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A tanítók.
A társadalom egyes rétegeinek 

elégedetlensége, melyet az életviszo
nyok folytonos drágulása úgyszólván 
állandóan felszínen tart, ma különösen 
élénk. Nem a fokozódó igények és a 
jövedelem közti aránytalanság az oka 
ennek, hanem az a meglepetésszerü, 
rohamos drágulás minden téren, mely 
már a megélhetést is súlyos feladattá 
tette. De ebből az általános s többé- 
kevésbbé megszokott panaszolkodás- 
ból is az eddigieknél sokkal élénkebb, 
nyugtalanabb hangok hallatszanak ma, 
melyek erősségükben, színezetükben 
is kiválnak s amelyek éppen azért 
úgyszólván teljesen a maguk részére 
kötötték le a közfigyelmet. Az álta
lános elégedetlenség hangjai között 
a tanitók is felemelték szavukat igé
nyeik kielégítése érdekében. Mozgal
munk nagyobb is, hangosabb is, mint 
másoké. Ezeknek nemcsak a szám 
nagysága kölcsönöz különös erőt, 
nemcsak a tömeg által okozott nagy 
hang az, mellyel a figyelmet meg
ragadták, hanem feltűnő a türelmet
len erélyesség is, mellyel érdekeikért 
síkra szállottak. A tábor megmozdult. 
Mozgása előre nem sejtett, különle
ges jelenségeket tüntet fel, melyeket 
csak a legnagyobb fokú elkeseredésre 
lehet visszavezetni. Hogy az elége
detlenségnek ilyen nagy aránya egy
általában lehetségessé vált, már maga 
is annak jogosultsága mellett bizonyít. 
Minden kívánságot a szükség kény
szere választ ki, az elkeseredést pedig 
már csak a legvégsőbb szükség szokta 
fölkelteni. Es nem is kell nagyon 
csodálkoznunk az itt-ott észlelt me
részebb állásfoglalásokon.

Az 1868 : XXXVIII. t.-c. 300 frtos 
minimumot állapit meg tanitói fizeté
sül. Akkor sem volt ez sok. Azóta j 
38 év telt el, időközben enyhítettek I
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nyomort, javítottak fizetéseket, itt-ott 
várakozáson felül is, csak a tanitók 
nagy gárdájának nem jutott ki ebből 
semmi. Az említett törvény ma is 
érvényben van. A teljesen megvál
tozott viszonyok mellett a fizetésnek 
ez a stagnálása olyan aránytalanság, 
amely kell, hogy a nem érdekeltek
ben is megütközést keltsen. Nem 
hasonlítunk össze más, hasonló kép
zettségű embereket, akik nem ritkán 
olyan fizetéssel rendelkeznek, arneny- 
nyiböl ma bárom tanitó tengődik; 
csak kérdezzük, vájjon elképzelhető-e 
tisztességes életmód ilyen alamizsna 
mellett ?

Pedig ha van hivatal, amelyre 
minden államnak egyaránt különös 
szüksége van, úgy a tanitói hivatal 
az, amely a népnek általános műve
lésén kívül azon is fárad, hogy a 
jövőnek hasznos neidzedéket neveljen. 
A tanitói hivatás fontosságúban nálunk 
még azáltal is nyer, hogy olyan fel
adatok megoldását várjuk el tőle, a 
melyek más, egynyelvű nemzeteknél 
ki vannak zárva. Terhe tehát nagyobb, 
mint másutt, fizetés tekintetébeu mégis 
messze elmarad azok mögött, akik az 
ilyen feladatok megoldásával járó ne
hézségeket még csak nem is ismerik. 
És nem lehet itten olyan tételeket 
fölállítani, hogy az elvégzett munka 
mennyiségéhez és minőségéhez mér
jük a fizetést. Adjunk meg minden 
kelléket, minden eszközt, mely a 
tanítót munkájában támogatni fogja, 
akkor megkövetelhetjük tőle, hogy 
fizetése arányában dolgozzon is.

Nemzetiségi vidékünket ez a kér
dés mint politikai tényező is érdekli.

A magyar nyelvnek az iskolában 
való tanítását illetőleg' a törvény kö
vetelményeinek a nemzetiségi iskolák 
ma csak igen kevéssé tesznek eleget. 
Sőt tudjuk, hogy szép számmal van
nak olyanok is, melyek a törvény
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inteuciójáva^^píjí!^!ben, hazaellenes 
e s z m é f c ^ ^ ^ lá s á t  is űzik. Hogy a 
d o lg u ^B á ig  fejlődhettek, annak is 
csak' az az oka, hogy a tanitó a mai 
rendszer mellett iskolafentartójának 
úgyszólván ki van szolgáltatva, köve
telését meghallgatni és követni kény
telen még ebben az irányban is, ha 
kenyerét veszélyeztetni nem akarja. 
Elvégre annak is tartozik engedel
mességgel, aki fizeti. Az állam ugyan 
gondoskodott valamelyes befolyásról 
s hogy azt erősítse, a közelmúltban 
fizetési kiegészítéseket nyújtott, de 
ez a befolyás semmiképpen nem áll 
arányban a segélyezések nagyságával 
s igy megtörtént, hogy önmaga erő
sítette azokat, akiket gyengítenie 
kellett volna. Itt azt a köteléket kell 
meglazítani, mely ma a tanítót nem
zetiségi egyházához vagy községéhez 
fűzi. Lehetőleg teljesen föl kell őt 
szabadítani attól a káros befolyástól, 
melynek ma még engedni kénytelen 
s az állami kiegészítés nagyobb ará
nyával ellensúlyozni azt a hatást, mit 
ma fentartójától kapott fizetése ter
mészetszerűleg maga után von. Minél 
kedvezőbb lesz a mérleg, annál inkább 
hajlik majd maga is. Ezt persze a 
mai száz koronákkal elérni nem lehe- 
lietett, de el lesz érhető akkor, ha 
az állami hozzájárulás nagyobb felét, 
vagy legalább tekintélyesebb részét 
fogja képezni fizetésének. És evvel 
aztán az állami befolyásnak olyan 
tág teret lehet nyitni, aminek semmi
féle autonómia útjába nem vághat s 
amely igy bőven meg fogja hozni a 
befektetés erkölcsi kamatait is.

Sokat tépelődnek afölött, hogy 
a munka, mely nemzeti állameszménk 
megvalósítását célozza, milyen csiga
lépésekkel halad. Vannak, akik a 
múlttal szemben nem tórfoglalást, 
hanem határozottan veszteségeket 
látnak s még nagyobb kishitűséggel
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néznek a jövőbe. — Nem kutatjuk, 
mennyiben jogosult ez a félelem, de 
annyit mi is belátunk, hogy ez a 
fontos nemzeti érdek az eddiginél 
nagyobb hódításokra volna hivatva. 
Az okokat pedig könnyen megtaláljuk 
akkor, ha végigtekintünk a munkások 
helyzetén, akik ennek szolgálatára 
lettek kirendelve. A megélhetésért 
való nehéz küzdelemnek az a foka, 
melyet ottan észlelhetünk, a szükség 
mely soraikban szinte kirívó, csak 
elégedetlenséget és elkedvetlenedést 
szülhet s még csodálkoznunk kell 
fölötte, hogy kétségbeejtő helyzetük
ben ki nem veszett belőlük a hit, a 
bizalom s a tetterő egészen.

A tanítók anyagi helyzetének lé
nyeges javítása végül a társadalom 
érdeke is. Senkire nézve nem lehet 
közönyös, hogy gyermekét megelé
gedett, derült kedélyű, avagy anyagi 
gondokkal terhelt, a meghasonláshoz 
is közel levő, komor ember neveli.

Adjunk tehát annyit, a mennyit 
kérnek. Ők legjobban tudják, mire 
van szükségük. És ha megmentettük 
őket a nélkülözéstől, akkor megmen
tettük nemcsak őket, de azt az esz
mét is, amit ma sokan veszélyeztetve 
látnak.

Akkor méltán elvárhatjuk tőlük 
azt a munkát, melyet uj honfoglalás
nak szeretünk nevezni. —ár.

Vizet! A „tüdővé Noviny" legutóbbi 
számaiban sopánkodik a romboláson, mit a 
nép közé dobott jelszavak ott előidéztek. 
Megelégelte tehát a terrorizmust ö is, aki 
eddig maga járt elől annak szitásában. Maga 
kiabál vizet annak a tűznek elfojtására, mely

