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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 4o fillér.

meg, hogy az alapszabályok oly klauzulát oldalról is tétettek javaslatok az illetékes he
nyertek, a mely szerint az elnök megválasz lyekre s valószínű is, hogy az érdemben vala
tásának jóváhagyása a kormány jogaihoz tar melyes akczió fog megindulni. Erről azonban
Az utóbbi években felmerült nemzetiségi tozik.
majd más alkalommal.
mozgalmakkal egyidejűleg a Tátra neve is
Tény az, hogy a Tátra eddigi elnökeit a
Most csak örvendetesen konstatáljuk, hogy
igen gyakran szóba k e rü lt; már csak azért is,
kormány erősítette meg tisztségükben. Szmre- a Tátra legutóbb tartott közgyűlésén Rakovszky
mert alkalmazottai részben mint képviselője
csányi György lemondása után pedig mint Iván turóczi nagybirtokos helyébe, a kit még
lültek, részben pedig mint a tót túlzók érde
kormáuybiztos Turóczmegye alispánja gyako a múlt év folyamán elnökké választottak, de
keinek legbuzgóbl) apostolai vettek részt az rolta a felügyeletet.
ezen tisztséget el nem fogadta, Justh Ferencz
utóbbi képviselő-választások alkalmával.
Azonban daczára annak, hogy az elnökök
És akkor kitűnt, hogy a Tátra, ez a fel feltétlen hazafias érzületéhez és ténykedésé országos képviselőt választották meg elnökké.
Ennek a választásnak nem csak azért
vidéki pénzintézet már annyira behálózta a hez még csak a kétség árnyéka sem fér
Felvidéket, hogy annak hatásával számolni hetett — munkásságuknak semmi gyakorlati örvendünk mert az uj elnök agilis és erős
kell. Az a közgazdasági akczió, a melyet ez értéke nem volt, a T átra éppen semmit sem hazafias érzésű ember, hanem különösen azért,
a pénzintézet az utóbbi két évtizedben a Fel veszített nemzetiségi jelentőségéből, sőt hatása mert az előbbi tulajdonságokon felül még
vidéken teljesen zavartalanul kifejtett, meg ez irányban folyton emelkedett. Emelkedett szakember is, a ki a T átra könyveiből olyant
is kitud olvasni, a mire elődeik képességgel
értették az intézőkkel, hogy a Tátra hatalom. és terjeszkedett.
nem bírtak. Mert mi tűrés-tagadás benne, a
És ezzel a hatalommal az élhet, a ki a Tátrát
Emelkedett a forgalomnak m egkétszere T átra eddigi elnökei nélkülözték a szakisme
kezében tartja.
ződésével. Terjeszkedett pedig az által, hogy
Hogy kik a Tátra részvényesei azt tudjuk. a bank több helyen fiókokat állított fül, a me retet, a mely nélkül pedig hatékony ellenőr
Nagyobb részt a tót túlzókhoz tartozók; de lyek éppen úgy, mint a turócz-szent-mártoni zésről szó sem lehet.
Melegen üdvözöljük tehát az uj elnököt
vannak tekintélyes magyar birtokosok is, a központ melegágyai a tót túlzók eszméinek és
kiknek nagyobb számú részvényeik vannak, hatalmas eszközök ezen eszmének terjesz nagyfontosságu állásában, mert megvagyunk
győződve róla, hogy mint kötelességtudó fér
sőt olyan magyar betevők is, a kiknek beté tésére.
tei a 100.000 koronát is meghaladja.
Természetes, hogy az országos közvéle fiú az elvállalt nehéz feladatnak meg is fog
Csodálatos, de elvitathatlan tény, hogy mény talán túlzott mértékben a Tátrában látta felelni.
daczára ennek a körülménynek a magyar be azt az erős pénzforrást, a melyből a nemzeti
folyás soha sem érvényesült ennél az intézet ségi mozgalmak költségei kikerülnek. Vagy
nél. Közismert dolog, hogy a Tátra mint tót legalább azt konstatálta, hogy a kik a tót
A szoczialisták és a nemzetiségek.
pénzintézet szerepelt és szerepel ma is a köz- nemzetiségi akczióban részt vesznek és vala
A nemzetiségi eszmék terjesztésében hatalmas gá
tudatban. Hiszen a nemrég Nyitrán sikkasz melyes egyéb kenyérkeresetük nincs, azok
tásért elitéit pánszláv pap is olyannak irta le mind a Tátránál találnak alkalmazást akár tat emeltek Föl a szoczialisták Nagy-Szalontán tartott
ezt a bankot, a mely minden jó tót érzésű vau arra való előképzettségük akár nincs. legutóbbi gyűlésükön.
Azt a mit a kormány intézkedések eddig a hata
ember tám ogatására érdemes.
Bátrau állíthatjuk, hogy ennek a pénzintézet
De legcsodálatosabb az, hogy a bank ve nek alkalmazottai a központban mint a vidéki lom eszközeivel, a sajtó ostorozásával, a társadalom
zetői nemcsak hogy meg nem kisértették ezen intézeteknél, egyben nyilvánvalóan a nemzeti Számos eszközével el nem értek, azt az úgynevezett újjá
köztudat ellen állást foglalni és azt megczá- ségi mozgalmaknak a vezéremberei is, a kik szervezett szoczialisták egy csapással elérték: megbon
folni, de nyilvános szereplésükkel hangoson hir pénz és hitel hatalmával ugyancsak élnek min tották a nemzetiségi khinai falat, melyen most óriási
dették, hogy a köztudatnak igaza van, hogy a denkor a midőn választásokról vagy a nagy rés támadt, a melyen át bátran bevonulhat az újabb
korszaknak reform hatása.
Tátra tényleg a tót túlzók érdekeinek szol tömeg befolyásolásáról van szó.
gálatában áll.
Sokszor hangoztattuk már, hogy a Tátra,
Számtalanszor hangoztattuk, hogy a nemzetiségi
A mikor a Tátra megalakult, akkoriban a melynek évi forgalma a 100 milliót már jó  kérdés megoldása csak szocziális utón lehetséges. Nem
még nem volt bevallott tót színezete. Ennek val meghaladta, összeköttetései révén oly azért, mert nem szívesebben láttuk volna, ha ez más
tulajdonítható, hogy a magyarság is részt vett nagy hatást gyakorol az egész Felvidékre, utón is lehetséges lett volna, de azért, mert erős meg
annak megalapításában. De az intézők előre hogy annak ellensúlyozására megfelelő hazafias győződésünk, hogy a szocziális kérdések megoldása
látása már akkoriban gondoskodott bizonyos pénzintézeteknek létesítéséről kellene gondos már annyira elódázhatlan állami feladat, a melyet utjávédelmi eszközökről, a mi abban nyilatkozott kodnunk. ügy tudjuk, hogy e tárgyban többi bán megakasztani nem lehet, daczára annak, hogy azt

A Tátra.

A „FE L V ID É K I HÍR A D Ó " TÁR G ZÁJA
Egy elfelejtett hős.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája —

Az 1850-ik évet Írták. Magyarország feküdt mint
egy tehettctlen test . . . nagy lázas betegség után . . .
elgyengülve a sok vérvesztéstöl, meredten . . .
Némelykor a testen még látszott egy-cgv rángatózás. Reszket és futotta át tagjait, mintha galvanikus ütés
érte volna.
Egyes porczikái még évekig sínylették azt a dicső
kezelést, mely a régi gyógymód szerint, a köpülőzést,
érvágást, a szabad levegőtől elzárást tartották a legha
tásosabb eszköznek mindon lelki és testi betegség ellen.
Ez a rendszer csa : annyiban haladott a korral, hogy a
transfúziót megpróbálta. Nem igen sikerült. Visszaván
doroltak a cseh boldogítók nemsokára; szegény tlótások,
akik közül nem egy különös alakkal s még különösebb
névvel birt, s akik a magyar gyomrát ügy megfeküdték,
hogy még évek múltán, sőt mai napig is, mikor már
gyógyultak a sebek, a csch-morva név hallatára ismét
íolfakadnak. Mai napon ez ugyan csak élez formában
jelentkezik, mint a most Récsbcn divó dalocska mutatja:
„ 0 Ny ebied il ! Du schöncr Mann, Du hast uns allén
angofan.*
Pedig volt közöttük jó, becsületes müveit ember

