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Nemesi községeink.
(Állami iskolákat a nemesi köss éheknek!)

(- f  ) Kétségtelen, hogy ma napságaz ösz- 
szos nemzetiségi mozgalmak küzltl a Felvidé
ken működő pánszláv agitáczió a legagríísz- 
szivebb s a legveszedelmesebb.

A nyolczvanas években, mikor a román 
nemzeti comité virágkorát élte, mikor a „Me
morandum" és a „Replic" hangos perei fog
lalták le a figyelmet, mikor a bukaresti „Liga 
pentru unitatea culturala a Romanilor" üzelmei 
mérgesítették el a románkérdést, akkor a pán- 
szlávok aránylag csendesen viselkedtek s a 
pánszláv veszedelem másodrendűvé sülyedt.

Mintha a Matica megrendszabályozása' s a 
tót gymnásiumok bezárása, megtörte volna a 
pánszláv fészkelődéseket.

A mily arányban győzedelmeskedett azon
ban Ausztriában a slavofil politika, úgy nőtt 
újra meg nálunk is a pánszlávizmus, mely most 
már közvetlenül a határon túlról, a nemzeti 
érzületében felemelt s majd hogy nem önálló
sított Cseh és Morvaországból kapta a segélyt 
és buzdítást.

Első szerény megnyilatkozása ujjáébredése 
után a 115-ben Budapesten tartott nemzetiségi 
kongresszuson való szereplés volt, mikor az 
egyjegyűit pánszláv, dákoromán és züldszász 
vezérlérflak az összes hazai nemzetiségek szo
lidaritását kimondották s a közösügyek veze
tésére egy komitét választottak.

E szövetkezésnek azonban semmi gyakor
lati következménye nem lett, mert az akkori 
kormány erélyes ellenőrzése miatt úgy a gyű
lés, mint a comité kudarczot vallott.

Ezután a néppárt segítségétől s a cseh
iét kulturegység propagálásától várták a pán
szláv ügy fellendülését, mikor pedig 1899. 
májusán a nemzetiségi ügyosztály feloszlott, 
akkor egyszeribe megindult az intenzivebb szer
vezkedés, a tót vezérférfiak június havában 
Liptó-Szt.-Miklóson bizalmas értekezletet tar
tottak, melyen megállapították a nyár folya
mán később meg is tartott népgyülések prog
ram inját s elhatározták a választásokra jelöl
teket állítani.

Azóta tudjuk, hogy milyen szervezetten, 
milyen agresszíve, milyen kifejlett erős nemzeti 
érzéssel és önérzettel, milyen elszántan állanak 
velünk szemben az egész vonalon, megtagadva 
a magyar hazát, az állam nyelvét s még tör
vényeink tiszteletét is.

Legnagyobb erejük, hogy fajtájukban a 
faji és nemzeti, érzést feltudják kelteni egész 
a fanatizmusig.

Ezzel szemben csak a hasonlóan erős s a 
magyar állam hatalmára s a magyar nemzet 
históriai jogaira támaszkodó magyar nemzeti 
érzés győzedehneskedhetik.

Ez az érzés azonban, hasonlóan a  bibliai 
leányzóhoz, nem balt ugyan meg a magyar 
lelkekben, de annyi bizonyos, hogy alszik mos
tanában, ám orról máskor.

Ma már naiv és túlhaladott dolog volna 
kiegyenlítésekről beszélni, ez a kérdés hatalmi 
kérdés — a ki birja marja.

Ha mi ép oly elszántan akarjuk megtar
tani Magyarországot magyarnak,mint a hogy a 
nemzetiségek azt nyelvterületekre szétbontani 
igyekeznek, úgy e harezban mivel a hatalom 
a mienk, csak mi lehetünk a győztesek, ám 
ha lanyhán vesszük a dolgot, ha kicsinyeljük a 
veszélyt, — elvesztünk.

Ma már úgy vagyunk, mint a tűzvészek

A  lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 
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alkalmával, mikor az égő házakat oltani úgy 
is képtelenség, s egyedüli feladat megmenteni 
azt, a  mibe a láng belé nem kapott, gátat 
vetni a pusztító elemnek.

Képtelenség lenne a fanatizált, a pánszlá
vizmus által megrontott tótságot szép szóval, 
barátkozással hozzánk visszatéríteni akarni, jó 
ha hatalmunk erejénél fogva rendben tarthat
juk őket s rászorítjuk a törvény tiszteletre, ám 
de annál üdvösebb feladat és kötelesség lenne 
megmenteni a pánszláv mételytől olyan helye
ket, a melyek még megmenthetők.

I)e hát vannak ilyenek még széles Fel
vidéken ?

Talán igen, talán vannak még lelkek, kik
nek elvesztését szép szerével megakadályoz
hatnék, ott vannak a felsóvidéki pánszláv ten
gerbe plántált eltótosodott magyar nemesi köz
ségek. E községekben minden család ugyan
azt a nemesi nevet viseli, paraszti sorsában 
is nemességére sokat tart, csakis nemessel 
házasodik össze, leveles ládáját büszkén őrzi, 
és magyar nemessége révén — habár tótul — 
magyarnak vallja magát s épen ezért rende
sen az urakkal szavaz.

A pánszláv agitáczió természetesen ezekre 
is erősen rávetette magát, ára itt van egy mo
tívum, a melynél fogva hatni tudnánk reájuk, 
mert kétségtelen, hogy azok az emberek va
lahogy a maguk egyszerű észjárásukkal érzik, 
hogy őket a magyar nemesség kötelezi.

Ezeket a kis szigeteket kellene megmen
teni és megerősíteni a pánszláv tenger kö
zepette.

Törődni kell velük, ápolni kell bennük a 
hozzánk tartozandóság érzését, kedvezni kell 
nekik a miben csak lehet, főleg pedig állami 
iskoládat kell adni azoknak a községeknek, 
nem kiméivé semmiféle áldozatot.

Azok az eltótosodott magyar bocskoros 
nemesek, ha helyzetük engedi Losonczra is 
elküldik fiaikat magyar szóra, a jó akarat te
hát meg van bennük s ha egy megbízható jó 
magyar tanító kerül közéjük minden egyes 
faluba, talán még megmenthetjük e pár köz
séget a magyarságnak.

Ezekkel szemben még talán sikeresek 
lesznek a kultúra és méltányosság fegyverei, 
melyekkel az olyan rosszul bevált Deákpárti 
ideális nemzetiségi politika akarta megnóditani 
és „magunkhoz emelni" a nemzetiségeket, me
lyek pedig lüktető nemzeti érzésük s felbuj- 
togatott fanatizmusuk által hajtva, rohanva 
törtetnek a nagy szláv álmok, vagy Dákó- 
románia ábrándképei felé, tisztára megvetve 
ezt a kis magyar államot, mely még a hatal
mát sem meri éreztetni velük.

Tótok egymás ellen, kapunk más helyén számo
lunk he arról a szakadásról, mely a tótok között a 
Tátra bank vezérigazgatói állásának botöltésc alkalmá
ból fölmerült. Távolról sem személyes kérdés az, liá
nom a legerősebb harcza azon két áramlatnak, a mely
nek érdekeit a Národnie Noviny, a másikat pedig Lu- 
dové Noviny ez a cseh pénzen nagygyá nőtt újság 
képviseli. A L. N. támadásaival szemben a N. N. is 
látnoki ihlctséggel inti óvatosságra a tótokat. Egyik múlt 
heti számában sajnosán említi, hogy mogszllnt már az 
az állapot a mikor a tőt embernek minden utőgondolat 
nélkül a keblére lehetett borulni. A mivel nyilván azt 
akarja mondani, hogy ma már nem minden tót omber- 
ben lehet megbízni. Ajánlja tollát, hogy óvatosak legye
nek az elvtársak, mert daczára annak, hogy a tőt mű
veltség meglehetős magas fokon áll azért még a müvolt- 
ség nőm véd meg sonkit som a gyengék vaksága ellon.

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

bel- és külfö ldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Jól meg kell tehát figyelni az embereket, meg tetteiket. 
Mert hát azok hazugságokkal akarják az ombereket 
elcsábítani. Es ez nyilvánul minden tettükben, beszé
dükben meg abban, hogy jótevőiket is becsapni igye
keznek. Azok ezek, a kik idejüket plagizálással töltik, 
a kik a szép müveket avatatlan kezekkel kiforgatják ere
detiségükből. Minden pedig érthetően azt jelenti, hogy 
nemcsak a nyílt ellenségektől, már mint a magyaroktól 
hanem azoktól is óvakodni kell, a kik a tótság loplo 
alatt a národnisták hegemóniája ellen törnok. Ezek pe
dig nem mások, mint a liudové Noviny és emberei, a 
kik ellen a harezot most már nyíltan megindították. 
Mindebből pedig azt láthatja a tót népnek józanabb 
része, az, a melyiket a tót tülzók csábitó szava még 
nem mételyezett meg, hogy a tót apostolok sem csalha
tatlanok, hogy a harcz, a melyet egymásközött nyíltan 
megindítottak nem egyéb, mint hatalmi, meg kenyér 
kérdés. Nem fognak tehát felülni egyiknek sem, hanem 
teljes bizalommal fognak fordulni legtermészetesebb ba
rátaikhoz, a kik mindenkor szeretettel ölelték maguk
hoz mindazokat, a kik velük együtt a magyar állam
eszme megvalósítására szövetkeztek; a kikkel azután 
testvériesen megosztoztak abban, a mit a magyar töld, 
a magyar alkotmány, a magyar haza minden fiának 
egyenlően biztosított. Legyen is igy, teljesüljön a mon
dás: Juter . . . ,

Még egyszer a Tátra.
Egyik előző számunkban a magunk szempontjából 

foglalkoztunk a Tátra ügyeivel.
Most a Ludové Noviny teszi ezt, még pedig olyan 

tónusban, a mely most már kétségtelenné teszi, hogy a 
tótok sajtójában a szakadás teljes, hogy az eddig lega
lább látszólag erős falak meglazultak és a pártoskodás 
a legfényesebb diadalát ünnepli.

