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Felvidéki Híradó.
P 0 L I T 1 K A I II E T I L A I‘.

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

Egyes szám ára 20 fillér

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

Turócz-Szeni-ióárionba küldendők.

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

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

Magyar Szövetség.
A magyai- társadalom megmozdult. Fel

emelte tiltó szavát a nemzetiségek túlkapásai 
ellen.

Annak a lelkes mozgalomnak, amely „Fel- I 
vidéki Magna,)- Szövetség- név alatt néhány 
hónappal ezelőtt ti fővárosban megindult és 
amelynek jó ideig lapunk, a Felvidéki Híradó, j 
volt szószólója, támogatója, ma már országos j 
szervezettel az egész országra kiterjeszkedő! 
működési körrel áll sorompóba, hogy a ma
gyarság erősítésére, ti magyar nemzeti állam- 
mik kiépítésére egybegylijtse, munkára ser
kentse a jó magyar hazafiakat.

A mozgalom, melyet eleinte csak a Fel
vidékre kívántunk kiterjeszteni, már kezdetben 
is oly rokonszenves fogadtatásra talált, a ma
gyar közéletnek annyi kiváló férfiú Ígérte meg 
a zászló alá való sorakozását, a nemzeti ügy
nek védelme annyi lelkes honpolgárt szerzett 
ügyünknek, hogy csakhamar általánossá lett a 
vélemény, hogy a megalakítani tervezett 
Szövetségnek az egész országra ki kell ter
jeszkednie, hogy tulajdonképeni czélunkat: a 
magyarság megerősítését és a nemzetiségi 
túlkapások megfékezését megvalósíthassuk.

így lett a Felvidéken tervezett szövetség
ből az egész országra kiterjeszkedö Maggar 
Szövetség.

Kötelességünk, hogy lapunk olvasóit a 
nagyszabású mozgalomnak programújával meg
ismertessük.

A Magyar Szövetség czélja, hogy egy, a 
haza egész területére kiterjedő társadalmi 
szervezetet hozzon létre oly irányban, hogy 
abban a magyar értelmiségnek a magyar nem
zeti állam kiépítésére és megvédelmezésére 
szolgáló szétszórt és vidékenként elszigetelt 
társadalmi törekvéseit egybefoglalja, a társa
dalmi erőket e czélra szervezze s azokat terv
szerűen és egyöntetűen irányítsa.

Feladata lévén a magyar nemzeti állam 
érdekeinek megvédésére a magyar társadalom 
minden erőit egyesíteni, nem azzal a törek
véssel alakul meg, hogy a már meglevő 
közművelődési egyesületektől elvonja a támo
gatást és igy a magyar társadalom erőit 
egyesítés helyett megossza. Ellenkezőleg, az 
a főtörekvése, hogy az ország különböző 
részeiben fennálló közművelődési egyesületek 
vállairól levegye a nemzetiségi támadások 
ellen okvetlenül felveendő védekező munka 
folytatását s igy még elősegítse, hogy azok, a 
magok tisztán közművelődési eszméit és törek
véseiket annál mélyrehatóbban szolgálhassák.

Az alakulandó Szövetség arra törekszik, 
hogy osztály-felekezeti és pártkülönbség nélkül 
vállvetett munkára használja fel az egész 
magyar társadalmat. Elvei, melyeket a nem
zetiségi kérdés s a vele összefüggő viszonyok 
alapos tanulmánya után igyekszik leszűrni, 
egyetlen párt alapelveibe sem ütközhetnek, 
mivel egyetlen párt közjogi, közgazdasági, 
egyház-politikai, vagy általános politikai elvei
vel sincsenek a többieket kizáró módon 
kapcsolatban.

Czélja lévén szolgálni azokat az elveket, 
eszméket és törekvéseket, amelyek az állam 
magyar nemzeti jellegének tényezői és bizto
sítékai, egyúttal előmozdítja minden magyar 
párt magasabb értelemben vett törekvéseit és 
elveit s ennélfogva nem kíván a pártoktól 
egyebet, mint azt, hogy a nemzeti elvnek 
irányadó és uralkodó voltát, mint közösen

kötelező tulajdont ismerjék el és szolgálják 
mindenben,

A Szövetség anyagi eszközeit csakis elvei 
és eszméi propagálására használja s nem fekteti, 
mint a közművelődési egyesületek, intézmények, 
alapításába és fentartáséba.

A Szövetség konkrét munkálkodásának 
körébe a következő feladatok tartoznak:

a) a nemzetiségi mozgalmakra vonatkozó 
összes adatok összegyűlése és csoportosítása 
aszerint, amint azok az izgatás politikai, társa
dalmi, kulturális és közgazdasági vonatkozá
saiba tartoznak.

b) A nemzetiségi intézmények nyilván
tartása, szervezeteik, eszközeik és hatásuk 
tanulmányozása utján. A nemzetiségi mozgalmak 
vezetőinek megismerése, összeköttetéseiknek 
és támogatásaiknak kikutatása és nyilván
tartása.

c) A külföldi nemzeiiségi küzdelmek 
irodalmi termékeinek megszerzése és tanul
mányozása. Figyelemmel kisérése és megis
mertetése mindazon intézményeknek, amelyeket 
a külföldi államok alkottak a mieinkhez hasonló 
körülmények között a nemzetiségi törekvések 
ellen való védekezés szempontjából.

d) A nemzetiségi izgatásokkal szemben 
létező, vagy teendő állami és társadalmi 
intézmények és intézkedések figyelemmel kisé
rése és támogatása.

e) Alapos informálás*.- a hazai és külföldi 
sajtónak a nemzetiségi törekvéseknek minden 
irányú vonatkozásáról. Támogatása adatokkal 
és szükség szerint anyagi eszközökkel is ama 
védelmi harcznak, amelyet a hazai és külföldi 
sajtóban egyesek vagy orgánumok a magyar 
nemzeti érdekekért folytatnak szemben a szaka
datlanul megújuló nemzetiségi támadásokkal.

f )  Figyelemmel kiséri a közigazgatás 
hatását a nemzetiségi vidékeken. (A nép politikai 
felfogása és magatartása, továbbá a nemzeti
ségek befolyása a közigazgatásra, a nemzeti
ségek tevékenysége a községi és megyei 
életben; szervezkedése az országos képviselő
választásokra.)

Hogy mind e tanulmányok adatait érté
kesíthesse, törekvéseinek a nagyközönség 
körében propagandát csinálhasson, a Szövetség 
egy havonként négyszer megjelenő folyóiratot 
ad ki.

E folyóirat kötelessége beszámolni a 
nemzetiségi törekvések minden figyelmet 
érdemlő mozzanatáról, tájékoztatni a. közvéle
ményt a teendőkről és teljes erővel szolgálni 
a Szövetség érdekeit.

