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A nemzetiségi kérdés.
Az az országos mozgalom, mely a nemze

tiségi kérdésnek rendezésére megindult, meg
szólaltatta hazánk valamennyi törvényható
ságát.

Már gyakrabban felemlítettük, hogy ebben 
az élénk érdeklődésben nagy részük van a 
tót nemzetiségű képviselőknek, a kik túlzott 
fellépésükkel, hangosan hirdetett követelése
ikkel az országos közfigyelmet a nemzetiségi 
kérdésre irányították.

De nekik fogjuk köszönhetni azt is, ha 
az országos közvélemény hatása alatt a kor
mány is foglalkozni fog majd e kérdéssel, a 
mikor bizonyosan fölmerül majd annak a szük
sége is, hogy az úgynevezett nemzetiségi tör
vény revízió alá kerüljön.

Abban a feliratokban, a melyek e tárgy 
bán a magyar képviselőházhoz felterjesztettek, 
gazdag tartalmuknál fogva kiváló figyelmet 
érdemel az, a melyet Nagyvárad város tör
vényhatósága intézett a képviselöházhoz.

Ezt ismertetjük meg főbb vonásokban 
alábbi közleményünkben.

f.

Az állam egyik legfontosabb alkotó eleme 
a népesség. A népesség az államban szerve
zetté alakul, jogi személyiséget képez és a 
souverain hatalom birtokossává válik.

Az állam alkotó részét képező népesség 
— annak elemeit tekintve különböző. Ezen 
különbség a különböző nyelv, vallás, vérségi 
kapcsolat, eredet és történelmi leszármazásban 
nyilvánul.

A társadalomban ekként jelentkező külön
böző népcsoportok, nem alakulnak mindnyájan 
jogi személyekké, nem alkotnak mind szerve
zetet és válnak mindnyájan a souverain hatalom 
birtokosaivá, azaz nem alkotnak önállóan ál
lamot, hanem gyakran egy oly államnak alkat
elemeit képezik, a melyben egy más népfaj 
birja a föhatalmat és ezen népnek vannak 
alárendelve.

Az egyik az államot alkotó és fenntartó 
uralkodó nép, azaz a nemzet, a másik az 
állam egy részét képező alárendelt nép, vagyis 
a nemzetiség.

Ha az egyes nemzetiségek csak társadal
milag akarnak érvényesülni, pl. egyletekben, 
irodalomban, művészetben stb. törekvéseik az 
uralkodó nemzet törekvéseivel nem jönnek 
ellentétbe, ha azonban a nemzetiség politikai
lag akar érvényesülni, akár úgy, hogy a vezető 
szerepet, a föhatalmat magához törekszik ra
gadni, akár úgy, hogy az egységes államtól 
akar elszakadni — törekvéseik az államot al
kotó nemzet törekvéseivel ellentétbe kerülnek 
és ilyenkor a souverain hatalmat gyakorló 
nemzetnek kötelességét képezi saját létérde
kének a biztosítása czéljából, hogy az ilyen 
törekvéseknek gátat vessen.

Ha a nemzetiségek politikailag az állam 
érdekével szemben saját partiCularis érdekei
ket tolják előtérbe, törekvéseikben az állami 
czél szempontjából is megakadályozandók, miu
tán az államot alkotó és fenntartó nemzetnek 
ezélja az egész állam anyagi és szellemi bol
dogulását és jólétét előmozdítani és igy, ha a 
nemzetiségek csupán saját érdekeiket szolgál
ják, ezen törekvésük az állami czéllal szem
ben ellentétes.

Miután a nemzetiségekben a fenebbiek- 
ben vázolt törekvések egészben vagy részben

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 
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meg vannak, s miután az ilyen törekvések 
gyöngítik az állam erejét, éppen azért az ál
lamnak elsőrendű feladatát képezi saját létér
dekéből, hogy ezen államellenes törekvéseket 
megakadályozza.

A magyar államban az állam alkotó és 
fenntartó magyar nemzeten kivül nemzetiségek 
vannak. Ha a magyar államban létező nemzeti
ségek törekvései nem állanak ellentétben a 
magyar nemzet törekvéseivel, és ha a közös 
haza boldogulása, jóléte, gazdagodása, hala
dása a czél, és ha annak elérésére közös 
erővel törekszenek, akkor a nemzetiségeknek 
törekvései a magyar nemzet törekvéseivel 
találkoznak és a magyar nemzet testvéri jobbot 
nyújt a nemzetiségeknek. De ha a nemzeti
ségeknek államellenes czél lebeg a szemük 
előtt, ha az állam egységének a megbontására 
törekszenek, a magyar nemzetnek kötelességét 
képezi, hogy ezen törekvéseket a legerélye
sebben megakadályozza.

Nálunk is az egyes népfajokat a nyelv 
választja el egymástól.

Magyarországon hat számottevő nemzeti
ség van.

Ha a nemzetiségek történetét figyelemmel 
kisérjük és különösen azt, hogy mi okozta 
azon körülményt, miszerint Magyarországon hat 
különböző nemzetiség fejlődött ki, látni fogjuk 
hogy az részint társadalmi, hatalmi, gazdasági, 
részint politikai okokra vezethető vissza.

A magyar fajnak assimiláló képességei 
megvannak ugyan, ezt igazolja azon körülmény, 
hogy a magyar fajba bele olvadtak a palócz 
földön letelepedett kabarok, az Alföldre letele
pedett jászok és kunok, túl a Dunán az avar 
maradványok, a hazában a besnyők, a bolgárok 
a törökök stb. mindazáltal a magyar faj a 
honfoglalás idejében itt talált szláv törzseket 
magába beolvasztani nem tudta.

Ez az első indoka annak, hogy a magyar 
hazában szláv nemzetiségek fenn maradtak.

A másik indok az idegen népfajok bete
lepítése. Már az első királyunk alatt megindult 
a telepítés.

Szent István a királyság megalapítója a 
kereszténység behozója, a nagy reformátor, 
törékenynek jelezte az egy nyelvű országot, 
A kereszténység felvétele után megindult nyu
gatról a tömeges bevándorlás. Előmozdította 
a tömeges bevándorlást az uj államalakulás 
az uj intézmények létesítése, különösen a 
keresztény vallás s az állam, valamint a király
ság intézményeinek a megszilárdítása.

