihallgatása következett. 
A panaszos legény, a ki miután viszakapta a  pénzét, 
szívesen elállóit volna panaszától, elmondta az ügy körül
ményeit, a melyek már ismeretesek a vádlott vallo
másából.

Végül Brizl Ábra hám bérlőt és ennek fiát hallgatta 
ki a törvényszék. Mindketten beismerték, hogy Bálint 
700 forintot akart tőlük kölcsön venni.

A bizonyítási eljárás ezzel befejeztetvén, elnök a 
tanukat meghiteltette.

Chudovszky Géza kir. ügyész: Vádbeszédében 
teljesen bebizonyítva látja a sikkasztás vétségét a melyet, 
súlyosít a vádlott lelkészi állása. Felhívja ogyuttal a 
figyelmet a vádlott, pánszláv érzelmeire, a melyek leve
leiben kifejezést nyertek. Szigorú megbüntetését, kéri.

Dr. Sztránszky Izor védő: Nem látja beigazolnak 
a  sikkasztás vádját, mert vádlott megállapodott a panasz- 
szál, hogy a 700 forintot neki nemsokára visszafizeti 
és panaszos ebbe bele is nyugodott, Bálint pedig az 
összeget tényleg megtérítette. Itt egyszerű letétről van 
szó, a melyet a vádlott, miután erre felszólítalak, vissza
adott. Felmentést kér.

A törvényszék ezután meghozta ítéletét, a mely 
Bálint Tivadart bűnösnek mondja ki a  sikkasztás vét
ségében és ezért reá 4 havi fogházat 2 évi hivatalvesztést 
mér, politikai jogainak ugyanily időre való felfüggesz
tésével. Az ítélet felettes hatóságával közöltetni rendel
tetik.

Úgy az ügyészség, mint a vádlott fellebbeztek.

Erdősítsünk.
Bár Turóczvármegyo területén az erdészeti viszo

nyok még mindig az országos átlagon felül állanak, 
mégis van elég kopár területünk, a melyeknek beülte 
tűse nemcsak erdészeti, de közgazdasági szempontokból 
is kiválóan fontosak.

Turóczvármegyo területén a kopárok beültetése 
szépen halad és bizonyára buzditólag fog hatni a to
vábbi munkára nemcsak az a körülmény, hogy a föld- 
mivclésügyi miniszter csemeték adományozásával támo
gatja a kopárok tulajdonosait, de jutalmakat is ad azok
nak, a kik ezen munkákban kiválnak. Az erre vonatkozó 
pályázati hirdetés a következő:

Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-czikk) 165. 
íjában körülirt kopár, vízmosás és futóhomokterületeken 
foganatosított, közgazdasági jelentőséggel biró erdősíté
sek megjutalmazására a folyó évben hat (6) nagy ju tal
mat, hat (6) első rendit és hat (6) másodrendű elismerő 
jutalmat tűzök ki az országos erdei alapból, még pedig:

Két, egyenként 1000 koronás nagy jutalmat, két, 
egyenként 800 koronás nagy jutalmat, két, egyenként 
600 koronás nagy jutalmat, báróin, egyenként 500 ko
ronás első rendű elismerő jutalma*, három, egyenként 
400 koronás első rendű elismerő jutalmat, három, 
egyenként 300 koronás másodrendű elismerő jutalmat és 
három, egyenként 200 koronás másodrendű elismerő 
jutalmat.

Ezen jutalmakért az érdekelt birtokosok (bérlők) 
azon erdősítéseikkel versenyezhetnek, a melyeket, az 
1879. évi XXXI. t.-cz. 1(55. íj ában körülírt kopár-, víz
mosásos vagy futóliomokterUletekcn állami pénzsegély 
igénybevétele nélkül a folyó évben (öszszcl vagy ta 
va szsza I) íoganatosita t la k.



F e l v i d é k i  H í r a d ó
Megkivántatik azonban, hogy :

a) az 10CKJ koronás nagy jutalomra versenyző erdő
sítések egy tagban legalább 25 kát. hold terjedelműek,

b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra ver
senyző erdősítések egy vagy több tagban legalább 25 
kát. hold terjedelműek.

c) az első rendű elismerő jutalmakra versenyző 
erdősítések egy vagy több tagban legalább 10 kát. hold 
terjedelműek, és végűi

d) a másodrendű elismerő jutalmakra versenyző 
erdősítések egy vagy több tagban legalább 6 kát. hold 
terjedelműek legyenek.