A Szövetség szándékai és eszközei tel
jesen békések és lojálisuk fognak lenni. Amilyen 
energiával igyekszik visszautasítani minden 
olyan nemzetiségi törekvést, amelynek czélja 
az állam magyar nemzeti jellegének lerontása 
és egységének megbontása, ép oly buzgalommal 
igyekszik felkutatni, támogatni és alkalmazásba 
venni mindent, ami hivatva van előmozdítani 
a magyar nemzet és a hazai nemzetiségek 
között való békés egyetértést. Ápolója és 
fentartója akar lenni ama hagyományoknak, 
amelyek ez állam minden polgárát egy ezred
éven át alkotó részévé és fentartójává tették 
a magyar nemzeti államnak és épen azért 
figyelemmel és rokonszenvvel kiséri a haza 
másnyelvű polgárainak minden olyan törekvését, 
amelynek czélja a közös haza javának szol
gálata.

Amilyen határozottan és engesztelhetetlenül 
ellene szegül minden hazafiatlan törekvésnek,

ép oly kitartással és nemes elhatározással fog 
támogatni minden olyan hazafias mozgalmat, 
amelynek czélja a magyar nemzeti állam egy
ségének védelme.

E czélból kiterjeszti figyelmét a külföldi 
magyarságra i s ; különösebb figyelmet forditva 
a Romániába és Amerikába kivándorolt magya
rokra s teljes erővel igyekszik odahatni, hogy 
azok a külföldön is megtartassanak a magyar
ságnak.

Látva és vizsgálva a nemzetiségi törekvések 
állambontó hatását, ellenségeink nagy számát 
s azoknak mintegy hadjáratszerü felvonulását, 
öntudatosan és nagy erővel alkalmazott szellemi 
s anyagi eszközeit, csak kötelességet teljesítünk, 
ha a magyar társadalmat megkísértjük szervezni 
a védelmi harez nagy feladataira.

Ezeknek a magasztos és mindenekfelett 
hazafias czéloknak megvalósítására gyűltek 
egybe hazánk közéletének tényezői számottevő 
és az ügy iránt érdeklődők múlt hó 28-áu 
Budapesten.

a z  alakuló gyűlésre, amelyet felkérés foly
tán gróf Esterházy János főrendiházi tag hivott 
egybe, megjelentek a következők:

Bedö Albert, Bartlia Miklós országgyűlési 
képviselők, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, 
Blaskovics Sándor, Clair Vilmos, a F. M. K. E. 
főtitkára, Csajthay Ferencz, a Budapesti Hírlap 
felelős szerkesztője, Csányi Gusztáv, Dugovich 
Titusz fÖszámvevő, Esterházy János gróf fő
rendiházi tag, Herczegh Ferencz, Holláu István, 
Jancsó Benedek tanár, Komjáthy Béla orsz. 
képviselő, Lénárt Ákos dr., ifj. Lénárt Sándor, 
Molnár Károly, Ott Béla, Szász Gyula, Szilágyi 
Károly, Thuróezy Vilmos, a F. M. K. E. elnöke, 
Téry Kálmán, Toldy Géza dr., Valentin Béla, 
Varsányi Emil, Vázsonyi Vilmos országgyűlési 
képviselő, Szöts Pál országgyűlési képviselő, 
Vigyázó Ferencz gróf, Wilczek Frigyes gróf, 
Zboray Miklós országgyűlési képviselők stb.

Miután Csányi Gusztáv, a tervezett Fel
vidéki Magyar Szövetség végrehajtó bizottsá
gának elnöke ismertette a mozgalom eddigi 
fejlődését, aztán indítványozta, hogy az érte
kezlet elnökéül Esterházy János gróf kéressék 
fül. Az értekezlet egyhangú óhajtására Ester
házy gróf az elnöki tisztet elfogadta és álta
lános tetszéssel fogadott nagyszabású beszéd
ben vázolta a tervbevett Magyar Szövetség 
czélját. Nézete szerint a nemzetiségi kérdés 
csak úgy oldható meg, ha kiemeljük a napi 
politika keretéből és megadjuk annak lehető
ségét, hogy a magyar társadalom évtizedekre 
szóló állandó programul alapján magyar nem
zeti irányban szerveztessék. Á helyes nemzeti
ségi politikának kettős iránya van. Egyik a 
védekező, a nemzetiségi támadások vissza- 

; verésére irányultan, a második az alkotó, a 
melynek első föladata, hogy a nemzetiségi 
vidékeken a gazdasági jólét emeltessék, de 
olyformán, hogy az a. magyarság fejlődésével 

| legyen kapcsolatos. Nem szabad tűrnünk, hogy 
az ország bármely vidékén az idegen nemzeti
ségi töke harezot folytathasson a magyarság 
ellen. Fölkérte a jelenlevőket, hogy mondják 
el arra vonatkozó nézeteiket, hogy szükséges
nek tartják-e a Magyar Szövetség szervezését 
ama czélok elérésére, amelyek az értekezlet 
tagjainak előzetesen megküldött Tájékoztató
ban s az ö most elmondott beszédében kör
vonalaikban meg vannak jelölve? Egyúttal az 
értekezlet jegyzőjéül felkérte Szilágyi Károly 
urat, aki helyét elfoglalván, bejelenti, hogy 
Bérezik Árpád miniszteri tanácsos, Balogh Pál
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ivó Siiir.liM József. az l1.. M. K. K. alelnök- 
fötitkAra és Barabás Béla országgyűlési kép- 
viselő levélben kívánják az értekezlet tudo- 
mására hozni, hogy a Magyar Szövetség 
eszméjét helyeslik s czóljait szolgálni erkölcsi 
kötelességüknek tartják.

A fölszólalók sorát llerecz Gyula kir. tan- 
felügyelő nyitotta meg. Beszédében az érte
kezlet élénk érdeklődésétől kisérve, fejtegette 
a nemzetiségi vidékek ama viszonyait, amelyek 
egy ilyen védőszervezet létesítését föltétlenül 
szükségessé teszik. Zhoray Miklós országgyű
lési képviselő lelkes beszédben azt fejtegeti, 
hogy a közgazdasági és közigazgatási kérdé
sekre leéli vetni a fflsulyt s arra kell töre
kedni. hogy a mozgalom ne legyen föllobbanó 
szalmatüz, hanem kitartó és következetes mun
kásság. Bartha Miklós melegeit üdvözli az 
eszmét, amelynek katonája lesz. Rendkívül 
érdekes és tanulságos módon fejtegeti a nem
zetiségi kérdés részleteit s velük szemben a 
magyar társadalom és politika föladatait. Sür
geti a magyar gondolkozás érvényre segítését, 
úgy a társadalmi, mint a szellemi élet minden 
ágazatában. Az alakuló Magyar Szövetség föl
adatát az ilyen kérdésekre irányuló munkás
ságban látja. Komjáthy Béla szintén pártolja 
a mozgalmat. Sikert és eredményt azonban 
csak úgy remél, ha a magyar nemzeti eszmét 
az uj egyesület, minden pártpolitikai vonatko
zástól eltekintve, magasabb czélzatokkal szol
gálja. Vigyázni kell arra is. hogy a Szövet
ség munkássága semmi irányban se hasson 
zavaróan a magyar közéletre, különösen pedig 
ne keltsen föl semmi ellenhatást egyetlen ma
gyar társadalmi vagy politikai irányzat részé
ről se. Az élénk helyesléssel fogadott beszéd 
után Herczeg b'erencz fejtette ki nézeteit. 
Szükségesnek tartja, hogy a mozgalom czélul 
tűzze ki az egyetemes és modern műveltség
gel biró magyar ember típusának kifejleszté
sét és megteremtését s azt. hogy a magyar 
társadalommal ne csak a magyar politikát, de 
az igazi magyar gondolkozást is megkedvel- 
tesse. Örömmel látja az eddigi felszólalások
ból is. hogy az ország különböző vidékeinek, 
társadalmi rétegeinek és politikai pártjainak 
kötelékébe tartozó férfiak közt a tervbe vett 
szövetség által kitűzött czélok és föladatok 
tekintetében bámulatos üsszliangzat uralkodik. 
Dugovich Titusz hivatkozva ama tapasztalataira, 
melyeket mint közigazgatási tisztviselő nem
zetiségi vidékeken szerzett, ama meggyőződé
sének ad kifejezést, hogy az uj szövetség

