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minden

Gróf Tisza István.
A nemzet és a korona között felmerült 

differencziákat. végre sikerült kiegyenlíteni. A 
szabadelvű párt hosszas tanácskozás alapján 
megállapodott katonai programmjában, a mely 
ha egyszerre nem is elégíti ki az országos 
közvéleményt, de oly becses nemzeti vívmá
nyokat biztosit, a melyek egy jobb jövö képét 
tárják elénk.

Már most a parlamenti békének, a tör
vényhozás nyugodt munkásságának biztosítása 
van hátra.

Erre a nagy feladatra vállalkozott gróf 
Tisza István és vele együtt azok, akik hazánk 
alkotmányos életének biztosítását többre tart
ják, mint a hangzatos jelszavakat, akik szá-1 
mólnak a helyzettel és okos előrelátással mér
sékelni törekszenek a felizgatott országos köz
véleményt.

Teljes meggyőződésünk, hogy ennek a 
nagy feladatnak teljesítésére grófTisza Istvánban 
megvannak a kellő képességek. Nagy tudása, 
szilárd jelle§fl|i, nagy tettereje azt a reményün
ket éleszti föl, hogy az ö kormánya alatt a 
magyar nemzet békés, de határozott fejlődése 
mindéi] irányban biztosítottnak tekinthető. — 
Erős, hazafias szelleme megfogja találni a módo
kat arra nézve is, hogy a magyarságnak törvé
nyeikben biztosított fölénye kifejezésre jusson 
állami életünknek minden megnyilatkozásában

Nagyon jó jelnek tekintjük mi és velünk 
együtt a magyarságnak minden igaz barátja, 
hogy miniszterelnökké történt kineveztetését 
a nemzetiségi lapok nagy tartózkodással fo
gadják.

A turóczszentmártoni Národnie Noviny 
„ PiMsime o skutky! (Tényeket kérünk!) ezunj 
alatt vezérczikkben foglalkozik Tisza István 
nyilatkozataival, a melyeket helyesel, mert azt j 
reményű, hogy a jog mindenkinek, egyesek-j 
nek, társulatoknak és igy a nemzetiségeknek 
is egyformán osztályrészül jut. Azt mondja,! 
hogy melegen üdvözölné az uj érát, mely 
özekre a reményekre jogosítaná a nemzetise-j 
geket, csak h-ni/pket kér és nem beszedet meg, 
nyilatkozatot.

A prágai „Cas” szerint a félelmetes Tisza 
Kálmánnak fia lépett arra a polezra, amelyről 
atyja kormányozta az országot. Érthetetlennek 
tartja az intéző köröket, hogy miért éppen 
Tisza grófra bízták az ország kormányzását? 
Talán azért történik ez, hogy erélylyel hajtsa 
végre a nemzeti ideákat ? Tisza gróf atyjának 
körében nyerte politikai kiképeztetésót és ezzel 
meg van mondva minden. Az egész czikk han
gulatából kirí, hogy a legnagyobb ellenszenv
vel fogadja ezt a kinevezést, mert attól tart, 
hogy Tisza gróf atyjának erélyes politikáját 
fogja inaugurálni.

bármiként álljon is a dolog, minekünk az 
a meggyőződésünk, hogy Tisza István gróf 
kormányzata hasznos lesz hazánkra nézve. 
Igenis jogot, igazságot fog szolgáltatni min
denkinek és igy még a nemzetiségeknek is. 
Ámde disztingválni fogja a jogokat, a melyek 
kit és hogyan illetnek meg. Mert jogokat csak 
a nemzet adhat, a nemzet vehet el. Olyan 
jogot pedig, a melyet nem a nemzet adott, a 
mely nem a magyar nemzet javára szolgál, 
néni fog megtűrni egyetlen magyar kormány 
sem, legkevésbé Tisza gróf kabinetje, mely 
egvtől-egyig kiválóan magyar szabadelvű fér
fiakból áll

Ha tehát a nemzetiségek a jog meg igaz
ság alatt azt értik, hogy most már szabadon 
folytathatják aknamunkájukat, ha azt remény
ük, hogy az igazság abban fog megnyilvánulni, 
hogy nemzetellenes agitácziójuk fölött napi
rendre fog térni a kormány — ebben keserűen 
csalódnak.

Tisza István gróf, miniszterelnök külön
ben már vázolta nemzetiségi politikáját, amely
ről jövő számunkban részletesen emlékezünk 
meg.

Már előre is kijelentjük, hogy azt, mi a 
körülményeknek teljesen megfelelőnek tartjuk 
és általában semmi okot sem találunk arra, 
hogy azzal szemben bizalmatlansággal visel
tessünk.

Egy oly erős és ismert hazafias érzelmű 
államférfiuról, mint a milyen gróf Tisza István 
miniszterelnök, aki az egységes magyar nem
zeti állameszmének zászlóvivője, egyebet nem 
várhatunk, mint támogatását mindennek a mi 
hazánk egységének és erejének biztosítására 
szolgál; és kérlelhetetlen üldözését mindannak 
az aknamunkának, amely nemzeti haladásunk
ban útunkban áll.

Egy tót politikus magyar 
röpiratáról.

V! '

Kétséget nem szenved, hogy ehhez a név
telen röpirathoz a magyarországi ex-lex állapot, 
no meg a bécsi intéző körök megfoghatatlan 
politikai viselkedése adta meg az impulzust, 
az alkalomszerüséget. Szerzője azon események 
impressziója alatt Írhatta meg. amelyekből ki

folyólag mar Ausztria fegyveres beavatkozását 
kezdték emlegetni a politikai kuvikok és rém- 

I látók, amikor tehát remélhető volt, hogy az 
j ország sajnálatos allapota anarkiává fajul, a 
l melynek zűrzavarában minden szabad, a ma
gyaroknak erkölcsi arezulütése is, persze csak 
biztos távolságból és a névtelenség védő leple 
alól. A kit*, ügyész némi elnézésére is számit- 

j hatolt a szerző, úgy okoskodva, hogy ily vál
ságos időkben a közvádló nem igen fogja 

: forszírozni az ö perbefogatásat. Máskülönben 
aligha mert volna ily arczátlan czinizmussal 
magyarul szólni a magyarokhoz.

íme a tót atyafi politikai fejtegetéseinek 
a folytatása, amely semmivel sem okosabb és 
szerényebb az eddig közölt részleteknél.

