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

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

Egyes szám ára 20 fillér.

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

Turócz.-Szent-Mártonba küldendők.

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

bei- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 4') fillér.

A nemzetiségi kérdés, 
ii.

Ha a jelenlegi nemzetiségi viszonyokat 
esszük szem Ügyre, abból látni fogjuk a nem

zetiségek jelenlegi számát, ellentállási képes
ségüket, és azon irányelveket, a melyeken 
haladnunk kell, hogy a nemzetiségi törekvések 
megakudályoztassanak.

A statisztika szerint Magyarországon Hor
ViU és Szlavonország kivételével a lakosság
volt:

1880-ban. 1900-ban.
8,7 28,022. 10,838,255.

ebből volt
inagya 44.92% 51.4° szaporodás 0.48%
német 13.10% 11.8" apadás 1. 3%
tót 13. 4% 11.9° „ 1.14%
román 10.93% 10.7" „ 0 23%
ruthén 2.49% 2.5" szaporodás 0 01%
horvát szerb 4.44% 3.7" apadás 0.74%
egyéb 5.08% 2. 7 apadás 3.08%

Ezek szerint a legnagyobb számot mutat
nak a románok, legkissebbet a ruthéuek, leg
nagyobb ellenállást fejtenek ki a ruthének és 
a románok, legkisebbet a németek és a tótok, 

A szlávok (ruthén, tót, horvátit és szerb) 
együttvéve k ite tt:

1900-ban
18.1% apadás 1.87% 

anyanyelvűek közül ma-

1880-ban
19.97%

A nem magyar 
gyárul beszélt: 

1880-ban. 
11.05%

1900-ban-
1 (5.8", I. szaporodás 5.75"/o

A legtöbb német beszél magyarul és a 
legkevesebb ruthén és román, ami ezen nép
fajok nagyobb ellenállási képességét bizonyítja.

Habár a magyar faj a legnagyobb szapo
rodást mutat és a magyar nyelv terjedése is 
növekedőben van, mindazonáltal nem hagyhat
juk megjegyzés nélkül azon körülményt, hogy 
a statisztika szerint a magyar nép ott terjed 
legjobban, a hol a magyar faj nagyobb szám
iján él és a városokban, inig a nemzetiségi 
vidékek egyes helyein a nemzetiségek vissza
szorítják a magyart.

Ezen nemzetiségi előnyöknek az elérése 
annak tudható be, hogy a nemzetiségek geo
gráfiáikig a külföldön lakó hasonló fajbeliekkel 
érintkezhetnek s ezen fajbeliek a nemzetiségek 
törekvéseit előmozdítják.

A nemzeti eszmének leghatalmasabb ter
jesztői a népiskolák. Az ezen intézetek által 
a fogékony fiatal lelkekbe öntött érzés és 
szellem olyan, a mely az egész életen keresz
tül megmarad és a szivekből ki nem irtható.

11a figyelembe vesszük az 1900-ban létező 
népisko likát. a következőket találjuk. 1900-ban 

elemben vett Magyarországon

A fenebbiekből láthatjuk, hogy az állami 
iskoláknak a száma a magán és egyesületi 
iskolákon kivül a legcsekélyebb s a hitfele
kezetieké a legmagasabb s ha figyelembe vesz- 
szük, hogy a bitfelekezeti iskolák egy része 
nemzetiségi szolgálatiján áll, azonnal felmerül 
annak a szüksége, hogy az állami iskolák 
szaporittassanak és azok a nemzetiségek által 
veszélyeztetett területeken felállittassanak, to
vábbá, hogy az állam a nemzetiségi iskolák 
tekintetében az ellenőrzésre nagyobb jogot és 
befolyást nyerjen.

Az iskola szellemi vezetése nagyrészben 
a tanitó kezében összpontosul. Tőle függ a 
hazafias, a nemzeti nevelés. Szükséges tehát, 
hogy az állam különös gondját képezze ha
zafias tanítókat nevelni szükséges, hogy az 
állam a tanitóképezdék felett hathatós ellen
őrzést gyakorolhasson és ezen intézetekben a 
hazafias szellem meghonosítását követelje.

Magyarországban 1900-ban volt 29063 
tanitó ebből a magyar nyelvre való oktatásra 
képesítve volt 27448, a tanitók közül keveset 
tudott magyarul 1206, semmiisem tudott 369, 
tehát több, mint 1500 olyan tanitó volt az 
országban, akiktől a magyar nemzeti eszme 
terjesztését, a hazafias nevelést, hiába várjuk.

Ha figyelemmel kisérjük, a hírlapokat, mint 
a cultura egyik fontos ágát, a következőt lát
juk : 1901-ben Magyarországon 1402 különböző 
lap jelent meg, ebből magyar 1008 nem magyar 
nyelvű 394.

Külföldről érkezett azorszába 1901. évben 
összesen 2572 hirlap, ebből legtöbb (1770) német 
és (2151 cseh vagyis 1008 magyar nyelven 
megjelenő hírlappal szemben 2966 idegen 
nyelvű hirlap áll. Tehát az eszmék, a góndo 
latok leghatalmasabb terjesztői a hírlapok között 
majdnem háromszor annyi az idegen, mint a 
magyar nyelvű, ami mindért esetre azt mutatja,
Hogy a nemzetiségek nagy számban élnek ai 
országban s a magyar nyelvtől idegenkednek 
s miután az idegen hírlapok egyrósze gyakran 
ellenséges indulattal viseltetik a magyar nemzet 
ellen, ezeknek a veszélye könnyen belátható.

A nemzetiségi mozgalmak a legújabb kor
ban indultak meg.

Régebben a magyart és az itt-lakó nem
zetiségeket ugyanazon eszme, ugyanazon érzés 
a közös haza jóléte, boldogulása hatotta át.

A törökök elleni harezokban az ország 
más ajkú népfajai mind ott vannak a barczolő 
magyar mellett, a  török csatatereken a ma
gyarral együtt vérzik a tenger melléki horvát, 
a szlavóniai illér, a szerémségi szerb, a szörény- 
ségi román. A kuruez csatatereken a tótok, 
ruthének, a bányavárosi szászok, mindenüvé 
követik Bocskayt, Bethlent,, Rákóczyt.

Ma azonban a nemzetiségi izgatok a leül- j alatt

ii hh

17,146 iskola
• •iiböl állami .1.083

község J .771
l.itfelekezeti 13,397

magán 199
s egyesületi 90

inagyartunnyelvü volt 10,464 
vegyes 3,251

és nemzetiségi 3,431

nak, hogy az eszmét terjesszék. A nemzetiségi 
törekvéseket röpiratok, könyvek utján terjesz
tik, a melyekkel a nemzetiség által lakott 
vidékeket elárasztják. Egyletek, egyesületek, 
gyűlések, bankok és pénzintézetek alapításával 
szolgálják a nemzeti propagandát. A haza föld
jének a vásárlása is azon szabály által vezé
relve, hogy akié a föld, azé a haza, a nem
zetiségi törekvések következménye stb.

Mindezekben oka részben a magyar nemzet 
türelmes politikája.

Tudjuk, hogy ezen törekvésekkel szemben 
a melyek napról-napra jobban terjednek, egye
dül a törvény hozástól nem várhatunk mindent. 
A magyar társadalom segitö akciójára van 
szükség, hogy a nemzetiségi izgatások meg- 
fékeztessenek és az ország minden polgára a 
szeretett magyar haza érdekében fejtse ki 
erejét.

Látva a nemzetiségeknek szabad műkö
désűket, az uralkodó magyar nemzet ellen 
irányuló törekvéseiket szükségesnek tartjuk, 
hogy a m agyar, országgyűlés mélyen tisztelt 
képviselőháza a nemzetiségi viszonyok rende
zését tűzze ki elsőrendű feladatává.

Az emberi természeti jogok tiszteletben 
tartása mellett szükségesnek véljük, hogy a 
magyar nemzeti eszme a köztudatba átmenjen.

Ebből folyólag elsőrendű feladatnak tart
juk, hogy az állam a tanítóképzésre, az iskolák 
szellemi vezetésére, a magyar nyelv tanítására, 
a nemzetiségi őzéit szolgáló vallási gyülekeze
tekre, a nemzetiségi vidékeken létező egyletek, 
egyesületek működéseire, a gyűlésekre, a kül
földi hírlapokra, röpiratokra és könyvekre 
szigorú ellenőrzést gyakoroljon. Továbbá szük
ségesnek tartjuk, hogy az állam a külföldiek 
szemmel tartására, a nemzetiségi izgatok szigorú 
megbüntetésére, az államra veszélyes idege
neknek az ország területéről való kiutasítására, 
az eddigieknél kiterjedtebb jogot nyeljen, to
vábbá, hogy a magyar hazafias közművelődési 
intézeteket erkölcsi- és anyagi támogatásban 
részesítse, a nemzetiségi vidékeken nagyobb 
területeket vásároljon és azokra helyes és ok
szerű gazdálkodási rendszer behozatala mellett 
a magyar nép áttelepítését- előmozdítsa, sőt 
hogy a telepítési alctiv, szélesebb alapon folytat
ható legyen az állam ruháztassék fel azon 
joggal, miszerint nemzeti szempontból telepítési 
czélokra kisajátítás utján is területeket szerez
hessen.

Ezek volnának nagyjában azok a tevékeny
ségek, a melyek a magyar nemzeti állam kiépí
tése és megizmosodása a magyar nemzeti szellem 
terjesztése érdekéből első sorban megvalósi- 
tandók volnának.

