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Á sajtótörvény revíziója.
(D.) Nincs nemesebb, magaszto- 

sabb adománya az emberiségnek a 
gondolat szabad nyilvánításánál! Csak 
ott lehet szó igaz haladásról, hol a 
lélek szárnyalása nincs békóba verve, 
hanem szabadon szállhat, mint az át- 
foghatatlan kék űrben repülő pusztai 
sas. Csak ott lehet kifejlődve a szó 
teljes értelmében vett társadalmi, 
tehát az egyén szabadsága is, hol 
gondolatszabadság van! Ahol ez nincs 
meg, ott ne beszéljünk szabadságról. 
B tétel helyességét egy kiontott vér- 
őzön támogatja, erre tehát kár volna 
töhb tintát fecsérelni.

Féltett kincse a szabad sajtó min
den szabad nemzetnek s annak leg
csekélyebb érintése is erősebb for
rásba hozza a vért! Ép azért minden 
oly törekvés, mely bár a legkisebb 
mértékben eme szabadság korlátozá
sára irányul, valóságos szentségtörés! 
A szabad sajtóban az ősök erényeit 
tiszteljük első sorban, akik számunkra 
e kiváló tulajdont annyi küzdelem 
után biztosították. És ez igy vau 
helyesen !

De valamint mindennek a világon, 
melynek alkotása gyarló emberi ész
hez fűződik, megvannak a maga 
gyenge oldalai, — mert hisz az ember 
a jövő esélyeivel nem számolhat, — 
úgy a sajtószabadságról alkotott tör
vényeink is sok tekintetben nélkülö
zik azt a biztosítékot, hogy e törvény
ben lerakott legszentebb jogokkal 
visszaélni ne lehessen. Sajnosán ta
pasztaljuk ezt éppen napjainkban, a 
nemzeties szellem fellendülésének 
eme korszakában, midőn a nemzeti
ségi sajtó eme legszentebb jogok 
védelme alatt botrányos viselkedésé
vel, féktelen izgatásaival, izzó gyk

lölet terjesztésével állami létünk 
alapfeltételét, a nemzeti egységet 
igyekszik megbontani.

Oldalszámra idézhetnék eme sajtó
termékekből, melyeknek célja, ten
denciája félreismerhetetlen, de mely
hez a hazai bíróságoknak nem enged 
hozzáférést a törvény rideg betűje s 
a nemzetiségi urak büntetlenül hasz
nálják ki a törvény eme hiányait 
saját zabolátlan és államellenes tö
rekvéseik propagálására, az ellen az 
ország, az ellen a nemzet ellen, mely
nek törvényhozása őket ily magasz
tos jogokkal felruházta!

És kérdem, jól van-e ez igy ? 
Helyesen van-e ez igy? Úgy látszik, 
nincs jól, nincs helyesen, mert a nagy 
magyar közvélemény nem egyszer 
fakadt már ki ezen otromba támadá
sok ellen, nem egyszer kiáltott se
gélyért a törvényhozáshoz, csakhogy 
azokban, kik a közvélemény óhajá
nak hangot adni voltak hivatva, tisz
tán álszeméremből nem volt elegendő 
bátorság rámutatni a bajok forrá
sára, a jelenlegi sajtótörvény hiá
nyaira; mert úgy hitték, hogy a 
hiányok pótlása iránt tett előterjesz
tésükbe a sajtó egy része a reakcio- 
nális irányzatot magyarázná bele.

Pedig ez nem igy van! A leg
nemesebb gyümölcsfa is tele van 
fattyúhajtásokkal, melyeket el kell 
távolítani, sőt el is távolítanak, anél
kül, hogy maga a törzs e tisztoga
tásnak kárát vallaná, sőt a gyümölcs, 
mely az igy gondozott gályákon terem, 
sokkal szebb és izletesebb leend, 
mint az olyan fán, melynek éltető 
nedvességét az össze-vissza nőtt 
fattyúhajtások szívják el első sorban. 
Meg kell tisztogatni tehát a sajtót is 
ezen fattyúhajtásoktól, maga a nagy 
elv, a sajtó nem vallja kárát a nyesés

nek, sőt fokozottabb tisztelettel ra
gaszkodunk majdan az oly intézmé
nyekhez, mely -kizárja, hogy ehez a 
nemzethez minden apró-cseprő falusi 
firkonc a csizmája talpát törölhesse.

Elő a késsel bátran! Most van a 
nyesésnek ideje, midőn a nemzet le
rázta magáról egy nyomasztó korszak 
dermesztő telét s a nemzeti szellem 
buja fakadásnak indult! Az utókor 
hálás leend a bátor úttörők iránt.

Lehet, sőt bizonyos, hogy azok, 
kiknek éltető eleme a jelenlegi sajtó- 
törvények hiánya vala, rákenik a 
reakcionáris irányzat piszkát mind
azokra, kik előtt a nemzet egysége, 
az állam boldogulása, a salus rei publi- 
cae mindennél előbbre való, de ezekre 
nem is kell hederiteni, mert ordito- 
zásuk csak azért lesz hangosabb, 
mivel a posványos talaj, melyben 
eddig kéjelegve nyakig gázoltak, 
megmozdult talpuk alatt.

Még csak gyenge előszele fujdo- 
gái a sajtótörvény revíziójának, már 
is hangos a nemzetiségi urak csár
dája, s kórusban panaszkodnak a 
kormány bölcs törekvése ellen, s fel
szólalásukat egyéb nem jellemzi, mint 
a revízió feletti fájdalmas siránkozás; 
mert nem lesz a természetben vesz
tes, csak ők, egyedül ő k ! Tanuljanak 
élni a jogokkal és ne visszaélni!

Mi minden félelem nélkül nézünk 
a bekövetkezendő revízió elé, mert 
át vagyunk hatva attól a tudattól, 
hogy magát a nagy elvet, a gondolat
szabadságot, sértetlenül adjuk át 
utódainknak, hiszen a jelenlegi kor
mány törekvése nem lehet e szabad
ság megnyirbálása, hanem tisztán és 
kizárólag csak a piszkos és a nem
zetre káros irányzatnak, a fattyú
hajtásoknak kiirtása.
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Terjedő p insc láv lsm ns. Sáros várme
gyében újra kisért a pánszlávizmus. Az 
alkotmányellenes korszak alatt Sárosmegyében 
az összes politikai pártok kimondták a tár
sadalmi szervezkedést a pánszlávizmus meg
fékezésére s ugyané tárgyban a megyegyülés 
is hozott határozatokat. A magyar értelmiség 
azonban teljesen közömbös lett s a hatóságok 
sem tanúsítanak különös energiát és éberséget. 
A pánszlávizmus különösen a tapolyi járásban 
nagymértékű, melynek föfészke Kllkemező, a 
hol a legutóbbi képviselőválasztás alkalmával 
a nemzetiségi képviselő-jelöltként túllépett, 
de izgatás miatt eltoloncolt Pifko és sógora, 
Medvecky Lajos dr. zólyomi Ügyvédnek volt 
főkortesei laknak. Vezéreik egy lloszkos nevU 
parasztgazda s az odavaló ág. hitv. ev. lelkész, 
a  ki az agitátorokkal állandó összeköttetést 
art fönn. Most, hogy az eperjesi kir. törvény

szék Medvecky Lajos dr. zólyomi ügyvédet, 
a ki a legutóbbi választás alkalmával mint 
képviselőjelölt a magyarság és a haza ellen 
lázitott, vád alá helyezte, Pombszky nevű 
újságíróval az élükön többen bejárják a 
vidéket s tanukat toboroznak Medvecky 
mellett, s a népet lázitják. A nemzetiségi 
eszme egyik legvadabb apostola Szaták, a 
nyirjesi ág. hitv. ev. egyház pénztárosa. A 
múlt héten Kurimát és vidékét is bejárta egy 
agitátor s előfizetőt gyűjtött a Slovensky 
T^ídenník cimü pánszláv lapra. Hodzsa 
Milán e szennylappal egészen elárasztotta 
Sárosmegyét s a lap majdnem minden tót 
házba járt. A hívek azt hitték hogy a lapot 
ingyen küldik. Most, hogy a Hodzsa az elő
fizetési pénzt kérni kezdi, már nem fogadják 
el a lapot. Ez a körülmény azonban még 
nem szolgálhat vigasztalásul. A sárosi tót 
nép nagy részét megmételyezték a pánszlá
vizmus maszlagjával s lélő, hogy ha az ener
gikus orvoslás sokáig késik, akkor el is 
késik.

Temesvármogye a magyar nyelvű okta
tásért. Temesvármegye közönsége abból az 
elszomorító körülményből kiindulva, hogy

Magyarországban 3248 nem magyar tannyelvű 
népiskola közül 1340-ben a magyar nyelv 
egyáltalában nem tanittatik, a magyar nyelv 

* intenzivebb tanítása miatt feliratot intézett a 
I képviselöházhoz, melyet pártolás végett vala

mennyi törvényhatóságnak megküldött. A baj 
elhárítása céljából kívánja: 1. hogy a tanító
képzőkből teljesen kiszorittassék a nemzetiet
len érzés, mely főleg azáltal lesz elérhető, 
lia az összes felekezeti képzők államosittatnak 
és tannyelvül kizárólag a magyar nyelv 
használatik, 2. kívánja, hogy a hitfelekezeti nép - 
oktatási intézotek felügyelete teljes intenzivi- 
tással vitessék keresztül, s az ide vonatkozó 
1868. XXXVIII. t.-c. 15. §-a oda módosíttas
sák, hogy a felekezeti iskolák abban az eset
ben, ha feladatukat háromszori intés után 
sem teljesítik teljes odaadással, egyszerűen 
zárat tassanak be, 3. kívánja, hogy azon hit
felekezeti tanítótól, ki államellenes irányzat 
szolgálatába szegődik, az államsegély azonnal 
megvonandó legyen.