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést 
az első munkálatokról kezdve a jutalom odaítélésének 
idejéig állandóan gondozni, a szükséges pótlásokat fo
ganatosítani s a létrejövő erdőt a jutalom odaítélése 
esetén az 1879. évi XXXI. t.-cz. 2., illetve 4. §-ai 
szerint erdőként, fentartani és kezelni tartozik.

A versenyre bocsátott erdősítések az 1908. évben 
fognak a helyszínén mogbiráltatni. A jutalmak kiosztá
sánál az erdősítések sikere és közgazdasági jelentősége, 
az erdősítésnél felmerült nehézségek és az erdősítésre 
fordított költségek fognak irányadóul szolgálni, de figye
lembe vétetnek ezek mellett a birtokos vagyoni viszo
nyai is.

A pályázó birtokos a jutalomra csak akkor tarthat 
igényt, ha a versenyre bocsátott és a jutalomra érde
mesnek ítélt erdősítés a jutalom odaítélésének idejében 
is birtokában lesz.

Az odaítélt jutalom egy harmadrésze az erdősítést 
teljesítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bérlőt) 
fogja illetni.

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket leg
később folyó évi július hó végéig, a folyó év őszén 
teljesített erdősítéseket pedig legkésőbb folyó évi de- 
czomber'hó 25-éig kell a birtokosnak a közigazgatási 
erdészeti bizottságnál vagy a kir. ordőfelügyességnél 
pályázatra bejelenteni.

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel 
az erdősítést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint a 
beerdősitelt térülőt bérlője is, de pályázati kérelméhez 
mellékelni kell a birtokos Írásbeli nyilatkozatát, mely
ben az kijelenti, hogy a pályázatban való részvételhez 
hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy a ver
senyre bocsátott erdősítést a jutatom • odaítélése eseté
ben az 1879. évi XXXI. t.-cz. 2. vagy 4. §-aiban meg
határozott feltételek szerint állandóan erdőként fogja 
fentartani és kezelni.

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (köz
ség, dűlő. helyrajzi szám) kiterjedését és az erdősítésre 
használt fanemeket pontosan meg kell jelölni.

Budapest, 1908. évi márczius hó.
M. kir. földmiveléstigyl miniszter.

Előfizetési felhívás!
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek elő

fizetésük múlt hó végével lejárt, hogy előfizetésüket mielőbb 
megujitani sziveskedjonek.

A zon t. e lő fiz e tő in k e t pedig k ik  e lő fiz e té se ik k e l h á t 
ra lé k b a n  vannak, e zú tta l is t is z tc lc tfe l  k é r jü k ,  hogy h á tra lé 
k a ik a t  kiadóhivatalunkbamiclöbb e lju t ta ln is z iv e sk e d jc n e k .

A „Felvidéki Híradó előfizetési ára:
Egész évre — — — — — — — — — — 8 kor.
Fél é v r e ------ — — — -------------------------4 „

Kiváló tisztelettel
.A . ü i r a d ó “

kiadóhivatala.

HÍ REI NK.
— UJ Üzletvezető. Mint értesülünk, Stankovits 

Miklós a miskolezi államvasuti üzletvezető helyettes 
főfelügyelő, aradi üzletvezetővé neveztetett ki. Ez a 
változás nemcsak azért hir reánk érdekkel, mert a me
gyénkén átvonuló vasút vonal is a miskolezi Uzlctvc- 
zetőséghez tartozik, de azért is, mert Stankovits Mik
lós főfelügyelőt a kit. rokoni összeköttetések is fűznek 
megyénkhöz, itt sokan ismerték és becsülték, távozását 
tehát igen sokan sajnálják. De a mikor az uj üzletve
zető innen Aradra távozik, egyben elhagyja azt a helyet, 
a melyhez ifjúkori emlékei fűződnek. Mint fiatal mérnök 
annak idején a Garam-Herzcnczc —Ruttkai vonal építé
sénél volt Stankovits elfoglalva s mindig büszkén te
kintett erre a vonalszakaszra, mely kiválóan sikerült 
építkezésével és merész emelkedésével, alagutaival egyike 
az államvasutak legérdekesebb vonalrészoinck. Mint ér
tesülünk a miskolezi üzlotvezetöség tisztikara a vonalok 
tisztikarával egyetértőlog már tegnap rendeztük búcsú- 
estélyt a távozó főfelügyelő tiszteletére, a ki nemcsak 
mint. vasúti szaktekintély, hanem mint tisztviselő és 
ember is egyaránt kiérdemelte a vele érintkezőknek 
rokonszonvét.

