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A m érsékelt nem zetiségi 
politika zátonyon.

Tetszetős frazeológiával haran
goztak be annak a mozgalomnak, 
amelynek célja a mai szélsőséges, 
gyűlöletre keltő és magyart gyalázó 
nemzetiségi elemeknek olyan módon 
való ellensúlyozása lett volna, hogy 
egy, úgy hangjával, mint fegyvereivel 
kevésbbé ellenszenves párt alakuljon, 
amely mérsékelt hangon ugyan, de 
ugyanazt követelje mégis, amit a 
véresszáj uak állandóan hangoztatnak.

A mozgalom terjedt. Terjedt a 
nemzetiségiek között, azzal a hátsó- 
gondolattal, hogy az azt terjesztők 
majd kevesebb ellenállást fognak 
tapasztalni a magyar pártok részéről, 
ha majd valamelyes alakban érvé
nyesülésre törekednének.

És hódított a magyar pártok kö
zött is, mert ebben láttak biztosítékot 
arra nézve legalább, hogy a nemze
tiségi politika valamelyes, elszenved
hető mederbe vonul.

Mi is azok közé állottunk, akik 
rokonszenvvel fogadtuk az eszmét, 
rokonszenvvel azért, mert föltételez
tük, hogy ki fog küszöbölni minden 
Ízetlenséget, durvaságot és minden 
alattomos denunciálást, amit eddig 
oly sokszor a felszínen láttunk.

Ismételjük, rokonszenveztünk a 
mozgalommal, nem azért, mintha 
annak belső tartalmával egyetér
tettünk volna, hanem azért, mert 
legalább külső alakjában akart vál
toztatni annyit, hogy a vele \ aló tár
gyalás eddigi merevségét ezután 
megszüntetni reméltük. Elvégre is a 
kölcsönös megértés elve volt az, • 

amely álláspontunkat meghatározta, j 
mert tudtuk, hogy merevséggel, fe- i

szültséggel és tartózkodással a meg
értés felé való közeledésnek már az 
első lépései is lehetet lenné tétetnek.

A múlt ciklus fényes bizonyítéka 
volt annak, hogy egyébként tö rv én y es  
keretekben mozgó kérdések körül is 
éles harcok támadtak, csak azért, 
mert a tárgyat kezelők nem tárgyi
lagossággal, hanem fékevesztett indu
latossággal beszéltek róla.

Ahol az az indulatság már ennyi 
keserű gyümölcsöt termesztett, lehet-e 
csodálkozni a fölött, hogy a közvé
lemény bangos rokonszenvvel kísérte 
azt a munkát, amely a durvaság, 
ízetlenség és az indulatosság helyébe 
a türelmes, komoly, mérsékelt tudást 
helyezi.

Az igy megváltozott külszín által 
okozott meglepetés elterelte a nagy
közönség figyelmét a dolgok lénye
gétől, attól hogy a más szinre 
festett cégér mögött milyen portékát 
fognak majd árulni tulajdonképpen?

És mi azok közé a kevesek közé 
tartozunk, akiknek figyelme az álta
lános meglepődés közepette és a 
megalakulófélben levő párt belső ér
téke felé fordult, keresvén a válto
zást ott is, ahol célok, törekvések, 
elvek vannak elraktározva.

Be ugyan nem láthattuk akkor, 
de már is kijelentettük, hogy a mér
sékelt nnmzetiségi párt iránti jobb 
véleményünk csak akkor lesz teljes, 
ha az egész nemzetiségi politizálás 
árját törvényes mederbe terelik, ha 
a párt a fenálló törvényes jogrend 
keretébe illeszkedni képes és végül, 
ha tagjai a magyar állampolgár min
den kötelezettségével felruházottan a 
magyar állam boldogulására törek
szenek és legvégül, ha üldözőbe 
veszik maguk azokat az elemeket,

akik ma a külföld politikai ágensei 
gyanánt ismertek és akik boldogulá
sukat abban a munkában keresik, 
amit a külföldi politikai irodák az 
országunkkal szemben elkövetett me
rényletek durvasága szerint mérle
gelnek és fizetnek is meg.

Ennek a felfognsnak adott kifeje
zést Tisza gróf legutóbbi politikai 
beszédében is. Csakhogy ő tovább 
megy. Éles szemét nem kápráztatja 
el a felszin tetszetős burka, sőt még 
a szebbik oldalukkal fölfelé elraktá
rozott portéka sem téveszti meg, 
mert kijelenti, hogy neki a mérsékelt 
nemzetiségi párt éppen olyan kevéssé 
kell, mint az előbbiek, amelyek egyéb
ként ugyanazokból az elemekből, 
ugyanazokból az emberekből ala
kultak.

Miért?
„Mert — úgymond — ha egy párt 

nemzetiségi alapon alakul, az máris 
nem lehet mérsékelt."

Nem elég tehát lemondani a durva, 
kíméletlen, indulatos harcmódról, mely 
a mozgalmat már külső megjelené
sében is ellenszenvessé teszi, nem 
elég a követeléseknek olyan meg
szövegezése sem, amelyek szükebb ér
telmezésben a magyar pártok felé, 
bővebb és többet mondó értelmezés
ben meg a népnek lennének címezve, 
sőt akkor nem elég az egész moz
galomnak a törvény legszigorúbb kor
látái közé való szorítása sem. Minden 
nem elég kellék arra, hogy ez a párt 
a magyar országgyűlésen politikai 
pártnak tekintessék, vagy akármilyen 
jogosultsággal is birjon, ha faji, nem
zetiségi alapon helyez kedve mégis 
állandó fenyegetője akar lenni annak 
a sok keserűségnek, amit már e téren 
különben is siuylünk.

Szelvényeket
d í j m e n t e s e n  b e v á l t u n k  

és sorsjegyeket, valamint sorsolás 
alá eső értékpapírokat készséggel, 
díjmentesen nyilvántartunk és azok 

húzásait ellenőrizzük.

Betéteket 4°|o-hal
kamatoztatunk és azokat kívánatra bármikor 
f e l m o n d á s  n é l k ü l  visszafizetjük.

Porosz szalon és ipari szén
l e g o l c s ó b b  b e s z e r z é s i  
f o r r á s a ,  v a ^ f f o n o n k é n t .
4z 1 Magyar Ált. Biztosító Társa- 
ság főügynöksége, elfogad biztosí
tásokat, tűzkár, betörés és jégverés 
ellen, valamint életbiztosításokat.

H ite lezü n k  váltóra és folyószámlán. 
Értékpapírokat s külföldi pénznemeket
veszünk és eladunk a mindenkori napi árfolyamon.

Turóczmegyei Takarékpénztár Részvénytársaság Turóczszentmárton (a községházában).



2 F E L V I D É K I  H I B Á D

Mi történjék tehát?
„Az igazi, hivatott vezérek ke

ressék fel a magyar közélet vezéreit, 
oszlassák el a nézeteltéréseket és 
egész súlyúkkal álljanak arra az 
álláspontra, hogy nemzeti sérelmek 
nincsenek. A nemzetiségieknek párt
különbség a nélkül sé magyar pár
tokba kell beleolvadniok. Minden 
más nem egyéb félrendszabálynál. 
Nyújtsanak egész baráti jobbot, hátsó 
gondolat nélkül és meggyőződése, 
hogy akkor tör ki a magyar nemzet
ből is a barátság, a liberalizmus és 
a jogtisztelet ősforrása. Az a munka, 
amely előtt most állunk, azt kívánja, 
hogy ne keressék ami szétválaszt, 
hanem ami összehoz.*

Úgy legyen 1 — ár.

Sootns Vlator hírhedt magyarfald müvét 
cseh nyelvre fordították és kiadták. Ebből az 
alkalomból a közben „Slovensky Denník"-ké 
▼edlett „Slov. T^2d.* előleges ismertetőt kö
zöl, melynek mindjárt a legelső soraiban idézi 
Scotusnak egy állítólag elmondott jelmondatát, 
mellyel a tótok kilátásainak egyedüli feltéte
léül a szervezés munkájának „megkezdését, 
megalapozását" állítja* föl. íme : „Mihelyt ti 
tótok végeztek a községenkénti szervezés 
nehéz munkájának első lépéseivel és azt 
férfitől-férfiig, asszonytól-asszonyig, házról- 
házra végrehajtani megpróbáljátok, akkor 
rögtön számolni kezdenek veletek a magas 
politikusok és jövőtöknek erős alapja lesz", 
így Scotus. Azt ajánlja tehát, hogy szervez
kedjenek. Kezdjék a szervezkedést az egyes 
férfinál, asszonynál, háznál, lassan-lassan men

jenek át a falu organizálására stb., holott 
mint informátornak, aki — amint mondják — 
keresztül-kasul járta a Felvidéket, személyes 
tapasztalatai nyomán is tudnia kellett volna, 
hogy evvel a tanáccsal már ő lekésett. A 
tót szélsőséges elemek szervezkedése még 
arra az időre esik, araikor Scotus valószínű
leg még olvasni sem tudott s tudnia kellett 
volna, ha újságot olvas, azok hasábjaiból is, 
hogy a tótoknak olyan kiterjedt és erős 
szervezetük van, hogy az a központból kapott 
minden impulzusra egyöntetűen működni ké
pes. És igy fest Scotus minden képe, amit 
viszonyainkról fölvett.

Az általános, egyenlő, titkos, 
községenkénti választói jog ellen.

Vármegyénk közönségének a képviselő
házhoz e tárgyban intézett felirata mindenütt, 
ahol mérlegelni tudják e nagy kérdés kord
erejét, meleg rokonszenvre talál.