„A magyarok nem okultak 1848-on s nem 
okultak a bécsi politika sorsán sem. A bécsi 
politika belebukott a germanizác/ióba s a 
magyarok mégis átvették átkos őröket, más 
czegér alatt s nem akarjak belátni, hogy a 
magyarizalas a biztos bukásba viszi őket Amit 
Bécs nem volt képes keresztül vinni a ger
manizáczió ezégére alatt, azon hiába próbál
koznak a magyarok a magyarosítással. Az 
ország területén lakó néptörzseket el nem 
enyésztetik semmiféle handabandával, azok 
intelligoncziáját meg nem nyerik, hozzájuk 
való csatlakozásra reá nem bírják sem szép 
szóval, édesgetéssel, személyes előnyök nyúj
tásával, sem pedig lármával, fenyegetődzéssol. 
materiális károsítással. A germanizáczió benső 
úgy erkölcsi, valamint szellemi tartalma, tehát 
ereje is, aránytalanul nagyobb, mint a magya- 
ráziczióé, ha tehát az sem tudott zöld ágra 
vergődni, mire való az erőlködés, a fuvalko
dás a magyarok részéről? Megmérhetetlen

urhatnámékjuk arra a veszedelmes játékra 
viszi őket, hogy kaczérkodnak, pakliznak Ber
linnel s szi n valóságuk bán nem látják, hogy az 
volna a végromlásuk, de egyszersmind az 
ország végromlása is, ha sikerülne nekik Ber
lin segítségével ideig-óráig felkapaszkodni az 
uborkafára. Szabadulni akarnak Becstől s nya
kába akarnák ülni saját honfitársaiknak, kikkel 
1000 eszt Tidőn át osztozkodtak a jó és bal- 
sorsban s amellett megfeledkeztek arról, hogy 
a germánizmus kelet felé való törekvésének, 
a Duna medenezéje utáni kapaszkodásnak a 
vezetősége átment Bécsböl Berlinbe s hogy 
ugyanaz a törekvés Berlin vezetése alatt sok
kal veszedelmesebb, sokkal erősebb, mint volt 
Bécs vezetése alatt bármikor is. Megfeledkez
nek arról, hogy a német nyelv olyannyira el
terjedt Magyarországon, hogy ma is több német 
nyomtatott szó olvastatik az országban, mint 
magyar szó; megfeledkeznek arról, hogy soha 
semmiféle más nép nem is álmodozott arról, 
miszerint a maga nyelvét általánosítsa az or
szágban, iniglen a német nyelv tényleg volt már 
hivatalos nyelve az országnak 1841) — lS(i()-ig. 
Megfeledkeznek arról is, hogy a Bécs által 
képviselt germaiiizmusnak sem voltak képesek 
sikeresen ellentállani soha egymagákban, siker 

lesük akkor éretett el, Bécs s az általa kép
viselt germanizmus csak akkor szőrirt tort 
vissza, ha nem sak maguk a magyarok, de az 
egész ország s annak összes néptörzsei sorba 
állottak ellene. Mégfeledkeztek végre arról, 
hogy a. Berlin által képviselt germanizmus 
nemcsak hogy sokkal erősebb, mint volt a 

j bécsi bármikor is. hanem hegyez sokkal oko
sabb s határozottabb, elszántabb is s ha egy- 

jszer megnyílnék az alkalom részére, hogy ren
delkezhessék. akkor nem fog tétovázni, tapo- 
gatódzni, mint Becs, hanem cselekedni fog. 

i A magyarokat eldobj i, mint a kifacsart- czitro- 
inot s bízva a német kultúra benső erejében,

| hatásában, megtörésükre szervezni fogja a 
j körülöttük lakó más néptörzseket nemzeti 
j alapon s csak cserébe egyelőre csak azt fogja 
követelni, fogadják el a német nyelvet érint
kezési nyelvül s a legfőbb tóm nokon hivata
los nyelvül. 8 ily képen a m gyarok szépecskén 
leszorulnak azon állasról is. melyben elsők 
lehettek s maradhattak volna az egyenlők 
között, helyüket elfoglalja a nemet s ők német 
felsőbbseg alatt szépen r nizsirozni fognak egy 
vonalon a tótokkal, románokkal stb. stb.

I Esztelen magyarizácziójuk egyenesen erre ké- 
í szili elő a talajt, mert azon alternatívába 
kergeti az ország nem magyar néptörzseit,

I hogy valaszszanak a germanizáczió és a ma- 
I gyarizáczió között. Akit érdekel a dolog, tegyen 
I kísérletet s kérdezzék ki a Ilon átokat, szer- 
beket. románokat, oroszokat, tótokat, hogy 

| ezen alternatíva elé állítva, mikep döntenének, 
j mikép választanának."

Azt kérdezzük mindéit elfogulatlan ember
től. vájjon lehet-e még nagyobb, még vak
merőbb. még hazugabb perfidiával kezelni ezt 
a kérdést, mint a hogy a, pamlletiró e néhány 
sorban tette? Egy kalap alá fogja Bécs ger- 
inanizáló. czentralizáló. elnyomó, kiszipolyozó,

' alkotmányunkat sértő, jogainkat negligáló és 
koníiskáló politikáját a magyar nemzet, a 

i magyar ál hun azon törekvésével, hogy az itt 
lakó néptörzseknek szorosabb összeförrasztása 

! által — amihez a magyar nyelv is szolgáltatja 
az egyik kapcsot erősítse, egységessé tegye, 
ellenállási képességét emelje s ezáltal az ország. 

|a nemzet anyagi boldogulását elősegítse. Mert
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hogy

A magyarok eltérlek Deák szellemétől, folytatja a 
lap Szivüket megmérgezte a sovinizmus, tejüket elesa- 

szellemet « « »  .  kípzel/kU. » n^.vnr imperializmusról. Ezért rét- 
S béke hiányában élnek. A magyar lapok 
két közölnek a nemzetiségek készülődéseiről, 
i románoknak mozgolódásairól.

A többiek, a tótok, esjinlesen viselik magiika* és

Íriszen ha a delifióló röpiratiró nem tudná, 
vagy hu már elfelejtette volna talán, Itat meg
mondjuk, eszébe juttatjuk neki mi. liog> nem 
a germanizáczió képezte a múlt század köze
pén az egyedüli, vagy legfőbb casus bellit, 
hisz II. József óta ez a törekvés jóval enyhült 
Ausztriában s ma sem a germanizáczió az 
osztrák magyar konfliktusnak az oka. Ausztria 
nem német sovinizmusból, alldeutsch túlzásból 
ellenzi a magyar nyelv használatát a hadsereg 
magyar részében, 'hanem azért, mivel a kétféle 
nyelvtől az egységes, tradiezionális 
íélti a hadseregben, amelynek az o konzerva
tív felfogása szerint osztráknak kell lennie.
Az osztrák generálisok vajmi keveset törőd
nek a politikai nyelvKerdéssel és a germani- 
záczióval. mert hisz van köztük cseh. lengyel, csak ügyelnek, 
horvat. sőt magyar is. miért germanizálnáuak 
hát ezek ?

