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Milyen eszközökkel küzdenek 
a nárcűnlsták?

Valemely igazságért folytatott 
küzdelemnek az elvek sul^ a és az azok 
érdekében fölhasznált eszközök tiszta
sága adja meg az erkölcsi alapot. Ezek a 
föltételek jellemeznek is minden 
törekvést; ha jelen vannak, azt jogo
sulttá is teszik, ellenben pedig disz
kvalifikálják oda, ahol a piszkos 
manipulációk tere kezdődik. Ha az 
eszme igaz, jó, úgy annak erkölcsi 
súlya van olyan nemesitő hatással 
követőire, hogy annak érdekében 
ezek olyan fegyverekhez nyúlnak, 
amelyek az elveknek minden tekin
tetben csak becsületére válnak. De 
ahol aljas eszközök fölhasználásával 
találkozunk, ott biztosra vehetjük, 
hogy az a cél, mit ezek szolgálni 
akarnak, csak még piszkosabb, még 
aljasabb lehet. És mig az elvek tiszta 
harca még az ellenfélben is tiszteletet 
gerjeszt, addig a jogos kellékeket 
nélkülöző, harcnak nem is minősíthető 
alattomos orvtámadás még keveset 
érdemelt meg akkor, amikor undorral 
fordulnak el tőle.

Evvel az érzéssel kisértük akörnyé- 
künkön legutóbb lefolyt egyes ese
ményeket. Amennyi piszkot, sarat a 
köznapi élet hullámai itten fölvetettek, 
nagyon elég volt arra, hogy teljes 
megbotránkozásunk mellett legmé
lyebb undorunkat is kihívja. Amilyen 
oesmány jelenségeket kerített felül 
az a kavarodás, mely vidékünk egyes 
köreinek fennen hangoztatott nemes 
küzdelmei nyomán támadt, azok már 
csodálkozásunkat hivták ki a romlott
ság ilyen porciója iránt, mely őket 
erre képesítette.

Uraknak!
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Végig tekintve az események során, 
első pillantásra megállapíthatjuk, 
hogy azok célja is, forrása is egy. 
Forrása az az erkölcsi elvadulás, 
mely a národnisták által Űzött, isteni 
és emberi tekiutélyt egyaránt, lerontó 
féktelen izgatás nyomában jár. Célja 
pedig a romokon anarkiát teremteni, 
melyben teljesen szabadjára lehessen 
engedni azt a veszett gyűlöletet, 
melyet minden magyar intézmény 
iránt eltitkolni már ma sem képesek.

Hogy mennyire nem, mutatják a 
következő esetek:

Itt egy ember akadt, aki józan 
eszével átlátott az ámításon, amellyel 
sokáig öt is fogva tartották, kívül 
került tehát a körön s igyekezett 
úgy élni, amint ember szokott: a 
saját esze szerint. Ennek még az a 
bűne is megvolt, hogy birói tisztét 
is meg akarta tartani s evvel szembe 
találta magát a národnisták minden
ható akaratával. Szóval, útban volt. 
S hogy ne legyen, tenni akartak róla. 
Fölbéreltek embert., aki végezzen 
vele. Hogy aztán a dolog nem igy 
sült el, amint remélték, az a megtá
madottlélekjelenlétének és erős kezé
nek köszönhető.

Ugyanitt formális proskribeiót 
kell feltételezni, melyre mindazok 
nevei följegyezvék,akiknek meggyőző
dése nem simul az ellenpárt lelki- 
ismeretlenségéhez, inért egészen terv
szerű akcióra lehet következtetni 
azokból a jelenségekből, amelyek itt 
úgyszólván napirenden vannak. Nem 
legutolsó ezek közül az iskolás sztrájk, 
amely hogy nem sikerült, kárpótolták 
magukat avval, hogy éjjel a tanitó 
lakásának ablakaival kísérleteztek, 
amig revolverlövések el nem riasz
tották őket. _____

B ÉA N G O L

Más helyen egy embert tulajdon 
két fiával félholtra verettek, mert 
történetesen nem oda szavazott, ahová 
az egyik alvezér részéről kirendelve 
volt. És nem mozdult meg a lelki
ismeretűk, egy atyának ilyen meg- 
gyalázását látván. És nem ébredt föl 
megbotránkozásuk sem ezen emberi 
arcot viselő fenevadak munkájával 
szemben. A tett elkövetése iránt 
még csak rosszalásukat sem fejezték 
ki, hanem igenis, vad gyönyörrel szem
lélték azt az undok esetet is, s hogy 
követendő például szolgálhasson azok
nak, akik különben erről tudomással 
nem bírtak volna, szemtelenül dicsérő 
hangon Írták meg újságjaik : Tanul
janak tőlük!

Az a posvány, melyben az ilyen 
és hasonló dolgok nemcsak megterem
hetnek, hanem mesterségesen táplál
ta la k  is, az a levegő, melynek rom
lottságát, mérgező hatását úgyszólván 
napról-napra rohamosan fokozni törek
szenek : már teljesen kívül áll azon 
a körön, amelyben az egézséges er
kölcsű ember jól órezné magát. Azok 
az eszközök pedig, amelyek az er
kölcsöknek ilyen elvállalását okozzák, 
sokat jellemeznek, Jellemzik önma
gukat, jellemzik az elvet, de jellem
zik azokat az embereket is, akik ezek 
öntudatos vagy tudatlan szolgáivá 
lettek.

De jellemeznek még egyebet is. 
Szomorúan kiáltanak ezek az ellen
szerek után, melyekről gondoskodás 
most még csak elvétve történik és 
várva-várják azt az akciót, amely 
gyökeres orvoslást hoz. Ha ez még 
mindig késik, félő, hogy el is késik.

Uraknak!
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P E L V I D E K I  H Í R A D Ó

M orva szem telenkedés. Egy brünni 
távirat arról ad hirt, hogy Morvaországban 
felségfolyamodványt köröznek, amelynek az 
a célja, hogy a rózsahegyi elitéit tót izgatók- 
nak kegyelmet eszközöljenek ki. Ez a híradás 
ily alakban valótlan. Való ellenben az, 
hogy múlt vasárnap Brünnben a műegyetemi 
hallgatók kezdésére népgyillés volt, amelyen 
több képviselő is részt vett. Ezen a nép- 
gyülésen a magyarországi tótok helyzetével 
foglalkoztak; különösen a szociálisták keltek 
ki erősen a magyar kormány ellen, de a 
képviselők is vetekedtek egymással a magyar 
állam szidásában. Végül határozatot hoztak, 
amelyben fölszólították a képviselőket, hogy 
tegyenek lépéseket a magyarországi tótok 
érdekében. Egy másik határozat azt az esz
mét pendítette meg, hogy a magyarországi 
tót egyetemi hallgatóknak adjanak ösztöndíjat 
oly célból, hogy cseh egyetemeteken folytat
hassák tanulmányaikat. Kétségtelen, hogy 
ennek nincs más célja, mint az, hogy az 
illető növendékekből pánszláv izgatókat 
neveljenek.

T ót izgatás . Az a bűnös izgatás, melyet 
Jurigáék a magyar állam nemzeti egysége s 
az ország belső békéje ellen szerveztek, 
serényen folytatódik. Ezt élénken világítja 
meg a nemzetiségi sajtópöröknek ama föl
tűnő szaporodása, mely különösen a pozsonyi 
királyi törvényszék területén észlelhető. Alig 
hangzott el a pozsonyi esküdteknek múlt év 
novemberében a Juriga Nándor ellen izgatás 
miatt hozott marasztaló verdiktje, a pozsonyi 
királyi ügyészség vezetője ismét két tót lapot 
volt kénytelen lefoglaltatni és pedig a 
Námesztón megjelenő „Orava" cimü lapocs
kának ez évi számát, melyben Hlinkáékat 
glorifikáló cikk látott napvilágot. Múlt 
szombaton pedig a Jurigáék által Szakolcán 
kiadott „Ludové Noviny" pénteki számát 
foglalták le, melyben egy Sztricskó Ferdinánd 
nevű népbarát szemérmetlen ravaszsággal 
veti szemére a tót népnek az ő „megmérhe
tetlen nyugalmát”, holott láthatja, „hogy a
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(Folytatás.)

III.

Záthurcsai Záthureczky László őrnagy.
Záthurcsa községben 1751. évben született, 

családi elnevezését hasonnevű községtől kapta, 
hol birtokos volt. A nemzeti őrseregbe igen 
fiatal korában vétette fel magát, hol eleinte 
mint közvitéz, később mint altiszt szolgált, 
1778. évben kitört bajorör öküsödési háború 
alkalmával hadnaggyá neveztetett ki és a 
9. Erdödy-huszárezredhez helyeztetett át. Az 
1788—1789. évi török háborúban már mint 
kapitány harcolt.