Mi csak nagy vonásokban emlékeztünk meg a 
Tátra vezetéséről.

A L. N. a Tátra beléletét ismerteti annak a köz
gyűlésnek kapcsán, a melyről annak idején mi is hírt 
adtunk. Szerinte már az április elején megtartott köz
gyűlésen szerették volna a vezérigazgatói állást betöl
teni, a mely Paulinyi Tóth Zsiga gyengélkedése miatt 
már régebben helyettessel, még pedig Vanovics tsztmár- 
toni ügyvéddel van betöltve. Szomorúan emlékezik meg 
róla, hogy daczára annak, hogy minden előkészület 
megvolt a választáshoz — azt mégis egy újabb rendkí
vüli közgyűlésre halasztották el. Majd igy folytatja:

„Nem vagyunk a közügyek körül a titkolódzásnak 
barátai, különösen akkor nem, mikor a mi tekintélyes 
nemzetgazdasági organizácziónknak egyik részéről van 
szó. A „Tátrában* nehéz tót pénzzel dolgoznak. A „Tát
rát* a  tótok ügy alapították, hogy a mi, nemzetét sze
rető embereink közül nem egy, mindennapi szükségletei
ben összehúzta magát, csakhogy hozzájárulhasson egy 
erős tót alkotás létrehozásához. És sajnos — a legjobb 
akaratunk mellett sem konstatálhatjuk azt, hogy a 
„Tátra* vezetése összhangzásban volna a részvényesek 
felfogásával. Élénk emlékezetünkben van az Árvában és 
Nyitrában könnyelmüon eldobált s elveszett pénz — 
elég az hozzá, az első tót intézet igazgatósága eddig 
nem állt hivatásának magaslatán."

Milyen az állapot most ? Ez oldalról folvilágosit 
bennünkot Dr. Markovicb Gyula „Pováísko Noviny 
utolsó számában közölt nyilatkozata.

„A nagy részvétel oka az volt, hogy mindönki érzi, 
miszorint az ily sokat jelentő intézet igazgatásában vál
tozásnak kell bokövetkeznie. Korrupczio-, rokonság-, só- 
gorságnak meg kell szűnnie, az intézőt ne legyen többé 
személyok számára, de ezeknek az intézet javáért kell 
dolgozniok, hogy elérje azt a magaslatot, a melyon már 
régen állt volna, hogyha keletkezésétől nem vcszitott 
volna közel fél millió koronát nem olőreláthatallan esé
lyek folytán, liánom vezetői képtelensége, rövid Idtősdga, 
könnyelműsége, — nem akarom mondani, hogy bllnösége 
folytán.



A jövő igazgató kérdése napirendre került, és ki) 
zi)s egyetértés következtében jelölve lett dr. Stefanovics 
Milos pozsonyi ügyvéd, mint olyan ember, ki ismert 
erélyénél, erős akaratánál fogva szinte születve látszik 
lenni a „Tátra* igazgatói állására. Mi történt a kuliszák 
mögött, arról fájdalmas beszélni, elég az hozzá, a köz
gyűlés alkalmával a részvényesek két pártra szakadtak, 
mely között hidat lehetetlenség építeni. Az egyik pán 
a „Tátra* első igazgatója Krupecz Rezső mellett volt, 
ez a párt az egész megyei kükből, zsidóságból, felső 
Trencsénből (Bitsót kivéve s majd egész Turócz-Szent- 
Mártonbúl állott). Stefanovics mellett volt az egész Gö- 
mür, Liptó, Árva, Turócz nagyobb része, alsó Trencsén 
Szeniczig, egész Nyitra, Pozsony és Zólyom. A szava
zatok aránya: Stefanovicsra 2776, Krupeczre 1855. Ste
fanovics igazgatósága elleni érvek voltak: a tiszteletbeli 
elnök Justh képviselő nem akarja, szükséges fizetés ome- 
lés, és a -  czellulose. A íö érveket azok az urak ki
felejtették, de mi azokat jól ismerjük, s épen azért az 
intézet érdekében a „Tálra" minden igaz barátja teljes 
erejéből Stefanovics igazgatósága mellett legyen. Ez 
időre — bár szavazat többségünk volt — a jó  érdeké
ben beleegyeztünk a választás elhalasztásába és remél
jük, hogy többé nem találkozunk az ellentáborban azon 
első emberünkkel, a kit mi felette tisztelünk mint a 
becsületesség és tiszta jellem példány képét. Meg ne fe
ledkezzünk a példabeszédről „az Ígéret szép szó" és 
hogy az életben csak az győz, a ki férfiasán tud 
ellentállni."

A mit most közöltünk az bizonyos dr. J. M.-nek 
nyilatkozata. Ebhez fűzi a E. N. a  maga mondanivaló
ját, a mi körülbelül a következő :

„Bátran mondhatjuk, hogy az első tót intézetben 
protekezio és korrupezio uralkodott, hogy az első tót 
ntézet a lelki invalidusok menhelve volt, hogy nem az 
intézet kedvéért voltak hivatalnokok, de megfordítva, 
az intézet a hivatalnokok kedvéért, a kik azután ez 
oknál fogva tekintet nélkül képességükre pénzügyi láng
észnek lettek kinevezve.

Azt gondoljuk, hogy az intézetnek és részvénye 
scinek jó szolgálatot teszünk, ha a dologhoz hozzászó
lunk. Stefanovics jelöltsége már akkor megvolt, a mikor 
ellenjelöltről szó sem volt. Jelöltsége mellett a részvé
nyesek egyetéríöleg tömörültek. És az illető urak mind 
hálásak voltak azért Stefanovicsnak, hogy e jelöltséget 
hajlandó volt elfogadni, ö, kinek erélyc és magas mű
veltsége még azokat is lebilincseli, a kik tán más dol
gokban nem értenek vele egyet. Azután előbukkant 
Krupecz Rezső jelöltsége. Ezen ellenjelöltség akkor lenne 
igazolt, ha ezáltal a „Tátra" tökéletes igazgatását biz- 
tositottabbnak láthatnék, mint az első jelöltnél. Es itt 
akaratlanul visszatekintünk a múltba, lelkileg látjuk azt 
az időt, midőn Krupecz Rezső mint a Tátra bank sok 
éven át igazgatója bebizonyította, hogy nagyon udvarias 
sima ember, a szereplésben elegáns gavallér. Dr. J. M. 
írja, hogy „a mi a kuliszák mögött történt, arról fájdal
mas beszélni." Mit jelent ez ? Tán Mártonban megijed
tek, hogy a Tátra vas erélyű igazgatót kaphatna, a ki 
kevésbbé kedves, kevésbbé puha, kevésbbé szives. A 
ki a nagyon válogatott társaságokban is egy fejjel ki
magaslik, stb. stb.“

A E. N. tehát elárulja, hogy ö tsztmártoniak elle
néi-e Stefanovics jelöltségét támogatja, a kinek szerinte 
a többsége úgy is megvan. Es ebből levonhatjuk a kon- 
zekvencziát.

a  tsztmártoniak tisztában vannak azzal, hogy 
amennyiben dr. Stefanovics kerülne a Tátra vezérigaz
gatói székébe, abban az esetben kénytelenek lennének 
vele a tót nemzetiségi mozgalmak vezetésében osztozni. 
Ez minden esetre kellemetlen lenne reájuk nézve még 
azért is, mert nincs kizárva az sem, hogy Stefanovics 
ügyvédi praxist is folytatna, a mit pánszláv érzelmű 
ügyvéd társai nemcsak anyagilag éreznének meg, de 
hatása lenne ennek a tót túlzók táborának vezetésére is.

Ezért a tsztmártoniak Krupecz Rezső jelöltsége 
mellett vannak.

Viszont a E. N., és mindazok, a kik már megún- 
iák a tsztmártoni vezérkarnak fönhatóságát, minden 
eszközt felhasználnak arra, hogy olyan vezérigazgatót 
kerítsenek, hogy olyan ember kezébe adják a Tátrával 
elérhető befolyást, a ki nem rokonszenvezik a tsztmár
toni korifeusokkal és akiben garancziát látnak arra is, 
hogy hajlandó ellenükbe az akcziót megindítani. Azt 
nem veszik számításba, hogy Krupecz szakember, a ki 
éveken át vezette már a Tátrát.

A E. N. további fejtegetésében azt mondja, hogy 
szakemberre van szükség. Meg kell szüntetni az eddigi 
gazdálkodást, hogy egy pénzintézet igazgat ói állásának 
betöltésénél nem szabad a politikának közbejátszania.