Legutóbb szomszéd laptársunk, a „Liptó“, 
foglalkozott e felirattal, leközölvén azt első 
helyén egész terjedelmében s ahhoz a hatá
rozathoz a következő érdekes megjegyzése
ket fűzi.

„így hangzik Turócz vármegye közönsé
gének felirata az általános, titkos választói 
jog ellen. Ezen feliratot átkUldik a többi 
törvényhatóságnak is. Reméljük, hogy Liptó 
vármegye közönsége is pártolni fogja e fel
iratot, sorakozván ama lelkes férfiak táborá
hoz, kik Tisza István és Andrássy Gyula 
vezetése alatt a választói reformot magyar 
nemzeti szellemben óhajtják megalkotni. Nehéz 
időket élünk és évek óta abban a csalóka 
tudatban ringatózunk egy-egy uj esemény 
bekövetkezésénél, hogy ime itt a hajnalhasa
dás, a helyzet teljes szanálása. Pedig dehogy 
is az. Uj komplikációk, uj zavarok tolakod

T Á R C A .

A HALÁL ÉVADJA.
Irta: Hemals Feliczia. Fordította: Radó Antal.

A falevél csak egy évszakba’ sárgul, 
Virágot egyszer fii a szél az ágrul,
A csillag egy évszakba hulldogál —
De minden évszak a tied, Halál!

A nap dolognak van csak szánva s gondnak, 
Az esték vig családi körbe vonnak,
Az éjnek adománya pihenés —
Hatalmas Úr, te mindegyikben élsz!
És megvan ideje a röpke dalnak, 
Lakmározásnak, gyöngyöző italnak;
Majd köny vagyon soron s keserű gyász — 
De éles két szemed mindég vigyáz.

Az ifjúság 8 a bimbó úgy mosolyoghat, 
Hogy azt hihetnök, bájuk nem foszolhat: 
Mindegy: a mosolyunk nem hat terád — 
Te be nem várod az érés korát 1

A falevél csak egy évszakba! sárgul, 
Virágot egyszer fú  a szél az ágrul,
A csillag egy évszakba! hulldogál —
De minden évszak a tied, Halál!

A fecske, hogy mikor kel vándorútra, 
Mikor enyész a hold, mindenki tudja; 
Tudjuk mi korban szökiil a kalász,
De sohse tudjuk, ránk mikor találsz.

Akkor, midőn a tavasz illatárja 
Élesztve leng a nyugvó ibolyára ?
Avagy ha lábunk holt nárciszt tipor ?
Ö egy évszakba! hal. mi bármikor!

Ott vagy, hol orkán bőgve küzd az ár;
S hol édes dallam cseng a légen által 
Ha békés otthonunkba' heverünk,
S világi zajban is — ott vagy velünk!

Ott vagy, hol ernyős-sátru hüs berekbe 
Barát baráttal társalog szeretve,
S hol szól a kürt, hol ellent ellen ül 
S a vas sok büszke főt a sírba küld.

A falevél csak egy évszakba’ sárgul, 
Virágot egyszer fú a szél az ágrul,
A csillag egy évszakba hulldogál —
De minden évszak a tied, Halál!

A gyöngyről.
A gyöngy tudvalevőleg bizonyos kagyló

fajokban képződik, még pedig valószínűleg 
úgy, hogy a kagyló valamiképp megsérül 
vagy valami idegen tárgy szorul teknői közé. 
melyet aztán apránként finom mészréteg vesz 
körül. Olyan formán, mint mikor meszes 
vizbe valami tárgyat állítunk, pl. a margit
szigeti melegforrás vizébe, — ezt. is idomulva 
mészkéreg vonja be, Több hazai fürdőnknél 
szintén tapasztaljuk ezt a jelenséget, hol apró 
kosarakat s egyébb tárgyakat szoktak a

0

j nak előtérbe és ezt a szegény nemzetet ide. 
oda ráncigálják, felhívják ítélkezésre — 
döntsön — és kidöntetik vele saját létének 
legerősebb támasztékait.

Most általános, titkos választói jogot 
akarnak a nyakába varrni. De a józan nem
zeti érzület lelkes férfiak erejével önvéde
lemre kelt, hogy ezt az államot, a szertezüllés 
veszedelmétől megmentse. Többször ismétel
tük e helyen, hogy a magyar politikai kérdés 
két részre bomlik. Az egyik a kérdés lényegi 
része, a másik rész pedig a kérdés szerepe 
a nemzetegység megóvásában. E két rész 
nem egyenértékű, mert hazánkban a prob- 
lomák lényegét szükséges, mert célszerű alá
rendelnünk a másik résznek. Nehéz és 
bonyolult az egységes nemzeti jellegű állam 
fentartásának munkája, melynek legfőbb aka
dályát a nemzetiségi túlzó törekvések alko,- 
ják, melyek gyakorta az államon kívül eső 
súlypontok felé törekednek és e törekvésük 
alapmotívuma az, hogy a történetileg alakult 
államot negligálva a nyelvrokonság alapján 
egyesített államalakulás után vágyódnak és 
igy az egységes nemzeti állam szétbontására 
törnek, ügy a nagyszláv, mint az ennek te
rületén belül levő kisebb törzsrokonsági moz
galmak ez alapon fejlődtek ki. A magyar 
állam úgy a nagyszláv, mint a kis szláv 
kérdésben erősen érdekelt fél, éppen azért 
minden téren és minden tekintetben e moz
galmakkal szemben védekeznie kell, hogy 
állami céljainak mogfololjon és kötelességeit 
megtegye, mert mihelyt e törekvések erőhöz 
jutnak, az állami alakulás első főfeltétele a 
belső összefüggés meglazul. Ilyen államok 
azonban nem teljesíthetik azon elsőrendű 
kötelességeiket, melyek az államban szüksé
ges bátorság és biztonság megerősítésére 
szolgálnak. A külföldre irányuló szláv szoli
daritási, nyelvrokonsági és egyéb törekvések 
veszélyeztetik az állam polgárainak érdekeit,

vizbe rakni, hogy azok mésszé váljanak, 
illetőleg mészrétegekkel boritódjanak be.

Csakhogy a kagylóból (a folyamainkban 
is élő efféle állatot „békateknyő“-nek hívják) 
— kiváló mész egészen más, amennyiben 
gyönyörű szinjátéka van s ezért olyan becses.

A gyöngytermő kagylók legnagyobb része 
a melegebb tengerekben él. Leggazdagabb 
telepük a Persa-öböl, hol vagy 30 ezer em
ber foglalkozik halászatukkal s a további 
kezeléssel.

A halászat bevégeztével a bárkák vissza
térnek a parthoz, hol a tulajdonképpeni 
gyöngykeresés veszi kezdetét. Minden egyes 
kagylót felfesziteni és átvizsgálni lassú munka 
lenne, azért az egész zsákmányt kisebb göd
rökbe teszik, hogy a kagylók a vízhiány miatt 
elvesszenek. Ila az állatt megszűnt élni, a 
két. teknő magától szétnyílik. A további eljá
rás nagyon egyszerű; az egyes kagylókból 
kiszedik az állatot s gondosan megvizsgálják 
nem rejt-e magában gyöngyöt. Az összegyűj
tött gyöngyöket több, fokozatosan ritkább 
szitán kirázzák s igy az osztályozás általáno
san elfogadott nagyságíokozatok szerint 
hamar megtörténik.

Ékszerül, nevezetesen felfűzve, csak a 
legnagyobbakat és a középnagyságúnkat hasz
nálják ; a kicsinyeket súly szerint adják el.

A gyöngy kagylótelepek éppen úgy mint 
az ^osztrigatelepek nagyon sokat szenvedtek 
a rendszertelen halászai következtében.
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megbontják a nemzetet, mely azt betölti, 
tehát az állam őrködjék a nemzetnek bizton
sága felett, ófja meg nemcsak anyagi és 
szellemi, hanem lelki javait is, nemcsak 
vagyonát, hanem hazaszeretetét is és ezt 
annál inkább kell cselekednie, annál nagyobb 
felelősséggel kell e nehéz kötelességeinek 
megfelelnie, minél nagyobb szabadságot, 
minél szélesebb terjedelmű jogokat biztosit a 
nemzet minden egyes tagjának nemzetiségi 
és egyéb különbségűk nélkül. Az állam e 
működésének két párhuzamosan fejlesztendő 
módja van. Az egyik, hogy az államhatalom 
magyar szellemben szervezkedik és erősödik, 
a másik, a magyar nemzeti élet erőteljesebb 
fejlesztése, melynek alapfeltétele az egyén és 
a társadalomnak felvilágosítása és tanítása, 
mert hiszen a legegészségesebb, legerősebb 
és legcélszerűbb akadályra a népnek érzel
meiben és véleményeiben akadhatnak azon 
nemzetbontó törekvések, melyekkel a nem
zetiségek nevében némely irányzatok fellép
nek. Ismerjük meg nemzeti viszonyainkat 
igazságos és tudományos megvilágításban, 
mert J munkánk csak akkor mutathat te 
eredményt, ha benne rendszer, a nemzet tör
ténetéből leszűrt rendszer uralkodik. Ezt 
pedig csak úgy érhetjük el, ha a politikai 
kérdések nemzeti jelentőségét nemcsak az 
államférfiak, kormányosok és politikusok, 
hanem a nemzt t minden tagja ismeri és 
mindenki beleilleszkedik a társadalmi munka 
azon rendszerébe, melyet a nemzet történeti 
múltja megkövetel. A helyes nemzeti politika 
a társadalom szervezésében és tanításában 
gyökerezik. Éppen azért a nemzet saját maga 
ellen vétkezik, ha a közérzelem és közvéle
mény kialakításában a vezető munkarészt 
magára nem vállalja, vagy ha e munkát egy
általában elmulasztja kezébe ragadni, mert e 
mulasztás káros következményei, mint. egy 
hézagos államfentartási politika kellemetlen

Koudacsinál 1795 előtt a gyöngykagyló 
telepek több mint három millió forintot jöve
delmeztek Hollandiának s bár Kondacsi még 
jelenleg is egyike a legnépesebb telepeknek, 
jövedelme már jelentékenyen alább szállt.

