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Felelős szerkesztő: BEREGZ GYULA

Márczius 15.
Nincs a földön nemzet, melynek 

története a megható momentumok oly 
sokaságát tárná a kutató szemei elé, 
mint a magyar nemzet. Nincs a föl
dön nemzet, mely oly görcsösen ra
gaszkodnék szabadságához, oly féltve 
őrizné ősi alkotmányát és oly határ
talan szeretettel viselkednék hazája 
iránt, mint a magyar nemzet. Nincs 
a földön nép, mely létéért annyit 
küzdött, szabadságáért annyit szen
vedett volna s oly készséggel ontotta 
volna vérét az emberiség szent ügyé
nek szolgálatában, mint a magyar 
nép. S végre nincs a földön nemzet, 
melynek becsületes intenczióit, tiszta 
törekvéseit annyira félreismerték, oly 
kevéssé méltányolták volna, mint a 
magyar nemzetét.

Aki ismeri a históriát, tisztában 
van mindezzel; aki pedig nem ismeri, 
ne sajnálja a fáradságot, forgassa a 
magyar történet lapjait, igyekezzék 
behatolni a történelmi tanulságok 
mélyébe s ha szive tiszta s elméje 
képes az elfogulatlan bírálatra s ha 
lelkét nem az átkos fajgyűlölet, sem 
pedig a nagyzási hóbort gőgje nem 
tölti el, mondja meg, igaz-e mindez?

Álljon elő az oláh és kezét szi
vére téve, mondja meg őszintén: 
amióta ősei a XIII. század elején, hosszú 
vándorlás után, e hazában biztos me
nedéket találtak, mi bántódása volt 
itt? Elnyomtuk-e? Rosszul bántunk e 
vele? Nem öleltük-e testvéri szere
tetünk egész hevével keblünkre, 
.mondván: íme, ami a mienk, az a 
tied i s ! Álljon elő a szász és mondja 
meg, hogy amidőn természeti csapá
sokkal sújtott hazájából menekülni 
volt kénytelen, hajléktalanul bolyong
ván Európa térségein, szivében a 
hontalanság ölő bujával, a biztos rév 
utáni epesztő vággyal s amidőn ajtóin
kon bekopogtatott, könyörtelenül el- 
utasitottuk-e? Nem fogadtuk-e magyar 
vendégszeretetünk egész melegével ? 
Bántottuk-e nyelvét, ősi szokásait? 
Kértünk-e tőle egyebet, mint hogy 
viszonozza azt a szeretetet, melyet 
megpróbáltatásainak nehéz napjaiban
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iránta tápláltunk? Álljon elő a rácz, 
a szerb s álljanak elő a többiek mind 
és mondják meg, hogy mit vétettünk 
nekik a múltban s mi rosszat teszünk 
nekik a jelenben ?

A leszámolás nagy napja van ma 
és az igazság szent nevében tudni 
szeretnék, hogy százados mérlegünk
ben hol van hát a profit és hol a 
deficzit? Ne féljenek; nem a vér és 
vas leszámolása lesz ez, mint ahogy 
ők tevék 58 esztendővel előtte, ha
nem a szabadság, egyenlőség és test
vériség szent napján tudni szeretnék, 
hogy mi okból törtek reánk a múlt
ban, hogy mi okból makinálnak elle
nünk a jelenben? Valahányszor nem
zeti álmunk megvalósulását derengni 
látják, mi okból üvöltenek, mint a 
farkasok, ha prédát szimatolnak? 
Mi okból állanak esküdt ellenségeink 
mellé, hogy letörjék a szabadságot, 
amelyet vérünkkel, akaratuk ellenére 
és közreműködésük nélkül szereztünk 
meg s amelyben nekik oly bőséges 
osztályrészük vagyon? Mi okból akar
ják tultenni magukat az egyenlőségen 
és végre mi okból vetik meg a test
vériséget abban a küzdelemben, a 
melyet közös hazánk javára anyagi 
és szellemi függetlenségéért ez idő 
szerint is folytatunk? Mire vágya
koznak : osztrák czopfra talán, vagy 
muszka kancsukára?

*
Am lássuk a mérleget. Előttünk 

van a magyar nemzet bibliájának 
legszentebb része, Kossuth apánk 
vérrel irt könyve, a dicső 48-as idők 
története. Igaz hívőhöz illő szent áhí
tattal olvassuk . . .  1848 márczius 15-én 
adtunk az oláhnak, szásznak, rácznak 
stb. szabadságot, eltörültük a dézsmát, 
a tizedet, a jobbágyi kötelezettségek 
számtalan faját, egyszóval az egész 
hűbériséget. Kaptunk é r te : hazaáru
lást. A hon ellenségeivel való cimbo- 
rálást. A nemzeti ügynek gáncsolását 
és Jellasich, Urbán, Húrban, Janku 
és társai nyilt lázadását.

Ugyanazon a napon adtunk az 
oláhoknak, szászoknak, ráczoknak stb. 
törvény előtti egyenlőséget, megnyi
tottuk számukra az érvényesülés és
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a boldogulás számtalan útját. Kaptuk 
érte a zalatnai, a borbándi, diósdi, 
kocsárdi stb. vérfürdőket; a magyar 
nép tömeges legyilkolását s a haj
meresztő kegyetlenségek egész soro
zatát.

Ugyanazon a napon proklamáltuk 
a lelkiismeret és a sajtó szabadságát. 
Kaptunk érte rágalmazást, gyanúsí
tást, piszkolódást, szemérmetlen fenye
getést. Mint a mesebeli kígyó, ame
lyet keblén melengetett az egyszerű 
ember s amely feléledt erejét jótevő
jének elpusztítására fordította, úgy 
fordították önadta fegyvereinket elle
nünk és saját hazájuk ellen, annak 
daczára, hogy évszázadokon át egy 
szerető édesanya gondoskodásával 
dédelgettük, védelmeztük őket!

íme, ez a mérleg rövidre szabott 
kivonata: hol van hát a profit és hol 
a deficzit? . . .

*

Az 'emberi jogok szentháromsá
gának, a szabadság, egyenlőség és 
testvériség dicső napján nem akar
tunk rekriminálni, az ébredező ter
mészettől szivünkben keltett derűs 
jókedvet nem volt szándékunk a fájó 
refleksziók sötét özönébe temetni. 
Am akaratunk, szándékunk ellenére 
toliunk mégis ez irányba tévedt, mi
ként a beteg1, aki önkénytelenül kap 
sajgó sebéhez. Mert fáj nekünk — 
hiába tagadnók, — fáj nekünk, hogy 
a magyar, feledvén a múlt sérelmeit, 
kiapadhatlan nagylelkűségével emelé 
őket újra testvéri szeretetének ma
gaslatára és ők, mint hajdan, most is 
gyűlölettel fizetik a szeretetet, félté
kenységgel a bizalmat! Fáj nekünk, 
ha látjuk, hogy lelkeikben még min
dig nem pirkad a magyar érzület 
hajnala s hogy a langyos szellő, a 
megujhodott természet fuvalata még 
mindig nem képes kicsalni sziveikből 
a hazaszeretet zsenge rügyeit sem 1

Pedig azok az emlékek, amelye
ket márczius idusa kelthet hennök, 
azok a tanulságok, amelyeket a közel
múlt eseményeiből meríthetnek, végre 
észre téríthetnék őket. Beláthatnák 
immár, hogy az erős Magyarország: 
az ő biztonságuknak védvára is, hogy



a független Magyarország az ő sza
badságuknak is rendíthetetlen alapja 
s hogy a gazdag Magyarország az ő 
jólétüknek is kiapadhatatlan forrása!

A boldogságot, amit itt tenyerün
kön viszünk eléjükbe, másutt miért 
keresnék? Házi isteneik helyett ide
gen bálványokat miért imádnának? 
És végre a szabadság tavaszának 
eme szép napján minden megujhod- 
jék, csak az ő szivük nem?

A tói nemzetiségi t o r j á é i t  
a történeti igazság világításában.

v .
9 tót nemzetiségi törehvéseh hezdete és fejlődése 

a pánszlávizmus befolyása alatt.
A tót nemzetiségi mozgalmaknak 

a pánszlávizmus adta meg az indító 
lökést; a czári szózat hizelgett a kis 
tót nép némely exaltált fiainak, akik
nek egyébként •— mint alább látni 
fogjuk — egyéb érdekeik is voltak, 
hogy a pánszláv propaganda szolgá
latába lépjenek és a hazájuk integri
tását veszélyeztető, tehát hazaáruló 
és bűnös nemzetiségi mozgalmat Ma
gyarországon is megindítsák, noha a 
tót nép zöme akkor is, — mint most 
is, — még csak érintkezni is restel
kedett az úgynevezett pánszlávokkal, 
akikről Ilire járt, hogy orosz pénzért 
vállalkoztak a gyanús szerepre. A 
Magyarországon is guruló rubelről 
szóló legendákra mi nem hederitttnk, 
mert erre történelmi és objektív bi
zonyítékaink nincsenek; sőt mi azt is 
föltételezzük, hogy a tót agitátorok 
és forradalmárok között is sok volt 
az ideálista, minthogy minden forra
dalmár többé-kevésbbé eszményének, 
a képzelete alkotta délibábképeinek 
a rabja és sokszor, legtöbbször áldo
zata is. A bünük ezeknek a tót for
radalmároknak ott kezdődik csak, a 
mikor a nemzeti érzületet a haza- 
szeretet fülé helyezve, még a saját 
hazájuk ellen is fordultak szertelen 
magyargyillöletükben s igy az általuk 
tervezett politikai alakulásoknál el
vesztették azt az alapot, azt a talajt, 
amelyből a hazaszeretet poézisének 
virágja fakadhatott volna, még a tót 
nemzeti érzület ápolása mellett is.