— Közigazgatási bizottsági ülés lesz t. hó 6-án, 
a moly körülményre ismételten felhívjuk az érdekeltek 
figyelmét.

— Kitüntetett tanító. A közoktatásügyi in. kir. 
miniszter évenkint jutalomban szokta részesíteni azokat 
a tanítókat, a kik tanítói munkásságukban és különösen 
a magyar beszéd tanításában kitűnnek. Ebben az esz

tendőben Turóczvármegyéből liartsch Gyula hadvighai 
állami tanító részesült a kultuszminiszter elismerő ki
tüntetésében és a mi ezzel együtt jár, 100 korona ju 
talomban.

— Nagy tűz Kliosinyben. Múlt hó 29-én Klicsiny- 
ben nagy tűz pusztított. Esie V ili órakor, némelyek 
szerint Králik János, mások szerint Szianta János bíró 
és a velő szomszédos Kubis Laike András csűre eddig 
még ismeretlen okból meggyuladt s rövid fél óra alatt 
28 ház minden melléképületével együtt állott lángban.
A község nagy szerencséjére azonnal megjelentek a 
szuesáni, kis-sohnoczi, podhrágyi, záturcsai, priokopai, li- 
póczi és ruttkai tűzoltók, a kiknek sikerült a tűz tovább 
terjedését megakadályozni. A lokalizálás nagy munká
jában különösen a ruttkai, szuesáni és a priokopai tűz
oltók tűntek ki. Hogy a tűz oly gyorsan terjedt, unnak 
oka részint a hirtelen keletkezett, nagy szél, másrészt 
pedig a régi rósz építkezési modor, amennyiben a házak 
sűrűn egymás mellett, minden rendszer nélkül voltak 
építve, a lakosság igen nagy kárt. szenvedett, mivel 
biztosítva csak igen kevés ház volt. Elégett 12 hízó, 1 
ló, 2 borjú és sok szárnyas. A kárt eddig 80.000 
koronára becsülik. Ehhez hozzájárul még az is, hogy 
takarmány hiányában a marhájukat potom áron kényte
lenek eladni. Igen nagy a gyanú, hogy itt gyújtogatás 
történt, a tettest azonban a csondörségnok még nem si
került kézre keríteni. A lakosság csekély élelmiszerét 
is elveszítette s már is járnak könyöradományokat gyűj
teni. E tárgyban mint halljuk, az illetékes hatóság tett 
is lépéseket s mi is szívesen közvetítjük a segítséget.

— Állattenyésztésünk fejlődéséről előző számunk
ban emlékeztünk meg. Most ismét arról az örvendetes 
körülményről számolhatunk be, hogy a f. hó 2-án ÍStubnya- 
fllrdön megtartott tenyészapaállatok kiállításán 56 darab 
23.337 korona értékben vásároltatott meg; f. hó 3-án 
a Turócz-Szent-Mártonban megtartott hasonló kiállításon 
pedig 86 drb. 40.000 korona értékben. Ezzel azonban 
a vásárlások még nincsenek befejezve, mert Liptó és 
Trcncsénmegyék számára még nagyobb vásárlásokra 
van kilátás. Szakértők állítása szerint marhaállományunk 
a múlt évihez képest is igen nagy haladást mutat.

— A közig, bizottságból. Turóczvármegye már 
czius havi közigazgatási bizottsági üléséről szóló tudósí
tásunkban arról tettünk említést, hogy Fukasz József 
turóczszentgyörgyi plébános kétszeresen fizetett fegyver
adója ellen felszólalt és ezen felszólalásával elutasitta- 
(ott. Most arról értesít bennünket az érdekelt, hogy az 
a közleményünk téves, mert ö már évekkel ezelőtt tett 
felszólalásának elintézését sürgette a vármegye főispán
jához intézett kérelmében. Külömben is már közében 
van a közig, bizottság határozata, a inelv arról értesíti, 
hogy felszólalása a pénzügyigazgatóságnál tárgyalás 
alatt van. Ezt készséggel közöljük. Sőt kívánjuk, hogy 
ügye kedvezően legyen elintézve.

