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C sehek és m agyarok.

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

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

ges a cseh műveltség? Vájjon miért nem az mederbe terelődjék és hogy minden lehető hibáknak és
a czéljuk,, hogy. a. tót nyelv megmaradjon ? eltévelyedéseknek eleje vétessék. S hogy erre nézve
Miben simulnak ők a tóthoz s miben nem kí legjobb biztosítékot látna abban, ha az állampolgárok
vánják, hogy a tót simuljon öhozzájuk? Csak nevelésében legszükségesebb tantárgyakat, az u. n. hunegy ilyen dolgot! Csehekké legyenek a tótok, gariákat, valamennyi közép, polgári és népiskolában az
ugy-e, kedves szövetséges társak? De hát állam a saját közegei által taníttatna!
Kiég munkájuk és gondjuk maradna az autonóm
akkor miért nem inkább magyarokká? Mert
hisz ha elveszne a tót nyelv igy, elvesz amúgy iskoláknak, mert nekik jutna a hit- és erkölcstan és egyél)
is. S ha követnők cseh urairaék politikáját, reáltárgyak tanítása s csak hálásak lehetnének, hogy
vájjon ki áll jogosultabb alapon, ök-e, vagy a terhük kisebbedet!..
Nos hát úgy volna az gyakorlati értékű, hogy
magyarok? Mi közük volt egy ezredéven át
a tótoknak a csehekhez ? Volt tán valami az u. n. hungariákat állami tanítók tanítanák minden
közös örömük, bánatuk? Küzdöttek együtt? iskolában, akiket az állam fizetne és a többi tantárgyat
Szenvedtek együtt? Ugyan ki meri állítani? az autonóm testületek által fentartott tanítók. Mily ten
De viszont ki meri tagadni, hogy a magyarral gernyi tanítóság! Ilyesvalamivel nem dicsekedhetnék
egy évezreden át egy nemzetet, képez a tót, Kurópa egyik czivilizált állama som, ez igazán tősgyöke
jó és balsorsa közös volt e kettőnek s nemcsak res magyar különlegesség volna, sőt. eddig nem látott,
a csatatéren hullott vérrel, de rokonkötelékkel, nem hallott kuriózum. És a mi a magyar nyelv intenzi
rokonvérrel is ezerszeresen egymáshoz füzvék. vebb tanítását illeti, ezt az ankéten is eléggé hangoz
Mit keres itt a cseh? Rábulisztikával üldöz tatta a miniszter, csak azt nem mondta meg, vájjon
otthon mindent, a mi nem cseh, megtámadja állami tanítókat fog-e e czélból alkalmazni, vagy csak
még az idegent is, ha csak ennek elköltött különös felügyelet alá helyezi valami külön állami köze
aranya nem tömi be a nagy száját s mégis ö geknek. — Most elképzelhetjük, mi vár a mi iskolánkra
beszél jogtiszteletről, jogegyenlőségről? Félre és mit fognak ott megtanulhatni gyermekeink egyéb
vele az útból! Nem szövetség, hanem minden tantárgyakból. — Nem tekintve az ország költségveté
törekvésnek legádázabb meghiúsítása, ez legyen sének óriási megterhelését, aminek okvetlen bekövetkez
a czélja minden magyarnak a csehvel szem nie kellene, van abban a tervezetben egyébként eléggé
ben mindaddig, inig ez saját igazai keresésé világosan kifejezett elfogultság is. Nem államosítani meg
nek keretén túl, a magyar nemzet legszentebb | az autonóm, hitfelekezeti iskolákat, de megnyirbálni
érdekeibe szemtelen tolvajkézzel nyúlni mer. jogaikat az állítólagos könnyítés és az „állam érdekeinek"

Bosszúság fog el, valahányszor olvasom,
miképp akarják a csehek a magyarokat a jog
egyenlőségre és a nemzetek egyenlőségére
tanítani. Mert a jogegyenlőség és a nemzetek
egyenlősége terén az ő viselkedésüket a ma
gyarok viselkedésével összehasonlítva, igazán
a „szemesé a világ, vaknak alamizsna" min
tájára bátran meg lehetne alkotni egy uj köz
mondást, hogy: szemtelené a világ, a szerényé
pedig nemhogy még csak alamizsna sem, de
bot, sőt dorong! Mert amazt juttatna nekik
még a magyar is, azért mert elég arczátlanok
kímélet nélkül mindent a maguk részére le
foglalni akarni, — s emebben részesítik ők a
magyart, mikor bátorkodik jussát minden irány
ban, százféle tekintetet figyelembevevő módon
érvényesíteni. A magyar tette lehetővé Ausztria
alkotmányosságának biztosításával, hogy a cseh
nemzet, melynek sírján különben rég megfor
díthatták volna a ozimert, belejuthatott azon
helyzetbe, hogy ismét nemzeti életre kelhetett;
no már ezért jobban nem róhatja le a háláját,
mint hogy nagyot rúgjon a magyaron, mikor
telekiabálja a világot a magyar fejére szórt
válogatlan szidalmaival. Jól ismerjük a fogást,
elégszer alkalmazták már ellenünk, hogy tol
vajt kiabálnak a tolvajok, magukról el akarván
terelni a figyelmet. S igazán csodálom azokat,
akik a csehet akármiben is segíteni, az ö Ígé
Hamuid.
retében megbízni hajlandók. Mit tett eddig a
cseh a magyarért? Ugy-e hogy semmit! S mit
tett a magyar ellen? No már ebből olyan
A Niír. Nov. meg Berzeviczy.
hosszú liszta keletkeznék, hogy ugyancsak
A Turóczszentmárlonban megjeleni! N. X. egyik
kevés lenne e lap négy hasábja a befogadására.
Elég tán, ha felemlítem Bach és Schmerling utóbbi számában „A népoktatás reformja" czim alatt a
korszakbeli itteni szereplését, mikor falka Budapesten megtartott tanfelügyelői ankét kapcsán
számra jött ide, hogy itt képviselve az akkori Berzeviczy Albert, közoktatási miniszternek kultúrpoliti
hozzá hasonló jogtiszteló hatalmat, pöffeszked- kájával és jövő terveivel foglalkozik. A czikket főbb
jék, hízzék a magyar verejtéken s mert akkor vonásaiban a következőkben mutatjuk be :
Még nem tudjuk, mit sül ki s mit határoz majd
úgy szólt a nóta, itt germanizáljon s germanizálni akarja ne csak a magyarokat, hanem amaz ankét, melyet Berzeviczy miniszter a tanfelügyelők
— o tempóra, o mores! — magukat a tótokat kel tart a népoktatás felügyelete s reformálása tárgyában,
is; mert még akkor a Gesammtmonarchie ár de ami már eddig is nyilvánosságra került, elég érdekes
nyékában a saját nyelve érdekében pisszenni és az uj érára jellemző.
A magyar utópisták, nevezetesen a volt miniszter
sem mert, mennyei boldogsággal vallotta magát
németnek s még a maga nemzetségét is le Wlassics, de elődei is, hódoltak már annak az eszmének,
nézte, nemhogy a tótét megvédte volna, a hogy a népoktatásnak államosítva kell lennie, mert csak
melynek, ime, most olyan lelkes bajnokává igy lehet, voméllcni „az egységes nemzeti műveltség“ pro
tolja fel magát. Csodálkozva olvasom a lelke biomájának megoldását. A „Hazánk" úgy vélekedik, hogy
sedést, melylyel a magyar-cseh szövetség szük manap már alig gondol erre valaki, mert hogy ez óriási
ségét proklamálják, mintha hályog volna sze kiadásokba kerülne, azonkívül a vallásfelekezetekkel és
mükön az ezt hirdetőknek s nem látnák, hogy nemzetiségekkel kulturharozba döntené ez országot. —
a magyar a csehvel való ez ügyközösségben Úgy látszott, hogy igy lesz, daczára, hogy Tisza gróf
csak úgy járna, mint a mesebeli Igazság a miniszterelnök progra mm beszédjében határozottan állást
Hamissággal. Megenné a cseh a magyar pogá foglalt az iskolák ailamositása ellen. Természetesen fel
csáját, de mikor az övére kerülne a sor, akkor kellett tennünk, hogy ez a mai kormány programmja,
a magyarnak minden morzsáért vérével kellene ame'y talán belátta Wlassics rendszerének káros voltát.
fizetnie. Vagy nem látják, hogy a dicső, csak De tévedtünk !
a z említett ankéten Berzeviczy miniszter, midőn
szóba kerül a szövetség, a saját pogácsájának
megőrzésén kívül, szerény előfeltételül már is ez iránt határozott kérdést intéztek hozzá, leplezetlenül
oda
nyilatkozott,
hogy ö mellette van a felekezeti isko
szeretne a magyar pogácsájában duskálkodni:
a magyar nemzet egy része felett való ren Iák államosításának, különösen nemzetiségi vidékeken,
delkezési jogot felügyelete alá venni? A csehek ahol azt az „állam érdeke" kívánná. És azt meghatá
Két. dolog lehetséges .
a tót nép védői! Oh, a jámborok! Megenni rozni az o joga es hivatása.
szeretnék, nem megvédeni. S most csak azért va-ry a miniszterelnök az ö enuncziácziójában nem volt
eléggé
őszinte,
avagy
az
ő
programmja
ebben az irány
hizlalják mindenféle hízelkedő ámitgató szóval,
hogy ha majdan vérmes reményeik teljesülné ban nem azonos minisztertársának programújával.
nek, annál puhább legyen s könnyebben meg Azt majd meglátjuk stb. . . . ha ismerni fogjuk az ankét
emészthessék ! Attól rettegnek előre, hogy egész munkálatait . . . A magyar lapok, amelyek nin
majd a magyar okul őrajtuk s eleszi előlük, csenek a teljes államosítás mellett, siettek az ankétnek
azért jajgatnak. Életben maradjon a tót? Ugyan s a miniszternek jó tanácsot adni. Hogy az iskolák ál
hát miért preparálják úgy a nyelvét? Miért lamosítása felesleges és veszélyes kísérlet lenne, hogy
szükséges ehhez a cseh nyelv? Miért szükse- jaz oktatás és ellenőrzés (felügyelet) valódi, hazafias