A pánszlávizmus aranykora, sze
rencsére, hamar letűnt. A lengyel- 
szláv propaganda az összes szláv 
népek felszabadításán és egy nagy 
szláv föderatív köztársasággá való 
egyesítésén fáradozott, amely a többi 
alakulandó nyugoteurópai köztársasá
gokkal az Egyesült európai államokat
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képezte volna. Bakuuin volt ennek a 
merész eszmének a hirdetője. Egy 
ennél valamivel szelidebb csoport egy 
nagy szláv föderatív monarchiában, 
egy még szelidebb pedig kisebb- 
nagyobb önálló szláv államok szerve
zésében látták vágyaik netovábbját, 
mig az orosz pánszlávizmus az összes 
szlávoknak világbirodalomba való 
összeolvasztását czélozta az autokrata 
orosz czár uralma alatt, amely óriási 
birodalomban természetesen az ortho- 
dox görög-keleti egyház fogadta volna 
be kebelébe az összes szlávokat. 
Hogy valami végleges megállapodásra 
jussanak a szláv apostolok, végre 
nagy kongresszust tartottak Prágában, 
— amelyre később még visszaté
rünk, — amely kongresszuson Húrban, 
Stúr és Hodza képviselték a tótokat, 
bár erre, mint látni fogjuk, magától 
a tót néptől mandátumot nem kaptak. 
S itt dr. Schüttéuek adjuk át a szót, 
hadd folytassa németül, ahol mi a 
magyar szót félbeszakítottuk.

„Aber schon damals zeigte sich 
dér innere Zwiespalt, — írja dr. 
Schütte fennebb említett müvében, — 
und waren es besonders die Vertreter 
dér österreichischen Stűmmé, welche 
zwar die Solidaritat dér grossen 
Slavenfamilie anerkannten, aber in 
ihren náchsten politischen Bestrebun- 
gen mehr oder tniuder provinziale 
Tendenzen vorwalten liessen. Sie 
konnten sich zűr hohen Idee, dér 
Brüderlichkeit dér Nationen nicht er- 
lieben, und bald sollte es sich zeigen, 
dass sie mehr von dem Hasse dér beiden 
anderen grossen Nationalitáten Oester- 
reichs, dér Magyarén und dér Dentschen 
geleitet wurden, als von dér ldee dér 
Völker/reiheit. Nationale Selbstándig- 
keit, nationale Exísteuz, Entwickelung 
und Maciit war das Schiboleth dér 
Oesterreichischen Slaven-Krieg gégén 
die Magyarén, Feindschaft gégén die 
Deutschen, und wo möglich Uuter- 
drückung beider in deu Ltodéra, wo 
sie, wie in Böhrnen und Ungarn, 
neben einander wohnten, schien das 
erste zu sein, worauf sie hiuarbeiten 
wollten, wührend die Gewinnung und 
Befástiguug dér allgemeinen Freiheit 
zűr secundaren Frage gemacht wurde... 
Nur in eiuem waren die österreichi
schen Slaven einig: in dem Hasse 
gégén die Magyarén und gégén die 
Deutschen. “

Ennek a német történeti szónak 
pedig az a rövid foglalatja, hogy a 
mi tót apostolainkat nem annyira a 
szabadság és a naczionálizmus, lelke
sítette, melyek nemes motívumok let

tek volna, hanem lelkesítette, vagy 
helyesebben mondva: ösztökélte, haj
totta, kergette, vakmerőkké tette 
őket a magyarok ellen való gyűlölet, 
olyannyira, hogy azon magyar test
véreiket, akik semmit sem vettek el 
a tótoktól sem a honfoglaláskor, sem 
később, pedig hatalmukban állott 
volna kiirtani vagy rabszolgaságba 
ejteni őket, — onnan, ahol kisebb
ségben laktak s még máig is laknak, 
elnyomják, kiszorítsák és Szent István 
országának egy részét maguk részére 
kihasítsák. Igen, erre vállalkoztak 
Húrban, Stur, Hod2a és nem éppen 
nagyszámú elvtársaik; mivel pedig a 
vak gyülölség volt az a kompassz, 
amely őket cselekedeteikben vezette, 
nem csoda, hogy az a nemes ideáliz
mus, amely — mint már említettük —- 
a forradalmárokat vezérelni szokta és 
amely talán bennük is meg volt bi
zonyos szerény mértékben és bizonyos 
ideig, nem világította be többé útjai
kat, úgy hogy útvesztőbe kellett té
vedniük, amelyből máig sem tudtak 
kimenekülni az elődeikhez htt epigo- 
nok. A tótok egyik költője, Húrban 
Vajánsky Szvetozár, a hlbokai forra
dalmi pap fia, „z Pod jarm a“ (A járom 
alól) czim alatt egy verskötetet adott 
ki nemrég második kiadásban. Hát ha 
van járom s ha vannak, akik e járom 
alatt nyögnek, úgy ezt a jármot, ezt 
a szenvedést azoknak tudja be Húrban, 
akik azt a jármot faragták s még 
egyre faragcsálják, bár hiszen vajmi 
kevés tót tud erről a járomról, ame
lyet állítólag az egész tót nép hor
dani kénytelen s Húrban Vajánsky 
Szvetozár alighanem inkább orosz 
motívumokat variál az ő jeremiádái- 
ban és lamentáczióiban.

*

A prágai szláv kongresszusról 
megemlékezve, kissé nagyon is előre 
siettünk, mert addig még sok mesélni 
valója van a Pietor brosúrájának. 
Halljuk csak!

A magyarok — úgymond — mind 
bátrabban és öntudatosabban haladtak 
a magyarosítás utján, különösen az 
arisztokrácziájuk, mert magának a 
magyar népnek épp oly kevés volt 
az akarata, mint bármely más nem 
magyar népnek. Az 1825. évben ismét 
egybehívták az országgyűlést. Re
viczky Adárn, a hatalmas .kanczellár 
(1786—1862), aki Metternich ellensége 
volt, mint a császár kedvelt bizal
masa, azt a megbízást kapta, hogy a 
Rendeknek bejelentse, hogy a császár 
elvetette az országgyűlésnek azt a 
határozatát, mely szerint a magyar



nyelv a diplomáczia nyelve lett volna, 
6 azonban ennek épp ellenkezőjét 
jelentette be az országgyűlésnek, t. i. 
azt, hogy a császár ezt a határozatot 
megerősítette; azután pedig Bécsbe 
szaladt Reviczky s miután a császár
nak elmondotta, hogy az adott viszo
nyok között másként nem tehetett, 
igy fejezte be jelentését: „Felséges 
uram, fej vesztes lettem !“ „Jól tetted, 
kedves Adámkám!" felelt erre a 
császár s az ügy be volt fejezve, 
így meséli ezt el egy cseh krónikás, 
Adámek K.*)

Magyar nemzeti közművelődés.
XI.

művészet.
A magyar társadalomnak még a leg

újabb korig mostoha, fejletlen gyermeke volt 
a  művészet. A XIX. század elején szép- 
művészetekről beszélni Magyarországon alig 
lehetett.

Csodálatos, hogy az Isten különös kegyé
ből minden jóval megáldott földön nem tudott 
gyökeret verni a szép kultusza, legalább a 

s nemzet zöméi képező középosztály előtt 
ismeretlen volt.

A m agyar em ber örömest foglalkozott 
politikával, pipaszó mellett napok hosszat 
hányta-vetette az ország sorsát; szívesen 
olvasta egyik-m ásik kedvencz poétáját is, ha 
az tetszetős rím ekben kedvencz thém ájáról 
szólott leikéhez, de ahhoz már nem volt 
kedve, még kevésbbé érzéke, hogy gyönyörű
séget keresett volna a  művészetben, mely pl.

*) Ezt a történeti mesét bajos elhinni! Hogy az 
osztrák császár Reviczky Ádám kanczellárral, aki a 
királyi akaratnak épp ellenkezőjét hirdette ki a ren
deknek, igy kedélyeskedjék s még helyeselje is in
korrekt eljárását, oly állítás, amely csak meseszámba 
mehet. — A magyar történelem ezt jegyezte föl a 
magyar nyelv kérdésének szerepléséről az 1825—27. 
országgyűlésen: „A magyar nyelvre nézve kéretett a 
király^ hogy az már ezen országgyűlés törvényei által 
helyez essék vissza a maga jogaiba (ezt a kitételt 
különös figyelmébe ajánljuk a tót krónikásoknak!), 
a törvények a latin mellett magyar szöveggel is 
adassanak k i; a közigazgatásban és a közoktatásban 

i első kezdeményül azok némely ágaira nézve legyen 
kötelező a magyar nyelv. De bár a kormány a franczia 
háborúk alatt néha magyarul szólította a nemzetet 

*|§ segélyezésre s bár a kérelem megtagadását semmi 
alapos érvvel nem támogathatta: mégis a jogos ki- 

I vánságot most sím teljesítette. (Kerékgyártó Árpád:

iS
 „Magyarország történetének kézikönyve" 6-ik rész 

191. oldal.) — Tehát épp ellenkezője igaz annak, 
amit a Pietor Ambrus cseh forrásmüve állit. — A 
király az ország vonatkozó feliratára mindössze 
csakis a tudós társaság megalapítására vonatkozó 
kérelmet hagyta jóvá. — „Valóban szégyenére válik 
a magyar nemzetnek — Írja dr. Herczegh Mihály 
„A magyar államnyelv jogai" czimü tanulmányában — 
mondák a nemzet vezérei (t. i akkor, mikor Zólyom, 
Turócz és Árvamegyék, Eperjes és Lőcse városok 
követei ellene voltak a magyar nyelv behozatalának 
a közigazgatásban), hogy Európában egyedül ő az, 
melyet törvénnyel kell saját nyelvének tanulására 
kényszeríteni. Mily máskép volt ez hajdan! Akkor 
minden nemesember személyesen ment az ország
gyűlésre, ahol a főkanczellár magyarul szólította 
meg az ország rendéit. Most meg már sok magyar
nak tolmács kellene. A királyi városokban a német 
nyelv annyira elhatalmasodott, hogy sokan szégyeltek 
magyarul beszélni. A felső megyék birtokos nemesei 
is magyarok voltak valaha; de birtokszerzeményükkel 
elvesztették legdrágább kincsüket: a magyar nyelvet." 
így volt ez, jó krónikás urak ott a tót részen. Nem 
erőszakos magyarosítás utján lettek „tót nemesekből 
és arisztokratákból" magyar nemesek és arisztokra
ták, hanem fordítva, a magyar nemesek tótosodtak 
el azon régen és mindenütt tapasztalt jelenségnél 
fogva, hogy ahol két néptörzs érintkezik egymással, 
ott rendesen az intelligensebb olvad bele a másikba 
és veszíti el nyelvét, azon oknál fogva, hogy az 
intelligensebb eltanulja a másiknak a nyelvét is s 
ezt használva aztán kényszerűségből a mindennapi 
érintkezésben, a magáéi elfelejti.
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a görögök életét hajdan oly széppé, oly 
nemessé tette; lelki világától távol állott a 
gondolat, hogy a festészetbon, szobrászatban 
a nemzeti művelődés fontos tényezőit keresse.