Hát ugyan miféle szempontokból állították föl je 
löltül dr. Stefanovics ügyvédet ? Talán bizony azért, mert

pénzügyi szaktekintély ? Hát nem tisztán politikai jelen
ség az, a mikor a tót túlzók egyik agilis emberét a 
tótok Mekkájába Turócz-Szent-Mártonba akarják letele
píteni, akinek feladata denno talán az is, hogy az öre
gedő dr. Mudrony Pál -helyett a párt vezetője legyen ? 
De még tovább is megy a E. N .! Példákon mutatja be, 
hogy hová vozot az, ha a pénzintézetek vezetése poli
tikai szempontokból történik. Elrettentő például állítja 
elénk a prágai Sv. Vaclavskát meg a sziléziai Kata- 
rinkát!

Hát mi is azt mondjuk, hogy nekünk teljesen 
mindegy hogy x. vagy y. lesz-e a Tátra vezérigazga
tója. Azt azonban somiipképen som vagyunk hajlandók 
megérteni, hogy miért kelljen erre az állásra Stefano
vics ügyvédet megválasztani, a ki annyit ért a Tátra 
ügyéhez, mint a hajdú a  haraugüntéshez.

* *
Ebben a tárgyban a E .,N. a múlt napokban egy 

nyilatkozatot tett közé. Erre nuyd legközelebb reflektálunk

F e l v i d é k i  H í r a d ó

Grlitiwuld Béla.
Azon alkalomból, jiogy a F. M. K. E. vezetősége 

felhívást intézet a hazafias polgársághoz, hogy Grünwald 
Bélának, aki heves és eredményes harezot folytatott a 
Felvidék separatistikué eszmék és törekvések ellen, a 
„Eud. Nov.* czimü cséh-tót, vagy tót-cseh lap „Triumf 
krivdy* (A . . . . győzelme) cziin alatt ezoket Írja valaki, 
aki Rinaldini-nak Írja alá magát, amely név igazán jól 
van megválasztva, ha valaki a holtak becsületét, emlé
kezetét gyalázza, megrabolja, amely rablás a legiszo- 
nyübbak egyike, amire a megtévedt emberi lélek képes. 
A czikkely ekképen szól:

A Jogtalanság dicsőítése. (Triumf krivdy.)
Éppen 12 esztendeje annak, a mint lejátszó

dott a zólyotnmegyci hős — Grünwald Béla szabad 
életének utolsó jelenete a zavaros Szajna partján. 
Ólomgolyótól átfúrt testét elnyelte a párisi Szajná
nak iszapos árja, a mely ez alkalommal bizonyára 
nem első Ízben fogadott piszkos ölébe világjáró 
kalandort. Hogy a világváros területén rohan, sokan 
már odáig is lopódzkodlak a vizéhez, hogy az éle
tükben elkövetett erőszakosságok lánczolatát kiegé
szítsék az utolsó lánczszemmel: a saját életén ön
kezűleg elkövetett erőszakkal. Kettős halállal halt. 
Még az utolsó tettét is ama bűnös megátalkodoU- 
ságával kövotle el, a mely jellemezte az egész 
életét. Azért ne csodáljuk, hogy golyót is, vizet is 
választott. Követelte ezt magán és politikai tettei
nek logikus folyamata. —■ Ezen megátalkodott ön
gyilkosnak készül most a szeleburdiságokra és ha
zafias áldomásokra mindenkor szívesen kész s mi
nekünk : tótoknak nagyon dicsérctreméltóan isme
retes Fcmkc-szobrot állítani. Ezen dicséretes 
igyekezetének megvalósításához azonban mindenek 
előtt szüksége van v— pénzre, a mely pedig ily 
nemes czél kedvéért bizony nem fog sem az égből 
potyogni, sem pedig — lyukas hidon nem lesz fel
található. Kénytelen tehát azt megfelelő módon 
ama urak zsebéből kicsalni, a kik Grünwaldban 
bálványukat fellelik. Hogy azonban ez nem a leg
könnyebb feladat, bizonyítja azt a Femke néni 
átirata, a melyet e napokban valamennyi választ
mányához, felsömagyarországi megyéhez és járás
hoz, egyéb „közművelődési" egyesülethez és tag
jaihoz intézett. Ezen irodalmi salakban azt mondja, 
hogy a hatvanas években a tót nemzetiségi törek
véseket — a melyeket pedig minden magyar ha
zafi feltétlenül pokolra Ítélni köteles — ideiglenes 
siker koronázta, a midőn a tótoknak a Maticza. 
gimnázium, tanítóképző és egyéb intézetek ensredé- 
lycztettek, s a melyok dicső emlékű püspökünkkel 
Moyses Istvánnal éléty.a, magyar, áJJaiqegységé.t 
aláaknázták. Óriás( volt a veszély. Az egész Ma
gyarországot már-már elnyelte volna a tót torok, a 
midőn a tizenkettedik órában előtűnik a felszaba
dító, a ki senki más, mint — Grünwald Béla úr — 
Ö az, ö hazafiul lámpásával világosságot vetett a 
pánszlávok űzőiméire, ő rámutatott az d jós ujjával 
ama hydrára, a melyet agyonkinozni és máglyára 
vetni kell. Az ő elévülhetlen érdeme, hogy bezár
ták a pánszlávizmus összes fészkeit: a Maticzát, az 
iskolákat, s hogy az előbbi nagy birtokát elkoboz
ták. Szóval és tollal harczolt hevesen és rettenthe- 
tetlcnül a hazaárulás ellen, a miért kell, hogy há
lával tartozzék neki minden bű magyar s z ív , s  

ezért szobra felállítására hozott anyagi áldozatok 
egyike nem lehet soha eléggé nagy.

A midőn pedig Thuróczy, Gyürky. Janits és 
Clair urak magukat a világ előtt ekként kilamen

tálták, az iratkára aláírtak nevoiket s okos fejecs
kéiket, íróasztalukra könyökölve, tonyorükro temet
ték várva özönét ama anyagi áldozatoknak, melye
ket az átiratok által meghatott közönségnek 
hoznia kell.

Már magam is könnyekig voltam meghatva, 
a midőn olvastam, mi minden fenyegette pusztulás
sal a magyarságot, s már-már erszényem után nyúl
tam, hogy legalább némi nikel-adománynyal hozzá
járuljak a vállalathoz s jutalmazzam a nagy Grün- 
vald sanyarú életét. — Szándékom és a tett közé 
azonban észrevétlenül a tót iskolák romiad ványai, 
a börtönöknek eltorzított Maticza, a szegény lót 
árvák, s a „közművelődési egyosületisták* állal 
elcsigázott jó tót ember alakja és — beszorítottam 
markomat.

Jogtalanság dicsőítése — — —. Egész élete 
pusztításból állott: dühében szétrombolta a közlisz.- 
telt tót' férfiak' "által a kiúszott "tót szellemi’ meze 
megtermékenyítésére irányzott kis kultuésratornákat, 
és aztán élt.

És most szobrot: márvány vagy bronz. O ! 
tompora — —. De hát tőgyetek, a mit tudtok, s 
a meddig bírjátok ! Az Isten malmai lassan, de 
biztosan őrölnek. — Fog ugyan a szobra itt állani 
a mi földünkön, de nem örök buzditásúl, humánus, 
magasztos, kulturális és hazafias tettekhez, de mint 
kemény és fenyegető felkiáltójel a — mégis nálá
nál sokkal jobb emberok tömegében, a moly a 
maga némaságában kiabálni fogja a világnak: mi
lyennek nem szabad lennie annak, a ki a nép em
lékében, mint a férfias tisztesség és méltóság minta
képe — élni akar. Rinaldini.

íme igy ir azon veszedelmes irányt képviselő 
egyik lap Grünwald Béláról, akinek a magyarság szobrot 
emelni készül, amely iránynak hívei nagy Ibimén a 
magyarok testvéreinek, jó hazafiaknak hirdetik magukat, 
a pánszlávizmus ellen kézzel-lábbal tiltakoznak, már t. i. 
ha a kapeza szorul, ha a kir. ügyész a megbüntetésüket, 
kéri viselt dolgaikért.

Mit vétett hát a tótoknak Grünwald Béla? Micsoda 
fogyatkozásai bűnei voltak neki, hogy bármely tót firkász 
igy merhet róla Írni? A csak valamelyest is czivilizált, 
emberein, gondolkodó társadalomban a holtakat, azoknak 
emlékét, ha már kegyelettel nem beszélhetnek róluk, 
hat legalább nem bántják, hisz már a rómaiak is azt 
tartották, hogy'„dó mortuiS nisi bonc,* s ez a tót sajtó
termék épp azt az embert választja ki magának rágal
mainak, piszkolódásainak czélpontjául, akit a magyar 
nemzet, vagy legalább annak igon tekintélyes része, 
jelesei közé sorol, akinek emlékét szoborral megtisztelni 
készül! Ugyanez a hang nz, amely Kossuth Eajost 
is gyalázta s mindenkit gyaláz, aki igaz fia ennek a 
hazának!

Mit vétett Grünwald a tótoknak? Semmit! Mert 
hisz nem a tótok, hanem azon hazafias kötelmeikről 
mégfeledkezett gonosz lelkű és veszedelmes izgatok és 
lázilók ellen küzdött ö, akik magukat a tót nép veze
tőiül feltolva, ezt a magyar nemzet, a magyar haza el
lenségévé tenni óhajtották. A tót soparatismus. a tót 
partikularitmus, a pánszlávismus áramlatai ellen küzdött 
ö lelke egész hevével, elméje minden meggyőződésével, 
akarata egész szívósságával. Ezen veszedelmes irányok 
melegágyainak, aMaticzának, atót középiskoláknak a meg
szüntetését sürgette ő, amiket a tót izgalók nem azért 
siratnak ma, mivel a tót ncp művelődése szenvedett meg- 
szünttetcsük által, hanem mivel azon legfőbb eszközök
től foszttatlak meg, amiknek segítségével gonosz tervei
ket végrehajltatni remélték. S az oly emberek és intéz
mények ellen folytatott harezot, amely egyének és intéz
mények a haza. a nemzet ellen áskálódnak, csak nemes 
és a legszentebb eszmékért bővülni tudó ember folytat
hat oly bátorsággal, oly kitartással, mint azt Grünwald 
Béla részben épp a tótok érdekében is végigkttzdötto; 
aki tehát azt állítja mii/ hogjr'&rünwald Béla a tót. nép" 
ellensége volt s annak vesztére tört, az — rágalmaz.