..Tisztul a magyarországi tótságon." E czim 
liiivetliozökcl Írja :t „Cesko-slovcnskú Vrájesn-

közlhnve : Tisztul u niairvurországi 
n a csőli ombcrck crdeinc.

ótságou s ez nem u 
inéin ilr. ( zniiilielí.

földi fujrokonok által támogatva, szembe illli- nost“j mely a csrli-fót kíílcsiinösségi irány morvaországi 
tották a nemzetiségeket a magyarral,

A nemzetiségek törekvései mindenek előtt-1 ni: 
ii tanítóképzésben s az iskolákban kivált 
népiskolákban nyilvánulunk. Törekvésüket 
pókban, különösen a külföldi lapokban terjes - 
és egyik ózdijuk tíz, hogy a külföldet kod 
zütlen Ítéletre hangolják a magyarnemzet ell 
Törekvéseik, megkönnyítésére szolgálnak, li 
az országban nagyban és egészben egy töm 
ben laknak, továbbá hogy geográfiáikig a hm
fajú idegenekkel szomszédságban vannak, vet 
szellemi összeköttetésben állanak, sőt azok ők 
törekvéseikben anyagilag is támogatják,

a • nagy magyaránó. Munkássága, a melynek •zélja „meg-
Iá :i'/titani“ a lót nyelvet a cse mustól, veszedelmos
ik irányú, egy ves/ei elmos éket al ■ érni ; tótok és a
e* ii 1;' é. .Ic niegomliielto Hal a „Slovenszky

m. Prolii i'M)an, lm álta in megy a tót nyelv,
g-y ■n Ti r. ir az 99" ., 0, i eh. \ ti lopok közül legelö-
>g- Ir ,Lud. \ ". meg a „Hl. toglalt áliást. Mind-
> ii- kettó erélyesen \i >/.auiasitütla t'z )eit . /i'.i ))úp ára-
ök lóját. > ki a tót.%ár >!. :i inelv a •sebek nélkül gyönge,
vet ,i mindent fillfaló n igvarságnak i torkába akarja liaj-
és tani. Mindazáltal t; Iái kozott tót 1ij), a Slov . I'ohladi, a
tá- moly kikelt a Lúd. Noviny állásfoglalása e Ilon. Annak



csendesen működik. Ezt a nyugodt, csendes munkát mi 
nem tUrlieljük tovább és ezért az állam biztonsága ér
dekében kérem, hogy a vádlott bűnösségét az esküdtek 
egyhangúlag mondják ki.

Mudrony l’ál védő erre előhozakodott a már is
mert frázisokkal és nem átallottn ott az esküdtszék elölt 
is azt vitatni, hogy a népiskolai tanítás magyar nyelvi 
része teljesen kárba veszeti munka, mert am it 8 hónap 
alatt tanulnak, azt a 4 hónapi szünidő alatt elfelejtik. 
Azt hangoztatta, hogy a nyelvet csak az életben lehet 
megtanulni. A drótos tót azért tanul meg magyarul, 
mert vándor útjában az Alföldet bejárja. Mintha bizony 
Mudrony l’ál, meg a többi pánszláv apostol is drótozni 
jártak volna az Alfiildön és o közben tanulták volna 
meg a magyar nyelvet és nem az iskolában! Különben 
elmondotta most már talán századszor, hogy a nemzeti
ség nem kabát, a melyet levetni meg fölvonni lehet. 
Húrban szerinte nem izgatott, hanem a Wlassics minisz
ter rendelőiét bírálta, a mihez mint hírlapírónak joga 
volt. A tót nép nem ellensége a magyarnak, mert a 
magyar nőm bántotta a tótot. Ámde Wlassics miniszter 
rendeletével támadta meg a nemzetiségeket, a melyeket 
nyelvéből akar kiforgatni. Kéri a vádlottnak fel
mentését.

Magyar István dr. ügyész: Az összes törvények 
között a legelső és a legfontosabb törvény az, hogy ez 
az állam magyar állam. Ebben nincsen konczessziónak 
helye. Nem a tót népet vádoltam, de a tót népnek 
olyan vezetőit, mint a minő a vádlott.

Mudrony Pál védő: A tótok a magyar nyelvet, 
mint államnyelvet elismerik, de ragaszkodnak a 68-iki 
törvényben biztosított jogaikhoz.

Húrban Szvetozar, a vádlott végül maga is szólt 
néhány szót. 0  — úgymond — nem izgatott a magya
rok ellen, ö csak a jogos, a zsurnalisztái illőm határán 
belül bírálta a Wlassics rendeletét Ö a magyarságról 
nem beszélt, tisztán csak paedagógiai szempontok lebeg
tek szemei előtt. Már Comonius Amos hirdette} hogy 
gyermeket csak myanyelvén lehet tanítani. A tótot nem 
lehet eme szép. humánus elv gyakorlatából kizárni. Nem 
támadott, csak magái és gyermekeit védte és reméli, 
hogy ;•/ esküdtek öi ezért nem fogják elítélni.

Az esküdlek a vádlottal szemben hétnél több sza
vazattal felmentő verdiktet hoztak, mire a bíróság fel
mentette a vádlottat az izgatás sajtó vétségének vádja 
alól. Az iiélot jogerős.

* *
A tót túlzók lapjai persze nagy örömmel veszik 

tudomásul az Ítéletet, mert mint tudomásunk van róla 
legalább is három hónapi államfogházat jósoltak a vád 
lottnak. Ezt, a reájuk nézve örvendetes Ítéletet-• külön 
kiadásban tudatta közönségével a Národnie Noyiny

a tót lapnak Czambel munkatársa. A Slov.-Pohladi olyan 
álláspontra helyezkedett, a mely ellenkezik a cseh-tói 
kölcsönösség eszméjével. S ez okból kíméletlenül le
szólta a Lúd. Noviny s odakiáltotta neki: távozz az 
útból . . .  A morvaországi lap azzal áltatja magát, hogy 
a cseh-tót kölcsönösség tejlődésre képos, s a Ludové 
Novinyre hivatkozik, a melyről egy másik tót lap. a 
Slov, Poldadi azt állította, hogy a csehek tartják ki. A 
morvaországi lap ugyanezen áprilisi füzotébon egy kü
lön czikkely is van „A harcz kezdete a tótságon" czim 
alatt, a melyben konstatálja, hogy az utolsó időben 
sokat beszélnek csoli és tó! körökben a esen-tót viszo
nyokról, különösen azóta, a hogy dr. Czambel ismert 
brosürája megjelent. A czikkiró mérséklést ajánl az ügy 
megvitatásánál s azt igyekszik kimutatni, hogy nem áll 
az, mintha a Lúd. Noviny czimü tót lap cseh pénzzel 
segittetnék . . . Hát ugyan miből élne meg akkor, ha 
nem fizetnék meg?

Húrban Szvetozárt felmentették.
Csak nem régen, f. évi márczius hó 21-én két hó

napi államfogházra Ítélte el a budapesti kir. törvényszék 
Húrban Szvetozárt, a tótok hírneves költőjét sajtó utján 
elkövetett izgatásé’!. A múlt szombaton már ismét ott 
voltak a régi ismerősök Bpcsten. A vádlott, a védő, a 
tót képviselők meg a tót ifjúság — csak az esküdtek 
voltak mások.

Ez alkalommal Húrban Szvetozár azért a csikkéért 
állott az esküdtszék előtt, amelyet 1902. évi június hó 
21-én, Oklopovani deti czim alatt jelent meg a helybeli 
Národnie Noviny hasábjain. Ebben a ezikkében élesen 
kikelt Wlassics miniszternek azon rendeleté ellen, a 
melylyel a magyar nyelv sikeresebb tanítása érdekében 
intézkedik.

Csak mutatóul közlünk néhány részletet ebből a 
czikkböl tanúságául annak, hogy a midőn a kir. ügyész 
Hurbán ellen vádat emelt, volt elegendő alapja, mert 
a czikk — bármennyire tagadták is azt szokásuk sze
rint a mi pánszlávjaink — olyan tartalmú, a mely alkalmas 
a magyar hatóságok ellen gyűlölséget felkelteni és ha
zafias munkájuknak hatását, bénítani. Magáról a czikkről 
már annak idején elmondottuk véleményünket. Mi, akik 
a felvidéki viszonyokat ismerjük, és tudjuk, hogy a tót 
túlzók lapjainak milyen hatása van a népre, a papokra 
meg a tanítókra, — már akkor jeleztük, hogy Húrban 
czikkének meg lesz a maga káros hatása. Meg is lett. 
Mert hivatalosan is konstatálva van már, hogy a Felvi
dék több iskolájában a magyar beszéd tanítása csak 
azon a fokon maradt, a melyen volt a rendelet kiadása 
előtt. És bár a hanyag tanítók ellen egyre másra indul
nak meg a fegyelmi vizsgálatok, bár a hatóságok a 
miniszter törvényes rendelkezésének végrehajtására, kö
telességükhöz híven mindent megtesznek, — mégis bi
zonyos, hogy a rendelet végrehajtása közben fölmerült 
nehézségek előidézésében a tót túlzók sajtójának nagy 
része van.

Nem lehet, feladatunk a  budapesti esküdtszék Íté
letét felülbírálni. Kénytelenek vagyunk tudomásul venni 
az ítéletet, a melylyel Húrban Szvetozárt a tót túlzók 
legagilisabb vezérét, a terhére rótt izgatás vádja alól 
fölmentették. Meghajlunk az ítélet előtt, mert úgy látszik, 
hogy az április havi esküdtek készpénz gyanánt vették 
a mézes-mázos szavú Mudrony Pálnak, a védő ügyvédnek 
kenetteljes szavait, a melylyel már annyiszor sikerült 
megtévesztenie azokat, a kik a tót túlzók aknamunkáját 
nem ismerik. Az esküdtek kegyelmet gyakoroltak Húr 
bánnal szemben, bizonyára azon meggyőződésben, hogy 
ezt a nagylelkűséget majd azzal fogja viszonozni, hogy 
a jövőben tartózkodik a hasonló kifakadásoktól . . .