A szépmüvészetek élvezete még a század 
elején csupán a főúri osztály és a főpapság 
előjoga volt. Ezen állapotnak oka pedig az 
volt, hogy nálunk önálló, nagy udvartartás 
hiányában sokszor nélkülözni kellett ama 
tényezőket, melyek a nemzeti művelődés, 
tudomány, irodalom és művészet haladását 
előmozdíthatták volna. Az osztrák császár 
fényes udvarát Bécsben tartotta, oda vonzód
tak a magyar tőurak is, úgy, hogy ez volt 
oka annakidején ama nagy németesedési 

.áramlatnak is. A magyar arisztokrácziánnk e 
példaadása nem maradhatott hatás nélkül a 
jobbmódu nemesi családokra sem. Utánozták 
az előbbieket s igy a művelődés e hatalmas 
tényezői tétlenül nézték a germánizmus rom
boló hatását a magyar kultúrán.

A szegényebb nemes birtokán ült, nem 
ismerte a művészet élvezetét s a műveltség
gel járó fényűzést.

Hosszú ideig vajúdó állapotok uralkodtak 
a művészeti élet felkeltésében. Uj pezsdülő 
korszaka a művészetnek csak a magyar 
tudományos akadémia alapításával kezdődik.

Gróf Széchenyi István reformeszméi nem 
hullottak terméketlen talajba. Lelkesítő 
hatására uj irányt kapott az irodalom, 
művészet s különösen az építészet.

Életerőtől duzzadt minden.
A forradalom forgószele azonban szerte- 

szórta a lendületnek indult művészetnek is 
összes emlékeit, a régi, meddő korszak fel- 
ujult ismét.

S nem hiába adózik a külföld hazánknak 
bámuló tisztelettel, mert tényleg Magyar- 
ország a legújabb rövid idő alatt annyit tett 
a képzőművészetek fejlesztése s meghonosí
tása érdekében, mint amennyit Európának 
egyetlen állama sem.

Mintha csak századok mulasztását akarta 
volna pótolni, a fővárosban szakértelemmel 
felszerelt tanintézetek létesültek, monumentális 
épületek, hatalmas szobrok emolkedtek roha
mosan, hogy hirdessék a művészet hajnal
hasadását.

A művészetek alapos fejlesztésére hatal
mas lépés történt, midőn a nemzet a mille- 
niumi fényes ünnepélyek alkalmából a törvény- 
hozás utján nagyszabású szépművészeti 
Muzeuin létesitését határozta el, hogy az az 
egyesitett képtárakat magába gyűjtve, majd 
hatalmas fényezője legyen a képzőművészeti 
oktatásnak.

De bármily tagadhatatlan e rohamos 
haladás a képzőművészeteknek különösen 
kiképzése körül, a társadalom nagy rétege 
mégis közönnyel viseltetik a művészeti élve
zőtek iránt.

A képzés ugyanis csak egyik eszköze 
a szépmüvészetek felvirágzásának. Hiába 
támadnak hazánkban újabb és újabb izmos 
művészi tehetségek, ha a nagyközönségben 
hiányzik a fogékonyság arra, hogy a művé
szet jelentőségét felismerje.

Mig a művészet a kormány kegyelem
kenyerét eszi, annak támogatására szorul, 
vagy legfeljebb arra szolgál, hogy a születési 
és pénzarisztokráczia fényüzési vágyát ki
elégítse, addig nemzetünkben biztos otthonra 
nem találhat.

A művészet szeretetének be kell hatolni
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a társadalom minden rétegébe ; kell, hogy a 
művészetnek felemelő, nemesitő hatását a 
középosztály is érezze, ne csak azok, kiket 
a sors véletlen kegye földi javakkal dúsan 
megajándékozott.

Erre pedig a talajt már az iskolában kell 
előkészíteni.

A művészet fejlődését legjobban biztosítja,, 
ha már a kis gyermek szivébe csepegtetik a 
szép szerétét s igy kora ifjúságától fogva 
fejlesztik és irányítják Ízlését.

A művészet nagyobb térfoglalása pedig 
csak akkor várható, ha minden erejével, 
megnyilatkozásával a nemzet szivéhez szól; 
annak érzelmeit, törekvéseit és fajbeli szoká
sait igyekszik kifejezni.

A mi képzőművészetünk sokáig nélkülözte 
az erőteljesen megnyilatkozó nemzeti jelleget, 
holott úgy érzelemvilága, mint kifejlett 
formai érzékei saját önálló művészeti stil 
megteremtésére predisztinálja. A legutóbbi 
évtizedekben nagy hnlalást látunk a nemzeti 
jelleg kidomboritásában s és közeinek hisszük 
az időt, midőn a művészetet nem csupán 
lukszusból egyes kiváltságos osztályok, de a 
„1’art pour l’art* elvernél fogva az egész 
társadalom knltiválni fogja.

Ennek elérésében nagy feladat háramlik 
a közművelődési egyesületek szövetségére s 
legközelebb megjelöljük azon módozatokat, 
melyeket a művészed kilíura fejlesztése és 
deczentrálizácziója érdekében a szövetségnek 
teljes erejével szorgalmaznia kell, hogy a 
lendületnek indult magyar nemzeti művészetet 
felvirágoztassa.

Legyünk résen.
Szidják a törvénytelen kormányt, szidják 

mint a bokrot. Hol megérdemli, hol pedig 
nem, — ezt mi nem kutatjuk, lapunknak ez 
nem feladata, mert mi csak a Felvidéken 
lakó magyarság nézőpontjáról bíráljuk intéz
kedéseit s ha valamely kormánnyal a tót 
nemzetiségi vagy tót néppárt nincsen meg
elégedve, akkor menten tudjuk, hogy ezen 
koimány nemzetiségi politikája helyes és 
azért támogatásra érdemes. — A „Slov. Ty2d.* 
„Két malomkő között* czi.n alatt azt írja* 
hogy a tótok két malomkő közé kerültek: 
egyfelől a koalicz'ó, másfelől pedig a kor
mány közé, az általános szavazati joggal, 
amit ők — a túlzók — annyira óhajtanak, 
egyik részről sem kedveskednek nekik (pedig 
Kristóffyval már brúdert akart inni a tót 
vajda), s igy tehát csak a h.dinákban lehet 
bízni. De ha igy két malomkő közé kerültek 
is, nem baj, mert igy most már felébred a  
tót öntudat s a tót ügy nem áll rosszul. A 
közeledő választásokon vagy a koaliczió, vagy 
pedig a kormány marad alul; a tótoknak 
egyik esetben sincs veszíteni valójuk, ők csak 
nőhetnek, erősödhetnek, — ők is, szed) és 
román testvéreik is, sőt — ha jó emberek 
akadnak köztük — a becsületes magyarok 
is. Csak ki kell tartani és szervezni a politi
kai erőket. Addig se Pestre, se Pécsre no 
nézzenek a tótok, hanem csak a haltaikra . 
In hoc signo győzni fognak a tótok. — Nos, 
ugy»o, jó magyarom, ez világos beszéd!? 
Még reád is számit a cseh-tót apostol, a T© 
támogatásodra is. Téged ki akar löbn: a sa
ját házadból (adj a tótnak szállást...), a nyel
vedet, nemzetedet becsmérli, gúnyol,a, de* 
már a politikai támogatásodat, szívesen venné_
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Hisz megtörtént, hogy néhány gyásmagyarka 
lloiiza Milánra adta le szavazatát a kölpényi 
kertllolhon ! Pozsonytól Kassáig a halmának 
kell győznie a legközelebbi választásokon, ez 
a jelszó, úgy akarja ezt Hotlía Milán exkép- 
viselő, no inog a Jurigák, Skyéákok és tutti 
•pinti. Még jó. hogy titkot nem csinálnak 
belőle, mert igy legalább a magyarság is 
tudni fogja, hogy mi a teendője, hogy a 
llod/. i haldiáit alaposan kiporolhassa s a ha
linál, an Hotlía Milánt is. ha az ő „halhatat
lan ősének példáját" követve, holmi „Okolie- 
ről“ találna ábrándozni. — Ha a cseh lót lap 
malomkőnek nézi a kormányt, az egyik ma
lomkőnek. úgy ez a kormány dicsérete; de 
ha ez a kormány a lelketlen izgatás és ámí
tás megakadályozása ezélj ál.ól a lapok utczai 
árusítását megtiltotta, amihez — az ő felfo
gása szerint -  joga volt és ha a kormány 
remlre-sorra koboztatja el a magyar lapokat, 
amihez szintén joga van, ha e lapok a sajtó- 
szabadság határait túllépik: úgy viszont a 
véresszáju, lázitó tót lapokat is meg kellene 
remiszabályozni s káros hatásukat a minimumra 
leszállítani Kormányunk magyar s minden 
magyar kormánynak kötelessége a magyar 
nemzet érdekeit megóvni a nemzetiségi törek
vésekkel és túlkapásokkal szemben. Ezt kér
jük, fokozott mértékben kérjük és sürgetjük 
ma. mikor e tulkapások már a szokott me
derből ki-kicsapnak.