Es miféle fogyatkozásai, hibái, bűnei yoltak Grün
wald Bélának, mint embernek, amik öt a tót lap véle
ménye szerint a szoborra érdemetlonné teszik ?

Kétségtelen, hogy voltak hibái, nagy hibái talán, 
mert hisz régi igazság, hogy a hol sok a fény, ott sok 
az árnyék is. Grünwald Béla akinek az volt egyik nagy 
szerencsétlensége, hogy nagyúri kedvteléseihez nem 
voltak meg a megkivántató anyagiak is egyúttal, ta'án 
nem felelt meg sem életével, sóin halálával a szigorú 
erkölcs kívánalmainak, ámde ilyen emberekre a külön
ben szívtelen és kegyetlen társadalom nem azt szokta 
mondani, hogy bűnösek, elvetemültek, hanem azt, hogy 
szerencsétlenek. Grünwald Béla azzal a kétszeres halál 
tusával, amelyet ott, a távol idegenben, a Szajna part
ján, végigvívott, expiálta tévedéseit, vétkeit bűneit, ha
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voltak, mert drágábban, mint életével, a rablógyilkos 
sem fizethet s Grltuwald Béla nem volt gonosztevő, csak 
szerencsétlen. Ez az igazság!

S ha ez az igazság, akkor Grltnwald Béla igenis 
rászolgált arra a szoborra, amelyet neki Bcszterczobá- 
nyán állítanak. Amaz oxpiátió után előttünk nem áll 
többé a tévelygő, hanem az egy magasztos, hazafias 
eszméért harczoló Grltnwald Bélának, tehát egy kiváló 
jelesünknek a képe és emlékezete, akinek igenis szobrot 
kell állítani ott, a beszterczebányai püspöki aula lég* 
közelében, mint szembetűnő mementot, hogy abban az 
aulában már nem lakhatnak, kormányozhatnak Moyses- 
félo gondolkodású és érzelmű egyházfők, mert amint 
Magyarország mostani herczegprimása, Vaszary Kolos 
csak azért fogadta el a legfőbb egyházi méltóságot eb
ben az országban, mivel e méltóságban intenzivebb 
szolgálatokat tehet a magyar hazafias ügynek, éppúgy 
követelni fogja a magyar nemzet most és mindenkoron, 
hogy magyarországi püspök csak, magyar érzelmű lehessen 
és hogy mindenki, aki e hazában lakik, e nemzethez 
ragaszkodjék.

MagyarszinészetTurúcz-Szt.-Mártonban.
Szombaton május hó 2-án Zicrcr jóhirü operetteje 

a Svihdkok került színre. A két főszerepben Szalay és 
Remete arattak nagy sikert. Remetének különösen jó es
téje. volt. Végh Giza sikkes tánczát s kedves énekét 
többször megismételtette a közönség. Szabadot tót dialek
tusban beszélő hivatalszolgája állandó derültséget okozott.

Vasárnap délután a Peleskei notórius került szilire, 
— meglehetős rossz előadásban. Este az Édes népszín
műben egy uj oldalról mutatkozott be Szalay és Végh, 
s mindkettő fényes tehetségének újabb bizonyítékát 
adta. Szépen énekelt Papp. Kár, hogy a Délibáb ez. 
terczett nem sikerült. Szabados komoly szerepében oly 
tökéletes volt, hogy szinte nem is ismertünk rá kedvelt 
komikusunkra.

Hétfőn a Három testőrben Remete mutatta be leg
tökéletesebb alakítását. Csiszémé finom elcgantiával já t
szotta el kis szerepét, Csiszár Sárika, kinek ez volt első 
nagyobb fellépése szerepét kodvesen elcsevegte. Szaba
dostól többet vártunk volna Pollacsek szerepében. Papp 
úgy látszik nem tudja szögletes mozdulatait levetni. 
Kiss Miklósnak szép jövőt jósolunk. Jenöfy jó volt csak 
szerepét nem tudta.

Kedden Végh Gizella jutalomjátékául a Kis szőke- 
tény operette került színre. Azt hisszük, Végh Gizellát 
nem szükséges bővebben kidicsérni, csak annyit jegy- 
zünk itt meg, hogy a  fiatal, úgyszólván kezdő művésznő 
nagy tehetségének szűk ez a mi kis színpadunk. S 
bátran jósolhatunk neki nagy carriert. Szívből sajnáljuk, 
hogy az utolsó felvonásban oly kellemetlen baleset érte, 
a mely miatt két igen szép tánczát kellett elhagynia. 
A közönség elismerésének szűnni nem akaró tapsokban 
adott kifejezést. Szalay r kedtsége daczára szépen éne
kelt, Szabados, Remete s Jenöfy igen jót egészilotték ki 
az ensemblet.

Szerdán Kurucz Feja Dávidban Csiszémé^ egy uj 
babér levelet szerzett művészi koszorújába. Sikerült föl- 
ébrészteni a legnagyobb utálatot. Káskyné iránt, s ezzel 
teljesen elérte czélját. Igen kedvesen játszott Cziszér 
Sárika s Szelényi Ilonka is. Kitűnő volt Halmay Feja-ja. 
Remete nem volt oly jó, mint tőle azt vártuk volna. 
Meg kell itt említenünk Herczeget is. ki szintén sokra 
viheti. Jenöfy még a rendesnél is rosszabbul tudta sze
repét, s ennélfogva nem is tudta érvényre juttatni.

Csütörtökön Szabados jutalomjátékául a már itt 
ismert Arany Kakas került színre, s a közönség bőven 
kimutatta a kedvelt fiatal komikus iránt szeretetét. 
Emelték az előadást Szalay és Remete kedves szerepeik
ben. Jók voltak Csiszár Sárika és Jenöfy is. Igen jó 
alakítást mutatott be Herczeg.

Pénteken az „Egy görbe napu meglehetősen kur
tított kiadásban került színre. (Általában több darabban 
— néha az értelem rovására menő — kurtításokat, tör
léseket s a hiányzó személyek egyszerű kivégzését ta
pasztaltuk.) Minden szereplő kitett magáért. Sok volt a 
taps. is. Különösen Szalay kapott sok tapsot szép éne
kéért. a karmester s a zenekar az egész idény alatt 
praecis és fegyelmezett játékával megérdemelte a kö
zönség teljes elismerését.

A társulat kedden tartja utolsó előadását, s midőn 
búcsút mondunk minden tagjának, egyszersmind bizto
sítjuk, liogv örömmel várjuk a jövő évi viszontlátást.—

fí. D.

A jövő hét műsora. Hétfő „A bolond** operotte. 
Kedden „Otthon."

H Í R E I N K .
— A Tátra bank nj elnöke. Justh Forencz orsz. 

képviselő f. iió 5-én délután jelent inog a bank helyi
ségében, a mely alkalommal Vanovics tsztmártoni ügy
véd, vezérigazgató helyettos üdvözölte és bemutatta 
neki a bank tisztviselőit.

— Stnbnyafftrdő fellendítése érdekében Braun 
Ármin fttrdőhérlő már eddig is több életro való újítást 
tett. Most azon fáradozik, hogy ezen kiváló gyógyha
tású fürdő részére állandó közönséget biztosítson. E 
végből igen jutányos ajánlatot tett a magyar kir. állam
vasutak igazgatóságának, hogy alkalmazottai részére 
Slubnyafürdöt is vegye igénybe. A mint értesülünk a 
miskolezi üzlotvezotöség részéről már hónapokkal ezelőtt 
járt itt egy bizottság, a mely StubnyafÜrdő viszonyai 
iránt szerzett helyszíni tapasztahitokat és ennek alapján 
tett Vél'eményes jelentést a MÁV.' igazgatóságához. A MÁV. 
igazgatóságának egészségügyi főnöke dr. Csatáry Lajos 
min. tanácsos most személyesen is felkereste Stubnya- 
fürdöt, tájékozódott a fürdő és egyéb viszonyokról, a 
miket összevetve Braun bérlő ajánlatával ezt a kedves 
fürdőnket minden tekintetben alkalmasnak találta arra, 
hogy a Yasuti alkalmazottak a kik liévviz fürdőre van
nak szorulva, jde küldessenek. Csatáry főorvos kedvező 
nyilatkozata biztosításul szolgál arra nézve, hogy ez a 
terv meg is valósul.

