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Egy tót politikus magyar 
röpiratáról.

tényleges állapot azánibavételével nem lehet 
kétséges. A magyin-ság egymagában nem ké
pezi a  foHUhái magyar nemzetet, hunéin csak 
közösségben a többi $ néptörzsekkel. Állami 
vonatkozásban egymagában véve tehát éppen 
úgy nem politikai nemzet, a mint hogy nem

Kddig a történethainisitóval pár excellence 
ismerkeritllnk meg a rüpiralban, ezentúl a po
litikushoz is lesz szerencsénk, aki azonban1 az 11 ''“"'ón, orosz, tót aem ; nem állami vonat- 
épp oly kaliberű, mint amilyen a historikus. | k a s b a n  pedig éppen csak olyan nemzetiség, 

Szerinte isiiü-hun megbukott Ausztriában I néptörzs, mint a román, orosz, szerb, tót stb. 
germanizáló politika s ezért mentek bele a MéK 1 W78-I>an is, a büntető törvény s különü-

(lualizniusba. lsedig az egész világ tudja, hogy 
az 18(57. évi kiegyezésnek Königgrü-tz volt az 
előjátéka s hogy az 18(5(5. évi osztrák-porosz 
hadjáratnak sem közvetlenül a német hege
mónia volt a czélja és oka. De ez csak hagy
jál]. A jeles politikus szerint az egyik faktor 

Hécs most már helátja a dualizmus tart
hatatlanságát is s hozzá fog látni az egyes 
néptörzseknek, mint az államban egyenjogú és 
egyenrangú politikai faktoroknak a szervezé
séhez és a magyaroknak nincsen erejük meg
akadályozni, akárhogy tomboljanak, akárhogy 
Őrjöngjenek is nagyzási hóbortjukban". A jeles 
politikus szerint tehát nem a magyar alkot
mányjog, a magyar törvényhozás, hanem Mécs 
az a tényező, amely arra van hivatva és joga 
is van hozzá, hogy az itl Magyarországban 
lakó néptörzseket osztályozza, rangsorozza, 
szervezze, nekik jogokat osztogasson és hogy

sen annak 172.. úgynevezett izgatási §-a tár
gyalása alkalmával a törvény szerkesztője, 
( ’semegi Károly államtitkár, ez utóbbi magya
rázatot adta a tisztelt Háznak s a tisztelt Ház 
ezt minden lázongás nélkül elfogadta. Az állam
titkár ur azonban kijelentette azt is. hogy 
állami értelemben az más, t. i. már akkor 
avancziroztatta a magyarokat egymagoklmn 
politikai nemzetté! Hanem biz azok ma sem 
képezik egymagákban a politikai magyar nem
zetet, hanem képezik azt csakis együttesen a 
román, szerb, orosz, tót stb. néptörzszsel, 
egyébként pedig ők maguk is csak néptörzs, 
úgy mint a román, szerb stb. stb.“

Adj a. tótnak szállást, kiver belőle, -  ez 
a régi, igaz magyar közmondás ju t eszünkbe, 
mikor ezt a körmönfont, de azért mégis vég- 
telim egy Ügy ü rabulisztikát olvassuk, amely 
ha mint mondják diplomás prókátor irta,

... magyarok ölhetett közzel, tehetetlenül leaa-l"™  ™lik Villami külöiös dicsőségére u, szel
nek kénytelenek Héesnek e/.l, n politikai sze ő ’jenek.
replését nézni és megtűrni. Nos, lm itl valaki I A dolog ugyanis illésképpen all. egészen 
nagyzási hóbortban szenved, úgy a politizáló j másképpen. Magyarországban voltaképen nem- 
tútocska nz, no meg az a Becs, amelynek ily , zetiségek nincsenek, itl a fuj magyarságon
veszedelmes szereplés esetleg essséh’e jutna., ki vili még csak ne....... . . néptörzsek
Mert a magyar népet, a fajmagyarságot ezer- j vaunak, amelyeknek nemzeti vagy nemzetiségi 
éves alkotmányánál és számánál lógva illeti szervezetük nincsen, nem is volt soha. amelyek 
meg a politikai vezérség ebben az országban tehát önálló állami szervezetben sem éltek
és lm valaki ettől meg akarná fosztani, az soha. liánom a magyar néptörzs a fajmagyar-
lássa, hogy mint boldogul majd vele. A röp- ság államszervezetén belül bir n fajmagyar-
iratiró alighanem párhuzamot akart     sággal közös nemzeti szervezettel. így állván
1’oroszország és Pózén között, mikor Pécsnek la dolog, tótnak, szerbnek stb. sem történeti, 
oly rendkívüli politikai hatalmat, tulajdonított, sem alkotmányjogi alapja nincs arra nézve, 
pedig hát Becs nem Poroszország és Magyar-! hogy magának, mint külön, önálló szervezetnek 
ország nem Pózén, de meg ez a tehetetlen olyan nemzetiségi autonominfélét, vagy más 
l ’ozen, ez a leigázott tartomány sem nézi!hasonlót arrogáljon; mert ha igaz is, hogy e
tétlenül a porosz praepotem zia nyilváuulásait, 
Magyarorszilghan pedig akkora viiiar támadna, 
uinely Bécset a hozzá szitu, a lóle önállósá
gukat, In ddogulásukat 'remélő nemzetiségeket 
ugyancsak megtánczoltatná! lím 1 igenis ereje 
van és lesz a magyaroknak, bárki és bármikor 
nyúlna is hozzá alkotmányához, nemzeti egy
ségéhez, bármit povedáljanak is a. turóczszent,- 
mártoni beszedákon úri népek és cselédek a 
a „(*hiidják‘* magyaroké d, akikkel az osztrák

néptörzsek hozzátartoznak a magyar nemzet 
testhez, még sem igaz az, hogy ezen néptör 
zsek nélkül magyar nemzettest nincsen. Ha ma 
2 vagy K), vagy 1000, vagy két millió tót 
hagyja el ezt az országot, úgy magyar nemzet 
ezután is lesz s ha az összes u. ti. nemzeti 
ségek keresnének maguknak más hazát, i 
magyar nemzet továbbra is fenn fog állani 
de ha a. fajmagyarság költöznék ki innen, ezt 
az országot továbbra is Magyarországnak, a

császár mnjd rendet fali csinálni. Mert orról j nemzetet pedig magyar nemzetnek nevezhet 
fely még most is n szó inna nevezetes hadi- nők ugyan pietasbol, vagy történeti tradic.zio- 
pnram-s megielcnése óta s ez a tót köztudat i hói, de tényleg ez az ország megszttimék 
Ildin meg nyilván u röpiratirónak is azt, a | Magyarország lenni, a benne lukéi> nemzetnem 
bátorságot és vakiuérőséget, liogy magyar-1lenne többé magyar. Hz csak világos. S ha ez
gynlázó pamlletjét világgá bocsássa.

