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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre,
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve
Turócz-Szent-Mártonba küldendők.

Talán még meg is értjük
egymást.

nyelv, hanem segítenie kell, hogy a tótok
művelhessék a tót nyelvet, a tót irodalmat
stb. stb. A tótok, 'h'sza szavai szerint, nemzeti
egyedet képeznek és joguk van, a magyar ál
lami egység oltalma mellett, ápolni tót jelle
güket, beismerni a tót nemzetiséghez való
tartozásukat, tiltakozni a. tót nyelv s a tót
nemzetiség elnyomása ellen. Ez a logika olyan,
mint a vas.
Azért a tótok a logikus és becsületes
szavak után logikus és becsületes tetteket
várnak.

Sok szó esik mostanában a nemzetiségi
tót túlzók orgánumaiban Tisza István grófnak,
az uj miniszterelnöknek nemzetiségi politiká
járól. Nemcsak a N. N., hanem az ujtótok
közlönye, a türelmetlen Slovensk^ Tyádenník
is hasábszámra fejtegeti nemcsak a képviselő
házban mondott prograinmbeszédét, de gondo
san kikutatja Tisza István grófnak a nemzeti
ségi kérdésben tett előző, régebbi nyilatkozatait.
Lapunk előző számában ismertettük a S. T.-nek
erre vonatkozó czikkelyét, amelyből kitűnik,
hogy a tót túlzók szakadása küszöbön van ;
mert másként alig lehetne feltételezni, hogy
a régi gárdát, a turóczszentmártoni „nemzeti
urakat“ oly csúfos pellengérre állítsa oda a
tót olvasóközönségnek. A mig azonban a SÍ.
T. epés hangon türelmetlenkedik és lázasabb,
hatékonyabb munkát követel a vezérektől, kü
lönösen pedig a négy tót nemzetiségi képvise
lőtől, addig a N. N. bizonyos bölcs mérsékletit
hang lengi át, amely Tisza gróf nemz:tiségi
program ijával szemben is várakozó állásba
tereli olvasóit. A Národnie Noviny egyik utóbbi
számában konstatálja, hogy amit gróf Tisza
1899. évben Goldis oláh püspök beiktatása
alkalmával és amit mint miniszterelnök a fő
rendiházban az ö nemzetiségi politikájáról el
mondott, az mindkét esetben ugyanazt jelenti,
vagyis Tisza István nézetei a nemzetiségi kér
désben nem változtak. Mint miniszterelnök be
ismerte, hogy azt a tényt nem lehet elvitatni,
hogy Magyarország lakosságának majduem
fele nem tartozik a magyar fajhoz. A gróf ur
továbbá beismerte „a nem magyar nemzeti
ségek etnográfiái egyediségét." u s ha ez igy
van, akkor el kell ismernie ezen egyediség
fő je le it: a nyelvet, a nyelv művelését és az
etnográfiái egésznek való érzését is. És ha
ez igy van és ha ö tisztelni akarja a jogot,
akkor nem szabad üldöznie a tótokat azért,
mert tótok, a nyelvet azért, mert az a tót

Minthogy pedig a mit Tisza gróf a nem
zetiségi kérdésről tnondott, megegyezik nem
csak törvényeinkkel, hanem a magyar nem
zet közérzületével, sőt hazánk ezer éves
gyakorlatával is, amelynek alapján a velünk
együtt élő nemzetiségeket mindenkor testvé
rekül tekintette; minthogy a N. X. ism ertetett
czikkében azt kéri, hogy a tótokat ne üldöz
zük csak azért, mert tótok — teljes határo
zottsággal megnyugtathatjuk nemcsak laptár
sunkat, hauein az összes nemzetiségeket, hogy
Magyarországon soha olyan hangulat nem
kerekedhetik felül, amely bármely nemzetisé
get csak azért üldözne, mert tót, szerb, oláh
vagy egyéb. Ez Magyarország ezer éves fenn
állása óta még egyetlen egyszer sem fordult
elő s nem történhetik meg sohasem. Ámde
abban is megegyezünk Tisza István gróf pro
g ram ijáv al, hogy a mig türelemmel tekintjük és
szemléljük más ajkú polgártársainknak fejlő
dését, sőt nem akadályozzuk kultúrájuknak
em elését sem, de még azt sem, hogy társulás
utján saját czéljaik elérésére tömörüljenek, —
viszont a legteljesebb energiával állunk útjába
minden oly törekvésnek, amely által a magyar
állameszme megvalósulását veszélyeztetve lát
nok. Es törvényeink teljes szigorával toroljuk
meg azoknak aknamunkáját, akik a jó tót
nép m egtévesztésével, az ezer év óta fennálló
testvéri kapcsot a magyar nemzettel meglazí
tani kísérelné meg. Igenis, az izgatókkal szem
ben a legerélyesebb megtorlásra állunk készen