Későbbi nemzeti királyaink alatt a bete
lepítésnek ezélja volt a királyi hatalomnak az 
erősítése, a növekedő oligarchiával szemben.

A vegyesházbeli királyok idejében a tele
pítés a városok fejlesztése, a művészet terjesz
tése, az ipar és kereskedelem megteremtése 
czéljából történt.

A Habsburgok idejében a magyar nemzet 
ellenes törekvés, az összmonarehia eszméje, 
a beolvasztási politika volt a telepítéseknek 
az inditó oka. Bevallott czél volt az országot 
először koldussá tenni azután németté. A török 
pusztítás folytán elnéptelenedett vidékekre 
svábokat, szászokat horvátokat, szerbeket és 
oláhokat telepítettek, a városokat és várakat 
idegen zsoldos csapatokkal rakták meg, az 
idegeneket széjjel szórták az országba, hogy 
igy a nemzet o'rejét minél inkább meggyengit- 
sék és a beolvasztást annál könyebben keresz
tül vihessék. Midőn ezen sérelmes eljárás miatt 
a hazafiak felszólaltak, azon választ kapták,

hogy a nemzet történeti szerepe megszűnt, a 
népek felett hegemóniát nem gyakorolhat, mert 
800 éven át csak nyers ős erejével élt, de 
magyar culturát nem teremtett

Erre megindult a hazafias mozgalom az 
irodalomban, a művészetben, a költészetben, 
a magyarnyelvben és a magyar nemzet megmu
tatta, hogy cultur nemzet és tud önálló magyar 
culturát teremteni.

Megmozdult a magyar törvényhozás is, a 
magyar nyelv érdekében meghozta az 1792. 
évi VII. t. czikket a melyben kimondatott, 
hogy a magyar nyelv az iskolákban kötelező 
tantárgy legyen, majd az 1805 évi IV. t.-cz.-ben 
a megyei felterjesztéseknek magyar nyelven 
való intézését biztosította, meghozta továbbá 
a magyar nyelv érdekében az 1836. IlI-ik az 
1840. évi IV-ik és az 1844 évi II. t. czikket, 
a nemzetiségi egyenjogúságot az 1868. évi 
XL1V. törvény czikkben mondotta ki s végül 
az 1879. évi XVIII. t.-cz.-ben a magyar nyelv 
tanítását a népoktatási intézetekben kötelező
i g  elrendelte.

A fenebb említett történelmi tények és a 
magyar nemzetnek a nemzetiségek iránt tanu- 
sivOtt engedékeny politikája hozta létre, hogy 
a magyar állam területén különböző nemzeti
ségek vannak, s hogy a magyar nemzetnek 
nemzetiségi propaganda ellen kell küzdeni.

F. íM. K. B.
A nyitrai lapok élénken foglalkoznak a F. M. K. 

E. ügyeivel, de még a személyekkel is, a kik az egye
sületet jelenleg vezetik. Szives készséggel adózunk tel
jes elismeréssel a F. M. K. E. munkásságáért és veze
tőinek az áldozat kész vezetésért. Mert tagadliatlan, 
hogy egy akkora kultur egyesületnek vezetése, mint a 
milyen a F. M. K. E. nemcsak tisztességet biztosit ve
zetői számára, hanem olyan munkát és gondot is ró 
reájuk, a melyek a mindennapi elfoglaltság mellett 
ugyancsak igénybe veszik azt a kevés szabad időt, a 
mivel rendes foglalkozással bíró emberek rendelkezhetnek.

És a midőn kultur egyesületünk működését vizs
gáljuk, nem szabad figyelmen kivül hagynunk ezt a 
fontos körülményt, a mely már előre Is bizonyos figyel
met követel azok számára, a kik erejüknek, legjobb 
tudásuknak egy részét a közügyek szolgálatának 
áldozzák.

Do mig o figyelemmel és olismoréssel szívesen 
adózunk, nem hagyhatjuk figyelmen kivül azt a nagy 
felelősséget sem, a mclylyel az ilyen kultur egyesület 
vozérférfiai tartoznak nemcsak az egyesület tagjai, de 
a nagy közönséggel szemben is. Mert az egyesületnek 
mint erkölcsi testületnek súlya bizonyos tekintélyt köl
csönöz nekik, a melyet kötelességük az egyesület ér
dekében kifejtett munkásságukkal honorálni. Másrészt 
kezeikbe van letéve az egyesület munkásságának irá
nyítása, ez a legjobb és leghathatósabb jog, a mclylyel 
ha okosan és lelkesen élnok, ébrentarthatják a nagy 
kiterjedésű egyesület minden távoli szervét is és oly 
hatalmas nyomást gyakorolhatnak az egyesület munkás
ságára, moly bizonyára jótékony hatással lobot a kul
tur egyesületnek nyilvános szereplésére. De Ők rendel
keznek az egyesület vagyonával is, a mi az erkölcsi 
tekintély inollett hatalmi eszközül is szolgál hazafias 
terveiknek megvalósítására.

Igaz, hogy az egyesületnek nagy kiterjedése miatt 
11 törvényhatóság területén a vármegyei választmányok
nak egységes irányítása, nagy feladat, a mit megnehe
zít az a körülmény is, hogy az egyes vármegyei vá
lasztmányok saját autonómiájuk keretén belül szabadon 
mozoghatnak és nem ritkán törokcsznek arra is, hogy 
a központ vezetés korlátáitól szabaduljanak. Ámde ezen



nagy feladattal szemben az egyesület központi vezető
sége helyes irányítástól 11 törvényhatóságnak támoga
tására is számíthat, a mi oly erkölcsi súlyt biztosit a 
vezetőknek, a melyekkel a reájuk háramoló feladatokat 
megoldhatják.

Ha azonban az egyesület ezt a nagy feladatot 
komolyan megoldani akarja, akkor számolnia kell az 
egyes vármegyei választmányoknak autonómiájával, 
számolnia kell az egyes tagoknak jogaival is és nem 
szabad a kérdést oly irányba terelnie, mintha a köz
ponti vezetőség kizárólag Nyitravármegyét illetné meg.

Nagy tisztelettel emlékezünk meg a nyitramo- 
gyoieknek eddig kifejtett munkásságáról, mert igen jól 
tudjuk, hogy az egyesület megalakításának eszméje is 
ott született meg, ott lobogtatta a zászlót Nyitramogyé- 
nek érdemes kir. tanfelügyelője Libertiny Gusztáv, a 
mely körül csoportosulva alakult meg a F. M. K. E., 
a melynek éppen ezen az alapon immár 21 esztendeje 
Nyitravármegye szolgáltatja a törzskari.