A panamai margarétái és cubaguai telepek 
úgyszólván egészen tönkrementek, Spanyol- 
ország, Ferdinánd, V. Károly és II. Fülöp 
idejében több milliót érő gyöngyöt kapott 
amerikai gyarmataiból, hol a gyöngyhalászat 
gazdag városokat teremtett. Cartagenaban 
(Spanyolország) hajdan több utca kizárólag 
gyöngykereskedésből állott.

Második Fülöp spanyol király Panamából 
ogy 14,000 aranyra becsült gyöngyöt kapott. 
Második Rudolf koronájának főékességét is 
egy világhírű gyöngy képezte, melyet később 
X. Leó pápa 88,000 tallérért vett meg. A 
▼olt angolkeletindiai társaság tulajdonában 
egy több láb bosszú gyöngyfüzér van, mely
nek minden egyes szeme 200 font sterlinget 
azaz 4800 koronát ér.

Az amerikai telepek közül már csak Cor- 
ralbo és Pichilinguo* a kaliforniai tenger
öbölben, bírnak jelentőséggel. — Ide, hol a 
tengerfenék kagylókkal és koraiokkal van 
borítva, évenkint kétszáz hajó jár, melyek 
némelyike 200 ezer dollár értékű gyöngyöt 
visz magával.

Bálnáin szigetén a gyöngyhalászat éven
ként tizenkét millió koronát jövedelmez.

utóbajai minden bizonnyal jelentkezni fognak. 
Történelműnkben erre találhatunk példákat. 
Ilyen az 1868. 44. törvénycikk keletkezése. 
Ezt nem az államérdekből fakadt közvélemény 
alkotta meg, hanem egy más, mely nem 
ismerte eléggé a nemzetiségi kérdést és annak 
elfajulásait. Az akkori providenciális állam
férfiak ezt tudták és ezért a törvényben nem 
örökkévaló munkát véltek létesíteni, mert 
tudták, hogy e megoldás államfentartási szem
pontból veszélythozó és feltételezi azt, hogy 
az álllamhatalora erejét tekintélyes méretek
ben növelje csak azért, hogy majdan erős 
legyen arra, évtizedek múlva, hogy a szabad
ságban megerősödött nemzetellenes kultúrák
ból öntudatra ébredt nemzetiségi politikai 
elkülönülési eszméket és törekvéseket meg
semmisíthesse.

így növekedett a magyarországi nemzeti
ségi kérdés a legveszélyesebb nemzetemészlő 
áfiummá, mely elleni orvosságunk az állam
hatalom magyar fejlesztése és a magyar 
nemzeti élet erősítése, azon az egyetlen 
utón, mely a szlávság jelen előretörtetésében 
megvédheti államunk épségét, nemzetünk 
egységét mindazon hiuságos nemzetiségi ala
pon nyugvó államalakulási szándékok ellen, 
melyek a mai kort jellemző szláv nyugtalan
ságból fakadtak.

Közöttünk hamis irányzatok tűnedeznek 
fel az álliberálizmus védelme alatt, nem 
figyelve történelműnk intőszavára, mely nem
zetünk különleges viszonyaira reámutat. Ezen 
hamis programmok mentségére szolgálhat az, 
hogy nem ismerik a nemzetiségi törekvések 
történetét, melyben kiváló rész jutott a tótok
nak. Elfelejtették azr, hogy Magyarországon 
csakis az egységesítési tőre1: rések állarafen- 
tartók, — nem pedig az elkülönülésiek. A 
közeljövő amellett bizonyít, hogy az egysége
sítő nemzeti politika érdekében mindent meg 
kell tennünk. A tudós ebben a szellemben

A gyöngy korántsem egyedül a tulajdon
képpeni gyöngykagylóban képződik. A kagy
lók közt még találkozik néhány, melyben 
már szintén akadnak gyöngyökre. Az óriás 
kagyló, melynek teknői két, egész három 
méternyi kerületüek, szintén gyöngytermö, 
csakhogy ezen gyöngyök korántsem találha
tók oly gyakran, mint az igazgyöngy s ér
tékük sem oly nagy, mint a valódi nemes 
gyöngyé. Párisban Rotscbild bárónő tulajdo
nában is van két ily gyöngy, melyek mind
egyike tyukiojás nagyságú körte alakú s 
szép rózsaszínbe játszó. Értékük szintén igen 
nagy, de ezt inkább különös voltuknak mint 
szépségüknek lehet tulajdonítani. Közép-és 
északi Európa homokos és köves inedrü 
hegyi patakjaiban is él egy Kagylófaj, mely 
szintén gyöngytermő képességgel bir s gyön
gyei szépség és színjáték dolgában gyakran 
kiállják a versenyt a keleti gyönggyel. 
Drezdában a szász királyi múzeumban nagyon 
szép és értékes gyűjtemény található ilyen 
folyami gyöngyökből.

Különben nomcsas a gyöngynek van nagy 
becse, hanem sok kagylónak héjjá is értékes 
a müiparra Dezve. A kínaiak papirvékony- 
ságu lemezeket fojtenek belőle s e lemezek
kel ében és mahagóni faárukat díszítenek.

Franciaország évenként átlag 500,000 
kilogramm gyöngyházat használ fel..

dolgozzék, az iskola ezeket az igéket tanítsa, 
a sajtó ezt szórja szét a telkekbe, a köz- 
gazdasági intézmények ezt szolgálják, mert 
magyar nemzeti jellegünket megpróbáltató 
jövő előtt állunk, A modem nép képviseleti 
rendszer-hullámai előbb értek el hozzánk, 
mintsem a társadalmi szervezés munkáját tel
jesen befejezhettük volna, mintsem az egész 
nemzet e modern és a nép minden tagjára 
kiterjeszkedő reformra megérett volna. Ez a 
reform, ha teljesen általános nem is volna, 
nemcsak hogy át fogja alakítani a parlamenti, 
de a megyegyülási életet is. Ebből a szem
pontból is szükséges, hogy a nemzetiségi 
túlzó politika előretörtetését minden e kérdés
ben való jártasságával fogadja és visszaverje. 
Eddigelé különösen a parlamenti tót nemzeti
ségi vitákat az jellemzi, hogy alig akadt 
magyar képviselő, ki például a tót túlzó 
nemzetiségi törekvések mélyébe nyúlt volna 
és az álszenteskedő tót parlamenti politika 
leleplezésére kimutatta volna azt, bogy mit 
akar a tót túlzás, hová irányul, vájjon van-e 
jogcíme ezen irányzatnak arra, bogy Magyar- 
országon éljen, hogy az államfentartási poli 
tika megtűrje, továbbá kimutatta volna, hogy 
mik a tót népnek céljai, vájjon mik a tót 
nép kötelességei a magyarsággal szemben és 
viszont, miképpen volDa lehetséges egy reális 
alopon kölcsönös és tartós egymüködést létre
hozni. E helyett csak általánosságok hang
zottak el, a nemzetiségi kérdés megszokott 
jelszavai, de reális és a tények megismerésén 
alapuló vélemények nem, — és csodálatos, 
egy politikusunk sem állt a tót nemzetiségi 
kérdésről folytatott vitákban a történelmi 
bizonyítékok alkotta alapon, hanem mindig 
az aktuális események benyomása alatt for
málta meg Ítéleteit. A politikai Ítélet helyes
ségének alapfeltétele, hogy óvakodik a be
nyomások és hangulatok sokszor téves irányba 
való vezetésétől, ezért oknyomozóuak keli 
lennie, belepillant a politikai fordulatokat elő
idéző múltba, az előzményeket veszi szemügyre.

Egy egészséges, magyar nemzeti szempontból 
egyedül helyes szervezkedés az, mely az álta
lános választói jogot nemzeti süliemben akarja 
megvalósítani. Mert ez állam nagy történelmi 
hivatását annál inkább álljuk, ha céltudato
san erősítjük államunkat és a legkíméletle
nebbül gyógyítjuk a nemzetiségi túlzásokat. 
Egy egységes és nagy nemzeti eszme vezet 
bennünket akkor, midőn a nemzetbontó tö
rekvések ellen szervezkedünk és szembe- 
szállunk mindazon körülményekkel, romboló 
reformálókkal, kik a magyarországi nemzeti
ségi mozgalmakat veszedelmes útra terelhetik.

Álljunk azon férfiak mellé, kik kitűzték a 
választói jog nemzeti reformjának zászlaját. 
Ragaszkodjunk állami magyar nemzeti jelle
géhez és ne tegyük ezt kockára jelszavakkal 
dobáló pártvergődések kedvéért.M

Laptársunknak igaza van. így kellene 
gondolkozni mindazoknak, kik előtt a magyar 
nemzet jövendője nagyobb súllyal esik a 
mérlegbe, mint a felkapott jelszavakkal való 
dobálódzás ostoba politikája.