A tót ipar.
Már ilyen is van. Megteremtődött. Nem 

a természet rendje: a fokozatos fejlődés 
utján, hanem a létesítés könnyebb és gyorsabb 
módjával: a fantáziával, hol szellemi kohó
jából olvadt ki az is, akik különös érdeke, 
hogy magukat teljesen elszigeteljék a hasonló 
környezettől, mely (elsőbbségével, különben 
mint számot nem tevő egyéneket magába 
olvasztaná, a legszűkebb köznapiasság szín
vonalára sülyesztené Ökot. Akiknek létérdeke, 
hogy produktumaik is valami megkülönböztető 
bélyeget viseljenek, amely ugyancsak a leg
ritkább esetben azonos a minőség fokmérő
jével, sőt legtöbb esetben nagyon is híján 
vannak azoknak a kellékeknek, amelyekkel 
a jó jelzőre rászolgálnának, mégis szüksége
sek azért, hogy a hozzájuk fűzött hangulattal 
erőszakolják ki hibáik elnézését és a kelendő
séget.

Ezt tág értelemben üzleti élelmességnek 
nevezik csakhogy ennek is meg vannak a

kellékei, amelyek csak a tisztesség határain 
belül teszik azt jogosulttá. De az a verseny 
mely az ipartermékeknek úgy akar piacot 
biztosítani, hogy az az egységes nemzetekben 
akár nyelvi, akár vallási különbségeket keres 
és ezeknek természetellenes kiélesitésére 
építi saját érdekoit, hasznát: sémáiképpen 
sem mondható sem jogosultnak, sem tisztes
ségesnek.

A národnisták jól szervezett, érdekszövet
sége egy idő óta állandó izgatást folytat az 
általa tót ipartermékeknek elkeresztelt produk
tumok mellett. A „Svoj k svojmu* ieLzWal 
indult meg a harc, melynek fenu-' i hangoz
tatott célja a tót nemzetgazd isigo ik meg
erősítése azáltal, hogy a tót pénz tót piacon 
forogjon és gyümölcsözzék.

Elmaradhatatlan eredménye természetesen 
a védekezés más ipartermékekkel szemben s 
mert ez a verseny legközvetlenebbül a szükebb 
értelemben vett magyar ipart érinti, az egész 
nem tűnik föl másnak, mint a magyar ipar
termékek ellen kimondott bojkottnak, vég
eredményében olyan törekvésnek, mely a mi 
tót testvéreink részéről anyagi megkárosítá
sunkat, megrontásunkat célozza.

Ebben az értelemben szomorú jelenségnek 
lehetne ezt, minősíteni. Égy nemzetiség, mely
nek léte, érdeke tőlünk, jövője is csak 
áPalunk biztosítható, mereven elszigeteli 
magát s erejét messze túlbecsülve, állm bin 
államot akar alkotni. De vakmerő támadás 
is azok részéről, akik nem gondolják inog 
azt, hogy ha az az akció, mely ott ellenünk 
megindult, a mi sorainkban is komoly harcot 
keltene, úgy nagyon hamar végeznénk is vele.

Csakhogy a dolog nem ilyen tragikus.
Itt korántsem egységes, egyöntetű ipar

harcról van szó. 'melyből a tót nemzetiség 
minden tagja kivenné részét, hiszen ez mind
járt az első lépésnél megrekedne úgy, hogy 
kényszerhelyzetében maga kiáltana segítségért, 
hanem igenis beszélni lehet egyes emberok 
önérdekeiről, akik termékeiknek legalább egy 
részét el akarják helyezni azon az utón, amit 
a národnisták izgatása már jól kikészített

t  f i  r  c  n .
Az ónodi országgyűlés.

— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárcája. — 

Irta: Bráz Béla.

I.
Midőn a szerencsétlen ónodi gyászos ese

mény után a megye autonómiájától megfősz- 
tatott, de névleg még generális közgyűlést 
tartott, az 1707. év november'26-án tartott 
közgyűléséből 3 követet küldött a kassai 
konventusra. Huszár Józsefet, Beniczky Gábort 
és Eördögh Györgyöt, az Uhrik András vár
megyei hites aljegyző (Juratus V. Nótárius) 
által szerkesztett ama nevezetes megbízó 
levéllel, melyben a megyét mentegetni akarja 
s azt bizonyítani, hogy a fejedelemhez kül
dött emlékiratot s a megyékhez intézett 
átiratot a megye közönségének tudta nélkül 
szerkesztették a föbünösök. De ezen gyerme
kes mentegetőzést alaposan megdönti az 
1709. évi május 10-iki közgyűlésnek határo
zata, melyben Rákóczit istentelen lázadónak 
mondja stb.

Lássuk, mikép mentegeti V. Nótárius,

Uhrik András uram a megyét: (1707. jkönyv 
121. lapjain.)

„Minthogy elmúlt ónodi országgyűlésnek 
alkalmatosságával bizonyos Scriptum (aki 
felséges Vitézied Fejedelem klmes Urunkhoz 
e.Ő Felséghez, némely dinok Tagjaink által 
concináltatot vala) és correspondentiális levél 
miatt minden jurisdictiójátul politiájátul ezen 
Rendek ex authorizáltatának, Zászlója elsza- 
kasztatot és copiája összvetöretetet, Authen- 
ticum Pecsétek penigh usque indagationem 
majorom negotii ad Sequestrum vétetet és 
azután articularifer degradáltatot. ugyan, de 
Felséghez Klmes Urunk gratiájából és Klmes 
Profectionalissa mellett mindeddig is meg
maradtunk és conserváhatunk, szükség azért, 
hogy annak a Scriptumnak becsusztatását 
voltaképpen delegályuk és magunk követtyei 
által in locis debitis pro reraedio innocentiae 
nostrae exprimáltassuk, mely ekkép követ
kezik :

Szegény Okolicsányi Kristóf, akkor beli 
Vice Ispánya N. Vármegyének publicáltatván 
nemes Statusoknak pro die 27. Januarii 
attunc imminity iám verő ptto anni currentis 
generális Gyűlést az alatt kiment vala T. N. 
Trenchén vármegyében Bellusra és onnét

azon Gyűlésre visszatérvén, annak alkalmatos
ságával megnevezett scriptumot több produc- 
tumi közül kivivén (nyilván constál azoknak, 
akik kevesen jelen voltak, de kivált Nótáriu
sunknak, akitől leginkább inegtutuk s publice 
foteálya) akképen szólott volna: Tettes N. 
Trenchén vármegye minemU Memorialist 
Méltos. Vitézleő Fejedelem Kimos urunkhoz 
ed Nghoz (akkorban úgy tituláltatván eő 
Felsége) concinálta, némely böcsületes emberek 
in paribus velem communficáltak, azért én 
is Ngtokkal, Klmetekkel közlöm. Moly scrip
tum igen kevés frequentiában, amidőn Nótáriu
sunk által olvastatot volna Rakovszky Menyhért 
oly figyelmesen halgatózot és vigyázot reá. 
mintha eő éppen semmit sem fudot és soha 
nem halottá volna felőle post perlectionem 
penigh mindgyárt dicsérte és jóvalota csak 
küldetessék Felséghes Urunkhoz, azt asseral- 
ván, jól tudom úgy mond, ha csak p-aecise 
vármegyénk fogja küldeni, hogy egy vár
megyének intentióját (kivált ennek a mi log- 
kizebékünknek) elvetüdik, hanem tanácsolva, 
hogy a nemes Vármegye más T. N. vár
megyékkel correspondeálván unitis viribus 
promoveálya a mintás azonnal fogván papyrost 
és egy nohány rátiokat és punctumokat pro
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oh mi formán, hogy azon minden fölük eredő 
holmi szives fogadtatásra és megbecsülésre 
találjon.

Ebben az alakjában nem más az, mint a 
félrevezetett nép hiszékenységére épitett üzleti 
élelmesség, vagy ha úgy tetszik, egy kis 
üzérkedés olyan elvekkel, amiket fent nem 
hisz ugyan senki, do amelyek csalhatatlan 
voltának elismerését lent annál inkább köve
telik meg, minél tágabb kaput nyit az a 
hasonló mesterkedéseknek.

Jancsek János rózsahegyi gyufagyáros 
például úgy ismeretes a nép széles rétegei
ben. mint „neohrozeny* tótnimbuszát emelte 
a mártirkoszoru is, mit a Hlinka-féle pörben 
megérdemelni nagyon törekedett — és mégis, 
nemcsak „Slovenské Zápalkákattf gyárt, me
lyek tiszta jövedelmének 5% -áta tót múzeum
nak Ígérte, de készíttet ö szépnemzeti, szinü 
keretbe foglalt tulipános, takaros kis skatu
lyákat is, melyekre szembetűnő helyen és 
betűkkel, tiszta magyarsággal van oda nyomva 
a közismert szálló ige; „Pártoljuk a hazai 
part!“ és az is, hogy : „Magyar gyártmány.“ 
Ezekbe pedig szintén csakolyan jóininőségü 
gyufákat szokott rakni, mini az elsőkbe, 
amelyeken pedig ott van a másik jelszó: 
„Svoj k svojmu.*

Föltételezhet,Ő-e, hogy ez az ur önmaga 
ellen viselve háborút, vagy hogy akár az 
egyik jelszót, akár a másikat komolyan 
venné ? Eltekintve attól, amire a tulipán 
engedne következtetni, vájjon föltételezhet
jük-e benne mindazt az érzést, gondolkodást, 
törekvést, amit a národnisták a „Svoj k 
svojmu* jelszóhoz fűzni szeretnek? Szóval, 
lehe e ott tót sovinizmusról beszélni, ahol a 
tulipánt is szeretettel ápolják ? Alig.

