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E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre ...................................................................8 kor.
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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 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Rákóczy.
Szobrot emel a hálás utókor nagyjainak, 

a nemzeti géniusz kiváló férfiainak, szobrot, 
századok viharaival daczoló érczből, hogy a 
késő nemzedékek leikéből ki ne vesszen az 
emlékezet kegyeletes erénye.

Olvasom a magyar főiskolai ifjúság szó
zatát a nemzethes Rákóczyról. És a mint ol
vasom, elmereng emlékezetein, vissza szállók 
szárnyain hősidök ábrándszép világába, meg
gy ujto ni az emlékezés lobogó szövétnekét és 
annak ragyogó fénye mellett tisztelem, imádom 
Rákóczy örökké ragyogó nagy emlékét.

Ott látom őt magasztos hivatásának fára
dalmaiban, látom a nagy eseményeket életre 
kelni működése nyomán, ott látom őt a harczi 
élet csodás hullámzásában, és szivem néma 
bámulattal eltelve tekint fel a törhetlen lel
kesedés, a rajongó hazaszeretet, a merészen 
szárnyaló bátorság és a mélységes fájdalom 
eme hatalmas megszemélyesítőjéhez.

Nem volt babér az ő útjába szórva, fél
reértés és gáncsoskodás, kishitűség és alatto
mos harag nem egyszer szállt szembe veié, 
de ez a korszak elmúlt, az ő porhüvelye el- 
omlott, de szelleme örökkön él.

Él az ő szelleme. És felidézem, és látom, 
az ó halhatatlan érdemeit. Hivatásának magas
latán állt, mert szive vérével szolgálta a haza 
szent ügyét; nem bántotta őt a személyét ért 
dúrva bántalom, de annál inkább a személyé
vel, a  nevével egybekapcsolt szent eszmének 
kicsinylése; mert sem hízelgés és léha barát- 
kozás utján igyekezett czélját elérni, hanem 
az igazságnak, nemzete alkotmányának rettent
hetetlen hirdetésével, a sziveket morzsoló és 
ideálokat tipró tapasztalatokkal látja be, hogy 
foszoljék bár széjjel minden álom : erős és 
megdönthetetlen hitének mindenek fölé való 
helyezése és semmiféle válságos helyzetekben 
való elhallgatása.

Rákóczy nem azok közzé tartozott, kik 
hiúságuknak engedve állanak a nép é lé re ; 
nem, az ő lelke az isteni tűznek szentségével 
volt eltelve, vezérlő csillagot lát a messze

fekete éjszakában, népe, nemzete feltűnő üd
vösségének csillagzatát, és azért a csillagért 
és ezért az ábrándért elhagyja magas helyét- 
a pompát, a kényelmet, a boldogságot, az ott
hont és a nyugodalmat.

Ifjú kebellel azért kellett korán meglát
nia a népet, megismerni faját, melynek sza
badságáért elvetett magától m indent; ezért 
kellett neki ki menni a csatasikra és meg
látni véreinek keserves küzdelmét.

És a mint meglátta, síkra szállt testvérei
ért, kezébe veszi a zászlót és magasan lobog
tatja. És meglátja a nép az ő kezében a zász
lót és mint földingás idején’nyugodt medréből 
kicsap a háborgó folyam, akképen indultak 
meg az ő vezetése alatt a népek milliói; küz
deni a magyar haza jogaiért.

Sorsa az volt, mi előtte annyié, utánna 
annyié: lemondás, száműzetés.

Len délen, hol örökké virít a lomb, a 
Fekete tenger partján töltötte el a magyar 
szabadság'hös utolsó éveit. Távol a hontól, a 
melyet annyira szeretett, távol a szép vidék
től, melyért annyira lelkesedett, távol népétől, 
mely öt annyira imádta, hunyta be örökre sze
meit, szabadsághöseink egyik legnagyobbika.

Távol a hontól szűnt meg dobogni a szív, 
melytől csak nemes, csak szép fakadt.

És a magyar ifjúság újra megindítja moz
galmát. Hozzuk haza Rákóczy hamvait. Diadal
menetben, harangzúgás l-tfO?;cpette. A mit el
mulasztottak az elődök, pótolják az utódok.

Honfiú ! Ha arra vezet az utad, hol örök ál
mát alussza a kurucz fejedelem, végy magaddal 
egy marék földet és szórd el azt hamvai fe
lett; kihajt majd abból a fűszál, és midőn 
majd az esti szél lengeti a virágot a nagy 
férfiú sirhalmán, feldobog a halott s z ív  még a 
porból i s ; regél majd a messze levő unokáknak, 
visszaszáll hozzánk az ö álma gyújtani — ha 
egykoron csügged majd a magyar, akkor hadd 
szálljon felénk az a déli szél, hadd beszélje 
el nekünk a nagy Rákóczy álmát és tanítson 
meg bennünket, hogy kell szeretni a hazát.

P. s.

A Ludové Noviny rágalma.
A „hűd. Nov.“ az ex lex-röl elmélkedve ogyobek 

között ezeket is mondja:
A mi főispánjaink életüket tekintve, nagyobbára 

teljesen függők a kormánytól. Fizetés liijján, kú
riáikat bizony- bizony csakhamar elhódítaná a kazár 
a hazafiság nevében. Szintúgy az alispánok. És úgy 
a főispánok, mint az alispánok felfuvalkodott, ön- 
kénykedő emberek, akiknek már vérükben van 

• parancsolni akarni és hatalmaskodni. Ezen előny 
fejében elmennek ezek az urak a kormánynyal 
mezítláb a jégro is. Es a többiek ? Verjétek őket 
sorba. Mondanak fiz magyar szót (gyakran igen 
rosszúl) s ezen tiz szó közül lesz bizonyára öt, a 
melylyel mellüket verve, kiabálják, hogy ök haza
fiak. Legyünk igazságosak; vannak közöttük sokan, 
akik azt szívből mondják, s ha ez hiba, ügy az a 
nevelésben rejlik, de Isten a tanunk, hogy azoknak 
a fele, ha magukban vannak, nevetésükben a hasu
kat fogják, hogy sikerült „hazafiságukkal“ felült etni 
a nyilvánosságot, és harmada, azok vállvonogatya 
mondják: de hát mit tegyünk? Élnünk kell, enge
delmeskednünk kell tehát! Akinek kenyerét eszed, 
annak a nótáját fújjad !

No hát igy néz ki nálunk az ex lex. Sok lárma, 
kevés muzsika; a kormány bátran behozhatja nálunk 
az absolutizmust is. Itt-ott lesz lárma, a magyar 
részeken kihirdetik addig is a sátor-jogot s lesz 
csend. A mi hivatalnokaink szakasztott orosz öinov- 
nikok. Nem hiába mondta egy nemes a mi tótjaink
nak : És mit gondollok ti emberek (t. i. tótok),
hogy vájjon ha bejönne az orosz (mert azok az 
urak azt hiszik, és a világot azzal ámítják, hogy mi 
ezt akarjuk), hogy ti lesztek itt az urak? És mi 
nemesek talán bizony nem ? Azt hiszitek, hogy a 
mi Justhunkból, liviezdnikunkból, Szinrecsányinkból 
és Kürthynkből nem lennének gubernátorok? Ó, 
olyan Potomkin- falvakat építenének a czárnak, 
mint a hogy mostanában szoktak állítani a kormány 
számára hazárulási mumusokat. A fő : denunciálhatni 
s hatalommal bírni. És Haydin, Bulla (az árvái), 
a turóczi Dávid, a dzsentvi Rudnay stb. stb., no de 
hányán énekelnék az orosz hymnust, ha az idők 
olyan fordulatot vennének. Tehát ilyen kapacitá
sokra talált nálunk a törvénynélküli állapot. Hogy a

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó "  T Á R G Z Á J A .
Pro és kontra — statiszták.

— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárczája —
Irta : Böhm Albert.

E három idegen, de használatos szól választottam 
tárczám cziinéül, még pedig azon egyszerű okból, mert 
e három szónak értelme vonatkozással van tárczám anya
gára, úgy kis városunkban pár hét óta beállott több 
rendbeli ellenkező véleményű csoportok ténykedéseire 
és hangulatinenetérc.

3=
Nálunk Turócz-Szcnt-Mártonban addig, inig Ilalmay 

társulatával ide nem jött, nézetében és politikai maga
tartásában lényegesen eltérő kél pártról tudtunk : a ma
gyar hazafias, és a tót hazaliatlan pártról. Most azonban, 
hogy a színészek itt időztek, lett újra két, illetve négy, 
sőt több párt, s mi som természetesebb, a politikai párt 
elveivel sutba került, áldoztunk Thalia papjainak -  
pardon! — Thalia papnőinek!

A külömböző pro és kontra pártok a szerint sza
porodtak, a mily skálában emelkedett a (.' hang. stb. 
Elég volt cgy-egy kör meghódítására egy kecses pil
lantás, egy édes mosoly, na meg egy kis korzó, inti- és 
rósz gyalogjárónkon — a miipártolókkal!

Mert. ez úgy van kérem, ép mint Ilalmay színtár

sulatánál, vagy a. komoly politikában, hogy statiszták 
nélkül semmire sont lehel menni. Ez a szerep háládat- 
lan valami az igaz, de nélkülözhetetlen fontos kellék.

Ilalmay népséget, katonaságot, vasvillásokat stb. 
csak nem állíthat ki mind primadonnákból, sem teno
ristákból, ha másért nem a gágé miatt, sem, hisz ilyet 
.még a m. kir. opera sem képes produkálni, hogy volna 
képes Ilalmay, kinek külömben is csak két príma don
nája van. azok is nélkülözték hóditő kellékeiket a 14 
nap alatt <i napig; és egy tenoristája, ki bár mindenre 
képes lett volna, de amolyan ötödrondü szerepeket egy
idejűleg csak nem tudott volna adni pl. llugeon báró 
szerepével.

így van az életben is.
A statiszta, a hangulat, tehát kikerül azokból, akik 

kéznél vannak. Ezek hivatása: a megkívánt irányban 
hangulatot csinálni, azt ébren tartani, és fokozni. A pró
zai életben ök pártot képeznek, a hol a hős szerelme
sek nem mutatkoznak, azok megelégszenek a főrende
zői szereppel s ennek daczára mégis az utóbbiak aratják 
a siker habárait.

A hogy Ilalmay bejöt' Turócz-Szt.-Mártonba tár
sulatával. rögtön két párt tűnt. fel a láthatáron. Az egyik 
párt volt a Végh-párt'(össze nem tévesztendő a szabad
elvű párttal), a másik volt a Szalay-párt. (Nem a füg
getlenségi párt).

E két nevezetes párt sorsa és léte igazán szomorú, 
mert nemcsak a pártok tagjai nőin tudták egymást meg

érteni, de maguk a védszentok: Szalay és Végh sem ; 
a nyílt, színen azonban minden pompásan ment, úgy a 
kisasszonyok, mint a pártok között.

E két párt összes tagja tudvalevőleg, egyenként 
és összesen, kivétel nélkül a magas „C“-t dicsöitottc, 
de mindegyik párt külön formulában. (Nem Szél-féle 
formula).

A Szalay-párt. rajongott a Szalay magas „C“-jéért, 
mint az igazi hangmtivészet magas szárnyalásáért, a 
Végh-párt tombolt a Végh magas „C“-jéért, amit, persze 
nem kottában inak elő számára.

Es e két. párt annál lelkesebben ünnopelto bámu
latának tárgyait, minél magassabb és magassabban vág
ták, illetve rúgták ki a magas „C“-t.