leple alatt úgy, hogy azontúl alázatos szolgálója legye
nek az állami közegeknek és a kigondolt „érdekeknek".
Kgyébként nincs mitől félnünk, már azért sem,
mert az ország költségvetése az uj óriási terhet egy
szerűen el nem bírná s el sem hisszük, hogy akadna
valaki, aki ily nyaktürö kísérletekre vállalkoznék. És
ami az autonóm testületek iskolai kiadásainak állítóla
gos kisobbedését illeti: méreggel itatott mézes madzag
az. amelyre nem megy rá senki. — Micsoda könnyítés,
micsoda kisebb terhek? Hisz azok az autonóm testüle
tek úgyis kénytelenek tanítókat tartani s ökot a tör
vény értelmében díjazni.
Népoktatás reformja! Mily fontos, komoly tény és
mégis hogy megnyomorítják! Micsoda iróniája ez az
ifjúság igazi, egészséges nevelésének!
*■

*

Ez is egyik adat ahhoz, hogy a tót túlzók lapjai
mily mértékben színezik ki a valóságot, persze olyan
formában, amely alkalmas legyen arra, hogy olvasóközönségük a magyar intézményektől elidegenedjék.

Csürés-csa varás.
A nemzetiségi tót túlzók rendesen tiltakoznak a
pánszlávizmus vádja ellen; hogy ők nem pánszlávok,
hanem csak a tót. nemzet jogaiért küzdő magyar hon
polgárok. Pánszlávizmus — szerintük — nincsen a Fel
vidéken, az csak egy agyrém, amely a magyar sovinisz
ták és stréberkedö hazafiak fantáziájában él. Lapjaik
is gyakran fejtegetik ezt a kérdést s ha valaki a ténye
ket innen közelről nem ismerné, könnyen azt hihetne e
hírlapi ezikkek elolvasása után, hogy az a folyton em
legetett. pánszlávizmus tényleg nem más, mint falra fes
tett ördög.
Ilyen czikket közölt közelebbről a „Nár. Nov." is,
polemizálva Nősz üyüja dr. szeposszombati orsz. kép
viselővel, aki czikket irt a Budapesti Hírlapban, amely
ben egyebek között azt is mondja, hogy a pánszlávizmus
veszedelme mind jobban közeledik a Szepesség felé s
felhívja a megye közönségét e veszedelem ellen való
védekezésre.
„Ami a pánszlávizmus rémét illeti — igy ir a
„Nár. Nov." szepesi czikkczöjo (aki, mellesleg mondva,
c czikkével dr. Nősz Gyula említett állítását tényleg
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A kormány, okulva a külföldön észlelt fellendülésen,
megczáfolja, mórt a pánszlávizmus nem is kitolódik, kill maradt rágalma, mer! az Ítélet marasztaló, siytó
volt. De mivel indokolható a tót sajtó egy részének az melyei szövetkezetek lölog a gyengébb osztályok láma
hanem már bo is fészkelto magát Szoposmegyében
meg kelljegyeznünk, hogy palitik i pánszlávizmus, amely az eljárása, hogy a Veszelovszky Ferenczet felmentő kir. gntásábnn elérlek, azokat adómentességben részesíti,
ogyedlll lehetne veszedelmes a nemszláv nemzetekre és törvényszéket is ócsárolják, piszkolják, a kötelességét ezért erkölcsi és pénzügyi szempontból is feladata, hogy
államokra nézve, a mi magyarországi tótjaink között Végző kir. ügyészt pedig mindenféle bántó jelzőkkel felügyeletet gyakoroljon felettük, hogy határokat szabjon
a tullenges felé hajló terjeszkedésnek. A napisajtóban és
sehol sincsen. Nincs Magyarországon egyetlen egv illetik V
olyan ujságlap sem, amely ilyen pánszlávizmust propa
Kziitt.nl csak a ...Slov. TyZdcnnik"-hö| idézünk né a budapesti kereskedelmi és iparkamarában felhangzott
gálna. Á mi tót népUnk oly helyeken is. almi újságokat hány mondatot a „(?o vyssi páni vvivia". (Mit mondanak panasz szerint egyes tóvárosi szövetkezetek 12 —15%-ot
meghaladó kamatot szednek különböző ezimek alatt *
olvas és ahol nemzeti önérzete már felébredt, sehol som a nagyobb urak.)
ezzel ellentétben vannak szövetkezetek, amelyek csak
ismer politik pánszlávizmust. Politikai pánszlávizmusért
...Meg kell adni, hogy azok a „nagyobb urak ‘ -itt
eleddig magyarországi tótot még nem Ítéltek el stb." az elnöklő bírót érti a lót czikkozö) hízelegni tudnak a f>% kamatot számítanak és igy tökéletesen hivatásuk
Hát ez csttrés-csavarás, üres játék a szókkal, i népnek, akárcsak az lezik vagy a Salamon zsidó, aki. magaslatán állanak.
Kzeknél fogva szükségesnek mutatkozik, hogy a
nevekkel, de meg nem czálólása a lényegnek.
ha hozzá megy. megdicsér, a feleségedet és a gyerme
legilletékesebb fórum, a kereskedelmi minisztérium fog
Azt a tót túlzók is jól tudják, hogy ha a Nag.\ keidet köszönteti, azalatt pedig dupla krétával Írja föl
Péter ezár politikai végrendeletének pánszlávizmusa ta tartozásodat " Vagyis hogy a törvényszéki elnök is csak lalkozzék a kereskedelmi visszaélések meggátlásával.
G. T.
lálna győzedelmeskedni az európai kontinensen, ug) azért igyekezett oly sima és barátságos beszéddel be
akkor a „tót nemzet" álmának még az a színes szap- hízelegni magát a tanuk bizalmába, hogy őket megpanbuboréka is szétpattanna, amelyet vezéreik a múlt
!.'
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mondókáját, az elnök eljászázad derekán fújtak tel cseh és orosz testvérektől
fc befejezve gúny
kapott szalmaszálakkal s amely azóta mint valami csalóka fásáról, emigy végzi :
ll*. Ifj. Justh tlyörgy, Turóczvárlidérezfény járta pajkos tánezaita „Hej Slováci" és egyéb
..Látjátok, mennyi „úri liunczutság"-ot takar a megye főispánja, néhány imjii tartózkodásra csötörtökön
