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Előfizetési

árak:
Lapunk

István prelátus, K ozora apátplébános, Révész győződve, hogy a szövetség tisztelni fogja a
Kálmán ev. re f főesperes, a jogakadém ia, tradicziókat, a törvényt, az erkölcsöket, m aga
főgimnázium, föreáliskola igazgatói és tanárai. is a szövetség tagjául ajánlkozik. Elnökül
Az Orsíújio.i Magyar Síiiiielst’g, tuuelynuk előA v égrehajtó bizottságot, mint házigazda Esterházy János grófot ajánlja, kinek hazafias
készítő sze rv e z k ed é sét oly m eleg érdeklődéssel
R akovszky alispán üdvözölte, öröm ének adván b u zgóságaés nagy teh etség e biztosítja a sik ert.
és s z e re te tte lje s gondozással kisértllk, f. hó
A nagy tetszéssel fogadott beszéd után
kifejezést, hogy ez újabb hazafias mozgalom
19-én K assán, fényos körben, a m agyar arisztoK assából indul ki s éppen abból a terem ből, Esterházy János gróf, utalással a rra , hogy a
kráczia és intelligenezia szám os képviselőjének
am ely annyi n ev ezetes mozgalom keletkezésének nagy m unkában segítő tá rs ra van szüksége,
jelen létéb en m egalakult.
társelnökként T akács M enyhért jászói prépostot
kiinduló pontja volt.
N agyot dobban a szivünk, am ikor a hosszas
E sterházy Ján o s gró f lendületes program  ajánlja. A közgyűlés az indítványt élén k
és m indenre k iterjed ő gondos m unkának e re d 
szerű beszédében k ifejtette a szövetség czélját, helyesléssel fogadta és elnökké Esterházy
ménye g yanánt ezt leírhatjuk.
am ely, úgymond, nem lehet egyéb, mint össze János grófot, társelnökké T akács M enyhért
Am megm ozdult a m agyar társadalom , foglalása a m agyar társadalom összes erőinek jászói prépostot választotta meg. Zbóray Miklós
hogy a nem zetiségek ellen éb en eddig szór a m agyarság nagy nem zeti érdekei védelmezé- országgyűlési képviselő felszólalása után T akács
ványosan m egnyilatkozó Mekahnek az egész sére. M egkell terem teni a magyar társadalom ban M enyhért kinyilatkoztatta, hogy a v álasztást
országban egység es irányt biztosítson, am elynek a kölcsönösség érzését, m ert csak ennek lehet elfogadja.
révén rem élh etjü k , hogy az eg y ség es m agyar eredm énye, hogy az ország m agyarlakta vidéke
A tisztikart ezután egyhangú választással
áltam eszm e nem lesz többé fikezió, hanem az nem fogja közöm bösen nézni azoknak küzdelm ét, a következőképpen a la kították m e g : alelnökök
a szent valóság, am elynek e lé ré se minden ak ik az ország határai felé a m agyarság vég Herczeg Ferencz és Moldován G ergely d r . ; a
magyar em ber lelkének hő vágya. Nincs mit váraiban harczolnak az állambomlasztó tö re k  társadalm i osztály elnöke B laskovich S á n d o r;
restelkednünk, mi csak v éd ek ezü n k . Csak vések ellen. K assát azért választotta a v égrehajtó a gazdasági osztály elnöke B aross Jáu o s d r . ;
védekezni a k aru n k a n em zetiség ek túlkapásai bizottság, m ert nemcsak ősi fészke, volt a titk ár Jancsó B enedek d r .; jegyzők Csányi
ellen, vagy helyesebben m ondva a nem zetiségi múltban a legnagyobb mozgalm aknak, de G usztáv és Szilágyi K áro ly ; pénztáros Molnár
agitáto ro k n ak
a k n am u n k ájá t a k arju k szét po lg árság a ma is első sorban harczol a m agyarság Károly ; ellenőr L énárt S á n d o r; háznagy T éry
robbantani, s ő t leh etetlen n é tenni, hogy más nagy érd ek eiért. Az uj szövetség nem a hazafias K álm án; ügyész Toldy Géza dr. A választm ány
ajkú te stv é re in k e t ellenünk lázithassák és azt frázisok, hanem a tettek orgánum a a k a r lenni. a következő tagokból a la k u lt m e g : Zichy
a jó viszonyt, mely évszázadok, ezer év óta C zélja a hazafias m unka s azt hiszi, hogy az Jenő gróf, Rákosi Jenő, Balogh Pál, Barthu
.eg y b e k a p cso lt bennünket, m eglazíthassák.
alap szabály-tervezetben le van ra k v a alapja Miklós, Bedö Albert, R ákosi Viktor, Bérezik
Nem a m ásajku lakosság ellen irányul m indannak, ami e munka s ik erét biztosíthatja. Árpád, B erecz Gyula királyi tanfelügyelő,
a mi ukeziónk, hanem azok ellen, ak ik nem a F ö lk éri Jan csó B enedeket, hogy ism ertesse Pécliy Zsigmond főispán, Vigyázó Ferencz gróf,
honban m agában, hanem azon kívül, nem velünk, m eg am az irán y elv ek et, m elyek zsinórm értékül W ilczek Frigyes gr.. S zem ere Miklós, Thuróczy
de m ásokkal k a rö ltv e k eresik boldogulásukra, szolgáltak az alapszabályok elkészítésében.
Vilmos, Zbóray Miklós, Komlóssy Ferencz
v élt s írelm eik n ek orvoslását. Az Országos
Jan csó B enedek professzor részletes e lő prelátus, R akovszky István alispán, Bulla György
Magyar S zövetség m agasztos és hazafias czéljait adásban fe jte tte ki az alapszabályokban meg alispán, M ünster T ivadar polgárm ester, Beniezky
lapunk előző szám ában ism ertettük. Ezt teh át nyilatkozó vezérgondolatokat, k é rv e a közgyű Kálmán alispán, Alpári Jó zse f királyi tanfel
nem ism ételjük . De jóleső örömm el örökítjük lést, hogy fogadja el általánosságban tárgyalás ügyelő, Ballagi B éla dr., ifj. Justli György
meg lapunk hasábjain is an n ak a n ev ezetes alapjául. Berocz Gyula indítványául a gyűlés főispán, Beöthy Zsolt, Csajtluiy Ferencz,
ülésnek lefolyását, mely az O rszágos Magyar nem csak általánosságban, de részletességben Komjáthy Béla, S ándor József, Vázsonyi Vilmos,
Szövetségnek m eg alak u lását kim ondotta.
Éder Ödön, T huránszky Zoltán, Hermáim Antal
is elfo g ad ta az alapszabályokat.
A várm egyeház nagyterm ében összegyűlt
A tisztik ar m egválasztása e lő tt Takács egyetem i tanár, L esskó István prelátus, K ozora
sokaság lelkesen é ljen zett. am ikor az O rszágos M enyhért jászói prépost lángoló hévvel előadott Endre prépost, Révész Kálmán, Sebestyén
Magyar S zövetség v ég reh ajtó bizottsága E ste r s rendkívül nagy lelk esed ést k e lte tt beszédben József dr., Ruszt József, Moór G yula ev. ref.
házy Ján o s g ró f v ezetésé vei bevonult. Jele n voltak üdvözölte az alakuló szö vetséget II Rákóczi esperes, H orváth Balázs dr., E sterházy Sándor,
a többi k ö z t: Pécliy Zsigmond
főispán, Ferencz szék v áro sáb an . H angoztatta, hogy Szőts Pál, Dugovich T itusz, Elek Pál, Vagyon
R akovszky alispán, T ak ács M enyhért jászéi sohasem volt nagyobb szükség a m agyarság István, Hangay O ktáv, Halász F erencz.
A választm ányi tag o k közül Zichy Jenő
prolátus, K omlóssy Eerencz dr. kanonok, Lesskó tö m ö rü lésére, m int most s miután meg van

