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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre,
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve
Turócz.-Szent-Mártonba küldendők.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden
bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

mely noha titokteljes, mégis nyíltan hirdeti az adósa, s az ember az Istennek mitsem adhat:
emberi tudatlanságot és rosszaságot, de egy azért azt az adósságot senki sem fizethette
úttal az isteni szeretetet is.
meg, csak az Isten maga; Isten mint ember
Húsvéti a feltámadás művének magasztos
Mindez világos és tagadhattam És mi — az emberért.
ünnep e!
S ez mégis történt!
ennek az értelme? Az hogy itt a gonoszság
Ezalatt értendő mindaz, a mit — Krisztus öl, az istententelenség gyilkol, a szentség
Krisztus, az ember fia, az élő Isten fia —
kiállott vagy szenvedett az emberiség meg pedig m eghal; de hogy itt a szentség meghal megfizette azt a tartozást! Mert ő maga sem
váltásának bevégzése czéljából.
mivel adós nem lévén, elvállalta összes tar
a gonoszságért: ez éppen az isteni titok.
Tevékeny volt Ő a betegek gyógyításá
Hogy az ember, az emberiség meg legyen tozásunkat és eleget tett az Atyaisten köve
ban, a halottak feltám asztásában: mindezek
m entve: azért kellett más valakinek meghal telésének — mindenkorra.
azonban csak jelképei valának magának a —
Halálos volt a vétkezés, halállal lett jóvánia s ismét fülélednie; ez pedig csak — az
megváltásnak. A betegek meggyógyitása jelen
téve; elég lett téve az isteni igazságnak s
Isten
lehetett.
tette az emberi nem meggyógyitását; a halot
igy meg lett mentve az ember, meg lett —
Éppen azért jö tt Krisztus az isteni igaz
tak feltámasztása pedig az emberiség feltá
váltv a!
ság
tanúságára,
hogy
a
kik
elhiszik
ez
igaz
masztását jelentette — a bűn halálából az uj
A megváltás legfontosabb isteni tett a
ságot,
szabadulást
találjanak.
életre.
teremtés után, a melyet az emberiség felfog
Az igazság — szabadit!
Mindezt csak saját tettei által, t. i. a
hat ; de csak a megváltott em beriség!
A testben van tehát az üdvözülés kez
kereszthalál, feltámadás, megdicsőülés és a
Ez az értelme, nagy jelentősége Krisztus
dete, valamint a bűné is, a mely végét éri
Szent Lélek leküldése által érte el.
halálának és dicső — feltám adásának!
— a halál által.
Szenvedett, meghalt és eltem ettetett!
Oselkó József.
De mig a lélek a testben van, addig a
Itt ki van fejezve a kinszenvedés, a ke
bűnnek hatalmában v a n ; és ha ilyen állapot
resztre feszítés és a halál.
Ez az a nagy megváltási tett a Megváltó ban beáll az ő elválása a testtől: akkor meg
Változás a tótok politikájában.
hal a lélek is.
részéről 1
A megváltás az ő nagy áldozatával tör
Csalódtunk, a midőn azt hittük, hogy a
Ádám és Éva mint tiszta s az Isten ké tót túlzók négy képviselője megelégelve a
tént meg.
Az áldozat pedig az a titokteljes jelenség, pére alkotott lelkek kerültek ki a Teremtő múlt évi sikereket, babéraikon megpihenve
várják be -az uj választásokat. Úgy okoskod
mely az egész ó szövetségi időszakon keresz kezeiből is bírták a szent Lelket.
Csak midőn az ördög szavára hallgattak tunk, hogy a mit a tót túlzók kívánságaik gya
tül húzódik, Ábel áldozásától kezdve egészen
és a megismerés fájából élvezvén, engedet nánt az országgyűlés előtt elmondani kívántak,
Krisztus áldozatáig.
Mózes törvénye nem hoz be áldozatokat, lenségükben az Istennek ellenszegültek; akkor azt már elmondották. Ezt úgy az országgyűlés,
csak szabályozza azokat, a melyek már előtte állott be szellemi testüknek — anyagira való mint az ország közvéleménye tudomásul vette.
átváltozása; a megdicsöült test — a bűn tes
is léteztek.
Ha pedig ezt ismételgetik, úgy hasztalan,
Később pedig Izrael népe készségesebb tévé lett, alávetve a halálnak.
fölösleges munkát végeznek. Sőt a saját külön
S a paradicsomban elkövetett ezen bűn, jól felfogott érdekeikből sem tanácsos a tót
volt az áldozatok hozására, mint a törvények
nek engedelmeskedni. Mert veleszületett sa ezen adósság örökség képpen száll át atyáról nemzeti programmnak emlegetése, a melynek
íi
ura.
egyszeri elszavalása is oly mérvű izgalomba
játsága az az emberi term észetnek, hogy in
És nincsen senkinek sem, mivel fizetni; hozta nemcsak a Felvidéket, de az ország köz
kább hajlandó a már elkövetett bűnt letörülsőt
ellenkezőleg:
mindnyájan
csak
nagyobbitvéleményét is, hogy úgy a sajtó mint a tár
getni, mint azt el nem követni.
juk a tartozást s igy mindinkább lekötjük sadalom sorra kifejezést adott megbotránkozá
magunkat.
sának, sőt a törvényhatóságok egymásután tömö
Az embernek, az emberiségnek nem ma
De az örök Isten tudja, mi történt az rültek az úgynevezett nemzetiségi törvény mó
rad egyéb hátra, csak kiengesztelődni az Isten
nel azon találkozási ponton, a hol az ember emberekkel, mi történik és mi fog történni dosítása körül, sőt azt több törvényhatóság
nek nagy bűnössége s az Isten határtalan v e lü k ; s éppen azért megígérte, hogy küldeni egyszerűen eltörlendőnek mondotta ki.
fog valakit, a ki azt a tartozást lefizeti —
Ily reakció, a mi számításunk szerint nem
szeretete nyilvánul.
bátoríthatta a tót nemzetiségi képviselőket arra,
Így jutunk azon nagy isteni áldozathoz mindnyájunkért.
Minthogy pedig az ember Istennek volt hogy veszett ügyüket még tovább propagálják.
Krisztusban a keresztfán, azon áldozathoz, a

Ilusvét.

A „FE L V ID É K I H ÍRA DÓ 11 TÁRÓZÁJA
Feltámadás.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárcsája —
Irta : Bánfi János.

Hogy a múltkor néhány napot Resztcrczobányán
löllöilom, az ottani temetőbe is ellátogattam. Régi szo
kásom ez már nekem s még abból az időből származik,
mikor szüleimnek egy fogadott leánya, valami közeli
rokonom, meghalt s én mint kicsi gyerek gyakran kijárogattam a temetőre s eljátszogattam a rokonom sír
hatnia mellett, amelyre nagy rózsabokor hullatta fehér
virágszirmait nyár idején. Később is, mint diákomber
mindig ott szereltem időzni a néma hantok között; ott
tanulgattam, rajzolgattam, s ott töltöttem sokszor még
a hold világos estéket is, hol egyedül, hol pedig egy
unokaöcsémmel, akinek az enyéimhez hasonló hajlamai
voltak és a ki azután később mint fiatal tanító nagyon
is korán állandó lakója lett annak a csendes birodalom
nak, végleg, a hol annyi sok kedves és bizalmas órát
töltöttünk együtt mint fiatal diákok.
Ilyen tájt, mikor a tavaszi szélviharok üldözik,
kergetik a sötét felhőket, és későn ősszel, mikor zúgva,
jajgatva rohan, száguld, seper végig az északi szél a
száraz avaron s kavarja, kergeti a sárga, hullott lombot,

— ilyen tájt. ama hosszú, egyik oldalról nyitott folyosó
boltivei alatt szerettem fel- s alá járkálni, amely folyosó
alatt a város előkelő családjainak a kriptái voltak s
melynek egyik végében egy kis kápolnaszcrü helyiség
ben embernagyságu, szárnyas fehér angyal állott, szo
morúan lehajtott fejjel . . . Mentül dühösebben tombolt
ilyenkor a vihar s nyögött, jajgatott a jegenyék ágai
között és a folyosó tetőzetében, annál hosszasabban
néztem azt az angyalalakot, a moly az enyészetet, a
halált, a gyászt jolképezte, s mintha már akkor is va
lami scjtelcmféle fogamzott volna meg bennem, hogy
bármily panaszos is a szélvihar szava, s bármint gyá
szoljon is ez az angyal, az mégsem lehet, hogy azok,
akik most itt pihennek c hantok alatt, s egykor ügy
éltek, gondolkoztak, örültek, búsultak, mint én, az örök
enyészetnek a prédái lettek.
Mindezek a dolgok és gondolatok járták át lelkemot, mikor a boszterczebányai temető bojárata fölött
őzt az egy szót olvastam: „Feltámadunk" s felmerülnek
most is lelkemben, amikor egy szenzácziós por alkal
mából majd minden ujságlapban részint gúnynyal, ré
szint szánakozással irt közleményeket olvasok azokról
az emberekről, akik nemcsak hisznok a lélek feltáma
dásában, örök életében, hanem azt is tudják, hogy az a
lélek nem vész oda valahová a nagy semmiségbe mint
valami elvont, fogalom, liánom hogy uj, Jithorikus testet
ölt és ott kezdi és folytatja életét és tökélctcsltlését, a
hol földi testének halálakor abbahagyta.