Megyei élet.
Néhány nap múlva megoldódik a turócz- 

vármegyei közigazgatás jövője. Holnap, hét
főn délután Turóczvármegyo közig, bizottsága 
tartja meg rendes havi ülését, amelyen előre
láthatólag az alispán kivételével mindazok a 
vármegyei tisztviselők, akik a közigazgatási 
bizottságnak tagjai, meg lógnak jelenni és 
igy annak zavartalan lefolyása biztosítva lát
szik. Azok, akik nem jelennének meg — 
leszámollak helyzetükkel és (ezek maguk pro
vokálják, hogy állomásukról elmozdíthassanak. 
Minthogy a főispán ismételi en kijelentette, 
hogy törvényűden rendeletek végrehajtására 
sem maga nem vállalkozik, sem ilyeneknek 
végrehajtását a tisztviselőktől nem követeli — 
mi sem akadályozhatja a tisztviselőké* abban, 
hogy kötelességeiket tovább végezzék és ezzel 
a közigazgatás rendes menetét biztosítsák.

A közigazgatási bizottság ülése másod
rendű kérdéssé türpül a szerdán megtartandó 
vármegyei rendes közgyűlés esélyeivel szem
ben. Ezen a közgyűlésen fog eldőlni, hogy 
Beniczky Kálmán alispán megmarad-e lemon
dási szándéka mellett, vagy engedve a vár
megye közönsége óhajtásának, továbbra is 
megmarad helyén.

Mi a magunk részéről ismételten hangoz
tatjuk, hogy Beniczky Kálmán alispán akkor 
lioz lcgméltánylandóbb áldozatot, ha minden 
más szempontot félretéve, egyedül a vármegye 
és a magya rság érdé keit tekinti. Ezek pedig 
határozottan azt követelik, hogy azt az állást, 
amelyet évtizedek óta betöltött, ne hagyja el 
most a legválságosabb pillanatokban, ne most, 
amikor leginkább van szüksége a magyar
ságnak az ö kipróbált erejére és energiájára. 
Nem is terjeszkedünk ki azokra a bonyodal
makra, amelyek lemondásának fenntartása 
esetén a vármegyei tisztviselőket érnék. Az 
alispáni Állást azonnal helyettesíteni kellene, 
-a júniusi közgyűlésen, vagy előbb pedig an

nak betöltésére is rákerülne a sor. Megindul
nának a választási mozgalmak, amelyek a 
már különben is felizgatott kedélyeket csak 
még jobban felkorbácsolnák. Erre sem a ma
gyarság, sem a vármegye közönsége, de leg- 
kovésbbé a vármegyei tisztviselők érdekéből 
nincs szükség. De reméljük, hogy ö felsége 
törvényes időn belül elrendeli az uj képviselő
választásokat. Mi történik akkor, lm azok, 
akik eddig összetartva is csak erőmegfeszi- 
téssel tudták a győzelmet biztosítani — egy* 
mással szemben áll inak. Ezt nem szabad 
megengednünk, ezt el kell kerülnünk. Es 
ennek a kulcsa Beniczky Kálmán kezébe van 
letéve. Reméljük és bízunk benne, hogy a 
közbizalom, mely személyében összpontosul, 
érezteti vele elhatározásának súlyos voltát, 
amelyet könyelinüen magától el nem hárít
hat — a következményekért is öt terhelvén 
a felelősség. Mint magyar ember, tudni fogja, 
hogy mivel tartozik szülő vármegyéjének.

Egyébként a közgyűlés lefolyása valószí
nűleg minden nagyobb zivatar nélkül való 
lesz. Egyeseknek az a terve, hogy a napi
rendre tűzött tárgyak — ne tárgyaltassanak 
és a napirendről levéíessonek — mint már 
uraságoktól levetett taktika, nem talált he
lyeslésre. Mert vagy van az a tá'-gy a közön
ség érdekében és akkor tárgyalni kell; va-y 
nincs és akkor nem kellett volna a tárgyso
rozatba fölvenni. Színpadi jelenetekre sincs 
szükségünk, mert ezzel csak elbomál.vositanók 
eddigi komoly és mérsékelt magatartásunkat.

Azok az állami tisztviselők, akik az 
installác/ió előtt bizottsági tagságukról való 
lemondásukat benyújtották, azt visszavonták 
és ezzel elejét vették annak, hogy helyeikre 
esetleg a tói túlzók választathassák meg a 
maguk jelöltjeit.

Néhány nap és eldől a koczka.
Reméljük, hogy a magyarság és a vár

megye; érdekében dől el.

Uj ibb mozgalom.
Előző soraink már ki voltak szedve, 

amikor most arról értesülünk. Iioay Benic.ky 
Kálmán. Michnik Gyula, Justh Ferenc/., 
Kafencla Frigyes, Kontsek György és Michnik 
Vilmos bizottsági tagok f. évi márczius hó 
14-én délelőtti 9 órára a Patseb-féle vendéglő 
emeleti helyiségeibe, a nemzeti ellenállásnak 
szervezése Ügyében, értekezlet hívtak egybe.

Nem kívánunk az értekezlet határozatá
nak elébe vágni, mert végtére is az aláírók 
mindegyike teljes garancziát nyújt arra 
nézve, hogy az értekezletnek más tárgya nem 
lehet, mint elvi megállapodás a jövő maga
tartásra nézve. Reméljük azonban, hogy az 
eszközök is méltók lesznek az összehívókhoz 
és ahhoz a mérséklethez, melyet a vármegye 
közönsége eddig tanúsított a nemzeti ellen
állás ügyében.

Yiisnti megálló Kostyánban.
Kostyánban és vidékén mozgalmat indí

tottak egy vasuli megállóhely létesitése iránt. 
Az eszme nem u j: két évvel ezelőtt a dolog 
már-már a megvalósulás stádiumában volt. 
Akkor azonban a kormány olyan nagy tisszeglt 
hozzájárulást kívánt a községiéi, mely erejét 
messze túlhaladta. Azt mondják, hogy a terv 
egyes magánérdekeket is érintett s akik azo
kat veszélyeztetve látták, szintén sokat ron
tottak a ylolgon. A tapasztalatokon okulva,

most nem állomást, de megállóhelyet kérnek 
csak. Ez magánérdekeket nem sért, anyagi 
áldozatot nem kíván s az előbbinél könnyeb
ben lévén létesíthető : talán könnyebben érnek 
czélt is.

Kostyán, Zsáinbokrét és Szentpéter az 
1 — 1 km. elválaszló távolság mellett is csak
nem egy községnek tekinlhetők. Ez a bárom 
község van a dologiéin leginkább érdekelve, 
tí minthogy ezek fekvési vonalát a vasút 
éppen derékban metszi, az eszme valósággal 
kínálkozik a megvalósításra. De Trebosztó, 
Bella és Neczpál községeknek is nem keve
sebb érdeklik a terv megvalósulását óhajtani. 
Egész széles vidék ez, mely ma — a vasút 
közelsége daczára — szinte ki vili esik a vasúti 
közlekedésen s igy meg van fosztva azoktól 
az előnyöktől, mit kedvező fekvése különben 
biztosit neki. Forgalma most majdnem kizá
rólag az országúton bonyolódik le, holott ha 
ezen vidék természetes központján: Kostyán- 
bán megálló létesittetnék, ugv ezáltal teteme
sen közelebb hozatnék a vasúti közlekedés
hez, mivel a forgalom is a vasút (elé töröl
tetnék. Ez nemcsak a közönség, de a Máv 
érdekeit is szolgálná.

A most fennálló állapot azonban határo
zottan veszedelmes is. A vasúti vágány úgyis 
a Zsáinbokrétről-Kostyánba vezető útvonalat 
Kostyán község tőszomszédságában metszi 
olyan helyen, ahol két közlekedési ut fut 
össze. Az igy összetorlódott forgalom fokozott 
és éber őrködést követel arra az útátjáróra, 
melynek ezéija megóvni az utasokat az őket 
érhető szerencsétlenségtől. Erre az útátjáróra 
pedig ma a 207. számú őr ügyel föl 600 mé
ternél is nagyobb távolságról és olyan hely
ről, ahonnan az átjárót egyáltalában nem 
láthatja. A veszedelem abban rejlik, hogy az 
őr nem láthatja a talu felől közeledő szeke
reket sem; ezekkel aztán gyakran megesik, 
hogy a sorompók éppen akkor ősnek le, ami
kor egyik-másik kocsi éppen a vasúti vágá
nyon keresztül iparkodik. Csak természetes, 
hogy az ilyen kényszerhelyzetbe jutott fuva
ros úgy segit magán, ahogy tud, legtöbb 
esetben — minthogy a sorompó fölfelé már 
nem enged — eltöri. !S ezért a kihágásért 
még csak felelősségre sem volna vonható, 
mert az ilyen végzetes veszélybe sodort em
ber kénytelen ahhoz az eszközhöz folyamodni, 
amely éppen kínálkozik, más mód nem lévén 
a szabadulásra. Hogy ez az állapot eddig még 
emberéletet nem követelt s mindössze csak 
avval bosszulta meg magát, hogy az útátjárót 
szinte naponként javítgatni kellett, a z  az uta
sok józan éberségén kívül egyedül a gondvi
selés munkájának köszönhető. De hogy ennek 
a helynek végzetessége teljes legyen, még 
forgalmi akadályt is képez. Az őr nem lát
hatván a Turóczszentmárton felől közeledő 
vonalokat sem, kénytelen az útátjárót az 
előirt időben pontosan lezárni s nem lehet 
tekintettel az esetleg elkésve érkező vona
tokra. A sorompó igy sokszor 20—30 perezro 
is zárva marad. A forgalom pedig erre az 
időre teljesen megakad.

