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A cseh-tót nem zetegység.*)
Irta : dr. Czambel Samu.

X.
Vannak, ti kik mindenben a gyorsaságot 

szeretik, a kik minden kérdést 48 órán belül 
szeretnének elintézve látni. Lehet, nálunk is 
találkoznak olyanok, a kik nem hajlandók 
bevárni a tót népnyelv átkutatását s az abból 
folyó természetes következményeket s a kik 
azt kiáltják: — Rögtön el kell tiporni, rögtön 
össze kell zúzni a cseh-tót nemzetegység alko
tását.

Azoknak ezt mondom : Itt a türelmetlen
ség czélhoz nem vezet. A cseh-tót nemzetegy
ség eszméje ugyanis olyan ermészetü, hogy 
azt rendszabályokkal megszüntetni nem lehet.

E kérdést évszázadok fejlődési folyamata 
hozta létve s nem az újabban szereplő nemzetiséül 
faktorok szeszélye. Ez o'.ból e kérdést csak alapos 
intézkedéssel, az irodalmi tőt nyelv megreformálá
sával, illetve a cseh befolyás megszüntetésével lehet 
végleges és kielégítő módon megoldani.

A „Öesko-slovanská jednota" egyesületét 
Prágában s a cseh-tót ügyben buzgólkodó 
egyes Írókat mindenesetre el lehet időre-órára 
hallgatttani, de ez czélra nem vezet, mert hasonló 
egyesületek és buzgó cseh-tót agitátorok évtizedről 
évtizedre feltűnnek és letűnnek a szükség szerint, 
hogy a megváltozott viszonyokhoz képest éleire, képe
sebbeknek engedjék át helyeiket. A hetvenes évek
ben p. o. a prágai „Őesky Klub" láttáéi üsz- 
töndijakKal a cseh iskolákon tanuló tót ifjakat. 
Évenként 10 ösztöndíjat osztott ki a szegény 
sorsú tót tanulók között, a mire a klub tit
kári hivatala mindenkor nyilvános pályázatot 
hirdetett volt. A „Őesky klub" még be sem 
szüntette ebbeli működését, már „Radho&C" 
néven egy cseh egyesület alakult a Prágában 
tanuló morva, sziléziai és tót tanulók segélye-

*) Lásd a Felv. Híradó 27. 28. 30. 31. 34—40. számait.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
A ltáköczy-korszak Turóez- 

megyében.
Irta: Bráz Béla.

(Folytatás.)

A confoe leraliós levél tartalma (a levéltárban levő 
eredeti okmány) szerint e z : „Mi alíd spccificált Magyar- 
országi Statussok cs Rendek adgynk tuttára iirök em
lékezetül mindenekk a kik illik e Levelünknek rendi
ben. Hogy minek utánna az Szabados Urasságra vajodó 
Austriai Ház a királyi Diplomás hiti megszegésével által 
hágván minden Törvényeket incghvetvén és földre ta- 
podván, édes hazánkat s nemzetünket minden szabad
ságától nemcsak megfosztotta, hanem ennek több tag
jait mind kegyetlenséggel öblök lette és sokat közülök 
relencttcs kínokkal o Föld színéről el törlenni nem 
irtózott volna Istennek csudálatos Vezérléséből azon 
kegyetlen uralkodás rabságából Méltóságos Fejedelem 
Felső-Vadászi, Rákóczy Ferenc/, kegyelmes űrünk cö 
Ngba kiszabadulván és azon hazánk szabadságát eltörlö 
ártatlan Vérünket szomjóhozó austriaiak ellen velünk 
együtt fegyvert fogván és már harmadfél esztendőtől 
fogva hasznossal! hadakozván és végre hogy ezen ügy- 
dolgában közönséges akarattal tovább is, annál jobb 
rend tételhessék e folyó 170ő dik F.sztendöben Snptem- 
ber Havának első napjára ide a S/écsény Mezőben g: 
neralis convcntusra bennünket hívogató Levelei állal 
összehívott s győitett volna szükségesnek Ítéltük, hogy 
mindeneknek előtte egy oly feje’ válaszunk magiink-

zésére stb. stb. Egy szóval a prágai „Cesko- 
slovanská jednota11 csak egy tünete a cseh-tót egy
ségre törekvő áramlatnak, a me’ynek gyökerei mé
lyen a két nép közös kultúrájában gyökereznek. 
Ez okból a prágai „Öesko-slovanská jednota" 
működése ellen irányuló közigazgatási vagy 
rendőrségi intézkedéseknek éppen semmi kiha
tásuk nincs a cseh tót egységre törekvő áram
latnak a megtörésére. S a mennyiben az emlí
tett egyesületet egyes rendőri közbelépések
kel arra kényszerítjük, hogy évi jelentéseit 
pártfogoltjai érdekében elhallgassa, illetve el
titkolja, a mint azt legújabban már megcsele- 
kedte, azzal kétes értékű szolgálatot tesszünk 
a magyar politikusoknak; ezzel czélt nem 
érünk ugyanis, s nem fogják továbbra is 
figyelemmel kisérhetni a nevezett egyesület 
működését.

A cseh-tót nemzetegységre törekvő irány 
! átment már a felsömagyarországi tót lakosság 
vérébe s épp ezért itt nem segít az, haatüne- 

(teket szüntetjük meg, itt határozott mélyre haló 
| közbelépésre van szükség.

Azt mondtam, hogy a cseh-tót nemzetegy- 
; ségre törekvő irány már átment a felsöma- 
! gyarországi lakosság vérébe. Ez korántsem 
üres beszéd s bebizonyítom azt, mielőtt tovább 
mennék. A szakolezai „Hlas“ valamelyik mun
katársa kiszámította, hogy legalább 300,000 
fizok száma a tót felvidéken, a kik már „ott
honosak" az elcsehesedett irodalmi tót nyelv
ben. Ezek már mindannyian önkénytelen elő- 

: harezosai a cseh kultúrának. Ezeknek mindegy, 
akár azt irom és mondom, hogy „snatlno a 
ryclile to vykoná pilny hospodár" akár pedig 
ezt: „fahko a skoro to urobí usilovny gazda." 
Ezeknek már nincs szükségük se a prágai 

I „Őesko-slovanská jeduotára" se a cseh nyelvű 
i iskolákra. Mert ezek lényegileg már is cseh 
: nyelvet beszélnek - tótos ejtéssel. Ezek azok, 
la kik — mindenesetre öntudatlanul -  félre

nak, a ki velünk együtt hittel confocderálván ezen 
Hazánk ügyét valainig Isten által régi szabadságinak 
hellyre hozássával s megnyerésével kívánt czólját el nem 
éri nemcsak az Hadi dolgokban, hanem a Törvényes 
Egyházi l’oliticai és occenomiai állapotokban is igaz
gassa kormányozza is velünk együtt oltalmazza. Teczett, 
közönségesen és egy erőakarattal a Ptitulált Méltóságos 
Fejedelem Felső-Vadászi Rákóczy Ferenc/, kegyelmes 
Urunkat Erdélly országának választott Fejedelmet mine
künk is választanunk a mint választottuk is. Mellv Con- 
foederationknak hogy annyival inkább jobb Fundamen
tuma nagyobb ereje és állandósága légyen azt a követ
kezendő osküvésscl ratitieáltuk és stabitiálták cs annak 
mcghlartásárn nemcsak mágiáinkat hanoin maradékain
kat utódainkat is sub poena perpetuac Notac infidclita- 
tis et Porduellionis in Pátriám obligállyuk és obstrin- 
gáliyuk.

Eskiivésnek formulája.

Imi N. N. esküszem az élő Istenre stb. hogy ezen 
confocdcrált N. magyar Haza Statussinak és Rendcinek 
az austriai Ház által inogbántódott szabadságinak és 
Törvényeinek hellyrcállitására öszvekötött és most is 
újonnan megerősittctot Confoedcrátiójában avagy szövet
ségében szabad akaratom szerint belépek ezen szövet 
séget mint tulajdon életemet, ügy beesőiéin cs tartom 
az ellon fenn titkon sem nyilván soha nem practikálok, 
ha mást practikálni tudnék is avagy hallanék, kijelen
tem és a közelebb commendérozó fő Tiszteknek kiivet- 
kozondőképpen magának vezérlőd fejedelmünknek tud
tára adom, attól semmi képpen el nőin állok az ügyet 
el nem hagyom, azt mindenkor tcllyos tehetségemmel 
rlösogitcm és terjesztem, az egyenetlenséget cltáv ízta
tom az egyezséget mint ezen szövetségnek lelkét nog-

vezetik a szláv filológusokat és etnográfuso
kat azt a hitel keltve, hogy a tótok cseh szó
járást beszélnek s hogy a tót népnyelv sajá
tosságai csak a — tót népnyelv elrnagyaroso- 
dottságára vezetendők vissza. A tény tehát az, 
hogy a felvidéki városok és a műveltebb köz
ségek tót lakói, tekintet nélkül a társadalmi 
állásra és politikai meggyőződésre, értik s 
nagy részben saját szójárásukhoz alkalmaz
kodva a kiejtésben, beszélik is az elcseliese- 
dett irodalmi tót nyelvet.