elég. Meg is szerettek a magyarok nem egyet közülük,
és mondják, hogy a kit a magyar megszeret, meg van
szeretve! És benn van a magyar jellemben az igazságszeretet, hogy nőm az embertől, csak az általa képviselt
elvtől undorodik. így volt ez akkor i s !
Nem egy ragadt itt közülök, és a transfuzió sike
rült megfordítva, gyermekeik már magyaroknak vallván
magokat.
Magyarország a sújtott, a dermedt, felüdült, mint
Antheus, ki a főidet érintve, erejét ismét visszanyeri.
T íz év — egy perez a nemzetek életében . . . A
mint mondtam 1850-et Írták, mikor a nagy nemzeti
események után a következő jelentéktelen eset tör
tént. Jelentéktelen és mégis jellemző abban az erőszak
kal elfojtott levegőben, a hol még — do mennyiro! —
sajogtak a sebok, s összoszorultak az ajkak, hogy a
vad jajgatást visszafojtsák, hol még a rettenetes gyógy
mód vad eszközei ott ólálkodtak a sötétbon, lesve a
visszaesés tüneteit, hogy aztán örükro meggyógyíthassa
nak egyosokot.
Ez a kis esőt csak egy rángatódzás volt, jeléül
annak, hogy a test még é l ! . . .
Ny . . . városa különösen csendes volt, mert az volt
az átka, hogy sok vérkoverék folytán sok nemtelen
elemben bővelkedett*).

Augusztus havában történt, hogy egy szegény
mesterember, kályhaépitö — Mester volt a neve —
bejárta a várost, de csak azoknál tordult meg, kik mint
kifogástalan hazafiak voltak ösmerotesok.
Nem sejtette senki, a beavatottakon kívül, minek
jár. önszántából járt-e, önszántából tette-o, a mit tett,
azt soha senki sem tudta meg, mórt a szegény ember
titkát rég a sirba vitte.
Akiket felszólított, csak sejtették, hogy ő csak
eszköz és áldozat . . . Áldozata egy szép gondolatnak,
mely hivatva volt onyhet hozni a facsaró szívfájdal
makra . . .
Augusztus 25-én — egyszerre — a nélkül, hogy
valaki mással szándékát közölte volna, tódult a közön
ség a piaristák templomába.
A templom olég nagy, sok oltárral, minden oltár
nál miséztek; a nagy oltárnál fényes segédlettel, és alig
hogy az egyik pap elvégezte miséjét, már jött egy má
sik és újonnan kezdto. És igy folytak a misék szaka
datlanul reggeltől délig minden oltárnál.
Maguk a papok meglepődtek, részben, vagy talán
mindonik — ki tudhatná azt? — azt hitte, hogy csak
neki jutott megbízás a misézésre.
»S talán sejtették is magyar papjaink, hogy miről
van szó, hiszen ők a logönfoláldozóbb hazafiak, tettekkel
*) Alighanem azt a várost érti a szerző, a hol még most bizonyították ezt s Magyarországnak van az a kiváltsága,
is akadnak magyarkák, akik Markovicsékat éljenzik. — Mintha hogy papjai az „ccclcsia militans" nevet kiérdemelték.
az ott akasztott Zohor szelleme az idők végtelon végéig akarna
Egyetlen papról sikerült utólagosan megtudni, hogy
ott kisérteni.
Sterk.

Felvidéki
a magyar képviselőházhan szereplő pártok összeségo
eddig hallgatólagosan mellőzte.
Állampolitikai szempontból talán készUletlenUl talál
bennünket ez a nagy változás, a melyre most nem
számíthattunk. De magyar hazafias szempontokból megraérhellen nagy fontosságot tulajdonítunk annak, mert
áldásos következményei el nem maradhatnak.
Sajnos, hogy mi aszocziális politikától eddig irtóz
tunk. Nem láttuk be, hogy a német birodalmat utánoz
nunk kellene a szocziális törvények meghozatalában.
Tagadhatlan, hogy kormányunk gondossága egyes kiáltó
bajok orvoslására megtette a kellő és eredményes intéz
kedéseket, mert a munkás kérdésnek enyhítésére a tőle
telhetőt megtette. De a mi ezzel összefügg gazdasági
viszonyainknak rendezése, adózó viszonyaink maradtak
a régiek és ezek tárgyában még csak a tanulmányozás
stádiumában vagyunk. Ez elégedetlenné tette nemcsak
a nemzetiségeket, de a magyarságnak nagy részét is.
És az újabb fordulat ezen a közös elégedetlenségen
épült föl.
Az utóbbi években a nemzetiségi intelligonczia, az
ügyvédek, papok, tanítók munkájának ellensúlyozásán
fáradoztunk. Ezeknek túlkapásait ostoroztuk és nem
gondoltunk a néppel, a mely pedig a tulajdonképeni
tényező. Nem gondoltunk arra, hogy nem a vezéreket
kell lehetetlenné tenni nemzetiségi Uzelmeikbeu, hanem
egyenesen a néphez kell fordulnunk és azt kell meg
nyernünk, a mit ha megtettünk a hatalom minden esz
közével kezünkbe kerül.
A szoczialisták megmutatták a helyes utat. Beférközni a néphez, felismerni a közös bajokat és ezek
alapján megállapítva az érdekközösséget, a mely után
Önként következik az egyesülés.

Hí radó.

Nem hisszük, hogy a szoczialisták azt akarták
volna elérni, a mit elértek. Valószínű, hogy csak a
szocziális eszmék terjesztése és ezeknek a románság
megnyerése volt a főczél. Arra aligha gondoltak, hogy
munkájuknak közvetlenül i!y hazafias szempontokból
megbecsülhetetlen eredménye is legyen.
De történt legyen a dolog bármiként, tisztán áll
előttünk, hogy a nagyszalontai gyűlés forduló pontot
képez nemcsak a szocziális kérdéseknek, de még in
kább a nemzetiségi kérdésnok megoldásában. Az egyes
népfajok közötti ellontéfok kiegyenlítésére ez volt az
első nagy lépes — annélkül, hogy ezt egyiknek vagy
másiknak mogsommisUlése követné.
Megvan az érintkezési pont, a melyen tovább ha
ladva tisztán fog állani a nemzetiségiek előtt is, hogy
igen is az a feladatunk, hogy közös bajaink orvoslását
sürgessük és no azt korossük folyton, a hol utaink
elválnak.
Mit fognak elérni a szoczialisták a maguk szem
pontjából azt a jövő majd megmutatja. Az azonban
bizonyos, hogy a nemzetiségi kérdés megoldására a
helyes utat megmutatták és nyilvánvalóvá tették, hogy
munkánknak csak akkor lesz meg a kívánatos ered
ménye, ha összes erőinket a néppel való érintkezésre,
annak felvilágosítására és érdekeinek az eddiginél hat
hatósabb előmozdítására fogjuk fordítani.

Szobrot Grlinwald Bélának.
(A F. M. K. E. felhívása az egyesület összes választmányaihoz,
a felvidéki vármegyékhez, a felvidéki egyházmegyékhez, a ma
gyar közművelődési egyletekhez és a F. M. K. E. tagjaihoz.;

A tót nemzetiségi törekvéseknek, a melyeket min
den magyar hazafi feltétetlcnül jogosukul sinoknak tart,
múló jellegű sikerét képezték a múlt század hatvanas
éveiben engedélyezett Maticza, tót középiskolák, tanító
képzők és népnevelő intézetek, a melyek Moyses István
beszterczebányai püspök oltalma alatt, vakandmunkájukkal a magyar állam egységének megbontását czélozták.
Talán súlyosabb bonyodalmakat is okozott volna
ez a törekvés, ha útjába nem áll Zólyom vármegye
hazafias törvényhatósága, boldogemlékü alispánjával.
Grünwald Bélával.
Ö bontott zászlót a nemzetiségi propaganda ellen
a Felvidéken. Fényes elméjével ő világította meg a
kérdést Zólyom vármegye ősi székhazában. Hatalmas
tolla erejével ő riasztotta fel a magyar társadalmat, hogy
figyelmessé tegye a veszedelemre. Egész élete egy el
szánt, hazafias és bátor hadviselés volt minden idegen
törekvés ellen, mely a magyar állam egységére tört.
Az ö lelkes munkájának köszönhető, hogy a magyar
kormány bezáratta a tót középiskolákat. Hogy betiltotta
És ha a szabadságharcznak történetét végig lapoz a Maticza működését, mely melegágya volt a pánszláv
zuk és ebből látjuk azt a végtelen gyűlöletet, a melyet | agitácziónak és gondozás alá vette vagyonát, mely a
lelketlen izgatók szítottak a románság között a magya hazaárulásnak volt kifogyhatatlan pénztára.
Grünwald Béla azonban nemcsak mint zólyomi
rok ellen, önkéntelenül előttünk áll a nagyszalontai
gyűlésnek nagy jelentősége, a mely ezt a gyűlöletet alispán, de mint a magyar országgyűlés tagja is folytatta
nemcsak semmivé tette, de azt testvéri jóindulattá engesztelhetetlen harczát a pánszlávok ellen. Szóval és
változtatta.
Írásban küzdött ellenük, szive és lelke egész erejével,

