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A  föltámadás ünnepén.
Föltámadt az Igazság a megalázás, 

üldözés, kínszenvedés és a halál után. 
Talán ott lett megpecsételve az esz
mék sorsa, hogy azóta valamennyinek 
hasonló kálváriát és golgotát kell 
végig szenvednie. Es még akkor is, 
vájjon céljához ennyi áldozat árán is 
eljut-e? Elmondható-e az emberiséget 
vezető eszmék bármelyikéről is, hogy 
az valaha győzelmének teljében ér
vényesült volna? Hogy célját: a tel
jes diadalt úgy érte volna el, hogy a 
hódítás terén már semmi tennivalója 
ne akadjon? Hiszen a legmagasztosabb 
is, melynek ünnepét ma üljük, csak a 
halál fölött vett diadalt, hirdetvén a föl
támadást, de az élőket teljesen meg
hódítani még ma sem vólt képes. 
Ezért ma is folyik a küzdelem.

Ez a harc jellemzi leginkább az 
eszméket. Az idők végtelenjében ut- 
jok a küzdelmek szakadatlan sora. 
Mögöttük az áldozatok milliói, előttük 
az újabb és újabb szenvedések kilá
tásán túl a e é l . . . Fölöttük csak az 
a biztató fénysugár világit, hogy az 
ezer küzdelem, szenvedés, a Kálváriák 
és Golgoták hosszú sora dacára sem 
vesznek el soha, hogy az áldozatok 
sírjai fölött is ott élnek és élni fog
nak örökké! . . .

S mi az, ami a bizonytalan jövőbe 
kitolt diadal puszta reménységére is 
ilyen küzdelemre képesít? Mi az, ami 
a küzdelemhez erőt, a harcban kitar
tást nyújt s a siker'reményében még 
áldozatra is késztet? A hit, az eszme 
győzelmébe vetett, erős törhetlen hit.

' Ahol ez megvan, ott az eszmének 
vannak sikerei, él az áldozatok” sír
ja in 'tú l,' van jövője is. Enitek hiá- 
nyában'me^hal, meghál peáig a 'fe l
támadás reménysége - nélkül*. __

Nemzetünk éltető eszméjének ez 
a föltétele megvan-e bennünk? El-e 
bennünk a hit nemzetünk egységessé 
tétele iránt ? S különösen megvan-e 
és mennyiben van az meg az eszme 
ellenségei közé ékelt őrszemekben 
itt, ahol éppen ezen elszigetelt hely
zetnél fogva fokozott éberséget, ered
ményesebb kitartást követel a küzde
lem, az eszme föltételének: a hitnek 
hasonlóan erélyesebb tevékenysége 
szerint. Vájjon ez a tevékenység is: 
a tettekre, küzdelemre való serken
tés mennyiben látszik meg rajtunk? 
Ha valaki számon kérné cselekede
teinket, sikerek gyanánt vájjon mit 
tudnánk itten fölmutatni ? . . .

Az eszthe él ugyan, de az nem a 
mi dicsőségünk. Az az igazság, mely 
egy évezred nehéz küzdelmének 
hosszú kálváriáját járta meg, amely 
a golgoták után is újból és újból 
feltámadt, melyet a jelenben a Ta
gadás érintetlenül hagyott: azt saját 
fiainak közönye nem végzi ki egy
hamar. El az; de a hit annak győ
zelme iránt —- valljuk be — megingott. 
Csak egy tekintet kell társadalmunk 
köreibe, egy pillantás legközelebb álló 
társaink leikébe és szomorúan tapasz
taljuk, hogy nemzeti eszménk diada
lának ez a föltétele onnan majd tel
jesen hiányzik. Ez a kishitűség pedig 
általános, annyira általános, hogy 
szinte közönségessé, megszokottá vált 
már.

De vájjon igy kell-e annak lennie? 
Vájjon tényleg . megdönthetien igaz
ságnak kell-e tekintenünk azok véle
ményét, akik ezt az elhidegülést a 
korszellem természetes tünetének'.te
kintik? Vájjon a kornak oda kellett-e 
liát haladnia, hogy az ■egyén önzése j

létjogot kapjon még a nemzet életé
nek rovására is?

Az ilyen gondolkodás mellett ért
hető csupán az a lelkiismeretlenségig 
menő nembánomság, mely nemzet- 
épitő munkánkat többé-kevésbbé je l
lemzi és csak igy magyarázható meg 
az a térveszteség, mit e téren a leg
utóbbi időkben is elszenvedni kény
telenek voltunk,

Sőt vannak, akik már ott sem 
veszik észre. Eltompultságukban vagy 
nem látják, vagy a kényelemszeretet 
szent nevében észrevenni nem is 
akarják.

Látva ezeket a szomorú jelensé
geket, elszoruló szívvel gondolunk 
arra az eshetőségre, mely már-már
most is előreveti árnyékát s amely 
a dolgok szigorú következményeként 
ha egykor eljövend, bizony-bizony 
azonos lehet egy újabb Golgotával. 
Es még azt is elmondhatják rólunk, 
hogy magunk faragtuk a keresztfát, 
melyre a Tagadás szellemei túlfeszí
tették Igazságunkat.

De hagyjuk a sötét képeket...
Ma egy nagy eszme feltámadásá

nak ünnepét üljük. Ez ihlessen meg 
bennünket. Ennek emléke ébressze 
föl bennünk is nemzeti eszménk egy
kori győzelmébe vetett erős hitünket. 
Támassza föl ezt a szunnyadó erőt, 
korbácsolja föl lelkiismeretünket I Ih
lessen meg bennünket törhetetlen 
ragaszkodással igazunk iránt, Ebresz- 
szen gondolkodást a hazaszeretet 
érzésével álhatót, támasszon föl ben
nünk törekvéseket, serkentsen csele
kedetekre, melyek mindenike egy-egy 
újabb lépéssel vigye előbbre nemzeti 
eszméinket a biztos és teljes győze
lem felé! . ‘ — rfr.

ruhakelméh áruháza 
speciális újdonságokban

Budapest -  Paris.
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Nemzetiségi politikánk.
ii.

De kizárólagosan csak bennünk 
és államfórfiainkban keresendő-e a 
hiba, az ok, egyedül a magyarságot 
terheli-e a mulasztás, hogy e nagy- 
fontosságú kérdésben — a nemzeti
ségi kérdésben — hatályos politikát 
kifejteni nem tudunk?

Készséggel elismerjük, hogy főleg 
a múlt század elején, midőn nemzeti
ségünk erőteljesebb kifejtése iránti 
mozgalmak megindultak, midőn nem
zetünk szebb jövőjébe vetett hit, a 
nemes és nagy szellemek lelkében 
csírázni kezdett, midőn tért hódit az 
a felfogás, — mely Angliában már a 
XVII. században perfektuáltatott, hogy 
a holt latin nyelv h.iyébe az állam 
nyelve helyezendő — nagy részben 
rajtunk kívül álló körülményeken, az 
uralkodóház rideg, elutasító magatar
tásán, az osztrák kormány aljas csel
szövésein múlt, hogy minden törek
vésünk, melyet a magyar nemzeti 
politika megalapozására fordítottunk, 
évtizedeken át meddő és teljesen 
sikertelen maradt. Ausztria érdeke 
volt az, hogy a magyar a századok 
óta reánehezedett lelki tespedésből, 
dermesztő közönyből ki ne láboljon, 
mert tudta azt, hogy a mi belső gyön- 
geségünkön nyugszik az 6 ereje, mert 
belátta azt, hogy belsőleg megerő
södött, tökéletesen konszolidált ma
gyar állam egy csapással véget vethet 
annak a hagyományos politikai irány
zatnak, mely az összbirodalom esz
méjét annyi sikertelen kísérlet, annyi 
kudarc dacára, az utolsó pillanatig 
kitartással szolgálta.

Látszólag szívesen veszi a nem
zeti nyelv fejlesztése érdekében fel
állított követeléseket. 1791-ben kir. 
hitlevélben elismeri a magyar nyelv 
jogát. 1792-ben a magyar nyelvnek 
az iskolákban leendő kötelező taní
tása törvénybe iktattatott s kimon
datott, hogy minden tisztviselőnek a 
hazai nyelvet bírnia kell. 1805-ben 
megengedik, hogy a vármegyék a 
koronához, valamint a kormányhoz 
intézett felírásaikat magyar nyelven 
szerkeszthessék. Az 1807. és 1811-iki 
országgyűlésen azonban — dacára az 
országszerte megnyilatkozott kíván
ságoknak, e kérdés már teljesen 
megfeneklik, sőt a már érvényben 
levő jogok sem respektáltattak s igen 
gyakran eléggé el sem palástolt buta
sággal, kétszínű ravaszkodással meg
akadályozták azt, hogy nyelvünk 
legszentebb jogai, melyek állami jel

legünk kidomboritását, magyar karak- 
terisztikumának legelső alapfeltételét 
képezték, hatályba is lépjenek.

Szinte azt kell hinnünk, hogy az 
osztrák kormány ezekkel a soha nem 
realizált engedményekkel mást sem 
akart elérni, egyéb célt sem akart 
szolgálni, minthogy ezen látszólagos 
nyelvi előjogokkal felkeltvén a ma
gyarországi nemzetiségek irigy félté
kenységét, megbontsa azt a belső 
egységet, melyen ezideig centrálizáló 
politikája hajótörést szenvedett. Nem 
bánta, hogy a magyarok oly intéz
kedéseket tesznek, melyek alkalma
sak arrra, hogy általuk a nem magyar 
nemzetiségeket maguk ellen ingerel
jék, hogy az igy támadt egyenetlen
ségeket saját politikájuk erősítésére 
kizsákmányolhassák.