Két szélsőség ez ; egyik kizárja a másikat 
s éppen azért ott egyik sem lehet igaz.

Ez csak egy példa a sok közül, de 
tekintve azt a népszerűséget, melynek ez az 
ur, ezek dacára, a národnisták kebelében 
örvend s azt a készséget, mellyel a tót 
lapok érdemeit magasztalják : föl kell tételez- 
ntlnl , hogy ez a gondolkodás, jobban mondva,

i

fundandis correspondentionalibus literis felté
vén Notarusunk kezéhez atta és mi formán 
köllesség azokat felYőnni stylizálni bőségessen 
ölet informálta. Mely expeditiokat nótáriusunk 
in privato apprompfálván következendő gyű
lésünkben, aki 31. Január celebráltatot behozta 
és mindenek előtte a Statusok öszvegyűltek 
volna Fő és Vice Ispányék, Rakovszky 
Menyhért és Páter administrator urak azt 
megolvasta, melyek némely Periódusokban 
nem teczvén, ugyan Rakovszky által egy 
Exemplár corrigálíatván újabban nótáriusunk
kal leirattatanak és oly formán exmittáltatanak 
T. N. szomszédvármegyékre, do a Meinorialis 
ki Conceptussa lett yolna senkinek kezélünk 
nem constál.

Üdü jártában penigh, midőn már Ilire 
ment, hogy a Felséges Klmes Urunk és más 
méltóságok igen megindultak rajta és nagy 
haraggal Vármegyénk elen vannak, némelyek 
kezélünk jóvalották következő Gyűlésünkben, 
hogy a haragnak megcsendesitésében mód 
kerestessék, azt mondta mindenkor Rakovszky 
(törvényeket elő hányván), hogy senkinek 
azért nem köll félni, asserálván, hogy országh 
tői vényin fundáltatot volna arra nézve is, 
midőn Ország Gyűlésére Ónodhoz köllett

elvekkel való üzérkedés, mindnyájukkal közös.
Akármilyen komikus is a dolog, vonatko

zásaiban bizonyos komolyságot ettől megta
gadni mégsem lehet.

A népre gondolunk, arra a szegényfélre
vezetett tót népre, mely hosszú téli estéin 
szentirás gyanánt forgatja a národnisták lap
jait, amelyek olyan álmokat, merész fantáziá
kat festenek lelki szemei elé, hogy azok 
lelki egyensúlyát fenekestöl felforgatva, gyű
löletet ébresztenek szivében s amelyek az 
elérhetetlen célok érdekében olyan utakat 
jelölnek meg, melyekre ha rálép, erkölcsi 
és anyagi vesztébe, romlásba rohan.

Mert az az ut, melyen ezek a Slovenské 
Zápalkyk járnak, útja nemcsak az olyan ipar
cikkeknek, amelyek akármilyen formájukban 
szükségesek is lehetnek talán, de levezető 
csatornája egyúttal minden olyan produktum
nak,  amelyre a národnisták bélyegüket rá
nyomlak s amelyek célja a hangulatkeltés 
hazug hőbortjaik : a tót nemzetgazdaság iránt, 
hogy aztán evvel a hazugsággal leplezzék 
azokat a rugókat, melyek egyesek érdekében 
egész néprétegek kizsákmányolására indítanak.

Tehát ha verseny, akkor legyen az tisztes 
séges, mit a termékek minősége és ára 
határoz meg, de az a tülekedés, mely az 
előzetesen félrevezetett nép hangulatát igyek
szik kihasználni, sőt azt éleszteni is s éppen 
abban az irányban, mely amazt a fönnálló 
törvényes renddel helyezi szembe: nemcsak 
hogy nem minősíthető versenynek, hanem 
határozott merényletnek magának a népnek 
java és minden érdeke ellen.

Ahol pedig ilyen fegyverek is jók a 
fennen hangoztatott eszmék harcában, ott 
azok fajsulyával is hamar tisztába lehetünk.

—ár.

A jövendő Stubnyafürdő.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium

nak örvendetes döntéséi, mellyel a znióváraljai 
állami tanítóképző Stubnyafürdőre lett áthe
lyezve, a múlt számban közölte a Felvidéki

indulnunk (úgy reménlék félvén már magát) 
Instructiót formált és Nótáriusunknak kezében 
atta, mintha nótárius concipiálta volna, melyet 
emlétet nótáriusunk die 12. Maji Gyűlésünk
ben előhozván, midőn már Ónodhoz in pro- 
cinctu ifineris voltunk kezte vala olvasni, de 
nagyobb részről annak mind contradicállunk, 
hanem vége felé a Gyűlésnek, midőn már a 
statusok potiori in parte eloszlottak volna, Vice 
ispányunk megolvastatván nótáriusunkkal 
ugyancsak expedialfatot és nála lévén a pecsét 
maga nyomta vagy nyomatata reá (nékünk 
nem constál) amelyet egész Felséges Mlétóságos 
Tettes és N. Confoederatio előtt azon serip- 
tumot és Correspondentionalest publice n^ré- 
szelte oltalmazni, sőt ott levő Vármegyénk 
statusit arra inducálni akarta, egy szóval 
mindnyájan felkiálcsák, hogy egész várme
gyénk dolga és munkája. így lévén azért a 
dolog követ uraiméknak, incumbálni fogh, 
hogy a Felséges Urunkat Senatusságot, inéltós. 
Generális Urakat és T. N. Vmegyék követyeit 
informálják, hogy oly formán, mind Rakovszky 
mind Vice Ispány reá vette vármegyénket és 
abba a labirintusba hozta, mi penigh in 
communi ártatlanok vagyunk, azért emitet 
Mlgos Columnákat kérjék, hogy mind Felséges

Híradó. A járásbíróság áthelyezése Ugyébeni 
határozat is a közeljövőben várható. Felté
telezhető és teljes joggal, hogy az szintén 
Stubnyafürdőre helyeztetik át, módot ad igy 
a kormány arra, hogy ezen a helyen egy 
erős magyar társadalommal biró vidéki város 
fejlődhessék, mely az egész mossóc-zniói 
járásban domináló szerepet vihet.

Hanem hát qu modo et qui bús anxiliis? 
Stubnyafürdő egész fekvése nem valami sze
rencsés. Egy ellen utcája az alsóstubnya— 
divéki országúton fekszik, a másik féligraeddig 
utcának tekinthető része a háji országút mel
lett épült. Országút utcává nem válhátik, de 
különösen Stubnyafürdőn nem. Az úttest 
mindkét helyen oly keskeny, hogy azon 
rendes járdát kihasitani nem lehet. Amúgy 
is az országút porát, sarát, a hajtott marhák
kal járó bögöly- és légyáldást tekintetbe véve, 
végtelen nagy hibát követnénk el, ha akár 
a járásbíróságot, akár a képezdét ezen utcák 
mellett helyeznek el. Kapnánk egy végtelen 
hosszú kolbászt, mely Alsóstubnyától Divékig 
nyúlna el, ily körülmény pedig egyenesen 
kizárná azt, hogy Stubnyafürdő akár mint 
vidéki város, akár mint fürdőhely egészséges 
fejlődésnek indulhasson.

Egy uj u tcának  m egny itása te h á t feltétlen 
szükséges.

Korántsem vindikálhatom magamnak a 
csalhatatlanságot, de azt hiszem, hogy min
denki szolgálatot tesz Stubnyafürdő jövő fej
lődésének, ha a nyilvánosság előtt is elmondja 
ez ügyre vonatkozó nézeteit. Tűzben tisztul 
az arany, vitában az érv.
“  Az a bizottság, mely a közoktatásügyi 
minisztérium meghagyásából a képezde telkét 
hivatva lesz kiválasztani, mindenesetre alapját 
vetheti ezen létesítendő utcának.

Az én egyéni nézetem  szerin t le g k ö n y - 
n y eb b e n  úgy volna m egoldható  a  kérdés, h a  
a b izottság  a  je len leg i csendö rkaszárnya 
m ögött je lö ln e  ki a  képezde szám ára  te lk e t, 
ezzel eg y ü tt aszolgabirósági épület arcvonalában  
k itűzne egy  uj u tcá t, m ely a  há ji o rszágú ira  
m erőleges irányban haladna a  képezde épü-

Klmes Urunknál mind az egész confoederatió- 
nál szószólóink és promotorink méltóztassanak 
lenni.*

Az instrukció II. pontja utasítja a köve
teket, hogy a fejedelemhez alázatos memo- 
riálist nyújtsanak be, kijelentvén, hogy mily 
álnokul bántak az említettek a megyével az 
egész ország színe előtt s mily veszedelembe 
sodorták s csak a fejedelemből kegyelme, 
hogy mindnyájan ki nem irtattunk. Ha pedig 
ennek ellenére a vármegye bűnösnek tar
tatnék a szakadás miatt, nyilvánítsák a 
követek azt, hogy azon gyűlésen kevesen 
voltak jelen és az irat felől semmit sem tud
tak, sokan, ha jelen is voltak, nem értettek a 
dolgot (magyarul lévén fogalmazva, azon 
időben igen kevesen bírták a magyar nyelvet, 
talán csak a főbünösök) s akik értettek is 
abból, semmiféle rosszra nem számítottak, 
annál kevésbbé lázadásra s azért nem is 
protestáltak (csak egy B. ltévay ezredes) s 
hogy végre ünnepélyes Ígéretet tegyenek a 
fejedelemnek, miszerint „utolsó csep vérek 
kiontásáig valamig jIsten ö Sz. Felsége éltet 
igaz hivséget és állandóságot mindenekben 
ajánlják.“
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lettig. A képeidé sarkától a csendörségi lak- 
tanyáig egyenes irányban, a stubnya—divéki 
útra merőlegesen szintén vezethetne egy 
kis utca. Az első utca úgy volna kihasítandó, 
hogy mindkét oldalon házhelyek és kertekre 
elegendő hely maradjon. A szolgabirósági 
épület mellett a járásbíróság volna a legcél
szerűbben elhelyezhető, a képezde és járás
bíróság között elterülő telkeket, azt hiszem, 
egykettőre beépítenék, hiszen az egész terü
let nem nagy, Znióváraljáról pedig legalább 
15 oly család készül Stubnyafürdőre hivatal
ból áthurcolkodni, kik az építkezést még e 
tavaszon megkezdeni reményük. Ha hozzá
számítjuk ezekhez még a vállalkozó keres
kedőket, esetleg italmérési engedélyt nyerő 
korcsmárosolcat, kik a járás- és szolgabirói 
szomszédságban nagyon szívesen teleped
nének le, úgy talán nem tűnhetik fel tul- 
merésznek azon fenti állításom, hogy egy ily 
uj kihasítandó utca teljes beépítésére bizto
san lehet számítani.

