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ft tői nemzetiségi toreHVéseH
a történeti igazság Világításában.
ii.

Tót lapVékíL)«i)yek a brosúráról.

Behatóbban két nemzetiségi tót
lap — a „Národnie Noviny“ és a
„Slovensk^ Tyádenník* — foglalko
zott a Pietor röpiratával, természe
tesen rokonszenvesen. Mind a két
véleményt kihagyás nélktll, szószerinti
fordításban közöljük, mert ezzel oly
hátteret biztosítunk a magunk hozzá
szólásának, amely igazságainkat annál
klasszikusabban tünteti föl.
A Národnie Noviny a következő
k et Írja Pietor brosúrájáról:
„A XVII. század végén lefolyó
történeti események nagyon is dön
tök voltak Magyarország, illetve an
nak népei további sorsára nézve. A
török iga alól éppenséggel nem a
saját erejéből felszabadult Magyarország akkoriban Ausztria hatalmába
került. (Az 1687. évi országgyüléseu
a rendek elismerték a Habsburgok
örökösödési jogát a magyar trónra,
az ország megszűnt választó király
ság lenni; eltörültetett az arany hulla
ama rendelkezése, mely szerint a ma
gyar rendek jogai köze tartozott
fegyvert ragadni a király ellen az
alkotmány védelmére ; Erdély Magyarországhoz csatoltatolt s ezzel elve
tetett tőle annak lehetősége, hogy
Bocskayakat, Bethlenéket, Rákóczin
k at produkálhasson.) Nagy eredménye
volt ez a német hatalomnak, mely
korszakok óta annyi harezot vívott a
közép Duna bírásáért. Csakhogy a
ném etek és a magyarok, akármiiiö
bajuk is volt egymással a IX..század
óta, egyszer sem tettek valami nagy
kárt egymásban, vagy pedig mindenik
összeütközés után kölcsönös segítsé
get nyújtottak egymásnak. Így most
is a megalázott Magyarországon, a
szatmári békekötéssel befejezett epi
zód daczára, Ausztria engedményeket
kezdett tenni a magyaroknak s meg
rövidítéseket a magyarországbeli szláv
nemzeteknek. A németek s a szlávok
ellenségek, amióta a történelem mint
egymás mellett lakókat ismeri őket.
A Mária Terézia idejében Bécs ré
széről tanúsított jóakarat a magyarok
iránt az ő nemzeti szellemük ébre
désére vezetett. K eletkezett a magya
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rizmus elannyira, mint Pázmány vagy
Bocskay idejében sem ; a tót neme
sek az önmentés ösztönéből csatla
koztak hozzá. A magyarság nagy
következetességgel az összes jogokat
tulajdonította magának az államban,
mint ilyenhez s még az udvar részé
ről is protezsálthoz csatlakozni tehát
annyit jelentett, mint meg lenteni a
maga számára a jogokat s előjogokat
s részesévé válni még újabb a újabb
hasonló jogoknak. A XV11I. század
végén megindult magyar „nemzeti”
mozgalom e jelszó alatt haladt: biz
tosítani a maga részére az ősi hübériségi jogrendet, azaz föléledni
ennek alapján, hogy másokon uralkodhassék. llyképpen minden, ami
hatalmas vala Magyarországon s ha
talmas akart maradni, a magyarság
pártjára állott. Innen ismeretes az a
tény, hogy midőn megkezdődött a tót
nemzeti fölébredés s olyan ébresztői
támadtak a tótoknak, mint Hollj’,
Kollár és Safurik, akkor a tót nemes
ség, hatalmas tényező' Felsömagyarország életében, javarészt inár a
magyarokhoz csatlakozott. 1790-ik év
óta a tót megyék némely követei
daczoltak ugyan az országgyűléseken
a magyar nyelvnek a latin helyett
való behozatalával, azért, mert ők
maguk sem tudtak magyarul, de lel
kűkben már magyarónok voltak. S
még növekedett az egyenetlenség az
által, hogy a tót eszme keletkezésé
től fogva demokratikus vala.
A magyarizmus Magyarországon
éppenséggel még nem mutatott valami
nagy erőt. Pietor A. a maga könyvé
ben ezt több bizonylattal igazolja.
A XVIII. század végén Rátli Mátyás,
a „Magyar Kurír* nevű első magyar
újság kiadója, Magyarország részére
a tót nyel vet ajánlotta hivatalos nyelv
nek, mivelhogy sok szláv lakik az
országban. Még későbben, 1817-ben,
Berzeviezy Gergely megírta, hogy
Ráthnak a véleménye megfontolásra
méltó és az 183-2—ü-ik országgyűlé
sen Justli turóczmegyei követ a tót
nyelv mint diplomáoziai nyelv érde
kében szólalt föl.
A magyarok uralma csak a XIX.
század közepe óta alapittatott meg
Magyarországon. Az osztrák külügyi
politikát 1849. év óta korlátolt em
berek vezették; a krimi háborúban
Ausztria kivonult Oroszország ellen
s ezzel megszerezte az 1859. és 1866.
éveket s a magyarok előtt való kupitulácziót. (De miként Béesben a
Sehwarzenbergek, úgy Gorcsakov sem