És a nemzetiségek tényleg fel is 
ültek az osztrák ravaszságnak. Már 
a XIX. század elején — bár elszór
tan — tapasztalhatók a nemzetiségek 
által lakott vidékeken azok a kóros 
tünetek, melyekből csak később, a 
40-es években formálódott teljes je 
lentőségében, egész mivoltában az a 
mozgalom, mely hosszú időn át meg
bénította erőink teljes kifejthetését, 
mely vad gyűlöletből fegyvertársává 
szegődött elnyomóinknak, mely még 
ma is teljes súllyal nehezedik politi
kai életünkre, melynek teljesen ki
fejlett gyümölese : a mai nemzetiségi 
kérdés.

Pedig ha a nemzetiségek őszinték 
és igazságosak akarnak lenni, úgy 
el kell ismerniük, hogy ebben az 
időben még a nemzeti nyelv, a magyar 
nyelv intenzivebb művelésére való 
törekvéstől teljesen távol állt az a 
gondolat, az a belemagyarázott tar
talom, hogy ezen törekvésekből a 
nemzetiségek hátrányára vagy elnyo
mására politikai rendszer alkottassák. 
A magyar nyelv fejlesztésében tisztán 
csak a nemzet egyéniségének egyik 
nyilvánulását kívánták elismertetni, 
a törvényileg elismert hazai nyelvek 
sérelme nélkül. Ha egyéb célzatok 
vezették volna az ébredező nemzetet, 
minden törvényes intézkedés, osztrák 
hozzájárulás nélkül is érvényt tudott 
volna szerezni akaratának, mai érte
lemben vett magyarosítás soviniszta 
szándékának, mert a politikai nem
zetet alkotó nemességnek földesúri 
jogai széles korlátái közt minderre 
elégséges hatalma vala.

De az úgynevezett erőszakos ma
gyarosításra, melyet a nemzetiségek 
hangos vádként már ekkor hánytor- 
gattak, sem e korszakot megelóaóleg,
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sem e korszakban szükség nem vala- 
mert az izgatások hiányában a nem
zetiségi öntudat még megfért a poli
tikai magyar nemzet fogalmában, nem 
törekedett etnográfiai különválásra s 
igy a lassú, de biztos felszívódás, az 
annyira kívánatos beolvasztás folya
mata elé akadály nem gördittetvén, 
az erőszak alkalmazása teljesen feles
leges volt. Tény az, hogy a különféle 
bevándorlóit és betelepített kolóniák, 
melyek előbb az ország térképét oly 
tarkává tették, bár alig észrevehetően, 
nemcsak beolvadtak az uralkodó, az 
államfentartó magyar néptörzsbe, de 
érzésben is teljesen átalakulva, ezek 
lettek a megindult nemzeti mozga
lomnak leglelkesebb zászlóvivői.

Igaz, hogy később 37—49-ig a 
rendek gyűlésein gyakran kisért az 
erőszakos magyarosításra való törek
vés, de ez elmaradhatatlan folyománya 
vala azon nemzetiségi mozgalomnak, 
mely az osztrák ágentura által szítva, 
szinte kényszeritették a rendeket ha
tályosabb rendszabályok életbelépteté
sére, mert különben az ország magyar 
jellege esik áldozatul a tervszerűen 
kieszelt visszavonásnak.

Állítjuk, hogy egyedül a nemzeti
ségek magatartása, határtalan merész
sége érlelte meg Magyarországban 
azt a tudatot, hogy magyarrá kell 
tenni ezt az országot, nyelvben, jel
legben és alkotásainkban. Állítjuk, 
hogy a minden időn át lojális testvér
népekkel egyetértő szeretetben élő 
magyar nemzetet, a nemzetiségek 
ellenséges indulatu fellépése tette 
sovinisztává a szó mai értelmében.

Sub titulo „irodalmi körök* nagyra
vágyó ekzisztenciák vezetése alatt 
nemzetiségi politikai társaságok ala
kultak, melyek osztrák részről támo
gatva — tevékenységi körükhöz mér
ten — lábat igyekeznek vetni a nemzet 
minden nemes törekvésének. Blégü- 
letlenséget szítanak mindenfelé. Jel
szavakat dobnak az együgyü nép 
közé, melyeknek igen sok könnyen 
hivő behódol. Lassanként elvetik a 
később nagy méretekben fellépett 
forrongás magvait az ország minden 
részében, ugyannyira, hogy mig ki
felé alkotmányos jogainkért Ausztriá
val kellett megküzdenünk e súlyos 
feladat mellett, még ez a belső villon
gás éa elégületlenség is tetemes 
gondot rótt a nemzet vállára.

Ily körülmények közt csodálko
zunk-e azon, hogy végre is a nemzet 
kifogyott türelméből éa most mjkr erő
teljesebb nemzeti politikát követel? 
Caodálkoaunk-e azon, ha aa előtmá



Hj ékből tannlságot m eritve, a magyar 
politikai tényezők teljes erővel síkra 
szállnak a magyar nemzet kulturális 
és gazdasági m egerősítése mellett?

A baalnl pótválasztás, Potsonyrármegye
központi rálasztmányának határozata folytán 
Bazinban a pótrálasztás április hó 3-ára (il
letett ki. A tót nemzetiségi párt — mint 
nektink Bazinhól Írják — féktelen izgatást 
rist véghez jelöltje érdekében. Az egyes 
izgatók éjjel járjak be a falvakat s hallatlan 
terrorizmussal igyekeznek presszionálni a 
Dömötörre szavazott községeket, hogy a 
jelölt zászlóját hagyják cserben. A kerület 
intelligenciája azonban bízik abban, hogy a 
nemzetiségi zászló a választáson el fog bukni, 
mert a demokratapárt hívei, kik nagyobbára 
józan gondolkozásu németek, feltétlen a nép
párt jelöltjére adják szavazataikat, igy bizto
sítván a többséget.

Bsscámoió. Bella Metód nemzetiségi kép
viselő liusvét hétfőn tartja beszámolóját Liptó- 
szentmiklóson. Ez alkalommal nyilatkozni fog 
a képviselő ur Apponyi gróf iskolai törvény
javaslatairól is.

A morvák ellenünk. Valami jámbor morva 
megint meglepte a világot egy halhatatlan 
alkotással. Egy röpiratot irt, nielyben köz
állapotainkat birálgatja s természetesen teli 
valótlansággal fitszerezi ostobaságait, bogy a 
külföld irántunk tanúsított jóindulatát meg
tévessze. Az emberek azonban ma már sokkal 
jobban ismerik Magyarország liberális felfo
gását és törekvéseit, mintsem ily politikai 
vigéckedésnek felüljenek. Egyébként erre az 
ügyre még visszatérünk.

A tótok Apponyi ellen.
A turóci evangélikus esperességi kerület 

a folyó hó 26-án közgyűlést tartott, melynek 
egyedüli tárgya: Apponyi grófnak a feleke
zeti tanítókról benyújtott törvényjavaslata volt.

Természetes, hogy a nemzetiségi urak a 
gyűlésre összeharangiroztak boldog-boldog
talant, hogy dörgödelraes hangon elmondott 
beszédeiknek legyen aki helyeseljen és 
i8Íviózzon. Egy cseppett sem csudálkozunk 
tehát azon, ha a templom hajója megtelt 
hallgatósággal, dacára annak, hogy Kohut 
József, a főrendező, ez idő szerint még súlyos 
betegen fekszik. Skrovina ur a vasárnapi 
isteni tiszteleten valószínűleg gondoskodott 
illő miliőről.

A prezidiumot Vanovícs János, a turóci 
egyház felügyelője foglalta el, mellé sorakoz
tak Polsrsceky János, a kerület esperese és 
hók  Gusztáv, az egyház ügyésze.