„A magyarok IhöH-ban még mindig nem 
mertek elöálhmi u nmgynr nemzeti állani kép- 
leien követelésével", Így folytatja furcsa re- 
zomiiroziisiit a tót pamlletiró. „hanem szépecs
kén törvényb ■ iktatták azt, hogy Magyarország 
összes honpolgárai, lartozzannk bármely nem
zetiséghez is, képezik együttesen az oszthatni

igy van, aminthogy Így is van, nem fogadható 
el az a doktrína, hogy a magyar néptörzs, a 
fajmagyarság csak az u. n. nemzetiségekkel 
egyetemben képez nemzetet és államot, hanoin 
igenis áll az, hogy ezeknek ellmrre is nemzet 
ez a magyar nemzet. Vagy hát ha a fenti 
példa elegendő nem lenne, tegyük tel, hogy 
u Magyarországból kiköltöző egész néptörzs,

lan egységes ......tik d nmgynr nemzetet, üzen mondjuk a tötök, komámában telepednek
körmönfont prókátor! formulában benne van | vájjon un szerep jutna a totóknak ottan. Nem 
a reservatio mentális arra nézve, hogy a ma- tartoznának-e ott is a román nemzethez anol- 
gyarság más valami, mint a többi néptörzs, kül azonban, hogy annak szükséges, integráló 
azt világosan és határozottan azonban nem részét képeznék, s anélkül, hogy magukat a 
tartották még tanácsosnak. A magyarázat a románokkal minden tekintetben egyenjogú nép

törzsnek tekinthetnék? Nem mondanák-e nekik 
ott is, hogy az államszerző, államalkotó, állam- 
fentartó nemzetelem mi — a románok — 
vagyunk, megköveteljük tehát tőletek, tótok
tól, hogy a nyelvünket, mint az uralkodó elem 
nyelvét, megtanuljátok, az állam, a közigaz
gatás, a tanítás stb. nyelvéül a saját érdeke
tekben is respektáljátok ?

Hja, de mi auchtoehton nép, mi öslakók 
vagyunk itt e földön, — mondják nekünk a 
tót nemzetiségi vezérek. Ez igaz lehet, ameny- 
nyiben igaz, de magán a dolgon nem változtat 
semmit. Ha én Svatopluk Vladimír bárónak a 
birtokába jutok (a mód irreleváns), úgy akkor 
ennek a háznak én vagyok az ura s nem 
Svatopluk ur, akit megtarthatok ugyan lakó
nak ebben a házban, bizonyos jogokat és ki
váltságokot is adhatok neki, de még koránt
sem jelenti azt, hogy őt minden tekintetben 
velem egyenlöjogu társtulajdonosnak tekintsem, 
vagy éppen megengedjem neki, hogy ellenein 
a saját házamban parancsoljon, izgasson, lázit- 
son, csak azért, mivel ő ennek a háznak vala
mikor tulajdonosa volt és az én orrom, no meg 
a rendelkezéseim nem tetszenek neki.

Hát, kedves jó tót urak, ennyit ér körül
belül az önök autoehton joguk is és az önök 
viselkedésük is a Svatopluk Vladimír ur visel
kedéséhez úgy hasonlít, mint egyik tojás a. 
másikhoz. Önök azt akarják, hogy itt a Fel
vidéken minden tót legyen, a magyar is. pedig 
ez a Felvidék is a, magyar haza területe, akár 
tótok lakják, akár pedig franeziák, avagy 
botokudok s igy ezen a területen is a magyar 
nemzet, kell, hogy érvényesüljön, amely a tót 
nemzetiséggel vagy néptörzszsel nem koordi
nált fogalom, amint azt önök tanítják s velünk 
is elég naivan elfogadtatni szeretnék.

A jámborok.
Hazánk jelen áldatlan politikai viszonyai közöli 

igen természetes, hogy a nemzetiségi sajló, Iradiczióihoz 
Ili von. nem a magyar nemzel kívánságai, óhajai mellel! 
foglal állást, a Lueger minapi üzenetéi pedig ugy lógta, 
hogy tisztában lehelünk azzal, hogy a mi nemzetiségi 
izgatóink és sajtójuk sokkalta veszedelmeseid) ellenségei 
nemzetünknek, hazánknak s összes nemzeti intézmé
nyeinknek. mint Ausztria, Becs és Lneger. Nagyon ter
mészetes, hogy a magyar sajtó sllrüen foglalkozik ezzel 
a kérdéssel s- kötelességéhez híven rá mulat azokra a 
veszélyekre, amik henilünkel ez ádáz hclsö ellenségeink 
részéről épp e válságos időkben fokozott mértékben lé
nyegeinek s a ki pl. a Felvidék nemzetiségi viszonyait 
és mozgalmait ismeri és azok intézőinek természetrajzá
val, jellemével, múltjával, czéljaival ammra mennyire 
tisztában vau, az tudja, liogy a magyar sajtó nem lesi 
rémképekéi, liogy Irhát jó  lesz .szárazon 'tart tini a 
puskaport.

lvz az éberség azonban sehogy sem tetszik a lói 
ultráknak. Jobb szerelnék, ha ügyet sem vetve haza
ijaikul üzelmeikre, mind jobban bolemarkolnánk osztrák 
szomszédunknak az üstökébe, amikor aztán kedves lói 
túlzó testvéreink és honlilársaiuk az inter duos li ligán- 
les lertius gumiét régi igazságát valóra válthatnák.

A „Národnie Noviny“ pl. azt írja egyik közelebbi 
hogy a magyar sajtó önkezűleg gyártja a 

iségi ijesztőkéi, meri hisz, akinek szeme van, 
az láthatja, hogy nemmagyar néptörzsek egy ujjat sem 
mozdítottak meg. hogy a belső politikának kellemetlen
ségeket szerezzenek.

Hál a sajtójuk irkalirkájun kívül persze, hogy egy 
ujjat sem mozdítottak, meri elég óvatosak arra. hogy 
az. igen becses bőrüket a kedvező alkalom beállta clöU
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piaczra ne vigyék. A dolog világos. Magyarország ős 
Ausztria közölt politikai háborúság folyik ugyan ez idő 
szerint, ami az.mliau inimlonuap békekötéssel végződ - 
lidik s szinte bizonyos, hogy iir\ is lóg végződni s az 
ultima ratio-ra nem lesz szükség. Ily kilátások egy csep
pet sem kedveznek a nemzetiségi törekvéseknek és 
hozzájárulási terveknek s igy nem a Mmlronyék hé.kc- 
szeietete, hanem a rideg non possum. no meg a politikai 
rezon és az óvatossá*; az, amely a lót nlirákal eleddig 
féken tartotta: habár hiszen ujságezikkeik s az a röp- 
irat, amelyet egyikük magyar nyelven „.\é,,tiá-zsik" 
czim alatt elkövetett, éppen nem oly dolgok, amikkel 
jóindulatukat kimutatták és a melyekért elismerésünkre, 
hálánkra és teljes bizalmunkra számiUialnak. Sót A 
magyar nemzet s nem a „magyar néptörzs", a l'ajma* 
gyarság kiváltságairól lévén a jeleli politikai háborúság
ban szó, a nemzetiségeknek, tehát a tótoknak is. mint 
e ii( mzel tartozékainak. hazafias kötelességük volna 
egyllttérezni a magyarsággal s vállvetve küzdeni ezzel!