az okkultizmus, a transccndontális psichologia, a spiritizmus, nem foglalkozik holtakkal és „holtak idézésével",
hanem foglalkozik azon emberi lények lélektanával, akik
A holtak élnek.
durva földi testüket levetvo, aefherikus, normális érzé
keinkre nézve láthatatlan, hallhatatlan, nem tapintható
A „Külvilóki Híradó- eredeti tárczája.
aetherikus testben, uj természeti törvények között foly
tatják individuális létükof, összes lelki és szellemi tulaj
Irta: Bánfi János.
donságaikkal és vágyaikkal, tehát élnek, s valamint a
II.
hernyónak az élete azért, mivel a báb külső takarója
Hónapokkal ezelőtt egy könyv jelent meg Tóth az uj lény elszállta után elpusztul, megsemmisül, vagy
Bélától, amelynek egyik fejezetét, azt, amely a tele jobban mondva alkotórészeire felbomlik, nem szűnt meg,
pit liiáról szól, e helyen is ismertettem, kimutatva, be | hanem lényegében a pillangóban tovább él, sőt épp ez
igazolva, mennyire nincs tisztában Tóth Béla mindazok ; a pillangó a voltaképpeni kész, befejezett állat, a hernyó
kal a metaphysikai dolgokkal, amiket Esti Leveleiben I pedig csak átmeneti állapot: úgy a földi ember sem
és ebben a könyvben részint megmagyarázni, részint szűnt végképen élni azért, mivel anyagi teste elpusztult,
pétiig tagadni próbál. Ennek a könyvnek már a czim- hanem a lényege, a lelke, amely elpusztíthatatlan, mert
lapja is elárulja, hogy Tóth Béla a spirilizmus eme örökké való, tovább él s mivel ez a lélek, ez a lényeg
támadásaiban aligha tudta, hogy voltaképpen kit és mit alkotja voltaképpen az embert, a gondolkodó, érző, akarni
támad. Mert ez a czimlap, amilyen Ízléstelen, épp oly tudó, szóval élő (•miiért, kétségtelen, hogy vollaképeni
indokolatlan. Fekete emberi koponyát ábrázol ez a halálról, vagyis végleges elpusztulásról, megsemmisülés
czimlap, amelyre leltéi1 belükkel vannak rányomtatva ről szó sem lehet s igy Indiák sincsenek, hanem csak
azok a csudák, amik a könyvben olvashatók. Hadd emberek, akik testet változtatnak és más. ez uj testnek
borzongjon a kiváncsi közönségnek a háta önnek megfelelő törvényeknek vannak alávetve uj életükben.
a tolofirkált koponyának a látására; a rémmesék Ezt az okkultizmus be tudja bizonyítani, ezt nem lehet
ben gyönyörködő szakácsnők, borbélylegények s más nugczáfolni, mert ahol a lény?le beszélnek, ott az okos
hasonló irodáim) tudású olvasók igy szivesobbon meg kodás, a tagadás s más efféle fegyverrel nem lehet
veszik s fődolog, hogy megvegyék, — mellékes, hogy boldogulni.
Maga az okkultizmus pedig nem mai keletű, régi,
meg is értsék és hogy az, ami a könyvben áll,
igaz is legyen. Igen, már ez a koponya, a czimlap is nagyon régi ez már, régibb az összes u. n. pozitív tudo
valót lantjaimul. Mert a metaphisika, vagy mondjuk hát mányoknál. A Buddha vallása, amely egyik ősi vallása
"JL™

jfík .

C

SB

•

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden
bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