Vanovics ur megnyitván az ülést, üdvözli
* megjelenteket s előadja, hogy a gyűlés 
egyedüli tárgyát a kultuszminiszternek a fele
kezeti tanítók fizetésrendeiéséröl alkotott 
törvényjavaslata képezi, mely törvényjavaslat 
igen sok pontban nemcsak sérti az evang. 
egyház autonómiáját, hanem egyenesen annak 
iletgyökare ellen tör. (?) Ep azért az auto
nómia megvédése miatt szükségesnek tartotta
* gyűlés összehívását, hogy alkalmat nyújtson 
M e&ybáztagoknak a javaslat elleni tilta
kozásra.

l»(óua Jjmksa János sancsáiiyi evangélikus 
lelkész emelkedett szólásra, ki természetesen 
apodiktice kimondja, hogy a törvényjavaslatra 
szükség nincs, mivel az iskolákban elért 
tanítási eredmények teljésen kielégítők (?) 
úgy annyira, hogy valósággal büszkék lehet
nek ezen iskolák renoméjára. A javaslatnak 
azt & részét, mely a tanítók fizetésrendezését 
tartalmazza, ürömmel üdvözölné, ha egyéb
ként az autonómia jogaiba nem markolna 
bele. Miután azonban az állam ennek révén 
mindent magához igyekezik kaparintani, 
úgy mint: a tanítók választását, az iskola- 
könyvek megállapítását, tehát teljes erővel 
arra kell törekedni, hogy ez a javaslat szen
tesítés alá ne kerüljön. Kifogásolja, hogy a 
törvényjavaslat a tanítót köztisztviselőnek 
minősiti, ki nem az egyházi, hanem a világi 
bíróság elé tartozik. Nem helyesli, hogy a 
tanítók jutalmazását illetőleg a közigazgatási 
bizottságnak ajánlati joga van. Természetes, 
hogy a nemzeti irányú neveiés sincs Ínyére, 
mert a hazafias irányú nevelés vallásos 
nevelés nélkül semmit sem ér. De hogy is 
lehetne egy oly minisztertől vallásos nevelési 
irányt követelni, aki katholikus és jezsuita (! ?), 
mit fog ez majdan a reformációról Íratni (?). 
Ellene van a javaslat azon intézkedésének, 
amely kimondja, ha az iskola a magyar 
nyelv tanításában nem ér el kellő sikereket, 
az állam bezárathatja s helyébe állami isko
lát állíthat fel. Azt kérdi, mit tehet a fele
kezet arról, ha tanítója helytelen módszert 
követve, eredményeket nem tud felmutatni (?). 
Tiltakozik a javaslatnak a tanítók választására 
vonatkozó része, valamint az ellen is, hogy 
a tanító a tanfelügyelő kezébe is esküt tesz. 
Végül indokait összegezvén, határozati javas
latot nyújt be az iránt; ;hogy irjon a gyűlés 
a kerülethez, valamint az országgyűléshez'is, 
hogy a benyújtott javaslat felett térjen napi
rendre.

Utána Bsniczky Kálmán alispán, a jeszeni 
egyház felügyelője emelkedett szólásra, ki 
fejtegetései során utalt arra, hogy a kálvinis
táknak is ép oly autonómiájuk van, mint az 
evangélikusoknak s azok nem látnak semmi 
sérelmet a javaslatban. De hiába keresi az 
evangélikus püspöki kar tiltakozását is, pedig 
valószínűleg ők is értenek annyit az autonó
miához, mint Hodzsa ur s ha tényleges 
sérelmek volnának, alig mulasztanák el fel
emelni szavukat eme sérelmek ellen. Az állam 
a legfőbb szervezet s minden egyébnek bele 
kell illeszkednie eme szervezet kereteibe, 
tehát az autonómiának is.

Vanovics sajnálkozik azon, hogy a jeszeni 
egyház felügyelője mellette van az egyház
ellenes javaslatnak. Kéri a jelenlévőkel, 
hogy az országgyűlés elé terjesztendő memo
randum elkészítésére egy szövegező bizottságot 
küldjenek ki.

Skrovina Ottó segédlelkész egy deputáció 
szervezését javasolja, mely a király előtt 
tárná fel a javaslat sérelmeit.

Beniczky: Hiába kapálóznak, ebből úgy 
sem lesz semmi.

Mudrony János : Miután a javaslat célja 
a magyar nemzeti állam kiépítése, mely veszi- 
lyesteti a nemzetiségek irdskeit, az ellen teljes 
erővel küzdeni kell. ! Azután megjövendöli, 
hogy Apponyi előbb hiteik, mintsem a javas
latból törvény lesz. Pácolja Skrovina indít
ványát.

Miután a diskussziö lefejeztetett, az elnök:
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iiaíirozauép s /agy harmadszor,; Kimondja, 
hogy az esperességi kerület felír >  javaslat 
ellen a kerülethez és az országgyűléshez, de 
elveti Skrovina indítványát, mely célravezető 
úgy sem volna, mivel a király már előzetes 
megegyezését adta a javaslathoz.

A gyűlés a memorandumszövegező 
bizottságba Hodzsa János lelkészt, Mudrony 
János ügyvédet és Zgut Péter tanítót válasz- 
tóttá be.

Ezzel az ülés véget ért.
*

Csak néhány megjegyzést akarunk tenni 
a felszólaló urak érvelésére. Főtisztelendö 
Hodzsa János ur ama nagyhangú kijelentésé
vel szemben, hogy a felekezeti iskolákban 
elért tanítási eredmények teljesen kielégítők, 
egyszerűen utalunk a kir. tanfelügyelő havi 
előadásaira, melyekből éppen az ellenkező 
tűnik ki, pedig Künsztler Károly dr. ért annyit 
a tanítás művészetéhez, mint a felszólaló 
lelkész ur. A renomét illetőleg felhozzuk a 
turáni, deánfalvi iskolák esoteit s ha éppen 
szükséges még a szuesányit is s nem igye
kezünk az ellenkezőjét bizonyítani, hogy 
ezek az iskolák nem hírhedtek. Azt elhisz- 
szűk, hogy szívesen venné a főtisztelendő 
ur, ha az állam segélyezi az iskolát, csak 
bizonyos felügyeleti jogokat ne követeljen 
viszonzásul, mert akkor rége a renoménak! 
Azt sem vitatjuk el, hogy fáj a javaslat azon 
intézkedése, hogy a tanító urak kikerülnek 
„az egyház" védő szárnyai alól, mely eddig 
a tett szolgálatok fejében szívesen szemet 
hunyt a tanító urak stiklijei s rá nem termet- 
sége felett. Apponyi ellen tett kirohanása, ki 
egész minisztersége alatt egyebet sem han
goztat, mint a vallásos nevelést, egyszerűen 
elfogult és kicsinyes.

Skrovina ur nagyítási hóbortja nevetséges. 
Érdemeket akar szerezni az urai előtt és 
Bécset akarja látni közköltségen. De megen
gedi a kir. tanfelügyelő ur azt a kérdést, 
hogy egy lelkész, ki Bécsfelé kacsingat, 
hogy taníthat egy állami intézetben ?

Egyébként a felszólaló urak kerülgetik a 
forró kását, egyedül csak Mudrony Jánosban 
volt annyi egyenesség, hogy nyíltan bevallja 
az okát, hogy a javaslat miért nem tetszik. 
Ezt az őszinteséget becsüljük.

Mentsük meg az elhagyott 
gyermekeket!

Civilizált ország civilizált embereinek nem 
szükséges talán bizonyítanunk, hogy az el
hagyott, szenvedő gyermek nyomora, vigasz
talan állapota egy-egy jajkiáltás a társadalom 
ellen, amely nem törődik jövő létének szilárd
ságával, erejének növelésével. Az ártatlan 
gyermek elzüllését, elpusztulását megakadá 
lyozni a társadalom kötelessége, mert amit 
az állam e téren tehet — vajmi kevésnek 
mondható. A szegény gyermekek sorsa — a  
mint azt & statisztika számai bizonyítják — 
megdöbbentő. Ezer és ezer lélek, amelynek 
gyermeki szivében még semmi rossznak csi
rája sincs, amely gyermeki szivek jóra, ne
mesre volnának nevelhetők, a nyomor, elha- 
gyottság, tudatlanság következtében a társa
dalom fekélyévé lesz s az ijesztő mértékben 
növekvő bűntények száma mindennél szomo
rúbbat! hívja fül a : figyelmet a gyermekvéde
lemre. . ,
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Első sorban a társadalomnak a köteles
sége, bogv saját érdekében megelőzze a 
testében keletkező ily fekélyek elmérgese
dését, hogy akkor javítson, amikor arra a 
gyermeki kédély leginkább fogékony, amikor 
a társadalom munkája még a legkevésbbé 
nehéz. Amily arányban fejlődik a gyermek
védelem, oly aránybán fog csökkenni a 
javító és fegyintézetek szükségessége, oly 
arányban fog csökkenni a gyermekek halan
dósága.

A társadalom legszentebb kötelessége 
ez, még pedig vallás és nemzetiségi különbség 
nélkül!

Félre minden ]»>1 i• ikár, oszfá'^különbséget, 
fogjunk kezet szeretettel legalább évenkint 
két rövid napot s vonuljon szivünkbe a 
szeretet azokért, akik úgyis mindnyájunkhoz 
oly könnyen férkőznek — az .elhagyott, a 
szegény, az ártatlan, .a szenvedő gyermekekért!

Ez a szeretet hozta létre nálunk is a 
gyermekvédő ligát.

A liga célja az, hogy mindenkinek mód
jában álljon minién zaklatás kizárásával 
önként adakozni. Éppen ezért a helybeli liga 
április 2 —3-án megtartatja a gyermeknapot.

Örömmel adjuk tudomásul, hogy váro
sunk összes kereskedői gyermeknapot tartanak 
április 2. és 3-án s a jövedelem egy részéi 
szívesen áldozzák a nemes célnak.

Egy gyüjtőszekrény is lesz a piacon föl
állított sátorban elhelyezve 2-án és 3 án reggel 
9 órától 6-ig. A Szekrény mellett óránként 
más-más két hölgy fog felügyeletet gyakorolni.

Megvagyunk győződve, .hogy városunk 
minden lakója, ha csak egy fillérrel is, de 
adakozni fog a nemes célra. Úgyszintén, 
hogy szükségleteinket e két napon fogjuk 
tömegesen fedezni áldozatkész kereskedőinknél.