Az alispáni jelentéshez
lót túlzók, akiknek 

megjegyzésük. Kzt a szokást úgy latszik 
tanulták el, ahol tudvalevőleg az alispán
tárgyalása néha egy 
tótjaink azonban ig< 
csak kicsinyes és nem 
adnak előhozakodni, 
i megye hivatalos lapjának

k.
volt valami 

:i liptóiaktól 
ii jelentésének 

egész napol is igénybe vesz. Ami 
In kicsiny kaliberű emberek, akik 
is a közgyűlés elé tartozó dolgokkal 
rietor Ambrus azt kívánta, hogy 

amely magyar nyelven
községeketn ik .....

is kö/.öllessék, In 
l-alin, kereskedő.
(elés érte, hogy 
panaszolta el. hogy a k 
szed tőlük, mint ámen

j-deklö része I >1 fordításban 
a falusi elöljáró k is megértsek. 

;ági tagol pedig az a meglis/.icl- 
v poilhrágyi ember a boltjában 
méiiyseprömesler állítólag többel 
yi neki járna. K/on az alapon

igazaiért. De mivel ez 
azon vannak, hogy kívánalmaink, óhajaink meghiúsulja
nak, törekvéseink hajótörést szenvedjenek, bál legalább 
is gyanúsak nekünk s igy puskaporunkra tokozott mér 
téliben fogunk vigyázni, de nem félelemből, rette
gésből, hanem a gondos házigazda köteles óvatosságából.

Róka koma sem valami lélelmctes állal, de a tyúk
ólban mégis nagy kárt lehet, a gondos házigazda tehát 
a tvúkólát is őrzi.

Turóczvánnegyi* közgyűlést

szükségesnek látta Fábry, ki szintén a lót túlzók tábo
rába tartozik, ezt az ügyel a megyei közgyűléseié hozni, 
.lói jegyezte meg az alispán, hogy bizony kár volt ezzel 
a kérdéssel a mai közgyűlésig várni. Okosabban is

Deák h ereit'-.z emléke:.! te.
Turóczvármegye közönsége kegyelettel emlékezett 

meg Deák Ferencznok l"t> éves születési (ordulójáról. 
amikor ennek megünneplésére f. évi október hó 17-én 
ünnepélyes közgyűlést tartott.

Kzen a napon a vármegy e házát, az állami épületeket, 
a községházát, a róni. kalholikus templomot íellobogozlák 
és még külsőleg is meglátszott, hogy városunk ünnepre 
készül.

Délelőtt kilenc/, órakor a rom. kalholikus templom
ban Cserey Kmil esperes ünnepélyes Tcdcumot tartott, 
amelyen megjelentek ilj. Justh György főispán vezetése 
alatt a megyei és állami hivatalok, a megyebizottsági 
tagok, a tanintézetek tanárai és növendékei. A templom 
zsúfolásig megtelt az ünneplő közönséggel, mely élvezettel 
hallgatta a jól betanított és szépen előadott magyar 
karénekeket.

Az isteni tisztelet után a vármegyeház nagy termébe 
vonult a díszes közönség, amelynek sor.iib.ui ott láttuk 
gróf Pongrác/. Frigyes valóságos belső titkos tanácsost, 
Justh Kálmán ny. főispánt, az állami hivatalok vezetőit, 
az egész megyei tisztikart és a megyebizottsági tagokat 
nagy számmal. .Megjelentek a tót nemzetiségi bizottsági 
tagok közül is a vezető emberek. Mudrony Pál, l’ietor 
Ambrus, Vanovics János stb. és igy téves volt a fővárosi 
lapoknak az az értesítése, hogy a vármegye Deák
ünnepén a tótok nem vesznek részt.

Amint a közönség elhelyezkedett, csakhamar feltűnt 
a teremben ilj. .Justh (.iyörgy főispánnak dalias alakja 
diszmagyarban, akit Benézi;, Kálmán alispán kísért, 
szintén magyar díszbe öltözve.

Ifj. Justh (iyörgy főispán lelkes és hazafias beszéddel 
nyitotta meg a vármegye ünnepi üléséi. Vázolta Deák 
Ferencznek hazafiul erényeit és méltatta azokat a hervad* 
hatlan érdemeket, amelyekei hazánk érdekeinek elő
mozdításában szerzett. A főispán lelkes és nagyhatású meg
nyitó bőszedét a közönség nagy tetszéssel fogadta.

Majd felkérte Hever r. Gyula kir. tanfelügyelőt, 
megyebizottsági tagot, az ünnepi beszéd megtartására, 
Beverz Gyula kószább beszédben emlékezeti meg Deák 
Ferenezröl, méltatva öt mint hazafit, embert és politikust. 
A beszéd befejeztével a közönség hangos kifejezést 
adott, tetszésének. Kevirzkt, István árvas/.éki elnök indít
ványára pedig egyhangúlag kimondották, hogy Deák 
Forenez emléket jegyzőkönyvben megörökítik s ugyan
csak oda töl veszi k a főispán megnyitóját és az ünnepi

eszik, sőt inkább j elintézhette volna a dolgot, ha a podhrágyi embereket 
ja főszolgabíróhoz küldi, aki bizonyára már rég meglelte 
v..1 n:i :i I,Cilii inlczkcIcNl.

A különféle megyei és városi törvényhatósági ál 
iratokon gyors egymásutánban végigment a közgyűlés. 
A szopesmegx eiek átiratánál azonban heves vita fejlődőit 
ki. Amikor ez, a kérdés az állandó választmányban 
tárgyalás alá került. Iferecz Gyula részletesen ismertette 
ennek az átiratnak hazafias c/élzalál és ennek alapján 
egy szűkeid) bizottság tanácskozóit is az átirat pártolása 
vagy tudomásulvétele, fölött. A szepesi átirat az ért 
rzen/.ust kiváltja meghonosítani, nevezetesen azt akarja, 
hogy képviselőválasztásoknál csak annak legyen szava
zata, aki magyarul tud, ezen a nyelven jól ir és olvas. 
A szllkobh bizottságban mások is rokonszenvesen fogad
ták ezt az átiratot és csak azon esott több szó. hogy 
ezt a rendelkezést különben is csak évtizedek múlva, 
fokozatosan lehelne életbeléptéim és igy határozatot 
hozni ma egy 30- 10 év múlva megvalósítható kérdésben 
korai lenne. .\ bizottság ugv is határozott, hogy 
átiratot intenczióinak elismerése és azon reményének 
kifejezése mellett fogja a közgyűlésnek tudomásul vél 
ajánlani, hogy hazánk jövő fejlődése magával hozza azt 
is. hogy 30 -40 év múlva nem lesz. itt egyetlen ni 
ember sem, aki magyarul is ne tudna és akkor a magyar 
nyelv tudását külön feltételül kitűzni szükségesnek nem 
tartja. Ámde alig mondo'ia el az előadó a bizottság 
véleményét, felállóit dr. Vanovics János tót fiskális 
megyebizottsági tag és éles bangón támadta meg a 
szepcsiek átiratát, amelyet a nemzetiségek elleni merény
letnek minősített. Az elnöklő főispán közbe is vágott 

k, hogy amit mond, az lehel ugyan egyéni 
■. de azzal a közgyűlés nem azonosítja magát, 

a nagy többség visszau'asitja. A rendreutasítás 
alatt csendesebb hangon ugyan.de indítványozta, 

iogy a közgyűlés elilélölog vegye tudomásul az okiratot.
\ javaslat mellett dr. Lux Adolf érvelt, majd Beniczky 
Kálmán alispán, l’ietor Ambrus pedig Lux ellen fordult, 
akinek azt az állítását, hogy ők. már mint a lótok, min
dent, ami magyar, gyűlölő'! I fogadnának, cinem fogadja.