Uj sajtóperek.
A budaposti kir. ügyészség panaszt omolt l’orubszky 

HaluSkejo János cllon, amiért hogy a „Nár. Noviny", 
f. é. május 2 -iki számában megjelöld nyílt levőiében 
(„Klástorcanom port Zniovom‘9  a znióiakat a magyar 
nyelv ellen izgatta, l'gyanis tudomására jutott llaluskoje 
urnák, hogy Znió bazatias plébánosa a felső r. katli. 
népiskola tót feliratát magyarral szándékozik felcserél, 
telni, ahogy azt a megyés pllspök is elrendelte s ez 
adta kezébe a tollat, hogy „szeretett fivéreihez és 
nővéreihez" a nyílt opistolát megírja. Szerinte a magyar 
nyelv, — amelyet alkalmasint ö sem tanult meg, — 
egy érthetetlen nyelv s szégyennek mondja, liaazniúiak 
megengedik, hogy Znión a tót felvilágosultság őzen elő
kelő tűzhelyén azt a magyar feliratot az iskolai épüle
ten alkalmaztassák. A plébánost pedig azzal gyanúsítja 
ez a jeles hazad, hogy azért teszi őzt, mivel kanonok 
akar lenni, tetszeni akar a tótok legnagyobb ellenségei
nek sth. stb. llaluskoje ur persze szintén azzal fog 
védekezni bírái előtt, hogy ö nem akart izgatni, - hisz 
annyi jeles példa van már előtte! — s ö jó hazafi, — 
reméljük azonban, hogy azok a bírák mihamar tisztába 
jönnek ezzel a — hazafisággal.

Ugyancsak panaszt omolt a kir. Ügyészség a 
„Ccrnoknazník" cziinll tót élezlap szerkesztője, Cajda 
György ellen is, aki lapjának április 2ő-iki számában 
egy „Chráíí rcc si, vieru" izgató versel s ugyanilyen 
képet közölt. — Hasonló vértanuságra vágyik, ugylát- 
szik, a „Emlővé Noviny" szerkesztője, Ideiek Antal is, 
aki lapja június 2(i. számában egy vilmyoi tudósítást 
közölt s ennek kapcsán igen furcsa jogtudással olcsó 
tanácsokat osztogat a vilmyoi katholikus népnek. Az 
eset a következő. A vihnyei plébános, — alkalmasint 
Riniély püspök hazafias körlevelének hatása alatt, — 
úgy intézkedett, hogy a bár kevés számú, magyar 
hívekre való tekintettel hétköznapokon magyar egyházi 
énekeket is énekeljen a kántor, amit csak helyeselni 
lehet, mert Magyarországon csak joguk van a magyar 
katholikus híveknek, hogy magyar szót is halljanak a 
templomukban. Am ez az intézkedés nem tetszett min
deneknek s akadtak - -  alighanem felbérelt — paraszt- 
asszonyok. akik, mikor a kántor magyarul énekelt, tótul 
énekeltek bele egészen más melódiát. A tanító f 
felesége ezen megbotránkozfak, a plébános pedig 
kötelessége szerint — magához hivatta a zavart és 
botrányt okozó asszonyokat és tudtára adta nekik, hogy 
ha tovább is úgy viselkednek a templomban, esetleg 
fogházzal, pénzbírsággal fognak bűntetteim. Ez nem 
tetszik Bielek Antal szerkesztő urnák, aki az ö lapját 
alighanem csak a kall), papság áldozatkészségéből tart
hatja fenn, úgy a hogy s ezért a következő tanácsot 
adja a vihnyei r. katli. híveknek lelki pásztorukkal 
szemben: „Ne féljenek! Álljanak össze mindannyian.

liorczogprimás példáját követi, a lelkészkodö papság 
pedig, annak bazatias része inog akar felelni ezeknek 
az intonezióknak s a vihnyei plébános hétköznapokon 
magyar egyházdalokat énekeltél templomában, amiket 
lölhérelt vagy tudatlan parasztasszonyok megzavarnak : 
amikor pétiig a plébános ezeket az asszonyokat — joga 
és kötelessége szerint korholja és arra a büntetésre 
figyelmezteti, amely az isteni tisztelet megzavarásáért a 
büntetőtörvény szerint kijár, — fogja magát Bielek 
Antal szorkosztö és a bécsi nunciiislioz küldi panaszra
a vihnyei h ív e k e t.............A nuncius, a pápa rendelje
el. hegy Vilmyén, Magyarországon ne legyen szabad 
magyar nyelven dicsérni Istent: a liorczogprimás, a 
püspök rendelőiéinek, intoncziöinnk ne engedelmeskedje
nek, no ongodjonok a lelkészek, de igenis legyenek 
első sorban lótok, az eszeveszett hazaáruló pánszlávizmus 
hívei, a magyar nemzet ellenségei. Mert ezt, csakis ezt 
involválná az a kérvény, amit. Biolek Antal a vilmyoiok- 
nok tanácsol . . . .