Nem tudjuk mi indokból történik, de tény, hogy 
a nyitrai lapok különféle személyi változásokat hangoz
tatnak a F. M. K. E. körében. Azt emlegetik, bog}' 
Thuróczy Vilmos az egyesület elnöke legközelebb meg
válik állásától, hogy helyét egy köztiszteletnek örvendő 
és agilis mágnásnak engedje át. Nem volt módunkban 
a hir alaposságáról meggyőződést szereznünk és nem 
tudjuk, hogy igaz-o ez a hir vagy sem. I)e a dolog 
lényegére ez nem tartozik.

Mert mi nőm a személyek, nem a személyekben 
esetleg beálló vagy beállható változás ellen szólalunk 
föl, hanem azon irányzat ellen, a mely ezt a kérdést 
olyan formában tárgyalja, mintha a F. M. K. E. kebe
lében történhető változások Ugye ott Nyitrában és egye
dül Nyitrában lennének elintézhetők.

Semmi közünk ahhoz a párt harezhoz, a mely 
Nyitrában a szabadelvű pártban meg azonkívül is folyik. 
Ez a kérdés tisztán a nyitraiak dolga. Úgy intézik cl 
a mint azt legjobban tudják. Az ellen azonban tiltako
zunk, hogy pártharezuk keretében F. M. K. Egyesületet 
is belevonják, a melyhez nemcsak Nyitravármegyének, 
de más 10 törvényhatóság területén meg az ország szá
mos más helyén lakó egyleti tagoknak van első sorban 
és kizárólag hozzászólási joguk.

Ezzel a nyitramegyeiek, a kik eddig a F. M. K. E. 
ügyeiben vezérszerepet vittek, a kik ezen egyesület 
felvirágoztatására elismerésre méltó munkásságot fejtet
tek ki nem jó szolgálatot tesznek a F. M. K. Ívnek, a 
midőn még idejekorán hangoztatják az elnökválság kér
dését és a személyi momentumokat terelik előtérbe, éppen 
akkor a midőn az egyesületnek minden erejét a felvi
déki nemzetiségi mozgalmak ellensúlyozására kellene 
fordítania.

Azt hisszük nem messze az idő, a midőn vállvetve 
kell a harezot felvennünk, közös erővel, közös lelke
sedéssel.

Ne engedjük tehát, hogy apró-cseprő párt kérdé
sek miatt a F. M. K. E., a melynek sorsa és felvirá- 
gozása mindnyájunknak közös és fontos érdeke, csorbát 
szenvedjen.

Ez sem izgatás ?
Mikor a „Lúd. Nov." szerkesztőjét, Bielek Antal 

nyug. tanítót egy izgató vers miatt, amelyet lapjában 
közölt s a melyben a magyar nyelv tanítása ellen izga
tott, kérdőre vonták, azzal védekezett, hogy esze ágá
ban sem volt izgatni s a versben, egy ártatlan lót da
locskában nem is foglaltatik izgatás. Hogy ez a véde
kezése megmenti-e Bielek Antal tanítói nyugdiját, amely
nek elvesztésére ítélték, még kérdéses, mert ez ügyben 
még nem döntött a legfelsőbb fórum, a hová az ügy 
felebbezés következtében került: hogy azonban a Bielek 
Antal lapja igenis programmszertten izgat azon törvény 
és azon kormányrendeletek, valamint az ezeket végre
hajtani s a végtehajtást ellenőrizni köteles hatóságok, 
a kir. tanfelügyelő ellen, ezt a minapi közleményében 
is elárulta, a melyben a némely turúczinegyei felekezeti 
iskolákban észlelt teljes eredménytelenséget azzal ma
gyarázza, hogy ez azért van igy, mivel a min. rende
let parancsa szerint heti 24 órát köteles a felekezeti 
tanító fordítani a magyar nyelvi tanulási tárgyak taní
tására, — a mi egyszerűen nem igaz.

De még jobban elárulja ezt egy újabb közlemé
nyében, amely a „Lúd. Nov.“ 43. (ápril 22.) számában 
jelent meg és ekképen hangzik :

Valahol a Tótságon, áprilisban (A mi iskolai 
tanácsunkból.) igen tisztelt szerkesztőség, a mi isko
lai tanácsunk nem régen ülésezett. A múlt hónapban 
ugyanis meglátogatott bennünket a tanfelügyelő, már 
mint az iskolánkat, és lehordta a tanítónkat, hogy 
maga ilyen meg olyan, hogyan tanít, hisz a gyerine-

kok o szájukat so tudják kinyitni. És ehhez a tanító 
ur — lehetett az 11 óra körül ebéd előtt — tiz 
ó.ázni volt. és többet beszélt mint kellett volna. A 
tanfelügyelő dült-fúlt, s csakhamar jön egy Írás tőle. 
hogy kutya lánczos teremtette, hogy az a tanító 14 
nap alatt tűnjön el onnét, hogy nyoma se maradjon. 
Hát ezért volt együtt a mi iskolai tanácsunk és ta
nácskozott.

llát lám, látják, a tanító ur — igy szónokolt 
a mi tisztelendő urunk — ez olyan dolog. Hogyha 
ők, mint illik, tanítanák a magyart, mind máskép 
lenne. Hisz minek kínozzák azokat a iryeriuokokot 
azzal, a mivel nem kell. Csak tudják egy kicsit a 
„llazádnak“-ot, az utczán kiálltsák az „Alászolgájá'M-, 
és ha a tanfelügyelő az iskolába jön kiáltsák a ,,l)i- 
csértessók“-ot, hát a tanfelügyelő nyugtot hagy neki, 
minden jó lesz — még áldomást, is fizetnek.

Volt is a nemes iskolai tanácsban fejbólingatás 
és a tanító ur a füle tövét vakarta: Hisz ha 
csak ez . . .

Mi is a fülünk tövét vakarjuk és gondoljuk, 
ördög vigyen az iskolátokkal együtt és a ti „Alá- 
szolgájutókkal" — hát az iskola arra való? Mi ad
nánk nektek ..áldomást" — de milyet! Ugye. Szer
kesztő úr. - -  Őszinte tisztelője K. 11. li.

