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A magyar zászló fennen lobog.
Jelöltjeink győztek. A magyarság 

és a magyar hazafias érzelmű lakos- 
Ságnak összetartása lehetővé tette, 
hogy a  vármegye ősi hírnevéhez 
méltón, a magyar állameszme diadal
maskodhatott.

Teljes elismeréssel emlékezünk 
me,, e vármegye minden hazafiasán 
érző választó polgáráról, akik minden 
párttekinteteket nagylelkűen félre
téve és egyedül a magyarság érdekeit 
tartva szem előtt, teremtették meg 
az elért eredményt. A tót nemzetisé
giek részéről kifejtett nagy agitáczió- 
nak mindkét kerületben megérezték 
a nyomát. Az az agitálás, amelyet a 
tótok vezetői kifejtettek, már előre 
sejttették, hogy a küzdelem mindkét 
kerületben heves lesz és ugyancsak 
minden emberre szükség van, hogy 
az eddig elért eredmény ezen válasz
tás alkalmával is biztosítható legyen.

A magyarság összetartása azon
ban erős bástyául szolgált minden 
nemzetiségi törekvés ellen.

Jelöltjeink nem is remélt fényes 
eredménnyel kerültek ki a mandátum 
elnyeréséért folyt ütközetből.

A magyarság fényes győzelme 
nemcsak Turóczvármegyében okozott 
igaz és hazafias örömöt, de ország
szerte méltó feltűnést keltett, hogy 
Turóczm egyében, a pánszlávizmusnak 
ősi fészkében , most, a nemzetiségiek 
általános mozgolódásának idejében is 
oly nagy többséggel sikerült a tót 
nemzetiségi túlzóknak vezéralakját: 
Mudrony Pált és fiát dr. Mudromj Jánost 
m egbuktatni és velük szemben a 
magyarság diadalát biztosítani.

Elévülhetlen érdeme a turóczi 
magyarságnak, mely összetartásával 
és ezáltal elért eredményeivel máris 
kivívta az egész Felvidék magyarsá
gának becsülését és bámulatát.

Büszkén és önérzettel tekinthe
tünk az elért eredményre, mely méltó 
Jutalma volt a magyarság önzetlen és 
hazafias fáradozásának.

Nem kisebb azonban a turóczi 
%getlenségi pártnak öröme setn, a

mely párt alig hogy kibontotta a I 
zászlót, már is győztesen lobogtatja 
azt és hirdeti eszméinek diadalát. 
Es ebben az örömben egyek vagyunk 
velük mindnyájan, mert senki sem 
tagadhatja, hogy a szucsányi kerü
letben a függetlenségi zászlónak kö
szönhetjük az elért nagy eredményt.

Viszont nem csalódtunk a stubnya- 
fürdői kerület hazafias németajkú 
lakosságában sem, akik egy szivvel 
és lélekkel csatlakoztak a magyarság 
hazafias mozgalmához és tömörülve, 
sőt megszaporodva több oly tótajku 
község lakosaival is, akik eddig nem 
voltak mellettünk, biztosították a ma
gyarság győzelmét.

A választás lefolyásáról alábbi 
közleményeink számolnak be.

I. & sznosinyl kerületben.

Araikor a függetlenségi eszme az ország
ban szerte hódit, győzelmes útjában meg
szerezte ezt a kerületet is, mintegy utolsó és 
messze előre kitolt őrszemeként annak a ha
talmas tábornak, melynek magvát a nagy 
Alföld sziumagyar választókerületei képezik.

A hivatalos statisztika erről majd csak 
mint a régi szabadelvű párttól elhódított ke
rületről fog egy-két szóval megemlékezni. 
Pedig ez a jelenség nagyobb figyelmet érde
mel. jMert itt nem az a lényeges, hogy a régi 
szabadelvű párt itt visszavonulni volt kény
telen, hanem hogy a függetlenségi 48-as 
eszme éppen itt, a tót agitáczió czentrumá- 
ban vetette meg a lábát s éppen annak egyik 
fejével szemben vitte el a pálmát. ítélet volt 
ez. A magyar államcszine mellett es annak 
ellenségei ellen. Igaz, hogy csak egy kis 
darabja a nomzotitéletnok, do mégis fontos, 
mert olyan hangokat hallat, miknek az izga
tok eddig éppen ellenkezőjét hirdették köz
tudat gyanánt, olyan emberek politikai állás
pontját, kiknek amazok más meggyőződést 
tulajdonítottak és végül mert olyan politika 
elítélését foglalja magában, mely lépten- 
nyomon nagy népszerűséget hazudik. Hiszen 
éppen azok által Ítéltetett el, akik úgy térben, 
mint összeköttetésekben legközelebb állnak 
hozzá, tehát akik legjobban ismerhetik is.

De mint politikai pikantéria sem a leg
utolsó, hogy Turóczszenlinárlónnak, ennek a
hírhedt, rossz helynek most 48-as követő van.

A választás napja.

Mikor a národnisták az éj leple alatt 
Túrán bán és Kostyánban néhány ablakot be
zúztak volt s ekkép magukat a választásra 
kellőképen előkészítették, utána folvirradt a

reggel, szépen, fényesen, tisztán. Talán azért 
teljes pompájában, hogy kárpótolja az abla
koktól megfosztott családokat a szobájukból 
kieresztett melegért. Vagy pedig, hogy az 
éjjeli banditák rombolásának szintére a nap 
éles világítása mellett annál utálatosabb 
legyen. Ki tudja?

Aznap reggel a szokottnál kevesebb em
ber és szekér fordult lo a mezei dülőutakra, 
de annál többen kavarták föl végig az ország
utak porát. Hosszú kocsisorokat lehetett látni, 
ünneplőbe öltözött emberekkel, akik egyik
másika zászlókat lobogtatott, vagy azokat 
begöngyölni igyekezett, aszerint, amint elv- 
társaikhoz vagy elvi ellenségekhez járt elől 
vagy hátul közelebb. így alkalmazkodott a 
nótázás is. Egy-egy éljen 1 zsivió! abzug! 
most még csak elvétve hallik. Tartogatni kell 
az erőt! No meg nem bizonyos, hogy mindig 

jó helyen kiáltja el magát az ember.
A fölvonulás képe fölötte határozatlan, de 

azért változatos, meglepően szép, tetszetős s 
szinte rosszul esik elgondolni, hogy ennek a 
poozise fölött is megkonditják a lélekharangot.

