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P O L I T I K A I  H E T I L A P

Nemzeti népnevelés.

( D .)  Az egységes magyar nemzeti 
állameszme m egvalósításának elen
gedhetetlen posztulátuma, hogy a 
népnevelés iránya, szellem e olyan 
legyen, mely a magunk elé tűzött 
célokat teljes odaadással, egész erő
vel szolgálhassa. Ez pedig — szerin
tünk — csak úgy volna elérhető, 
ha a népnevelés ügyét, leszoritva  
e téren minden illetéktelen befolyást, 
kizárólag az állam venné kezébe, 
érvényesítve hatalmának teljes
ségét, mert ha valahol, úgy ebben a 
fajilag és nyelv ileg  széttagolt állam
ban szükséges a népoktatás teljes és 
hatályos ellenőrzése.

Ezen véleményünkben nem tisztán 
a nemzeti érdekek, de az általános 
emberi érdekek is támogatnak ben
nünket, mert ismerve a felekezeti 
iskolák gyarlóságait, tudjuk, hogy 
ott nemcsak a tanító, de maga az 
iskola is szűkén vau azon anyagi 
eszközöknek, m elyeket a helyes és 
kifogástalan tanítás lehetősége, a nép
oktatás legelemibb követelm énye fel
tétlenül megkíván. A tanító nemes 
hivatásával járó munkája gyarlón 
dijaztatik, a tantermek felszerelése  
pedig oly hiányos, hogy az alkalma
zott tanerők, taneszközök hiányában, 
csak nagyon kétes eredm ényeket 
képesek felmutatni. Vagy nem igy 
van? Vegyük sorba a felvidéki fe le 
kezeti iskolák legtöbbjét, ezek mind 
mellettünk fognak bizonyítani!

De liát tény és bizonyos, hogy az 
alkotmányosság beállta óta egész a

W lassics-korszakig, a népnevelésügye  
az előző kormányok alatt teljesen  
elhanvagoltatott, mert e téren 1868. 
óta, eltekintve egyes kisebb jelentő
ségű alkotásoktól, alig történt valami 
em lékezetre méltó, sőt tűrték azt, 
hogy a nemzeti es népnevelésre ret
tentő káros hatású ósdi, elévült és 
korhadt rendszer, kártékony nemzeti
etlen szellem szabadon garázdálkod
jék  oly iskolákban, melyek e szellem 
nek tápot adni egyedüli feladatának 
tekintettek. Megtűrték, hogy kiérde
mesült suszterek, tönkrement kala
posok, csődbe jutott fűszeresek, fegy- 
házviselt ekszisztenciák csepegtessék  
a tudományt a gyerm ek lelkekbe, 
holott maguk sem tudták megkülöm- 
bőztetni a A-t a kis a-tól s számtani 
ism ereteik alig terjedtek tűi a termé
szetes számsor egyszerű leírásánál. 
D e alkalmaztásu gyökere azon ferde 
nézetek hirdetésében nyert tápot, 
m elyet mi magyarán nemzetiségi 
izgatásnak nevezünk.

Még a W lassics-korszak alatt is 
hiába keresnénk oly intézkedéseket, 
m elyek a nemzeties népoktatás nívó
ját hatalmas lendülettel vitték volna 
előbbre. Be kell azonban vallanunk, 
hogy Wlassicsban meg volt erre min
den igyekezet s hogy okos, nagy 
szellem e nem érvényesülhetett teljes 
mértékben, ennek oka nem ő benne, 
hanem a nagy újításhoz szükségelt 
anyagi eszközök hiányában, az állam- 
háztartás kimerültségében keresendő.

Ezeken az égbekiáltó mulasztáso

kon van hivatva segíteni A p p o n y i  

Albert törvényjavaslata, mely, elte
kintve az anyagi rendezés egyes  
pontjaitól, magán viseli azt a szelle
met, m elyet a nemes gróf hosszú  
politikai pályája alatt a magyar nem
zeti eszme fellendülése, m egerősödése  
és terjesztése érdekében, sokszor 
igen mostoha körülmények közt, 
állhatatosan hirdetett.

A javaslatban le van rakva mind
az, mit a nemzeties népnevelés inten
zivebb m űvelése egyelőre megkíván, 
vagyis az államhatalom kezébe helyezi 
végső fórumhan annak elbírálását, 
hogy valamely tanitó kötelesség- 
szerüen teljesit-e hivatását, vagy nem! 
Gátat vet ama lehetőségnek, hogy 
a nemzetiségi egyházak által alkal
mazott tanitók, — leggyakrabban a 
tanitás rovására —  mint az egyházak  
vezérférfiai által képviselt eszmék  
ekszponensei működjenek. Mindeddig 
hiába kerestünk erre orvoslást, igye
kezetünk megakadt az egyházi gyű
lések  jóindulatán, mitől a nem zetiségi 
érzelmű tanitó urak még inkább vér
szemet kaptak s fütyültek a magyaros 
népnevelésre. Említsek példákat? Itt 
van a szucsányi, deánfalvi, priekopai, 
záturcsai, turáni, lezsjachói s m ég 
egy csomó iskola, ahol a magyaros 
oktatás legkisebb gondját képezte a 
tanitó uraknak.

A legfőbb érdeme azonban a 
javaslatnak az, hogy abban az eset
ben, ha a magyar nyelv tanítását a 
tanitó ur elhanyagolja, eme hanyag-
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Ságért fegyelmi utón vonható felelős
ségre, mely fegyelmiben végső fórum
ként megint csak a kultuszminisztert 
teszi illetékessé Ítélkezni. Azt hiszem, 
ennek az intézkedésnek üdvös voltát 
csak mi felvidékiek vagyunk képesek  
teljes mértékben honorálni, mert hisz 
szemünk Jelőtt folyik az izgatás a 
magyar nyelv tanítása ellen s a vár
m egye közgyűlési termében egy kerü
leti esperes ajkáról hangzott el a 
magyar nyelvű oktatás lekicsinylése. 
Mit várhatunk most már az esperes 
ur hatalmi köréhez tartozó tanítóktól. 
Porhintést, formalitásokat, a külső 
látszat megóvását, de lelkiismeretes 
munkát semmi esetre se m !

De amily örömmel üdvözöljük mi 
a törvényjavaslat egyes részeit, épp 
oly ádáz dühvei tárgyalják a nem
zetiségi urak annak rendelkezéseit. 
Ez a düh, ez a lázas gyűlölet igazi 
fokmérője annak, hogy Apponyi fején  
találta a szöget, hogy ebben a javas
latban tényleg a magyar kultúra 
terjesztésének és védelmének félre
ismerhetetlen elvei vannak lerakva.

Féltik az egyházak befolyását! 
Veszélyben látják az autonómiát! 
Hirdetik, hogy a tanító és tanítvány 
ki lesz szolgáltatva az auyanyelvet 
kiirtó sovinizmusnak. Magát a törvény- 
javaslatot szellem esen „Janicsári tör
vényjavaslatnak" gúnyolják. Jogfosz
tásról kiabálnak. Gyüléseznek e lle n e ! 
Obstrukcióval fenyegetőznek! S mind
ezt miért teszik? Mert érzik, hogy 
valami bűzlik, hogy vége annak a 
kornak, mikor a nemzetiségi egyházak  
iskolái sub ti tuló „ legény sógi daloskor “, 
„felnőttek oktatása" szabadon űzhet
ték  a legszélsőbb nemzetiségi izga
tást, midőn még minden nemzetiségi 
iskola büntetlenül m elegágya volt a 
m agyarellenes eszméknek.

Ne féltsék a nemzetiségi urak 
az egyházak iskolafentartó jogait, 
azok tiszteletben tartatnak ezentúl 
i s ! Ne féltsek az anyanyelv jogait, 
mert azokat nemcsak elkobozni, de 
érinteni sincs szándékában senkinek. 
Ennek ellenkezőjét hirdetni merő 
rémlátás. Marad minden a régiben, 
csak a már régóta kívánatossá vált 
állami felügyelet lesz intenzivebb. Ez 
pedig nemcsak joga, de kötelessége  
az államnak, mert elvégre is tudni 
akarja, hogy állampénzen nem hizlal-e 
ellenséget, nem dédelget-e kufárokat, 
kik a tanítás szentelt csarnokaiban 
gyerm eklelkekkel üzérkednek.

Jehlloska lemondása. Néhány hét előtt 
megemlékeztünk arról, hogy Jehliaka Ferenc 
tót nemzetiségi képviselő lemondani szándé
kozik mandátumáról. Feleletül erre Jehlicska 
lapjában, a „K. N.*-ban táviratot közölt, 
melyben az o -á g o s  lapokba is bekerült 
hírünket megcáfolni igyekezett. Most, amint 
nekünk Írják, híradásunk minden cáfolat 
dacára valónak bizonyult. Ugyanis mint 
Pozsonyból Írják a Magyar Távirati Irodának : 
Jehlicska Ferenc tót nemzetiségi képviselő 
bazini választóihoz tegnap levelet intézett, 
amelyben kifejti, hogy mandátumát leteszi, 
mert a politikától visszavonul s egyházi ható
ságának rendelkezésére bocsátja magát. — 
Jehlicska egyben a következő nyilatkozatot 
teszi közzé: Hazaérkezvén Wörishofenbői, 
nagy csodálkozásomra arról értesülök, hogy 
az ügyészség nemzetiség elleni izgatás citnén, 
melyet állítólag Verbón 1906. évi május 
hónap 17-én követtem el, ellenem panaszt 
emelt s hogy a Ház mentelmi jogomat ez 
ügyben felfüggesztette. Ezzel szemben kijelen
tem, hogy a szóban forgó napon Verbón 
egyáltalán nem voltam s amennyiben akad
hatott ember, aki az inkriminált hárdolatlau 
kifejezésekkel élhetett volna, nyilvánvaló, 
hogy a rádiók személyemet más valakinek 
személyével tévesztették össze. Jómagam oly 
távol állok minden izgatási velieitástól, hogy 
a nekem imputált oktalan kifejezésekhez 
hasonlókat tán meghibbant állapotban sem 
volnék képes kiejteni. — Szívesen nyugtázzuk 
Jehlicska őszinte kijelentését s feltesszük róla, 
hogy a neki tulajdonított beszédet csakugyan 
nem mondta, mert akkor nemcsak a man
dátumra, de még a  tisztes papi öltözetre sem 
volna méltó! Egyébként még csak azt jegyez
zük meg, hogy a lemondott képviselő nyilat
kozatának utolsó pontja a nemzetiségi párt 
tagjai közül nagyon sokat érinthet kelle
metlenül.