Félre lehát minden alacsony érzéssel 1 
Egyesüljünk a szeretőiben április 2-án és 3-án. 
hogy megmentsük az elhagyott gyermekeket.

H Í R E K .

Magyar isteni tisztelet. Hétfőn, április 
hó 1-én, husrét másod napján, a helybeli 
római katolikus templomban magyar isteni 
tisztelet és szentbeszéd fog tartatni.

A M agyarországi Tót Közművelődési 
Társulat, mely 1885-ben oly célból alakult, 
hogy a magyarországi tótajku lakosság s/.el- 
szellemi és erkölcsi színvonalát hazafias szel
lemhon irodalmi eszközökkel emelje, a minap 
tartotta évi rendes közgyűlését a Magyar 
Tudományos Akadémia üléstermében, a 
melyet Berzeviczky Albert dr. az Akadémia 
elnöke, a társulat igazgató-választmányának 
tagja, a közgyűlésnek rendelkezésére bocsátott. 
A közgyűlésen Radnai Farkas bosztercebányai 
püspök, a társulat elnöke, elnökölt; ott vol
tak : Angyal József miniszteri tanácsos,
Beniczky Kálmán Turócmegye alispánja, 
Cheroen Flóris főgimnáziuini főigazgató, 
Janovscz Lajos miniszteri titkár, Lehoczky 
Lajos kúriai biró, R u ffy  Pál miniszteri taná
csos, S ti is n y  Pál számtanácsos és még szá
mosán. Radnai Farkas elnök meleg szavak
ban emlékezett meg Bachdt Dániel ág. ev. 
püspök elhuny tárói, a ki a társulatnak évek során 
át igazgatója volt. A közgyűlés köszönettel 
vette Darányi Ignác földinirelésügyi minisz

ternek. a társulat régi pártfogójának rendel
kezését, mely szerint a társulatnak közmű
velődési celpk előmozdítására 2<_>00 korona 
állami segítséget adományozott. A közgyűlés 
az igazgató-választmány sorába megválasz
totta Justh Ferencet, Turóc vármegye főis
pánját. K álosi József és K arácsonyi Sándor 
országgyűlési képviselőket. A közgyűlés 
örömmel vett tudomást arról, hogy az 1848 — 
4'J-iki szabadságharc történetéről kiadott 
könyv, melyet Pecháng Adolf dr. irt, nagy 
keletnek örvend és kimondotta, hogy haza
fias társulatoknak, népkönyvtáraknak a 
könyvet díjtalanul bocsá:ja rendelkezésre, ha 
ezok a társulatok ily irányban megkeresik. 
A közgyűlés ezután letárgyalta múlt évi szám
adását, vagyonmérleget és megállapította 
ez évi költségvetését. A társulat tagjainak 
száma meghaladja a tizenháromezret.

Hangverseny. A helybeli műkedvelő 
zenekar f. hó 3-án szerd í ;i d. u. fél 6 óra
kor a gyermekvédőiigi javára az állami is
kolák tornatermében hangversenyt rendez, 
melyre az érdeklődőket ez ufón meghívja. 
Belépő d-j: Ülőhely 1 kor. Á'lóhely 60 fül.

Kinevezések. Vármegyénk főispánja 
Zathureczky Vendel elhunytéval megüresedett 
árvaszéki kiadói állásra Tomcsányi Bertalan 
megyei Írnokot, az ekkép megüresedett irnoki 
állásra pedig Tóth János szolgabirósági dij- 
nokot nevezte ki.

Mártírok a börtönben. Hodzsa Milán 
országgyűlési képviselő, a „Slovonsky Tyz- 
dennik” felelős szerkesztője a folyó hó 18-án 
kezdte meg egy hónapra terjedő fogház
büntetésének leülését Vácon. Juriga Nándor
hoz pedig április hó 15-tÖl fogva lesz szeren
cséje ugyancsak a váci fogháznak, melynek 
azután egyhuzamban két évig lesz vendége.

Tót bank Jablonkán. A jablonkai tót 
bank megalakulásáról a következőket Írja 
az Á vainegyei Hírlap: Március hó 14-én 
Szkicsák Ferenc nemz. képviselő kezdemé
nyezésére „Gazdaági és iparbank* ciin alatt 
megalakult egy takarékpénztár, melyről már 
többszőr megemlékeztünk. A kitűzött napra 
vagy 200 részvényes jelent meg, a kiket 
.Szkicsák Ferenc üdvözölt. Megnyitója után 
tisztikarválasztás volt. Elnökül Zvada Ferenc 
szepeshelyi apát-kanonok, alolnükül Lattyák 
Nándor uy. esperes-plébános, igazgatónak 
Szkicsák Ferenc, helyettes igazgatónak 
Jurcsák Vince Alsólipnicáról, pénztárosnak 
Pekarcsik János, aki a takarékpénztárt in
gyen helyezte el saját helyiségében, könyv
vezetőitek pedig Kojda Szepességben működő 
s. lelkész választatott inog. Az alakuló gyűlésen 
rész! vett természetesen Hlinka is, Ráth 
náinesztói ügyvéd és Herkely lak. pénztári 
tisztviselő is. Hlinka, a kit a felügyelő bizott
ság tagjául választottak meg, az állítólag 
váratlan megtiszteltetést megköszönte, egyben 
Szkicsák Ferencet, mint jó barátját, a népnek 
ajánlotta, kiemelte, hogy a jablonkai tak.- 
pénztár lotesitése Szkicsáknak nem első müve ; 
ö már Námesztón, Nagyszombatban és még 
másutt is létesített ilyen közhasznú és virágzó 
intézményeket, mert Szkicsák a nép igazi 
képviselője, csak az ö pártja támogatója a 
szegény népnek. Szerinte Szkicsák nem tar
tozik azon képviselők közé, akik a pénzt 
felveszik és a néppel nem törődnek, ezért 
felhívja a népet, hogy legyen bizalommal 
hozzá, minden alkalommal őt válassza kép
viselőjének, nem pedig Ctitdry-dle embereket.

Majd Szkicsák Ferenc szívélyesen üdvözölte 
Hlinkát. megköszönte megemlékezését, szives 
megjelenését. Ezek után következett az áldó- 
más kiontása, amikor is minden .megjelent 
tag ‘/a liter sört és Va kenyeret kapott. Tehát 
a legfontosabb üzletágba, a fót eszmékért 
való agitálásba a szakképzett Hlinka már 
bevezette az ifjú bankot.

Műkedvelő fényképezek köre. IQ* Bnocz
Károly magánmérnök fáradhatatlan buzgalom
mal igyekezik azon, hogy egy műkedvelői 
fényképező kört alakítson. Fáradozásait már 
is siker koronázza, mert, amint halijuk* az 
uj kör rövid időn helül meg is alakul. Aki a 
kör iránt, érdeklődik, forduljon a nevetett 
mérnök úrhoz, ki bármely irányban szívesen 
szolgál felvilágosítással.

A belügyminiszter és a kivándorlás. 
Amlrássy Gyula gróf belügyminiszter a lud- 
inentességi díjjal tartozó kivándorlók útlevele 
dolgában a megyei és városi törvényhatóság
hoz körrendeletét intézett, amelyben elrendeli, 
hogy abban az esetben, ha a hajmentességi 
díj fizetésére köteles egyén meghatározott 
időtartamra Szóló külföldi utazási enged ölem
ért folyamodik, az utiokmányt csak akkor 
adják ki, ha a/, illető az utiokmány érvé
nyességének idejéig járó dij lefizetéséi; iga
zolja. A belügyminiszter e körrendeletén 
kívül még egy elvi jelentőségű határozatot 
is hozott a kivándorlás korlátozására. E hatá
rozat ezt mondja: Az a körülmény, hogy 
valaki elszegődött cseléd vagy [elszerződött 
mezőgazdasági munkás, a kivándorlásra kért 
útlevél kiállítását és kézbesítését nem hátrál
tathatja. A kivándorlásról szóló törvény azon
ban a cseléd és gazda, meg a munkaadó és 
mezőgazdasági munkás között való jogviszony
ról szóló törvényeket sommiféle vonatkozásban 
nem érintette. Ebből folyókig az útlevél bir
tokában levő — elszegődött cselédek ós az 
elszerződött mezőgazdasági munkások egyál
talán nincsenek fölmentve a szerződésükben 
elvű Halat kötelességeik teljesítésé alól. Az 
útlevél kiállítására hivatott hatóságok tehát 
az útlevélért folyamodó cselédeket és mező
gazdasági munkásokat figyelmeztessék, hogy 
a tervezett kivándorlással törvényesen létre
jött szerződésüket szegnék meg s arról is ér
tesítsék őket, hogy elvállalt kötelességeik 
teljesítésére a birtokukban levő útlevelükre 
való tekintet nélkül hatóságilag is kénysze
ríthetők.'