látott messzire. Az ö bosszupolitikáját
pártolni látszott az az elv, hogy a
szlávság érdeke gyöngíteni Ausztriát
s eltolni öt a közép Dunától. Am
Ausztria az 1859. és 1866-iki hadi
vereségek nélkül is nein valami ha
talmas, a maga nemzetei széthúzódó
érdekei által gyöngített állam, nem
lett volna olyan veszedelmes a szlávságra nézve, mint amilyen az uj
hohenzollerni Németország s emellett
a tulajdonképpen bosszupolitika keze
által talpra állított magyarokban nem
jó erő fejlődött ki a szlávság — ne
vezetesen a déli szlávság — iránt.)
A magyarok az 1867-ik évi aktuson
alapuló mai helyzetüket külügyi vi
szonyoknak köszönik.
Már a XIX. század első harma
dában mutatkozik a magyarok szélsóségi türelmetlensége. Az 1827-ik
évből feljegyzett Pietor egy szégyen
letes lajoskomáromi (Veszprémmegye)
esetet, ahol börtönözték a a megye
háza előtt nyilvánosan a deresen ver
ték az embereket azért, mert nem
akartak tágítani az istentiszteletnél
használt tót nyelvtől. Igen helyes volt
megörökíteni itt is, ilyen regiszterben,
ama megkínzott tótok neveit. Neveik:
Bartos Márton, Junácsek György,
Rusz Pál és Vrabecz István. No, akkor
csak olykor-olykor föllobogott magyarpolgártársaink e tulajdonsága, mely
mellett oly nehezen lehet élni velük.
Az országgyűlések 1790. óta nem
szűntek meg emelni a magyar nyelvet
a többi országbeli nyelvek rovására.
Már az 1791. évi XVI. törvényezikk
intézkedik, hogy a gimnáziumokon,
akadémiákon és az egyetemen különtanárok tanítsák a magyar nyelvet;
az 1792. VII. törvényezikk azt az
intézkedést foglalja magában, hogy
jövőre nézve csali az nyerhet el köz
hivatalt, aki magyarul fog tudni; az:
1805. évi XIV. t.-czikkel a magyar
nyelvet bevették a magyar udvari,
iroda hivatalos nyelvéül, az 1830-ik
évi VIII. törvéuyczikkel a helytartói
tanács s a kir. kúria hivatalos nyel
véül ; az 1836. XLI. t.-ez. elrendeli,
hogy Pesten magyar szinház állíttas
sák föl a magyar nyelv kultiválására,
és terjesztésére. 1840-ben az egy
házaknak már magyar anyakönyveket
Írtak elő, 1844-ben (II. t.-ez.) az összes
iskolák részére a magyar tanítási
nyelvet. S hogy már végrehajtások
is voltak, kitűnik például abból, hogy
1843. évi deczember hó 31-én a po
zsonyi lyczevunon elmozdították Stur
Lajost, a tót nyelv tanárának helyet-
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„Ha valaki megírná a mi nemze magyar. 8 a mi nemeseink nem so
te áé t: a tót ifjúság dermesztő hideg
ben Lőcsére ment át a pozsonyi tünknek a történetét, szomorú törté kat törődtek a nyelvi kérdéssel, mert
net volna az arról, „miképp szedték odahaza tótul boszéltek, az ország
iskolákból.
Mindez csak úgy ki van kapdosva el azoktól a szegényektől az ő gaz gyűlésen pedig latinul. Csak 1790,
abból, amit Pietor könyve elősorol a dagságukat". Mert hiába, szegények óta kezdeuek jobban terjeszkedni az
XVIII. század végéről és a XIX. szá voltunk mindig s amink volt, amivel országban a magyarok s kívánják,
zad elejéről. A maguk mellett másnak büszkélkedhettünk a múltban, azt hogy mindenütt tanulják a magyar
életét nem kívánó magyaroknak a mások vették el tőlünk s most ők nyelvet. A magyar nemesek kíván
törekvései még csak ki kibuvódtak. dicsekesznek el vele.
sága győzött az országgyűlésen, mert
Az ő türelmetlenségük még csak fülMi tótok immár 1500 vagy 2000 a magyar nemesek nagy többségben
fölcsillant, de 1867 óta föllángolt. év óta vagyunk itt a Tátra aljában. voltak. Annak, hogy miért vau annyi
Csak itt kezd nőni a tót nép szenve Már régen, abban az időben, amidőn magyar nemes család, az az oka,
déseinek sorozata, midőn Becs az a magyaroknak még hírük sem volt amint erre nem régen a horvát poli
1867-ben kiegyezett magyaroknak Európában, rendezett államban éltünk, tikus, Radiő, hívta föl a figyelm et,—
teljesen hatalmába adta ki Magyar- templomokat építettünk, amilyen volt hogy a magyarok a törökökkel viselt
országot. Van szabadelvű sajtótörvé a uyitrai zoborhegyi híres templom, háborúkban egyszerűen egyesültek a
nyünk, melynek ugyancsak az első mely Krisztus után körülbelül 830-ban törökökkkel s igy élve maradtak,
szakasza azt hirdeti, hogy mindenki épült, tehát legalább 60— 70 eszten holott ezalatt a tótság véres harczoszabadon terjesztheti: ám Pietor A. dővel a magyarok bejövetele előtt. kat vívott az ország felszabadításáért
könyvében adatok vannak arról, hogy Már akkoriban a mi országunkban, a török Veszedelem alól s ezekben a
a hatóságok összeirogatták a tót melyet Nagy-Morvaországnak nevez háborúkban veszett el a mi uraink
folyóiratok előfizetőit, azaz a nyom tek, olyan szervezetünk volt, hogy a javarésze. Ez a tény, hogy a töröktatást megengedték, de azután rá magyarok, akik csakis a maguk lo ellenes véres harczokban legfőképp
támadtak azokra, akik vásárolták a vain jöttek be ide, tőlünk tanulták a tótság vett részt, el nem vitatható,
törvényesen és szabadon nyomtatot az állam szervezését, amint ezt a habár a történet már annyira hami
takat és a mai komplikált s az állam- király (král), nádorispán (nádvorny sítva van, hogy magunk is megfeled
hatalomtól függővé tett élet minden Zupán), tárnok (tovarník), megye kezünk róla.*)
lépésén üldözték őket. Az ily ténnyel (medza, hratiica, a megye határa) stb.
Az 1790. esztendő a mi nyomo
szemben csekélységek a Nár. Nov.- mutatják.
rúságunk kezdete. Azután már mind
nak ama perei is, melyeknek élei
De rossz hálában részesültünk a gyorsabb tempóban halad előre az
egyenesen a lap megsemmisítésére
mi
tanításunkért.
A kis tanuló csak ellenünk való munka. A múlt század
voltak irányozva. Avagy: midőn a
elején még az esztergomi herezegtót gimnáziumok már irgalmatlanul le hamar eltanult valamit s rendelkezni primás is igy nyilatkozott: „Tót va
voltak tiporva és a tót hazafiak ösz- kezdett a tanítóval. Igaz, hogy ez a
gyok és ha P éter székére is kerülnék,
szes kísérletei — hogy uj tót közép rendelkezés az egész középkoron át
tótnak maradok!" s most az utolsó
iskolákat teremtsenek — meghiúsítva, egészen a múlt század elejéig nem
falu plébánosa szégyenkezik bevallani,
akkor, a Széli-kormány idejében, mely volt olyan nagy baj, mert — igaz —
hogy tót anyának a fia. Még 1836a „jog, törvény és igazság" jelszavá gyöngék voltunk, de egy századév
ban
fölszólalt a pozsonyi országgyű
óta
hovatovább
rosszabbra
hajlik
a
val köszöntött be, a Zsivena-egyesület — melynek alapszabályai női sorsunk. Folyton jobban és jobban lésen Justh Fereucz turóczmegyei
iskolák alapításának a jogát' biztosí hátrább tolnak bennünket, mindig követ, hogy Magyarországon a tót
tották — oly háztartási iskola szer- jobban és jobbau fosztanak meg nyelv legyen a diplomácziai nyelv s
vezhetését kérelmezte, mely iskolában minket jogainktól s már is azt ezért jutott a „tót király" elnevezésé
1 5 —18 éves leányok főzni, sütni, szeretnék látni, ami nem fájna hez, még 1845-ben igy hangzott a
varrni, foltozni tanulhatnának s a nekünk. De hiábavaló ez a támadás, turóczi nemesség kiáltása a megyei
közoktatásügyi miniszter ilynemű ké hiábavaló rosszakaróink böszültsége, gyűlésen: „Tótul, tótul! Tudni akar
relm et is elvetett, ily tót iskolának a tót nemzet még mindig és mindig juk, mi történik itt!" és m a ... ma
tud daczolui ezzel az erőszakkal s a magyarón Révayékat választják ott.
sem szabad lennie (120. oldal).
tudja megvédeni létét.
Hja, változnak az idők. Változnak
S igy megy az végig az egész
Hogy milyen munka folyt és folyik annyira, hogy amidőn a hatvanas
könyvön; ahány sor némely oldalon,
úgyszólván annyi szenvedés a tótok ellenünk s mit tettünk mi ezzel szem években két követünk vala, azután
részéről. Egészen elszörnyedünk, mi ben, arról érdekes könyvecskét állí harmincz éven túl senkink sem volt
tott össze Pietor Ambrus szerkesztő s most megint van kettő, akik a tót
mindent éltünk át.
népet az országgyűlésen képviselik.
Am felejt az ember; ha nem volna ur. Az ő iratkája, amint ezt maga az Tehát mégis csak mozgunk, azonban
megadva neki, hogy feledjen, élni sem iró jelenti ki, nem tart számot a tel
oly lassan, iiogy éppen csak hátra
tudna — különösen ily borzasztó po jes s hiánytalan mü elnevezésére nem maradunk
nem
magyarázgatja
pragmatikusan
a
litikai viszonyok között. Elfelejti a
S a mi ellenségeink jóval meg
nemzeti szenvedéseket is, melyeket megírt történetek okait (pedig ezt
megóvni tartozik, hogy utódainak kellett volna tennie, ha az igazság előztek bennünket. Összes gondjukat
arra fordítják, hogy még olvasni se
hagyományozhassa. Pietor Ambrus érdekében irt volna Pietor! Szerk .),
összeszedte, összeírta azokat, hogy de igy is hálásak vagyunk iránta,' tanulhassunk a mi nyelvünkön, csakis
feledésbe ne menjenek. — Azért az ő mert áttekintést nyújtott nekünk arra
’ ) Nát bizony a Radicok meghamisítják a törté
könyve érdemes munka. Kitűnő ada a tövises útra, amelyen a tót nén nelmet, mikor azt állítják, hogy a törökökkel való
c harczban nem a magyarságnak, hanem a tótoknak
lék az a tót nemzet szenvedéseinek halad.
Először rámutat arra, mint léptek jutott ki az oroszlánrész. Bár igy lett volna I Csak
a történetéhez. Még sok hiányzik
hogy a történelem mást mond! „A XV. század
belőle s a végén levő tárgymutató fokozatosan előre a magyarok egész törükverö harcsaiban a vitézi elem túlnyomóan
nak jóval teljesebbnek kellene lennie; a XVIII. századig. Eddig főképp a magyar" - Írja Thallóczy Lajos „Csömöri báró Zay
igy is hálás lesz neki a történetiró’ németek iránt való gyűlöletüket lehet Ferencz- czimü tanulmányában,
„rácz, horvát és
akinek megkönnyebbül az anyag észrevenni. A tótokkal nem érintkez- oláh csak alárendelt szerepet játszik e hosszas és
kitartó
küzdelemben"
s
bizony
azokról a tót
megkeresésének munkája, hálás lesz tek annyira, mert a tótok csoporto
hősökről sem regél a történelem, akik a Cselébe
neki mindenki, akit érdekel a tótok san együtt laktak s nem szórványo fűlt
szerencsétlen király mellett harczoltak és hul
sorsa."
san a magyarok között s azután lottak el Mohácsnak gyászteljes mezején. Viszont
A Slovensky TyZdeuník pedig akkoriban a nem nemes ember init azonban kétségtelen, hogy annak a Hodzsának ősei.
sem jelentett, röghöz kötött egyszerű ak uek lapja a Radié perfidiáját magáévá teszi, vér
ezeket Írja Pietor röpiratáról;
rab volt az, lett légyen az tót vagy beli törökök voltak, mert Szvatopluk népe aligha
ismerte a Hodzsa nevet.
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idegen nyelven, hogy mondokuvi.ljunk, az iskolákból, hivatalokból,
gyűlésekből kiűzik a mi nyelvünket,
mely — akárcsak a mesebeli Hamu
pipőke — csakis a szegény kunyhóra
van szorulva; a magyarosítás érde
kében manapság minden lehető leg
különfélébb erőszakoskodást használ
nak fel; a törvényhozás, kormány,
hivatalok és társaságok versenyeznek
ebben, ügyeseknél ez Magyarország
teljes megmagyarositásának a kér
dése, másoknál rendi és családi ha
talomnak meg a kenyérnek a kér
dése s mégis mindnyájan, akarva nem
akarva, idegen kapitalisztikus hata
lomnak a megszilárdításán dolgoznak
s ezzel tulajdonképpen a maguk s az
ország jövőjét aknázzák alá.
De azért nem kell kétségbe es
nünk. A mi nemzetünk már sok nehéz
időt szenvedett át s mégis fentartotta
magát a maga szintiszíaságában, mégis
még mindig zeng a mi tót nyelvünk
a Tátra aljában s megadja az Isten,
hogy továbbra is töt marad a tót
vidék.
Mint alakulnak a dolgok a jövő
ben — igy fejezi be érdekes köny
vecskéjét Írója, — az a jövő titka,
de hogy a nem magyar nemzetek
jogai és törekvései érvényesülni fog
nak, arról kezeskedik azoknak a nem
zeteknek az erkölcsi szívóssága, ke
zeskedik az isteni igazságosság és a
világtörténet logikája. Tótok, föl a
szivekkel 1“
Hát igen, föl a szivekkel, tótok,
de csak az igazság, de csak a becsü
letesség, de csak a hazaszeretet, nevében
föl a szivekkel, tótok 1 S ezért hall
gassátok meg egy másik, egy jobb,
egy őszintébb tanácsadótokat, a Slov enské Novinyt is, amely „Poznamky"
czim alatt a következőket irta a
Pietor Ambrus röpiratáról.