A kihasítandó uj utcának, azonban ismét
lem, oly helyen kellene mennie, hogy az 
építkezésre mindkét oldalon elegendő hely 
maradjon. Az utca a divéki országuttal pár
huzamosan haladna a jelenlegi házsorok 
mögött. A fennálló házak kertjeiben minden
féle sertésólak, farakások stb. épületek álla
nak, ezekre fronttal utcát vezetni, azon re
ményben, hogy majd a kerti telkekre házakat 
építenek, falán elhibázott dolog volna. Az 
építkezést a drága telek mindig megnehezíti, 
bénítja a vállalkozási kedvet. Stubnyafürdői 
polgártársainknak a tanitóképezde áthelyezése 
amúgy is kissé fejükbe szállott. Nem egy 
már féligmeddig milliomosnak érzi magát, 
pedig a képezde és a milliók két nagyon 
távoleső fogalom. Talán nem árt azt sem 
kiirni, hogy nem vagyunk milliomosok — 
még fillérekben sem !

Kétségtelen dolog az, hogy Stubnyafürdő 
fejlődését leggyorsabban úgy segítjük elő, 
ha a kihasítandó utcát, beépítésre szánt tel
keket körmöcbányai területre tervezzük. — 
Semmi esetre sem számíthat azonban a város 
oly árakat telkei után, mint azt legutóbbi 
hirdetményeiben közzétette. Négyszögülenkint 
4 korona egységár tulraagas! Nem bírjuk el 
mi fillérmilliomosok.

Ha a város a szigeten villatelkeket ad el 
4  korona vagy bármily egységárban, nekünk 
ahhoz nem lehet közünk. De nagyon kérjük 
Körmöcbánya város polgárságát, hogy az át- 
hurcolkodó hivatalnoki kar érdekében álla
pítsa a telkek árát oly módon, hogy ez a 
hivatalnoki kar magának Stubnyafürdőn egy 
uj otthont alapíthasson, melyhez az ragasz
kodik. Nekünk a telepen építenünk kell, 
lakást annyi ember Stubnyafürdőn nem kaphat.

Különben is Stubnyafürdő fejlődése Kör
möcbányának is érdeke. A járásbíróság és 
képezde áthelyezésével nagyon sok kereskedő 
és iparos hurcolkodik át. ami már magában 
is nagyban emeli a fürdő érékét.

Az áthelyezésnek még nagyobb a köz
vetett haszna, Egy uj utcával kifejlődhetik a 
fürdő korzóélete, több ember között kelle
mesebb a tartózkodás, a kereskedők letele
pítésével a vendégek sok szükségleteiket ott 
helyben elégíthetik ki stb. Meg van vetve az 
az alap, hogy a fővonalon fekvő Stubnya- 
fürdő tényleg világfürdüvé váljék. Mindezek 
alapját azonban tényleg az a bizottság veti meg, 
mely a képezde telkét kihasítani lesz hivatott.

Mégegyszer a Skrovina-ügy.
Másfél évvel eielőtt a magyar luteránus 

hivek kiizt általános megbotránkozást keltett 
ama híradásunk, hogy Skrovina Ottó helybeli 
segédlelkész, hivatkozással valami ósdi, el
avult egyháii határozatra, hivatkozva már 
megboldogult főnőké parancsára, a szentsé
geknek magyar nyelven való kiszolgáltatását 
egyszerűen megtagadta.

Tudósilónk akkoriban ez ügyben lent járt 
Bachát püspöknél s hivatkozva az egyház 
veszélyeztetett belbékéjére, felkérte, hogy 
segítsen valamikép a tűrhetetlen állapotokon| 
mert nagyon félő, hogy a magyar hivek egy 
része, tapasztalván édes anyanyelvének meg
aláztatását, mintsem ezt tovább tűrje, inkább 
odahagyja Őseinek hiven megőrzött hitvallását. 
Bachát püspök azonnal el is rendelte, hogy 
a hívők nyelvi kívánalmait mellőzni nem 
szabad s kötelessége az egyháznak ezen 
nyelvi jogokat respektálni.

Ezzel a Skrovina-ügy lekerüli volna a 
napirendről, ha ő maga nem törekszik arra, 
hogy valami kép el ne hallgasson róla a 
krónika. Jött a draskóci eset, midőn egy 
halotti beszéd alkalmából fogták perbe, hol 
az anya koporsójánál kicsinylőleg emlékezett 
meg a fiúról, mert ez a magyar eszméknek 
volt igaz hive. A fiú perbe fogta s a helybeli 
járásbíróság besületsértésben bűnösnek talál
ván, 200 korona pénzbírságban marasztalta.

Ennek vége lévén, jött a Köcsön-féle 
installáció, hol a közgyűlésre tömegesen tö
rekvő tótság között ö volt egyike a legvehe- 
mensebb tüntetőknek. Saját liivei vádolása 
szerint egyházi személyhez nem illő módon 
viselkedett, mert állítólag a magyar közön
ségre orrokat mutogatott s az utcát egy uri- 
asszony inzultálására biztatta, vármegyénk 
alispánját becsmérlő kifejezésekkel illette, — 
szóval oly viselkedést tanúsított, mely díszére 
vált volna egy harangozónak, de nem az 
isten szolgájának. Ezenkívül azzal is vádolta
tok, hogy korteskedve járja be a falvakat s 
nemzetiségi gyűlölködést szít hazafias érzelmű 
hívei ellen.

Dacára, hogy 6zek a vádak kétségtelenül 
beigazoltattak, az esperességi törvényszék, a 
mint már erről megemlékeztünk, határtalanul 
nevetséges indokok alapján, Skrovina Ottó 
.segédlelkészt az ellene emelt vádak alól fel
mentette.

Erre a felmentő Ítéletre körülbelül el 
voltunk készülve akkor, midőn a tisztelt os- 
perességi törvényszék a vád kifogástalan 
tanúit esküre nem bocsájtóttá. Az tlgy azon
ban ezzel befejezve nincs, mert tudomásunk 
szerint a felmentő ítéletet a panaszosok meg- 
felebbezték s a felsőbb fórum alighanem más 
ítéletet fog alkotni ebben az ügyben, hol a 
vádlott bűnössége kétségtelen.

De legyen bárminő vége ez ügynek, egy 
bizonyos: az, hogy Skrovina Ottó Turócszent- 
mártonban lelkész nem maradhat, mert az 
egyház már is eléggé feldúlt békéje az ö 
lelkészkedése alatt nemcsak hogy helyre nem 
áll, de hívei egy részének renkkivüli ellen
szenve és elkeseredése folytán az annyira 
kívánatos hitélet végleg züllésnek fog indulni. 
Ez pedig nem lehet érdeke sem a helybeli 
egyháznak, sem a kerületnek, sem pedig 
magának a fclekezotnek.

Elismerjük Skrovina ur képességeit s ö 
ezekkel a képességekkel lehet kitűnő lelkész

valamely más egyházban, de itt, hol szélső 
nemzetiségi érzelmeivel annyira angazsálta 
magát, már közmegnyugvásra, békét terem
teni nemcsak képtelen, de az ö megválasz
tása, az ő személye végleg lángba borítaná 
az évtizedek óta fennálló torzsalkodást.

Hisszük és reméljük, hogy a bánya körűiét 
nagytudásu, nagyképességU és hívei nyugalma 
és az egyházak békéje felett bölcs körül
tekintéssel őrködő föpásztora megszívleli fel- 
sziklásunkat, s nem ongedi meg azt, hogy 
tisztelő hívei egy hosszú, áldatlan harcnak 
legyenek kiszolgáltatva, mely harc már u^yig
évtizedek óta dúl ebben a szerencsétI...... .
házban.

Egy igaz luteránsu.

H Í R E K .

Kórházi bál. A múlt számunkban tudat
tuk, hogy az idei kórházi bál a folyó hó 
11-ón, hétfőn tartatik meg. A bálrendező 
bizottság vasárnap tartotta első értekezletét, 
melyen a tisztikart választották meg. A meg
hívók már a múlt hót folyamán szótküldettek 
s a rendezőség ez utón is elnézését kéri 
azoknak, kik ily meghívóra igényt tartottak, 
de tévedésből nem kaptak volna. F"k'*rik 
egyben mindazokat, kiknek valamely nai v
ban panaszuk volna, forduljanak bizalom ml 
a rendező bizottság bármely tagjához, hogy 
a felmerült panasz idejekorán orvosolható 
legyen.