Nem a szocziális eszméket dicsőítjük itt, bár azok
nak igazsága elől egyetlen párt sem zárkózik el mere
ven, de azt a tapintatos és ügyes akcziót, a melylyel
a szoczialisták a nemzetiségi válaszfalakat egy csapásra
lerombolták.
Nem megható jelenet volt-e az, a mikor NagySzalontán Onisor Tódor balázsfalvi kisbirtokos román
nyelven azt az ünnepélyes kijelentést tette, hogy ő
csak most aggkorára győződött meg, hogy dinok hazug
ság a magyar gyűlöletnek a románok közötti hirdetése.
Ö fájlalja legjobban, hogy azt csak agg korára tehette,
mert egy egész életet csak úgy hiába élt le.
Mily lélekemelő lehetett az, a mikor a nagy szám
ban egybegyült románság a magyarokkal egyesült, hogy
évszázados félreértéseket tisztázva megbeszéljék közös
bajaiknak orvoslását és sürgessék azoknak megvalósítá
sát. A mikor egyhangú lelkesedéssel jelentik ki, hogy
ök a románok, a román nép nem gyűlöli a magyart, sőt
a közös jogokért örömmel egyesül vele a küzdelemre.

volt tudomása a dologról: az egyházfi árulta el, hogy
„Mire valók voltak azok a misék?"
hisz ő figyelmeztet te a papot, hogy ez Kossuthért tör
,,Kérem, atyám, anyám meghalt, egy fivérem, egy
ténik, s a pap, nagy meglepetten kiáltott fel: „egye nőtestvérom; én ezek lelkiüdvéért miséztettem.*1
meg a fene, misézni akárkiért lehet'*, ez mentette meg
„De hisz maga szegény, hogy tudott volna annyi
a papot.
pénzt egyszerre kidobni ?“
Ezek a misézések oly pontosan voltak kiszámítva,
„Oh kérem, én azt régen gyűjtöttem, az volt régi
elrendezve, hogy fel kellett tünniök.
Ny . . . . város papi város, és semmi sem volt köny vágyam, hogy igy legyen az emlékük megünnepelve.**
„Ne hazudjon, hát akkor miért történt az éppen
nyebb, mint vagy harmincz papot külön-külön megbízni
augusztus 2ő-én ?"
miseszolgálattal.
A beosztás tökéletes volt és a siker meglepő 1
„Instálom, nem értek én ahhoz, hogy mit jelent
Az emberek tódultak . . . nagyon sokan valóban e nap, nekem egy nap olyan, mint a másik."
nem is tudva miért ? . . .
„És kit látott a templomban?"
A templom előtt találkozott egy úgynevezett ,,au„Könyörgöm alássan, kit láthattam volna? Elöl a
likus1' egy-egy eszményi hazafias érzelmű növel.
könyvbe néztem, és hátul nincs szemem."
„Kegyed is volt a templomban, nagyságos asszo
Egész Ny . . . . városa röhögött titokban ezeken a
nyom !? Nem tudja, hogy ez veszedelmes? Mert már furfangos feleleteken. Szegény becsületes ember, ezek
tudják, mit jelent e csődület! Hisz ma Kossuth Lajos voltak lelkének legszebb megnyilatkozásai.
nevenapja van !u
Két. évi nehéz fogságra Ítélték. Akkor már keve
„Tisztelt uram, nekem ehhez vajmi kevés közöm, sen törődtek vele, bevált — áldozatnak . . .
fé"iem neve Lajos, ezt maga is tudja, régen szokásom
Mint megtört fehér hajú aggastyán került vissza.
férjem névnapját egy mise meghallgatásával megünne
Nagy szegénységre került, családját egy néhény nemespelni. Hát már templomba sem szabad járn i? . . .“
lelkű ember istápolta.
„Úgy. ügyi* dörmögte az öreg és tovább ment.
A magyar korszak újra felderült. Megemlékeztek
Es igy hangzottak a feleletek nagyobbrészt. Mert
nagy volt a bajsza, hetekig folytak a vizsgálatok, szá a szegény Mesterről is, városkapitány lett. De sajnos,
zakat hallgattak ki eredmény nélkül, senki sem tudott j épen ezen állásnál nagyon is látszott, hogy akkor is
semmit. .Szegény Mester volt az áldozat, mert ő szólí csak eszköz lehetett. Nem bírta sokáig a hála e nemét
totta fe! a papokat misézésre. Neki fordullak, csak ö élvezni, és végro mégis teljes szegénységben pusztult el.
maradt jogosan körmeik között. Hetekig elkinozták, val
latták s csak nem derült ki semmi!

Velltsné-Smlalovszky Mária.

fáradhatatlanul, szünetlenül. A „Eelvidók" a "„Régi
Magyarország", az „Uj Magyarország" s még számos
hazafias munkája maradt reánk örökségül, a moly mind
annyi örök hitvallása marad az egysógos magyar állam
őszinte, igaz híveinek.
Munkásságának, cletéiiek, emlékének hálával tar
tozik tehát a magyer nemzet. És hálával tartozik külö
nösen a felvidéki társadalom és a Felvidéki Magyar
Közművelődési Egyesület, a melynek egyik alapitója és
lelkes vezérférfia s érdekeinek előmozdítója volt mind
halálig.
A Felvidéki Magyar Közművelődési Egyosülot kez
désére, Zólyom vármegye hazafias törvényhatósága szo
borral akarja megörökíteni a felvidéki magyarság s a
magyar államegység nagy férfiénak emlékét Besztorczobányán.
Márvány vagy érez, de maradandó emlék hirdosse,
hogy a magyar nőm tudja felejtoni azt, a kinek a magyar
államegység védelmében olyan kiváló szeropo volt, mint
néhai Grünwald Bélának . . .
Hazafiul bizalommal fordulunk tehát a F. M. K. E.
összes választmányaihoz, a felvidéki vármegyékhez, a
felvidéki egyházmegyékhez, a magyar közművelődési
egyesületekhez, a F. M. K. E. tagjaihoz és az ország
magyar lakosságához és kérjük, hogy rójják le vala
mennyien a hála adóját, annak a férfiúnak halhatatlan
emléke iránt, a kinek egész élete a magyar államért, a
magyar faj szupremácziájáért folytatott emberfölötti küz
delemben folyt le.
Minden magyar ember, a ki Grünwald Béla emlé
kének anyagi áldozatot hoz, csak önmagát s a magyar
nemzetet tiszteli meg vele.
Az adományok, ajelen felhíváshoz csatolt befizetési
lap felhasználásával, a F. M. K. E. elnökséghez, Nyit rám
küldendők.
Hazaliui üdvözléssel
Nyitra, 1903. márczius 31.
Thuróczy Vilmos,
cs. ós kir. kamarás a F. M. K. E. elnöke.

Dr. Qyürky Géyza,

Dr. Janits Imre,

a F. M. K. E. helyettes iigyv. alelnük. a F. M K. E. iigyv. alelnöke.

Clair Vilmos,
a F. M. K. E. főtitkára.