Mi igaz hát? Az egyház a tosti feltámadást tanítja;
a transcendentálispsycbologia hívei a lélek életének foly
tonosságát és egyéniségének síron túli megtartását bi
zonyítgatják, a materialismus pedig azt mondja, hogy
a tosti halállal az egyénnek is vége v a n : feltámadás
nincs, sem testi, sem lelki értelemben, — s az az em
ber, aki nemcsak a jelennok óhajtana élni s a ki egy
jövendő, jobb életben remél e töldi szenvedéseiért kár
pótlást, tépolödvc, aggódva keresi az igazságot.
S valóban, különös lelki és morális élet ez a
mostani! Ezer meg ezer templomban felhangzanak ma
a szent énekek és imák az Üdvözítő feltámadásáról, a
lélek halhatatlanságának eme symbolikus jelenségéről,
s millió ember borul térdre, hogy a Mindenható ciné
könyörületcsségéért hálát röhögjenek ajkai. Künn pedig,
az élet zajos piaczán
hirdeti a világi tudomány,
hogy mindaz, amit oda bent a szent falak között a lé
lek halhatatlanságáról s ami ezzel összefügg, tanítanak,
csak naiv gyermekmese, mert ellen kozik a természet
törvényeivel, a tudomány által megállapított igaz
ságokkal.
Nem az a hely oz, ahol az imént említett három
elmélet közül bármelyiket is czáfolgathatnám, avagy
támogathatnám, de a Feltámadás ünnepén időszerűnek
tartom a transccndentális lélektan hivoinok egyik olyan
kisérlotét bemutatni olvasóinknak, amely a materialis
táknak az imént omlitott olmélotét halomra döntoni
látszik. Az u. n. „közvetlen szcllcmirással* való kisér-

Felvidéki

Hí radó.

Mert a tót túlzók nevében Veszelovszky
Azt hittük, hogy megelégesznok a lmzabeszéVármegyei gazdasági egyesület.
léssel, az eseményeknek kritizálásával és te által tett kijelentést nem tekinthetjük hozzá
vékenységüket inkább sajtójuk, ineg személyes járulásnak az ellenzék törekvéseihez, mely a
űrömmel vettünk tudomást, arról a mozgalomról,
mai körülmények figyelembevételével lehet
érintkezéseikkel fogják föntartani.
túlzott, módjában elhibázott, de föltétlenül moly a megyei gazdasági egyesület újjászervezésére in
No de ebben csalódtunk.
dult meg. /izon az olöértekozloton, molyon ezen mozga
hazafias.
lom megindítása elhatároztatott, kimondották az illetők
Es örvendünk annak, hogy csalódtunk.
Mert
míg
az
ellenzék
átm
enetet
nem
tűrve
egyúttal azt is, hogy márczius hó 29-cn közgyűlést hív
Örvendünk pedig azért, mert bizonyosra
törekszik
az
erős,
független
nagy
Magyaror
nak össze, molyon a további lépéseket megboszólik.
vesszük, hogy a magyar nemzeti közvélemény,
szágnak
kiépítésére,
addig
a
tót
túlzók
min
Sajnálattal konstatáljuk, hogy őzen közgyűlés nőm tar
a mely megvetéssel fordult el ezeknek az em
bereknek első politikai szereplésétől, attól a den munkájokkal azon vannak, hogy a lassúbb tatott inog, félünk tőle, hogy azok a lépések is abban
tempóban
haladó
megerősödés
politikáját
is
maradnak, vagy elhalasztódnak ama hírhedt ombori kor
törekvésektől, mely homlokegyenest ellenke
legvégső határáig.
zésben áll az egységes magyar állameszmének megnehezítsék.
Hát pedig ez a dolog a mily mértékben sajnálatos,
kiépítésére irányuló munkásságukkal — tudni
Mi lehet hát az oka annak, hogy a tót
fogja a módját annak, hogy ezeknek az agi túlzók egyik képviselője a dinasztiával szembe ép oly mértékben közügy is, engedtessék meg nekünk,
tátoroknak egyszer és mindenkorra elvegye a helyezkedve ilyen kijelentést tegyen, a mikor hogy a dologhoz kissé hozzászóljunk.
kedvét attól, hogy a magyar képviselőliázban annak a kijelentésnek m egtételére semmi kény
Tudtunkkal a megye közép és kisbirtokos osztá
nyiltuu hirdethessék seperatisztikus törekvé szerítő ok fenn nem forgott?
lyának helyzete nem valami rózsás. A kisbirtokosok
seiket.
kivándorolni
kénytelenek, mindinkább nagyobb számban,
Semmi más, mint a magyar jóhiszeműség
De leginkább meglepő Veszelovszkynak nek kihasználása, a népszerüséghajhászat.
a küzépliirtokos munkást ennek folytán ma holnap a
az a szereplése, a melylyel a szőnyegen forgó
megyében egyáltalán nem fog kapni. Az eladósodás
Ezek az emberek most az ellenzék mellé
ujonczlétszám megállapításáról szóló törvényáltalános, a hitel elég drága. Németország termékeink
sorakozva
népszerűségre
akarnak
szert
tenni,
javaslatot nem szavazta meg.
elől elzárja piaczát, stb. stb., evvel szemben kénytelenek
Ez a nyílt kijelentés nagy forduló pontot annak hangoztatásával, hogy a nemzet nem vagyunk magasabb quótát fizetni, emelni a civilistát,
birja
el
az
újabb
követelm
ényeket
—
és
oly
katonai létszámot és tisztviselői fizetést. Jó néhány millió
képez a tót túlzók politikájában.
hangon hirdették ezt, mint annak idején Valasek
Mert feltételezzük, hogy Veszelovszky és bizonyára többi társai is hitegették a népet lesz ez együttvéve, jut belőle Turóczra is valamelyes
nemcsak a maga, de hasonló gondolkozásu azzal, hogy majd közrehatnak ők, hogy a tót rész, pedig hát Magyarországon az adó túlnyomó része
társainak, sőt a národistákuak nevében és nyelv legyen a hivatalos nyelv, az adóköny a gazdák vállaira bárul. iMár m ost: mutat-e gazdáinknak
évi jövedelme valamelyes emelkedést. Mutatkozik-e csak
hozzájárulásával is beszólt.
vek is tótok legyenek stb. stb.
valahol is valamely haladás a mezei gazdaság terén?
Mi nem tartozunk azok közé, a kik min
Nincs
háládatosabb
dolog,
mint
a
terheket
Hiszen gazdáink adósságaik és adójok terheit ma is
den gondolkozás nélkül, vakon szoktak még!
emlegetni,
a
melyek
alól
mindannyian,
magya
igen sokszor nem bírják már, fogják-e bírni, ha ez az
a kényszerítő eszközök előtt is meghajolni.
Mert mielőtt ezt megtennők, mérlegeljük a rok és tótok egyaránt szívesen szabadulnánk. adó még nagyobb, a mezei munkás a kivándorlás foly
tán
még drágább, a mezei termékek pedig az EurópaDe mig az ellenzék obstructiójával nem
helyzetet és csak azután járulunk a felmerült
javaslathoz, ha annak szükségéről, meg arról zeti engedm ényekre számit, a melyeket szíve szerte megindult védvámos politika folytán meg olcsób
is meggyőződünk, hogy azt elodázni nem lehet.' sen fogadnánk mindnyájan, addig a tót túlzók bak lesznek ?
Fájdalommal látjuk ily körülményük között, bogy
Nem a mi feladatunk a nagy politika tár csupán csak a zavarosban halásznak és most
gyalása, csak annyiban foglalkozunk vele, a a midőn az országos közvéleményt a katonai a gazdasági egyesület llgyo ismét halasztást szenvedett.
mennyiben hazánk, alkotmányunk és a magyar javaslatok, meg az imdemuiti foglalják el, most Osmerjtk a körülményeket. Turóczvármegyo gazdáinak
állameszme egysége szempontjából minket is szeretnének pártot vagy legalább támogatást anyagi ereje oly csekély, bogy önerejükből valamit el
érni nem tudnak. Elismerjük, feltétlen szükségük volna
szerezni és ezzel engedményekhez jutni.
érdekel.
A külföldi események, az ausztriai bonyo
Bízunk azonban a képviselőház ellenzéké a nagymérvű állami támogatásra, csakhogy az állam az
dalmak azonban már sokkal hangosabban hir ben, hogy a tót túlzóknak nem fognak felülni egyest támogatni nem fogja, nem is teheti. Egészen más
detik a válságos napok közeledtét, semhogy és azért, mert most ennél a kérdésnél a négy egy gazdasági egyesület, mely a megye összes gazdáit
azt nekünk is meg ne kellene hallanunk, a tót nemzetiségi képviselő velünk van, nem fog magában foglalja, másrészt, mely ezen támogatás segé
miből önként következik, hogy kénytelen-kel nak részükre semmit sem kilátásba helyezni lyével irányt adhat egész gazdálkodási rendszerünknek,
letlen, de mégis azok közé kell sorakoznunk, — legkevésbbé pedig azt, hogy a ma-holnap kivezető utat nyithat a ma is eléggé válságos helyzet
a kik hazánk, alkotmányunk és államiságunk napirendre kerülő nemzetiségi kérdésben tá ből, mely a jövőben gazdáink túlnyomó részét, stagná
lás esetén okvetlenül kell, bogy az anyagi romlásba
érdekében a szükséges áldozatokra is készek. mogatásukat biztosítanák.
kergesse.
Ez nemcsak a dinasztia, de az ország
Az a körülmény pedig, hogy a tót túlzó
Sokat lohctno itt elmondani a gazdasági egyesülőt
érdeke is.
képviselők eddigi és évszázados politikájoktól
Veszelovszky pedig a midőn kijelentette, eltértek, nevezetesen, hogy a dinasztia hatá szerepéről, feladatairól. Máskor talán erről is szólunk,
hogy az ujonczlétszám emelését nem szavazza rozott kívánságával nyíltan ellentétes állás ma csak a következőkre hívjuk fel gazdáink figyelmét:
A gazdasági egyesület a megye nagyobb birtoko
meg, ellentétbe került a dinasztia határozott pontra helyezkedtek — csak újabb bizonysága
kívánságával, nem is említve, hogy annak ér annak, hogy Magyarországon csak az egységes sainak társulása, kisbirtokos az évi tagsági dijai nem
deke a mi érdekeinkkel is szoros összefüg magyar állameszme hivének lehet politikai fizetheti, a közgyűlésekre melyek öt munkájától elvon
ják, nem jár. Tagul tehát az egyesületbe be nem lép.
gésben van.
tere, mert a mint csak egy kis réshez jutná
A megye középbirtokosai pedig magyarok nagyon
Ezzel a tót túlzók alaposan kompromittál nak a nemzetiségi túlzók, éppen ott lennénk
ták magukat a dinasztia előtt, a melynek tá velük, a hol Ausztria van a maga nemzeti kevés kivétellel. Ha ezek már most együvé tömörülve,
mogatásával, vagy hallgatólagos belenyugvá ségeivel, a mi pedig sem nekünk, de a dinasz egy tevékeny, eredményeket is felmutatni tudó gazda
sági egyesületet alkotnak, joggal várhatják a magyar
sával, a múltban — a melyre mi már fátyol! tiának sem érdeke.
állam támogatását, hiszen a magyar államra nem lehet
borítottunk — annyi Ízben fenhangon dicse
közömbös, bogy a megyo független értelmiségét alkotó
kedtek, sőt azzal bennünket megfenyegettek.
létezés ez. Ez ;i kísérlet abban áll. hogy tiszta papírla
A sok Írásos közlemény közöl, amiket ily módon
pot, irótáblát zárnak el szigora ellenőrzés mellett fiókba, kapott, csak egyet említek itten, a mely azonban annál
dobozba, vagy bármily más megfelelő helyre, s mikor bámulatosabb. A kis Trianon-vár kis angol parkjában a
onnan kiveszik, rövidebb-hosszabb Írásos közléseket ol kővetkező direkt Írást k ap ta: Mc croyz pás á la cbancc
vashatni a papírlapon, az irótáhlán, s az irás a legtöbb; de ma v ie; ellő a ctó aussi malboureuse á Trianon qu
esetben egészen azonos jellegit azoknak az elhalt em uilleurs. lteine de Francé Maria-Antoinetto. (No bigyjebereknek kezeirásával, akik a nevüket a közlemény, tek életem boldogságában, amely Trianonban éppoly
alá írják. Ilyen Írást — ha nem is valami nagyon gya boldogtalan volt, mint egyebütt. Francziaország királynéja,
kori — már igen sokat nyertek a kísérletezők s magam Mária Antoinetto.) Ez az irás a szerencsétlen királyné
is meggyőződtem annak létezéséről oly körülmények földi életéből származó Írásokkal összebasonlittatván,
között, amelyek minden tévedést vagy megtévesztést i ezekbe/, feltűnően hasonlónak találták.
kizárnak, azon egyszerű okból, mivel egyedül magam
Gondoljon ki-ki, amit akar őzen Írásokról, ma
voltam jelen a kísérletnél.
gyarázza azoknak keletkezését, a bogy neki tetszik, —
én, mint ilyen csudáirásnak szintén közvetlen tanúja, a
A legbámulatosabb eredményeket Cíüldenstubbc
könyv szerzőjével tartok, aki — clairvoyanco nővérének
Lajos báró érte el a kisé*létezés ezen terén, a ki az ö
tapasztalásai által lámogatlatva, - arra a következte
tapasztalásait * az azokról levont elméletet „Pneumatotésre jut, bogy a transcendentális lélektan híveinek van
logie positive et experimentale: la realité des Esprits et
igazuk, akik hiszik, tudják cs hirdetik, hogy földi lmde leur écriturc directe* czimll, Parisban megjelent s
látunk pillanatában lelkünk uj testben uj életet kezd, a
több más nyelvre is lefordított könyvében tette közzé.
melyet évtizedekig, évszázadokig, sőt néha még ennél
GUldenstubhe csak kiváló franczia és más tudósok s
is tovább az emberek közvetlen közelében folytat, mig
egyéb kiváló férfiak jelenlétében végezte experimentu
végre mint tisztullabb, tökéletesebb lény más szférákba
mait jobbára Parisban és annak környékén fáz Antikteremben, a St. Denis székesegyházban, l’áris temetői kerül, de a honnanjlzintén visszatérhet földi testvéreihez.
ben, Versailles, Trianon, St.-Clottd, Compiégno, Rambouillet és Eu parkjaiban), továbbá Londonban (a British
Múzeumban és a Westminsterben), .Münchenben stb.