•ás alá kerüli a dolog, amikor kitűnt, hogy 
uotid nyolc/, tót szavazat ellenében az állandó 

választmány javaslata fogadtatott el.
Hosszas vita fejlődőn még ki a fűlikai regálel.érlel 

ügye körül, amelyre vonatkozólag méltányos egyezségben 
fognak valószínűleg megállapodni.

Klilien a vitában különben az. vol: a h gnevezetoschb. 
hogy az öreg Mudrony megleled kezeit a tőt mivoltáról 
és formás magyar beszédben moiidolla el véleményét. 

A közgyűlés délután lélliá romkor ért véget.

A nöegylet, gyűlés

kegyölelés szavakn; 
Illést bcrekcszleli

k elh

léc;//,ülés.
\ odorai szilnél után a rendKgy jó

vele kezdetét. Jieniezl.i, Kálmán alispán 
jelentését, amelynek során felemlítene. Iiogv 
Deák Ferenc/, szobrára koszorút helve/.et 
tette, hogy a vármegye hivatalos közlőn 
hó m-diice óla helenkin:

A turoezmegyei jótékony uöegylel választmánya 
i le. fsán  dehllán larlolla meg őszi gyűlését, amelyen 
nemcsak a választmány tagjai, de vendégek is szép szám 
balt .jelenlek meg. Jól esik konstatálnunk, hogy a turóe/.- 
megyei jótékony uöegyesülel régi jó hirnevét uemesak 
hogy megtartotta de, Justh FereiiC/.lié szül. Batlhvánx 
Mária grófnő elnöklete alatt ezt meg növelte és .. köz 
érdeklődést az egyesület javára fokozott, mértékben 
emelte. A nöcgvesülel minden esztendőben annyi jót 
l«sz a varmegye szegényeivel vallás- és nemzetiségi 
külömbség nélkül, hogy működése valóban a legnagyobb 
érdeklődésünket és elismerés itikef érdemli meg

De ha magának az. egy csillét elnökének tárad hatat- 
| n| buzgalmát tekintjük, alig találunk szavakat, a melyek 
kH *•' uemeslel k II grófnőnek érdemeit méltányolni in duók. 
Mert közismert lény az. hogy az. egyesület 
gondosabb kezekben, oly szeretetteljes á 
részesülhetnek, mint az ö vezetése alatt. Kzérl is

retidilhele'leii bizalom és közszeretet, amelynek 
az egyesületnek elnöke.

Hogy a litróezi kis magyarság nemcsak lelkesedés 
sel követi és támogatja a grófnőt nemes munkájában, 
de hogy lilléreivel is szívcsen áldoz, a jó'ékonyság <d 
tárára azt biz.onyilgalnnnk fölösleges.

A választmány ülését Justh Ferenezné szül. 
lka Ilii vány Mária grófnő szép beszéddel nyitotta meg.

Klsösorban is felolvaslak Bánj! Jánosnak, az egye 
■Slllel volt jegyzőjének lemondását és bucsiiiralál, amelyre 
vonatkozólag elhatározták, hogy a megye területéről 
eltávozott yo|l buzgó jegyzőnek eddig tanusilolt önzetlen 
fáradozásáért elismerési'kei és köszöiiclilkel n\ ilvány ilják 
és erről jegyzőkönyvi ki vonalban értesítik. Teendőinek 
(Hálásával a közgyűlés további intézkedéséig Kutass;, 
Bein alerdöleh'gy elöl bízta. meg.

Majd bejelentene az elnöklő grófnő, hogy 400 kor 
áll az egyesület rendelkezésére, amelyen szegényeknek 
gyámolilására fordillm.'. Köböl Itt ) körönéit karácsom Iá 
felállítására lógnak fordítani, a többit pedig mindjárt a 
a gyűlésen megszavazták a segélyért folyamodóknak.

A uöegyesülel ebben az esztendőben Sluliin/ufiírilnii 
lóg karácsony tál fölállítani. Kittiek felállítására és a szilk- 

gyűjtés eszközlésével egy hi/.oOságnl bizlak Illeg.
A választmányi illésen jelen voltig: báró Révay 

Gyuláué szül. Berc.btold grófnő leányával Ilonával. 
I’.ereez Gy lilémé. Bnldis Ignácziié. Dávid Ferenezné, Justh 
Anna. Kossuth Kll.u, dr. Láng Kinőné, özv. Rakssáiiyiné. 
Rakssányi Jó/.selné, Somogyi Gézáné, Sdiöneich Yikloriié. 
Sebillcz Lajosné. dr. St ráüss Adolfné. Mint vendégek rés/.! 
Vetlek Beniczky Kálmán alispán, Justh Ferenc/, őrs/.. 
képviselő. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, dr. Láng Krnö 
kir. járásbiró és Dávid János várnagy.

A választmányi ülés után az elíiüknö uzsonnára 
hívta meg a jelenvoltakat, aki küllőmben a gyűlést oly 
szép és korrekt beszéddel zárta be, amely nemcsak meg
hatotta a hallgatóságot, de egyszersmind bizonyságot 
.szolgáltatott arra. hogy azt a díszes állást, amelyet el
foglal, nálánál méltóbban meg senki sem töltötte be és 
boldognak érezheti magát az egyesület, hogy öl veze
tőjének mondhatja.

H Í R E I N K .

ei soha

Turóczmcgye a
Budapesten megtartott I)eák-ilnuepen Turóezvármegye 
is képviselve volt Justh Ferenc/, orsz. képviselővel, aki 
a vármegye nevében disz.es koszorút helyezetI a Deák 
szoborra.

Gróf Pongrácz Frigyes v. h. t. t., ki a vár
megyei közgyűlésen is mint virilista részt vett, néhány 
napot divéki birtokán töltött.

Változások a Kassa-Odorborgi vasútnál.
l \ i ‘ V e k i , , i i v t é  Gyula iglói fülöliázi főnök Teseliciibe az 
ü/.lclve/.clöséghl,z : BHJnev Oltó kassai fülöliázi főnök 
hasonló minőségben Iglór.a : Ciliit Adóit rutlkai bel\ e;t«-s 
főnök Kassára fülöliázi tűnőkké; Cin-esti Frigyes pedig 
az üzlet vezetőségtől Kuli kára fülöliázi (Önökliclyellessé 

ettek.
Miniszteri elismerés. A rdd u r d Migyi m. 

kir. miniszter Bszotka Ferenc/, körmöc/.bányai állami 
föreáliskolai tanárnak, lapunk jeles munkalársának, elis- 

köszönelét fejezte ki azér' a hasznos és 
önzetlen munkásságáért, amelyet a jne'enrologiai meg
figyelések terén évtizedek óla kifejtett.