A nemzetiségek Apponyi gróf Javaslata 
ellen. Mint halljuk, a nemzetiségi pártkör még 
e hét folyamán értekezletet fog tartani, mely
ben határozni fog a néptanítók fizetésének 
szabályozására vonatkozó javaslattal szentben 
megindítandó akció felett. A tárgy fontossá
gára való tekintettel az értekezletre a kör 
valamennyi tagját külön meghívják. A nem
zetiségek e javaslatok ellen az egész vonalon, 
úgy a parlamentben, mint azonkívül, messze
menő agitációt szándékoznak kifejteni. Ob- 
strukciót — mint a nemzetiségiek mondják — 
nem akarnak, tndják, hogy ezt nem képesek 
keresztülvinni, azonban ez lesz alighanem a 
leghosszabb tanácskozás, moly a képviselő- 
házban a legutóbbi időben lefolyt. Ezenkívül 
a nemzetiségiek az ország különböző vidé
kein népgyüléseket fognak összehívni, ame
lyekből tiltakozó feliratokat fognak küldeni 
a képviselőházhoz.

Rownianekék.
Az Újvilágban rólunk beszélnek. Oda

szakadt tót testvéreink, akiknek itt szűk volt 
a tér vagy a halina s működésűknek tágabb 
levegőt s tagjaiknak szabadabb mozgást ke
resve, kimenekülni kényszerültek, de olyanok 
is, akik Magyarország földjét soha nem is 
látták, annak politikai viszonyairól sejtelmük 
sincsen: összeálltak , It j-y g | , t n ,

magyart. Szerintük rászolgáltunk arra azért 
mert a tót nemzetiséget üldözzük, elyotnjuk 
zsaroljuk s általában oda törekszünk, hogy 
azt az utolsó szál emberig kiirtsuk. Ha azon
ban megkérdeznék ezektől, hogy miben is 
nyilvánul ez a hallatlan erőszakoskodás, alig 
tudnának rá megfelelni.

Beszéltünk már e lap hasábjain arról, hogy 
a tót nemzetiségi izgatás súlypontja szükség 
szerint milyen vándorutat tesz meg. Rend
szerint itt szokott az lenni, de olyan esetek
ben, amikor annak érvényesülése nehézségok. 
kel, sőt komoly veszedelemmel is jái hat, 
kihelyeztetik oda, ahova a magyar törvény 
ereje közvetlenül el nem hat, ahol tehát a 
rágalomnak szabad folyás engedhető s ahol 
büntetlenül folybafik az a munka, amit ők a 
nemzetvédelem hazug jelszavával a magyar
ság ellen indítanak. Ha az itt meggyujtott 
csóva már a saját körmükre kezd égni, át
dobják az óceánon s itt pedig zsebrevágott 
kézzel gyönyörködnek abban, hogy az ott 
lobbanó anyagokra lelve, milyen szépen lángol. 
Mert van ott ilyen anyag bőven. Rownianekék 
gondoskodnak róla, hogy legyen. Ez a sze
retetreméltó hazánkfia volt a legelsők egyike, 
aki ezeket ott megteremtette, természetesen 
a saját érdekében. Tudta, hogy Amerikában 
mindonnel lehet pénzt szerezni, ami uj, élel
messége tehát éppen azt sugalmazta. Megin
dított lapja a pánszlávizmus hirdetésével ott 
eddig szokatlan, merőben eredeti húrokat 
pengetett, nem csoda, hogy előbb a kíván
csiság, később a megszokotíság köréje csopor
tosította a tót elemet. Hozott is a konyhára 
szépen, ma már milliók fölött rendelkoző 
bankár, aki zsebében tartja az odaszakadt 
tót kaputosok nagy részét s ezek által hatal
mában azon néprétegeket is, melyekre ama
zoknak befolyásuk van. Valóságos monarcha 
ez már ott a szabad köztársaság földjén, aki 
egymaga tízezreknek diktál lelkiismeretet.

Hogy most ragaszkodik ahhoz a talajhoz, 
mely vagyonhoz juttatta, csak természetes s 
azon sem kell csodálkoznunk, hogy annak 
művelésére, kiterjesztésére még áldozatoktól 
sem riad vissza, hiszen mindon oda befekte
tett fillér végeredményében neki kamatozik.
S hogy állandó összeköttetést tart fönn e 
célból a mi tót agitátorainkkal, azt közös 
érdekük követeli meg. A néppel való kölcsö
nös összeköttetést lapjaik szolgálják. Ezek a 
sajtótermékek, melyek itt is, ott is telve 
vannak gyűlölettel minden iránt, ami magyar 
s amelyek szinte versengnek egymással a 
támadásaikat jellemző vakmerőségek terén, 
még ma is szabadon cirkálnak az óceánon 
át ide is, oda is s egész vigan váltogatnak 
eszmecseréket legkedvesebb tárgyukról: a 
magyar nemzet koholt brutalitásáról.

Kormányunk ugyan megvonta már egy
néhány amerikai tót laptól s igy Rownianek 
lapjától, az „Amerikánszko Slovenské N óvum 
tól is a postai szállítás jogát, de amint tapasz
taljuk, kevés eredménnyel. Jár az most is 
vigan, csak egy kissé óvatosabb, mint volt. 
Hogy az ellenőrzésre hivatott közegek éber
ségét kijátssza, zárt borítékokban, Német
birodalmi bélyeggel ellátva utazik. Ennek 
továbbítását nyilván valami ügynökség köz
vetíti, mely Brémában és Hamburgban tanyáz.

Pedig annak teljes kiszorítása itt minde
nek felett való érdek, mert az izgatás sajtó
jának veszedelmesebb része éppen ez.
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A mi tót lapjainkat inóg tiken tartja 
valamennyire a tudat, hogy tultengése esetén 
büntetés vár reá, hangjában, kifejeiéseiben 
bizonyos mérsékletre van szorítva, tör
vényeinket tehát respektálni köteles. De az 
amerikai tét sajtót nem szabályozza semmi. 
Azt Írnak ott rólunk, ami éppen nekik 
tetszik, nem szab korlátokat semmi és senki, 
állításaiban az igazsággal, kifejezéseiben az 
Ízléssel sem befolyásolhatják magukat s igy 
valóságos Augias istállója ez, melyről bajosan 
állapítható meg, melyik fajta szenny dominál 
benne, a rágalom-e, vagy az Ízléstelen, durva 
gorombáskodás.

(Folytatjuk.)

A költségvetési vita 
és a nemzetiségi kérdés*

*A M agyar S zövetség február havi számából 
adjuk le ezt a  c ikket, m elyet a  nemzetiségi kérdés 
egyik legalaposabb ism erője, Janceó  B enedek az 

Országos M agyar S zövetség titk á ra  irt.

A költségvetési vita elég hosszú, sőt 
hosszadalmas volt. Hosszú volt nem azért, 
mintha a felszólalók a költségvetés egyes 
tételeit részletesebb és behatóbb eszmecsere 
tárgyává tették volna, hiszen igazán szakszerű 
és alapos beszédet alig mondott valaki. Hosszú 
volt első sorban a magyar költségvetési vita 
amaz eredendő bUne miatt, a melynél fogva 
e tárgyalást nálunk alkalmul szokták tekin
teni arra, hogy az egyes felszólalók elmond
ják a maguk véleményét e kormány összes 
eddigi tevékenységéről. Másodszor azért, mert 
a honatyák, kiknek túlnyomó többsége még 
nagyon is fiatal politikus és most foglalt 
helyet először a törvényhozás padjain, igye
kezett valóságos érettségi vizsgálatot tenni a 
maga politikai készültségéből. Be akarta bizo
nyítani először választói, azután pedig saját 
képviselőtársai előtt, hogy ő igenis foglalko
zott politikai és közéleti kérdésekkel s igy 
nem méltatlan a mandátumra.

Aránylag nagyon kevesen voltak a fel
szólalók között, a kik határozottan tudták 
▼olna. hogy voltaképen a politikai és köz
életi kérdések közül mi és minő mértékben 
tárgyalható a költségvetési vita keretében? 
Miután az első próbatételen összes politikai 
készültségükről számot akartak adni, sok' 
mindenféle, szorosan a költségvetés keretéhez 
nem tartozó dologgal előhozakodtak és azt 
a kezdő tanulmányozó bő részletességével 
fejtegették. így lett aztán az idei költség- 
vetési vita nemcsak hosszú, hanem egyúttal 
hosszadalmas is. Jellemző tünete volt e vitá
nak, hogy a képviselő urak az ülések láto
gatásában egyáltalán nem fejtettek ki akkora 
Imzgóságot, mint. a vitában való aktív rész
vételben. Az elnöknek több Ízben kellett 
komoly intelmekben, sőt dorgáló kifejezések
ben kifakadnia a miatt, hogy a képviselő 
urak eddig nem ismert közönyösséget tanú
sítottak a parlament tárgyalásai iránt. Sze
rencsére csak kivételesen jutott eszébe 
valakinek azt kívánni, hogy konstatálhassák, 
bogy a parlament határozatképes-e, vagy 
sem ?