— Gazdasági egyesületünk, mely a múltban 
annyi üdvös intézkedésével volt gazdasági viszonyaink
nak javulására, mely azonban . z ut\bbi években csak 
tengette életét, mint örömmel értesülünk újból fölveszi 
régi munkásságát, ügy értesülünk, hogy a Turóczmc- 
gyei gazdasági egyesület tagjai mindent megtesznek, 
hogy az egyesület élére Justh Ferencz o*sz. képviselőt, 
az ismert kitűnő gazdát nyerjék meg. Ha az egyesület 
nek ezen törekvése sikerül, reméljük, hogy közös mun
kájával módjában lesz a turóczi gazdasági viszonyok 
javítására nagyobb mozgalmat indítania meg, a melyre 
szegényes viszonyainknál fogva utalva is vagyunk.

— A tót nemzetiségi mozgalmak fejlődésének 
története cziin alatt Dugovich Titusz a turóczmogyei 
számvevőségi kirendeltség vezetője egy 105 oldalra 
terjedő tanulmányt irt, mely a napokban hagyta el a 
sajtót. A tanulmányról alkalmilag bővebben fogunk 
megemlékezni. De mielőtt azt figyelmesen átolvastuk 
volna, már most is üdvözöljük ezt a tanulmányt és 
mindazon munkát, mely a felvidéki pánszlávizmust bár
mely szempontból tárgyalja, mert szükségesnek tartjuk, 
hogy ezen kérdés állandóan ébron fartassék, a mely 
czél szolgálatára az ilyen brosúrák is jó szolgálatot 
tesznek. Dugovich T. munkája Moskóczi Ferenczné 
könyvkereskedésében, csinos kiállításban jelent meg. 
Ara 1 kor. 60 fillér.

— Szünidei tanfolyam tanítók és tanítónők 
számára. A közoktatásügyi m. kir. miniszter különösen 
abból a czél bél, hogy a tanítók szellemi látókörét tá
gítsák, tekintetüket az állami és társadalmi élet maga
sabb szempontjai fölé irányítsák és uj eszmékkel ter
mékenyítsék meg a tanítók leiké*, évenkint különböző 
helyeken szünidei tanfolyamokat rondeztet. Ilyon tan 
folyamok lesznek a f. é. nyarán Bposton, Mármarosszi- 
geten és Csáktornyán tanítók és Szabadkán tanítónők 
számára. A tanfolyamok f. évi julius hó 6-án kezdődnek 
és ugyanazon hó 25-én végződnek, tehát teljes 3 hétig 
tartanak. Minden tanfolyamra 50 hallgató vétetik föl, a 
kik közül 30 állami költségen nyer az illető intézet 
internátusában teljes ellátást és 15 kor. útiköltséget. A 
saját költségükön jolontkozök a tanfolyam ogész tarta

mára élelmezést és lakást szintén az illető intézetben 
20 koronáért kaphatnak. Felvételért bármely jellegű 
elemi iskolánál működő okleveles tanítók és tanítónők 
folyamodhatnak, bélyegmentes folyainodványnyal f. évi 
április hó 25-éig annál a kir. tanfölügyelőnél, a kinek 
kerületében működnek. A kérvényben, melyet a közokt. 
miniszterhez kell czimezni, meg kell említeni azt is, 
hogy a folyamodó melyik tanfolyamon óhajtana részt- 
venni.

őrült a pályaudvaron. Nagy ijedelmet okozott 
a napokban egy Vogel nevű czipész a ruttkai pályaud
varon, ahol a járó-kelő nőket sorra inzultálta, tettlog 
bántalmazta, mig a garázda embert — a ki nyilván 
megörült — lefülelték és csúnyául elverték. Beszélik, 
hogy a fél szemét is kiverték, a mi — ha igaz — olég 
szomorú, hogy megtörtént.