Deák-ünnepek megyénkben. Deák Ferenc/. 
I"" éves születésének évfordulóját állami laninléz.eleink- 
ben inindenitti megünnepelték. Ziihlniraljdii az állami 
lanilóképzö intézetben 1‘a'ni, F.ndre tanár, Tiiníezszenl 
marionbau a*/, állami polgári és lelsökereskedclmi iskolá- 
b.an BahIIs Ignác/, igazgató, állami elemi iskolában 
BC.nev József igazgató, a ruftkai állami i>k.dábiiu 
léi kit hl Samu igazgató, a /Csnstuhni/a I állami iskolában 

I h l Ilin, Lajos gondnoksági elnök és Winulrr 
Jó/sel igazgató mondottak emlckbe>/.édekcl. A ziiiá- 
'■áraljai Magyar <Hvas,Jár tagjai társas-vacsorára gy lil- 
'■I ‘‘-.'be Deák Ferenc/, emlékünnepen s Bellisek Imre 
•'peresplébános mondotta az ünnepi beszédet, mely úgy 
ártalmával, mint művészi megalkotásával, osztatlan let 
/ ' -1 és elismerés, aratott. Az áll. tanít iké,,zuluiét 

I'i.ólai ünnepélyén Nedbalek Ferenc/., negyedéves növeli
d é l ............ lel Deákról ügyesen megírt élet- és jellem
rajzol, l’árvv Kndre tanár pedig cmlékbeszédct tarlóit 
az ifjúság előtt. .-I sznrsiíni/l izraelita templomban is 
ünnepi isteni tiszteletet .ártották, az. iskolában pedig

I l m á i m  Sán ig.T/.gn

A
elnöksége és választ ma

cs emberbarátokat, ho-

l" iiiclla11a a nap jelen-

\ lliróeznieg y ei nöegve- 
i '-zen az utón is kéri a 
a > ubnvafürdoii f. évi



F e l v i d é k  j ][ j u ,i d
. közepén Iclállilaudő karácsony Iára szám 

\itik;iI, fováliliá ;i szegény gyermekeknek lolriihá- 
zására alkalmas, iiár használt nihadurabokal már most, de 
lehetőleg november liő végéig Znrkóczy Tivailarné egyleti 
alelnökliöz Siiihnyarnrdöre hekilldeni sziveske.ljenek.

ntolós
lej!,' 
kezel i

gyors 
a fele-

Kiflién
évekb 

Imi. Imgy 
eii eildi^ a 

hogy killön Ilii községei 
de mla már evőkkel 

li. evan-

ek indiill községbe 
érdeklődés is oly 

kai Imii kosok, akiknek lelki 
plébános Iái la el. nemcsak 
alkotlak és plébániái szervezlek 
ezelőtt segédle!készt is alkai i ii/.lak. Az ág, 
gelikusok pedig. élőkön dr. S/olarik \ ilnio 
nagy buzgalma! lejleltek ki templom építésére. E 
fáradozásnak meg is leli a kívánt sikere, 
templom ma már készen áll és iné”- csak a belső beren
dezéssel vannak elfoglalva. .Most már a templom 
lölszenlidésének napjai is meghalározh.illák f. é. november 
lló S-ál'a. A lelszenlelés eszközlésére ■ Sárkány Símmel 
püspököt kérték löl, aki azonban, lekinletlel agg korára, 
erre a lonkezióra nem vállalkozbalotl. A templomszentelési 
közös ebéddel is n i l o p já k  ilnoepebii. Az egész ünnep
ség programnijá mosl van tárgyalás alall.

A hazafias párt győzelme Zsolnán. A moll |
vasárnap volt Zsolnán az ág. b. cvang. lelkészvál.asz- 
lás, amely alkalommal a lótok ugyancsak erösködlek a 
inasok jelöltje imdletl. A küzdelem azonban a hazafias 
párl győzeimével végződön, mert 12 szótöbbséggel Kiss 
József csorbái lelkészt válns/ioliák meg.

a kúria is elitélte. Annakidején
élveztünk arról az izmaié czikkről, amely 

Wlassics Gyula kiizoklalási miniszlernek a magyar nyelv 
intenzivebb tanítása érdekében kiadott rendeleté (‘Ilon a 
Národnie Novinyban megjelent. A vizsgálat, konstatálta, 
hogy a czikkei Mórban Szvelozár irta és a budapesti 
eskiiiltbíróság az izgatást megállapilván, Ilnrbánt két 
hónapi államlogliázbünteié.sre Ítélte el. Az Ítélet ellen, 
felebbezést nyújtott be és igy az ügy a kuria elé került, 
mely f. |ió 20-án vette a semmiségi panaszt tárgyalás 
alá. Mint tudósítónk jelenti, a kúria a semmiségi panaszt 
elutasította és igy az Ítélet jogerős.

Plébános választás Ruttkán. A ll.-dkő Zoltán 
esperesnek Nagylóosára történi. megválasztatásával 
megürcscdcl niltkai plébánosi állomásra I. bő 22-én 
tariotlák meg a választást. Kél pályázó volt, akik közül 
azonban az egyik már kezdettől lógva inkább csak igényét 
jelezte egy jobb állomás elnyerésére. Igy azután Komám 
János volt neezpáli plébános választatott meg cgyhan- 
gulag. A választás eredményé! nemcsak a mit kaink fogad
lak örömmel, de szívesen vették ennek hírét a vármegyé
ben is. meri Komora plébánost, miül modern lelkes papot 
mindenki tiszteli és becsüli: a rulikai plébánia ügyei 
pedig avatott, biztos kezekbe kerülnek.

Pánszlávok Esztergommegyében. Ilngy mily
háladalos és nagyfonlosságii feladat jut osztályrészül az 
Országos Magyar • Szórd súym'Jc a pánszlávizmus terjedé
sével szemben, erre kiválóan figyelemre méltó példát 
mulat Eszlorgomvármegye közigazgatási bizottságának 
legutóbbi il'ése. Ebben a megyében már az év elején 
nagy lelhábomdási okozott a keszlülczi plébános esete. 
ül,rolnir István plébános ugyanis a felvidéki lót lapok
ban több czikkei irt. amely Kde van izgatással a magyar 
nemzet ellen. Azután a néppel való érintkezésben is a 
pánszláv eszméket hirdette. Az izgatás tudomásra jutott 
a közigazgatási hatóságnak, amely följclcnletc Skrobár 
Istvánt. Ilorviiih liel.i főispán elm'iklésévid most foglal
kozott a megve közigazgatási bi/ollsága a ma^yarfaló 
plébános ügyével. Meghallgatták líohlm r Elllöp dr. bites 
lót tolmácsol, ki a lót czikkekröl mondott véleményt. 
A tolmács a czikkeklmn nem talált olyant, ami a bün
tetőtörvény könyvbe lUkö/.ik. de jelenlétié, Iio^y azok ha 
tározollan a ló: szel Imit terjesztésére Íratlak. A bizottság 
meghallgatta a kexziödc/.i elöljáróság jelentését, mely 
szerint a plébános állandóan magyarellenes izgatást kö
vei el. A közigazgatási bizail'ság egyhangúlag elhatározta, 
hogy Skrobár plébános ügyét megtorlás végett a királyi 
ügyészséghez teszik ál. Mindebből pedig az a tanulság. 
hug\ nemcsak a szorosan veit Felvidéken, de az egész 
országban résen kell államink ezekkel .1 lerjeszkcdesek- 
kel szemben, mert esik igy leszünk képesek azokat már 
esirájáb.in (dlojlani.

Vadászat A riiMkai vadászok vasárnap egy 
hatalmas vadkant terhellek le. ami persze nagy örömei 
okozott. Volt azonban a hajtásban kel medve is. ame
lyek minden bánlódás nélkül vígan lovaid..... ‘illek, meri
még csak nem is löllek reájuk !