Magyar nemzeti közművelődés.

v.
Lapunk múlt számában kiizillt. czikkHnk
talán 'kissé sülét, színekkel fesletfe hazánk
közművelődésének jelenlegi állapotát, de ha
íg y elem he vesszük azt a mélységes közönyt,
mellyel a magyar társadalom saját kultúrája
iránt viseltetik, minden gondolkodó hazainak
a végveszélynek fenyegeti harsonáját kell
megszólaltatnia, hogy a magyar társadalmat
e kétségbeejttí közönyéből felébressze.
Hazafias kötelességünknek tartjuk, hogy
mi is, kik ez ekszponált vidéken testtel,
lélekkel, szóval és Írásban, lapunk hasábjain,
valamint a mindennapi társadalmi érintkezés
ben folyton a magyar kultúra fejlesztésén
fáradozunk, e téren is rámutassunk ama nagy
feladatra, mely a a nemzeti állam kiépítésé
nek nagy munkájában való közreműködéshez,
tömörüléshez szólítja társadalmunkat. Lelkűnk
ből óhajtjuk, hogy a magyar társadalom
minél előbb megalakítsa a közművelődési
egyesületek szövetségét, ih- ly nagy forduló
pontot, előbaladást jelent majd a nemzeti
kultúra fejlesztésében.

HÍ RADÓ

Egy nagyarányú nemzeti közművelődési
mozgalom azonban csakis társadalmi utón és
csakis úgy képzelhető el, ha a társadalmi alapon
létesült különféle, de közművelődési ezélzatu
intézmények, egyesületek, körök, társaságok a
kitűzött czélok kivívása végett erejüket össze
vetik és egy közös irányt, állapítanak meg,
melyen haladva, czéljukat megközelíthetik.
Be kell vallanunk, hogy kö: művelődési
egyesületeink működésűkben majdnem kizáró
lagosan a helyi szükségek alkalomszerű,
majdnem U letszerü kielégítésével törődnek
csupán anélkül, hogy rendszeresen, tervsze
rűen haladnának kizonyos czél felé s igy
tevékenységűk inkább arra szorítkozik, hogy
közönségüket szórakoztassák, semmint a
roájok váró országos feladatokból vennék ki
részüket.
Lehetetlen vádolni az egyesületek veze
tőit, hiszen töltik telhetőleg teljesítik hazafias
kötelességüket, inkább a közönség türelmet
lenségét kell csillapítanunk, mely azonnal
eredményeket vár az egyesületektől.
Tagadhatatlan az is, hogy hazánk több
helyén a kulturális tényezők külön-kűlön
czimű és hivatásit, bár szintén közművelődési
egyesületekbe, körökbe, társaságokba tagol
ta la k szét s igy legtöbb esetben túlságosan
és sok irányban véve a közönség áldozatkészségét igénybe, az anyagi eszközök elég
telensége folytán sem tudnak eredményesen
működni.
Vannak nevezetesen városaink, melyek
ben van közművelődési egyesület tisztán
magyarositási czélzattal, továbbá külön iro
dalmi, zenei kör, művészeti társulat, muzeum
egyesület stb., melyek J aztán rendszerint a
közönség részvétlenségéről panaszkodnak.
E széttagoltság, eltekintve az anyagi
küzdelmektől, sok esetben azért és leginkább
azért káros, mert az érthető verseny az ily
széttagolt egyesületeket — rendszerint a
zúgolódó tagok nyomása alatt — oly kísérle
tekre készteti, melyeknek kulturális jó hatá
sához nagyon sok szó fér.
A legsürgősebb teendő tehát az volna,
hogy az ily széttagolt egyesületek keressék
az egyesülés módját. Vállvetve, közös erővel
bizonyosan eredményesebb munkát fognak
teljesíthetni s e mellett a széttagolt társa
dalmat is egyesítve, működésűk iránt szélesebb
rétegekben fogják az érdeklődést ébren tar
tani. Természetes, hogy ezen megjegyzések
nem vonatkozhatnak oly helyekre, melyek
ben bár széttagolton vannak a felsorolt egye
sületek, körük sth., azok egyúttal eredményes
munkálkodást is tudnak kifejteni, noha ezok
az eredmények itt is csak fokozódnának, ha
az egyesületek nemcsak a belső adminisztráczióbnn, de a nyilvánosság előtt is keresnék
s fenn is tartanák a mentői sűrűbb érint
kezést, mert úgy anyagi, mint szellemi erőik
összevetésével nagyobbszabásu kulturakeziók
keresztülvitelére volnának képesek, mint
különkülön
S ha már az egyes városok vagy megyék
területén mélyebb hatású kulturakczióról csak
az összes tényezők váll vetett munkálkodása
esetén lehet szó, mennyivel inkább kell egy
országos kultúraközié tervénél hazánk vala
mennyi közművelődési egyesülőiének lelkes,
kitartó, fáradhatlan és egyirányú tevékeny
ségére gondolnunk?! Monnyivol inkább kiII
azt óhajtanunk, hogy a közművelődési társa
dalmi intézmények között az érintkezés
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mentül sűrűbb legyen, ha azt akarjuk, hogy
valamennyi egy kijelölt közös czél felé
haladjon ? I
És mennyivel inkább szükséges, hogy az
egész müveit magyar társadalom egyesittessék,
mikor azt kell látnunk, hogy erőink kicsinyes
ügyekben szétmorzsolódván, fajunk sajátos
faji jellegéből kezd kivetkőzni s határaink
között a magyarság mind szűkeid) és szükebbvonalakra szorul vissza ? 1 . . .
A czél teliát az voiua, hogy a magyarság
egész társadalma a hazafias érzés és a nem
zeti gondolat ápolása, a magyaros kultúra
fejlesztése érdekében egyesüljön, az eszköz,
pedig a meglevő és esetleg megalakítandóközművelődési intézményeknek, mint fennálló
és működő szervezeteknek szövetkezése a
közös czél érdekében.
Remé.jük, hogy a felsoroltaknak volt
annyi meggyőző erejük, hogy olvasó közön
ségünk előtt a magyar közművelődési egye
sületek szövetségének szükségét és czélszerüségét bebizonyítsák, mindazonáltal hisszük,
hogy a gondolat gyakorlati értéke annyiranyilvánvaló, hogy fölösleges volna még
mindig érveket keresni a szövetség megala
kításának fejtegetése mellett, do hasznosnak
gondoljuk, hogy a jövő czikkeinkben vázlatos
rajzát adjuk véleményünknek arról, miként
gondoljuk a gyakorlati életbe a szövetség
gondolatát átültetni.