Három havi meggondolás-! időt kapott a Emlővé 
Noviny szerkesztője gazdájától a Tálra-banklól, hogy a 
lapszorkosztés és az ezen pénzintézetnél elfoglalt állása 
közöli válasszon, úgy látszik, hogy őzt a Galgonfristet. 
alaposan ki akarja használni Bielek Antal, csak aztán 
neki no találjon koppintani a kir. ügyész azokra az 
ujjaira, amelyekkel a vihnyei plébános megromlszabá- 
Ivozását sürgeti.

czéljtit csak úgy fogja elérni, ha működésében szerkesszenek kérvényt, Írják alá és küldjék el, vagy 
igazi és nemes demokratikus törekvések fog- akár mi (a szerkesztőség; is elküldjük a pápai nunczius- 
ják vezetni. nak Becsbe. Azokat a dolgokat adják elő, amiket he

Esterházy János gróf összegezvén az is t“dnali Bizonyítani, l i  aztán, ha eljön a vizsgálat 
eszmecsere eredményeit, konstatálja, hogy az !l/‘ "nt,k l’lébánosa ellen, álljanak meg erősen, ne telje- 
értekezlet egyhangúim vallja a Magyar SzO-|nek 8 v»<U4k “ «*• “  igazságot. Senki som ad 
vétség megalkotásának szükségességét és kéri '""töknek semmit -  ezt gondolják meg -  és csak azzal 
az értekezletet, hogy válasszon egy nagyobb ,lil'nak’ nmit ma8uk megszereznek. Csak az igazságot 
végrehajtó bizottságot, amelynek föladata az kövessék, nehogy olyasmit Írjanak a kérvénybe, amit 
alapszabályok elkészítése, 'ti mozgalomnak nom !udnak beigazolni. Az önök plébánosa minden 
vidókenkint való szervezése lenne és a n n a k  bizo""íal meg fogja gondolni ezeket a dolgokat s 
előkészítése, hogy az alakuló közgyűlés Kassán, | jövőben, nem fog játszani az isteni tisztelet beszédjével. 

Kákóezi-kiállitás bezárásának napján (szept. "  ........... . 1 .........................  '......"
20-án) kellő sikerrel legyen megtartható.

Ezután Jancsó Benedek inditványára az 
értekezlet az alapszabályok kidolgozására és 
az agitáczió vezetésére egy végrehajtó bizott
ságot küldött ki. amelynek tagjai a követke
zők: Elnök: Gróf Esterházy János. Jegyző:..... * • IJ.JU I llll'AJ UtlIIOŰ. UtzjíJAU . u
Szilágyi Károly. Tagok: Balogh Pál, dr. Ba-j Jonc

<> ezt azért cselekedte igy, mivel megszokta, hogy önök 
mindig csak hallgatnak s a fejükkel bólingalnak. l)c ha 
önök állhatatosak lesznek, az ujjaira koppintanak. 
Legalább tudni fogja a világ, hogy mennyire jutottunk 
a beszterczcbányai püspökségből) a Havran hatalma 
alatt, s hogyan végzi ez az ur az ö kötelességeit a ki
mondhatatlanul gyenge püspök védő köpenye alatt. Ne

ross János, Bedö Albert, Bérezik Árpád. Berecz 
Gyula, Blaskovies Sándor. Olair Vilmos, Gsaj- 
tliay b’erencz. Gsányi Gusztáv. Dugovich Titusz, 
Elek Pál, Herczeg Eerencz, Jancsó Benedek,

Ennek az éppoly cgyügyü, mint gonosz tanácsnak 
minden szava izgatás és demagógia. A róm. katli. püs
pökök körlevelekben felhívták a lelkészkodö papságot, 
hogy a vallás- és közok!, miniszter vonatkozó rendolc-

Komjáthy Béla, ifj. Dénárt Sándor, Mérey lénck és megkeresésnek, amely a n.agyar nyelv inten- 
Lajos, Rákosi Jenő. Rákosi Viktor, Sándor-j *ivob,» (-milását ezéiozza, tőlük lolhoföen föléljenek meg 
József, Szemere Miklós, SzőtsPál, Téry Kálmán, s kívánatosnak, hazafiasnak jelezték, hogy az isteni tisz- 
Tlmrótzy Vilmos, dt. Toldy Géza, Vázsonyi ,’ehit is részben vagy egészben magyar nyelven történ - 
Vilmos, gróf Vigyázó Eerencz, gróf Wilczek Ma.szarv Kolos bíboros horczcgpriinásunk az ö vég- 
Erigyes és Zhoray Miklós. Miután még Komjáthy ,0*cn krisztusi szerénységében csak azért fogadta el 
Béla az értekezlet tagjai nevében, Gsányi czcn ",-SZ{,g legfőbb egyházfejedelmi méltóságát, mivel 
Gusztáv a volt végrelmjtóbizottság nevében az — UW il "'agyar nemzetnek hazafias szolgá
id miknek az értekezlet vezetéséért és Idigi '“dókái vél tehetni ez állásában. A püspöki kar, áthatva 
buzgólkodá.áérf köszönetét mondtak, az r rte- h’jénok o bazatias szelleme által s élve törvényadta 
kezés az elnök lelkes éltetésével véget ért. )°g«v;il “l "'"gyár nyelv terjesztése, magyar nyelvi

isteni tiszteletek behozatala állal is összetorraszlani 
igyekezvén c nemzet különböző nyelvit alkatrészeit, a

MÜvészesté 1 y Stubiiyafílrdő 11.
Jóleső kőt élességet teljesítünk minden olyan alka

lommal. midőn a társadalmi élet füllenditeséről, a jóté
konyság gyakorlásáról számolhatunk he, de különösen 
hatványozottan hirdetjük az olyan eredményi, amely a 
magyarság eszméjének tüze mellett bevilágítja azt a 
teret, ahol, ha nem csekély fáradsággal is. de meg lehet 
találni a módot a nemzeti igék isfápolására. A közel
múltban már jeleztük azt a tervet, amelyet a „Ihrócz- 
megyei Jótékony Nikgyletü tűzött ki feladatául a magyar 
társasösszejövctelek megteremtésében. Az eszmét az 
egyesület lelke, s nagyérdemű elnöke : Jvsth Fcrenczné 
Batthydn Mária grófnő vetette fölszinre, akinek ez ideig 
való rövid szereplése hatalmasan emelte az egyesület 
tevékenységét és anyagi fellendülését. Mi, a felvidéki 
sajtó legrégibb orgánuma, meghajtjuk a zászlót a fonn- 
költ lelkületű főúri nő elölt, aki történelmi hagyományú 
nevéhez méltón a hazaszeretetei és jótékonyságtól átha
tott szívvel buzgóikodik abban az irányban, amelyben 
öt a magyar társadalom elemeinek követni: jóleső kö
telesség. — Azok. akiknek részük volta múlt hó 27-iki 
első társasösszejövetolhen. a teljes elismerés és elragad
tatás hangján szólották arról a műélvezetről, amelyben 
a lefolyt „müvészestély" a közönséget részesítene. Min
den szám precíz előadással volt megkonstruálva, hozzá
illő az előkelő színvonalhoz és különösen nagy hatást 
értek el külföldi művészeink, akik brillíroztak minden 
számukban s valósággal elragadták a közönséget.