Már most előre!!

gőbb lesz az előbbinél. .Miután férjükön kívül másnak
is tetszeniük már úgy is fölösleges: szokásos az nsszo
óvóknál a lékelő ruha visdelo, azonkívül a szemöldökök
kiszakgalása s a fogaknak feketére való belestése. EgytőlA nőkről.
ogyik különleges kedvtelések !
Ázsia után tekintsük végül az ti. n. „legsötétebb
A „Felvidéki HtrnüA" eredeti tárczája. Afrika--!. Afrika bensznlötl törzseinek legnagyobb ré
Irta: Jankó László.
(Folyt.)
szénél a nők helyzete sanyarú. Így látjuk a hottentot
A czÉffljos Cliinnt röviden, de, mégis eléggé jelle táknál. a kádereknél, meg a négereknél.
mezhetjük ama véleményének idézésével, hogy az „aszA hottentottáknál a házi gond, a/, összes munka
szonynak nincsen lelke.- Ezt tartják dk s igy is bánnak mind a nők vállait terheli. Vándorlásaik közheti a pöd
a nőkkel. A férjnek joga van rá. hogy nejét Üsse, verje, gyászokat is a nők czipelik. hasonlókig az igavonó állat
éköztessé s td is adhassa, ha azt épen jónak látja.
hoz. Ha pedig dolgoznia kell a hottentotta nőnek vala
Már más viszonyokai találunk Japánban. Régebben mit, pl. a földe: kell művelnie, akkor gyermekét a
ugyan ilt is más volt a helyzet, I. i. a nők el voltak hálára köti s úgy végzi munkáját. Ilyen élet s ilyen
zárva a világtól, tőrjeik nőikül sehol meg nem jelenbel bánásmód mellett nőm csoda, ha természetük bátortalan,
iek s a (í rj nejét magáiéi bármikor ellaszitlmlla. Japán visszahúzódó s nem csoda, ha - miután különben is
nagyon hamar megöreg
azonban legtöbbel érintkezvén Európával, változtak a igen korán mennek férjhez
viszonyok. Az európai felfogás mindinkább terjed közöl- szenek. Nekik csak az élet tövisei jutottak.
Ilik s a leányoknak elég szabad helyzetük van, kedvük
A töblmejüség úgy a hottentottáknál, mint a bál
szerint tetszeleghetnek is maguknak. Arczukat pirosítják, tereknél meg van engedve, de azok nem igen élnek
ajkukat, pedig hroiizszinürc festik. Azt. hiho.'nök, hogy vele. Nem azért, mintha a rossz nyelvek állításához
ez a csókol akadályozhatja. De Icgkovésbbé! Ük a hasonlóan ők is azt tartanák, hogy ,,sok asszony .sok
csókolódzást nem gyakorolják, mondhatjuk, nem ismerik. költség), sok hosszúság", hanem mert még Afrikában is
Náluk nincs arra szükség, amit megteltek az amerikai olyan nehéz a megélhetés, hogy a különben is kényel
Virginia államban nevezetesen, hogy 2f> dollár bünte mes het:entotlák, meg ti káderek nem igen áhítoznak
tési szablak a nyilvános eső kólód zásra.
utána. Különben is sokba kerül a nösülősllk, mert a
Ha asszony les/, a fürge, örökösen kaczagni tudó, feleségért az após számára tehenekkel kell a vételárat
kíváncsiskodó japán-leányzóból, helyzete már kissé füg kifizetniük.
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Hasonlók a jelenségek a különböző néger törzsek
nél is. A körülmények Itatása alatt a nők nálok is erő
sen magúkba zárkózottak s teljes lemondással viseltet
nek sorsuk iránt. Talán ennek tulajdoniihatjuk ama való
ságos amazoni jelenséget, mely egyes törzseknél fonnál,
t. i.. hogy a lőttük testőrei a nők soraiból kerülnek ki.
Ez valóság, még pedig annyira, hogy akárhány esetet
említenek, mikor helyüket o nők barcsiban a férfiaknál
is keményebben megállották. S akárhányszor futottak
már a vitéz legények, mikor a nő testőrök a legnagyobb
lialálmegTotésscl rohanlak a vcszedele abc.
A négereknél is dívik a töblmejüség. Azt mondják,
én nem tudom - hogy az aslianti királynak ffifoü
felesége van. Ezek azonban nagyohbára cselédjei, mert
az aslianti király ö felsége sem olyan gazdag, hogy
Csak sajnálnunk leltet a fekete szépeket, kiknek
az életből legföljebb csak azon csekély örömük van,
hogy magukat eziezomázzák és apró csecsebecsék kel
teleaggassák, még pedig sokszor oly módon, hogy azok
nak elhelyezése előttünk a legnevetségesebb. Átfúrják
az orrezimpát, a füleket s bele. korallokat illesztenek. Ha
kondijuk nincsen, megteszi az elefántcsont vagy bármi
egyéb osont, más hiányában pedig szükségből egy
datolyáimig. Ezzel díszelegnek azután. Rengeteg karpe
rec/.. kagyló s gyöngy föékességoik. Sokszor még
ajkukat is 'átfú rják b aju k a t pedig, melyet naponta zsír
ral, fagygyuval, hamuval és tőiddel kennek, számtalan
tincsbe fonják.
Folyt. küv.
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Ez nemzeti jog s mivel o hazában csak egy nemzet Kijelontlu cm ezt annyival is inkább, mivel időközből!
gróf mondott köszönetét a m egválasztásért,
van, amely egységes és amely magyar
lói, liorváf, rácz, ezen intézettől megváltam s igy, bár a gáncsból és
kijelentvén, hogy a szövetség alakulását oláh vczénynyclvríil szó sem lehel. A lót nemzetiség gyannsilásból nek in is jut, az esetleges díjban és érté
helyesli s anyagilag és m unkájával tám ogatni
csak egy része a magyar nemzottostnek: majd ha a kes jutalomban már nem lesz részom. Zay-l'grócz, 1903.
fogja. A lelkes beszédet a közgyűlés tagjai magyar nomzeliség része lesz a lói nomzcttcstnek, akkor szop!. 2 . Háuíi János, áll. polg. isk. igazgató."
nagy tetszéssel foglalták.
Azzal, hogy a luróczszontmártoni iparostanonczálmodozzanak a lót ultrák a lót vezényiiyelvról. De a
Felolvasták a nagyszámban érkezett üdvözlő
meddig jobb szerelik, ha tiaikat nemeiül vezénylik, a iskolának kiállítási eztlslérom jutóit, dokumentálva tál
táviratokat, ezek közt az K. M. K. E., h1- M* magyar vezényszót pedig perhorroskalják, - ne várják juk, hogy a zsűri nem helyezkedett a kél kodéi Tamás
K. E., Nemzeti Szövetség, az egyetem i ifjú
töllink, ho,r\ ókel tisztességes és becsületes hazaliaknak álláspontjára, bár másrészt nem igen értjük, hogy miért
xág. Rákosi Jenő és Herezeg Ferenc/, táv ira tá t ; iarisuk
jutott gyengébb rajzoknak díszoklevél De hát ez is a
bejelentették, hogy az Erdélyi K arpátegyesületet
zsűri dolga, amely, szereljük hinni, lisztéi pártállami1,
Hermáim Antal egyetem i m agántanár, az
..... .
,,
igazságosan igyekezett betölteni.
E. M. K. E.-et Jancsó Benedek képviseli.
A z s o ln a i ip a r k m llita s r u l.
S végül még valami, ami a mi magyar sajtónk
Kovács Zsigmonda kassai K azinczy-kör nevében
y
munkásainak egy részéi illeti és — nem dicséri.
üdvözölte a m egalakult szövetséget. Ezután az