elem milyen, magyar-e vagy tót nemzetiségi! A magyar
államnak nagy érdeke, bogy az az elem, a mely erős
nemzetiségi vizzonyok között, mindenkor feltudná venni
a harezot, s a mely a magyar állameszmét mindezidclg
diadalra is tudta vinni a megyében, nehéz, válságos vi
szonyok között erősbüdik, avagy pedig gyöngül. Az
állam a gazdasági egyesületet támogatta is a múltban,
jobban, mint sok más ily egyesületet, megszűnt a tá
mogatás a jelenben, miután az egyesület eleijeit magá
ról nem ad, nóma gyermek szavát pedig az anyja se
érti. Meg lesz az állami támogatás a jövőben, annál
nagyobb mértékben, mennél jobban megfelel az egyesület
hivatásána ., mennél nagyobb eredményokot ér az, ha
tehát az államnak garantiát tud nyújtani arra, bogy a
hozott áldozatok arányban állanak az elért eredmé
nyekkel.
Ámbár a mi nézetünk szerint a gazdasági egye
sület hivatása nem lehet politikai, a mi viszonyaink
közölt a kérdés ezen oldala azért, mégis önkéntelenül
felmerült.
Emlékezzünk csak vissza a tót nemzetiségi párt
kiadott, választási programmjárn röpirataira. a nyelvi kér
dés nagyon mellékes szerepet játszott itt, hiszen a kér
dés ezen oldala a fiildmivclő népet még ma is, még itt
a megyében is, hidegen hagyta. De felizgatta a népet
a programié gazdasági része, a mely a nép tagad hatat
lanul nagy cs számos bajaira orvoslást Ígért. Hogy a
nép a tót nemzetiségi párt részéről ezen irányban segít-
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séget noui várhat, azt sok helyen belátja már maga a véleménye után ügy intéztetett el, hogy az anyakönyvi kath., a turócz-szent-uiártoni áll. ismétlő iskolát, a szlonép, és jórészt ennek köszönhetjük a legutóbbi megve- hivatal továbbra is Felső-Turcseken marad, már csak váni r. k., a kostyáni ág. h. evang., a trebosztói és
bizottsági tagok választásánál elért kedvező eredménye azért is, mert F.-Turcseknek 900, Alsó-Turcseknek pe zsámbokréti ág. ev., a szent-péteri r. k., a krpelláni,
inket. A tót nemzetiségi sajtó hiába emle. etett veszte dig csak 600 lakója van.
nolcsói, blatniczai, jeszoni, szklabinyai, podhrágyi, kisgetéseket, hivatalos hatalmat, el nem vitathatja azt,
Skuta szuesányi lakos panasza Katoska J. felsö- selmeczi, neczpáli ág. ev. és a folkusfalvi áll. iskolákat.
hogy például Vriczkón volt jelöltjük azért vonult vissza turcseki anyakönyves ellen megvizsgáltatván, az illető
A szuesányi róm. kath. felekezeti iskolánál tapasz
minden rábeszélés stb. nélkül, mert csalódott a nemzo- anyakönyves utasittatik, hogy a fennálló szabályokhoz
talt eredménytelenség folytán kénytelen volt a magas
ségi párt Ígéreteiben.
alkalmazkodjék.
közoktatásügyi minisztériumhoz fordulni.
A nép gazdasági bajai azonban megmaradtak, és
A földmivelésügyi miniszter tudatja, hogy Székely
Szlovánban a róm. kath. iskolában szünetelt a ta
ha nem történik semmi, meg is fognak maradni.
Mózes turócz-sfcent-mártoni kir. erdöfelügyelővé nevez
nítás a tanfelügyelő látogatása alkalmával, mert az
El nem vitatható, hogy a néppel keveset törődünk, tetett k i ; a mit a bizottság tudomásul vett.
iskolaszék a tanító többszörös sürgetése daczára sem
kabátos embert maga között csak a választások alatt
Schultz Lajos szuesányi lakos, az iparfelügyelő in
lát — a végrehajtót kivéve — csoda-e, ha ily körülmé tézkedése ellen felebbezést iolontvén be, ez ügyben az szolgáltatta ki a tanterem fűtésére szükséges tüzelő fát.
az iskolaszék felhivatott kötelességének teljesítésére.
nyek között oda fordul, a hol segítséget Ígérnek neki? iparíelügyelőség véleményét kívánja be a bizottság.
Kostyánban az ág. h. evang. felekezeti iskola ezen
Népünk szellemileg, anyagilag oly gyönge, hogy feltét
A kir. erdőfelügyelöség panaszt emelt a turóczlenül szüksége van a vezetésre, a ki ezt a vezetést szeht-márton—blatniczai járási főszolgabíró ellen, mert tanévbon is a régi alkalmatlan épületben van elhelyezve.
magához tudja ragadni, a ki kisbirtokosaink bajaira or nőm volt hajlandó a vadászati statisztikai kimutatás ada Tekintettel arra a körülményre, hogy itt az uj állami
iskola szervezése illetve felépítése már csak rövid idő
voslást tud. azé lesz a jövőben a nép.
tait. beszerezni. A bizottság úgy határozott, hogy a szó
Mondottuk, bogy a gazdasági egyesület első sorban ban levő adatok a főszolgabíró utján a jegyzőktől be kérdése lehet — o tárgyban külön intézkedést nem
tartott szükségesnek.
a közép és nagybirtokosok számára való, de ez nem szerzendők.
A trebosztói ág. h. evang. felekezeti iskolánál ok
zárja ki azt, hogy az egyesület ne dolgozzék a nép
A znióváraljai anyakönyvvezetö azt kérte, hogy
javára. Működhetnék az egyesület sok irányban, ott ezen állástól mentessék föl. A főbíró javaslatára az levéllel nem bíró s magyarul som tudó tanító van alkal
pedig, a hol ennek helye van, felállíthatna gazdaköröket, anya könyves állásában megmarad helyettes anyaköny- mazásban. Ennek eltávolítása és helyébe képesítéssel
mint Nagy-Csepcsényben, mely mindannyi bástyája le Yeslll, leendő kinevezésre pedig Kristóf'csak Lajos segéd bíró tanítónak alkalmazása tárgyában a magas minisz
tériumhoz tett jelentést.
hetne a magyar állameszmének.
tanár hozatott javaslatba.
Ezekért fájlaljuk végtolonül, ha mint jelen alka
Szent-Péteren a róm. kath. iskolai tanítónak nincs
Előadott még több útadó és kivételes nősülési en
lommal is, ezon a téren látjuk a már megszokott huza gedélyt kérő folyamodványt.
ugyan oklevele, de már régen tanitóskodik és a ma
vonát, halasztgatást. Hosszú haldoklásnak halál a vége
Csepcsdnyi Sándor tb. főjegyző adta elő a szt.-máriai gyar nyelvét is törekszik sikerrel tanítani.
— félünk tőle. Minden elhalasztott napért kár, mert r. k. iskolaszék ügyét, a mely iskolai hatóság elhatá
Zsámbokréten az államilag segélyezett ág. h. ev.
evvel tényleg megakadályozzuk a kormányt, hogy baja rozta, hogy iskolaépítés czéljaira évi 5%-os adót szavaz felekezeti iskolában oly fokú sikertelenséget tapasztalt,
inkon segíthessen. Mentül tovább halasztgatjuk ezt az meg, mindaddig inig elegendő
ügy
az
általános, mint a magyar beszéd tanítását ille
pénz
gyűl. Ezt
ügyet, annál jobban távolodik tőlünk a nép, annál ne az ügyet a kir. tanfelügyelő indítványára a bizott tőleg, hogy kénytelen volt ezen szomorú állapotot to
hezebb lesz azt visszaszerezni.
ság visszaadta a felebbező Hiros szoczóczi lakosnak vábbi megfelelő intézkedés végett a magas minisztérium
Pedig hát ennek a népnek javán dolgozni egy azzal az utasítással, hogy az egyházi adó kivetése ellen nak tudomására juttatni.
öröklött kötelesség volna — talán jó lesz ezt is felem megfelelő egyházi hatósághoz forduljon.
Nolcsón az ág. h. evang. felekezeti iskola épület
líteni.
Reviczky István árvaszéki elnök jelentése szerint meg tanító hiányában szünetel. Megkereste a turóczi
1848 ig a nemes jobbágyának nemcsak ura, de az árvaszék ügymenete rendes mederben halad, a mit ág. h. ev. főesperesf, hogy az iskolának felépítése és
képesített tanítónak alkalmazása iránt intézkedjék.
gyámja is volt, szükség esetén ennek javáról gondos a bizottság tudomásul vett.
kodni kötelességét képezte. Ez teszi érthetővé azt a
Jeszenben az ág. ev. iskolában kielégítő eredményt
Dr. Haas Jakab főorvos jelentése szerint az álta