A nemzetiségi kérdés is azokhoz a költ
ségvetési vita keretéhez szorosan nem tartozó 
kérdésekhez számítható, a melyek kelleténél 
nagyobb mértékben járultak hozzá, bogy az 
'dei vitatkozás nagyon bosszú, sőt hosszadal- 
mas legjen. Mondhatni, az egész költségve

tési vitatkozás vezérlő motívuma most is 
éppen úgy a nemzetiségi kérdés volt, mint a 
múlt év julius havában. Az a kérdés most 
már, hogy magára a magyar nemzeti védelem 
ügyére, szemben a nemzetiségi támadásokkal, 
származik-e valami különösebb, kézzelfogható 
gyakorlati haszon a nemzetiségi kérdés e 
széles mederben folyó és gyakran ismétlődő 
íeszegetéséből ?

A nemzetiségi kérdést a költségvetési vita 
keretébe maguk a nemzetiségi képviselők 
vonták be. Ök pártpolitikai álláspontjuknál 
fogva nem viseltetnek bizalommal a kormány 
iránt, tehát a kormánytól beterjesztett költ
ségvetést sem fogadhatták el. A szokás és a 
parlamenti kötelesség parancsolta, bogy elő
adják indítékaikat, a melyek arra késztetik, 
bogy a költségvetést ne fogadják el. Ez 
indítékok természetesen nem lehettek mások, 
mint nemzetiségpolitikai elveik és ez elveken 
felépült programmjuk. Kifejtették a maguk 
külön politikai programmját, ismételték azo
kat a vádakat és kifogásokat a magyar 
kormányzat és egységes magyar nemzeti 
állam gondolata, valamint a magyarságnak 
mint államalkotó nemzetnek politikai elsőbb
sége ellen, a melyek együttvéve kezdet óta 
tartalmát alkotják a nemzetiségi politikának. 
Újat, vagy valami meggyőzőt nem hoztak 
fel sem a maguk politikája mellett, sem 
pedig a magyarság politikai elsőbbségének 
jogosult volta ellen. Régi, ismeretes tételek
kel. formulákkal és klisékkel dolgoztak kivétel 
nélkül. Szónokaik között a hasonlóság és 
különbség körülbelül olyan volt, mint a szo
bafestők között. Egyik két patronnal dolgo
zott, a másik bárommal. A ki négygyei is 
tudott bánni. azt. társai úgy bámulták, mint 
elsőrangú mestert.

A nemzetiségi kérdés körül forgó vitatko
zásnak legkiemelkedőbb mozzanata Andrásai/ 
Gyula gróf belügyminiszter beszéde volt. 
Andrdssy beszédének volt egy mondata, a 
melyhez hasonló még eddigelé egyetlen 
magyar miniszter beszédében sem fordult elő. 
Ez a mondat az volt, a melyikben kijelentette, 
hogy a jelenlegi kormány el van határozva, 
bogy a nemzetiségi törekvésekkel szemben 
felveszi a harcot. Az erélyes kijelentést a 
nemzetiségi képviselőkön kívül az egész 
parlament megtapsolta. Hatása alatt a nem
zetiségi képviselők egészen megzavarodtak, 
sőt ijedten meglapultak, mikor azt mondotta, 
bogy neki igenis vannak bizonyítékai arra 
vonatkozólag, bogy a nemzetiségi politikusok 
külföldi összeköttetéseket is igyekeztek sze
rezni, bogy a magyarság ellen megindított 
hadjáratukban a lehető legártóbb erővel 
léphessenek fel. Andrássy erélyes kijelentése 
valóságosan megnyugtató hatással volt a 
magyar közvéleményre is, a mely belőle 
arról győződött meg, hogy a koalíciós kor
mány fokozott erővel fog őrt. állani a nemzeti 
védelem ama bástyáin, a melyeket legvadabb 
erővel ostromolnak a nemzetiségi törekvések 
hullámverései.

Andrássy ez erélyes kijelentése a nemzeti
ségi törekvések mozgatóira nem tett olyan 
tartós és mély hatást, mint a képviselőházban 
és a magyar közvéleményre. A nemzetiségi 
képviselők, kiket az első hatás valóságosan 
megijesztett, csakhamar összeszedték magukat 
és támadásaikat ujult erővel folytatták. A 
nemzetiségi sajtó és a parlamenten kívül álló 
nemzetiség-politikai vezetők pedig nyíltan és

a cinizmus egy bizonyos nemével jelentették 
ki, hogy Andrássy nyilatkozatát egyszerűen 
olyan fenyegetésnek tekintik, amelyet komoly 
természetű és hatásos tettek sorozata nem 
fog követni. Gúnyosan emlegették, bogy nagy
hangú fenyegetéseket eddig is hallottak ele
get, de olyan cselekvésnek még nyomát sem 
látták, amelyik alkalmas lett volna arra, bogy 
a nemzetiségi törekvések diadalmas előre
nyomulását csak egy-két jelentékenyebb 
ponton is megakassza. A magyar természet 
jellemzőbb vonása, bogy baj és nehézség 
esetén rendkívül erélyesen harsogó károm
kodásban tör ki, az asztalra is ráüt. öklével, 
de cselekedni tovább egyáltalán nem cselek
szik, marad minden a régiben.

A költségvetési vita keretében szóba ke
rült a kormány nemzetiségi kultúrpolitikája. 
Apponyi Albert gróf közoktatásügyi miniszter 
ur több rendbeli beszédében fejtette ki erre 
vonatkozó nézeteit, amelyek röviden a követ
kezőkben foglalhatók össze :

A közoktatási kormány a legjobb indu
lattal viseltetik az egyes nemzetiségek egy
házi és kulturális törekvései iránt. Azt azon
ban nem fogja megengedni, hogy az egyházi 
és iskolai intézmények olyan erődítményekké 
alakuljanak át, amelyek kiinduló pontjául 
szolgáljanak az egységes magyar nemzeti 
állam s a magyar közművelődés ellen meg
indított nemzetiségi hadjáratnak. Nemcsak az 
ilyen erődítések felépítését nem fogja tűrni, 
hanem azokat is le fogja rombolni, amelyek 
esetleg már felépültek. Erre vonatkozóan 
törvényes intézkedésekről és biztosítékokról is 
íog gondoskodni azokban a törvényjavasla
tokban, amelyeket be fog nyújtani közelebb
ről a tanítói fizetések rendezéséről és a nép
oktatás reformjáról.

A nemzetiségi törekvések ellensúlyozásá
nak egyetlen biztos kultúrpolitikai eszköze 
van : az iskolák államosítása az egész vona
lon. A miniszter azonban elvi szempontból 
néni barátja az iskolák államosításának. És 
e kijelentését pártja, a függetlenségi párt is 
helyeslöleg vette tudomásul, pedig e párt 
programmjában benne volt kezdet óta és ma 
is a közoktatásügy államosítása.

A nemzetiségi kérdés ilyen részletes és 
beható megvitatásának azonban mégis meg 
volt a maga nagy haszna. Az egyes szónokok 
a nemzetiségi veszedelem nagyságát annyi 
részletes és nagy részükben igazán súlyos 
bizonyító erejű adattal világosították meg, a 
mennyivel eddigelé a parlamenti tárgyalá
sokban nem találkoztunk. Ez összehordott 
anyag már magában is elégséges alapjául 
szolgálhatna egy nagyobbszabásu kormány
zati akciónak. Most már egyetlen miniszter 
sem mentheti mulasztásait azzal, bogy azért 
nem cselekedhetik a siker reményével, mert 
a tér, amelyen mozognia kell, még nincsen 
egészen felderítve és kikutatva. A nemzetiségi 
kérdést a jelenlegi s a múlt évi költségvetési 
vita parlamentiig teljesen kimerítette és fel
dolgozta. A cselekvés sora a kormányon van. 
A parlament kötelessége immár csak annyi, 
bogy a kormányt rászorítsa a cselekvésre, 
mert a nemzetiségi politikában most már néni 
szavakra, hanem tettekre van szükség. Szót, 
frázist, erélyes hangú kijelentést és szép 
szónoklatot eddig is hallottunk eleget, de 
tettet vajmi keveset láttunk. Vájjon fogunk-e 
látni most?

A részletesen bő, sőt tanulságos nemzetisé
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politikai vitatkozásra vonatkozó szemlénket 
nem fejezhetjük be anélkül, hogy egy pár 
megjegyzést ne tegyünk arról a hangról és 
modorról is, amelyet nem annyira a vitatko
zásban részt vett, mint inkább a közbeszóló 
képviselő urak tanúsítottak. Mikor a nemzeti
ségi képviselők beszéltek, számtalanszor volt 
hallható ilyenféle közbeszólás: Kipofozzuk ! 
Kötél a nyakára! Akasztófáravalók! stb. 
Olyan kifejezések, amelyek egyáltalán nem
csak müveit, de kabátos emberek társaságába 
sem valók. Aki egy nemzet törvényhozó termé
ben ilyen kifejezéseket használ, az nem azt bé
lyegzi meg vele, aki ellen használja, hanem 
saját magát.