Igen, a cseh-tót nemzetegységre törekvő 
irány már átment a felsömagyarországi tót la
kosság — vérébe. A tót nép öntudatlanul, 
minden agitáczió nélkül csehesedik, még pe
dig az egész vonalon. Ezt a laikus ember is 
megfigyelheti ott, a hol a csehesedés még 
csak a hang átváltoztatásnál tart, az az a hol 
a csehesedés még csak a kezdet stádiumában 
van. A laikus is megfigyelheti itt ama különös 

! jelenséget, hogy az egyszerű emberek, sőt 
egész falvak és vidékek lakói megvetve a 

i saját hangejtésüket „úri" tót hangokat maj- 
i mólnak. Ez egyszerű emberek szégyellik p. 
o. hogy kétféle (egy körülbelül a magyar tV'-nek 
megfelelő s egy tiszta /-nek megfelelő) i han
got ejtenek, hogy kétféle (egy körülbelül a 
magyar lg-nek megfelelő s egy sajátságos l 
hangot ejtenek stb.) Azt hiszik, hogy nyelvük 
sajátságos hangjai, mint a minők az „ü“ („y“), 
a lágy „///“ a kemény / a lágy d stb. csak 
arra valók, hogy paraszt és műveletlen voltu
kat elárulják s azért minden erejükből arra 
törekednek, hogy a „parasztság és müvelet- 
lenség ezen jeleitől" szabaduljanak. Az urhat- 
námság által meg nem métélyezett tót paraszt 
ember a nógrádi és hontmegyei hegyi falvak
ban igy beszél: sün, müs, vü (=  fiú, egér, 
maga), vagy pedig: kráf, uéite/1, Aid (.- király, 
tanitó, nép) stb., miután azonban az „úri" 
tótban épp úgy mint a csehben nincsenek „ü“

tartom sőt e/.ek fölött a Méltós. fejedelmet Rákóczy Fc- 
roncz uramat cö Ngsát ügy mint a szabadságért eöszve 
szövetkezett Magyarság választott Vezérlcö Fejedelmének 
csinerein becsülöm parancsolatinak engedelmeskedem 
eö Nsga és a szövetség barátya, ellenségnek ellensége 
leszek utolsó csöpp véremig ezen ügy mellett el nem 
hagyom stb.

Notandum a Praclatus urak a több venerabilis 
Clerussal illyen clausula insertiójával tették le az liiftet 
tudniillik. A mennyiben az Római Catholica anvaszeut- 
egyháznak ellenére nem lészen.

Molly hitünket, hogy e szerint ogymásközt lotcttők, 
i nnál nagyobb bizonyságára ezen confooderationalis Le
velünket a Praelatussi és úri Statusoknak magok pe
csétjével a többi rész szerint Vármegyék és királyi vá
rosok vagy azoknak Deputatussai usualis pecsétünkkel 
és saját koziíuk subscriptiójával inegerösitettUk. Kelt 
stb. A fejedelem szintén a Confoederatío áltpl szerkesz- 
tetcít esküt tett le.

Turócz vm., habár a fejedelem folyton sürgette, 
hogy a szécsényi országgyűlésen az összeírás szerint 
jolenyék meg, csak két kovetjo által képviseltette ma
gát. A két követ Rakovszky Menyhért és Okolicsányi 
Kristóf volt. Hogy a megyei statusok nőm jelenhettek 
meg, annak oka az volt, hogy a vármegye császári 

i 'Hadseregtől lévén körülvéve, félhetett attól, hogy a ne
messég ha elmegy, az ellenség a v 1 telén megyébe be 
fog törni. Másik oka, hogy az összeírt nemosség itthon 
maradt, az volt, hogy a nu gye egészen el volt. szegé
nyedve elannyira, hogy a két követ számára üti költ
séget l'jfalussy Páltól vett fel.

(Folyt, köv.)

lep I í r n t i zrr h z  egyedül elismert kel
lemes izii t e r m é s z e t e s  
-----  liashajtószer.



ós „ly“ hangok, — hát az uraskodó tót paraszt 
is igyekszik igy beszélni: s/n, m/s, vi, král, 
uőite/, lúd stb. A csehesedés ezen első stádiu
mát érdekesen megfigyelheti a laikus ember 
is az összes nógrádi és li&ntmegyei hegyi fal
vakban. Másutt megint más hangokon lehet a 
esel esedést, az első fokán, úgy szólva „kézzel 
foghatókig* megfigyelni. \ annak falvak a hol 
eredetileg p. o. igy beszelnek: boáa, robiáa, 
áavica stb. (Magyarul: a nő volt, dolgozott; 
pad.) Itt a nép a kemény /-tői igyekszik sza
badulni s az idézet' szavakat „urasan* igv 
ejti; bo/a, robi/a, /aviea stb. Másutt megint a 
lágy á ellen irányul a nép ellenszenve stb. 
stb. Egy szó annyi mint száz, a tót paraszt 
ember, a ki műveltnek és előkelőbbnek akar 
látszani — utánozza az „úri* tót szót. Kerüli 
a saját tót nyelve hangjait a „parasztosság és 
müveletlenség* jeleit, s kapaszkodik az ere
detiségeiből kivetkőzött „úri* tót nyelv hang
jaiba.

A csehesedés magasabb stádiumait már 
csak a szakember figyelheti meg, még pedig 
főleg a városokban s a közművelődés más 
alkalmas központjain. A csehesedés második 
stádiumában már teljes a hangátváltoztatás. A 
városokban beszélt lót nyelv már nagyobbrészt 
ment az eredeti tót hangoktól, itt már csak azo
kat a hangokat tehet hallani, a melyek a csehben 
is hallhatók. A városokban tehát a csehesedés 
már nem a nyelv külső formaságaiban keres 
kielégítést. Itt az emberek cseh szavakat s 
később cseh frázisokat sajátítanak el. Az em
berek elsajátítják a „snadno*, „rychle", „vy- 
koná“, „piluy*. „hospodár* stb. szavakat, a 
„zmocnila sa lio radost*, „nabyl rozurnu*, „újai 
sa slova*, „uchádzal sa o dievéa", „sússtras? 
mai s ním* stb. stb. frázisokat s öntudatlanul 
válnak a csehesitö áramlat eszközeivé . . . S 
ez így folyik napjainkban az egész vonalon.

A magyarországi tótság egy nagy nyelv
iskola, a melyben a cseh és a cseh-tót köny
vek és hírlapok a tanítók. Tanításuk minden 
agitáczió nélkül is mindenütt kedvező talajra 
talál. A kis városokban öntudatlanul folyik a 
tót lakosság elcsehesedése. A falvakban pedig 
a tót parasztnak nincs magasabb ambicziója, 
mint követni e részben a városi lakosságot. 
A tót paraszt úgy akar beszélni, a hogy az 
„urak* beszélnek tótul. A mesteremberek ide 
értendők. Azért mondtam, hogy a csehesedés 
átment már a lakosság vérébe.

Azt mondják a tótok nyelvéről, hogy a 
hány falu, annyi szójárás. Én többet mondha
tok. bn ismerek falukat, sőt családokat, a hol 
úgy szólva minden ember máskép beszél. Ezen 
jelenség az elcsehesedes stádiumának és mértékének 
a visszatiikrözése. A szerint a mint a falu vagy 
a család egyik vagy másik tagja többet vagy 
kevesebbet dobott el magától eredeti tót nyel
véből s többet vagy kevesebbet fogadott el a 
cseh nyelvanyagból, — nyelve is többé kevésbbé 
külömbözik a falu vagy a család többi tagjai
nak a nyelvétől. A keleti tót megyékben, az 
úgynevezett sáros-szepesi tót szójárásban, nem 
találjuk az alszójárások és helyiszólások ezen 
tarka-barkaságát, — mert idáig nem ér el a 
cseh nyelvbefolyás. De másutt mindenütt ala
kulóban van a tót nép nyelve, még pedig a 
cseh nemzetiség javára, kivévén a magyar 
nyelvhatár mentén fekvő falvakat, a hol a 
cseh mellett a magyar befolyás is érvényesül.

Hogy a tót nép a cseh nyelv, illetve az 
elcsehesedett irodalmi tót nyelv révén átvál
toztatja az apáitól örökölt eredeti tót nyelvet, 
azt már mások is észrevették, de nekem ju
tott feladatul, hogy az e részben tapasztalt 
tüneteket okozatilag megfejtsem s rideg való
jukban bemutassam. Pastrnek, a tót tájejtése
ket tanulva a tót nép között, megjegyzi; „A 
(tót) nép félénk és bizalmatlan; a saját tiszta 
(tót) szójárását csak az övéivel szemben hasz
nálja . . .“ („SÍ. Pohr.“ 1804., 305.) Tehát: 
az idegenekhez és urakhoz más, az „úri* nyel
ven szól; ez is megerősíti az én fentebbi meg
figyeléseimet arról, hogy a tótok egy része 
két szláv nyelvnek az anyagát sajátította el. 
Mathaeides György az „Kthnographia* 1808. 
évfolyamában (212. old.) a bácsbodrogi tót 
telepekről Írva a következő érdekes megfi
gyelését tette közzé:

2 Turócz-Szt.-Márton,
„Nyelvök tájszólási jellegét, a mi külön

böző vidékről jött népnél bizonyára megvolt, 
egészen elvesztette, mert papjai és tanítói e 
népet a magyar állam követelményeivel szem
ken exkluzív tót szellembeu nevelték, kezébe 
adván és terjesztvén közte a turócz-szent-inár- 
toni „Národní Hlá3nik“ és „Národnie Noviny* 
czimü tót túlzó lapokat és hasonló szellemben 
irt könyveket, aminek nemcsak a politikai gon
dolkodásra, hanem a nyelvre is nagy hatása volt, 
úgy, hogy a bácskai evangélikus tótot nyelvéről 
nem lehet megismerni, hogy mely vidékről való, 
inért a nyelv az irodalmihoz simult.u

Itt azt lehetne közbevetni, hogy a bács
bodrogi tót telepeseket épp az a körülmény 
késztette rá az irodalmi tót nyelv elsajátítá
sára, mert mint telepesek a magukkal hozott 
különféle tót szójárásokat az érintkezés si- 
mábbátétele okáért ki akarták egyenlíteni.

De ez téves felfogás volna. A tótok nyelve 
az egész vonalon csehesedik. Ott is, a hol 
nem különféle szójárását beszélő telepesek lak
nak. így a hontvármegyei hegyi falvak lakói
nak a nyelvéről ezt Írja Zoch Szaniszló, aki 
az említett falvak szójárást akarta feldolgozni: 
(nem tudtam e szójárást alaposan átkutatni), 
„mert népünk most már kétféleképp beszél, ve
lünk szemben az irodalmi nyelven beszél úgy 
a mint az iskolában tanulta; csak egymásközt 
beszélnek még az emberek a saját. szójárásukonu : 
(Slov. Pohr. 1893., 370.)