A kiállítás az első napokban el volt árasztva minKapuzáráskor még csak néhány sorral lérllnk vissza
elnök köszönetét mondott Abaujtorna v á r
zsolnai kiállításra, amolyot pnlemo szerint múllatlunk 'Inniéle l.iptmlósitóktót, akik ItüzUI Wlilion nőm átallották
megye és K assa város közönségének és a
bíráltunk, mint ahogy oz lisztünket, kötelességünket, tollnkilt a kiállilóknak felajánlani és mcglialAroznn
közgyűlést a jelenvoltak lelkes éljenzése köz
| összege két is emlegettek é s -kórtok eme szívességük ért.
jpjieztc.
ben berekesztette.
rendezőségnek hazafias, szép !' Voltak, akik ez ajánlatukat elfogadták, de akadtak
Kétségtelen, begy
Az Országos Magyar S zövetség igy m eg
olt. amikor a kiállítás rende olyanok is, akik elutasító választ adtak, oz utóbbiak
alakulván, m unkásságát és szerv ezk ed ését czél lebegett a szemük
zésére vállalkoztak és kétségtelen az is, hogy ez sok azonban korántsem meneküllek meg oszol a tolakodó
azonnal megkezdi.
Gróf Esterházy 'János, ez a lelkes főur, aki munkával, láracisággnl, no mrg ktilloniollenséggol is járt. ] inváziótól. Oly Mvárosi na|iiln|iok tudósítói is, nmoly
nemcsak hazafias buzgalmával tűnik ki, de IV,öli klirllltckinlcssol, imgyuöö szakúrlnlunim(!Í az,minin' lapok mint consnrus ninruni szorclnok szül-Mlni a
mint a m agyarországi nem zetiségi mozgal ezoknek a kclloinotlcnségnknnk is cinjét Ichc-tcl! volnaj I'nrunnin, ismélollon kon,síók lül n kiállítókul, alkudó
m aknak legéberebb figyelője, a viszonyok alapos wnni. 1‘jitöI már szóltunk la|ninkljan, valamiül arról is, í zásba igynkozlok Imcsálkozni, s mikor igy som érlek
ism eretével fog a munkához, teljes garancziát hogy a zsűri némely tagjai aligha állottak föladniuk I czéll, még a kiállítóit tárgyakkal is mngolégoiltok volna,
nyújt széles látókörével is arra, hogy ezen magaslatán. Megtudtunk ogynlmásl ónunk a működésé-1 Igy pcldáuj az egyik riporter 100, majd 60 koronái
nagyszabású Szövetség nemcsak m egközelíteni, ről. de ezt nem tesszük szóvá, valamim liogv azt sem 1kért a zayugróczi bolgyár igazgatójától, s léikor ez még
de el is fogja érni azokat a m agasztos czelokat. tesszük bírálat tárgyává e/.llllal. hogy a dijakat ii/a z - vsak hallani ...... akart eti'elo mogiizelell reklámról,
am elyeket zászlajára irt. A szervezet meg van. Is á g o s a n , érdem szerint iiúliék-o oda. meri még nem* riporter 10 botol kért a kiállított bolgylljleményböl,
most a magyar társadalom tól függ, hogy a j volt kiállítás, amellyel mindenki me lelt volna elé i moly 10 botot meg is érdemelte volna, de más alakban.
Nem hisszük, hogy ez az illető napilapok szerk igy lesz s már le
kiáltó szózatot meghallja és ezerével siessen | gedvo. A zsolnai kiállítással is
is hangzanak itt-ott a panaszaDk. Ezúttal ezekkel sen: j koszlói nők Indiává! történi, de végtelenül rest éljük, hogy
a kibontott zászló alá
la magyar sajtónak ilyen munkásai is vannak s kivátiaM á r m o s t b á t r a n , g o n d o s a n . I s t e n b e n , ü g y ü n k | foglalkozunk még, de közöljük lömunkalársunknak
felszólalását, amelyet még a dijak odaítélése elö'l in | losnak Inrijuk, hugi egy jövendő kiállításon az olftlo
igazságában bízva, előre,'.!!
szégyenletes ÜZólmok elő ne fordulhassanak.
és amely következőképen szól:
A kiállítás anyagi és erkölcsi végeredményéről.
A zsolnai Felvidéki l'jság ; F. Il.-val folytatott
Pánszláv egyletek. A „StíSv'tU**--nők lapunkkal, |>iilcnli..lj;, kllllbl!n
;.... .
is ragadtnlla magúi, *mty lehel, más alkalommal lógunk beszámolni.
folytatott
Ilalult legutóbbi polemmjal a „ .W . M-«.“ egyik k ..-•
kiállHáS zsűrinek egy ellesett véleményét közölte,
1 11: száma
... -.... szóról-szóra
••• ■... közli, de már arról nagy bői- \
zelebbi
I amely szerint kétely merült volna föl a zsűrinél aziránt
esen hallgat, amivel mi a
ellen érveltünk,
........ l u r 4 o m árion! állami ipárnslnnoneziskoln
A cellulosegyár közgyűlése.
'■ '• W jt » Wwl és kisvárosi logyasztási szövetkezetek ■ |,i4||.|blt raj /;ii |ín J ,e g ,,z ulet# ,.mll|ók munkói-i T v r t! c z s z e n tm d r lo u , 1!)()H. s z e p te m b e r 2H.
igenis melegágyai úgy az antiszemilizmusnak, valamint]
Miuti„
en0, „e g g y en n llá s. az illető kiállító
az ultratótok veszedelmes, liazafiatlan törekvéseinek is, !i iskolának
.
Ma tartotta meg közgyűlését a tiiróc/zszenlmárloni
és rajztanárának, amelyet én, mint ezen inlé
a „Nár. Nov.“ pedig hallgatagon elismert, de azért elég •/.ötnek szervezője és igazgatója, hallgatással n
Höy. | cellulosogyár részvénytársaság. Ennek eredménye elé
hangosan izgató orgánuma ennek az iránynak. Már maga j
' H ^ t^ e i^ lie ő ' ktírdáőr in ite
zsolnai nemcsak mi, hanem maguk a részvényesek is nagy ér
az a tény, hogy a ,,Xár. Név." ezítlial egyetért a ,,Szö-1 kiállítás igazgatóságához és az illető zsűrihez, vájjon j deklodc
tekintetlek, mert a közgyűlés lelt volna
vctkczés“-scl, észretéritlictné, kiábrándíthatná e lapot és!
tényleg merülte fel s fejoz.telett.-o ki az említett kétely! hivatva határozni a gyár eladása felöl.
az általa képviselt egyesületei; ha azonban még ezután !s az ö — az igazgatóság és a zsűri tudtával és bele-!
Dalia, Yanovics, Mudrony és még néhány tót kori
is oly kevés körültekintéssel folytatnák működésűkéi,!! egyezésével irta-e a Felvidéki l ’jság vonatkozó közle- feus azonban már hetek óta oly erős mozgalmat indi
mint eddig s azt, amit a
lvidéki magyarság n ag y ,
toltak
meg a gyár eladása ellen, a részvényeseket kör
! menyét ?
fáradsággal lelépi!, i>mél lcr. ibolják, még erélyesebben
levelekkel. meg szóval is annyira befolyásolták, hogy
A közönség tájékoztatására pedig megjegyzem,
lógunk küzdeni ellenük.
; hogy az illető iskola állal kiállítod rajzok mindegyikén azok még egyszer a lótok kolopczéjébo belementek és
ott van az illető tanulónak a neve s miután a zsolnai ugy intézték a dolgot, hogy a mai közgyűlés eredményI K tt
jjj • p
iparkiállitás oly közel van Turóczszenlmárionhoz, hogy felen legyen.
Daczára annak, hogy a gyár megvételére oly ked
innen még csak nem rág az egész ipartestülel, számos
szerencsétlen órában szüleiéit hadiparancs, | iparossegéd és mesterinas ráudiill ál oda, számra vagy vező ajánlat érkezeti be, amely szerint a részvényesek
Az