Aztán ne feledjünk el egy másik körül
ményt sem. Mikor a nemzetiségi vezetők a 
passzív politika hirdetői voltak, számtalanszor 
hibáztattuk politikájukat azért, hogy pana
szaikat vagy külföldre viszik, vagy egyszerűen 
izgatnak vele a néptöraeg között, de nem 
hozzák szándékosan a parlamentbe, hogy ott 
azok, mint alkalmas helyen komoly megvitatás 
és bírálat tárgyai legyenek. És most, mikor 
eljöttek vele a parlamentbe, képviselőtársaik 
nemcsak meghallgatni nem akarják, hanem 
lehurrogják, durva sértésekkel és morális 
inzultusokkal illetik. Még azt sem veszik 
tekintetbe némelyek, hogy olyan törpe mino
ritást alkotnak a parlamentben a nemzetiségi 
képviselők, a melylyel szemben durván fel
lépni, éppen gyengesége miatt, nemcsak a 
magyar lovagiassággal nem egyezik meg, 
hanem egyszerűen a jólneveltséggel sem.

A nemzetiségi képviselők egyszerűen 
zsebre vágják e durva sértéseket, de sajtójuk 
bokrétába kötve izgatja velük a maga közön
ségét, mikor rámutat, hogy ime, az ország 
törvényhozásában a nemzetiségek képviselői
nek még csak testi sértetlenségük sincs 
biztosítva. A nemzetiségi vezetőknek külföldi 
fajrokonaik révén a nemzetközi sajtóval is 
Tannak összeköttetéseik. A német, francia, 
olasz stb. lapokkal közük ezeket a bokrétába 
kötött durvaságokat s úgy tüntetik fel, mint 
a  magyar brutalitásnak és neveléshiánynak 
florilegiumait. így aztán csodálkozhatunk-e, 
ha külföldön kezd lábrakapni az a káros hit, 
hogy a művelődésre képes elemet ebben az 
országban nem a magyarság, hanem a nem
zetiségek alkotják.

Jó lesz ezt meggondolni a közbeszóló 
képviselő uraknak s azt is, hogy az a hang 
és modor, a melyik a magyar nemzet tör
vényhozásának tanácskozó termében eddig 
uralkodott, mégis csak finomabb és előkelőbb, 
mint az, a melyik a vidéki kis vendéglők s 
a  külvárosi kurtakorcsmákban otthonos

A gazdák sorsa.
Kétségtelen dolog, hogy a felvidéki kis

birtokososztály jó része — a mostoha gazda
sági viszonyok miatt — erősen fenyegető 
mezőgazdasági válság előtt áll, mely ki fog 
ütni abban a pillanatban, midőn a termelővel 
szemben növekvő követelményeknek a birto
kos legjobb akarat mellett sem lesz képes 
©leget tenni. — Ez a pillanat, ez az időpont 
pedig nincs messze. Nem kell egyéb, mint a 
tulcsigázott gazdasági munkásbérkövetelraé- 
nyekhez egy rossz esztendő s készen vagyunk.

Épen azért magának az államnak kell 
sietnie a kisbirtokosok segítségére, nem ott

ahol némileg igazolt terhekkel állanak szem
ben, nem a munkáskérdés erőszakos elfojtá
sával, mely intézkedés kielégítő eredményre 
úgy som fog vezetni, mely a gazdákra vég
eredményében üdvös úgy sem lehet, hanem 
a felszaporodott közterhek arányosításával, a 
közterheknek az adótárgyak termelőképessé
géhez mért igazságos megosztásával.

Ezen bajok első és legüdvösebb orvoslási 
módja a progresszív adózási rendszer gyors 
keresztülvitele, mely némileg hivatva volna 
orvosolni a*on bajokat, melyek a kis- és 
középbirtokosokat imminens veszéllyel fenye
getik. Már magában véve is nem-e igazság
talan dolog az, hogy a kataszteri tiszta jöve
delem után épp oly arányban adózik a 
felvidéki birtokos, mint az alföldi gazda, kinek 
a földje jobb, termőképessége intenzivebb s 
emellett még az időjárás viszontagságaival 
sem küzd oly mértékben, mint a mostohább 
viszonyok közt élő felvidéki gazda.

Eltekintve attól, hogy a kataszteri tiszta 
jövedelemnek, a magyar földadónak kulcsa 
összehasonlítva a gazdaságilag sokkal fejlet
tebb külföldi államokéval, már magában véve 
tulterhes, de szinte elviselhetetlen reánk fel
vidékiekre, mert ezen épül fel minden más 
adózás oly mértékben, mely a gazdák anyagi 
erejét végkép kimeríti.

Vagy nem-e gazdasági lehetetlenség már 
magában véve az, hogy az állam maga a 
föld tiszta hozadékának 25*5%-át vigye el 
tisztán földadóban, mely azután ezen adónem 
járulékaival az általános jövedelmi pótadóval, 
az országos betegápolási pótadóval közel 
30% -ra szaporodik akkor, midőn a külföldön, 
például Poroszországban, a  földadókulcs csak 
9*5%, Romániában pedig csak 5% .

Ezen állami adónemekhez jön még a 
községi pótadó, mely vármegyénk területén 
átlagban 40% . a vármegyei pótadók, melyek 
beleszámítva az útadót is, 13%-ot tesznek ki, 
végül az iskolai és egyházi adók, melyek 
közül az utóbbi néhol 30, sőt 70% erejéig 
is megterhelik a gazdákat. Könnyen bebizo
nyítható kérdés tehát az, hogy az állami és 
a törvényhatósági közszolgáltatások a katasz
teri tiszta jövedelem nagyobb felét teljesen 
felemésztik.

A2 elfajult rossz gazdasági viszonyokon 
tehát csak úgy volna segíthető, hogy ha né
mileg korlátozzuk azokat a terheket, melyek 
a jelenlegi adózási rendszer mellett nehezül
nek a gazdálkodókra, mert az ekkép meg
takarítható anyagi erők oly téren lesznek 
érvényesíthetők, melyek a jelenlegi adózási 
kulcs mellett ideig-óráig elodázhatók ugyan, 
de amelyekkel a közeljövőben feltétlenül 
számolnunk kell.

Nagyon helyesen jegyzi meg Baross János 
országgyűlési képviselő, hogy a magyar föld
nek adója minden más foglalkozási ággal 
szemben tulterhes, s találóan mutat rá, hogy 
hol kellene az adózási igényeket növelni, 
midőn azt mondja : ha összehasonlítjuk azt, 
hogy mennyit kell egy falusi kisgazdának 
jövedelméből a közterhekre áldozni azzal, 
hogy mennyit kell ilyen célokra fordítani 
pénzintézeteinknek fenomenálisan nagy jöve
delmeiből, akkor önkénytolenül előáll az 
útmutató arra nézve, hogy honnan kell le
venni és hová kell rárakni a terheket.

Ha mindezt helyesen elbíráltuk, vagyis 
ha a jelenlegi adózási rendszerünk hibáit 
helyesen mérlegeltük, be fogjuk látni azt is,

hogy az elavult adórendszer mily aránytala
nul nagy súllyal nehezedik a kis emberek 
vállára s mily aránytalanul kis mértékben 
azokéra, kik busás jövedelmeik mellett az 
állam által követelt szolgáltatásoknak minden 

nagyobb gond, minden nagyobb megerőltetés 
nélkül, úgyszólván játszva képesek megfelelni.

Ép ezért a progresszív adózási rendszer
nek behozatala már égető kérdése a modern 
társadalmi és gazdasági felfogásnak s a fel
vidéki gazdákra pedig valóságos megváltás
számba menne.

Épp azért hálás szívvel fogadhatjuk a 
pénzügyminiszter ama kijelentését, hogy az 
erre vonatkozó törvényjavaslatot még a nyár 
folyamán nyilvánosságra hozza, mely törvény- 
javaslatban a földadóról is gondoskodik és 
pedig két irányban. Először, hogy a valódi 
művelési ágnak megfelelőleg igazittassék ki 
a kataszter, másodszor pedig hogy a katasz
teri tiszta jövedelem kiszámításánál mutatkozó 
nagymérvű aránytalanságoknak legalább kiál- 
tóbb részei orvosoltassanak, ami lehetővé 
fogja tenni, hogy ugyanazon kontingens meg
tartása mellett az adószázalék le lesz szál
lítható.

Megnyugvással vesszük tudomásul azt is, 
hogy a készülő adóreformnál a személyes 
vonatkozású összes jövedelmek fogják képezni 
a progresszív adó kulcsát, mert úgy remél
jük, hogy a gazdák vállára rakott teher igy 
tényleg azoknak jut, akik már most is eme 
terheket igazság szerint viselni tartoznak.

h í r e k .