Turóczv ármegye rendkívüli
közgyűlése.
Turóczvármegye közönsége folyó évi január
hó 8-án tartott nevezetes ktizgyülésén elha
tározta, hogy ugyancsak január hó 23-án
rendkívüli közgyűlést tart, amelynek tárgyait,
a föispáni beiktatás után történő események
fejleményeihez képest, a vármegye alispánja
fogja megál lapitatji.
A beiktatás í. évi január hó 13-án a
Köcsön Lajos főispán által egybehívott köz
gyűlésen tényleg megtörtént és Beniczkyr
Kálmán alispán, a vármegye közönségének
határozatához képest, f. évi január hó 23-ára
a törvény hal ósági bizottsági tagokat egybe is
hívta Turóczszentmárfonban, a vármegyeház;
nagytermében tartandó közgyűlésre, amely
nek tárgysorozatát lapunk előző számában
már szószerint közöltük.
A közgyűlés előtt'..
A rendkívüli közgyűlés iránt, már a január
hó 8-án hozott határozat óta állandó és élénk
érdeklődés nyilvánult. Es ezt az érdeklődést
nagyban fokozta az a körülmény, hogy a
vármegyo közönségének a nemzeti ellenállás
hoz való csatlakozást kimondó határozatára
időközben megérkezett a belügyminiszter meg
semmisítő határozata, amely arra is kötelezte-,
a vármegye alispánját, hogy azt kihirdesse,,
továbbá, hogy V belügyminiszteri rendeletnek
végrehajtásáról a belügyminisztériumhoz 48*
óra alatt jelentést tegyen. Ez a rendelet f*
évi január 20*án érkezett le a megyéhez és:
igy az alispánnak f. évi január hó 22-éig;
kellett volna jelentést tennie.
A hangulatból Ítélve, azonban már kezdet
ben megállapítható volt, hogy a vármegye*
közönsége megmarad előbbi határozata mel
lől t, a belügyminiszter megsemmisítő rende
letét nem veszi tudomásul és annak végre
hajtására az alispán intézkedni nem fog.
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Felmerültek azonban a bizottsági tagok kö
rébon olyan hangok is, amelyek a nemzeti
követelések fentartása mellett azt hangoztat
ták, hogy a tisztviselőket ki kellene bocsá
tani az obligóból, nevezetesen, hogy minden
egyes vármegyei tisztviselő számot vetne el
határozásával és körülményeivel és saját el
bírálására bízatnék, hogy akar-e engedelmes
kedni az uj főispán rendelkezéseinek, vagy
sem. Ez az áramlat azonban nem sokáig tar
tott, mert a tisztviselők biztosítékot nyertek,
hogy daczára annak, hogy Turóczvármegyé
ben a jóléti bizottság működésétől nagyobb
anyagi eredményt várni nem lehet, mégis az
országos alapból egyelőre és legalább egy
évre kártalanításuk biztosítva van. Ez a kö
rülmény azután teljesen tisztázta a helyzetet,
mert megnyugtatta azokat is, akik a tiszivi
selők sorsán aggódva, engedményükre hajlan
dók lettek volna.
Egyebekben a bizottsági tagok, akik sű
rűn érintkeztek egymással és a vidéken la
kókkal is állandó összeköttetést tartottak fenn,
inindcnbun egyetértettek és igy már napok
kal a közgyűlés előtt, annak eredménye előre
látható volt.
A főispán megérkezése.
Köc8ön Lajos főispán f. hó 21-én vasárnap
délután 1 óra 39 perczkor a délutáni gyors
vonattal érkezett Turóczszentinárionba, ahol
Szilágyi csendőrszázados fogadta és kisérte
be kocsin a vármegyeházára, ahol a föispáni
lakosztályban szállott meg. A főispán egye
dül, minden kiséret nélkül érkezett és titkára,
Márjfy István miniszteri segédfogalmazó, csak
másnap délután követte. A csendörszázados
nagyszámú csendőrt rendelt ki a vasúti állo
máshoz, a kikre azonban abszolúte semmi
szükség nem volt, mert a bevonulás a leg
csendesebben megtörtént és igy történhetett
volna az meg akkor is, ha egyetlen csendőr
sem lett volna jelen. Sőt bizonyos, hogy az a
néhány ember, aki a vasútállomás közelében
összeverődött, csakis a látványosság kedvéért
ment ki és semmi esetre sem tüntetési szán
dékból.
Nem tudjuk eléggé hangoztatni, hogy a
mi közönségünk sokkal komolyabban fogja
föl a nemzeti ellenállással egybefüzöt! felada
tát, semhogy azt holmi utczai tüntetéssel el
homályosítani engedné. A nemzeti ellenállás
nak bajnokai itt a magyarságból kerülnek ki.
Ezek pedig mind intelligens úri emberek,
akik jól tudják, hogy a rendelkezésre álló kar
hatalommal szembeszállani dőreség lenne,
valamint azt is, hogy azzal a nemzeti ügy
nek szolgálatot általában nem tennének.
Amint értesülünk, Köcsön Lajos főispán
azért érkezeit meg már vasárnap, mert úgy
számította, hogy a kedden, január lió 23-án
megtartandó rendkívüli közgyűlés tárgyainak
előkészítésére előző napon, tehát hétfőn állandó
választmányi Ulcs fog tartatni, amelyen elnö
kölni kívánt. Ennek egybehivását azonban az
alispán nem tarlotta szükségesnek, azért állandó
választmányi ülés nem is tartatott.
A főispán személybiztonságának védelmére
és a rend biztosítására vasárnap este néhány
csendörörjárat czirkált a városban, a mire
Szintén nem volt szükség.
A tótok magatartása.
A közgyűlést megelőző napon már kiszi
várgott annak a hire, hogy a tót raegyebizottsági tagok a kedden megtartandó rend
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kívüli közgyűlésen általában nem fognak meg
jelenni. Ez a hir valónak is bizonyult, mert.
közülük egyetlen egy sem jelent meg a köz
gyűlésre. A tótok őzen elhatározása különféle
magyarázatokra adott alkalmat, már csak
azért is, mert az instatláczionális közgyűlésen
tüntetölog vettek részt, teslületilog vonultak
föl, amiből azt lehetett következtetni, hogy
nemcsak ezen alkalommal, de a jövőben is
a megyei közgyűléseken ki fogják élesíteni
az ellentéteket. Ez azonban nem igy történt
és az Ö távolmaradásuk tette lehetővé azt a
méltóságteljos lefolyását a rendkívüli közgyű
lésnek, mely azt mindvégig jellemezte.
A Budapesti Hírlap közleményei.
A „Budapesti Hírlap* vasárnapi számában
egy közloniény jelent meg, amely Köcsön és
a tótok cziin alatt, azt Írja, hogy a tótok azért
vettek részt az iustalláczión, mert Köcsön fő
ispán Szigeti Vilmos beszterczehányai pénzügy
igazgató utján érintkezésbe lepett Dula Máté
ügyvéddel, hogy a tót megyebizottsági tagok
részvételét biztosítsa, Dula Máté első föltéte
leként kikötötte, hogy a Doni, mely a tót
agitátorok gyülekezőhelye, az évek bosszú
során hiába kért liczencziát megkapja. Miután
oz a főispán részéről biztosíttatott, a tót nem
zetiségi párt elveinek szabadabb propagálását
is kikötötte, melyhez szintén Ígéretet nyert.
Ez a közlemény természetesen nagy konster nácziót keltett és városszerte minden társaság
ban vasárnap délután csak erről volt szó. Vol
tak, akik annak valódiságát erősítették, de
voltak olyanok is, akik a magyar kormány
képviselőjéről még a mai áldatlan politikai
viszonyok közepetto sem tételezték föl, hogy
a magyar áilameszine ellenlábasaival, a ma
gyar törekvések nyílt ellenségeivel paktáljon
és ezért a velük való szövetkezést lehetetlen
nek tartották.
Köcsön Lajos főispán hétfőn reggel máso
latban megküldötte lapunknak azon nyilatko
zatának másolatát, amelyet táviratilag a
Budapesti Hírlap szerkesztőségéhez intézett.
Ez a nyilatkozat szószerint a következő :
Budapesti Hírlap szerkesztősége
Budapest.
Becses lapja tognapi számában „Köcsön
és a tótok* cziiu alatt egy közlemény je
lent meg, amely elejétől végig koholmány.
Ezennel kijelentem, hogy sem beigtatásom
előtt, sem azután az úgynevezett tót túlzók
kal sem magam nem érintkeztem, sem sen
kit erre fel nem hatalmaztam, annál kevésbbé bíztam meg valakit közvetítéssel.
Nem igaz tehát, hogy Mudronynak a szucsányi választókerületet Ígértem ; nem igaz,
hogy a turóczszentmártoni Dóm részére az
ital mérési jog elnyerését biztosit ottani és
éppen igy nem igaz az sem, hogy a tót
nemzetiségi párt részére elveiknek szaba
dabb propagálását kilátásba helyeztem. Nem
igaz azouban az sem, hogy beigtatásomon
két magyar bizottsági tag jelent meg, mert
hárman voltak. De végtére azj sem igaz,
hogy a tót bizottsági tagok teljes számban
vettek részt, mert a 19 tót bizottsági tag
közül csak 11-en voltak jelen a beigtatá
són. Ezen soraimnak szives közzétételét
kérem.
Turóczszentmárton, 1906. január 22-én.
Köcsön Lajos, főispán.