ragaszkodást, a melylyel a tót jobbágy a maga nemes lános egészségi állapot a múlt hóban sem volt kedve konstatált a kir. tanfelügyelő — azonban a tanterem
urához mindenkor viseltetett, a mely ragaszkodásnak zőbb, mint a f. évi január és február havában, mivel annyira zsúfolt, hogy ott a második tanteremnek felállí
nyomát még az öregeknél mindég feltaláljuk, de nem most is a csúzos és tüdöhurutos bániaknak nem külön tása most már el nem odázható. E tárgyban a kellő
a fiatalabbaknál. A jobbágy és nemes között lévő viszony ben a gümőkór is nagy számban észlelteitek. Azonban intézkedés megtörtént.
Szklabinyán az ág. li. evang. felekezeti iskola ro
felbomlott akkor, midőn a magyar nemesség előjogairól a halálozási arány kedvező volt. A heveny fertőző s
zoga külsejének, a piszkos sőt ronda tanteremnek telje
önként lemondott, de nem szabad, hogy lemondjon kö kórok közül előfordultak:
sen
megfelelő
az iskola belélete. Itt a tanító abszolúte
telességeiről.
1. Vörheny. Mosóczon 4 eset, gyógy. 3, meghalt
semmit sem dolgozott. A gyermekek magyarul éppen
Jusson eszünkbe, hogy volt idő, midőn a katholi- 1. SíubnyafUrdön 3, gyógy. 2, meghalt 1.
kus magyar föur megtudott halni — a vérpadon is —
2. Roncsoló-toroklob. Ivánkófalun 2, gyógy. 1, meg sommit sem tanultak, de nem tudnak azok tótul sem.
azért, hogy a lutheránus tót paraszt szabadon boldogul halt 1. Helyben egy nő gyógyult. Znióváralján az áll. Az ott működő tanító ellen már a tél folyamán panasz
hasson az ő hite és meggyőződése szerint. A jelenlegi tanítóképző intézetben 2 növendék, meggyógyult mind merült fel, a melyet az illetékes egyházi hatóságnak
adott ki a kir. tanfelügyelő — illetékes intézkedés vé
helyzet nem követel vért, sőt még anyagi áldozatot a kettő.
sem, csak önzetlen és kitartó munkálkodást.
3. Gyermekagyláz. Znióváralján 2, gyógy. 1, meg gett és a midőn a tanító ellen megindított eljárás ered
ményéről megnyugtató választ, az illető főesperestől nem
Bertsoh Ottó. halt 1. Szklabinyaváralján 3, gyógy. 2, maradt 1.
4. Hashagymdz. Szklenón 3, gyógy. 2, meghalt nyert — az ügyet a közokt. minisztériumnak bejelen
tette. Iskola látogatási jegyzőkönyvet is felterjesztette
1 férfi.
5. Hökhurut. Szklenón 4. gyógy. 1, meghalt 1, azon javaslatával, hogy az ott működő tanító ellen sú
Megyei élet.
lyos hanyagság czimen a fegyelmi oljárás megindittasmaradt 2.
(Turóczvármegye közigazgatási bizottságának ülése.)
Mindenütt a kellő óvó s gyógyintézkedések foga sék és föle az államsegély elvonassék.
Túlzsúfolt a blatniczai ág h. evang. iskola, a me
Turóczvármegyo közigazgatási bizottsága f. évi natosítalak. Pékmíihelyek, vendéglők, iskolák, óvodák,
élelmi szerek és italok szintügy a szikvizgyárak meg lyet melcsleg mondva egy teljes évi használat óta még
április hó 6-án tartotta meg rendes havi ülését.
egyetlen egyszer sem súroltak föl — a hol azonban ez
Jelen voltak ifj. Justh György főispán elnöklete vizsgáltattak.
Hullaszálliíás 2 esetben engedélyeztetett u. i. Ká körülmény onnan származik, hogy a 11-dik tanítói állo
alatt Beniczky Kálmán alispán, Grummich Géza kir. ta
nácsos-pénzügyigazgaló, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, rolyiakról a szt.-máriai temetőbe és Nedozorról a mo- más javadalmazása és az államsegély kiutalványozása
körül nehézségek merültek föl. Különben itt, az uj épü
Reviczky István árvaszéki elnök, Dr. Haas Jakab főorvos, sóczi temetőbe.
Dubován egy 45 éves férfi elmeállapota vizsgál letben, mely most egy éve vétetett használatba a II.
Dr. Skultéty István kir. ügyész előadók, Justh Kálmán,
tágas tanterem és tanítói lakás készen áll.
Kosza János, Klimó Vilmos és Cserey Emil bizottsági tatott meg s gondnokság alá helyezése iránt intézkedett
Podhrágyon az ág. h. evang. felek, iskola tan
a főorvos. Mosóczról egy 26 éves hajadon elmebeteg
tagok.
Elmaradásukat kimentették Justh Feroncz, Borhely gyógyintézetbe szállíttatott. Ruttkáról Szucsányba egy terme annyira nedves, hogy közegészségügyi szempon
Kálmán, Keoiczky Imre és Dávid Ferencz, bizottsági 20 éves leány elmebeteg hozatott, ki közveszélyes vol tokból kifogásolhatónak tartja. Fel is hívta az iskola
tánál fogva egy tébolydába lesz szállítandó. Rutlkán széket, hogy a tanterem átalakításáról gondoskodjék.
tagok.
Nedves a krpelláni ág. ev. iskola tanterme is, a
Beniczky Ákos dr. főjegyző előadásában kerültek egy a Vág folyóból kifogott férfi hulláján törvényszéki
bonczolás eszközöltetett. Priekopán egy férfi szivszélhü- hol szintén intézkedésre van szükség.
tárgyalás alá a következő ügyek :
Egyebekben jelenti a kir. tanfelügyelő, hogy a
Az államvasutak igazgatósága értesíti a közig, bi désben elhalt. Hulláján orvos rendőri szemle tartatott.
zottságot. hogy a vasúti menetrend megváltoztatása tár Ugyanez eszközöltetett A.-Turcseken egy öngyilkos hul tanítás rendes menetét mi sem zavarta meg. Az iskolai
gyában beadott kérelme teljesittetni fog, a mit a bi láján és egy a Turócz vizébe esett s megfult 2Va éves egészségügy is általában kedvező.
A tanítói személyzetben azon változás történt,
zottság örvendetes tudomásul vett.
Kosza János fiú hulláján.
A körorvosok körük valamennyi községét meg hogy Kristofcsák Lajos ábrahámfalvi áll. iskolai tanító
indítványára ifj Justh György főispánnak, a ki ezen
ügyben személyesen is eljárt és azt sikerre vezette, a látogatták. Kiállíttatott 11 orvosi bizonyítvány s 9 or a zuióváraljai áll. tanitóképezdéhez segédtanárrá nevez
tetett ki. Helye Benisek Rezső znióváraljai róm. kath.
vosi látlelet könnyű testi sértésekről.
bizottság köszönetét szavazott.
Gntmmich Géza kir. tanácsos, pénzügyigazgató je  tanítóval töltetett, be.
Jelinek szuesányi jegyző panaszának megvizsgá
Gruber Jánosné tótprónai áll. óvónő pedig szabad
lásával, a melyet Hrdlicska Lajos turáni lelkész ellen lentése szerint az adóbefizetés a múlt hóban a múlt
ságért folyamodván, kénytelen volt enyhébb éghajlatot
beadott, a megyei alispán bízatott meg. A vizsgálat évi hasonló időszakhoz képest kedvezőtlenebb volt, még
fölkeresni. Holyettesitésére még nem intézkedhetett —
megejfetvén, tényleg több visszaélés konstatáltatok. pedig az egyenes adóknál 8889 koronával, a közvetlen
mert megfelelő óvónő nem áll rendelkezésére.
Minthogy azonban ezeknek megtorlása nem a közigaz adóknál pedig 3175 koronával. Egyelőre külön intéz
A közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya
gatási bizottsághoz tartozik, az összes iratok további kedést még nem tart szükségesnek, Balázs Endre, tanár
is ülést tartott, a melyen egyik községi iskolai tanítót
illetékes intézkedés végett az illető egyházi főhatóság tökokamat adó törlése iránti kérelme el utasít tatott.
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint a a gyermekekkel szemben ismételten tanúsított szabály
hoz tétettek á t ; egyben felkéretett a bánya kerületi
ellenes elbánás miatt fizetésének 5%-ával felérő- pénz
püspök, hogy eljárásának eredményéről a bizottságot legutóbbi jelentése óta meglátogatta a helybeli izr. és
róm. kath. iskolát, a fclsőturcseki áll. iskolát, a helybeli büntetésre ítélte.
értesítse.
Az alsó-túrcsehiek kérelme, hogy az anyakönyvi polgári leányiskolát 4 napon át, a kisfalui ág. h. evang.,
hivatal ismét odahelycztcssék vissza, a járási főszolgabíró a stubnyafürdöi állami, a szuesányi ág. cv. és róm.