Rémlátás.
Sajátságos feltételektől függő s többnyire 

egy körre szorítkozó rendellenesség a lelki 
életben. Az elmezavarnak egyik tő és gyakori 
tünete. Lényegében abban áll, hogy az agy
kéreg érzéki telepeinek káros ingerállapota 
folytán az illető betegek olyan érzéki benyo
másokat vesznek észre, melyeknek a külső 
inger meg nem felel, azaz érzéki képok lép
nek fel a betegagyában a külső tárgyak teljes 
híjával. Ezen tárgytalan érzéki képek erőben, 
színben és elevenségben a reális érzéki ké
pektől semmiben sem különböznek, s úgy 
hatnak a betegre, mint a való érzéki benyo
mások az egészségesre. Körülbelül oz a diag
nózisa annak a betegségnek, melyet a K. N. 
egy idő óta tapasztalunk. Párvy itt, Párvy 
o t t ! Párvy mindenütt! Ha kávéját szürcsöl
geti ez a magyarságért lelkesülő főpap, rá
fogják, hogy vért reggelizett. Ha egy kirán
tott borjuszeletet fogyaszt el, kórusban zengik, 
hogy ismét ogy tót pap nyakára hágott. Ha 
nyugodtan otthon ül szepesváraljai kastélyá
ban, bizonyos, hogy a K. N. Rómába utaz
tatja ad audiendum verbum pontificuin ! Most, 
hogy a római pápa enciklikát adott ki az 
olasz papságnak, melyben az alsó papságot 
a felsőbbségek iránt tartozó engedelmességre 
intette s mivel ez a pápai körirat, mint álta
lában szokásos, a világ összes katholikus 
papságával közöltetik, ráfogja Párvyra, hogy 
ez tulíydonképen az ő müve, mert ekkép 
akarja egyházmegyéjében az alsó papság 
ellenállását megtörni. No lám, hát nem bete
ges állapot ez? Hisz a K. N. nagyon tjól 
tudja, hogy Párvy Sándor püspök, minden 
pápai beavatkozás nélkül is elég legény arra.



jiojry néhány okvetlenkedö káplinocskát 
kiebrudaljon egyházmegyéjéből! De hát a 
réinlátás szőrnyU betegség. .Szórni, a K, N. 
beteg. Ha pedig valakire azt mondják, hogy 
beteg, akkor feküdjék le nyugodtan. Ha láza 
tan, tegyen jeges borogatást a fejére, s főleg 
ne gondoljon l’árryra, mert ebből még vég
letes baj lehet, melynek aztán csak egy 
orvossága van: a kényszerzubbony.

—  8.

Id. Bnlyovszky Simon f .  Turócvármegye 
magyarságának ismét halottja van. Idősebb 
Bulyovszky Simon, gyulafalvi földbirtokos, a 
folyó hó 2-án reggel 5 órakor, rövid szen
vedés után, 89 éves korában elhunyt. A 
megboldogult fiatalkorában Turócszentmárton- 
ban Ugyvédeskedett s tevékeny részt vet! 
nemcsak a vármegyei, de az országos köz
tigyek vezetésében is. A szabadságharcban 
mint nemzetőr vett részt. A kiegyezés után 
■elnöke volt a turóci Deák-pártnak. Sok éven 
keresztül mint a vármegyei gazdasági egye
sület elnöke, bölcs tapintattal irányította vár
megyénk gazdasági ügyeit. Hosszú idő óta 
nehéz szembetegség gyötörte az öreg urat s 
azóta teljeson visszavonult a közélettől, csak 
néha látogatott el a megyei közgyűlésekre, 
hol egyes esetekben fiatalos hévvel védel
mezte elfoglalt álláspontját. Öszbeborult fejjel 
úgy nézett ki, mint a megtörhetetlen Öserő. 
A múlt hétfőn átliUll s már kedden ágynak 
•dőlt s orvosai megállapították, hogy a bete
gen a tüdögyuladás tünetei jelentkeznek. A 
folyton fokozódó kór megölte. Temetése a 
folyó hó 4-én délulán 3 órakor lesz Gyula
falván. A megboldogultban ifj. Bulyovszky 
Simon földbirtokos, nyugalmazott megyei 
pénztárnok édesatyjáí, Bulyovszky Miklós dr. 
árvaszéki ülnök pedig nagyatyját gyászolja.

Magyar Isteni tisztelet. A helybeli rom. 
katli. templomban a havonként egyszer tar
tatni szokott magyar isteni tisztelet a folyó 
hó 10-én, fél 9 órakor lösz.

Gyász Isteni tisztelet. Ruttkai lláth  Péter 
udvari tanácsos, a kassa-oderbergi vasút vezér- 
igazgatója, megboldogult leánya halálának 
évfordulója alkalmával a folyó hó 1-én a 
a terézvárosi plébániatemplomban gyász isteni 
tiszteletet mondatott. Az isteni tiszteleten részt 
vett a Ráth-család, élén Ráth Péterrel.

A turöcmegyel Jótékony nőegylet f. évi 
március 10-én délután 2 órakor a vármegye
ház nagytermében tartja közgyűlését., melyre 
a tagokat ez utón is meghívja az elnökség. 
Az egyesület alapitó tagjainak sorába újabban 
belépett Róth Emilné úrasszony (Stubnyafürdő) 
100 korona alapítvánnyal. Ugyancsak 100 kor. 
adományt küldött az egyesület céljaira a 
znióváraljai gazdasági takarékpénztár. A nemes 
-szándéktól vezérelt mindkét adományért az 
egyesülőt hálás köszönetét nyilvánítja.

Iskolalátogatás. Mdrtonffy Márton udvari 
tanácsos, a magyarországi ipariskolák főigaz
gatója, vármegyénk alispánja és Kiinsztler 
Károly dr. kir. tanfelügyelő kíséretében meg
látogatta a helybeli iparostanonc iskolát. 
Végighallgatta a tanárok előadását s az 
Iparoslanoncok előmeneteléről személyesen 
győződött meg. Az előadások után úgy a
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tapasztalt rend, mint pedig a rég/.** unl- 
mányok és az előmenetel felett u*ljns n.>g. 
elégedósót nyilvánította az érdekeltek -7H. 
A főigazgató városunkból tovább folyatja 
iskolalátogató körútját s hallomás szerint 
Besztercebányára távozott.

/A tholyosés. A nin. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter ur Singar Mór tanfolügyelöségi 
tollnokot szolgálattételre a nagymihályi állami 
elemi iskolához osztotta be.

Ig&ZgatÓUnáosl ülés. A znióváraljai tanító
képző igazgatótanácsa Kiinsztler Károly dr. 
kir. tanfelügyelő elnöklése alatt a folyó hó 
26 án ülést tartott. Az igazgatósági ülésen 
részt vett vármegyénk főispánja és alispánja is.

Álarcos porlmbál. Múlt hó 23-án folyt 
le a „Doni* nagytermében az ismeretlen 
rendezők által rendezett álarcos bál. A terem 
természetesen zsúfolásig megtelt s a karzat 
is roskadozott a kiváncsi közönség terhe alatt. 
Sőt még a zenekarban is ült nézőközönség. 
Jellenrzetesnek találjuk fölemlíteni, hogy a 
nézőközönség között olyanokat is láttunk, 
akik különben semmiben sem szoktak részt 
venni. A mulatságon, mely ValO órakor kez
dődött az álarcosok bevonulásával, mintegy 
50 jelmezes vett részt. A jelmezek nagyrészt 
csinosak voltak. Igaz feltűnést keltett egy 
valódi, gyönyörű szép japán női kosztüm. A 
mulatság elején mindenféle bohóságokat 
rendeztek, de csakhamar kezdetét vette a 
tánc s bár az álarcosoktól több pajkosságot 
vártunk volna, a jókedv igen nagy volt s a 
szüntelen csárdások özönét igaz lelkesedéssel 
járta a tömeg. Az I. négyest vagy 100 pár 
táncolta szorongásig zsúfolva. A hangulat 
dacára, hogy — egyesek jóvoltából — ital
mérési engedély nem volt, a szünóra után a 
legmagasabbra hágott s lankadás nélkül 
reggeli 7 óráig tartotta együtt a táncoló 
ifjúságot. A megtartott világposta és szépség- 
verseny első diját Kohn Ibolyka, a másodikat 
Braun Elza, a harmadikat pedig Stein Irénke 
StubnyafürdörŐl nyerte el.

Magyar színészet. Liptószentmiklósról 
Írja tudósítónk: Szabados László, az „Észak
magyarországi szinikerület" igazgatója február 
hó 26-án kezdte meg városunkban jól szer
vezett társulatával előadásait. Bemutató elő
adásul „Niobe“ énekes játékot adták. Az első 
előadás két részből állott. Az első részt a 
lőcsei cs. és kir. 85. gyalogezred zenekara 
által előadott „Magyar nyitány" képezte. A 
katonai zenekar, melyet itten ritkán hallani, 
nagyon tetszett. A bemutató előadáson külö
nösen kiváltak : Reviczky Etel, Sz. Végh Gizi, 
P. Nagy Linda, Madas Pista, Völgyi Rezső. 
A társulat nagy pártolást romélhet, csak kár, 
hogy az idei sorozás miatt, mely szinte a 
város egyetlen nagytermében szokott meg
tartatni, a színészek csak 12 előadást tart
hatnak.

Próbabál. Klein Sándor tánctanitó tanít
ványaival próbabált tart e hó 9-én este 8 
órakor a Dóm kistermében. Belépő dij 2 
korona, családjegy 3 korona.

A túród orvosi szövetség gyűlése. A 
turóci orvosi szövetség a  múlt hó 23-án 
dr. Lencsó János elnöklete alatt rendes ülést 
tartott, melyen a folyó ügyeket intézték el.