Kinevezés. Vármegyénk főispánja dr. 
Haas Jakab halálával megüresedett főorvosi 
állásra Bolemann János doktort, stubnyafürdői 
fürdő orvost nevezte ki.

Magyar Isteni ,'tlsztelet. A turócszent- 
mártoni róm. katk. templomban f. hó 10-én 
vasárnap d. e. fél 9 órakor lesz megtartva 
a rendes havi magyar isteni tisztelet.

Jegyzőválasztás. Turócszentraárton nagy
község a múlt hó 28-án tartotta, Újhelyi 
Atilla főszolgabíró elnöklete alatt, jegyzővá
lasztó közgyűlését. Elnöklő főszolgabíró a 
pályázók közül hármat jelölt. Névszerint 
Újhelyi Jenő, Ruzsicska Győző és Blaho Sáipu 
segédjegyzőket. A képviselőtestület egyhan
gúlag Blaho Samu szucsányi segédjegyző 
mellett foglalt állást, kit ennélfogva elnöklő 
főszolgabíró egyhangúlag megválasztott jegy
zőnek jelentett ki. Az uj jegyző a hivatalos 
esküt, már letette s állását nyomban el is 
foglalta.

Szerenosétlenfil Járt nrlnő. Nagytekin- 
tetü városi magisztrátusunk kiváló rendszere- 
tétének köszönheti Hoffmann Edéné úrnő, 
hogy pénteken a főtéri járdán oly szeren
csétlenül elesett, hogy karjai törte. Mert 
hisz a magisztrátus szigorúan elrendelte, hogy 
a kólepto és síkos járdát minden háziúr tisz
títsa és rendben tartsa.

ÜJ magyar társaskör. Aturócvármegyei 
kereskedők a múlt hó 30-án tartott értekez
leten elhatározták, hogy „Kereskedelmi kör“ 
címen hazafias, uj egyesületet alakítanak, 
melynek célja első sorban, a kereskedők ér
dekeinek felkarolása, másodsorban pedig Q 
társadalmi élet fejlesztése. A megtartott elö- 
értekezlet oly nagy érdeklődés mellett folyt 
le, hogy alapos romény van ahhoz, hogy a* 
uj kör mielőbb testet fog ölteni, mit tekintve 
a reá várakozó hivatást, őszinte lélekkel kí
vánunk is.
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Hoy* I/iszld (ilmentéae. A lucskii pap- 
,•61, a lucskii adminisztrátorról szól ismét az 
ének, akinek izgága hire már néhányszor 
bejárta az összes magyar lapokat, s akinek 
Eucskiról való áthelyezése a folyton izgatott 
községbeliek közt valóságos forradalmat oko
zott. A tisztelendő urat a rózsahegyi Ügyész
ség kétrendbeli izgatás miatt perbe fogta, 
mely perben a múlt hó 29-én tartatott meg 
a végfárgyalás. Tekinteltel azonban arra, 
hogy a vád kellő számú tanuk hiányában 
beigazolható nem volt, a törvényszék felmentő 
ítéletet hozott, amit azonban a királyi ügyész 
megfelebbezett. Lucskin, hová időközben 
más adminisztrátort neveztetett ki, a folyton 
ébren tartott izgatás következtében valóságos 
ázsiai állapotok uralkodnak. A nép nem akarja 
elismerni az uj adminisztrátort papjául, s vele 
nem kereszteket, s halottait is maga temeti 
el. A gyalázatos izgatásnak úgy látszik nem 
akar vége szakadni!

öngyilkos kasznár. Frlicska Ignác 46 
éves divéki lakos, Kohn Jakab bérlő kasz- 
nárja, a folyó hó 28-án délután öt óra tájban 
az uradalmi magtár padlásán felakasztotta 
magá*. Midőn a cselédség rátalált, már tel
jesen élettelon volt. A helyszinén megindított 
nyomozás megállapította, hogy a szerencsét
len ember pillanatnyi elmezavarában követte 
el rettenetes tettét. Frlicska már évek óta 
szenvedőit ideges főfájásban és szívbajban s 
úgy látszik folyton fokozódó betegsége ker
gette a halálba.

Halálos elgázolás. Rettonetes jelenetnek 
voltak tanúi mindazok, akik Ruttkára a 
múlt hó 29-én, a Kassa felöl érkező délutáni 
személyvonatra várakoztak. A még teljes 
gyorsasággal száguldó személyvonat mozdonya, 
■egy emberi alakot tolt maga előtt, hozzá 
verve fejét a felnyúló váltórudakhoz, törve, 
zúzva, marcangolva a tetemet, miglen né
hány lépésre az állomás előtt, a már élettelen 
testet kidobta a vágányok közé. A szeren- 
esétlen embert Kroch Józsefnek hívják, vil
lamos szerelője a budapesti Vulkán gépgyár
nak. Csak néhány nap elölt érkezett Ruttkára, 
hol a kassa-oderbergi vasút uj villamos beren
dezésén dolgozott. A szerencsétlenség napján, 
munkájával teljesen elkészülve, haza akart 
utazni családjához a délutáni gyorsvonattal. 
Midőn az átjáróhoz ért, ahelyett, hogy a 
vágányok felett elfutó hídon ment volna 
keresztül, meg akarván rövidíteni útját, a 
vasúti testen akart áthaladni. Egy kicsit 
nagyot halló lévén, nem vette észre a kassa 
felöl érkező vonat dübörgését, s midőn a 
mozdonyvezető rátütyült, a szerencsétlen 
ahelyett, hogy szabad vágányok közé ugrót 
volna, épen a gyorsan robogó mozdony elé 
ugrott, meíy elkapta, s maga előtt cipelte 
majdnem száz lépésre. Természetes teljesen 
összeroncsolva. A segítségére siető orvos 
már csak a halált konstatálhatta. A szeren
csétlenség ügyében megejtett vizsgálatot, 
dr. Láng Ernő járásbiró vezette. Kroch öz
vegyet és két kis árvát hagyott maga után. 
Az elgázolt ember özvegyét nyomban értesí
tették a szerencsétlenségről, ki Budapestről 
másnap Ruttkára érkezett.

Elvétre még találkozunk a/zal az ósd- 
felfogással, hogy a gyógyszernek, hogy hatá
sos legyen, okvetlen nagyon rossz ízűnek kell 
lennie. Ma más nézet uralkodik már és igy 
például a „ Scott-féle Emulsió* oly csukamáj
olaj összetételű, mely kellemes izü, könnyen 
emészthető és a gyermekeknek, a gyenge 
embereknek valóságos áldás. A r Scott-féle 
Emulsió“ minden gyógyszertárban kapható.

Mulatságok. A znióváraljai tanítóképző 
intézet önképzőköre a folyó hó 9-én, az in
tézet zenetermében, saját, alapja javára, hang
versennyel egybekötött táncmulatságot rendez. 
A hangversenyt követő táncmulatság a „Ma
gyar olvasókör* helyiségeiben tartatik meg. 
Belépő dij személyenkint 2 korona, család
jegy 3 korona. ‘Kezdete este 8 órakor. A 
vidéki vendégek elszállásolásáról a rendezőség 
gondoskodik. — A körmöcbányai m. kir. 
állami főreáliskola, alumneuma javára, a 
folyó hó 9-én a „Szarvas* vendéglő nagy
termében hangversenyt és íáncestélyt rendez. 
A hangverseny kezdete 7 és fél órakor. 
Belépő jegy személyenként 2 korona, család- 
jegy 4 korona. Felülfizetéseket köszönettel 
vesz a rendezőség s az intézet értesítőjében 
nyugtázza. — A Turócszentmártoni Állami 
Felső Kereskedelmi Iskola Ifjúsága 1907. 
évi február hó 3-án, az intézet tornacsarno
kában, az Ifjúsági Segítő {Egyesület javára 
táncmulatságot rendez. Kezdete este fél 9 
órakor. Belépő jegyek árai: Szeinélyjegy 2 
korona, családjegy 5 korona,

A pusztító betegségek elleni harcban a 
világ legkiválóbb orvosai egyesülnek. E 
betegségek sorában az első helyet az Epi
lepszia (nyavalyatörés) foglalja el. E 
bajban szenvedőknek vigaszul szolgálhat azon 
értesülésünk, mely szerint egy magyar orvos 
e betegség ellen uj és hatékony gyógyító 
módszert alkalmaz, amelyért már a külföld 
is méltó elismerésben részesítette. Ez orvos 
Dr. Szabó Sándor Budapest, V. Alkotmány 
u. 5 ; Jki készséggel nyújt felvilágosítást 
mindazoknak, kik gyógyító módszere segé
lyével o súlyos bajtól szabadulni óhajtanak.

Talált bolttest. Genda György ruítkai 
éjjeli őr hivatalos kötelességének teljesítése 
közben, egy asszonyi alakot pillantott meg 
egy alsóruttkai ház kapuja előtt. Genda köl- 
tögetni kezdte a szerencsétlen nőt, de hiába 
volt minden erőlködése. Sebtiben elszaladt 
hát a csendőrlaktanyába, s bejelentette az 
esetet. A kiküldött járőr, Genda segítségével 
hecipelte az asszonyt egy ruttkai lakos há
zába s gyorsan orvosért küldtek. A helyszí
nére érkezett orvos konstatálta, hogy a sze
rencsétlen asszony megfagyott. A csendörség 
megállapította, hogy a megfagyott asszony 
Bella Verona trencséni illetőségű koldusnő, 
s megái lapította azt is, hogy ittas állapotban 
került a ház elé, hol a csikorgó hidegben 
megfagyott.