A mint ezekből látjuk, az a „buta* tót 
nép nem is olyan nagyon buta, mert hiszen a 
felsőbb rétege öntudatlanul is két nyelvet be
szél. De észjárása mindenesetre jellemző: meg
veti azt, a mi az övé s mohón szivja magába, 
a mi idegen.

Évszázadok kulturális iránya hozta magá
val, hogy a cseh nyelv, illetve az elcsehese
dett irodalmi tót nyelv lett a tót nép — ideálja.

íme, miért nem ér rá a tót nép magyarul 
tanulni, nincs is hozzá fizikailag ideje, mert 
egész lényét az az ambiczió tölti be, hogy 
mielőbb az elcsehesedett „úri* tót nyelvet 
megtanulja.

Lehet a felvidéki magyar párt egyes em
beréinek bármilyen kicsinylő véleménye erröi 
az „úri* tót nyelvről, az az egy tagadhatatlan, 
hogy az a tót nép szemében eszménykép s 
hogy a tót nép minden idejét és fáradságát 
annak szenteli, hogy nyelvében ez eszményképéhez 
közeledjék.

A tót népet végleges elcsehesedéstől csak 
az által menthetjük meg, ha az Írott tót nyel
vet kivonjuk cseh befolyása alól s ha azt az 
átkutatandó tót nép nyelvi anyagára alapítjuk.

Korunkban az újságolvasás elterjedésével 
gyorsabban halad a tót nyelv elcsehesedési 
folyama is. Minél előbb önállósítjuk az írott 
tót nyelyet, annál jobban tisztit!.. c;uk a cse- 
chizmusoktól s annál biztosabban győzhetjük 
meg róla a tudományt, hogy a tót nyelv nem 
a cseh nyelv szójárása s hogy a tót nép nem 
a cseh nemzet alkotórésze.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

.Belső gondok1' czirn alatt morfondíroz n „N. 
N.“ egyik közelebbi vezércikkében, s azt találja, hogy 
mindcnlttt csak a stréberek éhessége az, amely a nem
zetiségek üldöztetését, elnyomását sürgeti; mert ez ha
marább segíti őket hírhez, hivatalhoz és kenyérhez, mint 
a tudás és munka. I)e közel áll már — szerinte — az 
a kérdés, hogy honnan vegyenek kenyeret a sok lajhár, 
zsarnok, kém, följelentő, intrikus stb. számára. Majd egy 
másik ezikkében a „Frankfurter Zeitung* közleményéből 
idézi fejünkre a német sógor sújtó ítéletét, mely szerint 
a magyarság a sajtit nemzetének létét ássa aló magyaro
sáé törekvéseivel. Szóval, iszonyú, belső gondok bántják 
a „N. N.“ ezikkiróit, akik csak a maguk kis szobács- 
kájukban -álnak tisztességes, becsületes embereket, a többi 
szerintük mind lajhár. ispión, kötni való renegát, kivált 
ha a nemzetiségi sajtó és izgatok gonosz praktikáját 
mutatják be az olvasó közönségnek. Mert úgy kellene 
annak lenni, hogy a hivatásból, kenyérkeresetből való 
nemzetiségi izgatást békén nézzük és türjük: hogy a 
pánszláv, pangermán és oláh nemzetiségi rikkancsok lármá
jára elnémuljunk . . . mivel hogy övéké az igazság. Azaz 
igazság, amelyből a „Frankfurter Zeitung* is menthetett, 
mielőtt a hívatlan prókátorságra vállalkozott. Hát ne 
bántsak a „N. N.*-t efféle hazafias gondok ! Tőle bizo- 
zonyára nem fog senki kérni kenyeret a magyar stré
berek számára . . . s a „Frankfurter Zoitiing“-gal is

valahogy csak eligazítjuk a dolgunkat a „N. N.“ 
gatása nélkül. De már az igaz, hogy piszko!ódá88a\ 
vakmerő hazugságokkal, rágalmazással s más offélö 
oszkőzökkol sokszor kőnnyubbon lehet kenyeret keresni 
Magyarországon, mint a tisztességes munkával: a nem. 
zetiségi sajtó példája mutatja.

Takácsok, miit knlturapostolok lírában A
prágai „Mas Národa“ a liptó-árvamegyoi tót lyság (n 
„Lisztovsko-oravszké Noviny“) nyomán jolonti, hogy f. 
é. junius hó elején három cseh származású takács csa
lád telepedett le Alsó-Rubinban s hogy igen jól megy 
a dolguk. Habár drágán dolgoznak, mégis jól prospe
rálnak, mert takácsiskolában tanulták mesterségüket. A 
„Hlas Národa* ehhez a  kővotkező megjegyzést fűzi : Ez 
az eset egyúttal azt mutatja, hogy milyen hivatás vár a 
esehokre a magyarországi tótságon ; nem a politikánkra 
van a tótoknak szükségük, a melylyel inkább ártunk 
nekik ; nemzetgazdaságilag kell ott apostoloskodnunk !** 
— Mi pedig ehhez azt mondjuk, hogy nokünk semmi 
szükségünk sincs a csehoknck sem politikájára, sem pe
dig közgazdasági beavatkozására. Mert hát úgy áll a do
log, hogy van nekünk is olég takácsunk, különösen itt 
a Felvidéken, a kik azért politizálnak, mert nincs elég 
munkájuk. Deliát ha doktor, fogorvos, könyvelő már 
nincs, jók a takácsok is a cseli-tót egység megvalósí
tására.
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Recsegnek a deszkák.
Tehát recsegnek! Azok a deszkák, amelyek --  

a „Nár, Nov.“ szerint — Magyarországot körülhatárolják, 
mint akár Chinát az a bizonyos fal, amelyen belül ví
gan tenyészik — n ezopf. Pedig hát nem is ezek a desz
kák recsegnek, amelyeket csak a „Nár. Nov.“ élénk 
fantáziája varázsolt odá az ország szellemi határára, de 
— ha valami recseg úgy annak a korhadt pódiumnak 
a deszkái recsegnek, amelyre Cramer & Comp mint a 
dicsőség valami piedcstaljára felkapaszkodtak; hogy on
nan jó pénzért és sok dicséretért a világot ámítsák, 
perfid hazugságokat hirdessenek s azt a hazát, azt a 
nemzetet, amely az övéké is egyúttal, rútul megrágal
mazzák. Igen, a hamis próféták lába alatt recsegnek e 
deszkák, kettő alatt alaposan már el is tört, reméljük, 
hogy majd a többiro is mihamar rákerül a sor. A Bubics 
pásztorlevele mintha Gedeon harsonáinak csodaerejével 
bírna ! — De hagyjuk e képletes beszédet. A „Nár. Nov.a 
néhány németországi lapnak a kirohanását közli és kom
mentálja, amelyet azok a Cramer és Kom kiutasítása 
alkalmából intéztek a magyarok ellen. Ezen ujságvélo- 
menyekkel akarja a maga igazait is dokumentálni. No 
liát ezek a német ujságvéleményok — egy fabatka ke
vés — de ennyit sem érnek. Nem azért nem érnek 
semmit, mivel Németországból származnak, ahol semmi 
közük a mi bclügycinkhoz, liánéin mivel az igazság 
erejének teljes hiányával vannak. Ezek a lapok ugyanis 
azt szuppanálják a Korn és Cramer kikergetésének. hogy 
ez a Magyarországon lakó németek üldöztetésének egyik- 
tünete. Hisz ilyennek tüntetik fel a „Nár. Nov.* is s a 
többi hasonszőrű ujságlapok. Pedig ez — kurtán mondva— 
nem is tévedés, hanem hazugság. Az egyik németországi 
újság még azt az állítást is koczkáztatja, hogy arra a 
temesvári „Deutschcs Tagblatt fllr Ungarn* szükség van 
Magyarországon, de ezt bizonyítani is kellett volna. 
Nyilván azonban nem tudja az a német sógor, aki ezt 
az állítást mcgkoczkázlatta, hogy a Délvidéken ember- 
emlékezot óta voltak s vannak most is politikai és nem 
politikai német napi és heti lapok, folyóiratok stb. csak 
magában Temesvárt is ki tudja hány? Sohasem üldözték 
ezeket a lapokat a német voltuk miatt, pedig van közte 
olyan is, amelyet ellenzéki ember szerkeszt, a ki nem 
is Izrael ivadéka. És vannak nemcsak a délvidéken, de 
az ország mindazon vidékein is német újságok, a hol a ■ 
németek nagyobb tömegekben laknak együtt, van ma
gában a magyar fő- és székvárosban is egy egész csomó |  
köztük olyanok is, amelyek tekintély dolgában a Cramer 
temesvári lapját, amely nagy büszkén azt a czirnot vi
seli, hogy egész Magyarország részére szerkesztődik 
teljesen feleslegessé teszik. De éllicteti volna Cramer is, 
Korn is a hírlapírói nemes hivatásnak, akár tiz német 
lapot is szerkesztve, ezzel ugyan nem törődött volna 
senki. De amikor ezek a firmák, a kik magyar hon 
polgárok is egyúttal kenyérkeresetkép ezen ország és a 
magyar nemzet gyalázását választották mesterségül » 
vakmerő szemtelenséggel izgatták, lazították azt a dél- i 
vidéki német népet, amelynek jogait senki sem bántja 1  
s a mely német létére is mindig hazafias volt és becsi! 
letcs: rendet kellett csinálni. És ha a magyar köziga/- i  
gatás törvény nélkül, sőt törvény ellonérc fog ilyen 1 
gyászalakokkal végezni s Őket a megérdemelt elbánás 
bán részesíteni; ha eljön majd az idő — mert el is kell 
jönnie -  hogy a nemzetet, a hazái voszélyeztefö nem
zetiségi sajtó termékeit elkobzással fogják sújtani, ehhez 
sem lesz senkinek semmi köze amott a német, vagy
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bármely más külföldön, mert ez nekünk logsajátabb nem
zeti jogunk és kötelességünk.