Magyarorszag alkotmányáért, állami önálló
ságáért. * regi jogainak épségben tartásáért, j 

anyagi fílggetleuségeérr küzdött a múlt szazad
ban s küzd ma is s teszi ezt néma faj magyarság, 
hanem az egész magyar nemzet érdekélten s 
ha az ezen czélhoz vezető eszközök egyikéül: 
a magyar nyelv terjedését és az ebből eredő) 
nemzeti összeforradást ismeri töl. ngy ezt az 
állam érdekében, a salus rei publicae supremaj 
lex elvénél fogva alkalmazhatja is. S aki Becs, 
germanizáló s egyéb tr»rekvéseit és beavatko- j ko/ott. .1 
zásait Magyarországgal szemben a magyar 
nemzet imént eml'tett törekvéseivel azonosítja 
s egy füst alatt elitéli 
vagy a bolondok házába, vagy 
lagbörtönbe zárjak. Aki pedig, mint a röpirat
iró, azon felül még azt a hazug állítást is 
megkoczkáztatja, hogy a magyarországi nem 
magyar nyelvű néptörzsek inkább németek 
lennének, mint magyarok, ha választaniuk kel
lene, az nemcsak magyar, hanem tót részről 
is megérdemli, hogy mint rágalmazót a pellen
gérhez kössék, mert a tót nép semmivel sem 
szolgált rá erre  az infámis gyanúsításra: a tót 
nép -  a Húrban l s 4 s 4 9 .  évi lázadó csőcse
lékét  és a  röpiratiróhoz hasonló álpróféták s 
megtévesztett áldozataik kivételével — mindig, Ferenc/, szelleme nem 
hazafias érzelmű volt s ha nem bírta is a magyar kánkat 
nyelvet, szívben és lélekben mindig magyarnak 
vallta s ma is vallja magát: bálával fogadja, 
ha alkalmat nyújtanak neki a magyar nyelv 
elsajátítására s csak a professzionátusizgatok lázért, 
bolondgombáitól zavarodik meg itt-ott egyszerű 
elméje vagy egy pillanatra, mert hisz látja,! 
tapasztalja, hogy amiről neki ezen népbolon- 
ditók hazudoznak, hogy t. i. elveszik ti nyel
vüket. vallásukat, házikójukat, mindenüket, az 
nem igaz. viszont pedig, amit neki iskolában 
s másutt magyar részről ajánlanak és nyújta
nak, ez a javára  van.

Szinvaknak, ostobának mondja a pamflet- 
iró a magyarságot, mivel hogy Berlinnel ka- 
ezérkodik és pakliz, ezt a kaczérkodást és 
paklizást elfelejtette bebizonyítani. Mint valami 
megdönthetetlen axiómát állítja fel ezt a tételt, 
ezt a ráfogást, ezt ti hazugságot s vígan ópiti 
aztán tovább delirium tremens szülte politikai 
bolondok tornyát, hogy igy lesz, hogy úgy

'részvényesek háromnegyodrésze nem volt jelen ;\  lap ezután Deák nvilatkozataiból azt bizonyítja,
í ró k  a nem zetiségeknek szabad fejlődést helye- gyűlésén. A tormái ok ez volt. A valódi

kilátásba mutatja ozt”i/. 18li 1 felirat szOveSe- Igaz- rrjlrti.
........... . ...... szalta.lság az 1«BK. évi nemzeti- tlig rnniényki-iliek
s í.'i tBrvénvIton nugj-oltltrészl csak a magyaroknak lő tt  közepette, hátha
l.iz.osilva. Ma j.ftlig a Uoákot ünneplő szónokok szive- reájuk nozve kedvező lőhetne, ......kor
són megsemmisítenék c törvényt is. ltog.v a 
szabadságból tUrvónyeson no kollono adniuk

yok
amely

i
senki

A magyarok rcllcgóso bizonyítja. Iiogy vissza kel
lene térniük az 1801. évi fölfogáshoz. Hónknak ezen 
időszakban nyilvánult szelleméhez. A fordulata magya
rok érdekében kívánatos. A tótok, igy vagy úgy, nem 
adják fúl a reményt, hogy megőrzik ncnrzoli éleinket. 
Semmi újabb alakulatnál nem leltet a tótok helyzete
rosszabb, mint volt 1867. óta.

** *
A „X. N.“. mely az utóbbi időben a magyar nem

zetnek jó tanácsokkal szokott szolgálni, megleledkezik 
arról, liogy amikor Deák Ferencz 1861-ben meg a kő 
vetkező években hazánk állapotának rendezésére vállal- 

alkotmánynak helyreállitását nemcsak 
ti, de vezérlete alatt az ország egyérlelmüleg sürgette, 
maguk a nemzetiségek is oly nyugodt magatartást tanú

le
kurták

alkotni az államban.
Az engedékenység szelleme, amely akkor 
et uralta, nyilatkozott meg Deák

De a kiegyezés után csakhamar másként alakul
lak a viszonyok. Kitűnt, hogy a magyar nemzet lúlmont 
engedékenységében azon a határokon, amelyek saját 
fejlődését biztosították. A nemzetiségek is mind több 
kedvezményt kértek, azzal a mijük volt. nem elégedték 
meg és ha sikerült valamit megszerezniük, ismét, ujabh 
kívánalmakkal állottak elő.

De csalódik a „X. X -  abban is, hogy Deák 
uralná ma is kormányzati politi-

, törekvéseivel azonosítja W t k  “ n.-„»,-„s,,g,-k „ - y nyug.... ...  ....
li ilz megérett arra, hogy a'»elP k »*' <n-"'1"'1' k"v H k o z l , 0 f'
zaba. vagv a szege.íi csil- tettek arról az ábrándukrul, a n,elvivel államul aktul

A hókülékény szellem ma is az uralkodó, 
magvar ma sem neheztel senkire sem azért. 1
íjkunak született. Nem üldözi

mert tótul beszél. Nyugodtan szemléli még azt is. 
ha másajku polgáraink nyelvüket, társadalmi és nép
szokásaikat ápolják. Am ezért még senkinek sem eset: 
bántódása és nem mutathat föl a „X. N.“ egyetlen eső 
,.t sem, amikor például egy tót nyelvtudósi azért üldöz
ök volna, mert a tót nyelv fejlesztésén fáradozik.

FJIenkezűleg, maga a kormány módot nyujt arra. 
hogy a tót nyelv fejleszt essék. Fclemlitsük-e azt a nagy

amelyet 
érdekében 

a klllföldiin is 
felcmlilsük-c. I

dr. Cznmbel San 
kifejt, amely műn 

méltó feltűnést 
>gv maga a közoktatási

lói elv 
k

kelt.
is/.ter

lesz. pedig a berlini dolog csak egy ostoba 
traecs. Hiszen a pragmatika szankezió világosan 
körülirja a Habsburg-ház dinasztikus jogait s 
ezen sem egy névtelen röpirat, sem a Rovás
hoz hasonló lapok kacsái nem változtatnak, 
mert ezeket éppoly kevéssé teszi magáévá a 
magyarság, mint ahogy az itt ismertetett röp
irat tartalmát a hazafias, higgadt és józaneszii 
tótok sem osztják.

Erre az invektivára tehát kár egy szélt 
is vesztegetnünk,•annyival is kevésbbé, mivel 
az efféle profécziákat senki se veszi komolyan 
egy tót politikasztertöl.

A lótok Doíik szelleméről.
A „Národnic Xoviny" az országos Deák ünnepről 

czikkezvén, azt Írja, hogy a végzet v:id játéka, hogy a 
magyarok mostanában Deák emlékét ünneplik. holott 
ellenségeskedésben élnek az ország többi nemzetiségéi
vel és éles vitát folytatnak a birodalom másik felével, 
különösen az uralkodóval. Mi ennek az utóbbinak az oka?

saját tárezájából fizeti a znióváraljai állami tanítóképző 
ítézefbcn meg a tiiróczszenlmártoni állami polgári isko- 
,ban a tót nyelv tanárait V

Ezek a körülmények és sok más. például a Zsi 
■.na, a iót muzeiimegye.sület. amely államsegélyt élvez, 

mind azt bizonyítják. hogy a tótoknak egy általában semmi 
panaszuk sem lehet.