hamiskás nótákra. Mert
„nagyobb urak" széj* ruhája ! Mennyi méreg van az ö Hilda pestre utazott.
olykor-olykor fejébe szökik is a vér e kalamajka láttára édeskés szavaikban ! — De nekünk szavunk van azok
Főigazgatói látogatás. Dr. Scliak Héla, a
s oda suhint fokosával. — az orosz pánszlávizmus bizony hoz a „nagyobb urakéhoz is. Ne beszéljenek pánszlá
kereskedelmi iskolák kir. IViig.izgitója, a amit hét
gyorsabban végezne tót testvéreinkkel: egyszerűen le vizmusról, ahol nincs. Ne játszanak a fűzzel! Jó Önök folyamán meglátogatta a luróezszentmártoni állami felső
nyelné őket. Voltak, nincsenek. Tehát van eszük, hogy nek a pánszlávizmus, mer: ha miatta kiabálnak Unök. kereskedelmi iskolát. A látogatás befejeztével a tanári
ezt a „politikai" pánszlávizmust nem propagálják : hisz ez csak azért van. hogy a saját támadásaikat takargas testülettel értekezlete! tartott, amelyen teljes megelége
a törvénynyel is meggyűlne a bajuk érte. Mindjárt azon sák vele, amelyet a nép szabadsága ellen elkövetnek désének adott kifejezést. A főigazgató Tiiróczszerlmarlonban azt is hozzátesszük, hogy mi ép|>en (z» a fajtáját önök. De ez veszedelmes. A régi-időkben is csúfolták
d székhely érc, Huda|)OStre utazott.
a pánszlávizmusnak nem tartjuk valami nagyon veszedel a büszke urak azokat, akik a maguk szabadságáért
Kórházbál. Az idei farsang nagyon kedvezett
mesnek. mert hiszen szívesen megmozdulna Nagy Péter küzdöttek. A németalföldi felejtésekéi koldusoknak csú
báloknak. Bár a szokottnál több mulatság zajlott le,
czár pánszlávizmusa s tenne látogatást erre felé is. ha folták. a franczia népei mezítlábasnak. S a nép itt is, a jókedv a még nemrég oly nehezen keresett kedélyes
nem volna, aki neki már az első lépésnél is a „hamis jött is elfogatna a kihívást s büszkén viselte a „koldus" ség nem lankadó frissességben kísértő végig az ozidoi
off!“-ot odakiáltaná. De hát ez a nagy jmlilika kénlései lés a „mezítlábas" nevel. S kiadta a jelszót: ti' kolátmk. farsangol, s jutatta nagy sikerhez a f. hó líl-án megtar
közé tartozik.
I •! mezítlábasok, tartsatok össze, eállat válllm: és le az to*t kórházbált. A régi, megszokott lennyol és előkelőség
Veszedelmesebbnek tartjuk mi azt a pánszlávizmust, urakkal', s az iszonyú harezokhan az urak el-ollmllbok, gél indult m ega bál a megyeháza nagy termében, melye:
amelyet tót demagógok terjesztenek a tót nép között: a koldusok és mezítlábasok |iedig győzlek."
zsulolásig megtöltőt! a s/.cbhnél-szebb hölgy e knek, frak demagógok, akik gyűlöletet Iliidéinek a magyar nem
Mi más ez, mint egy löriém-ti momentumnak oly kos uraknak sokasága. Társadalmunk csaknem minden
zet, a magyar faj. a magyar hatóság, a magyar iskola, [czélhól való idézése, hogy a czikk Írója oda kiálthassa tagja megjeleni, s csaknem az összes megjelenlek vidám
a magyar egyház, a magyar kereskedelem, szóval min a tót né|mck, hogy: „Legyetek pánszlávok : Legyetek iáuezra perdüllek : ami illán könnyen érthető, hogy a
den ellen, ami magyar s minden intézményünk helyébe \ a magyarok, az urak ellenségei! Pálljatok cl velük liál pont fél nyele/, órakor ér: csak véget. Valóban, nem
a maguk külön sütötte tót intézményükét óhajtanák tenni. érdemlik szerint.' ?"
tudjuk okát .-ölni, de örömmel konstatáljuk, hogy a nem
Akik hirdetik, hogy a magyar csak jövevény, akinek
Mi más ez, min! nyílt, vakmerő lazítása a népnek V rég még annyira .széthúzó maroknyi társiság kezdi egvnincs mit keresnie a tótok lakta Felvidéken : akik min
Széchényi István grófnak pedig igaza volt, mikor más szükségéi érezni, s kezd a közért, a magasabb jóéri.
denkit, aki tót származása mellett a magyar nemzet Ilii
kedélyes együltlelérl lelkesülni, áldozni. Nagy részük van
megírta :
fia kíván lenni s ezt szóval és tettel tanúsítja is. meg.
a bál fényes sikerében a noiabiliiásokuak. kik élükön
„Kljlink
csak
a
sajtóval
minden
czél
és
korlát
nél
vetésre méltó renegátnak bélyegeznek: akik az ezen
ilj. Jii'tli (íy örgy főisjián, Heniczky Kálmán alispán és
országban, tehát saját hazájukban mutatkozó bajokról kül. engedjük meg azt, hogy vele mindenki kénye és Juslli Ferenez kéjivisi-iővel, teljes számban megjelentek,
és lesz köztünk elég. kinek
és fogyatkozásokról mint a magyar fájnak erkölcsi kis-1 kedve szerint élhessen
s a legnagyobb kedélyességben a bál végéig vidám
koruságából önként folyó bűnökről beszélnek, nemzeti kezében a sajtójog, a gyilkos gyilkánál. a gyújtogató animót élesztettek.
életünknek fényes, a nagy külföld állal is megbámult I kanöczánál nagyobb átokká fog válni."
Díszes eskövö. F. hó Hí-áii délután vezette
Hát aki ezt a gyújtogató kanóczol e/.él és korlát
megnyilatkozásait jiedig szándékos vaksággal nézik : akik
oltárhoz Lázár Jenő esendőrföhadnagy, Báláin Ignácznak.
. . . . de minek folytassuk ennek a pánszlávizmusnak a nélkül a házunk teteje körül esóváljá. azzal érdeme a luróczszentmárloiii állami felső kereskedelmi iskola
bünkrónikáját, amelynek kirívóbb fejezetei nem is valami szerint és jókor el kell bánni, még mielőtt tüzel fogott igazgatójának kedves és nagy mii vellsegil leányát. ILaikiil.