A falu rossza. Valódi réme Tót-Próna kör
nyékének Zsigmond György, aki pedig mindössze 19—20 
éves czigány legény. Tőle még fényes nappal sincs biz
tonságban a kacsa, liba s más apró jószág, a mi a mel
lett bizonyít, hogy Zsigmond György szereti a jót. Azt 
írja levelezőnk, hogy ez a jó madár a múlt hóban egy 
napon nőm kevesebb, mint hét apró lopást követett el. 
Janda Jánosné a tótprónai molnár felesége éppen akkor 
lepte meg, a mikor tojó-kacsájának a nyakát tekerte ki 
a pataknál. Podmaniczky Jánostól tyúkot lopott, a ki 
szintén látta a tolvajt, de öregebb ember lévén, nem 
tudta a gyorslábú czigánylegényt elcsípni. Csierny And
rás községbirót meg Csierny Jánost is ugyanazon napon 
látogatta meg ez a hívatlan vendég, a kiknél malaczot 
keresett, de szerencsétlonsegére akkor jártak arra a 
csendőrök, a kik a veszedelmes legényt kérdőre vonták, 
meg is leczkéztették, de állítólag szabadon bocsátották, 
a mit pedig a tótprónaiak nem jó szemmel néztek, mert 
igy nem nagy reményük van, hogy a húsvéti ünnepekre 
tartogatott pecsenyéjüket etfogyaszthatják-e, vagy pedig 
azon a Zsigmond Gyuri fog lakmározni. Külömben úgy 
írják, hogy Zsigmond már három Ízben volt a bosz- 
tcrczebányai fogház lakója, mindig lopásért kerülvén oda,

- Időjárás. Gazdasági tudósítónk szerint a kemény 
és hosszú tél után beállott, szép tavaszi napok a gazdát 
igen szép eredményekkel kecsegtetik az idei termést 
illetőleg. A nap forró sugarai és a keleti szelek any- 
nyira kiszárították a szántóföldeket, hogy a nép csak 
úgy hemzseg a mezőkön és szántóföldeken, ahol a vetés, 
sőt a burgonyaültetés is javában folyik. A szokatlan ta
vaszi kedvező időjárásnak tulajdonítandó, hogy a tavaszi 
mezei munkálatok jó két héttel előbb voltak megkezd
hetők, mint máskor. Nagy baj azonban, hogy gazdáink 
nagyban érzik a munkás kéz hiányát. A folyton tartó 
kivándorlás hátrányai Turóczban és a szomszédos vár
megyékben is ijesztően mutatkoznak és ha idegen mun
kásokra nem sikerül szert tenni, a szántóföldeknek jó 
része meginunkálatlanul marad. Hogy az idő az utóbbi 
napokban ismét hűvösre fordult, sőt löbbszür havazni 
kezdett — sajnosán konstatáljuk.

— Levelek czlmzése. A kir. postaigazgató a levelek 
helyes czimzésc érdekében következő figyelmeztetést 
teszi közzé: „Tapasztalat szerint a közönségno :, valamit 
az állami és helyhatósági hivataloknak az a gyakorlata, 
hogy a levelek és más postai küldemények czimzésénél 
a rendeltetési hely nevét az: n, on, en, ön raggal lát
ják el, számos zavart idéz elő. — így a Túra, Vaja, 
Röd, Bád, Topolya, Hornya stb. községnevek ragozása 
folytán a Túrán, Vaján, Rődön, Báton, Topolyán, Hornyán, 
stb. alakok keletkeznek, melyek ez alakjukban egy-ogy 
más község nevének felelnek meg. A postai szolgálat 
biztossága és pontossága érdekében, de egyszersmind 
a helynevek rendezésének és a végleg megállapított 
helynevek általános elterjedésének érdekében is kívánatos, 
hogy a postai küldemények czimzésénél a helynevek 
fölösleges és gyakran zavart okozó ragozása lehetőleg 
mellőztcssék. — Felkérem ennélfogva a közönséget, 
hogy a postai küldemények czimzésénél a rendeltetési 
hely nevét jövőben ragozás mellőzésével mindenkor pusz
tán eredeti hivatalos alakjában vezesse a czimlapra.

Mindenki tudja hogy a Manthncr-félo impreg 
nált takarmány répamag a legnagyobb termést adja, hogy 
konyhakerti inagvaiból a legjobb főzelék és zöldség te
rem és hogy virágmagvaiból fakad logszobb virág. — 
Szóval a Mauthnor-féle magvak a legjobbak, készletei a 
legnagyobbak és árai igen olcsók.

