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egyházai; az izgatás szolgálatában.
ii.

Amíg az egyházak lelkészeiket, 
t a n i t é i k a t j ^ h í í í  fizetik, addig 
többé-kevésbbé m eg fog maradni az 
a függés, mit arra a fölényes hely
zetre vezethetünk vissza, mely a 
fizetőt alkalmazottjával,] ennek hátrá
nyára szembe helyezi. A mai viszo
nyok m ellett a fizetések pontos telje
sítése a nép részéről nem kevés  
jóakaratot, hivatalnokaitól pedig leg
alább is ugyanannyi bizalomkeresést 
követel.

Ennek pedig határt szabni soha 
sem lehet. Amilyen arányban nö a 
szükséglet, olyan arányban fog em el
kedni az is. A kölcsönös egyetértés, 
béke keresése, mely nemcsak az egy
házak, de a hivatalnokok szempont
jából különösen kívánatos, mindig és 
mindenütt olyan törekvéseket fog 
fölkelteni, mely a közeledés jelszava  
mellett, az alkalmazkodás, megalkuvás 
fogalmaival igen közeli rokonságban 
áll. A kölcsönös m egértésnek egyéb
ként is fő feltétele  a közeledés, amely 
csak a legritkább esetben egyoldalú, 
mikor t. i. a másik fél teljesen leszerel 
s legyőzöttnek tekinti magát. Majd 
minden esetben kölcsönös közeledést 
kíván, amely mindkét fél álláspont
jának elhagyását követeli meg. Az 
ilyen m egalkuvás pedig nem ritkán 
teljes asszimilálás eredményez. Hogy 
ez melyik fél javára dől el, az az 
illetőnek erejétől függ, ami annál 
teljesebb, minél több érdek fűzi hozzá 
ellenfelét.

Nem állítjuk, hogy ez a hozzá- 
hasonulás minden esetben teljesen  
érvényesül, de a merev ellentétek, 
majd mindenütt veszítenek élükből 
annyit, amennyit a nép bizalmának

keresése m egkövetel és mert a lel
késznek, tanítónak úgyszólván létér
deke, hogy ezt a bizalmat legalább 
is ilyen mértékben biztosítsa, ez az 
álláspont őket fogja kötelezni arra, 
hogy a m egértés érdekében közele
dést keressenek. Lehet az látszólagos 
is, amikor e lve ivel ellentétes dolgo
kat nem cselekszenek ugyan s csak 
porhintésül szólnak át szükség szerint 
annyit, amennyit elégnek gondolnak, 
de ez a kétkulacsosság mit sem  
használ, mert minden esetben csak 
demoralizál. [

Ha ezek után végigtekintünk a 
köznép széles rétegein, hogy annak 
érzése, gondolkodása mennyire hozzá
simult már az izgatás által ébrentar- 
tott jelszavakhoz, követelésekhez, 
hogy a nép lelkét mennyire fogva 
tartják az izgatás által kilátásba 
helyezett különféle Ígéretek, ábrándok 
s hogy ezek már is olyan mély 
gyökeret vertek, miszerint azokat sem 
a vallás igéjével, sem más ható okkal 
onnan kigyomlálni többé nem lehet; 
el kell ismernünk, hogy a népnek ez 
a közszellem e van olyan erő, amivel 
megbirkózni még a hatalomnak is 
nehéz feladat lesz. Mennyivel keve
sebb sikert várhatunk tehát azoktól 
a hivatalnokoktól, akiknek egyedüli 
fegyvere a józan kapacitálás, a tel
jesen  megrontott közszellemen amúgy 
is már csak igen ritkán és keveset 
használ s m ég evvel a tökéletlen  
eszközzel is kím életesen kell bánnia, 
ha a nép bizalmát, melytől pedig 
többé-kevésbbé létérdeke függ, e lve
szíteni nem akarja.

A mai rendszer m eg határozottan 
kiszolgáltatja őket annak a népnek, 
mely a fizetés mértéke arányában 
alkalmazkodást is követel. Hogy ez 
a k övetelés ébren tartassék, arról

gondoskodnak a národnisták lapjai, 
valamint arról is, hogy milyen elbá
násban részesüljön az a lelkész, tanitó, 
aki az általuk sugalmazott népaka
rattal szembehelyezkedni merészked
nék. Van erre példa bőven. —  Élő 
emlékezetünkben van még a lncskii 
plébános esete, akitől magyar érzése  
miatt nemcsak a fizetést tagadták 
m eg s ahol nemcsak azt tették meg, 
hogy halottaikat tem ették, újszülöttei
ket keresztelték maguk, de még a 
templomba sem akarták engedni. 
Figyelem m el kellett volna kisérni 
azokat a dicshimnuszokat, am elyek  
ennek nyomán a tót lapokban, nap
világot látak, s tisztában lehettünk 
volna avval, hogy a národnisták mit 
büntetnek s mit dicsérnek benne. A 
tót centrum eddig csak sejthető ha
talmával dirigál, ereje átruházódik a 
népre s ez viszont érvényt is szerez 
neki, ahol tud. Ellensúlyozni ezt lelki 
vezetéssel, tanítással nem lehet, leg 
alább a mai rendszer mellett nem. 
Mindaddig nem, amig a nép vezeté
sére hivatott egyéneket föl nem sza
badítjuk a függés, alárendelés alól.

A tanítói és papi fizetések kilá
tásba helyezett rendezése volna erre 
a legkinálkozóbb alkalom.

—ár.
(Folytatjuk.)

Prohászka püspök és a Nár. Nov.
Abból az alkalomból, hogy Prohászka a fő
rendiház 9-iki ülésén a vallásnak itt a Fel
vidéken tótul való tanítása mellett érvelt, a 
Nár. Nov. is megszólalt. Vezércikkben rója 
le háláját a püspök iránt, csak azt nem tud
juk, miért? Tudtunkkal ugyanis az állami 
iskolák sem zárkóznak el a vallásnak tótul 
való tanítása elöl, s igy abban az irányban 
való követelőzés legalább is fölösleges. Ezt 
tudja a Národnie Noviny is s a hála nem 
is azért utalványoztatott, mint inkább, hogy 
alkalmat nyújtott neki arra, hogy kedvenc
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témájáról, a tót közép- és felsőbb iskolákról 
elmélkedhessék. Okoskodását körülbelül igy 
építette föl: Ki tanítja majd a tót Miatyánkat ? 
Nemde a tanító ? De lrogy ezt megtehesse, 
tudnia kell azt elolvasni, leírni, következőleg 
ismernie kell a tót helyesírást! És mert a 
tanítónak többet kell tudnia, mind a tanít
ványnak, tehát ismernie kell a nyelvtant, 
irodalmat és mindazokat a tudományokat, 
melyek a tót nyelv teljes ismeretére vezetnek 
s annak mivelésére is képesítenek. Ezeknek 
birtokába azonban csak az iskolák utján 
juthat, hol a tanító képezte magát. A mai 
rendszer mellett azonban ez nem remélhető. 
Kívánunk tehát tót preparendiákat. Jellemzi 
a Nár. Nov. gondolkodását, hogy egy kis 
miatyánkra mennyit tud építeni. Az épít
kezésben bizonyosan az egyetem megtóto- 
sitásáig is eljutott volna, ha véletlenül 
eszébe nem jut más. Megszurta t. i. a 
szálka: a magyarosítás, amellyel egyszerűen 
úgy végez, hogy megesküszik, hogy az ször
nyen haszontalan dolog, mert — amint 
mondja — sikereket sehol nem tud fölmutatni. 
Meg fogja engedni a Nár. Nov., hogy eskü- 
véssel támogatott állítását nem tartjuk olyan 
megdönthetien igazságnak, amint azt ő tün
teti föl.

A pellengér.
A „Nár. Nov." etryik legutóbbi számában 

valami pedagógus a „tanítók tekintélye" cimen 
cikkezik, melynek keretében foglalkozik a 
kir. tanfelügyelővel, az állammal, megyével, 
velünk, szóval mindenkivel és mindennel, aki 
vagy ami vörös posztó az ö szemeiben.'tRosszul 
palástolt, sértett büszkeséggel is, különösen 
arról, hogy lapunk a közig, bizottságban 
elhangzott tanfelügyelői jelentéseket le szokta 
közölni, ami — szerinte a megye tanítóságá
nak pellengérre való állítása — a kir. tan
felügyelő által.

Ferde okoskodásának megfelelően vagdal-

_ _  t  f l  r  _ c _ _ n . _ _ _ _
Az ónodi országgyűlés.

— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárcája. — 
Irta : Bráz Béla.

III.
A hivatkozóit országgyűlési törvénycikkek, 

illetve dekrétumok ezek :
Mátyás király 1478. évi IV. Decr. I. art. 

A nemesek minden porta után 1 forintot 
ajánlottak fel a királynak, de a király ezért 
őket nemesi szabadságukban megtartja, a II. 
ártikulus szerint ezen megajánlott segélyt öt 
évre Ígérik a nemesek a török háború költségre.

II. Ulászlő király 1492. évi I. dekrétum 
I. art. Hogy a király az ország rendéit — a 
nemeseket — régi kiváltságaikban megtartja, 
a Mátyás király által behozott újításokat 
törölje el s a rendszerinti királyi jövedel
mekkel elégedjék meg.

Ugyancsak az 1504. évi V. Decr. I, art. 
A királyi adó nem privatim vagy otthon, 
hanem az országgyűlésen vagy megyei köz
gyűlésen ajánltatik tel közös megegyezéssel. 
A király ez okból a Rákos mezejére ország
gyűlést kivjon egybe s ha ott a Karok és 
Rendok egyhangúlag ajánlják meg az adót, 
az alól senki ki nem vonhatja magát. — Ha 
pedig némely vármegyék saját kezdeménye-

kozik is. Üt, de nem felénk, hanoin oda, ahol 
a hivatalos felügyelet eredményéről történik 
beszámolás. Szélmalmokat ostromol tehát.