amely az országszerte uralkoi ó izgatottságot mé nö- 3<X)-an, mivel továbbá a kiállított rajzok az iskola fillér veszteség nélkül engedhették volna ál a gyárai, a
velle, mivel úgy magyarázható hogy a magyar nemzői; záróvizsgái, alkalmával is ki voltak az iskola egyik tót agitátorok mégis annyira befolyásolták a cseh rész
ellen fordul, még az osztrák sógornak sem jö;t < tantermében állítva s azokat az. összes tanulók meg vényeseket. hogy azok is belenyugodtak abba, hogy
tekintették ; miután továbbá a kiállítót.! rajzok egy része bevárják a kereskedelmi miniszternél harmadfokú elintézés
kapóra, mint a mi tót agitál rainknak. akik azt u.
fogadták, mint a magyar hegemónia végének
kez.de- az előző évekből való, amikor tehát még szó sem lelie- alatt levő tele|)engedélyezés kérdésének eldöntését.
Ez az igazi ok, amiért a mai közgyűlésen még
zsolnai, vagy más kiállításra kerül
tét. ük, akik mindig az u. n. nemzetiségi törvényre telt arról, hogy
"ed e téh ez a g y a n í t á r n y é k a se m j é r h e t . nem határoztak.
szeretnek hivatkozni, amely pedig az ezen ország ősz-1jenek : a z o k n a k
Miután pedig azzal a kifogással is élt a Felvidéki
A közgyűlést a kitűzött időnél egy órával később
szcs népeit a magyar nemzet testéhez tartozóknak mondja,
mitsem akarnak tudni <■ nemzet kívánságairól, követe I jság a kiállított rajzokkal szemben, hogy azok a foko kezdették még. Ezt azért tették, mert nem hízlak egy
léseiről, sőt nyíltan és vakmerőén az ellenfél mellé zatos haladást nem tüntetik tel, szükségesnek vélem másban és hogy az esetre, ha a részvényesek többsége
állanak, azzal tartanak. . mi hadsereglünk, az, amiclyhen kijelenteni, begy szándékunkban sem volt, begy a rajz- mégis a gyár eladása mellett nyilatkozott volna, alaki
fiaink ifjúkoruk legszebb éveit töltik, ahol esetleig les* tanitás tanmenetét s a tanulók fokozatos haladását be hibául szolgáljon a közgyűlés határozatának megsemmi
tűk épségét, sőt élotiikc is feláldozni tartoznak a ha mutassuk (ezt az. iskola záróvizsgája alkalmából rende sítésére.
záért és a királyért,
.v közgyűlést l í u b e l a tartományi képviselő, i
legyen oszt rák, cseh, llómét, zett raj/.kiállitáson szoktuk tenni , bánéin mi csak a
vagy akár orosz, éppen sak magyar ne legyen. Mintha raj/.tanitás eredményének azt a lokál akaituk bemutatni. [ részvénylársasá elnöke nyitotta meg. Ismertette a gyár
nem is lét'znék Magyarország, magyar nemzet ezen a amely czéltiidalos és rendes tanítás által a tanulók egy keletkezésének és viszontagságának történetéi, valamint
részével az. iparosiamon/.iskola ián elérhető. Ks meg azokat a lépést*k/rt, amelyeket leltek arra nézve, hogy a
földtekén!
A tót lapok politikai - egyéb szemléi csak úgy jegyzem hogy pl. Mécsben, amd igen fejlett iparos iryár üzembe való helyezéséie nézve engedélyt nyerjenek.
hemzsegnek a magyarellenes ezitúlumoktól. borsos ki tanonczlanitás van, özeiéiti -I évvel jóformán az összes
Az elnöki elő! erjeszt és után számosán szólaltak föl
jelentésektől. rágalmaktól, l'g.v állítják oda ezt a ma iparosi.uionc/.iskolák évvégi rajz- és munka kiállításain a valamennyien azt hangoztatva, hogy a reményi nem szabad
gyar nemzetet, mint a moly úgyszólván csak Ausztria, tanulóknak csak legjobb, legsikerültebb rajzait, mintá feladni és be kell várni a kereskedelmi miniszternek
no inog a nemzetiségek kegyelméből van s amelynek zásait, mühelyi munkáit találtam kiállítva s a rajzlani- harmadfokú döntését.
tási menetet csak külön kérésemre mutatták be, meri
egy alkalmi liatalomszó véget vethet.
Hosszas vita után abban meg is állapodtak és
A „.Slovensky T \zdeiinik1 bcsztorczebányai tudó tapasztalás szerint a laikus közönség aziránt nem is elhatározták, hogy a gyár eladása vagy megtartása
sitója a mad’arónokról és törekvéseikről szólva, egész szokott érdeklődni, n vei figyelmét a sok látnivaló között ügyében í. évi október hó 30-án újabb közgyűlést fognak
komolyan azt követeli, hogyha a magyar a magyar csak a szembeszökő eredmények keltik löl.
tartani Turóczszentmárlonhan.
nyelvet, ugy a tót a tót nvclvol követelheti magának
S megjegyzem végül, hogy a liiróczszonlmárloni
Állítólag a részvényesek sem voltak olyan számban
vczénynyclvnok. Forszé nem tudja ez a tót zatynfi. állami i|>:irosianoncz.iskola rajzi fölszerelése a rajzolás képviselve, hogy a közgyűlés határozni képes lett volna
hogy még ma is igaz, ami valamikor a régi Kómában [ intenzív tanítását megengedi: begy a rajztanár buzgó a gyár eladása vagy megtartása ügyében. Ehhez az
igaz volt. hogy: „Quod licel Jovi, non licet bovi.‘*
és régi szakember ezen a téren és liogv a tanulók iilnpszahá ok szerint a részvényesek háromnegyedrész
Mikor a magyar nemzet a magyar nyelvet óliajtj; s némely rajzairól a pozsonyi iparleltigyelö. Yig felső ipar- nek jelenléte szükséges, ami 7.">(» részvénynek felel
követeli vcz.énynyelvnck a magyar hadseregnek,
i'kolai igazgató, Mártonfy főigazgató és mások teljes
Mármint t< ént azonban a dolog, bizonyos az.
mint önálló, államfentartó nemzet tes
le-/,i azon elismeréssel és dicsérettel ny ilatkoztak, kijelentvén, liogv | hogy a részvényesek többsége, tehát a csehek, másod jognál fogva, amely öt a törvény szerint is megilleti, felső ipariskolában se látlak jobbat, tökéletesebbet
jszor is felültek a lót vezetőknek, hefolyásoltalták
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gukat és nőin elégedlek meg azzal, hogy inimlon vesz
teség nélkül visszavonulhatnak.
Ez az ellenállás pedig teljesen igazolja a mi ha
zafias aggodalmainkat. Azzal, hogy minden áron ragasz
kodnak á Turóezszentmárlonlmn való megtelepedéshez,
bizonyítják, hogy itt a nemzetiségi aspiráczióknak ki
vannak támpontot nyújtani. Közgazdasági téren akarnak
bnlolyásra szert tenni. Nekik nem a gyár. nem az általa
elérhető üzlet kell, hanem az, hogy itt befészkelhessék
ilingukat és üzleti összeköttetéseik révén a nemzetiségi
eszméknek legyenek szolgálatot.
Ezt pedig semmiféle állam a világon nem éngodhoti inog. Nem lógják ezt megengedni ők sem, a mi
annyival könnyebb, mert hiszen még egy halom kérdés
Vár eldöntésre, mielőtt arról lehetne szó, hogy a gyár
a tólepongodélyt me^kapja-e?
Különben ha a cseh iét egység bajnokai várhatnak,
mi is várhatunk. Azt hisszük, könnyebben, mint ők.