Am ha mégis abban a helyzetben vagyunk 
sajnos, elég gyakran, hogy a nemzetiségek túlkapásai 
ellen kell felszólalnunk — ezt nem a nemzeti égek, nem 
a tótok ellen, tesszük mert hiszen azt már számta
lanszor bebizonyítottuk, hogy a iV. .V, véleméni/e nem a 
f'd nép véleménye,. De igen is ostorozzuk a tót nép félre
vezetőinek, a turóczszenlmártoni nemzeti uruknak tizei
méit, akik elég lelketlenek, hogy a jó tót népet leghí
vebb testvérétől, a magyartól elidegeníteni törekesznok.

Am legyen nyugodtan a X. X.. mi tiszteljük hetik 
Feremz szellemét és ha ók is tisztelnék, nem lehelne 
okunk turpisságaikat annyiszor kimutatni.

A w’lhilosegyur közgytUréso.
A turóczszcntmártoni cellulosegyár tegnap egy bele. 

szombaton, t. évi október hó öl-én másodízben tartott 
közgyűlést annak megvitatása végett, hogy a cellulosc- 
gvárat megtartsa-e. vagy pedig eladja.

Az első alkalommal, f. évi szeptember hó 80-án. 
azért nem leheteti érdemleges határozatot hozni, mer; a

•lőni tót túlzók 
hogy a zavaros politikai 

olyan fordulat következik I 
is :

vélték, hogy a gyár üzembe helyezéséhez szükséges 
engedélyt is megszerezhetik. Másrészt azt is remélték, 

gy a kereskedelmi miniszter olyan döntést lóg hozni 
minisztériumnál tárgyalás alatt volt ügyükben, neve

zetesen annak meghatározásában, hogy a ecllulosegyá- 
rak általában telepengedélyezéshez vannak-e kötve, amely 
reájuk nézve szintén kedvezőbb állapotokat helyezhetett 
olua kilátásba.

Ámde egyik tervük sem valósult meg. .V keres
kedelmi miniszter még október hó közepén kunondoMa. 
hogy a cellulosegyárak üzembe való helyezése csak
ugyan telepengedélyhez van kötve. A politikai visz..- 
nyok pedig oly fordulatot vetlek, amelyek az állam 
ügyeinek alkotmányos utón való továbbvezetését biz
tosítják.

így hát az idő semmiképoii sem volt kedvező a 
zavarosban való lialászásr.t.

Ehhez járult még az is, hogy a vármegye alispánja 
a kultúrmérnöki hivatal szak jelentése és véleménye alap
ján határozatot hozott, amelyben kijelentette, hogy a 
telep vízjogi kérdése teljesen újból tárgyalandó, minthogy 
annak idején nem cellulosegyár. hanem papírgyár részére 
kérték a Ttirócz vizének használatát.

Mindezek a körülmények összevéve erős gondol 
okoztak annak a pártnak, amely a oellulosogyárban 
nem az üzletet, hanem a hatalmas poli'ikai eszköz* te
kinti. Megtettek azonban most is minden*, hogy a cseh 
részvényeseket az eladó szándékuktól eltérítsék. Még 
arról is gondoskodtak, hogy abban az esetben, ha a 
részvényesek közgyűlése az eladást mégis .imoiidaná, 
legyen valami kibúvó ajtó, amely Ivei a határozatot meg
semmisíteni lehessen. A kibúvót megtalálták és alkal
mazták is.

Az alapszabályok ugyani; előírják, liogy a köz
gyűlési a Hilda pesti Közlönyben meg a helyi lapokban 

I is közzé kell lenni. A Hmhíposti Közlönyhöz be is kül
dölték. az le is közölte a hirdetést, de a helyi lapokba 
nem küldöttek el és igy az alapszabályok rendelkezé
seit nem tartották be. I’ersze, ezt nagy titokban tartot
ták. de a közgyűlés elö l már 6 7 nappal mindenki
tudott róla és igy általában nem volt meglepő, h így a 

k közgyűlés sem hozhat érdemleges határozatid.
A részvényesek nagyobb része megbotránkozással 

értesült erről a csalafintaságról, •'sokan távolról. Cseh
országból tetemes költséggel utaztak ide. liogy valahára 
rendezhessék a cellulosegyár ügyeit és megmen'sék be
fektetett tőkéjüket. Erős kifulladások történlek amiatt 
és az igazgatóságnak ugyancsak volt mit hallgatnia.

A közgyűlést linkéin tartományi képviselő nyitotta 
inéi:, keserű hangon emlékezve meg róla. hogy a gyár 
daczára annak, hogy már hónapok óta készen áll, mű
ködését még sem kezdheti meg. Ismertette ezután a 
gyár eladására vonatkozó ajánlatot, amely szerint a 

i Hitelbank 1,310.01)0 koronái hajlandó a 
gyárért adni: annyit, amennyibe az kerüli, úgy, liogy a 
részvényesek egyetlen fillért sem veszítenének.

Az elnök konstatálta egyben, hogy a közgyűlés 
összehívása körül történt mulasztás miatt határozatot 
nem hozhatnak. Az elnöki kijelentéshez többen hozzá
szólónak Unta Máié. Cznpkd, bár nem szívesen, de a 
körülmények kényszerítő hatása alatt az eladás melleit 
vannak. Untassa ügyvéd azonban minden áron meg
akarná tartani, még arra az esetre is. ha évekig kellene 
az ügy rendezésére várni.

Ámde a cseh részvényesek már kijózanodtak a 
luróczszcntmártom lót atyafiak barátságából és a köz
gyűlés után megtartón értekezleten határozottan kije* 

ítélték, hogy igeais elakarják adni. Minthogy pedig 
részvényeknek majdnem négvötöde a csehek kezei- 
n van: most már alig van kétség arra, hogy az ügy 

elintézése mihamarább be ne következzék. A részvénye- 
k tuhjdonképen csak abban állapodlak meg, hogy f. 
i november hó Di án újabb közgyűlést tartanak, a 
elven végleges megállapodásra jutnak.

Érdekes, hogy a közgyűlést megelőző napokon az 
árváink is érdeklődni kéz lettek a eelluiosegyár ügyei 
iránt, az árvái társad::lom egyik kiváló tagja járt Turócz- 
szentmártonban és arra való h ijlandőságát nyilvánította 
az intéző körök elölt, hogy a gyár részvényeiből tekin
télyes mennyiséget széndékoznak megvásárolni. Erről a 
szándékukról azonban a nyert felvilágosítások után 
lemondottak.

Az ügy tehát még függőben van és marad néhány



F e l v i d é k i  H í r a d ó
Miirhogy azonban csak hosszas és nagy fáradság

gal összekötött iilánjárásnak oredménye volt az, hogy 
a oollulosegyár ügyeinek megoldására oly kedvező aján
lat volt megszerezhető, a legjobb akarattal tanácsoljuk 
a részvényes uraknak, hogy addig üssék a vasat, a inig 
meleg, mert ha egyszer kihűl, akkor hiába kopogtat
nak bárhol is, az nem fog többé nyúlni — és a követ 
kezményeket teljesen maguknak tulajdoníthatják.