Az első francia forradalmi háború időjén 
Záthureczky László kapitányt Olaszországban 
találjuk. Rcttenthetlen állhatatosságának cs a 
helyzethez való tevékeny alkalmazkodásának 
fényes tanujelét 1796. évi augusztus 6-án

magyarok a tótokat nemsokára elnyelik s 
hogy már eddig minden jogukból és szabad
ságukból kimarták, kifosztották/ Egyébiránt 
is, mint levelezőnk irja, a pozsonyi esküd- 
tőknek februárban ismét bő alkalmuk lesz 
ítélni ama bűnös izgatókon, akik a „Ludové 
Noviny" hasábjain szakadatlan szórják rágal
maikat minden ellen, ami magyar. Ezeknek 
főhőseként ezúttal Schvoch Róbert, Juriga 
Nándor zsurnalisztikái jobbkeze és Albinyi 
Nándor, rózsahegyi lakos fog szerepelni, 
kiket a pozsonyi királyi ügyészség nem 
kevesebb, mint ötrendbeli, sajtó utján elkö
vetett izgatás, azonkívül bünföldicsérés és 
alkotmányos intézmények ellen való lázitás 
miatt ültet a vádlottak padjára.

Vármegyei élet.
A közigazgatási bizottság ülése.

A vármegye közigazgatási bizottsága Justh  
Ferenc főispán elnöklése alatt, a folyó hó 12-én 
tartotta rendes havi ülését.

Az ülésen résztvettek : Beniczky Kálmán 
alispán, Beniczky Ákos dr. főjegyző, Lax 
Adolf dr. tiszti főügyész, Keviczky István árva
széki elnök, Csepcsányi Sándor tb. főjegyző, 
Künsztler Károly dr. kir. tanfelügyelő, Borbély 
Kálmán kir. főmérnök, Skultety István dr. 
kir. ügyész. Kaczvinszky Kálmán p. U. igazgató, 
Keviczky Imre közgazdasági előadó, továbbá 
ifj. Justh György, Saager Ferenc, iíj. Bu- 
lyovszky Simon, Csercy Emil, Klimó Vilmos, 
Both Emil, Kosza János és Schultz Lajos 
bizottsági tagok.

A vármegye főispánja megnyitván az ülést, 
elsősorban is szép szavakkal emlékezett meg 
Kaczvinszky Kálmán kir; tahíitísos' pénzUgy- 
igazgató kitüntetéséről. Egy testületre som 
eliet — úgymond — közömbös, hogy tagjai 
közül valakit a legmagasabb kitüntetés ér. 
Annyival inkább nem lehet mi reánk nézve 
közömbös, mert tagjaink sorából oly egyénre 
esett a királyi kegy, kit. ide történt kineve
zése óta méltányosnak és igazságosnak tanul

Dosenzaro-nál, Ocskay tábornok vezérlete 
alatt bizonyította be. Akkor a Záthureczky 
által kiváló ügyességgel vezérelt huszáijai 
.Bisont, az ellenség tábornokát., több főtisztet 
és igen sok legénységet, hadi foglyokul ejtet
ték. Ugyanazon év december havában Záihu- 
reczky portyázásra küldetett ki, hogy az 
ellenség hadállásait szemmel tartsa. Ö rend
kívüli ügyes mozdulataival és meglepetései
vel az ellenséget annyira foglalkoztatta, hogy 
az támadólag fellépni nem mert, aminek 
köszönhető, hogy az osztrák hadsereg 6 héten 
keresztül nem zaklattatott és erőt gyűjthetett. 
A következő év január havában Mantua fel
szabadítása idején Záthureczky Provera osztrák 
altábornagy kadtesténél szolgált, január 8-án 
a hadtest elóvédcsapata Bevilaqua-ig előre
nyomult, ahol ellenségre bukkant. A gyalog
ság és tüzérség az ellenség lovassága által 
szorittatva, hátrálni kezdett: Záthureczky 
kapitány ebben a pillanatban egy félszázad 
magyar huszárai és 40 lengyel uhlánussal a 
Trata folyón már átkelt, halál traeg vető 
elszántsággal fetette magát az ellenségre s 
azt a folyó vizén vissza üztve, sok foglyot 
ejtett, amely vitéz tette eredményezte azt, 
hogy a iuár nagyon szorongatott gyalogsá-

tunk ismerni, ki ezen magas kitüntetésre 
férfias erényeivel méltán rászolgált. Ép ezért 
üdvözlöm őt a közigazgatási bizottság nevé
ben és kívánom, hogy személyes jó tulajdon.
ságait őrizze meg számunkra továbbra is 3 
mi viszont biztosítjuk őt vármegyénk közön
ségének odaadó szimpátiájáról. (Éljenzés.)

Azután Haas Jakab dr. megyei főorvos 
haláláról emlékezett meg kegyeletes szavak
kal s indítványozza, hogy a főorvos elhunyta 
felett érzett részvétének a közigazgatási 
bizottság jegyzőkönyvileg adjon kifejezést, s 
azt juttassa az özvegy tudó nására is. (Helyeslés.)

A főispán uián Kaczvinszky Kálmán 
pénzügyigazgató emelkedett szólásra, meg
köszönte a főispán üdvözlését s biztosította a 
bizottságot, hogy teljes erejéből oda fog 
törekedni, hogy azt a megtisztelő bizalmat, 
melyet a főispán ez imént tolmácsolt — 
továbbra is megtartsa.

A pénzügyigazgató felszólalása után a 
közigazgatási bizottság különböző albizott
ságait választották meg.

A választások befejezése után Beniczky 
Ákos dr. főjegyző bemutatja Alsó- és Felsö- 
turcsek, továbbá Józsefgözfürész telep kérvé
nyét, melyben arra kérik a közigazgatási 
bizottságot, hogy kérje fel a kereskedelem
ügyi m. kir. minisztert, hogy Józsefgözfürész 
megállóhelyen egy várótermet építtessen. A 
közigazgatási bizottság a kérvényt pártolókig 
terjeszti fel.

Bemutatja a kereskedelemügyi miniszter 
leiratát, melyben felhívja a közigazgatási 
bizottság figyelmét az utadómininiuinokiuk 
kétszeres kivetésére. A rendelet miheztartás 
végett kiadatott a körjegyzőknek.

Bemutatja Kuczjdn János, Maczele József, 
Beroczik György"kivételes nösülési engedély 
megadása iránti kérvényét. Miután a kérvé
nyek teljesen fel vannak szerelve s a nösü- 
lés sürgőssége igazoltatott, a kérvények 
pártolólag terjesztetnek fel a honvédeleinügyi 
m. kit. miniszterhez.

A kir. tanfelügyelő jelentéséből kiemeljük 
a következőket: A vallás- és közoktatásügyi

gunk időt nyert uj rondezkedésre. A követ
kező nap Minorba-nál, a maga huszárszáza- 
dával a hétszeresen felülmúló ellenséget 
bámulatra mélló vitézséggel megrohanta s azt 
futásra kényszeritette, az ellenségtől egy 
ágyút elfoglalt és 90 embert foglyul ejtett. 
Ugyanazon év január 14-én Guyeux francia 
tábornok Provera altábornagy hadtestének 
Anghieri-nál az Etsch folyón át való átkelé
sét akarta megakadályozni. Az osztrák had
test balszárnya Banco felől támadtaiott meg ; 
az Alvintzy-gyalogezred egy zászlóalja, egy 
rögtönzött hadoszlop és Laczy-gyalogezred 
egy zászlóalja az ellenség lovassága által 
már szétugrasztatott és a mieink közül sokan, 
úgy az Erdődy-lmszárezred egy csapata 
már majdnem fogságba került; akkor az 
acélizmu Záthureczky László kapitány fel- 
ismerve a veszélyt, mely az egész hadsereg 
vereségével végződhetett volna, anélkül, hogy 
arra parancsot kapott volna, a maga huszár- 
századával elszántan az ellenséget megtá
madta, a franciáknak a lovasság élén lovagi* 
vezérüket sajátkezüleg levágta, a mieinket * 
fogságból kiszabadította és a visszavetett 
ellenséget egész Banco-ig üldözte. Záthuroczkj 
László kapitánynak ezen rendkívüli bátor él



rn. kir. miniszter elhatározta, hogy 1907. évi 
szeptember hé 1-ével Dubovón és Briesztyán 
állami iskolát állít fel. A szervezéssel jaró 
előmunkálatok már folyamatba is tétettek.

Felsőstubnyán az állami óvoda megnyílt 
s a kinevezett óvónő az esküt már le is tette 
s működését nyomban megkezdte.

Az elmúlt hó folyamán meglátogatta a 
kostyáni állami elemi iskolát s úgy az iskola 
felszerelése, mint a tanítás eredménye teljesen 
kielégítő.

A szám bök réti ág. hit.v. ev. iskola látoga
tása alkalmával tapasztalta, hogy a tanterem 
túlzsúfolt, a tanítás eredménye gyenge elég
séges. A necpáli ág. e.v. iskola I., II. osztá
lyában a tanítás eredménye elégséges, a 
magyar olvasás a fiuknál gyenge. Szemléltető 
képeik nincsenek. A felső osztályok tanter
mei túlzsúfoltak, de a tanítás eredménye 
kielégítő. Ugyancsak a necpáli róm. katli. 
iskola látogatása alkalmával tapasztalta, hogy 
a tanítás eredménye gyenge elégséges.

Ezek után a turáni evang. iskola ügyei
ről tesz jelentést, melyet jövő számunkban 
fogunk kimeritően méltatni.