- IparostauODozaink Bpesten. A koraskoclnlcmi. megjelent gyermekei nevelőivel az előadásokon, minek
ilfi.'i tit. !■ir. miíii,/.tű- Kondótkoilult róla, hogy a :ui-hc/.■ következtében még a német tisztviselők közül is többen
■s/lmál'loni állami iparoaUndiKniakola 10 jolilj tamilája a megjelentek. A két előadást fesztelen tánezmulatság
liyilaposli laiioiiazkiállilást inagtaklathosaó. .1 IhiiouüzoIí követte a kaszinóban, amelyen a grófné is részt vett;
loljoscu ilijtalmilil utaznak ll|ioslio is ott olláláslian is
Tenyószállatklállltás StubnyafÜrdőn szeptem
ingyen részesülnek. Tauonczaink f. hó 26-án indulnak ber 17 én lett megtartva a tenyészállatkiállilás. A fel
Bpestre K erU ’s z J á n o s tanár vezetése alatt és f. hó 28-án hajtás nem volt ugyan nagy. de oly szép növendékbikák,
reggel érkeznek vissza.
üszők és tehenek csoportosíttattak össze, hogy a bíráló
— A vihar áldozatai. A f. hó 16-án reggel dúló bizottságnak nehéz szerep jutott elbírálni azt, hogy ki
viharnak ezúttal is megvannak a maga áldozatai. Túrosán nek túlessék az első dij. Kiosztásra került 300 korona
Antal kunosvágásai gazdaember még a vihar előtt elin államidij és 15 korona pásztordij. — nüvondékbikákra
dult a bandlovai vasárra, hogy ott eladja ökreit. Útközben első dijat 25 kor. Kleszkonv György kisfalvi lakos, H-ik
elérte a vihar. Túrosán tovább haladt két ökrével, egy 20 kor. dijat Iliimmel- János (elsőstiilinyni, Ill-ik 15 kor.
szerre nagyolt villámlott, s a szegény ember holtan esett dijat Csioini András bodorfalvi, IV-ik szintén 15 kor.
össze, agyonsujtotla a villám. A két ökörnek semmi dijat llammer Braesko Ignác/, felsöstubnyai, az V-ik
baja som esett, pedig Túrosán lánezon vezette azokat. dijat 10 kor. Vcisz Antal szintén felsöstubnyai lakos
Aggódó icleségo találta meg férje bolttestéi, ki rosszat nyerte el. 5 kor. pásztordijat kapott Kontsek Gábor,
sejtve, keresésére indult. Ugyancsak e hó ltj án történt, Klein Emil és Urianka János cselédje. Üszőkre az első
hogy 3 utas kocsin igyekezett Hantllova tele. Jánoshegy 35 koronás dija! Zorkóczi János zorkóczi lakos, Il-ik
Klőfizelési [elhívás!
mellett érte ökot utói a zivatar. A villáin beleütött a 25 kor. dijat Storba Mihály mosóczi, III-ik 20 kor. dijat
Tisztelettel kérjük azon I. előfizetőket, kiknek elő kocsiba. Az egyik utas rögtön meghalt, a másik őrös skálák Gusztáv tólprónai, IV-ik 15 kor. dijat Hirsch
fizetésük mull hó végével lejárt, hogy előfizetésüket mielőbb égési sebeket kapott, a kocsis pedig niegsikoiUll, A kocsi József dubovai, V-ik 15 kor. dijat Szomorú József
megújítani szíveskedjenek.
elé fogott kél lónak nem eset baja.
dubovai, VI-ik 10 kor. dijat Bornemissza János divéki
•vzoii t. előfizetőinket pedig kik előfizetéseikkel hát
Körmöczbánya erdeje. E hó 2 1-én megtarta (váltóőr), VII. (Jzvik Mihály ivánkófalvi és a VlII-ik
ralékban vannak, ezúttal isiisztololtel kérjü k, begy hátralé
kai kai kiadóin vata Inukba mielőbb eljuttatni szíveskedjenek. tott Körmöezbányán a Turóczmegyében városi erdők 10 kor. dijat Kollár József mosóczi lakos kapta. Tehe
legközelebbi 10 évi fatormésénok szóbeli árverése, me nekre az l-sö 30 kor. dijat Keviczky Zsigmond keviczi,
A ..Felvidéki Híradó - előfizetési ára:
lyen kél osztrák és 3 magyar fakereskedő vett részt. 11 ik 15 kor. dijat Minárik István stubnyai, III-ik 10
Egész évre ................ ............— ------------H kor.
l'él évre — _ ---------- — __ : — — 4 „
Eladás alá került az 105)2 kataszteri holdon találtató kor. dijat Beterecz János dvoreczi és IV-ik 10 kor.
Kiváló tisztelettel
30,141 drb fenyörúd, 202,461) drb fény/{szálfa, 271,152 01* dijat Morék András szentmibályi lakos nyerte. A bíráló
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tömör méter köbtartalommal 1,483,7 >4-4 kor. tőkeérték bizottság a kiállított anyaggal meg volt elégedve, a
kiadóhivatala.
ben. Árverezett: 1. .1. B. II. Glosinger, 2. Uöwy Aduit törekvő tenyésztőknek Zorkóczy Tivadar elnök köszö
I osztrák fanagy kereskedő, 3. Adler, 4. Glas/.ner, 5. Inger, netét fejezte ki. Az elnökön kívül a bíráló bizottságban
magyar (anagykeroskedö. Uöwy Adolf ígért legtöbbét, szerepellek : Keviczky Imre közgazdasági előadó, Elmer
H Í R E I N K .
lés pedig 1,900,000 koronát. A becslési töár 28*/ioo%-kal Jenő állattenyésztési ÍOlUgyelö, Matusl ovits Mihály, Kölni
Az Országos Magyar Szövetség Kassán ala emelkedő1! a szóbeli árverésen. Az egy kalászt, holdam Hugó, Ruzsicska József tb. m. kir. állatorvos és Hildák
kuló ülésén TuróczmegyébŐl is többen voltak jelen; I ként i eladási á r: 1740 korona, a tömör köbméterenkénti Endre jár. m. kir. állatorvos.
úy^ezétesen l ie r a r z Gyű bek iV tanfelügyelő, D u g o v ic h Ti»us 'átlag töár a következőkép alakult : becslöár volt tömör1 ruttkai football társaság Znlón. A nyár
főszám ve vő és M o s k á e z i József kön) vkereskedő.
méterenkénti állagban: 5.47 kor.; eladási ár lelt: 7 kor. folyamán a znióváraljai foolballlársaság barátságos ver
Vadászzsákmány. Bárú'Révuy Gyuláim szül. állagban. A becstöár emelkedett fóliát tömör köbméteren senyt vivőit a ruttkaiakkal. Amint most bennünket ZnióBorchlold grófnő ‘őrs/.. képviselőnknek neje, ki Nimródnak ként 1-53 koronával. Az árverési és szerződési feltételek váraljáról értesítenek, a ruttkaiak azt a látogatást leg
közelebb visszaadják.
lelkes liive. a múlt napokban kissolinóézí vadászterületén egy magyar fakereskedönok. (Ingernek a kérelmére, aki
Színészek Körmöozbányán. Halmay Imre szín
egy 1ŐO kilós erős vadkant teritotf le. A grófnő a na anyai ágon turóczi származású, magyar nyelven is oligazgató társulata f. bú 16-án kezdotto meg előadásait
pokban Tápióra utazott, hogy báró Révay Simon szarvas Ivastattak fid, miután azok néni d eredeti szövegezése a
Körmöezbányán a .Szarvas" szálloda nagytermében. Első
vadászatain részt vegyen.
Icgkifogástalanabb német nyelven tárgyaltaiéit és olvas
napon Sudcrmann II. „O tthoniját adták. Ebben a darab
Halálozás. E. hó 25-én reggel hunyt el hosszas tatott lel az árverés megnyitásakor. Ilire járt, hogy az
ban Cs. ltadó Rózsi kreálta a íöszeropet mint Magda,
Szenvedés után Turóczs/.tmártonban. D u b o o s z k y Kandin. árverés már előzőleg felebbezíetett meg, mert a ver
Halmay pedig a nyugalmazott ezredes szerepét adta. Cs.
Boldis Ignácznak, a helybeli polgári és felsőkereskedelmi senytárgyalás, illetve a szóbeli faárverés — a zárt Írás
ljadó Rózsi fényesen oldotta meg a szerepét. Ugyanezt
iskola igazgatójának sógornője. Az elhunyt már régebben beli ajánlatok kirekesztésével — egyoldalú, esetleg az
mondhatjuk a többi szereplőről is. Szépen, öszhangzatosan
lifl.lcgeskedelt és éppen halála napján volt egy éve, ' eladási árra kedvezőtlen befolyást is gyakorolhat s igy