és mi sem akadályoz bennünket abban, hogy
ezekkel szemben kíméletlenül alkalmaztassuk
a törvény szigorát.
A tótoknak, mint a többi más nemzetisé
geknek, igenis éppen annyi joguk van Magyarországon, mint akár a faj magyarnak, mert hi
szen Magyarországon más nem lehet senki,
mint magyar állampolgár. Minden állampolgár
nak pedig tántorithatlan szeretettel, ragaszko
dással kell viseltetnie hazája iránt és köteles
sége annak boldogulását minden tehetségével
előmozdítani. Ez kötelessége a tótnak, szerb
nek, oláhnak stbnek éppen úgy, mint a m agyar
nak. És hogyha tót testvéreink nem kívánnak
egyebet, minthogy ne üldözzük őket azért,
mert tótok, úgy szent közöttünk a békesség,
mert erre semmi alapunk, ehhez semmi jogunk
és igy ezt nem is fogjuk megtenni sohasem.
Á N. N. Tisza politikájára azt mondotta,
hogy az logikus, olyan logikus, mint a vas.
Nos, ha a N. N. is épp oly szívósan, kitartóan
fog ragaszkodni most nyilvánított programuljához, amint ragaszkodni fog az uj miniszterelnök és vele együtt mi is, úgy még megér
jük azt az időt, hogy meg is értjük egymást.
Hát még mi ? A „ Slovenslcy Tyzdenník"-bon a
következőket olvassuk : Annak idején mi is kijelentettük,
hogy az ezidei orsz. kath. kongresszuson a tót katholikusok
nem voltak képviselve. Mi ezt értettük is, de némely
más ujsághipokban ezért a r. katli. tót lelkészeket meg
támadták. Ennek felvilágosítására ideírjuk, hogy mit
mondott nekünk ez ügyről Kollár M. orsz. képviselő, a
Szent Adalbert egylet elnöke. — Igaz, úgymond Kollár
M., hogy mint egylet nem jelentünk inog a kongresszuson
s ha valaki közülünk ott volt, tisztán csak a saját
elhatározásából ment oda. A tót kátliolihúsoknak egyátalán
nincs okuk arra, hogy olyasmiért lelkesedjenek, amit
némely urak a kereszténység és katholiczizmus jelszava
alatt eselckesznek. Micsoda kereszténység az, amely a
legkeresztényobb magyarországi népnek, a tótoknak
óhajait semmibe sem veszi? Még ezelőtt 4 évvel, az
első kongresszus előtt, én és egyletünk alelnüke ott
jártunk a kongresszus rendezőinél, a Zichy grófoknál s
az Indiáknak, Tibetnck stb., tele van okkult vonatko
zásokkal, amiket a modern okkultizmus is átvett s ma
gyarázni, értékesíteni igyekezik s innen van az, hogy
ma, a materiálismus sivár korában, Európaszorlc, de
különösen Német-, Franczia* és Angolországban budd
hista felekezetű egyesületek alakulnak.
Olvasóim, ha máshonnan nem, hát a világtörténe
lemből tudni fogják, hogy Guataina Buddha vallása az
u. n. lélekvándorlást is tanítja, valamint azt is, hogy a
buddhista hivő az u. n. Nirvánában, vagyis a végleges
és teljes megsemmisülésben keresi a boldogságnak ne
továbbját s velem együtt bizonyára azon törték a fejü
ké*, hogy mircvalo hát az a végesteien végségig, száz
ezer meg millió évekig tartó vándorlása a léleknek, ha
mindössze csak a megsemmisülésre törekszik az, mint
legfőbb boldogságra, — s igen különösnek találhatták
ezt a vallásos felfogást. Nos, a mi európai tudo
mányunk sok mindent elfordít, amit művelői nem tud
nak megérteni, mivel ezt a megértést, anyagelvi fel
fogásuk és világnézetük megnehezíti, lehetetlenné teszi
nekik. „Volt idő
mondja Kant, a filozófus német nép
ez a legnagyobb filozófusa, - amikor a motaphisikát
az összes tudományok királynéjának nevezték . . . Most
pedig a divat úgy hozza magával, hogy ezt a fenséges
tudományt megvessük," Már pedig a metaphisika az á
tudomány, amely az érzéki világnak ismeretétől az
érzékfölöttinek a megismeréséhez vezet az ész segítsé
gével s az okkultizmus ebbe rejtettnek, mert érzékeink
kel tel nem fogható világba nemcsak spekulatív módon,
hanem a pozitív tudományok által alkalmazott mód-
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kértük, hogy a kongresszuson legalább cg) lót beszedet méletlimolililll lilimulja n iimsyaroi's/.áfri nígy nerawilisi-ia
mondhassunk. De ezt ók elutasították. Mit keresnénk k.'.pvisi-löl is. akik szorintr ki-rillffaikol taljasfii ólban.,"A mraíií;.'i/.iliisá|.r válsnpi, «/. imnok n.voinálinn
tehát az olvan kongresszuson, amely csak a ozifraság s a,.liák is semmit sem tesznek a lél nomzelisilíi eszmeit ; támadt néniéi, angol és oroszországi agrár mozgalmak,
nem a mindenkire egyenlő, keresztény igazság hirde UTjeszlisii-e és ébronlnrlfaám. Kblnill az .....................n>- nálunk is hasonló törekvéseket szüllek. A másik tábor
téséért van és amely nem ismer gyűlöletet a nemzeti r i , egv bmlaj.esli levél jeleni Illeg-, alilelv a IV,/./Aurél támadta «ii/* új irányt s igy fejlett ki az agrárok*'és a
ségek ellen ? .Mi lótok vagyunk és lótok maradunk, lieszé.le alkalmáliél ki.... mljn és kliveieli. lmg-vlia ezek merkantilisek barcza. .amely ma nyugszik ugyan, de
lgv magvarázta meg Kollár orsz. képviselő a helyzetet a kéj.viselék mag-ilkat megválaszlliillák, ám leljenek mar I befejezve nincs. Hernádiak jelen müve a dolgokat az
és igaza van. Általában tapasztalható, hogy bizonyos valahaim a kllziltérrc.
j agtár álláspontból világítja meg. Kifejti, hogy az agrár
urak a keresztény jelszavakat csak önző czélokból
Kiismeri, hug-.v 1’sszclovBzky, Kolhir es /.'„rs/íí/r né- törekvések fölsarjndása mindenütt megtörtént, ahol az
hangoztatják s a lót népet esak arra tartják jónak, hogy hálljszoi- erélyesen l'olszéilalinlt. „de, már n negvmlik érdekeltekben volt annyi értelem és belátták, hogy az
az ö vállán át magasabbra kapaszkodjanak. „Tót népem, lél ké|iviselé, Válások oly malgnlarlást lannsil, Imay
I uj idők keretében meg kell teremteni azt a jogi és
ismerd meg valódi barátaidat!“ - Kollár Mártont okos képviselő kollégáinak és válnszlékerillelének is lenniék
j gazdasági rendel, mely a löhlmivelés virágzását és az
embernek mondják, aki tót költeményeket is ir szabad kellene már valamit." Kz a budapesti lóvéi.
az ebből élők boldogulását és fönnmaradását biztosítani
óráiban, de azért igen gyenge azö logikája. A keresztény iíjlélek lálmráhél Íródott, keserű szemrehányást lesz a
| képes. Az ingó töke uralma nem leltet az az ideál,
igazság igenis nem ismer gyűlöletet a nemzetiségek lét képviselőknek. Ileg-y nem léplek közbe a közaklalásj mely után törekedni méltó: kiöli ez az idealizmust,
ellen,
de miért nem vonja le ó maga is, a katli. pap. llgyi miniszlernél a Saszom liali .......ázinmhél kizárt
oUonnynszlja a jellemek azon tulajdonságait, melyek
;■ tanulságot ebből a tételből'} Mi végből jöttek s jönnek léi laniilék érdekében. A levelező ig-y fejezi he levelét :
; nélkül a nemzetek boldogulása pedig lehetetlen. A nemzet
időnként össze Magyarország kát hol i kusai V A végből-e, „A kiizőklatáai miniszlei megerősilelle a lel lannlelt
jövője nj feladatok elé állít henniinkc: és mi magyarok
hogy demonstratív tót beszédeket hallgassanak, amiket kizárására vénáik.izé ilélelel. Mái mire valé az a nég-y
czidciir nem jutottunk előbbre, minthogy ti bajt fölismertük.
Kollár Márton és társain kívül senki sem értene .azokon a lél képviselő'/ Kivánesian várjuk, esik-e majd sző erről
A munkára való szervezkedés most van lolyamathan. A
kongresszusokon ? Avagy pétiig a/.érl. hogy mint magyar :i magyar országgyűlésen ?“
| jelen kellő méltánylása végeit összehasonlítást tesz
honpolgárok is azon a nyelven tanácskozzanak egyhazuk
Krrc csuk az a inegjegyzesünk, hogyha a lói. nem
ügyeiről, amelyet nemcsak a Zichy grólbk, hanem zetiségi pártiak azt akarták, hogy érdekeiknek megvé Iszerzőnk a letűnt idők és a . mai állapotok '•.között.
Kollárék is már a nekik nemcsak kenyeret, hanem désére képviselőik legyenek a Mázban, akkor erre alkal Konstatálja, bogi a iVanrzia paraszt kezében ma kev-e.sobli
bőséges kényelmei és jólétet is biztosító hivatalos mas embereket kellett volna megválasztaniok. Annyi Ja föld. mint volt a nag) forradalom elölt. A magyar
állásuknál fogva is érteni, beszélni és h a szn á ln i is tartoz bizonyos, hogy az öreg vajdának, Mndrony Bálnak, .jóval jobbágyi hely/,e.et tagjaivá, arra jut, hogy bá.- a jobbágy