— Búosú-flnnepély Szuosányban. Wiener Jakab 
szuesányi igazgató-tanitó 42 évi sikeres munkássága 
után nyugalomba vonulván, f. hó 6-án díszes búcsú- 
ünnepélyt rendezett az izraelita, hitközség, a melyhez 
csatlakoztak a szuesányiak is teljes számban. Délelőtt 
11 órakor kezdődött az ünnepély a szépen feldiszitett 
tanteremben a növendékek énekével. Reichmann Sán
dor bevezető beszédében méltatta Wienernek sikeres 
munkásságát, majd Berecz Gyula kir. tanfelügyelő em
lékezett meg róla, mint a valódi tanítónak mintaképé
ről, a ki hosszas szolgálata alatt lankadatlanul buzga
lommal és valódi hazafias szellemben nevelt föl három 
nemzedéket. Egyben közölte a búcsúzéval, hogy Wlas- 
sics Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
megbízta, hogy nevében hosszas és kiválóan sikeres 
munkásságáért köszönetét és teljes elismerését nyilvá
nítsa. Dr. Haaz Simon az iskolaszék nevében mondott 
köszönetét kitartó fáradozásairól, a melylyel a szuesányi 
iskolát az egész Felvidéken ismertté és keresetté tette. 
Rosenzweig Arnold a kartársak nevében búcsúzott me
leg szavakkal, majd a növendékek képviselője adott 
kifejezést az iránta érzett szerctctüknek és hálájuknak, 
díszes csokrot nyújtva át az Unnepeltnek. Wiener Jakab 
meghatoítan köszönte meg az ovatiót. Szavai mély ha
tást gyakoroltak s nem volt ott senki, a kinek köny ne 
csillogott volna szemében, búcsúzni látva azt az iskolától, 
a ki egész életét az iskolának szentelte. Az ünnepély 
után közös ebédre gyűltek egybe a nagy számban össze- 
sereglett vendégek, a kik között ott láttuk Beniczky 
Kálmánt Turóczmegye alispánját, a szuesányi intelligen- 
tiát teljes számban, a tanítványok közül többeket, az 
ünnepelt kartársait a vármegyo minden részéből. A köz
ebéden, a mely a legkedélyesebb hangulatban folyt le 
számos fel köszöntőben éltették az ünnepelt igazgató- 
tanítót. Tanítványai és barátai részéről számtalan levél 
és távirat érkezett, a melynek egy részét fel is olvas
ták. Este Wiener Jakab tiszteletére fáklyás menetei 
rendeztek, a mely alkalommal ismételten ünnoplés tárgya 
volt a búcsúzó tanférfiu.

— A kiloslnylek Javára, a kik közül a nemré
gen ott dúlt tűzvész alkalmával sokan teljesen tönkre 
mentek, könyöradoinányokat gyűjtöttek a megye terü
letén. Mint értesülünk ennek a gyűjtésnek összege már 
is meghaladja az 1500 koronát, a szétosztás iránt leg
közelebb megtörténik a kellő intézkedés.

— P. M. K E A Felvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület igazgató választmánya Nyitván, 1908. évi 
május hó ll-én, délután 4 órakor, a vármegyeház 
nagytermében ülést tart. Tárgysorozat: I. József Főlier- 
czeg ö Császári és Királyi Fenségének, az egyesület 
védnökének üdvözlése. II Az elnökség időszaki jelen
tése. (1. Halálozások. 2. Uj tagok. 3. Törlések. 4. a z  

egyesület pénzügyei. 5. Az Unió-gyufagyár ügye. 6. Az 
egyesület rendkívüli jövedelmei. 7. A F. M. K. E. köz
gyűlése. 8. A zsolnai iparkiállitás. 9. Az elnökség intéz
kedései. 10. Az E. M. K. E. indítványa a magys r ipar 
ügyében. 11. A F. M. K. E. népkönyvo. 12. A F. M. 
K. E. vármegyei választmányai. 13. A Sombery-Ugy. 
14. A F. M. K. E. népkönyvtárai. 15. A F. M. K. E. 
ügykezelési, fegyelmi és pénzkezelési szabályzata. 16. 
A F. M. K. E. daloskörük alapszabályai.) III. Esetleges 
kérvényok és indítványok.

•  — A tótprónal körorvosi állás betöltésére pályá
zatot hirdetett a mosócz—zniói járás főszolgubirája. A 
pályázat azonban teljesen eredménytelen maradt és igy 
az évekig üresen álló állást még most sem lőhetett be
tölteni. Uj pályázatot tettek tehát közzé, a molynok 
határideje o hónap végén jár le.

— Esküdt bírák- Beszterczebányai tudósítónk 
Írja, hogy Turóczvármegyéből Dávid János várnagy és 
Schultz Ferencz Gábor polgári iskolai tanár hivatnak 
be az esküdt bíróságba.

— Elismerés és jutalmazás. A közoktatásügyi 
m. kir. miniszter Ilgó László folkusfalvi állami iskolai 
tanítónak, a ki obben a megyében az első ifjúsági egye
sületet szervezte, ezen irányban kifejtett fáradozásáért 
elismerését nyilvánította, egyben részére 100 korona ju 
talmat adományozott.

— Jutalomjáték- Hétfőn f. hó ll-én tartja ju ta
lomjátékát színtársulatunk kedvelt primadonnája Szalay 
Vilma, mely alkalommal az „Eleven ördögu Konti József 
remek zenéjü operottje kerlb színre. Szalay sok élveze
tes estét szerzett közönségüukuek itt léte alatt, ép ezért 
melegen ajánljuk öt a szinpártoló közönség szives 
figyelmébe.

— A perpatvar vége. Filip Antal ruttkai lakos 
sok éven át volt alkalmazva a kassa-oderborgi vasút 
ruttkai főműhelyében és csak nemrég lépett nyugdíjba.
A helyett azonban, hogy nyugalmat élvezett volna, örö
kös perpetvarban állott feleségével, a kivel a múlt- szom
baton igen heves összeütközései voltak, sőt mint mond
ják tettlegességre is vetemedtek. Valószínű, hogy en
nek hatása alatt unta meg életét Filip Antal, a ki az 
örökös perpatvart kikerülendő a kamrájába húzódott 
meg, a hol felakasztotta magát. Mire észrevették, már 
meghalt. A kir. járásbíróság azonnal megjelent a tett 
s",''helyén és elrendelte a bonczolást, a mi# kétségtele

nt megállapította, hogy öngyilkosság esete forog fenn.
— Elhagyott öreg honvéd- Sorsai Gleszk Mihály, 

48-as honvéd, a kit az egész vármegyében Mosten Gyócsa 
néven a legkisebb gyermek is ismer, a lognagyobb ol- 
hagyatottságban. betegen tengődik Tót-Prónán. Mint le
velezőnk írja, a szegény honvéd istállókban talál me
nedéket és a jószivü emberek adnak neki néha-néha 
egy kis ennivalót, annélkül azonban, hogy ápolásáról 
csak némiképen is gondoskodva lenne. Az egykor deli 
legény most elcsenevészve, a legnyomorultabb helyzet
ben van, a mit tétlenül nézni nem szabad. Úgy tudjuk, 
hogy Turóczvármegye alispánjához jelentés érkezett már 
ebben az ügyben arra nézve, hogy ez a szegény em
ber, a magyarság ügyének egykori hőse, a megyei kór
házban nyerjen elhelyezést. Ez a legkevesebb a mit 
érette tehetünk.

— A körmöozbányal nő-egyesület f. hó 2-án, a 
Szarvas-szálló nagytermében műkedvelői sziniclüadást 
rendezett, a mely a közönségnek kedves szórakozást 
és az egyesületnek tetemes jövedelmet szerzett. Színre 
került Gerö Károly „Kis madaram** czimü 3 felvonásos 
népszínműve. A főszerepet Risznor Edéné játszotta, a ki 
játékával és művészi énekével egyaránt sok élvezetet 
nyújtott a neki zajosan tapsoló közönségnek; Kerekes 
Kálmánná (özv. Vetési Andrásné) oly otthonos volt a 
színpadon és oly jól alakított,, mint valami hivatásos 
színésznő; Suhayda Károlyné (özv. Cserei Adámné) és 
Schröder Gizella (Stanczi), mint gyakorlott műkedvelők, 
teljesen beleélték magukat szerepükbe s teljes siker 
volt jutalma buzgó törekvésüknek; ifj. Klomm Béláné 
(özv. Matkóczy Pálné) jól megoldotta nehéz feladatát, 
ugyanis öreg asszonyt kellett személyesítenie, a mi nem 
könnyű annak, a ki nőm öreg; Schröder Etelka (Mari) 
és Schwartz Mariska (Torka) kis szerepeiket nagy ked
vességgel adták. Suhayda Károly (Barkóczy) igazi ma
gyar gazdaember volt, Clomont Aladár (Gyuszi) jól meg
alkotta szerepét és jól is énekolt, Riszner Ede (Jani) 
rokonszenves fővárosi asztaloslegény volt, Bátori Ferencz 
(Kiffly) ügyes alakításával nyílt színen is tapsot nyert, 
Bollaagh Aladár (Hccsegén Kristóf), Ruinplor Ernő (Ónodi), 
Kerekes Kálmán (Maczelka), Klemin Rezső (Futó Misi), 
Budinszky Sándor (Fürge), Bada Endre (Dákó), Atnbrózy 
Jenő (Suták), Ritter Sándor (Parasztlegény) és Posch 
Adolf (czigányprimás) szintén derekasan mcgállták he
lyüket. A súgó nehéz és fontos tisztét Kroutler János 
töltötte be buzgón. Rendező Suhayda Károly, az egye
sület titkára volt. A minden tokintotbon sikerült, előadás 
után tánezra perdült a fiatalság, s mulatott kivilágos 
kiviradtig. Le kell rónunk köszönetünkoi a nöcgyesület 
nagy műveltségű s közkedveltségü elnökének, Palkovics 
Einilnénck, a ki nomcsak felvototte e mükodvolöi elő
adás oszinéjét, hanem nagy emberi szeretőire valló mó
don, ő maga osztotta ki a darab szerepeit is, és sokat 
fáradott, hogy az előadás mind erkölcsi, mind anyagi 
tekintetben sikerüljön.