A „Nár. Nov.“, miután a német lapnyilatkozato
kat — amelyek helyesebben Berlinbe, Közönbe lettek 
rolna czimezTO — mint valami angornyilatkozatokat 
regisztrálta volna, kijelenti, hogy ő ezek kai nőm rokon
szenvez. mert neki sokkal szimpnntikusahh a „Nov. 
Vrémou szopt. 24. nyilatkozata, amely dicséri a magya
rok politikai érettségét s ráutal a német nemzetiségére 
politika merészségére és nyíltságára. Kívánja ez az orosz 
lap, hogy bár végre valahára nyílnának inog a magya
rok szemei s közelednének Oroszországhoz, amely soha 
sem táplált elvi ellenséges indulatot a magyarok ellen. 
Ez idő szerint csakis a magyarok szlávellencs politikája 
választ el bennünket (oroszakat a magyaroktól). A ma
gyarok a  magyarországi szlávok rendszeres üldöztetésé
ben találják belügyi politikájuknak legtöbb eszményét. 
Bánffinak ezen programijával szakítaniuk kell a magya
roknak, a szlávokkal ki kell egyezniük. A magyaroknak 
meg kelleno győződniük arról az igazságról, hogy a 
magyarorországi szlávok nem veszedelmesek az országra 
nézve, de igenis veszedelmesek a németek, akiket kí
vülről támogatnak, llát a „Nov. Vrémc“ ez a beszéde 
Őszinte lehet, meg nem is. De bármint legyen is, az az 
egy tény, hogy a mint a magyarok 1849. óta sohasem 
viseltettek ollenszonvvel az oroszok ellen, épp oly kevéssé 
látják legfőbb belpolikai idoáljukat a szlávok üldözctésé- 
bcn. Nekünk csak egy a czélunk ezzel a mi politikánk
kal : megközelíthetővé tenni mindenkinek az állam nyelvét 
és — a mennyire lehetséges — szorosabbá tenni a 
magyar nyelv sfegitségével azt a frigyet, amely ezen haza 
népeit egy befűzi. Igenis üldözünk azonban, mert üldöz
nünk kell mindenkit, aki bennünket ezen becsületes 
törekvésben nemcsak akadályozni, hanem a ki az említett 
frigyet lázitani is igyekszik. Ammint tehát a tót és a 
többi bclfUidi nemzetiségi sajtó izgatásával felhagy s 
tisztességes, törvényes módon, a magyar nemzet, a ma- 
gyér faj, a magyar intézmények gyalázása, kisebitése, 
gímyolása nélkül folytatja küzdelmét a való és vélt 
nemzetiségi jogokért és igazságokért; a mint a tót és a 
többi nemzetiségi izgatók megtérnek s keresik az orvos
latot ott és úgy, a hol és a hogyan azt a józan eszük — 
ha van még ebből — is parancsolja: az állítólagos ül
döztetés is meg fog szűnni. Ez tehát tisztán belső ügyünk 
nekünk magyaroknak (ideértve a nemzetiségi magyaro
kat is); e végből som a németek, sem az oroszok taná
csaira, közbeléptére, védelmére ' agy bárminemű interveniá
lására nem szorulunk, abból nem kérünk. Ha pedig a 
nemzetiségi izgatók le nem szerelnek, úgy akkor érvényt 
fog ez ország magyar kormánya, magyar törvénye és 
magyar társadalma szerezni c nemzet jogának, s a béke 
fenntartása érdekében magáévá fogja tenni újra Tisza 
Ráírnának azt az 1875-iki jelmondását: „A magyar
nemzet elég erős arra, hogy belső ellenségeit földre 
tiporja."

Nőm a „Nov. Vréme" jóindulatú tanácsára, hanem 
csak a józan ész parancsának követésére a nemz< tisé- 
giek részéről van szükség, hogy a >Szt.-lstván koronája 
országában élő népek békében, egyetértésben és — 
amennyire ezt a válságos, nehéz idők megengedik — 
boldogságban élhessenek. Mert hiszen ez a józan ész 
azt is megmondja édes mindnyájunknak, hogy azok a 
nomzeti, nemzetiségi és nyelvi harezok voltaképon ha
szontalanok. A nemzeti, vagy nemzetiségi önállóság 
egymagában nem mondható semminö kincsnek, mórt ez 
legfeljebb ha eszköznek jó, de mint önczél vajmi illu- 
zórius értékű. Politikai önállóság, szellemi és anyagi jó 
lét, erre kell hogy minden nép, tehát Magyarország 
népei mint egy egységes nemzet törekedjenek, ezekhez 
pedig a nemzetiségnek semmi köze. Vagy nem igy 
volna? Ott van a történelem, elég önálló, nagy nem
zetről olvashatunk benne, amelyik minden nomzeti ön
állóságuk mellett is szolgaságban, nyomorban voltak. 
Az orosz, a spanyol nemzet ma is ilyen, do van még 
több is belőle. Ellenben a  politikai, szellemi és anyagi 
önállóságban oly erő rojlik, amely a  kisebb nemzeteket 
is mint ilyeneket önállóvá, erősekké teszi. No de ezek
nek fejtegetése messzire vezotne, majd talán más alka
lommal, amikor majd azt is elmondjuk talán, hogy a 
délvidéki németeket legkevesebb oka van bárkinek is 
izgatni, lázitani a magyarok ellen.

KÖZGAZDASÁG.
Turóczmegyében jó a gyümölcs

termés ?
Kimondhatatlanul örültem, midőn a miniszteri je 

lentésbon olvastam, hogy Turóczban jó a gyümölcster
més. De hogyis ne örülne akár a termesztő, akár a fo
gyasztó a jó  torinésnek.

No de örömem éppen olyan korai volt, mint a 
lisztéit ismeretlen tudósitó jelentése.

Igaz, hogy tavaszszal gyümölcsfáink virágjainak i 
özönét látván, édes gyönyörben úsztunk s a fenséges 
illattal betöltött levegöbon hálás szívvel gondolunk a 
Mindenhatóra.

Keményünk volt tehát jó vaczkor termésre. (Vacz- 
kornak nevezem azt a gyümölcsöt, a milyen megyénk
ben honos.)

Oh! bárcsak reményünk mindig valósulna!
Gyümölcstermésünkben nagyon csalódott megyénk 

min. tudósítója, mert az általa jelzett jó gyümölcstermés 
alászállt a legrosszabbra.

Különben ezt egy kis utánjárással előre is lekö
tött látni: do hál persze, mi már hozzá vagyunk szokva 
az irodai statisztikára.

Győződjünk meg személyesen gyüinölcsészotünk; 
állapotáról, s akkor jelentésünk nem lehet más, mint 
ez a jelentés:

„Méltóságos Uram!
Turóczban gyümölcstermésről nem lehet szó, mert 

a gyümölcsészotot okszerűen kell űzni, a mi tőlünk még 
igen messze van, mert faiskolák hiányában még ele
gendő gyümölcsfa állománynyal sem rendelkezünk."

Az itt ott található pár gyümölcsfa még nőm ad
hat nekünk jogot, hogy megyénket a gyümölcstermelő 
megyék közé sorozzuk s mint ilyet a jelentésekben 
szerepeltessük.

Térjük most át azon okokra, a molyok miatt re
ményeink meghiúsultak.

Már februáriusban olyan meleg tavaszi napo.k jár
tak, hogy a gyümölcsfák rügyei duzzadni s némelyek 
pedig nyílni kezdettek, a  gondos szem ezeken a zsenge 
leveleken rengeteg mennyiségű lcvéltetüt vett észre.

Tekintve, hogy mi még nem igen szoktunk véde
kezni gyümölcsfáink ellenségei ollen, biztos voltam, hogy 
a fellépett ellenség tönkre teszi gyümölcstermésünket.

A februári meleg napok után mogint téli időjárás 
jött, a mikor is a fellépett ellenség elpusztult.

Elpusztult, de romboló munkáját másnak engedte 
á l : a cserebogaraknak.

Jóltcvönk végre ezektől is megszabadítván, jött, 
úgy is silány gyümölcseinkre özek legnagyobb ellensége : 
az alma és körtefák Fusicladium betegsége.

Legyen szabad ezen gyümölcs linomságát, szépsé
gét s ontó ellenséget ogész valójukban bemutatni.

Alig van gyUmölcskedvelő, a ki nem vette volna 
észre, hogy az alma sima héján többé vagy kevésbbé 
kerek érdes foltok vannak, melyeket rozsdafoltoknak 
neveznek.

Ezekhez a foltokhoz hasonló külsejű és szinti szé
les és sötetebb körvonalú foltok azok a beteges jelen
ségek, midőn a foltoknak a széle finom, fehéres és 
széthasogatott szegély gyanánt ismerhető fel. Némely 
foltok belsejében szabálytalan csillagos repedés vehető 
észre, mely alól sötétcs gyapjuszerü finom fonadék láto- 
zik. Ezen foltok onnét erednek, hogy az almagyümölcs 
megfelelő élő szövetében a gombának fonalai (myceliumja) 
élösködnok.

Ugyanezen gomba most ősz felé az nlmafalevolo- 
leken jelenik meg és fekete, éles körvonalú foltok alak
jában vehető észre. (Tusicladium denlriticum.)

A foltok szaporodása, különösen nedves időjárás
ban tapasztalás szerint a conidiumok 12—48 óra alatt 
kicsiráznak és uj infokeziót eredményeznek, a conidiumok 
száma pedig egyetlen folton: légió.

Későn érő fajtáknál a megtámadott ahuarészlct 
köröskörül reped és elválik az egészséges szövettől.

Hasonló jelenség látható a körtéken is úgy annyira, 
hogy ezek gyakran Vb felülotrészen a Tusicladiumtól 
foltosak.

Ilyen körték felülete üssze-vissza van repedezve, I 
a mellett golyvásak és kemény liúsuak. — Ez a gombai 
azonban más faj s neve Tusicladium pirinum. Ez a T. 
p. kártékonyabb hatású mint a T. d., mert ez a gomba 
nemcsak a leveleken tenyészik, hanem hajtásokba is 
befészkeli magát.