Annál határozottabb alakot ölt a helyzet 
képo a ruttkai vasúti állomáson, mikor & 
TuróczSzentmárton felöl érkező reggeli sze
mélyvonat berobog. Mi, akik a vasúti kocsik
ban vártuk a kedvező alkalmat a loszállásra, 
a perronon egy kalaptengert láttunk, mely 
egyre hullámzott, mozgott, lengett. Az embe
rek sttrtt rajokban verődtek össze egy kocsi 
körül, melyből a jelöltnek, ifj. Justb György
nek kelleti kiszállania. Amint kilépett, olyan 
éljen! kiáltás hasította végig a levegőt, ami
nőt az a pályaudvar még aligha hallott. — 
Volt ebben a mog-megujuló éljenben, a ki
pirult orczákban, kalaplengetésben valami 
hipnotizáló. Akik leszálloltunk, észre sem 
vettük, hogy mi is hasonlóképpen cselekszünk. 
A tümog egyre nőtt s vele nőtt az éljen, a 
lárma, a zsivaj — de a lelkesedés is. Itt-ott 
már fölhangzik egy-egy csoportban a Kossuth- 
nóta, elkapják azt más messzebb állók még 
lelkesebben, még tüzesebben, adják tovább, 
a hangzsivaj általános lesz s akkor berobog 
egy másik vonat, mely ezt az egész hullámzó, 
izgő-mozgó tömeget el fogja nyelni. Csak 
beszállás közben vetítik észre, hogy a 
ruttkai ezigányok ugyancsak erőlködtek a  
nagy zajban érvényt, szerezni művészetüknek.

Szucsdnyban.
A vonat megáll és kiontja magából a 

sokaságot. A széles ajtókon üt-batával ugrál
nak ki az emberek. Aztán nem is igen kell 
igazodniok, magával sodorja őket a megindult 
tömeg, mely, mint valami hatalmas folyam, 
hömpölyög lassan a falu felé. Mindönkit, el
kap a sokaság nagy erejének tudata s a 
biztos győzelem minden arezot pirosra fest, 
minden szivet föllelkesít. A hangos beszélge
tés zavaros morajából ismét ki-kiballik egy-
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egy éleshangu éljen, egy-egy nóta. Először 
csak ritkán, majd mindig gyakrabban, sűrűb
ben. Végül pedig az éljen be-belevész a nóta 
s a nótába belefut az éljen. A faluban a tö
meg íöloszlik s a lelkesedés helyt ad a kedé
lyes sziporkázásnak. Kisebb csoportok ala
kulnak, melyek hol egymást, hol az ellen
tábort veszik czélba, ártatlan élczelödéseik 
fegyverével, a piros szalagos urak rendet 
akarnak teremteni, az egyik így, a másik 
amúgy. Mindenik más módon és másféle rendet. 
Nehezen megy. Egy ilyen erölködö úri em
bertől megkérdi valaki, hogy mit jelent a 
piros szalagjába hímzett. T. V. Morog rá 
valamit, miből csak annyit lehetett kivenni, 
hogy tevéről is beszélt. Aztán megindul a 
kombináczió. Az egyik komoly ember azt 
mondja, hogy ez biztosan Turóczi Választó 
lesz. A másik egyebet állít. Hallottam aztán 
olyan megoldást is, hogy ez Törzs Vendéget 
jelent . . .

A szavazás.

Klivió Vilmos elnök 9 órakor megnyitja 
a szavazást. A sorshúzás az ellenpártnak jut
tatta az elsőbbséget. Az I. szavazó bizottság
nál a szucsányi választók csoportja akkor már 
ott állott s a szavazás megkezdődött.

1-sö Rozmann György. Kire szavaz? 
Pavol Mudrofi. S igy megy egészen 24 ig. 
Akkor sorra kerülnek Justh szavazói, ezek 
sorát Fauermann Mihály nyitotta meg.

A leadott szavazatok aránj^a a mindkét, 
bizottságnál időközönként igy alakult:

10 órakor Justh 186, Mudroií 30,
11 „ 386, „ 83,
12 „ „ 536, „ 136,

fél 1 „ 640, „ 166,
3 „ 790, „ 469.

Ekkor az első szavazatszedő bizottság be
végezte már működését s itt Klimó Vilmos 
elnök kitűzte a zárórát, 4-re.

A második szavazó bizottságnál ekkor 
még szavaztak. Időközben megjöttek a turócz- 
szentinártoni választópolgárok is, Justh és 
Mudron pártiak vegyesen. Ezek a városi ele
met jellemző higgadtsággal lépkedtek egy
más mellett. Közösen járultak az urna elé is. 
Úgy megfértek, hogy tudomásul sem látszot
tak venni arról a politikai ellentétről, mely 
elválasztja őket.

Az ellentábornak szervezettsége, kitartása 
állandó beszélgetés tárgyát képezte. Általános 
volt a vélemény, hogy a közöttük meghono
sodott igaz demokratikus szellem fegyelmezi 
őket, mely gazdagot, szegényt nem ismer, 
de a belső érték előtt meghajlik s annak 
engedelmeskedik is. Egynéhány csöpp 
nekünk sem ártana ebből.

Csodálatos szívóssággal állták meg ezek 
helyüket végig, a kordon háta mögött, sűrű 
falánkszot alkotva; evvel mintegy megfélem
líteni igyekezvén pártunkat, mely határozott 
többsége daczára is, ilyen sűrűn tömörülve 
sehol sem volt. Volt azoknak két fehér 
zászlójuk is. A mesterségesen élesztett híresz
telés szerint Zsámbokrét és Priekopa közsé
gek vergődtek arra a szomorú hírhedtségre, 
hogy csupa Mudrony-párti szavazót adtak 
volna, ha mindkettőben Juslh-párti is nem 
akadt volna. Ez tehát csak üres henczegés.

A mi csoportjaink már unni kezdik a 
dolgot. Egy darabig még érdeklődnek egy 
a tót párttal szavazni jött feuyőágas atyafi 
iránt, aki körülbelül abban a stádiumban
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lehetett, amilyenben ha valaki leledzik, azt 
mondják róla, hogy nem tudja, fiu-o vagy 
lány; mert ez pártfoleinek minden kapaczi- 
tálása ellenére torkaszakadtából rikoltozott 
magyarok

Katona lehetett valamikor s most ebben 
az állapotban fölébredt benne a régi virtus; 
Huszár vagyok édes anyám, nem bakancsos 
katona. . .  Körülötte általános a nevetés. 
Egy másik fonyőágas részeg oinber szintén 
nagy derültséget keltett, amikor Mudrony 
helyett Justhra szavazott le. A derűs képek 
váltakoznak, de valamennyinek egy a háttere : 
a pálinka. Ez okozta többek hűvösre tételét 
is. A mi egyik csoportunk végre el is fordul 
ettől, hogy egyet járjon, amikor megpillantják 
a busuló czigányt. Nosza ! Hamar eligazítják 
a dolgát. Behozzák a legközelebbi vendéglő
be s megkezdődik a mulatság amúgy magya
rosan. Oda téved Justh is. Fölkapják, körül- 
lmrdják. Eltelik. Zajongnak. — Egy agilis 
turóczszenfmártoni bankhivatalnok fölugrik 
egy asztalra s talpra esett, rögtönzött beszéd
ben fel köszönti Justhot, mint a kerület leendő 
képviselőjét. E'Te Justh felel. Beszédébe 
beleszövi, hogy a bizalom — tudja — nem 
személyének, de az elveknek szól, Erre újabb 
éltetés, ováczió támad, miből két halinás 
atyafi sem akar távol maradni, kiterjesztett 
karokkal igyekeznek Justh felé, akit már-már 
agyonöleltek volna, ha erős vállu emberek 
nem vállalkoznak arra, hogy köréje kordont 
vonjanak.