ritkán a büntető bíróságok előtt vésőinek be Klió köny-1 volna a tetőnk.
\ menyasszony részéről l.e.la»:ky Lajos liml.i|»esli kir.
korlátái.
vébe? Vagy ki merné ennek a jiánszlávizmusiiak a léle-,
táblai biró. Turóczvármegyének egykori alispánja, a vő
zését, az ö gonosz munkáját tagadásba venni V
legény részéről pedig Szabó Imre honvédszázados
S ezeket tudva, valóban nehéz higgadtnak maradni
szerepeltek tanuk gyanánt. A polgári eskelés a Vármagyar embernek, ha a tót túlzók védekezését hallja,
liicgvcliázánál folyt le és ezt a szertartást Huttkav
hogy ók nem |»ánszlávislák. ők jó magyar hazafiak ! Ks
Sándor szolgahirő. aiiyaköuyvvezeiő végezte. Majd az
I jabb időben a közvélemény lök
ugyancsak bosszankodnia, de mosolyognia is kell az foglalkozik a hitelszövetkezet ügyeivel, s
ág. ii. evang. tenijdoniha vonult a nászmeuel. ahol a
embernek, hogyha némely tót-barát lapokban, különösen : nem oly értelemben, mely az önsegélyt ezélzó ezen város intclligencziája, az örömszülök barátai, tisztelői
cseh lapokban, holmi közvetítési és barátkozta'.ási ter hasznos alkotások lejlesziésére szolgálna. Az üdvös ezél- helyezkedtek el és töltötték meg a tágas :emj.lomot,
veket és ajánlatokat olvas, mint aminö pl. az, amelyet zat os ezeg védőszárnya alatt ru* visszaélések és széles amelyet, a kiváncsiaknak nagy tömege vett körül. Az
a prágai „Nirodni Politika" egyik közelebbi száma ' ncjm-legek kizsákmanvolására irányuló cselekmények egyházi lunkeziót Skrovina ág. h. evangélikus segédközölt.
rejlenek, amelyekkel a najiisajló és a közvélemény* is lelkész végezte magyar nyelven. Az esküvőn jelen
b"ven foglalkozik. Ismeretesek a megvádolt szövet keze voltak : Leliorzkt/ Lajos és neje, dr. Srhak Héla kereslek alnjiszahúlyailian gondosan elburkoll visszaéléseknek kedclmi isk. főigazgató. Berexz i ly illa kir. |)ifelügy <|ö
Lazítás.
megszámlálhatatlan válfajai, melyekkel szemben a tör és neje. ltabovnzky Pál. Kertén:: János tanár és neje.
Mikor Veszelovszky Ferenczet perbe fogták, azt vény védő keze mit sem tehet, mindamellett bilin volna, Beöthy Vladimír tanár és neje, Rnttkay Sándor szolgahirő.
írták az ultratőt ujságlajiok, hogy a magyar
értsd ha a lesnj'ó kéz a szövetkezeti eszme lényegéi érné és továbbá a násznagyok és nyoszolyó leányok, akiknek
soviniszta -• ügyészségek, bíróságok erőnek erejével, j sújtaná es nem a kinövéseket irtaná. Az, aki a közügyek névsorát itt adjuk : Dubovszky Ida, Lchoczky Ilonka,
vagyis ok nélkül, igazságtalanul Üldözik a tót túlzók! ezen körét megligyeli. azt tapasztalja, hogy ezen körül- Lchoczky Anna. Kossuth FJIa. Kossuth Anna. Kertész
vezotőférfiait s igy Veszelovszky! i'. utóbbit különösen
nyék alatt első sorban a szövetkezeti üzletfél szenved. (lizella, ifiióczKároly . Szabó Imre éslliinyady Imié lionv.
azért, hogy képviselői mandátumát elveszítse. A Markovié*Az l*7.'i. évi kereskedelmi törvény korántsem felel századosok, Lohoczky Héla I...... főhadnagy. Boldis Dezső.
perben ugyanezt tették azok a lapok s éi<|>en tegnajt
g a mai viszonyoknak: a k
Az esküvő befejezlo után az örömszlilok házánál gazdag
állt törvényt ilyen cselekményért a Vágujhclycn meg
lódé' áttörte azon gátat, amely
lakoma volt, amelyen Lohoczky Lajos. dr. Scliak Héla,
jelenő Povaíské Noviny szerkesztője, llrusovszky Igor
i emelve. Nagy Ferenez törvényjavaslata a szövet ki Hereez. ti Villa. Szabó lnne és Keölhv Vladimír tolmácsolták
s mi már isme.elten rámutattunk annak a szükségére, /-etekről a szabad fejlődésnek útját el nem zárja, mert Ijókivánaloknl, amiket a házigazda meghatottan köszönt
hogy azokat, akik bírósága in ka rágalmazzák, ellenük
...... ..
az t-tiKOzli-lvi-zúsj r.-nclsxcr ró m.gis iiii-i-. Az el.c.l alall fi-Mvazlab
na«.v <•»...... ll.lvOzl.i
izgatnak, lazítanak. felelőségre kell vonni és a törvény külön törvény gondoskodnék a szövetkezetek szül
yt. majd tánezra kerekedett az égés/, vendégsereg
egész szigorával megbüntetni, mert az mégsem járja, letérői.
és ( sonka Palinak nem volt jiibenése reggelig. Az ilju
hogy a*király nevében és legjobb tudása és lolkiismeA vidéken még nem terjedt el annyira
ön utazott uj otthonába Ny Urára A vasút
re te szerint ítélkező bitó eljárását bármely tót lirkász
fővárosban tisztelet a kivételnek >. de már is
család barátai és ismerősei nagyszámban
lény eget
bírálat, gyanúsítás és gúny tárgyává tehesse.
l a veszély, hogy ezen jeles intézetek jelenlek meg.
A Markovics-perben nyíltan azt Írták egyes ultra- csá|ijnikai iil.' is nyújtják. mirt az ográz villákon folyik
Vadászestély \
tót lapok, I. így a nyitrai kir. törvényszéknél a per must a zzom-zi-s agilánziójn <Ukiolú|iok lílcsilóso iránt. mttli-zcnrfA
jegyzőkönyveit meghamisitotldk, amit a pozsonyi kir. I u.ltinU I'í-I.ImiiI fsntct. Iiog.r ry , iuvtmisi szilvát kozot. márczius Ini ő ón fon megtartatni. \ rentlnzúsóg már
tábla kiderített. Itt még érthető volt a túlzók lékteleu jnit'i.-k ezúton a azi-rzó llgynllknok az clzfi -I in ti lic- im.st loliorozza a rázlvevákel » minthogy a luróozi
dühben elkövetett s eleddig még mindig megtorlás nél- lizele
iló kedvében \