Eleinte a hajtások szürkefoltosak lesznek, a me
lyek csakhamar felduzzadnak, később szabálytalan mó- . 
dón folrepedoznok, úgy hogy végül fekotés ripacsos 
felületekké változnak.

A megtámadott hajtások végső követkozménye az, 
hogy a hajtásvégek elhalnak és elszáradnak, a mennyi-1 
bon a tönkretett kéregszövet nem képes az úthnsoni- 
tott tápláló anyagokat rendeltetésük helyére vezetni.

Ha íckintetbc vcszszük, hogy ilyen gombáktól 
megtámadott gyümölcs eltartásra alkalmatlan, piaczi 
érléko pedig csökkon, akár milyen gazdag is a termé
sünk, az csakis rossznak nevezhető.

a  védekezést ezek ellen máskor mondom el. — 
Szilvatormésünket megtámadta az u. n. Eseouscus panni

F e l v i d é k i  H í r a d ó
nevű gomba, minők folytán a termés java része eltás- 
kásodott vagy bábasodott. (Grmany.)

No, de hogy a serleg egészen a csordultig tele 
legyen, arra a kovés gyümölcstormésro, a mi még meg
menekült az itt elsorolt ellenségektől, jöttek a korai 
augusztusi fagyok, a melyek miatt a megmaradóit gyü- 
mölos érotlenül kesereg az ágakon.

De keserű is oz idei gyümölcsünk! De önnél még 
keservesebb megyénk gyümölcsészete.

Jeszenszky Emil.

H Í R E I N K .

— Október lió 4-én ő  Felsége apostoli 
királyunknak névnapja alkalmából ünnepélyes 
isteni tiszteletek tartattak vármegye szerte és 
szünetelt az iskolai tanítás is. Turócz-Szent- 
Mártonban a rom. kath. templomban tartott 
meg a hivatalos isteni tisztelet melyen részt- 
vettek az összes állami és közigazgatási tiszt
viselők, valamint a tanintézetek tanári testü
letéi és növendékei. Buzgó fohász szállott a 
magasra, hogy szeretett ősz királyunkat a 
magyar szabadság és alkotmánynak legfőbb 
őrét még sokáig tartsa meg országunk, a 
magyarok javára és igaz örömére.

— A trónörökös RImély püspöknél. Kimély Ká
roly a besztcrczebányai egyházmegye hazafias szellemű 
püspöke a múlt hét folyamán kihallgatáson volt Ü Felsé
génél, valamint a trónörökösnél is. A trónörökös a ki 
magyarul társalgóit vele, a legszívesebben fogadta, sőt 
titkárával Grosch Adolffal együtt családi obédre is meg
hívta, a hol nemcsak abban volt része, hogy a trónörö
kös végtelenül boldog családi életében gyönyörködhes
sék, hanem a trónörökös kilátásba is helyezte, hogy 
egy alkalommal hozzá rándul vadászatra.

— Láng miniszter Osaozán. Láng Lajos keres
kedelemügyi m. kir. minisztert tegnap Csaczára várták, 
hol ma beszámoló beszédet tartott volna. Kíséretében 
vártik Wickenburg Márk gróf államtitkárt és ruttkai 
Káth Péter udvari tanácsost. A csaczai intelligenczia 
az ünnepélyes fogadtatásra nagyban készült. A minisz
ter azonban a látogatásról lemondott, mert az osztrák 
miniszterekkel fog Budapesten tárgyalni.

— Személyi hír. Justh Ferencz orsz. képviselő a 
jövő hét folyamán Kolozsvárra utazik és részt vesz a 
Mátyás szobor leleplezésén.

— Összejövetel Stubnyafürdőn. Múltkori felszóla
lásunk kapcsán arról értesítenek bennünket, hogy a 
múlt évek folyamán oly látogatott összejövetelek ebben 
a téli idényben is ismétlődni fognak. E czélból ma dél
után 4 órakor Stubnyafürdőn értekezlet lesz, annak meg
állapítása czéljából, hogy ezen összejövetelek mikor és 
hányszor legyenek. Már erre az értekezletre is szívesen 
látnak minden hazafias gondolkozása férfiút, úgy a felső, 
mint az alsó járásból. Ezt a hírünket bizonyára öröm
mel fogadják mindazok, a kik méltányolni tudják a tár
sas összejöveteleknek értékét. Nem is tudjuk eléggé 
melegen ajánlani, hogy már ezen mai megbeszélésre is 
mennél számosabban jelenjenek meg a fürdő-épületben.

— Templom szentelés. Az alsóturcsoki róm. kath. 
hívek már régen érezték annak szükségét, hogy kis ká1 
polnájuk helyott a lakosság számának megfelelő temp
lomról gondoskodjanak. Már régebben gyűjtögettek erre 
a czélra, mig végro a múlt évben régi tervüknek meg
valósításához foghattak. Az uj templom immár készen 
van és dicséri a hívok buzgóságát. Uj harangokat is 
szőröztek be, a melyeket Garamszontkoreszten Rimély 
Károly bcsztcrczcbányai püspök szentelt fői. A templom 
fölszenteléso ma fog megtörténni. Erre az ünnepségre 
meghívót kaptak a vánnegyo vozetői, a lelkészkedő 
papság és még többen. A felszentelés után közösebéd 
lesz. Az ünnepély lefolyásáról lapunk következő számá
ban emlékezünk meg.

— A Eossnth-ünnepet Liptó-Szt.-Miklóson, min. 
levelezőnk Írja, két napon ülték meg. 19-én az állami 
és az izraelita iskolákban tartottak nagy számú közön
ség előtt sikerült Kossáth-ünnepekot. Az állami iskolában 
dr. Mayer Ármin iskolaszéki elnök és Fischer Lipót 
igazgató tanító mongottak sikerült alkalmi beszédeket, 
a növendékek szégen szavattak és énekeltek. Az egy
házak közül csak ar izr. hitközség zondezott ünnepélyt. 
Az izr. templomban Singer Vilmos főrabbi hazafias ma
gyar beszédet mondott, melyet a megyei tiszlikar és az 
állami hivatalnokok is élvczottel hallgatták végig. 20-án 
u Magyar Társalgó Kör rendezett szép ünnepet. Az al
kalmi felolvasást Ballo Lajos gyógysserész tartotta nagy 
totszés közt. Gróf Matuska ez alkalomra irt ódáját lel
kesen megéljenezték. Kescszlényi holtán szolgabiró nagy 
hévvel adta elő Bákósi „Fóhász“-át. A dalogylet Xahalko 
György vezénylete alatt hazafias dalokat enekelt négy 
sikerrel. Az ünnepély után a szinházbah díszelőadás 
volt, oz után meg bankot.

— Áthelyezés. A közoktatásügyi ni. kir. miniszter 
Addm  János tarnói állami iskolai tanítót a vasmegyei 
Alsó-Csalogányba helyezte át.

Az amerikai ultratótokról mi is megírtuk 
most, hogy mint igyekeztek a clevelandi Kossuth szó-



Turócz-Szt.-Márton, F e l v i d é k i  H í r a d ó . 1902. október 5. 40. szám.

bornak a felállítását meghiúsítani mindenféle liazuságok- mi az a pangormánizmus, s hogy ö nem akart izgatni 
Ez a drótosokból, hanem csak azt kívánja, hogy a német gyerekek tamil-

haló porában is becsmérelni, piszkolni mernek. Az cl 
nököt szintén meghívták a new-yorki Kossuth Ünnepségre,

Orvosi körökben már rég ismert tény, hogy a 
Ferenoz József keserüvlz valamennyi hasonló vizet, 

Összeverődött jónak meg előbb németül imádkozni és csak azután | tartós hashajtó hatása és említésre méltó kellemes izénél
fogva, már kis adagban is tetemesen felülmúlja. Kérjünk 
határozottan F e r e n c z  J ó z s e f  kesorüvizet.

F e le lő s  s z e rk e sz tő  : lle re r / .  fty iiln . 
F ő in u n k a tá r s : lláu ll J a n ó *

kai és Kossuthnak megrágalmazásával. 
szklenárokból és egyéb kivándorlókból 
politizáló tót csapat mos: az északamerikai államok el-1 magyar verseket szavalni. Közös jellemvonása ez a nem- 
nőkétől, tehát elég előkelő és szavahihető embertől zetiségi izgatóknak, hogy a büntetés elöl mindenféle 
hallhatták, hogy ki volt az a Kossuth Lajos, akit ők még kibúvókat keresnek s jogosultnak tüntetik fel gyalázatos

működésűket, csakhogy mártíroknak tartassanak a nai 
vabbak által s ezúton is kisebb-nagyobb összogecskét

mire ö ezeket válaszolta lcvé'ben: „Szívből köszönöm kivasaljanak. Úgy látszik azonban, hogy ma ennek a
1 3 .áról iszept.'i kelt szives, nagyon szives meghívását, j gsoftnek is kezd már bealkonyodni, s ideje is lesz már!
Bár ott lehetnék Önnel, hogy kegyeletem adóját leró- 
hassam Kossuth emlékének, de 19-én kora reggel meg
kezdem nyugati utazási:inat s igy lehetetlen, hogy az 
előző estén elmehessek innen. Nincs amer

A osaozal mártír. Mórt már minden községnek 
meg lesz a maga mártírja. Miért ne lenne éppen Csa- 
czának meg, mcly|még közelebb fekszik a testvér néphez

. ’. ® . , I mint Turócz-Szont-Márton. Mint minden hazafias helyen, az|
••‘km, c. Ja  e • ho-y Csaczán is megünnepelték szept. 19-ét, még pedig! kel 
h n i  Kossuth ! . i. 1..11. i ... n.,..,.....