nak V Vigyázzon Kollár Márton ur. ncliag) az ö lót- általánosabb, szélesebb körű ismeretei vannak a nem ság helyzete sok belien és gyakran tűrhetetlen volt,
sem nyert. A paraszt ságának oly fennen és oly feleslegesen való hangoztatásával zetiségi kérdés tekintetében, mint akármelyiknek a most azzal, bog) lölszabaditli. se.....
egyszer csak rá ne szolgáljon arra, amit a minap a Mázban illő lót képviselőnek; akikről-csak tikkor Imi | ságirak tetemes része, ma is esak olt van. ahol volt- idd
évvel
ezelőtt.
A
legmegfeszilcltobb
törekvés moHlJll- is
Vcszclovszky Fcrencz képviselő kollegájának odadöröglek ink meg. bog) a világon vannak és hogy ők is a lót
a képviselöházban és hogy papi állásával össze nem túlzók pártjához (.irtóznak, amikor képviselőkké válasz alig képe a gazdasági egyensúlyt l'enlarlalii. Az orosz,
térő politikájáért felettes egyházi hatósága kérdőre vonni tották meg őket. Az öreg Mmlrony mindenesetre tartal a lengyel parasztság nyomorúsága közlililom'ásn: a
szorgalmas Tirol egyes völgyeiben nem szaporodik a
ne találja !
masabban is. okosabban, meg mindenek fölött iiyugodnép és magában Angliában is elszomorító az állapota
tablóm is tudta volna a tótok vélt igazait feltárni, mint
Mindenütt ilyen a kép és ha ezen .segíteni akarunk,
telték azt a mostani képviselők, akik csak ellenszenvet
uj ösvényre kell térnünk. Ha külsőleg láthatók is jelei
Tolok egymás ellen
kelletlek önmaguk meg az általuk képviselt ügyek
az emelkedésnek, a belső bajok annál jobban szaporodnak.
iráni is.
A folytonos lialadásszitlle megelégedés ritka helyen
Már-már mindennapossá válik, hogy a lótok külön
De mulatságos az ajtótoknak optimizmusa! Azt
féle árnyalatai kíméletlenül fordulnak egymás ellen. hiszik, hogyha a négy tót képviselő beállít a magyar lelhető föl. A régi szervezel felbomlóit, de az uj meg
Különösen az ajtótok, azok, akik a csch-lól egységnek közoktatásügyi minisztériumba, attól annyira megijednek szilárdulni nem volt képes. Sok társadalmi igazságot
hívei, folytatnak erős küzdelmet a tiszta lót párt, illetve odabenn, hogy a rimaszombati tót diákokat nem hogy kod kiegyenlíteni es biztosítani a gazdasági szabadságot
a turóczszentmárloni lót párt ellen. A „Národnio No- kicsapnák, de stipendiumokkal halmoznák el őket. Nem. a fidilnek és azoknak, akik belőle éjnek. A löld és annak
v in y eddig nyugodtan tűri mindezeket a támadásokat ettől ne tartsanak. A rimaszombati lót diákokra bebizo művelői azon alap, melyre a nemzoíek fejlődésüket
és általában úgy látszik, hogy azokra nem is akar nyosodott. hogy a magyar nemzet ellen áskálódtak, építik. Ila ez gyöngül, összeomlik a reá épített alkotás.
rcágalni. Me Idig lógja ezt a tartózkodó álláspontját meg annak legszentebb, kcgyeleles érzelmeit megsértették. Szabadság nélkül nincs haladás. Biztosítani kell azért a
tarthatni. nem tudjuk. A támadások azonban most már Az ilyen bűnöknek megtorlása más nem lehetett, mint a szabadságol, különösön a gazdasági téren. Visszaszorítani
oly siirii egymásutánban követik egymást, hogy az (ói mi történt. És nem volt, de nem is lesz magyar köz az ingó tökét arra a térre, amelyre való. Nem .szabad
számításim kiviil hagyjii a tudás és a politikai munkásság
dig tanúsított flegmát nehéz, lesz sokáig megőrizni.
oktatási miniszter, a ki hasonló esetben másként in'ézA támadó ezik kék leginkább a cselt lapokban ki dnék, akár mennek képviselők a kicsapott diákok legméllóbb czéljál. az embert.
Az agrár politika
mondj.i 'Bornál, könyve végén
láttak napvilágot. A <atban meg a 1Hasban. Nem kevésbbé érdekében kunyorálni, akár nem. Hiába való lett volna
a szabadságnak-, a haladásnak s a humanizmusnak
sok gáncsot, kell elszenvednie a Slovensky Tyzdennik- tehát a négy képviselnek fölfáradnia a minisztériumba,
töl is. mely cselt támogatás mellett Budapesten jelenik mert ott ebben az esetben semmit sem lendíthettek volna gazdasági lejlösét igyekszik -biztositáiTf; haliéin a 'pénz
után sóvárgás, mint az emberi lét egyetlen elfogadható
meg. amelynek egyik fő elve úgy látszik az,•hogy amit az Ügyön.
őzéi ja helyeit, tisztább törekvéseknek 'gyűjt világot és
a turóczszentmárloni tót vezérek kezdeményeznek vagy
Különben pedig csak rajta, tisztuljanak az eszmék,
tesznek — az mind rossz, az a tőt nemzetiségi moz mert végtére is el kell következnie az időnek, amikor nemesebb löllángidásokat vet a-vezető-osztályok sZivMbo.
galmak terjesztésére alkalmatlan, vagy legalább gyenge a nép elfordul az álprófétáktól és a maga józan esze
és igy ez mind elítélendő.
után fog menni.
A ('au azonban most már nemcsak a turóczszent
H Í R E I N K .
márloni tót párt ellen veszi fel a harczol. de a legkiszerekkel igyekszik bevezetni a kutató elmét és bizo összes érzéki vágyak kialudtak : ez az állapot föltételezi,
nyos halárig már be is vezette, — s igy. aki sem hogy az ember a maga énjét egészen' az Igazságnak
metafizikáról, sem okkultizmusról tudni és hallani nem alárendelje, vagyis Istennek, akivel ezen a (okon cgycakar. az a Bttddli: ,-vallás Nirvánáját sem értheti meg. s'til. egybeolvad, lés ennek a tudata, ennek az érzete
A Nirvána korántsem a teljes megsemmisülést jelenti, a legfőbb üdv és boldogság, vagyis a Nirvána. Ha a
mer! ez körülbelül azt jelentené, — amint Heine valahol vizcsöppben tudatos élet rejtenék, úgy körülbelül ezzel
mondja — hogy legboldogabb az, aki meg sem is szü hasonlíthatnám össze a lélek életét. Finom pára alakjá
letett. Az igazság azonban az, hogy aki meg >etn szüle ban hagyja el a vizcsöpp megszámlálhatatlan társaival
tik, vagy aki végkép és teljesen megsemmisülne, az se a mérhetetlen tengert s kezdi meg olykor oly igen
nem boldog, se nem boldogtalan, mert aki nincs, az nem hosszú, olykor pedig elég rövid pályáját. Kétségtelen,
erez és aki nem érez, az nem is leltei boldog, av.ngv bogi eredetileg, ha millió évekkel ezelőtt is. a tenger
boldogtalan. Az a nagy. mély filozófiája indus nép pedig \olt az anyja* és a tenger az. amelyhez előbb utóbb, de
csak nem kívánhat, magának ilyen állapotot ? Hiszen mi szükségszerűen visszatér. De ez a visszatérés, az ős
emberek szeretjük önmagunkat (még az alsóbbrendű anyával való ez az egybeolvadás iiuy-c hogy nem azt
állatok is kétségbeesetten védekeznek az őket fenyegető jelenti, hogy a vízcsepp megsemmisült, megszűnt, hanem
megsemmisülés ellen! és szeretjük, hogy ha pl. boldo csak más, de tényleg létező állapotot, amelyet ha a
goknak érezzük magunkat, legtöbb boldogságunk tehát vízcsepp érezni tudna. ug\ bizonyára érezné i-. létezze
érzelmi világunkban gyökerezik s mi. vagy hát az indu pedig magát vízcseppnek, amely már meglelte azt a
sok azt kívánhatnék, hogy ez az érzelmi világ a mi nagy, viszontagságos utal. amely neki rendeltetett,
lelkűnkből kivesszen, meg.'cnmiisiiljön. s boldogságunk érezné magát nagy. hatalmas tengernek i s . . . Minden
nak. bánatunknak ez az üdítő tó- ása ötök időkre ki hasonlat sántít, az enyém sem tökéletes. de hogy sok
apadjon? Hat nem igy van. m in. \ Nirvána nem meg tekintetben találó, az bizonyos, lés a lélekvándorlás?
semmisülést, nihilt, liánéin igenis a létezés egy állapotát Hát most már ezt is könnyebben meg lógjuk érteni.
jelenti, a teljes nyugalom állapotát, amely már nem Mint a vizcsöpp az ö nagy kőrútjában, ngy a lélek is
ismer .semmiféle változási, Azt az állapotot, jelenti a az ö pályafutásában sok. igen sok változáson megy
Nirvána, amikor toli. érzéki vágyainktól, csalódásaink keresztül s ezek a változások, ezeknek összege értendő
tól. szenvedéseinktől, gondjainktól s mindentől meg a lélekvándorlás alatt, amellyel tüzetesebben más alka
szabadulunk. ami a földi, anyagolvü, önző embert teszi lommal lógok foglalkozni.
és jellemzi Az abszolút béke állapota ez, amelybe csak
azon :ökéletc' ember szelleme mehet ál. akiben az