A polgári leányiskola előadása.
A helybeli polgári leányiskolái növendékei 

bizonyára egytől-egyig nagyon szorgalmas, 
okos leánykák, akik tanáraik bölcs vezetése 
mellett ambícióval művelik a tudományt és 

1 szaporítják ismereteiket.
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Tanáraik azonban nagyon jól tudják, 
hogy az élet, amelynek növendékeiket neve
lik, nemcsak tudományból és ismeretekből 
áll és hogy annak, aki hasznára akar lenni 
embertársainak és örömet akar találni életé
ben, a bölcseség mellett még egyébre is van 
szüksége, a szép és nemes szeretotére.

Semmi sem hozhatja közelebb a fiatal 
lelket a széphez és nemeshez, mint a művé
szettel való foglalkozás, az irodalom és köl
tészet, művelése és éppen ezért nagy bölcse
ség az ifjúságot ezekhez hozzászoktatni.

Elsősorban ezért okozott nekünk igazi 
szivbeli örömet a helybeli polgári leányiskola 
múlt vasárnapi előadása. Az a csapat még 
gyermekarcu leányka, amely a színpadon 
beszélt, énekelt, táncolt és őszinte, becsvágyó 
igyekezettel végezte a maga dolgát, bizo
nyára ezzel az egy lépéssel is közelebb ju
tott a művészethez és fiatal lelkében már 
mindörökre gyökeret vert a nemes és a szép, 
amely annyi értékes nagy erénynek lehet 
törzsökévé.

De örömet kellett találnunk az előadásban 
azért is, mert az szinte meglepően tökéletes 
volt. Boldia Dezső dr. és Krompaszky Ede, 
akik az előadás rendezői voltak, nemcsak 
növendékeit oktatták ki a színjátszás minden 
apró rejtélyére és ügyességére, de a rendezés 
és külső kiállítás körül valóságos csodákat 
müveitek. A „Vadrózsa" színpad berendezése 
egyenesen bámulatra ragadta a közönséget és 
a függöny felgördülte után a nézőtér önkény- 
telenül először a színpad berendezését cso
dálta meg és csak ezután kezdett az előadásra 
is figyelmet fordítani.

Csak aki tudja, hogy mily egyszerű esz
közökkel voltak kénytelenek a rendezők 
mindezt elérni, méltányolhatja igazán ezt a 
fáradságot, de leleményosséget is, amelyet 
Boldis és Krompaszky az előadás kiállítására 
fordítottak.

Az est Szávay Gyula „Élet és iskola" c. 
allegóriájával kezdődött. Gasparik Anna, 
Uhlyárik Anna, Komáromy Irén, Vrany Ilona, 
Rund Elza, Dendel Hona és Winter Margit 
játszották a főszerepet, kisebb szerep Wunder 
Ilonának, Bienenstock Editnek, Ormai Ellának 
és Wix Rózsinak jutott. Kivétel nélkül nem
csak jól mondták el szerepeiket, de ügyesen 
és öntudatosan mozogtak a színpadon és a 
darab végeztével élénk tapsra ragadták a 
közönséget.

Az „Élet és iskola" után Murai Károly 
„A párisi baba" cimü egyfelvonásos vigjátéka 
került színre. Rund Jolán, Zányi Zelma, 
Strelinger Margit, Korapis Anna, Grossmann 
Janka, Sedaj Anna, Rosenberg Vilma, Enderla 
Anna, Pálus Gizella, Wunder Irma, Wix 
Rózsi, Tóth Erzsi, Urbán Erna, Okolicsányi 
Lenke, Fischer Elza, Láng Ella, Simko Anna, 
Nagy Izabella. Ormai Ella, Bienenstock Edit, 
Bráz Alojzia és Galló Irén játszottak kedvvel, 
élénkséggel és ügyességgel, nagy derültségei 
keltve e darab jóízűen kihasznált humorával.

Az előadás fénypontja azonban Poldini 
.Vadrózsa" cimü énekes tündérjátéka volt. 
A darab kiállításáról fentebb emlékeztünk 
meg. A kis szereplők éneke, játéka és tánca 
méltó volt a kiállításhoz. Szinte azt képzel
hettük, hogy valamely operettszinház néző
terén vagyunk.

Az énekes játék nyitányát Nagy Erzsébet, 
Boldis Ignác a polg. isk. igazgatója, Boldis 
Dezső dr., Boksái Endre, Józsa Mihály és
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Wunder József játszották zongorán és hege
dűn. Poldini bájos zenéjének egyetlen finom
sága sem veszett el kezük alatt. A játékot 
magát Boldis Ignác kisérte zongorán és 
Boldis Dezső dr. hegedűn pompás módon.

A két főszerepet Pokorny Amália és Grósz 
Etel játszották, az előbbi Vadrózsa, az utóbbi 
a Herceg szerepét. Mindketten nagyon bájo
sak voltak, énekhangjuk pedig egyenesen 
meglepő. Zányi Zelma, Komáromy Irén és 
Rund Elza nagyon szép udvarhölgyek voltak, 
az Anyóka szerepét Dendel Ilona játszotta, 
aki fiatalkora ellenére is mesésen tudja az 
öregséget alakítani, Szakács Simko Izabella, 
kukta Urbán Ernesztin volt. A hét tündér 
szerepe Laufer Elzának, Uhlyárik Annának, 
Stefancsik Margitnak, Kostyál Máriának, 
Raszlavik Irmának, Jakab Teréznek és Spitz 
Ernának jutott; ballettjüket megismételtette 
velük a közönség. Páratlan kedves volt a 
vadászok kara. Stilszerü ruházatukban emel
ték a színpad fényét és kifogástalanul énekel
tek. Mint vadászok Borbéfy Sári, Winter Margit, 
Grossmann Irén, Sztacho Mária, Ruttkay Anna, 
Schlesinger Paula, Gasparik Anna, Hlavnya 
Mária, Kleiber Szidi és Simko Olga szerepeltek.

A nézőtér tömve volf, úgy hogy az elő
adás anyagi sikere is szép volt. A közönség 
kitünően érezte magát, élvezte a növendékek 
pompás játékát és elismeréssel adózott a 
kitűnő rendezőknek.

Rakovszky István, f

Rakovszky István v. b. t. t., az állami 
számvevőszék elnöke, Turócz vármegye tör
vényhatósági bizottságának tagja, vármegyénk 
szucsányi kerületének 13 éven át volt kép
viselője, a Magyar Tisztviselők Egyletének 
elnöke, a szabadkőművesek volt nagymestere, 
stb. stb. e hó 4-én reggel 4 órakor Buda
pesten, Szentkirályi-utca 10. szám alatt levő 
lakásán szivszélhüdés következtében, 63 éves 
korában hirtelen meghalt. Rakovszky István 
elhunytéval a magyar közélet egy igazán ér
demes szereplővel szegényebb. Nemcsak 
előkelő díszes állásánál, hanem egyéni szere- 
tetreméltóságánál, kiváló jelleménél s igazán 
hasznos társadalmi működésénél fogva köz- 
tisztelet és szeretet környezte.

Rakovszky István egy héttel ezelőtt meg
hűlt. Erős láz fogta el és kénytelen volt 
ágyba feküdni. Lumnitzer József dr. egyetemi 
tanári hitták a beteghez. A tanár torokgyul
ladást konstatált. Néhány nappal ezelőtt, 
valószínűleg infekció következtében, orbánc 
súlyosbította a beteg állapotát, de a beteg
ség lefolyása normálisnak látszott és maga 
a tanár sem gondolt a katasztrófára. A beteg 
mellett állandóan ápolónő tartózkodott és az 
éjszaka is virrasztód a beteg ágya mellett 
az özvegygyei együtt. Rakovszky az éjszakát 
nyugodtan töltötte hajnali négy óráig. Ekkor 
felébredt és panaszkodott, hogy különösen 
rosszul érzi magát. Hirtelen magas fokú láz 
lepte meg. Nyomban Lumnitzer tanárért si
ettek, de mikorra a tanár megérkezett, 
Rakovszky meghalt. A tanár már csak a be
állott halált konstatálhatta, amelynek okául 
szivszélhüdést állapított meg. Az elhunytat 
neje, Iván (vármegyénk tb. főjegyzője), István, 
László és Menyhért fiai, Edit, Ida, Etelka, 
Mariska és Márta leányai gyászolják.

A temetést az állami számvevőszék ne
vében Dirday Sándor dr. alelnök rendelte. 
A holttestet az entreprise diszfurgonján ki
szállítják a kerepesi-uti temetőbe, hol a nagy 
ravatalos teremben teszik díszes ravatalra. 
Innen megy végbe a temetés is, vasárnap 
délután 3 órakor.

H  I RJE K.

Kiütéses tífusz városunkban.
A folyó hó 1-én Simko János dr. körorvos 

azzal a rémítő Dirrel jelent meg a főszolga
bírói hivatalban, hogy egyik paciensén, Farkas 
József kereskedelmi utazón, a kiütéses tífusz 
összes jelenségeit megállapította.

A rémhírre a járás föszolgabirája, Boleman 
János tiszti főorvos és Petrikovics János dr. 
társaságában azonnal a beteg lakására ment 
s mig az orvosok a beteget vizsgálták felül, 
addig Újhelyi Attila főszolgabíró megtett a ház
ban minden intézkedést, hogy a rendkívül ra
gályos betegséget a házból tovább ne hur
colhassák. Egyben lezáralta a házban és a 
ház közvetlen szomszédságában lévő {összes 
kutakat is.

Boleman János tiszti főorvos és Petrikovies 
János dr. járásorvos ez idő alatt dr. Simko 
János kezelő orvossal egyetemben a beteget 
vizsgálták meg s egybehangzóan megállapí
tották a rémes betegséget. Megállapították 
továbbá azt is, hogy Farkas legutóbb János- 
hegyen volts onnét hurcolhatta be a fertőző bajt.