Szerkesztői iicnctek. — —
- K. H. Megjött az már a múlt számra is, azonban már 

akkor túlszedésünk volt és igy sajnálatunkra erre a számra 
kellett hagynunk — Br. S Ez az üzenetünk oda is szól. És 

Ián azt a másik bizalmas hirt miért ne használhatnánk fel 
kellő feldolgozásban. No tessék gondolni, hogy a leplozgctéssH. , , ,  , n  l 1 i n  | p  1 Jiumi ic iu u igu & u o u a u . 1. . . . . .  »*

mulaszthatná legnagyobb csodálattal viseltetni mint levelezőnk jelenti lelkesen. Alii ünneprontó itt is használunk az ügynen. Alkalmilag fel is használjuk. Zólyom
fenkö/t szelleme és hatalmas tettei iránt, hüszke vagyok, akadt, a miről a „Cs. II.u ekképen emlékezik meg: ! hói különben csak nemzetiségi mozgalmakról közlünk hirt.
mint amerikai, hogy öt, amíg élt, a mi hazánk oly lel- Midőn a lelkes menet, a Popper-utczán felvonult Gr J Tót-Próna. Jövő (számunkban hozzuk. -  M. J. Kőrmöcz-
kes kitüntetéssel fogadta.11 Így ir Rooscvelt Tivadar köz-1 mogbolránkozva látta, hogy a Gyurira dr. házának azon banya. Felhasználtuk már mull számunkban. Máskor is szive-

• • I fp m  m m v n m i tin in  fi 1 11 l:i 11 n iii iü  In k ik  —  k iv iI« * -it - it h m  ... n .  ... , , ■ .. li. i .i  ...
társasági elnök arról a Kossuthról, akit 
pygmaeák csak rebellisnek akarnak elismerni,

— Bubics és Ivár.kovics a kereszten
Nov." egyik száma most már egy kalap 
bicsot, Ivánkovicsot s a két püspököt „derék apostolok-

sen látom tudósításait. — Helyben. Hogy az az úr miért nem 
vesz részt a magyarság nyilvános ünnepségein, azt ugyan

nak“ mom:
geztessenek." Legújabb ,.viczczc“ ez ennek a szelleme 
(?) ujságlapnak.

UJ püspösi titkár. Ki mely Károly besztercze- 
bányai püspök G r o s c h  Adóit eddigi szertartót titká
rává nevezte ki.

Pozor! Akár azt is kiírhatta volna a „Nár.

. fele, melyben nem a tulajdonos lakik — kivilágitatlan.
liolmi törpe | koromsötét. Óriási moraj. Abczugolás! A lobogó fáklyák ............. ..  ^ ^ ___o ^ ........ r o ........

• kísérteties fényt veteltok az épületre, hgy pillanat alatt magunk sem tudjuk. De azért még nem szabad valakit meg 
A „Nár. i záporként hullottak a kövek a vakablakokba s a csőreim- Ryanusitani pláne oly élűén mini Ön szerelné, 

dá veszi Bu-! P^lő üvegek zenéje harmonikusan (?) olvad bele a lágy
I Kossuth nótába. A jeles úri ember, ki, az ünnepély rcn- 258 

' ] dezö-bizottsága és házigazdája kérő felhívására, nemzeti
‘Íja. „a kik megérdemlik, hogy keresztre sze- j ünnepünket íumigálva nem világított: Hálok cseh orvos,

-J902. szám.

Árverési hirdetmény.
ki hónapok óta a magyar kenyeret eszi, de pánszláv 
érzelmeit nem titkolja, mit az is bizonyít, hogy cselt

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t. ez. 
1 0 2 . § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a znió-

feliratú táblát függeszt kapujára, a turoezszentmár/oni váraljai kir. járásbíróság 1900. évi V. 1. 6/1Ő. szánni
és más magyar faló pánszlávokkal sűrűn érintkozik, T ik  végzése következtében Mudrony l’ál ügyvéd által kép-

; által valószínűleg táinogattatik is) a községi elöljáró- viselt Hyros János kisszoczóczi lakos javára Büchler
Ságokhoz tót nyelvű jelentésekkel kísérletezik. 11a jól Dávid Znió vasúti megálló melletti lakos ellen 58 kor.
sejtjük ez újabb tüntetése által a pánszlávok mártirkoszo- 40 till. s járulékai erejéig foganatosított kielégítési vég-

Nov “ egy bizonyos közleményébe, ami a na »-y óbb vasúti ruját óhajtotta megszerezni magának. Porszo, csak nálunk rohajtás utján felülfoglalt és 2000 koronára bocsült ogy 
állomásokon s más nyilvános'belieken olvasható „Őriz-1 »W »'°knA I psl.elik meg ilyen. Ha Ausztriában, szccskavágó gép, egy gabona tisztiló 100 min. krumpli,
. .. . , , ... . .... .. .. .. Nemet vagy bármely más országban teszi ezt, mint 88 anvabirka es Urü, egy kecske, 40 mm. krumpli és
kedjünk a zsebtolvajoktól .*• lair \ ílnios, a k  M. K. L. államellenes érzületű, nemzeti kegyeletet sértő izgatót 150 mm. sarju, mely tárgyak Raschka Emil javára 1901.
főtitkára egy újsághirdetésben nevelőszülőket keresett becsukják és kitiltják az ország területéről. Jó lesz e V. 1. 121. sz. a. lefoglaltattak nyilvános árverésen ol-

Nov.“ a tót szülőket, hogy vigyázzanak gyermekeikre.
Pozor! Hát e lap szerint jobb elpusztulnia annak a sze
gény tót porontynak mintsem hogy magyar emberek 
fölneveljék. I)e azért mégis mi magyarok ^izgatunk és 
üldözünk ; csak mi vagyunk a sovinisták, a türelmetle
nek, a zsarnokok.

— Baleset. Gyúrok Kálmán vasúti fékező valami 
hibát érzett a féken, és hogy jobban inegnézliesso hol ... .
a baj, kihajolt, e pillanatban azonban megcsúszott és ecsetet is ügyesen kezeli. Íg y  értesülünk, hogy 
JózsefgőzfÜrész állomása közelében lebukott. A baleset tanar a vizfestészótből (aipiarel) különösen a selyemre

Ám kisérje figyelemmel a csaczai közönség és az Mely árverésnek a zniói kir. jbiróságnak 1902. 
ilyen emberrel szakítson meg minden további érint ke- V. I. (1/10 sz. végzése folytán 35 kor. tőkekövetelés 
zést, majd kiliurczolkodik, vagy elpusztul. erejéig leendő eszközlésére 1902. évi Október hó 9-lk

— Két Igen csinos kép, u. n. „csendélet" vonja napjának délelőtti 10 órája kis-szoe/.óczon és délután 
magára a Moskóczi-féle könyvkereskedés kirakatában a 2 órakor nagy-szoczóczon batáridőül kitüzetik és ahhoz 
járó-kelők figyelmét. A helybeli polg. fiúiskola uj rajz- a venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
tanára Soltész József festette azokat, a ki c két kedves hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t. ez. 107.
kép után Ítélve, aiuelyok bármely előkelő ebédlőnek, 
vagy akár legény szobának

éz 108. §-a értelmében készpénzfizetés mellett a legtöb- 
a díszére válnának, az hot ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Költ Znióváralján, 1902. évi szeptember 23.

este történt s a homlokán súlyúsan sérült fékező csak ' yaló festésből magánoktatást is ad a jelentkezőknek, 
éjjel tudott bevánszorogni az állomásra, ahonnan aztán : selyemfestés oly kedvelt művészeti szórakozása a höl

gyeknek, hogy bizonyára akadni fognak városunkban 
is. akik a kínálkozó alkalmat megragadják, s ezt a fes
tést megtanulják. Nevezett tanár arozképeket is fest 
fénykép és természet után, — o tekintetben is melegen 
ajánljuk öt olvasóink szives figyelmébe.

Egy lámplsta elkeseredett tette. I Auupista t. i. 
szer . horvat s t>. lapoknak v a s u t j nyelven azt jelenti, hogy lámpagyujtogató. Ezt a 

éppen a magyarfalas Ja mindennap, kenyere? Vájjon, hivatalt viselte jó  Lamos a kassa-od. vasút ruttkai ál-

Rutkára vitték. Sebe igen veszélyes.
— Kitiltott lapok. Több külföldi lapot, köztük a 

cseli „Xárodni Listy“-t is, mivel a magyar ellen izgat
tak, az egész országból kitiltották. De hát miért legyen 
a cseh „Národny Listy“ a mi barátunk, mikor magyar- 
országi tót, román, német,

ezekre mikor kerül ;
— Szerencsés

kitiltás sora 
nyerő. Csaczai levelezőnk Írja.

lomáson. biztos hivatalban jó 
í este kocsmába m ents nem is mozdult ki onnan cslltür

Szlbner, bir. végrehajtó.

77850. szám.

Faeladási Hirdetm ény.
A liptóujvái'i föerdőhivatal kerületében az 

alább felsorolt 1(103—1907. évi vágások fa
tömege tüvön az erdőn, terület szerint, még 
ez év folyamán bét csoportban nyilvános ár
verés alá fog bocsájtatui. Es pedig: 1-ső 

kedve is lévén szerdán | csoport a szvarini, feketevági és teplicskai 
960.7 k. holdas, 2-ik csoport a maluzsinai

hogy Klappholcz ottani vendéglős, a pozsonyi kiállításon j tők liajnalhasadláig, amikor aztán mámoros fővel botor- 266.1 k. holdas, 3-ik ksopoót a vichodnai
,ty in kor. 113.9 k. holdas, 4-ik csoport a likaukai 185.8rendezett sorsjátékban 50 filléres sorsjegygyol egy UJOn'kAlt haza. flkőzhen észrevette, luigy 

koronát érő hátaslovat, nyert.
Dr. Boros Béla ib. vármegyei főorvosról : 

múltkoriban azt adtuk liirül, hogy egészségének helyre 
állítása czéljából utazott Budapestre. Mint értesülünk

készpénze elveszett. Tűvé tette érte az egész utczát, de jk. holdas, 5-ik csoport az OSZadai 114.5 k. 
nem tudta megtalálni. Elkeseredésében mi mást teheiett, I holdas, 6-ik csoport az OSZadai 413.5 k. holdas,
mint hogy a Turóczba ugrott, a hónán holtan húzták ki.

a szimpatikus és jeles orvosunk teljes jó egészségnek ; anu^ 8  ** Vasúti lámpisfa ne legyen túlságosan jó 
Járt ugyan Budapesten s talán még most is ott - hedvll . . . Más hir szerint f. hó I-én kikapván fizető-

elment a korcsmába és ott pálinkázott. A felesége 
érette ment és haza hívta. Lantos haza is ment. de csak 
később felesége után, Otllion vacsorát kért, mit felesége 
nem adott neki, azt mondván, hogy már nincs. Ekkor 
azon kijelentéssel, hogy elmegy magának vacsorát venni 
s hogy mái nem fogják többet látni eltávozott hazulról 
s egy korcsmában meg vacsorázott, azután hazafelé menet 
bedobta magát a Turócz folyó hidjárói a vízbe, honnan 
egy köbe megakadt holtestét 2-án reggel 6 óra tájban 
húzták ki.