Es ha tekintetbe vesszük, hogy az ilyen 
sorompótörések napirenden vannak s hogy az 
evvel járó utánjárások, szaladgálások, izgal
mak olyan mérvűek, amelyek állandó feszült
ségben tartják az orro kárhoztatott őr lelkét, 
idegeit: hitelt kell adnunk a verziónak, hogy 
ogy előbbi őrnek ezek az állapotok vették el 
az eszét s megörült.
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Szóval olyan végzetesen veszedelmes hely 
ez, ahová úgy forgalmi, mint közbiztonsági 
szempontból, de a Wáv érdokeinok megóvása 
szempontjából is egy külön Őr ház máris múl- 
hatlanul szükséges.

Hogy ezt az örházat aztán egyszersmind 
megállóhelyül is kijelöljék, ez már csak a 
jóakaraton múlik. Nem képzelhető olyan érd ük, 
melybe ez beleütköznek, de viszont alig tu- 
dunk elképzelni közérdeket, amit ez ne 
szolgálna. Mert itt nemcsak közgazdasági elő
nyükről van szó, de minthogy evvel meg
adatnék a mód és alkalom arra, hogy a kör
nyék ifjúsága a turóczszcnfmártoni állami 
polgári és felső kereskedelmi iskolákat napon
ként látogathatná: nemcsak kulturális, de 
magyar nemzeti érdekeket is szolgálna, amire 
vidékünknek különösen is szüksége van.

A megállóhelyet kérő folyamodványt, mely 
számos aláírással volt ellátva, küldöttségileg 
vitték föl Köcsön Lajos főispánhoz, kérve őr 
törekvésük támogatására. A főispán kitüntető 
szívélyességgel fogadta a megjelenteket s 
miután részletesen inforniáltatta magát a do- 
lóg fdől, megígérte, liogy ez Ügyben szemé
lyesen lóg eljárni.

Iís így több reménnyel, mint- valaha, vár
juk a pillanatot, melyben az első vonat köz
ségünknél megáll és előttünk is megnyitja a 
modern élet egyik legszebb vívmányát — a 
vasutat. —ár —ár.

H Í R E K .
Márczlus 15. A szabadság nemzeti ünne

pét az egész vármegye területén lelkes han
gulatban fogják mindenütt megünnepelni. 
TuróczszentmárUmban a Magyar Kaszinó he
lyiségében társas vacsorával ünnepük meg e 
napot, a róni. katliolikus templomban pedig 
ünnepi isteni tiszteletro készülnek, amelyen 
az ifjúság is megjelenik.

Személyi hir. Köcsön Lajos, Turóczvár- 
megyo főispánja, kedden délután Budapestre 
utazott, ahonnan csütörtökön este*, érkezett vissza 
székhelyére, Turóczszentinártonba.

Helyettesítés. A földmivelésUgyi m. kir. 
miniszter a Ruzsicskci József elhalálozásával 
üresen álló turóczmegyei törvény ha iósági 
állatorvosi állás teendőinek ellátásával Iliidák 
Endre furóczszentiuárloni állatorvost bízta meg.

Uj orvos Felsöstubnyán. F. hó 9-én 
tartották mega körorvos választását Felsőstül)* 
nyán. amely alkalommal dr. Guytmann Gyula 
választatott meg egyhangúlag.

Halálozás. F. évi márczius hó 6 án halt 
meg Turóczszentmártonban Paulinyi Tóth 
Zsigmond, a „Tatra bank* volt igazgatója 
41 éves korában. Az elhunyt élénk szerepet 
vitt a nemzetiségi mozgalmakban cs mint 
képviselőjelölt is fellépett, de Jüstli Ferencz- 
czel szemben nagy kisebbségben maradt. Az 
évekkel ezelőtt délezog ember, az utóbbi 
bárom évben már csak árnyéka volt ön
magának. Temotéso nagy részvét mellett 
ment végbe csütörtökön délután.

Közgyűlés. A vármegye törvényhatósági 
bizottsága folyó hó 14-én tartja rendes 
évnegyedes közgyűlését, a már szétküldött 
tárgysorozattal. A közgyűlést megelőzte az 
állandó választmány ülése, melyet a vármegye 
főispánja folyó hó 10-ére hívott egybe és 
amely lendben megtartatott.

Vizsgálat. Liszkay Bálint pénzügyigaz- 
- gatóbelyettes, az elmúlt héten beható vizs

gálatot tartott a helybeli m. kir. adóhivatal
ban. A pénzügy igazgatóhelyettes, a tapasztalt 
rend felett, a hivatal tisztviselőinek teljes 
megelégedését és elismerését nyilvánította ki.

Eljegyzés. Konczwcild Ferencz tölcsvári 
in. kir. erdész eljegyezte Brassóban Janthó 
Gabriellát, néhai Janthó János turóczszont- 
márfoni m. kir. erdőfelügyelőnek kedves 
leányát.

Igaz-e? Nem akarjuk hinni, csak egy
szerűen regisztráljuk azt az egész városban 
elterjedt hirt. hogy néhány éretlen gyerkőc/, 
az elmúlt hér keddjén a tót kaszinó helyi
ségeiben a-magyar Himnuszból csúfot űzött. 
Valahonnan egy gramofont kerítettek elő s 
midőn az a magyar Himnuszt játszotta, a 
pajkos suhanezok kalapot feltéve leültek a 
földre s a Himnusz magasztos dallama mellett, 
gyalázó kifejezésekkel illették a magyarságot. 
Jó lenne, ha a kaszinó elnöksége saját jól 
felfogott érdekében, szigorú vizsgálatot indítana 
ez ügyben s módját ejtené, hogy jövőben 
ily gyalázatos dolog meg ne történnék azok
ban a helyiségekben, melynek roputácziójára 
különben annyira kényesek szoktak lenni.

A magyarság vesztesége Liptóban, ahol 
oly kevés a megbízható magyarérzelmU ház ifi. 
különösen az ág. ev. papság között, a ma
gyarság ügyére nézve rend ki vilii veszteséget 
jelent Pninyi Ottó vihodnai ág. ev. lelkész 
halála. Az érdemes lelkész foghúzás folytán 
beállott vénnérgezésben hunyt el 60 éves 
korában.

Választási kombinácziók Liptóban M á g
ki sem inak a választásokat, Lipiómegvében 
már megindult a mozgalom. Liptószentmikló- 
son Lányi Bertalan nem lép tel, mert a mint 
liirlik, a Kúria elnöke lesz: tót nemzetiségi 
programmal fellep Ruzink Ján<e< il-n véd, volt 
képviselő, kinek megválasztó:*.-! biztos. Rózsa
hegyen. inár kél jelöltről beszelnek, az egyik 
HUnka András plébános tót nemzetiségi u ’p 
párti és a másik Horánszky István s/.o*gabiró 
néppárti programmal.

Változások a Kassa-oderbergl vasútnál.
A Kassa-odcrborgi vasút mérnöki karában 
ismét nagyobb változások történtek, tírunmr 
Vilmos főmérnök, a ruttkai fíhöház főnöke 
Teschcnbe helyeztetett, ahol a vontatá-J 
osztály főnökhelyellese lesz. Brunner Vilmos 
főmérnöknek távozását Katikáról ös/intén 
sajnáljuk, mert rokonszenves eg\énis gével 
mindnyájunk nagyrabecsülését, érdemelto ki. 
ezen felül pedig társadalmi életünkben is 
tevékeny szerepe volt. Helyét a kassai fillő— 
házi főnök, Pilát Adolf foglalta el. Áthelyez
tettek még a ruttkai füiőháv' -I Margócsy 
László mérnök Oderhergbe, Ch resti Frigyes 
mérnök pedig Kassára.

„Nemzeti." A „Nár, Nov." soha sem volt 
híres az ő tót „szerénységéről", sőt úgy 
viselkedik olykor, mintha nem is a kis 
tót Mekkában, a Mudroü-ház földszintjén, 
hanem valahol a Themse mellett, a Times 
palotájában csinálnák. Jobb viccz hiányában 
a turóczi kuruczokkal kötekedik egyre másra, 
meglehetős osfóbán, sőt most már a magyar 
nemzeti színek nemzeti voltát is kétségbe 
vonja azzal, hogy szarkalábak közé teszi a 
„nomzotiu szói, Írván az eperjesi diákokról, 
hogy „nemzeti" szalagjaikat fekete fátyollal 
borítva viselik. Hát tudja meg a „Nár. Nov.", 
hogy „tót nemzőt", tót „nemzőt i" szin nincs 
és nem is lesz soha, akár mennyit álmodjanak 
és hazudjanak is ezekről a lótoknak; de

igenis van és lesz is magyar ner.zet, magyar 
noinzofi szin; aki pedig ezt, mint magyar 
állampolgár akár igy, akár amúgy kítségbe- 
vonni, avagy tagadni meri, az nemcsak ostoba, 
do gonosz is. A bolondnak is élig emyi, aki 
csak nemzetiségi bolondgorabakkal tartja 
embereit, de nemzeti szimbólumokról nem 
akar tudni.

Tanulmányi kirándulás A zuió'áraljai 
állami tanítóképző intézet négy< déves növen
dékei Somogyi Géza igazgató, l'árvv Endre,
Krisiofcsák Lajos és Melieher f  ezső t márok 
vezetése alatt folyó hó 8 án meglátogí.tlák a 
ruttkai állami elemi iskolát s í z  égé:íz dél
előtt folyamán az előadásokat ha. gáttá c. Úgy 
Kakitta Samu iskolai igazgató, mint av egész 
tantestület, a legnagyobb szivességgtl *s elő
zékenységgel fogadták az ifjakat, kik a ta
pasztalt rend, tisztaság, fegyelem, különösen 
pedig a mintaszerű tanítások hallgatása által 
gazdag tapasztalatokkal tértek, vissza Z dóra.