A müvésze.stély műsora a következőkben folyt le. 
Bevezetésül a „losonczi kamarazene” tagjai Za ónbán 
Gyuládé, Thaisz Lajos, Zadubdn Gyula és izák János 
Schubert „Polonamtw és Bolim „Canonjót* adták elő 
zongorán, hegedűn és csellón, ugyancsak utolsóelőtti 
(nyolezadik) pontként Sarasaié „Navarráját", zongorán és 
két hegedűn. Előadásuk korrekt, üsszjálékuk meglepő 
finomsággal érvényesült, különösen feltűnt a Navarra 
művészi kidolgozása, amelyet gyönyörűen adlak elő.

Második szám Schumann „Románc" és Moszkowszki 
„Valsp.u előadása volt Havas Mariskától zongorán. A 
művésznő, aki nem a híres bécsi, hanem a budapesti 
zeneakadémiát végezte elsőrendű sikerrel, hatalmas 
technikájával, értelmes, klasszikus előadásával úgyszól
ván fölülmúlta önmagát. Szerény, konlemplatio modor- 
hun csak úgy ragyogott minden piánóju, fortéi mint a 
felrúgó hullámok söpörtek el a még felcsendülő vissz
hangokat. Kész művész, a körmöczhányaiak joggal büsz
kék reá, akinek nagy jövőt jósolhatunk.

A harmadik számban B. Wallncr [lelenc opora- 
enckesnö következett, aki az őszi idényben a zürichi 
operához szerződik vissza s úgyszólván knnstciuálln a 
közönséget gyönyörű koloraturjával. Ilildaeii: „Miin 
Linbster is/ m i II nber", Woll: .. I)cr (iarhnr", d'Albert : 
r)l'iiil> nnó Jfrussel", Szabados: „Magyar ni'/iáalo/.*• zene-' 
számokat adta elő szinteljes mély csengésű hanggal, 
bravúros hangliordozással, különösen a magas hh regisz
terekben elragadó színezést produkált. Mikor pedig a 
magyar népdalok Hénekléséhe lögoll. a közönség tom
boló lelkesedésbe tört ki s nem győzte megismételni a 

cd vés magyarsággal előadott énekszámait. Bájos meg
jelenésű művésznő, akit a zürichi sajtó állandóan nagy 
dicséretekkel halmoz el s akit férjével Basil János 
baritonistával együtt mély szeretettel vesz körül az oltani 
nagy igényű közönség.



Az ötödik pont, tlerczegh Jenő szilváiulai után, az 
est IViónlokosséfíót képezte, Wallner Molauio bogodü- 
mIIvésznöflfl^ nitévol. akiHarasalz: „Reviere", Wioniawsky: 
„Mazurka", Uulmy: „Magyar nőtdku zonoszámait líril- 
liáus technikával megkonstruált ol/iadásban mulatta lio 
ős gyönyörű vonalakban szinozolt biztos játékával bá
mulatba ojlolto a hallgatóságot. A művésznő, aki nőm. 
régi bon az „Országos Kaszinó" hangvorsonvón aratott 
nagy sikert, hatalmasan rászolgált a szűnni nőm akaró 
tapsviharokra, amolyek minden száma után megújultak, 
végezetül ráadásként Wioniawsky „Souvenir de. Mosconu-}iú 
játszotta el tökéletes hangfogásokkal, bravouros flaszo- 
lottokkcl.

A hatodik pontban Lásson: „Dér gefangene Admiral“ 
és llerger: nKimamu énekszámait adta elő Basil János, 
jelenleg a zürichi opera basilonistája. Nagy, széles terje
delmű hangjával gyönyörűen érvényesült minden számá
ban, különösen az alsó regiszterekben dominált ércz- 
osengésű hangja s a magas regiszterekben bámulatos 
könnyedséggel és biztonsággal énekelt. Bár nem volt 
előkészület ben az újrázást illetőleg, az ovácziós tapsvi
harban maga Ilit le a zongorához és programúmé kívül 
a saját kísérete mellett nagy hatással Schumann: „Die 
beiden Grenadiereu áriáját énekelte el.

Hetedik pontban h d k  János Barlalus „Magyar 
ábránd"-ját adta elő rutinirozott technikával. Biztos kéz
zel fogott minden akkordot, ki különben a zeneszámok 
kisérésében kivette az elismerés oroszlánrészét s kinek 
emiatt külön köszönettel tartozott a rendezőség.

Bevégzésül kilcnczedik pontként (a nyolczadikról 
a bevezetésben tettünk említést) Basil: „ Sonnenuntcr- 
gangu zonokompozieziójának előadása következett II. 
Wallner 1 leiéne énekével, Wallner Melanie hegedű- és 
Basil János zongorakiséreto mellett. A nagy trió után 
szűnni nem akaró lelkesedés nyilvánult inog az idegen 
művészek iránt, akik messze idegenből jöttek el áldozni 
a jótékonyság oltárára s kiknek a többi szereplő mű
vészekkel együtt ezúttal is hálás köszönetét fejezi ki a 
rendezőség.

Tudósításunkból érthető okokból kimaradt az estély 
tulajdonképpeni rendezőjének szereplése s az ő szerény
ségének kívánsága, hogy vele röviden és utólag fog
lalkozzunk. Iierczcgh Jenőről, a fiatal poétáról van szó, 
akit a fővárosi vorsközlő lapokból és hasábjainkról is 
előnyösen ismer a közönség s aki fáradságot és időáldozatot 
nem kiméivé, a harmadik vármegyéből juttatotteredményre 
egy olyan hangversenyt, melynek élvezésében Stubnya- 
fűrdön még nem volt részűnk. Az ö leleményes és sok
oldalú utánjárására jöttök el messze vidékről a szereplő 
művészek s neki köszönhetjük az előkelő színvonalú 
estély megteremtését. IJjabb versei közűi az „Anyám 
levelére" — „Örök szerelem" — „Szerenád" — és 
„Fogadd e sóhajt" . . . cziinűt olvasta fel és szomorú 
verseivel, szimpatikus, diskrél előadásával mély hatást 
lett a közönségre, különösen tetszett legutolsó költeménye, 
melyben a panaszos hangokat megható egyszerűséggel 
és megkapó módon szólaltatja meg. Verseit lapunkban 
legközelebb közöljük olvasóinkkal s ezúttal csak abbeli 
reményűnknek adunk kifejezést, hogy rendezésével és 
szereplésével máskor is fogunk találkozni.

Nagy elismeréssel kell megemlékeznünk Braun 
Árminnak, a íűrdöbérlönek fáradozásáról, aki nemcsak a 
rendezés munkájában vette ki a maga részét, hanem 
gondoskodott arról is, hogy a vendégek kitűnő ellátás
ban részesüljenek.

H Í R E I N K .