Mert mi reá érünk.
Mi várhatunk.

H Í R E I N K .

Személyi hírek. Jiisth György főispán több 
napig a fővárosban tartózkodott; onnan tegnap este érkezett 
vissza. — Jeszenszky Danó kir. körjegyző, .Slubnyafürdönok 
leghűségesebb lakója, aki kora tavasztól késő őszig szokott 
Sliibnyafiirdön tartózkodni, családjával együtt f. hó 3-án 
téli tartózkodásra Budapestre költözött.

Áthelyezés. A földmivolésllgyi m. kir. miniszter 
Székely Mózes luróczszentiuártoni kir. erdőlelügyelöt 
saját kérelmére Dévára helyezte ál. Minthogy ez az 
áthelyezés Székely Mózes saját kérelmére történt abba 
bele kell nyugodnunk, de őszinte sajnálatunknak adunk 
kifejezést, hogy tőle el kell válnunk. Székely Mózes 
erdőlelügyelő alig néhány hónapot töltött ugyan csak 
körünkben, de ezen rövid idő alatt is osztatlan köz- 
becslllés vette körül, mert nyugodt és tapintatos modo
rával mindenki rokonszenvét megnyerte. Addig is még 
az uj erdőlelügyelő kineveztetik, a hivatal vezetésével 
Kolossy Béla alcrdül’olügyolö bízatott meg.

A nőegylet karácsonyfája. A turóczmegyoi 
jótékony nöegyesület legutóbbi választmányi ülésén 
elhatározta, hogy deczember hó közepén Stubnyaf'ürd./in 
fog karácsonyfát fölállítani. Egy bizottságot is választott 
azon feladattal, hogy a szegény gyermekek részére 
ajándékokat, ruhát slb. gyűjtsön. Ez a bizottság teljes 
bizalommal lordul az emberbarátokhoz és kéri, hogy a 
karácsonyfára szánt adományaikat mielőbb, de lehetőleg 
még e hónapban Stubnyafitrdőre Zorkóczy Tivadarné 
egyesületi alelnökböz küldjék be. hogy a bizottságnak 
ideje legyen az adományokat rendezni és különösen a 
viselt ruhákat átalakítani és javítani.

Halálozás. A Kassa-odorhergi vasút, ruttkai 
főműhelyének főnökét Saager Ferencz vasúti (elitgyelöt 
súlyos csapás érte édes atyjának Saager Ferencz 
nyugalmazott uradalmi tisztviselőnek elhunylával. A jó 
kedelyü öreg ur, ki (iának látogatására évenkint meg
jelent Turóczban mindvégig megőrizte nemcsak jó k( délyél 
de testi épségét is. Csak az utolsó hetek döntötték 
ágyba a 83 éves aggastyánt, kit gyermekei szeretet
teljes gondossággal ápoltak és vetlek körül. Daczára 
mindennek már nem lehetett az életnek megmenteni. 
F. hó l én elhunyt és kedden délután nagy részvét 
mellett helyezték örök nyugalomra a kerepesi-uli teme
tőben. Saager Ferencz vasúti felügyelőt számosán keresték 
föl részvétnyila: kozaIa i k kaI.

A német császár a török szultánnak. Hrdokes 
látvány volt csütörtökön reggel Unttkán az a négy 
darab drága ló. amelyet Vilmos nemet császár küld 
ajándékba a törökök szultánjának. Daczára a kora röggeli 
időnek sokan megnézték az értékes lovakat, amelyeket 
gyorsvonaton szállítottak Budapestre. Itt Bt) óráig pihen 
tették a lovakat s azután a német császári udvar határozott 
rendelkezésére l’redeál és Románián ál vasúton viszik 
Konslnnczig, onnan pedig hajón Konslanlinapolyig. két 
lovász meg egy udvari hivatalnok képezték a kíséretet. 
De a lovakon felül még más meglepetés is éri a szultánt, 
mert több láda is érkezik számára, amelyeknek tartal
máról azonban nem sikerült tudomást szereznünk.

Jubileum. A knssa-odorborgi vasút üzletvezetője 
Köry Antal kir. tanácsos most ünnepelte üzlotvezotő- 
ségének tiz éves fordulóját. Khböl az alkalomból a vonal 
tisztviselői kara értékes albummal leple meg az érdemes 
férfiút, aki tapintatos bánásmódjával a közbizalmat 
minden irányban kiérdemelte. A tisztvivelők nevében 
Kampel Józsid főfelügyelő méltatta az üzletvezető érde
meit és nyújtotta át az omlékalbumot. Tegnap, szombaton 
pedig nagy lakomát rendezlek Teschcnben tiszteletére, 
amelyen számosán jelentek meg nemcsak a vasul tiszt
viselői. de az üzletvezető tisztelői és barátai is.

Templomszentelós Ruttkan A ruttkai ág. h. 
evangélikus uj templom tülszentolése ma történik meg 
ünnepélyes módon, amelynek lefolyásáról következő 
számunkban fogunk megemlékezni. A szertartást Morhdcs 
Márton turóc/.i főesperes végzi, aki magyar és lót nyelven 

beszédet tartani. Az Ünnepség után tartandó közebedre 
de Méhanyán még azok közül is 

a jelentkezést elmulasztották.

Az ötödik Már tudni illik a négy tót nemzeti
ségi képviselőn kívül a parlamentben ül még dr. 
Pavloviés Lyiihomir szerb nemzetiségi képviselő is, aki 
a müveit világ megbotránkozásáta nem álallotta a mull 
évben apró kis gyermekeket bántalmazni azért mert a 
Himnuszt meg a Szózatot énekelték. Annak idején a 
parlament is foglalkozott ezzel a kérdéssel, ahol a kép
viselő ur nem restellő a dolgot letagadni. A nagykikimlai 
kir. járásbíróság 2000 korona büntetésre- Ítélte, amely 
Ítéletet a törvényszék 1000 koronára szállított le. Ivz 
dión semmiségi panaszt nyújtott be a hős képviselő, 

azonban a Kúria a panaszt elutasította és jóváhagyta a 
törvényszék Ítéletét. Igv hát 1000 korona büntetéssel 
szabadul meg a gyermekok között hősködő gentlmann.

UJ óvónő, a  tótprónai állami .kisdedóvóban 
Kemény Margit okleveles kisded óvónő alkalmaztatott 
helyettes óvónőül.

•ng
sokan jelentkeztek,
résztvehotnok, akik

A Nár. Novlny sajtópöre. A martironiéágnak ] 
újabb koszorúja fonódik a Nar. Nov. homlokára. Még 
le sem ülték az eddigi lázitó czikkeik után kimért 
büntetéseket, már is újabb vizsgálat van a lap ellen. A 
nyár folyamán látott napvilágot ebben a lapban egy 
. Yázmo si duchovnu jodnotu“ czimü czikk, amelyet 
magyar haza ellenes ezélzata miatt a kir. ügyész 
kifogásolt. A helybeli járásbíróság a mull héten hallgatta 
ki a lapszerkesztőjét, aki a czikk írójául Stróbl János 
(alias Jankó Klen) luróczszontmártoni írót jelentette be.