Elitéit népbolonditó. A budapesti esküdt- 
bíróság a f. hó 27 én Ítélkezett Porubszhg 
Dusán felett, aki többrendbeli izgatásért 
vádolva állt ma a bíróság előtt. Az egyes 
cikkek a legféktelenebb hangon izgatnak a 
magyar nemzet, a magyar állainesztne s min
den magyar intézmény ellen. A jeles szerző 
a mült heti tárgyaláson mégis egyre azt 
hangoztatta, hogy ő csak a nemzetiségi tör
vény végrehajtását kritizálta és egyáltalán 
nem izgatott, mert a cikkeiben előforduló 
üsd a csvachot és egyéb erős kitételokot nem 
a magyarokra értette, hanem a r e n o g a t  

tótokra. Hoddszy Antal dr. királyi ügyész 
rádbeszédében kiemelte, hogy az őseink 
vérével áztatott hazát immár második ezred
ére tartjuk fönn életünkkel, minden erőnkkel, 
kultúránkkal és igy a legteljesebb j o g c í m ü n k  

van ahhoz, hogy ezen a földön kizárólag 
magyar legyen az u r ! Aki pedig az ellen
kezőt hirdeti, az a hazaárulás bűnébe esik, 
mert ezt az egységes államot szét akarja
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, i ■, holni. A tótok fészkclődésének sommi 
, i a lap ja  n incsen , m ert széles e világon 
, „:,gynr hz egyedü li gavallér nem zet, mely 
...judon jogát m egosztotta a  bevándorlókkal 
és nem olvasztotta ökot erőszakosan  m agába, 
mint N yugatnak  hata lm as nem zete i, am elyek 
éppen a nép lö redókekko l szem ben tanúsíto tt 
szigorú álláspon tjuknak  köszönhetik  azt, hogy 
konszolidált, n em zete t a lko tnak  ma. A íönforgó 
anyagi halm azaira  való tek in te tte l szigorú 
büntetés k iszabását indítványozta a  vádlo ttal 
szemben. A b íróság  IV u b sz k y t. az esküd lek  
igazmondása a lap ján  3 izgatás sajtóvétsége 
miatt egy évi á llam fogházra és összesen 
1 200 korona pénzbün te tésre  ítélte el.

Páratlan hódítás. Alig pár hete, hogy 
végig jaria a sajtót a lii>-, hogy a győri 
„Kosmos*-laboratorium Hoppá név alatt egv 
teljesen uj szépít őszért hozott forgalomba :s 
máris óriási elterjedtségéről adhaUuik hirt. 
Mindenütt csak a dicséret legnagyobb hang
ján nyilatkoznak erről a bámulatos hatású, 
teljesen ártalmatlan ezerről, melyet hölgy- 
olvasóink különös figyelmébe ajánlunk, Bo- 
vebbet mond a laharatoriumnak lapunk mai 
számában megjelent hirdetése.

Királyi kitüntetés. Mint értesülünk, Ö 
Felsége a közismert és jó hírnevű Egger A. 
fia gyógycukorka és csokoládégyáros cégnek 
a cs. és kir. udvari szállítói címet adományozta. 
E cég gyártmányait világszerte ismerik és 
fogyasztják s mollpasztillái rendkívüli kedvelt- 
ségnek és kelendőségnek örvendenek.

Ny i l it e r .
(E rovatban közlöttekért nem felelős a szerkesztő.)

A praktikus orvosok
által tett kísérletek igazolják, hogy a csukamájolaj 
a S c o t t - f é l e  E m u l s i o  formájában sokkal ha
tásosabb, mint közönséges állapotában. Egy ismert 
klinikán folytatott kezelés bebizonyította, hogy csuka
májolaj eredeti közönséges állapotában véve saját 
súlyának 4-szercsével emelte a szervezet zsírtartalmát, 
inig a S c o t t - f é l e  E m u l s i o  formájában véget 
az abban tartalmazott ugyanily mennyiségű csuka
májolaj súlyának 7-szeresévcl túlhaladta amazét. 
Gyermekek, sőt válogatós, kényes betegek is állan
dóan minden undor nélkül és anélkül, hogy a leg
csekélyebb szervezet zavartól kellene tartaniok, ve
hetik a S c o 11 - f é 1 e E m u 1 s i o-t.

A S c o tt- fé le  Emul s i ó  valódiságé) 
nak jele a „hátán nagy csukahalat vivő 
halász" védjegy.

SCOTT-féle EMULSIÓ
minden gyógyszertárban kapható.

Egy eredeti üveg á ra : 2 kor. 50 fillér.

B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
FOGKRÉM A l e g j o b b

KÖZGAZDASÁG.
A nyilvános számadásra kötelezett, 
vállalatok ellenőrzésének néhány 

kérdéséről.
II.

A múlt század második felében szemünk 
előtt lefolyt titáni átalakulás, az ipar és 
kereskedő,lem rohamos fejlődése, az ezzel 
kapcsolatos intenzivebb földmivelés, a gyári 
ipar körében történő nagyarányú munkameg
osztás gombamódra n.-gszaporit.otta a. nyilvá
nos számadásra kötelezett, tehát részvényes 
és rész jegyes vállalatokat: ís.

Jól jövedelmező maganváilalatok százai 
alakultak ál társas vállalatokká, melyek 
H/.uián a tulmagas igazgatási költségeket meg 
nem bírván, vagy egyáltalában semmit, vagy 
uaiTvon keveset jövedelmeztek, és jövedej- 
iii'-zuek. finnek a magyarázata az, hogy :a 
részvényes vállalatok nem egy csekély 
hányadánál nem a tényleges realizált, tehát 
valóságban beállott, hanem — szemfénvve^y- 
t.és végett — kalkulált nyereség került elosz
tásra. Az a bizonyos korsó azután addig jár 
a kútra, inig egyszer csak eltörik ! A proble
matikus nyereségek ily művészi kiszámítása 
nagyon fontos szerepet játszik a részvényes 
vállalatok katasztrófáiban ! Amilyen nyilván
valók ezen a téren a visszaélések, épp oly 
lehetetlenség, hogy a törvényhozó ezek ellen 
pozitív segélyt nyújtson.

A törvény a mérleg megszerkesztésénél 
előírja ugyan, hogy a vagyonalkatrészek 
miképp értékelendök, taksálandók, de -épp 
ebhon rejlik bibi, a nehézség, melyik eljárás 
helyesebb: az értéket, vagy az árt szerepel
tetni a mérlegben? Ez a sphinx-szerii talány ! 
Az érték és ár két elleutétes fogalom; me
lyek nem azonosíthatók és merőben ellentétes 
eredményekre vezetnek. A tisztán elméleti 
érték fogalmát pozitív számokkal határolni 
meddő kísérlet volna. Bár az érték az ár 
szilárd alapja, de ezt. majd az alulról, majd 
a felülről bekövetkező hullámzások, a külön
böző helyeken mintegy keresztülszellk.

Ezek a keresztező vonalak sehol annyira 
fel nem ismerhetők, hogy minden időben a/, 
értékből az árhoz és viceverza juthatnánk.

Ezt elérni a kör közgazdasági négyszögü- 
sitése volna, vagyis megoldhatatlan feladat, 
minek az a folyománya, hogy a leltár és a 
mérleg felállítására nem lehet általános 
érvényű törvényeket hozni.

Gyakorlati utón közelebb jutunk, legalább 
a részvényes vállalatoknál, a dolog lényegé
hez, ha az összes Y.igyonalkaírészoknok azt 
az értékét állítjuk he a mérlegbe, amely 
fiktiv nye.eség keletkezését a társasági töko 
apasztását és gyengítését kizárná. A leltári 
értékek helyes megállapításának nehézsége 
megkönnyíti természetesen a hamis, szédelgő 
mérlegek létrejöttél. A inig az ily csalárd 
módon megállapított mérlegek jelien biz, a 
törvény nagyon keveset segit, sőt bizonyos 
mértékben épp a (örvénnyel takaródznak, 
addig a hitelek túlságos engedélyezésével, 
avagy igénybevételével elkövetett szabály
talanságok a könyvekben nyomot hagynak,

mert valahol, vagy egyszerre több helyH s, 
följegyzések alakjában ékeskednek.- » f n

A vagyonalkatrészek értékelése, a leírások 
szabatos megállapítása és az egész számvitel 
fölötti ellenőrzés lenne tehát a íelügyelő- 
bizottság -teendője.

Az a. kérdés, merül tehát fel, miképp 
gyakorolja- ez az őrszem annyira fontos
•kötelességét ? •

A felelet: majd szándék nélkül, majd 
szándékosan, majd nyitott, majd zárt szemek
kel alszik dermesztő tehetetlenségben, leg
több esőiben tudatában sincs azon nagy 
anyagi és erkölcsi felelősségnek, mellyel 
tisztének tartozik. A számvitel felülvizsgálásá
hoz, megbirálásához, majd a kedve, majd az 
ííoje. de legtöbb esetben a szakértelme 
hiányzik. Vidéki takarékpénztáraink igazgató
ságaiba n és fel ügyelő bizottságaiban kevés az 
olyan kereskedő, ki a mérleg'helyességét és 
i s/.áinvitel fölötti ellenőrzést szakszerűen 
gyakorolni is tudná !

Hát még a nem kereskedő ellenőrző 
közegek, pedig az igazgatósági és felügyelő- 
bizoetsági tagok többségét ezek adják, noha 
ehhez a mesterséghez vajmi keveset értenék !

A mérlegtételeknek a zárlati események
kel való egyszerű összehasonlítását teljesen 
céltévesztett, felesleges munkának tartom, 
mert nem a formai, hanem a beható vizsgá
laton múlik a dolog. Ügyetlen csalónak kell 
annak lenni, aki nem tudná tettét, mestersé
gesen, legalább felszínen eltakarni úgy, hogy 
az üzleti könyvek egyenlegei a mérleggel 
ne egyezetlek, de csak a mesterségesen 
és felszínen, mert a szakszerű és alapos 
könyvvizsgálat okvetetlen felderítené az 
olburkolt szabálytalanságot, ha a könyvelési 
'tételek eredetét, forrásait veszi vizsgálat alá 
és végig vizsgálja az összes könyveket egé
szen a mérlegig!