6 órakor ismét az urnák előtt vágyónk, 
ahol Klimó Vilmos elnök kihirdeti a válasz
tás eredményét. A külömbség Justh javára 
375. Az elnök rövid üdvözlő beszéde után 
Justh szólal föl, hogy köszönotet mondjon 
választóinak a bizalomért. ígéri, hogy ezt a 
zászlót, melyet a mai nappal kezébe vett, el
hagyni soha sem fogja, annak elveiért min
den erejével, tehetségével küzdeni fog.

A lelkesedés tetőpontra hág. Kalapok 
lengenek. Fölhangzik a himnusz, a szózat, a 
talpra m agyar... A tömeg csak nagy nehe
zen oszladozik. Egyes csoportjai magukkal 
viszik az ének egy-egy darabját a szélrózsa 
minden irányába . . .  S magukkal vitték a 
fölemelő tudatot is, hogy a haza iránti 
kötelességüket ezúttal is derekasan leró ták.

A mandátum átadása.
A mandátum tulajdonképeni átadása f. évi 

május hó 2-án történt meg Neczpálon. A 
választási tisztviselők : Klimó Vilmos, Kafonda 
Frigyes, dr. Lax Adolf, Reöfhy Vladimír, 
Veszély Imre, Jelűnek Bertalan, Záíhureczky 
Vendel és Paulinyi Gábor aznap délelőtt 
kocsikon vonultak ki Neczpálra, ahol Klimó 
Vilmos választ*’ i elnök hosszabb beszéd kísé
retében nyújtotta át a mandátumot, amely, 
mint beszédében hangsúlyozta, nem egy poli
tikai pártnak, hanem a szucsányi választó
kerület magyarságának és hazafias szellemű 
tótajku lakosságának mandátuma.

Ifj. Justh György meghatottan vette át a 
mandátumot és kijelentette, hogy az egyszer 
kiboaott függetlenségi zászlót mindenkor 
magasan fogja lobogtatni, attól a visszalépés
nek eshetősége ki van zárva. Teljes erejével 
arra fog törekedni, hogy a párt és a kerület 
magyarságának, választóinak érdekeit min
denben előbbre vihesse és hogy a most 
diadalmasan győztes zászlót mocsoktalanul 
megőrizhesse. A lelkes éljenzéssel fogadott

beszéd után asztalhoz ültek a választó bizott
ság tagjai. Ifj. Justh György képviselő meleg 
szavakkal köszöntötte a bizottság tagjait és 
választóit, amit ezek nevében Klimó Vilmos 
választási elnök köszönt meg. Majd dr. Lax 
Adolf emelt poharat a ház asszonyára és a 
képviselő családjára, ami lelkes éljenzéssel 
fogadtatott.

A kedélyes hangulatban eltöltött ebéd 
után a vendégek levonultak a parkba, ahol 
Lahner György szobrát fel virágozták és el
énekelték a Kossuth-nótát.

II. A stubnyafürdői kerületben.
A stubnyafürdői választókerületnek is rend

kívül mozgalmas, mindvégig élénk, de a ma
gyarságra nézve fényes győzelemmel végződő 
választási napja volt. Már kora reggel meg
indult a vándorlás — kocsikon, gyalog — 
Slubnyafürdő felé s 8 órára mind a két párt 
összegyűjtötte táborát. Ez a reggeli kép már 
előre mutatta s jelezte a választás eredmé
nyét, mert a Révay-párt úgy lelkesedésével, 
mint különösen nagyobb tömegénél fogva 
messze túlszárnyalta a Mudrony-pártot. Impo
záns látványt nyújtott főleg a szklenóiak és 
a felsőstubnyaiak hatalmas tömege, akiknek 
összetartásánál, lelkesedésénél csak minta
szerű. szép viselkedésük és fegyelmezettségük 
volt nagyobb. E két község derék német 
lakói mellé méltán sorolhatók Briesztya, 
Hadvigha, Alsó- és Felsőturcsek mindenkor 
a magyar lobogó mellett hűen kitartó és 
küzdő németajkú lakossága, akiknek tömör 
sorát a nemzetiségi izgatok semmiféle furfangja 
s erőlködése sem képes megbontani. Gyönyörű 
és szinte megható volt a fent elősorolt 6 köz
ség erős összetartása, lelkes és komoly maga
tartása és szinte páratlan fegyelmezettsége, 
amelyért első sorban is az illető községek 
vezető férfiéit — a plébánosokat, tanítókat, 
jegyzőket, bírókat — illeti a dicséret. Talál
ják fel jutalmukat munkájukért az egész 
megye magyarságának őszinte hálájában és 
köszönetében, találják fel abban a boldogító 
érzésben és öntudatban, hogy a magyar nem- 
zeti ügynek tettek megbecsülhetetlen nagy 
szolgálatot.

Az áruló község.
A napban is vannak foltok . . . Akadt a 

kerület hazafias érzésű német községei kö
zött egy — Vriczkó községe, — mely meg
szédülve az izgatok lelketlen munkája által, 
kevés kivétellel Mudronyra szavazott, elárulva 
a nemzeti ügyet, elárulva hazafias érzésű 
német testvéreit. Bámulatraméltó és megma
gyarázhatatlan, hogy vannak emberek — 
köztük magyar oklevéllel működő ügyvédek, 
kik nem elégesznek meg azzal, hogy saját 
tót testvéreiket fel tudják izgatni a magyar
ság ellen, de még azokat is a haza ellensé
geivé igyekeznek átgyurni, akiket, mert né
metek, épp úgy gyűlölnek, mint a magyaro
kat. Azt hisszük, hogy nem is a saját ügyük
ért, de azért a kaján, ördögi érzésért teszik 
ezt, mely lelkűket áthatja akkor, midőn 
látják, hogy a magyartól eddigi hü barátja 
elszakad s ellenségévé lesz. Reméljük és hisz- 
szűk azonban, hogy Vriczkó község lakosai
nak eltévelyedése csak múló dolog, az igaz 
ügytől való eltántorodásuk csak pillanatnyi 
tévedés s a legközelebbi alkalommal vissza
térnek oda, hová német testvéreik oly bol
dogsággal és büszkeséggel tömörültek : a ma
gyar zászló alá.
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Egy kis meglepetés.
Mindnyájunkat érhet baleset . . . Ilyen 

balíisot érte a legnagyobb apparátussal dől 
Mudrony pirlot is Háj kttaségben. A 

derék község lakosai — Útilaput kötve a 
bámuló Műdrony-korlesek talpára — lesza- 
vaztak Révayra. Nem használt ott. se.aiuiféle 
csalafintaság, rábeszélés, kocczintgatás; Háj 
község teljesen megelégelte a maszlagot, a 
magyar zászlóhoz szegődött, mely éppen olyan 
szent jelvénye és hit oltalmazója tótnak, né
metnek, oláhnak, szerbnek egyaránt, mint a 
magyarnak. Dicséret és elismerés Háj közsé
gének. mert viselkedésével az izgatok mun
káját kellő értékére szállította.