Ebben a „Nár. Nov.* pedagógusa folyton 
meg-megujuló támadásokat lát, a melynek 
célja a tanítói tekintély teljes lerontása, a 
tanítók társadalmi színvonalának teljes leszo
rítása.

Az egész cikk hangjából kitetszik, hogy 
azt olyan valaki irta, aki maga ludas. Fájt 
neki a szigor, amit működésével maga ellen 
kihitt és alighanem abban a tekintélyben 
sincs igen sok része, hogy annak elvesztése 
fölött olyan nagyon kesereg.

De tartsunk sorrendet. Ott kezdjük, ahol 
ő végezte, azon a szakaszon t. i., hogy ö 
tanult „pedagógiát" s annak azt a részét is, 
hogy mi a „tanítói tekintély ?" Ha tanult, 
csodáljuk, hogy olyan hamar elfelejtette, 
különben tudnia kellett volna, hogy a modern 
módszerek helyes alkalmazása melleit, a 
magyar népiskolákban kijelölt cél nagyobb 
nehézségek nélkül elérhető annyira, hogy 
abba a kir. tanfelügyelőnek kritikai célzattal 
beleszólása alig lehetett volna. Csak egy kell 
hozzá még azon a pedagógiai tudományon 
kívül, kell hozzá bizonyos ambíció, amit a 
nemzeti érzés sugalmaz. Ennek hiányában 
hiába támasztja föl halottaiból Pestalozzit és 
Komeniust, azok sem segítenek rajta. Nem 
csalódunk, ha azt hisszük, hogy a cikknek 
éppen a magyar nemzeti érzésnek teljes 
hiánya, sőt annak helyét elfoglaló magyar 
gyűlölet volt a sugalinazója. Ennek bizonyí
tására nem is emeljük ki cikkéből azokat a 
tételeket, melyekben idézőjelek között és 
gúnyosan elmélkedik a magyar állameszméröl, 
elég rámutatni arra a contrasíra, mely egy 
elszólásából kikiabál, hogy t. i. nincs az a 
kir. tanfelügyelő, aki a népoktafásügy terén 
itt a tótok által lakott inegyében úgy az 
államnak, mint a közönségnek eleget tenni 
képes volna. Mi oz? Nem más, mint az Ő 
közönségének, mint tekintélynek szembehelye

__ m r i p e n  k i k a p ó ____

zésükből és nem az ország közös elhatáro
zásával s közakarattal, vagyis országgyűlésen 
kivtll bármely adót vagy segélyt az ország 
ősrégi szabadságának ellenire a királynak 
felajánlanának vagy beszolgáltatnának bármily 
módon s ürügy alatt, az oly vármegyének 
közönsége, nemessége, mint esküszegö, minden 
emberi s nemesi tisztességet elveszítvén, a 
nemesség egyetemlegességéből kizárattassék. 
Az igy elitéit nemesek az országgyűlésből 
mint esküszegök kizárandók, a tisztelettől 
megfosztandók s úgy személyükben, mint 
birtokaikra nézve büntetendők.

Midőn Okolicsányi és Rakovszky Ulászló 
király ez utóbbi dekrétumára hivatkoztak, 
elitélték Rákóczi tetteit, el az ónodi gyűlés 
jogosultságát. Az ország érdeke elé állítják 
a nemesi szabadságokat, melyet még haza
árulás ciraén is fel kell tartani s szerintük a 
nemzeti szabadság mindenek előtt s nem a 
haza. Tiltakoznak a memoriálisban az ellen, 
hogy Rákóczi a nemesekre rótt terheket, 
subsidiumokat a király által össze nem hivott 
országgyűlésen kívül, vagyis törvényen kívül, 
sőt a királyi tiltakozás ellenére vetette ki a 
nemesekre, tehát a királyi dekrétumok elle
nére jogtalanul emelte a dicát, — vádolják 
Rákóczit, hogy az élelmi s árucikkek a ne
mesi szabadságok megsértésével privát uzu-

zése az állam tekintélyével, az utóbbi rovi. 
sára. Érzésével, gondolkodásával tehát egy
szeribe tisztába lehetünk, ha arra a közön
ségre pillantunk, melyre hivatkozik. És ezek 
mán kérdezzük, mii. akar ő a tekintéllyel? 
Van-e joga tanítói tekintélyről beszélni, vagy 
ebben az irányban követelőzni is, amikor 
annak legelemibb föltételeit, a kötelessés:- 
teljositést sein ismeri. Ennek hijján erre való 
jogosultságát is eljátszotta. A cikkíró tekintély 
lehet másutt, de a magyar tanítóság sze
mében soha !

A tekintély szerintünk az egyén érdemei
nek elismeréséből fakad. A cikkíró ur hason
szőrű társai talán szintén megtagadták volna 
ezt tőle? Talán nem részesítik elismerésben, 
abban az irányban sem, amiben munkálkodik? 
Hiszen az elismerés csövestül szokott ott 
hullani azok fejére, akik a magyar államesz
mél úgy gúnyolják, amint azt ö tette s ezen 
az alapon ott „tekintélyt" szerezni sem nehéz 
dolog. Mégis, mi késztette őt arra, hogy most 
más irányban is kereskedjék? Mi okozta, 
hogy arra a tekintélyre is megéhezett, amire 
csak a magyar haza iránt való kötelességek 
teljesítése jogosít? Mért akar ott is aratni, 
ahol nem vetett — legföljebb gazt? Es külö
nösen, mért követelőzik a kir. tanfelügyelővel 
szemben ? Miért keresi azt. nála, amivel cikk
író nem bírt, tehát el sem veszíthetett, soha? 
Nein a kir. tanfelügyelő kritikája fosztotta őt 
meg és társait a tekintélytől, de működésűk
kel megfosztották önmagukat attól, hogy jó 
érzésű ember bennük „tanítói tekintélyeket* 
lásson. Aztán egyébként is teljesen érthetet
len volna a kir. tanfelügyelő ellen való kiro
hanás, ha nem tudnók azt visszavezetni egy
részt. a személyes érzékenységre, amit a hiva
talos eljárás ott bizonyára kikezdett, de 
különösen arra a félelemre, amely elfogta őt 
akkor, amikor a szigor által fölkeltett jelen
ségekből azt a következtetést volt kénytelen 
leszűrni, hogy itt egyéb is következtetik még, 
ami már nemcsak a tekintélyt, de a létérde-

sokra, magánnyerészkedésekre fordittatnak.
A szakadás és pártütés éle leginkább 

abban nyilvánul, hogy szerintük Rákóczi 
ténykedése, vagyis a szabadság kivi vására 
irányuló nemes törekvése s önfeláldozása a 
király ellen országgyűlésen kívül történvén, 
jogtalan, ergo elitélendő. Nem ösmerik el az 
ónodi gyűlést országos tanácskozásnak, mert 
szerintük az csak konventikulum =  egyesek, 
vagyis pártgyülekezet.

De hogy a szakadási kísérlet gyanúját 
magukról elhárítsák, ők is hajlandók a bé
kére s ajánlatot is tesznek, hogy kell-* 
nagyobb garancia, mint volt Bocskay vagy 
Bethlehem (igy) felkelései alkalmával Felső 
s Alsó Ausztria, Cseh- és Morvaország spon- 
siója, vagyis a felséges udvar ünnepélyes 
ígérete. De mint tudjuk, a garancia meg nem 
tartásából eredő s keserű tapasztalat adatott 
Bethlen, Thököly s Rákóczinak kezébe fogy* 
vert a leigázott nemzeti s nemesi szabadsa
gok visszaszerzésére.

A szakadás intenciója kitűnik a memoriá- 
lis ezen passzusaiból, „mert a Diétán kivül 
semmi törvényt persze nem tehet, ellenben * 
nemes ország is az eő Felsége confirmatioja 
nélkül semmit sem végezhet s hogy Rákóczi 
az egész ország nevében feliratot intézzen a 
királyi Resolutiora ö Felségéhez, tehát a



F E L V I D É K I  H Í R A D Ó

kel is veszélyezteti; nagyobb arányban pedig, 
amint azt a cikkíró ur národnistái biztosít
hatnák. Előre fázunk tehát, nemde? Aztán 
azt kell hinnünk, hogy cikkíró ur annyit tud 
a megyei élethez is, amennyit a pedagógiá
hoz konyit, mert különben tudnia kellene, 
hogy a közig, bizottság ülései nyilvánosak. 
Az előadók ott elhangzott beszámolói mindenki 
állal meghallgathatók, azokról bárki is tudo
mást vehet. No csodálkozzék tehát, ha azo
kat mi is figyelemmel kísérjük és leközöljük. 
És akkor pedig semmi szükségünk arra, hogy 
bárki is külön referádákat bocsásson rendel
kezésünkre s igy nem állhat meg cikkíró 
urnák a kir. tanfelügyelővel szemben fölhozott 
azon vádja sem, mely szerint lapunkat hasz
nálná föl arra, hogy kritikáival a tanítókat 
ott pellengérre állítsa.

Ha a cikkíró pedagógus is kiváncsi a 
közig, bizottság üléseire, úgy szintén jelen 
lehet, hogy azok lefolyásáról referálhasson 
kedvenc lapjának, a „Nár. Nov.*-nak. Csak
hogy ott nem ritkán olyan dolgokat tálalnak 
ám föl, amelyek szörnyen kellemetlen igaz
ságokat tartalmaznak, ezeket pedig kerülni 
tanácsos. Hát a cikkíró is elkerülheti ezeket, 
de nem azon az utón, amit ő megjelölt, mert 
a hegy soha sem fog Mohamedhez közeledni, 
akármilyen nagy tekintély legyen is ; az 
állam, a megye, kir. tanfelügyelő soha sem 
fognak az ő különleges Ízléséhez alkalmazkodni.