Felvidéki

Hí radó.

A F M K E körlevele. A felvidéki magyar fillért tett. ki. Károkért a társaság 1902-bon 25,473.446
H Í R E I N K .
— Húsvéti ünnepek. Ezeket a szép Ünnepnapokat
ebben az esztendőben eltekintve a gürögkeletioktöl,
mindannyian együtt töltjük. Ritkán lordul elő, hogy a
húsvéti ünnepek az izraelita húsvéti ünnepekkel telje
sen összeesnének. Állítólag már száz éve is eltolt, hogy
ez előfordult volna.
— Hangverseny a kllcslnylek Javára. A ruttkai
vasúti főműhely zenekara a múlt vasárnap a vasúti
éttermekben hangversenyt rendezett, a mely 90 koronát
jövedelmezett a nemrég leégett klicsinyiek javára. A
kassa-oderbergi vasul fömühelyi tisztikara szintén 50
koronával járult a tüzkárosultak felsegitéséhez. Ezt a
két összeget összesen 140 koronát a ruttkai körjegyző
nek adtak át azzal a kéréssel, hogy azt a leginkább
reászorultak között ossza ki.
•— üj tiszti orvos. Dr. Boleman János stulmyafürdöi fürdöorvos, a kinek azon a vidéken már is igen
jó orvosi hírneve van. a napokban tette le Budapesten
a tiszti orvosi képesítő vizsgálatot.

HIÚZOk Turóozban. Hogy özek a vérengző
állatok mennyi kárt tesznek a vad állományban, arról
nemcsak a vadászok, de a nagy közönség is kellőleg
tájékozva van. Pusztításukra úgy a fóldtnivelésügyi mi
niszter, mint a birtokosok is buzdítják alkalmazottjaikat.
De persze ez nehezen megy, mert a hiúz óvatos állat
s csak nagy ritkán kerül a vadász színe elé. Daczára
ennek Turóczmegyébcn a múlt év folyamán 5 darabot
ejtettek el. Még pedig Raksányi János blatniczai lakos
erdöőr 2 drbot, Schmidt György szintén blatniczai lakos
erdöör 1 drbot és Érti Ignácz tnosóczi lakos erdöőr 2
drbot. Ezek részere a töldmivelésügyi miniszter darabonkint 30—30 kor. jutalomdijat engedélyezett.

közművelődési egyesület tudvalevőleg körlovelet intézett
a vármegyei törvényhatóságokhoz, a melyben azt kéri,
hogy a törvényhatóságok a pánszlávizmus megfékezésére
sorompóba lépjenek. Turóczmegyo törvényhatósága en
nek a körlevélnek alapján teendő intézkedés megbeszé
lésére kiküldötto Beniczky Kálmán alispán elnöklete
alatt Berecz Gyula kir. tanfelügyelőt, Újhelyi Attila és
Zorkóczy Tivadar főszolgabírókat és Klimó Vilmos bi
zottsági tagokat, hogy a legközelebbi* törvényhatósági
közgyűlésig javaslatot terjesszenek elő.

korona 68 fillért folyósított. Ehhez hozzáadva az előbbi
evőkben teljesített kárfizetéseket a társaság alapítása óta
károk fejében 742,014.072 korona és 65 fillérnyi igen
tekintélyes összeget fizetett ki. Ebből a kártérítési öszszegből hazánkra 138,794.885 korona 03 fillér esik. A
nyereség tartalékok közül, molyok összoson 20,313.106
korona 94 fillérre rúgnak, különösön kiomolondök; az
alapszabály szerinti nyereségtartalék, mely 5,250.000
koronát tesz ki, az értékpapirnk árfolyamingazolására
alakított tartalék, moly a 3,729.624 korona 17 fillér
külön tartalékkal együtt 14,010.880 korona 16 fillérro
emelkedett, továbbá felemlítendő még a 160.010 koro
nára rugó kétes követelések tartaléka. Ezeken kívül
fennáll még egy 726.138 korona 39 fillért kitevő külön
alap, melynek az a rendeltetése, hogy az élet biztosítási
osztályban a kamatláb esetleges csökkenését kiegyenlítse.
A társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első
rangó értékekben vannak elhelyezve az idei átutalások
folytán 190,319.427 korona Í1 fillérről 208,632.918
korona 73 fillérre emelkedtek, melyek következőképen
vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog követelések
33,144.493 korona 62 fillér 2. Életbiztosítási kötvényekre
adott kölcsönök 18,600.000 korona 19 fillér 3. Leféteménvezott értékpapírokra adott kölcsönök 682.782 korona
13 fillér 4. Értékpapírok 141,290.011 korona 09 fillér
5. Tárczaváltók 1,035,953 korona 91 fillér 6. A rész
vényesek biztosított adóslevelei 7,350.000 korona 7.
Bankoknál lövő rendelkezésre álló kövotelésok, készpénz
és az intézet követelései, a hitelezők követeléseinek
levonásával 6,529.676 korona 79 fillér összesen 208,632.918
korona 73 fillér. Ezen értékekből 43 millió korona
magyar értékekre esik.

- - Hodzsa János szuesányi ág. h. cvang. lelkész
től egy hosszabb felvilágosító levelet kaptunk abból a
hírünk alkalmából, a melylyel közöltük, hogy a márczius
hó 15-diki szuesányi tűz alkalmával az evangélikus
templom harangjait félreverték, holott azt más alkalom
mal nem tették. Ha technikai okok nem szolgáltak
volna gátul, hajlandók lettünk volna a lelkész űr leve
ét legalább bő kivonatban közölni, mert levelében több
megszivlelésro méltó dolgot is felemlít. Így azonban
csak a dolog lényegére vonatkozólag lorjoszkodhetünk
ki és csak azt említhetjük fítl, hogy tűzvész esetén a
harangoknak félroverésc nemcsak hogy nem szokásos,
de az kötelesség. Hogy oz az utóbbi időben nem történt
meg, annak csak az volt az oka, hogy nem volt templomszolga. Különben kijelenti, Hodzsa lelkész ilr, hogy a
harangok félroverésc régi szokás, a min változtatni nem
is lenne tanácsos. Tévesnok jelenti ki tehát azt, hogy
— Déli jég- és viszontbiztosító-társaság. A Triesztben f. hó
a harangok félreverésében valamely czélzatosság lehe í)-én megtartott közgyűlésen előterjesztett és az 1902. évre szóló
üzleti jelentésből a következő lényegesebb adatok emelendők
tett volna.
k i : A jégbiztositási ágazatban 3,7*M),G2(i korora volt a díjbevétel

— Sajtóper. Húrban Szvotozár ellen „Ohlupovanie
Kiküldetés. A vallás- és közoktatásügyi in. kir. detí" czimü czikkéért, amelyben izgatást lát a kir. ügyész

a tavalyi 3,699,255 koronával szemben, károk fejében 3,210,846
korona fizetett ki, mig az előző évben e cziinen kifizetett őszszegek 2,918,268 koronára rúgtak. A tűz visszbiztositási ágazat
ban befolyt dijak összege 1,626,276 koronát tesz szemben az
1901. évi 1.154,083 koronával, mig a kárak kifizetéso a kártarta
lékok figyelembe vételével 874,248 koronát igényelt az előző
évi 799,487 koronával szemben. — A tilzdij-tartalék 577,016
koronáról 766,138 koronára szaporodott és a díjbevétel 500® „-ának
felől meg. Jóllehet a jégbiztositási üzlet veszteséggel járt, a tiiz
viszontbiztosítási ágazatban elért kedvező eredmény folytán és
hála a töke és a felszaporodott tartalékok után befolyt jövede
lemnek a mérleg mégis 320,93 korona feleslegges zárul (hozáadva a 24,890 koronány-áthozatot), mely rnódott nyújt arra, hogy
az alapszabályszerűen levonások eszközlése után részvényenként
32 koronányi (8"/0) osztalék fizettessék ki. A nyereség és díj
tartalékok 2,967,379 koronát tesznek, agy hogy a társaság a
teljesen befizetett 3,000,000 koronányi részvénytőke hozzászáinitásával összesen 5,967,379 koronára rugó biztosítéki alapok felett
rendelkezik.