Oh kérem, — szólt mellettem balról az első fel
vonás után egy öreg ur, — ez a kisasszony (Szalay) 
szépen énekel, jól alakit az igaz, de én csak Végh Gizi 
játékát tudom kellőleg méltányolni! Kár, hogy nem tán
czol Szalay jobban. Es a második felvonás után hallom 
a jobb oldalon illő fiatal asszonykától, ki férjének mondja : 
jaj de furcsán tánczol ez a hölgy (Végh), nemhogy éne
kelni igyekeznék jobban megtanulni (!?) Hazamonöbcn 
pedig hallom, hogy a nős férfiak kivétel nélkül Végh 
Gizi mellett harczolnak, az asszonyok nem kis bosszú
ságára, ki a legszebben énekel és tánczol, a legkedve
sebb teremtés c világon, inig az asszonyok szorint éppen 
megfordítva áll a dolog, ök ltadó Rózsi, de különösen 
Remete Géza mellett argumentálnak.



kormánynak ily ármádiával könnyű novetnio az ex 
loxbon, belátja mindenki. A kormány a mellét fogja 
verni a szemeit égnek mereszteni, de a minden hó 
elsején kifizetett pénzecskével úgy megszelídíti a 
„hazafiakat, hogy a majdan kiutalványozott „sza
badság" és „alkotmányos jog" nevében fog itt kor
mányozni továbbra is, és a ministerek, hogy ha 
majd magukban lesznek, egymásra kacsingatva azt 
gondolják: no hát jó, a világ azt akarja, hogy el 
bolonditsuk, csináljunk hát belőle bolondot. A mi 
„szabadságunkat" és „jogunkat" kiutalványozzák 
majd később.
llát a „Lúd. Nov.“ alkalmasint éppolyan jó próféta, 

mint a milyen járatos a históriában. Nem tudja, vagy 
nem akarja tudni, hogy Magyarországon már volt afféle 
orosz világ, ha osztrákok csinálták is, de akkor Cseh
országból hozták ide a beamtcreket, Liptóban pedig 
Franciscy János volt a főispán. Hogy azonban a Felvi
dék magyarságának nagy részében ha nem is az orosz 
barátság, de a végtelen s bűnös ncmbánoinság iránt a 
hajlandóság megvan, azt mi is concedáljuk, mert hogyha 
ez a hajlandóság nem volna benne, olyan „Ludové No- 
viny“-fele nyomtatott papírlapok nem rágalmazhatnák 
ostoba jövcndömondásaikkal a legmagyarabb, legtisztes
ségesebb és leghazafiasabb magyar férfiakat és családokat.

Megyei élet.
(Turoczvármegye közigazgatási bizottságának ülése.)

Turócz várra egye közigazgatási bizottsága f. évi 
május hó 12-én tartotta meg rendes havi Illését.

Jolen voltak ifj. Justh György főispán elnöklete 
alatt Beniczky Kálmán alispán, Grummich Géza kir. ta
nácsos-pénzügy igazgató, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, 
Dr. Skultéty István kir. ügyész, Keviczky István árva
széki elnök, Borbély Kálmán főmérnök, Dr. Haas Jakab 
főorvos, Keviczky Imre közgazdasági előadó, dr. Lax 
Adolf tiszti főügyész, továbbá Justh Kálmán, Kosza 
János, Klimó Vilmos, Dávid Forencz és Cserei Emil 
bizottsági tagok.

Dr. Beniczky Ákos vármegyei főjegyző előadásá
ban kerültek tárgyalásra:

A belügyminiszter jóváhagyta a Petykó-féle hagya
ték tárgyában hozott közig, bizottsági határozatot, a 
mely szerint minden további eljárás beszüntetendő. Erről 
Derer József panaszló és az érdekeltek értesittetnek.

Matus Mária klicsinyi illetőségi ügyét a közig, 
bíróság vissza küldötte azzal, hogy a közig, bizottság 
határozata végérvényes lévén, a beadott panasz felül- 
vizsgálási kérvénynek tekinthető, a mely a belügymi
nisztériumhoz felterjesztetik.

Nőiesén a járási főszolgabíró nem engedte meg a 
községi telken az ág. ev. felekezeti iskola építését. Ezt 
a határozatot az alispán is jóváhagyta. A felekezet 
felebbezésére a belügyminiszter is határozatot hozott, a 
mely szerint az első fokú határozatot helyben hagyja. 
Igv hát azon a telken nem építhet a felekezet.

A Csepcsény környékén megejtett orbdncz elleni 
beoltások alkalmával 22 darab sertés elhullott. Az ügy * I

Ily előzmények után magam is gondolkodóba estem. 
Melyik párthoz szegődjem ? Ha Szálnyi pártolom, harag
szik a Végli párt; ha Véghot pártolom haragszik a Sza- 
lay párt. Radót nem ismerem. Ha mindeniket pártolom 
kiver a házból feleségein, térti párthoz csatlakozni nem 
érdemes. De én hétköznapi embernek maradni nem aka
rok, pártolni kell tehát valakit!

rl anakodásomon segített Halmay. a következő estére 
mind a háromnak szerepet adott, tehát siettem megra
gadni az alkalmat, hogy végre elhatározhassam magam 
arra nézve, hogy személyes impressióm után a hölgy- 
pártok melyikéhez szegődjem. Aztán történjen a minek 
történni kell.

Es mi történt?
Az egyik párt védszentje berekedt, a másik magas 

„( “-je közben félrelép belesdntul, vége mindennek, a 
harmadik nem is énekes. Es én határoztam : nem állok 
egyik pártba sem statisztának !

A pártok azonban csak most léptek igazán akczi- 
óba s most következett a kitartásnak keserű megpró
báltatása. Kitartottak emberül, jobban mondva — pazarul.

I nncpoltck, tapsoltak annyit, hogy tiz művésznő 
is büszkén emlegethette volna a ir.ártoni babérokat. Ver
sengtek úgy ahogy csak tu d ta k .............?

De, mint mindennek úgy ennek is vége lett, ép
pen elég volt belőle. Bezárult Timiin temploma. A mű
vészek és főrendezők arattak sikert és babérokat, az 
igazgató sem panaszkodott. A pártok ? Azok Álmodoz
hatnak egy évig tovább . . . .

megvizsgáltatván a bposti állatorvosi főiskola véleménye 
szerint az oltó anyag tisztátalansága okozta az elhullást. 
A kár 642 koronában lelt megállaptiva. A füldmivelés- 
Ugyi m. kir. miniszter rendelete alapján az oltó anyag 
laboratórium nyilatkozatra hivatik föl, hogy hajlandó-e 
a kárt megtéríteni. Ennek eszközlésére a tiszti ügyész 
bízatott meg. Egyben a károsultak követelései a vár
megyei ebadó alapból előlegeztetnek.

Visnt András ruttkai lakos a vasút mentén építeni 
óhajtván a helyszíni szemle f. hó 27-én fog megtartatni. 
Akimszky János pribóczi lakos hasonló kérvénye ugyan
csak í. hó 27-én fog tárgyaltatni a helyszínén.

A Isztmártoni főszolgabíró a pénzügyigazgatóság 
azon rendeleté ellen, a mely szerint az adófizetés a kör
jegyző jelenlétében történjék, a közig, bizottsághoz for
dult orvoslásért. Ezen beadvány véloményes jelentéstétel 
végett a pénzügyigazgatóságnak adatik ki.

Csepcsányi Sándor tb. főjegyző előadja a Hrdlicska 
Lajos turáni ág. ov. lelkész ellen beadott panasz ügyét, 
a melyet a megejtett vizsgálat után a bányakerületi 
püspökhöz további eljárás végett megküldölt a köz- 
igazgatási bizottság. Erre a püspök az összes iratokat 
azzal küldötte vissza, hogy ő csak a közoktatásügyi m. 
kir. miniszterrel érintkezik. Bár az előadó kimutatta, 
hogy a püspök felfogása téves — az ügy minden kü
lönös megjegyzés nélkül a közoktatási miniszterimhoz 
Fölterjesztetni határozhatott.

Dr. Haas Jakab várra, tiszti főorvos jelentése sze
rint a közegészség április hónapban kedvezőbb volt, 
mint az előző hónapban, mert a betegedések gyéren 
fordultak elő. Tömegesebben jelentkezett a croupos 
tüdőlob.

A heveny fertőző kórok közül előfordultak:
1. Vörheny: Mosóczon 3, gyógyult 3. Divéken 1 

gyógyult.
2. Roncsoló toroklob'. Ivánkófalun 2, gyógyult 1, 

meghalt 1. Stubnyán 1 gyógyult.
A kellő óvó és gyógyintézkedésok foganatosíttattak. 

Szucsányban egy elmebeteg Budapestre szállíttatott té
bolydába. A szikvizgyárak helyben s Iiuttkán megvizs
gáltattak s rendben találtattak. A kereskedések s korcs
mák mogvizsgáltattak; élelmi szer vagy ital nem lett 
elkobozva. A többi rendes vizsgálatok szintén megtar
tattak.

Orvos rendőri hulla szemle eszközöltetett Stubnyán 
egy fél éves gyermeknél, a ki az ágyban anyja mellett 
megfuladt. Turánban egy asszony kapával agyonütötte 
férjét, hulláján törvényszéki bonczolás végeztetett. Kiál
líttatott 18 orvosi bizonyítvány és 15 orvosi látlelet 
könnyű testi sértésről.

Grummich Géza kir. tanácsos pénügyigazgató jelen
tése szerint az állami egyenes adók befizetése az elmúlt 
év hasonló időszakához mérten 3 korona 54 fillérrel 
ugyancsak a hadmentességi adók befizetése pedig 106 
koronával volt kedvezőbb és igy Turóczban az ex lex- 
nek semmi nyoma sem volt észrevehető az adófizetés 
dolgában.

Dr. Hilmcr István zniói ügyvéd, a ki ügyvédi já 
randóságát ügyfele birtokára botábláztatta, azért folya
modott, hogy a reá kirótt tőke kamat adó alól felmen
tessék — kérelmével elutasittatolt.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint az 
elmúlt hó folyamán meglátogatta a helybeli polgári fiú
iskolát a znióváraljai áll. tanitóképezdo internátusát, az 
oltani r. katii. és állami iskolát és a F. M. K. E. által 
fentartott kisdedóvodát, a tótprónai áll. kisdedóvodát, a 
briesztyai és hadvighai áll. iskolákat, a bellai községi, 
a neezpáli róin. katii., a divéki ág. h. evang., a felsö- 
turcseki állami, a ruttkai párhuzamos osztályt, a lipóczi 
és klicsinyi ág. h. evang. iskolákat, a felsőstubnyai köz
ségi iskolát, a szklenói róni. katii., az ivánkótalvi ág. 
h. evang. iskolát, a mosóczi állami, r. katii,, ág. h. 
evang. és izraelita iskolákat és az ottani állami óvodát, 
a bisztricskai ág. h. evang. és az ivánkafóldi áll. isko
lát. végül a turáni r. k. és ág. ev. iskolákat. És ezzel 
bejelenti, hogy Turoczvármegye valamennyi népoktatási 
intézetét ebben az iskolai évben is, meglátogatta. Mint
hogy azonban különösen a magyar nyelv sikeres taní
tásának ellenőrzése szempontjából több iskolát még meg 
fog látogatni — iskolalátogatásait nem tekinti befeje
zettnek azért sem, inért a megtartandó évzáró vizsgála
tukon, a hol csak lehetséges, személyesen kíván részt 
venni. Ezenkívül áll. iskola felállítása ügyében tárgyalt 
Csremosnón, a hol a község hajlandónak nyilatkozott a 
magas minisztérium által előirt feltételeket teljesíteni. 
Tárgyalt Kuttkán a községben elhelyezett párhuzamos 
osztály és kisdedóvoda részére állandó épület felemelése 
tárgyában. Itt a község 5000 korona hozzájárulást sza
vazott meg. Több Ízben fordult meg .Suttón, a hol hosz- 
szas tárgyalás és többszörös szemle után végre megfő 
lelőnek ígérkező telekben állapodott meg : azonban a
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tulajdonosokkal a tárgyalások még nincsonok bofojozvo. 
Iskolalátogatásai során fel koll említenie azt a tarthatlan 
állapotot, a mely Szklonón a róni. kath. folokezoti isko
lánál uralkodik, a hol az ogyik tanító 167, a másik 
pedig 142 növendéket tanít. Minthogy pedig ott az 
iskola ügynek felekezeti alapon való rendezésére a hit
község szegénységénél fogva képtelen, minthogy továbbá 
az oda engedélyezve levő egy községi iskolai tanítói 
állomást sem lehet betölteni, mert a polgári község még 
bérhelyiségben som képos a tantermot elhelyezni — 
ismételten fölterjesztést fog tenni arra nézve, hogy 
Szklonón az iskolázás ügye állami rendezés alá kerül
jön. Felső-Stubnyán a két felsőbb osztályban alig talált 
növendéket. Minthogy pedig alapos gyanúja arra, hogy 
itt az elöljáróság lány hasága is elősegíti az iskolamu
lasztásokat, szigorúan fölhívta az elöljáróságot, hogy az 
iskolai mulasztások moggátlására a szükséges intézke
déseket haladéktalanul tegyo meg.

Különbon a látogatások alkalmából mindenütt meg
tette a kellő lépésekot. Három iskolára vonatkozólag 
pedig még újabb látogatásától teszi függővé intézkedéseit.

Jelenti, hogy a közoktatási minisztérium részéről 
iskolalátogatásai alkalmából tett fölterjesztéseire rondáé 
érkeznek az erélyes intézkedések, a melyok lehetővé 
teszik, hogy a közoktatásügy fejlesztésében mogíololö 
lépésben haladhatunk előre. Az óvó és tankötelesek 
összeírása az egész vármegye területén befejeztetett. És 
bár annak eredménye még megállapítva nincs, az eddigi 
betekintés után is jelezheti, hogy az összeirt nagyobb 
számú tankötelesek beiskolázása körül a közigazgatási 
hatóságokra jóval nagyobb feladat hárul, ha azt akar
juk, hogy a beiskolázottak eddigi arányszáma megma
radjon.