A kicsapott tót diákok ügyébe,, rimaszombati 
levelezőnk jelentése szerint megtörténi a döille A I" 
gimnázium igazgaló-válaszimánya azt az ih letei, amely- 
ivei hat diákot magvar bazaellenes üzelmrik miatt az

intézetből kitiltotta, jóváhagyás végett a Iis/.ál,inneni 
püspökséghez lellerjeszlelte. Zelmlca |*ál ág. b. evang. 
és A mm Bertalan ev. ref. püspökök az ilélelet jóváhagy
ták és igy az jogerős leli. A N. N. pedig folytatja en
nek az inczidensiick jegyzőkönyvi tárgyalását. Már mosl 
be is Icjczbelné azzal a jó lajiácscsal, hogy ezen a föl
dön csak annak van jövője, aki őszinte, igaz szívvel 
törekszik a magyar haza boldogulásul előmozdítani. Ha
nem bál ezt a N. N. nem leszi meg, neki nevelni kell 
az ifjúságot a martirságra !

sliibnyafilnlöi idény alatt a nöcgylci 
iiyén oly elragadóan énekelt, nagy sikeréről 
losonczi tudósit ónk. Mull szombaton hagotai Kengyel 
Ernő nagyszabású hangversenyén Eosonczon lépett föl a 
művésznő, ki szinlcljes csengésű hangjával valósággal 
elragadta a közönséget és nagy sikereket aratott, külö
nösen olasz és franc/.in dalaival, a losoncziak, akik tön- 
lelő lelkesedéssel logadlák a inüvésznöt, újra megbivlák 
egyik legközelebbi müvészestélyükre a körmüczbányaiak 
büszkeségét, azon kívül arról értesülünk, hogy Itisznerné 
( 'ongedi Adrienné Beszlerczfflinyáii és Selmeczbányán 
is lel lóg lépni.

Arvamegye közgyűlési)- Árvamaxrn liim-ny- 
hatósági bizottsága f. hó lf»-én tartotta ('silbighy József 
főispán elnöklete alall őszi rendes közgyűlését. Az al
ispánt jelentést Zicrotin Előd gróf, Zilléskal Zoltán és 
Szkiesák Ferencz bizotlsági tagok hozzászólása után -  
mely utóbbi, mini hifiik, a jövő egyik képviselőjelöltje 
Imi másul vették. Kisebb vita volt a vármegyei nyugdíj
alap 15)0-1. évi költségelőirányzatának tárgyalásánál, hol 
a mulatkozó szükséglet ledezúsere az állandó válaszd- 
mány !'"/0-os póladú kivetését iavasolta. Többeknek 
ellenkezése után. Bulla (iyörgy alispán kilejtvén, hogy 
a nyugdíjazott tisztviselők illetményeit, miután az állam
segély már lüld) Ízben megtagadhatott, másként fedezni 
nem lehet, névszerinti szavazással I I igenlő szavazattal 
IS nem ellenében a javaslatot elfogadták. Zmeskal 
Zoltán országgyűlési képviselő bejelentette íelobbezését. 
Nagyobb, heves és sok tekintetben a közgyűlés méltó
ságát is érintő vita fejlődőit Szepesvármegy ének a kép
viselő választói jognak fokozatosan a ni igyar értelmiségi 
ezenzus alapján való kilejlesztéso érdekében az ország
gyűlés képviselőházihoz intézett s támogatás végett a 
többi társi örvény hatósághoz is átküldött feliratának tár
gyalásánál. l'ivkó Ivén írásbeli és Drobn 
ellonimlilványának elvetésével, kik a felirat 
tását és az allcletli rosszallás kifejezését javasolták, a 
bizottság a feliratot tudomásul volté, anélkül, hogy bár
ki kérte volna annak felolvasását, holott az a nemzeti
ségek ellen egyáltalán nem is irányult s igy az az ellen 
való felzúdulás teljesen alaptalan és jogtalan volt Azt 
hisszük különben is, hogy aki a dologhoz hozzá akar 
szólni, az legalább is érdeklődjék az iráni, mihez beszél. 
A közgyűlés tárgysorozatának többi pontja nagyobb 
érdeklődést nem kellett, kivéve még a lő. éven alóli 
gyermekeknek a nyilvános mulatóhelyekről való távol
lal lása tárgyában alkotott szabályrendeletei, melyei fel 
is olvaslak ! s mely általános helyesléssel találkozott.

Szerencsétlenül Járt turista. Uptószoniiniklós- 
ról írja levelezőnk: llavlasza helybeli lót újságíró, ki 
szenvedélyes turista, egyedül ulra kell, hogy megmássza 
a Krivánt. IMközben egy silrii erdőben egy mcdvcesap- 
dália lépett, ahonnan nem tudott kiszabadulni. A csapda 
összezúzta a turista egyik lábát, minek következtében a 
szerencséi len ember nagy fájdalmai) n lerogyolt. Midőn 
másnap az erdész meg akarta nézni, hogy megtette-e a 
csapda a szolgálatot, messziről észrevette, hogy a csap
dában valami mozog. Azt gondolván, hogy medve, már 
elakarla sülni légy vérét, de a fogolynak még volt annyi 
ereje. Imgy figyelmeztesse az erdészt. Ez meglepetésében 
kiszabadította a turistái kényelmetlen helyzetéből és 
többed magával lábasába szállillalla. A turistának való
színűleg amputálni fogják az egyik lábát.

Portójogyek. Folyó évi november hó 1 -töl 
kir. posta- és lávirdabivalalok a levélpostai küldeni 
nyék (levelek, levelezőlapok, nyomtatványok, kereszt- 
kölésll küldemények, áruminták és üzleti papitok > után 
a közönségtől a kézbesítés alkalmával beszedendő posta- 
dijakat íporióösszegeket) a küldeményre felragasztandó, 
e e/élra kiadott porlöjegy ékben kötelesek leróni. Folyó 
évi november bő l-töl tehát a közönség az ily portó- 
jegyekkel el nem látott l'enlebl) megnevezett levélpostai 
küldemények után követelt portó megfizetését tagadja 
meg S illetve a porlólizetcs melleit átvett ily küldemény 
borítékát burkolatát. kcres/lszalagjáll liérmenlosilellen 
levélben bármely posta- és távirdaigazgnlóságlioz küldjék 
I,-. I'énzeslevélek és csomagok után esedékes porlúösz- 

!szegek ezenliil sem fognak portójegyekkcl lerovatni.

járt kis gyermek. Kit vaj
Andrásáét is ittliagyla az ura és elment Amerikába 
szerencsét próbálni. A szegény asszonyra maradt a 
háztartás és mezei munkának gondja. Nem volt kire 

bárom éves kis gyermekéi, egyedül hagyta tehát 
a konyhában almi hogy a gyermek meg ne fázzék tüzet 
is rakott. A .kis gyermek pedig addig forgolódott, inig 
ruhácskája tüzet Ingói I. Oly sulyos égési sebokol szén ve- 

l. hogy belehalt
AZ osztálysorsjátók végi) listása alkalmával a 

1)02.000 korona nyeremény és díj az előnyösen ismifil 
Beileld Józsid bankháza Budapest, Károly-körut I. állal- 

volcz nyolezadban eladott 315037 számú sorsjegyre cselt. 
Örvendetes, hogy mind a 8 sorsjegyet szegény munkád 
síd; vásárok Iák. kik most egyszerre gazdag emberek 
lettek. I. osztályii sorsjegyek ezen szerencsés íöelárusi- 
tőuál már most kaphatók.