nek megrakásában pedig neki is része volt. 
Nem kevés őszinteség ez a ferdítések és 
torzítások között, melyekkel önmagát tisztázva, 
másokat eláztatni törekszik. Mig az izgatások 
terén szemlélődik, addig ugyanis leplezetlen 
nyíltsággal tárja fül a káros jelenségeket. 
Elismeri, hogy a nép közszelleme romlott, 
hite Istene iránt megingott, emberi tekintélyt 
nem ismer, erkölcsi élete is züllik; hogy 
békétlenkedik mindezekkel szemben, akik 
vezetésére volnának hivatva. Fölpanaszolja, 
hogy lelkészei iránt bizalmatlan, kémleli őket, 
denunciál stb. stb. Szóval belátja, hogy a 
nép lelki életének egyensúlya megbillent s 
belátja azt is, hogy ezt a rohamos sülyedést 
az izgatások érlelték meg benne. Eddig is 
úgy tesz, mint aki a feje fölé gyújtott, ház 
alól menekülve, a szomszédokat lármázza föl 
segítségért; a továbbiakban is ehhez hason
lóan, amikor a gyujtogatót feltűnő erélyes- 
séggel és kitartással mindenütt keresi, csak
hogy magáról a gyanút elhárítsa. Tehát 
vannak bajok, amik orvoslásra szorulnak, 
vannak okok, amelyek ezt fölidézték, csak 
tettes nincsen. Hogy azonban az egyszerű 
olvasónak ne legyen ideje a gondolkodásra, 
rurfangjával segítségére siet s bűnbakot fog 
azokban, akik éppen kezeügyébe kerülnek. 
Érthetetlen, de minden bajt, mely az izgatá
sok hatása alatt fölgyülemlett, a kath. püspö
kök lelkiismeretének rovására ir. Szerinte 
minden baj forrása a püspöki önkény, 
mellyel a papokat át- meg visszahelyezik s 
egyes papok bűnös érdemhajhászata, mellyel 
a magyar nyelvet a templomokba szorítani 
törekszenek. Ezek tellát az izgatók, akik ezer 
és ezer embernek belső békéjét megzavar
ták, gondolkodását megmérgezték, a nemes 
iránti fogékonyságra képtelenné tették; ezek 
tehát az erkölcs teljes züllésének fő-főokozói, 
gyujtogatók, kémek. A dolognak evvel a 
részével nem foglalkozunk. Nagyon sovány 
módja ez annak, hogy valaki a bűntett 
elkövetése után annak felelőssége alól kibúv
jon. Ami bennünket itten érdekel, az maga 
a tény, hogy ilyen mérsékletet követelő 
cikkek ebben a lapban egyáltalán megjelen
hettek. Csalódnánk, ha azt tételeznők föl, 
hogy a törvény többszöri megleckéztetése 
után tért volna jobbik eszéhez; ismerjük 
annyira, hogy ezt más kényszerítő okok nél
kül alig tette volna meg az a lap, mely 
olvasói Ízlését olyan szentnek és sértetlen
nek tartja, hogy ahhoz maga szokott alkal
mazkodni még abban az esetben is, ha az

T Á R C A .

Áruló volt-e Turócvármegye

itfen régki kivántató közjónak megkvetésével 
«s példa nélkül való alfalkouásának meghrög- 
zésével nem perónkodik ez ilyetén nem 
titkolható vétkét némi nemű színes résekkel

1707-ben? és subterfugiuniókkal szépéteni és másolni
... Történeti értekezés. — igyekezvén. Noha némileg Soldosokat, előál-

— A ^Felvidéki Híradóu eredeti tárcája. — 
Irta: Bráz Béla levéltárnok.

(Folytatás.)

A szécsényi országgyűlésen a porták 
revíziója szerint Thurócra 70 porta esett, 
amint ezt Rákóczi Ferenc Szerencs várából 
október 14-én keltezett levelében a megyé
vel tudatta. De mivel a megye sem a kive
tett létszámot, sem az élelmiszereket nem 
tudta beszolgáltatni, Bercsényi október 31-én 
Nagyszombatból fuhninans levélben megíe* 
nyiti a megyét. „Nem utolsó meghfödésre 
való okot ád N. vármegyének késedelme
ségbe, mely méltán engedetlenségnek is 
magyaráztathattik, haza javával nemessi 
kötelességével nem gondoló reája osztott 
zsoldosoknak mind ekkoráig elő nem állítássá, 
elanyira, hogy egyéb N. vármegyéknek jó 
példájával sem ösztönöztetvén, magba csak 
őzen N. vármegye három szomszédgyával u. 
m. N. Tiencsén, Liptó, Árva vármegyékkel ez

ütött a nemes vármegye, de azokra sem 
viselvén gondot, úgy tisztjeit ki nem fizette, 
megh nem ruházta, nem lovasitotta és nem 
fegyveresitette. Vajba szivében szállna és 
megszámlálná a nemes vármegye az idegen 
ellenség németh nemzetül szenvedett édes 
véreinknek és nem egyszer de ezerszer üldesö 
minden javaitól s életitől meghfosztó üldözé
seit.* A megye, hogy a hűtlenség gyanúját 
kikerülje, értesíti Bercsényit, hogy a kiál
lítóit Soldosok azért szöktek haza, mivel 
nekik a fizetést november s december bóra 
nem előlegezte. Egyúttal kéri a főgenerálist 
és Luzscnszky ezredest, hogy elállván a 
katonai exekuciótól, a megye minden lehetőt 
el fog követni.

A rézpénz folyására nézve a szécsényi 
országgyűlésből kifolyólag a fejedelem Egregy 
táborából október 29-én keltezett leiratában 
informálja a megyét: „hogy annak behozatala 
a hdboi'v miatt szükséges a nemzettségh szük
ségeinek elősegítésére, mit a Rézpénznek az

egy kis kockázattal jár. Más itt a bökkenő.
A népnek is megvolt a maga külön kis 
világa, melyen belül élt vagy tengődött, de 
annak rendjére féltékeny gonddal őrködött. 
Annak is megvoltak magaszőrü emberei, akik 
akár vagyonuk, akár szellemi felsőbbségük 
révén vezető szerepet vittek közöttük. Meg
voltak ezek egymással és egymás mellett 
szépen addig, mig az izgatók ezt a szép 
világrendet ott közöttük fenekestül fel nem 
forgatták. S most beállott a fejetlenség, az 
anarchia, melyen belül a szerepek kicserélőd
tek ; kiabálnak azok, akik eddig hallgattak s 
engedelmességre akarnak szorítani olyanokat, 
akik eddig vezérszerepeket vittek közöttük.
A rend ilyen megbomlásának nyomán az 
elégedetlenség is felütötte fejét, még pedig 
abban az irányban, ahonnan az erőszakosság 
jött. Lehetnek bizonyára elemek, akik a dol
gok mai állásában tisztán látnak. Látják a 
romlottságot, züllést s viszont a behódolás- 
nak semmi eredményét nem tapasztalják. A 
„Lúd. Nov.“ tehát — amely bevallása szerint 
egyik fülét a nép szivén tartja — természe
tesen megérezte ezt — és szépeleg. Szépeleg 
azoknak, akik elégedetlenkedni kezdenek, 
még pedig azért, hogy megtartsa őket abban 
a neki fölötte kívánatos viszonyban, mely az 
ő létérdeke körül forog.

Jnriga az állami Iskolák ellen. A két
évi államfogházra Ítélt reverendás apostol csak 
nem akar megjavulni. Addig is, mig az állam 
vendége lehet, idejét nem tölti tétlenül, ipar
kodik, hogy ezt minél jobban megszolgálja. 
Most „Ráchel* címen a késhegyig menő har
cot követel kifejezetten az iskolák államosí
tása ellen ugyan, de tulajdonképpen minden j 
iskola ellen, hol magyarul tanítanak. Célja:! 
a szülőket elijeszteni onnan, ahol gyermekei 
magyarul is megtanulhatna s azért rettenetes* 
átkokat szór azok fejére, akik nemzetük és 
vallásuk egyenes elárulásával azt mégis meg
tennék. Mert szerinte nemcsak nemzetét, de 
Istenét is megtagadja, aki gyermeke jövőjét 
ilyen könnyelműen kockára teszi. Akié az iskola, 
azé a jövő. Tulajdonképpen ebben ;s csúcso
sodik ki az ő gondolkodása ; abban az érte
lemben l. i., hogy az állami iskolák szaporí
tásában saját jövőjét látja veszélyeztetve. 
Azért olyan türelmetlen, merész és hangos.

ország minden részében való folyása és szaba
dos árkulatiója is bizonyít s a mindennapi 
experientia mutatjau. „Ha vannak vakmerők, 
kik a rézpénz folyását, megakadályozni akar
ják ; el nem fogadják, vagy azzal privatunokra 
csalnak az artikulusok szerint szigorúan bün
tetendők. Mig Isten bővebb áldást nem ad, 
sem adás, sem vevésnél, sem pedig felváltásnál 
(Lásnát) a rézpénz értékét meghcsonkitani 
nem merészelje.*

A vármegye Bercsényi leveléből kifolyó
lag a következő cirkulárét hirdettette ki köz
ségekként : „Tudtára adatik mindenkinek,
hogy valaki a doto Prosentium a rézpénz 
szokott valóra szerint elvenni vagy maga 
ingó és kereskedésre való javait azért eladni 
vagy a felváltásban Lasiát venni merészelne 
tovább is, elsőben nála levő javainak negyed
része, másodrendbeli vétkéért azoknak inodie- 
tása, harmadszori vakmerőségéért pedig körü
lötte található minden ingó javai és jószághi 
egészben irromisebiliter confiscáltatik, melynek 
*/s része a fiscusé, xh  része az erre felvigyázó 
tiszteké lészen, mit viceispányoknak és váro
sok birájának tud tokra adunk.*

Miután a megye sem portális hajdúságot, 
sem zsoldosokat nem küldött, Bercsényi 
Nagyszombatból személyes felkelést rendelt el
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Reméli túlin, hogy az általa most félrerort 
vészharang hét egész évig zúgni fog, hogy 
megtartsa népét abban a hitben, mely neki 
csak elégedetlenséget, de Jurigának jólétei
biztosit.

A pozsonyi Ítélet és a tétok. A pozsonyi 
Ítélet miatt nagy az elkeseredés a nemzeti
ségek köztitt. Mig a képriselöházban Polit 
telte szóvá az eskitdtszéki tárgyalás ered
ményét, addig a tót sajtó, különösen a 
helybeli „N. N.“, keddi és csütörtöki számá
ban tárgyalta az esetet. Mi sem természete
sebb, mint az. hogy első sorban a büntetés 
mérvét kifogásolja s azután, régi szokásához 
biven, gyanúsít. Következtetésében oda kon- 
kludil. hogy az Ítélkezésnél megint, csak a 
patriotizmus vitte a főszerepet. Végül kikel 
a vádló kir. ügyész ellen. kit. renegátnak ne
vez. Ez az utolsó pont. legjobban rivall a 
fenti lap egész gondolkodására.