De térjünk vissza magára a czikkre és annak in
kriminált részeire.

„Bármilyen nagy és magasztos állami és művelő
dési czélokat forgatott Wlassics miniszter ur az eszében, 
a midőn az utolsó körrendeletét az iskola-felügyelőknek 
kiadta, mcgdünthetlenül áll azon igazság: az ő rendele
tében a gyermekek szándékos, veszedelmes és biztos 
elbufitásii foglaltatik. Isten és világ előtt, az ország és 
mü élt nemzetek előtt mondjuk, hogy a közoktatásügyi 
miniszter rendelete összeütközésben áll az Írott törvény
nyel, az erkölcsi törvénynyol, összeütközésben áll az 
észszel és a lelkiismerettel. Mondjuk csendesen, szenve
dély nélkül és csakis azért, mivelhogy kénytelenek va
gyunk az erőszak és a nemzeti elnyomás egy uj tényét 
konstatálni."

„És ha mindjárt az a magyar nyelv oly szép és 
gazdag volna és kiművelt, mint az ős hellének nyelve, 
ilyen magolása a formalitásnak, ilyen elhanyagolása az 
anyanyelven kívül az összes tantárgyaknak, az egész 
oktatási anyagnak kell, hogy clbutitsa a gyermeket és

sajnálatos nyomokat hagyjon a minisztori sovinizmus 
ezen nyomorult áldozatainak fejlődésében. És mindezek 
mellett, mindezeken felül az iskolníelügyolöknok kiadott 
miniszteri ukáz egyúttal mélyen sérti nemcsak az 18(i8: 
44. törvényozikket, a melyben meg vannak állapítva a 
nemzetiségek jogai, hanem sérti a nem magyar nemző 
tiségekot az ö életükben és lényükben, sérti és tapossa 
az anyanyelveket, a nemzeti önérzetet, elnyomja zsarnok 
módon az embert a legszentebb érzelmeiben, vá yaiban. 
emlékeiben és lelki szükségleteiben. Szegény tanítók, a 
kik az egész istenadta héten egyebet sem fognak csi
nálni, mint idegen nyelvet beverni a fejecskékbe, ide
gen szavakat, hogy a midőn megjön az iskolafelügyclö, 
az egész iskola a magyar nyelvet hangoztassa vissza. 
Szegény gyermekek, a kiknek llros nyolvszabályokon 
kívül mi som megy a fejükbe, mi som a szivükbe, mi 
sem a lelkükbo. Barnumnak van Hamburgban iskolája, 
a hol kajdácsokat, szarkákat és szajkókat beszélni tanít 
egyes mondatokra. Vájjon nem küldte-o oda Wlassics 
miniszter az emberét és nőm adta-e ki a Barnumi ta
pasztalatok alapján a körrendeletét ? Difficilo est satiram 
non seribere! Nevetséges volna, ha nem volna oly szo
morú! Meglehet, hogy még kevés omber menekült Ame
rikába, még túl ritka nálunk a tudatlanság sötétség, 
szükség van uj még uj rcndelotekre, melyekkel a sze
gény gyermekeket úgyszólván bölcsőjüktől fogva butí
tani kell."

Ezeknek a részleteknek felolvasása után az elnök 
a vádlottat Húrban Szvetozárt hallgatta ki, a ki a czikk 
szerzőségét elismerve, kijelentette, hogy nem akart iz
gatni, csak a miniszteri rendelőtől kritizálta.

Most már következett az esküdtekhez intézendő 
kérdések szövegezése.

Magyar ügyész: Én csupán azt kérem a kérdésben 
megszövegezni, vájjon bünös-o a vádlott az izgatás sajtó- 
vétségében, igen-e, vagy nem?

Mudrony védő: Elfogadom az ügyész előterjesztését. 
De kérem az inkriminált kifejezéseknek az esküdtek
hez intézondő kérdésbe leendő foglalását is.

Az elnök: Ez ügyben a bíróság tanácskozás vé
gett visszavonul.

Mudrony védő: Tisztelettel semmiségi panaszt jelen
tek be. (Zajos dorültség.)

Az elnök: Még nincsen mi ellen bejelenteni. Most 
még csak határozni fogunk.

A bíróság félórai 'tanácskozás után az ügyész ké
rését biróilag is elfogadottnak nyilvánítja és a védő ké
rését, mint feleslegest elutasítja, mivel az inkriminált 
czikk úgyis az esküdtek elé kerül.

Ezután a perbeszédekre került a sor.
Magyar István dr. ügyész: A filozófiából ismerjük 

azt, .hogy az összetartásnak főeleme a szeretet. A hon
foglalás történetéből tudjuk, hogy az ősök a nemzetisé
geket nem irtották ki, hanem meghagyták őket földjei
ken. A tót nép a győzőket hálás szeretettel ölelte 
keblére. Ez volt a kohézió, az összetartás müve. Ez 
évszadokon keresztül tartott igy. De aztán eljött a sátán, 
a pánszlávizmus, a mely uj térképet csinált és a jó tó*, 
népet csábitó szavakkal elidegenitette a magyaroktól és 
idegen istenek imádására ösztönözte őket. A tót nép 
zöme még ma is ragaszkodik hozzánk, de Írástudói és 
farizeusai sokat megtántoritottak közülök és az <1 kábí
tott emberek a szabadság helyett a kancsuka előtt bo
rulnak le. A midőn én a vádlottat bírálni fogom, egyéni 
integritását nem bántom, őt csak mint ivót, költőt és 
politikust jellemzőm. Egész életét a gyűlölet felébresz
tésének szentelte. Fiatal korában hosszú hajat és lót 
szűrt viselt és a mikor a tettekre kerü't a sor, ugv tett 
mint a pók, a mely a virágból is csak mérget, s z í v . 

Költő Ő és a hozzáértők szerint. Isten kegyelméből való 
tehetség. Ezúttal is mint költő szerepelt, csakhogy mér
gezett hegyű nyilakkal, a mi éppen nem költői hivatás. 
Az 1879-iki népoktatási örvény mai napig végrehajtva 
nem volt, részint közönyösség, részint az i türelem volt 
ennek oka, a mely azoknak tulajdonsága,’ a kik még 
hizni tudnak. Azt hitték az illetékesek, hogy a minő 
szeretettel a magyarok a nemzetiségeket keblükre ölel
ték. ugyanazzal a szeretettel viszonozzák azt a nemze
tiségek. A közoktatásügy jelenlegi vezetője végre a 
hazatiság és tanügy érdekében is szükségét látta annak, 
hogy a népoktatási törvény végrehajtását egy bölcs és 
helyes rendelettel sürgesse. De a vádlott azért harczol 
ez ellen, mert ö nem akarja, hogy \i tót gyermekek a 
magyar nyelvtant, a magyar történelmet tanulják. És a 
költő lefest egy csenevész í ’it népet, a melyet mi bu
tává teszünk és kiűzünk Amerikái).!, a másik oldalra 
odafesti az alföldi magyar rónát, a honnan a pusztító 
vihar jő. Mindezek elegendő bizonyítékot képeznek a 
mellett, hogy a vádlott izgatot*. Érteném, hogyha a 
szenvedély, avagy a jogtalan bánásmód valakit elra
gadna. de a vádlott maga is elismeri, h >gy iiyugod'an,
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A F. M. K. E Turóczvármegyoi 
Választmányának közgyűlése.

Folyó évi ápnilis hó 28-án tartotta a F. M. K. E. 
Turóczvármegyo Választmánya évi rendes közgyűlését 
Turócz-Szent-Mártonban, itj. Justh György főispán olnük- 
lete alatt.
a  közgyűlés tárgysorozatának első pontját BoMis Ignácz 
ügyvivő alelnök jelentése képezte. E jelentés szerint a 
Választmány működésű — úgy mint az előbbi években 
— első sorban a znióváraljai egyesületi kisdedóvó rész
ben való fenntartására, másodsorban a magyar nyelv 
tanításában kiváló buzgalmat kifejtett tanítók jutalma
zására irányúit. Áz elmúlt évben a znióváraljai kisdedé 
vóra ö80 koronát, költött, a  jelentés e tételnél örömmel 
emlékezik meg arról, hogy a kisdedóvó a jelen iskolai 
évben sokkal látogatottal)!), mint az előző években. A 
magyar nyelv tanításában és a hazafias szellem terjesz
tésében buzgúlkodó tanítók jutalmazására a Választmány 
az elmúlt 1902. évben 400 koronát fordított. Ez összegből 
Turóczvái megye kir. tanfelügyelőjének ajánlatára Krausz 
Alajos felső-stubnyai ltiszner József turócz-szont-mártoni, 
Saskó Gyula nagy-csepcsényi és Zvada Antal vriezkói 
állami népiskolai igazira tó kát illetve tanítókat jutal
mazta meg 100—100 koronával.