A tótok és a Budapesti Hírlap.
Erre a közleményre a Národnie Noviny
is megteszi a maga tuogjogyzéséf. Leközli a
Budapesti Hírlap említett és kivonatban kö
zölt hírét, mire a maga részéről ezt mondja:
„Mindez aljas hazugság. Hogy a tót nem
zetiségi párt részt vesz az uj főispán installáczióján, ezt Mudrony Pál már a f. évi január
hó 8 án megtartott megyei gyűlésen kijelen
tette, amikor Köcsön Lajost mint kinevozott
főispánt a tótok közül még senki sem látta,
Ő minket, mi pedig őt az installáczió napján
láttuk először; az ő nevében nálunk, a mi
nevüukbon nála, nem volt senki: Mi azt akarjuk,
hogy a rendszer változzék meg: a személyektől
függő konczessziókra, amelyeket ma megadn ik,
holnap pedig újból elvehetnek, nem törekszünk.
Az való, hogy a Horn liczencziáját, melyet
15 év óta megtagadtak, most Ígérgették . . .
hanoin a megyei koalicziós párt. részéről.
A Kostyánban már 5 év óta megválasztott
tót. megyebizottsági tagok választását a megye
inár négyszer semmisítette meg; nem volna
csoda tehát, ha e kerület községeiben oly
nagy elkeseredés lenne, hogy a megyei em
bereknek nem lenne tanácsos többé oda menni
választatni.*
A tótok azonban még ezzel sem elégedtek
meg, mert Dula Máté a Budapesti Hírlapnak
a következő sürgönyt küldötte be :
„Teljesen ▼alóflan a B. H. vasárnapi köz
leménye, hogy Köcsön főispán Szigeti Vilmos
pénzügyigazgató utján tárgyalt velőm abból
a czélból, hogy a mi pártunk tagjai részt ve
gyenek az iustalláczión és hogy én ennek a
fejében a Dóm liczencziáját. és pártunk elvei
nek szabadabb propagálását kötöttem ki. Ez
installáczióról és az azonvaló részvételünk árá
ról én sohasem tárgyaltam, som Szigeti
pénzügyigazgatóval, sem főispánunkkal. Csak
a koalicziós párt részéről kísérelték meg a
liczonczia Ígéretével megnyerni pártunkat a
passzív reziszíenczia számára. Dula Máté.u
Ezekre nézve a mi megjegyzésünk az,
hogy mi ugyan aggódva néztük a tótok nagy
készségét, amelylyel az iustalláczión részt vet
tek, azt a nagy lelkesedést, amelyet a terem
ben, de különösen az utczán tanúsítottak,
mindazonáltal a kiadott nyilatkozat, de meg
a tótok újabb magatartása után, úgy látjuk,
hogy a tótok tüntetése nem annyira a főispán
mellett — mint a magyarság ellen volt irá
nyítva.
A közgyűlés napján„
Január bó 23-án reggel nyolez óra felé
már gyülekezni kezdettek a megyebizottsági
tagok, akiknek nagyobb többségét a mosóczzniói járásból érkezett tagok képezték. A
szomszédos községek és a ltuttka télé lakó
bizottsági tagok csak 9 óra felé érkeztek és
a Patsch-féle vendéglőben telepedtek le. A
hangulat általában nyomott volt, mindenki
tudatában volt annak, hogy a mai rendkívüli
közgyűlés határozata nemcsak végleg meg
pecsételi a megye magatartását, de a vármegye
életében is nevezetes fordulatot fog előidézni.
Bizalmas tárgyalások folytak, amelyek során
némelyek azt hiresztelték, mintha a vezérek
megalkuvásban állapodtak volna meg. Ezt
azonban senkisem hitte el, mert mindenki
bizonyos volt felőle, hogy a bizottsági tagok
már egyszer meghozott határozatukhoz ragasz
kodni fognak.
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Elöértekezlet Beniczky alispánnál.
A niegyebizottság tagjai fél t-iz felé Beniczky
Kálmán alispán hivatalos helyiségeibe vonul
tak föl, ahol előértekezletet tarlottak. Beniczky
Kálmán ismertette a helyzetet és kérdést in
tézett a megjelentekhez, hogy fenntartják e
addigi határozataikat a belügyminiszter meg
semmisítő rendeletével szemben, mire élénk
•diskusszió fejlődőit ki, amelyben Jusllt Ferencz,
Újhelyi Attila, Klimó Vilmos, Csepcsányi Sán
dor vettek részt. A vita a körül forgott, hogy
sí tisztviselők kikapcsoltassanak-e az obligéból,
•vagy sem. E mellett voltak Újhelyi, Klimó
<és Csepcsányi. Mire azonban szavazásra került
;a dolog, különösen Justh Ferencz azon kije
lentésére, bogy a tisztviselők kártalanítása
bizonyosnak tekinthető, a kikapcsolás mellett
•csak 2—3 ember szavazott és igy a tisztvi
selők az ellenállás folytatására kötelezfettek.
Izgatott pillanatok,
Amig a vármegyeház második emolotén
xa bizottsági tagok élőértekezletüket tartották,
azalatt az első emeleten lövő közgyűlési te
rem minden ajtajához 2—2 csendőr állott.
A megyeház bejárójánál meg a folyosókon
falragaszok hirdették, hogy csak megyebi-zotfsági tagoknak szabad a közgyűlési terembe
belépni, amelyet csak 10 óra előtt néhány
■perczczel nyitottak föl. Kevéssel 10 óra előtt
.Köcsön Lajos főispán titkárával, Márffy István
miniszteri segédfogalmazóval és Skultety István
xkir. ügyésszel, bevonult a közgyűlési terembe,
-ahol elfoglalta az elnöki széket. Tőle balról
titkára foglalt helyet. A közgyűlési terem
mellett levő kisteremben Szilágyi csendőrszá
zados állott több csendőrrel.
A közgyűlés megtartására kitűzött idő, 10
-óra csakhamar elérkezett, de a közgyűlési
teremben még egy bizottsági tag sem jelent
meg. Ezalatt a vármegyeház környéke is
'benépesedett és a folyosókon is többen vára
koztak, bár tudták, hogy a közgyűlési terembe
•csak bizottsági tagok juthatnak be.
Az idő mind telt és a bizottsági tagok
nem jelentkeztek.
A teremben levő főispán és kísérete nem
'tudta mire vélni a késedelem okát s már-már
arra gondoltak, hogy a bizottsági tagok általá
ban nem hajlandók a közgyűlésen részt venni.
Ez alatt folyt a tanácskozás az alispán
lakásában, amelyet valamivel féltizenegy
-elölt fejeztek be.
A közgyűlés.
Nagyjából ismerjük Turóczvánnegye gaz
dag levéltárának annaleseit. De oly méltóság
teljes, az önmegtagadással és higgadt nyu
godtsággal tündöklő közgyűlése még nőm volt
e vármegyének, mint a január 23-án megtar
tott közgyűlés. Amikor a kedélyek ország
szerte tombolva törnek utat. nálunk a moggondoltság és mérséklet uralkodott. A körül
mények okos mérlegelése, a nehéz helyzet,
mely nekünk osztályrészül jutott, a nemzeti
ségek kárörvendezése már megtanítottak
bennünket sok mindenre, amit az Alfölden
nem ismornek, a fővárosban is csak híréből
sejtik, hogy kell itt még olyan valaminek is
.lenni, ami a mérsékletet még akkor is meg
követeli, amikor az izgalom tetőpontján áll.
Nálunk az izgalom akkor volt teljes,
: amikor a raegyebizottsági tagok kész határo
zattal vonultak le a közgyűlési terembe. Csendiben, egy h»ng nélkül foglalták el helyeiket.
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Amikor az elhelyezkedés megtörtént,
Köcsön Lajos főispán, ki az elnöki székben
foglalt helyet, a bizottsági tagokat üdvözölve,
a vármegye közönségének a mai napra egybe
hívott rendkívüli közgyűlését megnyitottnak
nyilvánította.
Erre Beniczky Kálmán alispán, aki a fő
ispán jobb oldalán állva maradt, körülbelül
a következőket mondotta: Minthogy Turóczvármegye közönsége f. évi január hó 8 án
tartott közgyűlésén kimondotta, hogy az alkot
mány- és törvényellenes kormány által kinoveztetett főispánt cl nőm ismeri, én, mint a
vármegye alispánja, sem ismerem el Méltósá
godat Turóczvánnegye főispánjának. Ezért
ezen a közgyűlésen az elnöklés joga törvé
nyesen csak engem illethet meg és fölkérem
Méltóságodat, hogy az elnöki széket hagyja el.
— Erre hatalmas és szűnni nem akaró éljen
zés következett, amely Beniczky Kálmán al
ispánnak szólt.
A zaj lecsillapultával Köcsön Lajos főispán
kijelentette, hogy miután Őt (!) Felsége apos
toli királyunk Turóczvánnegye főispánjává
legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott;
továbbá, mert hivatalos esküjét itt e terem
ben törvényszerűen letette (Közbekiáltások,
nem hallottuk, zsivió.), ennélfogva a fennálló
:örvények értelmében a közgyűlésen való
elnöklés joga őt illeti meg, az elnöki szék
hez tehát ragaszkodik és azt át nem adja.
Különben sajnálja, hogy beigtalása alkalmá
val a bizottság tagjai mind nem voltak
jelen, mert már akkor meghallhatták volna,
hogy mint magyar ember, csakis hazánk fel
virágoztatására kíván a mai nehéz viszonyok
közepette is becsülettel dolgozni. (Zajongás,
melyet azonban az alispán leint). Beigtató
illésére senkit sem invitált meg külön, a bi
zottsági tagok mind egyforma meghívót kap
tak. Majd határozott és emelkedett hangon ki
jelentette, hogy a helyi viszonyokról senki
vel mással, mint a vármegye alispánjával,
nem tárgyalt. Hazafias lelkesedéssel fog mun
kájához, mely nem fog nehezére esni, mert
mint tisztviselő éveken át becsülettel és tisz
tességgel dolgozott, üldözte a korrupc/.iót
(Közbeszólás: itt nincs korrupezió! Főispán:
Azt tudom.) és erejét a vármegye javára kí
vánja szentelni. Minthogy pedig a vármegye
jegyzőit személyesen nem ismeri, felkéri ökot,
hogy a mai ülés jegyzőkönyvét vezessék.
Erre ismét Beniczky Kálmán alispán szó1. lt. föl és kijelentette, hogy miután a vár
megye közönsége tisztviselőinek megtiltotta,
hogy a törvénytelen kormán}' bizalmi emberénok, a főispánnak enged el mos kid, jenek, a
jegyzői kar sem fog engedelmeskedni és a
közgyűlés jegyzőkönyvét vezetni.
Köcsön Lajos főispán sajnálja, hogy ezt
a kényszerhelyzetet tere intették és amennyi
ben a jegyzői kar kötelességét teljesíteni nem
hajlandó, kénytelen förrényadfa jogánál fogva
Márffy István miniszteri segédfogalmazót, főispáni titkárt, Turóczvánnegye tb. főjegyzővé
(A főispán nyclvbotlásból tb. főispánt mon
dott, ami a komoly pillanatokban nagy de
rültséget költött, amit sietett is kiigazítani.)
kinevezni, aki nyomban le is tette az esküt.
A jegyzőkönyv hitelesítésével pedig Berecz
Gyula bizottsági tagot bízta meg.
E közben azonban Beniczky Kálmán alis
pán kijelentette, a maga és a bizottsági ta
gok nevében, hogy miután törvényes jogainak
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gyakorlásában (a kis teremre mutatva, ahol
a csendőrség állott) karhatalommal is meg
akadályoznák, távoznak a teremből. Mire a
főispán az ülést a tárgysorozat letárgyalása
nélkül bezárta, a bizottság tagjai pedig vala
mennyien, a Hymnus hangjai mellett, kalap
levéve, vonultak föl az alispáni helyiségekbe.
Es mindez méltóságteljes nyugalommal, min
den lárma vagy rendzavarás nélkül ment
végbe. Méltó volt ez az ellenállás a nomzeti
ügyhöz, méltó Turóczvánnegye intelligens
bizottsági tagjaihoz.
A második közgyűlés.
A bizottsági tagok az alispáni helyiségekbe
érve, állva hallgatták meg Beniczky Kálmán
alispán jelentését, amelynek egyedüli tárgya
volt a belügyminiszter megsemmisítő rende
leté. A bizottság egyhangúlag, nagy lelkese
déssel kimondotta, hogy már meghozott első
határozatához föltétlenül ragaszkodik, attól
nem tágít. Szintén egyhangúlag kimondották
azt is, hogy Köcsön Lajos főispán azon ira
tát, amelylyol a január hó 13-án megtartott
boiktató közgyűlésről fölvett jegyzőkönyvet
a vármegye közönségének megküldötte, egy
szerűen visszaküldik.
A bizottság tagjai ezután teljes csendben
szétoszlottak, lelkesen éljenezve az alispánt.
A közgyűlés után.
Amint a közgyűlési teremből a bizottsági
tagok kivonultak, a nagyterem ajtaját lezáriák és azt a csendőrség vette őrizet alá. A
bizottsági tagok pedig kisebb-nagyobb cso
portokban összeverődve, tárgyalták a nap,
izgalmas eseményeit; majd a Patscli féle ven
déglőben gyülekeztek, ahol még sokáig folyt
a beszélgetés, melynek tárgyát leginkább a
tisztviselők jövője képezte.
Majd elcsendesedett az élénk társalgás itt
is. A bizottsági tagok hazautaztak.
Az utcza pedig csendes volt egész nap.
Alig verődött össze 4—5 ember, ezek is csak
hamar szétmentek.
Estefelé pedig már csak az a pár csendőr
emlékeztetett a nap komolyságára, akik a
vármegyeháza körül czirkáltak. Pedig ezeket
is kár volt a metsző hidegben odaállítani,
mert semmi szükség sem volt reájuk. Az ide
összpontosítva volt 100 csendőr még a köz
gyűlés napján szétoszlott a szélrózsa minden
irányában.
Az a bizonyős sajtó orgánum.
Néhány lap, ha jól tudjuk, a „Pesti Hirlap“
inog a „Magyarország", azt irta, hogy a
turóc/.i uj íőispán mellé szegődött Androvics
tótprónai körorvos meg egy sajtó orgánum.
Az egyik bojárja a tót községeket, a másik
p< dig hasábszámra közli Köcsön beszédeit és
iparkodik szimpátiát kelteni mellelte.
Minthogy Köcsön Lajos főispán beszédét
mi közöltük, a közleményt magunkra vonat
koztatjuk. Do mi más szempontból fogjuk föl
a dolgot, mint a „Pesti Hírlap" meg a
„Magyarország". Mi azt tartjuk, hogy a vár
megye közönsége méltán megkövetelhette,
hogy ő is tudomást szerezzen a beszéd tar
talmáról, mely öt legközvetlonobbül érinti.
Amikor tehát Köcsön beszédét közöltük hír
lapírói kötelességünknek tettünk eleget. Hogy
ezzel szimpátiát vagy antipatiát keltettünk-e
az uj főispán mellett vagy ellene, azt nem
tudjuk. Nekünk nem volt czélunk sem az
egyik, sem a másik, mert mi nem szegődtünk
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___________________________
r -------------•önki szolgálatába. Mi hívek maradunk eddigi
álláspontunkhoz, amellyel a pártpolitikái ki
zártuk lapuuk hasábjairól! Mi a magyarság
nagy érdekeinek szolgálatában állottunk és
állunk ma is. Ezért a megye kormányzatá
ban beállott változás sem zavart még bennün
ket, amit bizonyíthat mindenki, aki lapunkat
elolvassa és elfogulatlanul Ítéli meg.
A r Magyarország*.