Kiadó Üzenete. Lapunk kiadóhivatala értesíti a 
I. taniió urakat és tanítónő úrnőket, hogy Bánfi János 
„ Turác.zvdrmcgye Földrajza“ ez. tankönyvnek IV. ki
adása e héten hagyta t-l a sajtót s az eddigi árban kap
ható. Mindonrcndü más iskolai stb. könyv is megren
delhető e kiadóhivatalunk könyvkereskedéséből.

UJ Iskolaépület Turánban. Báró Révay Ferenc/,, 
mosóe/i nagy birtokos és Báró Révay Gyula, kis-selmeczi 
nagybirtokos, országgyűlési képviselő, mint a turáni 
rom. kalh. egyház nagylelkű kegyurai a tanllgy föllen- 
ditesere Turánáan tetemes összeg árán modern iskola
épületét emeltek s a; t 1. évi október 2-án az egyház 
községnek használat végett átadták; miért is a turáni

örvend,
van. de azért, hogy a kórházakat tanulmányozza és ez- sét 
zel is gazdag tapasztalatait büvi'sc. Örömmel írjuk le e 
helyreigazító sorokat, amit örömmel fogadnak mindazok 
is, a kik dr. Boros Béla kiváló szakértelme és buzgó- 
ságát elismeréssel emlegetik.

TŰZ. Minthogy ez a rovat már hetek óta anya 
got talál lapunkban, ismételten kénytelenek vagyunk 
regisztrálni, hogy a vörös kakas vasárnap este 9 óra 
felé ismét beköszöntött Turóez-Szent-Mártonba. Bcrger 
szeszfőzőnek hatalmas négy kazal szalmája égett el. A 
mint mondják, mind a négy kazal egyszerre kezdett 
égni. a mi világos jele annak, hogy gyújtogatásról van 
szó! Daczára mind ennek, még éppen semmit sem tu
dunk arról, hogy a hatóságok ezen rendkívüli esetek
kel szemben rendkívüli intézkedéseket tett volna. Pedig 
talán már itt lenne az i-iejc.

Gazdasági szaktanfolyamra vette föl a föld- 
müvelésllgyi m. kir. miniszter Brózik Dezső oki. tanítót 
a békéscsabai löldmtlvis iskolához és részére a két. éves 
tanfolyam tartamára évi nmj korona ösztöndíjat engedé
lyezett.

A pangermán skríblerekre ugyancsak rá jár a 
rúd. Pénzbüntetés, fogház, kiutasítás majd csak kijóza-

7-ik csoport a fenyöházai 751.5 k. holdas 
vágások fatömege.

Érdeklődők felhivatnak, hogy még a ked
vező időjárás felhasználásával, az eladásra 
kerülő vágások minőségéről és fekvéséről 
maguknak tájékozást szerezzenek.

Budapest, 1902. szeptember hóban.
Blagy. kir. földmivelósügyl mlnister

l
Unghváry ’ 
■ L ászló .

"“** *kH *»..... ..........M"st. vala,ni rém. fcatli. cW l,á/.kő7..,ég ezen a í i m á ^  S ^ a k  "iá
egedi sailuhirosáir neav havi inában hálás küsziiiu'iói 07 litoti Mf..:.,.; i /.i....  ...clcsapott szódást Ítélt el a sz 

fogházra és kétszáz kori na 
érte be azzal a dicsőséggel, hogy a ('rainor Alvin te 
mesvári pangermán lapjának v: lami kiadóliivatali liátra- 
mozditója lehetett, hanem a szellemi Combnak, Korn 
Artliurnak nagy kikindni lapjában izgató ezikket is irt. 
Azzal védekezett a kis hamis, hogy nőin is tudja, hogy

‘ajtói,Íróság négy havi inában hálás köszönetét ez úton kifejezi.' Lábay Nándor, 
pénzbüntetésre, mivel nem iskolaszéki elnök.

Biztosan nyer a XI. osztály sorsjátékban, a ki 
sorsjegyet k i a d ó h i v a t a I u n k b a n veszi. Az első 
osztályban »/i sorsjegy 1 2 --, Va «•—, i/4 3- , , /8 
1 .»«) k -lm kerül. Megrendelhető utánvéttel vagy a pénz 
elölegos beküldése mellett.

y f  (C/cgicdi) joo holdas bor 
. f f  ifrm i szól.,lrlipcnck további 

,#} *  wólótaiskoláiámk 1
é'icgy/cke mcg|df>u hol 5 kra|C/ár- 

1  tói IfUflf nemei ciemeKk, 1 forinttól '
1 Irllrle sima es gyökeres iiólóveswók. 1 

uiv.ihba —16 18 forinttól lelteié saját |
» termésű rendkívül Im im ú jb o r o k  kap- 

tulok Ezenkívül mnidenlcle gyümólesfa 
8a  vadonu. akáci es gledilschia csemeték 1 

4r je g y z é k e i (bortól i t ) j  
kérni. m



40. szám. Turócz-Szent-Márton
2678—1902. tkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szent-mártoni kir. járásbíróság mint tlkvi. 

hatóság közhírré toszi, hogy a m. kir. államkincstárnak 
Velits Adolf és társai elleni végrehajtási Ügyében íiolla 
községben fekvő:

a) a  bellai 393. sztjkbnn a I. 1—2. sor. 112H. és 
1147. hr. sz. a. felvett egészben Volilsné szül. Lauer 
Johanna nevére irt ingatlanokra 110 korona, és

b) a bellai 48G. sztjkvbon A f  1. sor 1142. hr. 
sz. a. felvett s kétharmad részben ugyancsak Volitsné 
szül. Lauer Johanna nevére irt ingatlanra 1431 korona 
10 fillér kikiáltási árban az árverést, elrendelte és hogy 
a fonnebb megjelölt ingatlanság az 1902. évi Október 
hó 18-ik napján d. e. 10 órakor Holla községben a 
küzség házánál megtartandó nyilvános árverésen el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
becsárának lü°/q-át készpénzben, vagy óvadék képes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. Járásbíróság, mint tkvi hatóság.
T.-Szt.-Mártonban, 1902. évi aug. hó 26-ik napján.

Kolosy Miklós, kir. aljbiró. !

2 7 4 -1902 . szám.

Árverési hirdetmény.
Alólirt bírósági végrehajtó az 1881. LX. tez. 102. 

§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a znióvá- 
raljai kir. járásbíróság 1898. V, 121/5. sz. végzése kö
vetkeztében Melfelber Zsigmond ügyvéd által képviselt 
Sjpitzer Ede turóczszontinártoni lakos javára Büchler Dá 
yid Znió vasúti megálló melletti lakos ellen 300 kor. s 
jár. erejéig foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
felülfoglalt és 3869 koronára becsült ingóságok 1—45. 
folyó tétel alatt nevezetesen, melyek a Tátra bank ja 
vára 609/98. sz. a. eredetileg lefoglaltattak nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. jbiróságnak 
1898. V. 121/5. sz. végzése folytán 300 kor. tőkeköve
telés, ennek 1897. évi május 26-tól járó 6%  kamatai 
és eddig összesen 79 kor. 60 fillérben biróilag már meg- 
álapitott költségek ) erejéig a Zníó vasút megálló mel
lett lelendő eszközlésére 1902. évi október bó 15-lk nap
jának délelőtti 10 órája határidőül kitüztetik és ahhoz 
a  venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 
és 108. §-a értőimében készpénzfizetés mollctt, a leg
többet ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Znióváralján, 1902. évi szept. hó 24. napján.

Szlbner,
járásbirósági végrehajtó.

II i r a d ó.
' 0 0  “n n  O

1902. október
O o o ;

Turócz-Szent-Mártoni M agyar Nyomda
(tu lajd . özv. MOSKÓCZ! FERENCZNÉ.)

két gyorssajtóval, több segédgéppel s a legújabb divatu betűkkel gazdagon felszerelt

k  Ö  \  1 l  X X  O  I I  l »  A
ajánlkozik mindennemű nyomtatványok tiszta, csinos és hibátlan elkészítésére több 

nyelven is, egyszerű és több színben.

Készít minden e szakba vágó munkát u. m.: hírlapokat, folyóiratokat, műveket, báli- 

és lakodalmi meghívókat, körleveleket, számlákat, levélpapírokat és borítékokat stb.

N agy ra k tá r  községi és ügyvédi késs nyomtatványokból.
Pontos kiszolgálás. Szolid árak.

EZ3T Saját könyvkötészet. "1IDE 

Könyv, papír, író és rajzszer kereskedés.



6 Turócz-Szt.Márton,

B a l e t t  elleni b iz to sítá so k a t
a legelőnyösebb feltételek mellett eszközöl a

F e l v i d é k i  H i r i á  é.

Gyógy- é s  aszta li Szőlő.

j j NEMZETI"
B a le s e t  B iz to sit!) T á rs a s á g  ré s z é re

Moskóezi J ó z se f
Turócz-Szent-Mártonban.

á  k -  n a - v '/ i 'n i r s  n lo s  . • b  ■'•■'0
5 „ asztali k ö r t e ....................... ...
f» „ Anunas (linux . . .

Itérmcntvü utánvét mellett.
I<io kg. görögdinnye 24.— K :ib itten.
Nagyobb szállitmányuál külön ajánlai«»,<.