Ezenkívül a Választmány kisebb összegeket évzáró 
vizsgálati jutalomkönyvekre is fordított. Majd kiemeli'1 
jelentés, hogy a válászlhiány czéljaira a f. évi február 
hóban rendezett tánczmulatság 41 f) korona jövedelmet 
hozott. A jelentés tudomásul vétele után,a pénztáros be
terjesztette az 1902. évi számadást, majd jelentést tett 
Keviczky István, mint a számadásokat vizsgáló bizolttág 
elnöke, hogy a számadásokat Dugovich Titusz és Kolos)’ 
Béla tagtársakkal megvizsgálta és teljesen rondben ta
lálta. (.'gyanúsak elfogadtattak a znipváraljai k isd ed év é  

felügyelő bizottságának 1902. számadásai, s igy tv köz
gyűlés úgy Erdődv György, választmányi pénztárosnak.



mint Balázs Endre kisdedóvói pénztárosnak a fölment- 
vényt megadja. Erre az Ügyvivő alelnük beterjesztette 
az 1903. évi költségelőirányzatot, molyét a közgyűlés 
zzintén egyhangúlag fogadott el. Ez előirányzat szerint 
a Választmány a zníóváraljai kisdedóvó fenntartására 
ismét 580 koronát, a tanítók jutalmazására pedig újból 
400 koronát vett fel. Ifjúsági egyesületek segélyezésére 
100 koronát fog fordítani. Véglll egyéb folyó Ügyek el
intézése után a Választmány elhatározta, hogy saját 
pénztára javára a nyár folyamán StubnyafUrdön jótékony- 
ezélu előadást fog rendezni. A népes közgyűlés az elnök 
éltetésével ért véget.

A Turóczmegyei Jótékony Nőegylet 
választmányi gyűlése.

A választmány múlt hó 26-án tartotta meg rendes 
negyedévi gyűlését Justh Ferenczné gr. Batthyány Má
ria elnöklése mellett. Jelen voltak még; Zorkóczy Ti- 
vadamé alelnük (StubnyafUrdő), dr. Strausz Adolfné 
pénztáros, özv. ltakssányi Gusztáváé ellenőr, dr. Lax 
Adolf Ügyész, Bánfi János jogyző és a küvotkezö vál. 
tagok: Dávid Ferenczné, Reviczky Istvánné, Kertész 
J.'.nosné, dr. Láng Ernőné, Náthán Honrikné (Priokopa), 
Rakssáftyi Józsefné, Schulfz Lajosné (Szucsány), Somo
gyi Gézáné (Znióváralja) és dr. Strausz Mórné; továbbá 
mint vendégek: Zorkóczy Attala (StubnyafUrdő), dr. 
Láng Ernő kir. járásbiró, Kolosy Miklós kir. aljárásbiró, 
Dávid János várnagy és Boldis Dezső joghallgató.

Miután az elnök a gyűlést Üdvözölte és megnyi
totta, a különféle jelentéseket hallgatták meg, a melyek 
szerint: 1. Két pártoló tag a rendes tagok sorába lépett.
2. Justh Ferenczné gr. Batthyány Mária és Nyári Kál
mánná grófné eddigi alapító tagok a pártfogó (200 kor.) 
tagok sorába léptok, utóbbi pedig megboldogult leánya 
emlékére „Emma-alapitvány" néven 200 kor. alapítványt 
is tett, a melynek kamatai minden év ápril 11. napján 
egy szont-péteri, esetleg egy turóczszentmártoni iskolás 
leánygyermeknek lesznek kiadandók, egyben az ez idei 
kamatokat is megkUldütte az alapítványt tovő grófné, 
a melyek Honko Augusztina nevű leánynak adattak ki.
3. Gerő Virgilné az alapitó tagok (100 kor.) sorába 
lépett, Latinovics Frigyes orsz. képviselő podig 10 kor. 
adományt küldött. Az uj alapitó és pártfogó tagoknak 
s az alapítványt tevő Nyáry grófimnak jegyzőkönyvi 
köszönetét mondott a választmány. 4. A febr. havi mű
kedvelő szinielőadás 488 kor. 82 fillért jövedelmezett az 
egylet pénztárának, mely összegből 50 kor. kisajátittat- 
van, u. n. színpadi-alapot szerveztek, amelyet az ezután 
tartandó estélyek jövedelméből és a színpad használa
táért színtársulatoktól stb. szedendő dijakból fognak 
gyarapítani, hogy azután a színpad, a díszletek, a ruha
tár s egyéb kellékek jó karban tarthatók legyenek.

Következett a segélyek megállapítása. Midössze 400 
kor. került ezúttal kiosztásra, a mely összegből a buda
pesti vakok intézetének is jutott 10 kör.

Elénk helyesléssel fogadta a választmány az el
nöklő grófnő azt a kijelentését, hogy a most beálló nyári 
fürdöidény alatt betenkint, vagy pedig havonkint kétszer, 
műkedvelői szinielüadásokat (a Vasgyáros megismétlésé
vel) hangversenyeket, felolvasásokat, tánczestélyekot 
szándékozik rendezni StubnyafUrdön s támogatásukról 
biztosították c vállalkozásánál.

Mi ezt a tervet ezúttal is melegen üdvözöljük, rá 
kell azonban most is utalni a stubnyafürdöi „gyógy
terem mizériáira, a melyek az ily tervnek sok tekin
tetben útját állják, mint a hogy azt a múlt évi ünnep
ség alkalmából is tapasztaltuk, amikor teljes lehetetlen 
volt a tánczmulatság folytatása abban a nagy porban, 
amely egész felhőket képezett a teremben. Kürmücz- 
bánya városa talán módot találhatna arra nézve, hogy 
o bajok még a szezon beállta előtt annyira-mennyire 
orvosoltassanak.

Felvételek a zníóváraljai tanitó- 
képezdébe.

A zníóváraljai áll. tanítóképző intézet első osztá
lyába felvételért folyamodhatnak, felekezeti különbség 
nélkül, azon ép testű, egészséges növendékek, kik a 
magyar nyelvben, számvetésben, földrajzban és törté
nelemben annyi jártassággal bírnak, a mennyi a gym- 
nasium, reáliskola és polgári iskola négy alsó osztálya, 
nemkülönben a felső népiskola 3 osztálya számára elő 
van írva, s 14-ik életévüket már betöltötték.

A kérvények az intézet igazgató-tanácsához czim- 
zendök és saját tanfelügyolöségUk utján, alólirt igazgató
sághoz küldendők. Az 1 kor.-ás bélyeggel ellátott folyamod
ványhoz a következő okmányok csatolandók :

1. Iskola bizonyítvány. Azoknak, kik a kérvény 
benyújtásának idején, az előirt osztályokat még nem 
végezték be, mogongodtotik, hogy az olőző osztályban 
nyert bizonyítványaikat csatolhassák, mely esetben azon
ban tanoda látogatási bizonyítványuk melléklendő, s a 
tanév végével, a szabályszerű iskolai bizonyítványok 
alólirt igazgatóságnak azonnal bemutatandók.

2. Születési bizonyítvány arról, hogy folyamodó a 
inogkövetőit életkort betöltötte. Ha o korból néhány hó 
(hatnál kevesebb) hiányoznék, úgy e kérvényhez, egy 
a Nagyinéltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
Ministeriumhoz intézendő folyamodvány is, korongo
d é ié rt, csatolandó.

3. Tiszti orvosi bizonyítvány arról, hogy folyamodó 
semiúi olyan testi fogyatkozásban nem szenved, a melyek 
öt a tanítással járó nehéz foglalkozásban akadályoznák.

4. Hiteles községi bizonyítvány a szülők vagyoni 
állapotáról, részletesen kimutatva a szülök ingatlan bir
toka, Üzletük, iparuk, hivataluk vagy szolgálatuk után 
járó jövedelmük, esotleg a folyámodó magán vagyona.

5. Hiteles bizonyítvány a család tagok számáról, 
ezek életkoráról, s arról, hogy közillök hány van szülői 
gondozás alatt, s mily mértékű neveltetési költséggel 
terheli meg a családfentartót.

6. Ujraoltási bizonyítvány.
az intézettel kapcsolatos internátusbán államsegélyt 

csakis szogény sorsú, jó magavisolotü és szorgalmas 
növendékek nyorhetnek. A segély minősége: 1. teljes 
ingyenes ellátás (lakás, étkezés, fűtés, világítás, gyógy
kezelés) ; 2. fél ingyenes ellátás (moly esetben a felvett 
növendék az előbbiekért 12 kor. dijat tartozik fizetni).

Az állam-segélyben nem részosülök a teljes ellá
tásért havonkint 24 kor.-át fizetnek. Úgy az egész, mint a 
fél ellátás dija az első hónapban két hónapra, a többiek
ben egy hónapra, előre fizetendő. Ki ebbeli kötelességé
nek a hó 10 első napja alatt eleget nem tesz, — az 
intézetből kilépettnek tekintetik.

Minden növendék köteles magát tisztosséges nyári 
és jó meleg téli ruhával, fehérneművel, a ruhák tisztán
tartására szolgáló eszközökkel és ágyneművel ellátni. 
Mindez a felvételről szóló értesítőben részleteztetni fog.

a jelentkezéseknél könyvekre 30—40 kor. evő
eszközökre 2 kor. fizetendő le.

A folyamodványok beadásának határideje junius 1.
A tanév szeptember 1-én kezdődik.
Kelt Znióváralján, 1903. április 25-én.