A fertőzött ház emeletéről a lakosokat 
nyomban kiköltöztették s igy a beteget tel
jesen elkülönítették úgy, hogy a baj tovább
terjedése majdnem teljesen kizártnak mondható.

Értesüléseink szerint a betegség lefolyása 
kedvező s a beteg minden veszélyen túl van. 
Midőn e sorokat Írjuk Farkas már teljesen 
lázmentes s gyógyulása gyorsan halad előre.

H yrnon. Wagner Arthur znióváraljai gyáros, 
lapunk munkatársa, eljegyezte Hartmann 
Margit kisasszonyt Hartmann Izidor késmárki 
kereskedő leányát. Gratulálunk. — Schultz 
Ármin mérnök a Schultz gőztéglagyárak 
igazgatója Szucsány, f. évi február 28-án 
házasságot kötött Haan Helén kisasszonnyal 
New-Yorkban.

Sportegyesület Stubnyafflrdőn. A stub-
nyafürdői fiatalság tegnap, a folyó hó 5-én 
egy létesítendő sportegyesülot ügyében né
pes közgyűlést tartott. A közgyűlés lefolyá
sáról legközelebbi számunkban bővebben 
fogunk megemlékezni.

Nyilvános köszönet. A turóczszentmar- 
toni áll. polg. leányiskola által 1910. február 
27-én rendezett szinielőadás tiszta jövedelme 
461 korona 59 fillér volt. Ebből a tanulók 
jutalmazási alapjának 80 kor. 20 fillér (ez
zel az alap 1000 koronára egészittelett ki), 
a polg. leányiskola tanulmányi kirándulási 
alapjának 381 korona 39 fillér jutott. Ezen 
alkalomból a következő urak és urhölgyek 
fizettek felül: Rund Albert Ruttka, Rakovszky 
Iván dr. 10—10 koronát; Bienenstock József 
Privigye 7 koronát; dr. Künsztler Károly, 
dr. Zányi Kálmán, Baán Bertalan, Jausz Sándor, 
özv. Moskóczi Ferencné 5—5 koronát; BoMis 
Ignác, dr. Boleman János 4—4 koronát; 
Moskóczi József, Borbély Kálmán 3—3 
koronát; dr. Schindler Arthur, BUchler J.j
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Wix Miksa, Nagy Antal, Molnár Kálmán 
Ruttka, Simkó Guszti?, dr. Weiszkopí Arthur, 
Okolicsányi Ferenc, Toperczer Sándor, őzt. 
Rakssányi Gusztávné, Záborszky Nándor, 
Vértes Ede 2—2 koronát; Grossmann Malvin, 
Bindfeld Ármin 1*50—1*50 koronát; Steiner 
Samu, Pósíay Sándor, BUchler Miksa, Hlarnya 
Pál. Patseh Kálmán, Dávid Gyula, Dörner 
Gyula, Patzner Jenő, Náthán Jenő, Szmodiss 
Mihály, Spitz Károly, Petrás Mihály, Balázs 
Szilárd, dr. Haas Zsigmond, Roth Sándor, 
Röszler József, Rosenberg N., Frank Sándor
1—1 koronát; Buócz Károly 1‘03 koronát. 
Fogadják a jószivtt adakozók ez utón is a 
polg. leányiskola hálás köszönetét.

Felolvasások. Stubnyafürdön Záborszky 
Nándor tb. szolgabiró és tUzoltófelügyelő va
sárnaponként népszerű felolvasásokat és elő
adásokat tart a tűzrendészet és a tűzoltás 
köréből az ottani áll. el. népiskola egyik 
tantermében. Az előadások iránt nagy az 
érdeklődés. — Vrickón Hackl József állami 
tanító tartott felolvasó cyklust. A sorozatot 
Zvada Antal bevezető beszéde nyitotta meg 
és Brestyenszky Gyula előadása zárta be. 
Hackl fölolvasott a politikai jogokról és kö
telességekről, a sociálizmusról, a társadalmi 
s pol. kérdésekről, iskolákról, adóról, babo
náról stb. felolvasásain a község felnőtt lako
sai teljes számban jelentek meg.

A Sötétben. Berger Ede jahodniki föld- 
birtokos, midőn szeszégetés céljából egyik 
burgonyakupacát felbontatta, arra a keserű 
tapasztalatra jutott, hogy bizony abból a 
krumpli legnagyobb része hiányzik. Rögtön 
jelentést tett tapasztalatairól a csendőrségnek, 
ki azután beható és hosszú nyomozás után 
megállapította, hogy a lopást a környékbeli 
cigányok követték el, kikel jóformán egész 
télen e krumplikupac tartott ki. A csendőr
ség összefogdosta a tolvajlásban részes cigá
nyokat s átadta azokat a járásbíróságnak.

Idézés elől a balálba. Grajcár János 
gyulafalvi lakos valami lopás miatt idézést 
kapott a helybeli kir. járásbírósághoz. Az 
idézés miatt a szerencsétlen ember annyira 
izgatott volt, hogy felesége előtt gyakran 
emlegette, hogy azt a napot, melyre beidéz- 
tetett, meg nem éli. Március 2-án kellett 
volna a járásbíróság előtt megjelennie. Else
jén este azonban Grajcár felesége hiába várta 
az urát, nem jött meg. Szomszédjaival kere
sésére indult. Még a bellai határban is ke
resték. Itt akadtak rá egy magányosan álló 
csűrben, hol felakasztotta magát. A kötélen 
lógó ember hullája már teljeson ki volt 
hűlve, jeléül annak, hogy tettét már este 
követte el. A szerencsétlen asszony a szo
morú esetről azonnal jelentést, tett a község 
elöljáróságánál, ki viszont a csendörség utján 
a főszolgabírói hivatalnál jelentette be az 
öngyilkosságot. A megejtett hivatalos vizsgá
lat kétségbovonhatatLnul megállapította az 
öngyilkosságot.

Tüe. A folyó hó 3-án délután eddig is
meretlen okból a ruttkai vasúti állomáson 
felhalmozott talpfa kigyulladt s a tűznek 
mintegy 300 drb lett martaléka. A kár meg
haladja a 12 ezer koronát.

A magyar szent korona ünnepe Rómá 
bán. Mint értesülünk, nagyban folynak az 
előkészületek és előjegyzések arra a széles 
arányú nemzeti zarándoklatra, melyet az Orsz. 
Katii. Szövetség elnöksége gróf Széchenyi 
Miklós győri püspök vezetése mellett Radnai 
Farkas, Balás Lajos, Zichy Gyula gróf, 
Boromisza Tibor és Fischer-Colbrie Ágost 
püspökök részvételével folyó évi április 11 —
22-re Rómában tervez. Mint ismeretes, akkor 
fogják leleplezni azt a kiváló becsű márvány 
dombormű emléket, melyet a római magyar 
művészeti ház megbízása alapján Dankó 
szobrászművész készített a magyar szent 
koronát adó II. Szilveszter pápa emlékének. 
Az emlékmű leleplezése alkalmából nemcsak 
Ő Felsége a király, hanem a kormány és az 
országgyűlés mindkét háza, az öoszes maga
sabb állami és közigazgatási hatóságok, kul
turális és vallásos egyesületek is képviselve 
lesznek. Úgy a Vatikánban, mint pedig a 
nagykövetségen az előkészületek már élénken 
folynak az igen impozánsnak Ígérkező ünnep
ségre, a rendezőséghez pedig már eddig is 
számosán küldték be jelentkezésüket a nem
zeti zarándoklatban való részvételre, melynek 
részletes tervrajzát és a római ünnepségek 
programmját minden érdeklődőnek készsége
sen megküldi az Orsz. Kath. Szövetség 
(IV. Ferenciek-tere 7.)

A Booskay- pár, közönségünk által is jól 
ismert és kedvelt kabarémüvészek városunkba 
érkeztek s igy kilátásánk van néhány élve
zetes estére. Ma este a „Dóm* kávéházi ter
mében tartanak előadást válogatott uj mű
sorral.

A VÉRSZEGÉNYSÉGET,
EZT AZ ALATTOMOS BETEGSÉGET meg 
kell szüntetni a  SCOTT-féle csukam ájolaj 
EMULSIO-val mielőtt túlságosan elhara- 
pódznék.

A z arc m egpirosodik,
meglelik és az életkedv visszatér mindazok 
meglepetésére, akik először használják a

A  S C O T T -fé le  E M U L S IÓ -t.
Az eredeti SCOTT-féle eljárás 

által ízletessé és emészthetővé 
tett legtisztább alkatrészek, me
lyek a vérszegénységnek útját 
állják, képezik a

A SC O T T -féle  EMULSIÓ
világszerte ismert sikerének titkát.

A SCOTT-féle EMULSIÓ a 
legkiválóbb.

Egy eredeti üveg ára Z kor. SO fillér.
Kapható minden gyógytárban.
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Tatárjárás egy fűrésztelepen N euw irth  
Jakab pribóci gőzfürész telepén már régebben 
észlelték, hogy valaki a kész anyagot dézs
málja. Felkérték ennélfogva az odavaló csendőr- 
örsöt, hogy kisérje figyelemmel a telepet s 
ha lehetséges a tolvajt csípjék el. A csend
őrség szívesen tett eleget a kérésnek. A múlt 
héten azután le is tartóztatták a tolvajokat, 
számszerint tizenkét benici asszonyt, kik 
egész télen át dézsmálták a telep kész anya
gát. A tolvajokat feljelentették a járásbíró
ságnál.

Olvasóink figyelmét felhívjuk a lapunk
ban közölt Steiner-féle hirdetésre.