Betörés. Klein Adolf ruttkai lakosnál e 
hó li án oste betörök jártak, akik feltörték a 
szekrényeket és körülbelül 400 korona é -lékül 
ruhaneműt vittek el. A gyanú két ván lorló 
péklegényre irányul, kiket a csendőrség 
nyomoz.

Halálos végű szerencsétlenség. Kcrdos 
János draskóczdolinai lakos ltomul 1 ával 
együtt krumplit adott el Berger jakod ni ki 
szeszgyárosnak. Miután a krumpli árát zsebre 
vágták, áldomásra tértek be ogyik pálinka
mérésbe. Alkonyaikor az apa és fiú együtt 
indultak hazafelé. Útközben, hogy-bogy nem, 
a fiú elvált az öregtől s haza is egyedül 
érkezett meg. Az öreg Kardos azonban .lom 
este. sem pedig másnap nem volt található 
sehol. Harmadnap reggel, a székgyárba 
induló munkások, nem messze Draskócztói, a 
Jordán patak pariján egy kalapot talált ik, 
melybon Kardos tulajdonára ismertek. A kalap 
nyomán végig kutatták a patak, partját a 
patak egy elhagyott ágyában megtalállak 
Kardos holttestet. Az esetről tudomást szer
zett a helybeli esendői parancsnokság s 
nyomozást rendelt el az irányban, lio^y 
Kardos nem-e bűntény áldozata? Miután 
semmi gvanus körülmény sem merült fel s 
megállapittatoft, hogy az öreg ember tisztán 
a véh'-len áldozata, a nyomozási beszüntették 
s a helybeli kir. járásbíróság a meghalt el
temetését megengedte.

Állat az emberben. Gregor József hely
beli cellulosegyári munkás, munkaközben 
egyszerre annyira rosszul lett, hogy kénytelen 
volt a munkából eltávozni. Haza ervo, a/A 
tapasztalta, hogy felesége nem igen tartja 
tiszteletben a hitvesi hűséget s bites urán 
kívül szeretőt, is tart. Ez annyira kihozta 
sodrából a szerencsétlen, megcsalt ombert 
hogy zsebkésével az asszonyt basbaszurla. 
A súlyosan megsérült asszonyt a helybeli 
kórházba szállították.

Megörült. Bemer Endre, Révay Ferencz 
báró volt főerdésze, mint értesülünk, sok lelki 
hányódtatás után megőrült. Másik forrásunk 
szerint pedig a szerencsétlen ember már meg 
is balt. özvegye és bárom kiskorú gyermek 
siratja.

Egy szélhámos orosz, Pihik Ferencz 
rigai (Oroszország) születésű napszámos, FUd 
Jánosné turóczszentmártoni lakossal, előre 
megállapított terv szerint, Amerikába szándé
koztak hajózni. Az asszony 630 kor. kész
pénzét rábízta a katonaszökevényre, ki azután
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s helybeli állomásról, az alatt, míg az asszony 
a rónai érkezésére Tárt, a pénzzel szépen el
illant. A csendőrség széleskörű nyomozást 
indított a tolvaj kézrekeritése iránt. E vizs
gálat folyamán a kárvallott asszony elmondta, 
hogy a tolvaj szökése után való nap megjelent 
nála egy katonai egyenruhás, hosszú kardos 
férfi, ki azzal ámította, hogy a tolvajt már 
elfogták s a vonattal Turóczszentmártonba 
szállították. A szélhámos ez Ügyben végzett 
éidetnei fejében az asszonyt meg is zsarolta. 
A csendőrség most az egyenruhás alak után 
■s nyomoz s eddig már megállapította, hogy 
az egyenruhás szélhámos Ituttkán és Priekopán 
a  járt és ez utóbbi helyen egy asszonytól 
nyugtára 4 koronát is felvett. Kostyánban 
,»gy gazdánál vett szállást, akitől 46 korona 
készpénzt és egy pár uj csizmát is elemeit a 
iiszt ur. A csendíírség kinyomozta és elfogta a 
szélhámos tisztet, aki Kassáról elszökött katona.

Klgolydzott pánszláv. Bezeg urnák sike
rült magát megválasztandó a honti Zsihriton 
papnak. A zsibritóiak azt hitték, hogy ma
gyar papot kapnak az ő személyében, aineny- 
nyiben az Alföld közepén, a magyarság szi
vében káplánoskodott Bezeg. — Azonban 
n; gyón csalódtak szegények. Mert a február 
18-án tartott korponai pánszláv népgytllésen 
ii£y viselkedett, hogy nyilvánvaló lett róla, 
hogy nem a magyarok Istenét, hanem a min- 
dtoható oroszok czárját imádja. Tehát nincs 
cseppet sem tisztában a hivatását illetőleg. 
Ezen orosz papocskának múlt vasárnap volt 
a hivatalos installácziója, amely Ünnepségre 
a l orponai intelligencziát is vendégül szán
dél, ozott látni. Azonban a korponaiak, egy 
pár oroszbarát urat kivéve, nem mentek öt 
installálni. Bezeg ur — ugylátszik — elra
gadtatva felvidéki sikereitől, elhatározta ma
gában, hogy ő, ha törik, szakad, megkísérli, 
hogy felvéteti magát a nagy Széchenyi nevét 
vise :ő korponai kaszinóba. Nagy fáradság után 
sike-ttlt neki két kaszinói tagot szereznie, 
akik öt kültagnak ajánlották. — Egy hónapja 
már hogy függött az ajánló levele az ezen 
czélt szolgáló táblácskán, inig végié múlt 
vasárnap összeült a kaszinó választmánya, 
hogy beinstallálja — lévén noki aznap már 
egy 'nstaliáczióji — tagjai sorába. Azonban 
a korponai Széchenyi kaszinó választmánya 
az egész város nagy meglepetésére úgy ha
tározott, hogy iezeg zsibrilói papot nem ta
lálja lkai in asm k a kaszinói tagságra. Ezen 
határozatot térti vevény mellett kapta kézhez 
Bezeg ur s valószínűleg elmegy a kedve a 
sikerek hajhászásától Hontban.

Bt zárt Is’iOlák. a  fellépett kanyaró 
járvány miatt a turóczsüéetmártoni ág. ev. 
hitközség iskol íja és znióváraljai elemi iskolák 
és ovtda a járvány megszűntéig bezárattak 

A felsőm:igyaromágl szlnikorfllet aj 
Igazgatója. Az Országos Szinészegyesület 
igazga ó tanácsa az elmúlt héten megtartott 
ülésében Szalados László, a városunkban is 
előnyösen ismert színművész részére a szin 
igazgalói engedélyt egyhangúlag un gszavazta. 
Szabados ugyanakkor az egyesület házi 
pénztáránál 4000 koronát biztosítékul letelt. 
Társulatának szervezése folyamatban van. In 
említjük meg, hogy dr. Farkas Ferencz 
társulati nap-nap után telt házak előtt 
mulatja be a lőcsei színházban a Ic-g-johli 
njdonságokai. A Bakkarat, Leányka, tíül 
Baba lítb. olt is nagy hatással' kerültek 
sztnre. A társulat -  mint értesülünk -

Lőcséről Rózsahegyre rándul át 1—2 heti 
vendégszereplésre, ahol már is nagy érdeklő
déssel várják.

A Uptószentmiklésl választás ntójátéka.
Rózsahegyről jelentik : A rózsahegyi törvény
szék két napi tárgyaláson keresztül foglalko
zott a liptószentmiklósi választás utójátékával. 
A királyi ügyész vádat emelt Jeszenszky 
Fedor, Kállay Béla mérnök, Szély Kornél 
kereskedő, Bodiczkv evang. tanító, Okályi 
Árpád, Kroneraff Boldizsár és még hét társuk 
ellen, kik a legutóbb lefolyt választás alkal
mával megíámadták Radnai Jenő, Szokol 
Gyula és Posch Károly választókat és azokat 
bántalmazták s utóbbit súlyosan meg is sebe- 
sitették. A bíróság a vádlottak fölött ma Ítél
kezett és a választói jog gyakorlásának meg
sértése, súlyos testisértés büntette és magá
nosok elleni erőszak vétsége miatt Jeszenszky! 
6 hónapi, Okályit 6 hónapi, Szély Kornélt 7 
hónapi és Bodiezkyt 3 hónapi fogházra Ítélte. 
A többi vádlottat a bíróság fölmentette. A 
vádlottak felebbeztek.

Oseh-tót barátkoc&s. A „Slov. Tyíd.", 
melyet Hodzsa Milán volt országgyűlési kép
viselő szerkeszt, jó tanácsokkal látja el az 
úgynevezett tót hazafias pénzintézeteket. Azt 
tanácsolja ugyanis, hogy ne a budapesti 
bankokkal és más magyar pénzintézetekkel, 
hanem a cseh takarékpénztárak szövetségével 
lépjenek üzleti összeköttetésbe. Es ezt Írja a 
magyar parlamentnek egyik tagja, egy volt 
országgyűlési képviselő. Valóban mennyire 
jutottunk, amikor igy nyíltan mer valaki 
huzatjai lan ténykedésre izgatni. Vagy abban 
talál magyar hazafiságot, ha a haza határán 
túl keres segítséget?