Lapunk olvasóihoz és barátaihoz, valamint a
lel vidéki magyarság érdekében 'fára -fozo T s"ko/.eleiben
is szereplő léiliakboz meg hölgyekhez' kételniér intéztünk,
amelyben arra kértük őket. hogy lapunk karácsonyi
számár1 közleményeikkel örvendezi essenek ic.g. Kará
csonyi számunkban együtt szeret nők látni a felvidéki ma
gyarság zászlóvivőinek táborát, azt óhajtanok, hogy lapunk
karácsonyi számának gazdag tartalmát ők adják össze.
Mennyiben sikerül ez a tervünk, nem tudhatjuk, ezt majd
a legközelebbi jövő lógja megmutatni. Bízunk azonban
benne, hogy önzetlen munkásságunkat, a mellyel la
punkat szerkesztjük és fentartjnk méltányolva. Ítélésün
kéi mindazok teljesíteni fogják, akik tudatával Húrnak
annak, hogy a Felvidékei, különösen pedig TuróczszYmtmái Ionban a pán-zláv eszméknek ezen fólés/.kélreli. mily
nehézségekkel kell megküzdenie egy magyar lapnak.
Teljes bizalommal fordulunk tehát azon olvasóinkhoz és
barálainívlioz is, a kikhez külön kérést nem intéztünk,
lm. \ lehetőleg l<) nyomtatott sornál nem hosszabb köz.
leniéit)cikct. melynek lárgvát szabadott választhatják
meg. lapunk k •iraesonyi szánta részére f. évi dec/.ember
hó ló éig lapunk szerkesztőségének ezimére küldjék‘ be.
— Személyi hir. Ifj.' .lusili Dyörgy. TtiróezVármegye főispánja, néhány napi tartózkodásra a fővárosiul
utazott.
Megszűnt lap. Az. „Arv m n-gyi Ili llöi Hírlap-,
a mely csak t. évi jiiliti- közepén indult meg, már is
Agrár politika. Irta: l l - n u i t István, a .Magyar Gazdaszövetség igazgatója. Budapest, l'KI t. Kilián Frigyes kir. egy,-telni
könyvárus bizoniánya. Ára korona.
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megszűnt. Nemcsak a lap szerkesztője, dr. Ilorválli József
Znlóváraljaiak panasza
'áraljaink vclnek el gazdasági életükön, ha a gyárat eladja!;. Es
költözött cl Buda pestre, mint a vármegyei liszt viselők
ik, hogy az ottan
ni llomásnál a gyárai eladták. Ö-l részvényes
részvény-nyél az
egyesületének titkára, hanem a lap kiadója is
alkalmazva levő kiadó őr, aki ellen killöuhen se ni eladás mellen,
részvényes pedig <12 részvénynyel az
.vlsókiihinnak és Iglóra tette át lakását. Ki\
kifogásuk nincs, a személypodgyász felvételét a k
eladás ellen szavazott. Az eladás megtörténvén. Milos
nalos, hogy Árvának is legyen egy magyar lapja, mert | mlerlmrgi
állomásaira i
eszközli.
i valaki 1l’ietor kassaiulrai jóslata szerint az öngyilkosság is
ez az egyedüli vármegye talán :
amelynek áldozatai a következő ultratótok:
akar utazni és személypodgyászi van, eblien
ailíoly ben egyetlen magyar lap se
András, Kucharik Samu, llalla János, Galanda
ni podgyászát csak Kulikáig veszik löl. Kuitkán
pedig igeit szomorú jelenség, nmei,
lólni-fulnia kell az utasnak, hogy podgyászát János, llvizdák József, Tónika I.., mint a kik Piotorral
megyei intézd körüknek a feladat.,.
Vaztak. A csehek állítólag már Zsolnán nagy áldóI kiváltsa, majd meg, hogy újból föladja. *Nem tudjuk,
Rákóczy-ünnep Znióvaralján. Tegnap lóly
st csapiak, hogy a íuróczszcutmártoni tőt nomzotgazhogy a dolog bizonyos rendelkezésen alapszik-e, vagy
Znióváralján a Kákóczy ünnep, amelynek lefolyásáról pedig csak a znióváraljai vasúti állomás jegykiadóján dák spektilácziójáhól ép bőrrel megmeneküllek.
ugyancsak jövő számuiikhan emlékezhetünk meg részle- | múlik az egész. Bárnnit áll is a dolog,' a közönség
Panasz. A krpellaniak meg azok, akik Krpel*
te se n .d e már most is jelezhet jilk. hogy az előkészületek érdekében kérnünk kell ennek az állapotnak a meg Iáimul érintkezésben vannak, több ízben kifejezést adtak
utal! ítélve az úgy erkölcsileg és ha nem csalódunk, j változtatását, mert a mai modern küzlcked isi viszonyok már elégedetlenségüknek az oltani rév hanyag kezelése
anyagilag is lányosén végződik. Azt pedig a programit) köz pete, amelyek mellett az utasok kényelmére -is miatt. Magunk is meggyőződtünk róla, hogy a panasz
bizonyítja, hogy a rendezők oly gazdag'műsort terem- j adn;[k. 02 igy nem maradhat .
igazolt. Iliért a mull hé: egyik napján még* délelőtt 10
lellek meg, amely bármely nagy vá-ös közönségének !
Betörés, lopás. V alósával remüleiben tartanak órakor sem volt a komp reiidbehozva és amikor a ré
igényeit kielégilliette volna.
I bennünket a kóbor czigányok meg az úgynevezett ap:< vészek munkához láttak, egy teljes óra teli bele, amíg
Halálozás. 1‘latzer Tivadart, a Kassa-mlorbergi i Cdvajok. akik minden elemelhetőt magukkal visznek és az éj folyamán a parton rekedi kompot a vízbe vontat
vasul rulikai állomásának volt főnökét, ki csak néhány megkárosítják a békés polgárokat. B u d i s r ó l Írják, hogy hatták. Az átkelőknek pedig ez. alatt ott kell álldogál
In t előtt helyeztetni ál Tcschenbe az üzlet vezetőséghez | az oltani czigánytiomzedéknek iljabb tagjai e hét ele- niuk a hidegben, .szélben, esőben. Ajánljuk a járási
súlyos csapás érte édes atyjának. I’lalzer (lyörgy, ny. jén lelhasználva a kedvező alkalmat, azt. a két esküvőt, főszolgabíró ügyeimébe.
vasgyári felügyelőnek 8() eves korában rövid szenvedés amelyet a falu két helyén ünnepellek, több helyen beIngyen csemete, a földmivelésllgyi miniszter
után történt e|.huny4ával. A boldogult öreg urat, akit | törtek az ürese,p álló lakásokba s onnan élelmiszereket. az állami crdöhivalalokal értesítette, hogy az 1904. évi
Kint kán mindenki '-bánt-rl' nagy részvét melleit temették : ruhákat s más értékesebb dolgokat is ellopjak. Jellemző, tavaszi 'és őszi érd ősi lésekhez ingyen csemetét fog kopárok
el. a hát tamil'.idolt rokonságot pedig az ország minden ' hogy az öregebb czigányok a büntetéstől való felelem es vízmosások beerdösiléséro kiszolgáltatni. Ily csemete
részéből részvé!nyilatkozatokkal halmozták el.
: bői az értékesebb holmikat maguk beadták a községi után csak a kiszedési, csomagolási és a vasúti szállítási
költségeket köteles a birtokos viselni. Támlátok és tisz
Takarékpénztári ülés. A Turóczi Takarék-! '''f 'b o z ; az élelmiszereket azonban megtartották. Alii
|ión/,l!Ír l(. T. 1,.lvú hí. 2 K h i i . 1,-Kinp <l.'-lnlán ipizK;,lú l;l- » 'f f 'S Í Ilin', a l>c;lircsck<;l nem .ielenlelle, Ilii s tások heerdüsitésére is lógnak csemeték a fentomlitotl
viln^llllán.v.i .Illési Jártait, iiniel.v
is,„élellen : .... * »"*l
a Isölnyókon. hojtj- Sít inojtUaiálolili költségeken kiviil a termelési költségek megtérítése elle^áItatni. Kisbirtokosok a termelési külsőkonstatálhattuk. hogy ez a pénzintézet, már is íonios a mikor majd az ellopni tárgyakat sem fogják vissza
gek :’)()"/,-ny i árelengedéséhon részesülnek. A földmivelésbe a Kelvidék gazdasági életéin i. A lörg.a vinni.
.ifgjq^U OZS Nem tudjuk, gondatlanságból-;- ilgyi miniszlei'hez intézendő I koronás bélyeggel ellátott
ik a jele.
lom hónapról-hónapra emelkedik,
mér ékben vagy más okból, van igy, de lény . hogy Szcnlgyörgy kérvény a tsztmárloiii kir. erdölelügyelöséghez legkésőbb
hogy az intézel iránti bizalom lók
község jelző táblája az arra menők megbotránkozására f. é. deczemher hó ló ig nyújtandó he. Bővebb felvilá
nyilvánul.
gosítási ez ügyben a rendes hivatalos órák alatt a in.
Kiküldött vizsgáló biztos. A vallás- és köz már jó ideje mcglordilva van kiszögezve egy hatalmas
kir. jár. ordögondnokság is szívesen szolgál.
oktatásügyi m. kir. minisztérium a znióváraljai állami! oszlopon, amely az orzságulról a községbe bevezető itt
A Horgony Pain-Expeller Kichtors Linimentanítóképző intézel és a kapcsolatos mit Iá ragé isk„|., igéién áll. Talán eleg lesz ez a ligyelmezlelésünk, hogy
imii Capsici comp.) igazi népszerű háziszerré lett, melydolgon segít ve legyen.
gazdasági ügyeinek és pénzkezelésének megvizsgálására
számos családban már több mint .TI év óta mindig kész
Eljön