A kasznár ur. Neumann Sándor vágve- 
csei 20 éves fiatalember a folyó hó 2-án 
megtartott állatvásár alkalmával megalkudott 
egy pár szép ökörre és egy pár lóra. Amint 
a fizetésre kerüjt a sor, azt mondta az állat
tulajdonosoknak, hogy csak várjanak nyom
ban visszajön. Ezek azonban hiába várták, 
nem jött. Később rátaláltak a vásárosok közt 
s bizony nem igen cirógatták Neumann urat, 
hanem a becsapott emberek alaposan lehord
ták, sőt ol is püfölték úgy istenigazába. A 
csendőrség is tudomást vett a dologról s 
Neumannt a verekedőkkel együtt bekísérték 
a szolgabirói hivatalba. Itt azután vallatóra 
fogták, hol kasznárnak mondta magát s azt 
állította, hogy ökröket jött venni a vásárra. 
Minthogy azonban igazolni nem tudta magát, 
az eljáró szolgabiró megmotoztatta a gyanús 
alakot s akkor kisült, hogy az összes pénze 
2 korona 50 fillért tett ki s ő ezért akart 
ökröket és lovat vásárolni. A szolgabiróság 
fogva tartja a kasznár urat addig, míg bő
vebbet nem tud meg róla illetőségi községé
től, mert alapos a gyanú, hogy Neumann nem 
kasznár, hanem zsebtolvaj.

Betörések. A múlt héten Faczuna Simon 
betört Feuermann Mihály szuesányi kereskedő 
üzletébe s onnét nagyobb mennyiségű lisztet 
és egyéb élelmi szert lopott el. A tettest 
letartóztatta a csendőrség. Ugyancsak az el
múlt héten Cziczko János zábori cigány tört 
be Majercsik János szklabinyai lakos kam
rájába, ahonnan többféje értékes tárgyat vitt 
magával. A betörőt szintén letartóztatta a 
csend őrség.

Zsebtolvajok garázdálkodása. A múlt
héten megtartott állatvásár alkalmával eddig 
ismeretlen tettesek Csavajszky György poru- 
bai lakostól 270 korona készpénz* loptak el. 
A hatóság, melynél a zsebtolvajlás bejelen
tetett széleskörű nyomozást indított meg a 
tolvaj kézrekeritése végett.

Ismeretség kerestetik!
Tüzesszemü, fiatal, úri baba kéri azon 
úriember barátságát, ki a szépen beren
dezett lakása részére egy eredeti Steiner- 
féle életnagyságu arcképpel lepné meg. 
Szives ajánlatok „Elsőrendű munka" 
jelige alatt Steiner Lajos kép- és díszmű
áru üzletébe Turóczszentmártonba inté
zendő. Diszkréció becsületbeli dolog.

I

Az Emulsió 
vásárlásánál a 
SCOTT-féle 

módszer véd
jegyét — a ha
lászt — kérjük 
figyelembe venni

si I R K Ö Y E K SVEHLA JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, TEM ET K EZÉS I 
VALLALATR  É S  S IR K Ö R A K T A R A

TU R Ó C ZSZEN TM Á R  FON

üaládi mahagóni és pallisander háló- és 
Bbédlőszobabutarok. a legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és politúros bútorok. Saját készí
tésű massziu szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb. 
tulhalmozott raktár miatt beszerzési áron

N a g y  v á l a s z t é k b a n !  
K i t ű n ő  m i n ő s é g b e n !  
J u  t á n y o s  á r a k b a n ! Szolid és figyelmes IdsnoIgólAs!

*
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Legújabb 4 szó !
Ajánljuk

STEINER
sírkőüzletét

Turóczszentmárton.

KÖZGAZDASÁG.
Homoktalajok takarmánynövénye.

A homoktalajokon való gazdálkodás azért 
is jár nagy nehézséggel, mert az ilyen tala
jokon sem a lucerna, sem a lóhere nem terem 
meg jól. Régi törekvés tehát egy olyan pillan
gós virágú növény felkutatása, mely a homok
talajokon is jól díszük s erre a célra ajánlták 
is a lupinust, meg a seradellát. Ezek azon
ban ha Nyugateurópa nyirkosabb éghajlata 
alatt jól diszlenek is, a mi száraz kiimánk 
alatt nagyon sokszor adnak silány termést.

Megtalálták azonban újabban a mi homok
talajunkra is alkalmas pillangónövényeket a 
homoki borsó és szüszös bükkönyben, ame
lyek termelésével a magyaróvári növényter
melési kísérleti állomás végzett kiterjedt kí
sérleteket s ért el mindenütt igen jó ered
ményeket.

A homoki borsó a szárazságot jól bírja s 
talaj tekintetében annyira nem válogatós, hogy 
gyengébb homokon is jól megterem, olyan 
helyt, ahol már a zabos bükköny sem sike
rül. Termesztése teljesen megegyezik a zabos 
bükkönyével. Legcélszerűbb egy kát. holdra 
80 kiló borsó és 24 kiló zabból álló keveré
ket elvetni, úgy amint a zabos bükkönyt 
szokás és pedig kitavaszodás után azonnal, 
mert tenyészideje egy héttel hosszabb mint 
amazé s ha későn vetjük, kaszálása össze
esik az aratással. Kaszálása különben junius 
második telére esik, amidőn teljes virágjában 
van, zöld termése 100—150 %*. Rossz tala
jokon is jó terméseket természetesen csak 
akkor érhetünk el, ha igen bő istállótrágyá
zás hiányában legalább műtrágyával látjuk 
el a talajt. Kát, holdanként 160 kg. szuper
foszfát mellett, tekintettel a homoktalajok 
káliszegénységére, 75 kg. kálitrágyát is kell 
adnunk. Az alkalmazott műtrágya az utónö- 
vény termését is nagyon fogja fokozni.

Különösen zöld állapotban az állatok 
nagyon szeretik, elvénUÜen azonban nem 
szívesen eszik. Szénává nehezebben szárítható 
mint a bükköny, mert lassan szárad, lerél- 
zete azonban száraz állapotban sem pereg. 
Télire legcélszerűbb zsombolyai módon el
tartani.

A TnróozI Hitelbank R -T. Beniczky 
Kálmán alispán, az intézet alelnöke elnöklé
sével f. hó 1-én tartotta meg évi közgyűlé
sét. Az elnök Hoffmann Ede vezérigazgatót 
a jelentés megtételére, dr. Straitss Mózest a 
jegyzőkönyv vezetésére, Growmann Ármin és 
Moskóczi Józseí részvényeseket a jegyzőkönyv 
hitelesítésére felkérvén, a közgyűlést meg
nyitotta. Az igazgatóságnak a közgyűlés elé 
terjesztett jelentéséből kiemeljük a követke
zőket: A Magyar Ált. Hitelbank támogatása 
folytán részt vett az intézet az 1909. évi 
4W /o-°b kincstárjegy elhelyezésében s ez 
által jelentékeny nyereséghez jutott. Az összes 
üzleti ágakban tetemes emelkedést értek el, 
úgy hogy az 1909. évi összforgalom 5154259055 
koronát tett ki. A felügyelő bizottság jelen
tésének felolvasása után a közgyü’és elhatá
rozta hogy a kimutatott 41,937*07 korona 
tiszta nyereségből az igazgatóság jutalékára
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4052*58 korona, rendkívüli javadalmazásokra 
2600 korona fordítandó; a tartalékalapra 
annak 32,000 koronára való kiegészítése 
céljából 10,000 korona utaltassák; a rész- 
vényszelvény 12 koronával =  6% váltassák 
be, inig a fenmaradó 1284 49 kor. uj szám
lára vezetessék elő. A közgyűlés az igazga
tóság javaslatait egyhangúlag határozattá 
emelte. Ezután a napirend szerint igazgató- 
sági tagul egyhangú lelkesedéssel Jnsth György 
orszgy. képviselőt választotta a közgyűlés. 
A felügyelő bizottság tagjai lettek: Jelinek 
Bertalan, Sarlós Zsigmond és dr. Strauss 
Adolf. A részvényesek az igazgatóságnak az 
intézet fejlesztése körüli buzgó munkásságáért 
elismerésüket fejezték ki, mire az elnök a 
közgyűlést bezárta. A közgyűlés után tartott 
igazgatósági ülésen az igazgatóság elnökévé 
közfelkiáltással Justh Györgyöt választotta 
meg.

A Dr. Riohter-féle LJniment Oaps. oomp 
(Horgony-Paln-Expeller) igazi, népszerű ká- 
ziszerré lett, mely számos családban már év 
óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
fájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál slb.-nél 
a Horgony-Linimenítel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő ; 
sőt járványkórnál, minő a kolera és hányó
hasfolyás, az altestnek Horgony-Linimentte! 
való bedörzsölése mindig igen jónak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménnyel alkal
maztatott. bedörzsölésképpen az influenza ellen 
is és üvegekben: á 80 fillér, 1 kor. 50 fillér 
és 2 korona, a lggtöbb gyógyszertárban kap
ható, de bevásárlás alkalmával tessék ha
tározottan Ri eh té r  féle Horgony-Linimentet 
(Horgony-Pain-Expellert) kérni, valamint a 
„Horgony" védjegyre figyelni és csak ere
deti üveget elfogadni.

Faárverési hirdetmény.
A lászlófalvi közbirtokosság 1910. évi 

m árcius hó 14-én délu tán  2 órakor
Lászlófalván a községi biró lakásán tartandó 
nyilvános szó- és Írásbeli árverésen a leg
többet Ígérőnek eladja a tulajdonát képező 
Klincsek nevezetű erdörészletén található 
788 darab luc-, 575 darab jegenye- és 338 
darab erdei-, összesen 1701 darab fenyőt.