minister Boldis lgnáczot a helybeli állami polgári és a miniszter rendeleté s a magyarság ellen, c hó 25 én
felsőkereskedelmi iskola igazgatóját, mint a közoktatási lesz a főtárgyalás a budapesti sajtóbiróság elölt.
tanács tagját, a szegedi polgári iskolák tanulmányi ered
— A „Tátra1' Jó szive. Hogy a nemzetiségi pénz
ményének megvizsgálására küldötte ki.
intézetek miként használjak föl nyereségüknek egy ré
— Megbízás. A tótprónai beteg állami óvónő he szét. arra már különféle oldalról van adatunk. Alkalomadtán ezeket majd nyilvánosságra hozzuk. Minthogy
lyettesítésével Fábián Erzsébet áll. óvónő bízatott meg. azonban még mindig vannak olyanok is, a kik a Tátra
— Uj erdőfelügyelő. Székely Mózes kir. erdő- védelmére törik magukat sorompóba állni, azoknak kijófelügyelő a múlt héten érkezett Turócz-Szcnt-Mártonba, zanitására elmondjuk, hogy a Tátra jótékonysága miként
hogy uj állomását elfoglalja. A hivatal átadása végett nyilatkozott meg a klicsinyi tüzkárosultak kai szemben.
megjelent itt ugyanakkor Lászlóffy István pozsonyi kir. Ennek a kis községnek egy harmada tudvalevőleg a
erdöfelügyelö is, akik Kolossy Béla kir. alerdöfelügye- múlt hetekben a lángok martaléka lett és a lakosok
lövel, a hivatal eddigi vezetőjével együtt az átadást jó része nemcsak hajlék nélkül, de betevő falat nélkül
— Angliának híres pázsit területei valóban igen
eszközölték.
is maradt. A szerencsétlen emberek kénytelenek voltak szépek; ámde azok sem szebbek, mint Budapest sétaté
— A F. M. K. E selmeczányai közgyűlésen koldus botot vonni kezükbe és a szomszédos községe réinek pázsitrészlolei és a Margitsziget diszgyeptorületei.
ket bejárni, hogy könyöradományokat gyűjtsenek. A
Lörinczy Gyula igazgató választmányi tag azt az indít szerencsétlenség liiro megindította a Tátra nemesen érző Ugyan ki no gyönyörködött volna már ezekben ? Egy
ványt nyújtotta be, hogy a F. M. K. E. egyesület egy szivét is, és csakhamar elhatározta, hogy a tüzkárosultak év hiányzik csupán és akkor harmincz éve lesz, hogy
oly könyvet adjon az iskolából kikerült ifjúság kezébe, részére 500 koronát lóg fordítani. A bank emberei ki ezen remek pázsitokhoz a fűmagot Mnuthner Ödön cs.
a melyben a szokásos imádságokon kezdve, a magyar is mentek Klicsinybe és összeszedték nem a lognyomo- és kir. udvari magkoreskodése Budapesten szállítja. Méltán
történelem, alkotmány-földrajzból, továbbá a legszöká- rultabbakat, hanem azokat, a kik a legutóbbi képviselő lelt oly nagy Ilire már o fűmagnak, hogy nemcsak a
választások alkalmával a tót nemzetiségi párt jelöltjére
sosabb közigazgatási ismeretekből mind azt együtt ta Mudrony Pálra szavaztak. A személyazonosság megálla monarchia minden nagyobb parkja részéro szállítja at
lálja, a melyre az életben szüksége lesz. Ennek az in pítását Krámor János klicsinyi párthivük végezte. Ehhez említett ezég ezt a fűmagot, hanem Német-, Franczia- és
dítványnak tanulmányozására Thuróczy Vilmos elnöklete azt hisszük nem kell kommentárt fűznünk. Ebből már Orosz-országból is érkeznek tömegoson rendolé sok. Most
alatt Libertinyi Gusztáv kir. tanácsos, Berecz Gyula kir. a vak is láthatja, hogy a Tátra nem a koldusbotra ju midőn a pázsitfümag vetésének ideje elérkezet, jó taná
tanfelügyelő és Clair Vilmos az egyesület főtitkára kül tott tüzkárosultakon akart segíteni, hanem azok hono csot vélünk adni, midőn azoknak, kik hasonló gyönyörű,
rálására keresett alkalmat, a kik a tót túlzók törekvé
dettek ki. Ez a bizottság az elmúlt héten kedden este seiben támogatásukra voltak. Mit mondanak ehhez a üde zöld pázsitot akarnak létesítőm, azt tanácsoljuk,
tartott ülést Nyitrán, a melyen elhatározták, hogy Lö Tátrának magyar részvényesei, a kik akarva nem akarva hogy szerezzék be Maulhnertöl vagy a „Sétatéri" vagy
rinczy indítványát nem ajánlják a közgyűlésnek. Nem önkéntelenül részcsoi lesznek ily módon annak a mun a „Margitszigeti" fümagkeveréket.
pedig azért, mert az egyesület jelenlegi viszonyai köze kának, a mely a nemzetiségi pénzintézetek által nyúj
— A boldogult Kneipp páter érdeme volt az, hogy
pette nem bírná meg a kiadással járó nagy költségeket. tott hasonló segélyekkel megmételyezik alakosság lelkű d hívta fél legelőször az általános figyelmet az egészségi
letét és elvetik az üszköt a magyar ellenes mozgalmak
Kinevezés. Az üresedésben levő ábrahámfalvi szitására. Lekötetlen, hogy türelemmel nézzék ezt a leg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kathreiállami elemi iskolához a közoktatási miniszter Benisek manipulatiót, mely a jótékonyság nomcs leple alatt a ner egy sajátszerű találmánya által a babkávé izével oly
Rezső znióváraljai róm. kath. felekezeti iskolai tanítót magyarság elleni gyűlöletnek veti cl magvát. Ez a bank kitűnő módon előállitott. Ebben még ma is lényegesen
bízta meg a tanítással.
a múlt héten tartotta meg közgyűlését. Késő tehát már, különbözik ez az egyedül valódi „Kneip-kávé“ minden
hogy ezt a közgyűlésen szóba lehessen hozni. De sür
— Férjgyilkosság Turánban. Megyénknek bün- getjük
a kormány beavatkozását a nemzetiségi kezek egyéb hasonló gyártmánytól, és ez okból Kneipp páter
krónikájában ritka szomorú eset adta magát elő Turán
egyedül és minden időkre a Kathrcinor ezéget ruházta fel
ban, a hol Vrabecz Györgyné több gyermeknek anyja ben lévő pénzintézetek kezelésének megvizsgálására,
a múlt hétfőn férjét agyonütötte. Vrabecz György mert. a közönséget nőm szabad tájékozatlanul hagyni. azzal a joggal, hogy a Kathreiner-féle Kneipp-maláta ká
turáni földművelő ember állandó perpatvarban élt fele Nem közönyös az, hogy a tájékozatlanok filléreiből véja részére az ö nevét és arczképét használhassa. En
ségével. Gyakori volt közöttük nemcsak a czivakodás, összegyűjtött rengeteg pénz jövedelmének egy része nek daczára mégis a közönség hátrányára egyszerllon
de a tcttlegesség is. Vasárnap ismétlődött ez az eset a mire fordittalik. Csak nem nézheti cl a kormány, hogy pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kneippmi az asszonyt annyira olkesoritctte, hogy férje ellen a népet, a magyar honpolgárok garasaiból származó kávé„ gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég határozotbosszút forralt. .Sötét tervének kivitelére csakhamar töke utján, ellenségeinek szaporítására legyen fordítható.
lan a valódi „Kathrotner-féle" Kneipp-maláta kávét az
alkalom is kínálkozott. Férje vasárnap este később tért
A trlestl általános blztozltó-társaság (assicuhaza és nyugalomra tért. Az asszony egy darabig küz- razioni generáli) f. é. márczius hó 18-án tartott 71-ik eredeti csomagokban, melyek a Kneipp páfor védjegyet
ködött magával majd fölkapta a keze ügyébe került közgyűlésén terjesztettek be az 1902. évi mérlegek. Az és a Kathroincr novet. viselik.
kapa: és azzal banyai fekvő férjének homlokára három oly előttünk fekvő jelentésből látjuk, hogy az 1902. deczemT A Horgony Paln-Expeller ( Hic.hte.rs Linimcntum
erős csapást mért. a melyek a koponya csontot teljesen bér 31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeösszegek Capsici comp.) igazi népszerű háziszerré lett, mely számos
szétroncsoliák és rögtöni halált okoztak. Vrabeczné a 611,558.220 korona 13 fillért lettek ki és az év folyamán családban már több mint 34 év óta mindig készletben
mikor lá'ta szörnyű lettének következményét, a hullát bevett dijak 27,<X)1.880 korona 96 fillérre rúgtak. Az van. Hátfájás, csipőfájdalotn, fejfájás, köszvény, csínnál
elrejteni törekedett. Előbb azonban a véres ágyneműt életbiztosítási osztály dytartaléka 13.024.702 korona 24 stb.-nél a Horgony-Pain-Expollorrol való bodörzsölések
dugia el. majd a vérrel tele frecskendczet? szobái sorol fillérrel 160.189.849 korona 13 fillérre emelkedett. A mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány
tatta fel 13 éves fiaval, a kit azzal fenyegetett meg, tüzbizlosilási ágban a díjbevétel 12,271,371.385.— korona kornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az áltestnek
hogy ha az esetről egy hangot elárul, apja sorsára jut. biztosítási összeg után 20,219.214 korona 97 fillér volt, l’ain-Expellerről való bodörzsöléso mindig igen hasznos
Es a szegény ártatlan fiú kénytelen volt saját apjának miből 9,132.770 korona 87 fillér viszout-biztosilásra nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszor jó oredménynyel
vérét mosni l ö l ...................................A gyilkosság azon fordittatott úgy, hogy a tiszta díjbevétel 11.086.435 korona használtatott az influenza ellen is és 80 f., 1 k. 40 f.
ban csakhamar kitudódott! a lelketlen asszonyt azonnal lo fillérre rúgott mely összegből 7.881.010 korona 61 és 2 k. árban a legelőbb gyógyszertárban kapható, do
let.irióztatták. Értesítették a helybeli kir. járásbíróságot, fiilét mint díjtartalék minden tehertől menten jövő évre bevásárlás alkalmával minding határozottan . „Richter-féle
a melynek részéről dr. Trombauer Árpád kir. albiró a vitetett át; a díjtartalék lóháta tiszta díjbevétel 71.10% -át „ Ilorgony-Pain-Expollert" vagy „Richtor-félc Hogonyhelyszínén megjelenvén dr. Haas Jakab vármegyei fő teszi cl. A jövő években esedékessé való dijkötelez-, Linimcnt" et tessék kérni és a „Horgony" védjegyre
orvossal a rendőri bonczolást megejtette. Vrabecznét vények összege 82,371.684 korona 24 fillér. ,\ szalitm. ny- figyelni kell.
erős csendőr fedezet mellett kedden reggel szállították biztosítási ágban a díjbevétel kitett 4,316.155 korona
be a turócz-szent-mártoni kir. járásbíróság fogházába, 18 fillért, mely a viszontbiztosítások levonása után
Felelős szerkesztő : n e r e ex f ty u l a .
a honnan a beszterczebányai kir. törvényszékhez ki 1,457.860 korona 40 fillérre rúgott. A betöréses lopás
Főműnkatárs : Iliin II J a n ó n .
sérik.
elleni biztosítási ágban a díjbevétel 363.700 korona 26