Ezt az újabb bárgyuságot tót izü humor mezébe 
burkolja ugyan R. R. R., ámde ez a humor is csak 
arra való, hogy a magyar törvényt, a magyar hatósá
got, a magyar nyelvet és ennek tanítását porsiflálja, ne
vetségessé tegye s ellenük a tót olvasó közönségben 
gyülülséget, megvetést keltsen. Mi más ez hát, mint a 
legotrombább, a legnagyobb gonoszsággal elkövetett 
izgatás a magyarság ellen ? De ha ezt a tót humoristát 
törvény elé állítják, ő is a Voszclovszkyakkal. Marko- 
vicsokkal, Valásckokkol 1 és a többi tót felbujtókkal a 
mellét fogja verni, hogy ö jó hazafi s szereti magyar 
testvégét. Csak az a jó, hogy ezeknek a kétkulacsos 
embereknek a szavára most, már nem adnak semmit, a 
józanabb tótok még ennél is kevesebbel.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

H Í R E I N K .

Közgyűlés. A F. M. K. E. Turóczvármogyoi 
Választmánya 28-án kedden délután 3 órakor, Turócz- 
Szt.-Mártonban a megyeház nagytermében, ifj. Justh 
György főispán, elnöklete alatt fogja megtartani évi 
rendes közgyűlését.

— E sté lyek  Stubiiyafiirdöii. Justh Ee- 
renezné szül. Batthyány Mária grófnő a turócz- 
megyei jótékony nöegyesületnek buzgó elnöke, 
aki az egyesület felvirágoztatása és hatásának 
kiszélesítése érdekében már eddig is oly fá
radhatatlanul munkálkodott, azt tervezi, hogy 
részben a jótékonyczél iránti tekintetből, más
részt azért is, hogy társadalmi életünk ébren
tartásához hozzájáruljon, a nyár folyamán 
Stubnyafürdön estélyeket rendezzen. Ezek tíz 
estélyek a legváltozatosabb műsorral és kü
lönféle zsanerben tartatnának meg. Úgy terve
zik, hogy a „ Vasgyáros11-1, a mely nemrég oly 
nagy közönséget vonzott, megismételik. Más 
estén ének és zeneszámok, gyermek szinielö- 
adások, monológok, Uránia esték stb. stb. tar
tatnának. A stubnyafürdői estélyek érdekében 
nemsokára értekezlet is lesz a grófnő elnök
lete alatt, a mely alkalommal az estélyek száma 
és a részletek lesznek megbeszélve. A legme
legebben üdvözöljük ezt az eszmét, a mely a 
már említett czélok mellett még arra is alkal
mas, hogy Stubnyafürdőnek, ennek a kellemes 
nyári tartózkodási helynek élénkségét emelje. 
Éppen ezért a tervezők nem csak a turóczi- 
akra, hanem másokra és különösen ti körmöcz- 
bányaiaknak támogatására is számítanak.

Ruttkai Ráth Péter in. kir. udvari tanácsosi, 
a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatóját, mint iglói le
velezőnk írja, Igló város képviselőtestülete, a város ér
dekei körül szerzett, kiváló érdemeinek elismeréséül 
egyhangú lelkesedéssel a város díszpolgárává választotta. 
Rátli Péter, ki a kassa-odorbergi vasul mentén fekvő 
városok érdekében már annyit tett, a ki a vezetése 
alatt álló vasul alkalmazottait a Felvidéken egyben a 
magyarság apostolaivá avatta föl méltán rászolgált Igló 
város elismerő köszönetére. A hatalmas vasúti lápintézet 
nemcsak dísze Igló városának, de 150 növendékével 
olyan forgalmat biztosit, mely nagyban hozzájárul a 
város jólétének emeléséhez. A jól kiérdemeli kitüntetés 
alkalmából mi is hazafias örömmel üdvözöljük Igló vá-1 
ros uj díszpolgárát.

Esküvő. Folyó hó 28-án kedden délután tartja 
esküvőjét az ivánkofalvi ág. h. evang. templomban lírás- 
kóczy Árpád, báró Prónay blatniczai uradalmának veze
tője Cseprsányi Ilonkával, ( ’scpcsányi Ferencz ny. vár
megyei tiszti főügyésznek kedves és müveit lelkű leá
nyával. A menyasszony tanúi lesznek Berccz Gyula kir.

tanfelügyelő és Zorkóczy Tivadar főszolgabíró; a vőle
gényé pedig Dávid János ny. megyei főpénzláros és 
Schmidt bankhivalalnok. A polgári esketést az egyházi 
fogja követni, a melyei Kosza János ivánkofalvi ág. ov. 
lelkész fog végezni. Az uj párnak sok szerencsét és 
tartós boldogságot kiváltunk.

Kinevezés A vallás és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter Czinczile Nándor szlováni tanítót a ferenczfalvi 
állami elemi iskolához rendes tanítóvá nevezte ki, egy
ben ugyanott az igazgatói teendők ellátásával is meg
bízta. Ezen ritka kitüntetés egy törekvő és érdemes 
fiatal tanítót ért, a ki Turóczvúrmogyéhon is egyike volt 
a magyar állainoszme buzgó terjesztőinek.

Színészet Turócz-Szent-Mártonban. Ilalmay 
szinlárstilatánák már tegnap szombaton kellett volna 
megkezdenie 12 előadásra számított működését., ügy 
halljuk azonban, hogy Alsó-Kubinban annyira megked
velte a közönség a társulatot, hogy az előre megállapí
tott darabokon felül még 3 előadással toldotta meg sze
replését. Holnapután kedden azonban már itt lösznek 
Timiin papjai és felhangzik a magyar kuliura lelkes 
apostolainak szava a világot jelentő deszkákról. Jonőfy 
Jenő a társulat buzgó titkára meglehetős számú bérle
tet szerzett. Mondanunk sem kell, hogy a mi közönsé
günk igaz lelkesedéssel fogadja Ilalmay .társulatát, egy
részt, mert a társulatot jó hírneve előzte meg. de azért 
is, mert a társulat több tagját, - ig y  Szalag Vilmát meg 
Remete Gézát, mint régi kedves ismerősét üdyözölhoti 
majd. Az előjelekből Ítélve, llalmaynak nem lesz oka 
panaszkodni a turócz-szenl-márloni és vidéke magyar 
közönségére, mely a hazai színmű vészeiért mindig kész
séggel áldozott. Holnapután, kedden a Böregév kerül 
színre. A jövő hét folyamán előadásra vannak ,kitűzve : 
Szerdán ápr. 29. „Vörös talár*' dráma, csütörtökön, ápr. 
30. „San-Toy" operett, pénteken máj., 1. „Aranyomból"' 
színmű, szombaton máj. 2. „Svihákok" operett, vasár
nap máj. 3. d. u. „Peloskei nótárius,*' ostc „Nagyapó" 
népszimü. A társulatot a legmelegebben ajánljuk közön
ségünknek pártfogásába.