Národ uhorsky.
(Magyar nemzet) czim alatt a „Lúd. Nov." egyik
közelebbi vezérczikkelye azt igyekszik bebizonyítani
olvasói előtt, hogy a magyarok (már t. i. a fajmagyarok) nem az ország összes lakosságát (vagyis a tótokat,
németeket, románokat, szerbeket stb. is), hanem csakis
a maguk faját tekintik s nevezik „magyar nem zetinek,
s ezt egyebek között azzal is illusztrálja, hogy mikor
pl. a Révay-félc trebosztói birtokot tőt ember vette meg,
a magyar ujságlapok nagy lármát csaptak emiatt, mi
velhogy nemzetiségi kezekbe került e birtok.
llát épp ezt a példát választotta meg legrosszab
bul a tót lap, mert igaz ugyan, hogy mi sem néztük
jó szemmel és szívvel a trebosztói Révay-birtok első
vásárlását, — amely körül azonkívül holmi kis „fogá
sok" is szerepeltek, ellenben a végleges vásárt mi is
örömmel üdvözöltük, pedig hát azok, a kik a birtokot
megvették, nem fajmagyarok, sőt magyarul sem tudnak.
Ez a viselkedésünk, úgy hisszük, nem azt bizonyítja,
hogy mi birtokot, jómódot, anyagi boldogulást irigylünk
a tóttól, némettől s más egyéb nemmagyar ajkú ma
gyar honpolgártól, hanem csak azt, hogy nem szeretjük
látni nemzetünk ellen való vétkezésnek tartjuk, amikor
hazajiatlan kezekre kerül valamely magyar birtok, —
ami talán mégis csak természetes.
A dolog tehát éppen fordítva all. Nem a fajmagyarság zárja ki a magyar nemzet kebeléből azokat a
nemmagyar ajkú honpolgárokat, akik törvény szerint is
hozzátartozói, alkotó elemei ennek a nemzetnek, hanem
ezek között a nemmagyar ajkú elemek között vannak,
akik a Húrban Miloslav-félc néptribunok lázitó szózatára
hallgatva önünmaguk közösítik ki magukat a magyar
nemzettestböl, teli kiabálva a világot, hogy ök „slovák“ -ok,
ami szerintük egyértelmű azz.-.l, hogy nekik semmi kö
zük a magyar nemzethez. Ük tőt nemzet. A magyar
nyelv is csak annyi nekik, mint akár a lalián, az an
gol.
országházban, törvény elölt azonban opportunusnak látják fordítani egyel a halinán s magyar barátság
ról és testvériségről mesélni, amely igenis megvan a
két nép között, de a melyet az izgatók minden áron
megrontani igyekeznek. A hazafias tót ember igenis
szereti magyar testvérét; a fiát, n lányát is hozzáadja
magyarul tanulni, de a nemzetiségi bolondériákkal teli
tett tótok, ellenségei mindennek a mi magyar. Vagy
nézzük csak e fanatikusoknak társas életét. Itt Turóez-

Felvidéki
Szent-Mártonban liavonkint rendeznek besedákat, színielőadásokat a „Dom“-ban s Halasa András, az ezermes
ter, derűre*borúra fordítja a vizenyős német víg. és
ejíyéb játékokat, arra azonban aligha emlékszik valaki,
hogy magyar darabot adtak volna old tót fordításban.
— pedig hát ez a „magyar testvér1-, akinek valamelyes
irodalma is van, talán csak közelebb áll a tót néphez,
mint a német sógor? A in „mán merkt dió Absicbt und
wird verstimint,*1 — a tót közönségnek ne jusson tudo
mására, hogy az „ázsiai magyar bordának,11 a „psohlavcok“-nak (kutyafojUcknek) irodalma is van és hogy a
magyar ennek és általános kultúrája révén is uralkodó
faja ennek az országnak,
V, hó 14‘en Lipió-Szt.-Miklóson volt bosedáják az
ottani tótoknak, de bár ott eleven oláhot aligha láttak
valaha a jámbor tót atyafiak, mégis román tánczdarabot
is játszottak a hangversenyen, „Hóra nuireit", de ma
gyar szónak, magyar hangnak nem 'jutolt s nem is jut
soha hely a „tót testvérek1' Ünnepségeinek program inján.
Hiszen olt Liptó-Szent Miklóson még a jótékonyság is
tót s a maskarabálokat is inagyaréi lene! tüntetésekre
használják fel kedves „lót barátaink".
Erről, ezekről, ezekhez hasonlókról tessék bülcselkedni, elmélkedni a „Lúd. Nov.“ czikkozőjének.
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- VálasztmAnyl gyűlése lesz jövő vasárnap —
április 20-án — d. u. 21/a órakor a Turóczmegyei Jó 
tékony Nőegyletnek, amelyre ez utón is meghívja a
vál. tagokat az elnökség.

- Április Il dikét ezt a törvény által rendelt
nemzeti ünnepnapot az iskolák a múlt hét folyamán
tartották meg. Znióváralján az állami .tanítóképző inté
zetben Somogyi Géza igazgató, Turócz-Szent-M. rtonban
az állami tanintézetekben pedig Bárdos Adám tanár
méltatta a nap jelentőségét.
— S zín észet Turtíoz-Szent-Mártonban. Halmay
Imro, az északmagyarországi szinikerület igazgatója f.
hó 2ö-én kezdi meg előadásait Tnróbz-Szent-Mártonban.
A mint velünk közli 12 előadást szándékozik tartani
városunkban még pedig gyors egymásutánban, mert az
utolsó előadás május hó 7-dikére van tervezve. Halmay
társulatával úgy Liptó-Szent-Mi Idősön mint Iglón és Lő
csén is a közönség teljesen megvolt elégedve. Jelenleg
Alsó-Kubiuban vannak, a hol szintén kedvező fogadta*
tásra találtak. Teljes bizalommal várjuk tehát mi is,
mert az u meggyőződésünk, hogy Halmay színigazgató
tudatával bir annak, hogy Tu ócz-Szent-Mártonban eb
ben a lótokkal belelt magyar városkában a magyar
színművészeinek missziója van. Halmay előleges szinijelentéséból közöljük, hogy a társulat névsora a következő: Ügyvezetőség s műszaki személyzet: Halmay Imre, müvozetőigazgató, főrendező. Remete Géza, rendező. Jenöfy JonŐ,
titkár. Kiss Miklós, ügyelő. Herczeg Vilmos, könyvtáros.
Delús Henrik karnagy. Szathmáry József, szinpadmestor.
Vosselényi Anlalné, súgó. Tantossy Ferencz, szabó és
ruhatáros. Hollósi Ferencz, felelős kellékes és szinlaposzló. Működő személyzet: Nők: Halmayné Emma, ope
retté- és népszínmű primadonna (koloratur-énekosnö).
Szalay Vilma, operette és népszínmű primadonna (soubrette-énekesnö). Végit Gizi, operette- és népszínmű
primadonna (soebrette-énekesnö) naiva. Cs. Radó Rózsi,
drámai és végjátéki hősnő, társalgási színésznő. Csiszér
.Sárika, szendo és segéd-énokesnő. Szelényi Emília drámai
és vigj. anya, komika. Tóth Mariska, Szelényi Ilonka,
D. Tihanyi Katicza, Tóth Ilonka, Nagy Vilma, karénekesnők és segédszinésznők Férfiak: Halmay Imre, drámai
és vigj. jellem és apaszinész. Remete Géza, szerelmes
bonvivant és tenorista. Papp János, operette- és nép
színmű baritonista. Szabados László, operotte-buffó és
komikus. Jenőfy Jenő, operette-bulfó és komikus. Kiss
Miklós, Herczeg Vilmos, Szalhmári József, Nagy Albert,
Keresztes József, karénekesek és segédszinészek Műsor:
Czigánybáró, Svihákok Bőregér, Eleven ördög, Bolond,
San-Toy, Katalin, Sülamith operettek ; — Az édes, Náni,
Dobó Katicza, A nagy apó, Szökött katona, Peleskei
nótárius, Csókon szerzett vőlegény, Nőemanczipáczió
énekes színmüvek ; — Kurucz Feja Dávid, Otthon, Vörös
talár, Aranyember drámai színművek; — A három testőr,
A garasos alispán, Kis lord, A sasok vígjátékok. Bérlethirdetés. Bérlet feltételek 12 előadásra. Első rendű kör
szék vagy oldalszék 20 korona, másodrendű körszék 16
korona. Bérelni lehet Jenőfy Jenő színházi titkárnál.

— Házasság. Kossadszky Rezső m. kir. erdész,
turóczi magyar társadalmunknak ez a rokonszenves fiatal
tagja, ki műkedvelői szereplésével már annyi Ízben
hozzájárult társadalmi életünknek felélénkitéséhoz, a
múlt héten tartotta esküvőjét Rudnokon Onczay főjegy
zőnek müveit és kodves leányával Mariskával. Az uj

Híradó

pár illái- legközelebb beköltözik uj otthonába Turócz- denféle igényt kielégítenek, mert a választék évenkint
Szent-Mártonba.
igen nagy.
— Közgyűlés A liptó-szont-miklósi izr. nőogye*
A vonat előtt. Állítólag egy turóczi, mások
•sülét, mint levelezőnk Írja. o hó 15-én tarlá Kölni Jó- szerint privigyoi fiatal ember megunva élotét, legelső
zsefné elnöklete alatt rendes évi közgyűlését. Az évi sorban is alaposan leitta magát, azután pedig eltökélte
jelentés szerint az egyesületnek 220 tagja van. A bevé magában, hogy megválik az élettől, amelytől már úgy
tel 2157 kor., a kiadás 2080 kor. volt. Az egyesület som vár semmit. Az elhatározást tett követte. Kiment
vagyona o464 koronát tesz ki. Az elnökség egyhangú Jozernicz közelében a vasúti vágányra feküdt és ott
megválasztatása u-án a választmányt titkos szavazás várta a halált hozó vonatot. így találták meg arra
mellett is majdnem mind a régieket választották meg. menő emberek a vágányokon fekve — mély álomban.