A hi t(*ls/.ö\-(‘l kezetekről.
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uinil az eddig megtartott mulatságok fényesen bizony i- megjelenni, de már nem Rózsahegyen. hanem l.iplóAz Ügyvéd ur Izgat. Valami Kahina Ferenc/,
totluk, remélhető, hogy ez a kmlóívesnek ígérkező szfiitiniklóson Klimcs és l’ivko nyomdájában nyomják. iovü budapesti ügyvéd, aki régebben Kdrmüczbányán
mulatság is niellan lóg sorakozli i'ni <*loiI<•i11<•/..
Szerkesztője, dr. Vavro Srobár. a bevezető e/ikkhen akoli s képvisolőjolölt is volt tót néppárti programmal,
Helyreigazítás. Lapunk előző s/jímálian arról arról panaszkodik, hogy most már nemcsak a turóez- Húrban hírlapírói iskolájában járván, lapján, az ingyen
álltunk liirl, hogy ili. Borosa vármegyei 111. főorvosa.' szentmártoniak, hanem a katli. és evaug. papok is luutalványpéldúnyokhan elterjesztett „tilos ludti“-ban azt
stiihiiyafllrdöi körorvos. ezen állásáról lemondott. Illetékes szólallak tél a IHas ellen, azzal vádolva őt, hogy hitet irta Wlassies volt miniszterről és a váczi püspökről, liogy
helyről most azt a helyreigazítást kapjuk, hogy Boross len, nihilista, a nép hitének megróni ója, a tót nemzet i magyar nyelv intenzivebl) taiiitására vonatkozó rende
dr. leinoiidoil ugyan fizetéséről, hogy altból helyettese ellensége sth. De ez a vád nem téríti le a kijelölt ld cikkel erkölestidenségot követtekel, mert ezzel a
dijaztassók. aznuhau állását megtartotta s azt egészségének
rablást szentesitik és a tót ifjúságot a hazaárulásra
helyreállítása után ismét el lógja foglalni. Ezen helyre
A turóozi keroskedolml ós hitelintézet ma késztetiks arra, hogy a más vagyonát no tisztelje.
igazítást készséggel közöljük. meri igy reméuyiluk van . délután 2 órakor az intézet helyiségében tartja meg Kabiné! ezért f> hónapi fogházra és 200 korona pénz
reá. hogy íil regi műn ka kőiében ismét láthatjuk.
XXXII. közgyűlését, a z intézet forgalma a múlt évben büntetésre ítélte a sajtó bíróság, a semmisegi panaszt a
Jelmozostóly Ruttkán. A rutlkai izr. uücgylct 2.ÖÍH).5$or> korona volt és az Üzleti év oly eredmény napokban ula.sitoita el a kir. Kúria.
I'. évi márezius hó) .') én a Waehsherger szálloda összes űvel záródott, hogy a részvényesek hét és fél százalékot
Mulatság Znlóváralján. F. hó 13-úii a
lernieihen jclmezostélyt rendez. Bcléptidij: Személyjegy kaphatnak a 23 797 korona nyereségből. A közgyűlés znióváraljai kereskotlö és iparos ifjúság jól sikerült
2 kor., esaládjegy (3 személy 3 korona. Kezdete este tárgyai: 1. Az igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés. lánozmulatságot rendezeti, melynek jövedelme egy
Znióvaralján létesítendő kereskedő és iparos egyesületre
t) óirakor. A jótékony czélra valói tekinleltel lélillÜzetésok I 2. A Iclügyelü-bizoilság állal megvizsgált és jóváhagyott fordittalik. A mozgalom élén Wagner Artúr zniói
köszönettel fogadtatnak és hírlapikig nyngtázlalnak.
1mérleg előterjesztése és a felment vény megadása. 3. A kereskedő áll.
Valasek tót nemzetiségi képviselő előtt
tiszta nyereség felosztása. 4. Javaslat az intézeti tiszt
A kömöozbányai rk, legény egyesület I-sü
n ull hólen hirdette ki a nyitr«i kir. törvényszék a Kúria viselőknek aggkor vagy munkaképtelenség esetére dékánja. Bitiem Károly, hosszabb levelet intézett lapunk
határozatát, amolylyel ii lieadolt semmiségi panaszt ol- 1biztosítandó illetmény tárgyában, fi. Xetaláni legalább szerkesztőjéhez, amelyben multlieti megjegyzésünkre, a
utasitotta s a pozsonyi tábla ítéletét, amelylyel Válásokét három nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnak irás- háromnyelvű szinielöadásaikra vonatkozólag arról bizto
izgatás miatt egy évi fogházi a Ítélte, helybenhagyta. Valasek i lián beadandó indítványok tárgyalása, ti. Az igazgatóság sit heunünkot, hogy „ők mind igen jó hazafiak és a
mandátumát annak idején a kisschséglien maradt párt j és a felügyelő bizottság választása.
magyarság ügyében minden lehetőt megtesznek. Azt
peticzuival támadta meg. s az alapon kérte a mandátum
Szolgálati jubileum. A múlt bélen ünnepelték mondja, hogy mi csendesen, szeretettel tanítjuk tót és
megsemmisítését, hogy a programmheszédóheu a magyar i l.osonc/on KoUnutnn Rezső forgalmi főnökhelyettesnek németajkú testvéreinket szeretett hazánk szép magyar
nemzet ellen gyűlöletre izg tolt. A Kúria a peticzióil el- j 30 éves szolgálati jubileumát. Kán Bertalan forgalmi nyelvére és pedig oly módon, 'hogy minden egyesnek
utasitolta. A vizsgálati iratokat azonban beterjeszt ették 1főnök tolmácsolta a kartársak szoroncsekivanatait és anyanyelvén adjuk az első képzést és ha már ez meg
az igazságilgyi minisztériumhoz, amely aztán a nyilrai olvasol löl Görgey üzletvezető elismerő sorait. A közszere van, azután léphet föl magyar darabokban. A mi munkás
törvényszékei liiz.la meg a további eljárással s hekövet- tetnek örvendő férfin! számosán üdvözöllek <zen alka testvéreinket ilyen módon készítjük elő a nagyvilágba,
kezelt az a furcsa eset, hogy a törvényszék a peliczió- lomból, süt a vonal tisztikara szép cmlékiárgygyal is hogy jó hazafiak legyenek ós szép magyar hazánk nyel
lian inkriminált kifejezések miatt Válásokéi, három hónapi kedveskedett.
vét megtanulják, mert az kötelessége minden keresztény
államlögházra Ítélte. K hUnielésl a pozsonyi Tábla egy
A Turóczi Gazdasági Takarékpénztár f. évi munkásnak". Szives készséggel vesszük tudoinássul a
évi államlögházru emelte föl. A Kúria pedig a seiiimi- 1február hó 4 én lanolin meg III. rendes közgyűléséi legén\egyesület dékánjának nyilatkozatát, moly arról
segi panaszt elutasította. A Kúriának a két pörben latin- Znióvámlján a részvényesek élénk érdeklődése melleit. tesz tanúságot, hogy az egyesület tagjai hazafias irány
silóit ellentétes felfogása jogászkörökhen élénk tneglieszé- ! Ez az évi jelentés is csak ujsbb fényes bizonyítéka ban vozetlefnok. Ámde ezt mi som vontuk kétségbe,
lés tárgya volt. .\ látszólagos ellentétet elsimítja most az 'annak a komoly és hazafias tevékenységnek, melyet a erre vonatkozólag mi nem is tettünk megjegyzést.
az indokolás, amely Ivei a Kúria a semmiségi panaszt el (inzdasági Takarékpénztár évről évre mind hatékonyabban Nézetünk szerint azt helyesen teszik az egyesület tagjai,
utasította. Az indokolásban ugyanis a Kúria a követke kilejt. A kezdet nehézségeiből kibontakozva, mcgfonloli hogy társaikat a magyar beszédre megtanítják,
zőket mondja:
vádlott és védője azon az alapon is s nvugodt előrelátással halad kitűzött czelja leié: a ámde ennek sok más módja van s ehhez nem szükséges,
jelentetlek he semmiségi panaszt, hogy a vád tárgyát turóczi gazda közönség támogatása mellett .. nemzeti hogy egyben más kultúrát is műveljenek. Más a tanulás
képező cselekményt, amelyet a Kúria a peticziólárgyalás áll iiucszmél erősíteni. Mindnyájunkat igaz örömmel tölt és más a nyilvános szereplés. Különben haladjon a
alkalmával már elbírált, ujal.l. eljárás tárgyává lenni nem het el a közgyűlési jelentés, ipely szerint az intézet a legényegyesUlet a hazafias ufon és majd reá jönnek,
lehet: a mai tárgy aláson ezt a véd. i azzal egés/iletle ki. mull évekhez képest telette nagy s állandó emelkedést hogy amikor a háromnyelvű előadásokat nőni helye