- Tél áprilisban. Az a rettenetes hóvihar, mely 
az egész Felvidéken dühöngött a múlt hét folyamán, 
gazdáink jó reménységéi alaposan lelohasztotla. Öreg 
emberek állítása szerint nemcsak hogy áprilisban, de a 
legszigorúbb téli időben sem volt akkora hó, mint a múlt 
vasárnap és hétfőn. Körmöczbánya és János hegy álló 
mások között több méter magas hótorlaszok gátolták a 
közlekedést. A vonatok 7 --8  órai késedelemmel érkez
tek meg, akkor is csak úgy, hogy elődük 2—3 lióeke 
közlekedett, ezeken felül a veszélyeztetettebb helyeken 
f>0—(iO munkás dolgozott állandóan. A közlekedést még 
igy is csak nagy nehezen leheteti füntartani. Még'a 
kedden reggel 7 órakor érkező vonalnak' i.s jó más
fél órai késedelme volt. Különben úgy a hegyeket, 
mint a mezőket vastag hóréteg boritolta', az ereszeken 
pedig hosszú jégcsapok lógtak alá,-akárcsak doczembei'* 
ben. a  nagy hófúvások miatt a kocsi közlekedés is több 
helyen megakadt. A nagy szélvihar több1 táviró oszlo
pot is kidönlötí, a melyeket azonban a kirendelt vonal 
örök csakhamar helyreállították. Minthogy, pedig Tm- 
róezban több községnek nincs iskolája, hanem a szom
szédos községbe járnak a tanulók iskolába, a nagy hó
fúvások miatt több helyen a tanítás is szüneteit 2—3 
napig. Ez az országos csapás kétségbeejtő',’ mert ha a 
válságos gazdasági viszonyok előidézte zavarokhoz még 
egy országosan rossz termés is járulna — azt gazdáink 
sokáig nem hevernék ki. Bízunk azonban beniié, hogy 
a valóságban nem lesz akkora akár, mint, á milyenről 
országszerte, szó van.

Megyei gyűlés. Turóczvárinogyc központi vá
lasztmánya I. hó 27-én délután két órakor ülést tart, 
a melyen a képviselő választók névjegyzékének köz
szemlére való kiállítás tárgyában intézkedik majd a 
bizottság.

Csendőr laktanya A turócz-szent-márloiri 
csendőr szakasz és óraszámára saját épületről gondos
kodnak és a őzéiből az állami iskolákkal szemben mo
dern építkezésű laktanyát emelnek, a telek vásárlás 
már befejezett tény és legközelebb az épület építése is 
megkezdődik.

UJ erdész. A föld nevelésügyi in. kir. minisz
ter Bukna János erdő gyakornokot a kolozsvári m. kir. 
eidöhivnlalhoz erdészjelölMé nevezte ki.

Választmányi gyűlés: lesz ina d. u. 1 / a;i
órakora Tiiróczmogyei Jótékony Nöegyletnok a megyo- 
há/. kis termében, a melyre a vál. tagokat ez úton is 
meghívja az elnökség.

— A magyarság győzelme. Nyitráról írják : A 
pánszláv mozgalmak közepette, amelyek vármegyénkben 
mindegyre terjednek, a magyarságnak mindegy véd- 
bástyájaként áll Verbó község, moly minden alkalma



F e l v i d é k i  H í r a d ó
mogragad, hogy kitüntesse hazafiasságát. Ezt most ismét 
alkalma volt bebizonyítani. A községi bi ró választásnál a 
nevesebb pánszláv agitátorok mindent elkövettok, hogy 
megbontsák a magyarság egységét és híveket toboroz
zanak maguknak. Törekvésük azonban kudarczot vallott,- 
mert a községi választások a magyarság győzelmével 
végződtök, Bírónak egyhangú lelkesedéssel Bobok Gézát 
választották meg, ki immár hatodszor keríti a község bi
zalmából a. bírói székre. A többi állásokat is kivétel nél
kül magyarokkal töltötték be.

--  Nemzeti ünnep. Rózsahegyi levelezőnk Írja. 
hogy ott f. hó 22-én Ülték meg az 184s. évi törvények 
szentesítésének omlókét. A katli. fögymnásium rendezte 
az ünnepet az intézet nagytermében, a melyen a város 
szine-java megjelent. Az ünnepi beszédet Adler Jenő 
tőMhnnásiumi tanár tartotta és azt a megjelent közön
ség nagy totszéssel fogadta. Az ünnepség többi részét 
az intézeti énekkar, valamint szavalatok töltötték ki. 

•lÉlI* — Az Uj helyesírás. Roldis Ignácz a ts'ztinárfoni 
féjsökeroskodelmi iskola igazgatója, a magyar irodalom 
tálára f. évi május hó vége felé gyakorlati előadást 

. fog tartani a turóczmogyoi tanítók számára az uj helyes- 
iftsról. Turóczmegyc kir. tanfelügyelője már is köszö- 

' nétel mondott ezen hazafias ajánlatért, a mely hivatva 
, van az uj helyesírással azokat ismertetni meg gyakor- 
fjifti alapon, a kik hivatva vannak azt az életbe átül - 
'tjetni. Az előadás napja később lesz meghatározva és 

• /-'ftrról az érdeklődők lapunk utján, a tanférfiak pedig 
•*ré;i(les szolgálati utón is értesítést kapnak, 

s’l l f  -  Egy tót lap Hogy a nemzetiségi
’ tót lapok sok minden bolond maszlaggal tartják a jám 

mJ bőr tót atyafiakat, arról már sokszor irtunk lapunkban,
|  . do olyan csodabogarat, mint a Budapesten megjelenő 

|H las Ludú" (Nép szava) még nem eresztett világgá 
;yhamar, a ki tollat forgat, a  Mars bolygóról szólva 
fyanis azt mondja, e lap, hogy alighanem ezen a világ- 
íslen is laknak emberek, de hogy vájjon ezek kérész- 
lyek-e már, avagy pedig pogdnyok még, azt nem lehet 
\ni. 0  sancta simplicitas!