Hangverseny Stubnyaftirdőn. Az a fényes 
siker, amellyel a slubnyafűrdői estélyek sorozatát a 
múlt héten megkezdettük, méltó folytatásra talál f. hó 
II-én, szombaton este azzal a hangversenynyel, melyen 
nagy olt részt helybeli műkedvelők fognak szerepelni. 
Hozzájuk csatlakozik a körmöczbányaiaknak csalogánya. 
Riszner Kdcnc, akinek sikereiről lapunkban már többször 
teltünk említést. A körmöozbányaiak közűi részt vesznek 
még Schriider Gizella. Riszner födő, Egry Alfréd, Antoscli 
Károly, mind ismert alakjai a körmüczbányai műkedvolő 
társaságnak. Semmi kétség benne, hogy magyar társa
dalmunk lelkes tagjai, már csak a jótékonyczól iránti 
tekintetből is, tömogoson fognak résztvenni azon a hang
versenyen, mely igazi műélvezetet nyújt a hallgatóknak. 
Justli Forenczné szül. Batthyány grófnő az estélyek kez
deményezője és rendezője mindent megtett, hogy a kö
zönség igényeit kielégítse. Mert a közönségen a sor, 
hogy a nemes czélu fáradságot méltóan honorálja, a 
hangverseny műsora a következő: 1. förkel Foroncz: 
„llunyady László" dalmű megnyitó zenéje, zongorán, 
harmóniumon és vonóshangszeroken előadják : Socst Alico 
urhölgy, Antoscli Károly, Boldis Dezső, Boldis Ignáez, 
Difiért’ Foroncz, fögry Alfréd és Riszner Kde urak. 2. 
Kiss József: „Kincses Lázár lánya", szavalja Schrödor 
Gizella urhölgy. 3. a) Chopin : „Fanfaisie linpromptu", b) 
Grieg: „An printomps", zongorán előadja Moskóczi Margit

urhölgy. 4. förkel Foroncz: Részlet a „Bánk-bán" dal
műből, zongorakisérot mellett énekli Riszner födér.é 
urhölgy. Büszke Jenő: „Bob horczeg" melodráma, 
szavalja Kossuth fölla urhölgy, zongorán kiséri Dittert 
Ferenc/, ur. (>. a.) Tosli: „La Seronata". b.) Delibes: 
„Les füles de Gadisch", énekli Riszner födéllé urhölgy.
7. Wagner R .: Részletek a „Lohengrin" dalműből, zon
gorán. harmóniumon és vonóshangszorokon előadják: 
Soest Alice urhölgy, Antoscli Károly, Boldis Ignáez, 
Boldis Dezső, Difiért Feroncz, fögry Alfréd és Riszner 
föde urak.

— Magyar Szövetség ezim alatt vozérczikkbcn 
számolunk be annak a mozgalomnak nagyra növéséről, 
amelyet szerény keretben magunk is megteremteni se
gítettünk. Ez alkalomból értesítjük mindazokat, akik a 
kezdetben •tervezett Felvidéki Magyar Szövetség tagjai 
közé beléptek és a tagsági dijakat is lefizették, hogy a 
Magyar Szövetség-nők folyó évi szeptember hó 20-án 
Kassán megtartandó nagy gyűlésén megalkotandó alap
szabályok kezeikhez fognak juttatni és egyben fel fognak 
kéretni, hogy a megváltozott nevű, de ugyanazon czélu 
uj Magyar Szövetségbe lépjenek be. Addig a befizetett 
tagsági dijak takarékpénztárban őriztetnek.

Stubnyafürdő vendégel. A melegebb napok 
beálltával lassaukint bár, de mégis kezd benépesedni 
Stubnyafürdő. a múlt héten érkezett inog oda Zsoldos 
Forencznó v. b. t. t. özvegye, akit, mint régi látogatóját 
fürdőnknek, icikosen fogadtak. Ott időzik Jeszenszky 
Sándor közigazgatási bíró, dr. Verenczy József egyetemi 
tanár, aki hosszabb ideig fog ott tartózkodni. A napok
ban érkezik meg Erdély Sándor v. b. t. t. volt igazság
ügy miniszter és Beksics Gusztáv orsz. képviselő.

— A ruttkai majális, amelyet a kassa-odorborgi 
vasút főműhelyi munkásai rendeztek, ebben az évben 
is igen fényesen sikerűit. Vasárnap délután az u. n. 
majálistércn volt Rutl kának apraja-nagyja, akik a 
főműhelyi zenekar kíséretével vonultak ki már kora 
délután. Ildth Péter udvari tanácsost, a rendezőség ne
vében Márgócsy mérnök lelkes beszéddel üdvözölte, amit 
a köztiszteletben álló vezérigazgató meghatottan köszönt 
meg. Majd megkezdődött a mulatság, amely a legkodé- 
lyosobb hangulatban tartott mindaddig, mig Tobis Gusz
táv mérnök gyönyörűen sikerűit tűzijátékának megtekin
tésére nem sereglett a közönség. A majálistérről a 
vasúti vendéglőbe vonultak, ahol folytatták a tánezot 
reggelig.

— A „Magyar Szövetség" meg a tótok. A „Ma
gyar Szövetség", úgy látszik, szemet szúr a helybeli 
mondva csinált tót újságoknak és föcsövűknok, a „Nár. 
Noviny‘-nak, mert a M. Sz. múlt vasárnapi gyűlését 
registrálván, először is gróf Esterházy Jánost piszkálja 
azért a bizonyos brosúráért, amelyet, máig sem tudott 
megemészteni M udrofiék háromrétű (tÓt-orosz-csch) gyomra; 
majd miután Clair Vilmost, F. M. K. E. titkárát hir- 
hedtnok jelezte volna, lapunk Szerkesztőjét, is említi, 
aki persze most csak mint tanfelügyelő szerepel a tót 
krónikában, holoifan tudhatnák a tót krónikárok, hogy 
ily mozgalmak alkalmával a sajtó embereire háramol a 
kötelesség súlyosabb része. Névleg még Dugovich Titusz 
„broSurkát“ is emlit a tót lap s azt a szellemes meg
jegyzést fűzi hozzá, hogy más dolog üres paskvilokat 
elkövetni és megint más hazafias sörfőző-, bútor- és 
collulosegyárakat. alapítani, fözzel pedig azt akarja mon
dani a tót lap, ho »y ezeket a gyárakat a tótok alapí
tották s tartják fenn, a Magyar Szövetség tagjai pedig 
oly szegény, tehetetlen Lázárok, hogy legfeljebb ha 
egy-egy brosúra kiadására telik. Nos, hu a ,,Nár. Nóvu
muk csak halvány sejtelme is volna arról a „hazafiasságáról, 
amelyet éj»p oly ostoba, mint gonosz módon lépten-nyomon 
gúnyol, gyaláz. minden gonosztevő neve mellé, akiről 
megemlékezik a „hazatik" jelzőt tévén, úgy legalább a 
collulose-gyárról hallgatna, amelyet igenis tót emberek 
kezdeményezésére építettek cseh pénzen oly czélzattal, 
amely a napvilágnál [is világosabban bizonyítja, hogy 
azoknak az embereknek halvány fogalmuk sincs a haza, 
a nemzet iránti kötelmekről.