A kir. pénzügy igazgató jelenti, hogy az 
1906. évi december havában befizettetett 
egyenesadóban 86302 korona 09 fillér, had
mentességi díjban 3483 kor. 20 fül., országos 
betegápolási pótadóban 4741 korona 96 fillér, 
mely eredmény az elmúlt év hasonló idő
szakához képest a befizetés tekintetében 
egyenesadóban 42605 korona 50 fillérrel, 
hadmentességi díjban 1417 kor. 20 fillérre), 
országos betegápolási pótadóban 2360 korona 
45 fillérrel volt kedvezőbb. Ezen befizetések 
után az elmúlt hóban hátrálékban maradt 
122013 kor. 41 fül. egyenes adó, 16545 kor. 
31 fillér hadmentességi dij és 2762 korona 
34 fillér országos betegápolási pótadó.

A pénzügyigazgató jelentése után a vár
megye alispánja indítványozza, hogy a közig, 
bizottság intézzen felterjesztést a kereske
delemügyi ni. kir. miniszterhez, hogy Felső- 
jeszen és Kostyán községben állítson fel 
postahivatalt. A megindokolt előterjesztést a

vitéz tette eredményezte azt, hogy Provera 
altábornagy a maga hadtestével Mantuáig 
akadálytalanul előrenyomulhatott és a várost 
az ellenségtől visszafoglalhatta. Zdthureczky 
László eme hősi cselekedetéért 1802. évi 
augusztus 18-án, Mária Therézia Katonai 
Kend lovagjává avattatott.

A vitéz, hadi tettekben gazdag és amellett 
Számtalan sebtől borított. Záthureczky László 
1808. évi február hóban őrnagyi ranggal a 
hadsereg kötelékéből nyugalomba lépett és 
40 évig tartó tényleges hadi szolgálata után 
íl pestmegyei Maglód községben lévő birtokán 
megvonta magát. Elhalálozása után a 9. Erdődy 
huszárezred tisztikara fájlalva a legvitézebb 
hajtársa elvesztét, földi maradványai fölé a 
niaglódi temetőben díszes márványsirkövet 
emeltetett, amelyen a következő sorok be- 
*tsve ma is olvashatók: „Méltóságos Záthu
reczky László ur, Máiia Therézia Katonai 
Rendinek Keresztes Vitéze, Felséges Koronás 
Királyunk Főst rózsa mestere, meghalt életének 
J>0. esztendejében Maglódon 4 Julius nap
ján 18Í0.“
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közigazgatási bizottság magáévá tevén, ily 
értelemben előterjesztést tesz a miniszterhez.

A tárgysorozat kimerittefvén, elnöklő 
főispán az ülést bezárta.

(eh.)

A kultur-krajcár.
Az elmúlt, század elején mindent elkö

vettek a magyar kultúra fejlesztéséért küzdő 
elődeink, hogy az irodalomnak a fővárosban 
országos központot teremtsenek s megalkotva 
a nagy centralizációt, a magukra hagyott erő
ket. egyesítsék, a kölcsönhatást előmozdítsák 
és az egyesek érvényesülését megkönnyítsék.

A törekvés elérte célját. Hatalmas köz
pontot kaptunk az ország fővárosában, ha
talmasabbat, mint a milyent óhajtottunk.

Szomorú, de tény, hogy ma már csak egy 
irodalmi csatamező van: a főváros, ahol az 
érvényesülés nehézsége miatt ina már nem 
vállvetett munka folyik, hanem minden egyes
nek ádáz harca valamennyi ellen.

A vidék nem számit.
Vidéken megjelent könyv, vidéken elő

adott darab nem irodalmi grádus. És ha 
ott sikerült egy vidéki talentumnak figyelmet 
kelteni, azt jóakarói siettek felhozni a fővá
rosba, hogy odakint el ne kallódjék.

A legtöbben azután a fővárosban kallód
nak el, mert itt, ahol ugyanarra a pontra 
küzdők százai törnek, a győztesek már a do
log természeténél fogva is kevesen lehetnek.

Szomorú elgondolni azt is, hogy mennyire 
ki van szolgáltatva a szellemi táplálék tekin
tetében a a vidék fővárosnak. Olvasmányt, szín
darabot csak innen kap. Előre megszabott, 
sokszor nemzetietlen divatnak kénytelen hó
dolni s eleve le kell mondania minden önál
lóságáról. a főváros irányzatai diktálnak min
denben.

Sokszor helyes ez, de sokszor kimondha
tatlanul káros, amint azt színházi és irodal
mi életünkben nem egyszer volt alkalmunk 
tapasztalni.

Ily esetekben nemzeti szempontból felette 
kívánatos volna, ha a vidéki nagy városok
— ugyszólva — irodalmi és művészi rostákká 
változnának át.

E szerepet azonban csak úgy tölthetik be, 
ha a nemzeti kultúrának számottevő emporiu- 
mai lesznek.

A küzdőterek megsokszorozását jelentené 
ez állapot és orvoslását az eddig fennálló 
bajoknak.

A mily nagy érdekünk volt azolőtt, hogy 
egy központunk legyen, ép oly kívánatos ma 
az, hogy minden egyes nagyob vidéki város 
kulturális gócponttá alakíttatván át, belevo- 
nattassék a lüktető, az egészséges irodalmi 
és művészeti életbe.

Az „Országos Irodalmi és Közművelődési 
Szövetséga régi törekvése ennek a nagy de
centralizációnak a keresztülvitele. Már ala
kulásának magvát is jórészben ez a gondo
lat képezte, melynek szükséges voltát min
denkinek be kell látni, aki a magyar iroda
lom és művészet életi legutóbbi fejlődésének 
korszakán keresztülpillant.

A legteljesebb elismeréssel kell fogadnunk
— saját jól felfogott, érdekünk szerint is — 
a Szövetség törekvését s annak a kultur- 
formájában megnyilvánuló első, nagy hord
erejű gyakorlati jelét.
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A Szövetség a vidéki színházi igazgatók 
legnagyobb részével megállapodott arra nézve; 
hogy az 1 kor. 20 filléren felüli jegyek ára 
2 —2 fillérrel felemeltessék.

Az igy befolyó összegből viszont a Szö
vetség nagyobb összegű pályadijakat tűz ki 
magyar tárgyú s a vidéki színházak számára 
írandó darabokra, egy egy törekvések támo
gatására. Mindezen pályadijak felett egy külön 
bizottság határoz, amely a Szövetség 10 ki
váló tagjából, a mozgalomhoz csatlakozott 
szinügyi választmányok s színigazgatók kép
viselőiből, valamint a V. H. 0  Sz. és Vidéki 
Hírlapírók Szakszervezetének bejelentett kül
dötteiből áll.

A terv igen érdekes s megvalósulása a 
vidéki városok kulturális életében fontos for
dulópontot jelent. Elfogadása annál inkább 
kívánatos, mert a meg sem érezhető áldozat
tal nagy, nemzeti ügyet, támogat közönségünk : 
a magyar kulturális élet emelését, a tisztult 
Ízlés diadalát..

Hangverseny.
Múlt vasárnap rendezte a helybeli mű

kedvelő zenei ársaság a férfidalárda közre
működésével II. házi hangversenyét. Ez al
kalommal megelégedéssel tapasztaltuk, hogy 
lehet, nálunk magyaroknál is telt házat, össze
hozni, ha a rendező igazán ismeri a közön
séget, tudja, mi kell a publikumnak. Ezek a 
kellékek: olcsó helyárak, alkalmas idő, ér
dekes, de nem tulhosszu időt igénylő műsor. 
Mindezeket a kellékeket egyesítette a rende
zőség, s az eredmény: zsúfolt ház.

Már az első hangverseny alkalmával ki
fejtettük, hogy mily fontosak társadalmi és 
általános műveltségi szempontból az ilyen 
hangversenyek, azért most ezek ismétlésébe 
nem bocsátkozunk. Csak annyit jegyzünk 
meg, hogy a közönség igaz elismeréssel tar
tozik azoknak, akik fáradságot nem kiméivé, 
mindent megtesznek, hogy egy sikerült es
tével általános élvezetet szerezzenek. Mert 
hogy igen jól sikerült a hangverseny, az 
mint a közvélemény megnyilvánulásából tudo
másunkra jutott, kétségtelen.

Már maga a műsor összeállítása bizonyítja, 
hogy szerkesztője teljesen ismeri vidékünk 
közönségének Ízlését, mert olyan volt, hogy 
képes laikusnak és müértőnek érdeklődését 
egyaránt fölkelteni.