— UJ állami elemi és polgári Iskola. I,iptó-Szt.- 
Miklósról írja lovolezőnk: az állam és a város közt 
már rég óta folynak tárgyalások egy uj állami elemi



F e 1 t i d-ó k i H l  r á  d '6

és polgári iskola felállítása körül A legújabb megálla
podások folytán az alkalmas telek a járásbirósági épü
let mögött iett kiszemelve, ahol néhány évvel ezelőtt 
az iparkiállitás volt. Az egyedüli akadályt most már 
csak az képezi, hogy a város az iskolai telken át sza
bad átjárást akar biztosítani. A legutolsó ülésen el lett 
határozva, ezen kérdést egy kiküldendő bizottság által 
elintéztefni.

Színészet Rózsahegyen. Szabadhegyi Aladár 
a nagyszombati állandó színház társulata tegnap meg
kezdte több előadásra hirdetett játékát. Színre korült 
Guthy Soma és Hegedűs Gyulának dr. Szeleburdi czimü 
vigjátéka. A színház sajnos az első előadás alkalmával 
csak gyéren volt látogatva, a hölgy közönség pedig a 
pikáns jelenetek miatt előadás közben eltávozott.

Tót ripőkség A „L ud. Nov." tegnapelőtti szá
mában ezeket olvastuk. „Emberek szégyen nélkül. Tur.- 
Szt, Mártonból Írják nekünk : Nálunk Mártonban most 
éli dicsősége napjait ama színtársulat, melyet az állam 
fogadott tel, s a melyet a „Femke" is támogat, lio; 
a tót középosztályt magyarosítsa a városokban. — Es 
mi történt ? A helyett, hogy valamennyien megvetéssel 
elfordulj mik ezen éhes színészek- és kancsalszemil, ronda 
színésznőkből álló ellenséges bandától, találkozott közöt
tünk néhány romlott, ember, — mert csak romlottsá
gukban áldozhatják filléreiket gyilkosuknak támogatá
sára — a kik önérzet és szotnérem nélkül tolakodnak 
abba a színházba, hogy ellessék némely megyei urnák 
kegyes pillantását.“ — Reméljük, hogy akad ember 
aki e durva sorokat, amelyekben védtelen nőket tá
mad meg a tót tírkász. illő módon meg fogja torolni 
— de vájjon az állítólag magyar felügyelet és ellenőr
zés alatt álló Tátrabank ama tisztviselőjével, aki cseh 
szolgálatban szegődve ily gyalázatosságokat közöl, 
fog történni? — Úgy értesülünk, hogy llalmay Imre 
színigazgató társulata nötagjai testületének megsértése 
miatt panaszt nyújt be a budapesti sajtótörvényszék k‘ 
ügyészségénél. de vájjon van-e bíróság, amely 
ripőkségneko ezt a fajtáját kellően megtorolni tudná?

A liptói tótok küdarcza Lapunk olvasói még 
emlékeznek arra a  mozgalomra, a melyet dr. Stodola 
Emil és társai indították meg Liptóban arra nézve, 
hogy a vármegyei közgyűléseken a bizottsági tagok tó
tul is beszélhessenek. Ezzel szemben Angyal József 
orsz. képviselő azt az indítványt telte, hogy csak azok 
beszélhessenek tótul, a kik magyarul nem tudnak. A 
mint levelezőnk Írja a belügyminiszter is döntött már 
ebben a kérdésben és kimondotta, hogy a vármegyei 
közgyűléseken csak az beszélhet tótul, a ki magyarul 
általában nem tud. Ezzel a liptói tótok megkapták az 
érdemleges választ, a miből a mi turóezi tótjaink is le
vonhatnák a konzekvencziát és nem kellene bevárniok 
még itt is akad valaki, a ki hasonló indítványt nyújt 
be, a megyei közgyűlésen.

Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
létesítetni, ajánljuk, hogy szerezzék be Maulhner Ödön 
csász. és kir. udvari magkereskedéséből Rudapesten a 
„Sétatéri" vagy a „Margitszigeti" fűmagkeveréket.-Eze
ket már 29 éve szállítja Mauhtner Budapest és a Margit
sziget oly bámulatra méltó cs gyönyörű sétaterei részére

A os. és kir szab. Kassa-Oderbergl vasutakon:
Kassa— Ruttka: Ruttka Kassa:

Szv. i. éjjel 8*50, é. reg. 5 42 i. reg. 4-43, é. d. e. I I •50
Szv. i. reg. 545 , é. d. u. 12*10 i. d. o. 8-53, é. d; u. 3 50
Szv. i. reg. 8-04, é. d. u. 2-03 i. d. u. 4*24, é. éjjel 11-15
Gyv. i. d. u. 1-05, é. este 8-04 i. d. u. 2*81, é. este 8 35

iSzv. i. d. u. 410, é. éjjel 11*16 i. éj jól 10.44, é. reg. 7-20
Június 15-től szept. 15-ig. Június 15-től szept. 15-ig,

Gyv. i. d. e. 11-52, é. d. u. 2-30 i. d. u. 2-09, é. este 8-35 
Kralován— Á rvav ira lja : Árvaváraljá— Králoyán :

Szv. i. reg. 9-35, é. reg. 11-05 i. reg. 7-32, é. d. o. 910
Szv. i.d. o .ll-4 8 ,ó . d.u. 12-58 i. d.u. 12-05, é .d ,u . > 3 5
Szv. i.d . u. 3-03, é. d. u. 4-25 i. d.u. 3-32, é .d .u . 4-42'
Szv. i. d. u. 5*20, é. este 6-54 i. d.u. 5-35, é. este 7-35

Ruttka—Zsolna: Zsolna-

Szerkesztői üzenetek. .------
— Körmöczbánya. Igen lekötelezett szives értesítésével. 

.Még jó ko r érkezett. De ha minden úgy van a m int írja — a 
miben 8 e ni mi okom sem lehet kételkedni — hogyan lehetséges, 
hogy a körmöcziek mégis felülnek az illetőnek. Hiszen ehhez 
nagy vakság k e ll? !  Helybeli. Már megemlékeztünk róla. Igaz 
csak röviden. De majd a nyár folyamán magunk is írunk egy 
tanulmányt erről a kérdésről, a melyhez az adatokat már három 
év óta gyűjtögetjük. —  E. R.. Körmöczbánya. Nagy baj lenne, 
ha a turóezi zsidóság ugv gondolkoznék a m int ön állítja. Nagy 
tévedésben aziránt is, hogy a turóezi szabadelvű párt nem a 
Deák elveinek telelne meg, hanem egy más po lit ika i párttal 
rokonszenveznék. Ezt már az is kizárja, hogy a választóknak 
több mint tele evangelik -s. Különben ha időm engedi, majd 
levélben bővebben. A. G., Budapesten. Szives közreműködé
sét köszönöm. A  nyár folyamán közölhetem.

Fe le lő s sze rkesztő : Herei*-/. S .y ii ln .
Főm unsatárs: I f á n f i  . i á  n o * .

Nyári menetrend 
A magyar királyi államvasntakon:

(Érvényes 1903. évi május I-töl kezdve.)
Budapest -T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton - Budapest:

Szv. i. reg. 6-23, é. reg. 6-50 i. reg. 4-00,
Szv. i. d.u. 12-27, é. d. u. 12-55 i. reg. 7-25,
Gyv. i. d. u. 2-20, é. d. u j 2-45 i. d. u. 1-54,
Szv. i. este 8-30, é. este 8-58 i. reg. 8-15,
Hzvt i. éjjel 11-30, é. éjjel,4  1-57 i. d. u. 3 40,
Szv. — i. este 9-12,

Ruttka:

é. reg. 4-28 
é. reg. 7-56 
é. d. u. 2-19 
é. reg. 8-42 
é. d .u . 4-07 
é. este 9-40

Június 15-töl szept. 15-ig. Június 15-töl szept. 15-ig.
Gyv. i. d. u. 2-40 é .d . u. 3.02 i. d. u. 1*38, é .d . u. 2-00

NYILTTER.*)
Mindazon jó barátaimnak és ismerőseimnek, kiktől" 

nem volt. alkalmain személyesen búcsúzni, ez útonm on
dok Isten hozádot!

Snjó-Szentpéter, 1903. májuS'6.
Hoffmann József.

*) E rovatban közűitekért nem vá Hal felelősséget a szerkesztőség

1684. tk. sz 1903.
Hirdetmény.

dési kedvezménytől is ölesnek; és
4. azok. -kiknek javára tényleg már megszűnt kö

vetelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily be
jegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a 
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék illetve, hogy tör
lési engedély nviivánitása végett a bizottság előtt! je len
jenek inog, mert ellen esetben a ltélyegtnenlosség ked
vezményétől elesnek,

Kir. Járásbíróság mint- tlk-vi hatóság.
Turócz-Szt.-Márton, 4903. évi május hó 2-ián.

KolosJ, kir. allűré

115.. sz. 1903. .. '

Árverési hirdetmény.
Álulií-t bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-Cz. 