A kostyáni állami iskola felépítésére az árlejtés 
megtartatván, az összes iratokat sürgős intézkedést kérve, 
a küzokt. m. kir. minisztériumhoz terjesztette föl. Saj
nos, hogy a szerencsétlen politikai viszonyok miatt a 
fclsö-turcseki, alsó-tureseki és stubnyatürdői állami isko
lai építkezések meg nem kezdhetők és igy már alig 
lehet remény arra, hogy ezek az iskolák a jövő tan
évig. — a mint az tervezve volt — állandó elhelyezés
hez jussanak.

Jelenti továbbá, hogy Wiener Jakab • szuesányi 
igazgató-tanitó 42 évi sikeres és nagy buzgalmu tanítói 
munkásság után nyugalomba vonult. Nevezettnek hosz- 
szas és sikeres munkásságáért a küzokt. miniszter úr
nak köszönetét és'elismerését, azon a búcsú Ünnepélyen 
tolmácsolta, a melyet a szuesányiak, kartársai, tanít vá
nyai és tisztelői a múlt napokban rendeztek tiszteletére. 
A tanítói személyzetben még az a változás történt, hogy 
Czinczik Nándor .Szlovénból, a ferenczfalvi állami elemi 
iskolához igazgató-tai)itóvá neveztetett ki, Abraliámfa- 
lura az áll. elemi iskolához megbízott tanítóul Benisek 
Rezső alkalmaztatott, Turócz-Szeni-Mártonban pediir a 
Gosztonyi Gyula megbízott tanító lemondása folytán 
megüresedett tanítói állás teendőinek ellátásává! íioldis 
Ilonka oki. tanítónőt bízta meg.

Legvégül jelenti, hogy az egyházi hatóságokat 
megkereste aziránt, hogy az évzáró vizsgálatokat oly 
időben tartassák meg, hogy az iskolák a törvényben 
előirt legalább 8 hónapi szorgalmi időt kimutatni ké
pesek legyenek. A mely iskolánál ez be nem tartatnék 
kénytelen lenne ezen mulasztás megtorlása tárgyában 
a küzokt. minisztériumhoz jelentést tenni.

Klimó Vilmos bizottsági tag kéri a kir. tanfelügye
lőt, hogy a 8 hónapi szorgalmi időnek szigorú betartá
sától tekintsen el, mert a rövid tavaszi idő minden leg
kisebb gyermeket is munkába szólít.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő kijelenti, hogy a 
szorgalmi időt törvény állapítja meg és igy e tekintet
ben kénytelen annak rendelkezéseit végrehajtani. Kü
lönben ismeri a turóczi gazdasági viszonyokat és a mi
kor a minimális 8 hónapi szorgalmi időt még is sürgeti 
és annak megtartására a törvényes eszközüket követke
zetesen fölhasználni jelzi, teszi ezt leginkább azért, hogy 
az iskola fontartókat a tanítási évnek legalább október 
hó 1-én pontos megkezdésére serkentse, a mi ha meg
történik — a záróvizsgálatok május hó utolsó napjaiban 
megtarthatók lennének.

A kir. tanfelügyelő válaszát a bizottság helyeslés
sel vette tudomásul.

Keviczky Imre közgazdasági előadó jelentését kö
vetkező számunkban mutatjuk be.

Újabb tót apostoluk.
A* ,-i veszedelmes izgatás, n molyét nemcsak a Fol- 

viiléki, liánom a tllbbi tót újságok is folytatnak a ma
gyarság ós intézményei ellen, végro szigorú rendszabályok 
alkalmazására l.irta a kir. Ügyészségeket. B végből ogy 
létül is jól tudó kir. alllgyészt romlóitok be a budH|iosíi



főügyészséghez, » m l a foladattul, hogy a lói. sajtó ter
mékeit éber figyelemmel kísérje. Ennek természetesen 
meg is van a gyümölcse. ltüvid idő alatt most már a 
negyedik apostol állott a budapesti esküdt bíróság előtt 
a magyar nomzot ellen elkövetett izgatás vétségének 
vádja miatt. De eddigelé legalább az igazi vezérek állot
tak helyt az elkövetett, cselekményért, ma is igy történt 
az. A mint halljuk, a bét vége felé már a „strohmann*- 
okra kerül a sor.

a  mai sajlőpörnek bőse Kabina Ferencz, békés
megyeri ügyvéd, egy galambősz, hoszuszakálu aggastyán. 
Valóságos pátriárka, a kinek tisztes arczából, szelíd kék 
szemeiből az ember nyugalmat, békét és szerctetet olvas
hatna ki. Pedig az öreg ur nagyon nyugtalan ember, a 
tárgyaláson is folyton izog-mozog és éppen ezzel veszi 
élét az ellene támadható jogos haragnak. Fékezbetlen 
temperamentuma valósággal derűt és vidámságot hozott 
magával, tésztáién járás-kelése pedig azt árulja el, hogy 
a bíróság előtt nagyon is otthonosan érzi magát. Wlassics 
Gyula miniszternek legutóbbi népoktatási rendeleté és 
Csáky Károly gróf váczi püspöknek az üdvös rendelet 
foganatosítása ügyében kiadott körlevele szolgáltatott 
alkalmat anva, hogy az öreg ember a vádlottak padjára 
került. Mikor erről a miniszteri rendeletről Húrban Szve- 
tozár és Mudron Pál, a két turóezi apostol már megírta 
mondanivalóját, az öreg Kabina is kezébe vette a tollat 
és a „Mas Luda* cztinü budapesti tót lapnak „Hazai 
hírek* rovatában a következőleg onyolgott:

„Gróf Csáky Károly váczi püspök a plébánosoknak 
szigorú rondeletet adott ki a végből, hogy erőnek ere
jével közreműködjenek a rablásban, mert rablás megfosz
tani a gyenge gyermekeket édes anyanyelvűktől. Hanem 
a püspök, a kiről már esztergomi kanonok korában 
hiresztelték, hogy a puskaport nem találta fel, merész
kedik nemes czélnak nevezni ezt a rablást. Hajtsuk jobb 
idők reménye nélkül nyakunkat azon kemény járom alá, 
a melyet Wlassics minisztor az ő butitó és erkölcstolenitő 
rendeletével reánk rak.

Gyermekeink, kik zsenge koruktól fogva megtanul
ják az igazságtalanságot igazságnak, a hazugságot igaznak 
tekinteni, egyenesen erőszakos rablókká neveltetnek. 
Mert miért is íespoktálják, ha majd nagyokká és orösokké 
nőttek, az idegen vagyont, a mikor őket az iskolákban 
hetenkint 24 órán keresztül arra tanították, hogy a 
gyermeket megfosztani édes anyanyolvétöl, gyenge agy
velejűket elbutitani, drága szüleiket gyűlölni, erény, 
érdemszámba megy és dicséretére válik, mit sem tudni 
a vallásból és hazaárulás saját hü fiai által képviselve 
lenni az országgyűlésen.

. . .  Ez azért történik, hogy európai háború eső
iében egyik fejedelem som mondhassa azt, hogy imc 
addig terjednek a tótok, azokat elveszem én, eddig a 
németek, azokat meg én, a románokat és szerbeket ismét 
mások, s igy Magyarországból mi som maradna a magya
roknak, csakhogy nekünk sem. Nos mind o miatt kell, 
hogy mi tótok legyünk az áldozatok az oltáron*.

Ma volt ez ügyben az esküdt bírósági főtárgyalás 
a budapesti esküdtbiróság előtt. A tárgyalást elég későn 
kezdték meg, mert nem találtak olyan tót tolmácsot, a 
ki a meglehetősen konfuzus czikket megérteni és meg
felelően tolhiácsolni tudta volna. Végre akadt egy tör
vényszéki jegyző, a ki a tót tolmácsi tisztre válalkozott, 
lefordította a vádlott czikkét és lefordította a Húrban 
czikkét is a „Narodny Noviny“-ből, mert a vádlott azzal 
védekezett, hogy az ő czikke nem egyéb, mint ennek 
a czikknek, a  reprodukeziója.

Az esküdtszék megalakítása után Agorasztó elnök 
a vádlottat hallgatta ki.

Az elnök: Megértette a vádat ? Bűnösnek érzi-e 
magát ?

A vádlott: Nem vagyok bűnös.
— Tehát adja elő védekezését.
— Tekintetes törvényszék! Tisztelt polgártársak ! 

(Nagy derültség.)
— Figyelmeztetem, hogy it most nem a „tisztelt 

polgártársaihoz* beszél, hanoin az esküdtekhez, a kik 
önnek a bírái. Érti?

— Jó, hát igy is jó. (Derültség.) Nőm érzem maga
mat bünösnok. mivel én a czikket a Národny Noviny-ből 
vettem ki és azt csak módosítottam, mert a miniszter 
rendeletét és a püspök intézkedését erkölcstelennek 
tartottam, mert a helyett, hogy megadnák a tót 
népnek a lehetőséget, hogy szellemileg művelődjék, 
hogy ne legyen olyan buta, a helyet elrendelik, hogy 
intenzivebben tanuljanak a tót gyermekek magyarul. 
Kijelentem, hogy az inkriminált czikk fordítása nem 
helyes, mert a „zbovysztju* kifejezés nem rablás, hanem 
ha rácsolás.

— Tehát ön azt állítja, hogy ez a czikk csupán 
reprodukeziója annak a czikknek, a mely miatt o bolyon 
múlt hó 25-ikén vádlottként állott Húrban Szvolozár ?

— Illetőleg itt felmentetett. (Derültsége
— Ez most nem tartozik ide. Felolvastuk a Húrban 

czikkét is, de ön csak azt a tárgyat dolgozta föl, a mit 
Húrban megirt, a czikk kifejezései azonban egészen 
mások.

— Egy czikk nem lehet patontirozott valami. 
(Derültség.)

— Mondja meg, mi ezélja volt önnek a czikk 
megírásával ?

- -  Ki akartam gúnyolni Wlassics rendeletét és 
Csáky Gróf püspök intézkedését. Mert nekik észszel 
kellene intézkedni és nőm Ízlésük, meg a napi divat 
szerint. Az én czikkem nem izgatás. Tossék megkérdezni 
a közönségtől, hogy ki érzi magát felizgatva ? (Derültség.)

— A czikk alkalmas arra, hogy a különböző nem
zetiségek között gyűlöletet szítson.

— Kérem, ez a vélemény a czikkről túlmegy a 
kereten . . .

Az elnöki megjegyzést ne kritizálja. Ehhez 
nincs joga. Ezért rondroutasitom.

— Elfogadom.
— Kötelessége olfogadni.
— Kérem, én bennem a tót népnok „tennészotos 

sajátságai* egyesülnek. Engem magyarul nem tanítottak, 
de megtanultam magyarul. A tót tolmács ur is tót anya
nyelvű, a mint látom, de nem műveli magát és ezért 
olyan furcsán ejti ki a tót szavakat, hogy mosolyogni 
kell rajta. (Derültség.)

— Tehát ön is tud ihagyárul. Tapasztalta-e azt, 
hogy a magyar nyelv tudása elÓutit?

— Hát kérem, én a természettudományokat magya
rul tanultam, de mondhatom, hogy ma már egy fűnek, 
egy bogárnak sem tudom a nevét.

— Ennek más oka lehet, más pálya felé irányult 
az érdeklődése. Akar valamit bizonyítani a vád elle
nében ?

— Igen, tessék két-három kőbányai tót embert 
boczitálni, vagy a jelenlevő közönség köréből egyeseket, 
vájjon felizgatta-o őket a czikk. (Derültség.)

Az ügyész: Én úgy látom, hogy a vádlott egysze
rűen folytatja azt, a mit — vallomása szerint — a czikk 
megírásával ezélzott. Folytatja a gúnyolódást. Most az 
esküdtszéki intézményt akarja kigunyolni, a midőn arra 
akar tanukat boidéztetni, vájjon a czikkben van-e izgatás? 
Ez éppen az esküdtbiróság feladata, Ítéletével állapítja 
meg, vájjon van-c a czikkben izgatás, vagy nincs.

A védő kéri a miniszter rendeletének és a váczi 
püspök körlevelének beszerzését és felolvasását

a bíró úgy a vádlott, mint a védő előterjesztéseit 
elutasítja, mert az izgatás megállapítása az esküdtek 
feladata és mert az ügy elbírálásánál a miniszter rende
leté és a püspük körlevele semmi szerepet nem játszik.

Ezután a kérdések szövegezésére és a perbeszé
dekre került a sor.