Közgyűlés. Liptószentmiklósról írja tudó
sítónk : A helybeli izr. hitközség január 
27-én tarlá Stark Annin elnökloto mellett 
rendes évi közgyülésétj Az évi jelentés sze- 
az összes bevétel 30.017 kor. 01 fi 11., a ki
adás 29.943 kor. 48 fill. volt. A felmentvény 
megadása után a választást ejtették meg.

Egyhangúlag megválasztották elnökké Stark 
Ármint, alelnökké Singer József dr.-t, pénz- < 
tárossá Donner Adolf lett. Választmányi 
tagokká meg lettek választva : Racher Ármin, 
Janovitz Mór, Kohn József, Kürz Mór, Lef- 
kovits Salamon dr., Pevny Fülöp, Rotschild 
Gyula (Okolicsno), Stein Miksa dr., Strausz 
Adolf, Stein Mór (Benedekfalu), Schwarz 
Jakab (Párisháza), Wolff Mór.

Mese az Írógépről. Ezúttal nem a kiváló 
iró Szomaházi István müvéről akarunk Írni, 
hanem el akarjuk mondani olvasóinknak, hogy 
legújabban Amerikában egy oly Írógép került 
forgalomba, melynek szerkezete oly csodás, 
hogy valóban mesébe illő. Ezen Írógépet 
Hammond, a világhírű amerikai mérnök találta 
lel és legnagyobb előnye kétségtelenül abban 
rejlik, hogy egy és ugyanazon Írógép a világ 
minden nyelvére használható, legyen ax 
magyar, német, szerb, angol, kina, japán, 
török vagy héber. Ezen az Írógép technika 
terén eddig megoldatlan próblémát Hammond 
ügy oldotta meg, hogy Írógépein az összes 
90 botü egy géprészt képez, mindössze 10 
gramm súlyú és egy másodperc alatt a gépbe 
betehefő vagy kivehető. Hammond New- 
Yorkban óriási gyárat építtetett es úgy érte
sülünk, hogy immár Magyarországon is 
létesített, fióktelepet, melynek vezetői Faragó 
Testvérek Budapest, V., Arany János-utca 8. 
szára. Ezen Hammond Írógépek legújabb 
példányai nevezett cégnél megtekinthetők.

Hölgyek és uraknak tudniok kell, hogy a 
gyerinek-kenöcs, Babimira-krém az izzadság, 
vagy nedvesség által feldörzsölt, felpattant 
bőrt gyorsan gyógyítja, bőr- és fejkiüléseket 
hamar eltávolít. Hintőpor (stupp) helyett most 
mindenütt azt használják. Doboza 60 üli. 
minden gyógyszertárban és drogériában.

KÖZGAZDASÁG.
Kiskereskedés.

(Steiner Samu felolvasása a Magántisztviselők és 
keresk. alkalmazottak egyesületében.)

A cseregazdasági szervezetekben a javak
nak a termelőktől a fogyasztókhoz való jut
tatása : külön gazdasági tevékenység, a
kereskedelemé. A termelő és gyáros, külö
nösen ha nagyban termel, nem foglalkozhatik 
tormelvényeinek a fogyasztóhoz juttatásával, 
mert egész tevékenységét kénytelen a terme
lésnek szentelni.

A termelők kereskedelmi tovékenységo 
termésük értékesítésében merül ki, amennyi
ben azokat hivatásos kereskedőknek adják 
el. akik aztán akár közvetlenül, akár további 
közvetítő elemek igénybevételével a fogyasz
tókhoz juttatják. A közvetlenül a fogyasztóknak 
árusító kereskedőnek kiskeroskedő vagy 
detailkereskedő a neve, A kiskereskedelem 
föjollemvonása a fogyaszlókkal való közvetlen 
érintkezés. A kiskereskedők egyes üzletei 
kis Összegükről szólanak, mert a fogyasztók 
napi szükségleteinek kielégítését célozzák és 
évi forgalmuk is rendosen mérsékelt, ámbár 
vannak dolailkorcskedések, melyeknek for
galma fölér sok nagykereskedésével. A kis-

E red eti zárai la r a s m iin o , E s le r iá z H o g n a r ,  e r e d e t i B en ed ik tin e r
— kapható STEINER SAMU-nál Turócszentmártonban. ■
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és nagykereskedelem közötti külömbség 
fíikepen az alkalmazóit töke és munka nagy
ságénak arányában rejlik. A nagykereskedel
met a befektetett tökének magassága mellett 
az alkalmazott csekély munka jellemzi, mig 
a  kiskereskedelem terén a befektetett töke 
csekély, a naponta végeztetni szokott munka 
pedig aránylag igen nagy.

A történelmi fejlődés során a kiskereske
delem igen későn jelentkezik s ezt a kül
kereskedelem megelőzte.

Az egyes népeknél az életmód azonos 
volta nem is adott módot oly munkamegosz
tásra, hogy egyesek kizárólag kereskedelem
mel foglalkozhattak volna. Minden 'család 
maga állitotía elő az életfentariására szüksé
geseket. Csak későbben áll be azon idő, 
hogy a különböző népek a termelésükben és 
szükségleteikben mutatkozó külömbségeket 
csere utján egyenlítették ki. A munkameg
osztás fejlődésével a belkereskedelem is 
megbonosul, mindinkább specializálódik és 
végül mint detailkereskedelem száz meg száz 
féle alakban jelentkezik.

Amennyiben minden gazdasági tevékeny
séget a fogyasztás szempontjából tekintünk: 
minden oly tevékenységet, mely bizonyos 
anyagot a fogyasztásra alkalmassá, illetve 
alkalmasabbá tesz, közgazdaságilag produk
ciónak mondunk. A kereskedő tevékenysége, 
mely a termelők tevékenységét mintegy ki
egészíti, végzi be tulajdonképen a fogyasz
tásra szánt árucikknek befejezését. Tevékeny
ségüktől tehát a produktivitás tulajdonságát 
elvitatni nem szabad.

A kiskereskedelem közgazdasági hasznos
sága főleg abban rejlik, hogy a fogyasztóknak 
kényelmére raktáron tartja az igényeiknek 
megfelelő árukat s igy láncszeme lévén annak 
a közvetítési processzusnak, mely a termelőt 
a fogyasztóval egybekapcsolja, egyrészt a 
termelőknek megtakarítja a fogyasztókkal 
való érintkezésének munkáját, másrészt a 
fogyasztóknak fölöslegessé teszi a nélküle 
bizonyosan szükségesnek mutatkozó készlet 
iartogatásban rejlő lökeheverést.

A kiskereskedelem tökével, idővel és ! 
hitellel szolgálja a fogyasztókat. Kényelmet 
és választékát biztosit, uj meg uj cikkekkel 
ismerteti meg a fogyasztókat és igy irányítja 
meg gyarapítja a fogyasztást. De viszont a 
fogyasztók a kiskereskedelem utján jelölik ki 
a termelésnek azt az utat, melyet ennek 
követnie kell, hogy a tömeg igényeihez 
mérten működjék is. így jut a kereskedelem 
ahhoz a kiváló szerephez, melyet a közgazda
ság szervezése és kormányzása terén visz.

Mint minden pályán, itt is tultengés 
észlelhető s ennek egyik fontos okát maguk
ban a kiskereskedőkben kell keresni. A kis
kereskedelem megsujtásához gazdasági és jogi 
elöföltétel olyan kevés, hogy erre a foglalko
zásra olyanok is adják magukat, kik más 
pályán hajótörést szenvedtek, l'edig a gyakor
lat mutatja, hogy ezen pálya folytatásához 
szakértelem, megfeszített szorgalom és munka 
kell s az ilyen tulajdonságokban való hiány 
számoz ekszisztenciát tett már tönkre.

Azt Önök is tudják, t. Uraim, hogy nem 
mindenki van ilyen jó véleménnyel a kis
kereskedelemről s szükségesnek tartom ezeket 
is megvilágítani.

A kiskereskedelmi tevékenység produktív 
Tollát a múltban s most is kétségbevonták 
egyesek. Hiába állapították meg ankétek,

líogy a kiskereskedelem haszna tömegáruknál 
sokszor oly parányi, hogy az áruk árát alig 
emeli s hogy a kiskereskedő esek meg
feszített munkásság, éber körültekintés és 
figyelmes kiszolgálás utján biztosíthatják 
létfentartásukat, gyakran hangzik el azon 
panasz, hogy tulnagy haszonnal dolgoznak s 
9/io részük henyél s hogy a kiskereskedelem
nél nem állanak egymással szemben egyenlő 
gazdasági erők a fogyasztó mindig a gyöngébb. 
Csakhogy a kiskereskedelem árnyoldalai csak 
akkor mutatkoznak, ha igen csekély a ver
seny, vagy ha a kereskedők száma egy 
helyen túlságosan fölszaporodott. A verseny 
hiánya azonban nemcsak a kiskereskedelem
nél, hanem minden téren okoz visszaéléseket. 
A kiskereskedők tulszaporasága a versenyt 
megszünteti, mert a forgalom széiforgácsolód- 
ván, a kereskedő képtelen léllentartási érdek 
miatt a hasznot a rendes színvonal alá 
nyomni.

A kiskereskedelem ellenes mozgalmak 
két csoportra oszthatók.

Ügyfélül állanak azok, amelyek a kis
kereskedelem áremelő hatására, állítólagos 
áruhamisilásaira, hamis áru jelzésére utalva, 
(helytelen általánosítás) azt ajánlják a vásárló 
közönségnek, hogy szükségleteik beszerzése 
céljából szövetkezetekké alakuljanak, ami 
által megtakarítják fogyasztási cikkeiknél 
a kiskereskedőnek jutó magas hasznot s az 
áru valódiságában meghízhatnak.