A tót pénzintézetek megrendszabályozása. 
Ismeretes a lolsömagyarországi tótok összeköttetése a 
cseh-orosz-pánszláv izgatok kai. a templomoktól a 
korcsmákig minden helyet felhasználnak arra, hogy 
magyarellenes törekvéseiknek propagandát csináljanak. 
A pénzintézetek is nagyon kedvező talajnak bizonyullak 
i tót túlzó programot terjesztésére. Alakultak nyakra- 
főre a kisebb-nagyobb lót nemzetiségű pénzintézetek, 
szövetkezeti és részvénytársasági alapokon. Itt azután 
vígan folyik a magyar törvény oltalma alatt a legádázabb 
izgatás a magyar állameszme és minden olllen, ami ma
gyar. Zólyomvármegye közigazgatási bizottsága végre 
mcgsokalta a tót izgatok féktelen játékát és feliratot 
intézet a belügyminiszterhez, amelyben szigorú törvényes 
rendszabályokat kér a nemzetellenes pénzintézetek ellen. 
Reméljük, hogy a belügyi kormány, amelynek már annyi 
baja volt a különféle nemzetiségekkel, addig is, inig erre 
törvényhozási intézkedések alkotása lehetséges lesz, rende
leti utón lóg hazánk belső ellenségeivel elbánni.

Kivándorlási ügynök Tótprónán. 1 lad vigháról 
írják : Engedjék meg uraim, hogy bemutathassak önöknek 
egy ragadozót. Testalkatánál lógva az emberek közé 
tartozik ugyan, de természete a ragadozók sorába iktatja. 
Rövid leszek. — Becsületes neve l\íles János, be
vallott foglalkozása a szabómesterség, eddig ismeretlen 
üzelmoi az ország, meg Iblobáráiainak megkárosítása. 
— Megmondom mennyiben és hogyan. — Hazánkban 

mind jobban és jobban terjed a kivándorlás, sok állitás- 
köteles igyekezik kifelé. Természetes, hogy ezen ifjak
nak kissé nehezen menne a szökés, ha őket tapasztaltabb 
egyének nem vezérelnék, nem támogatnák, szökésükben 
elő nem segítenék. A minap is tiz ember vándorolt ki közsé
günkből Amerikába, köztük 3 állilásküíolos. Midőn ez tudo
másomra jutott, kutattam a dolog eredetét, okát. Nem kerüli 
nagy fáradságomba. Csakhamar megleltem Ariadne fonalát, 
melynek végszálai Tótprónán, Pálos János kezében ősz- 
pontosullak. Kitűnt, miszerint a községünkbeliek a csábítás 
áldozatai. De hogy csupa jóakaratból, csupa önzetlenség
ből történt volna ezen csábítás, ha mondanám is. akkor 
se hinnék el. Jobb mesterség ez, mint a szabóság. Fcjeii- 
kint 10 korona a kijuttatásért azt hiszem, csak elég. 
Hány és hány ember tizeiéit már neki ckképen, nem 
tudom : de hogy kevéssel be nem érte, arról bizonyos 
vagyok. Fraim! nem a ragadozók sajátsága ez, kik 
szívják áldozatuk vérét V Nem károsítja meg okkép az 
országot, nem embertársait? Véleményt, azt hiszem, 
mindenki alkothat magának erről. (Iregoroviís László.

— Rákóczi ünnep Znlóváralján. A zniöváraljai 
Ma«-var Olvasókör által rendezendő Ráköczi-ünnepély f. 
hó 28-án este tél 8 órakor lóg megtartatni. A hangver
seny egyes számai már teljesen Össze vannak állítva. 
A kcpzöintézcti ifjúság kuruczdalain kívül a zniói intelli- 
gentiának úgy hölgy-, mint férfitagjai szerepelni fognak. 
Az emlékbeszédct Janovják Károly, aljárásbiró tartja. A 
rendezőség már most figyelmezteti az ünnepély iránt 
érdelödö közönségei, hogy külön meghívók nem bocsát
tatnak ki, csupán lapunk utján fogja meghívni a megye 
hazafias közönségét.

Nem mindegy az, hogy milyen pótkávét 
használunk a mindennapi kávéilalhoz. A Kilhreiner-félc 

| Kneipp-m.alátrtkávé, különleges előállítása következtében, 
a babkávé kedvelt izét bírja, ezáltal legalkalmasabb is, 

légy ép oly ízletes, mint egészséges kávé készítéséhez.

a  létező sok silány értékű, csalódásig hasonlóan csórna 
goi! utánzatok miatt, hangsúlyozzuk minden bevásárlásnál 
a Kathreiner nevet, és ne fogadjunk el más, mint erdoti 
csomagokat Knoipp páter védjegygyei.

A turóozszentmártonl marhasóáruda lemon
dás folytán megüresedvén, annak szabályszerű betöltés o 
czéljából a folyó évi november hó 23-ik napjának dél- 
előti 11 órájakor a boszíorczobányai in. kir. pénzügy- 
igazgatóság tanácstermében nyilvános versenytárgyalás 
fog tartatni. A pályázni kívánók kötelesek vonatkozó 
zárt írásbeli ajánlatokat a versenytárgyalás órájáig szemé
lyesen, vagy posta utján a kir. pénzügyigazgatóság 
főnökének benyújtani. Az ajánlatnak, melyhez a magyar 
állampolgárságot és nagykorúságot is igazoló hivatalos 
erkölcsi bizonyítvány és az engedélyre szükséges 2 
koronás bélyegjegy is csatolandó, számokkal és szóval 
is világosan fel kell tüntetnie azon legkisebb eladási árat,
melyen a válalkozó az általa, Turóczszenlmárton nagy
községben nyitandó marhasóárudájában a marhasót méter- 
mázsánkint elárusítani hajlandó lesz. Tájékozásul meg- 
jogyeztetik, hogy az eladási árak a mmázsánkint 10 
koronában meghatározott eredeti vételárban a szállítás 
és kezelési költségek hányadával leendő kiegészítése 
képezheti és hogy az államkincstár az engedélyes sóárus 
részére semmi nyereséget nem biztosit, hanem a válal
kozó nyereségét csakis az a haszon képezheti, melyet 
a pályázatnál felajánlott eladási ár nyújt.

- Uzsorakamatok. Egy ép oly gazdag mint fukar 
budapesti magánzó nemrég megnyerte a 600.000 koro
nás főnyereményt. Hogy barátai és ismerősei ne vehessék 
„barátságát" igénybe, el akarta a nagy eseményt titkolni, 
azonban sajátságos módon elárulta magát. Midőn ugyanis 
a hatalmas nyereményösszeget megkapta, elhatározta, 
hogy ezen alkalomból kifolyólag jótékonyságot gyakorol 
és egy osztálysorsjegyet vásárolván, elküldte ezt aján
dékba egy vidéki arvaháznak. Régi szokásához híven, 
nevét a sorsjegy hálára irta, bár ez alkalommal titokban 
akart jótékonyságot gyakorolni. Mily nagy volt a bosszú
sága az öreg zsugorinak, midőn néhány nap múlva az 
árvaház köszönő levelét megkapta és még inkább bán
totta, midőn nemsokára Török A. és Tsa bankháza, 
Budapest VI.. Toréz-körul 46. sz. — értesítését vetít!, 
melyben örömmel tudatják, hogy a sorsjegy 60.000 
koronát nyert. Így történt meg ez alkalommal, hogy az 
árvaháznak az ajándék-sorsjegyér,; befektetett csekély 
töke uzsora kamatokat jövedelmezett, mely ellen a leg
szigorúbb erkülcsbirónak sem lehet kifogása.