Szerkusztöi üzenetek.

kesztő : U n - (><*'#. (> .rn la .

Téli menetrend
A magyar k irá ly i államvasutakon:

október l-töl kezdve.)

-T Szt Márton: T.-Szt. Márton -Budapest:
Gyv. i. n g ie l 7*10,é.d.u. 1*38 i.d .u . 2-54, é. este !H 0 
Szv. i. d. e. 9-35, é. este, 7-52 i. reg. 8-32, é. este 7-00
(lyv. i d. ii. 3-30, é. este 10-2(5 i. reg. (5-02, é. d. ii. 12-őő
Szv. i.d. ii. 5-20. é. reg. (5-02 i. esle 10-27, é. d. u. 940
Vv. i. éjjel 11-10, é. .I.e. 11-41 i. d. u. 4-57. é. reg. 5 20

T.
Gyv. i. d 

i.e 
Gyv. i. e 
Szv. i. r  
Vv. i.
Vv

I -39, é. d. ii. 1-47 i. d. ii. 2-45, é- <1. ii. 2-Ő3
7-7)4, é. este 8-03 i. reg. 8-20, é. reg. 8-30.
0-27, é. este 1035 i.rcg. ő-ő2. é. reg. (5-01
0 02. é. reg. 8-13 i.estc 10-10, é. este 10-23

......n. 7-47, é. reg. 8 00 --------------------------------
i. (I e. 11-42, é. reg. 11-53 i. d. i 4-45, é. d. u. 4-7)6

Gyv. i. reg. 7-20, é .d .u  133 i éjjel 3-45, é. reg. 9-40
Szv. i.rcg. 9 25, é. este 8-35 i. reg. 7-00, é. este 5-55
Gyv. i. este (Hő, é. éjjel 12-13 i. d u. 312, é. este 9 lő
Szv. i este I0"30, é. reg. 8-30 i. este 9"2ő, é. reg. 6 25

(lyv. i. d . ii. 312, é. este 7-20 i.rcg. 919, é. d.u. 1.33
Szv. i.rcg. 7-00, é. d.u. 1-23 i este O-őo, é.éjjel 12-13
Szv. i .d . ' ii. 3-38, é éjjel 11 20 i. reg. 0-00, é.d. u. 12-50
Szv. i. éjjel 9 25, é.cjjel 3.31 i. d. u. 1-24. é. este 8-35
Szv. — — — — — — i. éjjel 1-45, é. reg. 8.03

A cs. és kir. szab Kassa Oderbergi vasutakon:

Szv. i.rcg. ő-lőé . d.u. 1210 i.rcg . 4.43, é. d. e. 11-50
Szv. i.rcg. 8 04, é. d.u. 2-08 i. d.e. 8.53, é. d .u. 3.50
Gyv. i.d. n. l-Oő, é. este 804 i. d. u. 4-24, é. éjjel 11 ■ lő
Szv. i.d. ii. 4-10, é. éjjel 111 Ki i.d .u . 2.31, é. este 8.35

Szv. i.rcg. 9*3ő. é. reg. lő-Oő i. reg. 7*32, é. d .e . 9 lo
Szv. i. d.e, 1 I" 58, é. d. ii. 12-58 i. d.u. 12.05, é. d.u. 1-35
Szv. i.d.u. 3,03. é. d.u. 4-25 i.d .u . 3.32, é. d.u. 4.42
Szv. i.d .u . 5-20, é. este 0.5-1 i.d .u . 5*35, é. este 7"35

Rut lka -Zsolna: Zsolna Ruttka :
Szv. i. reg. 6.23, é. reg. 0-50 i. reg. 4-00, é. reg. 4 28
Szv. i.d.u. 12-27, é. d. ii. 12.55 i. reg. 7 25, é. reg. 7-5(5
Gyv. i.d. u. 220, é. d.u. 2.45 i.d .u , L ‘54, é .il.u . 2-19
Szv. i.estc 8-30, é. este 8-58 i. reg. 8-15, é. reg. 8-42
Szv. i.éjjel I I -30,é.éjjel 11-57 i.d .u . 3-40, é .d .u . 4.07 
Szv. — — — -  - — i. este 9-12, é. este 9-40

I I

A R ic h te r -f é le

L I N I M E N T Ü M  C APS. COM P.
H o r g o n y  - P a in  - E x p e l l e r

I-V I' 11■ • ■ -1 • ül Ilii 'is/.-r. a in.-ly Iii.il l..1,1, mint

lír Intés! 8Íliinval.l) utánzatok miatt bevásárláskor

u

dobozokban ;,„llorgony” v.-.ij-; . 1 ésa„Richlir**< zi g 
jegyzéssel fogadjunk ol. -  SO f., 1 k. 40 f. és L> k. 
árban a l^bd.b gy^yszertárban kapható, p -  -T-
B u d a p e s te n . fi T r "  ' Riul i t e r  F .  A t i .  é s  t á r s a ,  i  1 i

í~ ~  i



F e l v i d é k i
18%  tk. s í . 1903.

II i r  n <1 ó

Mirigydaganatoknál, görvélynél. angol betegségeknél, bőrkiütéseknél, 
köszvénynel, csúznál, torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlóin az 

általánosan kedvelt és sokat használt

Ijahusen-ki< jód vas-

csuba-máj-olajat.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. Uyógycrejóre nézve fölül
múl minden hasonló készítményt és újabb gyógyszert. Ize fölötte 
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek, mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat ikb. 120,000 
Uveg'i legjobb bizonyítéka jóságának és kedveltségének. Számos 
elismerő és köszönő levél. Ára 3.50 és 7 korona, utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyelni 
a gyáros czégére: i.a lm xcn  gyógyszerész, Bréma. — Kapható:
Vidéken: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Toper- 

ezer Sándor gyógyszertárában Turócz-Szent-Márton.

■;rchajtási szettva 
jár. iránti vé 

súg torllldén lévi

liirré teszi, hogy a tszfinarlo 
liajtatónak l’ozscszky l’ál y 
1207 kor. lő kok övei elés é- 
Hlyében aznióváraljai kir. .jh íróság tori 
községben fekvő és pedig:

1. a tlubovai 1. sz. tjkvbcn 14 
a. 2 In  részben l’ozseszky Pál névé 
601 kor. 1<> üli,

2. a tlubovai 398. sz. tjkvbcn I. sorsz 
a. 9/38&u részben ugyan annak nevére irt 
11 koronában,

3. a tlubovai 434. sz. tjkvbcn 1. sorsz. B. 4. t. a. 
18/ss74 részben ugyan annak nevére irt ingatlanra 
3 korona 30 fillérbon,

4. a tlubovai 470. sz. tjkvbcn 12. sorsz. a. B. 
122. t. a. B60/ i7M8o részben ugyan annak nevére irt 
ingatlanokra 7 korona 70 fillérben,

a. 80 huo- részben 
korona 80 lillér

iág köz- árban az árverés
r végre- jelölt ingatlan az
ö elleni órakor Dubován
•(‘hajtási megállapiloll kiki
Duiiova nem adhatók.