Másfelől szemben áll a kiskereskedelem
mel a nagytőkének azon mozgalma, mely 
mindennemű áruknak egy üzletben való köz- 
pontosításával, nagy forgalom elérésére való 
törekvésével és nehány csábifóan olcsó cikk 
erőszakos hirdetésével, továbbá készpénzen 
vásárolt nagy tömegű készletének olcsó 
beszerzésével, egyszóval a nagytőke minden 
előnyének felhasználásával nagy áruházakat 
létesítenek. Ilyen például nálunk a párisi 

nagy áruház.
Mint, az ipartercn a nagyüzem, technikai 

fejlettségénél, a rendelkezésére álló nagy 
töke óiiási előnyeinél fogva lassankint tönkre 
tette a kisipart, úgy a kereskedelem terén a 
nagy áruházak lassankint háttérbe szorítják
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a kiskereskedelmet. A nagyüzem formája itt 
is tért, nyer. Gyakran maguk a gyárak lép
nek közvetlen összeköttetésbe a fogyasztókkal 
amennyiben vagy boltot nyitnak vagy postán 
küldenek szét kinek-kinek egyéni ízlése és 
árjegyzék szerint rendelt cikkeket,

Mindezek a mozgalmak és fejlődési jelen
ségek válságba sodorják a kiskereskedelmet.

Amily keserves volt az ipar terén a kis
üzemből való átmenet a nagy iparra, épp olyan 
lesz a kiskereskedők nagy tömegére a köz
vetítő kereskedelem terén is. Az kétséget 
nem szenved, hogy nagyban és egészben a 
nagyüzemé a jövő a distributiv kereskedelem 
terén is. Csak az a kérdés, vájjon milyen 
határokig terjedhet a nagyüzem és hol kez
dődik az a terület, amely a jövőben is a 
kiskereskedelem tevékenysége marad, ahová 
a nagyüzem legföljebb átalakitólag, de rombo- 
lólag nem hatolhat, el.

Sem a nagy áruházak, sem a fogyasztási 
szövetkezelek nem képesek végtelen kiterje
désre. A nagy áruházak csak nagy fogyasz
tási centrumokban keletkezhetnek és állhatnak 
fenn, mert ezeknek csak a nagy forgalom az 
elemük, a fogyasztási szövetkezetek sem 
nyithatnak sok fiókot, mert külömben sem 
nem jövedelmezők, sem olcsóbban nem 
árusíthatnak, mi a kiskereskedelemmel szembe 
egyedüli jogcíme.

A távolság, különösen a súlyos és nagy 
cikkek tekintetében jelentékeny befolyással 
bir a bevásárlás terén és továbbra is mono
póliumszerű helyzetet teremt, a fogyasztók 
közelében levő detailisták számára.

Ezen körülményeket tekintetbe véve,, 
állíthatjuk, hogy a kiskereskedelemnek 
továbbra is tág tere marad s hogy a centra 
lizáció a végletekig nem mehet. Csak az az 
egy bizonyos, hogy a nagyüzemben folytatott 
kiskereskedelem sok kis ekszisztenciát fog 
fölöslegessé tenni s a kereskedelmi alkal
mazottak nagyon el fognak proletárosodni, mert 
túlnyomó része az önállósítás reményétől 
foszíatik meg.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

BESZVENYTÁB SAS A G.~

Közgyűlési meghívó.
A Túróci Hitelbank Részvénytársaság t. c. részvényesei az 1907. év február 
24-én délelőtt 10 órakor Turócszentmártonban, a bank helyiségeiben tartandó

e lső  re n d e s  M z g y iilé s re
meghivatnak.

Tárgysorozat:
1- Az igazgatóság üzleti jelentése.
2. Az 1906. évi zárszámadások beterjesztése és a tiszta nyereség megállapítása.
3. A felügyelő bizottság jelentése.
4. Határozathozatal a tiszta nyereség hováforditása iránt és a felmentvény megadása 

az igazgatóság és a felügyelő bizottság részére.
5. Az alapszabályok 4., 5., 10., 53. és 56. cikkeinek módosítása.
6. A felügyelő bizoltság választása és tiszteletdijának megállapitása.
A közgyűlésen minden részvény egy szavazatra jogosit. Azon részvényesek, kik szava- 

zati jogukkal élni kívánnak, kötelesek le nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket három 
nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál Turócszentmártonban, vagy a Magyar 
Allalanos Hitelbank pénztáránál Budapesten elismervény ellenében letenni. Ezen elismer
vény egyúttal a közgyűlésre való belépő igazolványul szolgál.

A mérleg és a felügyelő bizottság jelentése 1907. évi február hó 15-től kezdve a 
t. c. részvényesek által az intézet helyiségeiben megtekinthető.

fiz igazgatóság.
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Figyelmébe ajánlom a n. á. hözönségneh

i i á i i é r i i i k i  irodámat
T u róczszen tm ártonban .

Elvállalok föld-, erdő- és ha tártagositás i m érése
ket, té rképra jzo lást, ÉPÍTKEZÉS-, alagcsövezés-, 
csatornázás-, m ezőgazdasági és ipari gépberen
dezések-, vizi erőm üvek és villanytelepek-, acze- 
tylén- és villanyvilágitásról tervek és költség- 
vetés elkészítésé t vagy felülvizsgálását, ta lá l

mányok szabadalm azta tását.

—  Levelezés : m agyar, ném et és tó t nyelven. —  

Hivatalos ó r á k : kedden és csütörtökön 
délelő tt 9-től 12-ig és délután 3-tól 5-ig.

Ifj. Buócz Károly mémökpé—

EGY VILÁG-CSODA!
Ingyen s bérmentve házhoz kap mindenki 
egy valódi svájci Roskopf patent Remontoir- 
zsebórát, 36 óráig járót, 3 évi írásbeli gyári 
jótállásnál, aranyozott páncéllánccal, aki 1 
príma nikkel Íróeszközt, 1 ang. 5 részit 
zsebkést, 1 remek, értékes cigaretta- és szi
varszipkát a legfinomabb borostyánkőből, 
I úri selyemnyakkendőt, 1 időjelző baro
métert és még egy doboz 144 drb. valódi 
acél irótollat, 100 drb, legszebb képes világ- 
posta-lev.-lapot csak frt 2.50-ért megrendel.

Szétküldés utánvéttel,

S . U R B A C N ,  Krakaú Nr. 627.
N. B. 2 csomag vételénél még egy angol 
borotva is ingyen hozzácsomagoltatik. Meg 
nem felelőért a pénzt akadálytalanul vissza

Fővárosi fiatal
izraelita ügyvéd, 2 éves jóforgalmu irodával 
nősülni óhajt. Ajánlatok „B oldogság" jelige 
alatt az „Általános Tudósitó" hirdetési osz
tálya Budapest, VII., Erzsébet-körut 41. sz. 

alá kéretnek küldeni.

Hegnivó.

A m ó d  Gazdasási T a lM p in z iá r  

AészVcttytársaság ZnióVáralján
1907. évi február 17-én d. u. 2 óra
kor az intézet helyiségében tartja

91. rendes évi közgyűlését,
melyre a t. c. részvényesek tiszte
lettel meghivatnak. —

Napireod:
1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági je

lentés és az 1906. évi zárszámadások bemu
tatása.

2. Határozathozatal a tiszta nyereség fel
osztása iránt.

3. Az igazgatóság, felügyelöbizottság és 
biráló bizottság választása 3 évre.

4. Indítványok.
Hz igazgatóság.

Ób jajl

€ • 1

jm

í i W

| Megfojt ez az átkozott 
köhögés!

Köhögés, rekedtség, és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásúak

I

az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. 
Doboza 1 korona és 2 korona. 
—  Próbadoboz 50 fillér. —
* Fő- és szétküldési rak tár:

„NÁDOR11 gyógyszertár, Budapest
------ VI., Váczi-körut 17.-------

Kapható Turócszentmártonban
T o p e r c z e r  S á n d o r

gyógyszertárában.

Elj>01

EGCER mellpasztilla 
hamar meggyógyított I

T É L I  M E N E T R E N D
A magyar királyi államvasntakon :
(Érvényes 1906. évi október hó 1-tííl kezdve.)

Budapest—Turócszentmárton: Turócszentmárton—Budapest:

Gyv. ind, délután 3-30, érk. este 10-21 Gyv. ind. reggel 6-08, érk. délután 12-40
.Szv. „ délelőtt 9-35, „ 7-52 Szv. M M 8-42, * este 7-00
Gyv. * reggel 7-10, „ délután 1-38 Gyv. * délután 2-54, ti 9-10
Vv. „ éjjel 1M 0, * délelőtt 11-41 Vv. H ti 4-57, fi reggel 5-20
Szv. „ délután 5-35, * reggel 4-18 Szv. „ esto 11-35, ti délelőtt 9-45
Vv. Jánoshegyrői ind. reg. 5-07, é. reg 7-46 Turócsztmártonból i. d. u. 12.06, é. d. u. 3-27

Turócszentmárton—Ruttka: Ruttka—Turócszentmárton:

Gyv. ind. délután 1-39, érk. délután 1-47 Gyv. ind. délután 2-45, érk. délután 2-53
Szv. „ este 7 "54, „ este 8-03 Szv. „ reggel 8-30, * reggel 8-40
Gyv. * * 10-22, „ 10-30 Gyv. * ti 5-59, ti ti 6-07
Szv. „ reggol 4-20, „ reggel 4-30 Szv. „ este 11-22, rt este 11-33
Vv. „ „ 7-47, 8-06 Vv. „ délután 4-45, délután 4-56
Vv. „ délelőtt 11-42, „ délelőtt 11-53 Vv. „ délelőtt 11-16, » - 1206

Budapest ny. p. u.—Zsolna : Zsolna--Budapest ny. p u.:

Gyv. ind. reggel 7-20, érk. délután 1-33 Gyv. ind. éjjel 3-46, érk. reggel 9-25
Szv. „ „ 9-20, „ este 8-30 Szv. » reggel 7-11, ti este 5'55
Gyv. „ este 6-55, „ éjjel 12-24 Gyv. „ délután 3-14, ti n 9-15
Szv. „ „ 10-30, „ reggel 7-20 Szv. * este 9-45, H reggel 6 3 5

A os. és klr. szab. Kassa-Oderbergl vasutakon:

Kassa—Ruttka: Ruttka—Kassa.