— Csórható és Tátralomnioz Értesülésünk sze
lt a Nemzetközi Vasúti Hdlökocsitdrsasdg a földmivelés-

Ügyi minisztériummal kötött szerződése értelmében e ho
lnap 18-án alapította meg a fentemlitett fürdő- és nyaraló- 
leiepék fejlesztése és kihasználására a Magyarországi 
Szálló- és Fürdővállalat Részvénytársaságot. A társulat 
|»fzgatóta;nácsába a közgyűlés beválasztotta Csdky Zenó 
gróf sZepesvármegyei főispánt. Neef Alfonz, a Hálókocsi- 
ttttsasag i'razgatóját. Szápdry Pál grófot, id. Szent-hdnyi 
Józsefet, liadisics Jenő miniszteri tanácsost, az Iparmü- 
.Készet i Muzeum igazgatóját és rutlkai Iidth Péter udvari 
ffinácsost, a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatóját. A 
plügyelö bizottság tagjai let e k : Magyar László dr. a 
lagyar Lovaregylot vezértitkára. Reimann Gyula és Bállá 
jnácz, a Hálókocsitársaság felügyelője. A közgyűlés 
tán nyomban.megtartott igazgatótanács alakuló ülésén 
'sdky Zenó gróf főispánt közfelkiáltással elnökké valasz- 

[ották, ügyvezető-igazgatóvá (ledig Gerenday László, a 
Iái ó kocsi társaság magyarországi osztályának főnökét ne- 
ozték ki. A már meglevő és még építendő szállodák 

kezelésére Croci Luciant, a Hálókocsitársaság abbáziai 
telepének jelenlegi vezetőjét jelöltek ki.

— Kivándorlás Amerikába Tótprónai levelezőnk 
azt Írja, hogy ott a kivándorlási láz még mindig fogva 
tartja a lakosságot. Most ismét több fiatal leány és le
gény megy a nagy útra, daczára annak, hogy már töb
bén visszatértek onnan és élénken leírták azt a nagy 
es fáradságos munkát, a melylyol mindennapi kenyerü
ket megkeresniök kellett. Bizonyos Bállá György őszin
téit elmondotta, hogy keresett ugyan valamit amerikai 
■ ó z k o d ása  alatt, módjában is lett volna jól élni. de

lig annyira törődött volt a rottenotos fáradságtól, 
v csak a legszükségesebb táplálékra szorítkozott, 

st itthon van összotürvc, munkaképtelenül. Mindez az 
fretten tő példa nem használ, a nép csak tódul tovább, 
ahol nap alig lesz itt ember, a ki Amerikát meg ne 
rtu volna.

— Csendőrök napja Szahó József cscndörörnagy 
k múlt hét folyamán megvizsgálta a helybeli csendőr- 
krancsnokságot. Innen n zólyommegyci szakaszok meg- 
fzsgálására indult.

- Sajtóperek. Tegnap tárgyalták Húrban Szve- 
ftzár ügyét a budapesti esküdbiróságnál, jövő hó 15-én 
Id ig  Novák Antal, a helybeli tót részvény-nyomda be
szedője fog törvényt állani ugyanott azon négy czik 
pikéért, amelyek miatt a kir. ügyészség a magyarság 
kn való izgatás czimén Novákot perbe fogta. Az idé- 
■bői nem tűnik ki, hogy melyik czik ke kerül ezúttal 
pyalásra. A vádlottat dr. Mudron János fogja védeni, 

| t  csak a minap Ítéltek fogságra hasonló dolictumért. 
p l’ova/.ské Noviny" egyik munkatársát is helyezték

vád álá, sőt az illető lapszám példányait el is kobozta 
a vizsgálóbíró, amiért hogy a derék Markovicsokat, 
akiket a uyitrai kir. törvényszék izgatás miatt hosszabb 
fogságra Ítélt, dicsérte, magasztalta. A tót nemzetiségi 
mártírok tehát ügy szaporodnak, akár a bolond gomba.

— Az Ipart munkások megjutalmazása tárgyá
ban közzétett hírünk kiegészítése gyanánt az ide vágó 
ujabbi ministori rcndeletek alapján értesítjük az érde
kelt munkaadókat, hogy a jutalomra való igény egyik 
előfeltételét képező legalább 15 évi megszakítás nélküli 
működés a tényleges ipari munkában úgy értelmezendő, 
hogy a jutalmazandó ezen időt megszakítás nélkül ugyan, 
de több munkaadónál és killönféle iparág körében is tölt
hette. A munkaadónak munkása megjutalmazása tárgyá
ban a kereskedelmi és iparkamarához intézett előterjesz
tése közügyre vonatkozó javaslatnak tekintetik s mint 
ilyen, mellékleteivel együtt bélyegmentes. Mindezen 
iratokon azonban feljegyzendő hogy ipari munkás jutal
mazási ügyben állíttattak ki s mint ilyenek a m. kir. pénz- 
Ugyminister űr 1903. évi február hó 28-án 17455 sz. a. 
kell rendolcto értelmében bélyegmentesek.

— Tótok büszkesége. A liptórózsahegyi „Ludové 
Novinv" tót lap beszámol arról, hogy a rózsahegyi tót 
hilelegylet, daczára az általános gazdasági pangásnak 
és hanyatló vállalkozásnak, az idén is jelentékeny sike 
reket ért el. A rózsahegyi tót hiíolegyletnek az 1880. 
évben volt, 15.000 forint részvénye és 1.373 forint 38 
kr. tartaléki biztosítéka és mintegy 100.000 frt. betéte. 
Az elmúlt évben volt 200.000 korona részvénye és 
251.000 korona tartaléki biztosítéka, betéte pedig 
3,848.477 korona 71 fillérnyi összeg. „Ilyen növekvés — 
jegyzé meg a  lap — a rendkívüli lelkiismeretes veze
tésről és a valódi kereskedelmi szellemről tanúskodik. 
Vigasztalódunk, hogy oly pénzintézeteink vannak, me
lyekkel a külföld előtt is bátran dicsekedhetünk." Perszo 
arról nem szól a „Ludové Noviny", hogy ennek a pénz
intézetnek a lót papok inog tanítók az ágensei, akik 
fanatizmusból, na meg a jobb jövő reményében csekély 
provízióért dolgoznak.