A znióváraljai állami tanitóképezde 
igazgatósága.
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Mn gyár színészet Turócz-Szt.-Mártonbau.
A turóczvármegyei magyar társadalom legégetőbb 

kérdései közé táttozik a magyar színészet ügyének ren
dezése. Mióta 1892. évi május hóban Jáni János szín- 
társulata próbát tett, vájjon volna-e a magyar szini- 
elöadásoknak rendes közönsége, s a kísérlet minden 
tekintetben fényesen sikerült; azóta minden évben, néha 
kétszer megfordult itt egy-egy színtársulat s nálunk töl
tött 3—6 hetot. Am a siker igen változó szokott lenni. 
A mi kis magyar küzünségüuk évenkint két színi éva
dot nem bir el. úgyszintén azt sem, ha a színészet 
városunkban túl hosszú ideig időzik. A magyar színé
szet rendezésének legolső sarkalatos feltétele tehát, hogy 
a színi évad két hétnél tovább ne torjedjen. A rendezés 
annyiban kezdetét veíto, hogy a múlt évben Lőcsén 
megalakult északmagyarországi színi kerülőibe váro
sunkat is felvették, s Halmay Imre igazgató az egyedüli, 
kinek az 1903. év folyamán joga van itt előadásokat 
tartani. — Ily előzményok után örömmel üdvözöljük 
Halmay jóhirü társulatát, s reméljük, hogy a közönség 
is jobban fogja pártolni, mind az eddigi társulatokat.

Kedden kezdették meg 12 olöadásra terjedő tur
nusukat a Böregér ez. oporettel. Straussnak ezen örök
szép zenéjü operettoje bő alkalmat nyújt a színészetnek 
énekmüvészetük s játékuk bemutatására. A közönség 
azt hiszem teljesen meg volt elégedve az első bemu
tatkozással. Különösön kivált Szalay Vilma (Rozalinda). 
kit közönségünk, mint ismerőst üdvözölt, s a ki bőven 
rászolgált a szívből jövő tapsokra. Igen kedves volt 
Végli Gizi (Adél). Tomporainontumos játékával s üdo 
hangjával egyszerre meghódította a közönséget. Jó volt. 
Jcnöfi (Eisenstein) és Halmay (Frank) is. Folytonos de
rültségben tartotta a közönséget kitűnő humorú játéká
val Szabados. Szépen énekelt még Papp.

Szerdán Brieux híres „ Vörös talár"-ja került 
színre. Óriási hatást keltett gyönyörű játékával liadó 
Rózsi, a ki első fellépése után ítélve kiváló drámai szí
nésznő. Méltó partnere volt Halmay. Remetéitek alkalma 
nyílt tehetségének sokoldalúságát bebizonyítani. Igazán 
nem hittük volna, hogy a 4 év előtt városunkban sze

repelt ifjú, ily kiváló színésszé fejlődik. Jó volt Virányi 
és Papp is. Az öszjáték jó volt, s az olőadás méltán- 
tömegosebb látogatást érdomolt volna.

Csütörtökön a San-Toy operette került színre. A 
ezimszeropben Szalay Vilma aratott nagy sikert, csak
nem minden énekszámát meg kellett ismételnie. Úgy
szintén Végit Gizi is, ki romok tánczait többször volt 
kénytelen ismételni. Nagyon jó volt Szabados és Jenöft. 
Remete apró szerepében is kivált. Igen kedves volt 
Csiszér Sárika. Meg kell itt emlékeznünk a hölgyek 
szép toillotto-jeiröl, a mi a férfiakéról egyáltalán nem 
állítható (Büregér). Ha podig ogyesek jobban megta
nulnák szerepüket, az egyáltalán nem válnék az előadás 
kárára. Ez különösen a férfiaknak szól. A zenekarról 
csak dicsérettel szólhatunk.

Pénteken a „A csókon szerzett vőlegény" került 
színre. A szereplők nehéz munkát végeztek, midőn Szi- 
geti-nek ezt — a csekély értékű darabját kiváló játé
kukkal élvezhetővé totték. A dicsőségből legnagyobb 
osztályrész minden esetro Végh Gizinek jutott, a ki a 
czimszerep hatszor változó alakjában — de különösen 
a tót Janó szerepében, a természetes kedvességgel és 
bájjal párosult alakifást — színpadunkon eddig nem 
tapasztalt tökéletességgel mutatta be. Jó partnere volt 
Remete, kinek sok oldalusága meglepő. A II. felvonás 
három ripacs színész szerepét játszó Jenőji, Szabados és 
Szelényi Ilonka az 50-es évek vidéki színészeinek nyo
morúságát kaczagtató színekben tüntették fel. S mind a 
hárman bőven részesültek a közönség elismerő tapsai
ban. Csiszér Sárika kedves megjelenése is jól hatott. 
Bár ogy kissé több komolyság (ott ahol helyén van) s 
élénkebb mozgás még kodvesebbé tenno öt. Papp is 
ügyesebben mozoghatna. Jók voltak Herczegh és Virányi.

Az eddigi előadások meggyőzhették közönségün
ket arról, hogy Halmay társulata feljeson megfelel fela
datának és igy pártolásunkra érdemes.

E heti műsor a következő:
Vasárnap, május 3-án: délután „Peleskei nótárius" 

énekes bohózat. Este: „Az édes" eredeti népszínmű da
lokkal, tánczokkal.

Hétfőn, május 4-én: „A három t e s t ő r Herczegh 
Ferencz oredeti vigjáté .a.

Kedden, május 5-én : Végh Gizella jutalomjátékul: 
rA kis szökevény," angol operette 3 felvonásban.

Szerdán, május 6-án: „Kurucz Feja Dávid," ere
deti történeti dráma, irta Fényes Samu.

Csütörtökön, május 7-en: „Az eleven ördög" Konti 
József eredeti oporetteje.

h í r e i n k .
— Uj menetrend- Lapunk más helyén mutatjuk 

be az uj menetrendnek helyi vonatkozású részleteit. A 
mint ebből kitűnik a vármegye közönségének régi vágya 
teljesedett, a mikor több oly változásra sikerült reábirni 
az államvasutak igazgatóságát, a melyek közönségünk
nek lehetővé teszik, hogy bármely irányból és irányba 
csatlakozása legyen. A Turcsck felől jövők részére nem 
kisebb fontosságú az az ujitás, hogy Jánoshegyiül egy 
uj vonat helyeztetett forgalomba, a mely onnan reggel 
5.07 porczkor indul és 7.47 perczkor érkezik Turócz- 
Szwit-Mártonba.

—- Anyakönyvi kinevezés. A in. kir. belügymi
niszter Kristofcsák Lajos zníóváraljai tanitóképezdei se
gédtanárt anyakönyves helyettessé nevezte ki a znió- 
váraljai anyakönyvi kerületbe.

— Halálozások. Lehotzky Vilmos csabai kir. al- 
birónak felesége f. évi április hó 25-én Csabán elhalá
lozott. Temetése nagy részvét mellett ment végbe. Az 
elhunytban Lehotzky Lajos Turóczmegyo volt alispánja 
menyét gyászolja. — Kaffenda József gyógyszerész a 
helybeli kórházban halt el tüdővészben. Az elhunyt csak 
21 éves volt.

— BÚCSÚ-Ünnepóly. Abból az alkalomból, hogy 
Wiener Jakab szuesányi igazgatótanitó 42 évi szolgálat 
után nyugdíjba vonult, az iskolafentartó valamint a szu- 
csányiak, a kik majd mind tanítványai voltak Wionernok, 
Szucsányban f. hó 6-án szerdán délelőtt 11 órakor 
búcsú-ünnepélyt rendeznek, a melyet közebéd fog kö
vetni. Ezen a búcsú ünnepen nemcsak a szuesányiak, meg 
a tanférfiak, de még mások is számosán megígérték meg
jelenésüket.

— Fürdőorvos Stubnyafürdőn. Körmüczbánya 
város mint Stubnyafürdő tulajdonosa a múlt héten tar
totta meg orvos választó gyűlését, a moly alkalommal 
ismét dr. Boleman János eddigi fürdöorvost választották 
meg egyhangúlag. Ezt a választást szívesen rogistráljuk, 
mórt dr. Boleman kiváló sikeres orvosi működésével 
már is kiérdemelte közönségünk bizalmát és rokonszonvét.



-  Osztrák-magyar bank Zsolnán. A pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamara közhírré teszi, hogy az 
osztrák-magyar bank budapesti igazgatósága Zsolnán 
bank inollékhelyiségot létesített, moly a nyitrni liók 
intézettel fog Üzletileg érintkezni. Ezen hanktnellékhe- 
lyiség teendőinek ellátásával a zsolnai ipar és kcreske- 
dclmi részvénytársaság bízatott inog.

-  Színészet Znlóváralján. Mint értesülünk, je
lenleg Znión is színtársulat van, a liabóczy Viktoré. 
Apr. 28-án „Mit mesél az erdő," dráma, 29-én a „Sa
sok," vígjáték kerültek színre a Magyar Olvasókör he
lyiségében, melyet mindkét DJ>on zsúfolásig megtöltött 
a zniói lelkes magyar közönség. Maga a színtársulat 
nem a legjobbak közül való ugyan, de, mint a magyar 
szó s irodalom terjesztőit, a legmelegebb pártolással 
támogatja a zniói intolligontia. Különben, mint halljuk, 
néhány előadásra kisegitöképen llalmay színtársulatának 
egy-két. tagja is átrándui Znióra.

- Rovásírás Turóczban A magyar Ethnoyraphiai 
társaság megbízásából Gregorovits József tótprónai állami 
iskolai tanító kutatásokat végzett annak megállapitására, 
hogy Turóczvármegycben mennyire van még haszná
latban a rovásos Írás és számadás. A buzgó kutatónak 
sikerült nomcsiik azt megállapítani, hogy a nép között 
a rovásos írás és feljegyzés még nagy használatban 
van, do 15 rovásos botot is szerzett, a melyek mind 
érdekesnél érdekesebb feljegyzést tartalmaznak. Így a 
többi között megszerezte Briesztya és Had vígba közsé
geknek rovásos telekkönyvét! A mit a bíróságok nagy 
könyvekben tartanak nyilván azt a nép egy rúdon oly 
pontosan számon tartja. Az érdekes szerzeményeket 
Budapestre a magyar Ethnographiai Társaságnak kül
dötték be.