Dóik Lajos számvizsgálót küldötte ki. aki a inul' héten
letben van. IIái fájás, csipöfájdalom. fejlájás, köszvény.
napja. Megzördül a fenyő gyertyalényes cstiznál slh.-iiél a Horgonv l’ain-Expellerrel való be*
két napig tartó alapos vizsgálat alá vette az intézetek
bokra s a gyerlyáklénye sok gy ermekró vig derűt velend. dörzsölések mindig fájdaloi'ncsilapitó hatást idéztek elő
ügyeit. Általában mindent rendben talált.
Eljegyzés. Toperczef.Sándor, t-iiróezszcntmárloni A escesebeesés karácsonyfán a legtöbb gyermek talál sőt járvány kórnál, minő: a kolera és hányóhas-loly ás,
onrikné valnnit, amit a Jézuska ajándékba hozott. De; van oly az aliestnek l’aiii Expellerrel való bcdörzsölése mindig
gyógy szertárt illa jdotio.s eljegyezte özv. Krliard
hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredmény
jgyermek is. ki nem örülhet a karácsonyfának, a kis űvel használtatott az inlliienza ellen is. és 80 f., 1 k.
szili, (lecsó llermint Gömörküviröl.
Jézuska úján tékának. Mert, szülei oly szegények. Egy •10 I. és 2 k. árban a leglö!)b gyógyszertárban kapható,
- Uj csendörörs. Annak idején em lítettük, hogy
kéréssel fordulok a nemesszivil omkerekltez, segitenének de a bevásárlás alkalmával mindig határozottan : „KichrerTévtprónán és S/.ucsányhan uj csoiidörőrsük szervezleítek.
i féle Horgony l’ain-Hxp< ller*‘-t vagy „Kichler-íéle ÍJorgony.innak keresztülvitelében, hogy a helybeli állami
Mint mos! érlesillüiiL Tólprónán már meg is jcltuit az
iskola szegény tanulóinak karácsony fái állít Itassak, hogy Liniment“-et lessek kérni és a „Horgom*' védjegyre
őrsvezető, de még'.nincs, legénysége. Ezek majd cs.au
ügyelni kell.
ők is örülhessenek a szeretet szent ünnepén. Minden
deczemher hó lylyamán érkeznek meg, tímikor, az őrs
ajándékot köszönettel fogadok a szegények számára s
működését megkezdi.
azt annak idején a ..Felvidéki H iraló“-han nyugtázom.
Szerkesztői üzenetek.
Jubiláló tanító. Kosenzwoig Arnold, luröczszenlA nemesszivil emberek szives küldeményét a hriesztyai
márloni i/r. felekezeti iskolai Ijtnitő, akit Titróczmegyc
, megjött. Kővetkező s
állami elemi iskola ozimére kérem. Brioszly.t, 1902. nov.
kit*, lan lel ügy ebije 2f> éves. sikeres és buzgó tanítói
t kell helyt állani, mert uj gárda
22-én. Grego-oviis László, állatni laiiiló.
i< 40 sornak lenni. Elegendő egy m
munkásságának évfordulója alkalmából elismerő irattal
Szeuzáczió Valósán. Csak egy kissé elénkehh
soros kis közlemény is. Voi
tüntetett ki. meleg és- hensöségtcljes ovác/.ióknak tárgya
(iintázia kellette hozzá és akár azt is Írhatnék czimül.
> felvidéki
volt a mull vasárnap.■Dr. -Stransz Mór. az iskolaszék hogy Rituális merénylet Walesán. Mert ami hírül kering
i stb. stl). A. G. Nagyon köt
elnöke meleg szilváival üdvözölte a jubiláns tanítói,
az nem egy éb, minthogy egy X. W nevű, l-l eves leány
egyik kis tanulója pydig díszes csokrot nyújtott. át és
J. F.-né B. M. grófnő. Hálás kő
váltig azt erősíti', hogy öt a zsidók a nyakán megvág
myi szffinknak. - Báró B. D. 1
üdvözlő versedéin mól o lt; majd a volt tani ványok nevé
ták és rendkívül sok vért vesztett. A dolog valójában
i köszönetünk, hogy
kegyelmes uramnak elism
ben Fisrlier Hermáimé köszöiito meg szeretetteljes gon
addig igaz, hogy ezt a leányt szülei.most öszszcl Titrócz- kérésünket, teljesíteni kegyes volt.
dozását, amelyet lanií ványai irány általii mindig 1
szenl mán ott ha adták szolgálatba, tinién azonban a midi'
kor.
Az iskolaszék és volt tanítványai gyűjtéséből |
héten azzal a mesével ment haza, hogy amikor egyszer
li’lflilnil szüld l& „iék|,é„zl,in kliovvel iiyiljU.IIaU ál. Mártonban az egyik kereskedésbe vásárolni ment, olt
i'ct‘7, 4J.villa.
< -o:iös s .'.e i k i s z t
W-r.l <lr. //•»,» Jókaii, o lin'óc/.s/.inl»iár!"iii hilkOzzfc behívták egy- szobába, ahol vagy 8 —10 zsidó ült. Ezek
I l i i l l l i •liíllO N .
ériít-incs o(„ííl<á.' momloli klímái,elei Kiwonzwail! l.uiitá- egy darabig beszélgetlek vele. azután pedig lefektették
„Jk. mint WiklWíjrf lilkkmok: A/. UnnopHl lanilá ■ * és nyakából vért bocsátottak ki. Ennek következtében'
I.T,S*ii„ote,
ilsáuiill szőri.U‘-ttt'ljt;s
lelt beteg s ezért kellett haza jönnie. Es a leány ebből
és li'tidgoisüiHii,. Iio-v iiiík w j o engedi, nem enged, daczára annak, hogy orvos vizsgálta meg
ratnttiK bnojri, inoiikisa Irsza hanaünx ní|»,ktolfo«gyínek. és konstatálta, hogy sem a nyakán, sem az egész testen
Árverési hirdetményi kivonat.
Mcgoiulitjllk míg, liogj- mini n* ólk'mi iskiilákn.ik liilokt.-i- még csak egy karezolásnak sincs semmi nyoma. A kis
. j,il jliiHis [jíiiácz igiizniiló is IMviizálIc iiill.'ini iíi'iíj’ii
A znióváraljai kir. járáshiróság mint llkvi hatóság
eszelősnek azonban mégis sokan felülnek s terjesztik a
iiíkiilimilii'il, inviíliliá. Imk.i a kiizsi'j: lievi-lxtll Síink" l.in'i hiti. ami szcnzácziól okoz ugyan, de elejétől végig nem kö/hirré teszi, hogy Kiitlner Mária vegrehajtalónak
„„.jr „ála. ICzckui, kivlll liináliii ás isiiuiWísL-i :: egyéb, mint egy lulgyors fejlődésnek indult leány idö- Kuttner András végrehajtást szenvedő elleni 100 kor.
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a znió
lávolliól is Iáik tkviroll.il ás ililviizlii lnválliil kc i-eslák lill ...
....
váraljai kir. jbiróság területén lévő. Felsőt üresek köz
Lelketlonség .Már talán az ötödik esel ebben j n
A kanyaró, ez a veszetlelmes gyeriii(d<hetegseg ségben fckv0 .aziigyanoll.ini 7.'). sz. tjkvhen I. 10—18.
w.. :i. A. ó. a. Kuttner lérj. Schwarz Anna. A. ti. a.
n mtondátHin. liosv r»|iolökn'il Utunk város.... ...... .
köktől a vármegye sok községében jelentkezik. Aisi-sipcsrin/hc), kk. Kuttner Zsuzsa ima. B. L a. Kuttner Bál. B. f). a.
i*sa1;i„g„l„i „lviin sziTem’sélli'iieket',-„kik
17 iskolai gyermek fekszik benne. Tót^róndu, Ruttkdu Groszmatin sz. Kuliticr Zsuzsanna. B. ti. 8. a. kk. Kuttner
léi, evezel ve Námi'.liil'.száglia meg .S/.ilc/.iiilm iml nk
és más hely eken
fordullak elő esetek, de eddig mé Erzsébet, B. 7. 9. a. kk. Zierling Anna, B. 7. 10. a.
műnkiilm ás Inigv ezt „legluliussák. ollhen oilásságukol
kk. Zierling Zsuzsanna, B. 11. a. kk. Kuttner András.
csük szórványosan.
ok. csakhogy az niiknlwígitl kiiereinmék. Valami
B. |2. a. kk. Kuttner Antal, B. HL a. kk. Kuttner
történt
Emlmilla és it. 14 a. Kuttner férj. Schmidl Anna ne
( „ovii 'lelkellmi ullllier Üzegellrill Irtll..l/ntl iisszu
ár jövőjéről tá vére határozallati részben in ingatlanokra T51 korona
idő
alatt,
jyiiikor
21 munkáid azzal „ liiztniiss.il. hogy HoniszWhan tar
tik eladását ciha ŐS 11. O. 173. sz. tjkvhen I. 1 -1. sorsz. a. B. 2. a.
nakodtak
a
ré
/.vényesek
s
végül
1,'is munkál kupúnk. A jó kérésül remáiiyálien el is i„k ehhez a nagy Kuttner Antal javára 15/t8o. B. 3. a. Kuttner Mária ja 
.liilluk es meg is érkez'eli lt(iriiszlnl„i. „Imi „ zoiiIkiii tároztak. Kémes öngyilkosság I
vara 15 íso B. 1. a. Kmtncr Anna javára 16/i8o. B. f>. a.
eseményhez. I'gvanis a főrészvényesek egyike.
Kuttner Albert javára n is. B. •>. a. Schwarz sz. Kuttner
....... . keresetet som kaplak es ében. HZ.jmj.an MklliMih-s turóczszentmártoni lakaréktári hivatalnok
Anna
javára "/»«« I{- 7- !lKuttner Zsuzsanna. j a 
toll,-,; ókor Unit kár;,, oiiimii peilig ...................... .
„l'mtc.né Kni?.ky“ szerkesztője, a kiss.i.idr.i bús
vára 0 íso. B. 8. a. Kiitlner Bál javára 0 i80. B.
a.
Az olesigíizyitt embereket a llmzolgabiró liazaszállillolla.
Gmszmann sz. Kuttner Zsuzsanna javára °/iao B. 10.
páré vállalkozott s li.iloltas csendben jelentene ki
Vége., is goilítoskiiiliu kéíTene. hogy a szegi
13. a. kk. Kuttner Erzsébet javára 12 is0. B. 11. 11. a.
ez. cselt tót gyülekezel elölt, hogy öngyilkosigol
„o legyenek kilőve Imsonló lelketleiiságnek