A protestáns misszió gyűlést tartott e héten 
városunkban, amelyre az evang. papság s laikus hívek 
is nagy számban érkeztek ide a szomszéd megyék 
osporességoiből, sőt; még Békés-Csabárói is. Volt ünne- 
pies isteni tisztelet az evang. templomban, majd 200 
terítékű ebéd a „Doin"-ban, este pedig nagyszabású 
hangversenyt rendezett a helybeli tót dalegyesűlet. 
L'gylátszik azonban, hogy itt non annyira az evangéli
kus, mint inkább vammi szláv misszió gyülésezett, barát
kozott és zsiviózott s hogy az egész afféle fiók-momo- 
randuműnnepség volt. Mer! hisz a protestáns bolmisszió 
leginkább a katholicismus ellensúlyozására szervezkedik, 
itt pedig evangélikus és katholikus példás egyetértés
ben lakomázolt, mulatott — persze tótul, kizárólag csak 
tótul, mert más ember nem is tudott erről az ünnep
ségről. A megható egyetértést, és szoretotet azonban 
egy parázs czivakodás zavarta meg, amely aztán dula
kodássá majd telilcgossóggé fajult, amelynek csak a 
pinezérok közbelépése vetett véget, fömigyen végződött 
a tót-evangelikus missziónak békosséges szent ünnepe, 
amely tartatott az í r 1903-ik évének Tavaszutó hónap
jának első napján, Turóezszenlmártott városában.

— Motoros közlekedés lesz Zsolna és Rajecz 
között. A kassa-odorborgi vasút igazgatósága ugyanis 
elhatározta, hogy ti zsolnai kiállítás alkalmából lehető 
sűrű közlekedést biztosit Zsolna és Rajecz között, amely 
czélraa motoros kocsik logczélszorűcbboknck kínálkoztak.

Szabadságolás, födor Feroncz znióváraljai kit*, 
járásbiró, egészségeitek liclyrcállitására hat heti szabad
ságot nyert, amelyof, Feketehegyen fór eltölteni.

A collulosogyár. Számtalanszor fordulnak 
hozzánk felvilágosításért ti rsztmártoni ccllulosegyár
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ügyében. Azonban elvileg nem szoktunk ezekre érdem
leges választ adni, mert nem tartjuk helyénvalónak, 
hogy ennek a kényes kérdésnek szellőztetésével a jó 
kezekbe lelett ügynek rendezését bármely irányba meg
beszélés tárgyává tegyük, föz az oka annak, hogy erről 
a különben közérdekű tárgyról csak elvétve emlékezünk 
meg. Most sem foglalkozunk érdemileg ti gyár üzembe 
helyezésének kérdésével, csak arról tíz inczidcnsről emlé
kezünk meg, amelyet a gyár vezetősége maga idézett 
elő a múlt napokban. Az történt ugyanis, hogy a gyár 
igazgatója azztil a kéréssel fordult Újhelyi Attila főszol
gabíróhoz, mint olsöíoku iparhatósághoz, hogy a gépok 
jókarban tartása végeit, engedje meg, hogy azokat ho- 
tonkinf kétszer mozgásba hozhassa, mert félő, hogy a 
drága gépek rozsdásodásnak indulnak. A főszolgabíró 
méltányolva a gyár vezetőségének kérelmét, készséggel 
megengedte, hogy a gépeket hotenkint kétszer, még pedig 
kedden és pénteken bizonyos órákban mozgásban tart
hassák, anélkül azonban, hogy oollulose gyártatnék. 
Az engedély alig ogv hétig volt érvényben, amikor 
maga a főszolgabíró észrevette, hogy a gyár kéménye 
a megjelölt időn kívül füstölög. Kiment tehát a gyárba, 
ahol a művezető annak rendjo-módja szerint elmagya
rázta a collulosogyártási és be is mutatta, mcrt[a gépek 
nemcsak azért mozogtak, hogy ne rozsdásodjanak, hanem 
mórt egész rendesen czellidőset gyártottak, sőt ott is 
hevert t i - -7 nagy colluloso tekercs, amelyot a múlt 
napokban készítetlek. Ilyen körülmények között a járási 
főszolgabíró kellő assistencziát véve magához, ismét meg
jelent a gyárban és azt zár alá helyezte. Mint értesülünk, 
agyár vezetősége a járási főszolgabíró intézkedése ellen 
az alispánhoz folcbbezott. föz maga a tény, amelyhez 
semmi kommentárt som fűzűnk.

— A zsolnai iparkiállltás elő készítése nagyban 
folyik. A nagy iparcsarnok berendezése javában készül, 
sőt már a beérkeze t tárgyak kicsomagolását is meg
kezdették. a  magánpavillonok építését, is sürgősen vég
zik, hogy a kiállítás akadálytalanul megkezdhető legyen. 
A kiállítás villany világítással lesz felszerelve; ennek 
berendezése is serényen folyik. A munkálatoknak soka 
nézője és az előjelekből Ítélve, a legszebb reményekkel 
tekinthetünk a kiállítás sikere elé.

— Gyilkos anya. Liptószontmiklósról írja levele
zőnk : íSzielnitz községben e héten letartóztattak egy 
Sztazsa Mária nevű asszonyt, ki újszülött gyermekét a 
szemétdombon eltemetne, hogy a hűtlen nő gyanúját 
elhárítsa magáról. Az asszony férje ugyanis hosszabb 
idő óta Amerikában Yan, a visszahagyott nő férje távol
létében tiltott viszonyban élt egy legénnyel, mely vi
szonynak következménye is lett. A szomszédasszonyok 
a gyilkosságot észrevették és feljelentették a hatóságnak. 
Minthogy a kiskorú gyermekeket nem hagyhatják fel
ügyelet nélkül, az atyát Amerikából táviratilag hívták 
haza.

— Szülök figyelmébe. A Bölcsészethallgatók Sc- 
gitő-fögyesűleto a nyári szünidőben is folytatja műkö
dését, a többi között közvetít korrepetitori, nevelői és 
házitanitói állásokat. Felkérjük a tiszlclt szülőket, hogy 
forduljanak továbbra is bizalommal egyesületünkhöz, mely 
mint mostanáig, úgy a jövőben is lelkiismeretesen meg
felel vállalt kötelezettségének, t. i. szakukban kiváló 
tanerőket ajánl a fontjelzett állásokra díjtalanul. Czim: 
Budapest központi-egyetem II. cm.

Foot-ball. A znióiak Beszterczobányán is meg
mérkőztek az ottani Foot-ball club tagjaival. Az ered
mény előre látható volt, mert a boszterezobányai csapat 
már két évi gyakorlat után lépett ki a porondra, mig a 
znióváraljaiak csak nemrég kezdették meg ennek a test
edző sportnak tízesét. Bár a verseny a zniúváraljaiaknak 
vereségével végződött, mégis általános volt az elismerés, 
mert a besztorezobányaiak a győzelmet csak lioszas és 
őrös küzdelem után tudták é jik  elérni. A mérkőzés 
után kedélyes lakoma volt, amelyen dicsérettel emleget
tek a znióváraljaiak kitartó buzgalmát.