Végül pedig kijelentjük, hogy bennünket 
sem sikerült meggyőznie arról, amire cikké
vel céloz. Ezután is megakarjuk tartani jó 
szokásunkat, hogy a megye életének minden 
jelenségéről hűségesen tájékoztassuk olvasóin
kat. A népoktatás pedig, mint, az állami élet 
egyik legfőbb szerve, különös érdeklődésünk 
tárgya marad, még akkor is, ha vele a cikk
író úréhoz hasonló tekintélyek nem is lesznek 
megelégedve. Sőt. ez fogja legfényesebben 
bizonyítani azt, hogy helyes utón járunk. Azt 
Jártjuk, hogy ha vannak a tanítóknak vala
hol feladataik, úgy ezen az ekszponált

rozsnyói és szécsényi pártgyülekezet határo
zatait, az abrenunciáeiót semmisnek nyilvá
nosa Rákóczi és hívei, s igy térjenek vissza 
a királyi hűségre, a nemzeti szabadság és 
függetlenségnek feláldozásával is, hogy igy 
az özvegyek és árvák könyei felszáradjanak 
s a nemesi privilégiumok is megmaradjanak. 
Midőn Okolicsányi és Rakovszky arra hivat
koznak, hogy a királynak ellenszegülni nem 
szabad : elfeledték az aranybulla záradékot, 
hogy ha a király ezeket nem tartaná meg, 
a nemzet fegyveres erővel is ellenállhat; ezt 
ugyan az 1687. évi II. dekrétum eltörölte, 
do a nemzet csak garancia árán mondott le 
az arany bulla záradékáról; midőn a király 
esküvel erősíti, hogy a nemzeti szabadságo
kat s törvényeket meg fogja tartani s tartatni.

A szerencsétlen trencséni ütközet után 
Turócmcgye fellélekzett Bercsényi rabigájá
ból s örömmel fogadta a szabaditót, Heistert 
s kedves hadseregét. 1709. év május 2-án 
tartatott a vármegyének legszomorubb köz
gyűlése, mely a hazaárulás vádját megpecsé
telte. Hogy a megye a megújulható Rákóczi 
lázadás ellen biztosíthassa magát, a megye 
nemesi felkelés szervezését határozta el, mely
nek kapitánya Huszár József, alkapitány 
Peniczky István. A pozsonyi országgyűlésre 
niájus 15-éro ineghivó királyi leirat szerint

helyen minden eseti e ; hogy ezek miként 
teljesittetnek, joga van ellenőrizni nemcsak 
az államnak, megyének, kir. tanfelügyelőnek, 
de azt figyelemmel kisérni kötelessége min
den igaz magyar embernek, tehát nekünk i s ! 
Követeli ezt az az érzés, aminek hiányáról a 
cikkíró förmedvényében gyászos bizonyítványt 
állított ki.

A tanítói tekintélynek pedig hagyjon 
békét, maga ront rajta legtöbbet, amikor 
olyan nézeteket is úgy szellőztet, amelyek 
semmiképpen sem alkalmasak arra, hogy 
mögöttük akárki is tekintélyt lásson. Hisszük, 
hogy nézetünkben minden magyar tanító 
osztozik akkor, amikor azt valljuk, hogy 
tekintélyeket csinálni nem szükséges, maguk
tól csinálódnak azok s viszont fölösleges 
erőlködés volna megrontani azt, amit meg
ingatni sem lehet. A tekintély olyan, mint a 
jó bor, megtalálják cégér nélkül is.

Es még egyet. Ha a cikkíró annyi érzéket 
árult el a tekintélyek iránt s azok fölött olyan 
féltékeny gonddal őrködik, nem volna szives 
megmondani, kogy miképp tudja nézetével 
összeegyeztetni eljárását, amikor a kir. tan- 
felügyelő tekintélyébe mégis belekapaszkodott 
nyilván avval a szándékkal, hogy azt kissé 
lehúzza?! Miért követel magának többet, 
mint amennyit másnak megadni hajlandó? 
Pedig-pedig, ha egyéb különbségeket nem is 
mérlegelünk, csupán azt a pedagógiai készült
séget, mivel cikkíró ur oly fennen kérkedik 
ugyan, de amiből semmit som árul e l : a 
tekintély ezen a téren sem ö lesz. A rágalom 
ellen pedig, mintha a kir. tanfelügyelő a 
tanítók tekintélyére utazna, maguk a tanítók 
nevében tiltakozunk, akik jól tudják róla, 
hogy maga is 18 évig működött ott, ahol a 
szuesányi, turáni s a cikkíró által idézett 
felekezeti fanitók ma vannak, de hogy vala
mivel több eredménnyel, azt a bácsmogyei ev. 
esperességi jegyzőkönyven kívül sikerei is 
mulatják. 0  megmutatta, milyen a tanítói 
tekintély.

követül Okolicsányi Pál és Huszár József 
választattak meg. Május 10-én pedig a köz
gyűlés átadta nekik a mandátumot.

Nos universitas Nobilium Cottus Thuroci- 
ensis. Mivel ő Felsége József, a legkegyel
mesebb császárunk s Magyarország királyá
nak kegyességéből megszabadultunk az isten
telen Rákóczi lázadásoktól s mivel mi is a 
haza szabadsága visszaszerzésének ürügyo 
alatt a Rákóczi lázadással voltunk elfoglalva, 
és Bercsényi rettenetes rabságába és zsarnok
ságába leigázva, mely alatt majdnem 7 évig 
rabszolgamódra nyögtünk, de visszatérve a 
királyi hűségre s a törvények ösvényére s 
tiszteletére, melynek biztosítását s megtartását 
a király koronázásakor hittel fogadta; öröm
mel fogadtuk a királyi meghívót s a pozsonyi 
diétára követül Okolicsányi Pált és Huszár 
Józsefet, — ezeknek akadályoztatása esetén 
Plathy Sándort és Jeszenszky Istvánt küldjük.

Ezután a virmegyo közönségo megfeled
kezve Rákóczi önzetlen törekvéseiről, nemes 
szándékait a legnagyobb mértékben elitéli, 
öt meggyanúsítja s istentelen lázadónak ne
vezi s róla a szent szabadságért küzdőkről 
imigy nyilatkozik: „Qui pairiam fundifus
erersunt potius, quam egis libertatém stabili- 
unt, licet hoc similent.* Kik a hazát alapjá
ból kiforgatják, inkább mintsem szabadságát

Vármegyei élet.
A közigazgatási bizottság ülése.

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

Jelen voltak : Beniczky Kálmán alispán, 
Beniczky Ákos dr. főjegyző, Reviczky István 
árvaszéki elnök, Csepcsdnyi .Sándor tb. főjegyző, 
Lax Adolf dr. tiszti főügyész, Bolemann János 
dr. megyei főorvos. Borbély Kálmán kir. 
főmérnök, Künsztler Károly dr. kir. tanfel
ügyelő. Kaczvinszky Kálmán p. U.^igazgató, 
Skultety Islván dr. kir. ügyész, Reviczky Imre 
közgazdasági előadó, Saager Ferenc, Klimd 
Vilmos, Kosza János Cserey Emil, Roth Emil 
és Bulyovszky Simon bizottsági tagok.

Elnöklő főispán az ülést megnyitván, 
mindenek előtt üdvözli Boleinann János dr.-t, 
az újonnan kinevezett megyei főorvost, azon 
reményének adott kifejezést, hogy odaadó 
működésével a közönség és a bizottsági tagok 
osztatlan bizalmát ki fogja érdemelmi. A főorvos 
hálás köszönetét mond az előlegezett bizalom
ért s ígéri, hogy minden törekvése oda fog 
irányulni, hogy ennek a bizalomnak meg is 
felelhessen.

Ezek után Csepcsányi Sándor tb. főjegyző 
bemutatja a belügyminiszter leiratát, melyben 
tudatja a vármegye közigazgatási bizottságá
val, hogy a íurcseki tüzkárosultak részére a 
közigazgatási bizottság által már régebben 
kért 20.000 koronát nem folyósíthatja egész
ben. A tüzkárosultak legszegényebbjeinek 
részére azonban hajlandó 2000 koronát enge
délyezni, a kért. többi összeget pedig kamat
mentesen kölcsönkép fogja a község lakosai
nak rendelkezésére bocsájtani. A közigazgatási 
bizottság köszönettel tudomásul veszi a 
miniszter jóindulatú leiratát s a főszolgabíró
nak oly utasítás mellett adja ki, hogy őrköd
jék a felett, hogy a községi lakosok közül 
tényleg csak azok kapják a kölcsönt, kik erre 
feltétlenül rá vannak utalva.

— — — — —— ■— — ■P— — UH

állítanák helyre, mert azt csak színlelik, „et 
prolextum intinitao crudelis dominationis ora- 
tione et verbo jactentu és a végtelenül ke- 
gyetlenkedö uralomvágy ürügyével kérked
nek hazafiságukról, szóval és beszédben 
eldicsekednek, hogy mennyit szenvedtek ezen 
iszonyú rabszolgaság alatt, midőn emberi s 
isteni törvényt lábbal tiporva, a féktelen ön
kény uralkodott, a megye megsemmisittetott, 
két. tagja gyászos s kegyetlen halált szenve
dett, többen pedig iszonyú s elundoritó fog
ságot. A vértanú megye érdemli meg első 
sorban a király kegyét s jóindulatát.