A felügyelő bizottság a közgyűlés elé 
terjesztett jelentésében majd mindig jóvá
hagyja az igazgatóság előterjesztéseit, szám
adásai*: helyeseknek, rendben lévőknek nyil
vánítja é s ' ezzel majd szándékosan, majd 
öntudatlanul elősegíti az érdekellek félre
vezetését.

Volt miniszterek, főrendek, gazdag tőké
sek stb. hozzá nem értő ülvén a felügyelő- 
bizottságokban, talán csak nem követelhetjük 
ezektől az előkelő uraktól, hogy heteken 
k(?rosztül egyik fedezeti okmányt a másik 
után vizsgálva és a vonatkozó könyvbeli 
feljegyzésekkel összehasonlítva, állapítsák 
meg a számvitel jogi és valóságos értékét? 
Kérdezzünk meg közülük akár egyet is, hogy 
megkisérlette-e valalu társasága számvitelét 
komolyabban megismerni, annak mekanizmu- 
sába behatolni; vagy kedve volt-e valamelyik
nek fedezeti okmányt okmány után, az egész 
könyvelési anyagot lételröl-tételre meg
vizsgálni ?

Ez magyarázza meg* )bogy a felügyelő- 
hizottság miért teszi magát túl törvényszabta 
kötelességén és miért fejlődött a társaság 
vezetésében résztvevő organizmussá. Nem 
egyszer ők irányítják, vagy vezetik az igaz
gatósági tagok megválasztását, határoznak 
fontosabb üzletekről, vagy megadják hozzá a

E s te rh á z y -C o g n a c m inden ü tt k ap h a tó .
Főraktár: STEiHER SAMU-nál Turócszentmárton.
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éf-ViríH, jM ífn t t  Ignrgntósérni nmrad * 
folyó ügyek elintézése, ez altit a felügyelö- 
biiottság ai ellenőrzést nem gyakorolja, résit 
Tesi a reietésben él eiael az igazgatóság 
cselekményeiért a felelősségben osztozkodik, 
mi egyébként folytonos súrlódásokra is szol
gáltathat okot. (Ezt különben a kodifikáció- 
nális ánkét is hangsúlyozta annak idejében.)

TenyéscbiktTisár. A turócTármegyei 
gazdasági egyesület március 23-án tartotta 
megPribócon teuyészbikayásárját. Felhajtatott 
mintegy 200 drb. igen szép pinzgaui jellegű 
tenyészbika. Eladásra került 130 drb.

Konjba és hástartás számára. Tudra- 
lertileg minden háziasszonynak büszkesége 
lehetőleg jó és izletetes kárét az asztalra 
hozni. Ezért talán kétszeresen kiránatos, hogy 
egy újabb készítési módra utaljunk, mely 
kitünően bóráit. Ma már majdnem minden 
családban Katreiner-féle Kneipp-maláta kárét 
isznak. Elkészítése a legegyszerűbben úgy 
történik, hogy a Katreinert megdarálra nem 
túlságos kis edényben hideg rizzel leöntjük 
és felforraljuk. A malátakávét még öt percig 
jól kiforrni hagyjuk, s miután a főzet egy 
kissé megülepedett, azzal felöntjük a káré- 
masinába helyezett s megdarált gyarmatkárét. 
Ha kárémasinát nem használunk, akkor a 
megdarált gyarmatkárét egyszerűen a forrás
ban levő malatakáréba öntjük. Kererjük 
meg aztán az egészet, s hagyjuk még néhány 
percig , nyugodni*, amire a kávé gondosan 
leszűrhető. Általában leginkább felerészben 
Katreinert és felerészben gyarmatkávét sze
retnek használni. — Nagyobb takarékosság 
szempontjából azonban a Katreinerbö! mindig 
ŰÖbbet és többet vehetünk, s ennek arányában 
a gyarmatkáréból kevesebbet. Gyermekeknek 
betegeknek és gyöngéknek ajánlatos a Kairói- 
ner tisztán, gyarmatkáré hozzáadás nélkül, 
elkészíteni. F.zt hasonlóan hideg rizzol leöntjük 
az edényben és jól kiforrni hagyjuk. Ezt a 
fáradságot csakhamar megjutalmazza a bete
gek és gyöngék egészséges erősödése és a 
gyermekek virágzó kinézése.

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

Faárverési hirdetmény.
A Krusetnica községi volt úrbéres birto

kosság 1907. évi április hó 24-én délelőtt 
9 órakor, Lokca községben a Klein-féle 
vendéglőben tartandó nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdő 1907. évi 2 46 kát. holdnyi vágásban 
felvett 1053 drb. lucfenyöfatörzsnek 720 81 
rn* haszonfára és 127-21 m3 tűzifára becsült 
falömegét. Kikiáltási ár 517288 kor. Kiszál
lítási határidőt bezárólag 1908. évi április 

bó 1-ig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: 

a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 
nyujtatnak be; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva 
tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha 
az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kívül az értékesítés tárgyát képező hasztin- 
vétel megjelölését szószerint tartalmazza, úgy, 
amint az a hirdetményben foglaltatik; d) há 
lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak b e ; e) ha tartalmazzák azt 
a nyilatkozátot, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak

magái teljesen aláveti; f )  ha bánatpénz képen 
520 koronát tartalmaznak ; g) ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) vilá
gosan kiolvasható; és h) ha a boríték kívül 
„Ajánlat a Krusetnica községi volt úrbéres 
birto'iosság 1907. évi vágásának fakészletére* 
felírással van ellátva. Utóajániatok egyáltalá
ban nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára 
azonnal, eladóra azonban csak az illetékes 
hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési felté
telek az alsókubiní m. kir. állami erdőhivatal
nál, az annak alárendelt alsókubini m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a birtokossági 
elnöknél tekinlhelök meg naponta 11 — 12 
óra között.

Nagybiszterec, 1907. évi március 25-én.
M. kir. járási erdőgondnokság.

EZ A KERET SZŰK “ jrI ahhoz, hogy a Hoppá angol teint regulator I  
I  meseszerü gyors szépítő hatását ecsetelhessük, I  
I  de ez fölösleges is, minek szaporítani a szót, 1

• t é n y e k  b e s z é l n e k . *
H  1̂

Vegyenek a t. hölgyek 2 korona 50 fillérért 
O  Hoppát és a szeplő, májfolt, bőrvörösség, mit- U  
p  esser, pörsenés, pattanás és más arctisztátlan- p  
^  ság csodálatos eltűnése minden szónál szebben r  
p  bizonyítja, hogy a Hoppá minden mást feles- p  

legessé tesz, egyjnaga pótol krémet, szappant,A púdert. Puhitja, ifjitja, üdíti, finomítja és fehé- A 
riti az arcot, kezeket, nyakat, vállat. 

l Í A r m Q  anSo1 êint reBulator tőrakt.:flUppd KAISÉR VILM OSésTa
d ro g ériá ja  Győr, B aross-u t 1.

Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

Faárverési hirdetmény.
A Podbjel községi volt úrbéres birtokos

ság 1907. évi április hó 26-án délelőtt 
9 órakor, az ottani fogyasztási szövet
kezet házában tartandó nyilvános szó- és 
Írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdő 1907. évi 3 04 kát. holdnyi vágásában 
felvett 1206 drb. lucfenyőfa törzsnek 420'11 
ms haszonfára és 57 29 m" tűzifára becsült 
fatömegét. Kikiáltási ár 3866-92 kor. Kiszál
lítási határidő: bezárólag 1908. évi április 
hó 1-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe; 
a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 
nyujtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva 
tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha 
az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kívül az értékesítés tárgyát képező haszon
vétel megjelölését szószerint tartalmazza, úgy, 
amint az a hirdetményben foglaltatik; d) ha 
lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak b e ; é) ha tartalmazzák azt 
a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát teljesen aláveti; f )  ha bánatpénzképen 
390 koronát tartalmaznak ; g) ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) vilá
gosan kiolvadható; h) ha a boríték kivül 
„Ajánlat a Podbjel községi volt úrbéres bir- 
tckosság 1907. évi vágásának fakészletére* 
felírással van ellátva. Utóajánlatok egyálta
lában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára 
azonnal, eladóra azonban csak az illetékes 
hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési felté
telek az alsókubini m. kir. állami erdőhivatal
nál, az annak alárendelt alsókubini m. kir. 
járási erdögondnokságnál és a birtokossági 
elnöknél tekinthetők meg naponta 11 — 12 
óra között.

Nagybiszterec, 1907. évi március 25-én.
M. kir. járási erdógondnokság.

7765. w .
1906.tk!