játszanak mindannyian. Szepf. 17-én „A drótostót" ke
hogy, Budapesten a vöröskereszt kórházban nagyobb a csupán szóbeli árveréssi í megejtett e faeladás még
rült szinro zsúfolt ház előtt. 18-án Horczeg Foroncznek
műtétet áll itt ki. A gondos és szőreioltoljes ápolás sem ! aligha végérvényes.
„Kéz kezet mos" ez. bobózatos vigjátéka, 19-cn pedig
menthette meg életét. Temetése az egész város részvéte
— Iskolaépítés. A vallás és közoktatásügyi m. kir.
a „Svibákok" ez. operetté kerül szilire, 20-án két elő
lével tegnap délután ment végbe. A család a következő ! miniszter elrendelte, hogy Stubnyafürdön az állami elírni
adás volt; d. u. egy gyermek előadás, „Robinson Cruzoc
gyász jelentést adta ki: Mély fájdalommal tudatjuk, hogy | iskola építése két tanteremmel még ebben az évben
az emborovök között" ez. darabbal, este pedig az „Egy
Dubovszky Kandin I. évi szeptember hó 25 én reggel 3 megkezdessék. Ezt bizonyára örömmel veszik tudomásul
görbe nap" c/.i'nü bobózatos vígjátékot adták.
órakor bosszú súlyos szenvedés után elhunyt. A meg 1mindazok, akik tudják, liog.y .Stu bnya fürd ön az állami
— ÜJ állami Iskola Zay-Ugróczon a magyar
boldogult bilit tetemei folyó évi szeptember hó 21! áu iskola mily fontos szükségletet pótol,
közoki. kormány előkészítő elemi iskolát szervezett az
délül ári -1 órakor fognak az ág. ev. egyház szertartásai
— Dinamltlopás Suttón. A júliusi árvizek állal
olt fennállott felső népiskola mellé, amely most már
szerint a turóezszcnímárloni temetőben örök nyugalomra I okozott károk helyreállításán még mindig dolgoznak a
bárom tanítóval önállóan működik. A közokt. miniszter
t (lelni,.'.Turóczsz'-ntinártonbui, 15)03. évi szeptember hó kassa-oderbergi vasút .Sultó-kralováni vonalán, ahol a
most elhatározta, hogy ezen iskola részére uj. díszes
2f> én. Béke hamvaira! Dubovszky l'álné szül. Krupecz munkát egy Modosztó nevű vállalkozó vezeti. A munkánál
épületet emeltet, mivel pedig a község megfelelő telek
Emy sógornője, Boldis Ignác/ sógora. Bóldis Dezső, sok dinamitra van szükségük, mert a talaj, amelyen a
kel nem rendelkezik, a gr. Zay Miklós-félc zay-ugróczi
Boldis Ilona, Dubovszky Ede, Dubovszky Emy, unoka- vasúti vonal álhaladott tisztára sziklás. A mull napokban
uradalom gondnoka, Z a y Moklós grófné született gr.
testvérei. Dubovszky Bál, Boldis ignáczné szül. Dubovszky nagy ijedséggel konstatálták, hogy a dinamitkészlctból
K á r o ly i Margit, ingyen telket ajánlott. fel e czélra az
Auguszta testvérei.
18 kiló hiányzik. Az a gyanú, hogy azt egy elbocsátott
általa épített uj polgári iskolai épület mellett, újabb
TŰZ. E hó 20-án este 11 órakor kigyullad munkás lopta el s minthogy attól tartanak, hogy a dinalanujelét adva ezzel annak az áldozatkészségnek, amellyel
Körmöezbányán Kőtb asztalos fakamrája, mely tele volt lnitot bosszuállásra használja föl. szorgosan nyomozzák.
ez az uradalom a magyar kujujrlörokvesoket ezen
tömve'faforgáccsal. A tűz könnyen válhatott volna vég Mások azonban abban a véleményben vannak, hogy a
exponált helyen mindenkor önzetlenül támogatott, —
zetessé, amennyiben a kivonult tűzoltóság csak nagy nehezen dinamilot azért lop'ák el, bog) azzal a Vágban halász*
valamint saját egyéni érdck'ödésónek is, amellyel őzen
tudott vizet kapni. Teljes szélcsend volt, ami nagyban j szanak.
törekvéseket kiséri.
clösegi'.elle a tűz továbbterjedésének meggállását.
Eltűnt gyermek Uiret György hadvighai
- Elhalasztott állatkiállltás. A TuróczszonlmárMerénylet a sznosányl bíró ellen. Belajcsik lakosnak 9 éves néma és nyomorék fin szülőivel együtt toiiban tervbe volt s mai napon megtartandó tenyészJános szuc.sányi biró ellen néhány haragosa könnyen ment ki a mezőre. A inig a szülök munkájukkal voltak
I állatkiállitás a Kostyánban, Szucsányban és Turániam
végzetessé válhatott merényletet követelt el. A bíró arra elfoglalva, a nyomorék liu úgy elcsatangolt, hogy som a
fellépett ragadós száj- és körömfájás miatt meghiúsult.
ébredt föl, hogy szokatlan világosságot vett észre laká szülök, sem a keresésére mozgósított emberek mind ez
Ezen fertőző betegséget Chrcnkó János turáni lakos
sában. Azt hitte, hogy a szomszédságban tűz támadt és ideig nem akadtak nyomára.
Szepesvárinegye ólublói járásban vett ökrökkel czipeitc
hangos kiállásokkal törekedett házinépét költögetni. A
— Jó példa Még a múlt ősszel kezdte meg Nagy
rruróczvárinegyéhe.
inig ezt tette, tompa nagy robbanás ros/.kottelte meg Albert színigazgató hálátlan körútját a Felvidéken kisded
— Szüreti ünnep Ruttkán.A ruttkai Daloskör i.
házát, majd sűrű csend és sötétség lelt. .i robbanásra a truppjával. Námoszlóból indult tömik és sok viszontagság
évi október hó 3-án a vasúti vendéglő éttermében szü
szomszédok is ijedten sietlek ki, de senki som tudta mihez után leért Trcncsénmegyo déli részébe, almi először is reti ünnepet rendez, amely es'e 8 órakor kezdődik. A
fogjon, mert kezdetben éppen semmi gyanúsat, sem vet Baánban ütötte tel Tlialia sátorfáját vajmi kevés tiszta jövedelem a D a l o s k o r zászlóalapja javára fog
tek észre. Csakhamar megtalálták azonban egy sörös szerencsével. Onnan Zav-Ugróczra is Kirándult kel-két fordittalni.
A puskabot Temesvár) János s/.ucsányi vasúti
korsónak roncsait, amiből megállapították, hogy a merénylő előadásra, de eleinte szintén csak kevés szerencsével,
azt puskaporral töltötte meg. azt agyaggal tapasztotta mert a kaszinó term e nem nyílt meg elölte, az tijonn.m munkás valahogy egy olyan puskának a birtokába jutott,
be. s valószínűleg az ablakon akarta ezt a biró szobá festett falakat féltve tőle s igy egy kis kurta korcsma amelyet.mint sétapálezát is használni lehet. Erről a csendjába bedobni. Szerencsére a biró aiár a kanóc/, meggyújtása nagyobbik szobájában állította lel „franczia színpad "-át. őrség tudomást szerzett és mórt a fegyveradót nem fizette
alkalmával észrovetlo a világosságot és lármái csapott, Hogy miért franczia, azl csak ö tudja). Ekkor azonban utána, jegyzőkönyvet, vetlek föl vele. Aliiig a községházán
amire a merénylő bátorságát veszítve, a töltött sörös kan* egyet zökkent Fortuna szekere s Nagy Albert direktort I tárgyaltak, Belajcsik János községi biró kezébe vette a
csőt letelte és olmcnckl.lt. Sem a bírónak, sem az épü egy szerény kis kasszához juttatta. Ugyanis jó példát j puskáimtól és addig csavargatta, inig az elsült és a töl
letnek baja nem történt. A lettest erősen nyomozzák adandó az ottani maroknyi magyarságnak. Zay Miklós tés Temcsvárynak oldalába fúródott. A rosszul járt cinés rciucnylik, hogy mihamarább kézrekoritik.
grófné is bérelt néhány ülőhelyet s személyesen is bort Tcschcnbo vitték kórházba.