Vigyázzanak a követek a nemesi kivált
ságok megőrzésére, a törvények s statútumok 
megtartására, hogy azok az országgyűlésen 
újból megszentesitve, hatályt nyerjenek, me
lyet a rémuralom eltörölt.

A megye pecsétjét is kérjék s a státusok 
jóindulatát is igyekezzenek ez ügyben meg
nyerni. Íme, ennyiie becsülte a megye uni
verzitása a Rákóczinak felajánlott hüségeskUt, 
melyet a szécsényi országgyűlés ártikulusaira 
tett le ünnepélyesen a megyeház termében, 
ott, ahol később ezen szomorú határozatot 
hozta. 1709 május hó 10-én fényesen s elég 
szomorúan beigazolta az 1707. évi január hó 
27-én fogalmazott memoriális s a megyékhez 
intézett átiratnak szakadási szándékát.
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Bemutatja a helybeli Chevra-kadisa feleb - 
beiését a másodfokú Ítélet ellen. A felebbezés, 
dacára annak, hogy két egybehangzó ítélet 
ellen felebbezésnek helye nem volna, felter
jesztetett végső elbírálás végett a m. kir. 
belügyminiszterhez.

Bemutatja Szucsány község felebbezésót, 
melyben a legutóbb megejtett községi válasz
tások ellen orvoslást kér. Mint elkésett, 
hivatal ból visszautasi itatott.

Előadja Buchta György helybeli lakos 
kérelmét, melyben az iránt folyamodik, hogy 
a terhére felszámított 120 korona ápolási 
dijat, a nm. in. kir. bolUgyminiszter ur az 
országos betegápolási alap terhére vegye át. 
Minthogy a kérvényező vagyontalansága 
beigazoltaíott, az iratok pártolólag terjesztet
nek fel a belügyminiszter úrhoz.

Bemutatja a helybeli főszolgabíró jelen
tését, mely szerint tudatja, hogy megfelelt a 
közigazgatási bizottság azon felhívásának, 
hogy a vágóhidat sertésvágatási célokra is 
rendeztesse be. Cserei Emil bizottsági tag 
oly feltétel mellett, kívánja tudomásul venni, 
hogy a főszolgabiróság szigorúan őrizze ellen, 
hogy a sertésvágatások tényleg ott történnek-e? 
A közigazgatási bizottság tudomásul veszi a 
főszolgabíró jelentését.

Beniczky Ákos dr. megyei főjegyző több 
kivételes nösülési kérvényt ad elő, melyek, 
minthogy kellően fel vannak szerelve, a nm. 
honvédelmi minisztériumhoz terjesztetnek fel.

Bemutatja a kir. pénzügyigazgatóság 
jelentését, mely szerint beigazotást nyert az, 
hogy Bakonyi György pénzügyőri szemlész, 
ki a miniszterhez benyújtott panasza szerint 
a Köcsön féle installáció áldozata lett volna, 
beigazolást nem nyert, mert a nevezett szol
gálati okmányai szerint már ott is csendes 
ivónak mondatik.

A kir. tanfelügyelő bejelenti, hogy a 
turócszentmártoni állami elemi iskolába ötödik 
tanerőül Rdsztoczky Jolán neveztetvén ki, a 
hivatalos esküt letette.

Jelenti továbbá, hogy a vallás- és közok
tatásügyi miniszter ur rendelkezése szerint a 
znióvdraljai faipariskola beszüntettetek, de 
ennek fentartása iránt indokolt jelentést tett.

Megláfogadta a felső- és alsóturcseki állami 
elemi iskolát. A felszerelés és a tanítás ered
ménye jó.

A szklenói róm. kath. iskolában a tan
termek zsúfoltak. A tanítási módszer, valamint 
a  tanítás eredménye jó. Az alsó iskolában a 
tanítási módszer elavult, a tanítás eredménye 
gyenge. Ezen községnek tanügye csakis az 
állami iskolák felállításával fejleszthető ki 
teljes eredménnyel.

A felsőstubnyai hét tanerös állami isko
lában, a tanítás eredménye örvendetes, az 
iskolában kellő fegyelem, rend és tisztaság 
uralkodik. A tanítók módszere és buzgalma 
dicsér etreméltó, mert ma-holnap ezen iskola 
mintaiskola lesz. Az iskola gondnoksági elnöke 
és az iskola igazgatója teljes odaadással buz
gólkodnak az iskolaügy felvirágoztatásán. Az 
óvoda csak nemrég kezdte meg működését.

Stubnyafürdőn a tanítás eredménye elég 
jó, a tanerők szorgalmasak, módszerük jó. A 
kisfalvi ág. evang. iskola felszerelése szegényes. 
Mindennek dacára a tanítás eredménye elég
séges.

Csreraosnón: a tanítási módszer és az 
eredmény zéró. A tanító magyarul nemtudó

földmives. Az itteni tanügyi állapot tűrhetetlen.
A háji evang. iskolában a tanítási módszer 

megfelelő, az eredmény elégséges. Ellenben 
a róm. kath. iskolában módszerről neiu is 
lehet beszélni. A  tanítás eredménye gyévge 
elégséges. A tanító magyarul csak keveset tud.

Az alsóstubnyai ág. evang. iskolában 
minden tekintetben haladás észlelhető, mivel 
itt lelkiismeretes tanerő működik. A tanítás 
eredménye elég jó. Divéken az iskola fel
szerelése szegényes, a tanítás eredménye 
azonban, dacára annak, hogy ezen iskolában 
képesítetlen ember működik, elégséges.

Raksán a felszerelés hiányos, a tanítónő 
módszere meg nem felelő, a tanítás eredménye 
gyenge. A mosód róm. kath. iskola felszere
lése és a tanítási módszer elég jó. Az itteni 
állami leányiskolában rend, tisztaság és 
fegyelem uralkodik, a tanítás eredménye 
elég jó.

Laszkáron a felszerelés gyenge. A taní
tónő módszere meg nem felelő, a tanítás 
eredménye gyenge elégséges. \Deánfalun a 
módszer és a tanítási eredmény egyenlő: 
zérónál. A  68. előtti tanító magyarul sem tud. 
A folkusfalvi állami iskolában a tanítási mód
szer és az eredmény igen jó. A tanító buzgó 
és ügyes ember.

(A jelentés kapcsán kerekedett vitával 
lapunk más helyén foglalkozunk.)

A kir. tanfelügyelő után Kaczvinszky 
Kálmán kir. tanácsos, pénzügyigazgató olvasta 
fel havi rendes jelentését. Eszerint a f. év 
január havában befizettetett egyenesadóban 
28.284 korona 55 fillér, hadmeutességi díjban 
30 korona, betegápolási pótadóban 498 kor. 
86 fillér, mely befizetés az elmúlt év hasonló 
időszakához képest egyenesadóban 17610 kor. 
47 fillérrel, hadmentességi díjban 30 koroná
val, országos beíegápolási pótadóban 458 kor. 
77 fillérrel kedvezőbb. A befizetések beszámí
tása után az elmúlt hó végével hátrálékban 
maradt 195.173 korona 86 fillér egyenesadó, 
16515 korona 31 fillér hadmentességi dij és 
6640 korona 18 fillér országos betegápolási 
pótadó. Bejelenti továbbá a kir. pénzügy- 
igazgató, hogy az 1907. évi földadó felosztási 
jegyzék szerkesztése, a III., IV. oszt. kere
seti adó, bányaadó, tőke- és kamatadóra, 
valamint a ház- és földadó után járó általános 
jövedelmi pófadóra vonatkozó vallomások 
gyűjtése, felszerelése és az adó kivetése 
tekintetében az 1907. január 6-án kelt 
23392. sz. rendelettel intézkedett.

Ezután dr. Bolemann János megyei fő
orvos terjesztette be a folyó évi január havá
ról szóló jelentését. Eszerint az általános 
közegészségügyi állapotok az elmúlt január 
hóban valamivel kedvezőbbek voltak, mint 
december hóban. A vörheny Szklabinyán is 
szünőfélben van. A megbetegedések legna
gyobb százalékát a tüdő hurutos megbetege
dései teszik. A köztisztaság teljesen kielégítő 
volt. Tápszerek hamisítása nem észleltetek. 
Orvosi látlelet 11 esetben adatott ki.

Ezzel a tárgysorozat kimeríthetvén, elnöklő 
főispán az ülést bozárta.