A Turóozba fűlt. Dvorocz közelében egy hat
éves fiúcska játszódott a Turócz közelében. E közben
ostora a Turóczba esett a fiúcska pedig abban a hi
szem ben, hogy az ostort eléri utána hajolt, de oly sze
rencsétlenül lépett a vízbe, hogy megcsúszott és beleesett,
az ár magával sodorta és a vizbe fűlt.
— Az Igazság. A közig. biz. gyűlésről szóló köz
leményünkben részletesen foglalkoztunk Turóczmegye
kir. tanfelügyelőjének némely megyebeli felekezeti nép
iskolákban tapasztalt botrányos állapotokról, amelyeknek
okát — különösen a szklabinyai iskolánál — az illető
tanít ik hanyagságában látja a kir. tanfelügyelő s ezért
tett jelentést a minisztériumhoz is. Egy helybeli tót lap
most fordítani igyekszik egyet az „igazságon", s azt
Írja, hogy neki már rég tudomása van ezekről az el
szomorító állapotokról, de hát nem is lehet ez máskép,
mikor hetenkint. 24 órán át a magyar nyelv tanításával
kénytelen foglalkozni a tót iskola tanítója. Vájjon med
dig fogják ezek a tót ujságlapok ily hazug közlésekkel
ámítani az olvasóikat? Hol. melyik turóczmegyoi felekezeti
tót népiskolában fordít, vagy köteles fordítani a tanító a ma
gyar nyelv vagy a magyar nyelven előadandó tantárgyakra
boti 24 órát ? Ismételten mogczáfoltuk Mudroii Pál
és társainak ezt az éppoly könnyelműen, mint rosszakaratuan világgá bocsátott állítását, az illető közokt.
min. rendeletnek vonatkozó pontjait is idéztük lapunk
ban, de ezért ezek az emberek nem szűnnek meg fer
dítéseikkel, lefogásaikkal, hazugságaikkal ámítani a né
pet és a tanítókat is, akik ily szellemi méregtől bódul
tán feledkeznek meg rendesen hivatali kötelességeikről.

— A Tátra ügye Trenosénben. r 'rencsén megye
közig, bizottsági ülésén szóba került a Tátra ügye. Dr.
Brandis Pál bizotts. tag felhívja a bizottság figyelmét a
hozzá, mint kir. ügyészhez hivatalos oldalról beérkezett
jelentésre, mely szerint Vöröskő papja és tanítója rend
kívüli agitácziót fejt ki a nép között arra, hogy őket.
hiteleik kielégítésére a Tátra banknak nyerjék meg.
Miután a bank ismert nemzetiségi in'ézmény, figyelmébe
ajánlja a bizottságnak a nép felvilágosítására szükséges
intézkedések megtételét s ajánlja a kisbirtokosok orsz.
földhitelintézetének most .kiboesátot tervezetét a néppel
megismertetni s kéri adassák'ki ezen ügy a gazd. elő
adónak javaslata megtételére. Őszirőluczky Géza főispán
felhívja a bizottság figyelmét a kormány által kezdemé
nyezett azon akczióra, melyet a nemzetiségi bankok
terjedésének meggátlására indított. Hozzájárul a javas
lathoz, amennyiben ez nem fog ellenkezni a kormány
által adandó utasításokkal. Figyelemmel kell azonban
lenni az adandó útmutatásra, annál is inkább, mert a
kormány a tett javaslathoz képest valószínűleg anyagi
lag is támogatni fogja a hazafias törekvést. Ezt a kije
lentést. a bizottság tudomásul vette.
— Tornaverseny. A jövő hónap folyamán ifjú
sági kerületi tornaversenyek fognak tartatni. A F elvi
déken Lőcsén lesz ilyen verseny. Ezen a znióváraljai
állami tanitóképozde növendékei is részt vesznek. A ké
születek nagyban folynak.
— A „Národnl Listy.“ A magyarországi politikai
helyzetről Írva a következőket mondja: Magyarország
ban a politikai holyzet látszólag nagyon válságos, mintha
a kibontakozás útja minden felül el volna zárva, mintha
arról volna szó, hogy valakinek okvetlenül el kell véreznie, vagy az ellenzéknek vagy a kormánypártnak.
Mi nem tanácsoljuk senkinek, hogy a magyar drámát
tragikusan fogja fel. Széli Kálmán, habár rettenthetetlen
és kitartó az ellenzékkel szemben, egyúttal tagadhatat
lan hű magyar ember, a ki nem tagadja meg magát a
koronával szemben se s bizonyára rábírja a királyt,
hogy a kaíonáék tegyenek konczessziókát a nagyarányú
magyar ellenzéki mozgalomnak, a melyoket a kormány
párt maga is óhajt. Széli Áfáimén szava az ilyen válsá
gos pillanatban bizonyára nem hangzik cl eredmény
nélkül.
— Lóvásár. A nyitrai gazdasági egyesület, mely
közhasznú munkásságává! országos vezérszerepre fejlő
dött, f. évi május hó 3-án és 4 én Érsekújváron tartja
meg XXI-dik nemzetközi nagy lóvásárját, a mely Ma
gyarországnak már évek óta a legélénkebb lóvásárja.
A kinek lóra van szüksége, keresse, föl o vásárt, a hol
a gazdasági egyesület által kiadott hirdetés szerint min

Mire fölrázták kijózanodott s restelkedve futásnak eredt,
így aztán nem is tudják bizonyosan, hogy ki volt.