— Meghívó a t-uróczvármegyei általános tanító 
egylet mossócz-zniói járásköre f. évi május hó 9-én 
Nagy-Osepcsényon d. e. 72 10 órakor kezdődő 
lésre. Tá.igysorozat: 1. A közgyűlésnek megnyitása. 
Gyakorlati tanítás; tá rgy : társaság szabály isin. V-ik 
osztályban. T artja : ifj. Snsko Gyula áll. tan. 3. A 
gyakorlati tanítás érdemleges bírálása. 4. Szabadon válasz
tott fololvasás: Az iskolai mulasztásokról. Felolvas: 
Barfsch Gyula áll. tanító . 5. Megvitatása annak, vál
jon az ifjúsági egyesületek minden iskolánál szervezhe- 
tők-e s milyen módon. 6. A járáskör tisztviselőinek le
mondása s uj tisztviselők választása. 7. Indítványok. 8. 
A jövő közgyűlés helyének megállapítása. A körgyülés 
utáni közebéden részt venni szándékozók folkéretnek 
ebbeli elhatározásukat ifj. Sasko Gyula nagy-csopcsényi 
áll. tanítóval idejekorán tudatni. Kis-Csepcsénycn 1903. 
évi április hó. Rasztoczky József inegb. körelnök.

— Uránia estély Trsztenán. A felsőárvai ifjúság 
f. é. május hó 2-án Trsztenán a városi szálló és kaszinó 
összes termeiben „Uránia" tud. egyesület, szívességéből 
vetített képekkel illusztrált felolvasást, és tánczcstélyt 
rendez. Kezdete esti 8 órakor. Belépti dijak: 1. hely 3 
korona: II. hely 2 kor., állóhely 1 kor. A tiszta jöve
delmet a trsztenai kir. katli. gymnasium tápintézete ja
vára fordítják. A nemes czél érdekében a felülfizet,éseket. 
köszönettel fogadják és hirlapilag nyugtázzák.

— Embertelen tolvajok. Zólyomból jelentik, hogy 
gyetváni emberek tehenet loptak s a mikor a csendőrök 
üldözőbe vettek őket, az embertelen tolvajok egy nagy 
darab húst vágtak ki az élő tehén testéből s ügy me
nekültek el üldözőik elől, a kegyetlenül megkínzott 
állatot az utón hagyva.

— JŐ tanáos. Mindazohnak, kik pázsitot akarnak 
létesitetni, ajánljuk, hogy szerezek be Maulhncr Ödön 
csász. és kir. udvari magkcreskodéséből Budapesten a 
„Sétatéri" vagy a „Margitszigeti" fümagkeveréket.-Eze
ket már 29 éve szállítja Mauhtncr Budapest és a Margit
sziget oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére

— Az Uranos kék, a legkedveltebb ruhakékitő- 
szer, mert a képzelhető legszebb kék szint szolgáltatja 
és mindon tokintetben felülmúlja az eddigi ilynemű 
gyártmányokat. Előkelő háztartások és nagy mosóinté
zetek tanúsága szerint, az Uranos kék a legjobb és leg
olcsóbb ruhakékitő.

A Horgony Paln-Ezpollor (Richters Linimentum 
Capsici comp.) igazi népszerű háziszerré lett, mely számos 
családban már több mint 34 év óta mindig készletben 
van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvóny, csűznál 
stb. nél a Horgony-I’ain-Expellerrel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány 
kornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az allostnol

Pain-Expellorrol való bodörzsölése mindig igen hasznos
nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó credménynyol 
használtatott az influenza ollon is és 80 f., 1 k. 40 f.

2 k. árban a legelőbb gyógyszertárban kapható, de 
bevásárlás alkalmával minding határozottan . „Richtcr-féle 
„llorgony-Pain-Expellert" vagy „Richtor-féle Hogony- 
Liniment" et tessék kérni és a „Horgony" védjegyre 
figyelni kell.

A boldogult Knelpp páter érdeme volt az, hogy 
hívta fél legelőször az általános figyelmet az egészségi

leg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kathroi- 
nor egy sajátszorü találmánya által a babkávé izével oly 
kitűnő módon előállított. Ebben még ma is lényegesen 
különbözik ez az egyedül valódi „Kneip-kávé" mindon 
egyéb hasonló gyártmánytól, és ez okból Kneipp páter 
egyedül és minden időkre a Kathreinor ezéget ruházta fel 
azzal a joggal hogy a Kathreinor-féle Kneipp-maláta ká
véja részére az ö nevét, és arczképét használhassa. En
nek daczára mégis a közönség hátrányára egyszerűen 
pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kneipp- 
kávé,, gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég határozot- 
lan a valódi „Kathreiner-féÍ6" Kneipp-maláta kávét az 
eredeti csomagokban, melyek a Kneipp páter védjegyet 
és a Kathreinor nevet, viselik.

Szerkesztői üzenetek.
— A. B. Mindenre sor kerül, csak türelmet kérünk. — 

P. E. Legszívesebben veszem, ha valami napi kérdéssel foglal
kozik. — Honvéd. A legközelebbi számban. — Helybeli. Köszö
nöm szives érdeklődését, de abban a bizonyos kérdésben most 
minden felszólalást meddőnek tartok; majd később.

Felelős szerkesztő : I lc r e c x  ( í y i i la .  
Főmunkatárs: l lá n l i  J a n ó t* .

162. SZ. 1903.

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

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a tettes 
... ., tsztmártoni kir. járásbíróság 1903. évi V 98. számit

. V ^  ' végzése következtében Dr. Fcrdinándy Béla ügyvéd által 
itasa. 2. képviselt Riszmann János jahodniki lakos javára Fillo 

Emánuel tsztmártoni lakos ellen 2000 kor. s jár. erejég 
foganatosított kielégítési végrehajtás után lefoglalt és 
1948 kor. 10 fillérre becsült szövetek, öltönyök, ingek, 
nyakravalók, kalapok, ingallérok és bolti állványokból 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek tsztmártoni kir. jbiróságnak V. 
98/5 1903. szánni végzése folytán 2000 kor. tőkekövete
lés, ennek 1901. évi augusztus hó 10. napjától járó 5°/o 
kamatai és eddig összesen 102 kor. 40 fillérben bírói
kig már megállapított költségek erejéig Filló Immánuel
nél Turócz-Szent-Mártonban leendő eszközlésére 1903. 
évi május hő 11. napjának d e. 10 órája határidőül 
kit űzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is el fognak 
adatni.