A tótok és a magyar soviniszták.
Juriga és társai hivatásos népbolonditók 

váltig azt hirdetik, hogy a magyar soviniszták 
a tótok legnagyobb ellenségei, hogy a tóto
kat -  merő gyűlöletből -  egy kanál vízben

megfojtanák, hogy a tótok anyagi juráit e| 
akarják sajátítani stb. Ilyen és ehhez hasonló 
badarságokkal ugyancsak a szellemileg lég. 
korlátoltabb néprétegokben szereznok maguk, 
nalt hívőket — mindazonáltal sajnálatos, hogy 
ezen népbolonditókkal egyáltalán számba- 
vehető ember szóba áll és az örültek házába 
való beszédeiket valaki meghallgatja. De 
vegyük szetnügyre, mit akarnak a soviniszták? 
Semmi egyebet, minthogy tót testvéreik tanul- 
janak meg magyarul. Mert ki látott olyan 
testvéreket, hol az egyik nem érti meg » 
másikat? Már a régiek is nagy csapásnak 
tekintették a nyelvi külőnféleséget. Még a jó 
Isten is, mikor az elbizakodott embereket 
sújtani akarta, a bábeli nyelv zűrzavart 
bocsájtolta rájuk. Hogy lehet tehát a sovi
niszták ama törekvéséből, hogy ők tót test
véreikkel a teljes megértést kívánják elérni 
— azt következtetni: a magyar soviniszták 
gyűlölik a tótokat. Sein a soviniszták, sent 
semmiféle más igaz magyar ember nemcsak 
nem gyűlöli a tótot, nemcsak a legcsekélyebb 
animozitással som viseltetik iránta, liánéul 
ellenkezőleg, szereti és bocsüli ezt a becsü
letes, szorgalmas és jóravaló népet; igaz 
testvéri szeretettel viseltetik iránta és őszintén 
örvend a lótoknak minden szellemi és anyagi 
olöhaladásán, hogy a tótok magyarul megtanul
janak, csakis azért kívánják, hogy tudjanak 
velők közlekedni, mert kétségtelenül jobban 
kifejlődik a testvéri viszony érzete köztük, ha 
egymást megértik, mintha némák gyanánt 
kénytelenek egymás mellett ü ln i; — másrészt 
azt hiszem — azt senki sem fogja tagadni, 
hogy a történelmi jog a magyarok részén van, 
a magyarok többen vannak és erősebbek s 
igy nem kívánhatják a tótok, hogy az ö 
nyelvüket fogadják el általános közlekedési 
nyelvül, továbbá azt is el kell ismerniük a 
tótoknak, hogy az egységes és nemzetiségi 
kívánságokkal meg nem szaggatott ország 
sokkal hatalmasabb, tekintélyesebb és szükség 
esetén sokkal hatásosabban tud fellépni, mint 
egy többféle nyelvcsoportok szerint széttágolt 
ország; ha pedig az ország hatalmasabb, 
annak a tótok ép úgy veszik hasznát, mint a 
magyarok.

A magyar sovinisztáknak eszűkágában 
sincs a tótokat gyűlölni, annál kevésbbé, 
mivel soraik között éppen a tótok közül 
számosán foglalnak helyett s megtanulták 
becsülni ezt az értékes elemet.

*- y-

Megyebál.
Két ér óta nem rolt raegyebál. Nem 

csoda tehát, hogy a közönség osztatlanul 
óhajtotta, hogy ezen régente fényes sikerű 
mulatságból ismét kirehesse részét. Agilis 
főispánunk kezdeményezése folytán folyó hó 
11-én le is zajlott az idei — különben is 
mozgalmas — farsang legsikerültebb mulat
sága. A megyebál mindenkor elite mulatság, 
do talán éppen azért mindenkor bizonyos 
feszesség, tompított kedély jellemezte.

Az idei bál azonban, bár előkelősége a 
régi rolt, kedélyesség tekintetében is min
denkit kielégíthetett. S ennek a rendezőség 
fáradhatatlansága a közretlen előleremtője. 
Mert a ridéki bálok rendezőségétől nagyon 
sokat rár a közönség. Első sorban köteles
sége a rendezőnek, hogy holtra táncolja ina-
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git. De ez még korántsem elég:. Nagyobb 
városok báljaira a leányok már jó előre le
foglalt táncosokkal jelennek meg, s a ren
dezőségnek yajmi kis gondot szerez, a höl
gyeknek táncosokkal való ellátása. Minden 
rendezőnél jobb kapacitáció a Z3ur, vacsora, 
házimuri stb. A fiatalemberek, akik máskép 
revánst úgy sem adhatnak a bálon, jól meg 
forgatják zsurülndérjeiket. Épp azért nagyobb 
helyen a legritkább esel, hogy a táncosok 
száma félannyi, mint, a táncosnőké. Minden 
körnek, társaságnak megvan a maga táncos 
gárdája. Nálunk azonban a közönség oly 
csekély, hogy  ̂ egokról, körökről beszélni 
nem lehet s f« *■ i mr fiatalemberekről sem. 
Hiszen mindönki mindenkivel ismerős, min
denkivel érintkezik. Hölgyeinknek nincsenek 
saját báli célokra preparált klllön gavallér- 
gárdái. A bálozó hölgyek, de főleg báloztató 
mamák ezért a táncos kérdés nem könnyű 
megoldását a rendezőségre hárítja.

Nos hát a megyebál rendezőségének kiváló 
érdeme, hogy eme szerepét, kitünően töltötte 
be, egyedüli gondját képezvén, hogy a höl
gyek folyton táncoljanak.

A bált Párvy Endre táncrendezö nyitotta 
meg Justh Margittal a „Huncut a vármegyew 
csárdás hangjai m* lb*it A hangulat mindjárt 
kezdetben enjelkid volt, mely később csak 
fokozódott. Az »*l " vest 38 pár táncolta.
A bál védnöke a Hódságot buzdítva, lelke
sítve, nagyban hozzájárult a jó hangulat kel
téséhez. A megjelentok igaz kedvvel élvezték 
a szép és minden tekintetben sikorült mulat
ságot, amely csak reggeli 7 órakor ért véget.

A bál ismét bizonysága annak, hogy kö
zönségünk részvétele mellett a siker el nem 
maradhat.S az a része a közönségnek, mely 
— nem tudni, mily okból — távollctével 
tüntetett, csak önmagát sújtotta.

Végül nem mulaszthatjuk el, hogy dicsé- 
röleg ne emlékezzünk meg Patsch Béla 
vendéglősről, aki a konyhát és italokat szol
gáltatta, mindenki teljes megelégedését érde
melve ki.

A megjelent hölgyek közül sikerült a 
következők neveit feljegyeznünk. Asszonyok : 
Bárdos Ádárané, Boldis Ignácné, Bolemann 
Jánosné, Buocz Károlyné, Cssepcsányi Sán- 
dorné, Erdődi Györgyné, Fiala Alajosné, Grósz 
Sainuné, dr. Haáz Simonné, HUbner Károlyné, 
Joób Győzőné, Józsa Mihályné, Justh Ferencné 
gróf Batthyány Mária, Kertész Jánosné, 
Kontsek Józsefné, Krompaszky Edéné, Lábát 
Józsefné, Lendörfer Jánosné, Michnik Gyuláné, 
P erényi Gáborné, Petrikovich Jánosné, Roth 
Einilné, Schulz Lajosné, dr. Srrauss Mózesné, 
Strclinger Henrikné, Schwarz Kálmánné, 
Vick Rezsöné, dr. Zányi Kálmánné, Zorkóczy 
Tivadarné; leányok: Buocz Berta, Csermák 
Diczi, Ferdinándy Mariska, Fiala Paula, Ivánka 
Anna, Justh Margit, Kende Piroska, Kertész 
Ella, Kontsek Elma, Kossuth Anna, Potri- 
kovich Ella és Marietta, Schulz Margit.

A bálon íelUlfizettek a következők : Justh 
Ferenc 45 korona; Schulz Lajos 25 korona; 
Hund Albert 20 korona; HUbner Károly 16 
korona; Künsztler Károly dr. 15 korona; 
Borbély Kálmán 12 korona; dr. Androvich, 

>1j r« Bolemann János, Epstein László, dr. Fer

dinándy Béla, Fischer Ármin, Fischer Lajos, 
Herkely Kálmán, Justh Kálmánné, Justh 
Kálmán, Reviczky István, Klein Ferenc, 
Kuffler Zsigmond, Laukó Sándo-, dr. Lax 
Adolf. dr. Láng Ernő, Michnik Gyula, Mich
nik Vilmos, Náthán Henrik, Perl Henrik, 
Rakovszky István, Rakovszky Iván, Saager 
Ferenc, Somogyi Géza, Strelinger Henrik, 
dr. Szolárik Vilmos. Újhelyi Attila 10 — 10 k .; 
Grossmann Miksa. Toperczer Sándor 8 —8 k.; 
Kubala Alajos 7 kor.: Grósz Samu, Löwinger 
Henrik, özvegy Soest Ottóné G—6 korona ; 
DráskóczyJ. Árpád. G-rö Virgil, Graber Jenő, 
Graher Miksa, dr. Uujttmann Gyula, Hercz 
Ignác, ifj. Honéczy Sándor, Justh Anna, id. 
Justh György, Kianicska Szaniszló, Kontsek 
József, Melicker Rezső, Párvy Endre, Perl 
Albert, Rakitta Samu. Rosza János, Röszler 
József, Schönaich Viktor, Spitzer Albert, 
Szibner Gyula, Toperczer Vilmos, Toperczer 
Nándor, dr. Zányi J. Kálmán 5 —5 korona ; 
Algoy István, Draginczesku György, Jelinek 
Bertalan, dr. Kohuf János, Löwinger Lajos, 
Perl Zsigmond. Rund István, Ruí.tkay Sándor, 
Szánlhó Mariska 4 —4 korona; Berfsch Ottó, 
Dittert Gyula, Hudák Endre, Ivánka Zsigm., 
Judik András. Reviczky Imre, 'Lantos Lajos, 
dr. Messinger Mór, Péch Dezső, Schulz A., 
dr. Síin kő János, Siinkó Károly, Teszik L., 
Thomka Milos,' Tomcsányi Gyula 3 - 3  kor.: 
Bazovszky Kálmán, Blalio Samu, Cserei Emil, 
Dávid Gyuláné, Dávid Gyula, dr. Haáz Simon, 
özv. Uodobay József ne, Kristofcsák Lajos, 
Kulfan Samu, Melfelber Zsigmond, Patsch 
Béla, Roll Béla, Starke Pál, Steiner Samu, 
Téglási Gáspár, Tonzer Náthán, Tomcsányi 
Bertalan, Vdofka Károly 2—2 korona; Brllll 
Adolf, Csermák Dániel, Molnár Miksa, N. N., 
S/.opelfeld József, Schwarz Kálmán 1 — 1 kor. 
összesen 672 korona.

h í r e k .