A szavazás.

azonnal ápolás alá vette Őket. A tanító sebe
sülése sokkal súlyosabb ugyan, de szerencsére 
nem életveszélyes, mert a kés begye —- 
megakadván a lapoczkaosonton — félrecsu- 
szott s a tüdőt nem érintette. Az elvetemült 
merénylők egyikét — mint hírlik, csromos- 
núi ember, — sikerült elfogni a csendőröknek, 
a másik ellenben elmenekült. íme. ez az 
izgatások közvetlen következménye, mikor 
már gyilkosság elkövetésétől sem rettennek 
vissza a felbujtogatott s félrevezetett pártkivek !

A katonaság.
Általános volt. az öröm a Révay-párt.ban, 

hogy magyar honvédség fog a választásra 
kirendeltetni. Először történt, oz Stubnvafür- 
dőn s mondhatjuk, hogy a legsikerültebb in
tézkedés volt. A magyar honvédség igazán 
magyarosan viselkedett; gavallérosan, lova- 
gi.-isan és erélyesen. A vezető tisztek általános 
szimpátiát kelteitek.

A mandátum átadása.
Este 9 órakor a fürdőudvar újonnan 

épült, haralmas étkezőjébe gyűlt össze a győz
tes pv.rt intelligencziájának túlnyomó része, 
hová küldöttség hívta meg báró Révay Simont, 
a megválasztott képviselőt.

Dugovich Titus, választási elnök, a követ
kező beszéd kíséretében nyújtotta át a man
dátumot :

Méltóságos Uram!
Rövid időközben most másodszor vagyok 

abban a szerencsés helyzetben, hogy Mél
tóságodat e kies vármegye területén mint 
megválasztott képviselőt üdvözölhetem. Meg
vallom őszintén, hogy ma, midőn a válasz
tási aktust vezetni szerencsés lehettem, bi
zonyos irigységgel teszem e tisztemből folyó 
kötelességet, mert nekem egyedül van mó
domban mérlegelni azt a veszteséget, mely 
Méltóságod távozásában a másik kerületet 
érte s ez idő szerint — ne vegyék, igen 
tisztelt, uraim, szerénytelenségnek — talán 
egyedül vagyok abban a helyzetben, hogy 
érdeme szerint, becsüljem azt a szerencsét, 
mely Méltóságod megválasztatásában o ke
rületet érte.

Most azonban ily tisztán személyes 
természetű, tisztán érzelmi momentumokat 
feszegetni nem tartom helyén valónak, főleg 
akkor, midőn mindnyájunk leírhatatlan 
örömét szándékoztam tolmácsolni azért a 
fényes győzelemért, melyet a magyar párt, 
Méltóságod sokat jelentő nevét Írva zászla
jára, a mai dicsőségteljes napon [kivívott.

MéltóságoS Uram! Midőn e kerület meg
nyilatkozott bizalmának dokumentumát e 
mandátumban átadom, egyben tisztelettel 
kérem Méltóságodat, hogy legyen jóságos 
atyja c kerületnek, ölelje szivére e kerület 
minden egyes tagját, szegényt úgy, mint 
gazdagot, segítse őket ügyes-bajos dolgaik
ban, legyen gyámolitója mindegyiküknek ! 
Főleg pedig arra akarom kérni Méltóságo
dat, hogy e határon elszórt magyarság 
ügyét vegye hathatós oltalmába! Isten 
éltesse sokáig Méltóságodat édes hazánk 
cs e kerület boldogitására.

Hatalmas éljenzés kövelto szavait. Báró 
Révay meghatottsággal vette át a megbízó 
levelet. A meg-megujuló éljenzés lecsillapulta 
után a fehér asztalok köré telepedett a tár
saság s társas vacsora köretében ünnepelte 
szeretett képviselőjét. Az első pohárköszöntőt 
Párvy Endre tanár mondotta, beszédében két-

A katonák és a csendőrség sorfala között 
vonultak fel a szavazók a választási helyisé
gekhez. Az első szavazatszedő küldöttségnél, 
melynek elnöke a választási elnök, Dugovich 
Titus volt, főleg a Mudronyista községek 
szavaztak, köztük a népes Mosócz s igy — 
kevés többséggel ugyan, de állandóan előny
ben voltak. A II. szavazatszedő küldöttségnél 
ellenben, ahol Szklenó, Felsőstubnya szava
zott, mindig 400 szótöbbséggel vezetett a 
Révay-párt. Az egész napi szavazás úgy bent 
a helyiségben, mint a környéken a legpéídásabb 
rendben folyt le, ami első sorban is Dugovich 
Titus választási elnök érdeme, aki fáradhatatlan 
körültekintéssel, eréllyel és bölcs tapintattal 
biztosított*', a vá'-'SztÁs nyugodt lefolyását. Az 
eredmény egy pillanatig sem volt kétséges. 
Délben 12 órakor igy állottak a pártok : Br. 
Révayra 413, dr. Mudronyni 104; fél 2 óra
kor: Révayra: 6S4, Mudronyra 277. A zár
órát mind a két, küldöttség 4 óra. felé tűzte 
ki s igy a szavazás 5 órakor végződött be a 
következő eredménnyel: Br. Révayra 808 
szavazat, dr. Mudronyra 496; eszerint 307 
szótöbbséggel Br. Révay Simon a slubnya- 
fürdöi kerület képviselőjévé választatott.

Az izgatás áldozata. 
A Mudrony-párt főtanyája a fürdőbe be

vezető országúton, a Zimán-íéle vendéglőben 
volt, honnan egész a fürdőépület előtti katona- 
és csendőrkordonig egész nap hullámzott a 
nép. A délutáni órákban, mikor a Révay-párt 
fölényes győzelme már kétségbevonliatlan 
volt, a Mudronyisták hangulata mind izgatot
tal)!) lett. s közvetlenül a katonai kordon elé 
gyűlve, zajongás és kiabálás között igyekez
tek a kordonon átjutni. A katonai kirendeltség 
többszörös komoly felszólítására rá sem liede- 
ritve, kénytelen volt a katonaság szurony- 
tohamot intézni ellenük, amelynek csak akkor 
lett foganatja, mikor másodízben már egész 
a Zimán-féle korcsmáig visszaszorították őket. 
Iu bongtak azután tehetetlen dühükben, 
hatalmasan szidalmazva a korcsma elölt kocsin 
h zaszállingozó Révay-szavazókat. Ezen az 
otszáguton igyekezett haza felé Szende Ignácz, 
szentmihályi tanító is, öccsével. Alig hogy a 
oicsma elé ért. többen szidalmazni kezdték, 

jnâ  ni'mlen oldalról körülfogták s botokat 
a'ielfek ellene, a veszedelmes helyzetbe 
eiiilt fiatalemberek védekezni próbáltak 