A kikiáltási ár 4000 (négyezer) korona, 
melyen alul a fa el nem adatik. Bánatpénz 
400 (négyszáz) korona. Kiszállítási határidő: 
bezárólag 1911. évi május 1. Utóajánlatok 
nem fogadtatnak el. Az árverés eredménye 
az elfogadott ajánlat benyújtójára valamint -j 
az eladóra azonnal kötelezővé válik. Az erdő- i 
területen található bükk és galyfa a közbir- . 
tokosságnak marad. A vevő köteles a vételár i 
felét 8 napon belül, a másik felét pedig a fa j 
letárolása után, de legkésőbb 1910. évi julius ] 
1-én a községi birónak lefizetni.

Lászlófalva, 1910. március hó 1-én. a 
A közbirtokosság.?)

E R E D E T I,CHRISTOPH!‘
benzin szivógáz-motorok, lokomobilok és 

NYERSOLAJ M O TO R O K
Szerkesztésért felelős: Dugovich TItus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczl Ferencné.

É rtes íté s!
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

szives tudomására hozni, hogy Turóczszent- 
mártonban Kuffler Zsigm ond ur házában

bádogos- és s m l i - É M
nyitottam. — Elvállalok minden e szakmába 
vágó munkát, úgymint épületbádogozást, 
csatornázást, vízvezetékek, fürdőszobák, lég
szesz- és villanyvilágítás, villanyos csengők 
szerelését, kútfúrást stb. stb. a legjutányosabb 
árak mellett. Költségvetésekkel szívesen szol
gálok. Úgy helybeli mint vidéki megbízások
nak a legrövidebb időn belül teszek eleget. 

Teljes tisztelettel:

W e i s z m a n n  G u sz tá v .

BRÁDY-íéle gyom orcseppek
a Máriaczelli Szűz Mária uédjegygyel ellátna.

melyeket M áriaczelli gyomorcsep- 
peknek nevez a nép, harminc év óta 
úgy beváltak, hogy nélkülözhetetle
nek minden háztartásban. E cseppek- 
nek utolérhetetlenül jó hatása van 
mindennemű gyom orrontás, gyo
m orégés, székrekedés, fej- és 
gyom orgörcsök, hányás, álm at
lanság, vérszegénység és sápkór 
ellen. — Kapható minden gyógy
szertárban. Egykis üveg 80 fill., nagy 
üveg 1 K <0 f., 6 üveg 5 K, 3 dupla
üveget 4 K 50 fiiérért franko küld a 
készítő BRÁDY K. gyógyszertára a 
„Magyar Királyhoz*, Wien, I., 
Fleischmarkt 1. Depot 241.

Ügyeljünk a vgdjegyre, amely a 
Máriaczelli Szűz Máriát ábrázolja, a 
vörösszinü csomagolásra és az alá
írásra, mely az oldalt levő kép mása.

ma az első helyen állanak.
A „C H RÍ S T O  P  H“ név garan c ia .
75 éves kísérletek és tapasztalatok eredménye.

K érjen  á rjeg y zék et

DÉNES B. — toc?getői41—
BUDAPEST, V , L1PÓT-KÖRUT 15.

felvesz a IftadóhiVatal.

DUNKEL V. K.
Felsőm agyarhoni első p ark e ttg y ár 

és gőzfürész ré szv én y tá rsaság

K A S S Á N .
Ajánlja kitűnő tölgyfából készült, 

sokszorosan kitüntetett

parkettáit,
úgynevezett amerikait, tömör és 
berakott kockáit jutányos árak 

mellett.
N ed v es la k á so k b a  ajánljuk 
aszfaltba rakott parkettáinkat.
A lerakás kívánatra gyári le rakók által a 
legpontosabban történik. Rajzm inták d íj
m entesen. Nagybani kivitel m indenfelé.
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E g y  j ó  l i a i - b a n  f e n n t a r t o t t

z o n g o r a
a z o n n a l  e l a d b .  U ö v o b b e t  a  

U i j i t l o  h i v a t  n l b a n .

71/1910. sz.

Faárverési hirdetmény.
Az alább megnevezel! turóczmegyei erdő- 

birtokosok 1910. évi m árcius hó 23-án 
délelőtt 9 ó rakor a turóczszentmártoni m. 
kir. Járási erdőgondnokság hivatalos helyi
ségében tartandó nyilvános szó- és Írásbeli 
árverésen eladják a tulajdonukat képező 
erdőben tövön álló s a folyó évben eladásra 
szánt luc-, jegenye-, erdei-fenyő és vörös
fenyő fakészleteiket és pedig:

1. Alsóturcsek v. urb. 1910. évi 0 86 k. 
h. vágás 790 drb luc- és jegenyefenyő, 92 m9 
tűzi, 361 m3 müfa, becsár 3553 kor., bánat
pénz 360 korona;

2. Csremosnó v. urb. 1910. évi 114 k. 
h. vágás 370 drb luc- és jegenyefenyő, 51 m3 
tűzi, 201 m3 mtifa, becsár 1923 kor., bánat
pénz 200 korona;

3. Háj v. urb. 1910. évi 3 47 k. h. vágás 
1460 drb luc- és jegenyefenyő, 309 m3 tűzi, 
1229 ms müfa, becsár 11681 kor. 50 fillér, 
bánatpénz 1200 korona;

4. Mosócz v. urb. 1910. évi 7'62 k. h. 
vágás 2774 drb luc-, jegenye- és erdei-fenyő, 
1797 m3 mü- és tűzifa, becsár 12115 kor. 
50 fillér, bánatpénz 1210 korona;

5. Mosóczi r. k. plébános 1907/12. évi 
3'0 k. h. vágás 964 drb jegenyefenyő, 210 m3 
tűzi, 841 m3 müfa, becsár 7568 kor. 50 fillér, 
bánatpénz 750 korona;

6. Nedozor v. urb. 1910. évi 0.50 k. h. 
vágás 148 drb lucfenyő, 204 drb jegenyefenyő, 
30 m3 tűzi, 111 m3 müfa, becsár 1007 kor., 
bánatpénz 100 korona;

7. Priekopa v. urb. 1906/14. évi 32'24 k. 
h. vágás 3597 drb lucfenyő, 81 drb jegenye
fenyő, 596 m3 tűzi, 2395 m3 müfa, becsár 
11075 kor. 50 fillér, bánatpénz 1110 korona;

8. Podhrágy v. urb. 1910. évi 3'63 k. h. 
vágás 693 drb lucfenyő, jegenye- és vörös
fenyő, 58 m3 tűzi, 223 m3 müfa, becsár 
2007 kor. 50 fillér, bánatpénz 200 korona;

9. Szentmihály v. urb. 1910. évi 0'64 k. 
h. vágás 33 drb lucfenyő, 137 drb jegenye
fenyő, 21 in3 tűzi, 86 m3 müfa, becsár 760 
korona 50 fillér, bánatpénz 80 korona;

10. Szentmihályi r. k. plébános 1910/11. 
évi 0'59 k. h. vágás 240 drb lucfenyő, 11 m3 
tűzi, 99 m3 müfa, becsár 918 kor. 50 fillér, 
bánatpénz 100 korona;

11. Szklabina v. urb. 1910. évi 5 89 k. 
h. vágás 1073 drb luc-, 426 drb jegenye
fenyő, 148 m3 tűzi, 590 m3 müfa, becsár 
5237 korona, bánatpénz 530 korona;

12. Szklabinaváralja v. urb. 1910. évi 0 81
k. h. vágás 294 drb jegenyefenyő, 42 m3 
tűzi, 170 m3 müfa, becsár 1274 korona, bá
natpénz 130 korona;

13. Stiavnicska v. urb. 1910. évi 314  k. 
h. vágás 743 drb luc- és jegenyefenyő, 76 
m3 tűzi, 306 m3 müfa, becsár 2504 korona 
50 fillér, bánatpénz 250 korona;

14. Turóczszentmárton v. urb. 1910. évi 
11'96 k. h. vágás 9060 drb luc-, jegenye- 
és erdei-fenyő, 683 m3 tűzi, 2727 m3 müfa, 
becsár 25339 kor., bánatpénz 2530 korona.

Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtat
nak el. Az árverés eredménye az elfogadott 
ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban 
csak az illetékes hatóság jóváhagyása után 
válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltéte
lek az alsókubini m. kir. állami erdőhivatal
nál, a turóczszentmártoni m. kir. járási erdő
gondnokságnál és az érdekelt birtokosság 
elnökénél tekinthetők meg naponta 11— 12 
óra között.

Turóczszentmárton, 1910. március 1-én.
M. hír. járási erdögondnoksóg.

Üzletnyitás!
A nagyérdem ű közönség szives tu d o 

m ására  hozom, hogy e hó 15-én Turócz- 
szentm ártonbkn a  K ianicska-féle házban

A Dr. G. Schm idt főtörzs- és tisztiorvos-féleF Ü LO L A J
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fülfájást, fülzugást és nagyothallást, még idült 
esetekben is. Egyedül kapható üvegenként 4 K-val 
M egaiszGeffert gyógyszertárában Kassa, Fő-utca-

nyitok. — Tekintve, hogy lányom Bécs- 
ben a  legelőkelőbb üzletekben nyert e 
téren  szakszerű kiképzést, úgy uj dol
gokban, m int á ta lak ításokban  minden
kor a  legizlésesebbet fogom nyújtani.

B iztosítva gondos és pontos kiszol
gálást, kérem  szives pártfogásukat.