----------  Szerkesztői üzenetek. ----------
— P. E. Minden rendben van. Önzetlen, munkásságát kö

szönöm s tudom, hogy arra mindig számíthatok. A ki pedig azt 
hiszi hogy a szerkesztőség valami rózsás foglalkozás annak 
csak egyet ajánlunk — próbálja meg. B. 0. Köszönöm, meg
kaptam. Máskor is szívesen látom. Sajnálom, de csak a jövö 
számban közölhetem, bizony, bizony több akarat elkcllnc.

Felelős szerkesztő : l lu rc c x  (..villa. 
Főmunkatárs: B nnfl J a n ó * .
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Curt Köbér, Braunsehweig.

Bittsánszky Kornél oki. mérnök Zsolnán,
a trencséui királyi Törvényszéknek 
kinevezett mérnök-szakértője, elvállal 
birtokrendezéseket, tagosításokat, 
továbbá vízügyi hid- és út építési ter
vek elkészítését stb., valamint kisebb 

utánméréseket is,
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g próbálják meg a kölni-j 

gést csillapító és jóízű
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kásodásnál. Helyette ajánlottat ntasiison vissza. 1 eső 
mag 20 és 40 fillér. Kapható ÓRABÉR MIKSA és FIA 
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A Greiner-féle Jahodiiikon levő ház eladó 
esetleg kiadó. All 4 utezai szobából, konyha, 
éléskamra stb. Bővebb felvilágosítást ad Bimlfeld 
Ármin 'Turóoz-Szt-Mártonban.
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* Unghváry’
- László

(Gzeglédí) joo holdas bor 
lermó w.ölótelepfnek. továbbá 

gyGmólcs- cs siőlőlaiskolá|ának 
arjej»yzék«* megjeleni hol 5 krajezár- 

tól lellelé nemes csemeték. 2 forinttól 't 
r felfele sima és gyökeres nólóvesszők, f 
j továbbá —16- 18 forinttól felfelé saját - J 
I lermésfi rendkívül finom új borok kap- 
j luiók Ezenkívül mindenféle gyümölcsfa- 
1 vadoncz. efcácz- és gledit! 

kiessék árjegyzékei (borról ia) í  
kérni, t

P S E R H O F E R  J. vértisztitó labdacsai.
Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő liáziszerböl készlet nem volna található. Számtalanszor orvos 

által ezen labdacsok háziszeriil ajánllattak minden oly bajoknál, melyek a rossz emésztésből és székrekedésből erednek, mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulások, aranyér, béltétlenség 
s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s abból eredő bajoknál is, igy sápkornál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen 
vértisztitó lapdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is bevcliciök.

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle az „Arany birodalmi almához" czimzetl gyógyszertárban Bécsben I.. Singerstrasse lö. sz. a. készíttetnek valódi minőségben
s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben G doboz tartalmaztatik I fit 05 krba kerül. Az összeg előzetes beküldésénél bérmentes küldéssel együtt 1
csomag I frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3 fit 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., f> csomag 5 frt 20 kr. és lo csomag 9 fit 20 krba kerül.

NB Nagy elterjedésük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt ulánoztatnak : ennek következtében kt rétik csakis Pserhofer J.-tele vértisztitó 
labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyek használati utasítása a Pserhofer .1. névaláírással, fekete színben és minden egyes doboz fedele ugyanazon alá
írással, vörös sziliben van ellátva.

A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és legnehezebb betegségek után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen
r használta, megvagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani.csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, ki ezen labdacsokat

Tisztelt Pserhofer u r ! Köln, 1883. ápril hó 30-án.
ön fölillimilhatatlan vértisztitó labdacsaiból 

legmélyebb köszönetéinél labdacsai csodahatásáért. Maradok teljes tisztelettel 
Pawlistik Ferencz, Köln, Lindcnthal. 

Tekintetes ur I Hraschc, Földnik mellett, 1887. szept. hó 12-én
Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom. Én 

gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni és bizonyára már a 
holtak közt volnék, ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg önt 
ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a  mint már 

jnásoknak  is egészségük visszanyerésére segítségül szolgáltak. Knificz Teréz.