ÍJ**", (̂ ° a im ádók közül kelten egyszerre 
essel rohantak rájuk s mindkettőjüket meg- 

szm úlrák. Szende Ignácz tanítónak a löjtocz- 
t>? U a fiMék a kést, öccsét pedig állón szur- 
?V >  a hasították fel. Halálsápadtan s 
e^ S(.n( hnrczolták mindkettőt a csendőrök 

r épületbe, ahol dr. Boleman fürdöorvos
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tös jelentőséget tulajdonítva báró Révay sze
mélyének. Nemcsak a kerület választópolgá
rainak elveit vitte ö — úgymond — diadalra, 
de kiváló egyéniségével egyúttal a haza 
ellenségein is győzedelmeskedett. A síubnya- 
fürdői választókerület tehát kettős ünnepet 
ül: elveinek s a magyarságnak az ünnepét. 
Br. Révay S!mon nyomban válaszolt a köszön
tőre s folytonos helyeslés és éljenzés közepette 
a következőket mondotta:

Igen tisztelt Uraim!
Amidőn immár mint a stubnyafürdői 

kerület megválasztott képviselője van szeren
csém Önök előtt megjelenni, első szavam 
nem is lehet más, mint az őszinte hála és 
köszönet szava megtisztelő szives bizal
mukért.

Nem akarok a jelen pillanatban inkri
minálni, de úgy hiszem, kár is volna a 
múltak szomorú emlékét felidézni, mert 
elvonultak a sötét fellegek és förgetegek 
s megtisztult hazánk felett az égbolt,. Helyre 
állt a törvénytisztelet, rend, fegyelem és 
tekintély.

Egy uj korszak előtt, állunk, s ez a 
nemzeti fejlődés és munka korszaka. A 
hazafias pártok kezet fogtak, egyesültek, 
h^gy hazánkat nemzeti irányban fejlesszék, 
erősbitsék, hogy ezt semmiféle belső vagy 
külső támadás meg ne gyengíthesse.

Úgy vélem, közel van az az idő, amidőn 
a mai pártokból egy külön párt fog kialakulni, 
a ma vallott elvek lehető helyes, méltányos 
és czélirányos összeegyeztetésével, nemzeti 
alapon.

Esz lesz hivatva üdvös kulturális, köz- 
gazdasági politika, mezőgazdaság és a keres
kedelem fejlesztése, helyi, pénzügyi műve
letek, czélszerü befektetésekkel nagygyá és 
boldoggá tenni az országot.

Ezen üdvös munka teljesítésében látom 
drága hazánk fellendülését, boldogulását és 

jövőjének alapjait. Ezekben látom az első 
lépést azon czél felé, mely pártkülömbség 
nélkül minden magyar ember főtörekvése: 
talán lassabban, de annál biztosabban meg- 
valósitani a független magyar nemzeti 
államot.

Az tette gyengévé a magyart, hogy 
válságos pillanatokban nem tartott össze, 
ez tette főleg meddővé az imént lezajlott 
nemzeti küzdelmet is.

Remélhetőleg az uj korszakkal meg
szűntek az ellentétek, aminek jelét a mai 
választások eredménye is mutatja, össze
fogott itt is minden hazafias párt, és győze
lemre vitte a magyar zászlót. Az én 
kezembe adta azt s én Ígérem, hogy ezt 
a kezembe adott zászlót minden esetleges 
Uraadás ellen meg is fogom védeni.

Es most, igen tisztelt, uraim, azzal vége- 
3 zem rövid felszólalásomat, amivel kezdet

tem, hogy újból hálás köszönetét mondok 
megtisztelő szives bizalmukért, nagybecsű 
támogatásukért.

Emerem poharamat Önökre és a kerület 
tisztelt választóira. Isten éltesse Önöket. 

Számtalan pohárköszöntő hangzott még el, 
köztük a Szibner Gyuláé is, ki a nemzoti 
vívmányokat hangoztatta. A leglelkesebb 
hangulatban a reggeli órákig maradt együtt 
a társaság, ünnepelve s éltetve a jelöltöt s 
ünnepelve Turóczvármegye mindkét kerüle
tének íényes és jelentős győzelmét.
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A znióiak hazatérése.

Tudvalevő, hogy a múlt választások alkal
mával Znióváralján volt legizzóbb a 
hangulat. Az idén azonban a választás nap
ján is állandó csendőrség őrködött a község
ben s igy a lakosság csendben és rendben 
viselkedett. Csupán a vasútállomásnál történt 
egy kis inczidens. Egy pár suhancz kövek
kel dobálta meg a kocsikon hazatérő Révaystá- 
kat s az egyik intézeti növendéket éppen 
mellén találta. Szerencsére csak jelentéktelen 
sérülés volt, a vastagabb kabát felfogta az 
ütés erejét. Annál diadalmasabb volt azonban 
a községbe való bevonulás. A magyar 
intelligenczia hölgyei zenével és virágzápor
ral fogadták a hazaérkezőket s velők együtt 
ünnepelték a magyarság hatalmas győzelmét. 
A zniói intelligenczia hatásos tevékenységére 
különben legjellemzőbb az, hogy Znióról 37-en 
szavaztak Itévayra s csak 21-en MudroDyra.

Főispcáni beiktatás.
Justh Ferencznek, Turóczvármegye főispán

jának törvényes beiktatása f. évi május hó 
8-án fog megtörténni Turóczszentmártonban.

Erre az alkalomra a vármegye alispán
helyettese, dr. Beniczky Ákos főjegyző a kö
vetkező meghívót bocsátotta ki a vármegye 
törvényhatósági bizottsági tagjaihoz:

Meghívó. Turóczvármegye törvényhatósági 
bizottságát Turóczszentmártonban a vármegye- 
háza nagytermében folyó évi május hó 8-án 
d. e. 10 órakor megtartandó rendkivüli vár
megyei közgyűlésre az 1886. évi XXI. t.-cz. 
46. § a alapján ezennel összehívom, melyre 
van szerencsém Uraságodat tisztelettel meg
hívni. Tárgysorozat: A m. kir. belügyminisz
ter leirata Justh Ferencz volt országgyűlési 
képviselőnek a vármegye főispánjává történt 
kineveztetése tárgyában és ezzel kapcsolatban 
a főispán beiktatása. A közgyűlést megelőző
leg d. e. 9 órakor a helybeli róm. kath. 
templomban a vármegyei közönség részvétele 
melleti isteni tisztelet fog tartatni. Turócz- 
szentmárfonban, 1906. évi április hó 30-án. 
Beniczky Ákos, főjegyző.

Ez a meghívó a maga hivatalos módján 
csak egyszerűen tudatja az ünnepélyes aktus 
idejét, — amelyhez most sem csendőrségre, 
sem katonaságra szükség nincs, mert mindenki 
o vármegyében öszinto lelkesedéssel fogadta 
Ó Felségének azt a kegyes elhatározását, 
ainelylyel Justh Ferenczet, e vármegye szü
löttjét, akinek családja a Felvidék magyarsá
gának érdekében annyi áldozatot hozott és 
aki maga is tevékeny részese volt a vármegye 
erdőkében kifejtett összes mozgalmaknak, 
Turóczvármegye főispánjává kinevezte.