Árverési hirdetményi kivonat.
A Znióváraljai kir. járásbíróság, miut 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hopy 
dr. Hilmer István végrehajtatnak Tornai 
Mihály végrehajtást szenvedő elleni 656 kor. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtás 
ügyében a besztercebányai kir. törvényszék 
(a znióváraljai királyi járásbíróság) területén 
levő Háj községben fekvő és pedig 1. a háji 
20. sz. tjkvben 1., 3—14. sorsz. tí. 11. t. a. 
felerészben Tornán Mihály nevére irt ingat
lanokra 1062 koronában ; 2. a háji 184. sz. 
tjkvben 1. sorsz. B. 172. t. a. 3/580. részben 
Tornán Mihály nevére irt ingatlanokra 18 
koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrondelte és hogy a fen
tebb megjelölt ingatlanok az 1907. é?i
április hó 20-ik napján délelőtt 10 órakor
Háj község házában megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól 
is eladaini fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10% -át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár
folyammal számított és a 1881. évi november 
hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságllgyininiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881 : LX. t.-c. 170. §-a értelmében a 
bánatpénzek a bíróságnál elöleges elhelyezé
séről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Znióváralján, 1906. évi december 19-én.
Kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.

JanOTják, kir. albiró.

Faárverési hirdetmény.
A Lomna községi volt úrbéres birtokosság 

1907. évi április hó 24-én délelőtt 9 óra
kor, Lokca községben a Klein-féle ven
déglőben tartandó nyilvános szó- és Írás
beli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdő 1907. évi 203  kát. holdnyi vágásában 
felvett 970 drb, lucfenyőfa törzsnek 46116 
ms haszonfára és 81 38 m3 tűzifára becsült 
fatömegét. Kikiáltási ár 3309 50 kor. Kiszál
lítási határidő: bezárólag 1908. évi április 
hó 1-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: 
a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 
nyujtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva 
tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha 
az ajánlat szövege, valamint annak borítéka 
kivül az értékesítés tárgyát képező haszon
vétel megjelölését szószerint tartalmazza, úgy, 
amint az a hirdetményben foglaltatik: d) ha 
lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak be; e) ha tartalmazzák azt 
a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát teljesen aláveti; f )  ha bánatpénzképen 
330 koronát tartalmaznak; g)  ha úgy vannak 
aláirva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) vilá
gosan kiolvasható; és h) ha a boriték kívül 
„Ajánlat a Lomna községi volt úrbéres bir- 
tokosság 1907. évi vágásának fakészletére 
felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalá
ban nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára 
azonnal, eladóra azonban csak az illetékes 
hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési felté
telek az alsókubini m. kir. állami erdőhivatal
nál, az annak alárendelt alsókubini m. km 
járási erdőgondnokságnál és a birtokossági 
elnöknél tekinthetők meg naponta 11— 
óra között.

Nagybiszterec, 1907. évi március 25-én.

M. kir. járási erdőgondnokság.

I:
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Faárverési hirdetmény.
A Hrustin községi volt úrbéres birtokos

ság 1907. évi április hó 24-én délelőtt 
9 órakor, Lokca községben a Klein-féle 
vendéglőben tartandó nyilvános szó- és 
írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdőben levágott és lekérgezett állapotban 
levő 919 drb. lucfenyőfa törzsnek 269-77 
ms-nyi haszonfa fatöinegét. Kikiáltási ár 
2238 16 kor. Kiszállítási határidő: bezárólag
1908. évi április hó 1-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: 
ű) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 
nyujlatnak b e ; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva 
tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha 
az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kívül az értékesítés tárgyát képező haszon
vétel megjelölését szószerint tartalmazza, úgy, 
amint az a hirdetményben foglaltatik; d) ha 
lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak be; é) ha tartalmazzák azt 
a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát teljesen aláveti; f )  ha bánatpénzképen 
220 koronát tartalmaznak; g) ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) vilá
gosan kiolvasható; és h) ha a boríték kívül 
„Ajánlat a Hrustin községi volt úrbéres bir
tokosság széldöntvényeinek fakészletére" fel
írással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában 
nem fogadtatnak el. Az árverés eredménye 
az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, 
eladóra azonban csak az illetékes hatóság 
jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltéte
lek az alsókubini m. kir. állami erdőhivatal
nál, az annak alárendelt alsókubini m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a birtokossági 
elnöknél tekinthetők meg naponta 11—12 
óra között.

Nagybiszterec, 1907.' évi március 25-én.
M. kir. járási erdőgondnokság.

17(13. sz.
1906. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraijai kir. járásbíróság mint tlkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a Turóci gazd. 
takarékpénztár Znióráralján Yégrehajtatónak 
Országh Mátyás végrehajtást szenvedő elleni 
743 korona tőkekövetelés és járulékai iránti 
végrehajtási Ügyében a besztercebányai kir. 
törvényszék (a znióváraijai kir. járásbíróság) 
terUlétén levő Szlován és Lazán községekben 
fekvő és pedig 1. a szlováni 13. sz. tjkv. 
27—33. sorszám B. 6. tétel alatt felerészben 
Országh Mátyás nevére irt ingatlanokra G47 
koronában; 2. a lazáni 44. sz. tjkv. 1. sorsz. 
B. 91. t. a. 29/30280. részben ugyanannak 
nevére irt ingatlanokra 40 koronában; 3. a 
lazáni 89. sz. tjkv. 2. sorszám A. 1. alatt 
egészben ugyanannak nevére irt ingatlanokra 
56 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fen
tebb megjelölt ingatlanok az 1907. évi április 
Ili 27, napján délelőtt 10 érakor Szlovén 
községben megtartandó nyilvános árverésen 
a megállapított kikiáltási áron alul is eladnlni 
fognak.

Arvereini siándékoaók tartótnak az ingat
lanok becsárának 10%-ál késtpéniben, vagy 
at 1881 : LX. t.-e. 42. §-ában jelzett árfo
lyammal elámított és ai 1881. évi november 
h« 31-én 3333. >a. a. kelt igatságűgyminisz- 
teri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképei 
értékpapírban a kiküldött keiéhex letenni, 
«««y aa 1881 :LX. t.-e. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénanek a biróiágnál elöleges 
elkeljeaéiéről kiállított uabályiaertt eliimer- 
•nervényt átaiolgáltatni.

Kelt Znióváralján, 1908. december 19-én.
á mióváraljai kir. jiráibiriéág mint telek

könyvi hatóság.
JaaOTják, kir. aibifé.

FRANKO
PASKAL

olaszországi eredetű és IIIIIá 
több év óta Turócszent- 
mártonban lakó festő el
vállal bármily disz-, fa-, 
márvány UJPOMPÉJI és 
közönséges patron szoba
festést és tapétázást, — 
továbbá templom- s oltár
festéseket, cégtáblákat és 
fa- és érctárgyak festését 
olcsó árak mellett és kéri 
a t. c. közönséget, hogy 
megrendeléseivel őt meg

bízni szíveskedjenek.

Faárverési hirdetmény.
A Novoty községi volt úrbéres birtokosság 

1907. évi április hó 24-én délelőtt 9 óra
kor, Lokca községben a Klein-féte ven
déglőben tartandó nyilvános szó- és Írás
beli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdő 1907. évi 198 kát. holdnyi vágásában 
felvett523 drb. lucfenyőfa törzsnek 501 83 m9 
haszonfára és 5575 m* tűzifára becsült fa

tömegét. Kikiáltási ár 4070.39 kor. Kiszállí
tási határidő: bezárólag 1908. évi április hó 
1-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe : 
a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 
nyujtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva 
tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha 
az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kívül az értékesítés tárgyát képező haszon
vétel megjelölését szószerint tartalmazza, úgy, 
amint az a hirdetményben foglaltatik; d) ha 
lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak b e ; é) ha tartalmazzák azt a 
nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát teljesen aláveti; f )  ha bánatpénzképen 
410 koronát tartalmaznak; g) ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból azt ajánlattevőnek 
neve és lakhelye (utolsó postaállomás) vilá
gosan kiolvasható; és h) ha a boríték kívül 
„Ajánlat a Novoty községi volt úrbéres bir
tokosság 1907. évi vágásának fakészletére" 
felírással van alávetve. Utóajánlatok egyálta
lában nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadóit ajánlat benyújtójára 
azonnal, eladóra azonban csak az illetékes 
hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltéte
lek az alsókubini m. kir. állami erdőhivatal
nál, az annak alárendelt alsókubini m. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a birtokosság 
elnökénél tekinthetők meg naponta 11—12 
óra között.

Nagybiszterec, 1907. évi március 25-én.

M. kir. járási erdőgondnoksag.

Legközelebbi húzásokra a legkedveltebb sorsjegyekből álló csoport vételét ajánljuk:

3  darab Erzsébet Királyné sorsjegy
Húzás: március 1-én, jullus 1-én és november 1-én.

1 darab Jósziv sorsjegy ..= = = :  =
Húzás: május 15-én és november 15-én.

1 drb Bazilika sorsjegy
Húzás: március 1-én és szeptember 1-én.