— Zsolnától Érsekújvárig meg Komáromig- A
kereskedelmi minisztériumban egy nagy fontosságú uj 
vasútvonalnak létesítését tervezik, mely az egész Felvi
dékre kiváló jó hatással lenne. Arról van szó, hogy 
Komáromból kiindulva Nagy-Bélincz, Privigyc és Ra- 
jecz érintésével jutna az uj vasút Zsolnára, a hol a 
kassa-oderbergi vasúthoz csatlakoznék. A 215 kim. uj 
fővonalból 178 kim. már ki van építve es igy összesen 
csak 37 kim. volna újra építendő. A terv kivitelére 
már megalakult a konzorczium és igy annak megvalósí
tása várható.

— A Szántó-család története. Főmunkatársunk- 
nak, Bánfi János igazgatónak ily czimü elbeszélése je
lenik meg a napokban második kiadásban a budapesti 
Franklin-Társulat könyvkiadó ezég Kis Nemzeti Muzeum 
czimü gyűjteményes vállalatában. A kiadóczég szerzőnek 
ezt az első, ifjúkori müvét most számos, igen sikerült 
illusztráczióval is díszítette, ami csak előnyére van c 
könyvnek, melyet az ifjúság és a nép már eddig is 
szívesen és kedvvel olvasott.

— Kivándorlás. Ma-holnap csakugyan odajutunk, 
hogy Turóczvármcgyébcn a falukban csak öreg embe
reket meg gyermekeket találunk, mert a munkabíró 
lakosság mind nagyobb számmal indul Amerika felé. A 
múlt hét folyamán Stubnyáról továbbá Vriczkóról mint
egy 100 ember vette kezébe a vándor botot. Minthogy 
pedig ily tömeges kivándorlás csakis gondos szervezke
dés mellett lehetséges, valóban kívánatos lenne már 
tudni teljes bizonyossággal azoknak a közvetítőknek 
kilétét, a kik népünket a kivándorlásra buzdítják. 
Eddigi informácziónk szerint Brémából jár ide egy úri 
ember, a kinek azonban a turóczmegyci községek 
mindegyikében vannak megbízottai, a kik már csak a 
kész áldozatokat mutatják be az ügynöknek. Legköze
lebb bővebben foglalkozunk ezzel a kérdéssel.

— Halállal végződő baleset, l'lbrichi János nlsó- 
turcseki lakos házat akart építeni és ebhez a szükséges 
faanyag beszerzéséhez fogott. Kiment Metzclc Ferenez 
nevű társával az erdőbe és mindjárt az első szálfa dön
tésénél oly szerencsétlenül járt, hogy a ledülő fa dere
kán elütötte. Társát nyakán érte a veszedelem. Ulbricht 
még az nap meghalt, Metzele azonban néhány nap múlva 
kiheveri a bajt.

Villamos vasút Fenyőházán. A kassa-oder- 
bergi vasút fcnyöliázi állomásától a Lubochna nevű tő- 
völgybe 21*89 kim. hosszú villamos üzemű erdei ipar
vasutat építtet, a földmivelésügyi minisztérium.

A Tátra 1902-ben A „Tátra" nevű fclsöma- 
gyarországi lói bank illetve részvénytársaság lefolyt ke
reskedelmi évéről összeállította kimutatását. Eszerint a le
folyt évben a Tátrában volt váltó 5.048,289 korona 02 
fillér értékben, kölcsön hypothékálmn 1.157,385 korona 
19 fillér, kölcsön bekebelezésre 458,301 korona 54 fill., 
letét 101,587 korona 72 fillér, pénztári készlet 1902. 
dccz. 31-ig 271.590 korona 10 fillér, betétek, 7,7*1,R40 ko
rona 20 fillér. Tiszta nyereség 03,323 korona 42 fillér 
ebből esik 12.004 kor. 0*< lill. különféle alapokra és

tantiemokre, 48,000 kor. 6%-os osztalékra 8000 rész 
vényre (egy részvényre esik hat korona) a maradék 
2658 korona 74 fillér átmegy az 1903. évre.

— Extra-borbélyt keres a „Nár. Nov." kiadóhi
vatala egy 4000 lakóval bíró városba, alighanem ide, 
Turócz-Szout-Mártonba. Az illetőnek első sorban keresz
ténynek, másodsorban pedig tótnak kell lennie, termé
szetesen olyan tótnak, aki a „Nár. Nov." dudájára 
tánczol és — borotvál. Miután pedig a Húrban Sz. leg
újabb peréből megtudtuk, hogy a „Nár. Noviny"-t csak 
a tót iutelligenczia számára szerkesztik, nyilvánvaló, 
hogy a „N. N." vonatkozó hirdetése is csak medicináé 
doktoroknak szólhat, s a ki majd oly boldog lesz a 
keresztény-tót. borbély-állást elnyerhetni, az a szokásos 
dijakon kívül minden bizonynyal a Mudrofi-félo „Postali 
mi" alapból is fog valami fizetési pótlékot kapni. Telik 
abból erro is! — Egy másik, 2000 lakóval bíró város 
részére főszer- és vegyeskereskedőt keresnek, akinek 
szintén keresztyénnek és tótnak kell lennie.

Vasút Beszterczebánya és Koritnyicza kö
zött. Dr. Ormay József koritnyiczai fürdőigazgató a 
szóban Ic\ő vonalrészre vasútépítési előmunkálati enge
délyének meghosszabbítását, kérelmezte. Dr. Ormay a 
múlt héten Turóczban is megfordult és tervének meg
valósítása érdekében több helyen tárgyak.

— Utonállás. Ennek nevezhetjük bátran azt a 
vakmerőséget, a melylyol Beér József nagyerdei kasz
áért Tót-Prónán a község közepén, világos nappal, dél
után 5 órakor három odavaló ember formaidé megtá
madta, sőt a mikor az a vendéglőbe vonult vissza a 
támadás elől, még oda is követték és csak akkor hagy
ták abba vakmerő okvototlenkedésüket, a mikor Beér 
József revolverét vette elő. Érdekes, hogy a három jó 
madár a községi elöljáróságnak adta ki magát és ezen 
a czimon faggatták az ismeretlen Beért, hogy mi járat
ban van. ncin-e a tótokat akarja kikémlelni, hogy elárulja 
őket? Ilyen hóborttal és ilyen vakmerőséggel szemben 
valóban idejo lenne már, hogy az illetékes tényezők 
megtegyék a maguk kötelességét. Az már-mégis csak 
megrendült laza közbiztonság lehet, a mikor mindenki 
szemeláttára három ember neki mohot egynek és min
den jog nélkül inzultálhatja!

— Vlzbefult ló- Hogy az utóbbi napok esőzése 
mennyire megdagasztotta a vizeket bizonyítja az is, 
hogy Priv'gve mellett, a Handlovkába egy ló belefulladt. 
A Turócz meg a Vág is még mindig erősön megvannak 
áradva.

— Tíz év szenvedései A Tribuna. ez a Nagy
szebenben megjelenő román újság ily regényes czim 
alatt összegezte azokat a sajtópürökot, fogház- és pénz
büntetéseket, amelyokot a szerkesztőinek a. lap államol- 
lenes izgatásaiért tiz év alatt cl kellet szenvedniük. Izga
tásokban, tehát pörökben is leggazdagabb statisztikát 
mutat az 1893. és 1894. két esztendő; az előbbi évben 
hatszor, 1894-ben tizenkétszer fogják pörbe a Tribunát, 
nemkülönben népies kiadását, a Foala Poporului czimü 
oláh újságot. 1895-ben leapad a pörök száma egyre, a 
következőkben nem emelkedik a három fölé, 1899-ben 
és 1900-ban pedig egyáltalán nem volt román nemzeti
ségi sajtópür. „Tiz esztendő alatt, igy kesereg a Tribuna. 
tizenhét, évet és 5(>.918*54 koronát vettek el a magyar 
ügyészek a románok életéből és pénzéből." Ez úgy 
értendő, hogy tiz év folyamán a magyar nemzet és a 
magyar nemzeti állam épsége ellen izgató oláh újság
írókat összesen tizenhét esztendei államfogházra és 
56.918 korona pénzbüntetésre ítélték, amely utóbbit részben 
az illető lapok kaucziójából fedezték. A pángormán izga
tás az oláhokat is újabb mozgásba hozta s az utóbbi idő
ben ismét, megszaporodott nagyszebeni magyarfaló lapok 
sajtópereinek száma. Ha igy folytatják, tiz esztendő 
alatt újból hatalmas reko-*l >t érhetnek el.

Az osztályso > ' ,íók. Tudvalevő dolog, hogy 
a magy. kir. szab. osztaiysorsjáték játékterve már a most 
bcvégzddö sors átoknak is több nyereményt juttatott. Ez 
az új játékterv, a mely, természetesen a májusban kez
dődő sorsjátékra is vonatkozik, egész sor főnyereménnyel 
és nagyobb nyereménnyel szaporítja a nyereményeknek 
már amúgy is tekintélyes sommáját, a mennyiben ezt 
az összeget 13.160,000 koronáról 14.459.000 koronára 
emeli. Egy millióval nagyobb tehát a nyereménytik 
összege, inig a sorsjegyek száma tízezerrel lelt nagyobb. 
Megjegyzendő, hogy az uj nyeremények közt van egy 
80,000 koronás, egy 50,(XX) koronás, egy 20,000 koronás, 
öt 10,000 koronás. Mindez azt bizonyítja, hogy az uj 
játékterv folytán a nyerés esélye megjavult.