Az est első száma Mendelssohn Nászindu- 
lója volt, amelyet a 10 tagú műkedvelő zene
kar adott elő művészi simasággal, kellő len
dülettel, kifogástalan összjáfékkal. Utána a 
dalárda lépett föl Boldis Ignácz gyönyörű 
szép, s igen nehéz Vadászdalát adva elő. A 
fiatal dalárda nagy igyekezettel, szabatosan 
énekelte a dalt. A közönség nagy tapssal 
fejezte ki elismerését. Martincsek Károly 
tárogató játéka volt a következő szám. A 
szebbnél-szebb magyar nóták mélabus hang
jai a kitűnő előadásban mindenkinek szivébe 
lopóztak. A közönség igaz lelkesedéssel tap
solta Martincseket, aki szívesen engedett a 
kérésnek, s számtalan ráadást, adott. Leg
nagyobb hatást, azonban az utolsó remek 
szép kurucdal leheletszerű piánóival érte el. 
A zongora kíséretet Boldis Dezső játszotta 
szokott biztonságával. Ezután Moskóczi Margit 
ült zongorához s eljátszotta Moskovszky Valso 
brillantját. Igen sokszor emeltük már ki a 
kisasszony nagy tudását, kitűnő technikáját
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inom felfogását, s igaz csodálattal vagyunk 
iránta, hogy minden alkalommal újabb fejlő
dést mutat. Billentése erőteljes, futamai simák, 
tiszta csengésllek, pointirozásra megfontolt 
belemélyedósre vall. Igazán sajnálnék, ha uj 
családi élete megfosztaná a zenetársaságot e 
kiváló tagjától. A közönség addig nem nyu
godott, inig Grieg egy kis elegiáját ráadásul 
el nem játszotta. Józsa Mihály né Kossuth 
Ella a „Modern leányt c.monologot szavalta. 
Mennyi báj, mily kitűnő felfogás. Igaz köz
vetlenség, megnyerő hang. Ezt a monologot 
jobban előadni, nem képzeljük, hogy lehet
séges volna. De a közönség percekig tapsolt. 
A következő számot, egy triót, a „Vig öz- 
vegyw-böl Moskócti Margit, Martincsek Károly 
és Boldis Dezső adtak elő kifogástalanul. 
Majd ismét a dalárda lépett fel, tanúságot 
adva Wunder karmester nagy tudásáról szak
avatott vezetéséről, fáradságos munkájának 
szép eredményéről. Utolsó előtti szám volt 
Griegnek egy végtelen finom menüettje, 
melyet a zenekar adott elő oly kivaló hatás
sal, hogy még a ráadást is meg kellett ismé
telnie. A zenekar minden egyes tagja külön 
is dicséretet érdemel szép, egybevágó, pontos 
játékáért. A programúi utolsó száma volt a 
„Kupaktanács Bögöméren" tréfás énekjelenet. 
A szereplők : Krompaszky Ede, Wunder József, 
Martincsek Károly, Petrás Mihály és Boldis 
Dezső, magyar parasztruhába öltözve énekel
nek és játszanak el egy falusi gyűlést a 
szövetkezet ellen, s egy bakterválasztásl. 
Minden egyes szereplő humortól duzzadó 
alakítást nyújtott, az ének kitünően be volt 
tanulva. Az előadás annál inkább tetszett, 
mert nálunk az il.en tréfás jelenet teljesen 
uj. A jelenetet Krompaszky Ede fordította 
magyarra, csengő rímekben.

Nem zárhatjuk le referádánkat anélkül, 
hogy különös hálával ne emlékezzük meg 
Boldis Dezső és Wunder József urak fárad
hatatlan munkásságáról, odaadó buzgóságáról, 
mert csak ezek telték lehetővé azt, hogy 
közönségünk egy igen kellemes délután em
lékével távoztak az iskola tornacsarnokából, 
csak ezen urak iránt táplált bizalomnak tulaj
doníthatjuk azt az általános közóhajt, hogy 
ezt a kedves és kedélyes koncertet mielőbb 
ismételjék meg.

De különös elismeréssel kell adóznunk a 
dalárda minden egyes tagjának, kik mind
annyian buzgó kitartással igyekeznek meghazud
tolni azt a kicsinyes szándékú híresztelést, 
hogy a mi közönségünkkel semmit teremteni 
nem lehet. Áldja meg őket a magyarok istene.

A Megváltó és a szociálizmus.
Nem tudom, nem fogom-e untatni e lap 

tisztelt olvasóit, midőn Wolf Hugó urnák 
fenti cimü és ezen lapnak a minap megjelent 
ünnepi számában leközölt cikkemre közzétett 
megjegyzéseire nem a sértett önérzet, hanem 
a szabad véleménnyilvánitás jogánál fogva 
fogok reflektálni.

Előre kijelentem, hogy ez által hírlapi 
polémiába bocsátkozni nem akarok és nem 
is fogok, mert ezen kérdés alapos megvita
tása inkább a szaklapokra tartozik, de azért 
sem, mert ezen kérdésnek fejtegetése és 
megoldásának módozatai nem alapszanak a 
matematika megdönthetien szabályain, hanem 
a  népek különleges viszonyai és az egyéni 
felfogás alkotta irányelveken.

A szociális kérdés körül manapság egy 
különálló és tág irodalom keletkezett, mely 
a legkülönbözőbb tételeket és véleményeket 
foglalja magában. Az egy bizonyos, hogy 
szociális bajok vannak és elöbb-utóbb meg
oldásra várnak.

Ismeretes előttem, hogy dr. Schüfflo A. 
szerint a szociálizmus célja „a magántőke, 
(azaz a szabad versenyen alapuló, spekulatív 
termelési mód) helyettesítése a kollektív töke, 
azaz azon termelési módozattal, amely a tár
sadalom közös, azaz minden tagjának tulaj
donát képező termelési eszközökkel, a nemzeti 
munka egységesebb (szociális, kollektív) szer
vezetét létesítené. Ezen kollektív termelés 
megszüntetné a mai versenyt, amennyiben a 
jószágtermelésnek közös (kooperatív, szociális) 
módon keresztül viendő processzusát nyilvános 
vezetés alá helyezné és ugyanezen vezetés a 
közös termékek elosztását — a teljesített 
munka nagysága, vagy mindenkinek észszerű 
szükségletei szerint kommunisztikusan eszkö
zönéi. " — Ezen meghatározás azonban tisz
tán a szociálizmus gazdasági lényegét és 
alapját helyezi szemünk elé, figyelmen kívül 
hagyja azonban a szociálizmus agitatórikus 
külsejét, vallási és politikai jelenségeit és 
irányzatosságát.

Nagyon jól tudom, hogy a teoretikus 
szociálizmus nem azonosítja magát az anarkiá- 
val. a kommunizmussal és a nihilizmussal, 
csakhogy ezek mind, akár együtt véve, akár 
külön-külön a fennálló társadalmi rend meg
bontására törekesznek, minden bizonnyal a 
„tekintély" elvének rovására.

Elismerve Wolf Hugó urnák kitűnő társa
dalomtudományi ismereteit, a tekintély elleni 
harcról hangoztatott véleményemet továbbra 
is fenntartom. Kétféle tekintélyt ism erek: 
örök és emberit. Az örök, az Isten és törvény
hozói, valamint rendelkezési hatalmának el
ismerése : az emberi, az államhatalom, legyem 
akár egyed-, akár népuralmi, akár alkotmá
nyos. Az emberi tekintélyhez társul még, 
különösen szociális szempontból, a termelési 
eszközök: a vagyon és a pénz tekintélye. 
Az örök tekintély mint változatlan, az emberi 
által nem volna megtámadható. S éppen azért, 
mert a szociálizmus, mint alább látni fogjuk, 
az Istent az emberek szivéből, a társadalom
ból, az iskolából és a szociális államból 
száműzni kívánja, ugyancsak harcol a „tekin
tély" ellen. Az államhatalmi tekintély körül 
tapasztalt akár objektív, akár szubjektív 
visszaélések szülik a forradalmat és az anar- 
kiáf, a termelési eszközök körül elharapódzott 
ugyancsak objektív és szubjektív visszaélések 
az általános erkölcsi zülléssel párosulva szülik 
a szociálizmust.

Hogy a szociálizmus a tekintély megdön
tésére törekszik, azt maguk a szocialisták 
igazolják.

„Szellemünk a legmagasabb lény. Ne fél
jetek azonban ájíatos, illetve figyelmes hall
gatóim, hogy ez egy vallásos Istenség magas 
oszlopán van elhelyezve." (Dietzgen, Religion 
dér Socialdemokratie 25. 1.) „Az egy kiter
jedt lényegeu (Substanz) kívül mi sem létezik." 
(Stern, Religion dér Zukunft 23. 1) „A inog- 
mérhetetlen szellem, t. i. Isten, egy fantasz
tikus fogalom.* (Die Streifzüge eines Socia- 
listen 8. 1.) „Azt, hisszük, hogy bizonyítékát 
szolgáltattuk annak, miszerint ez emberinél 
magasabb szellem nem létezhetik.* (U. o. 
10. I.) „A valódi műveltség egy egészséges,

észszerű, helyes bölcseleti és természettudo
mányi ismereteken nyugvó világnézeten alap
szik," (Einfluss dér socialen Zustando 7. |( 
„Minthogy a vallást magánügynek nyilvánít
juk, eo ipso elválasztjuk a vallást az államtól 
és az általános és egyforma nevelés szempont
jából következik az iskolának az egyháztól 
való elválasztása." (Hallei nagygyűlés jegyző, 
könyve 177. 1.) „Nem szabad sem az állam 
sem a község részéről megengedni, hogy 
bármely gyermek vallási dolgokban oktat- 
tassék. (Bebel, Glossen 28. 1.)