Megint egy nj tét bank. Rövid időn belül 
többször adtunk ntár hirt a nemzetiségi ban
kok gyors szaporodásáról. Most ismét Szakolcdn 
állítanak bankot „Szakolcai bank“ cim alatt. 
Az uj bank ezer darab száz koronás rész
vénnyel s igy 100 ezer korona alaptőkével 

készül megalakulni.

A turóci tanítóegyesület gyűlése.
Elvitázbatatlan tény, hogy a magyar taní

tóság, kikre a fiatal nemzedék nevelését bíz
zuk, kiktől sok minden egyéb mellett meg
követeljük, főleg a nemzetiségi vidékeken — 
hogy a zsenge fiatalságot a haza igaz szere
idében neveljék, eme rendkívül terhes, testet, 
lelket ölő munkásságukért nem voltak úgy 
dotálva, mely az általuk végzett fáradságos 
feladatai csak a legcsekélyebb arányban is 
állott volna.

A most megindult országos mozgalom volna

lő nap alatt. „Nem akarok anyámaszony 
katonákat lianem valódi nemeseket. Ha 
katonát kérek kelmetek azt mondgyák nincs 
ember, ha élelmi szert, akkor nincs élelmi 
szer, mert sok a nemes kevés a főid s nem 
bírja a sok nemes kevés jövedelem mellett a 
sok zsoldost fizetni akkor vitézkedjék magba 
a nemes. Ha legkisebb renitenciát vagy 
kedvületlenséget tapasztalnék, a készen álló 
300 katona megy kelmétekre.u A megye a 
kellemetlenségeknek eleiét veendő, a december 
22-iki gyűlésből B. Kévay Ferenc főispánt és 
Justli Lászlót küldé Bercsényihez információ
val könyörögni: 1. Igyekezzék a két követ 
íl feögenerális embereit a megye érdekeinek 
megnyerni. 2. Mióta a zsoldosság felállittafoft, 
a megye igyekezett a 120 embert felfegy
verezve kiállítani, de némely refraktáriuskodó 
ur‘‘‘k nem statuáltak. De a napokban tarta
tott meg a katonai exekucióval való verbu- 
Tálás Luzsinszky Sándor kapitány által, 
amidőn négy vagy öt beteg katona héján 
nemkülönben Méltóságos Generális Petrőczy 
István ur eöft (f>) katonája héjával a többiek 
kifizettek (a táborba). Továbbá az urasághok 
os nemesek nagyobb részben a bábom dol- 
g'aival vafinak elfoglalva, némelyek a feje
delemnél, némelyek a feögenerális urnái és

hivatva arra, hogy az eddigi lehetetlen álla
potról meggyőzve az intéző köröket, kiknek 
első és legszentebb feladatuk lesz, hogy most 
már ezen elodázhatatlan kérdést, a tanítóság 
fizetésrendezését végleg dűlőre vigye s a 
nemzet igazi napszámosainak tisztességes meg
élhetést biztosítson.

Mi meg is vagyunk győződve, hogy Magyar- 
ország ezidei kultuszminisztere, kinél a taní
tóság fontos hivatását, elődei közül jobban 
aligha értékelte valaki, teljes erejéből oda 
fog törekedni, hogy a magyar tanítóság ügyét 
leikéből felkarolva, az általuk szolgáltatott 
nagy munka arányához képest, helyzetükön 
miolőbb segíteni fog.

A Turócvármegyei tanítóságot, helyeseb
ben a tanítói egyesületet is az a kérdés hozta 
egybe a folyó hó 21-én, mely gyűlésnek 
egyedüli hivatása az volt, hogy újból hangot 
adjon ama régtől hangoztatott óhajtás és jo
gos kívánságnak, mely lassanként elkesere
déssé érlelődött, hogy anyagi helyzetük immár 
szanáltassék s meghozott határozatukban csatla
koztak az országos központ által megindított 
mozgalomhoz.

A gyűlés lefolyásáról a következőket 
írhatjuk.

Somogyi elnök a gyűlés megnyitása után 
üdvözli a körükben először megjelenő tan- 
felügyelőt s kéri támogatását a tanítók sanyarú 
helyzetének megváltoztatásában. Majd rátér 
arra, hogy úgy a saját érzelmeinek, mint 
többek felszólításának engedett akkor, amikor 
egybehívta a mai közgyűlést, hogy a tanítók
nak keserves helyzetén segíteni próbáljanak. 
A fizetésrendezés szüksége nem mai keletű. 
Régi baj, amelyről már sokszor esett szó s 
hogy a rendezés még máig sem sikerült, annak 
oka egyedül az, hogy a magyar tanítói egy
letek nem képeznek kompakt egészet, nem 
szolidárisak, sőt a tanítóságot egyesek mes
terségesen is igyekeznek az egyesülésben 
gátolni. Például hozza tel a külföldet, afiol 
tízezreket, számlál tagjai sorába egy-egy tanítói 
egyesület, amelyek azután oly hatalmasak,

egyéb csajtatoknál vannak, aki valaimve való 
volt, mind kiment az megyéről s idehaza csak 
inhabilis, igen szegény, ügy efogy ot s gyámol
talan vagyon. 3. A nemesség nagyon szegény 
s kicsiny vagyonából kell a Zsoldost fegy- 
vereztetni s lovasittatni. 4. A téli időben 
ruházatlan, fegyvertelen, kölcségtelen nemes- 
ségb, hogy subsistálbat, azoknak éhei és 
hideggel halni köllünek, azért a personalis 
insurrectiónak relaxatióját és annihilatióját 
ab legátus urairék sürgessék, ha nem sikerülne 
a Zsoldosok auctiójával oft'erállyák magu

kat.
Kérdést intézzenek, hogy a kiknek család- 

helyük a táborban vagy comissariatusnál 
van, birtokaik a licifatió alul eximáltatnak-e ? 
mert ha ezek birtokai kivétetnek, óriási con- 
fusio származik s a szegény nemes utolsó 
föld darabkája elcsúszik az háborúra.

Ha a feögenerális nem engedne, az itthon 
maradt nemesek készüljenek. B. Révay Imre 
gyalogsági ezredes december 12-én megjelent 
Prékopán a főispánnál, hogy öt, a fővezér 
küldte az elszökő;! katonák összeíogdosá- 
sára.

(Folyt, küvó

hogy kormányokat buktatnak. Ily hatalmasak 
lehetnének a hazai egyletek is kellő össze
tartás mellett.

Dr. Kümztler kir. tanfelügyelő köszöne
tét mond az üdvözlésért s biztosítja a tanítói 
kart jóakaratáról, pártfogásáról s arról, hogy 
minden erejével azon lesz, hogy mostani 
mozgalmukat siker koronázza.

Párvy felolvassa az országos bizottság ha
tározatát, amelyhez Wunder elemi isk. igaz
gató szól hozzá kimerítő körültekintéssel, nagy 
alapossággal és előkészültséggel. Perhorres- 
kálja Abaiij és Csongrád vármegyék tanítói
nak szocialista izü határozatát. Kifejti, hogy 
a tanító jövodelme nyomorult alamizsna, amely 
az éhezéshez is kevés, de nem arra való, hogy 
a tanító családját fölnevelhesse. A költség- 
vetésekben a legkisebb tételeket a tanítói 
fizetések teszik. Nagy tetszéssel fogadott elő
adása után javaslatot tesz, hogy menesszenek 
bizottságot a vármegye törvényhatósági bizottsá 
gához, hogy a tanítók ügyét ez is magáévá 
íegye. Továbbá javasolja, hogy küldöttségileg 
kérjék ki a vármegye főispánjának és két 
képviselőjének hathatós támogatását.

Dr. Künsztler ajánlja, hogy azon tanítók, 
kik természetben húzzák jövedelmüket, ne a 
kataszter szerint, hanem a haszonbérösszeg 
alapján tartassanak nyugdíjjogosultságukra 
igényt, meit a kataszteri becslés a tanító 
nyugdijának megállapításánál igen sérelmes, 
nem felelvén meg a tényleges állapotnak.

Katoska felsőturcsoki igazgató-tanitó til
takozik az ellen, hogy a tanítót mintegy bér
viszonyban állónak akarják feltüntetni.

Kelemen felsőstubnyai igazgató-tanitó bő
ven kifejti az országos bizottság határozatát 
s megvilágítja a minisztériumhoz benyújtott 
memorandumot. Alaposan indokolt felszólalá
sában e két határozat elfogadását ajánlja.

Zvada az 1868. évi 38. t.-c.-nek azt a 
részét, amely a tanítói fizetés minimumául 
600 koronát szab meg, mint a tanítóságra 
nézve sérelmest és megbélyegzőt — a tör
vényből törlendőnek tartja.

Benisek, Rnkitta, Beck Jolán és Krompaszky 
felszólalása után Párvy képezdei tanár emel 
néhány szót a távollevő polgári és keresk. 
iskolai tanárok védelmére.

Ezután a közgyűlés az országos bizottság 
által hozott határozatot dr. Kiinsztler, Wunder 
és Zvada módosításaival elfogadja, határozat
képen kimondván:

1. Töröltesék ki az 1868. évi 38. t.-c. 
azon része, mely a tanítói fizetés minimumaként 
600 koronát állapít meg.

2. Mondassák ki törvényhatóságilag, hogy 
az állami tanító állami tisztviselő.

3. Az állami tanítók fizetés, lakbér és rég- 
ellátás tekintetében tényleg soroztassanak be 
az állami tisztviselők X. és Xl-ik rangosztá
lyába, határozottan kijelentvén, hogy az állami 
tanító minden 4 év leteltével hivatalból elő
lép a következő magasabb fokozatba.