— JÓ tanáos. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
létesítőim, ajánljuk, hogy szerezzék be Mauthncr Ödön 
csász. és kir. udvari magkcreskodéséből Budapesten a 
„Sétatéri" vagy a „Margitszigeti" fíimagkevoróket.-Eze
ket már 29 éve szállítja Maulitncr Budapest és a Margit
sziget oly bámulatra méltó és gyönyörű sétatered részére

F e l v i d é k i  H í r a d ó .
A Horgony Paln-Expeller (Kichters Linimentum 

Capsici comjj.) igazi népszeiü háziszerré lőtt, mely számos 
családban már több mint 34 év óta mindig készletben 
van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, küszvóny, csüznál 
stb.-nél a Horgony-Pain-Expellerrol való bedörzsölésok 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány- 
kornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az altostnok 
l'ain-Expellorrol való bodörzsüléso mindig igen hasznos
nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó orodinénynyol 
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 . „Riehtor-féle 
„Horgony-Pain-Expollort" vagy „Richtor-félo llogony- 
Liniment" ct tessék kérni és a „Horgony" védjogyro 
figyolni kell.

— A boldogult Knelpp páter érdeme volt az, hogy 
ö hívta fel legelőször az általános figyolinot az egészségi
leg oly értékes maláta kávéra, a molyét azután Kathroi- 
nor egy sajátszorü találmánya által a babkávé izévol oly 
kitűnő módon előállított. Ebben még ma is lényegesen 
különbözik ez az egyedül valódi „Kneip-kávé" minden 
egyéb hasonló gyártmánytól, és ez okból Kncipp páter 

gyedül és minden időkre a Kathroinor ezéget ruházta fel 
azzal a joggal, hogy a Kathreiner-félo Kncipp-maláta ká
véja részére az ü nevét és arczképét használhassa. En
nek daczára mégis a közönség hátrányára egyszerűen 
pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kncipp- 

ávé„ gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég határozói
ban a valódi „Kathremor-íéle" Knoipp-maláta kávét az 
eredeti csomagokban, melyek a Kncipp páter védjegyet 

a Kathreiner nevet viselik.

= —  Szerkesztői üzenetek. — —
— F., Budapest. Megérkezett. A jövő számban közlöm. 

Sűrűbben is szívesen fogadom nagyérdekű közleményeit. — F. 
S. E. Szívesen üdvözlöm a megtörtétI A nyári évad alatt né
hány tárczár.1 lesz helyünk ; ha ilyeneket lesz szives küldeni 
azokat közönségünk szívesen fogadná. — Gr. J., Tótpróna. Ott 
ugyan furcsa dolgok történnek. Reményiem azonban, hogy köz
leményeink majd csak felébresztik az illetők figyelmét és meg
teszik kötelességüket. K., Körmöczbánya A jubiláns ünnepség 
programmját jövő számunkban közöljük.

Felelős szerkesztő : I t e r e c z  f .y i ilu .  
Főmunkatárs: l l s í i i l l  < l« n « N ,

Nyári menetrend.
> 3 kir. á llam v asu tak o n :

I n d u l
o d a V S S Z a

Gy. v. Sz. v. Vv. Gy. v. Sz. v. Vv.
T.-Szt-Mártonból 25-1 832 457 710 935 l l io
Budape u-felé 6<>2 1027 330 520

T.-Szt.-Mártonból |39 75-1 747 652 1010 445
Ruttka-felé 1027 602 1142 245 820

Zsolnáról 312 9 2  700 
338

919 600
Pozsony-felé 650 124

Zsolnáról 345 700 720 925
Budapest-felé 312 925 6]5 1030

A cs. k ir. szab. K assa-O derberg i v a s u ta k o n :

I n d u l
o d a V i s s a

Gy. v. Személy v. Gy. v. Személy v.
231 443 853 105 410 804

1044 515

„ Zsolna „ 220 ! 623 1227 154 400 725
2̂ o* 830 1130 138* 815 340 912

Kralovánról
Árvaváralja-felé

935 1148 732 1205
303 520 332 535

A *-gal jelölt vonatok csakis junius 15-től szeptember 15-ig 
közlekednek.

Az aláhúzott számok (este 6 órától reggel 6 óráig tartó) 
éjjeli időt jelentenek.

Van szerencsém tisztelettel érte- fe  
siteni hogy ,V

f é r f i - s z a b ó  ü z l e t e m e t
f .  évi május hé 4-től a „Spitzcr-fóle 
házba’1 (sétatérrel szemközt) áthe
lyeztem.

Tisztelettel kérem a n. é. közön
séget engem b. megrendeléseikkel 
megtisztelni, eleve is biztosítva pon
tos és jó kiszolgálásról.

Teljes tisztelettől

Spitzer Aór,
férfi-szabó.

f

i



F e l v i d é k i  H í r a d ó ,

Szerencse óra.
Azt asorsjegyszámot rendelje meg lével íuíílap által, mely ama 
éra mellett van feltüntetve, a mely időben ezon hirdetést olvassa.

Az óra belsejében főltiintetett szerencseszámok kizárólag

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

Budapest, Anűrássy-ut 70. szóm. 
lluzás május lió 22-én és 23-án.

Az l-sö osztályú sorsjegyek á ra i:
‘ /a 1 5 0  K  7 4  3  K .  V 2 6 . - K  l / i  12. K

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

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

A  R lc h t e r - f é le

UNIMENTUM CAPS. COMP.
H o rg o n y -P a ln -E x p e lle r  »

egy régi kipróbált báziszor, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsölésGl alkalmaztatik 
kiufésyitl, ciuznál és ■tghiilétnkiél.
In té s . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
n á  óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a Joroiny" védjegygyei és a11Rielrttr"czó 
jegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. » 
Főraktár: T  ö  r ö k  J  ó z s e f  gyógyszerésznél I 
B u d a p e s t e n .

H loíiter F. A J .  és társa,
cBász. ée kir. udvari szállítók. -

. R u d o l s t a d t .  . _ 1 ^

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
Toperczer S. „Megváltó'1 gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schőnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.

szen
vedők|K öhögésben

. |  próbálják meg a kőhö-g 
gést csillapító és jóizll

Kaisoi-félc

m E l l c z u k o r k á t .
0 7  i n  jegy/,, megli. bizonyítvány igazolja jó cs biztos 
ZÍT-U  hálását köhögés, rekedtség, hurut és elnyál- 
kásodásnál. Helyette ajánlottat utasítson vissza. 1 cso
mag 20 és 40 fillér. Kapható GRABER MIKSA és FIA 

czégnél Turócz-Szt.-Márton.

|H irdetéseket| 
^jutányos áron'  ̂
Fi elfogad P 
|  lapunk

k iadóh iva ta la i
EarctEarzzESEacaEnEa

Legolcsóbb árak m ellett
szállít

Fischsr Lajos T.-Szt.-Mártoa:
valódi tüzmentes aszfalt fedél- | 
lemezeket, Portland-Cémentet, 

vasgerendákat és meszet.

&

Mészáros Miklós
a magyar kir. szabadalmazott osztálysorsjáték főárusitója R

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

beszerzését eredeti árakban:
__7« 7* 7a 7i

1.50 3 .—  6 —  1 2 —  korona
Megréndeléseket czélszerüségből postautalványon kérem.
Húzás már május hó 22 és 23-án.

B A L Z S
Egyedül valódi angol

Ih ierry  A. gyógyszerésztől
Közegészségügyileg megvizsgálva és jóváhagyva

Az üvegek clszereésc a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható.

ű i e l n  ech terB alsam
hűl óit aehutl«n(*l-Apothtk*

A. ihierry in Pregrada
l . i  Heh.:iah-8<ut'bru*n.

zása vagy lefizetése mellett.

1. A tüdő
nek és mellnek összes
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. 
Alánosán kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
gön öi. kálikat és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést. 0. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj- 
betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj ée gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint liöpörsem >, sipoly, szemöles, 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 6 dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Uerczegovinába 4 kor. 60 fillér Ke

vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo-

IVA t o r t  e 7 d m r p H  9  mikor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
IV ilC l l  OZ.C11VCU . (;í8;i van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá- 
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi 
c e n t i f o l i a - k e n ő c s é t

használja, mel. a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésében 
pedig elérhetetlen. V.alódi centi folja-kenöes használtatik, a gyermekágyasok mellbajainál, 
a tejelválasztás akadályainál, mellkeményedésnél, vörlicnynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sösesuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál is ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint iiveg- 
és faszilánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karbunkulus, uj 
képződmények, valamint rák" 11 körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 

-•■ minden nemét, I .ott. testrés ■ a betegek fekvéstől
n: tót, vérdagan: f> bajt és a érmékéit sebesedését

/.cg előzetes bekül önében : tégely csomagolással,
’ együtt •'! korona .. Sz.'.nU .1 i elismerő bizonyítvány

óvok hamisitv;- n,\ vételétől es koréin vigyázni, hogy 
,<jy l-gyógyszertár Thieri, (Adolf) Limited Pregrada'' beégetve

khebr ''dett lábaknál, cnett 
éri li a nyakon tnm:
stb. s-1 >. itklikl i csak a 
postaköltségei és szállító, 
eredetében megtekinthető, .'n 
minden tégelyen a ezég: „ 
legyen.