hogy .. bcvá-lol! tívilat kozatok az izgatás lény álladéká! mulat. Az 1903. évben az intézel forgalma 1.300001) seltük. nekünk volt igazunk. A szives meghívást különben
nem tiiglalják magokban es eredőié ny re nem vezetlek. koronával, váltólárezáj.i lfi0,000 koronával, jelzálog köszönjük és alkalmilag szakítunk is magunknak időt
Minibegy azonban az országgy ülési képvselöválasztásuk állománya 20.000 koronával, betétállománya 120,000 arra, hogy az egyesület működését személyesen meg
feletti bíráskodás nem bűnvádi eljárás es az altban kell j koronával emelkedett. Különös nyújtja lék kai s elismerés ismerjük.
Jubileum. A kiszuezaujludvi „Cliovrali Kadisahu
Ítélet nem bir a büntető ítélet természetével, az ezen sel kell kiemelnünk az intézetnek a kisbirtokosok
eljárásban kell hataroz.il nem lelte a jelen vád tárgyat U-szagos FniJIiiicliiilézofével léiesilctl szövetséget, mely nagyrabocsült elnökének, Veil Manó 2.’) éves elnökségének
tiszteletére
rendezendő ünnepély alkalmával 1904. évi
ítélt dologgá, minél fogva a vitatott kizáró ok nem Io nek alapján az imézel az elmúlt cv folyamán körilllielill
márezius hó 2-án. este 9 órakor a „ Rorgosz/'-félo
nig fenn. Minliiog\ továbbá a kir. Kúria azt találta, lio-y IO 0 J I0 0 korona törlesztéses kölcsönt közvetilett, melynek vendéglő helyiségében tánczinulatságot rendez.
a bevádol: nyilatkozatok a mag var nemzetiség eileni alapján a kölcsönöket igénybe vevő kisbir okosoknak
Aki kertjét szereti, szép virágokat és kitűnő
g\ illőiéi előidézésére alkuim, sak. Minthogy végűi a lilkv. 4*/jj"/ft os kölcsönöket szerzet! az. eddigi 7 's % os.ik konyhakerti terményeket akar, az ledcz.zc. magszük172. vj-ának második bekezdésében meghatározott cse beívelt. A közgyűlés határozata szerint a részvényesek segleiet Mandiner Ödön es. és kir. udvari magkoroskefizettetik, a tartalék- désében Budapesten, Kollenbiller iile/.u 33. A ezég idei
lekmény leiiyálladékához a gyűlölet tényleges bekövet nek részvény cukin; 0 kor.
árjegyzékéi, mely 22B oldalra terjed, kívánatra minden
kezése nem tartozik, ■' sommiségi panasz e részé alap alap pedig 3.BtH) koronára egészitleiell ki. í gyvivö kinek ingyen küldi. Ezen árjegyzék az általánosan is
talan. A semmisegi panasz ellogatloll részeiben alaptalan igazgatóul újabb három évre Dr. Mrssini/er Mór ügyved, mer!. világhírű, kitűnő magvakon kívül, még a különösen
lévén, az a Bp. 437. §-ának negyedik bekezdése értei az igazgatótanács tagjaivá pedig nagyrészt az eddigi érdekes és meglepő konyhakerti- és virágiíjdonságoknak
tagok választattak iuótr. Az előadott indilványok közül egész sorozatát is tartalmazza.
méi.eii elnlaMlmiliő volt.
A Horgony Paln-Expeller Richters LinimcnRózsaszínű domino tánczmulatság. A liptó- egv-keltö elvan is elfogadtatott, melyek hivatva lesznek
>/.eiiimiklősi i/.r. nőcgycsuici l. évi márezius lu. i .-én, aj a szépen megindult intézetnek ujatii) lökést adni s Ia in tapsiéi comp. igazi népszerű háziszerré lett, mely
számos
családhau
már több mint 34 év óta mindig kész
-Fekete sas“ szálló nagytermében jó;ékony czélti rózsa akczióképcsségél fokozni. Az intézel tisztviselőinek jegyző letben van. Hátfájás, osipölájdalom, fejfájás, küszvény.
színű domino (álarezos tánczmiilatságt.l rendez. Bclépli- könvvhe foglalt megdicsérésével fejeződött he a közgyűlés. esuznál síh.-nél a Horgony I’ain-Expollerrol való heVeszelovszky ós Európa A cseh „Krolilad" dörzsölések mindig fájdalomesilapitó hatást idéztek elő
dij szeméi \ (ni kint 2 korona. Felül fizetések, tekintettel
a jótékou v ezéIra, köszömellel logadlatnak ó'.s hírlapikig . azon óbajnak adott kitejezésl, begy a Veszelovszky-perl söl járvány kórnál, minő: a kolera és hányó-hasíolyás,
a maga meztelenségében be kellene mulatni Ktirópának, az altestnek Kain Expellerrol való bedörzsölése mindig
n\uelaztatiiak. Kezdete 8 órakor este.
hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredmény Halálozás. F. hó 12-én huny! el Murkoviczai mert ezzel értékes rokonszenvet lehetne a tótok részére nyel használtatott az inlluenza ellen is, és 80 f.. 1 k.
Konlsok (lál.or iVildbirlokosn ik leánya Berta, hosszú fíilkelteni. A „Kar. Nov“. csatlakozik ez. óhajhoz s igy 40 I. és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható,
szenvedés után 18 éves korában. I emelése I. hu 14-én a Markovies könyve mibamarleletlve lesz és a Veszelovs/.ky- de a bevásárlás alkalmával mindig határozottan ; „Ricliterbrosnn kerül napirendre. Sebaj! Ezt a peri. mint téle Horgony Kain-Expt ller** t vagy „Richtor-íélo Horgonyment végbe Ivnnkőf.iliiii nagy részvét mellett.
Liniincnf-e! tessék kérni és a „Horgony1' védjegyre
— T uróczi gazdasági egyesület, a közigazgatási minden tót nemzetiségi peri. bátran bemutat hatják a
tagadó ügyelni kell.
bizottság múltkori, illése alkalmából szóba került a maga meztelenségében Európának, mert ha
turóczi gazdasági egyesület kérdése is. A7i/«ó Vilin s sóval szemben — löl is mentették Veszelovszky! az
F elelő s sz e rk e sz tő : l l o r e c / . U y n l n .
FőműnKiUár.s : I I . m i i J a n ó n .
hízóit.'ági tag h itegette annak hasznos és szükséges voltát j izgatás vádja alól. az ö és ultrától társainak nemzet- és
hnzucllciifs
volta
jobban
mint
valaha
mutatkozott
he
ós (elkérte iIj. Jnuth György főispánt, hogy ezt a kérdést
egész
meztelenségében
a
világ
elölt.
megszívlelvén, Itasson oda. hogy a gazdasági egyesület
Nyilttér.*)
Járvány. A kanyaró Mosóczon oly mértékben
iMielol.l. megkezdhesse működését. Majd tiercez Gyula
kir. inufelUgyelő is felszólalt és hangoztatta azokat a terjedi el. hogy ott most már minden tanintézetben
Köszöiictnj’ilviiiiltiis.
hátrányokat, amelyek a gazdaközönsége; érik azon szünetel a lanitus. Legutóbb az izraelita iskolában
Szeretett .Mártiin leányunk elhunyta alkalmából iiyilIII
...... foly tán. amely a gazdasági egyesület életbe ; kellett a tanítási beszüntetni.
P ánszláv izgató bankhivatalnok. Pozsonyból vánitolt őszinte részvétükért fogadják kedves rokonaink,
lépte körül innia:kozik. Ifj. J mhIIi lÍyörgy löispán kész
barátaink
és ismerőseink — s ezek közül különösen
jelentik: Hrusovszky Igor, a vágujholyi népbank tiszt
séggel vállalkozott az Ügy elömozdilására és igy remél
viselője, tavaly a Markovils-tcslvéreknek pánszláv izga azok, kik a drága halottnak temetésénél Személyes jelen
hetjük. hogy az ósdi felfogásoknak va.nhára vege szakad
tásukért történt elítélése után a „PováJske Noviny“ tót létükkel fájdalmas veszteségünkben való osztozkodásuk
ós legalább ezen fontos kérdésnél a gazda közönség
lapban magyarellenes czikkot irt, amely miatt a pozso nak oh közvetlen módón kifejezést adtak — ez utón
érdekei meg lesznek védve. Kiélik figyelemmel lógjuk
nyi királyi ügyészség a magyar nemzet ellen való izga- is őszinte, hálás köszönetünkel.
kísérni ennek a kérdésnek fejlődéséi, mert meg nem
Trebosztón, 1904. évi február hó.
hasért vádat emelt ellene. A pozsonyi törvényszék a mull
engedhető, hogy ezt egyesek közönyössége tovább
Mirháik Vilmos v« neje.
bélen tárgyalta az esetet. Az esküdtszék Ilrusovszkyt
akadályozza.
* E rovat alatti köziemé nyert nem vállal felelősséget a szerk.
A rózsahegyi „H las“ ezimli tót havi közlöny, izgatásban vétkesnek találta, mire a törvényszék öt há
liekiikictctt c bú '.t éli.
miután félévig szünetelt, most ujból
VI. évi.
kezd rom napi fogházra és busz korona pózhilntelésre ítélte.