mulatság Stnbnyafflrdőn. Mint Stubnya 
fürdőről levelezőnk írja, a Stuhnyafürdőn az 
izr. templomalap javára rondozeit mulatság 
minden várakozáson felül jól sikerült. A 
környék fiatalsága adott ott találkozót egy
másnak s ritkán lehetett együtt látni annyi 
szép nőt, mint amennyi ezen a mulatságon 
jelen volt. A jókedv egész reggelig együtt 
tartotta a társaságot. Az anyagi eredmény is 
teljesen megfelelő volt, mert a  jótékonyczélra 
mintegy 250 korona folyt he. Felttlfizettek: 
Kolin Hugó Divék 18 korona ; Galanda István 
Stuhnyafüidő 11 kor. 45 fillér; Medved 
Ferencz Felsőturcsck, Kücsön Lajos Turócz- 
szenimárton. Miiek Testvérek Vágbesztercze, 
Kandi Ármin Alsélurcsek, N. N. Besztcroze- 
hánya, Hcrz Mór Kunosvágás, Popper Ignálz 
Felsőstulmya, Graber Jenő Turóczsztinárlon 
10—10 korona; Spitz Guszláv Vriezkó 7 kor.
25 fillér; Popper József Stubnyafürdő 7 kor.; 
Szlránszky Jakab Stubnyafürdő, Jelűnek 
Alajos Felsöstubnya, Stauihorgor Mór József 
gőzfUrész, Selianzcr X. Józsetgő/fűrész, Wein- 
stein X. Rákópribócz, Pfeiffer Mihály Divék, 
dr. Messinger Mór Znióváralja, Bindleld Annin 
Turóczszentmárton, Herz Samu Abrahámfalu 
o—5 korona ; Spitz Henrik Ivankófalu, Hirsch 
József Üubova, Kószák Géza Stubnyafürdő, 
Stcin X. Rákópribócz, Milch Gyula Znió
váralja, Toperczcr Xándor Stuhnyafüidő, Kiss 
János Stubnyafürdő 3 - 3  korona; Krecs 
Gyula Znióváralja, Anlns Károly Körmöcz- 
hanya, Hölienrieiter Gyula Felsöstubnya,
Köntsek Gábor Markovicz, Pokay Gyula 
'1 üresek, Grcgorovics N. Briesztya 2—2 kor.; 
Steuer Bernát Köriniiczbánya, Politzer József 
Alsóstulmya, Holzmann A. Körinöozhánya, 
Braun Annin Stubnyafürdő, Steiner Lajos 
Turóczszentmárton, Répási X. Józsefgőzfllrész 
1 1 korona. O.szesen 207 korona 70 fillér.

Oyágfeset. Tegnap, szombaton temették 
el Molnár Antal felső kereskedelmi iskolai ta
nulót. A megboldogult alig 18 éves volt s a 
tüdővész ragadta el rövid 3 bél alatt társai 
sorából, akik közül kiváló szorgalmával vált 
ki. Temetésén a felső kereskedelmi iskolai 
tanulók s az egész tanári kar megjolent. Más 
senki sem kisérte ki szomorú útjára, miután 
hozzátartozói egyáltalán nem voltak. Sírjánál 
Czeizel f. o. tanuló mondott szép beszédet. 
Temetését az önképzőkör rendezte.

Az egészség fentartása és a takarékos
ság nundnw»junknak annyira fontos, hogy 
mindenre, ami e kotitít elősegíti, a legnagyobb 
figyelmet kell fordítanunk. Nem lehet azért 
háziasszonyainknak eléggé ajánlani: a családi 
asztalra mindég Kai líreiner-fcle Kneipp-maláta 
kávét szolgáltatni. Ez tisztán elkészítve, vagy 
nagyobb arányban a babkávéval kovervo a 
kávéital ideálját szolgáltatja, melyet senki 
sem fog többé nélkülözhetni, mihelyt jótékony 
hatását felismerte. Nagyobb örömmel fogja 
tapasztalni minden háziasszony, hogy a Kalh- 
reiner használata által nevezetes takarítást 
lehet elérni. Különösen figyelembe veendő,, 
hogy a babkávé-iz fontos előnyeit csakis a 
valódi Katbreiner bírja a zárt, eredeti csoma
gokban, melyek a Kneipp-pá'er zédjoggyeÉ 
vannak ellátva. Főleg óvakodjunk a nyitva 
mérlegelt pörköli termékektől.

„EM U  US IÓ "
név alatt azon egynemű folyadék értendő, melyet 
olaj vagy zsiradék vízzel való keveréke ad. A tej 
és tejfel természetes emulsiók, melyekben a vajzsi
radék a legapróbb cseppekre van szétosztva és egyen
letesen elosztva. A SCOTT-féle EMULSIÓ teljesen 
hasonló összetételű, amely a legfinomabb norvégjai 
gyógycsukamájolajból készül mész és nátron hypo- 
phosphitok hozzáadásával. Mindazon esetekben, mi
kor csukamájolaj használata általános, a SCOTT-féle 
EMULSIÓ előnyben részesítendő, mert az határozot
tan jó izü és a mellett igen könnyen emészthető.

A S C O T T -fé le  Emulsió valódiságának jele a 
„hátán nagy csukát vivő halász" védjegy.

Kapható minden gyógyszertárban.
n i r u i n u i a o i i d l  C3

l e v é l b é l y e g  beküldése ellenében 
mintaüveggel b é r m e n t v e  szolgál: 

Dr. BUDAI EMIL,
„Városi gyógyszertár" 

BUDAPEST, IV., Váczi-utcza 34,50.

Egy eredeti üveg á ra : 2 K. 50 f.
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Hirdetmény.
A Turóczi kereskedelmi és hitelintézet f. 

évi február hó 11-én tartott közgyűlése el
határozta az intézet felszámolását, minek 
folytán értesítjük a betevőket, hogy a nevezett 
intézetnél elhelyezett betéteket és pedig 
az 1000 koronán alótiakat f. é. április 1-re 
„ 1000 - 2000 koronáról szólókat f. é. május 1-re
„ 2000 -  5000 „ ................junius 1 „
„ 5000-10000 „ ................ julius 1 „

■és a 10000 koronán felülieket f. é. augusztus 1 „ 
felmondjuk.

Felkérjük ennélfogva a betevőket, hogy 
;a betett összegeket a fent jelzett határidők
ben a Turóczi hitelbank részvénytársaság 
pénztáránál a betéti könyvek ellenében annál 
is inkább szíveskedjenek felvenni, mivel 
ezen határnaptól kezdve a fel nem vett 
tőkéket a kereskedelmi törvény 202. §-ában 
körülirt hat havi határidő leteltével, vagyis 
1906. évi szeptember hó 1-ig csak 3% 
kamattal kamatoztatni, azontúl pedig bírói 
letétbe helyeztetni fognak.

Egyben t. ügyfeleinknek tudomására 
hozzuk, hogy a felmondott betéteket a 
Turóczi Hitelbank Részvénytársaságnál 
4%-os kamatoztatás mellett uj köny
vecskék ellenében átíratni, illetve áthe
lyezni lehet.

Turdczszentmárton, 1906. évi márczius 
hó 4-én.

A Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet 
felszámoló bizottsága.

100 kg- leszállított ára 48 koroija.

Gróf T eleki Arvéd posta: KONCZA.

Vetómagtengeri.

f t  N e m z e t i
balesetbiztosító tá r s a s á g  
részére előnyös feltételei; 
mellett biztositásoHat Hot

Turdczszentmárton.

^ V ö t ó i -c t á  ■ Minden darab szappan a Schicht névvel * «- *•*■*■' t|szta és ment kárQ8 aikatrészektől. = ,

5chicMszappan
(Szarvas- és kulcsszappan)

a legjobb, használatban a legolcsóbb minden 
=  ruhanemű és mosási módszer részére. =

IntpllflQ- 25,000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebi- 
UUlulIUu- zonyitja, hogy szappana a Schicht névvel valamely káros keveréket tartalmaz.

Téli menetrend

A magyar királyi államvasutakon:

(Érvényes 1905. évi október 1-tííl kezdve.)

Budapest—T.-Szt.-Márton : T.-Szt.-Márton— Budapest:

Gyv. i. röggel 7-10, 
Szv. i. d. e. 9*35, 
Gyv. i d. u. 3*30, 
Szv. i. d. u. 5*35, 
Vv. i. éjjel 11*10, 
V v .--------------------

é. d. u. 1*38 
é. este 7*52 
é. este 10-21 
é. reg. 4-18 
é. d. e. 11-41

. d. u. 2*54, é. este

. reg. 8-42, é. este

. reg. 6-08,

. este 11-35, é. d. e.
d. u. 4*57, é. reg.

i. d. u. 12.06, Jánoshegyre érk.

9-10 
7-00 

d.u. 12-40 
9-45 
5-20 
3-27

T.-Szt.-Márton— Ruttka : Ruttka— T.-Szt.-Márton:

Gyv. i. d.u. 1-39, é. d.u. 1-47 i. d. u. 2-45, é. d.u. 
Szv. i. este 7-54, é. este 8*03 i. reg. 8-30, é. reg.
Gyv. i. este 10-22, é. este 10*30 i. reg. 559, é. reg.
Szv. i. reg. 4-20, é. reg. 4*30 i. este 11*22, é. este
Vv. i. reg. 7*47, é. reg. 8-06 i. d.e. 11-16, é. d.u.
Vv. i. d e. 11-42, é. d .e. 11*53 i. d.u. 4-45, é. d.u.

Budapest ny.—Zsolna: Zsolna— Budapest:

Gyv. i. reg. 7-20, é. d.u. 1-33 i. éjjel 3-46, é. reg. 9-25
Szv. i reg. 9-20, é. este 8-30 i. reg. 7-11, é. este 5-55
Gyv. i. este 6*45, é. éjjel 12-24 i. d u. 3-14, é. este 9-45
Szv. i. este 10-30, é. reg. 7-20 i. este 9-15, é. reg. 6-35

A cs. és klr. szab Kassa Oderbergl vasutakon:

Kassa— Ruttka: Ruttka — Kassa:

Szv. reg. 527 é. d. u. 12-10 Gvv. i. [sióról 3. d. 0. 8-30
Szv. reg. 740 ó. d. u. 2-06 Szv i. reg. 4*50 é. d. e. 11-50
Gyv. d. u. 12-35 é. d. u. 5-36 Szv. i. d. e. 8-35 é. d. u. 4-18
Szv. d. u. 1246 é. este 813 Gyv i.d. u. 12-17 é. d. u. 4 48
Szv. d.u. 3-55 é. este 11-05 Szv. i.d. u. 2.36 é. este 8-40
Gyv. este 7-30 érk. Iglóifr Szv. i. d u. 4.23 é. éjjel 11-35
Vv. esto 1041 érk. Igléig Vv. i. Iglótól é. reg. 6-14

Ruttka— Zsolna: Zsolna— Ruttka:

Szv. i. reg. 6-30 é. reg. 6-58 _  _  — — .  — — _
Szv. i. d. u. 12-31 é. d. u. 1-00 Szv. i. reg. 4-10 é. reg. 4-36
Szv. i. d. u. 2-21 é. d. u. 2-50 Szv. i. reg. 7-45 é. d. e. 8-15
Gyv. i. d. u. 5-42 é. este 6-04 Gyv. i. d. o. 11-50 é. d.u. 12 12
Szv. i. oste 8-33 é. este 9-00 Szv. i. d. u. 1 50 é. d. u. 2-20
Szv. i. éjjel 11-17 é. éjjel 1142 Szv. i. d. u. 3-34 é. d.u. 4-03

_ 9-20 é. este 9-50

t e r j j | í ^  az elrontott gyomrot Z— 3 ára 
I U i I l  alott t e l j e s e n  rendbe hozza.