T isztelette l Libái Jánosné.

V ájegy:, ,Horganyt1 'Hím j § ^

A Linimení. Codsígí cornp., 
a H orgony-P a í? E x p e lle r

pótlóit
egy régjónak bizonyult háziszer, moly már 
sok év óta legí /bb bodörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, isúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjogygyel és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer- 
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DL m ater gyógyszertára az „Arany o ro sz iim r,

Prágában, El sabethstrasse 5 neu. f

1304/1909.

Árverési hirdetményi kivonat
A stubnyafürdői kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Hula Michálik Mihály és ts. végrehajtatónak 
Rusznák sz. Michálik Katalin végrehajtást 
szenvedő elleni vagyonközösség megszünte
tése céljából a beszterczebányai kir. törvény
szék (a stubnyafürdői kir. járásbíróság) terü
letén lévő Dubova községben fekvő a dubovai 
661. sz. tjkvben 83/b. hrsz. B 1—4. t. a. 
Hula Michálik Mihály, Hula Michályik Mária, 
Rusznák Michálik Katalin, Daubner született 
Rusznák Anna nevére Íl i—,U arányban 
irt ingatlanokra 1400 koronában ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fentebb megjelölt ingat
lanok az 1910. évi m árcius hó 12. nap ján  
délelő tt 10 ó rakor Dubova községházában 
megtartandó nyilvános árverésen eladatni 
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10°/?-át készpénzben, vagy 
óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
hez letenni avagy a bánatpénznek a bíróság
nál előleges elhelyezéséről kiállított szabály
szerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Stubnyafürdőn, 1909. november 3.
A stubnyafürdői kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság.
Janorják,

kir. járásbiró.

■ Uj  t e m e t k e z é s i  v á l l a l a t ! ■
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Asztalos-műhelyem tetemes megnagyobbitása és motorikus 
üzemre való berendezése arra indított, hogy üzletemet

k o i f ía lÉ f a l  és temetkezési vállalattal O
lc

s
ó
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k
!

kiegészítsem. — Raktáron tartok fa- és érckoporsókat, 
koszorúkat s úgy helyben mint vidéken vállalok temeté
sek rendezését a legjutányosabb árak mellett. — Kérem 

a nagyérdemű közöaség szives pártfogását.

Zosina József
a sz ta lo s , T u ró c zsz en tm á r to n .

■ N a g y  v á l a s z t é k ! ■

< í> h  j a j  ! K ö h ö g é s ,  r e k e d t s é g
s elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

Eh  íjisüoaszlillái
Megfojt ez az átkozott 

köhögés!

az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek.

Doboza 1 és l  borona. Próbadoboz 50 fillér.
Fő- és szétküldési rak tár:

„Nádor" gyógyszertár
Budapest. VI., V ád-körut 17.

Éljen !

Egger m ellpasz tilia ja  
ham ar m eggyógyított I

K apható : T operczer S ándor g y ószertárában  T uróczszen tm ártonban  és 
G azdik Já n o s g y ógyszertárában  K örm öczbányán.
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Ó v á s !
Aki varrógépei akar Vásárolni, ne befolyá- 
soltassa magát olyan hirdetések által, 

melyeknek az a céljuk, hogy

S I N G E R
név alatt használt vagy régebb rendszert! 
gépeket hozzanak forgalomba. Inkább azt 
vegye figyelembe, hogy varrógépeinket 
nem viszontelárusitók utján, hanem saját 
üzlethelyiségünkben közvetlenül adjuk el 

a közönségnek.

Csali oly 
üzletekben, 

melyek ezen 
címerrel 
vannak 
ellátva

szerezhetők 
be Eredeti 
SINGER 

varrógépek

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság  

T u r ó c z s z e n t m á r t o n ,  L é v a ,  
P o z s o n y ,  B e s z t e r c e b á n y a ,  
S e l m e c b á n y a ,  K ó z s a h e g y ,  

Z s o l n a ,  Á l s ó k u b i n .

Az 1903. évi zsolnai ipari kiállitáson arany- 
_ _ _ _ _ _ _ éremmel kitüntetve I_ _ _ _ _ _ _

Műhelymegnyitás!
Van szerencsém  a n. é. közönség 

szives tudom ására hozni, hogy Turócz- 
szentm ártonban, a  Gazdik-féie házban

cipész-mfilulyt
nyitottam . — Midőn ezt a  t. közönség 
figyelmébe ajánlom , el nem m ulasz tha
tom m egem líteni, hogy m űhelyem ben a 
legújabb divat szerin t készülnek

k rf i- , ttó'i- cs gyermeHcipöH,
valam int nem norm ális lábak ra  való 
cipők; továbbá m űlábakat is készitek 
gipszbe öntve.

A n. é. közönség szám os m egrende
lését elvárva kiváló t is z te le tte l:

Jeszenszky József
cipészm ester, Turóczszentm árton .

Gyötrelmesebb, kínosabb fájdalom a fogfá
jásnál alig van ; ezer meg ezer ember szenved 

benne, pedig nem 
kénytelen vele, mert 
őrökre megszabadul 
tőle az, aki Sztraka 
Menthol fogszappan- 
játhasználja. Áramajo- 
lika szelencében 1 k., 
melyhez a fogápolásróí 
egy tudományos szín
vonalon álló értekezés 

van mellékelve. Gyógytárakban, drogériák
ban stb. kapható egy koronáért. 3 darabot
3 koronáért bérmentve küld Sztraka gyógy
szerész Mohol. Kapható: Toperczer Sándor 

gyógyszerésznél Turóczszentmártonban.

5 Ilii ÉiÖSÍ É I
Szücsátjy (Ks.-Od. Vasút) 
g i TúrószSzgijtnyártorj

gőztéglagyárai sz iiifanab
ár Francia  kettöshornyolt-, hornyolt- és 

hódfarkú fedélcsercpet, a l a g c s ö v e k e t ,  
nyersfalazati és idomtéglákat vízhatlan, 
fagyeilenálló, egyenletes minőségben. 
Minden iparágnak megfelelő c h a m o t te  

és iűzálló téglákat.

Építési vállalata
szerkeszt és épit: minden alakú gyári 
kém ényeket, kazánbefa lazásokat és 
tüzelési berendezéseket jótállás mellett.

Központi iroda: S z t i c s » n . y .  Elárusító- 
hely T u r ó c z s z e n t m á r t o n b a n  
S C H U L Z  L I I V X J T  c é g n é l .

Páratlan szőlőfaj!
Hogy ezt bebizonyítsam, a „Delaware" szőlőről, királyi közjegyzői hitelesítés

sel elátott eredeti fénykép felvételeket készítte ttem .
A felvétel á l l : egy darab 20 éves csercsapos kifogástalanul dúsan termő 
töke 32 fürt, egy darab 4 éves szállvesszös tőke 168 fürt és 11 darab egy 
sorban lévő 4 éves szálvesszős töke több mint 1600 kifogástalan, egészséges 
fürt szőlőterm éssel. Ezek mind ott vétettek fel, a h o lp á r  m éternyire tőle 
az európai oltványokon a term és négy-ötszöri perm etezés dacára el
pusztult. így ez az év volt az, amely bebizonyította, hogy ezen fajnak 
term ésében perm etezés nélkül semmiféle szölőbetegség  kárt nem okoz. 

_  Ezenkívül nagy előnye még, hogy oltani és alá a földet megforgatni nem
kell, vessTöje télben soha meg nem fagy, bora elsőrendű és rendkívül bőtermő. Ezen a néven 
azonban igen sok más hitvány fajokat adnak el, ezért aki a valódi bötermő és legnemesebb fajt 
akarja megszerezni, az csak a NAGY GÁBOR-féle „DELAWARE" vesszőt vegye. A DELAWARE 
szőlő bővebb leírását, termésének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép felvételeit színes 

kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép képet tartalmazó 
l i é p e s  á r  j e g y z é k e t  i n g y e n  é .s  b é r m e n t v e  k ü l d ö m  

mindenkinek, aki velem címét tudatja. Okvetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegy
zéket, mely a szölőoltványokról és lugasültetésröl is ad részletes, helyes útbaigazításokat.
IV .A. Ói- Y  G  Á  B  O  s z ö l ö n a g y b i r t o k o s ,  IiL Ó  L  \ ' .  

posta, táv irda és távbeszélő állomás.
Levelezés magyar, német, horvát, szerb és román nyelven.

Minden jobb üzletben kapható!

H ochsinger Testvérek’, Budapest

Csemegealma
kiválóan finom, téli fajok, válogatott 
egészséges, szép példányok, parmen, 
jonatán belflőr, törökbálint, rozmaring, 
szercsike és batul legnemesebb fajok
tól, ötkilós postakosárral 3’50, ötven 
kilós ládával 25, százkilós ládával 
45 koronáért.

V ajonckörték
kiváló finom fajokból, dili, dessn és 
szagos császárkörtékből öt kilós posta
kosárral 4 50, tizkilós kóróssal 8 koro
náért, gondosan, lelkiismeretesen és 
szavatolt fagymentesen, selyempapirba 
csomagolva szállítja utánvéttel Szeles 
Pál N agym aroson, H ont megye.

Akar nősülni? S i t t -
len gyermekekkel, testi hibával stb.) 
Ö—500,000 korona vagyonnal fel 
vagyunk hatalmazva megfelelő férjet 
keresni. Csakis urak (ha vagyonnél- 
kiiliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály 
nincsen, Írjanak a következő címre: 

S c h l e s in g - e r * ,  Berlin 18. 
(Deutschland).

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton. 1910.