Népszerű felolvasó est. A turócszont- 
mártoni állami polgári és felső kereskedelmi 
iskola folyó évi február hó 24-én délután 
5 órakor, az iskola tornatermében tartja ez 
évi második népszerű felolvasó estéjét, melyre 
— miután külön meghívók nem lesznek — 
a tanári kar ez utón hívja inog a tisztolt 
közönséget. A II. felolvasó est tárgysorozata 
a következő: A természeti erők felhasználása 
a háztartásban, irta és felolvassa Krompaszky 
Ede. 2. A világításról, irta és felolvassa 
Bröder Gyula.

A xnlól Járásbíróság áthelyezése. A
vármegye előterjesztése folytán az igazság
ügyi kormány folyó évi 120/907. sz. leiratá
val értesítette a besztercebányai törvényszék 
elnökét, hogy elvben hozzájárul ahhoz, hogy 
a kir. járásbíróság Znióváraljáról Stubnya- 
ftlrdőre helyeztessék át. Kikötötte azonban a 
miniszter, hogy ezen Atköltözködésből az 
államkincstárt mi sem terhelheti. Kikötötte 
továbbá azt is, hogy úgy a járásbíróság hi
vatalos helyiségei, mind pedig a tisztviselők 
lakásai teljesen biztosíttassanak. Stubnyafürdő 
község képviselőtestülete a folyó hó 9-én 
gyűlést tartott, melyen egyhangú lelkese
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déssel e'határozták, hogy a miniszter kíván
ságának oleget tesznek s a bíróságnak díszes 
épületet emelnek, a lakásokat pedig privát 
építkezések utján biztosítják.

Társasv&csora. A magántisztviselők és 
kereskedelmi alkalmazottak egyesülete helyi - 
ségavafó közvacsorát adott február hó 9-én, 
melyen az egyesületi tagokon kivül keres
kedőink és nagyipari vállalataink nagy szám
ban voltak képviselve. A bankett jó hangu
latban éjfélig tartott, melyen több sikerült 
tószt hangzott ol. Az ilyen összejövetelek 
nagyban hozzájárulnak a főnök és az alkal
mazott közötti jó viszony megerősítéséhez. 
Ezzel újabb jelét adta ezen egyesület, hogy 
feladata magaslatán áll.

Álaroos bál. Azon a nagyszabású álar
cos bálon, mely e hó 23-án, szombaton este 
tartatik a Dómban, a rendezőség fáradhatat
lanul működik. Az előre látható nagy siker 
arra késztette a rendezőséget, hogy a jelme
zek dusabb választéka álljon a közönség ren
delkezésére és e célból noincsak Láng M. és 
Fia cégnél, hanem Balázs M. fodrász üzle
tében is dús raktárát tartja a jól mezeknek. 
Aki pedig valamely kényesebb jelmezt óhajt, 
az jelentkezzék Balázs M. fodrász üzletében 
ma vasárnap estig.

A síkos Járda áldozata. Mint sajnálattal
értesülünk, dr. Ferdinándy Béla ügyvéd & 
folyó hó 13-án este a Patsch vendéglőből 
távozóban a járdán megcsúszott s oly sze
rencsétlenül esett el, hogy alsó lábszára 
két helyen eltörött. Az első orvosi segélyt 
dr. Petrikovich János nyújtotta.

Izgatás és bünföldlcsérós. A pozsonyi 
esküdtbiróság elé került a „Katolicky Noviny„ 
munkatársa, Schwoch Róbert nyomdászsegéd, 
a kit izgatással és bünföldicséréssel vádoltak. 
A vádlott még csak huszonnégy éves, de 
meglehetősen mozgalmas múltja van. Schwoch 
teljesen fölhagyott a szedőmesterséggel és a 
pánszlávokhoz szegődött. Legutóbb Szőllősön 
lakott, a hol Juriga Nándor plébános titkára 
és afféle utazó ügynöke volt. E minőségében 
elvállalta a felelősséget az ügyészség által 
inkriminált cikkelyekért, a melyeket kétség
telenül Juriga és társai Írtak. Sckwochot 
Pozsonyban sokan ismerték és mindenki két
ségbe vonja, hogy a vádlott, a ki nem tud 
jól tótul, ilyen cikket Írni tudna. Schwoch 
tökéletesen beszél magyarul, tót tolmácsra nincs 
szüksége. Az inkriminált cikkelyek egyike 
hevesen támadja az egyházi hatóságot, a  
mely a tót érzelmű, papságot zaklatja és 
sanyargatja. A “többi közt fölemlíti, hogy 
Rajner Lajos esztergomi érseki helytartó a 
szerkesztőségnek meg akarta tiltani a Kato- 
licky Noviny ciiu használását, hogy ezzel a 
soviniszta magyaroknak szolgálatot tegyen. 
A tárgyaláson több közismert agitátorral 
együtt Juriga Nándor is jelen volt, a ki 
tüntetőleg nevetett, a mikor a közvádló 
királyi ügyész vádbeszédében Őt és társait 
ismételten aposztrofálta. Glosz Ernő ügyész 
beszédében azt mondta, hogy oly gálád 
gyillölséggel sehol a világon nem fo ly ik  nem
zetellenes akanmunka, mint Magyarországon, 
a hol központilag szervezett, külföldi pénzzel 
segitett agitáció gyümölcseivel állunk szemben

E ste rK á zy -G o g rta c  m in d en ü tt Kapható.
Főraktár: STEINER SAMU-nál Turócszentmárton.
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lépten-nyomon. Különösen hangoztatta, hogy 
a vádlott a magyarosító törekvéseket a tót 
nép vagyoni és erkölcsi töukretevésével azo
nosítja és hogy a politikai izgatást a vallási 
cégér leplével igyekszik takarni, a  vádlottnak 
a vizsgálóbíró előtt tett vallomásával bizo
nyítja, hogy Schwoch azt az inkriminált för- 
imdvényt, melyet utóbb a bucsujáró nép 
között tizezrivel osztogatott. Szőllősön Juriga 
Nándor parókiáján fogalmazták, a honnan 
pénzzel és Juriga ajánlóleveleivel ellátva, 
utazett Liptó-Szent-Miklósra a kézirat kinyo- 
matása céljából. Ormos Ede dr. Ügyvéd 
annak kimutatását igyekezett megkísérelni, 
hogy a vádi' tt nem a magyar nemzet egésze 
ellen izgatott, hanem a néppárt, az ország 
jelenlegi vezetői és a közigazgatási hatóságok 
működését bírálta élesen és túlozva bár, de 
izgatás nélkül. Az esktldtbiróság Schwoch 
Róbert volt betűszedőt, jelenleg a Katolickv 
Noviny tót lap munkatársát és Juriga képvi 
selő titkárát nemzetiségi izgatás bűnténye és 
Juriga-Hlinka bűnfeldicsérésének vétsége miatt 
egy évi fogházra, nyolcszáz korona pénzbün
tetésre és a költségek megtérítésére Ítélte. 
Scbwocbot szökés gyanúja miatt azonnal 
letartóztattál.

öngyilkosság. Liptószc.ntmiklósról írja 
levelezőnk: E hó 12-én a 20 éves Lojdl 
cipészsegéd revolverrel főbe lőtte magát és 
nyomban meghalt. A szerencsétlen fiatalember 
gyakran erős főfájásban szenvedett, ami 
öngyilkosságának egyedüli oka volt.

Tlfnsz Draskócon. Tavaly megemlékeztünk 
arról, hogy Draskóczon a tífusz járványszerüen 
lépett fel. A hatóság közbelépése folytán a 
veszedelmes járványt sikerűit elfojtani. Ez 
idén január hónapban azonban újra fellépett 
s a járványnak már is van néhány áldozata. 
Vármegyénk közigazgatási bizottsága sürgősen 
felhívta a főorvost, hogy a baj mibenlétéről 
személyesen győződjék meg s legyen jelen
tést, hogy mikép volna a járvány tovább
terjedése megakadályozandó.

Az nj Stnbnyafürdő. Borbély Kálmán 
kir. főmérnök elkészítette Stubnya fürdő jö
vendő térképét, inért a község szabályozása 
a tanitóképezde és járásbíróság áthelyezése 
folytán most már aktuálissá vált. A térképet 
vármegyénk alispánjával egyetemben bemu
tatták Körmöcbánya városának, mely annak 
elfogadása fekiníetében már legközelebb dön
teni fog. Reméljük, hogy a város, melynek 
első sorban érdeko a fürdőlelep fejlesztése, 
szintén magáévá teszi a nagyarányu tervet, 
mert. csak ekkép lehetséges, hogy Stubnya- 
fürdő az őt megillető helyre emelkedhessen.

Tfidőbajosok hálával emlegethetik egy 
magyar gyógyszerész nevét, ki legújabb 
találmányával a „Hársfaméz-szörpa-pel eddig 
már nagy eredményeket ért el. Ezen Hárs
fa méz-szörp készül Halápi Frigyes gyógysze
résznél, Budapesten. József körút 64. Minden
kinek, aki köhög, rekedt, ajánljuk e kiváló 
gyógyszert. Mintauveg 3 korona.

Gondatlanság áldozata. Szülői gondat
lanság áldozata lett egy kis bét hónapos 
csecsemő a í. hó 13-án. Kubinda János 
feleségével együtt, gyermekeiket az anyósra 
bízva, korán reggel munkába mentek a hely
beli székgyárba. A kisgyermekek még alud
tak, mikor az öregasszony tüzet rakott a 
takaréktüzhelyre s azután, mint aki dolgát 
jól végezte, elballagott a templomba. Hogy
hogy sem, a tűz kipattant valahogy a padló

zatra, hol, úgy lá'szik, valami gyúlékony 
anyag volt felhalmozva, mert rögtön tüzet 
fogott s ettől a padlózat és a bútorok is 
lángra kaptak. A szobából kitóduló füstött a 
szomszédok vették észre, kik a már lánggal 
lobogó tüzet gyorsan eloltották. A kisleányka 
még élt, de a bét hónapos kis János azonban 
már halva volt. Megfojtotta a tűst. A hatóság 
megindította a nyomozást, hogy kit terhel a 
kisgyermek haláláért a felelősség.