&

Laptársaink mirólunk. Lapunk 25 éves 
jubileumáról a fővárosi sajtó majdnem kivétel 
nélkül igen rokonszenvesen emlékezett meg. 
Legutóbb az „Arvamegyei Hírlap" Írja a  
következőket: A „Felvidéki Hiradóu jubileuma. 
Laptársunk, a Turócszentmártonban megjelenő 
„Felvidéki Híradó*, a minap Ünnepelte fenn
állásának 25 éves fordulóját. Lent, magyar 
vidékeken is eseményszámba megy valamely 
lap 25 éves jubileuma, hát még itt. ahol 
lassan, szinte lépésben lehet a magyar olvasó- 
közönség számát növelni. Ez is mutatja, mily 
óriási kitartás és munka kell itt a lap szellemi 
vezetéséhez és anyagi fenntartásához. A „F. 
H.“ ünnepe tehát nem a lap belső Ugye, 
hanem ez a 25 év egyúttal a felvidéki 
magyarságnak is ünnepe. Kívánjuk, hogy 
laptársunk és annak nagyrabecsült szerkesz
tője, Dugovich Titus, a második 25 évet is 
megérjék a haza és a Felvidék magyarságá
nak örömére.

Tót bank Jabloukán. Szkicsák Ferenc 
tót nemzetiségi képviselő kezdeményezésére 
Jablonkán 100,000 korona alaptőkével egy 
bank alakul, melynek természetesen a pán
szláv eszmék szitása lesz a fő üzletága. Az 
„Orava* most közli az alapítók tervezetét.

Izgatás G&nther ellen. Az^iglói választó
kerületben Giinther Antal igazságügyi minisz
terré történt kineveztatóse miatt unst folyt 
le újból a képviselőválasztás. A tót nemzeti
ségi párt itt is okvetetlenkedni kezdett s a 
kerület becsületes érzésű tótsága közt a 
következő felhívást osztogatták: Drága bará
tunk ! Az iglói kerületben, amint tudja, uj 
választás lesz. Most van alkalmunk szont 
jogainkért síkra szállani. Nagyságos Szkicsák 
Ferenc képviselő ur hétfőn vagy kedden 
hozzátok jön. Szándékunk tót nemzetiségi 
jelöltet az iglói kerületben is felállítani. 
Ki akarjuk szabadítani a  jó szepesi tót népet 
a liberális zsarnokok járma alól. Ne enged
jétek magatokat ámítani és megcsalni, 
Giinther ígéreteire még kevesebbet adjatok, 
mert ez az ur már előre is kijelentette, hogy 
tót vezéreinket ő is fojtogatni fogja. Kérlek 
benneteket, fogadjátok Szkicsák Ferenc kép
viselő urat kifcüntetően, jöjjetek össze meg
beszélésre, fontoljátok meg ezt az oly annyira 
fontos dolgot és tartsatok ki ti tótok az 
utolsó szál emberig a mi zászlónk alatt a tót 
nemzetiségi jelölt mellett. Újságainkból tud
hatjátok, hogy miről van szó: nekünk tót 
nemzetiségünknek a király által szentesitett 
Örvényünk fin, indy azmbi n nincs érvénye
sítve, mert a miniszter urak — Giinther is — 
nem akarják ezt érvényesíteni. Követeljétek 
Giinther úrtól, hogy a tót nép jogait életbe 

éptesse és ezt ő nektek írásban adja. Jelen 
evetemre adjatok azonnal választ HUnka 
ózsah 'gyi plébános urnák, vájjon akartok e 
kitartani és tót nemzetiségi jelöltre szavazni. 

Szívélyesen üdvözöljük magát és őszinte tót 
szeretetben maradunk odaadó barátaitok 
Tomanek Flórián káplán, Hanuska János 
káplán. A címet következőkép Írjá tok : 
Főtiszt. Hlinka András, plébános urnák 
Rózsahegy. (Liptóm.). Úgy látszik azonban, 
ns. Szkicsák Ferenc féltette az irháját s nem 
ment jelöltet felállítani oda, ahol egyébként 
sincs semmi keresni valója.

E s te rh á z y -C o g n a c  m in d en ü tt k ap h a tó .
Főraktár: STEINER SAMU-nál Turócszentmárton.



6 F E L V I D É K I  H 1 R A D Q

FölQlflietésOk. A szegény gyermekek 
felruházása javára tartott purimbál alkalmával 
jegyeiket megváltották és feltllfizetlek: Lax 
Adolf Jdr., Fischer Annin, Kohn Henrik, 
10—10 korona; Gross Samu 6 korona; Herz 
Ignác, Strelinger Henrik, Perl Zsigmond, 
Perl Henrik, N. N., Graber Jakab, Rosenberg 
Samu, Teltseb Géza, Tiroler Gyula, BUchler 
Ármin 5—5 korona; Röszler József, Spitzer 
Mór, Ö z y . Kellermann Árminnéa 4—4 kor. ; 
Tenzer Náthán, Spitzer Albert, Bindfeld 
Ármin, Hoflmann Ede 3—3 korona ; Moskóczi 
József, Révész Emil, Bröder Gyula, Hollander 
Samu, Jakubovics Leó, Singer Henrik. Akantisz 
Ödön, Steiner Samu, Haas Károly, Spitz 
Károly, Herz Samu, Münz Salamon, Wix 
Miksa 2—2 korona; Weissenstein Henrik, 
Braun Manó. Laufor Jakab. Goldschmied N. 
1 — 1 korona, összesen 105 korona. Fogadják 
a nemes adakozók a rendezőség őszinte 
köszönetéi.

A legnagyobb takarmányrépatermósek.
Elmúltak azok az idők, amikor a gazda már 
azzal is meg volt elégedve, ha csak nagy- 
mennyiségbem termett takarmányrépája. Ma 
már a legkisebb gazda is tudja, hogy nem 
abban áll a répa értéke, ha telerakja a 
jószágnak a beleit, hanem arra kell a fősulyt 
helyezni, hegy mekkora tápértéke van a 
répának. Hogy nagy tápértékkel biró répát 
nyerhessünk, szükséges, hogy az anyarépák 
(magrépak) legalább 4—8 kiló súlyúak és 
tápértékükre nézve a leggondosabb módon 
egyenként vegyileg megvizsgálva legyenek. 
Jelenleg nem létezik más cég a budapesti 
Mauthner Ödön cs. és kir. udvari magkeres 
kedésén kívül, mely ily nagy gondnál ter
mesztett répamagot hozna forgalomba. Ezen 
répamag e mellett még impregnálva is van. 
miáltal sokkal gyorsabban kel ki és a rova
roknak is ellentáll. Ajánlatos teháf, hogy 
csak Mauthner-féle impregnált csillagjegyű 
répamagot vessünk, a csekély árkülönbözet 
százszorosán megtérül a biztos és na^ry termés 
révén.

sokszor vannak ráulálva egy erősitő szerre, hogy a 
természetet támogássák és hogy fejlődésüknek sok
féle nehézségeit legyőzhessék. A S c o tt - 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 tt - f é le  eljárás következtében 
oly jó izíi 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 jele a „hátán nagy csukahalat vivő 
halász" védjegy.

Ezen lapra való hivatkozással és 75 
fillér levélbélyeg beküldése ellenében 
mintával bérmentve szolgál:
Dr. BUDAI EMIL ..Városi gyógyszertára" 
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Egy eredeti üveg ára: 2 kor. 50 fillér.
Kapható minden gyógyszertárban.

K Ö ZG AZDASÁG .
A tnróol magyar Ipar és kereskedelmi 

bank r. t- február 24-én tartotta meg második 
rendes közgyűlését — dr. Lax Adolf elnök
lete alatt — a részvényesek élénk részvétele 
mellett. Az üzleti jelentés megelégedéssel 
vétetett tudomásul s az igazgatóság, valamint 
a felügyelöbizottságnak a felmentés megada
tott. A megüresedett két felügyelöbizottsági 
helyre Links Albert és Cohn Henriket válasz
tották meg. Az osztalék részvényenkint 
10 koronában (5%) lett megállapítva. A köz
gyűlés utáni igazgatósági ülésén az ifrazgaló- 
sáe dr. Lax  Tivadar helybeli ügyvédet 
nevezte ki az intézet ügyészévé.

Hirdetmény. A turóevármegyei gazdasági 
egyesület f. évi március hó 23-án Pribóc 
községben íenyészhikavásárt rendez. A vásár 
reggeli 10 órakor veszi kezdetét. Felhivatnak 
mindazon gazdák, kik egy éven felüli pinz- 
gaui jellegű bikákkal rendelkeznek, hogy 
azokat a fentjelzett időre Pribócra hozzák. 
Viszont felkéretnek mindazon községek és 
magánosok, kik bikákat vásárolni óhajtanak, 
hogy Pribócon (vasúti állomás Rákóprihóc) a 
fentemlitett napon megjelenni szíveskedjenek. 
A községek részéröl történő vásárlás az állat
tenyésztési felügyelő közvetíti.

A felvidéki szesztermelők mozgalma. 
A Sárosvármegyei Gazdasági Egyesület kezdé
sére a Felvidék 19 vármegyéjének szeszter- 
mclöi tartottak legutóbb Eperjesen értekezle
tet az 1908-ban lejáró szeszadótörvény módo
sításainak megvitatása végett. A Pillér Kálmán 
elnöklete alatt tartott értekezleten báró 
Ghillanv Imre terjesztett elő határozati javas
latot. Ennek elfogadásával az értekezlet 
kimondta, hogy kívánatosnak tartja az ipari 

szeszgyárak kontingensének kisajátítását, a 
szesztermelés mezőgazdasági jellegének kieme
lését, a bonifikációk fentartásáf, a denaturált, 
szesznek ipari célokra való szélesebb körit 
alkalmazását, a denaturálás olcsóbbá tételét, 
a gyümölcsszesz megadóztatását. Kívánatosnak 
tartja az értekezlet, továbbá, hogy a mező
gazdasági szeszgyárak között felosztandó 
kontingenst elsősorban a Felvidéken létesí
tendő mezőgazdasági szeszgyáraknak enged
jék át. Az értekezlet megállapodásait memo
randumba foglalva, küldöttség nyújtja át a 
földmivelésügyi és pénzügyminiszternek.