4. Az állam által átvett tanítók más jellegű 
iskoláknál eltöltött szolgálati évei a rangosz
tályba beosztásnál számíttassanak be.

5. Az állami elemi iskolai igazgató-tanítók 
helyzete méltányosan és az állásnak megfele- 
löleg rendeztessék.

6. Az óvónők helyzetének javítása. t
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Néhány szó a zniói képezde 
ügyéhez.

Mióta köztudomásúvá vált vármegyénk 
közönségének ama nevezetes határozata, mely
ben majdnem egyhangúlag a képzőintézetnek 
és a királyi járásbíróságnak Stubnyafürdőre 
leendő áthelyezése mellett foglalt állást, azóta 
ez a kérdés mindinkább szélesebb mederben 
folyó vitákra ad alkalmat, sőt egyes érdek
körök és községek küldöttségei révén lassan
ként országos kérdéssé fejlődött.

Mi akarva nem nyilvánítottunk véleményt 
ez ügyben, várni akartunk addig, mig az 
első benyomások által okozott felhevülések 
hullámai elülnek, hogy azután higgadtabban, 
a kérdés lényegébe hatolva, érvelhessünk a 
körülmények lelkiismeretes mérlegelésével 
hozott bizottsági határozat mellett.

Előre bocsájtjuk, hogy nem akarunk sen
kit e kérdésben elfoglalt álláspontjáról eltérí
teni, csak teljesen megakarjuk világítani a 
szőnyegen torgó ügyet minden oldalról, hogy 
ekkép alkalmat nyújtsunk helyes és elfogu
latlan, érdeknélküli Ítélkezésre mindazoknak, 
kik e kérdés fejleményeit tisztán közérdekből 
kisérik figyelemmel.

Első sorban is felmerül a kérdés, tény-e 
az, hogy a jelenlegi épületben a képzőintézet 
továbbra fenn nem tartható?

Ha tekintelbo vesszük a közeli évek ta
pasztalatait, ha tudjuk azt, hogy az intézet 
tornacsarnokát életveszélyes és közegészség
telen volta miatta közigazgatási hatóságnéhány 
év előtt bezáratni volt kénytelen, ha vissza
emlékezünk az intézeti épületben alig két 
évvel ezelőtt dúlt tűzvész izgalmaira, midőn 
az intézeti épület ósdi és inprakiikus beren
dezése miatt nemcsak az ifjúság holmija lett 
a tűz martalékává, de számtalan élet is ve
szélyben forgott: teljesen bizonyítottnak vehető, 
hogy a mostani épület talán teljes mérvben 
megfelelhetett egy középkori zárda igényei
nek, de egy modern tanintézet ebben az 
épülettömkelegben továbbra fenn nem tart
ható. #

Ebbéli felfogásunkat megerősíti magának 
a jelenlegi kultuszminiszternek előrelátó és 
bölcs gondoskodása, ki belátva az általunk 
megfestett állapot igaz voltát, egy uj intézeti 
épület céljaira a jelen év költségvetésébe 
már is tetemes összeget állított be.

A miniszter körültekintő gondoskodásával 
egyidejűleg felmerült most már az a kérdés, 
hogy a százerekbe kerülő uj intézet Znióvár- 
alján, vagy vármegyénk más községében épit- 
tessék-e lel, mert úgy hisszük, hogy abban 
egyetértünk mindnyájan, hogy ennek a nagy 
horderejű kulturális intézménynek vármegyénk 
területén kell maradnia.

Znióváraljának első pillanatra ellene szól 
félreeső volta, a közlekedési eszközök hiányos
sága, a raizerábilis lakásviszonyok, de ellene 
szól az a megdönthetetlen körülmény is, hogy 
dacára minden nemes igyekezetnek és fára
dozásnak, a községben majdnem negyven év 
óta fennálló állami intézmények a lakosság 
nemzetiségi érzelmeit jobb irányba terelni, 
vagy azon csak a legkisebb mértékben is 
változtatni képesek nem valának.

Valóban, ha a körülményeket elfogulatla
nul birálgatjuk, csak sajnálkozni tudunk azon 
intelligens tisztviselőkön, kiket hivatásuk az 
elhagyott fészekhez köt, hol nemcsak a leg
kezdetlegesebb szórakozásokat kénytelenek

nélkülözni, de kaputos embert is csak akkor 
látnak, ha véletlenül egy-egy miniszteri ki
küldött, vagy egy vizsgáló küldöttség, vagy 
egy kereskedelmi utazó téved oda. A község
ről elnevezett állomás 4—5 kilométernyire 
fekszik a falutól, melynek megközelítése, főleg 
teli időben, valóságos utazásszámba megy. A 
falusi háziurak a nedves és bűzös lakásokért 
horriblis árakat kérnek, mert jól tudják, hogy 
a községben uralkodó lakásszükség miatt a 
tisztviselőnek, ha csak a csillagos ég alá nem 
akar kiszorulni, ezt is meg koll fizetnie.

Ha mindezt fontolóra vesszük, ellenvetés 
nélkül érlelődik meg bennünk az az egyedül 
helyes Ítélet, hogy ebbe a nyomorult fészekbe 
egy százezreket érő épületet felállítani nemcsak 
céltalan, de bizonyos fokig elhamarkodott 
volna.

De hát hová? Vármegyénk közönsége 
StubnyafUrdőt szemelte ki az újraépítendő 
kulturális intézet székhelyéül. Határozatának 
meghozatalában tisztán az öntudatos célszerű
ség s az a felfogás vezérelte, hogy Stubnya- 
fllrdő, mely mint Európaszerte ismert, gyógy
hely gyors emelkedés előtt áll, a képzöinté- 
zet és a királyi járásbíróság áthelyezésével 
oly magyar központtá fejlődik, mely a nem
zeti irányzathoz amúgy is hajló környék lakos
ságát a magyar kultúrának, a magyar eszmék
nek rövid időn belül meghódítja. Vármegyénk 
közönsége csak a mindenek felett való nem
zeti eszme gyors és sikeres terjesztésének 
akart azzal szolgálatot tenni, hogy a tanító
képző Stubnyára leendő áthelyezésével az 
inkább elhagyatott felső járásban is egy oly 
központ megteremtessék, mely védőbástyája 
lenne a folyton erösbödö nemzetiségi mozgal
mak közepette a legszentebb magyar érde
keknek.

Kétségtelen, hogy Turócszentmárton vagy 
Ruttka község is igényt tarthatott volna ezen 
kultúrintézményre. De ha meggondoljuk, hogy 
Jurócszentmártonban nem szolgálhatná annyi 
eredménnyel a fentebb kifejtett célt, mint 
Stubnyafürdőn, ha meggondoljuk, hogy Rutt- 
kának, mely ma vármegyénkben legerősebb 
magyar központ, ily mesterséges fejlesztésre 
szüksége nincs, alig marad más hátra, mint 
a vármegye döntéséhez a legöszintébb párto
lással való csatlakozás.

De Stubnyafürdő mellett döntenek az 
eszményin kívül az anyagi indokok is. Znió- 
váralján, ka az állam építkezni akar, eltekintve 
attól, hogy a beépítendő telek nem kizáróla
gos tulajdont, hanem közalapítványi tulajdont 
képez, az építkezés éppen az elől vázolt köz
lekedési eszközök fogyatékossága és a lerakó 
állomás nagy távolsága miatt (Rákópribóc 
8’16 kilométer) szakértők véleménye szerint, 
majdnem 8 százalékkal magasabb egység 
árakon vihető keresztül, mint más vasúti 
állomás közelében. Ruttkán, hol telket hallo
másunk szerint felajánlott a község, ez a 
telekvásárlás annyira megterhelné az amúgy 
is magasan adózó munkásnépet, — főleg akkor, 
midőn az egész építkezésből a községnek 
semmi reális haszna nem volna, — hogy ma
gának az intézmény, az adóemelés miatt, 
bizonyos mértékben ellenszenvessé válna.

Marad tehát ismét Stubnyafürdő. Bizonyos 
tüdomásunk van arról, hogy Körmöcbánya 
város a felállítandó tanintézet számára a szük
séges mennyiségű telket a legkésiségesebben 
hajlandó a fürdő legszebb helyén az állam
nak átengedni. Ez már magában is mintegy

25 ezer korona megtakarítást jelent az állam
nak. Jobbról-balról csupa téglaégető s a mész 
a majdnem kizárólagosan mészégetéssel fog
lalkozó Háj községből volna beszerezhető. 
Tehát az anyag beszerzése is künnyobb, mely 
szintén nagy százalék az építkezésnél.

De olcsóbb a munkáskéz is, mert a körül
fekvő községek lakosai igen nagy mérvben 
kőinivesekböl állanak. Ez ugyan az építési 
vállalkozó dolga, de ezek lekintetbe vétele is, 
ha nem is túlságosan, de ott, hol a garasra 
is súlyt fektetnek, mindenesetre számba veendő.

De a humános célok is Stubnyafürdő mel
lett döntenek. Ugyanis az intézet akkor, mi
dőn a fürdöévad kezdetét veszi, a nagy 
vakációban teljesen üresen fog állani. Az 
inrézet felhasználásával hány szegénysorsu 
tanító, kinek fürdőzésre nem jut, kereshetne 
és találna itt enyhülést, s a mi a fő, teljesen 
ingyen, vagy igen jutányos áron!