Felvidéki
Türr tábornok emlékiratai. Mikor Világos mán.
az elnyomatás szomorú iiupjaihaii. a magyar ncp arra
gondolt, hogy fegyverről vívja vissza a szaluul ságál.
akkor a Messiásként vári Kossuth Lajos mellé még eg\
szabaditól képzelt: Tilrr Islván*. akii IKlJi). óla (luriluldi
legkiválóbb bajtársa gyanánt ünnepelt az olasz nemzőt
és egész Kurópa. Tllnt a magyar emigránsok már rég
ismerték akkor: 1*4* líl-ben nem harczoll ugyan a hon
védség sorai közt. de olaszlöld-'in magyar légiót szervezett
Világos után Mazz.inivnl éveken át zaklatta az osztrákokat :
küzdött a roakezió ellen 1849-ljeii liádenbeit, 1855-ben
a krimiai szövetségesek szó. tatában, 1857-ben a cser
keszeket lázitotta, 1859-ben Garibaldi mellett harczoll,
majd a délszlávok közt agitált és a „marsalai ezer"
expodicziójában világhírűvé tette nevét.“ Számos liareztéren vívta ki altábornagy! rangját és mindig csak a
magyar Ugvéri harczoll. Rokonságba jutván a Iranczin
császári családdal, nagy összeköttetéseit fontos diplomáeziai
missziókban érvényesitolle és aktív szereplő volt nagy
horderejű és a magyar ügyre visszaható európai esemé
nyekben. A kiegyezés után itthon és a külföldön nagy
szabású közgazdasági alkotásokkal löglalkozoti. A/, utóbbi
húsz év alatt a magyar állam jőhirc, a népek szabni
sága es Kurópa békéje érdekében publiczisztikai tevékeny
séget fejtett ki nagy világlapokban a nemzetközi kon
gresszusokon. Évek óta állandó munkatársa a „Magyar
H írlapinak, amely kizárólag közli czikkeii. Ezen sok
oldalú szereplésének hatvan évre leije lö nevezetes moz
zanatait Tülr István megírja most az emlékirataiban,
melyeknek közlését a „Magyar Hírlap" kezdi meg az
októberi negyeddel. Ugyancsak most kezd' meg a „Ma
gyar Hírlap" a „Tolvaj? Gyilkos?" czimil szcnzácziós
angol regény közlését. A „Magyar llirlap"-nak, e füg
getlen, szabadalvü, a magyar nemzet jogaiért lelkesedés
sel küzdő napilapnak előfizetési ára negyedévre 7 korona,
egy hónapra 2 korona 40 fillér. Kiadóhivatalának czime :
„Magyar Hírlap" Rudapest, V., Honvéd ulcza 10.