„Zsorna**-féle pecséttel é< gyári árra 
ellá'ott férfi nyakkendő kitűnő magyar ipar ! 
Minden városban kapható.

Elszámolás. A Draskócon 11)07. február 
hó 2-án az ivánkaföldi állami iskola javára 
megtartott táncmulatság alkalmával belépti 
dijakból befolyt 124*20 korona, fel ül fizetések
ből 50 korona, összes bevétel 174,2U korona, 
összes kiadás 11292 korona, maradt tiszta 
jövedelem 6128 kor. Felülfizettek : Beniczky 
Kálmán 20 korona ; Justh Ferenc 10 korona ; 
Draskóczy Árpád 4 korona; Franklin Dénes 
3 korona; Blaho Samu, Bulyovszky Miklós, 
Jeszenszky Dénes, Simko Károly, Záthureczky 
György 2—2 korona; Bulyovszky Simon, 
Ivánka Zsiga, Tomcsányi Gyula 1 — 1 korona, 
összesen 50 korona.

Elismert kitűnő gyógyszer a Requiny-
féle „Római vértisztitó--zÖrp“ mindennemű 
bőrbaj, bujakór és egyéb a vérromlásból 
származó betegségek ellen. Vérjavitó haiása 
bámulatos. Nagy Üveg 3 kor. 3 üveg bér
mentve 9 kor. Egyedüli készítő: Requiny 
Attila gyógyszerész. Budapest. VII., Kerepesi- 
ut 24. Kérjen Kis Házi Kincstárt, ingyen 
kap mindenki.

S e r d ü l ő  l e á n y o k
sokszor vannak ráutálva egy erösitö szerre, hogy a 
természetet támogássák és hogy fejlődésüknek sok
féle nehézségeit legyőzhessék. A S c o t t - f é le  E m u i
s i  o, mely alphosphorsavas mész és nátron hozzá
adásával a gyógycsukamájolajból készül mindenkor 
a legkitűnőbb és legmegbízhatóbb erősítő szernek 
bizonyult. Kizárólag a legjobb anyagokból gyártják 
és a sajátságos S c o t t - f é le  eljárás következtében 
oly jó izü és könnyen emészthetővé válik, hogy a 
legcsekélyebb emésztési zavarokat sem okozza, sőt 
ellenkezőleg rendezi az emésztést és gerjeszti az 
étvágyat. A S c o tt - f é le  E m u ls io  ennélfogva sok 
kai hatásosabb, mint a közönséges csukamájolaj.

A S co tt- fé le  E m uls ió  valódiságá- 
nak )eIe a á lltán  nagy csukahalat vivő 
halász" védjegy.

I í l  V  Ezen ,aPra val°  hivatkozással és 75 
n fillér levélbélyeg beküldése ellenében
\  r  j |  mintával bérmentve szolgál:
VJ [1  Dr. BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára" 

Z i S a e -  BUDAPEST, IV., VÁCZI-UTCA 34/50. 
Egy eredeti üveg ára : 2 kor. 50 fillér.

Kapható minden gyógyszertárban.

K Ö ZG A ZD A SÁ G .

A mi pénzintézeteink.
A vármegyebeli magyar pénzintézetek 

1906. évi zárszámadásairól a következőkben, 
emlékezünk meg. Megjegyezzük, hogy a be
hatóbb bírálat jogát egy későbbi időpontra 
tartjuk fenn magunknak.

1. Túród Hitelbank Részvénytársaság : 
Kölcsönálladék 2215427*14 korona 
Betéti álladók 167298404 korona

Tiszta nyereség 16122*16 korona, vagyis 
a 400000 korona alaptőke 4*03°/0-a, oszta
lék 272%.

2. Túród magyar ipar- és keresk. banki 
Kölcsönálladék 1165643*63 korona 
Betéti álladók 793400*73 korona

Tiszta nyereség 6811*15 korona, vagyis 
az alaptőke 6*81%-a, osztalék 5%.

Bár nehezünkre esik, még sem hallgat
hatjuk el. hogy a fontnevezett két pénzinté
zetek egyike sem váltotta be az iparpárto
lásra vonatkozó progranimját. Az Iparbank 
ebbeli elmaradása valószínűleg a kis alap
tőkében leli magyarázatát, de ezen segíteni 
lehet az alaptőke emelésével.

3. Túród gazdasági takarékpénztár r.-t.
Kölcsönálladék 911598 08 korona
Betéti álladók 689527*12 korona

Tiszta nyereség 10350 korona, vagyis az 
alaptőke 17*25%-a, osztalék 7%.

A zsákokban árnsitott szén mennyisé
gének kőtelező megjelölése. A pozsonyi ke
reskedelmi és iparkamara az érdekelteknek 
tudomására adja, hogy a zsákokban árusított 
szén mennyiségének kötelező megjelölése 
tárgyában a kereskedelemügyi niagy. kir. 
miniszter által 1907. évi január hó 25-én 
5902. sz. alatt kibocsátott rendelet kihirde
tésétől számított 3 hónap múlva lép életbe.

A denaturált Iparsó ára az 1907. évre. 
A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara ér
tesíti az érdekelteket, hogy a denaturált ipar
sóra nézve a m. kir. pénzügyminiszter az 
1907. évre is íentarlja az 1906. évi árakat.

Pályázat iparosmestereknek vagy iparos
segédeknek adományozandó két ösztöndíjra. 
A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur a 
Voigtlander Frigyes által tett alapítvány ka
mataiból két, egyenként 1082 koronát tevő 
ösztöndíjat alakított, amelyeket képesítéshez 
kötött ipart Űző, két szegényebb sor3U, szak
májában kivált és olyan józan életű, kezdő, 
fiatal iparosmesternek, vagy idősebb segéd
nek fog odaítélni továbbképzés céljából, 
vagy műhely i berendezés, illetve annak töké- 
leiesbitése céljából, esetleg forgó töke gya
nánt. kik atyjuk iparát folytatják s attól az 
iparüzletet átvették, vagy átvenni akarják. 
A szóban forgó két ösztöndíjra a pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamara pályázatot hirdet 
és felhívja kerülete mindazon érdekeltjeit, 
akik ezek egyikére pályázni szándékoznak, 
hogy eziránti folyamodványukat legkésőbb 
folyó évi február hó 26-ikáig terjesszék be a 
pozsonyi kereskedelmi és iparkamarához. A 
vonatkozó pályázati föltételek, amelyek kü
lönben a múlt éviekhez hasonlók, betekint
hető k a pozsonyi kereskedelmi és iparkama
ránál, továbbá Nyitra-, Pozsony-, Trencsén- és 
Turócvármegyék járási főszolgabiráinál.

Elállítás pék- és cukrászipar! gépekből0 
A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara érte
síti az érdekelteket, hogy a m. kir. techno
lógiai iparmuzeum helyiségeiben (Budapest, 
VIII., József-körut 6. sz.) pék- és cukrász
ipari gépekből és berendezési tárgyakból 
rendezett kiállítás nyílt meg, amely a terve
zet szerint folyó évi junius hó végéig tart.

Pályázat. A kereskedelemügyi m. kir. 
miniszter egy alapítvány kamataiból 7 egyén 
részére egyenként 300—300 koronát és ogy 
226 koronát tevő, összesen tehát 8 (nyolc) 
segélydijat alakított, amelyeket szakmájukban
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kivált, józan élolU, de fiatalon elhunyt, képe
sítésből kötött ipart Űzött iparosmesterek 
szegénysorsu özTegyeinek vagy szogcnysorsu, 
de 18 évet még be nem töltött, fiú-, eset- 
leinyárváinak fog odaítélni. A sogélydijakra 
a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara ozen- 
nol pályázatot hirdet iá (elhívja kerülete 
mindazon érdekeltjeit, akik a szóban forgó 
segélydijakra pályázni szándékoznak, hogy a 
megállapított feltételek szerint, szerkesztett 
folyamodványaikat legkésőbb ezévi február 
hó 28-ig terjesszék be a pozsonyi keresked. 
és iparkamarához. A vonatkozó pályázati fel
tételek a pozsonyi kereskedelmi és iparka
maránál, továbbá Pozsony-, Nyitra-, Trencsén- 
és Turócmegyo járási föszolgabiráinál, mint 
megtekintbetök.

7

Szerkesztésért felelős : Dugovich Tltus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadólajtudonos: Moskóczi Ferencné.