E két gyógyerejében feliilinulliatlnn szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és lia íiatósabb, (• som a meleg, sem pedig a i 'd e j nem 
árt nekik, igy tellát év bármely szakában k 'dhetö. Majdnem í: ég van hatásuk
és segítenek, legalább az orvos int erkeztéig, természetesen nem szr ham űtványoKat 
vagy efl'éle sokszoros..!! ajánlt hasonló, de hatástalán szereket has-n. m i. melyekért csak 
lekteljebb a pén t dobjuk ki, lianem maradjunk csak c mellett a Lót régi elismert jó, 
olcsó, megbízható amellett teljesen á itlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak !• ne lenni. A hol a < ít ismerte 'ott végjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék yencsen rendelni ; mezni:
Thiery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Rointsch Sauerbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten; Török J. gyógyszerész, Zágrábban: Mittcbach J. és Becsben: 
Brady C. gyógyszerésznél.Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.
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Déli "Jég- és Vissonfbistositó- 
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 z  „ A d r i a i  b i z t o s i t ó t á r s u l a t -  há z á b a n

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

K társaság, mely a cs. és kir. szak „Adriai biz
tosító-társulat” védnöksége alatt alakult, mindennemű 
terményeket biztosit jégkár ellen és a t. ez. biztosító 
közönségnek a legelőnyösebben megállapított biztosítási 
feltételeket nyújtja.

A biztosítási dijak igen jutányosak s a fölmerülő 
károka leggyorsabban és legpontosabban téríttetnek meg.

Biztosítási ajánlatokat eltogadnak és közelebbi fel
világosításokat készségesen adnak az „Adriai biztositó - 
társulat” magyarországi osztálya, valamint összes vezér-, 
fő- és kerületi ügynökei.

Főügynökség:
„Tálra Felsőmagyarországi Bank," 

Vezető: KRCSMÉRI MILOS.

Vizsgalapok
kiváló finom papiroson, jutányos áron 

szerezhető be
Moskóczi Ferenczné

könyvkereskedésében Turócz-Szt.-Mártouban.

Mindenkinek ajánlható W
a most 40. kiadást ért Dr. Müller orvosi ta- Hl 
nácsos müve a | |

"bántott ideg- és 1  
sexual-rendszerről I

valamint annak alapos gyógyításáról. H
1 korona 20 fillér beküldése ellenében H  

portoméulosen küldi H
Curt Röber, Braunsehweig. ■

F e l v i d é k i  H í r a d ó

E r e z  é s  f a k o p o r s ó
sirkoszoru

s mindon egyéb temetkezési 
csikk

jutányos áron beszerezhető 
BINDFELD ÁRMIN

divatíiruluiziibftii Turócz-Szent-Márton.

i
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután 

sorsjáték (XII. sorsjáték) 1. osztályára szóló 
Az I. osztály húzása 1903. május hó 

közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek 
Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál 

Budapest, 1903. évi április hó 26-án.

r d e t in é n y.
a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztály- 
sorsjegyeket felülvizsgálták, azok ti föárusitóknak árusítás végett kiadattak.
22. és 23-án tartatik meg. A húzások a Magyar királyi állami ellenőrző hatóság és királyi 
a Huzási teremben (IV., Eskü-tér, bejárat a Duna-utcza telöl). — Sorsjegyek a Magy. Kir. 
kaphatók.

I W J C i a - s í y .  K i r .  S a s a t o .
Osztály sor í s j  átéK Igazgatósága.

L ó n yay. H azay.

P S E R H O F E R  J.
Évtizedek óta ezen labdacsok általános elterjedésnek örvendenek és alig va 

által ezen labdacsok háziszerül aj állítattak minden oly bajoknál, melyek a rossz emésztésből 
s hasonló betegségeknél. Vértiszti tó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszeg 
vértisztitó lapdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmat sem okozzák és 

Ezen vértisztitó labdacsok csakis a Pserhofer J.-féle az „Arany birodalmi almáho 
s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartali 
csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr., 3 csomag 3 frt 35 kr., 4 csomag 4 frt 40 kr., 

NB. Nagy elterjedésük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek 
labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyek használati utasítása 
írással, vörös színben van ellátva.

A számtalan hálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és 
csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, ki ezen labdacsokat egyszer 

Tisztelt Pserhofer ur 1 Köln, 1883. ápril hó 30-án.
9 Legyen oly szives és küldjön nekem isinél 5 tekercsel az ön fölillmulhatatlan vértiszliló labdacsaiból 
1 utánvétellel. Fogadja ez utón is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodahatásáért. Maradok teljes tiszteletié1 
1 Pawlistik Fercncz, Köln, Lindenthal.
1 Tekintetes űrt Hrasche, Földnik mellett, 1887. szept. hó 12-én.
1 Isten akarata volt, hogy az ön labdacsai kezeim közé kerültek, melyeknek hatását ezennel megírom. Én 
1 gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni és bizonyára már a 
1 holtak közt volnék, tia az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg önt 
1 ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen ki lógnak gyógyítani, a mint már 
1 másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül szolgáltak. Knificz Teréz.
1 Mélyen tisztelt ur! Bécs-Ujhety, 1887. nov. 9-én.
|  A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek 60 éves nagynéném nevében. Az illető 5 éven át szen- 
1 vedett gyomorhurutban és vizkórságban, már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül

vértisztitó labdacsai.
család, melyben ezen kitűnő háziszerbö! készlet nem volna található. Számtalanszor orvos 

és székrekedésből erednek, mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulások, aranyér, béltétlenség 
nység s abból eredő bajoknál is, igy sápkornál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen 
ennek folytán még a leggyengébb egyének, de. még gyermekek által is bevehetek.

czimzett'gyógyszertárban Becsben 1., Singerstrasse 15. sz. a. készíttetnek valódi minőségben 
aztatik 1 frt 05 krba kerül. Az összeg előzetes beküldésénél bórmentes küldéssel együtt 1 

csomag 5 frt 20 kr. és 10 csomag 9 fit 20 krba kerül, 
s alakok alatt utánoztatnak : ennek következtében kéretik csakis Pserhofer J.-féle vértisz:tő- 
a Pserhofer J. névaláírással, fekete színben és minden egyes doboz fedele ugyanazon atlá

egnehezebb betegségek után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen 
használta, megvagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani.

ckv dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kígyó 1 
gyűlt. Legtöbb tisztelettel Wéinzettcl Jozefa. 1

Eichengrabcraint, üfölil mellett, 1893. márcz. 27-én 1 
Tekintetes ur! g 

Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulasztlia- 1 
tóm legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értéke felett és azokat, a tiol csak alkalmam nyílik, a I  
szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom tetszés szerinti használására ezennel felhatalmazom. ■

Teljes tiszteletiéi Halni Ignác/. I 
Gólschdorf, Kolbacli melleit. Szilézia, 1886. okt. 8-án. 1 

T. ur! Felkérem, miszerint az ön vértiszliló labdacsaiból egy csomagot 6 dobozni küldeni szíveskedjék 1 
Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajból, mely engem öt éven át gyötört 1 
megszabadultam Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, 1 
vagyok tisztelettel. Zwickl Anna. |

1 Bernhardi alpesi-fii liquer, Bernhard W. 0.-tól Brogenzben, égés/, üveg 2 frt 60 kr., fél üveg 
1 frt 40 kr., negyed üveg 7o kr.

Amerikai köszvónykenőcs, gyors és biztos Itatásit, legjobb szer minden köszvényes és csuzos 
bajok, u. m .: gerinczagybántulora, tagszaggatás, ischiás, tnigraine, ideges fogfájás, 
főfájás, fUlszaggatás stb. stb. ellen 1 frt 20 kr.

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

biztosabb szer elismerve. 1 köcsög 40 kr. Bérmentve 65 kr.
„Stoll“-fóle Kolapraeparatumok, kitűnő szer gyomor és bélbetegségeknél.
Kola-elixir vagy bor, ) liter 3 frt., fél liter 1 frt 60 kr.. negyed liter 85 kr.
Golyva-balzsam, Pserhofer J.-töl kitűnő szer golyva ellen, egy üveg 10 kr., bérmentve 65 kr.
Élet-esszenczia, 'prágai csöppek), Pserhofer J.-töl, raegrontott gyomor, rossz emésztés és 

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

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

P S e R H O F G R  J. 9

Tannochinin hajkenőcs, Pserhofei J.-töl. Évek hosszú sora óta vsihini. nnyi hajnövesztő szer 1 
közt orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy elegáns nagy szelenczévcl 2 frt. 

Általános tapasz, Steubel tanártól. Ütés és szúrás által okozott sebeknél, mérges dagana
toknál, ujj kukac/., sebes, vagy gyulladt mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő 
szer lön kipróbálva, 1 tégely űO kr. Bérmentve 75 kr.

Általános tisztitó-só, Bullrich A. VV.-töl. Kitűnő háziszer 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 kívül az osztr. lapokban hirdetett összes bel- és kül
földi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben netán nem levők 
gyorsan és olcsón megszereztetnek. Postai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, 

ha a pénzösszeg előre bcklildetik: 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 büntettetik.

jjó cjyszerész „z u m  gold en en  R e ich su p fe l“
WI6 N, I „  S in g e r s tr a s s e  15.

- k  i :  k
RUHA-MOSÁSHOZ 

a l e g j o b b  k é k i t ő s z e r .
— Törvényesen védve. — 

Mosóintézetekben, háztartásokban a
legkedveltebb ruliakékitö.

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

1 „ üveg I kor.
Ka p h a t ó  mi nd e n ü t t .

Utánzatoktól óvakodjunk!

HOCHSIMER TESTVEREK VEGYÉSZETI GYÁRA BUDAPEST
VI., Rózsa-utcza 85.
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