Hogy a szociálizmus az államhatalmi te
kintély megdöntésére is törekszik, az már 
magának a szociálizmusuak alapolvciből j3 
kitetszik, Ezt bizonyítja a hallói nagygyűlés 
jegyzőkönyve (179. I.) Az egyeduralmi, akár 
abszolút, akár alkotmányos kortr.ányforma a 
szociális elvekkel ellenkezik. „Mi mindnyájan 
született uralkodók vagyunk, holott az ural
kodó csak véletlen vezetője a közügyeknek, 
tehát csak közönséges ügyvezető, amilyenek 
százával vannak a tömegben. (Dietzgen, 
Religion dér Socialdemokratie 14. 1.) Knorr 
szociáldemokrata kátéja pedig azon kérdésre, 
mily államformát fog a szociálizmus felvenni, 
a 122. kérdésben igy felel: „Gewiss! Aber 
die socialistische Gesellschaft. wird dieser 
Form einen so wesentlich andcrn Inlialt gébén, 
dass Republik und Monarchie, Begritte dér 
kapitalistisehon Gesellschaft, ganz ausser 
Berracht Ideiben". Bebel pedig a következő
ket mondja: „Aufhebung des Staates und 
Schaffung einer Organisation dér Verwaltung, 
dér nichts obliege, als die Leitung von Pro- 
duktions- und Ausíauschprocesson, alsó mit 
einer Organisation, die mit dein heutigen 
Staat nichts mehr zu thun hat." Továbbá: 
„Mit dóm Staat verschwinden auch seine 
Reprasenfanten: Minister. Parlamenté, stehen- 
des Heer, Polizei und Gendarmen, Gorichte 
Rechts un Staafsanwalte. . .  mit einem Worf: 
dér sranze politische Apparat." Hogy a szo
ciálizmus még a haza fogalmát is ki akarja 
ölni az emberek szivéből, annak igazolására 
idézem az Egalité erre vonatkozó szavait: 
„A szociálizmus nemzetközi és a proletárok
nak egyesülniük kell nemzeti elnyomóik ellen, i 
A szociális forradalom vagy nemzetközi lesz, 
vaffv pedig nem lesz."

Hozy a termelési eszközök „tekintélye", 
valamint a született tekintélyek is vissza
éltek és visszaélnek hatalmukkal, a szegényt 
elnyomják, kizsákmányolják s talán elvétve 
éltek a rosszul magyarázott ius primae noclis- 
szál, az csak a keresztény felfogás hiányának 
következménye s teljes eltávolodás az isteni 
és feleharáti szeretet parancsától. A társa
dalmi züllést azonban nemcsak a töke tulka* 
talmasodása, hanem a „proletárok" maga
tartása is okozta, mert ezek is eltávolodtak 
a keresztény felfogás elveitől, az isteni és 
felebaráti szeretet parancsának betartásától. 
Vétkeznek fent. vétkeznek lent s az orvos és 
orvosság csak a Megváltó tanításának fent és 
lent való megtartása lehet.

Figyelemmel kisérem (a mennyire ezt 
napilapjaink utján lehetséges) a francia ese
ményeket, de részemről semmi olyat nem 
tapasztaltam, ami azon meggyőződést érlel
hetné meg bennem, hogy ezen nemzet az, 
moly a legjobb utón van a szociális kérdés 
megoldása felé. Talán azáltal, hogy az ®KT' 
házat elnyomják, hogy a vallást törvény- 
hozásilag magánügynek nyilvánították, hogy
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az Isten foKalmái az iskolából kiuldöztók ? 
A modern francia Írók oly élénk színekkel 
rajzolják ezen nép orkulcsi sttlyedését és az 
osztilyklllönbséget, hogy ezekből legkevésbé 
lehet kbvotkezletni a franciák társadalmi 
egyensúlyára.

Igaz ugyan, hogy egyes apostoli igékkel 
a társadalmi rendet helyreállítani, a szociális 
kérdéseket megoldani nem lehet, mert az 
egész társadalomnak vissza kell térni a ke
reszténység alapelveihez, az egész társadalom
nak át kell hatva lenni a Megváltó szerető
iének parancsolatától, sö* magának a szocia
lizmusnak is a kereszténység alapelveire kell 
helyezkednie, hogy célját, elérhesse.

Hóiba;/ Lajos.

H Í R E K .

Nagylelkű adomány. Révay Ferenc báró, 
íuróci nagybirtokos, a jótékony nöegylet ál
tal építendő kórház céljaira 200 koronát 
ajándékozott.

A kórház uj felügyelősége. A vármegye 
kórházi bizottsága, a múlt szombaton tartott 
ülésében alhaíározta, hogy átiratilag felkéri 
Justh Ferenenét, vármegyénk főispánjának 
nejét, hogy a kórház főfelügyeletét vállalja 
magára. Ismerve a grófnő nemes szivét és 
áldozatkézségét, meg vagyunk győződve, 
hogy a kérelemnek a legnagyobb szivosséggel 
fog elesret tenni.

Haas Jakab dr. temetése. Vármegyénk 
elhunyt főorvosát nagy részvéttel temették 
cl a múlt vasárnap délután. A  vallási 'szer
tartást a nagybittsei rabbi végezte, ki a te
mető előcsarnokában is gyönyörűen bucsuz- 
tatta el a boldogíthat. A vármegye nevében 
Dugovich Titus. a hitközség nevében Lnx 
Adolf doktor, kartartásai nevében pedig 
Jakubovich Mór doktor vett búcsút az elköl
tözőitől. Temetésén részt vett az egész vár
megye intelligens közönsége. Ott volt Juitli 
György országgyűlési képviselőnk is.

Esküvő. Ifj. Fest Ottó, oki gépészmérnök, 
a cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút mér
nöke, a f. évi február hó 9-én vezeti oltár
hoz Olsavszky Olga kisasszonyt, Olsavszky 
Gyula ruttkai állomásfőnök kedves és bájos 
leányát.

Uj politikai hetilap. Nádosy Ferenc kol
légánk szerkesztésében megjelenő „Zólyom- 
vármegyei Hírlap" a folyó év január havától 
kezdve politikai hetilappá lett. — Magyaros 
lelkünk egész szeretetével üdvözöljük uj fegy
vertársunkat, ki most már fokozottabb mér
tékben töltheti be azt az áldásos hivatást, 
melynek eddig is buzgó igyekezettel meg
felelt.

Népszerű felolvasó esték Turóoszent- 
mártonban. Gróf Apponyi Albert, vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszter a középis
kolák és a felső kereskedelmi iskolák tanár
karait arra hívta fel, hogy a nagyközönség 
számára sorozatos népszerű felolvasásokat 
rendezzenek. A turócszentuiártoni állami felső 
kereskedelmi iskola tanári kara e felhívás 
hatása alatt elhatározta, hogy uj sorozat
ban életbe lépteti azokat a „népszorü

felolvasó estékei-, a melyeket a tuvócszent- 
uiártoni áll. polgári iskola az 1884. évben 
indított meg, majd a közép kereskedelmi is
kolával együtt kilenc évi cikluson át a kö
zönség nagy érdeklődése mellett folytatott. A 
jelen léli évadban három felolvasó estét ren
dez. még pedig: 1. január hó 20-án, 2. feb
ruár hó 10-én és 8. március hó 3-án. A fel
olvasó esték a polgári és felső kereskedelmi 
iskola tornatermében fognak megtartani, kez
detük mindig d. u. 5 órakor lesz. A tárgy- 
sorozat a következő: I. este: a) Családi 
érzelmek Petőfi Sándor költészetében, irta és 
felolvassa Boldis Ignác, igazgató, b) Az 
élelmi cikkek, ezek hamisítása, drágulása és 
a drágulás okai, irta és felolvassa Bröder 
Gyula, tanár. II, este : a) A magyar fold sze
retőié Petőfi költészetében (Boldis Ignác); b 
Bröder Gyula felolvasásának folytatása. I l i . 
este Petőfi költészete a magyar zenében, 
kapcsolatban Petőfi megzenésített dalainak 
előadásával (Boldis Ignác). 6) Bröder Gyula 
felolvasásának befejezése. — Az iskola ez 
utón is moghivja városunk és vidékünk 
tisztelt közönségét mind a három felolvasó 
estékre. Belépődíj nem lesz.

Laptársaink rólunk. A „Zólyoinvárme- 
gyei Hírlap- következőleg emlékezik meg a 
mi Ünnepünkről: „Felvidéki Híradó. Ez a 
cinie annak a Turócszentmártoaban megje- 
jelenő derék, a hazafias eszmék harcmezején 
sok dicsőséget szerzett laptársunknak, mely 
ez cvhen töltötte be a negyedszázadot. És 
átlépett a XXVI. évfolyamba. Szerkesztője 
Dugovich Titus, akit évek hosszú sora edzett 
meg az újságírói pályán. Eltér figyelemmel 
kísérjük már évek óta e lap működését s 
kollegiális szeretettel gyönyörködünk abban 
a nemes munkában, melyet a magyarság esz
méinek terjesztésével, védemezésével teljesít. 
És hosszú 25 esztendőn át teljesiti c haza
fias munkát. 25 év itt a Felvidéken a magyar 
újságírás szo'gálatában! . . .  Az ideális örö
mök mellett mennyi tövissel találkozik egy 
laii itt a Felvidéken az újságírás pályáján ! 
Mi tudjuk méltányolni e negyedszázadot, 
mert magunk is nemcsak földrajzi távolság, 
működési tér, hanem kor tekintetében is 
körei állunk jubiláns laptársunkhoz. A Fel
vidéki Híradó a juhiláris évforduló alkalmából 
24 oldalon jelent, meg változatosan kedves, 
becses tartalommal. Elmondja a lap 25 éves 
történetét, mely liü tükre annak a változatos 
múltnak, küzdelemnek, mely a Felvidéki 
Hiradó-nalí dicsősége. Ez a múlt az, amelyért 
mi is kollegiális szeretettel közöntjük jubilá
ns laptársunkat.- — A Besztercebányán 
megjelenő „Figyelő- a következőket írja:
„Jubileum. A Turócszentmártonban megjelenő 
laptársunk, a „Felvidéki Híradó- f. hó 1-én 
Ünnepelte fennállásának 25-ik évfordulóját. Ez 
alkalommal mostani szerkesztője Dugovich 
Titus szép Ünnepi számot adott ki. A lap 
mindenkor első helyen harcolt a magyarság
ért és sikerrel védte a turóci magyarság 
Ügyét a nemzetiségekkel szemben."