Ezeket a sorokat már megírtuk, amikor
kezeinkbe kerttlt a „Magyarország" pénteki
száma, mely újból a kedden megtartott rend
kívüli közgyűléssel foglalkozik. Itt a többi
között szerkesztőnkről az állítja, hogy amidőn
a bizottsági tagok kivonultak ö állva maradt,
mire Beniczky Kálmán oda szólt, hozzá: „Te,
ha magyar ember vagy, velünk jössz, külön
ben nem tartozol közénk". És ez igaz is.
Azt azonban a „Magyarország" tudósítója el
feledte lapjának megírni, hogy erre a fel
szólításra nem volt szükség, mert szerkesztőnk
nek pár pillanatnyi ottmaradását az okozta,
hogy az alatt a főispán, akinek közvetlen
közelébon ült ott, ahol más közgyűlések
alkalmával is Ülni szokott — hozzá beszélt
és a jegyzőkönyv hitelesítésére kérte föl.
Hogy meddig maradt szerkesztőnk a terem
ben, bizonyítja az a körülmény, hogy a
kivonuló bizottsági tagokat már az előszobá
ban ufólérte és velük együtt ment föl az
alispánhoz.
Persze, ha a „Magyarország" tudósítója
ezt is megírta volna, úgy nem lett volna
elég szenzácziós a közleménye.
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BUniszteri elismerés. A ftildmivelésűgyi
ro. kir. miniszter Junth Kálmán ny. főispái nak, tótprónai nagybirtokosnak igen szép
sikerrel, nagy költséggel és szakérlulommil
foganatosított kopárok erdősítéséért teljes,
elismerését és köszönetét fejezte ki és részére
elismerő oklevelet állított ki.

A ruttkal hangverseny és tánczestéiy.
A f. évi február hó 1-én este Rnttkán meg

tartandó hangverseny es tánczestéiy iránt
megnyilvánult érdeklődés most már bizonyossá
tetto annak úgy erkölcsi, mint anyagi sikerét.
A rendezőség nagy körültekintéssel mindent
megtett, hogy a hangverseny minden tekin
tetben kielégítse még a fokozott, igényeket is.
Kéri azonban a közönséget, hogy helyeiket
félkilonczig mindenesetre elfoglalják, mert a
hangverseny pont '/ s9 órakor megkezdődik
és a járás-kelés zavarólaghatna. Akik még
jegyekről nem gondoskodtak, azok jegyeik
kiváltása iránt Turóczszentmártonban febru ár
hó 1-én. esttlörtökőn ddlelőOjlO óráig, Butik,in
pedig ugyanazon nap délutáni 1 óráig intéz
kedjenek, mert azontúl jegyek, amennyiben
rendelkezésre fognak állani, csak este adat
nak ki a pénztárnál. A hangverseny műsora
különben a következő: 1. A táncz. Irta és
felolvassa.* Balogh Bertalan ur, a miskolczi
közművelődési egyesület főtitkára. ■>. Charles
Danela: Air Varié sur un Tliéme de Donizetti.
Előadják: Saager Irma k. a. zongorán és
Haviasz Ödön ur hegedűn.' 3. Schubert: A
kiváncsi; Kubinstein: Asra; Moyzes: Boldog
voltam ... Énekli: Moyzos Miklósnc úrnő,
zongorán kiséri: Moyzes Miklós ur. 4. Mozart :
34. sz, vonós-négyes (e -dur) Allegro-ma non
troppo, Andante con moto, Menuetto, Allegro
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vivace. Előadják; dr. Zámborszky László ur
(első hegedű), Kastner Ede ur (második he
gedű), Bicsovszky Károly ur (viola), Web*z
Gusztáv ur (gordonka). 6. Alex Dreyscbock :
L’inquiétude. Előadja: Flütscli István ur.
6. Kuruczj nóták. Tárogatón olöndja: Mar
tincsek Károly ur. zongorán kiséri Boldis
Dezső ur. 7. Kiss József: Gedővár asszonya.
Melodráma. Szavalja: Fischcr Arminné úrnő,
zongorán kiséri Boldis Dezső ur. 8, Az én
olső és utolsó fürdőzésem. Magánjelenet. Irta
és előadja : Párvy Endre ur.

Magyar isteni tisztelet, tót prédlkáozid.
A liptószentmiklósi állami iskolák tantestülete,
szivén hordva növendékeinek vallásos nevelé
sét, vasárnaponként templomba szokta vezetni
növendékeit, amely alkalommal a növendékek
egyik tanáruk vezetése mellett magyar szent
énokeket szoktak előadni. A plébános azon
bán csak mind tótul prédikált a tanulóknak,
daczára, hogy azok mind tudnak magyarul,
sőt többen vannak, akik tótul nem is tudnak.
Minthogy a tantestület kérése a magyar isteni
tiszteletek dolgában eredménytelen maradt,
a múlt vasárnap úgy segített magán a tan
testület, hogy amikor a papa tót prédikáczióba
belefogott növendékeit kivezette a templom
ból. Az ügy már a püspök elé került, akiről
feltételezik, hogy a liptószentmiklósi plébánost
utasítani fogja magyar beszédek tartására.
Halálozás. Sík Vilmos, egyidőben liptóvánnegyei kir. segédtanfolügyolő, majd a
ruttkai állami iskolának igazgatója, folyó évi
január hó 20-án 76 éves korában Liptószen*miklóson, ahol az, utóbbi években vissz: vonultán élt, csengésen elhunyt. Sik Vilmofnak nagy érdemei: voltak a felvidéki n é joktatásügy fellendítéséből!, különösen pedig
a ruftkai állami iskola felvirágozlafásában.
Az érdemes öreg Itaüférfiut ina egy boté
helyezték ölök nyugalomra nagy részvét
mellett. — Znióváialján a múlt héten temették
el Wagner Lipót kereskedőnek feleségét,
Wagner Lipólné úrnőt, ki hosszas szenvedés
után 52 éves kólában hunyt el. Temetésén
részt vett az egész város lakossága.
Szabadságolás, helyettesítés. A vallás
os közokt. m. kir. miniszter Körmendy
Gyuláné szül. Lcliotzky Anna turóczszentmárloni állami tanítónő iészére a folyó tanév
végéig terjedő szabadságot engedélyezett,
helyettesi! ésével pedig Michalovits Erzsi
okleveles tanítónőt bízta meg.
Műkedvelői előadás. A ruttkai műkedvelő
iparosítják f. évi február hó 3-án este a
Rund féle helyiség termeiben jótékonyczélu
műkedvelői előadást rendeznek. Szerepelni fog
a munkásdalárda, továbbá előadják „A 80-as
szám4* életképet. „A modern kereskedelem"
czimü bohózatot és „Az öngyilkos" ezimU víg
játékot. Az előadás kezdete esto 8 órakor.
Belépti dij személyenkint 80 fillér. Az elő
adás után táncz lesz.
Jutalmazás. A füldmivclésligyi m. kir.
miniszter Jelen János tótprónai erdőőr részére
az oltani erdősítések körül teljesített szolgá
lataiért 50 korona jutalomdijat engedélyezett.
Szélhámos Rnttkán. Az orosz zsidóuldözcs
folytán nyilvánult részvétet alaposan kihasz
nálta egy magát Kovalovszky, máskor
Grabowszkynak nevezett állítólag menekült
orosz, aki villamos szerelőnek adva ki magát,
különösen a szncziálista szervezetekre vetette
ki hálóját. A múlt napokban Kuttkán tűnt
föl a láthatáron, ahol csakhamar befurakodott