Szerkesztői üzenetek.
Kiváncsi. Főmunkatársunknak lapunk multheti számában 

megkezdett tárczaczikksorozata úgy van tervezve, hogy az 
egyes részek előre meg nem határozott egymásutánban fognak 
megjelenni lapunkban tehát még a jövő évfolyamban is, hogy 
olvasóink tiszta fogalmat kaphassanak erről a nagyérdekii tárgy
ról, mely mindinkább napirendre kerül.

Felelős szerkesztő : l le r e c / ,  í .y u la .  

Fömunkatárs • Itiin li •láu o * .

Téli menetrend 
A magyar k irá ly i államvasutakon:
(törvényes IlJo.'i. évi október 1 -töl kezdve.)

Budapes T Szt Márton T.-Szt Márton Budapest:

(Jyv i. reggel 7 ■ 1 < >é.il. u. 1-38 i. (I. II. 2*54 é. este 9-10
Szv. i.d . e 9-35, é. este 7 .2 i. reg. 8-32 é. este 7-00
(lyv i (1. II 3'30, é. este 10-26 i. reg. 602 é. d. u. 12-55
Szv. i.d. u :Y20. é. reg. 6-02 i. este 10-27, é. d. u. 9-40
Vv. i- éjjel 11-10, é.d .e . 11-41 i. d. u. 4 57. é. reg. 5 20

T.-Szt -Márton -Ruttka Ruttka—T. Szt. Márton:
(tyv i. (1. II. 1 39, é.d. u. 1-17 i. d. ii. 2- lő é. d. u. 2.53
Szv. i. este 7 54, é. este 8-03 i. reg. 8-20, é. reg. 8.30
(lyv i. este 0-27, i. őst c 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. 806 — — — — — - —
Vv. i.d e. 1112, é. reg. 1-53 i. (1. II. 4-45, é. d. u. 4*56

Budapest ny. Zsolna Zsolna—Budapest

(lyv i. reg. 7-20. é. d. u 1 33 ' éjjel 3--lő é. reg. 9-40
Szv. i. reg. 9 25, é. este 8-35 i. reg. 700 é. este 5-55
(lyv i. este 6-15, é- éjjel 1213 i. (I 11. 312 é. este 9-45
Szv. i este 1030, é. reg. 8-30 i. este 9*25 é. reg. 6 25

Zsolna Pozsony:

(lyv. i.d. u. 3-12, é. este. 7 20 i. reg. 
Szv. i. reg. T'OO, é .d .u . D23 i este 
Szv. i.d. u. 3-38. é éjjel 11 20 i. reg 
.Szv. i. éjjel 0 2í), é. éjjel

Pozsony -Zsolna:

‘>•19, é .d .u . 1.33 
d'f)0. é. éjjel 12'13 
600, é. d. u. 12\V) 
1-24, é. este 8.35 

— i. éjjel D4f), é. reg. 8.03



A cs. és k lr szab Kassa Oderbergl vasutakon:

S/.v. i. rv.£. .') lóé. il. il. Í-' I" i r«-ü
S/.v. i. reg. *(>4 é.d. ii. i -I 1
(ivv. i. ti. ii. 1 Of» é. esie * " I  i ■! t
S /v . i.il. ii. 4 l<> .é . vijel I I IC i- '!• «

I. 4-4. «i. r. 1 1 o
S  ■>•}, il II. .{..»* *

J .  44. c f.U' I I I i •' 
; I é. este K.Mf>

TÓVÖl.fiYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.

F e l v i d é k i  II I r  a d  ó

S/.v. i. reg. *■1 «'í*». reg 
S/v. i. (I. r. 11 • i* c. 'I M 
S/.v. i.íl.u. .4 (Ki. ó. (I. ii. 
S/.v. i.íl.u. 5 :ÍU. é. este 

Ruttka -Zsolna: 
S/v. i. reg. () -•“>. e. reg. 
S/v. i.il.ll. 12 2 7. é 11 
Gy v. i.d. ii. '2 -''. é. (I- u. 
S/.v. i. este K-.40, é. est

l.Vd.'t i. reg. 7 é. (I. c. •*'1"
! ,'is i. (I. il 1 !’ (».'>. é.d. II. 1 •{.■>
I j :» i. -I. ii. é. -I. u. 4.41'

(!..'»I i. I. ii. .V.'i.'i. é. esle

tr.'iO i. reg. 4 ‘0<>. é. reg. 
Il, .f).j i reg. 7'-!*). é. reg. 
L\4.> i. il. ll. I -.'»4, é .d  ii. 
S ‘)S i. reg. *17), é.

Két kötet 2 írt helyett 95 kr.

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

S/.v. i. éjjel 11 •.•»(>, é. éjjel I 
S/.v

Mirigydaganaioknal. görvelynel. angol betegségeknél. uuiMuiesemici. 
köszvénynel. csuznal. iorok- es tüdöbetejsegeknél. idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sapadt, vérszegény gyermekek részéio ajánlom az 

általánosan kedvelt es sokai használt

Perlzweig J.
órás és ékszerész 
R IT T T  K  A. 
Nagy raktár arany- 
ésezüstnemüekben, 
fali-észsebórákban.

I

TWAIN MAIIK WAHNKB K 11.

Laliusen- jód. vas- • AZ ARANYOZOTT KOR. 9

csuka-máj-olajaf.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. (A ögy.-rejére nézve fölül
múl minden hasonló kés/.iMiién vt és újabb gyógyszert. Ize fölötte 
tinóm és enyhe, miért is úgy gyermekek, mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik Az ic.;,.. évi li;is/n-.lat kb. 120.000 
üveg Ingjobb íii/.iinvitéka jóságának és kedvességének Számos 
elismerő és köszönő levél 'Ára 3.50 é- 7 korona, utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A In-szcrzoiiél (essék ügyelni 
a gyáros ezégére: l.alni*.en gyógyszerész. Bréma. — Kapható:
Vidéken: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Toper- 

czer Sándor gyógyszertárában Tu 2 cz-Szeni-Márton.

Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál.

3 kötet Ara 3 frt helyett 1 frt 40 kr.
72ö ofdal terjedelem.

Az itt felsorolt művek, a m egjelölt arakban 
utánvét m ellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala u iján  ren

delhetők meg.