Felvidéki
kk. Ziorling Anna javára 12/is0. B. >-• *•>. a. kk. Ziorling
Zsuzsanna javára 12'i«o. B. 16. n. kk. Kiinncf András
javára 6/i80, H. 17. a. kk. Km mer Antal javára ®/ia.
B. 18. a. kk. Kultnor Ludmilla javára 6/is0. B. 19. a.
Selimidt sz. KiiMuer Anna javára
B. 2<>. a. Kuttnor
Mátyás javára lö/i80 B. 2 1. a. kk. Killlner \ erőim ja
vára ,6/i80 B. '22. a. kk. Kuttner Vine/.e javára 1B/»80-ad
részlten tulajdonául liekeludeze't ingatlanokra ;>.19 korona
ezennel megállapított kikiáltási árban az árverést olreiidéllé s ln»«rv a lonnebb megjelölt ingatlanok az 1903.
évi decz. hó 5-ón d. e. 10 órakor Kelsoturosok köz
ségházánál megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladaini fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárá
nak 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-cz. 42.
g-ában jelzett ái folyammal számított és az 1881. évi nov.
hó 1-én im :i. sz. a*, kelt igazságllgyminisztori rendelet 8.
ij-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170.g-a értelmében
a bánatpénznek a bíróságnál elölogos elhelyezéséről
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.
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Kir. járásbíróság mint lelokkönyv hatóság.
Znióváralján, 190B. augusztus 26-án.
Eder, kir.