A Turöozba fűlt. Ncpola József znióváraljai la kos 
ott dolgozgatott a Turóczmcntén. Kapálás közben föl- 
hcvülvo, megszomjazott és hogy Szöulját oltsa, a Turócz- 
hoz. ment le vizet inni. Valószínű, hogy lehajlás közben 
szélhüdés érte és úgy esett bele a folyóba, mert külön
ben ott, ahol a baj történt, nem oly mély a viz, hogy 
azon átgázolni nem tudott volna. Hosszas távol mai adása 
feltűnt társainak. Keresésére indultak. Már holtan talál
ták a. szerencsétlen embert.

— Felhívás. Wiener Jakab szuesányi nyugdíjazott 
tanító volt tanítványai, kik a szélrózsa minden irányában 
országunk határán túl is laknak, nyugalomba vonulása 
alkalmából szándékoznak érdemdús tanítójuk iránti hálá
jukat méltó módon kifejezni, fö czélból fölkéretnek 
mindazok, kik ezen mozgalomhoz csatlakoznak, szives- 
kodjonok lakeziműket levelezőlapon a szuesányi izr. 
iskolaszék elnökségénél bejelenteni.

Szerkesztői üzenetek.
— F. Nagyérdckii czikkót csak jövő számunkban adhatjuk, 

mert a Magyar Szövetség, meg a stubnyafiirdöi inüvészestély 
87<iik terünket elfoglalta. — H. i. Nagyon köszönöm szives 
fáradozását. A turőczi közönség általában nagy elismeréssel 
nyilatkozik a művészek sikereiről, de nem kovésbbé az estély 
rendezőjéről. — Helybeli. Már csak megteszünk valahogy nélküle 
js. Altban az ügyben szeptember hé ln-éig várok. Akkor napi
rendre terelem a kérdést.

Felelős szerkesztő : l l o r r e # .  N y í l l á .  

Főmunkatárs: l liin li •liiuow.
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Thierry A.
gyógyszerész BALZSAMA

u legjobb d ii i t ik u B  lm a ig y ó g y s z o r 
emésztési zavarok, gyengeség, oss/.iil- 
1.• f. gyomorégés, telt'iivóda*, küllőm'1*, 
t'ürcs ellen, nyálkaoldó. tisztitó linlásu. 
12 kicsi vagy •> kellős palae/.k In-r- 

mentve ládával együtt 4. - korona 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. 
Pregrada, Rohitsch savanyuforrás melleit 
V a ló d i csak az o ld a lt  á lló  apúeza- 

v ó d je g y g y e l.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál 

magával vinni.

Thierry-féle valódi Centifolien kenőcs
legerősebb húzókét teljéi által

fájdalomnélkiili, gyors gyógyuló hatása 
eláll,t puhitás állal minden bejutott idegen tes
tei. Turistáknak, kerékpálosoknak és lovasoknak 
nélkülözhetetlen. Postán bérmentve2 tégely 3.50 K 
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. Pregrada, 

Rohitsch savanyúforrás mellett.
Óvakodjunk a hamisításoktól Valódi csak minden tégelybe

beéget
valNagyon ajánlha......... — ......................... .

központi raktár Torok J. gyógyszertárában Ibidapest, 
Mitlelbach S- gyógyszertárában Zágrábban és ürat-y C. 

gyógyszertárában Pécsben.

Érez és fakoporsó
sirkoszom

s minden egyéb temetkezési
csikk

jutányos áron beszerezhető 
BINDFELD Á R U I

(livatiíriilnízitbaii Turócz-Szont-Mártoii.

Kitűnő fényképészeti gépek 
és mindenféle fényképészeti 
czikkek jutányos és előnyös 
fel tétel ek^mellett kaphatók 
n O S K Ó C Z I  FERENCZNÉ  
kereskedésében T u r ó c z -  
— s z e n t m á r t o n b a n .  —

A R ic h te r -fó le

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

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsölésfil alkalmaztatik 
koszvénynél, csúznál és meghűléseknél.
Intés Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
■_ ....óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegüket
dobozokban a„Horgony" védjegygyol és a1,Richt«r" ezóg- 
jegyzéssel fogadjunk ol. — SO f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: Török J ózsef gyógyszerésznél 
Budapesten.

F tic h te r  F . A J .  és  tá r sa ,
csesz, és kir. udvari szállítók. 9 

. Rudolstndt. . _ _______

Szt. A n n a
élvező

m a l á t a l i k ö r á M i & ’s t t
^ é s  zamaté. 1 palae/.k 2 k. 3o I'. 

. kiváló gyomorer/isilö, túris-
m  Q Q T Q V 0  0 Q r íí • Aknák és vadászoknak ked- 
l l i a i d i a í V G O C i U  vonex óa nöl k ll I ÖKlioto.t I (Ml i t ni a.

I pnlnc/.k 2 kor. ;iu fid.

a , kitűnő táp- és teasilteiuéuy,
P Q 1/ D Q elsőrendű tanárok és omV 
U a  A C 0  sok ajánlják. I nagy dobo/.2k,, 

kis doboz I korona.
Fcn'i készítmények mind lisz'a malijlál)ól készülnek, kitűnő minőségűek, 

ics és liaiáslmn lolillmíilnnk minden ilynemll gyári mányi.
Kapható csakis eredeti csomagolásban

Körmöczbányán: Braun Ármin urnái 
Stubnyafürdőn: Stninezky Jakab urnái.

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

ás Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

Mindenkinek a.jiínlliiitó
a mos! 40. kiadás! éri Dr. Miiller orvosi t,

, nácsos müve a

"bántott ideg- és
sexual-rendszerrőll

valamin! annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

porlomcnloson küldi
C urt Köbér, Braunsehweig.

m
0J m k

flz üzleti helyiség megnagyobbi- 
tása czéljából történő építkezé
sek miatt a felhalmozott áruk, 

---- = r  úgymint: = = =

papír--, iró= és rajzszerel ,̂ 
l(inaezüvStárul(, sétabotol{,

== úgyszintén mindenféle

díszes f(azettáí( és levél*
papirosok, képeslapok

igen jutányos árakon eladatnak

MOSKÓCZI FERENCZNÉ
kereskedésében ■

Turóczszentmárton.

Minden háziasszony
üdvözölhető, aki az egészség, takarékosság éa jnízre való 
tekintetből a Katii re in er-fele Kneipü-maláta kávét használja.

T iszte lette ljes kérelem: A  bevásárlásnál ne kérjen egyszerűen »mn)áta 
ká vé t* , hanem m indég határozottan —  K ath re iner-f'é le  —  Kneipp-m aláta 
kávét, s azt csakis az i t t  ábrázolt eredeti csouiugokbuu íógudju el J

Kiadótulajdonos özv. Moskóozi Perenczné.
Nyom. „ tiirómiontmártonl m.^yor nvom,Iái,.™. -  Moakóozi [.\.ná.
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