H elyreigazítás. Dr. Bolcmann Jánosné 
úrnő annak közlésére kért fel bennünket, 
hogy a karácsonyfa-ünnepélyre gytijtötj. ösz- 
szegbői az ö gyüjtőivén szerepeltetett Összeg
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bői Skrbek Károlyné úrnő 120 koronát, dr. 
Bolemann Jánosné úrnő 188 koronát, az 
összeg többi részét pedig Zorkóczy Tivadarné 
úrnő gyűjtötte. Bolemann Jánosné gyüjtőivén 
adakoztak: Justh-család 100 korona, Révay 
Simon báró 50 korona, Braun Árminná 20 
korona, özv. Zsoldosné 8 korona, Bolemann 
Jánosné 10 kor.

M ulatságok. A ruttkai testgyakorlók köre 
a folyó évi január hó 26-án zártkörű tánc
estélyt rendez a vasúti vendéglő I—II. oszt. 
éttermében. Belépő dij személvenkint 2 kor. 
Kezdete este félkilenc órakor. — Ugyancsak 
Ruttkán, február hó 2-án a ruttkai vasúti 
munkások vigalmi hölgyrendezősége a Rund- 
kávéház összes termeiben táncvigalmat ren
dez a vasúti munkások kőnyvtáralapja javára. 
Kezdete este 8 órakor. Személyjegy 1 kor., 
családjegy 2 korona. — A draskócdolinai 
fiatalság az állami iskola helyiségében, az 
iskolai könyvtár javára, folyó évi február hó
2-án rendez táncmulatságot. Személyjegy ára 
2 korona. — A turócszentmdrtoni önkéntes 
tüzoltóegylet január hó 27-ére hirdet tánc- 
mulatságot a Dóm nagytermében. Belépőjegy 
személyenként 2 korona, családjegy 5 kor.

Póruljárt támadó. Sok haragosa van 
Bielek Mátyás kostyáni bírónak, kivált mióta 
újból bíró lett, mert benne látják a tót atya
fiak legnagyobb akadályát annak, hogy a 
községben a túlzó urak eszméi teljes mérv
ben nem érvényesülhetnek. Mégis fojtanának 
ezért egy kanál vízben. Az elmúlt héten, 
késő este, haza felé billagott, midőn egyik 
haragosa az utcán megtámadta egy fütykössel. 
A biró sem vette tréfára a dolgot, földhöz 
vágta támadóját, saját fütykösével jól elnás
pángolta s otthagyta az ut közepén a 
boldogtalant. Miután ezen ellenséges indulatu 
támadások többször ismétlődnek, a csendőr
ség is tudomást vett a dologról, és esténként 
őrjáratokat küid a faluba.

A Petőfi-társaság felhívása. A Petőfi- 
lársaság azzal a kéréssel fordul a nagykö
zönséghez, hogy akiknél Petőfitől eredeti 
kéziratok, levelek, költemények, képek, szob
rok, müveinek első kiadásai és egyéb tár
gyak, valamint a költőre, a költő szüleire, 
Szendrey Júliára, Petőfi Zoltánra és Petőfi 
Istvánra vonatkozó adatok vannak, vagy 
azoknak hollététől tudomásuk van, szívesked
jenek erről a Társaság meghatalmazottját : 
Kéry Gyulát (Budapest, Vili. József-körút 72.) 
értesíteni, ki a társaság megbízásából gyűjti 
az adatokat és ereklyéket. A Petöfi-társaság 
budapesti házát Potőíi-muzeuinmá rendezi be, 
s a társaság már eddig is számos becses és 
értékes ereklye birtokában van; de szüksége 
van a nagyközönség további támogatására, 
hogy minél dicsőbb emléket állíthasson a hal
halhatatlan költőnek. A Társaság az adat
közlők, az ajándékozók és egyéb közremű
ködők nevét megörökíti évkönyveiben és há
lás lesz minden fáradozásért!

A tótok száma megcsappant. A tótok 
havi szemléjéből, a „Slovenské Pohlady"- 
ból arról értesülünk, hogy a magyarországi 
tótok száma az utolsó népszámlálás óta 
jelentős módon — megcsappant. Nem Ame
rikába vándoroltak s nem is magyarosítás

Esterházy-Cognac, kecskeméti barackpálinka, Benediktiner
- kapható STEINER SAMU-nál Turócszentmártonban. =



nyelte el őket, hanem elérte őket a — neme- 
zis. Szepes-, Sáros-, Abauj-, Zemplén- és 
Ung vármegyékben tőt nemzetiségi izgatás 
következtében egész sora a nem tót nyelvet 
beszélő községeknek tót anyanyelvűnek 
jegyeztette be magát, mig most kisült a 
turpisság. Az idézett tót folyóirat Niederle 
prágai egyetemi tanár egy értekezését ismer
teti, amely prágai Národopisni Vestnik 
januári füzetében jelent meg, s a melyben 
a szerző helyreigazítja Národopisná mapa 
cimü néprajzi müvének azt a részét, a mely 
a magyarországi tótok keteti nyelvhatárát 
határozza meg. A Národopisná mapa Prágá
ban, az 1903-ik év folyamán jelent meg, a 
szöveget etnográfiai térképekkel magyarázva, 
az egész szláv világban eseményszámba ment 
a megjelenése. Niederle, cseh egyetemi tanár 
azonban már most, három év elmúltával 
belátta, hogy a magyarországi tótok keleti 
nyelvhatárát a magyar hivatalos népszámlálás 
adatai alapján helytelenül túlságosan kitolta. 
E beismerése, mint maga Írja dr. Czambel 
Samunak legújabb tótnyelvü könyve bírta, 
amely Turócszentmártonban „A tót nyi Ív és 
helye a szláv nyelvcsaládban" cimen jelent 
meg s amely nyelvtudományi alapon kimu
tatta, hogy a nevezett öt megyében a hiva
talos népszámlálókat több mint száz község
ben rászedték a tót anyanyelv bejegyezteté
sével, a lengyel és rutén anyanyelv rovására. 
A prágai tanár nyiltan beismeri, hogy Czambel 
nyelvi adatai teljesen meggyőzők s értekezé
séhez két térképet is csatolt, amelyeken külön 
színekkel tünteti föl a magyar országos nép- 
számlálás adatait és Czambel adatait.

, fi_____ ____ __________

N  y  i 11 i  é  r .
(E rovatban közlőitekért nem felelős a szerkesztő.)

Nyilvános köSzöQtt.
Miután fájdalomtól eltelve és megtörve, 

képtelenek vagyunk az oly nagyszámú részvét- 
nyilatkozatokra egyenként köszönetünket kife
jezni, ezúton mondjuk mindama jóakaróinknak 
és jóbarátainknak, kik a nehéz órákban 
vigaszt nyújtottak és drága halottunknak 
temetésénél megjelentek, hálás köszönetünket 

a gyászoló család nevében 

Dr. H aas Z sigm ond.

II Stotl-féie Emulsii
minőségében mindig egyforma, mert előállításához 
mindig a pénzzel, ügyességgel és gonddal meg
szerezhető legjobb anyagok használtatnak. A S c o t t- 
f é 1 e E m u 1 s i o készítésénél kizárólag a legfino
mabb norvégjai gyógycsukamájolaj lesz feldolgozva 
és igy a többi alkatrész is mindig csak elsőrendű 
minőségű. Ennek tulajdonítható, hogy a S c o t t -  
f é l e  E m u l s i ó  rendkívüli táp- és gyógyerejét az 
orvos urak is méltatják s ez gyermekeknek és fel
nőtteknek, valamint a gyöngeség minden elképzelhető 
eseteiben, mint kitűnő tápszer oly gyakran rendeltetik. 
A  S c o t t - f é l e  E m u l s i o  hatásának erejében 
messze felülmúlja a közönséges csukamájolajat.

A S co tt- fé le  Emul s i ó  valódiságá
nak jele a „hátán nagy csalat vivöhva 
halász" védjegy.

Ezen lapra való hivatkozással és 75 
fillér levélbelyeg beküldése ellenében 
mintával bérmentve szolgál:
Dr. BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára1* 
BUDAPEST, IV., VÁCZI-UTCA 34/50. 

Egy eredeti üveg ó ra :  2 kor. 50 fillér.
Kapható minden gyógyszertárban.

Értesítés.
Van szerencsém a t. c. közönség 

tudomására hozni, miszerint atyám 
Mudroü Pál házában saját ügyvédi 
irodát nyitottam.

Dr. Muilroíi János

KÖZGAZDASÁG. 
Rupahtanács Turócszentmártonban.

Higgadtan szeretnénk írni egy Turócszenfc- 
máríonra nézve, életbevágó dologról, ha 
felháborodásunk, melyet bizonyos eleinek ezen 
ügyben való viselkedése fölött érzünk, meg
engedi.