Ezek előadása után, azt hisszük, vár
megyénk közönsége által hozott határozat a 
lehető legigazságosabb és legcélirányosabb s 
meg vagyunk győződve, hogy jól megindokolt 
határozatát a kormány som fogja mellőzni.

Kiuek adandó meg a választói jog ?*)
A választókerületek átalakításának döntő 

fontosságú kérdésébe, mint már kiemeltein, 
adatok hiányában nem bocsátkozhatom.

Szorítkozom tehát a választói minőség 
meghatározásának megkísérlésére azokkal az 
adatokkal, amelyek az 1904-iki számlálás 
alapján rendelkezésre állanak.

Amint már kifejtettem, társadalmunk békés 
fejlődése érdékében a választói jognak csak 
oly kiterjesztését látom helyesnek, amely tete
mesen nem megy túl a mai választók meg
kétszerezésén.

Ez uj választó elem részint azokból kell, 
hogy alakuljon, akik a mai minősítés alapján 
is igénnyel bírnának, ha annak egységesebb 
elve lenne, részint azokból, akiknek a mai 
minősítés elve erre alapot nem nyújt.

Ilyenek az ipari és gazdasági munkások.
A régi elemnek természetesen fennmaradna 

a joga, amennyiben az újon meghatározandó 
alapon nem lenne, igy a régi nemesi jogú 
választóké.

Választójoggal fölruházhatók lennének.
Az őstermelés köréből :
1. Akiknek birtoka az 5 holdat megha

ladja : 345,006 magyar, 526,408 nem magyar.
2. Haszonbérlők 20 korona adóval 11,937 

magyar 3,147 nem magyar.
3. Tisztek: 8,136 magyar, 1,123 nem 

magyar.
4. Altisztek: 2,845 magyar, 2,070 nem 

magyar.
5. Halász, méhész: 1,954 magyar 2,073 

nem magyar.
6. Akiknek birtoka 2—5 hold között van: 

113,450 magyar 99,599 nem magyar.
7. Akiknek 1—2 holdja, vagy bármi kis 

földje, háza van: 170,025 magyar, 105,866 
nem magyar.

8. Mezőgazdasági cselédek: 108,073 m*' 
gyár, 32,098 nem magyar.

Vagyis együtt 761,429 magyar és 773,011 
nem magyar aa őstermelés köréből

•) Folytatólag óv közién Coaeha Győző 
tudói tanár találmányából. Láad „Jogállam" 1- 
évi 9. némát



Az ipar, kerosk. forgalom köréből:
9. önálló iparos: 108,040 magyar, 115,999 

nem magyar.
10. önálló kereskedő 20 korona adóval; 

51,919 magyar, 29,295 nem magyar.
11. Fuvaros: 9,296 magyar, 0,589 nem 

magyar.
12. Forgalmi lisztek: 36,632 magyar,

6,429 nem magyar.
13. Forgalmi altisztek: 50,948 magyar, 

12,699 nem magyar.
14. Ipari szakmunkások : 113,371 magyar, 

60,807 nem magyar.
15. Segédszemélyzet: 61,916 magyar 

39,669 nem magyar.
Vagyis együtt 492,122 magyar és 271,087 

nem magyar.
A közszolgálat köréből:
16. Értelmiség: 90,194 magyar, 20,053 

nem magyar.
17. Altisztek és szolgák : 28,412 magyar, 

10.792 nem magyar.
Vagyis együtt 118,606 magyar, 30,845 

nem magyar.
Házbirtokosok és tőkések köréből:
18. 20 koronánál magasabb adóval: 4,746 

magyar, 2,311 nem magyar.
19. 20 koronánál kevesebb adóval: 2,010 

magyar, 1,712 nőm magyar.
Vagyis együtt 6,750 magyar, 4,023 nem 

m agyar.
A leendő választókból esik : magyarokra 

1.379,910, nem magyarokra 1.085,990, lenne 
tollát összesen 2.465,900.

55’6% magyar, 44-4% nem magyar.
A fentebbi csoportokban a 6., 7., 8., 14.,

15., 17., 18., 19. alattiak közé csak azok 
vétetlek be, akik irni-olvasni tudnak.

Ezek azok a társadalmi elemek, melyek
nek egész rétege előtt most nyílik meg 
először a nemzet országló élete. A 2—5 
holdasak közül eddig 04,000 volt csak vá
lasztó, a többi kisbirtokos és cseléd közül 
épen csak 22,000. A nagyfonlosságu tiszthez, 
melyre méltattatnak, valamelyes készültséggel 
kell hogy bírjanak.

Ehhez ugyan még más kellék is kívánta
tik politikai életünknek ez uj tényezőinél s 
ez a honvédelmi szolgálat, toljesitése lehetne. 
Ennek lerovásával ugyanis a nemzet iránt 
nemcsak terhos kötelességet teljesítettek, de 
az értelmosségnek, a képzettségnek, az erők 
fegyelmezésének nagyobb fokára jutottak, 
mint nem katonaviselt Borsosaik. Ezt a kellé
ket azonban nem lehetett pontosan számí
tásba venni, mert arra nézve, mily aránya 
van a besorozottak között a magyar és nem 
magyar elemeknek, az utóbbi 10 évről ada
tok egyáltalán nem állnak rendelkezésre; az 
az általános tény azonban ismeretes, hogy a 
magyarok aránya kedvezőbb, mint a többi 
nemzetiségieké. Úgy hogy a számbeli tájé
kozottság hiányában is az Írás és olvasás 
mellé a honvédelmi kötelezettség szintén 
fölveendő.

Ezenkívül e néposztályra tekintettel, a 
választó lajstromokba való fölvétel két évi 
tartózkodáshoz kötendő a községbon.

A törpebirtokosok, mezőgazdasági és ipari 
amakások uj tömege, amely ekként a válasz
tók sorába jut, mindenesetre tekintélyes,

számszerint 698,525, ámde még som oly nagy, 
hogy társadalmunk békéjét félteni kellene.

Semmi esetre sem olyan, mint aminöt az 
irás és olvasáshoz kötött minősítés előidézne. 
Emellett ugyanis az összes választóknak 
majdnem felét, 43°/tí át lényogileg a munkás- 
osztály alkotná.

A korlátok közül, melyek közé ez osztály
úak szavazatjoga fennebb szorittaíott, az irás 
és olvasás a maga korlátoló hatását bizonyára 
csak rövid ideig, egy embeiültöig fogja 
gyakorolni, ezt azonban ellensúlyozni fogja 
a honvédelmi klPoh zettség és a két évi lakás 
föltétele.

Merőben az irás-olvasástól való függővé 
tétele a választójognak társadalmi forradalmat 
jelentene. A magyarság fölénye tekintetében 
első látszatra tetszetős e javaslat annyiban, 
hogy 61%-ra emelné a magyarság arányát 
a választók között, de szociális veszélyességét 
nem is tekintve, rövidlátó rendszabály lenne, 
mert e bizottságot a magyar hegemóniának 
csak ideig óráig nyújtja.

A magyarul Írni és olvasni tudást tenni 
a szavazatjog alapjává, a nemzet leghívebb 
tagjai; hűségűkben mogingató, annyira erő
szakos és sértő politikának tekintem, hogy 
ezzel bővebben foglalkozni sem akarok. A 
leng) elek elleni brutális pózeni eljárás után
zása lenne, annak az üres jelszónak hatása 
alatt, hogy a nemzet nyelvében él, mikor 
tudvalevő, hogy a nemzet egész testében és 
lelkében, nem pedig ezeknek csakis egyik 
részében, a nyelvében él.

A választó jog fenti tervezele minden 
esetre csak általános lerv, nyers anyag, 
amelynek jóságát az fogja eldönteni, miképen 
lehet vele a választókerületeket nemzeti és 
szociális tekintetben megtölteni, továbbá 
miképen kelljen az itt fölvett statisztikai 
csoportokat jogilag úgy meghatározni, hogy 
a választójog lehető világos legyen, a lajstro
mok készítését megkönnyítse s a tervbe vett 
elemokon túl másoknak beözönlését a válasz
tók sorába ne engedje.

Inkább példa akar lenni annak bizonyí
tására, hogy az általános szavazatjog behoza
tala nélkül is mily széles rétegek kerülnek 
belé a nemzet országló életébe, még eddig a 
magyarság helyzetének rosszabbodása nélkül.

Mint fog egyes vidékekre külön kihalni, 
részletes vizsgálatot kíván. A Királyhágón 
túl, ha azt egészben vesszük, minden esetre 
nagy fordulatot jelont. Elsőben az által, hogy 
az erdélyi választók mai számát, 78,000-et 
majdnem megötszörözi, 352,000-re emeli. 
A Királyhágón túli részek gazdaságilag, vala
mint az elemi műveltség tekintetében messze 
mögötte maradnak az ország többi részeinek. 
Ily nagy ugrás tollát szociális tekintetben is 
aggályos. A magyarság hegemóniáját illetőleg 
az hasonlókép az arány rosszabbodását vonná 
maga után. A magyarság mai 54%-os aránya 
40*/,-ra csökkenne, a fonnebbi csoportokból 
145,058 esvén a magyarra, 207,745 a nem 
magyarra.

A Királyhágón túlra nézve tehát külön 
megfontolást kíván, nem kell-e ott a külön 
választói minősítést, bár a haladott társadalmi 
fejleményekhez képest átalakítva, a jövőben 
is fenntartani.

bányai intelligencia szeretető jeléül fényes 
lakomát rendezett az ujonan kinevezett tábla- 
biró, Kernen János tiszteletére. A lakomán 
megjelentek vármegyénkből Éder Ferenc 
járásbiró, Párvy Endre képezdei tanár és 
Messinger Mór dr. zuiói ügyvéd. Lakoma 
közben érkezett meg alispánunk távirata, mely
ben az ünnepeltet a vármegye nevében üdvö
zölte.