208. Sít,
THÜ7Ttk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóeszentmártoni kir. járásbíróság, mini 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy kiskorú 
Stálik Zsuzsanna végrehajtatnak Knyaszko 
Andrásné sz. Grosso Zsuzsanna végrehajtást 
szenvedett, elleni végrehajtási Ügyében, a 
végrehajtási árverést 62 korona 40 fillér 
már megállapított, valamint jelenlegi 8 korona 
30 fillér és a még felmerülendő költségeknek 
kielégítése végett a besztercebányai kir. tör
vényszék terUletköréhez tartozó turócszent- 
niárioni kir. járásbíróság területén Podhragy 
községben fekvő :

a) a podhragyi 116. sz. tlkjvben A. 1. 1—2. 
sor 263. és 266 hr. sz. a. felvett s egészben 
Knyaszko sz. Gresso Zsuzsanna nevére irt 
ingatlanokra 4 koronában;

b) az ottani 203 sz. tlkjvben A I. 2 sor 
105. hr. sz. a. felvett s egészben Padla sz. 
Peczko Anna nevére irt ingatlanra 400 koro
nában ;

c) az ottani 250. sz. tlkjvben A I. 1 sor 
418. hr. sz. a. felvett s Ve részben Tomka 
Mária, 2/o részben Knyaszko sz. Gresso 
Zsuzsanna, 2/o részben Tomka Cbrobeke 
János és Ve részben Tomka Cbrobeke János 
nevére irt ingatlanra 150 koronában és

d) az ottani 413. sz. tlkjvben A. I. 1 sor 
426. hr. sz. a. felvett s í/é részben Cupen 
Kólók Máté, Ve részben Cupen Kólók szül. 
Zojt Márai és 2A részben Knyaszko szül. 
Gresso Zsuzsanna nevére irt ingatlanra 220 
koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban az alábbi feltételek mellett elrendeli.

Az árverés megtartására ujabbi határnapul 
1907. évi március h ó  4-lk napján délelőtt 
10 órakor Podhragy községben a községi 
biró házához kitlizetik.

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

A kir. jbiróság mint tlkkönyvi hatóság.
Turócszentmárton, 1906. évi január 18 án.

Petrás, kir. albiró.

Hirdetések
fe lvéte tn ek  a

l
kiadóhivatalban

1907. évi/497. szám.

Faeladási hirdetmény.
A zsarnóoai m. kir. erdőhivatal tanácstermében a folyó 1907. évi 

március hó 26-án délelőtt fél 11 órakor nyilvános írásbeli versenytár
gyalás utján eladásra kerül az erdöhivatal kerületében: a bródi, garamróvi, 
geletneki és jalnai erdögondnokságokboz tartozó összes erdőkből, továbbá 
a körmöcbányai erdőgondnokságban a „B“ gazdasági osztály I. vágássorozat 
1 erdőtagjának k ivételével — a „B“ gazdasági osztály összes, Garam felé  
hajló erdőrészeiből az 1907— 1911. években kitermelhető és a kir. kincstár 
által a garamparti rakodókra, illetve a zsarnócai gőzfürész rakodójára k i
szállított —  minden fe le lősség  nélkül évente mintegy 600 0 —8000 m3 kitevő  
jegenyefenyő, lucfenyő, erdeifenyő, juhar, kőris és szil épületi és müfa.

Ezen faeladással, illetve vétellel a zsarnócai három keretes gőzfürész 
bérletének kötelezettsége vau 6000 (hatezer) korona évi bér fizetéssel.

Kikiáltási egységárak a követk ezők : a) jegenyefenyö, lucfenyő és 
erdeifeDyőnél 12— 19 centiméter középátm érövel in.'-kint 10.80 k o r .; 
20— 28 centiméter középátmérővel m.:i-kiut 14.50 k o r .; 29 centiméter és 
ennél vastagabb középátmérővel m.3-kint 17.00 kor.; középen mérve 7— 11 
centiméter vastag és legalább 3 méter bosszú rudfáért darabonkint 0.46 
kor. b) juhar, kőris és szilfánál: 20 — 28 centiméter középátmérővel m.3-kint 
16.25 k or .; 29 centiméter és ennél vastagabb középátmérövel m.3-kint 
20.00 kor. Bánatpénz 20.000 korona.

Csakis oly ajánlatok vétetnek figyelembe, amelyekben a kikiáltási 
árakat meghaladó felüligéret valamennyi fanemre és választékra vonatkozó
lag, betűkkel és számokban kiirt egy és ugyanazon százalékban ajánltatik meg.

A feltételek úgy a földm ivelési Minisztérium erdészeti főosztályában 
(Budapest Zoltán-utca 16. sz. III. em elet), mint a zsarnócai erdöhivatal hiva
talos helyiségében 1907. évi február hó 15-től kezdve betekintbetők, és 
átvehetők.

Zsarnócán, 1907. évi február hó 9-én.
M. kir. Erdöhivatal.
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FARSANGI  CIKKEK!
Álarcok dús uálas2féha. 

Jelm ezek megrendelésre!

jViosl;óczi Fcrencnc
KönyV- is papirKcrcsKcdésébcn Turőcszentmártcn.

R « q u i n y - f é l «  J T

római vértisztitói 
szörp

páratlan t z t r  minden bőrhajnél, 
bujakómAK, Vérbőségben s z e n 
vedőknek n é lk ü lö z h e t e t le n , 

virjavltó és vértleztltó.
Négy üveg 6  k a r .  3  üveget 

B k o r .  utánvéttel k ü ld :

R EQ U IN Y  A T T IL A  
BMapett, V II, KUI-S Kertpeal «t 24 

A M m  RÁKÓCZI GYOMORKESERŰ 
^  syyssflll káwltfije

K É S M Á R K

lLENVÁSZON
f DAMAST
á r u k  c s a k  a k k o r  v a ló d ia k ^

Cch t  z ip s t>

ha ezen védjegygyel vannak ellátva.

7 “  VÉR SZEG ÉN YSÉG , É TV Á G Y TA L A N S Á G . ID EG ESSÉG  
gyógyítására a leghatásosabb készítmény a K R I£ lG N E R -f é le

TOKAJI CHINA-VASBOR
Rendkívül kellemes izü, erősít, tisztítja a vért 

Kio üveg ára 8‘80 kor. Nagy üveg 6  kor. Kapható gyógytárakban' 
Postán küldi: K O R O N A -G YÓ G YSZER TÁ R  Budapest, K álrlu -tér. 
inne»««iiK evy» \»c».va svwHKSgvnuvi

A l e g j o b b  é r á k a t
v  msiiinm és lnMweii»  nwFVást. egy kAttpAwért,
x  R É S Z L E T F I Z E T É S R E ,

u tee raee  szaftét! érékéé exállitj* Migyu-orwág •  nemben elel Ae leieepefte Ueto
B R A U S W E T T E R  JÁ N O S " " ? ? '

f  l .  S Z E G E D E N ,
^Álü. - Arjetyaéft tOOO táppal lesyee Ae MreenAm m

elismert legolcsóbb, legszolidabb

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest, IV ., K özponti Városház. (K á ro ly -k ö ru t).

Melyik vendéglőben étkezik Budapesten!

| S C HU L L E R  F E R E N C Z j
aE p  0  ú jo n n an  b e re n d e z e tt  e lső ra n g ú  é tte rm e ib e n  
* * B u d a p e s t ,  V L ,  A n d r ó s e y - u t  3 0 .  1

^m ert ott jó magyar konyha, valódi tiszta borok éa |
pontos kiszolgálás van _____ < w «e

á r s f a m é z s z ö r p
M lntadveget 8 koronáért küld o

APOSTO L-GY ÓGYSZERTÁR
BUDAPEST, JÓZ8EF KÖHUT 64

Sieplé, m íjfolt, p a lu o á i,  miteazer, r In  erők
AT M— I  H  I  h  eltűnnek u  arcxról «  vilédi m M m  RjS pss;4g-««tffl t

E |7  O v «f  l H o n t  D |o rk M M p p an  1 U, p ú d e r  1'20 Iá.

írógép
Kisárélagee elárashék •

'F A R A G Ó  T E S T V É B E ]
Budapest V, Arany lépes  «. 8.

I K á r j e n  m i n d e n k i  p r o M p e l c t n a t !  (

í1: BALASSA KORNÉL

KATZER

| A DREZDAI MOTORBTÁB
ré&rviaytársaság

bra«j»»*r rá * - , sa lv ép á s-m o to ra l éa 
béná in  lohom oblljal MikkörSkbcn elit- 
mórt legjobbak ai feasea gyártmányok kdiOtt.

£ kár/i»*i«: E E L L É R T  IGNÁC é s  T s a
H .  TrrÁt Uörul SÍ.

j * Rtoepeáiiit ingytn

b a b y m i r a - c r é m
l « * J . » »  u e r  k ilU M É , ó t r v ,  r o c k ,  
f e l M r n i l t  é t  k lp tU .l t  M r  ip ó f j l t i t l rm .

EfyodOIi kéjt: 14 ,

BROOJO VIN H. gyógysz.,
i  debtz á r t  béra  6  H 6 0  f„ iq M m  g  « g p  f

1 -fÉlirésrv. társaság’ 
megóvó-Intézete 
az első é s  legnagyobb.

Bad7 p e * ^ - D t c z ^ 2 M n M ^  V* ,
II  ját hii), 45, 46. és Új-utca 43. f
I L  Katzer szőrmeárúl az egész vflAgoa tí vannak A 
I > terjedve é« elsfirmagaak. A á

TOJÁS
készítmény

ls|As•ArgAJl
ft—wAiandd • táti* é t rtzé—él.

« « o r  m e g t a k a r í t á s .
Kassaié m ó ri.' ro iz«attetM *

*  H  érosorltkaa -------  KáizltJ i

S T R 0 B E N T 2  T E S T V É R E K . R. r.
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„ Z s o r n a i ’-féle

NEPELBJTS
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kitűnő

m agyar ipari
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Szállodás : Simon PAl 
Budapest, VI., Váesl-körut 28. »*•
100 Rzoba 2 20 K-tál fellnbb. klszolgaját- 
Ril *• vilUnyvillgilástal együtt Fürdők, 
elegánR kávéhál, étterem. Villámot vaaiiU 
'Megállóhely az óm«u  uáJyaudvwok
-  i,Cl7iI " iá
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Nyomatott a Magyar Nyomda gvorssajléján. Turicunontinárton, 1907.;
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