Felvidéki

Híradó

MEGJELENT!

MEGJELENT!

A tót nemzetiségi mozgalmak fejlődésének
története
Irta: bugovich Titusz

Ára 1 Kor. 60 fiit.

Kapható lapunk kiadóhivatalában és minden hazai könyvkereskedésben.

Erez és fakoporsó
sirkos2orti
s minden egyéb temetkezési
csikk
jutányos áron beszerezhető

1565. sz.

m

hirdetmény.
Turóczvármegye mossóczzniói járásához tartozó tótprónai

KORONA

Tót-Próna község székhel
lyel, ezennel pályázatot hir
detek, s felhívom a pályázni
kívánókat, miszerint az 1883.
évi 1. t. c. 9. §-a, illetve az
w é h h w
m i
1876. évi XIV. t. ez. 143.
§-ában körülirt képességü
divat áruházában Turócz-Szent-Márton. ket igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényeiket hozzám
folyó évi április hó 30-áig
nyújtsák be.
Javadalmazás: 1. Az öszszes érdekelt községektől
1200 korona fizetés, 2. Csu
pán Tótpróna községtől 200
korona lakpénz. 3. Látogatási
dij (minden látogatás után)
nappal 1 korona, éjjel 2
korona, 4. Vágóbiztosi dijak;
5. A kör községeiben levő
trachomabetegek
gyógykeze
- L á s z ló
léséért az államkincstárból,
' (OzeglédO joo holdas bor
negyedévi utólagos részletek
term i szólólelepf nck. t ’ "
ben fizetendő 600 korona.
gyümölcs- es siőlőlaiskolájápak ’
driegyzékc megjeleni hol 5 krajezárA körorvos köteles a kör
f tói felfelé nemes csemeték. 2 forinttól ^
székhelyén a halottkémi teen
felfelé sima és gyökeres szólóvesszők; f
dőket
az eddig fizetett dijak
! továbbá
— 1 6 - 18 forinttól felfelé sa já t-]
mellett ellátni s az orvosi
i lermésű rendkívül finom újborok kapkörben az elöljáróság által
* halók Ezenkivul mindenféle gyümölcsfa^vadoncz. akácz- es glcditschia-csemelék i
igazolt vagyontalan betegeket
^Tessék árjegyzéket (borról is)^
ingyen‘gyógykezelni.
a. kérni. .
Feltétlenül szükséges, hogy
a megválasztandó körorvos
a magyar nyelvet úgy szóban,
mint írásban s a tót és német
nyelvet legalább annyira birja,
hogy magát a betegekkel
világosan megértetni képes
legyen.
Alapította 1859-ben Király János szerkesztő Megjegyzem végül, hogy
a megválasztandó körorvos
Szerkeszti és kiadja: Radnay Erna.
igazolni tartozik, hogy a tra
A magyar hölgyek kedvoncz lapja április hó 1-én uj, choma felismerésében és
gyógykezelésében kellő jár
rendkívül olcsó kiadásban fog megjelenni.
tassággal bir, vagy, hogy a
Minden szám tartalmaz:
szükséges ismeretek meg
teljes divatrészt, szépirodalmi részt, szabás- és szerzése végett a székes-fő
városi
Szt.-István kórház tra
kézimunka ivet.
choma osztályát legalább 20
napon át látogatta, a mi az
Előfizetési ára negyedévre:
említett osztályvezetőjétől
1 Kor. 50 fillér = 75 Krajezár.
nyert bizonyítvánnyal igazo
landó.
Az előfizetési pénzeket a következő czimro kérjük
Stubnyafürdőn, 1903. évi
küldeni:
április hó 6-án.
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UJkiadás! BUDAPESTI BJjZÁRUikiadás'

BUDAPESTI BAZÁR kiadóhivatalának
Budapest, VIII., Baross-utcza 59. sz.
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ín. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem
sokára újból kezdetét veszi.

110,000 sorsjegy

egy fél
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egy egész

egy negyed
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f. é. április hó 20-ig
bizalommal hozzánk küldeni.

Török A.ssTsa

200

B A

lOO

55,000,^14.459,000
TO RO K

J V K H
Budapest,

Á

Z

H azánk legnagyobb
osztálysorsjáték üzlete.

Főárudánk osztálysorsjáték osztályai
Főüzlet: VI. Teréz-körut 46/a.
Fiókok: 1. Váczi-körut 4.
„
2. Muzeum-körut 11.
„
3. Erzsébet-körut 54.

A. és TARSA bankháza Budapest.

Kérek részemre................................ I. oszt. ni. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors
jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
,

,

| utánvételezni kérem
) \ nnm
küldöm
\
Imellékelem bankjegyekben (bélyegekben)/
tö rlen d ő

AZ összeget........ korona összegben : postautalváiiynyal
°

*

1 1 ...................................................................................................

főszolgabíró.

- R E U

URANOSI

I j RUHA-MOSÁSHOZ
a,l ég jobb kékitőszer.
— Törvényesen védve. —
Mosóintézetekben, háztartásokban a
legkedveltebb ruhakékitö.

Olcsó és felülmulhatlan!

kis üveg 24 fillér, tizszeri m osáshoz
elegendő. — 1 nagy' üveg 1.60 kor.,
!* üveg 1 kor.

K a p h a t ó mi n d e n ü t t .
Utánzatoktól óvakodjunk 1

" g sr

h

500

4350
3350

Rendelőlevél levágandó:

6.-

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

170
130

lO O

5 5 ,0 0 0

PÉNZNYEREMÉNYNYEL sorsoltatik ki, tehát
az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt
sorsolási jegyzék kimutatása szerint.
5 hónap alatt összesen Tizenhárom millió
160.000 koronát, egy hatalmas összeget sor
solnak k i. Az egész vállalat állami felügyelet
alatt áll.
Az I-sö osztály eredeti sorsjegyeinek terv
szerű betétjei a kővetkezők :
egy nyolezad {'/„) frt — .75 vagyis 1.50 korona

HOCHSINGER TESTVÉREK v e g y é s z e t i gyára BUDAPEST
VI., Rózsa-utcza 85.

F e l v i d é k i

[Köhögésben ” kj
m e llc z u k o r k á t.

E. J E M M ’s

UNIMENTÜM CAPS. COMP.
H o r g o n y - P a in - E x p e l le r

ellen

Toperczer S. ggógyszerésznél.

Egyedül valódi angol

n

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint
33 év óta megbízható bedörzsölésfil alkalmaztatik
köszvénjnél, csúznál és meghűléseknél.
Intés Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
óvatosak legyünk ós csakis eredeti üvegoket
dobozokban a„Horgony" védjogygyel és a,.Richter" cég
jegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. os 2 k.
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható.
Főraktár: T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél
B u d a p e s te n .

Megengedve lí>. 4. 02. Z.
75000. sz. helytartó határo
zat által.
ára csomagonként 50 fillér.
Raktár Turócz-Szent-Alártunban

C u rt B ö b e r, Braünseliweig.

A R lchter-féle

köhögés és rekedtség

F iic h te r F . A d . és tarsa ,
C8&8Z. és k ir . u d v a ri s zá llító k .

,

,

„

Rudolstndt.

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán,
Toperczer S. „Megváltó” gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban
és Schőnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.

riisti
borottya-uteza 10. szám.

! BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG

•^1 a legnagyobb, leggazdagabb és leg rég ib b b izto sitó in tézetü n k p r
m érlegének főbb szám ad ata it. T eljes m érleggel a tá rs a s á g m inden- ^
kinek, a ki e czélból hozzá fordul, a legn ag y o b b k észség g el szolgál.
Az in tézet elfogad : élet-, tűz-, szállítm ány-, üveg-, b etö réses- ^

$ 3 lo p ás- és h a ra n g tö ré s és rep ed é s elleni b iz to sítá so k a t. K özvetít tov á b b á : jé g b iz to sítá so k a t a „M agyar jé g - és viszontbiztosító r. t.**,
c(4 valam in t b aleset elleni b izto sítá so k a t az „E lső o. általán o s b aleset
^

ek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilás majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá-

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi
fé
KKK
K
K

A „Hírek" rovatában közöljük n TKIESTI ÁLTALÁNOS

^

Közegészségügyileg megvizsgálva és jóváhagyva
Az, üvegek felszereése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. — 1. A tüdő
nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult,
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elejét
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van
torokgyulndásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3.
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. .Meglepő gyorsan gyógyít gyomorgörcsöt, kólikát és szakgatásokat. ö. Jótékony hashajtó és vértisztitó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát
és előmozdítja az étvágyat és emésztést, ti. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és szájbetegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh,
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakgatást, köszvényt, fiilfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmeiitvo az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy 6 dupla üveget 4
koronáért hozatni. Bosznia és llerczegovinába I kor. ön fillér Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványt)zasa vagy lefizetése mellett.

cziót vagy amputálást, ha

( ü - s G i c u i a z i o n i Q -en .cra.li)
V.,

B A L Z S A M Thierry A. gyógyszerésztől

Miért szenved ?

TÁRSASÁG.
Budapest,

a trencséni királyi Törvényszéknek
kinevezett mérnök-szakértője, elvállal
birtokrendezéseket, tagosításokat, —
továbbá vízügyi Ilid- és út építési ter
vek elkészítését stb., valamint kisebb
utánméréseket is.

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében
portomentesen küldi

jofryz. mcgh. bizony it vány igazolja jó ós biztos
hatását köhögés, rekedtség, hurut és elnyálkásodásnál. Helyette ajánlottat utasitson vissza. 1 cso
mag 20 és 40 fillér. Kapható ÓRABÉR MIKSA és FIA
czégnéI Turócz-8zt.-Marton.

diatikai szer

Bittsánszky Kornél oki. mérnök Zsolnán,

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

K niser-féle

m e llc z u k o r k á i

Magánmérnöki iroda.

a most 40. kiadást ért I)r. Mtillor orvosi ta
nácsos miivé a

■ próbálják meg a kUliö _
gési csillapító ós jóizll

régbevált

II 1 r u d ó.

M indenkinek njdnilintó

ellen b izto sító társaság** szám ára.

3

£3

T m c c z - S z : . . M á x t o n i Tj.g' m .ö l £ s é g ':
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.>3

Wi x Miksa.

K

PSERHOFER

centlfolia-kenőosét
használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésében
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kenöcs liasználtatik, a gyermekágyasok mell bajain ál,
a tejelválasztás akadályainál, mcílkeinényedésnél, vörhcnynél, mindenféle régi bajnál, nyílt
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszánál is;
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint iivegé8 'faszilánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karbunkulus, ttj
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől
kisebesedett lábaknál, egett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fillbajt és a gyermekek sebesedését
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással,
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt 3 korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy
minden tégelyen a e.zég: ..urangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada" beégetve
legyen.
E két gyógyerejében fcliilmulliatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a Irdeg nem
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat
vagy efféle sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekéi t csak
lekteljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak c mellett a két régi elismert jó,
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan,'világhírű szernél, melyeknek minden családnál
találhatónak kellene lenni. A hol a lent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem
lehet, tessék egyenesen rendelni és czimezni:

Thiery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada
Rohitsch Sauerbrunn mellett.
Küzp. raktár Budapesten; Török J. gyógyszerész, Zágrábban: Mittcbach J. és Bécsijén:
Brady C. gyógyszerésznél. Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.

J. vértisztitó labdacsai.

Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben zen kitűnő háziszerböl készlet nem volna található. Számtalanszor orvos
által ezen labdacsok háziszerül ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rossz emésztésből és székrekedésből < ednek, mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulások, aranyér, béltétlenség
s hasonló betegségek!tiéI
” . 'Vértisztitó
■■■■■■■■'
■'
■ ■
...........hatással vannak vérszegénység s abból emlő bajoknál is, igy sápkornál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen
tulajdonságuknál
fogva ’kitűnő
vértisztitó lapdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is bevehetök.
Ezen vértisztitó labdacsok csakis a “serhoter
Pserhoter J.-féle az ..Arany birodalmi almához” czimzeti gyógyszertárban Bécsben l„ Singer3trasse 15. sz. a. készíttetnék valódi minőségben
kr. Egv csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatik I fit 05 krba kerül. Az összeg előzetes beküldésénél bérmentes küldéssel együtt I
s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 ki
. . kr.. f>
- csomag 5 frt 20 ’kr. és ■
csomag I frt 25 kr.. 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3“ fit ~
35 1ki., 4• csomag 4. .frt. 40
1<> csórna. - 9 frt 20 krba kerül.
NB. Nagy elterjedésük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt ntánoztatnak : ennek következtében kéretik csakis l’serhofer J.-féle vcrtiszitolabdacsokal követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyek használati utasítása a l’serhofer J. névaláírással, fekete színben és minden egyes doboz fedele ugyanazon atlá
írással, vörös színben van ellátva.
A számtalan liálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb é legnehezebb betegségek után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen
sakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, ki ezen labdacsokat egys: r használta, megvagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani.
T isztelt Fseriiuier u r !

vértisztitó labdacsaiból !

Köln, 1883. ápril hó 30-án.
n föliilniulhat.Ttlan vértisztitó labdacsaiból
csodahatásáért. Maradok teljes tisztelettel
Pawlistik Ferencz, Köln, Lindenthal.

W einzcttel Jozefa
Eichengrabcramt, Gfölil mellett, 1893. márcz. 27-én
Tekintetes u r !
Alulírott ismételten kér I csomagol

z ön valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulasztlmlabdaesok értéke felett és azokat, a hol csak alkalm am nyílik, a
li. Ezen bálairatom tetszés szerinti használására ezennel felhatalmazom.
Teljes fisztelctfcl Halni Ignácz.

Tekintetes u r !
Hrasche, Földeik mellett, 1887. szept. hó 12-én.
Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom. Én
gyermekágyiján 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 bizalm am van. hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mint már
másoknak is egészségük visszanyerésére segitségiil szolgáltak.
Knificz Teréz.
Mélyen tisztelt u r!
Bécs-Ujhely, 1887. nov. 9-én.
A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek GO éves nagynénim nevében. Az illető 5 éven át szen
vedett gyoinorburutban és vizkórságban, már életét is megunta nelyröl egyébként le is mondott, midőn véletlenül

Gótschdorf, Kolbacb mellett. Szilézia, 1886. okt. 8-án.
■értisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék,
Csakis az ön csodálatos labdacsainak ki szónhetem, hogy egy gyomorbajból, mely engem öt éven át gyötört,
megszabadultam. Ezen labdacsok nálam : ohasem fognak kifogyni s midőn legforróbb küszönetemet kifejezem,
vagyok tisztelettel

Bernhardi alpesi fü liquer, Bernhard W. 0.-/ól Brogi.zben, egész üveg 2 frt 60 kr.. fél üveg
1 frt 40 kr., negyed üveg 7u kr.
Amerikai köszvénykenöcs, gyors és biztos hatású, legjobb szer minden köszvényes és cstizos
bajok, 11 111 gerinczagybántalom, tagszaggatás, ischiás, migraine, ideges fogfájás,
föfá—.ás, fülszaggatás stb. stb. ellen 1 frt 20 kr.
Angol csodabalzsam. Pserhoter J-töl egy üveg 50 kr.
Fagybalzsam. Pserhoter J -töl. Evek óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, mint leg
biztosabb szer elismerve. 1 köcsög 4" kr. Bérmentve 65 kr.
..Stoll“-fele Kolapraeparatumok, kitűnő szer gyomor és bélbetcgségeknél.
Kola-elixir vagy bor, 1 liter 3 frt., fél liter I fit 60 kr.. negyed liter 85 kr.
Golyva balzsam. Pserhoter J.-töl kitűnő szer golyva ellen, egy üveg 10 kr., bérmentve 65 kr.
Élet-esszenczia. prágai csöppek . I’serhofer J.-töl, megrontott gyomor, rossz emésztés és
mindennemű altesti bajok ellen kitűnő háziszer, 1 üveg 22 kr., 12 üveg 2 frt.
Utiffinedv. l’serhofer J.-töl, egy ált. ismert kitűnő liáziszer hurut, i ekedtség görcsös köhö
gés stb. ellen. I livegecske 5o kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.

Tannochinin hajke.iöcs. Pserliofei J.-töl, Évek hosszú sora óta valamennyi hajnövesztő szer
közt orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy elegáns nagy szelenczévcl 2 fit.
Általános tapasz, steiibcl tanártól, ütés és szúrás által okozott sebeknél, mérges dagana
toknál, tijjkttkacz, sebes, vagy gyulladt moll vagy más ily bajoknál, mint kitűnő
szer lön kipróbálva, 1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Általános tisztító só, liullrich A. W.-töl. Kitűnő háziszer a rossz emésztés minden követ
kezményeinél ii. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugulás,
stb. ellen. I csomag ára 1 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 bekllldetik : nagyobb megrendelések utánvéttel küldetnek.
Valódiaknak csak azok tekinthetők, melyek használati utasítása a Pserhoter J. névaláírással és
minden egyes doboz fedele ugyanazon aláírással vörös színben van ellátva.
Védve védjegy által. Védjegy utánzása szigorúan blintettotlk.
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