A Jótékony nőegylet választmányi Illése.
A luróci jótékony nűegylet Justh Ferencné 
Batthyány Mária grófnő elnöklete alatt folyó 
hó 18-án tartotta rendes évnegyedes ülését. 
Az elnöknö rövid megnyitóbeszédében vissza
pillantást vetett a folyó évi julius hó 22-én 
megtartott közgyűlés ama határozatára, moly 
szerint kimondta a nőegylet, hogy humánus 
hivatását egy állandó alkotással, a vármegyei 
kórház kibővítésével kívánja megalkotni s e 
célra húszezer koronán felüli tökéjét, vala
mint az egyesület által megindított széleskörű 
gyűjtés eredményét ajánlotta föl, kéri a meg
jelent választmányi tagokat, hogy eme hatá
rozat inegtestesitése érdekében környezetük
ben is minden lehetőt kövessenek el. — A 
lelkes éljenzéssel kísért beszéd után Fischer 
Arminné, az egyesület pénztárosa adott számot 
a pénztári állásról, melynek befejezte után a 
segélyek kiosztására kerül a sor. A segélyek
ből az árváknak jutott 64 kor., az állandóan 
segélyzott szegényeknek 84 kor. Az ujonan 
kérvényezők közül segélyeztelek a követ
kezők : Hullai Zsuzsanna és Mária 10 kor., 
Hrizjencsik Pálné 10 kor., Sidkel Anna 10 
kor., Tsasztyni Zsuzsanna 10 kor., Csonka 
Pálné 15 kor., Ungár Hermanné 10 kor., 
Mikita Jánosnó 10 kor., Krausz J.-né 10 kor., 
Gaffor J.-né 20 kor., Kázga Pálné 8 kor., 
Malma Tlak Zsuzsi 12 kor., Schlesinger 
Katalin 11 kor., vagyis kiosztatott összesen : 
290 kor. A gróf Nyári Emma alap kamatait 
Hanko K. szent péteri lakosnak, a Beniczkyné 
alap kamatait pedig Wunder József igazgató- 
ianitó és Rdsztoeky Mária kisfalvi tanitónő 
kapta. Miután az ülés tárgysorozata ki volt 
inoiitre, az elnöknő, tekintottel a közelgő kará
csonyi ünnepekre, a uőegylet tagjait emel
kedett szavakkal hívta tel, hogy az évenként 
szokásos karácsonyfaünnopély sikerét a jó
szivekhez fordulva, buzgó gyűjtések által 
igyekezzenek biztosítani. — Az ülés bezá
rása után, az egybegyült tagok kedélyes 
llieázgatás közben folytatták a karácsonyfa 
ünnepély (elolt beszélgetésüket, mely az 
idén Stubnyafürdön tartatik meg-

Kuzmány Károly ünneplése. A helybeli 
tótok s a nemzetiségi sajtó átalában, Kuzmány 
Károly volt bécsi egyetemi tanár, költő és 
szuperintendens születésének száz éves 
évfordulója alkalmával a nevezett emlékeze
tére ünnepségeket rendezett. A helybeliek a 
múlt vasárnap délben kivonultak a temetőbe, 
hol Skrovina segédlelkész tartott beszédet. 
A templomban pedig Jánoska liptószent- 
miklósi evangélikus lelkész beszélt. Este a 
„Dom“-ban Mudrony Pál és Húrban Szveto- 
zár méltatták Kuzmány érdemeit. Mi nem 
akarunk az ünneprontók szerepére vállalkozni, 
de nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy 
Kuzmány volt az, ki 1859-ben a lutheránus 
egyházban, a híres pátens kiadása által.

H Í R E K .

Nemes János flnnoplése. A heszterce-
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szakadást akart előidézni, a tótnak nevezett 
egyházak elkülönítésével, hogy ekkép azokat 
teljesen a bécsi érdek szolgálatába terelje. 
Az ekkép elszakadt egyháznak lett a külön
ben jeles költő egyházi főpásztorává.

Ügyvédi vizsga. Mint értesülünk, Lax 
Tivadar dr. ügyvédjelölt az ügyvédi vizsgát 
a folyó hó 21-én kitűnő sikerrel tette le. 
Gratulálunk.

Turócvármegyel magántisztviselők és 
kereskedelmi alkalmazottak egyesfilete.
Hirt adtunk arról) a mozgalomról, mely a fenti 
címen egy egyesületet volt összehozandó. A 
kezdeményezők fáradozását ugylátszik teljes 
siker is kisérte, mert a nagy számmal jelent
kező tagok az alakuló közgyűlést a folyó 
hó 15-én meg is tartották. Az egyesület elnö
kévé fenyő Sándor, a Hitelbank cégvezetője, 
társelnökké Fiala Lajos a Tátrabank titkára, 
alelnökké Steiner Samu és Vanovics Lajos, 
titkárrá Badinyi Ákos, jegyzővé pedig Ormai 
Árpád választatott meg. Az egyesület, mihelyt 
lehetségessé lesz, azonnal megkezdi műkö
dését, melyet rövid időn belül egy táncestély- 
lyel fog bevezetni. Megválasztották a vita
rendező bizottságot is, melynek elnökévé, 
tiszteletbeli tagsága révén, lapunk felelős szer
kesztője lett.

Az Országos Magyar Szövetség uj 
elnöke. Az Országos Magyar Szövetség ma 
délelőtt rendkívüli közgyűlést tartott az uj 
városházán Bérezik Árpád elnöklésével. A köz
gyűlésnek csapán két tárgya volt: az Ester
házy János gróf halálával megüresedett el
nöki állás betöltése és a szövetség munka- 
programmjának megállapítása. Az uj elnökké 
a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Károlyi 
Mihály grófot választotta meg. Azután Jancsó 
Benedek főtikár beszámolt a szövetség tavalyi 
működéséről és ismertette a közel jövőnek 
munkaprogrammját. Az elmúlt esztendő nem 
a fejlődés, hanem a veszteglés ideje volt, amit 
főképpen a szerencsétlen politikai viszonyok 
okoztak. Az uj kormány hivatalba lépése óta 
a szövetség csupán arra szorítkozott, hogy 
a képviselőválasztások előtt figyelmeztette a 
kormánytarra a veszedelemre, amely bekövet- 
. kezik, ha a nemzetiségek szervezett pártként 
vonulnak be a parlamentbe. Annál gazdagabb 
azonban a munkaprogramm, amelyet a fő
titkár, mint a közel jövő föladatait, kimerí
tően ismertetett, igyekezni fog a szövetség 
fölkelteni az érdeklődést a magyar munkás
ság bajai iránt. Pártolni óhajt minden olyan 
mozgalmat, amely a szülőföld szeretetére 
irányul. A hazafias érzés és nemzeti öntudat 
fejlesztésére megfelelő olvasmányokat kíván 
a nép kezébe adni. A falvakban ifjúsági 
egyesületek, daloskörök, tornaegyesületek 
szervezését fogja sürgetni. Mozgalmat akar 
indítani a népnek fölvilágositása végett az 
anyagi eszközök könnyebb megszerezheté- 
sére. Javítani akar a nép erkölcsi viszonyain 
ismeretterjesztő fölolvasásokkal és különösen 
foglalkozni akar a kivándorlás okaival és 
orvoslásának módjaival. A közgyűlés az elő
terjesztett muiikaprogrammot egyhangú helyes
léssel fogadta. Ekkor érkezett meg a szövetség 
újonnan megválasztott elnöke, Károlyi Mihály 
gróf, akit lelkes éljenzéssel fogadtak. Az uj 

..elnököt Bérezik Árpád alelnök üdvözölte, 
.kijelentette, hogy a szövetség ez idő szerint 
még kicsi .ugyan, de nagy az eszme, amelyet 
képvisel. Ez az eszme: a magyarság emelései 
Mindenki érzi a társadalomban, hogy a

magyarság kezéből kezd kisiklani az a hata
lom, amelyet az uralkodó fajnak bírnia kell. 
Ezen segíteni kell. A szövetség tisztán védelmi 
álláspontra helyezkedik, senkit támadni nem 
akar, de a magyar faj hegemóniájának fön- 
tartása érdekében szükségesnek tartja, hogy 
akcióba lépjen. Ehhez a nemes munkához 
kéri a szövetség nevében az elnök támoga
tását s köszönetét mond a grófnak, hogy 
erre a föladatra vállalkozott. Károlyi Mihály 
gróf megköszönte a megtiszteltetést. Büszke
séggel tölti őt el, hogy alkalma nyílik azt a 
zászlót lobogtatni, amelyre vezérigéül a 
magyar faj megerősítése van fölirva. A munka- 
programmot, amelyet ismer, teljes egészében 
elfogadja és igyekezni fog keresztül vinni. 
(Éljenzés). Károlyi gróf ezután elfoglalta az 
elnöki széket s kijelentette, hogy a szövetség 
legsürgősebb teendőjének tartja a kivándor
lás ellen való küzdelem megkezdését és a 
nagyobb termőföldnek a kormány által való 
parcellázását. Egyelőre ezt a két pontot 
kívánja kiragadni a munkarendből. A köz
gyűlés az elnök propozicióihoz mindenben 
hozzájárult.