A kassa-oderbergl vasat igazgatósága 
múlt héten ülést tartott, amelyen első sorban 
megbeszélték, miféle átmeneti intézkedéseket 
tegyenek a forgalmi zavarok megakadályo
zására. Ezúttal csak a sürgős és föltétlenül 
szükséges intézkedések kerültek szóba, neve
zetesen a legfontosabb rendezőállomások és 
csomópontok, mint Oderberg, Zsolna, Ruttka,

végül néhány pályatest helyreállításának 
munkája. Az igazgatóság az átmeneti beren
dezést a kassa-oderbergi vasút nagy beruház 
zási munkájától függetlenül végzi, mert előbb 
a két kormánynak a nagy beruházások dol
gában egymással meg kell egyeznie. A tervbe 
veit provizórikus munkát azonban függetlenül 
a nagy beruházástól a forgalom érdekében 
már most kell megkezdeni. Az erre vonatkozó 
terveket elkészítették és memorandum alak
jában a kormány elé terjesztik. Kívánatos 
lenne a memorandum gyors elintézése, hogy 
a tervbe vett megrendeléseket, nevezetesen 
a lokomotivok elkészítésére kiadhassák. A 
kassa-oderbergi vasút dolgával múlt héten a 
minisztertanács is foglalkozott, mert a kiegye
zési kérdések komplexumának igen fontos 
része az osztrák kormánnyal való megállapo
dás a kassa-oderbergi vasút beruházási 
külcsönének fölvétele tárgyában. Hatvan millió 
korona kölcsönről van szó, amelynek kama
tait a magyar és osztrák kormányok garan
tálják, a hatvan millióból negyven millió a 
szükséges építkezések, kocsik és mozdonyok 
beszerzésére kell, busz millió korona pedig- 
rövid lejáratú kölcsönök visszafizetésére.

Pályázat iparosnak szánt utazási ösz
töndíjra. A pozsonyi kereskedelmi és ipar
kamara ezennel pályázatot hirdet iparosoknak 
szánt egy 000 koronás külföldi tanulmányi 
ösztöndíjra, melyet a kereskedelemügyi mi
niszter ur adományozott. Pályázhatnak a 
kamara térülőién (Pozsony szab. kir. város, 
Nyitra-, Pozsony-, Trencsén és Turócvár- 
íuegyék) területén lakó mindazon iparosok, 
akik a továbbképzésük és az ipari viszonyok 
tanulmányozása céljából külföldre szándékoz
nak indulni és akik katonai kötelezettségük
nek már eleget tettek vagy az alól íölmen- 
tettek. A pályázati folyamodványok a keresi:, 
miniszter úrhoz címezve legkésőbb 1907. évi 
április hó vegéig a pozsonyi kereskedelmi és 
iparkamarához nyújtandók be. A részletes 
pályázati teltételek betekinthetők a kamaránál.

Alkalom nagyobb mennyiségű gabona
kivitelre. A pozsonyi kereskedelmi és ijjar— 
kamara értesíti az érdekelteket, hogy egy 
nyugati állam a tengerentúlról származó 
gabonának szállítása körül fennforgó forgalmi 
akadályok következtében a legközelebbi jövő
ben a szárazföldi útirányokon lebonyolítandó 
nagyobb mennyiségű gabonabehozatalra jog 
szorulni. Ezen körülményre a kamara azzal 
hívja föl az érdekeltek figyelmét, hogy ez 
ügyben közelebbi felvilágosítást a kamara 
titkári hivatalánál nyerhetnek.

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

F

cs. és hir. udvari szállító
TEMESVÁR
Mag-, Növény-, Rózsa- és 

F a-Nagytenyészetek.
(Művelési terület 94 k. hold.)

■ ■ Világkivitel! ■■

-------------------------------------------------
A legjobb tttagVaíf kerti ÉS mezei i/Eteményezésrc
'Mühle magvai jóságban elérhetők, de ebben felülmulliatlanok.)

A legnemesebb gyümölcs-, disz- és sorfák
(.Mühle fái többször átültettek, jól iskolázottak, mindenütt jól és 

biztosan gyarapodnak.)
A legszebb fenyöfélék, díszcserjék, rózsák
S tb  (Mühle tűlevelei mind télállók, disz- és kúszócserjéi,

valamint rózsái a létező legszebb viráguak.) 
Postacsomagok magvakkal 5 K-n felüli értékben bérmentve küldetnek-

Mühle kertészeti kézikönyvei dilettánsok számára a legjobbak, 
megrendelésekhez Ingyen csatoltatnak.

Dúsan illusztrált föúrjegyzÉk bérűinek ingyen és bérmentve megküldetik ĵ
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Figyelmébe ajánlani b n. i. közönségnek

isgáiéríoki irodámat
T uróczszen tm ártonban .

E lv á l la lo k  föld-, erdő- és h a tártagositás i m érése
ket, térképrajzolást, ÉPÍTKEZÉS-, alagcsövezés-, 
csatornázás-, m ezőgazdasági és Ipari gépberen
dezések-, vízi erőm üvek és villanytelepek-, acze- 
tylén- és villanyvilágításról te rvek  és költség- 
vetés elkészítését vagy felülvizsgálását, ta lá l

mányok szabada lm azta tását.

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

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

Ifj. Buócz Károly ^„!ékp—
1742. sz. 1906. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai királyi járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré feszi, hogy 
Csjernicska György végrehajtatnak Csjer- 
nicska Anna és társai végrehajtást szenvedő 
elleni vagyonközösség megszüntetése és járu
lékai iránti végrehajtási ügyében a beszterce
bányai kir. törvényszék a znióváraljai kir. 
járásbíróság területén lévő Mosóc községben 
fekvő és pedig a mosóéi 93. sz. tljkvben 
1—3 sorsz. B 8. 15. t. a. Csjernicska György 
nevére 4/ia B. 9. 10. 11. t. a. kiskorú Csjer- 
nicska Anna, Mária és Rozália nevére 8/ia 
B. 16. t. a. kiskorú Csjernicska János nevére 
6/i2 részben irt ingatlanokra 800 koronában 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte. és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok 
az 1907. évi március hó 23-lk napján d. 
6. 10 Órakor Mosóc községházában megtar
tandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni lógnak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlan becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és az 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz- 
teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött közéhez letenni, 
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szábályszerü elismer
vényt átszolgáltatni.

A znióváraljai kir. járásbíróság mint telek
könyvi hatóság.

Kelt Znióváralján, 1907. december 19-én.
Janovják, kir. albiró.

■3065 sz. 1906. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócszentmártoni kir. járásbíróság 

mint llkvi hatóság közhírré teszi, hogy Félix 
József és Máriának Cservény András elleni 
végrehajtási ügyében a besztercebányai kir. 
törvényszék területköréhez tartozó turócszeut- 
mártoni kir. járásbíróság területén Ruttka 
községben fekvő a ruttkai 175. sz. tlkjvben 
A f  1. sor 273. hr. sz. a. és az ottani 651. 
sz. tlkjvben A j* 1 sor 272. hr. sz. a. felvett 
s egészben Cservény András nevére irt ingat
lanokra az 1442 korona megállapított kikiál
tási árban az árvorést elrendelte és hogy a 
font megjelölt ingatlanság az 1907. évi 
március hó 14-lk napján d. e. 10 órakor 
Ruttka községban, a községi biró irodájában 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alól is el fog adatni.

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

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Turócszentmárton, 1906. november 12-én.

Horkolj, kir. albiró.

ób jaj! r 1löhögft, rekedtség is elnyálkásodás ellen 
gyors és Biztos hatásúak

F _ 11 i'IIM
EU«0!

Epr nellpasztillai,
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. 

Doboza 1 korona és 2 korona.
>22! Prócadoboz 50 fillér. sSsSl

Fő- és szétküldési raktár:
„NÁDOR" gyógyszertár BUDAPEST

VI., Váci-körut 17.
K a p h a tó  T u r ó c s z e n tm á r to n b a n:

T o p erczer  S á n d o r
gyógyszertárában.

| | f §
Megfojt ez az átko

zott köhögési
E G G E R

mellpasztilla hamar 
meggyógyított!

TÉLI MENETREND
A magyar királyi államvasutakon :
(Érvénye* 1906. é v i  október hó 1-től kezdve.)

Budapest—Turócszentmárton :

Gyv. ind. 
Szv.
Gyv. * 
Vv. „ 
Szv. „

délután 3*30, 
délelőtt 9*35, 
reggel 7*10, 

éjjel 11*10, 
délután 5*35,

érk. este 10*21 
* 7*52

délután 1*38 
délelőtt 11*41 
reggel 4*18

Vv. Jánoshegyről ind. reg. 5*07, é. reg. 7*46

Turócszentmárton—Ruttka :

Turócszentmárton—Budapest:

Gyv.
Szv.
Gyv.
Vv.
Szv.

ind. reggel 6*08,
* h 8*42,
* délután 2*54,
* „ 4*57,
* esto 11*35,

érk. délután 12*40
„ este 7*00
* * 9*10

5 20 
9*45

reggel
délelőtt

Turócsztmártonból i. d. u. 12.06, é. d. u. 3*27

Ruttka—Turócszentm árton:

Gyv. ind. délután 1-39, érk. délután 1-47 Gyv. ind. délután 2-45, érk. délután 2-53
Szv. „ este 7-54, „ esto 8-03 Szv. ,  reggel 8-30, reggel 8-40
Gyv. * 1Ó-22, H H 10-30 Gyv. „ „ 5-59, Tt n 6-07
Szv. „ reggel 4-20, ,  reggel 4-30 Szv. „ este 11-22, n este 11-33
Vv. „ 7-47, 8-06 Vv. „ délután 4-45, délután 4-56
Vv. „ délelőtt 11 42. •.’* délelőtt 11-53 Vv. * délelőtt 11-16, » * 12-06

Budapest ny. p. u —Zsolna: Zsolna--Budapest ny. p. u. :
Gyv. ind. reggel 7-20, érk. délután 1-33 Gyv. ind. éjjel 3-46, érk. reggel 9-25
Szv. * „ 9-20, „ este 8-30 Szv. * reggel 7-11, este 5 - 5 5
Gyv. * este 6-55, » éjjel 12-24 Gyv. „ délután 3-14, n 9 -15
Szv. * * 10-30, ,  reggel 7-20 Szv. „ este 9-45, » reggel 6 35

A os. és kir. szab. Hassa-Oderbergl vasutakon:

Kassa—Ruttka : Ruttka—Kassa.