A esküdtek a vádlottat az izgatás vétségében vét
kesnek mondották ki, mire a törvényt alkalmazó bíróság 
a vádlottat három havi államfogházra és kétszáz korona 
pénzbüntetésre ítélte. Az ítéletben az ügyész megnyugo
dott, az elitéit azonban semmiségi panaszt jelentett be.

Olvasóinknak bizonyára érdekelni fogja, hogy a 
békés megyeri tót apostol regebben Körmöczbányán 
ügvvédeskedett, onnan Budapestre költözött, s egy hosz- 
szabb silentium után csapott fel nemzetiségi megmenté
nek. Orsz. képviselőjelölt korában alapította meg a Hlas 
Rudii ez. havi lapocskát, melyet mint állandó mutatvány- 
számot ingyen küldözget szét és a melyben per longum 
et latuin a mandátumért folytatott harczott írja le. E hó 
13-án a mostanihoz hasonló ügyben hallgatta ki a vizs
gálóbíró.

#
Mint lapunk zártával értesülünk Novák Antalt 

helybeli betűszedőt, a ki a Národnic Noviny inkriminált 
czikkeinek szerzőséget elvállalta a budapesti esküdtbiróság 
f. hó 15-én megtartott tárgyalásán, izgatás czimén egy 
havi államfogházra és 120 korona pénzbüntetésre Ítélte. 
Ennek a pörnok lefolyását lapunk követ késő számában 
adjuk.

h í r e i n k
— Személyi hírek. Ifj. Justh György főispán né

hány’napi tartózkodásra a fővárosba utazott. — Bekaics 
Gusztáv orsz. képviselő, a kiváló publiezista és dr. Fe- 
rcnczy József műegyetemi rendes tanár néhány napon 
át a folsöturcscki erdőségben vadásztak.

— S tubnyafü rdő i estélyek . Mér emlí
tettük volt, hogy a Turóczmegyei Jótékony 
Nőegylet buzgó és fáradhatatlan elnöke, Justh 
Ferenczné gr. Batthyány Mária az évad fo
lyamán estélyeket szándékozik rendezni Stub- 
nyafürdön, amelyek mérsékelt belépődíj mel
lett az emberbaráti egyesület anyagi erejét

F e l v i d é k i  H í r a d ó
növelnék, másrészt pedig a fürdői életet pezs
gőbbé tennék, a'inagyarságotjközelebb hoznák 
egymáshoz. Ez ügyben értekezlet volt a múlt 
héten a főispán lakásán, amelyre a grófnő 
Zorkóciy Tivadarné alelnököt, Justh György 
alispánt, Beniczky Kálmán alispánt, Berecz 
Gyula kir. tanfelügyelőt, Kolosi/ Béla egyleti 
titkárt, Bánfi János jegyzőt, Beöthy Vladimír 
tanárt és Boldis Dezső joghallgatót meghívta 
s a melyen Rupreehí Melanie k. a. is jelen 
volt Tótprónáról. Berecz Gyula tanfelügyelőt 
és Kolosy Bélát hivatalos elfoglaltságuk, Be
öthy tanárt betegsége akadályozta a meg
jelenésben. A grófnő terve s az értekezlet 
megállapodása szerint június hó 27-től kezdve 
egészen aug. 8-ig minden szombaton lesznek 
ilyen estélyek. Június ‘27-én ének-szavalati 
estély lesz Herczegh Jenő jónevü poétánk ren
dezése mellett. Július 4-én Vasgyáros" elő
adását ismétlik meg Reöthy tanár rendezése 
mellett, vagy pedig más színdarabot adnak elő. 
Július 11-én Boldis Dezső rendez hangversenyt. 
Július 18-án Berecz Gyula kir. tanfelügyelő 
Uránia-előadás (tudományos felolvasás vetített 
képekkel) rendezéséről gondoskodik. Július 
25-én Annabál lesz hangversenynyel a Femke 
turóczmegyei választmánya javára. Augusztus 
1-én érdekes élőképeket mutat be Reöthy ta
nár, aug. 8-án pedig Boldis Dezső hangversenyt 
rendez. Minden estélyre 2 kor. lesz a belépő 
dij személyenkint. Június hó folyamán az egész 
idényre szóló meghívók fognak kibocsáttatni, 
azon kívül lapunk is állandóan napirenden 
fogja tartani ezt a rokonszenves, életre való 
ügyet, amely megérdemli, hogy azt tőle telhe
tőén mindenki támogassa, első sorban Kör- 
möczbánya városa és közönsége, mert hisz az 
övé az a fürdő, amelynek föllenditésén Turócz- 
megye magyar közönsége fáradozik s egy kis 
jóakarattal és valamivel több összetartással 
azzá lehet ismét tenni ezt a kies fürdőt, ami 
régente v o lt : a Felvidék magyar társadalmá
nak kedves találkozóhelyévé. Ma ez a társa
dalom oldott kéve. Még a szomszédok sem 
ismerik egymást, pedig itt a vasút, az olcsó 
zóna. Találkozzunk, ismerkedjünk hát, ki tudja, 
mire lesz ez még jó, még — azután!

— Hat hót alatt- I)r. Göőz József fővárosi pol
gári iskolai igazgató, ismert tanügyi iró f. hó 30-án 
Stubnyaftlrdön a Turóczmegyei általános tanitó egyesü
letnek közgyűlése alkalmából fogja személyesen bemu
tatni azt a módszerét, a melylyel a gyermekeket hat 
hét alatt lehet olvasásra megtanítani. Ezt a módszert 
Budapesten már kipróbálták és fényesen igazolta a 
hozzáfűzött várakozást. Mindenkire, kivált a taníéríiakra 
nézve nagy fontosságú tehát, hogy ezen módszerrel meg- 
ismerkedjék. Mint tutijuk, a kir. tanfelügyelő a feleke
zeti iskolai hatóságok utján a lclkészokct és valamennyi 
tanítót meghívta erre az előadásra, hogy igy minden
kinek módja legyen ozon fontos újítással megismerkedni, 
a melyről nemcsak a tanügyi, de a napi sajtó is a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkozott. A tanitó egyesület 
elnöko pedig minden egyes tanítónak meghívót küldött, 
tekintet nélkül arra, hogy tagja-e az egyesületnek vagy 
sem. A gyűlés után közebéd lesz. A kik ezen részt venni 
óhajtanak, azok í. hó 25-éig levelező lapon forduljanak 
Párvy Endro tanítóképző intézeti tanárhoz Znióvát aljára. 
— Azok pedig, a  kik már az előző napon érkeznok 
Stubnyaftirdőre, amennyiben érkezésükről a stubnyafür
dői fürdőigazgatóságot előre értesítik, 1 korona 60 fillérért 
lakást, világítást, szolgálatot és fürdőt kaphatnak. Nem 
kételkedünk benne, hogy ozon kedvező alkalmat min
dönki felhasználja, hogy a korszakot alkotó uj mód
szerrel megismerkedjék. A gyllléson és a közebéden a 
tanllgybarátok is szívósén látott vendégek.

— Főigazgatói látogatás. Dr. Scliach Béla a 
felsőkereskedelmi iskolák főigazgatója, szerdán meglá
togatta a helybeli állami felsőkereskedelmi iskolát s 
innen hasonló cztlból Alsó-Kubinba utazott.

— Halálozás. Turczer János tsztmártoni állami 
polgári és felső kereskedelmi iskolai tanárt sülyos csapás 
érte. Neje szül. Lendler Jolán f. évi május hó 9-én este 
7 órakor életének 25-dik, boldog házasságának negye
dik évében hosszas szonvodés után elhunyt. Halálát nagy 
rokonságon kívül két kis gyermeke is gyászolja. Az 
elhunyt toinotéso f. hó 11 én délután ment végbe nagy 
részvét mollott. Megjelentek azon, a kir. tanfelügyelő, 
a tanári testület teljes számban, a polgári fiúiskola és 
kereskedelmi iskola növendékei gyászlobogó alatt; a 
polgári leányiskola fehérruhás növtndékei pedig a nagy
számú koszorúkat vitték. Nyugodjék békével.



— Magyar színészet Tnróoz-Szent-Mártonbaa.
Szombaton a Katalin operette került szinre. A közön
ség igen meg volt elégedve úgy a jó összevágó előadás
sal, mint a szép kiállítással. Halmayné első fellépésével 
egyszerre meghódította közönségünket, a mely nem fu
karkodott e kiváló művésznő iránt érzett rokonszenvének 
és tetszésének nyilvánításában. Igen fess hadnagy volt 
Szalay; sok tapsot kapott. A betegsége után először 
fellépő Végh Qizát perczekig tartó tapssal fogadta a 
közönség. A sokszor ismétlődő tetszés nyilvánításokat 
meg is érdemelte kedves és finom játékával. A többiek 
is mind jók voltak. — Vasárnap este a Bolondban 
Halmayné csak még jobban meggyőzött minket szín
művészeiének nagyságáról. Kitűnő partnere volt Halmay.
— Hétfőn Szalay Vilma jutalomjátékául Az elvven ördög 
került szinre. A kiváló színésznőt a közönség nagy 
óvátiókban részesítette. Tisztelőitől egy szép csokrot s 
egy koszorút kapott. Emelte az est sikerét Végh, ki mint 
mindig most is finom művészettel játszotta el szerepét. 
Sok taps jutott Szabadosnak s Remetének. Igen jók vol
tak Szelényi, Delinné és Tóth Manczi. — Kedden az 
Otthon került szinre. Csiszémé (kinek ez jutalomjátéka 
volt) drámai tehetségének teljes nagyságában mutatko
zott be. Nehéz szerepének minden nüanceát érvényre 
tudta juttatni. S játékával a közönségnek egy igazán 
élvezetes estét szerzett. Volt is taps bőven, különösen 
midőn nagyon megérdemelt jutalmát, a babékoszorut
— átvette. Halmagról, nincs mit megjegyezni, mert ő
mindig jó volt. Találóan átérezte nehéz szerepét, s remek 
alakítást nyújtott, Szabados is. Jók voltak Remete, 
C8tszér Sárika, Borzásy és Kiss. E darabban bú
csúztak el a színészek, s tekintve e körülményt, bi
zony nagyobb közönséget érdemeltek volna. Különben 
a közönség eléggé pártolta ezt a rendesnél sokkal jobb 
társulatot, s reméljük, hogy a társulat tagjai szívesen 
fognak visszagondolni itt töltött napjaikra. Halmaynak 
és társulatának teljes elismeréssel adózunk. A viszont
látásra! B. D.

— Eljegyzés. Benczik Géza tsztmártoni állami 
polgári iskolai tanár, magyar társaságunknak rokonszen
ves fiatal tagja, eljegyezte csabrendcki Csaby Erzsiket, 
ugyancsak a tsztmártoni állami polgári leányiskolánk 
nagy műveltségű és kedves tanítónőjét. Mi is gratu
lálunk !

— Érettségi biztos A helybeli és alsókubini 
állami felsőkereskedelmi iskoláknál megtartandó érettségi 
vizsgálatokhoz a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter dr. Ferenczy Zoltán egyetemi könyvtár igazgatót 
küldötte ki biztosul, a ki már több Ízben volt itt ezen 
kiküldetésben.

— Megbüntetetett tót ügyvédek. A besztereze- 
bányai ügyvédi kamara fegyelmi választmánya a múlt 
szombaton tárgyalta azoknak a tót ügyvédeknek fegyelmi 
ügyét, a kik a Pietor Ambrusnak, a Národnie Noviny 
szerkesztőjének abból az alkalomból, hogy államfogház 
büntetését kiállva haza érkezett tüntetést rendeztek. 
Akkoriban azért Hálássá András 3 hónapi, Dala Máté 
6 hónapi, dr. Mndrony Pál a tót túlzóknak vezére pedig 
3 hónapi fogház büntetésre Ítéltetlek, a mely büntetést 
a boszterczebányai kir. törvényszék fogházában ki is 
töltülték A kir. törvényszék az Ítéletet az ügyvédi ka
marának is megküldötte, mely most Turcsányi Ödön 
kamarai elnök vezetésével és dr. Skultety István kir. 
ügyész jelenlétében kérdőre Yonta a magukról megfe
ledkezett ügyvédeket. Dula Máté és dr. Mudrony Pál 
személyesen megjelentek a kamara előtt és mindkettőn 
erősen hangoztatták még most is, hogy elitéltetésük 
politikai okokból történt, a miért a kamara elnöke meg 
is vonta tőlük a szót. Végre a fegyelmi választmány 
Dula Mátét és dr. Mudrony Pált 200—200 korona, Ha
lasa András ügyvédet pedig 100 korona pénzbírságra 
ítélte botrányos viselkedésük miatt, Mudrony Vladimír 
ügyvédjelöltet pedig azzal büntették meg, hogy ügyvéd
jelölti gyakorlatát egy évvel meghosszabbították. Ugyan
ezen alkalommal tárgyalták dr. Veszel János zólyomi 
ügyvédnek fegyelmi ügyét is. Ez az úri ember tudva
levőleg a F. M. K. Egyesületnek zólyomi közgyűlése 
alkalmával az egyedüli volt, a ki ablakait, daczára annak, 
hogy arra fölkérték, nem világította ki. Erre azután né
hány fiatal ember összes ablakait beverte. Hogy pedig 
Veszel valami nagyot cselekedjék, niég azon éjjel se
gédjével együtt egy nagy plakátot rajzolt és akasz
totta ki házára ezzel a felírással: A magyar kultúra 
nyomai. Veszel annak idején az ablak beverők ellen 
vádat emelt, de a vád képviseletét a kir. ügyész meg
tagadta, mert nyilvános tüntetésével maga provokálta 
az ablak keverést. Veszel ügyvédet a fegyelmi választ
mány feddésre ítélte.