Vármegyénk főispánja magához hivatta 
Svehla Gyula községi bírót s közölte vele, 
hogy egy külföldi tőkés konzorcium teksztil- 
gyárat építene, mely 5000 munkást foglalkoz
tatna, ha a község ezen gyár céljaira ingyenes 
telket enged át. Erre a hiró f. hó 17-ére 
értekezletet hivoH egybp, mely megtartatott 
s lefolyása nevetségesen szomorúnak mond
ható, mert ebben rosszasággal párosult tudat
lanság vitte a vezérszerepei.

De hadd beszéljenek a tények : A hiró 
ismertetve az Ügyet, megnyitotta a vitát, 
mire vezérszónoknak Sipka Sámuel, a hely
beli takarékpénztár nyugdíjazott főkönyvelője 
jelentkezett s szánalmas érvelést folytatott. 
Ugylátszik, hogy ebbeli beszédjével dokumen
tálni akarta, hogy legfőbb ideje volt nyug
díjba vonulni, mert a gazdasági téren teljesen 
tudatlan és vak, úgy hogy még egy konszkói 
válhJat élén sem állhálná meg helyét. Kár 
volna az ő arany mondásait az ismeretlenség 
homályába rejteni s azért izelifőnek egyet- 
kettőt e lapon megörökítünk.

1. Szegény város vagyunk, hát telek 
vásárlásával nem vállalhatunk újabb terhet, 
mert a jövőre is kell tekintenünk.

2. Márton lakosságának túlnyomó része 
földmives s nincs érdekükben uj iparvállalatot 
ide csábitani, mert a munkáselein úgyis 
Amerikába vándorol ki.

Kosina József helybeli asztalosmester, 
bár hiányos megokolással, az, ingyenes telek 
átengedése mellett nyilatkozott. Azt igaz 
örömmel jegyezzük fel, hogy főt ajkú polgár
társaink között is kezd terjedni a józan fel
fogás, mi különösen iparosainkra vonatkoz
tatható.

Erre Graber Jakab azt indítványozta, 
hogy mondja ki az értekezlet elvben, hogy 
hajlandó ezen vállalatot támogatni s a módo
zatok felett majd fiksz propoziciók alapján 
fog határozni.

Erre szólásra jelentkezett Dula Máté 
fiskális s az indítványt odamódositotta, hogy 
a város hajlandó a vállalatot erkölcsileg és 
nem anyagilag támogatni.

Bármilyen furfangos fiskális is Dula Máté 
ur, ez egyszer mégsem sikerül neki velünk 
elhitetni, hogy őt Sipka ur érvei meggyőzték 
volna s biztosak vagyunk benne, hogy eme 
állásfoglalás mögött egészen más ok rejlik. 
Hogy eme gyámtól szabaduljon, álljon elő s 
hadd fejtse ki nyilfan állásfoglalásának okait.

Minthogy a jövő hét folyamán képviselő
testületünk ez ügyben határozni fog, szüksé
gesnek (ártjuk az egészet városunk anyagi 
viszonyaira vonalkozólag röviden ismertetni.

Azt kell most igazolnunk, hogy Sipka 
érvelései absolute nem állják meg helyüket 
ez pedig a legkönnyebb feladat s egyáltalán 
nem is foglalkoznánk vele, ha attól nem
kellene félnünk, hogy képviselőtestületünkben
akadna nem egy követője.

Először is az önmagát cáfoló érvet szögez
zük le itten. Azt mondja, hogy a munkás- 

nép tömegesen vándorol ki Amerikába. Ezen 
érv éppen a gyár támogatása mellett szól, 
mert ha a nép kellően díjazott munkaalkal
mat itt talál, akkor nem törekszik kifelé,, 
mert mindenki csak helyzetének javítása 
érdekében hagyja el otthonát. Tehát ezzel 
rövidesen végeztünk s most térjünk át az 
úgynevezett súlyos argumentumokra, melyek
nek ledöntésére nem nagy erő kell s fel
adatunk úgyszólván csak arra szorul, hogy a 
szinte matematikai pontossággal meghatároz
ható következményekre rámutassunk.

Azt mondták értekezletünk bölcsei, hogy 
szetcénv város létünkre nem szabad áldozatot 
vállalnunk. Hát erre egyszerit válaszunk az, 
hogy nem teherről, hanem egy uj bőséges 
jövedelmi forrás megszerzéséről van szó s 
ennek igazolására a legkedvezőtlenebb viszo
nyokat vegyük tekintetbe.

Városunknak nincs 30 holdas telke s azt 
kénytelen a gyár részére megvenni, mégpedig 
drágán s igy ezt 3000 koronájával veszi meg. 
Tehát összesen 90.000 koronába kerül.

Ezen összeget bármely pénzintézetből 
kölcsön vehetjük. Most az a kérdés, hogy a 
kamat és törlesztésre fordítandó összeget 
honnét vegyük ? Erre az a válaszunk, hogy 
ezt a vállalat maga fogja fizetni, dacára annak, 
hogy fennállásának első éveiben adómentes
ségben részesül és pedig a munkások fej
adója révén. E gyárnak 5000 munkása lesz 
s vegyük megint a kedvezőtlen esetet, hogy 
ezeknek csak a fele, vagyis 2500 munkás 
lesz Mártonban megadóztatva s ezek fejen- 
kint 3 korona adót fizetnek, tehát összesen 
évi 7500 koronát. Megkérdezhetik bármely 
elemi iskolát végzett embertől s megmondja, 
hogy ebből bőven telik a kölcsön annuitására.

Hát még hol van a többi uj jövedelmi 
forrás? Lesznek ott jól fizetett magasabb 
műszaki és kereskedelmi tisztviselők, kik 
tekintélyes községi pótadót fognak fizetni.

Az 5000 munkás évente — kedvezőtlen 
esetet számítva — átlagban évente 800 
koronát, vagyis összesen 4,000,000 koronát 
fog keresni, a melynek legalább is 85% 
itt helyben fog elköllefni. A fogyasztás ily 
rohamos fejlődésének eredménye az ipar és 
kereskedelem föllendülése lesz, úgy, hogy 
ezek í évén a város bevétele községi pótadók
ban óriási módon fog gyarapodni.

A hús és bor fogyasztása növekedni fog, 
legalább is a jélenlegi kétszeresére s a 
fogyasztási adónál is nagyobb jövedelme lesz 
a városnak.

Hogy füldmiveseinknek nincs mit félniök 
a gyári ipar fejlődésétől, épen városunk nyújt 
klasszikus példát. Mig gyárak nem léteztek 
itten 50 fillérért kaptak ugyan napszámost, 
de azért egész éven át csak „mrvancétK eitek 
s megsavanyodott tejükön kívül néha-néha 
egy kis pálinkát is ihattak, mig a gyáripar 
mcghonosulása óta termékeiket jól értékesítik, 
húst esznek s jut az asztalra egy kis vinkó is.

Ha még ezek dacára is kepviselötestüle- 
flink a népbolonditók állal vezettetve, eluta
sító határozatot hozna, akkor ki kellene verni
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a városházáról, mert rosszabb lenne a tolvajnál, 
ki csak jelenlegi Tulajdonunktól foszt meg, inig 
ők az anyagi boldogulás reményét is elra
bolnák I

Gondoljunk Ruttkára s akkor talán lesz 
erünk ilyen botlások megismétléséiül ürizkedni.

Felhívás. A pozsonyi kereskedelmi és 
iparkamara támogatni óhajtván kei-Uloto 
keresdöit és iparosait abban, hogy Üzleti 
hirdetéseiket, számláikat és egyéb a fogyasz- 
túkiizönséggel való érintkezés során használt 
fontosabb nyomtatványaikat.helyes magyarság
gal és szakszerit magyar kereskedelmi nyel
ven szüvegezzék meg, felhívja a kamarai 
kertilet érdekelt küreinek figyelmét arra, 
hogy ezirányu megkereséseikkel a vonatkozó 
szüvog bemutatása mellett írásban vagy szóval 
fordulhatnak a kamarához. Az útbaigazítások 
és illetve magyar fordítások díjmentesen 
adatnak ki.

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

EGY VILÁG-CSODA!
Ingyen s b érm en tve  házhoz kap mindenki 
egy valódi svájci Roskopf patent Remontoir- 
zsebórát, 36 óráig járót,*3 évi Írásbeli gyári 
jótállással, aranyozott páncéllánccal, aki 1 
príma nikkel íróeszközt, 1 ang. 5 részit 
zsebkést, 1 remek, értékes cigaretta- és szí
va rszipkát a legfinomabb borostyánkőből, 
1 úri selyemnyakkendőt, 1 időjelző baro
métert és még egy doboz 144 drb. valódi 
acél irótollat, 100 drb. legszebb képes világ- 
posta-lev.-lapot csak Irt 2.50-ért megrendel.

Szétküldés utánvéttel.
S. U R B S C N ,  Krakaú Nr. 627.

N. B. 2 csomag vételénél még egy angol 
borotva is ingyen hozzácsomagoltatik. Meg 
nem felelőért a pénzt akadálytalanul vissza

Hajdnem uj, 1 évig használt 
15 soros

„litánia"
eladó. Cim a Kiadóhivatalban.