Kiváló szerencse Tör ökné l !
F e l ü l m u l h a t a t l a n u l

kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 12 m illió korona nyereménynél többet 
fizettünk nagyrabecsült vevőinknek; csak a legutóbbi 5 hónapban a

3 legnagyobb nyereményt és pedig :
a 005.000 koronás nagy jutalmat az 57080. számú sorsjegyre, 
a 100.000 „ főnyereményt a 74366. „ „
a 00.000 ,, „ a 100780.

és ezeken kívül még egyél) sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydúsabb osztálysorsjátékában vegyen 

részt. — A most következő magy. ki r. szabadalmazott 13. osztály sorsjáték bán újból

110.000 sorsjegyre 55.000 pensnyeremeny
jut és összesen egy hatalmas összeget

|  |  m i l l ió  4 5 9 . 0 0 0  k o r o n á t
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A legnagyobb n y e r e m é n y  a le g s z e r e n c s é s e b b  esetben

( 2  D á .  « » ■ - « » e b s a -
Toválilm 1 jutalom ! nyeremény 4 - 0 0 * 0 0 0 .
i ;• S O O -O O O - -i íi 1 0 0 - 0 0 0 -  1 ft 0 0 - 0 0 0 -  a
m í m m m * . < a 7 0 - 0 0 0  2 a 0 0  0 0 0 - 1 5 0 -0 0 0 -
! a 4 0 -0 0 0 .  5 á S O . O O O '  3 ü 2 5 *0 0 0 * 8ü £ 0 -0 0 0 -
8 á g 5 - 0 0 0 *  :1(1 á 1 0 - 0 0 0  korona és még sok egyéb; 
összesül! 5 3 - 0 0 0  nyeremény és jutalom 1 4 - 4 5 0 - 0 0 0
k u m a  összegben.

Az I. osztályú sorsjegyek tervszerű á ra i:
1 semleli sorsjegy frt .75 vagy K 1.50; '/4 eredeti sorsjegy frt 1.50 vagy k 3.
12 « w » » ?? » 'A » « M (>.—  ,, „ 1 2 .
A sorsjegyeket utánvétlel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk 
folyó évi november lio 19-ig 

bizalommal hozzánk beküldeni.

Thiorrv A.
gyógyszerész BALZSAMA

u legjobb diíitikus 1
gyengeség, toHS7.nl- 

lét, gvomorégés, felfuvódás, köhögés, 
t ö r é s  e l le n , n y á lk n o ld ó .  i is / . i i ló  b a lá s n .

Pregrada, I 
V alódi csak  az o ldalt álló  ap 

védjegygyol.
Nagyon ajánlható ezen szert utu.

Thierry-féle valódi Centifolien kenőcs
a legerősebb húzókenöcs, teljes tis-tiiás a.i.il
f'ájdaloi....dklili, gyors gyógyuló hatása van,
eláll l puliiiás állal minden bejiiloti idegen tes 
lel. Turislákimk, kcrékpáiosokiiak és lovasoknak 
né.kiilözlietcilen. I'óstán bérmentveJ l.-g.-ly3.5J K

Rohitsch savanyúforrás mellel!.
Iiauiisitásokiöl. Valódi esak minden tégelybe 

beégeted v«*c 1 j egy gye I.
n ajánlható ezen szert utazásnál magával vinni, 
lakiár Török J. gyógyszertárában Ifmlapesl,
S. gyógyszerláráiiai Zágrábban és Brady C. 

gvógyszeriárálian Héesbeii.

P E I V Z  T ,
Mól. iM-n/.l, havonkint Khio koronáig kereshet 
mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkiii, 
Küldje be cziméi K. Id.-,. jelige alatt a következő 
czimre: Annoncen-Abteilung des ..Merkúr" Mannheim. 

' M

I I I  I

T i l l l l i k  A .  é s  T » a
■ l i M í l l l / a  H l ' , .  A I*  SÍT.

H a z á n k ,  l e g n a g y o b b  o s z t á l y s o r s j á t é k - ü z l e t e .
Főárudánk osztálysorsjáték-üzletei:

K ö z p o n t: T c r é z - k i i r n t  4(1 ti. I. b ó k : V iíc z i-k ö ru t  I a.
»■ Hók : M iiz iiin -k ü riil, 11 a . III. b ó k : E r z s c b e t - k ö r u t  54 a.

)„neirieveT levágandó: T Ö H Ö K  A. é s  T Á ltS A  Tmnkliúzii B u d a p e s t .
Kfick r tw m n .  I o n t .  m. klr. » n h . tm U J|TM n4M k eie.leM a k ln lo M  lo rveM M

I mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) i

A lA crcs i Ii i étiéi mén \-

Alulírott, mint néli. C^vikola Ma 
szere kinevezel: liiró.Mtgi z-tr^oiiiliiok.
I eszi. hogy a tu- Ii Csvikola Alii lé Inig 
összes ingóságok, lieVe/.ele

Inig saleka ré 
"11íi• • I közli irré
ékaiio/. iaiio/.ó 
oitgor.i. kocsi

'áll, niilalicmilek Sll», il/. összes érdekel! l -a- 
egyezésével nyilvános sirverést-n el lógnak ol iii

Iv/.cn • i r s e re - 1903. évi november hó 11. 
délelőtt 10 órakor Valcsa községben - i.iislia-\na/.a
óiin lóg iiieg:ariiUni cs árverési vevoK kiileleseU lesznek 
a vételarat nyomban a zárgondnok kezeihez Icfi/.eini.

A zárgondnok tenlarlja magának a jogot, liogy az. 
árverés alá ke.rll.ö tárgyak közill azokal, m elyekén 
megleh lii ár nem igei-leinek, az érdekellek beleegvcz<- 
scvel jobb érlekcsilcs czéljáliól az árverés alól kivoníialja.

Az árverés alá kerülő ingóságok jegyv.éke aluliról! - 
HŰI Xnióváralján a rendes irodai órák alatt bárki részé
ről megtekinthető.

Znióváralján, 191*3. november ti-án.
Dr Blossinger Blór. ügyvéd.

..i . i . « . '  özv. Rloskóczl Ferenczné

A R ic h t e r - f é l e

L I7II í EN’T j M C A PS. COMP.
H o rg o n y  - P a i n -  Ex p e l l e r

cgv n gi kipróli.ilt li.i/.is/.er. a rm-ly már több mint 
ö! «-v nla nn-glii/liaió lu*>lörzs'ilesűl alkalmaztatik 
kos/vényncl. csú/nal ■-> mejha ctekncl.
Intés. v .......I’1’ 'C.im/. miatt I..-vásárláskor

'/."kban :i,.i.oryo:g"' j- - • gy-l ős .■i,lRichler,,rz.'g- 
j. gyz. ssi-l fuga ijiiiU cl. Mi í., 1 k. 40 f. és L* k. 
ailum a I*-giol.lt gy.igys/,.,-tárban kapható
l' "> 'k' < T ö r ö k  J ó z s e f  gv ogv.s/.crcszné 
B u d a p e s t e n .

R io  lite r  F 1. A.U. é s  tá r s a , I a|
-8Ó82- l \ I J Í

^ ^ n w i i o i H M i t i i .  . ^  k  v  i

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertarában Körmöczbányán. 
Toperczer S. - Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban. 

és Schőnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.
nlinártoni magyar nyomdiiban. Moskóezi F ne.
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