Fel vi déki

I l i r a (1 ó
[.Mr.

1700. Iksz.
1903.

A R lc h t o r - f ó le

P

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióvornljni kir. járAshirősájc mini telekkönyvi
li;ili'ott&r közhírré teszi, hogy Dula Maié turóczszimárloni
U{ívvéd végrehajtalónak Lichner Pál lólprónai lakos vegrehaj ást szenvedd elleni 207 kor. tőkekövetelés • > jár.
iránti végrehajtási ügyében a znióváraljai kir. járásbíró
ság terlllotén lévő, Tótpróna községben lekvö és pétiig:
1. a lótprónni 8 sz. tjkvhen ti -8. sorsz. II. 5. I. a.
t/o-ed részben Lichner Pál nevére irt s a végr. törv.
lúd. §-nak felhívásával B 4 .1. a. Ve cl részben Lichner
János, B. 3. t a. 1 9 ed részlten Színeim IJehner .Mária,
B. 2. t. a. 8 9 ed részben Lichner Pál. B. 1. ’- a. a,o-ed
részben Lichner András nevére irt ingái latira 97)4 koronában,
2. az ugyanazon tjkvhen 9—10. sorsz. a. B.
a.
V# ed részben Lichner Pál nevére irt kültelekre 309
korona 50 fillérben.
3 a fótprónni 265. sz. 'jkvbcn B. 1". I. a. Lichner
Pál nevére irt ingatlanokra 20 koronában,
4. a tólprónai 266 sz. tjkvhen B. 9. 1. a. ugyan
annak nevére irt ingatlanokra 14 koronában ezennel
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és
hogv a fennebb megjelölt ingatlan az 1904. évi márczius
hó 12-lk napján d, e. 10 órakor Tóipróna községházá
nál megtartandó nyilvános árverésen a megállapított ki
kiáltási áron alul is eladatni fog.
árverezni szándékozók tartoznak az. ingatlan becs
árának 10%-át készpénzben, vagy az 1881 : I.X. 1. ez.
42. §-ában jelzett árfolyammal számítóit és az 1881. évi
november hó 1-én 3333. sz. a. kell igazságllgyminiszleri
rendelet 8. g-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban
a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : I.X. i.-ez.
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt
átszolgáltatni.
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Znióváralján, 1903. október hó 28-án.
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LIHIME JJTUMCAPS. COMP.

t,

H o r g o n y P a ln -E x p e lle r

t ú l i |» i - i i / i . Iiavonkinl I " " " ku n o m ig kereshet
nti 111I011k ■lis/.icsNfgesen miiulcii s/.akÍHiiu-rct nélkül.
K üldje li<- c/iniér Iv |ü.‘>. .jelige alatl a következő
c /iim e : Annoncen-Abteilung dós ..M erkúr-' Mannheim
M eorfeldstr.

egy ív; 1 ki|>i•>l>.ilt liiizi'/.er. a mely már több miut
:t.í ev uta ....gl.i/.ható !•••■liiiv.snU-.sftl alkalmaztatik
koszvcnyoel. csuznal - - mejhu cseknél.
Illté s . ' lm\-.ii>l> utánzatok miatt Imvásárlúskor
-------- ain'.il, |,-e\ mik ••-. vhakiseredeti üvegeket
'lei, ... kliau i..’!0nj0i/"vi-,lj.".•\gyulÓMUllRichlir“ ezég. ol
NO f.t 1 k. 40 f. ÓM2 k.
inban .1 légi ib gyógyszertárban kapható.
Km-aktai T ö r ö k J ó z s e f gyógyszerésznél
B u d a p e s te n .

H iú ..t é r F . A.a. é s tá r s a ,
izáUltők.jfiT^
niidoltitnrit.
Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbanyán.
Toperczer S ..Megváltó" gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban,
és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióváralján.