a nagyszámban levő szocziálisták közé, akik
nemcsak hogy segélyezték, de Csernyák József
magához is vette éjjeli szállásra. Ezt azzal
hálálta meg, hogy nevezettnek téli kabátját,
ogy egész öltönyét és több ruhaneműjét
magára öltvén, abban reggelre eltűnt. A meg
ejtett vizsgálat eddig megállapította, hogy
Kovalovszky a Felvidéken már ismert szél
hámos, aki a többi között Rózsahegyen is
szerepelt, sőt menekült zsidó tanítónak adta
ki magát, fölolvasásokat is tan ott és akit
lehetett, becsapott. Körözik, do eddig ered
ménytelenül.
Várótermet KIscseposónyneb. Levelezőnk,
valóban élénken említi azokat a szomorú
állapotokat, amelyek a kiscsepcsényi vasúti
megállóhelyen uralkodnak. Ennek a megálló
helynek forgalma az utolsó pár évben
annyira megnövekedőit, hogy az azt használóközönség méltán figyelmet érdemel. Levele
zőnk is uerteti azt a lavthaflan helyzetet,
amely szerint ott semmiféle hely sincs, ahol
az utasok meghúzódhatnának. Nincs ott váró
terein, de még csak vendéglő sem a közel
ben, ahol a hidegben, esőben, szélben érkező
utasok meghúzódhatnának. Pedig ezt az.
állomást messze fekvő községek lakói is
használják, akik nem számíthatják ki porezre
az állomásra való megérkezés idejét és igy
a vonat érkeztéig kénytelenek fedél nélküle,
ácsorogni. Részben az emberi érzés, részbont
a jelentékeny forgalom teszi elkerülhet lenné*,
hogy a kiscsepcsényi megállóhelyen megfelelő
váróterem emeltessék az utazók számára.
Reméljük, hogy a m. kir. államvasutak igaz
gatósága, ha az érdekeltek kéréssel fordulnak,
hozzá, méltányosan fog intézkedni.
Vonat összeütközés Szerdán éjjoll
Rnttkán egy tolató tehervonat neki ment
egy rakott kocsinak, amelyet darabokra zúzott.
Szerencsére emberéletben nem esett kár, sőt
hiég komolya 1)1) sérülés sem fordult elő*
Mulatság Stubnyafürdőn A stubnyaflirdői ifjúság f. évi február hó 10-én*
szombaton, a Lichtcnstein-félo vendéglő nagy
termében jótékonyczélu tánczvigalmat rendez
nek, melynek tiszta jövedelme a turóczvármegyei tüzkárosulfak javára fog fordittatni •
ezért feltllfizetéseket is szívesen fogadnak. A
tánczvigalmat este 8 órakor kezdik.

A cellulosegyár művezetőinek tánozmulatsága. Az idei farsangot a cellulosegyári
művezetők f. hó 20-án az állami iskolák
tornatermében tartott zártkörű tánczmulatsága nyitotta meg. A bál fényes sikere bő
jutalma lehet a rendezőség fáradhatatlan,
tevékenységének. A különben meglehetősen
kopott termet gyönyörűen feldíszítették fenyő
girlandokkal, zászlókkal és képekkel s igenügyesen volt készítve hófehér celluloseből
czigány emelvénye. 91/* órakor már szoron
gásig telve volt a nagyterem díszes közön
séggel, melynek soraiban ott láttuk társa
dalmunk több előkelőségét. Csakhamar kez
detét vette a táncz, mely a legjobb kedvben
reggeli 6 óráig tartott, A mulatság látogalotságát mutatja, hogy az I. négyest 60, a II ik
négyest pedig 54 pár tánczolla. Az egész
mulatságot a jókedvű fesztelenség tette
kuliiniisen kedélyessé, ami f/ileg a rendezők
érdeme, akik pihenés nélkül lánczoltatták a
hölgyeket, akiknek ezen buzgalmukkal egy
feledhetetlen estét, szereztek. Igen sikerűit
volt a II. négyes rendezése, amelynek utolsó
figurájába szőtt kolillion sok derültségre
adóit alkalmat. A szép erkölcsi sikerhez,
méltó volt az anyagi eredmény is.

F K L V 1 n É KI
Tánozmalatság. A turóczszcntmártoni
ifjúság 1906. évi február hó 10-én, a Domszálló nagytermében, a szegény gyermekek
felruházása javára, jótékonyczélu zárt kftrll
tánc/, vigalmat rendez. Kezdete pontban fél 9
órakor. Belépd jegyek á ra i: Családjegy
5 korona, személyjegy 2 korona.

HÍR
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KöSzöQctQyilváQitáS.

Az f o t l l s i O szí

Mindazok, kik a bennünket ért nagycsapás és pótolhatatlan veszteség alkalmából
.kimondhatatlan fájdalmunkban osztoznak és
a végtisztességen megjelenni szívesek voltak,
zsiradék vagy olaj és viz keverékének vegyülékét fogadják ez utón hálás köszönetünket.
jelenti. Ha azonban a tej és tejfel szolgál keverékül,
Znióváralja, 1906. január hó 28.
akkor ez a vegyülék a vajzsir-emulsió. A SCOTTW agner család.

féle emulgálási eljárás szerint a csukamájolaj ilyen
Magyar Isteni tisztelet Sedivv László
nyitrai ev. rét. lelkész, kinek remek szónoki emulsió alakjában kerül forgalomba, ezáltal ép oly
beszédei már ismeretesek közönségünk előtt, könnyen bevehető és emészthető mint a tej, mely
f. évi február hó 4-én délelőtt. Turóczszont- nek tápláló és gyógyító hatását nagy mértékben
növeli.
inárt,ónban, délután pedig Ruttkán az állatni
A S C O T T -fé le E M U L S I Ó valódiságának
iskolák egyik termében fog isteni tiszteletet
tartani. Ezeken az isteni tiszteleteken más jele a „hátán nagy csukahalat vivő halász" védjegy.
Kapható minden gyógyszertárban.
vallásunk is szívesen látott vendégek.
Ezen lapra való hivatkozásnál és 75 f i l l é r
Panasz a posta ellen. Panaszos levelet
l e v é l b é l y e g beküldése ellenében
kaptunk az ivankófalvi- postahivatal eljárása
mintaüveggel b é r m e n t v e szolgál:
•ellen. Azt panaszolják, hogy az ottani posta
Dr. BUDAI EMIL,
ikiadó kezdésére a pozsonyi postaigazgatóság
„Városi gyógyszertár"
BUDAPEST, IV., Váczi-utcza 34/50.
ia levelek kézbesítésére újabb rendet hozott
Egy eredeti üveg á r a : 2 K. 50 f.
tbe, amely hosszabb és költségesebb is, mint
wolt a régi rendszer. Ez ellen a községek
5 borona ős több napikereset
'.már óvást is emeltek, de a postaigazgatóság
Házi munka kötőgép-társaság.
<még nem válaszolt a panaszokra. Állítólag a
Kerestetnek mindkét nembeli
posta kiadó csupán az erre felfogadott kül*
egyének gépünkön való kötésre.
Egyszerű és gyors munka egész
<dönczczel kézbesitteti a leveleket, persze az
éven otthon végezhető. Nem kell
-érkezés után másnap és nem engedi, hogy
előkészültség. — Távolság nem
határoz,
a
munkát mi adjuk el.
.azt a czimzet.t a maga emberével még aznap
Házimunka kötőgép-társaság
-elvihesse. Furcsa állapot!
vívó ÓS atlétikai klnb. Persze nőin T b o S . H. W l j i t t l i c k ? S T á r s a
Budapest, IV., Havas-utcza 3—194.
'Turóczban, mert itt már van mindenféle
Prag, Petersplatz 7—194.
•♦egyesületünk, de egyik som működik az álta
lános társadalmi élet pangása miatt. Zsolnán
.azonban megalakult és tegnap tartották meg
•első nyilvános v í v ó versenyüket, amelyen a
%özönség is részt, veit. A klub a víváson
részvényeseinek 1906. évi fe b ru á r hó 11-én délelőtt 9 órakor
kívül a tornázást és kirándulások rendezését
az intézet helyiségében tartan d ó
i s programmjába vette.
M
tr
r
Antidol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ide
g e s fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell
bevenni, nehány csepp a tenyéren eldörzsölve
használati utasítás szerint belélcgezve. azonTárgysorozat:
í-n&t megszünteti a bajt. Sok ezer ember liasz1. Az igazgatóság és a felügyelő bizottság jelentésének, valamint a mérleg elöterjesainálji s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze tése és a felmentés megadása.
2. Határozathozatal a tiszta nyereség felosztása iránt.
'isméiőseit: hogy basznál-e már az Antidol-t,
3. Az intézet felszámolására, illetve annak a magyar általános hitelbank által alapítandó
.-ameiy nagyszerű hatásáért arany eremmel
lett kitüntetve. Egy Uvegecske ára 1 korona uj bankkal való egyesülésére vonatkozó igazgatósági indítvány tárgyalása.
4. Az előző pontban foglalt indítvány elfogadása esetén öttagú felszámoló bizottság
.20 fillér és 35-ször mulaszthatja el velő fej- választása.
’fájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész
MEGJEGYZÉS. A múlt heti számban közzétett „Meghívás" ezennel hatályon kívül helyeztetik.
urnái Körmöczbányán.
Az igazgatóság.