— Hirtelen balál. Matuskovich Mátyás, zólyomi 
kir. járásbiró, f. hó 13-án déli 1 órakor szivszélhüdés 
következtében hirtelen meghalt. A boldogult a délelőtt

folvamán még tárgyalásokat tartott. Benne Matuskovich I mól arról, hogy Morvaországban, Prosztejov-ban ápr. 
kijut.. o,imőni fölHhirtokos és Matuskovich Márton 19-én a „Cseh-tót Egységének fiókja alakulr, moly al-
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Mihály, szlováni földbirtokos és Matuskovich 
zólyomi ez. kanonok testvérüket gyászolják.

-  Tanítók Nagy-Oseposényben a inosócz- 
járás tanítói Nagy-Csopcsénybon tartották meg ez idei testvérekkel 
gyűlésüket. Rdsztóczky József elnök tartalmas megnyitó I érdekében. Ki 
beszéde után ifj. Saskd Gyula tartott kiválóan sikerült mesében május 3-án Cseh-tót estét rendeznek.

kálómmal a prágai Csoh-tót Egység meleghangú üdvözlő 
zniói sürgönyt küldött, üdvözölve az uj munkatársakat a tót 

való kulturális érintkezés olőbbro vitelo 
mliti továbbá, hogy Morvaországban Kro-

gyakorlati tanítást. Majd az ifjúsági egyesületek ügyét 
beszélték meg és elhatározták, hogy a hol csak lehet 
szerveznok ilyen egyesületeket. Kegyelettel emlékeztek 
meg Ulrich Vendel tanár olhunytárói, a ki ennek a ta
nítói körnek elnöko volt. Mogválasztattak elnökké Rdsz
tóczky József, alclnökké Zvada Antal és jegyzővé Kris- 
tofcsdk Lajos. A gyűlés után Saskó Gyuláné vendégelte 
meg gazdagon az egybegyűlteket, a kik között megje
lent’ Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Somogyi Géza igaz
gató, Kosza János lelkész és a nagycscpcsényiek közül 
többen.

— Olosó élet. Értei Lajos ruttkai vasúti segéd 
fékezőt a balasa-gyarinati főszolgabíró megkeresésére 
valami apró kihágásért egy napi elzárásra Ítélték, amely 
büntetésnek kitöltésére jelentkezett is, de azonnal meg 
is ugrott, minek következtében a csendőrség állal való 
előállítását kellett olrendolni. Ettől a fiatal ember any- 
nyira megijedt, hogy a büntetéstől való félelmében fel
akasztotta magát, s mire lakása padlásán ráakadtak, 
már halott volt. A szerencsétlen fiatal ember különben 
levelet is hagyott hátra, a mely egészen más színben 
tünteti fel tettét. Ebbon azt mondja, hogy életét unta 
meg és hogy halálának szerencsétlen szerelme az oka. 
A kit ő szeretett, az öt csalta meg. A ki pedig öt sze
rette, annak szerelmét nem tudta viszonozni. Különben 
minden ingó és ingatlan vagyonát házi asszonyának 
hagyta.

Veszelovszky beszámolója. Voszelovszky Fe- 
rencz a szoniczi választó kerület tót. nemzetiségi képvi
selője a múlt héten elérkezettnek látta az időt, hogy 
eddigi működéséről a választó közönségének beszámol
jon. Az elmondandó beszédre nagyban készült. Az nap 
ott épen vásár lévén a képviselő tiszteletére nagy ün
nepélyre készültek. A hatóság azonban értesült a: 
ünnepélyről s a béke érdekében csendesen szétoszlatta 

tüntetőket. Reggelre azonban, hogy Veszelovszky 
szenzácziós beszédét a vásártéren elmondhassa. Fajnor 
ügyvéd a szolgabirónál bejelentette a népgyülcs idejét 
— melyet azonban a szolgabiró tudomásul nem vett. 
így elmaradt, az ünnepély meg Veszelovszky beszéde. 
Fajnor ügyvéd a főszolgabírói végzést nyomban Buda
pestre küldötte, a hová akkorára már Veszelovszky is 
felutazott, hol a belügyminisztert felkereste, megmutat
ván neki a gyűlést betiltó végzést. Széli Kálmán azon
ban helyeselte a főszolgabíró korrekt eljárását — t. i. 
a népgyülés tudomásul nem vételét, s igy Veszelovszky 
itt is felsült. A beszámoló beszédet e hó 12-én tartotta 
meg Veszelovszky, s amennyire módunkban lesz, majd 
közölni fogunk belőle egyet-mást, egyéb érdekes dol
gokkal egylUt.

— Tanító-gyűlés A turóczvármegyei általános
tanító-egyesület szent-márton—blatniczai járásköre f. évi 
május hó 20-án Turócz-Szt.-Mártonban d. c. V*1® óra
kor tartja gyűlését. Ennek tárgyai: 1. A körgyülés
megnyitása. 2. A múlt gyűlés jegyzőkönyvének felolva
sása és hitelesítése. 3. A nagyméltóságu vallás és közok
tatásügyi Miniszter úr 1902. évi 44246 sz. alatt kelt 
magas rendeletével a községi iskola székek számára ki
adott „Utasitás“-t isinoretoti Veszély Imre, ruttkai áll. 
isk. tanitó. 4. A népiskolai olvasás tanításról. Értekezik: 
Krasznetz Lajos, ivánkaföldi áll. isk. tanitó. 5. Az ifjú
sági egyesületek szervezésének módja. Vitatétel. 6 . 
Tisztujitás. 7. Indítványok. 8 . A jövő körgyülés helyé
nek s idejének megállapítása.

— Szerelmes komorna. Nagy izgalom volt, a 
múlt vasárnap délután báró Révay Gyula orsz. képvise
lőnk Reviczky-téri palotájában. A báróné komornája, a 
huszonegy éves Mihalovics Anna viszonyt folytatott a 
báró vadászával, Németh Józsefiéi. A legény azonban 
clhidegült s Mihalovics Anna elkeseredésében gyufaol
dattal megmérgezte magát. A báróék Korányi tanár 
főrendiházi tagot hívták cl a súlyosan összoégett leány
hoz, aki nyomban gyomormosást alkalmazott. A leányt 
a Szent István kórházban ápolják. Állapota életveszélyes.

— Tót Iparosok, tót festők A „Ludové Noviny" 
czimü tót lap egyik utóbbi száma arra buzdítja a tóto
kat. hogy foglalkozzanak többet az iparral, amelyre 
mintegy teremtve látszik a tótlakta vidék északkeleti 
Nyitrától-Kassáig. Ápolniuk kell a tótoknak nemcsak a 
közönséges, hanem a müipart is, még pedig tót szellem
ben. Három — négy tót festő e nyár folyamán kiakarja 
állítani műveit valamely tót városban. A lap ajánlja ne
kik, hogy rendezzenek kiállítást Zsolnán, hol nemso
kára megnyílik az ipari kiállítás. A lap továbbá beszá-

Villámcsapás. A vasárnap éjjeli zivatar 
egész vármegyére kiterjedt és a villáin is több helyen 
becsapott. Tótprónai levelezőnk Írja, hogy Breznán eb
ben a szomszédos nyitramegyei faluban is beütött a 
villáin egy házba, a melyet felgyújtott. Rudnó közelé
ben szintén több villámcsapást észleltek, a molyok az 
ut mentén levő szép nyárfákat hasogatták szét. Jégeső
ről is több helyről kaptunk tudósítást, azzal a megnyug
tatással, hogy eddig som a vetésekbon sem másban 
kárt még nem okoztak.

— Foot-ball-Glubb létesítésén fáradoznak a rutt
kai vasúti tisztviselők, amely — mint értesülünk, — 
hamarosan meg is fog alakulni s Ruttka társas életét 
mozgalmasabbá tenni.

Elgázolás. Jahodnikon egy fuvaros fogata egy 
kis lánykát gázolt el, aki kezén, fején megsebesült, de 
aránylag még szerencsésen került ki a bajból.

— Vármegyei főjegyzői választás. A Weisz Gyula, 
zólyoinvármegyei főjegyző elhalálozása folytán megüre
sedett főjegyzői állás a f. hó 13-án Beszterczebányán 
megtartott közgyűlésen lett választás utján betöltve. Ez 
állásra Ferenczy Ödön tb. főjegyző, a „Felvidék" szer
kesztője s Battik Ödön beszterczebányai főszolgabíró 
voltak jelölve, kik mindegyikének erős pártja volt, 
s igy a választás elég izgalmas volt, melyből Battik 
Ödön főszolgabíró került ki győztesként, a mennyiben 
a tövhat. bizotts. tagok bizalmának oroszlánrésze feléje 
fordult s igy ő lett Zólyomvármegye főjegyző. Az ekké- 
pen megüresedett főszolgabírói állásra Újhelyi Sándor 
zólyomi főszolgabíró, utóbbi helyébe pedig Sztrakoniczky 
Kálmán nagyszalatnai főszolgabíró választatott meg. A 
nagyszalatnai főszolgabírói állásra Bittera Kálmán, ugyan
ottani tb. főszolgabiró, és Bende Tivadar besztercze
bányai szolgabiró pályáztak, kik közül Bende Tivadar 
lett a nagyszalatnai járás főszolgabírója, helyébe pedig 
Lévai Géza, Lévai Mihály, beszterczebányai főgymnáziumi 
igazgató fia lett megválasztva.

— Rlpökség A „Lúd. Nov.“-nak az a durva tá- 
madása, amelyet a magyar szinielőadásokra eljáró néhány 
tót úri ember és hölgy ellen, valamint a színészek és 
színésznők ellen intézőt, nemcsak a fővárosi sajtóban, 
hanem a helybeli lót társaság müveit köreiben is élénk 
visszatetszést szült, olyannyira, hogy többen a lapot is 
visszaküldték s — mint haljuk — a „Dom^-ban is ját
szódtak le heves jelenetek. Úgy latszik, hogy ezek a 
durva kirohanások utolsó vergődései s rugdalódzásai 
ennek a lapnak, amely Rózsahegyen szorkesztödik és 
nyomódik s Turócz-Szent-Mártonban kiadódik, mert 
rendesen késéssel jelenik meg, most pedig Hodzsa szer
kesztő katonáskodása miatt nem győzi kézirattal, miért 
i a felelős szerkesztő-kiadó kövér betűs felhívásban 
dopis“-okat kér s kilátásba helyezi, hogy egyedül lévén,

lapját az eddigi U/a iv helyett csak egy ivén fogja ki
ülni. Alighanem az apró pénze, vagy a hitele is fogytán 
van már ennek a cseh-tót vállalatnak s aztán majd a 
Tátra vezetőségének is lesz talán valamely hozzászólása 
ehhez a dologhoz.

— Megint baleset A beállott ordoi munka valahogy 
roszul kezdődik a munkásokra nézve Felső-Turcseken. 
a józscfgözfürészi munkások most az erdőben fadöntéssel 
vannak elfoglalva és a munka kezdetén, e hó 14.-én 
egy eső fatörzs Cirling Mátyás nevű munkást feje tetojén 
sújtotta úgy, hogy az agyveid egy része kilocsant; 
külünös, hogy a szerencsétlenül já rt ember délelöttöl 
késő estig vívódott a halállal.