21. sorsz. B. X. ! 
irt ingatlanok!*,

B. f>. I. 
pilla ura

Kiváló szerencse T ö rö k n é l !
Felülmulhatatlanul

kedvez főárudánknak a szerencse. Rövid idő alatt 12 millió korona nyerem énynél többe t 
fizettünk nagyrabecsült vevőinknek; csak a  legutóbbi 5 hónapban a

3 legnagyobb nyereményt és pedig :
ti 605.000 koronás nagy jutalmat az 57080. szánni sorsjegyre, 
a 100.000 „ főnyereményt a 74306. „
a 90.000 „ „  a 109780.

és ezeken kívül még egyéb sok nagy nyereményt.
Ajánljuk ennélfogva, hogy a világ legesélydúsabb osztálysorsjátékában vegyen 

részt. —  A most következő magy. kir. szabadalmazott 13. osztálysorsjátékban újból

110.000 sorsjegyre 55.000 penznyeremény
jut és összesen egy hatalmas összeget

1 1  m i l l ió  k o r o n á t
sorsolnak ki rövid 5 hónap alatt.
A  legnagyobb n y e r e m é n y  a le g s z e r e n c s é s e b b  esetben

■ * « »  ■  ■  -

Továbbá i jutalom 4MMMMIO- 1 nyeremény - 4 0 0 - 0 0 0 -  
1 é 3 0 0  0 0 0 -  -  a 1 0 0 - 0 0 0 -  i á 0 0 - 0 0 0 -  - 
* 0 - 0 0 0 - 1 a 7 0 - 0 0 0  2 a 0 0 - 0 0 0 -  1 á 5 0 - 0 0 0 -  
l á 4 0 - 0 0 0 -  5 3 0 - 0 0 0  3 & 3 5 - 0 0 0 - » u 3 0 - 0 0 0 -  
8 á 1 5 - 0 0 0 -  36 a 1  < 1 - 0 0 0  korona és még sok egyel); 
összesen 5 5 -4Ö4Ö4Ö nyeremény és jutalom 1 4 - 4 5 0 - 0 0 0  
korona összegben.

Az I. osztúlyu sorsjegyek tervszerű á rai:
V. eredeti sorsjegy f r t— .75 vagy K 1.50; V, eredeti sorsjegy (Vt 1.50 vagy K :i.
'/s » » » 3.— „ „ 6 . ; V, „ „ „ 6 .— „ .. 13.
A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 

Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket eredeti sorsjegyekre kérünk 
folyó évi november hó 2-ig

bizalommal hozzánk beküldeni.
■ I  ■ ■TOKOK %. és Ts

I I  I ^ H I I  I Z A  1 1 1  l » A I » E * T .

H a z á n k ,  l e g n a g y o b b  o s z t á l y s o r s j á t é K - ü z
F őárudánk  o sz tá ly so rsjá ték -üz le te i:

Központ: Tcréz-körut 46/«. I. fiók: Váczi-köruf 4a.
II. fiók: Muzum-körút 11/a. III. fiók: Erzsébct-könit 54/a.

e t e.

ai 502. sz. Ijkvhon 1. szórsz. B. 4. t. 
ugyan annak nevére irt ingatlanra (13 
licit megajánlott ulóajánluli kikiáltási 
;t elrendelte és hogy a íeniiehh meg- 
1903. évi november 23 án d e. 10 
megtartandó nyilvános árverésen a

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
kikiáltási árának l<t°/o-át készpénzben, vagy az 18X1 : 
I.X. t.-cz. -12. ij-álian jelzett árfolyammal számit olt és az 
1X81. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazságllgy- 
ministeri rend<4el 8. § ábau kijelölt óvadékkepes érték
papírban a kikllldött kezéhez letenni, avagy az IXH1 ; 
LX. t.-cz. 170. jj-A értelmében a bánatpénznek a bíróság
nál időleges elhelyezéséről kiállított szabályszerll elis
mervény t átszolgáliatni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Znió váralján, 1903. augusztus hó 15-én.

Éder, kir. jbiró.

Rendelőlevél levágandó : TÖRÖK A. és TÁRSA bankháza Budapest.
1. oszt. III. kir. szab. osztály sorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tér 

együtt küldeni.
i , i utánvételezni kérem i A nem ti>tR-/ií

;e t  k o ro n a  összegben  postautalvdnynyal küldöm ‘ ....
( mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) i lorieilUO

Kérek részemre ■ezi-ll.-I

! ( .................
« )
s  / ......................

V

■ ilfeliíill 
U nghváry1® 

f  '- - - -L á s z ló -
\ l f l  (C/t'glvdi) JOO holdas 

. • 7  icrmó s/ÓIÖU'U|)fnck. i 
.{0  gyümölcs »  wólőfaislolájának 

o,7 ar|i;:y/okc meglelem hol 5 krajc/ár- 
/W . \  j i l j  10I lt Mi-le nemes cstinclík, j  forinttól 'i 
f ;S ,V , á  (• :>ie sima cs gyi-kt-ies uólóvesszők,
L  --' J  . I f* .8  forinttól lelteié s
\ 1',', fermtsű rendkívül finom ú jborok  kap- 

li.íio'k 1/i-nkivul mindenkit- gyümölcsfa 
vadoiicz. akáer cs glcdilscliia cscun 

essék  á r j e g y z é k e t  (b o rró l i 
iS< v >»-■«». kérni.

= Hitelt nyújtok ==-
2 3 évre (kam at nélkül): városok, községek. 

11 egy ék. vizs/.a bált ózó társulatuk, mérnöki hivatalok, 
zövel kezelek. nairyobb iiradalinak s más hitelképes
gyeinknek. A h itelnyújtás szőlővesszőre és b o rra  

nem vonatkozik.

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudo
mására hozni, hogy Mindexelitek 
ünnepi alkalomhoz elvállalok
megrendeléseket  m i n d e n n e m (1

friss koszorúkra,
a melyeket jutányos áron ké
szítek. Továbbá minden alkalom
hoz egész éven át szolgálhatok

friss virágcsol<rol(l<al
igün Ízléses kivitelben és jutá
nyos Áron. Klvnlliilom n téli 
idényre midenléle virágnak
kezelését. Kiváló tisztelettel

BUCSEK AN TAL
— mü- és kereskedelm i kertész —
T u r ó c z - S z e n t - n á r t o n .

Kizárólagos
gyártól HOCHSINGER TESTVEREK V E C Y É S Z E T l  G Y Á R A

-k i: k
RUHA-MOSÁSHOZ 

a l e g j o b b  k é k i t ő s z e r .
Törvényesen védve. 

Mosóiiitézctckben, háztartásokban a 
legkedveltebb ruhakékitő.

Olcsó és fe lü lm u lhatlan !
kis üveg 24 fillér, tizszeri mosáshoz 
elegendő. I nagy liveg l.tíO kor., 

1... üveg I kor.
K a p h a t ó  mi n de n ü t t .

Utánzatoktól óvakodjunk!

BUDAPEST
VI., Rózsa-utcza 85.

Kiadótulajdonos öiv. Moskóczl Ferenczné Nyom. a tiirórzszcnlmárl agyar nyomdában. .Moskóczi K.-ue
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