Téli íiHMietreml
■/ —

A magyar királyi államvasutakon:

L

■ d.zígiedi) 300 holdas bor
/ irrmó srólólelrpínck lombba
. ' gyümölcswólóiatikoiáiánaK
gickni 1ol 5 krajcidr’l
101
n*m*l ciemttík, 1 forinttol X
J7 felfele >ima e*, gyökeres llólóvessíők. j
i.ijj továbbá
—ib- 18 forinttól lelteié saját |
r.ífi lermésú rendkívül 1mim újborok kap- j
’Sm hatók Ezenkívül nimdenleU- gyümölcsfa
Si^a^vadonci, alacz es glcdilscliia-csemeték /
S\ ‘
Tessék árjegyzéket (borról is) í

törvénye« Iifi»I évi október 1-töl kezdve.
Budvpest
(i\ \
Szv
(i\ \
S /v
Vv.

k<rni* 4

.

T. Sz -Márton
(i\ \
NZV
(ív \
S /\
\ s.

im a z

Hitelt nyújtok

1—2—3 évre (kam at nélkül): városok,
Janorják. kir. albiró. megyék, vizszabályo/ó társulatok, mérnöki
szövetkezetek, nagyobb uradalmak - más
egyéneknek. A hitelnyújtás szölövesszöre
nem vonatkozik.

községek, Vv.
hivatalok,
hitelképes
és b o rra

T-Szt Márton

T Szt Marion

el 7 1 0 é .d . II.
. 9-35, e. este
. 3-30, é. este
. 5-20. é. reg.
1 l-|*», é. il.e .

. i. reg
i. d.
i d.
i.d .
i. éjjé

• 1-38
7-32
10-26
fel 12
IM I

Ruttka

i.d . II 1-39. •.ti. ti. 1 47
i. esti 7-54. é. este 8413
i. este 10-27. ■. este 111 35
i reg. 6-02 ?. rög 8-13
i. reg. TIT. -. reg. k im ;
i.d e 1 1- 12, é. reg. 1-53
Budapest ny.

i d. n. 2-54
. reg. 8-32
• reg. 6 02
. este 10-27.
. d. 11. 4-57.

— _

.d .u .

u

PERLZWEIG J. órás
és ékszerész Ruttka.
Nagy raktár aranyésezüstnemüekben,
fali-és zsebórákban.

■(
1.

Mind. M
m aga
minden divat szerűit, tm m
né 1u111
ru h áját
.
/ igazítható női derékszabászati készülék v .
i\« vei .ineildU, hog\ sz a b á 
szati r a j z o t m egtanult
' - volna. I'.iii'- kés/.iil'-i iniiidi-11

fM * " '

testál leit rés/.érc

szabályozható.
Akadémiailag vizsgázott.

.Minden kultiirállam bnn t irv. védve és s za b a
dalm azva

Kassa
■Szv.
S/.v.

i. reg.
i. reg.
(.\ V. i.d. II.
8/.v. i. d. 11.

éji <4
reg.
d 11.
este

Kralován

Ruttka

M inden

C 3CI

m in d e n i 1••I\ s e g n ett k e r e s le tn e k *

Iádnak

i. reg.
iNZV. i.d. 11.
(ÍV V. i.d. u.
S/.v . i . . sic
Szv. i. éjjel
>/. \ .
•Szv.

BÉCS, VI 2. Liniengasse 18.

3-15
7-00.
3 12
9-25

é.
e.
é.
é.

reg.
este
. reg.

reg.
este
esi e
reg.

Zsolna:

d. II. 1-24 é. este H. ín
ej jel 1-45 c. reg. s }0

12 III
2 ■(is
8 1»4
1116

.reg .
. d.e.
.d .u .
. 1I .11.

Árvavaralja

reg.
d.u.
d. 11.
este

reg.
d. 11.
d. 11.
este
éj|el

Kn eip p maláta kávét
s z a b a d n a p ó tló k u l
a

m indt

o

rö
>

út

£

Zsolna

6-50
12.5.3
2.43
8 38
11-57

> 0

o

~o

'O
73

2

vagy

i O«

y ÍJ y e

. reg.
reg.
.d .u .
. reg.
.d .u .
. c>ie

é. d.e.
é. d. 11.
é. d. ii.
ó. este

,,k u l c s "

l-dülcíobb 'cappan.
Minden
káros alkatrészektől mentős

-n A
a
1

M
indenütt kaphatói
Rovása- iásnál különösen arra ügyeljünk, hogy A §
ntin d en d a ra b s z a p p a n a ..S chicht névvel é s f f
• •
a fn“*ii védjegyek egyikével legyen ellátv a.
• •

H
K iad ó tu lajd o n o s: ö z v

D lo sk ó cz l F e re n c z n ó

tiirőczszcntmártoni magyar nyotndúhau.

913
1-32
4.40
7-35

Ruttka

4 (Mi. é. reg.
7 25, é. reg.
1.34, é.d. 11.
815, é. reg.
3-40, c. d.u.
9-12. é, esle

1

í v

£

1 1-50
3.50
1115
8.35

Árvaváralja—Kralován:

1.3-05 . reg. T 32,
12 58 . d. 11. 12 05,
4 25 d. 11. 3.32.
ti.54 d.u. 5-35,

Zsolna:

6.23, é
12-27, t2 20. é
8-3('. .
11-.'{l), é

4.43, c. d. 0.
8.53, é.d. 11.
2.44, c. éjjel
2.31. é. este

Sotiicíit-szappan

O
sr.

40
37)
l.i
2.3

9 19. é. d. 11. 1 !3
6 50.
éjj'-l 2 3
•1 1Mt. é. d. 11. 2- )(»

s a já t j-il f i ilto - u tt érdi

Kaíh reinor-féle

9
5
9
6

Ruttka :

.3 15 é. d. 11.
M iié d. n.
14)5. é este
4-10, é éjjel

i. reg. 9 3.3, é
Szv. i.d .e. 11-18 e
Szv. i.d. 11. 3 03. é
Szv. i.d. 11. 5 20. é

F őképviselő egész Kiíró púra :

E. D R E C H S L E R ,
K é p v is e lő k

25, • i-ll'-l 3.31

S/ \ .

I lan vei m ellell

4 36

A cs és kir szab Kassa Odorbergi vasutakon:

Számos elismerő iratok.

Egy készülék á ra 3 korona.
I Ián vét m e lle tt!

''ZV

10
5o
50
40
'» 2<i

. .

4 45. é. d. .1

Pozsony

este 7 20
i. reg. T-00. .d . 11. 1 -3.
i.d . 11 .'{■38. éjjel |- 2«t

fV N/.\ .
d. S/.v. i. ,'j.ic-l
V . Szv

9
7
12
9

Zsolna - Budapest

Zsolna Pozsony:

részére!

este
este
d. 11.
d. 11.
reg.

Ruttka- T. Szt. Márton:
2 45 é. d . 11. 2 53
. reg. 8-20 é. reg. H 30
. reg. .3 52. é. reg. 6.01
. esie 10- 10. é. este 1« 23

Zsolna

( ., \ i. reg T-2(i.
d. ti 1 33
N/.\ . i. reg. 9 2.). •. este >
( i\ V i. es c 6-13 •2-13
Szv . este 10-30. • r' - ' s-.'iO

A h ö lg y v ilá g

Budapest
é.
é.
ó.
é.
é.

- Moskóczi F.-né.

4-28
7-56
2-19
8-42
4.07
9 4H