— Egy czógtábla metamorfózisa. „Egy helybeli 
fiatal iparos magyar-német feliratú czégtáblái akasztott 
az üzlete fölé, min egy helybeli tót iap a tót felirat 
hiánya miatt annyira megbotránkozott, hogy egy napi 
hírben azt adta tudtul olvasóinak, hogy az illető iparos
nak, nyilván nem kell a tótok pénze. Az illető fiatal 
iparos erre letörültette a német feliratot és tóttal cse
rélte fid. Hát annak a lapnak joga volt felszólalni s az 
iparosnak a felszólalásnak érdekből engedni, ebben 
semmi sincs. S hogy mi mégis említést teszünk 
a dologról, azért történik, mivel egész sorát ismer
jük az üzleteknek, amelyeken csak tót felírás van, 
do a birkatürelmű, nyelvével és nemzetével mitscin tö
rődő magyarság egy része mégis oda is viszi garasait. 
A tótoknak még a borbély sem kell, ha nem tót és 
keresztény, a magyar részvényesek, betevők pedig init- 
sem törődnek azzal, hogy a magyar ember által alapí
tott helybeli takarékpénztáron ez, a felirat diszlik . „Spo-
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ritelfta" és egyél) semmi. Ez az a magyar sovinismus, \ 
amely elöl — mint a lét lapok írják — a tótok Ame- j 
rikába szökni kénytelenek.

— Vizsgálati Neumann szucsányi cv. tauitó el-l 
len — amint lapunk is közölte — töljolontés történt, | 
hogy liazaliatlan dalokat tanít be az iskola helyiségeiben, j 

•amire a közokt. minister megkeresésére vizsgálatott ren
delt el az illetékes püspök, amelynek foganatosításával' 
á kerületi esperest bízta meg. Morhács M. esperes dr. 
Mudrony János ügyvédet kérte fel a vizsgálat megejtő- 
aével, látjuk tehát mily különös módon foly ez a vizs
gálat, s nem csoda, ha most már senki sem cmlékszikjazokra 
a dalokra, a két följelentő pedig nem engedett a meg
hívásnak, mivel a vizsgálóbiztos illetékességét nem is
merik el. Ezt novozik nálunk a minister akaratából 
folytatott vizsgálatnak !

— Közvetlen menetjegyek a kassa-oderbergi 
vasat és a m. klr. államvasutak között Zsolnán át
A zónadijszabásoák 1903. évi január hó 1-én történt 
• módosítása alkalmával a kassa-oderbergi vasút és a m. 
kir. államvasutak egymásközötti forgalmában Kassán és 
Rultkán át a 16. vonalszakaszára, mint maximális együt
tes menotdij állapíttatott meg, inig Zsolnán ál történd 
utazásokra ezen kedvezmény nem engedélyeztetett, ha
nem ez útirányon mindkét vasút teljes monctdijai külön- 
külön voltak fizetendők. Kereskedelemügyi m. kir. minis
ter ur már most a m kir. úlllmvasutak és a kassa-oder
bergi vasút együttes felterjesztésére megengedto, hogy 
a Kassán és Rultkán át fennálló olcsóbb mcneldijak 
folyó év május hó 1-étől a Zsolnán át történő utazások
nál is alkalmazást nyerjenek. Ennek folytán egyrészt a 
kassa-oderborgi vasút Poprad-Eol ka—Zsolna — Zwardon- 
vonalának állomásai és másrészt a in. kir. állmvasutak 
Budapest—Galánta-i fővonala, továbbá a Bárkány-Nána 
— Bnlassa-Gyarmat-i illetve lévai és az Érsekújvár— 
Nagy-Bélicz-i szárryvonalak állomásainak egymásközötti 
forgalmában szintén csak legfeljebb a 16 vonalszakasz 
árai fizetendők.

— Faiskolakezelési Jutalmak. Darányi Ignácz 
földmivelésügyi miniszter több rendbeli jutalmat tűzött 
ki a hazai gyümölcsfatenyésztésnek a községi faiskolák 
utján való előmozdítása czéljából oly tanítók jutalmazá
sára, akik: faiskolát közeinek és a fatenyésztés terén 
szembetűnő sikert képesek felmutatni. A dijakra — 1 
darab 600. 2 darab 400. 18 darab 200 koronások — 
pályázhat minden faiskolát kezelő néptanító, s különös 
figyelemben fognak részesülni azok, akik a filloxera ál
tal elpusztított vidékeken kezelnek mintaszerűen faiskolát. 
A pályázati kérvényok ez évi julius hó 1-ig az illetékes 
királyi tanfelUgyclöséghez nyújtandók be, amely azokat 
a földmivelésügyi minisztériumhoz terjeszti föl és a pályá
zat eredményéről a vallás-és közoktatásügyi minisztéri
umnak is jelentést tesz. Az 1 koronás bélyeggel ellátandó 
kérvényekhez a kezelt faiskolák vázlatos rajza, részletes 
leírása, az abban található csemetéknek és oltványoknak 
kor, nőm és fáj szerinti kimutatásai csatolandók. A be
érkezet kérvények a földmivelésügyi minisztérium által 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület és az Országos 
Magyar Kertészeti Egyesület kebeléből összeállított bíráló
bizottság által fognak tárgyaltatni, amely bizottság a 
pályázók faiskoláit esetleg meg is szemlélheti. Akik már 
egyszer julamat nyertek,v újabb díjért csak abban az 
esetben pályázhatnak sikerrel, ha ‘kész oltvány-állomá
nyuk legaJább kétszer akkora, mint az első jutalmazáskor 
volt. A jutalmazottaknak a dijakat a földmivelésügyi 
minisztérium clismerő-oklovél kíséretében adományozza.

— .‘-á mezőgazdaság pangásának egyik oka 
Bár merre- jársz kedves magyarom szép hazánkban, s diol 
annyi panaszt nem hallasz mint éppen a gazdák körében! 
Pedig hát jó volna magunkba szállani mórt a pangásnak 
nagyobbrészt önmagunk vagyunk az oka. Igaz, sokat 
olvasunk és még többel beszélünk kedves kazámfiai a 
trágyázásról, de hol van az a magyar gazda, aki azon 
helyzetben van, hogy elegendő istálótrágyát adhasson az 
évszázadokon át zsarolt éhes talajnak ? Rövid a válasz: 
.Sehol 1 l)e inig a külföldi gazda ily viszonyok közölt siet 
a hiányt műtrágyával pótolni, addig Magyarországon vajmi 
kevesen vannak, kik műtrágyát alkalmaznak vagy lega
lább kísérletek által igyokonok talajuknak tápanyagszük- 
seglotét tanulmányozni cs ily módon a szükséges műtrágya- 
fájt megválasztani, Sok esetben mint p. o. őszi kalászo
sok nláfüluczernárn, herére, rétre, valamint kapások alá 
is, nem is kell válogatni, mert rendelkezésünkre áll egyi
ke a legkitűnőbb és mégis olcsó mütágyáknak, t. i. a 
thomxsalak vayy thomasfoszfdt, melynek hatása nemcsak 
feltétlenül biízos, hanem legalább 3 évre terjed, és aki 
elég óvatos, hogy nem vásárol hnmisiott árut, hanoin 
megbízhat* ezéghoz fordul ezen felülmúlhatatlan műtrágyá
ért, azonkívül pedig szavatosságot követel az eladótól 
a béltartalomért, továbbá a kapott árút vegykisérloti ál
lomás által felüvizsgáltatja, már az első esztendőben meg

fog győződni arról, hogy nemcsak megtérült a trágyázás 
költsége a műtrágyázás által elért terméstöbblotböl, de 
még jelentékeny haszon is marad. Már pedig ez a fődo
log ! Ha a magyar gazdaközönség ezen kis útmutatást 
mogszivleli, úgy mihamar ismét be fognak következni a 
régi jó ülők, mikor a talaj busásan jövedelmezett. Érdek
lődőknek felvilágosítással szolgál Kalmár Vilmos, Buda
pest. VI. Toréz-körut 3 sz.

— Olvasókörök és a gazdatársadalmi mozgal 
mák. Az olvasókörök a hasznos szórakozás lohetövététele 
és az ismeretek terjesztése czéljából alakulnak. Miután 
pedig a falusi olvaskörök tagjai leginkább gaz Iák, föld- 
mivolők és kisiparosok, elsősorban a köz- és mezőgaz
dasági ismeretek terjesztését' kclleno felkarolniok, mórt 
ezzel előmozdítják az okszerű gazdálkodást s mindazt 
a mi a tagok gazdasági 9S anyagi előmenetelét, fokozza. 
Eddig annyiból álló*t az olvasókörök ismeretterjesztő 
foglalkozása, hogzajárattak néhny napilapot s szereztek 
olyan könyvtárakat, melyek a tagok igényeit és foglalko
zását tekintve, jól összeállítva nincsenek s igy a gazda
sági ismeretek terjesztése körül sem teljesíthettek hasznos 
szolgálatokat. Már pedig ott, a hol a tagok nagy része 
földműveléssel foglalkozik, ott az olvasókör feladata első
sorban a köz és mezőgazdasági, vagyis azon ismeretek 
terjesztése, melyek a tagok életviszonyaival és foglalko
zásával szoros kapcsolatban állanak, A melyik olvasókör 
figyelmét erre ki nem terjeszti nem áll feladatának 
magaslatán, mert elmulasztja a lzgfoufossabbat; az anyagi 
gyarapodás emeltyűinek gondozását. A gazdák és föld
művelőkből álló olvasókörnek,) ha jó vezetés alatt áll, 
részt kellene vonni minden gazdatársadalmi mozgalomban 
minden országos gazdagyülésen, minden gazdakongresz- 
szuson, hogy á mozglmak vezetőit megismertesse az illető 
község bajaival s óhajtásaival s hogy az olvsókör kikül
döttjei is megismerkedjenek a napirenden lévő s az ország 
gazda közvéleményét foglalkoztató fontos gazdasági kér
désekkel. A Magyar Gazdaszövetség — Darányi Ignácz 
föld miveiéi miniszter nagylelkű áldozatkészsége folytán— 
ellátja e czélból az olvasóköröket ingyen népkönyv
tárakkal, tanulságos fűztőkkel, lapokkal és folyóiratokkal. 
A melyik olvsókör tehát a gazdasági ssmeretok terjesz
tését is felakaja karolni, forduljon a Masryar Gazdaszö
vetség titkári hivatalihoz (Budapest, Vili., Baross-ut- 
cza 10.). A mely olvasókörök május hó közpéig össze
köttetésbe lépnek a Magyar Gazdaszövetséggel, azok 
már a Gazdaszövetségnek június hó 4-én megtartandó 
közgyűlésén is részt vehetnek s Buapestre kedvezményes 
vasúti jegygyol utazhatnak, Jelentkezni lehet május hó 
20-ig a Magyar Gazdaszövetség titkári hivatalánál.

— JÓ tanács. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
étesiletni, ajánljuk, hogy szerezzék be Maulhner Ödön 
csász. és kir. udvari magkereskedéséböl Budapesten a 
„Sétatéri" vagy a „Margitszigeti" fűmagkeveréket.-Eze
ket már 29 éve szállítja Maulitner Budapest és a Margit
sziget oly bámulatra méltó , és gyönyörű sétaterei részére

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

— A Horgony Pain-Ezpollor (Richters Linimentum 
Capsici comp.) igazi népszerű háziszerré lett, mely számos 
családban már több mint 34 év óta mindig készlotbcn 
van. Hátfájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csüznál 
stb. nél a Horgony-Pain-Expellcrrel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány
kornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az altestnok 
Pain-Expellerrol való bcdörzsölése mindig igen hasznos
nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó crcdménynyol 
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 . „Richtor-félc 
„Horgony-Pain-Expellcrt" vagy „Richtcr-félc Hogony- 
Liniment“ et tessék kérni és a „Horgony" védjogyre 
figyelni kell.

— A boldogalt Kneipp páter érdeme volt az, hogy 
ö hívta fel legelőször az általános figyelmet az egészségi
leg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kathrei- 
ncr egy sajátszerü találmánya által a babkávé izével oly 
kitűnő módon előállított. Ebben még ma is lényegesen 
különbözik ez az egyedül valódi „Kneip-kávé“ minden 
egyéb hasonló gyártmánytól, és oz -okból Kneipp páter 
egyedül és minden időkre a Kathreinor ezéget ruházta fel 
azzal a joggal, hogy a Kathreiner-féle Knoipp-maláta ká
véja részére az ö nevét és arczképét használhassa. En
nek daczára mégis a közönség hátrányára egyszerűen 
pörköli árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kneipp- 
i<ávé„ gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég határozói
kul a valódi „Kathremcr-félo" Kneipp-maláta kávét az 
eredeti csomagokban, melyek a Kneipp páter védjegye 
és a Kathreinor novet viselik.