AZ erkólcsblró. A helybeli híres tót 
„Világlap" egy közlésünk kapcsán, melynek 
téves, de jóhiszemű voltát készséggel elismer
jük. az o speciális hangján s a tőle már meg
szokott modorban nekünk ront, s kvázi okta
tást ad a hírlapírói tisztességről. Más, bármely 
oldalról jövő figyelmeztetést, mely egyes köz
lésünk helytelen volta miatt reánk ciineztetik, 
a legnagyobb készséggel fogadunk, de tőle, 
aki nemrég az orosz-japán háború alatt a 
hamis hírek egész tömkelegét tálalta fel olvasói
nak, aki az orosz eseményeket becsületes 
közlés helyett, tisztán érdekből, agyonhallgatja, 
semmiféle kioktatást el nem fogadunk. Söpör
jön ez a cseh-lót és orosz egyvelegen szer
kesztett újság először á maga háza előtt, csak 
azután beszéljen a mások tévedéseiről. Ami a 
„hazugság" kifejezéseit illeti, a fentiek elő
adása után csak azt jegyezzük meg: A bove 
majoré discil arare mimor! Ezzel végeztünk 
e „Világlap" piszkolódó stílusgyakorlatával.

Juriga után Frledrlch Gizella. A pozsonyi 
törvényszék, mint esküdtbiróság Petőc Gábor 
elnöklésével szombaton tárgyalta Friedrich 
Gizella, harmincéves rózsahegyi lakos ügyét, 
kit az ügyészség hatóság ellen való izgatás
sal, illetőleg büntetendő cselekmény földicsé- 
résével vádolt. Friedrich Gizella, aki gép- 
kötéssel foglalkozik, a szakolcai Ludové No- 
viny ez év augusztus 3-iki számában cikket 
közül, melyben szóvávette a rózsahegyi kerü

let legutóbbi képviselőválasztásánál történteket. 
E választás idején Hlinka András ludrovai 
plébános oly hevesen agitált a tót-néppárt 
jelöltje mellett, hogy izgatás miatt vád alá 
helyezték. Pőrét legközelebb tárgyalja a rózsa
hegyi törvényszék. Friedrich Gizella cikkének 
passzusa igy szól: „Olyan becsületes embe
reket, mint^Hlinka, becsuknak, mert a nép
párthoz tartoznak. A liberális papokat soha 
sem bántják, de a néppártiakat üldözik. Hlinka 
és társai szenvednek, mert a tótságért küz
denek. Testvérek, tartsunk össze és vessünk 
véget ez állapotoknak." Glosz Ernő ügyész 
vádbeszéde, Lichtuer Jeni) védőügyvéd beszéde 
és a vádlott abbeli védekezése után, hogy a 
cikket egy választó kérésére jókiszemllleg 
irta, az esküdtek a bűnösség kérdésére igen
nel feleltek, mire a bíróság a vádlottat két- 

I heti fogházra idélte. Az Ítélet jogerős.

TArmegyel rendkívüli közgyűlés tartatott 
e hó 21-én. melyről — lulyszüke miatt. — 
csak lapunk jövő számában referálhatunk.

FtifBggeutett autonómia. Liptóvármogyo 
törvényhatósági bizottsága, folyó hó 20-án tar
totta közgyűlését Palugyay Móric dr. főispán 
elnöklésével. A napirend előtt a tőispán meg
emlékezett Ottó királyi herceg haláláról és 
indítványára a közgyűlés egyhangúlag el
határozta, hogy a vármegye részvétét fejezi 
a királynak. A napirend során tárgyalták a 
Rózsahegyen megtartott városi tisztujirás ellen 
beadott íölebbezést: a közgyűlés a csonka 
képviselőtestület által megválasztott városi 
elöljáróság választását megsemmisítette. A 
közgyűlés legérdekesebb pontja a Rózsahegy 
yáros igazgatásában és háztartásában észlelt 
zavarok tárgyalása volt. Az állandó választ
mány javaslatot tett a közgyűlésnek, hogy 
intéztessék fölirat a belügyminiszterhez, hogy 
Rózsahegy város önkormányzata függesztessék 
föl és a város ügyeinek további vezetésére 
kormánybiztos küldessék ki. A javaslat élénk 
vitát keltett; mellette Rakovszky István ország- 
gyűlési képviselő beszélt, aki nyíltan föltárta 
e vagyonos város elszomorító gazdálkodását, 
kimutatván számadatokkal, hogy néhány év 
alatt egy millió koronát meghaladó összeget 
költött a törvényes alakiságok teljes mellő
zésével ; a vita befejezőével elnöklő főispán 
figyelmeztette a jelenlévő rózsahegyi várme
gyei bizoltsági tagokat, hogy azok, akik 
egyúttal a városi képviselet tagjai is, a tör
vény értelmében — mint személyesen érde
keltek — szavazati jogukkal nem elitéinek. 
A névszerint való szavazásnál ti szavazat el
lenében az egész közgyűlés az állandó vá
lasztmány javaslatát fogadta el.

műkedvelői előadás. A trsztenai műked
velői kör, melynek alapszabályait a belügy
miniszter már jóváhagyta, f. hó 17-én avatta 
fel uj színpadját tánccal egybekötött színi 
előadással, mely alkalommal Guthy Soma és 
Rákosi Viktor A képviselő ur c. bohózata ke
rült színre. A nagyszámú közönség igaz élve
zettel gyönyörködött a műkedvelők ügyes 
játékában, kik közül egyesek igazán meste
rien játszottak. E műkedvelői kör nttgy kul
turális és nemzeti faladatot van hivatva tel
jesíteni az ország határszélén a tótság köze
pette. Ezt méltányolja a F. M. K. E. is. mely 
évi 200 koronával segélyezi a kört. Idővel 
nemcsak szinielőadásokat, de felolvasásokat 
is szándékozik a kör tartani, hogy a magyar
ság eszméjét erősítse. A kör művészien kiál
lított színpadját Szontagh Tibor rózsahegyi 
főgimnáziumi rajztanár festette.

Csalódni emberi dolog, de nem okvet
lenül kell. Ha e névre „Réthy" figyelünk, 
úgy nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű- 
cukorkát kapunk 00 fillérért, e kedvelt régi 
magyar háziszert, mely köhögés, rekedtség és 
hurutos bdntalmak sok ezer esetében oly kitü
nően. bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és 
a cukorka minden darabján rajta legyen a 
„Réthy" név.

A természet mindig a legnagyobb gyógy- 
mUvész, eszközei és utjai csodálatosak. így 
például a csukamájolaj is oly gyógyerőket 
tartalmaz, minőket emberi lény előállítani 
nőm képes. A legjobb izü és legkönnyebben 
emészthető csukamájolajat nyújtja a „Scntt- 

' Jele Emulzió", mely most minden gyógyszer- 
tárban kapható.
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Szoptató anyák
sokszor oly időben érzik magukat teljesen kimerült
nek, mikor éppen erőre és legjobb egészségre volna 
szükségük, hogy anyai kötelességeiknek megfelelhes
senek. Különösen ők találnak tehát a S c o 11 - f é 1 e 
E m u 1 s i o-ban egy valósággal felülmúlhatatlan táp- 
és erősítő szert. A legjobb gyógy-csukamájolajból 
alpsosphorsavas mész es nátron hozzáadásával ké
szülvén, feltétlenül jó izíi és rendkívül könnyen 
emészthető, az étvágyat gerjeszti és igy fiatal anyák 
erősítésére minden más szernél jobb. A S c o 11 - fé le 
E m u 1 s i o segélyével megszüntetjük a gyöngeségét 
és gyorsan uj erőre, uj életkedvre teszünk szert. — 
A S c o t t - f é l e  E tn u 1 s i o sokkal hatásosabb és 
megbízhatóbb, mim a közönséges csukatnáj-olaj.

A Sco tt-fé le  E m ulsio  valódiságá
ig nak jele a „hátán nagy csukahalat vivő 
f  halász“ védjegy.
f Ezen lapra való hivatkozással és 75 

fillér Icvélbál'/eg beküldése ellenében 
mintával bérmentve szolgál:
Dr. BUL-AI EM:L „Városi gyógyszertára14 
BUDAPEST, IV., VÁCZI-UTCA 34 50.

Egy eredeti üveg á r a : 2 kor. 50 fillér.
Kapható minden gyógyszertárban.

HötidgES, P'2iut.i(i;!,Eijiiurfli enen nincsljobbfá

H Í R A D Ó

2684. ss.
1906. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócszentmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. 
Haas Jakab, mint a kereskedelmi hitelintézet 
engedményesénekLinks Ignác elleni végrehaj
tási Ügyében a dobsinai takarékpénztár és 
elölegezési intézet dobsinai cég kérelme foly
tán a besztercebányai kir. törvényszék terll- 
lotköréliez tartozó turócszentmártoni kir. 
járásbíróság területén, Turócszeníinárton köz
ségben íekvö :

a) a turócszentmártoni 151. sz. tlkjvben 
A. I. 4—7. sorsz. alatt felvett s Links Ignác 
nevére irt ingatlanokra 2380 koronában,

b) az ottani 467. sz. tlkjvben A. I. 4—8. 
sorsz, alatt felvett s Links Ignác nevére irt 
ingatlanokra 800 koronában,

c) az ottani 745. sz. tlkjvben A. I. 2. sorsz. 
alatt felvett s Links Ignác nevére irt ingat
lanra 163 koronában,

d) az ottani 83. sz. tlkjvben A. I. 1. sorsz. 
alatt felvett ingatlannak B. 409. telel alatt 
Links Ignácot illető 240/2ieoo. részére 30 koro
nában, és

e) az ottani 937. sz. tlkjvben A. I. és
3—9. sorszám alatt felvett ingatlanoknak B 
4 2 2 .  tétel alatt Links Ignácot illető 240/ 216öo . 
részére 120 koronában megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt, ingatlansás: az 1906. évi december 
bú Il ik napján délelőtt 10 órakor Turóc- 
szentmárton községben telekkönyvi hivatalban 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
azon alól el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanáig kikiáltási árának 10% át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. jbíróság mint tikkönyvi hatóság.
Turócszefitmúrtón, 1906. évi október 24-én.