Kelt Tsztmártonban, 1903. évi április hó 25 napján
Zathnreozky Jenő,

járásbirósági végrehajtó.

Déli Jég- és Vis2onttoztositó- 
Társaság

m a g y a r  o r s z á g i  o s z t á l y a .
BUDAPEST, Váczi-utcza 20-ik sz. a.,

„ A d r i a i  b i z t o s i t ó t á r s u l a t u h á z áb a n .

Báró Podmaniezky Frigyes intéző
Teljesen befizetett alaptőke . . 3,000.000 korona 
Tartalékok........................................  2,967.379 „

E társaság, mely a cs. és kir. szab. „Adriai biz
tosító-társulat" védnöksége alatt alakult, mindennemű 
terményeket biztosit jégkár ellen és a t. ez. biztositó 
közönségnek a legelőnyösebben megállapított biztosítási 
feltételeket nyújtja.

A biztosítási dijak igen jutányosak s a felmerülő 
károk a leggyorsabban és legpontosabban térittötnek meg.

Biztosítási ajánlatokat elfogadnak és közelebbi fel
világosításokat készségesen adnak az „Adriai biztosító- 
társulat" magyarországi osztálya, valamint összes vezér-, 
fő- és kerületi ügynökei.

Főügynökség:

„Tátra Felsőmagyarországi Bank" 
Vezető: KKECSMÉRI MIKLÓS.



F e l v i d é k i  H í r a d ó ,

Szerencse óra.
Azt a sorsjegyszámot rendelje meg Icvehzölap által, mely ama 
óra mellett vau teltüutetve, amely időben ezen hirdetést olvassa.

Az óra belsejében főltüntetett szerencseszámok kizárólag

B E N K Ő  b a n k h á z n á l
kaphatók

Budapest, Audriissy-ut 79. szám. 
Húzás május hó 22-én és 23-áu.

Az l-sö osztályú sorsjegyek árai:
Val 5«;K. V* 3. -  K Va 6.— K. >/i 12. K,

A mi vevőink azon előnyben részesülnek, liogy| 
befizetéseiket postatakarékpénztári cheque utján, tehát

k ö l t s é g m e n t e s e n
teljesithetik.

A Rlchter-fóle

LINIMENTÜM CAPS. COMP.
H o r g o n y - P a ln - E x p e l l e r  »

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 óv óta megbízható bodörzsölósöl alkalmaztat! k 
kitztényníl, csúzníl és meghűltüknél.
In té s  Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
i óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket 

dobozokban a Jsrgiay" védjogygyel és aMRickler"czóg- 
jogyzÓ88el fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. ó< 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, i 
Főraktár: T ö rö k  JÓzsef gyógyszerésznél I 
B u d a p e s te n . f

R io  lite r  F1. A.J. és társa ,
C8&8Z. és k ir .  u d v a r i  sz& U itök.

. R u d o l s t n d t .  . _ _ .  .

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
Toperczer S. „Megváltó-* gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schónaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.

|  Köhögésben Z n̂
Ipróbálják meg a költö-j 

gési csillapitó és jóizll

Ktttscr-féle

mellczukopkáís.
0 7  J H  jegyz. mcgli. bizonyítvány igazolja jó és biztos 
ZlH-U hatását köhögés, rekedtség, harst és elnyál- 
kásodásnál. Holyette ajánlottat utasítson vissza. 1 eső- 
mag 20 és 40 fillér. Kapható ÓRABÉR MIKSA és PIA 

czégnél Tnrócz-Szt.-Márton.

E. JEMM’s
régbcvált

n iE lI c z u k o p k á i
diiitikai szer

köhögés és rekedtség
ellen

Megengedve lí). 4. 02. / .  
750GG. sz. helytartó határo

zat által.
ára csomagonként 50 fillér. 
Raktár Turócz-Szent-Mártonban 

Toperczer S. ggógyszerósznél.

Legolcsóbb árak melletti
szállít

Flscher Lajos T.-Szt.-Márton:
valódi tlizmentes aszfalt fedél- | 
lemezeket, Portland-Cémentet, 

vasgerendákat és meszet.

Mészáros Miklós
a magyar kir. szabadalmazott osztálysorsjáték főárusitója

Budapest, Vili., József-körut 22—24.
ajánlja a m. kir. szab. osztálysorsjegyek főárudájából való közvetlen 

beszerzését eredeti árakban:
V» V* 7* 7*

1.50 3.— 6  — 12.— korona
Megrendeléseket czélszerliségből postautalványon kérem.

Húzás már május hó 22 és 23-án.

Egyedül valódi angol

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

Az üvegek felezereóse a keroekedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. — I. A tüdő

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsöt, kölikát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát é s . melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést, ti. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj
betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint böpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, köszvényt, fülfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene 
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy ti dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Herczegovinába 4 kor. GO fillér Ke

vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo-

m a r i m
€>
Alléin ecbterBalsam

t f  8ahuU«»(*i • A»«tlitU

zfcsa vagy lefizetése mellett.

C T P m rp H  9  mikor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
IV llC l l oZ ,C llv C U  . van ,\9 majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá- 
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi 
centifolia-lieilőosét

gyhitésében
ellbajainál,

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak 
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kenöcs használtatik. a gyermekágyasok í 
a tejelválasztás akadályainál, mellkeinényedésnél, vörhcnynól, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál i s ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint liveg- 
ós faszilánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karbunkultis, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnól, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, egett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fiilbajt 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 ezég: „őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada-- beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében felülmulliatlan 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 etféle sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekért csak 
lekféljebb 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 fent ismertetett végjegyekkel valódiun kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és czimezni:
Thlery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Rohitsoh Sauerbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten; Török J. gyógyszerész, Zágrábban: Mittebacli J. és Bécshcn: 
Brady C. gyógyszerésznél.Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.
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Nyom. a turóczszontinártoni magyar nyomdában. — Moskóczi F.-né*
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