— A szerencse-kerék és a szerencse-szekér.
Az öreg Faludy Ferencz csak Fortuna hintóját ismerte 
és szépen megénekelte, hogy benne mindenki okosan 
üljön és úgy forgassa tengelyét, hogy ki ne dűljön. A 
szerencse-kereket aligha ismerte, mert akkor erről bizo
nyára dicshymnuszokat zengedezett volna a költő. Hogy 
is ne, midőn a szerencse-kerékből jut el az emberhez 
a legkézzelfoghatóbb szerencse: a főnyeremény! Csak 
kormányoznnnk kell a saját elhatározásunkat és oda 
irányítani, hogy sorsjegyet vásároljuk. És pedig osztály
sorsjegyet. Mert ezzel legkönnyebben juthat el hozzánk 
az igazi szerencse. Azután okosan kell kitartanunk a 
a már birtokunkba jutott szám mellett, mert Fortuna 
asszony nemcsak megbecsüli, hanem fényesen is jutal
mazza állandó hűségünket. Ez a módja annak, hogy a 
szerencse-kerékből Fortuna asszony fogatán jusson el 
hozzánk a főnyeremény. A legutóbbi 600.000 koronás 
főnyereményt is igy nyerte 4 szerencsés család a Török 
A. és Társa bankházában (Budapest, főüzlet: VI., Te- 
réz-körút 46.; fiókok : Váczi-körút 4., Múzeum-körut 
11., Erzsébet-körút 54.), vásárolt 57080. számú sors- 
jegygyel, ennélfogva ajánlatos, hogy a sorsjegyvásárló 
közönség a szerencsés és megbízható Török-czégnél 
szerezze be sorsjegyeit, mert ez a bankház vevőinek 
minden irányban teljes biztonságot nyújt, tekintettel 
arra, hogy legnagyobb osztálysorsjáték-tizlet hazánkban.

Nyári menetrend
& magyar királyi államvasntakon:

(Érvényes 1903. évi május 1-től kezdve.)
Budapest—T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest:

Gyv. i. reggel 7-10, é.d.u. 1-38 i. d. u. 2*54, é. este 9*15
Szv. i. d. e. 9*35, é. este 7*52 i. reg. 8-32, é. osto 7*00
Gyv. i á. u. 3-30, é. este 10*26 i. reg. 6*02, é. d. u. 12*50
Szv. i.d. u. 5-20. é. reg. 6-02 i. este 10-27, é. d. u. 9-45
Vv. i.éjjel 1M 0, é .d .e . 11-41 i.d .u . 4*57. é. reg. 5-20 

T.-Szt.-Márton— Ruttka: Ruttka— T.-Szt.-Márton :
G yv.i.d.u. l*39,é.d.u. 1*47 i.d .u . 2-45, é. d. u. 2*53 
Szv. i. este 7*54, é. este 8*03 i. reg. 8*20, é. reg. 8*30
Gyv, i. este 10*27, é. este 10*35 i.reg. 5*52, é. reg. 6*01
Szv. i.reg. 6*02, é. reg. 8*13 i.este 10*10, é. este 10*23
Vv. i. reg. 7*47, é. reg. 8‘06 — — — — — — —
Vv. i. d. e. 11*42, é. reg. 11*53 i. d. u. 4*45, é. d. u. 4*56

Budapest ny.— Zsolna: Zsolna— Budapest:
Gyv. i. reg. 7*20, é. d .u  1*33 i. éjjel 3*45, é. reg. 9*40
Szv. i. reg. 9*25, é. este 8*35 i. reg. 7*00, é. este 5*55
Gyv. i. este 6*15, é. éjjel 12*13 i .d  u. 3*12, é. este 9*45
Szv. i. este 10*30, é. reg. 8*30 i. este 9*25, é. reg. 6*25

Zsolna— Pozsony : Pozsony— Zsolna:
G yv.i.d .u . 3*12, é.este 7*20 i. reg. 9*19, é. d.u. 1*33 
Szv. i. reg. 7*00, é. d. u. 1*23 i. este 6*50, é. éjjel 12*13
Szv. i.d .u . 3.38, é. éjjel 11*20 i. reg. 6*00, é. d.u. 12*50
Szv. i. éjjel 9*25, é. éjjel 3*31 i.d .u . 1*24, é. este 8*35
Szv. — — — — — — — i. éjjel 1*45, é. reg. 8*03

A cs. és kir. szab. Kassa-Oderbergi vasntakon:
Kassa— Ruttka: Ruttka— Kassa:

Szv. i. éjjel 8*50, é. reg. 5*42 i. reg. 4*43, é. d. e. 11*50
Szv. i. reg. 5*15, é. d. 11. 12*10 i. d. e. 8*53, é. d. u. 3*50
Szv. i. reg. 8*04, é. d. u. 2*08 i.d .u . 4*24, é. éjjel 11*15
Gyv. i.d . u. 1*05, é. este 8*04 i.d .u . 2*31, é. este 8*35
Szv. i.d. u.4*10, é. éjjel 11*16 i. éjjel 10.44, é. reg. 7*20

Június 15-től szept. 15-ig. Június 15-töl szept. 15-ig.
Gyv. i. d. e. 11*52, é. d. u. 2*30 i. d. u. 2*09, é. este 8*35

Kralován— Árvaváralja: Árvaváralja— Kralován :

Szv. i. rog. 9*35, é. reg. 11*05 i. reg. 7*32, é. d. e. 9*10
Szv. i.d. 0.11*48, é. d.u. 12*58 i. d.u. 12*05, é.d. u. 1*35
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— Ruttka:

Szv. i. reg. 6*23, é. reg. 6*50 i. reg. 4*00, é. reg. 4*28
Szv. i.d.u. 12*27, é.d. u. 12*55 i. reg. 7*25, é. reg. 7*56
Gyv. i. d. u. 2*20, é. d. u. 2*45 i. d. u. 1*54, é. d. u. 2*19
Szv. i. osto 8*30, é. este 8*58 i. reg. 8*15, é. rog. 8*42
Szv. i. éjjel 11*30, é. éjjel 11*57 i. d. u. 3*40, é. d. u. 4*07
Szv. — — _ _ _ _  — i. este 9*12, 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

Felelős szerkesztő : llcrec*#. í - j u l a .
Főmunkatárs: n á n l l  tlánoN .

Haszonbérleti hirdetmény.
„Az árvái közbirtokosság! uradaloméhoz tartozó, 

Árva-Váralja községébe bekebelezett puszta-sirokai gaz
daság (összesen mintegy 435 kát. hold szántóföld-, rét- és 
legelő) a hozzá tartozó tiszti- és cseléd házakkal, gazdasági 
épületekkel, 668 hoctolitorrel contingentált, szcszfinomi- 

' tóval egybekötött gazdasági szeszgyárral-, élő és holt 
leltárral, valamint az ez idei terméssel, folyó évi augusz
tus hó 1.-től számítandó 12, esetleg 15 évre. szabadkézből 
haszonbérbe adandó.

A haszonbérleti szerződés feltételei iránt, az alólirott 
uradalmi igazgatóságnál lehet értokozni.

Árva-Váralján, 1903, május 7.-én.
Az árvái uradalom igazgatósága.

(Után nyomás nőm dijaztatik.)
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134. sz. 1903.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 
102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a tettes 
tsztmártoni kir. járásbíróság 1897. évi 6397. számú 
végzése következtében által képviselt Mudrony Pál mint 
engedményes javára özv: Buoczik szili: Korbei Kva s 
társai ellen 92 Kub. s jár. erejéig foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 800 korona kötelezvényen 
alapuló követelés nyilvános árverésen eladat ik.

Mely árverésnek tsztmártoni kir. jbiróságnak V. 
1G5/18. 1898. számú végzése folytán eddig összesen 173 
kor. 18 fillérben biróilag már megállapított költségek 
erejéig özv: Buoczik szili: Korbei Évánnál Bisztrieskán 
leendő eszközlésére 1903 évi május hd 22-Ik napjának 
d. e. 10 Órája határidőül kit Űzetik és ahhoz a venni j 
szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az i 
érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek 
becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Tsztiuártonban, 1903. évi április hó 28. napján j 
Zathureozky Jenő,

járásbirósági végrehajtó. |

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

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

Eliot György. M I D D L E M A R C H .  Regény
Angol eredetiből fordította: Csukássy József. 

• = = = =  Kiadta a „Kisfaludy Társaság". = = = = = =

4 kötet ára 8 frt kelyett 3 frt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár 
nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van

A SZÖGHAJU, SZALAY E.

Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre 
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és meg van az ítélet

fiartt)a Mikiié:
50 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerü borítékban

3 frt helyett 65 kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 f.t helyett I frt 10 kr.

A szerény ezfm engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Hartiia Miklós, a nagyszerű p .1 liczista letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

BRADDON M. E.bADy c e c ib . Fordította: Zichy Cam.

Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

TWAIN MARK és WARNER K. D.

•  AZ  A R A N Y O Z O T T  KOR.  •
Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál. ■ —-=

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

A z  itt felsorolt m üvek, a m egjelölt arakban 

utánvét m ellett vag y  az összeg beküldése 

ellenében lapunk kiadóhivatala  utján ren- 

delhetők meg.

Fürdő megnyitás!
Tisztelettel értesítem a n. ó. közönséget, hogy a bérletemben levő

S t u b n y a - f ü r d ő t
megnyitottam

s az összes tükör- és kádfürdők a napnak bármely órájában a n. é. közönségnek 
rendelkezésére állanak.

Fürdő vendéglőmben kapható Ízletes ételek és tisztán kezelt italok jóhirét 
és szolid kiszolgálását jövőben még fokozottabb mértékben igyekezem fentartani, 
miért is szives pártfogást kér

Stubnyafttrdő, 1903. május hó. tisztelettel

BRAUN ÁRMIN,
fürdőbérlő.

| M E G J E L E N T !  M E G J E L E N T !

I A tót nemzetiségi mozgalmak fejlődésének f
története

|  Irta: bugoviqh Titusz rtra 1 kor. 60

Kapható lapunk kiadóhivatalában és minden hazai könyvkereskedésben.
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Vizsgalapok
Moskóczi Ferenczné

könyvkereskedésében Turócz-Szt.-Mártonbaii.
1684. tk. sz 1903

Hirdetmény.
Túrán község telekkönyve birtokszabályozás követ

keztében az 18G9. évi 2579. számú szabályrendelethez 
képest átalakittatik és ezzel egyidejűleg mindazon in
gatlanokra nézve, amelyekre az 1886: XXIX.. az 1889: 
XXXVIII., és az 1891: XVI, t. ezikkok a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892; 
XXIX. t. czikkben szabályozott eljárás, a telekjegyzö- 
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foga- 
natosittatik.

E czélhól az átalakitási előmunkálat hitelesítése és 
a helyszíni eljárás a nevezett községben 1903 évi junlus 
hó 9-én fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tár

gyaláson személyesen, vagy meghatalmazott által jelen
jenek mog és az új telekkönyvi tervezett ellen notaláni 
észrevételeiket annál bizonyosabban adják ölő, mert a ■ 
régi telekkönyv végleges átalakítása után a téves beve
zetésből eredhető kifogásokul jó hiszemü harmadik sze
mélyek irányában többé nem érvényesít hetik ;

2. mindazok, akik a télekjogyzőkönyvekben elő* 
forduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést 
kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldött, 
bizottsága előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás 
folyama alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fel;

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdon} 
jogot tartanak, de tolekköny/i bokeblezésre alkalmas 
okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886: XXIX 
t.-cz. 15 -18. és az 1889: XXXVIII. l.-cz. 5. 6. 7. és 
9 §§-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a bizottság elölt 
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 az

utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elenge
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 nyilvánítása végett a bizottság előtt jelen
jenek meg, mert ellen esetben a bélyogmentosség ked
vezményétől elesnek,

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság. 
Turócz-.Szt.-Márton, 1903/ évi május hó 2-án.

Kolosy, kir. alhirő

Mindenkinek ajánlható
a most 40. kiadást ért Dr. Müllor orvosi ta
nácsos müve a

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portomentosen küldi
Cnrt llöber, Braunsehweig.

1903. évi 185. szám. Turócz-Szt.-Mártoni m. kir. jár. erdőgondnokságtól.

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

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

„ széldöntés j
2. Háj v. úrb. 1903. évi vágás
3. Nedozor „ „ „ „ „
4. Szklabina „ „ „ „ „
5. Ivánkófalvi ág. egyli. rendk. haszn.

összesen:

23 db. rúdfa, 275 db. lúc. és jég. f. fatörzs 285 m3 ; 2068-6 k. tőértékben
30 „ „ 208 „ „ „ „ „ 157 „ 952-0 „ „

n o  „ „ 495 „ „ „ „ „ „ 316 „ 1936-0 „ „
27 „ ., 255 „ „ „ „ „ „ 100 „ 493-8 „ „

380 „ „ 1323 „ „ „ „ „ „ 1015 „ 5353-0 „
310 „ „ 1673 „ „ „ „ „ „ 1587 „ 10639-5 „ „

00 cc o 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 ezen faárveréshez azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a sajátkezüleg irt zárt 
Írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10%-a óvadékképen készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
csatolandó, az ajánlattevő nöye, lakása és utolsó póstája, 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 'megkezdéséig 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 iveiként 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-Máftonban, 1903. évi április hó 30-án.
l  A m. kir. jár. erdőgondnokság.