A vármegye közgyűlését a róm. kath. 
templomban ünnepélyes isteni tisztelet előzi 
meg, amelyen a törvényhatósági bizottsági 
tagok és a vármegyei, valamint állami tiszt
viselők testületileg jelennek meg.

A beiktatási ünnepség fényének emelésé
hez a vármegyei tisztviselői kar minden lehe
tőt mogtesz.

Mert mindenképpen ünnepe lesz e vár
megyének május hó 8-án.

ünnep azért, mert az alkotmányosság 
diadalát köszöntjük az uj főispán eskületéte- 
lében; de ünnep azért is, mert az uj főispán 
múltja teljes garanczia arra, hogy benne egy 
mindon szép és nemesért lelkesedni tudó

férfiút nyert élére, aki mint tetterös férfin, a 
vármegye érdekében sok hasznosat tehet és 
bizonyára elsőrendű hivatásának fogja tartani 
a magyarság és a magyar hazafias érzelmű 
polgárságnak együtt tartását, sőt azoknak 
minél szorosabbra való tömörítését. Mert ez 
egyik legszebb és legnemesebb hivatása. Es 
ha ezt a feladatát sikerrel teljesiti, úgy 
bátran állhat a tábor élére: vezetheti azt 
küzdelembe, biztos tudatával a győzelemnek.

A vármegyei közgyűlésre küldöttség fogja 
az uj főispánt meghívni. A közgyűlési terembe 
léptekor dr. Beniczky Ákos főjegyző, alispán
helyettes fogja üdvözölni, amire Justh Ferencz 
főispán leteszi a törvényben előirt esküt és 
elmondja székfoglalóbeszédét. Végül Cserey 
Emil íuróczszentmártoni esperes, megye- 
bizottsági tag fogja a vármegye közönsége 
nevében üdvözölni.

A közgyűlés befejeztével a küldöttségek 
fogadtatása következik, amelyeknek sorrendje 
igy van megállapítva: 1. Turóczvármegye
tisztviselői kara. 2. A róm. kath. papság. 
3. Az ág. li. evangélikus egyház. 4. Az izr. 
egyház. 5. A bíróságok. 6. Állami tisztviselők.
7. Kir. tanfel ügy előscg és a zniói igazgató- 
tanácsa. 8. A zniói képezde tanári lesiülete. 
9, A helybeli polgári és keresk. iskolai tan
testülete. 1U. A népoktatási intézetek küldött
sége. 11. A vármegyei községek és más 
teSLÜletek még bejelentendő küldöttségei.

A beiktató ünnepséget rendező bizottság 
ezúton is figyelmezteti a küldöttségek tagjait, 
liogy a beiktató közgyűlés után a vármegye
ház nagytermében szíveskedjenek gyülekezni.

A tisztelgő küldöttségek fogadása után, 
déli 1 órakor diszebéd lesz, amelyre 230 db. 
meghívó adatott ki.

A tót nemzetiségi törekvések 
a történeti igazság Világításában.

V I .

Tótok lázadása ISTS-bau Húrban, 
Stúr és llodza vezérlete alatt.

Mialatt a „tót nemzeti tanács' 
ügynökei ily lázitó röpiratokkal igye
keztek híveket szerezni a tót „uem- 
zeti“ propagandának, maguk a tanács 
tagjai sem voltak veszteg. Részt 
vettek a prágai szláv kongresszuson, 
ahol Hodáa magyarellenes beszédet 
mondott; Húrban Bécsbe, majd pedig 
utasításokkal ellátva Zágrábba meut 
s visszatérve onnan, megkezdte a 
betörő csapatjáuak szervezését, amit 
itthon már azért sem tehetett, mivel 
mint pap már vizsgálat alatt állott s 
egyébként se lett volna tanácsos, 
hogy itt magát megmutassa. Ugyan
csak Bécsből még egy harmadik fel
hívást is intézett a tanács a tót nép
hez, amelyben egyebek között ezeket 
is Írták; „Csupán mi maradnánk tét
lenek, midőn minden nemzet mun
kálkodik? Leköpnének bennünket a 
tisztességes emberek, elhagyna ben

nünket az Isten, ki a szabadság nap
ját elküldé nekünk s jönnének újra 
reánk az urak botokkal, korbáccsal 
és sarkantyúval, ütnének bennünket 
és testeinket az ájulásig sarkantyuznák.

Tót nyelveteket mindenünnen ki
tiltották az urak, hol az hasznos lett 
volna rátok. A törvényhozásból, a nyil
vánosság teréről, az iskolákból, sőt 
helyénkint a templomokból is, csak 
azért, hogy ti butaságban maradjatok 
és dolgozzatok a járomban, mint az 
ökrök s bőrötök kérgesedjék az ö ha
sukért. Nyelveteket kigunyolták az 
urak és cselédjeik s azon csak az 
közöltetett, hogy hány bot vágattas- 
sék rátok, mikor kell menni robotba, 
hogy kell az uraság előtt hajlongani 
és a kalapot lekapni a fejetekről. 
Nem hallottatok anyanyelveteken 
egyebet, mint szamár, hunezut, barom, 
paraszt, feküdj le, fogj a kocsiba.*) 
Mint másoknak, úgy nekünk is leküldé 
az Isten a szabadság napját, nálunk 
is ki van kiáltva az emberek közti 
egyenlőség, már nálunk sincs ur és 
paraszt, valamennyien polgárok va
gyunk teljes egyenlőséggel.'

Csak a legvadabb demagógia 
mondhatta tollba e felhívás Íróinak 
ezt a förmedvényt. így Írtak a tót 
néphez nemcsak a hazájuk és nem
zetük, hanem magasztos papi hiva
tásuk iránt való kötelességükről meg
feledkezett lázitók akkor, mikor — 
mint maguk is bevallják felhívásuk
ban — Isten a tót népnek is leküldé 
a szabadság napját. Mi más, mint 
nemtelen bosszú, megátalkodott gyii- 
lölség, a pánszlávizmus őrülete lehet
tek azok a rugók, amelyek ezeket a