Sárkány József
Gyöngyös.

Mirigydaganatokná), görvélynel, angol betopségekné!. herklutésekné1 
kosz'énynol. Múlnál, torok és tüdőbetegsegeknel. idill k»h»9«»nel' 
gyöngélkadS, sápadt, vérszegény gyermekek reortro ajattli'iii íz  általá- 

nnsan kedvelt es sokat hasznait

Mindenkinek n.jnnlliató
a most -10. kiadóst ér 1 )r. Millió- orvosi tn- 
nácsos miivé a

tá n to tt ideg- és
serual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portomontesen küldi
Curt Köbér, Braunsehweig.

I j a l i u s e n T i 11*' l ö d -

esaha-máj-olajat.
tínou 6b onyho, miért is úgy v...... k.-k u.i.u öd k smcson
szedik és könnyen emészlik. Az . ,-vi l..i-z...«l..t U. 100000
iivoo, legjobb bizonyítéka jÓBágiinak és kcdveltségénők. . /...nos 
elismerő és köszönő levél. Ara 3 és 6 Kor. utóbb, n ag y ig  
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzési.'!! tessék ngy uni a 

gyáros ezégére: ................ . gyógyszerész. Bréma. — Kapható.
Toperczer Sándor gyógyszertárában, 

Tur.-Szt.-Mártonban.

I! N (í H V A B Y I. A S Z 1. Ó
(300 HOLDAS SZÖLÖTELEPE. csemege és asztali szőjö, tovább* 

sajáitermésli must és bor eladási helye) 
C Z E G L É D E N .

S Z Ő L Ő T
Piros és fehér saszla rajokban minőség szem t 

k ; knól in krig. Moskotály fajokban 20 krtól 22 krig, 
kiváló asztali fajokban (ezúttal Uportó, Kzerjó, Szil- 
vámi, Ycltolini. Mózes fehér későbben pedig Kadarka, 
Kövidinka, „Óriás fehér**, Slankamenka stb. fajokból) 
11 krtól 13 krig, kilónként csomagolva és a  czoglédi 
posta vagy vasútállomásig bérmontoson szállítva. Az 5 
kilós ládáért 12, az f> kilós fedeles kosárért lő, a 
10— 1 f» kilós fedeles és fodélnélkUli kosárét pedig 2f>
30 krajezár külön lesz felszámítva. Többen összeállva a 
vasalón való szállítás sokkal olcsóbb, mert 100 kilón
ként távolság szerint, gyorsáéiként 1—2 írt. Tehát egy 
kiló igen linóm válogatott asztali szőlő ott helyben csak 
12— 14 krajezárba kerül, mert a kosarakat és a láda 
szétszedett deszkáját I —2 krajezár darabonkénti kopás 
dij levonása melleit, bórmentOS küldéssel visszafogadom.

Később mnstot és ujbort is küldhetők 14 lti 
forinttól felfelé. Némi előleg beküldését kérem; a ki
egészítő összeg után vételezi étik.

1902. október 5. 40. szám.

Ezennel ajánlom a különféle vetőmagvak, 
legkiválóbb fajtájait, különösen b ú zá t és ro» 
zso t, továbbá takarmányul l<ul<oriczát, l(orn 
pút, ta k a rm á n y lisz te t stb.

Raktáron tartok :

Superíosfat- é$ Tl|omassalaklí$zt*
m űtrágyát legkiválóbb a téli vetésekhez, igen 
olcsó árakban.

Veszek mindenféle gabouaneirílt és hü
velyes veteményeket a rendes napi árakon.

I s ö U 'V )  ( M ó r
gabonakereskedő,

Turócz-Szcnt-Márton

Az őszi szezon közeledtével van sze
rencsém a divatot kedvelő úri hölgyek 
figyelmébe ajánlani Ti:róc-Szt.-Márton
ban a Kucsera-féle házban fenálló s a 
legjobb hírnévnek örvendő

5 Kr. SO C s o d á la to s  B Kr. SC
n liatása az én „Meteor" nevű villamos zseblám
pa inunk. A legjobb villamos fény, melye: ilyen 
kis lámpa által elének. Nélkülözhetetlen zsebbeli 
szerszám mindenkinek. \ szolgáltatási sóba meg 
nem tagadja. Viharban és szélben mindég nyu
godt, nagyszerű fény! Pompás ajándék. Nagy
sága 10X6 cm. súlya csak 100 gramm.

Ara ii Kr. 50. 3 drb vételnél pót telep „in
gyen. Két hónapon át képes világítani. A pénz 
időleges beküldése ;mellett vagy utánvéttel. Ár
jegyzék villamos újdonságokról 30 német fillér le
vélbélyegek ben. Prospektus ingyen.

5. Günsberger
Blelefeld. Turncrstr. 11. a

Villamossági czikkelnek föelárusitó helye.

P E T Ő  A L B E R T
fakereskedő és vállalkozó 

göztégla- cserép- alagcső- és kályhagyára
AKa NYOS-MARÓTH.

Ajánlja kiváló minőségű, diszos kivitelű, legjobb 
hírnévnek örvendő t ü z á 11 ó a n y a g b ó 1 k é s z ü l t

Cserépi<ál\jháit
és Magyarországon a legjobb minőségűek közé sorolt, 
clpusztithatlan

alagcső- és fedélcserepeit,
mely gyártmányai a pozsonyi mezőgazdasági kiállítás mi 
ezüst éremmel lettek kitüntetve.

Minták és legolcsóbb árajánlatokkal készséggel szolgál

i
Hölgyek figyelmébe!

t f T ^ T n ő i  d i v a t v a r r o d á m a t

BŐHM ALBERTNE.

&
hol is a legújabb párisi és bécsi di
vat szerinti női ruhák a legpontosabb
kiszolgálás mellett készíttetnek............
A n. é. úri hölgy közönség további 
szives pártfogását kéri kiváló tisztelettel
Q O O O Q G G O O O O p O O Ű Ö O O O O ö O O Ö Ö O u y O g

Halászkapu 4. o o oInter- q  
urbabn §  
telefon O  

252-lb sz. q

o
Q  á .n .15 a. d.vh.s r a k t á r á t  O
O  HENRI PIKI'ER -'.IIKDETI K ltLl’l* EllIGYES-fúlo O

C I)IANXA-FEGY VÉRÉIBŐL k ü l ö n l e g e s  a o s é l o s Or i l  Q
Ö  úgy szi 11 te a
O  Raltenel k i kasnélküli fegyverekből fegyverekből q

0  e r e d e t i  g -^ r á r i  á r a k o n .  Q
/-a K/.on fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és legjobban lövő vadász- O  
a  fegyverei és kimentő leírásai, valamint számos előkelő vadászai kedvelő és Q  
~  hivatásos v.olás/, rMerencziájával. úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel Q  
O  szolgálói

Cs. és kir. állami áruda által "-/.nák magva- füstnélküli l. >/.ámu
*! tarosa lőporral töltött töltények, továbbá szállítok minden fajta w

O kész vadásztöltényeket mindenkor pontosan és IVi-in tölt.e, minden káli- O  
berüböz legolcsóbb áron. Q

Vadászati, utazási és sport-különlegességek. O
Q  Saját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás O
q  alkalmából wi zlékban lesznek Q
q  kiállítva, melyek eladók is. mit i- a t. közönség becses figyelmébe ajánlok. Q

O O O O C O O Q O Ü O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O
Kiadótulajdonos: őzv. Moskóezi Ferenczné

Egyedül valódi angol

B A L Z S A M  Thierry A, gyógyszerésztől
Közegészségügyileg megvizsgálva és jóváhagyva

Az üvegek felszereése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. — I. A tüdő

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust es köpetkiválást. a fájdalmas köhögésnek elejét
/eszi. sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van
torokgyiiladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. H. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. .Meglepő gyorsan gyógyít gyomor 
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. Jótékony hashajtó és vértisz \ 
tiló, tisztítja a veséket, megszünteti hypocliondriát és melankóliái 
és elömoziiitja az étvágyat és emésztést. (>. Kitűnő hatása van fog- 
fájásnál, lyukas fogaknai, szájpenész, továbbá minden fog- és száj- 
bi tegségcKnél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy 
mint höpürscnés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh. 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 

| tást, kösz vényt, fülfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene 
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentvo az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy ö dupla üveget 4 

1 koronáért hozatni. Bosznia és Herczegovinába I kor. 6() fillér. Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo

zása vagy lefizetése mellett.

A A j A f f  c v / a n \ / p r l  mikor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
J V llC I l  o Z L I lV L L l  . tása van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá-
c/.iöt vagy amputálást, ha

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésében 
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kcnöcs használtatik, a gyermekágyasok inellbajainál. 
a tejelválasztás akadályainál, 1 lelíkeményedésnél, vörlienynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakor és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontsadnál is : 
ütött, s/.mt, ló: t. vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint üveg; 
és faszilánk, h unok, dara. tövis sí : mindenféle daganat, kinövés, karbunkulus, uj 
képződmények, valamint ráknál, köröminércgnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, egett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fülbajt és a gyermekek sebesedését 
stb. stb. S/.elküldi'' csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt 1 korona f»() fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég ; őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregr ida“ beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében fellilmuÜiatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz. an iái értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem peuig a hideg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és -egiteii' k, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen n e m  szabad hamisítványokat 
vagy ctl'él>• sokszorosan ajánlt hasonló, de batástalán szereket használni, H elyekért csak 
lekloljebh a pi n/.t dobjuk'f i. bánom .maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
olc-ii, megbi/.liató amellett cljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A ind a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rvn lelni és c'/.intetni :
Thiery (Adolf) gyógyszorósz Limited őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Hohitsch Sauerbrunn mellett.
Kö/p. raktár Budapesten; lóriik .1. gyógyszerész, Zágrábban: Mittebacli J . 6a Bécsben1 
Biady C. gyógyszerésznél. Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán-

rj-------

Nyom. a turóczszontmártoni magyar nyomdában. — Moskóezi F.-né.
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