Kiskorúak kivándorlása. A belügyminiszter
legutóbb elrendelte, hogy kiskorúak csak atyjuk vagy
gyámjuk írásbeli engedélyével vándorolhatnak ki. A
15 éven aluli fiuk és leányok pedig csak abban az
esetben, ha kísérőik hitelt érdemlően kimutatják, hogy
a rendeltetési állomáson elhelyezésükről gondoskodva van.
— Iparklállitás Zsolnán A Zsolnán tartandó
kiállítás, a mint rendelkezésünkre álló hiteles adatokból
bizton következtethetjük, a Felvidék iparának teljes ké
pét fogja bemutatni : meglátogatás- és tanulmányozásra
méltó múzeuma lesz ez a kiállításban résztvevő 5 vár
megye házi-, valamint kis és nagyiparának. A legegy
szerűbb kézimunkától a gyáripar legtökéletesebb készít
ményéig minden képviselve lesz, a mit Trencsén, Turócz,
Liptó, Árva és Nyitra vármegyék termelnek. A kiállítás
nemcsak a felvidéki iparczikkek jó minőségét, tehát ver
seny- és életképességét fogja igazolni hanem útmutatás
sal is fog szolgálni ezen ipar továbbfejlesztése, általános
elterjesztése és tót köznépünk ipari munkára leendő ne
velésének érdekében leendő intézkedésekre nézve. A
kiállítás méretei, gyönyörű panorámája és a kiállított tár
gyak nagy változatossága meg fog lopni minden látoga
tót s ki fogja elégíteni még azokat is, a kik a legnagyobb
várakozással néznek a kiállítás elé. A bekerített kiállí
tási területet parkká varázsolják : terebélyes fák, lugasok,
bokrok ás virágdombokkal, közepén szökőkuttal. A 2000
m2 nagyságú iparcsarnokot festői csoportokban elrendezve
25 pavilon fogja körülvenni; lesz nagy vendéglő, kávé
ház, ezukrázda, pezsgős-pavilon, színház és naponként
délelőtt, és délután czigányzene, különös alkalmakra
katonazene. A vigalmi bizottság a legfényesebb ünnepé
lyeket tervezi: szárazon és vizen, a Trencsén vm. álta
lános tanítótestület, a kör- községjegyzők egyesülete a
kiállítás ideje alatt Zsolnán tartják közgyűléseiket, a
F. M. K. E. és a T. E. nagy kirándulásokat terveznek
a zsolnai kiállítás megtekintésére, az idegenforgalmi
vállalat csoportos kirándulásokat Magyarország összes
vidékeiről. A kiállítók száma 306. a külön pavillonoké
25. Troncsén Ainegyéből 82, Zsolnáról 92, Turóczból
23, Árvából 9, Liptóból 34, Nyit.rából 43 és az ország
egyéb részeiből 23 bejelentés érkezett. A kiállítás főbb
iparágai: textil-, fa-, üveg- és agyag-, vas-, bőr-, vá
szon-, kocsi-, szűcs-, kézmü-, szesz-, sajt- és háziipar
A háziipar főbb ág a i: fafaragás, gyolcs-, vászon- és
szürposztószüvés, himzömunkák, kosárfonás, drótos-mun
kák. Az iparostanoncz- és polgári leányiskolák rajzainak
és munkáinak csoportja külön osztályt alkotnak. — A
kiállítási bizottságnak tegnapelőtt tartott ülésén Sckaller
József uradalmi felügyelő is részt, vett s bejelentette,
hogy lovag Halni udvari tanácsos erdészeti pavillont ál
lít fel. A pavillon a kiállításnak minden tekintetben dí
szére fog válni, külső formájára és gazdag, érdekes tar
talmára nézve is. A bejelentést örömmel vették tudomá
sul.
Gondatlanságból emberhalál. Hock Jánosné
felső stubnyai asszony felévos kis gyermekét maga mellé
fektette, hogy no kelljen az éj folyamán fölkelnie. En
nek a kényelemnek meg is adta az árár, mert gyerme
két reggelre megfulva találták ágyában. A gondatlan
asszony ellen a vizsgálatot megindították."
Utazási ösztöndíjat kaphat még pedig 1350
koronát az a felső ipariskolát végzett iparos ifjú, a ki
valamelyes speczialis ipari ismeret elsajátítása végett
külföldi utat akar tenni. — Ugyancsak 1350 korona
külföldi utazási ösztöndíjat kaphat felsőkereskedelmi isko
lát végzett olyan fiatal ember, a ki valamely kereske
delmi szaktanulináuyozásra óhajtana külföldi utat tenni.
Minkét pályázatra nézve bővebb felvilágosítást nyújt, a
pozsonyi kereskedelmi és iparkamara.
JÓ tanáos. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak
létesilotni, ajánljuk, hogy szerezék be Mauthncr Ödön
csász. és kir. udvari inagkeroskedéséböl Budapesten a
„Sétatéri" vagy a „Margitszigeti" fűmagkeveréket.-Eze
ket már 29 éve szállítja Mauhtnor Budapest és a Margit
sziget oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére.
- A Jó kávé I Melyik háziasszonynak nem képezi
büszkeségét, ha jó kávét tálálhai asztalára? Sajnos,
gyakran a legjobb kávéfaj kétes értékű pótkávéval el-

Felvidéki
rontatik, a miért azután a kávéfajt okozzák. A Kathreinerféle Kneipp-malúta kávé mint legkiválóbb izll és egy
úttal olcsó pótkávé a babkávéhoz, nemkttlömben ennek
helyébe mint legjobb pótlék ajánlható. A Kathreiner-féle
különleges eljárás utján a babkávé kedvelt zamatát
nyeri, miáltal a kávéitalt enyhébbé és kellemesebbé
teszi, és az egészségre nézve előnyőssé válik. Aki tehát
a Kathreiner elöenyeit magának biztosítani óhajtja,
ügyeljen saját érdekében a bevásárlásnál az eredeti
csomagokra, a melyek a „Kathreiner" nevet és a „Kneipp
páter" védjegyet viselik. Azt, a melyet nyitva mérle
gelve és hamisan mint Kneipp-kávét árusítanak, rend
szerint nem más mint közönségesen pörkölt árpa vagy
rósz maláta, de sohasem Kathreiner.
— AZ Uranos kék, a legkodveltebb ruhákékitöszer, mert a képzelhető legszebb kék szint szolgáltatja
és minden tekintetben felülmúlja az eddigi ilynemű
gyártmányokat. Előkelő háztartások és nagy mosóinté
zetek tanúsága szerint az Uranos kék a legjobb és lóg
olcsóbb ruhakékitö.
— A Horgony Paln-Ezpollor (liichters Linimentum
Capzici comp.) igazi népszerű háziszerré lett, mely számos
családban már több mint 34 év óta mindig készletben
van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, küszvény, csüznál
stb. nél a Horgony-Pain-Expellcrrel való bedörzsölések
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány
kornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az altestnek
Pain-Expellerrol való bedörzsölése mindig igen hasznos
nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel
használtatott az influenza ellen is és 80 f., 1 k. 40 f.
és 2 k. árban a legelőbb gyógyszertárban kapható, de
bevásárlás alkalmával minding határozottan . „Richter-féle
„Horgony-Pain-Expellert" vagy „Richter-féle HogonyLiniment"-et tessék kérni és a „Horgony" védjegyre
figyelni kell.
— A boldogult Kneipp páter érdeme volt az, hogy
ö hívta fel legelőször az általános figyelmet az egészségi
leg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kathrei
ner egy sajátszerü találmánya által a babkávé izével oly
kitűnő módon előállított. Ebben még ma is lényegesen
különbözik ez az egyedül valódi „Kneip-kávé“ minden
egyéb hasonló gyártmánytól, és ez okból Kneipp páter
egyedül és minden időkre a Kathreinor ezéget ruházta fel
azzal a joggal, hogy a Kathreiner-féle Kneipp-inaláta ká
véja részére az ö nevét és arczképét használhassa. En
nek daczára mégis a közönség hátrányára egyszerűen
pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kneippkávé„ gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég határozotlan a valódi „Kathroiner-féle" Kneipp-inaláta kávét az
eredeti csomagokban, melyek a Kneipp páter védjegyet
és a Kathreiner nevet viselik.
--.........................

4, ............. ................

---------- Szerkesztői üzenetek.

- -----

— V. Á. L — a. Szives ajánlatát köszönjük, lapunk programmján azonban — legalább egyelőre — nem változtathatunk.
Rövidke kivonatokkal, szemlékkel a közönség ma n>ár nem éri
be, kimerítően pedig egy heti lap nem foglalkozhatik a napi
kérdésekkel. De vannak egyéb akadályok is. — A közlemények
elöbb-utóbb sorra kerülnek. — Ami pedig azt a bizonyos „kér
dést" illeti, azt bajos a mi lapunkban behatóbban fejtegetni,
majd szaklapot ajánlunk levélben. — Honvéd. Köszönöm. Leg
közelebb sorra kerül. Szives közreműködésedet nagyra becsülöm.
Felelős szerkesztő : R c r e c z t r i l l a .
Főmunkatárs: H á n fl J ii n o s .
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Híradó

121. sz. 1903.

705. szám. tk. 1903.

Árverési hirdetmény.

Árverési hirdetményi kivonat.

A turóczszentmártoni kir. járásbíróság mint tlkvi
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881, évi LX. t.-cz.
102. §-a értelmében ezennel közhírré feszi, hogy a tettes hatóság közhirri teszi, hogy a turóczszentmártoni r,
tsztmártoni kir. járásbíróság 1902. évi V 302. számú Ui karók pénztárnak. Záthuroczky Mátyás <llcni végrehaj
végzése következtében dr. Lax Adolf ügyvéd állal kép tási ügyében a beszterczebányai kir. törvényszék terület
viselt Popper .Sándor bécsi lakos javára Rotli Izidor tu köréhez tartozó íuróczszenímárton kir. járásbíróság terü
ráni lakos ellen 720 kor. s jár. erejéig foganatosított letén Ruttka községbon fekvő, a ruttkai (544. számú
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1184 koronára tlkjvbon A. f 2. sor. 156/(5 hr. sz. a. felvett s B. 6.
becsült 122 keret fűrészlap, 8 kör fűrész, 10 drb. átvi és 11. tételek alatt 5/24-ed részben Záthuroczky Mátyás
teli szíj, 250 kilogrammu sodrony, bajtó szíjakból álló nővére irt ingatlanra 1369 korona megállapító!! kiki
áltási árban az árverést olrondolto. és hogy a fennebb
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Moly árverésnek tsztmártoni kir. jbiróságnak V megjelölt ingatlanság 1903. éri május hó 6 -lk napján
409/3 1902. számú végzése folytán 720 kor. és 159 kor. d. 6 . 10 órakor Ruttka községben a község búzánál
12 fii. tőkekövetelések, ennek 1902. évi augusztus hó megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól
11. napjától járó 5°/o kamatai és eddig összesen 1(59 is el fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság
kor. 50 fillérben biróilag már megállapított költségok
erejéig Rotli Izidornál Turánban gözfürószen leendő kikiáltási árának 10%-At készpénzben vagy óvadékképos
értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni.
eszközlésére 1903. évi május hó 8 . napjának d. e.
Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság.
10 órája határidőül kit fizeti k es ahhoz a venni szán-I
Turócz-Szf.-Márton, 1903. évi február hó 25-én.
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak inog, hogy az érin
tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a
Kolosy, kir. albiró,
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek
beesáron alól is cl fognak adatni.
Kelt Tsztmártonban, 1903. évi április hó 12-én.