*) Meghazudtolja a „tót nemzeti tanács" ezt az 
izgatás! czélból irt ráfogását annak a már említett 
beszterczebányai evang. papnak (akit később szu 
perintendensnek választottak meg) a prédikácziója, 
melynek fentebb idézett részlete magyarul ekképen 
hangzik: „Ha valamely megyében, úgy a mi me
gyénkben vannak olyan urak, akik iránt bizalommal 
viselkedhettek. Erről sokat beszélhetnék nektek, 
de ezt olybá vehetnétek, mintha én hizelegni óhaj
tanék az uraknak, én pedig semmit se vetek meg 
annyira, mint a hízelgést. Megszoktam az igazmon
dást úgy az urakkal, mint veletek szemben, ezt 
tudják az urak, ezt tudjátok ti. Nem vagyok em
berek szolgája, hanem Istené. De tisztelet annak, 
aki tiszteletet érdemel. Tehát én tanúbizonyságot 
tehetek nektek arról, hogy ezen megye tisztviselő 
é-8 nemes urai már sok év óta azon törekedtek, 
hogy megkapjátok azt, amit most kaptatok ; legyen 
tehát annyi tisztességtudás bennetek, hogy a 
tanácsukat kérjétek, amiben nem lesztek bizonyo
sak. Vonatkozik ez különösen a legelőre, a fára, a 
követválasztásra. így aztán meglesz a kellő rend." 
Jgy beszélt 1848 május 20-án egy kötelességtudó 
tót lelkipásztor az ö híveihez. — Vagy szólhatott-e 
volna hozzájuk igy, ha valóban úgy történt volna, 
amint azt a felhívás mondja, hogy az urak rugdal
ták, botozták, korbácsolták, sarkantyuzták a tótokat ? 
— Ez lett volna Hurbannak, Ilodíának is köteles
sége, nem pedig „tót nemzeti tanácsba" állani s 
ámítani, lázitani a tót népet és annak vagyonát, 
életét, sőt becsületét is koczkára tenni. Mert aki 
hazája ellen tör, annak szakítani kell a becsülettel.



pietor „halhatatlanait” ily gyalázatos 
tettre ösztökélte. És a Pietor brosú
rája még felpanaszolja, hogy a magyar 
kormány megtöltötte a börtönöket fiit 
lázadókkal, sőt akasztófákat is emel
tetett! Hát a rut hálátlanságot, a 
nemtelen bosszúvágyat talán érdem- 
keresztekkel kellett volna jutalmazni?

Ezt a gálád hajtogatást követte 
azután a még galádnbb betörés, a 
melyet tót forrás*) után mondunk el.

Az 1848. év augusztus hava végén 
Húrban M. József az ő elvtársaival 
Bécsben időzött és figyelemmel ki
sérte a napi eseményeket. Ugyancsak 
Bécsben gyülekezett össze abban az 
időben vagy száz tót ifjú, étúrnak 
egykori tanítványai. Ezeket az ifjakat 
mindenféle Ígéretekkel csőditették 
volt oda össze, de mivel az Ígért 
támogatásban nem részesültek, a saját 
maguk pénzéből pedig nem győzték, 
nagyobb részük csakhamar otthagyta 
.a császárvárost.

Húrban, étúr és Hod£a a morva 
származású Bloudek, Zách és Janeéek 
kiszolgált osztrák tisztekkel szövet
keztek s ez a társaság a „tót nem
zeti tanács" czimét vette föl. A teen
dőket akképpen osztották fel egymás 
között, hogy Húrban, étúr és Hodza 
a politikai, Bloudek, Zách és Janeéek 
pedig a katonai ügyeket voltak ve- 
zetendők és elintézendök, titkárokul 
pedig Nosák B. és Borik D. válasz
tattak meg. A tanács elnöke Húrban 
József iett, de csak addig az időig, 
amig a hurbanisták Nyitra területén 
tartózkodnak, ha pedig Trencsénmegye 
területére mennének át, e megyében 
étúr Lajos, Liptómegyében pedig 
HocKa Mihály lett volna az elnökséget 
átveendő. Katonai fővezér Bloudek 
lett, akinek a vezérletében Janeéek 
és Zách voltak mellé rendelve. De 
sem Bloudek, sem Zách és Janeéek 
nem birt azzal a joggal, hogy a há
rom politikai vezórférfiu tudta és 
beleegyezése nélkül parancsokat osz
togasson, avagy valamire vállalkozzék.

A tót nemzeti tanács szervezke
déséről egy szemtanú a következőket 
b'ja: „Néhány nappal Bécsből való 
elutazásunk előtt az összes tótokat 
tanácskozásra hivták össze egy ven
déglőbe, esti 8 órára. Oda érkezvén, 
elég tágas terem fogadta őket, mely 
fényesen ki volt világítva, az asztalon 
pedig két égő gyertya között feszület 
állott. — Csakhamar belépett étúr, 
Húrban, Hod2a, Bloudek és Zách kí
séretében. Stúr szenvedélyes, tüzes 
beszédben bemutatta az említett ura-

! O r. Adolf PechAny: „Dejlny uhoraktho bója
8lüboil“ r. 1848-49.' 81-94. oldal.
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kát, mint az ideiglenes nemzeti tanács 
tagjait s mivel azt a szükség köve
teli, arra szólította fel a jelenlevőket, 
hogy a tanácsot ismerjék el s tegyék 
le a hűség és engedelmesség esküjét 
e felettes hatóságnak. Amit várni 
lehetett, az meg is történt: a jelen
volt tótok, különösen pedig az ifjúság, 
amely Stúrt a tökéletes férfi neto
vábbjának tartotta és tisztelte, dörgő 
hangon kiáltották: „Sláva, elismerjük 
a nemzeti tanácsot és készek vagyunk 
megesküdni neki" ; s ezzel odasiettek 
az asztalhoz. De némely higgadtabbak 
azt kérdezték étúrtól, hogy mi a 
tulajdonképpeni czélja ennek a moz
galomnak s azt is akarták tudni, hogy 
minő biztosítékokat nyújt nekik a 
bécsi kormány. Ezen merész viselke
dés kellemetlenül érintette étúrt, aki 
élesen rátámadt a renitensekre, akik, 
mivel kérdéseikre választ nem kap
tak, megtagadták a hüségi eskü le
tételét és a gyülekezet helyéről tá
voztak."

Már szeptember hó első felében, 
mikor Jelaöic bánnak Magyarországba 
való betöréséről hírek érkeztek 
Bécsbe, a hurbanisták katonákat kezd
tek verbuválni valami „császári-nem
zeti" zászló alatt. — A császárváros 
csőcseléke között vagy 300 embert 
toboroztak öásze, akik a jó zsák
mányra való tekintettel hajlandók 
voltak betörni Magyarországba. Ezek
hez csatlakozott vagy 50—60 tót 
összeesküvő. Fegyverről és lőszerek
ről Húrban már előzetesen gondos
kodott; egy részét Szerbiából hozta, 
a többit Bécsben szerezte be.

Szeptember 17-éu este 10 órakor 
indult el az a vasúti vonat az északi 
pályaudvarról, amelyen a hurbanisták 
a magyar határ felé igyekeztek, alig
hanem a bécsi kormány tudtával és 
annak költségén.

Másnap Pisekbe értek, onnan pe
dig Veseljén át Veiké felé vonultak. 
E község mellett kipakolták fegyve
reiket és lőszereiket, amiket 30 sze
kéren hoztak magukkal és elosztották 
a legénység között. A fölfegyverke
zésnél előbb Húrban, majd pedig Stúr 
tartott beszédet, aki felhívta a jelen
voltakat, hogy eskü alatt fogadják 
meg, hogy híven fogják teljesíteni a 
nemzeti tanács parancsait. Az eskü
mintát cseh nyelven olvasták föl, 
mert az összetoborzott csőcselék na
gyobbrészt csehekből és morvákból 
állott, csak egy kis rész esküdött meg 
német nyelven. Akkor azután elin
dultak a hurbanisták a völgyeken 
át vezető országúton Miava felé. A
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csapat különös látványt nyújtott. A 
bécsi csapszékekből fölszedett csavar
gók, munkakerülők az ö elhanyagolt 
külsejükkel, rongyos öltönyükkel s 
fegyverrel a vállukon nem csekély 
félelmet okoztak Nyitramegye csendes 
községeinek lakosságánál. Már arra 
a kirre, hogy „jön a Húrban", számos 
család otthagyta a községet; néme
lyek Morvaországba, Göding városába, 
mások Nagyszombatba menekültek, 
kiki oda, ahová legközelebb és ahol 
legbiztosabb volt.