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

által ezen labdacsok háziszerül aj állítattak minden oly bajoknál, melyek a rossz emésztésből 
s hasonló betegségeknél. Vértisztitó 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 lö szem labdacsot tartalmazó doboz ára 21 kr. Egy csomag, melyben 6 doboz tartali 
csomag 1 frt 25 kr., 2 csomag 2 fit 30 kr., ."1 csomag 3 frt 35 ki\,"4 csomag 4 fit 40 kr., 

NB. Nagy elterjedésük következtében ezen labdacsok a legkülönfélébb, nevek 
1 labdacsokat követelni és csakis azok tekinthetők valódiaknak, melyek használati utásitása 

Írással, vörös sziliben van ellátva.
A számtalan bálairatból, melyet a labdacsok fogyasztói a legkülönbözőbb és 1 

csakis néhányat említünk azon megjegyzéssel, hogy mindenki, ki ezen labdacsokat egyszer 
Tisztelt Pserhofer ur! Köln, 1883. ápril hó 30-én.

^B Legyen oly szives és küldjön nekem ismét 5 tekercset az ön föltllmnlhatatlan vértisztitó labdacsaiból 
utánvétellel. Fogadja ez utón is a legmélyebb köszönetemet labdacsai csodaliatásáéit. Maradok teljes tisztelettel 

EfS Pawiistik Fcrencz, 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 
IBI gyermekágyban meghűltem olyannyira, hogy semmi munkát sem voltam többé képes végezni és bizonyára már a 
ISi holtak közt volnék, ha az ön csodálatraméltó labdacsai engem nem mentettek volna meg. Az Isten áldja meg önt 
HÉ ezért ezerszer. Nagy bizalmam van, hogy ezen labdacsok engem is tökéletesen ki fognak gyógyítani, a mint már 
^B  másoknak is egészségük visszanyerésére segítségül szolgáltak. Knificz Teréz.
■  Mélyen tisztelt ur 1 Bécs-Ujhely, 1887. nov. 9-íii.
, ü  A legforróbb köszönetemet mondom ezennel önnek GO éves nagynéném nevében. Az illető 5 éven át szen- 
|H  védett gyomorhurutban és vizkórságban, már életét is megunta, melyről egyébként le is mondott, midőn véletlenül

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

és székrekedésből erednek, mint epe-zavarok, májbajok, kólika, vértolulások, aranyér, béltétlenség 
nysóg s abból eredő bajoknál is, igy sápkornál, idegességből származó fejfájásoknál stb. Ezen 
ennek folytán, még a leggyengébb egyének, de még gyermekek által is bevehetek.
“ czimzetí gyógyszertárban Bécsben 1., Singerstrasse 15. sz. a. készíttetnek valódi minőségben 
aztatik 1 frt 05 krba kerül. Az összeg előzetes beküldésénél bérmentes küldéssel együtt 1 

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

jetjcliezebb betegségek után egészségük visszanyerése folytán hozzánk intéztek, ezen helyen 
u r n á i t  a, megvagyunk győződve, azokat tovább fogja ajánlani.

légy dobozt kapott az ön kitűnő vértisztitó labdacsaiból s azoknak állandó használata folytán tökéletesen kígyó 1 
jjyiilt. Legfőbb tisztelettel Weinzettel Jozefa. B53
1* Eichengrabcrai.it, Gfölil mellett, 1893. márcz. 27-én KS 

Tekintetes ur I falj 
Alulírott ismételten kér 4 csomagot az ön valóban hasznos és kitűnő labdacsaiból. El nem mulasztha- 

Tpui legnagyobb elismerésemet kifejezni ezen labdacsok értéke felett és azokat, a hol csak alkalmam nyílik, a B l  
-szenvedőknek legmelegebben fogom ajánlani. Ezen hálairatom tetszés szerinti használására ezennel felhatalmazom, ü

Teljes tisztelettel Hahn Ignácz. K i
A Gótschdorf, Kolbach mellett. Szilézia, 188G. okt. 8-án. I S  

T. ur! Felkérem, miszerint az ön vértisztitó labdacsaiból egy csomagot 6 dobozzal küldeni szíveskedjék 
Csakis az ön csodálatos labdacsainak köszönhetem, hogy egy gyomorbajból, mely engem öt éven át gyötört ^B 
'megszabadultam Ezen labdacsok nálam sohasem fognak kifogyni s midőn legforróbb köszönetemet kifejezem, ^B 
fagyok tisztelettel. Zwickl Anna.

H  Bernhardi alpesi-fü liquer, Bernhard W. 0.-tól Broyenzben, egész, üveg 2 frt (SO kr. fél üveg 
m 1 frt 40 kr., negyed iiveg 7<) kr.

Amerikai köszvónykenőcs, gyors és biztos hatású, legjobb szer minden köszvényes ( csuzos 
bajok, u. ni.: gerinczagyb.intalom, tagszaggatás, ischiás, inigraine, ideges fogfájás, 
főfájás, fiilszaggatás stb. . fb. ellen 1 frt 20 kr.

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

biztosabb szer elismerve. 1 köcsög 40 kr. Bérmentve 65 kr.
„Stoll“-féle Kolapraeparatumok, kitűnő s/.u gyomor és bélbetegségeknél.
Kola-elixir vagy bor, 1 liter 3 frt., fél liter 1 frt 00 kr., negyed liter 85 kr.
Golyva-balzsam, Pserhofer J.-től kitlinö szer golyva ellen, egy üveg -10 kr., bérmentve 65 kr.
Élet-esszenczia, fprágai csöppek), Pserhofer .J.-től, megrontott gyomor, rossz emésztés és 

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

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

P S 6 H H 0 F 6 R  J. 9
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Tannochinin hajkenőcs, Pserhofet J.-től. Évek bosszú sora óta valamennyi hajnövesztő szer 
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, ujjkukacz, sebes, vagy gyulladt mell vagy más ily bajoknál, mint kitűnő 

szer lön kipróbálva, 1 tégely 50 kr. líérmontve 75 kr.
Általános tisztitó-só, Bullrich A. W.-tőJ. Kitűnő házíszer a rossz emésztés minden követ

kezményeinél u. m. főfájás, szédülés, gyomorgörcs, gyomorhév, aranyér, dugulás, 
stb. ellen. 1 csomag ára 1 frt.

ÍEzen itt felsorolt készítményeken kiviil az osztr. lapokban hirdetett összes bel- és kiil- 
jj'öldi gyógyszerészeti különlegességek raktáron vannak és a készletben netán nem levők 
Lyorsan és olcsón megszereztetnek. Postai megrendelések a leggyorsabban eszközöltetnek, 
j  ha a pénzösszeg előre beküldetik: 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 büntettetík.

yógvjszerész „z u m  goldenen R e ic h sa p fe l“
W I6 N , I., S in g e r s tr a s s e  15.

-k ti 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 . 
legkedveltebb ruhakékitő.

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

'.j üveg I kor.
Ka p h a t ó  mi ndenüt t .

Utánzatoktól óvakodjunk!

Kizárólagos
gyártói H O C H S M R  TESTVEREK VEGYÉSZETI GYÁRA BUDAPEST

VI., Rózsa-utcza 85.



F e l v i d é k i  H í r a d ó .

Szerencse óra.
:ámot rendelje meg U*vt*l •ziila 
feltüntetve, amely időben őzen

Azt asorsjegyszámot rendelje meg level tzolap által, mely ama 
óra uifllfit van feltüntetve, amely időben őzen hirdetést olvassa.

A R lc h te r-fé le

UNIMENTÜM CAPS. COMP.
H o rg o n u -P » ln -E,IPe l ,e ri i u i  g ‘ B ------

« .  á t i kipróbált kfafeur, ■ “ "'y már több mint 
’  t :_i. . t i  k~)X M X liaAI alIrnlmart.'iMk

íprooau uttíiBíui, ■ ............ .
m  ____ megbízható bedörzsölésűl alkalmaztunk
köszvéiyitl. wliiil és ankljiMtiil.
TntAa Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
iUUia- óvatosak legyünk ós csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„H*rfliíy"vódjogygyel óh a1,Rickjir,,czóg-dODOZOKDan u„norg»nj . 7
jegyzéssel fogadjunk ol. — NO f., 1 k. 40 f. c- - k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, r——
K ó r a k tá r : T ö r ö k  J ó z se f  gyogyszoreszuel f / M m

Érez és fakoporsó
sirkoszora

Főraktár: T ö rö k  J ó z se f  gyógyszerésznél V/ { 
B u d a p e s te n . , ^ . [/. I

R io  lite r  F .A d .  é s  tá r s a ,
csesz, éa leír. udvari szállítók . -  ' 

Wudolatadt. .

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

é8 Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.

s minden egyéb temetkezési 
csikk

jutányos áron beszerezhető 
B I N D F E L D  Á R M I N

diviitáruIuízÁbau Turócz-Szent-Márton.

:am caEaEtasaB i«i

Az óra belsejében föltüntetett szerencseszámok kizárókig H irdetéseket!

B E N K O
kaphaiók

Budapest, Andriíssy-ut 79. szám. 
Iliizás május lió 22-(‘ii cs 23-án.

Az l-stí osztályt! sorsjegyek árai:
» 1 5 0  K  1 .  3  K  V s  6 .  K  *, i 12 .

elfogad 
|  lapunk

áronN
i

A mi vevőink azon előnyben részesülnek, hogy 
befizetéseiket posíatakarékpénztári olicque utján, tehát

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

jj
IkiadóhivatalaJ

j

Mészáros Miklós

aj;

magyar kir. szabadalmazott osztálysorsjáték föárusitója
Budapest, Vili., József-körut 22—24.

ánlja a m. kir. szab. osztálysorsjegyek főárudájából való közvetlen 
beszerzését eredeti árakban :

V8 V* V* 7i
1.50 3. - 6  — 12. -  korona

M egrendeléseket czélszeriiségböl postautalványon kérem.

Húzás már május hó 22 és 23-án.
■ 'í - K v .

Egyedül valódi angol

B A L Z S A M  Thierry A, gyógyszerésztől
Közegészségiigyileq megvizsgálva ós jóváhagyva

Az üvegek felszoreóse a kercskeilelini törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. l. 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- 
gürcsöt, kölikát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titö, tisztítja a veséket, megszünteti liypocboudriát és melankóliát 
és clömozdiija az étvágyat és emésztést. <i. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, lovábbá minden fog- és száj
betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint böpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rllli, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, küszvényt, fiiIfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent láthatói Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban hérmcntvo az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy ü dupla üveget 4 
km imáéi t hozatni Bosznia és llcrc/.cgoviuáha 1 kor. (in lillér Ke- 
,ni-ebb nem kiildeiik. hzéikiildés csak az összeg előzetes utalvanyo-

c Ü £ H jj£ IÜ
f j le ln  ecbterBalsam
i.l II 8diuliin||i.«»glhiU

A. :'p|RTy‘n Prsgraűa

Miért szenved ?
eziót vagy ampiitálást. In

•a a legrégibb Sebőknél is kilá- 
Ikerlillieti a fájdalmas opera-

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

használja, mely a sebek gyógyításiban rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésébou 
pedin elérhetetlen. Valódi eeniifolja-kciiöcs használtunk. a gyerinekágyasok mellbajainál, 
a tejelválasztás akadályainál. mcllkiMiiénvedésnél, vörhcnynél. mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontsziinál is; 
ütött, szint, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint ilveg- 
és faszilánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karhiiiikulus, ni 
képző'1 lények, valamint ráknál, körümméregnél, fcürömdaganatnál, hólyagnál, menéstől
kisebesedett lábaknál. c.gett sebek minden nemét, fagyott, testrészek, a betegek fekvéstől 

nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fiilbajt és a gyermekek sebesedését 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással,
eredt sebeit, a nyakoi

postaköltséggel és szállítólevéllel együtt :l korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég: „ őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada'* beégetve 
legyen.

IC két gyögyerejében felülmulhatlan szer, sohasem rolniik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a lodeg 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 
lckfcljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két légi elismert jó, 
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódiad kapui nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimezni:
Tiilery (Adolf) gyógyszerész Limited Orangyal-gyógyszortira. Pregrada 

Robitsch Sauerbrunn mellett.
Küzp. raktár Budapesten; Török J. gyógyszerész, Zágrábban; Mittcbach .1. és Becsben: 
Brady (J. gyógyszerésznél. Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.
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N'yoia. a turúczszcntmártoni magyar nyoimlálian. -  Moskóczi K.-n


	20