102. §-a értelmében ezennel kdiihli'ré teszi, hogy a.tettes 
tsztmártoni k ir .. járásbíróság 1903. évi V. 48. számú 
végzése következtében Dr. Knobol Kornél ügyvéd által 
képviselt- Szombathely városi takarékpénztár javára Pri- 
bócz község elleti 327 kor. s já-. erőjéig foganatosított kté- 
légifési végrehajtás utján lefoglalt és 1000 köt-, becsült 
Walser féle fecskendő teljes felszereléssel - nyilvános 
árverésen eladatnak.

jyioly árverésnek tsztmártoni kir. jhiróságnak V. 
48/2 1903. számit végzése'folytán .327 kor. tökeköve,td;-‘ 
lés, 6°/o kamatai és eddig összesen 69 kor. 40 fillérben 
hiróilag már megállapitott-köHségok erejéig 15-i.bócz köz
ségben leendő eszközlésére 1903. évi május hó 23-ik 
napjának d- 6. 10 órája határidőül kiíüzelik és 'ahhoz' 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel hívsít fiúk üteg; 
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.

Kélt’TsZtmártonbán, 1903. évi április hó 28. napján.
Zathnreozky Jenő,

járásbirósági végrehajtó.

Túrán község telekkönyve, birtokszabályozás követ
keztében az 1869. évi 2579. száínu szabály rendelethez 
képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg mindazon. i»i 
gatlanokra nézve, amelvekre az 1886 : XXIX.. ftz 1889 : 
XXXVIII., és.-az 1891.: XVI,. t. czikkek a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az.'íH92? 
XXIX. t. czikkben szabályozott eljárás, a teld<jcí£}''/Ö-- 
könyvi bejegyzések helyesbbitésével kapcsolatosan-’föga- 
natósittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítése.és ^ 
helyszíni eljárás a nevezett községben 1903. évi JunlüS 

hó 9-én fog kezdődni. ^
Ennélfogva felhivafnak:
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési, tár- 5 

gyaláson személyesen, vagy meghatalmazott által, jelen- ;► 
jenek meg és az új telekkönyvi tervezett ellen netaláni i ^ 
észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő) mert a >  
régi telek könyv végleges átalakítása után a  téves hévé- ^  
zetéshől eredhető kifosrásokal ió hiszemü' harmadik sze-*' /

i y j v  ...j..((., ,,I . . .
Vau szerencsém tisztelettel érte- k - 

siteni, iiogy

fér f i -szabó üzIefemBf
f. évi május hó 4-tűl' a „S p itze r-fó le  
házba“ (sétatérrel szemközt) áthe
lyeztem.

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

Teljes..lisaUtJettrl

S p i t íe r  M ór;
férfi-szabó!'zetéshől eredhető kifogásokai jó hiszemü' harmadik sze

mélyek irányában többé' nem érvényesítheti le;
2. mindazok, akik a telekjegyzökön-yvekben elő- 

forduló bejegyzésekre nézve okadatolt, előterjesztést 
kivannak tenni, hogy a 1 telekkönyvi hatóság kiküldött! 
bizottsága előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárási 
folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket j 
igazoló okiratokat mutassák fel;

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdon-i 
jogot tartanak, de tele'kköny/i bek evezésre alkalmas j 
okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886 : XXIX  |

15 -18. és az 1889: XXX.VI1I. t.-cz. 5. 6. 7. és 
9 §§-ai érteimében szükséges adatokat megszerezni 1 
parkodjanak és azokkal igényeiket a bizottság előli 

igazolják,-avagy oda hassanak, hogy az,átruházó telek
könyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság! 
előtt szóval ismerje el és a .tulajdonjog bekebelezésére 
engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen azj 
utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elenge-

1903. évi 185. szám.

Mindenkinek Ajánlható
a most 40. kiadást ért Dr. Müller. orvosi ta
nácsos müve a

bántott ideg- és
serual-rendszerrol |

valamint annak alapos gyógyításáról.
T ko'rona 20 fillér iiéküldé^c Cllotiéberr 

povfoúiferttbsen- küldi'
Oni't Höber, Brauhséhweig.

Turócz-Szt.-Mártoni m. kir. jár. erdögondnokságtól.

Gyv. i. regg el 7 10 é.d.u. •38 .d .u . 2-54 é. este 915
Szv. i.d. c. 9-35, é. este 7 52 • reg. 8-32 é. este 7-00
Gyv. i d. u 3-30, é. este K •26 • reg. 602 é. d.u. 12-50
Szv. i.d. i 5-20. é. reg. b •02 . este 10-27 é. d. u. 9-45
Vv. éjjel 1 HO. é. d.e. 1 1 41 . d.u. 4-57 é. reg. 5 20

T. Szt -Márton —Ruttka Ruttka—T. Szt. Márton:
Gyv. i.d. ii. 1 -39, é. d. ii. 1 47 . d. ii. 2-45 C. (1. 11. 2-53
Szv. i. este 7-54, é. este s 03 • reg. 8-20 é. reg. 8-30
Gyv. . este 10-27. é. este 10 35 . reg. 552, é. reg. 6-01
Szv. i. reg. 6-02. é. reg. K 13 . este 10-10 é. este 10-23
Vv. i. reg. 7-47. c. reg. 06 _ _  . .
Vv. i.d e. 11 -42, é. reg. 1 53 .d.u. 4-45, é. d. u. 4-56

Budapest ny. Zsolna: Zsolna—Budapest
Gyv. i. reg. 7-20. é. d.u 1 33 ■íii'í 3-45 é. reg. 9-40
Szv. . reg. 9 25, *. este 8 35 i reg. 7-00, é. este 5" 55
Gyv. 6-15. • éjjel 13 d ii. 312 é. este 9 45
Szv. este 0-30. reg. H 50 i este 9-25. é. reg. 6 25

Zsolna Pozsony: Pozsony Zsolna:
Gyv. . d. il. 3-12, é. este 7 20 i reg. 949. é. d. u. 1-33
Szv. . reg. 7-00. . d . ... 1-23 i este 6-50, i;. éjjel 243
Szv. .d .u . 3.38. -• éjjel 1 20 i reg. 6-00. é. d. u. 250
Szv. • éjjel 9-25, ‘•éjjel 3 31 d . ii. 1-24, é. este 8-35
Szv. — — — — i éjjel 1-45, é. reg. 8-03

Faárverési hirdetmény,.
A következő erdőbirtokosok faanyaga kerül zárt Írásbeli versenytárgyalással egybekötött nyilvános árve

rés utján eladás alá:
1. Csremosnó v. úrb. 1903. évi vágás

„ széldöntés
2. Háj v. úrb. 4903. évi vágás 110
3. Nedozor „ „ „ „ „ 27
4. Szklabina „ „ „ „ „ 380
5. Ivánkófalvi ág. egyh-.rendk. haszn. 310

23 db. rúdfa, 275 db. lúc. és jég. f. fatörzs 285 in8 
30 * -» 208 „ „ „ „ „ „ 157 „

, 495 „ „ „ „ „ „ • 316 „
, 255 „ „ „■ „ „ „ 100 „
. 1323 „ „ „ „ „ „ 1015 „
, 1673 .................... „ „ 1587 „

2068'6 k. tőértékben 
, 952-0 „
1936:0 „
493-8 „

5353 0 „
10639-5 „

összesen: 880 „ „ 4229 „ „ „ „ „ „ 3460 m8 ; 21442 9 „
Az árverés a turóc-szent-mártoni m. k járási erdőgondnokság hivatalos helyiségében 1903. évi május 

hó 18-án délelőtti 9 órakor, a kezelő kir. erdőtiszt és az erdőbirtokosok megbízottjai jelenlétében fog meg
tartani. Venni szándékozók ezert faárveréshez azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a sajáfkeztileg irt zárt 
Írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10"/„-a óvadékképen készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
csatolandó, az ajánlattevő neve, lakása és utolsó postája, valamint a felajánlott vételár számokkal és betűkkel 
érthetően és olvashatóan kiírandó, az árverést vezető megbízott kezeihez nyújtsák be. A zárt Írásbeli aján
latokban — melyek csak az árverés me.kezdéseig nyújthatók be — kijelentendő, hogy az ajánlattevő az 
árverési feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti. Később érkezett, valamint pót- és utóajántatok és oly Írás
beli ajánlatok, a melyek ivenként 1 kor. bélyeggel ellátva nincsenek, s ezen hirdetményben jelzett feltételektől 
eltérnek, figyelembe vétetni nem fognak. — Árverési feltételek az alólirt kir. erdőgondnokság hivatalos helyi
ségében a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Turócz-Szent-Mártonban, 1903. évi április hó 30-an.
A m. kir. já r . e rd őgondnokság .



F e l v i d é k i  H í r a d ó ,

Szerencse óra.
Azt asorsjegyszámot rendelje meg levői izölap által, mely ama 
óra mellett van feltüntetve, amely időben ezen hirdetést olvassa.

Az óra belsejében föltüntetett szerencseszámok kizárólag

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

Budapest, Andrássy-ut 79. szám. 
Húzás május lió 22-én és 23-án.

Az l-ső osztályú sorsjegyek á ra i:
'/« 1 50:K. >/* 3 .-  E. ‘/i 6.— K. Vi 12 - K.

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

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

A Rlchter-féle

LINIMENTUM CAPS. C01P.
H o rg o n y -P a lit -E x p e lle r  »

egy régi kipróbált háziszer, * mely már több mint 1 
33 év óta megbízható bedöraeöléefil alkalmai tátik ] 
Muftijáéi, etizill és aifMÉMiál. 1
In tés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor j 
mmammi óvatosak legyünk és oeakk eredeti üvegeket | 
dobozokban a Jsrgoj" védjegygyei és a„liíUir“ czóg- | 
jegyaéasel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. * 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél I 
Budapesten.