Év

Évente

hit

húzás!

főnyeremény 1 0 0 .0 0 0  k oron a . S L í ü #  4 2 7 .3 0 0  k oron a.
eredet! öt sorsjegy -------  40 HaVi 2 Kor. 40 f. rbzletüzeibrc Kapható.
ELFER és ADLER bank és ráltóttzletében K - eusttczva fflE ;

Alapittatott 1888. évben.
Az első részletnek postautalványon beküldésénél a sorsjegyek számával ellátott részletivet azonnali játék
joggal szolgáltatjuk ki. Az első két részlet egyszerre való beküldésénél a harmadikat ingyen nyugtáiíuF

é b Ö K G R I T é S .  (Gleditschia, elösöYéoy.)
Bármily talajban gyorsan fejlődik, sűrű, nagy töviseivel embernek és bármily 

állatnak ellentáll, kitart 70—80 évig, nevelhető oly sűrűn, hogy apró csirke, malac 
stb. sem mehet á t; ez a legolcsóbb, örök, áthat lan kerítés. Főelőnye még az is, 
hogy egész május közepéig a legjobb eredménnyel ültethető, mert a csemeték fel
ásva jeges pincében tartatnak. Ezer darab 12 korona, rendesen ültetve 50 méter 
kerítéshez elég. Nyomtatott ültetési és kezelési képes utasítást minden rendeléshez 
adok. Akinek élőkerités nem felel meg, szállíthatok sodronyszövetet, a legtökéle- 
esebb gyártmányt, olcsón 100, 150 és 200 cm. széleset.

C i ü l í i lA u t  minden háznak legszebb dísze, egy gyűjtemény 8 fajból 
*  3  20 tó, egy tó 2-300 fürtöt M á

( l ő ln n l t i / á n u A k  táblás ültetések és hiányok pótlására, 60 legkivá- 
*  lóbb bor- és csemege-faj, szigorúan válogatott, 

tökéletes forradisu és fajtiszta, duagyökerü példányok.
Q . l . w . r a  sima vessző, minden szál megfakad, csak az a legnemesebb 
y s i . w . n  taj melyből én 18 év alatt 40 holdat ültettem, 35 hektót 
terem holdanként, bor. édes, erős, oltani, permetezni nem kell és kezelésé
hez semmi tudomány sem kell, ezért ellensége sok tudományos szőlöintéző.
Bővebb leírást ás KÉPES ÁRJEGYZÉKET tanulságos tartalommal ét 

_  mindenhái talja. tájékoztatóval Ingja" <e bérm entv. kőid:

HAGY GB,BOR, sxőlönagybirtoKos, NBGY-KBGYn.
Levelesé* á la d elven.
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DUNKEL V. K.
felsőmagyarhoni e l ső  paikettgyár és 
mm gőzfürész részvénytársaság ■=

KASSÁN.
Ajánlja kitűnő tölgyfából készült, sok

szorosan kitüntetett

parkettáit,
úgynevezett amerikait, tömör 

és berakott kockáit

ju tá n y o s  árak mellett.
A lerakás kívánatra gyári lerakók 
által a legpontosabban történik.

Faárverési hirdetmény.
A Babin községi volt úrbéres birtokosság 

1907. évi április hó 24-én délelőtt 9 óra
kor, Lokca községben a Klein-féle ven
déglőben tartandó nyilvános szó- és Írás
beli árverésen eladja a tulajdonát képező, 
erdő 1907. évi 1'82 kát. holdnyi vágásában 
felvett 523 drb. lucfenyőfának 339'48 m3, 
562 drb. jegenyefenyőfának 359'55 m3 liaszon- 
fárs, s mindkét fanem 86'74 m3 tűzifára b e - . 
csilit fatömegét. Kikiáltási ár 5336 78 kor. 
Kiszállítási határidő: bezárólag 1908. évi

| április hó 1-ig.
Ajánlatok csak akkor vetetnek figyelembe:

a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 
nyujtatnak .be; b) ha tisztán kivehető szám
jegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva 
tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha 
az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kívül az értékesítés tárgyát képező haszon
vétel megjelölését szószerint tartalmazza, úgy, 
amint az a hirdetményben foglaltatik; d) ha 
lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak be; e) ha tartalmazzák azt 
a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és azoknak 
magát teljesen aláveti; f )  ha bánatpénzképen 
530 koronát tartalmaznak; g) ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek

neve és lakhelye (utolsó postaállomás) vilá
gosan kiolvasható; és /;) ha a boríték kivin 
„Ajánlat a Babin községi volt úrbéres birto- 

i kosság 1907. évi vágásának fakészletére" 
felírással van ellátva. Űtóajánlatok egyáltalá
ban nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára 
azonnal, eladóra azonban csak az illetékes 
hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltél 
telek az alsókubini m. kir. állami erdőhivatal- 
nál, az annak alárendelt alsókubini ni. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a birtokossági 
elnöknél tekinthetők meg naponta II 12 
óra között.

Nagybiszterec, 1907. évi március 25-én.
M. kir. já rá s i erdőgondnok ,.g.

í ó b  j a j !
Höböpii, rthedtsig is elnyálkásodás ellen

gyors is liiztos hatásúak

E i i  l e l l p a n t i i ,
L g j L

az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek.
Doboza 1 korona és 2 korona, í&8t Prócadoboz 50 fillér.

Fő- és szétkiildési raktár:
„NÁDOR" gyógyszertár BUDAPEST

VI., Váci-körut 17.
Megfojt ez az átko- Kapható Turócszentmártonban:

zott köhögés! T o p erczer  S án d or
gyógyszertáróban.

EGGER
mellpasztilla hamar 

meggyógyított!

Á t  -  PonttMőg 1 
T J r  •  UMtkt*«r*Ut»Í0 l R V U I z A

IV v q u Jfif-fé le

[római vértisztitó- 
szörp

n r  m inden 
u je k á m á k  V é rM sée

p áre tlen  m r  m inden  börbejnAI, 
fe u je k ám ik  V érb d ség b en  ezen- 

1 ( V é lk Q lö z n e t e t l e n ,
vérjsvftó ée vértleztlté.

Megy t  k a r .  8 üveget
•  k a r .  Utánvéttel k ü ld :

K Q U IN Y  ATTILA (pigyutrtai
Kerepesi *t 24. 

I RÁKÓCZI BYOMORKESERli
i

É rd e k re  p r o s p e k t u s  Ingyen!

!K  É  9  M  Á  R  K

fi LENVÁSZON 
f D A M A S T
áruk csak akkor valódiak,

!(?* VÉRSZEGÉNYSÉG, ÉTV Á G YTA LA N SÁ G , IDEGESSÉG 
\SJÓgyltasára a leghaiáaotebb készítmény a K R IE G N E R -f é le

T O K A J I  C H IN A -V A S B O R
Rendkívül kellemes Bft, é r té it, tisz títja  a  v é r t  

Kia Qveg ára  8 20 k o r. Nagy Ovee •  k o r . Kapható gyógytárakb 
Postán kdld i: KOBONA-GYÓŐYSZBBTÁB B . 4 . p u t ,  K á lr lo .

f f r  Á  l . f j . k b  Á r R K .I
% ii| inMi>Mil^Éaieellrta»reer.niU«n»
x  r é s z l e t f i z e t é s b e ]

oAIMJJ*
ársfamézszörp
I koronáért kQld é

APOSTOL-GYÓGYSZEBTAR

elismert legolcsóbb, legszolidabb
FÉRFI- és GYERrMEK-ruha áruháza
Budapest, IV., Központi Városház. (Károly-kőrut). 

r Melylk vendéglőben étkezik Budapesten?

|S C N U L L E R  F E R E N C Z
•  ú jonnan b e ren d ez e tt első rangú  étterm eib en  
B u d a p e s t ,  V L ,  A n d r é e n y - u t  9 0 .

, m ert

K isA rélacos • l& m slték i

i [ F A B A < > Ó  T E S T V É R E K
Budapest V, Araay IAooshl 8. . ^

K ó r j é n  m i n d e n k i  p r o s p e k t n e t ! ^

BABYMIRA-CRÉM
p e r j o b b  n . r  bibUMk, ótTái* ráncok,
J feMOrublt - é . ' klpállott M r frOrylUáárá.

! % yedalj kész ítő i

BRODJOVIN H, grógyiz ZAgrAb
K E O f, IQ &bo; »K BOf.,

A DREZDÁIK) ÍOBGTÁR
•áárvántánvá, ,
i á .  , o M tf o Ö W to r e l . t , . .  

b o n tln  (okom obllja l ttAkkörAkben 
m*rtU«Jobl>okM gyártmányok kilőtt.

GELLÉRT IGNÁC 6* Tea
Bndipfrt, Vt. Tarte kőnit 41. 

tOltK * PTO»(>f>fcl(l* | ugyan

maiott

BALASSA KORNÉL
•féle részv. tá rsa sá g  
megóvó-in téze te  
szélső és legnagyobb.

B .d*pe lt, Ó -u tu . « . «  isa- ?• 
iát ház), 45, 46, és ŰjTOtca 43. u>“e-

Katzer szörmeárúl az egész vllágna el vamuk 
terjedve és clsóranguak.

(•^aictArgijt ÁL
áMZBilandő a totót át fáiéinál. JJ *

®*o t  eEGTRKÉdi tA a..'
Vaykaió minden rűiteríUi.ttf,,,•  «l drootrltban---- Kibiiti:

SfROBENTZ TESTVÉREK. R
nwtiuil lírára, BUOAPESr

„ Z s o i 'n a ^ ' f é l e  .

1EFEÜJTS S J *
n y a j k k é n d  o ,

'.' *. liituáiV . . .
n i a p p f . j i ^ l

n ’ " f T :1mfjaiaNBiU : F»<
I. V I.,V écsl-ltürut

<5cJv ; "  1ví?-'’. ...r.•. ucTzsai

oementmárfon, 10<>7.
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