Szv. ind. 
Szv. * 
Gyv. * 
Szv. * 
Szv. -

Szv. ind. 
Szv.
Szv.
Gyv.
Szv.
Szv.

reggel 5-45, érk. délután 12-14 Szv. ind. reggel 4-56, érk. délelőtt 11-55
7-45, ti ti 2-11 Szv. * „ 8-35, » délután 4-40

délután 12-35, n ti 5-35 Gyv. „ délután 12-20, T> ti 4-55
12-43, „ este 8-13 Szv. „ „ 2.30, ti este 8-47
3-48, 10-52 Szv. „ „ 4.22, ti éjjel 11-35

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka:

reggel 6-30, érk. reggel 6-58 Szv. ind. reggel 4-20, érk. reggel 4-46
délután 12-36, „ délután 1-05 Szv. „ „ 7-40, „ délelőtt 8-10

2-21, 2-46 Gyv. „ délelőtt 11-54, n délután 12-lb
* 5-42, „ este 604 Szv. „ délután 1-55, ti 2-20

este 8-33, n 900 Szv. „ * 3-34, n „ 4-02
éjjel 11-08, » éjjel 11-35 Szv. „ este 9-20, ” este 9-50

Közvetlen vonatösszeköttetés

Berlin—Budapest között, Ruttkán át.

Naponta 4.39 indu Berlin érkezik 11.22
„ ÍO.OS Breslau „ 5.66

1.12 Oderberg „ 2.67
5,59 „ Ruttka „ 10.30

n 12.40 érk. Budapest k. p. u. indul 3.30

Közvetlen gyorsvonatl összeköttetés

magyar királyi államvasutak és az azon utón tulfekvö csatlakozó vasutak alant megnevezett főállomásai között

[.10 3.30 i. Budapest k. p. u. é. 12.40 9.lo 
1-47 10.30 é. Ruttka i. 5.59 2.45
_  5.56 „ Breslau „ 10.05 5.06
_ 1L22„ Boriin (Fridrstr.) „ 4-39 11.31

7.20 0.55 i. Budapest ny. p. u. é. 9.25 9.j<*
1.33 12.^[ é. Zsolna i. 3.46 3.14

10.35 5.56 n Breslau * 10.05 6.10
5.26 11.22 „ Berlin (Fridrsti.) „ 4.39 11.31,
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FARSANGI CIKKEK!
Álarcok dús uálas2téka. 

Jelm ezek megrendelésre!

IjMos^czi pcrencn^
HönyV- és papirlicml(cdésében Turécszentmártcn.

m m

A *  PontoeeAg | 
*40 . •  LalklUmoreteeiig 1

s » J a t  e r t lö U é b e n  #  W .3 6. F  BTJi 'VAT W] W <& © h lp « le t ó e l  Iro d á é in  
h l r r t e s s e n  k l a n r ó l a g  A LA ttliK *' ffi fü P  £ . . ! ■ £  1  Í . J 8 . - A  S i l d  «*>«,*. t , E r z . é b « i - l

á-ltat 
ö r u t  1 1 .

200 waytú.’ ~  1 
kizáróiogoi bápvltelotr i <Je’ |

római vértisztitó  
szörp

páratlan azar minden bőrbajn 
b u ja k ó r n á k  Vérbőségben s z e n 
vedőknek n é lk ü l ö z h e t e t l e n ,  

vérjavltó és vértieztitó 
Nagy üveg 3  k o r .  3 üveget 

9 k or. utánvéttel kü ld :

REQUINY ATTILA  flyóflyMerósz
Budapest, VII., KUI>6 Kerepesi ut 24 

A híres RÁKÓCZI 6Y0M0RKESERÜ
^  •gyediUl káultóje

eki-9 p ro s p e k tu s  Ini

LENVÁSZON 
D A M A S T

áruk csak akkor valódiak,

tc Hl z ip s t^

haezeD védjegygyei vannak ellátva.

1 R  '
J  B  i j j j m m

1 h * 1 R j j  1 ^  S H  I
L L J L J Ü U L l ,  d & J .

E n M l

elismert legolcsóbb, legszolidabb I
F É R F I -  é s  G Y E R M E K - r u h a  á r u h á z a
Budapest, IV., Központi Városház. (Károly-körut). jj

^gyógyítására a leghatásosabb készítmény a K R IE G N E R -fé le

TOKAJI CHINA-VASBOR.
Rendkívül kellemes ízű, erősít, tisztítja a v é rt 

^Kis üveg ára 8 20 kor. Nagy üveg 6 kor. Kapható gyógytárakban.^1 
.Poslán küldi KORON A-GYÓGY SZERT AB Budapest, K ilrln -té r.

aündenklnek, aki köhög, rekedt, 
eératlon szolgálatot te u  a

^*«áo a  leg job b  é r á k a t  "
u  lagazeUOabááa togáhrato*aááéka»«reJtet,afykáezfáazárt,

4  R É S Z L E T F I Z E T É S R E ,

elad áa tag nagyok* L__
B R A U S W E T T E R J Á N O S

W ». 8 Z B G E D B H .
,  Arjagyzék 2000 képpel lagyaa is MtimmJI.

májfolt, pattan ta , miteizer, ráncaok 
eltűnnek aa arcxiól a  valédi **

angol

^Melyik vendéglőben étkezik Budapesten?

( S C h U L L E R  F E R E N C Z
^  újonnan berendezett elsőrangú éttermeiben 

B u d a p e s t ,  V L ,  A n d r ó s s y - u t  3 1

: ott jó magyar konyha, valódi tiszta borok
pontos kiszolgálás van

ársfamézszörp
MlntaUveget 8 koronáért küld «

APOSTOL-GYÓGYSZERTÁR
BUDAPEST, JÓZ8EF-K0RUT 64.

t ao U.
*5K |f j  Ovejc A ra  2 k o r o m  

lA D g o r k a N ia p p a n  1 K , p ú d e r

d tarhely'r BALA SSA  KORNÉL Bpaô Andrásny-ut

M é r je n  m indenk i p r o e p e k t n s t !

SZERENCSÉJE

mNflGYi n  VÁSÁROLJONchk 
^ s^ K IS S -E ly  
SZERENCSE-SORSJEGYET 
KISS KflROLYfsTflRSfl
BUDAPEST KOSSUTH l.ll.U .

Kizárólag** elárusítók

ÉAJZACJÓ TESTVÉREK
Budapest V., Arany János-n. 8. aWa a iái naz é

b a b y m i r a - c r é m 1
l e g jo b b  s z e r  k lO téuk , ÓIt z i, ráncok, 
fe ldO rud lt <i klpáU olt b í r  n d g jitá m irí .

Egy ed üli kézzild:

p - a j l ’  B R O D J O V I H  H .  gyógysz. Z Á G R Á B ^
IF^ VT 3 óoboz kra bérm 8  K 8 0  f„ IQ dobo; S K 8 0  f.1

A DREZDAI I0 T 0 B B T Á B
réarvénytársaság

•féle részv. társaság
megóvó- Intézete
az első és legnagyobb.

B udapest, Ó -utcza 42. 44 isa- 1/4 » lllld  részvény- 
iát Fáz), 4S, 46, és U j-utcn 43. “

K atzer szörm eárúi az  eg ész  v ilágon ei trannaK 
terjed v e  éa elsó ranguak .

M Z s o r n a ” -féle * '

’KEFELEJTS TŰT?
n y a k k e n d ő ,

kitűnő

m agyar I p a r i

b e n z in - ,  f á z - ,  a z lv ó g á z -m o to ra l  óa 
benz in  lokom obiljai ezakkörikben ólig- 
mert legjobbak az öaazee gyártmányok között.

u A - .  GELLERT IGNÁC és Tsa '
Bndapeit, TL, T.Hi kórat 41.

'  PtOipekluz irigyrin

- I

t ó j á t e á r g á j a  h e ly e t t  
használandó a tOtéa é t  rözóenél.

« a o t  m e g t a k a r í t á s .
Kapható minden fOazarOdntDon 

*  e» tfrogerliban Készíti:

STROBENTZ TESTVÉREK. R,l.
' '• í r é tu t j  gyára, BU0APE8T g p  5 Sj. iii4>(iillő|ielr az"flgezee |u 
_______________________ Lis.__________—  JsiL-AJdl

Szállodás : Simon Pál ^
B udoposf, V I.,V áe*l-körut 2A » •

3 100 ernha 220 K-tól följebb, ki*-; i.caM- 
“ nal és villanyvilágítással efY1111 ’’ ,r'- ' - - ' ■ • .......  Villamos vasuüályaudvarok c*

Tti ia mrnmm

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Tuióczszentmárton, 1907.
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