Híradó

Elsőrangú gyógyvíz!

Thierry A.

A in. kir. beliigymin 36890,902. sz. rendeletével gyógyforrásnak
minősítve

gyógyszerész BALZSAMA

a Málnási „ M A R I A “ gyógyforrás
kiváló köptető és étvágyemelö. természetes alkalikus sós savr.njuviz
mely dr. l iá n kő Vilmos, a magy. tud. akadémia tagja é« ••
budapesti II. kér. állami főreállskoia cltémia tanárának
elemzése, és dr. K u t h y Dezső budapesti egyetemi magántanár
és az „Krzsébct- királyné Sanatorinm1* igazgató főorvosának,
valamint több tekintélyes orvos, u m. dr. Fleclitemuaclier, dr.
.lózsa Kinő sth. vóleutényes bizonyítványa szerint a luclritschovitzi lAmandbrunnen), a gleicbenbergi (Conatantinqiieliel. az einsi,
sőt a világliirii n i e d o r - s e l t e r s i vizet hatásbanjóval felitluiulja és igy sikeresen használható:
a torok, gége, légcső heveny- és idiilthurutjainál. a
tüdö-tuberculosis minden stádiumában, gyomor s bolhu
zam hurutos bántalmainál, vérszegénységnél, köszvóny
és izomcsuznál.

K a p h a t ó : T II 0 M K A M I L 0 S
füszerkereskedésében nagyban és kicsinyben.

Ajánlok idői legfinomabb

5

m álnaszörpöt
4

5 kilós postacsomag (liszla súly 47a kiló)
hérmontvo 7 korona, 100 kilo vételnélexklusivc
csomagolás 100 kilo 120 korona, 1000 kilónál
IKK) kor., 10,0000 kilónál 10.500 kor. Csak
készpénzfizoíés o11onébon.

GAZDIK JÁNOS
gyógyszerész
.yi

Körmöczbáiiyán.

Felelős szerkesztő : l l e r e r / . í . r u l a
Főmunkatárs: llsíufi J a n iin .

PÉNZT,

I

a leg jo b b d ilitik u n bÚBigyógyazor
emésztési zavarok, gvengeség, íonnxiiI
lét, g\onmtégés, lelfuvódás, ki liögés.
[■iiies ellen, nyalkáiddá, tisztító lialáiMi.
12 kiesi vagy ti kettős palae/.k bérmentve ládával együtt l
korona.
Gyógyszertár a védanayalhoz. Thierry A
Pregrada, Rohitsch savanyuforrás mellett
V aló d i csak az o ld a lt álló apáozavédjegygyol.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál
magával vinni.

Thierry-féle valódi Gentifolien kenőcs
a legerősebb luizókenőcs, teljes tisztítás által
fájdalomnélkiili, gyors gyógyuló hatása van,
e'állit puhitás által minden bejutott idegen tes
tet. Turlst '.kunk, kerékpálosoknak és lovasoknak
nélkülözhetetlen. 1‘óstán bérmentvo2 tégely 3.50 K
Gyógyszertár a védangyalhoz. Thierry A. Pregrada,
Rohitsch savanyúforrás mellett.
Óvakodjunk a hamisításoktól. Valódi csak minden tégelybe
beégetett védjegygyei.
Nagyon ajánlható ezen szert utazásnál magával vinni.
Központi raktár Török J. gyógyszertárában Hudapest,
Mittelbach S gyógyszertárában Zágrábban
és Brady C.
gyógyszertárában Pécsben.____________
Mirigydaganatoknál, görvélynél. angol betegségeknél, bőrkiütéseknél,
köszvénynél, csúznal. torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél,
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az
általánosan kedvelt és sokat használt

IiatiLiseii- i Jód. vo,s-

cs u h a-má j-olajaf.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. Oyógyerejére nézve fölül
múl minden hasonló készítményt és újabb gyógyszer*. Ize fölötte
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek, mint felnőttek szívesen
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat (kl>. 120,000
iivegi l-gjobb bizonyítéka jóságának és kedvességének. Számos
elismerő és köszönő levél. Ára 3.50 és 7 korona, utóbbi nagyság
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél lessék ügyelni
a gyáros ezégére: l .n h i i s e u gyógyszerész, Bréma.
Kapható:
Vidéken: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóez-Szent Márton.

*<>!» p é i r / l . havonkint Inon koronáig kereshet
mindenki tisztességesen mindet) szakismeret nélkül.
Küldje be cziinét Iv lö n . jelige alatt a következő
e/i are : Annoncen-Abteilung des ..Merkúr" Mannheim,
Meerfeldstr.

Budapest, IV., VáczUu. 17a.

Főnyerem ény:

50.000 K. ért.
Egy sorsjegy éra 1 korona.

M iu tá n a h ú z á s t m á r o k tó b e r e le jén m e g ta rt
ju k és a s o rsje g y e k n a g y k e le n d ő sé g n e k ö rv e n 
d e n ek , e n n é lfo g v a tis z te le tte l k é rjü k , h o g y a s o rs 
je g y e k b e v á s á rlá s á v a l ne te ss é k k é sn i, h a n em
n a g y b e c s ű m e g re n d e lé s é t s z ív e s k e d jé k le h e tő le g
a z o n n a l e lin té z n i, m e rt a h liz ú s már

folyó évi okt óber hó 10-én lesz.

Orvos-sorsjáték központi irodája:

B !M t. I?„ VÍMMi 17a.
Sorsjegyek kiiplintók helyben:

Felvidéki Híradó kiadóhivatalában,
továbbá minden dohánytőzsdében
és minden vidéki városban.
Kiadótulajdonos özv. Moskóczi Ferencznó

turóciísiíontmártom magyar nyomdában