H io n ter  F, A  J .  és társa,,
?3ász. ée k ir , udvari ezállitók.

. . , - _ Rudolntndt.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség 
szives tudomására hozni, hogy Turócz-Szent- 
Mártonban, a vasúti állomással szemben levő, 
nyári mulatságokra alkalmas

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

és Schónaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián,

f. évi május hó 10-én (rósz időjárás esetén 
17-én) Csonka zenéje mellett

megnyitom.
ízléses ételekkel és italokkal, frissen csa

polt sörrel, mindig szolgálhatok.
Szives látogatást kér tisztelettel

Slmko György, vendéglős

jH irdotéseket 
jutányos áronj 

elfogad 
lapunk

iadóhivatala,

Mészáros Miklós
a magyar kir. szabadalmazott osztálysorsjáték föárusitója

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

beszerzését eredeti árakban:
Vb V* Vb l/*

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

Húzás már május hó 22 és 23-án.

Egyedül valódi angol

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

Az üvegek felszereóse a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. — 1. A tüdő

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor
görcsöt, kólikát és szakgatá8okat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést. 6. 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 serire, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szagga
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 

kp rónáért hozatni. Bosznia és Herczegovinába 4 kor. 60 fillér. Ke- 
vcescbb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo*

Alléin ecüterBalsam
III ÍV WltllU|lh‘ l»#lll 

<11
A. Thlitflf la Pripidl

tn Mimii.luiitm*.

z&sa vagy lefizetése mllett.

M l P r t  ^ 7 P flV P H  in*kor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
IVIICI l  oZ-CUVCU .  tása van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá- 
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi 
centifolia-kenöcsét

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésében 
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kcnöcs használatik, a gyermekágyasok mellbajainál, 
a tejelválasztás akadályainál, mellkeményedésnél, vörhenynél, 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 üveg- 
é8 faszilánk, homok, dara, tövis stb.; mindenféle daganat, kinövés, karbunkulus, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, cgett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fülbajt 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 biVonyitvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a czég: ^urangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada'' beégetve 
legyen.

E két gyógyercjébcn felülmulhatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a hideg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
vagy efféle sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekért csak 
lekteljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és czimezni:
Tbiery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Rohitsoh Sauerbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten: Török J. gyógyszerész, Zágrábban: Mittebach J. és Bécsben 
Brady C. gyógyszerésznél. Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.
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F e l v i d é k i  H í r a d ó

Vizsgalapok
kiváló finom papiroson, jutányos áron 

szerezhető be
M o s k ó c z i  F e r e n c z n é

könyvkereskedésében Turócz-Szt.-Mártonban.

Déli Jég- és Viszont!)iztositó- 
Társaság

in a g y ii 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 “ h á z á b a n

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

E társasa*;, mely a cs. és kir. szab. „Adriai biz- 
tositő-1ársulat*‘ 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 felmerülő 
károk a leggyorsabban és legpontosabban téríttetnek 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: KRCSMÉRI MILOS.

Érez és fakoporsó
sirboszorti

s minden egyéb temetkezési 
csikk

jutányos áron beszerezhető 
BINDFELD Á R U N

dlvatáruházában Turócz-Szent-Márton.

a r a

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

labdacsok háziszeriil ajánltattak minden oly bajoknál, melyek a rossz emésztésből és székrekedésből erednek, mint epe-zavarok, inajbajok. kolika. vértolulásod, aranyér, beltetlenseg 
betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknál fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység s abból eredő bajoknál is, így sapkornal, idegességből szármázó fejfájásoknál stb. Ezen 

hogy a legcsekélyebb fájdalmat sem okozzák és ennek folytán még a leggyengébb egyének, de meg gyermekek áltál is bevelmiuk. 
sakis a Pserhofer J.-fóie az „Arany birodalmi almához" czimzeti gyógyszertárban Becsben l„ Singerstrasse 15. sz. a. készíttetnék valódi minőségben 
>z ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartalmaztatik 1 fit 05 krba kerül. Az összeg előzetes beküldésénél bérmentcs küldéssel együtt I 
<r., 3 csomag 3 frt 35 kr., 4 csomag 4 fit 40 kr., 5 csomag 5 trt 20 kr. és lu csomag 9 Irt 20 krba kerül.
tkeztében ezen labdacsok a legkülönfélébb nevek és alakok alatt mánoztatnak : ennek következtében kéretik csakis Pserhofer .). féle vértiszitó-

által ezen labd:
s  hasonló betegségeknél. Vértisztitó tulajdonságuknáí fogva kitűnő hatással vannak vérszegénység 
vértisztitó lapdacsok oly könnyen hatnak, hogy a legcsekélyebb fájdalmat sem okozzák és ennek folytán

Ezen vértisztitó labdacsok csakis “ ................. * "  J ' ' —: “  ~"A’
s egy 15 szem labdacsot tartalmazó doboz 
csomag I frt 25 kr., 2 csomag 2 frt 30 kr.

• NB. Nagy elterjedésük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb----- -----  . . . .  . . . . . .  .
labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyek használati utasítása a Pserhofer .1. névaláírással, teketc színben es minden egyes doboz fedele ugyanazon állá 
irőaa-ii vörös sziliben van ellátva. .

‘ ígnebezebb betegségek után egészségük visszanyerése folytan hozz; 
használta, megvagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani.

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

Tisztelt Pserhofer ur! Köln, 1883. ópril hó 30-án.
Legyen oly szives és küldjön nekem ismét 5 tekercset az ön fölUlimilhatatlan vértisztitó labdacsaiból 

utánvétellel. Fogadja ez utón is a legmélyebb köszönetéinél labdacsai csodahatásáéit. Maradok teljes tisztelettel
Pawlistik Ferencz, Köln, Lindenthal. 

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

gvermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni és bizonyára
' " ' '  volnék, ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna .......  * - “

• Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok e ...........

záiik intéztek, ezen helyen

holtak köz
ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem 
másoknak is egészségük visszanyeréséie segítségül szolgáltak.

Mélyen tisztelt ur!
A legforróbb köszönetéinél mondom ezennel önnek GO éves nagynénim nevében. Az illető 5 éven át szen

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

Kmficz Teréz. 
Bécs-Ujhely, 1887. nov. 9-én.

Tekintetes ur I
Alulírott ismételten kér 4 csomagot a 

tóm legnagyobb elismerésemet kifejezni ezi 
szenvedőknek legmelegebben fogom njánlar

Eiclicngraberamt, Gíölil melleit, 1893. márcz. 27-én

a valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulasztha- 
lahdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a  | 

í hálairatom tetszés szerinti használására ezennel felhatalmazom, j 
Teljes tisztelettel Halni Ignácz. 

Gótsclidorf, Kolbach mellett. Szilézia, 188G. oki. 8-án.
T. u r ! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 0  dobozzal küldeni szíveskedjék 

Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajból, mely engem öt éven át gyötört 
megszabadultam Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetéinél kifejezem, 
vagyok tisztelettel. • Zwickl Anna.

Bernhardi alpesi fii liquer, Bernhard W. 0.-tól Brogenzben, egész üveg 2 frt fiU kr.. fél üveg 
1 frt kr., negyed üveg 70 kr.

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

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

biztosabb szer elismerve. I köcsög 4o kr. Bérmentve (55 kr.
..Stoll" féle Kolapraeparatumok, kitűnő szer gyomor és bélbetegségcknél.
Kola-elixir vagy bor, 1 liter 3 frt., fél liter 1 frt <50 kr., negyed liter 85 kr.
Golyva balzsam. Pserhofer J.-tül kitűnő szer golyva ellen, egy üveg 40 kr., bérmentve 65 kr.
Élet-esszenczia, iprágai csöjipek , Pserhofer J.-töl, megrontott gyomor, rossz emésztés és 

mindennemű altesti bajok ellen kitűnő háziszer, 1 üveg 22 kr., 12 üveg 2 frt.
Utifőnedv. Pserhofer .1. töl, egy ált. ismert kitűnő háziszer hurut, i ekedtség görcsös köhö

gés stb. ellen. I ilvegecske 50 kr., 2 üveg bérmentve 1 frt 50 kr.

P S e R H O F G R  J.

Tannochinin hajkenöcs, Pserhofei J.-töl. Evek bosszú sora óta valain-nnyi hajnövesztő szer 
közt orvosok által a legjobbnak elismerve. Egy elegáns nagy szelenczével 2 frt. 

Általános tapasz, Steubcl tanártól. Ütés és szúrás állal okozott sebeknél, mérges dagana
toknál, ujjkukacz, sebes, vagy gyulladt mell vágy más ily bajoknál, mint kitűnő 
szer lön kipróbálva, 1 tégely 50 kr. Bérmentve 75 kr.

Általános tisztitó só, Bullricli A. VV.-töl. Kitűnő háziszer a rossz emésztés minden követ
kezményeinél u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyOinorhév, aranyér, dugulás, 
stb. ellen. 1 esomag ára 1 frt.

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

ha a pénzösszeg előre bckiildetik: nagyobb megrendelések utánvéttől 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 blintettetlk.

yvjóqvjszerész „zum  cjoldenen ^e ichsupfel4*
WI6 N, I., Sincjerstrasse  15.

Kiadótulajdonos özv. Moskóczi Ferenczné. Nyom. a turóczszont mártó ni magyar nyomdában. - Moskóczi E .-né*
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