Röhögés, rekedtség és hurut Ellen nincs jobb a

RÉTHYpemetefű CílJíOltíMl 
V ásárlásnál azonban vigyázzunk 

és h a tározo ttan  RÉTHY-félét kér
jünk, mivel sok haszontalan  

u tán za ta  van.

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

„Egyesült czeglédi 
szőlősgazdák 

boreladási társasága**
CZEGLÉD.

Egyenlősiti, bepincézi és áruba bocsájtja 
a term elők tisz tán  kezelt legkitűnőbb 
borait.

Nyilvántartja és közvetíti ezentúl az egyes 
term elők m agánpincéiben, sa já tkezü leg  
gondozott boraikat is.

Különösen előnyös szövetkezeteknek és 
vendéglősöknek a nálunk való bevásárlás, 
mert egész éven á t egyform a és akármi
lyen nagy tömegben folyton egy és u g y an 
azon bort kaphatják

Ezúttal áruba bocsátjuk a legkitűnőbb 
siller szinü „ K a d a r k a "  és zöldesfehér 
„E zerjó", „Rizling" stb. fajokat is, melyek 
tö b b  vaggon vételénél igen m é r s é k e l  
á rb an  kaphatók.

LEVÉL- vagy SŰRGÖNYCIM: 
Egyesült szőlősgazdák társasága 

CZEGLÉD.

ftlVcsz a tyatfftiVatal
Or, jaj!

I M egfojt ez az átkozott 
köhögés 1

Röhögés, rekedtség, és elnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hatásnak

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

Fő- és szétküldési rak tár:

„NÁDOR" g y ó g y szer tá r , B u d ap est
=  VI., V áczi-körut 17. . . .

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

gyógyszertárában.

Étjei? t

EGGER m ellpasztilla I 
ham ar m eggyó g y íto tt!!

Bútorozott szoba kiadó.
Cint a kiadóhivatalban.
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3273. sz.
1906. tk.

HIRDETMÉNY.
Priléc küzEÍe te le k k e lb e  birtok szabályozás következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra f 

z 3 866. XXIX., az 1889 : XXXVIII. és az 1891 : XVI. t. cikkek a tényleges bi
i az

ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886. XXIX., az 1 8 8 9  : XXAYiJi es az ío v i iA v t, f  cikkük a tényleges bír- 
tokiás tuíajdonjcgának lejegyzését rendelik, az 1892 : XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás a telekjegyzőkönyvi 
bejegyzések helyestbitésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

Az azzal a felhívással tétetik közzé:
1 hogy mindazok, kik az 1686 : XXIX. t.-c. 15. és 17. §§-ai alapján, ide értve e §-oknak az 1889 : XXXVIII. 

t -c 5 és 6 g aiban és az 1891 : XVI. t.-c. 15 §-a a) pontjában loglalt kiegészítéseit is, valamint az 1889 : XXXVJU. 
t.-c.’ 7. §-a és az 1891 : XVI. t. c. 15. §-a b) pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886 : XXIX. t.-c. 
22 g-alapján történt törlések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket hat hónap alatt, vagyis 
az 1907. évi julius hó 15-ik napjáig lezátólf.g a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő eltelte után indított törlési kereset annak a harmadik személynek, aki időközben 
nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, akik az 1886 : XXIX. ,t.-c. 16. és 18. g-ainak esetében, ide értve az utóbbi §-nak az 
1 8 6 9  : XXXIX. t.-c. 5. és 6. g-ában foglalt kiegészítéseit is, a tényleges birtokos tulajdonjogainak ellenében ellent
mondással élni kívánnak, Írásbeli ellentmondásaikat hat hónap alatt, vagyis 1907. julius hó 15-ig napjáig bezárólag 
a telekkönyvi halósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabitliatö záros határidó letelte után ellentmon
dásuk többé figyelembe vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átalakítása tárgyában tett intézkedések által, nemkülönben azok, 
1 . és 2. pontban köiülirt eseteken kívül az 1892 : XXIX. t.-c. szerinti eljárás és az ennek folyamán tör- 

int bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat báimeiy irányban sértve vélik, ide értve azokat is, akik 
tulajdonjog arányának az 1889 : XXXVlll. t.-c. 16. g-a alapján történt bejegyzését séieimesnektalálják, e tekin-

akik az
tént
a tulajdonjog
fetben felszólalásukat larlain-asó kéivénytiket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1907. évi julius 
hó 15-ik napjáig bezóiólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható zárós batáridő elmúlta után az átala
kításkor közbejött téves bevezetésből száinazó báiminemü igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik, az említett, bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy a 
mennyiben azokhoz egyszersmind egyszeiü másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az erede
tieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóeszentmártonban, 1906. évi december hó 31-én. Herkely, kir. albiró.
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R e q u in y -fé le  j

római vértisztitó  
szörp

páratlan szer minden bőrbajnál, 
bujakórnál. Vérbőségben szen
vedőknek n é lk ü lö z h e t e t le n , 

vérjavitó és vórtieztltó.
Nagy üveg 3 k o r .  3 üveget 

9 k o r .  utánvéttel küld
REQUINY ATTILA  gyógyszerész 
Budapest, VII, Kiilö Kerepesi ut 24 
A híres RÁKÓCZI 6Y0M0RKESERÜ

•gyedilU ► dwltdjs

' K É S M Á R K

LEM VÁSZON
DANI AST -

áruk csak akkor valódiak,

vQ'SZEPesr,

f f  VÉRSZEGÉNYSÉG, ÉTVÁGYTALANSÁG, IDEGESSÉG 
g yó gyítására  a leghatásosabb készítmény a K R IE G N E R -fé

TOKAJI CHINA-VASBOR
Rendkívül kellemes izll, érésit, tisztítja a  vért. ^

l/Kis üveg ára 820 kor. Nagy üveg 6 kor. Kapható gyógy tárakban.^ 
[Postán küldi K O B O N A -G Y Ó G Y S Z E B TÁ B  Budapest, Kálvin-tér.

*CHT ZlPSt^

haezen védjegygyei vannak ellát

w *  A l e g j o b b  ó r á k a t  *
tegpxeUézbb és leodtystosahb é k e s e r e g e t ,  agy készpénzért,
R É S Z L E T F I Z E T É S R E ,

szabott árakon szállítja Magyarország e nemben 
stafl és Isinagyoét Ozleta

=9 B R A U S W E T T E R  J Á N O S  "'TL*W
f  k .  8 Z B G B D B R .
_ “ J ü .  t  Á rjegyzék 2000 sáppal ingyen á s káneem ük.

elismert legolcsóbb, legszolidabb
FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest, IV., Központi Városház. (Károiy-körut).

Melyik vendéglőben étkezik Budapesten?
S C . H U L L E R  F E R E N C Z
9  újonnan berendezett elsőrangú éttermeiben 

B u d a p e s t ,  V I . ,  A n d r ó s s y u t  3 0 .

^mert ott jó magyar konyha, valódi tiszta borok és
pontos kiszolgálás van

íársfamézszörp
MIntaflveget 8 koronáért küld <é

A PO STO L-G YÓ G YSZERTÁ R
aUOARttT, JÓZ8EF-KÖRUT 64.

Szeplő, majfolt, pattanás, m iteszer, ráncsok 
eltűnnek az arcáról a  valódi 

angol

déírlíely1: BALASSA KORNÉL Bpesh* Andrásjy-ut 17.

Budapest, Ó-utcza 42, 44 (sa
ját ház). 45, 46. és Uj-utca 43.

•féle részv . tá r s a s á g  
m e g ó v ó  - in tézete  
az első és legnagyobb 
>/á millió részvény- 

töke;
Katzer szőrmééről az egész világon el vannsK ( 

terjedve és elsőranguak.

A DREZDAIHOTOBfiTÁB

BABYM IRA-CRÉÜ
l e g j o b b  e z e r  klD tézei, o tT tr , ráncok, 
feldörzzölt é ,  klpáU olt bőr gyógyítására.

Egyedüli készítő:

BRODJOVtN H. gyógysz. ZÁGRÁB
3 doboz Ara bérm. 8  K BO f,, |Q dobog s  g f

részvénytársaság
b e n z in - ,  g á z - ,  e a lv ó g A x -m o to ra i és 
b e n z in  lók o m c b l l ja i  e/.ikkörCÁbcn rlls- 
mert legjobbak az összes gyártmányok között.

mSíS í .- GELLERT IGNÁC ÁS Tsa
B u d a p e s t ,  TIL, T ssráa .K rirw t J 1 

iM ázza. '  Prospektus ingY«a

TOJÁS j-jf 
K É S 2 IT M F ?

t o j á p - s á r g á j a  h e ly o t t  
katználand.) « gőtét ás főzésnél. S;

» « »  Meg ta k a r irA e .|i..... ~ -!1
Kapraid mlníon fis sarc,-.'otton á:< ^ u

•  *6 ----- K'nltí s ino
* - R0B5.NT2 TESTVÉR ÉK. K- r N  J*?1

<*8»«?aeU gyára, (1 UuAFtS f.

sí y  « , l i  i í  e  n  ct ó ,
§ 8  kitűnő

a m a g y a i

' v i  y ú , ;

.pest, Vt,,V£cfci------ -

H S  z
Kyomaloli a Magyar Nyomda gvurssajlúján. Tuióczszciiluiánoii, 1907.
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