Zathureczky Jenő,
járásbirósági végrehajtó.

Érez és fakoporsó
sirkoszorti

s minden egyél temetkezési
csikk
jutányos áron beszerezhető
BIIBFELD ÁRMIN
divatai'iiházithan Turócz-Szent-Márton.

Felvidéki

Híradó

MEGJELENT!

MEGJELENT!

A tót nemzetiségi mozgalmak fejlődésének
története
Irta: bugovich Titusz

Ára 1 Kor. 60 fill.

Kapható lapunk kiadóhivatalában és minden hazai könyvkereskedésben.

1565. sz.

fiirdetménij.
Turóczvármegye mossóczzniói járásához tartozó tótj prónai
TÓVÖLGYI TITUSZ

köforvogi állásra

A kit nem akarnak befogadni.

Tót-Próna község székhely
nél, ezennel pályázatot hir
detek, s felhivom a pályázni
kívánókat, miszerint az 1883.
évi I. t. c. 9. §-a, illetve az
1876. évi XIV. t. ez. 143.
§-ában körülirt képességü
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
léséért az államkincstárból,
negyedévi utólagos részletek
ben fizetendő 600 korona.
A körorvos köteles a kör
székhelyén a halottkémi teen
dőket az eddig fizetett dijak
mellett ellátni s az orvosi
körben az elöljáróság által
igazolt vagyontalan betegeket
ingyen gyógykezelni.
Feltétlenül szükséges, hogy
a megválasztandó körorvos
a magyar nyelvet úgy szóban,
mint írásban s a tót és német
nyelvet legalább annyira bírja,
hogy magát a betegekkel
világosan megértetni képes
legyen.
Megjegyzem végül, hogy
a megválasztandó körorvos
igazolni tartozik, hogy a tra
choma felismerésében és
gyógykezelésében kellő jár
tassággal bir, vagy, hogy a
szükséges ismeretek meg
szerzése végett a székes-fő
városi Szt.-István kórház tra
choma osztályát legalább 20
napon át látogatta, a mi az
említett osztályvezetőjétől
nyert bizonyítvánnyal igazo
landó.

Regény.

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

Eliot György. M ID D LEM A R G H . Regény
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.
======

Kiadta a „Kisfaludy Társaság".

4 kötet ára

8

=■■■ ■

(rt helyett 3 frt 40 kr.

A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.
Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló styljc, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van

A SZÖGHAJÜ.

Orosz regény.
Fordította: SZ1GETIIY SZÁLÁT E.

Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre
egy sort olvasni, mely az ő tollúkat hagyta el t'*s meg van az Ítélet

50 oldalra terjedő

igen szép kötet pergamentszerii borítékban

3 frt beiyett G kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 f helyeit I frt 10 kr.
A szerény ezfm engedi következtetni, l.ogy mit tartalmaz ez a
kötet. Bartha Miklós, a nagyszerű p lliczista letesz az ö szila
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla
olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

BRADDON M E.

IsADy CGCIIS.

Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.
TWAIN MARK és WARNER K. D.

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

3 kötet ára 3 frt helyett 1 frt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

A z itt felsorolt m űvek, a m egjelölt arakban
utánvét m ellett v a g y az összeg beküldése

Stubnyafürdőn, 1903. évi
április hó 6-án.

ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren-

Zorkóczy Tivadar

delhetők meg.
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K iv á ló szerencse
TÖRÖK-nél
Az egész világ legesólydúsabb sorsjátéka a mi
m. kir. szab. osztálysorsjátékunk, mely nem
sokára újból kezdetét veszi.

110,000 sorsjegy

f. é. április hó 27-ig
bizalommal hozzánk küldeni.

Török fl.ísTsa
B

A

l V

K

H

Á

Z

Budapest,
H azánk legnagyobb
osztálysorsjáték ü zlete.

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

TÖRÖK A. és TÁRSA bankháza Budapest.

Kérek részemre
I. oszt. m. kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sors
jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
l utánvőtelezni kérem
j A nem tetsző
a /, összeget
... korona összegben {s®J£g2SíSSSLS^0-iwM=>)}' törlendő

főszolgabíró.

-k R lk

RUHA-MOSÁSHOZ
a legjobb kékitőszer.
— Törvényesen védve. —
Mosóintézetekben, háztartásokban a
legkedveltebb ruliakékitő.

Olcsó és fellilmulhatlan!
kis üveg 24 fillér, tizszeri mosáshoz
elegendő. — 1 nagy üveg 1.60 kor.,
>2 üveg 1 kor.

Ka p h a t ó mi n d e n ü t t .
Utánzatoktól óvakodjunk!

Kizárólagos
gyártól

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 ki. Az egész vállalat állami felügyelet
alatt áll.
Az l-sö osztály eredeti sorsjegyeinek terv
szerű betétjei a következők :
egy nyolezad (*/„) f —.75 vagyis 1.50 korona
egy negyed ( 4) . 1.50
„
3 .- ,
3 .„
6. ,
egy fél
(>/2)
„
12. - ,
egy egész ('/,) - 6. A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz
küldése ellenében küldjük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk
azonnal, de legkésőbb

HOCHSIHCER TESTVEREK VEGYÉSZETI GYÁRA BUDAPEST
VL, Rózsa-utcza 85,

F e l v i d é k i Híradó.
Mindenkinek a já n lh a tó

, szón- védők |

a most 40. kiadást ért l)r. MUllor orvosi ta
nácsos müve a

g próbálják mog a köhög
gést csillapító és jóizll

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

Kaiser-féle

mellczukorkáí!.

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

07)1 íl jegyz. mogh. bizonyítvány igazolja jó és biztos
Z í t U hatását köhögés, rekedtség, hnrot és elnyálkásodásnál. Helyette ajánlottat utasítson vissza. 1 cso
mag 20 és 40 fillér. Kapható QRABER MIKSA és FIA
czégnél Turócz-Szt.-Márton.

E. J E 31 M’s

Curt Röber, Braunsehweig.

Egyedül valódi angol

A Rlchter-féle

régbevált

LINIMENTUM CAPS. COfflP.
H o rg o n H -P a in -E x p e lle r

mellczukorkáí
difitikai szer

es
ellen
Megengedve 19. 4. 02. Z. j
7öOGti. sz. helytartó batáro- j
zat által.
ára csomagonként 50 fillér.
Raktár Turócz-Szent-Mártonban
tToperczer S. ggógyszerósznél.

■>

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint
33 év óta megbízható bedörzsölésűl alkalmaztatik
kőizíénjBél, email és ■tghillétekail.
In té s Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
■
I óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban a..Horg«ny‘‘védjegygyei és a..Richter“ ezógjegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. -10 f. és 2 k.
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható.
Főraktár:T ö r ö k J Ózsef gyógyszerésznél
B u d a p e s te n .

R io liter F. A J . és tarsa,
C8ft8z. és klr. udvari ezfillitók.
_ Rudolstadt. ^ ^ —

„

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán,
Toperczer S. „Megváltó1 gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban
és Schőnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.
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Méregmentes, fe
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méregmentes vegyi prepára-1
tűm a mezei egerek és patká-""ív
fe
nyok teljes kiirtására.

I

Alkalmazása nagyon egyszerű, hatósági engedélyhez nincsen fekötve és nagyon olcsó. A biztos sikert számtalan elismerő fe
nyilatkozat hatóságoktól, nyilvános intézetektől, kísérleti állomá- fesoktól és jószágigazgatóságoktól bizonyltja.
fe
Arjcgyzéketjés prospektust kívánatra ingyen és bérmentve küld a f e

K
fe
fe
fe
s z . fe:

„FUCHS0L“ vegyészeti laboratórium
Ujházy Árpád és Társai
P o z s o n y b a n , V ö iö s m a x ti-u tc z a

1 Szabadalmazott.

V.