Herkely, kir. albiró.

7

Hirdetmény.
A Turóci kereskedelmi és hitel

intézet felszámolás alatt a „Felvidéki 
Hiradó“-ban 1906. március 4-én meg
jelent hirdetményben a nála elhelye
zett betéteket f. évi augusztus hó 
elsejére felmondotta.

Miután még sok betevő, dacára a 
fent megjelölt hirdetménynek, betétjét 
mai napig sem vette fel, sem pedig 
azt a Turóci Hitelbank r. t.-ra át nem 
íratta, tudomására adjuk t. betevőink
nek, hogy azon betéteket, melye
ket f. évi december hó 1-ig fel nem 
vesznek, a betevők megkérdeztetése 
nélkül is a Turóci Hitelbank r. t.-nál 
fogjuk gyümölcsöztetőleg elhelyezni.

Nevezett intézet ezen betétekről 
a régi könyvecske beszolgáltatása 
után uj könyvecskét ad, vagy kívá
natra az összeget (a szokásos felmon
dási idő betartásával) készpénzben 
kifizeti.

Turócszentmárton, 1906. nov. 16.

T upócí hereshedelini és hitelintézet 
felszám olás alatt.

R É T H Y pem etefű  0 1 1 1 ( 0 ^ 1 ^ 1

Vásárlásnál azonban vigyázzunk 
és határozottan  RÉTHY-félét kér

jünk, mivel sok haszontalan 
u tánzata  van.

I doboz 60 fillér.
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

1906. évi 1695. sz.

Árverési hirdetmény.
A körmöcbányai m. kir. bánya- 

hivatal 50,000—60,000 kilogramm 
•ócska vasnak eladása tárgyában f. 
évi december hó 10-én nyilvános 
Írásbeli árverést tart.

A részletes feltételek az alólirott 
bányahivatalnál a hivatalos órák alatt 
megtudhatók, esetleg kívánatra ki is 
adatnak.

Körmöcbánya, 1906. november lő.
M. kir. biínyaliivatal.

j ( i r t c W s c l ( c t
felvesz

lapnnK HiadőhWatala.

önzés i
des;zerUíMál(, teaslitcmlnyels, Valódi angol rum, orosz 
és Isinai tea, francia éj magyar pezsgőt eredeti tokaji aszú
b ó l ,  bel- és Külföldi liHőrot magyar és francia cognacoK

a legjobb njiooségbeo kaphatók

. 1 g m  «"» m  fűszer és csemege- 
!  I f i !  1 £ 3  1 1  k e r e s k e d é s é b e n

Pontos k iszo lgá lá s! Turócszentmárton. Jutányos á r a k !

ób jaj!

Megfojt ez az átkozott 
köhögés!

Köhögés, rehedtség, és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

É l j g i ) !

az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. 
Doboza 1 korona és 2 korona. 
—  Próbadoboz 50 fillér. —

Fő- és szétküldési raktár:

„ N Á D O R "  gyógyszertár, Budapest
■ "■ ■ ■  VI., Váczi-körut 17. =
Kapható Turócszentmártonban

Toperczer  Sándor
gyógyszertárában.

p a

J É
EGGER mellpasztilla 
hamar m eggyógyított!
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JL* .  M l W i l Saját érdekében 
h l r d e a a e n  U l s n r ó > » g

i .  ---------------------------------^ . w r  A liJrrtotóa.i Irodája  j 200 fls^ir
•  I i E ö F O ! L I >  G l  i M  n i V u p n . l ,  U l t r á i . , . .  m . U . I . , ,  •  t f f

Y *C ~  tt» q u in » -f íl»  |

(római vértisztitó- 
szörp

k é s m á r k i

LENVÁSZON
páratlan  sze r m inden bőrbejnál
d_ vernéi. V érbőségben  sze n 
t e k n e k  n é l k ü l ö z h e t e t l e n ,  

vérjavitó és vértisztitó .
Nagy üveg S k o r .  3 üveget 

9  k o r .  utánvéttel küld :

DAWI AST-
áruk csak akkor valódiak,

R E Q U 1 N Y  A T T I L A  gyógyszeré sz 

Budapest, VII., Kiil*ö Kerepesi ut 24. 
A híres RÁKÓCZI 6Y0M0RKESERÜ

agyeátUi lászltöj#
_____ ktos Ing;

X
TÉRSZ EGÉSZSÉG, ETV *G ¥TiLA N 8A G .I0E(iESSÉ9 I T O D O O A I O  b  C: á  U  .
i g í i U s i r .  a le g h a l i s o s a b b  ké sz ítm é n y  a K R I E G N E H - T '

T O K A J I  C H I N A - V A S B O R
t i  mindenkinek, aki köbe;', reheét. 

tArstlnn uolgáJatol tesí a

Rendkívül kellemes tzü, erősít, tisztítja a vért.
IKjo QVeB Ara 8 20 k o r. Nagv üveg 6 k o r. Kapható gyógytárakban J j j  
p o s t á n  küldi K O R O N A - ^ O Y S Z E R - ^ B ^ ^ W K I ^ ^ I

a a - m  a legjobb ó rá k a t ,e9íí^ l
p *  V ® /  v  ijguoUdibk M legdlvsteeebbdkesereJiet, úgy kóMpánzéri

•? í r n n ü i  r/ . F . T F , S Hh é s z l e t f i z e t e s r e

t H a íá p i - íé ié - h á r s l a m é z s z o r p  
B R A U S W E T T E R  J Á N O S  w  .

A j  a p o s t o l - g y ó g y s z e r t a r

'~JA BUDAPEST, JÓZ8EF-KÖRUT 64.
-  S Z E G E D E K .
~  .  Árjegyzék 2000 Magéi logyw *• bármem^t.

e lism e rt le g o lc só b b , le g s z o lid a b b

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest, IV., Központi Városház. (Károly-körut).

r M e l y i k  v e n d é g l ő b e n  é t k e z i k  B u d a p e s t e n ?

i S C M U L L E R  F E R E N C Z ^ :
újonnan  b e ren d ez e tt első rangú  étterm eibe  

B u d a p e s t ,  V I ., A n d r á s s y - u t  3 0 .
: ott jó magyar konyha, valódi tiszta borok és

pontos kiszolgálás van ■<«««

Írógép
K ltáró lag o s elá rusítók

i | I V K A ( , Ó  T E S T V É R E K
Budapest V., Arany Jánoshl 8. ^

I K é r j e n  m in d e n k i  p r o s p e k t u s t !  |

M | - Szeplő, m ajfo lt, patlanáa, miteszer, ránctok 
■  I  ^  eltűnnek az arcáról « valódi —

(llftSSfllS j6flí
I  | p M  való bekenés által.
® E r r  B v e r  á r a  2  k o r o n a .E p  Bvegr á r a  2  k o r o n a  

H o n á  n f f o r k a s x a p p u n  1 K , p ú d e r  1-20 K.

K K  B A L A S S A  K O R N É L  Bpeit, Andrásiy-ut (7,

KATZER
g r  |  |S< i h í

J l f c

-Mit részv. társaság1 
megóvó-intézete 
az első és legnagyobb

Budapest. Ó-utcz. 42. 44 ,sa- 1/4 ■i"10 ' é5iv‘°»- 
iát ház), 45. 46, és Uj-utc. 43. f

B A B Y M I R A - C R É M
t le g jo b b  szer  kiütései, ótvar, ráncok, 
jfeldörzsőlt és kipállott bőr gyógyítására.

Egyedüb készítő
. BRODJOVIN H. gyogysz. ZÁGRÁB

^ ^ _^ ^ ^ ^ ^ 5d ob ozárab érm ^ 8 K 20  f., 10 doboz 5 K 80  f.

illBEZDAI B0T0B6TÁB
részvénytársaság

b e n z in - . c á s - ,  s z lv ó g á z -rr,o d o ra i és 
b é n á in  ( o k o m o b il ja i  szakkóiékben e!is- 
mert legjobbak az összes gyártmányok közö tt "*1

képviselő: G E L L E R T  IG K Á C  és T s a

Katiét izőrmeárúl az egész világon el vannak fV 
terjedve és elsőranguak. eji\

------------------------------------- ■---------q m n
,,Z s o rn a '’-féle #

N E F E L E J T S  W
n y a k k e n d ő ,  \]

tojás i  kilttn<l. .1
■ ! F í í ? ' ' a i '  rKESZITMSN',: • ;'

» A o r  M E 6 T a K a n iT A s .i l  “ “ á * " * * " " 1 *  íí
Ka.haló M  n u tU H .  SS Bud.B..».VI.,Vdci-Wf.tS».«. ij

l0 | á l  i l r g i j a  .B ly c ú ^ r ^  
éMintlnnSö s u m i ét fezéinél. . ;  '

B a d a rc .il , V í., TeréB -U örnt 41.
'  Prospektus ingyen

á S S J I  strobektz testvérek. a-r.|J

P
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k

Helilieü Érni sir. Mm líriiisi és géliálsir, 
aszlaii é, pisenpbor. aszutsor. lintapimalioroli,

Isradfpiittla, EsilÉáH-t 
i iDiiiitsfea s miideilÉle

kaphatók a

STEINER-féle vendéglőben
Turócszentmártonban é

Nyi■■inatott ji Mjinvar Nvoimia r̂vorssajlóján. Turóczszentniárton, 1900.
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