Mélyen tisztelt ur! Bécs-Ujhely, 1887. nov. 9-én.
A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek (50 éves nagynénim nevében. Az illető 5 éven át szen

vedett gyomorhurutban és vizkórságban, már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül

vértisztitó labdacsaiból í

T ekintetes ur I
Alulírott ismételten kér -I csomagot 

tóm legnagyobb elismerésemet kifejezni eze 
szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlan

T. n r ! Felkérem, miszerint a 
Csakis az ön csodálatos labdacsaim 
megszabadultam. Ezen labdacsok u. 
vagyok tisztelettel

Eichengraberamt, Qfölil mellett, 1893. márcz. 27-én |

valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulasztha- 
dacsok érléke felett és azokat, a hol csak alkalmam nyilik, n 
n bálairatom tetszés szerinti használására ezennel felhatalmazom.

Teljes tisztelettel Hahn Ignác/.. 

Oótschdorf, Kolbach mellett. Szilézia, 188ö. okt. 8-án. |
11 vértisztitó labdacsaiból egy csomagot C dobozzal küldeni szíveskedjék.

" /.önhetein, Imgy egy gyomorbajból, mely engem öt éven át gyötört,
•.........  ......... 1. ..............mid6n legforróbb köszönetemet kifejezem,

Zwickl Anna.fognak kifogyni

Bernhardi alpesi-fii liquer. Bernhard W. 0.-tól Brogenzben, egész üveg 2 fit f!U kr.. fél üveg 
1 fit 40 kr., negyed üveg 70 kr.

Amerikai köszvénykenöcs, gyors és biztos hatású, legjobb szer minden küszvényes és csuzos 
bajok, u. in. : gerinczagybántalom, tagszaggatás, ischiás, inigraine, ideges fogfájás, 
főfájás, fülszaggatás stb. stb. ellen 1 frt 20 kr.

Angol csodabalzsam. Pserhofer J -töl egy üveg 50 kr.
Fagybalzsam, Pserhofer J.-tül. Evek óta a fagyos tagokra és minden idiilt sebre, mint leg

biztosabb szer elismerve. 1 köcsög 4o kr. Uérmentvc 65 kr.
„StoH“-féle Kolapraeparatumok, kitűnő szer gyomor és bvMbctegségeknél.
Kola-elixir vagy bor, 1 liter 3 frt., fél liter I írt GO kr.. negyed liter 85 kr.
Golyva-balzsam. Pserhofer J.-töl kitűnő szer golyva ellen, egy üveg 40 kr., bérmentve G5 kr.
Elet-esszenczia, prágai csöppck , Pserhofer J.-től, megrontott gyomor, rossz emésztés és 

mindennemű altesti bajok ellen kitűnő háziszer, 1 üveg 22 kr., 12 üveg 2 frt.
Utiffinedv, Pserhofer J.-töl, egy ált. ismert kitűnő háziszer hurut, tekedtség görcsös köhö

gés stb. ellen. 1 iivegecske 50 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 5o kr.

ck bosszú sura óta valnm-nnyi hajnövesztő bzer
elegáns nagy szelenczével 2 frt.

által okozott sebeknél, mérges dagana-
illadt un■11 VIígy más ily bajoknál, mint kitűnő

ízlés minden követ- 
v, aranyér, dugulás,

P 5 6 K H 0 F 6 K J-

Tannochinin hajkenöcs. Pserhnfci J.-töl. É\
közt orvosok által a legjobbnak elisme 

Általános lapasz. Steiibcl tanártól. Ütés 
toknál, ujjkukacz, sebes, vagy g 
szer lön kipróbálva, 1 tég<-ly . () kr. Rérmentve 75 kr.

Általános tisztitó só, ilullrich A. W. töl. Kitűnő háziszer a rossz érni 
kezményeinél u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorU 
stl». ellen. 1 csomag ára I frt.

Ezen itt felsorolt készítményeken kívül az osztr. lapokban hirdetett összes bel- és kül
földi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben netán nem levők 
gyorsan és olcsón megszereztetnek. Postai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, 

ha a pénzösszeg előre heküldetik : nagyobb megrendelések utánvéttel küldetnek. 
Valódiaknak csak azok tekinthetők, melyek használati utasítása a Pserhofer J. névaláírással és 

minden egyes doboz fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva.
Védve védjegy által. Védjegy utánzása szigorúan biintettetik.

gyógyszerész „zum goldenen Reichsupfel“
WI6 N, I., S inge rs t russe  15.
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