Szabadalmazott, fej
fe*

y m &

Bittsánszky Kornél oki. mérnök Zsolnán,
a trencséni királyi Törvényszéknek
kinevezett mérnök-szakértője, elvállal
birtokrendezéseket, tagosításokat, —
továbbá vízügyi Ilid- és ú t építési te r
vek elkészítését stb., valam int kisebb
utánm óréseket is.

B A L Z S A M

Thierry A, gyógyszerésztől

Közegészségügyileg megvizsgálva és jóváhagyva
Az üvegek felszereése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
-j
Ezen balzsam belsőleg ós külsőleg használható. — l.Atüdör y . 0/ny \
' nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult,
| megszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elejét
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van
■*” ’ torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3.
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz
tit ó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondri.it és melankóliát
és előmozdítja az étvágyat és emésztést. <». 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,
„* IICH
DIENJ
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga*—
XCTg. . 'JBV
köszvényt, fülfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza
■anetnecáterBaham tást,
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
. .ul fft Sohutli"!*1-Apatn.k*
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az oszt rák-magyar mo
: a. . ■'I**"!/ *nPrqgrada narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy (i dupla üveget 4
koronáért hozatni. Hosznia és llerczegovinába 1 kor. 60 fillér Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo
zása vagy lefizetése mellett.
IVA iórf c v o n u o H O '“‘kor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kiláIV11CI l o Á d l v t U . tása van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operácziót vagy amputálást, ha

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi
c e u t t f o l i a k e n ő c s é t,
használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak enyhítésében
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kenőcs liasználtatik. a gyermekágyasok mellbajainál,
a tejelválasztás akadályainál, mcllkemépyedésnél, vörlienynél, mindenféle régi bajnál, nyílt
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál is;
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint iivegés faszilánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karbiinkulus, uj
képződmények, valamint ráknál, kőrömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől
kisebesedett lábaknál, egett sebek minden nemét, fagyott, testrészek, a betegek fekvéstől
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fülbaji és a gyermekek sebesedését
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással,
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt :( korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy
minden tégelyen a ezég: -urangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada" beégetve
legyen.
E két gyógyerejében fcliilinulliatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a li deg 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, melyekért csak
lekteljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e 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:

Tülery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada
RoMtscü Sauerbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten; Török J. gyógyszerész, Zágrábban: Mittebach J. és Becsben‘
Brady C. gyógyszerésznél.Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán-
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PSERHOFER

J. vértisztitó labdacsai.

Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig van család, melyben ezen kitűnő háziszerböl készlet nem volna található. Számtalanszor orvos
által ezen labdacsok háziszerül ajáultattak minden oly bajoknál, melyek a rossz emésztésből s székrekedésből erednek, mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulások, aranyér, bóllétlensóg
s hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegé nység s abból eredő bajoknál is, igy sápkornál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen
1 vértisztitó lapdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is bevelietök.
Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle az „Arany birodalmi almához ‘ czimzett gyógyszertárban Bécsben l„ Singerstrasse 15. sz. a. készíttetnék valódi minőségben
i s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tártain aztatik 1 frt 05 krba kerül. Az összeg előzetes beküldésénél bérmentes küldéssel együtt 1
j csomag I frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3 frt 35 kr„ 4 csomag 4 frt 40 kr.,
csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 frt 20 krba kerül.
NB. Nagy elterjedésük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek é alakok alatt uiánoztatnak : ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J.-féle vértiszitó1 i labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyek használati utasítása i Pserhofer J. névaláírással, fekete színben és minden egyes doboz fedele ugyanazon atlá
| | írással, vörös színben van ellátva.
A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és 1 gnehezebb betegségek után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen
i csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, ki ezen labdacsokat egyszer használta, megvagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani.
B
Tisztelt Pserhofer ur !
Köln, 1883. ápril hó 30-án.
etty dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kigyó
gyult. Legfőbb tisztelettel
Weinzettcl Jozefa.
H
...
hcPyRn oly. szivcs és Mldjön nekem ismét 5 tekercset az ön fölülmulhatatlan vértisztitó labdacsaiból
|
|

B it

utánvétellel. Fogadja ez utón is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáért. Maradok teljes tisztelettel
Pawlistik Fcrencz, Köln, Lindcnthal.

Ib

Eiclicngrabcraint, Gfölil mellett, 1893. márcz. 27-én
Tekintetes u r !
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. F.l nem mulasztha- H
tóm legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a
szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen bálairatom tetszés szerinti használására ezennel felhatalmazom.
Teljes tisztelettel Malin Ignácz.
H

H
■
H
■

Tekintetes ur!
Hrasche, Földnik mellett, 1887. szept, hó 12-én.
' 8,eP akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom. Én
perm ekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni és bizonyára már a
"?!“ K kozt v°ln<‘k. na az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg önt
L’S & O T ; Nagy bizalmam van lugy ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mint már
másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül szolgáltak.
Knificz Teréz.

H

Mélyen tisztelt u r!
Bécs-Ujhely, 1887. nov. 9-én.
i .. A 'egforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek 00 éves nagynéném nevében. Az illető 5 éven át szén
vedelt gyomorhurutban és vizkórságban, már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül

Gótscbdorf, Kolbacb mellett. Szilézia, 1886. okt. 8-án.
T. ur! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék. H
Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajból, mely engem öt éven át gyötört,
megszabadultam. Ezen labdacsok nálam sohasem lógnak kifogyni s midőn legforróbb köszönetéinél kifejezem,
vagyok tisztelettel
Zwickl Anna.

Bernhardi alpesi fü liquer, Bernhard W. 0.-tól Brogenzben, egész üveg 2 frt 60 kr.. fél üveg
1 frt 4<» kr., negyed üveg 7*. kr.
’
*
Amerikai köszvónykenőcs, gyors és biztos hatású, legjobb szer minden köszvényes és csuzos
lüV/'k, “ ■ : gerinczagybántalom, tagszaggatás, isebiás, migraine, ideges fogfájás,
fotá-v's, fülszaggatás stb. stb. ellen 1 frt 20 kr.
Angol csodabalzsam, Pserhofer ,J -töl egy üveg 50 kr.
Fagybalzsam, Pserhofer J -töl. Evek óta a fagyos tagokra és minden idült sebre, mint leg
biztosabb szer elismerve. 1 köcsög 40 kr. Bérmentve 65 kr.
..Stoll' -féle Kolapraeparatumok, kitűnő szer gyomor és bélbetegségeknél.
KoJa-ehxir vagy bor, 1 liter 3 frt., fél liter 1 frt 60 kr., negyed liter 85 kr.
Golyva balzsam, Pserhofer J.-töl kitűnő szer golyva ellen, egy üveg 40 kr., bérmentve 65 kr.
Elet-esszenczia. 'prágai csöppek , Pserhofer J.-töl, megrontott gyomor, rossz emésztés és
mindennemű altesti bajok ellen kitűnő háziszer, 1 tiveg 22 kr., 12 üveg 2 frt.
Utifthedv, Pserhofer J.-töl, egy ált. ismert kitűnő háziszer hurut, tekedtség görcsös köhö
gés stb. ellen. 1 Iivegecske 50 kr., 2 tiveg bérmentve 1 frt 50 kr.

Tannochinin hajkenőcs, Pserhofei J.-töl. Évek hosszú sora óta valamennyi hajnövesztő szer B
közt orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy elegáns nagy szelenczével 2 frt.
Általános tapasz, Stenbel tanártól. í'tés és szúrás állal okozott sebeknél, mérges dagana- i
toknál, ujjkukacz, sebes, vagy gyulladt mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő i
szer lön kipróbálva, 1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr.
Általános tisztitó-só, Bullrich A. VV.-töl. Kitűnő bázfszer a rossz emésztés minden követ
kezményeinél u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugulás.
stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt.
Ezen itt felsorolt készítményeken kivill az osztr. lapokban hirdetett összes bel- és kül
földi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben netán nem levők
gyorsan és olcsón megszereztetnok. Postai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek,
ha a pénzösszeg előre bekllldetik : 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 biintettotík.

B
■
B
i t

B
™

1
I

PS6RH0F6R

„zum goldenen Reichsapfel"
J. “Jógyszerész
WI6N, I., S in g e r str a s se 15.
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