Szv. ind. reggel 5*45, érk. délután 12-14 Szv. ind. reggel 4*56, érk. délelőtt 11-55
Szv. „ * 7*45, „ 211 Szv. * „ 8*35, délután 4-45
Gyv. „ délután 12*35, * 5'3ö Gyv. * délután 12*20, n 4-55
Szv. „ * 12*43, „ este 8-13 Szv. „ „ 2.30, este 8-47
Szv. * * 3*48, * » 10-52 Szv. * „ 4.22, » éjjel 11-30

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka:

Szv. ind. reggel 6*30, érk. reggel 6-58 Szv. ind. reggel 4*20, érk. reggel 4-46
Szv. * délután 12*35, * délután 1-05 Szv. * „ 7*40, délelőtt 8-10
Szv. „ * 2*21, „ » 2-46 Gyv. „ délelőtt 11*54, délután 12*16
Gyv. * * 5*42, „ este 6-04 Szv. „ délután 1*55, N 2-20
Szv. * este 8*33, * 900 Szv. „ * 3*34, n * 4-02
Szv. * éjjel 11*08, „ éjjel 11-35 Szv. „ este 9*20, » este 9-50

Közvetlen vonatösszeköttetés

Berlin— Budapest között, Ruttkán át.

Naponta 4.39 indul Berlin érkezik 11.22
» 10.°5 Breslau * 5.66
„ 1.12 Oderberg * 2.67
„ 5.M n Ruttka „ 10.3Ö
» 12.40 érk. Budapest k. p. u. indul 3.30

Közvetlen gyorsvonat! összeköttetés

a magyar királyi államyaautak ás az azon utón tulfekvl csatlakozó vasutak alant mognövezett főállomásai közöt

7.10 3.30 i. Budapest k. p. u. é. 12.40 9.10 7.20 6.65 i. Budapest ny. p. u.é. 9.25 9.46
1-47 10.80 é. Ruttka i. 5.69 2.45 1.33 12.24 é. Zsolna i. 3.46 8.13
— 5.66 „ Breslau .  10.Ö6* 5.06 10.36 5.l>6 Breslau ,10 .ős 6.10
— 11~2„ Berlin (Fridrstr.) „ 4-39 11.31 5.26 11.22 „ Berlin (Fridrstr.) ,  4.39 11.31
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Magyar, tót, német nyeluü

d ís z e s  im a k ö n y v e k

nagy választéka

jVíosliczi Ferencit?
H őnyi'- ej y f í i r I f e r e s W w b e t t  T n rő c s z c n tm á fte n .

N a jit  crdoi.cbeit
E E O P O E B  U Y U L . A

P C  É S  S* Á R K I 1
pÁmoi vÁ riisvH tá.39a . . . . . . X  . .  érómai vértisztitó 

szörp
páratlan u t r  m inden bőrbajnál, 
bu jakóm ák  V érbőségben  szen 
vedőknek n é l k ü l ö z h e t e t l e n  

vérjsvltó és vértisztitó .
Nagy Oveg 8  k o r .  3 üveget 

B k o r .  utánvéttel kQ ld:

REQUINY ATTILA gybgyuertai,
Buda pont, VII., KUI-S K ir e p ü l  üt 24.

A h ím  RÁKÓCZI 8Y0M0RKESERÍÍ
nfyedAU aéwltóje

É rd e k v H  P ^ l £ I , ! L Í ^ « j £ £ L en !

LENVÁSZON 
f DAMAST-
áruk csak akkor valódiak,

p í S S K k

f c H t  ZIPSLF 

haezeo védjegygyH vannak ellátva.

f  VÉRSZEGÉNYSÉG, ÉTV Á G YTALANSÁG , IDEGESSÉG 
gyógyítására a leghatásosabb készítmény a K R tE G N E R -fé le

TOKAJI CHINA \  ASBOR
Rendkívül keUemee izü, erősít, tisztítja a vért 

Kis üveg ára 8U0 kér. Nagy üveg 6 kor. Kapható gyógytárakban: 
..Postán küldi: KORON A-G YÓGYSZERTÁR Budapest, Kálvla-tér.
|  >io,. » ciAv » w ».cG>e bv»  ■■tcw »>qin»»<y«vv»>r»‘

'*••• A  le g jo b b  é r á k a t
H|lieMSi>>ésli>OwtSMh>*k»»4»reKe«.nykés»eéM<n,

R É S Z L E T F IZ E T É S R E ,
a d ta m *  saaéett érákén sxéllitje M agyaromét •  nemben

klzóró>»g('t kí>pvl*e!8hí tJ.i'r’ J

Im
alndenkleok, aki köhög, rekedt, *'. |

féretlttn szolgalatot Uiu s  r'jj

elismert iegolcsóbb, legszolidabb
FÉRF I- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest, IV., Központi Városház. (Károly-körut).

- -------!---------------- rrmm—rmtr t rir~r~rT1nfwr t—n~ ■■ nimimi
Melyik vendéglőben étkezik Budapesten?

i S C h U L L E R  F  E  R  £  N C  Z ,
• p újonnan berendezett elsőrangú éttermeiben 

ö u d a p e a t ,  V L ,  A a d r á s s y - u t  3 0 .

^mert ott jó magyar konyha, valódi tiszta borok és
p o n to s  k iszo lg á lás  van

BRAUSWETTERJ ÁNOS
S Z E J O S D B lt .  

k >000 képpel iBfyee és Mi

ársfamézszörp
MlntaOveget 8 körönéért kQld «

APOSTO LGYÓGYSZERTÁR
BUDAPEST, JÓZ8IMtÖRUT64_

Írógép:
K IsA ré lag ee  e lá ru s í tó k

j [ F A l t y ; é  T E S T V É R E K
Bodapeat V , Arany iáaoa-a. 8. ^

8seplö, méjfolt, pattanás, miteezfr, réncsok 
— eltűnnek as arcáról e  valódi g g  

angol f á t í  f f

V .ff j O v*g á r a  2 k o r o n a .
H o n a  n g o r h a s i R p p a u  1 K , p ú d e r  1*20 H .

r T‘: BALASSA KORNÉL gyójyazerécr
BpesC Andrésáy-ut *7.

I K é r j e n  m i n d e n k i  p r o e p e U t u
tr .  a l « '  'M i

B A B Y M IR A -C R É M
l e g j o b b  . t o r  k lU U id ,  ótT «r, n tao o k , 
fe ld O n M it é ,  klpÁUolt M r  g T ^ y l t á i á n .

ÉgyedQli kéiuto t

BRODJOVIN H. ggfogyiE ZÁGRÁB̂
3 dobot á r .  ktrm 8  K 2 0  t„ IQ dobot 5  « 8 0  f, J

féiwvéBytársasáo
a' **•"*!»-» t é * - ,  i t l v ó e é *  m o to ra i As

f*< ‘ •) i»e«sln (okom eb ilja tl uakkórftkben eJJt,- I J ft̂  J ̂  ? u‘ert **gjcbbaJi tx Miaunk gyártmányok kós/itt,
T Íu 5 5 £ i: GELLÉRT IGNÁC «• Tsa

y )  '  / j  .  * tu d » r» eo < , V í . .  T c r é c - U A r a t  <*.

' ' ■' 1*

•féli részv. társaság i J
megóvó-intézete[:
az eteó é» legnagyobb. í 

Budapest, Ó-utcza 42. 44 isa- “ ibló részvény-1 
j it  ház), 45. 46. és Uj-utca 43. Wltei C

Káti t t  Bzörmeórtjl az egész világon t i  vannak h 
terjedve és elsóranguak. C . ™

„Zsornâ ’-féle

rNE FEL EJTS
n y a k k e n d ő ,

kitűnő

m a g y a r  Ipar!TOJÁS
készítm ény

te já a  s á r g á ja  h e ly e t t  
kaatnáianáó ■ aotái és rflzéaeél. 

H A G Y  M E S T A K A R I T A s .
Kapható minden roirnrQrietban 
»e drogéi iában ——  Készíti:

Si& U JL

S TSO B EN TZ TESTVÉREK. R. .
S S .  ily.™.

izKlíudiie , Simon Pál
Budaport, VI..VáecMi8rut 2M fi ]
ion nrntm OiO K-!Ai feljebb, kiszolgálói- ffii 
•**1 ** tUgiUnss! rgyűlt KuHAk. BB

kivs-lvu, et‘írem. villámon vnsuli'jjB
udvarok >

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajlóján. Tvrócisacntiiiiriun, 1907.
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