Használata valódi áldás gyomorbajo
soknak és székszorulásban szenvedők

nek. Csodálatos gyógyerejét az igmándi víz radium-tartalmának köszöni, amely tudományos alapon egyedül 
ezen forrásban lett felfedezve, miért is bevásárlásnál össze ne tévesztendő a közönséges keserüvizekkel. — 
Főszétküldés a forrástulajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban. — Kapható TOPERCZER 
•SÁNDOR gyógyszertárában kis üveg 30 fillér, nagy üveg 50 fillér. Az egyedüli természetes keserüviz, amely

kis üvegben is kapható.
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X Vilit l«*jokb iró«é{>«

a 5tnith premier, jg liiíséli (2ÍPük
firaijd Prix-vel kitüntetve a Párisi 
.________világkiállításon.-------------

Főképviselő: MOS RIIEZI FEJEliCZNÉ
T uróczszentmárton.

„JODELLA“
most a mindenhol ismert, orvos és közönség 

által kedveit LAHUSEN-féle

Jód- es Y a s - c s a k a m á jo l a jn a k
szabadalmiig védett neve. A legjobb és leg
hatásosabb csukamájolaj. Hatásában fölül- 
mulhatlan daganatoknál, angol betegségeknél- 
bdrkiütés, csűr, reuma, torok- és tüdőbeteg
ségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyerme
keknél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágy
csináló hatású. Évi szükséglet folyton emel
kedik. Télen és nyáron vehető, mert mindig 
frissen kapható. Ara 3 korona 50 fillér. Egye
düli gyáros; L A H U S E N gyógyszerész 
Brémában.. Mivel utánzatok vannak, csak 
„Jode!'la“ név alatt veendő, mely minden 
dobozon kívül foglaltatik. — Kapható vidéken 
Gazdik János gyógyszertárában Kőrmőcz- 
bányán és Toperczer Sándor gyógyszer- 

tárában T uróczszentmártonban.

i  nagy w u j iW f r M  j f
V .  « l«ó  áraigoii csakis J P * *

KLEI N SZ. toáratoálian
Turóczszentmártonban kaphatók.

á. Liaimeat Capsici comp,,
t  Íw jm y -F a ia  ■ L u e lls r  jít lá á a

ajrj rácnak  bfanoTniS Ü 2taaftr, n&t]
<3 -aL  I mártöbó iiia t 36 át ina lugobb 6i]rfaIoni- 
l ’w l  cflül.rriítii iaaraek hiaoayiJt kőszványnél,
' |  6aa:aai 4a meg*: *'i‘'•inaiméi bedörzsöl**^

|  jráppea h.-uunálTr>. ",
i • .■ I • fi^yeimeztetéa. Silány hamiaítvlnyvi 

jjjaít beváaárlánfcor ávaMaafc üiejnzűc 4s 
csali olyan iitágan fogadjunk eí. \  tneíy a 
„Hcfjony** tráiljégygjal m a Ríehter ozég* 
lájrjri’.aaaei iíUtocn .íiioozba n a  csomag-: lm. 
i n  liTágeiraen 80  fillér, l kor. 40 4a 
2 korona 4a ógygzól^ia minden gyógy*

| azarirhan kap h á t i  — FíraW Sr: T 'J r ík
lázié f rj igTízeráaxiei. SJaíajíitss. 

^  R ich ter f 7 ág7 « e r tÁ m  ^  
az „-Lraa? oro«ilánii<>z‘*} P r lg l t a a *
I'dMáannanmiiM 5 Mn. M.niíaaaiupi i3-itl< u.ién.

I I

fii

ÉJJEL :
ez. szenzácziós könyv 
második kiadasa most 

jelent meg.

I r ta :

t a t á d  László  { id r le n j.

Ára 3 korona.

Megrendelhető lapunk 
kiadóhivatala utján.

Kapható GAZ DI K J Á N O S  gyógyszertárában 
Körmőczbányán és SCHŐNAICH VIKTOR gyógy

szertárában Znióváralján.

5 to ra n a  és több n a p ito rss t t
Házi munka kötőgép-társaság.

Kerestetnek mindkét nembeii 
egyenek gépünkön való kötésre. 
Egyszerű és gyors munka egész 
évén otthon végezhető. Nem kell 

m előkészüitség. — Távolság nem
határoz, a munkát mi adjuk el.

Házimunka kötőgép-társaság
T bo s .  H. W b i t t i c k  «s T á r s a

Budapest, IW-JHavas-utcza 3—194.
Prag. Petersplatz 7—194.

J t i r i e t l s s W
feWíjz iapu»K Kiadóhivatala.

f HAZÁI  BÁNK R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G  N Á D O R - U T C Z A I  F I Ó K J A
BUDAPEST, V„ NÁDOR-UTCZA 18.
SürgSnyczim: Nádourtczai Hazaibank. Telefonszám: 86—01.

fllaptóto 13,000.000 tor. Tartaléb 2,223.000 tor

Biztos tőkebefektetés és legolcsóbb sorsjegyek

íi Pesti t ó  Első M a i i i l í i - E p s i l  uj i p r á y i v é i p .
Az első cziklusban éven kint három
szor junius 5, október 5, február 5

300.000
600.000 
300,000

koronás főnyeremények 
40,000 és 20.000, 50,000 
és 20.000, 40.000 és 20.000

koronás melléknyeremények kerül
nek sorsolásra.

Egy évi nyeremények összege :

1,571.000  kor.
—  Minden egyes sorsjegy -
—  okvetlenü l k is o rs o lt,i t ik .—  

A nyeremények főösszege :

32 221,300 k
a törlesztési húzások főösszege :

3 6 , 6 3 8 . 7 5 0  k o r .
mind az öt cziklusban.

A vevőnek a rendkívül előnyös nyereményhuzásokon való játék csak a vételár kam ataiba 
kerül, mert a legkisebb nyeremény és a törlesztéses húzásnál sorsolt nyereménykötvényért járó nyere
mény-szelvény árfolyamértéke jóval több, mint a sorsjegyek mai ára.

Minden egyes nyereménykötvény, illetve a kötvény kisorsolása esetén az arra kiadandó nyere
mény-szelvény az összes nyereményhuzásokon végig — tehát 70 éven át — játszik, e szerint több
ször is sorsolható nyereménynyel.

A nyereménykötvényeknek biztosítékát az államnak, városoknak és községeknek nyújtott köl
csönök képezik és a törlesztések, valamint a nyeremények pontos kifizetéséért a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár-Egyesület összes vagyonával külön is kezeskedik. Ezeket a nyereménykötvényeket adjuk :

a) készpénzfizetésre a mindenkori pontos napi árfolyamon, darabonkint 20 korona foglalót 
kikötve. A sorsjegyekre kívánatra igen jutányos feltételek mellett megfelelő előleget nyújtunk.

b) az 1863. XXXI. t.-cz. értelmében kiállított részletivekre

18 bari 10 koronás, vagy 32 baVi 6 koropás részletre,
1906. márczius hó 15-ig beérkező rendeléseknél intézetünk ezeken az árakon árfolvamemet- 

kedés esetén kém változtat.
Már az első részletnek postautalványon való beküldése után megküldjük a sorsjegyek soro

zatát és számát tartalmazó törvényesen kiállított részletivet, melynek alapján a vevő azonnal megszerzi 
a kizárólagos játékjogot.

ÍÖL

a) Készpénzfizetésre: Megrendelési jég}-; hj Részletivre:
Hazai Bank Részvénytársaság Nádor-utczal fiókja, Budapest, V., Nádor-utcza 18.

Szíveskedjenek részemre a nap: ...-folyamon szám ítva készpénz-
fizetős e llen___  darab Pesti Hazai Első Takarékpénztár Ezye-
sületi nyeren.éi.yw  t-ényt küldeni Mai postával küldök önöknek  
foglalóul darabonként 10 koronát, azaz összesen koronát
míg a hátralékos összeget szíveskedjenek 
utánvéttel Jveszedni 
folyószámlán hitelezni.

K e l t . . . ............

M egrendelek Ö rökné l a p ro sp ek tu su k b an  foglalt feltételek sze- 
n n . az Iw 3  : XXXI t - e z  érte lm ében  k iá llítandó  reszletiv re  
- - /  8a r‘] fl vesti Hazai E lső T akarékpénz tá r Egyesületi nve- 

rem énvkotyenyt A v é te lá ra t d a rabonkén t k o r ' havi
részletben, fi zom  tö rlesz ten i Az első részletet ö ssze sen  kor.
ma postau talványon küldtem  czim ükre

K elt.

A megrendelő n e v e : .. . .
(olvasható aiairás)

A m egrendelő n e v e :

(olvasható aláírás)
Pontos lakásezime:. . Pontos lakásezime:.

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorásajtóján. Turómzeiitmárion, 1906.
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