M eghívás.

A Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet

M I M I REN DES ÉVI RDKüllLESERE.

Rüttkai takarék

bitgliptgzet r.-t. Rúttka.

Meghívó.

M e g h ív ó

Á Turóczi Gazdasági Takarékpénztár részv. társ.

a ruttkai takarék és hitelintézet részvénytársaság

Znióaáralján, !9GG-ik évi február bő 11-én
d. u. Z ÉraSür az intézet helyiségében tartja

1906. évi fe b ru á r hó 11-én délután 2 órakor,
az intézet helyiségében m egtartandó <s«

M l ÉVI RENDES ÉRMÉSÉRE.
T á rg y so ro z a t:
1. Igazgatósági jelentés.
2. A felügyelő-bizottság jelentése az évi számadások és mérleg
megvizsgálásáról.
3. Határozathozatal a fentemlitett jelentésekről, valamint a fel
mentvény megadása az igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére.
4. 2 rendes és 2 igazgatósági póttag választása.
5. 3 rendes és 2 felügyelő-bizottsági póttag választása.
6. Netáni indítványok az alapszabályok értelmében.
Az igazgatóság.
•Megjegyzés. Ha az alapszabályok 60. §-a értelmében egybehívott közgyűlés
határozatképes nem volna, uj közgyűlés minden további meghívás nélkül
folyó évi február hó 18-án fog megtartatni. Alapszabályaink 59. §-a értel
mében felszólalás és szavazás jogával csak azon részvényes bír, ki részvé
nyeit 3 nappal a közgyűlés előtt az intézetnél letette.

melyre a t. részvényesek tisztelettel meghiuatnaii.
N a p ire n d :
1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelenlés és az 1905. évi
zárszámadások bemutatása.
2. Határozathozatal a tiszta nyereség felosztása iránt.
3. Indítványok.

Az igazgatóság.

Építőknek, vállalkozóknak
rendkívül kgdy$zö alkaíorg!
H arm adárban eladja, szinte uj állapotban, czementmozaikkövek, csinytéglák, járdakövek előállítására való kézi sajtó
ját, fedélcserépverő gépeit, cső, lépcsőfok, vályú, sírkő stft.
■féle form áit
Br ZÓHV1 3. HflLMflíi, Turáczszentmártonbra.

F F. L v I I) !■ K I HIT? A n ó
Turóczvármegye, mossócz-zniói
járás főszolgabirája.

221. sz.

* SPITZER MÓR
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Pályázati hirdetmény.

férfi-szabó
T ú r ó c z S « i) tn } á r to i) .
Van szerencsém a n. é. közönség
tudomására hozni, hogy londoni be
vásárlási utamról hazaérkeztem.
Londonban alkalmam volt c leg
újabb divatokat tanulm ányozni s

Sí
d is választékban vásárolni.
Midőn a t. közönséget szöveteim
megtekintése, e meghívom, vagyok
teljes tisztelettel

S p i t z e r M ó r , ftríi-siahó
T ú ró c z S z íO tn já rto o -

li m nagy
iniséi!
m
p
e
l
Választóiban J f f

Az üresedésben levő felsőstubnyai (1 uróczmegye) körorvosi állásra Felsőstubnya szék
hellyel, ezennel pályázatot hirdetek s felhí
vom a pályázni kívánókat, hogy az 1883.
évi I. t.-cz. 9. §-a, illetve az 1876. évi XIV.
t.-cz. 143. §-ban körülírt képességüket igazoló
okmányokkal felszerelt kérvényeiket hozzám
folyó évi február hó 25-ig beterjesszék.
A körorvos javadalmazása az összes
érdekelt (Felsőstubnya, Alsóstubnya, Szklenó,
Alsóturcsek, Felsőturcsek, Stubnyafiirdő és
Csremosnó) községektől évi 1200 korona
fizetés, s ezenfelül Felsőstubnya község az
orvost lakással latja el. A községek a hiva
talos utazásokhoz a fuvart természetben
szolgáltatják.
Látogatási dijak a vagyonnal bíró bete
gektől minden látogatás után nappal 1 korona,
éjjel 2 korona, e mellett azonban tartozik
a körorvos a vagyontalan betegeket ingyen
gyógykezelni.
Megkivántatik, hogy a megválasztandó
körorvos a német nyelvben és a trachoma
kezelésben is jártasságai bírjon. A trachoma
kezelésben való jártasság okmányilag lesz
igazolandó, minek alapján a megválasztandó
körorvos részére trachomakezelési jutalom
és fuvarátalány engedélyezése iránt a belügyi
kormányhoz felierjesztés fog intéztetni, ami
tekintettel arra, hogy ily jutalom itt már két
orvosi körben engedélyezve lett, csaknem
bizonyos, hogy itt is meg fog adatni.
Stubnyaftirdőn, 1906. jannuár 22.
Zorkóczy T ivadar

1 * ,. olcsó áraHcn csa|ls

főszolgabíró.

10,000 motáp

1Hkitüntetés.

a legtelje
sebb meg
elégedésre
szállítva.

6 állami érem.

m o to rg y á r
(ezelőtt Hitte) fióktelepe:

ŐEL.LÉRT l áMÁCZ é s TÁRSA
Telefon 12-91.
Benzinmotórok, légszeszmotórok, nyersolajmolórok,.
szesz- (spiritusz) motórok, aczetylemnotórok. i .enzinlokomobilok cséplésre.

Szivógáz igenerátoros - motórok a legmodernebb és
legtökéletesebb, beigazoltak a legolcsóbb üzemet
nvujtó erőgépek.
£
A
^ •’
világszerte elismeiten a legkitünöbb gyártmány. Kipró
bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból
a legszolidabban és a legpontosabban készítve.
Ü Sok évi használat titán sem szorul reparatúrókra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése
egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
& Vő ? a \ m f Á« a V üzemben megtekinthetők
'J J * í W(\l
számtalan iparvállalatban
és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
gyárakban, famegmunkálásnál, íaapritásnál, vizemelő
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák
ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes iizemberendezések imalmok, gazdasági üze
mek, körlőinü-szerkezetek stb.) szakszerű szállítása.
Felvilágosítások, költségtervezetek készséggel adatnak.

M
esszem
enőjátáliás! ífódvezíi fizetési feitsteieh!

K L E I N SZ. üivaíáruhnzában
Turóczszentmártonban kaphatók.
0»9>C Ö
Védjegy:

,,Horgonyt*

k Limment. Capsici corap.,
a Horgony-Pain-Expeller pótléka
egy rógjúnak bizonyult háziszer, mely
már több mint 36 év óta legjobb fájdalomcsilla jiító szemek bizonyult köszvénynél,
csúznál és meghűléseknél bedörzeőléskóppen használva. "7,
Figyelm eztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
csak olyan üveget fogadjunk el, a moly a
,,Horgony" védjegygyei as a Richter ozógjegvzéssel ellátott dobozba van osomagolm
Ára üvogckben
fillér,
kor.
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főraktár: Török
i ó z 3 e f gyógyszerésznél, B u d a p e ste n .
u
H ichíer gyógyszertára
^
az „Arany oroszláulioz**, Prágában.
Elisabothatrawc Bnbu. Mindennapi wétkflldÍB.
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Kapható 0 A Z D 1 K J Á_N 0 S gyógys,d tá rá b a n
Körmöczbányán ésSCHÖNAICH VIKTOR gyógy
szertárában Znióváralján.
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F ran czía és m agyar p e z s g ő k !
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Vino d’Asti spumanlc Marícll,

jYiofiKdt, Czufea lurozkr ftljoyal Cegttac

cc>
p-o.

SCHWARCZ KÁLMÁN
\i

fűszer- és
Fontos kiszolgálás!

kapható.
Jutányos árak!

Az Aradi és Csanádi Egyesült V asutak czem ent- D A D T Í ANTI r 7 í ? M T N T t f T me|y a Magyar Mérnök és Építész Egylet
gyára Guralionczon száliit lassan vagy gyorsan kötő í U[\ 1 L m iU 'C n L lu L l' í Íj 1 , által megszabott normáliákat 70—80%-kal
felülmúlja. Továbbá elad saját rendszere szerint készült SZABADALMAZOTT HORNYOLT CZEMENT-TE'Í ŐCSERÉP G Y Á R T Ó
GÉPEKET, melyekkel tetőcserép-szükségletét fakereskedők, vállalkozók, gazdálkodók házilag állíthatják elő. — A készítés pár nap alatt
-------------- megtanulható, a gépek hordozhatók, a cserepek szabályosak, könnyűek, jól fednek és nagy szilárdságuak. -----------------

t e

rjjwh az elrántott gyomrot2—5 óra
Üél¥ÍL alatt teljesen rc-nűbekozza.

Használata valódi áldás gyomorbajo
soknak és székszorulásbnn szenvedők
nek. Csodálatos g y ógyerejót az igtnándi viz rndium -tartalm ának köszöni, amely tudományos alapon egyedül
ezen forrásban lett felfedezve, miért is bevásárlásnál össze ne tévesztendő a közönséges keserüvizekkel. —
FöszétkUldés a forrástulajdonos: Sotm iidlliaiier L ajos gyógyszerésznél Komáromban. — Kapható TOPEIWJZER
8ÁXD0R g y ó gyszcrlárában kis üveg 3ü fillér, nagy üveg 50 fillér. Az egyedüli természetes keserüviz, amely
kis üvegben is kapható.
Kiadótulajdonos: MUSivÓCZI FKRKNCZNÉ.

Magyar Nyomda Tijróczszcnttiiáríon.