P é n z t ,
woli p é u /.l. havonkint 1000 koronáig kereshet
mindenki tisztességesen minden szakismeret nélkül,
Küldje be czimét E. 4Ü5. jelige alatt a következő
cziuire : Annoncen-Abteilung des „Merkúr" Mannheim.
.Meerl'eldstr.

A Richter-fóle

LíiíIMENTUffi
CAPS. COMP.I
H o r g o n y - P a in - E x p e lle r
;

e gy régi k ip ró b ált házis/.-r. a in.-Iy már több mint
3Ö é v ó ta m eg b ízh ató h e d ö rzsö lésü l alkalmaztatik
koszvcnyncl, csúznal és meghü cseknél.
Intés. Silán y a b b u tá n za to k m ia tt bevásárláskor
— ó v ato sak le g y ü n k é s csakis eredeti üvegeket
'.okban a , .horgony" védj.-gygyol és a„Richler"czégé ssel foga ijiink el. — SO f., 1 k. 40 f. és 2 k.

.

i legtöbb

g y ó g y sz ertá rb a n
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kapható.

Kirak tar; T ö rö k J ó z s e f gyógyszerésznél
B u d a p e s te n .
R i c n t e r F . A.4. é s t á r s a ,
.

:a&3z. ca

nudolstadt.

(k

,V ,

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán,
Toperczer S. -Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban,
és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

PERLZWEIG J. órás
és ékszerész Ruttka.
Nagy raktár aranyésezüstnemüekben,
fali-észsebórákban.
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R U H A -M O S Á S H O Z
a legjobb kékltöszcr.
— Törvényesen védve. —
Mosóintézetekben, háztartásokban a
legkcévcltebb ruhakékitö.

Olcsó és felíilm ulhatlan I
kis üveg 24 fittéi, tizszeri mosáshoz
elegendő. - I nagy üveg 1.60 kor.,
üveg l kor.

Kapható

Kizií r.iliiKos
gyártói

w w /\
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HOCHSINGER TESTVÉREK

Kiadótulajdonos: özv Dloskóczl Perenozné

mi ndenüt t .

Utánzatoktól óvakodjunk 1

v e g y é s ze ti gyáka

Nyom. a turóc/.szoiilinártoni migy.ir nyomdáit m.

- Vloskóezi F.-nó.