Egy nagyasszony halála.
Szerény viszonyok közölt élve, igény

telenül és már-már feledve hunyt el Turócz- 
inegyében Lászlófalván ma egy hete özv. 
dezseri Nyulassy Lajosné szül. Szmetanovits 
Vilma 94 éves korában. Az elhunyt legifjabb 
leánya volt Sziuetanovits Károlynak, a 
Martinovits-féle összeesküvés egyik kiváló 
tagjának. Atyjának lángleikét és forró haza
szeretetét teljes mértékben örökölte. Első 
férje Ghylányi János volt, akinek oldalán 
tevékony szerepe jutott a trencsénmegyei 
életben. Az 1844—46. években heves moz
galmak folytak ott az alispánságért, amely
nek elnyeréséért a Csákyak, Pongráczok 
vetekedtek. És ezekben a mozgalmakban 
Szmetanovits Vilma nemcsak részt vett, de 
az ö vendégszerető házánál dűlt el a válasz
tások sorsa, mert hazaszeretete, éleslátása és 
ebhez méltóságos megjelenése, a társaság 
központjává avatták.

Első férje elhalálozván dezseri Nyulassy 
Lajoshoz az 50—60-as években] isméitté vált 
festőművészhez ment nőül Nyitrára. Itt a 
szabadságharcz idejében báró Jeszenák János- 
néval, az 1849. évi október hó 10-én vértanú
halált szenvedett Jeszenák János báró volt 
nyitrai főispán nejével együtt alakították meg 
a sebesült honvédek segélyezésére és ápo
lására létesült nőegyesületet. A legbuzgóbb 
ápoló Szmetanovits Vilma volt, aki nemcsak 
teljes munkaerején de vagyonát is a sebe
sült honvédek ellátására és ápolására fordította. 
A szabadságharcz lezajlása után visszavontdt 
a nyilvános szerepléstől és minthogy magá
nak gyermekei nem voltak, abban lelte örö
mét, hogy rokonainak gyermekeit vette 
oltalma alá, akik benne igaz édesanyjukat 
találták föl. Ezek között volt a vasminiszter 
is, Baross Gábor, aki a nagyasszonyhoz 
intézett bálaadó levelében elismeri, hogy 
tetterejét, tanulási kedvét az ő jótékony be
folyásának köszönheti. Visszavonultságában is 
felkeresték ői a vármegye vezetői, különösen 
Simonyi Ernő és János, akik alig tettek 
valamit, inig ezt a kiváló politikai tapintatta1 
és érzékkel megáldott igazi honleányt meg 
nem hallgatták. Utolsó éveinek eszményképe 
Apponyi Albert gróf volt; akinek fényképét 
minden névnapján virággal díszítette föl. 
Amikor évekkel ezelőtt Nyitráról Turóczba 
költözött, férje hagyatékából mintegy 200 db. 
festményt ajándékozott az ottani árvaháznak, 
amelyeket sorsolás utján értékesítettek.

A megboldogultat özv. lászlófalvi Velits 
Agostné szül. Smialovszky Mária, továbbá dr. 
Smialovsuky Valér Trencsénmegye főispánja 
és nagyszámú rokonság gyászolja.
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H Í R E K .
Justü György ünneplése Ruttkán. A

szucsányi választókerület 48-as és független
ségi pálljanak elnöksége a következő felhívást 
boesátotla ki a párt tagjaihoz. Pártunk 
szeretett képviselőnk ifj. Justh György 
<:szteletér6 1. hó 10-én, csütörtökön este 
8 órakor a ruttkai vasúti vendéglő éttermei
ben rársasvacsoiát rendez, melyre j>ártunk 
ir'rdr n tagját ezennel meghívjuk. Egy teríték 
ára 2 korona. A siker érdekében [túriunk 
egyes lelkes hívéhez korlátolt számban alá
írási iveket küldtünk ki. Ha azonban valaki
nek nem állott módjában az aláírási ivet a'á- 
irni s a társasvacsorán részt, kiván venni, 
szíveskedjék ebbeli szándékát Nemes Barna 
urnái Ruttkán, f. hó 8-ig levelezőlap utján 
bejelenteni. A szucsányi kerület 48-as és 
függetlenségi pártjának elnöksége.

Tornaegyesület. Egy régen érzett, szük
ségletet akar pótolni néhány lelkes fiatalember, 
akik arra vállalkoznának, hogy Turóczszent- 
mártonban tornaegyesületet alakítsanak. Már 
magát az eszme felvetését is szívesen üdvö
zöljük és még szívesebben látnók, ha annak 
megvalósulásáról is hirt adhatnánk. A kérdés 
egyelőre abban a stádiumban van, hogy 
mindazok, akik a fornaegyesületnek tagjai 
óhajtanak lenni, felkéretnek, hogy ezen szándé
kukat Józsa Mihály tanárnál nyilvánítsák, aki 
az előmunkálatokat vezeti.

A „Tátra" vendégszereplése. Eddig csak 
azt tudtuk, hogy valahányszor politikai moz
galom indult meg, abban a „Tátra* hivatal
nokai, a tót túlzók érdekében alaposan ki
vették a maguk részét, különösen pedig akkor, 
amidőn a „Tátra" bank nemrég elhunyt 
vezérigazgatója, Paulinyi Tóth Zsiga vállal
kozott arra, hogy’ mint képviselőjelölt elbukik 
a stubnyafürdöi kerületben. Azóta nem igen 
volt alkalom a szereplésre. De siettek Tel
használni a most lefolyt választási mozgal
makat és különösen feltűnik Pivkó, aki állí
tólag a „Tátra* bank titkára. Ez az ur a 
giralti kerületben hintette a visszavonás 
konkolyát. A titkár ur tót nemzetiségi pro
grammal lépett fel, kezdetben csak titokban, 
majd később a nyilvánosság előtt, is kortes
kedett „programmja* érdekében. így a tapolyi 
tótoknak többek között tót közigazgatást, az 
iskolákban a tót előadási nyelvet és hasonló 
jókat ígért. A jelölt azonban csúnyán meg
járta, mert a girálii szolgabiró izgatás miatt 
letartóztatja és most elmélkedhetik a mártir- 
ságról, mely dicsőségben alighanem része lesz.

Gyász. Dr. Láng Ernő turóczszentmártom 
kit*, járásbirút súlyos csapás érte édesanyjá
nak, szül. Miticzky Erzsébetnek Munkácson 
történt gyászos elhunytával.

Színészet Turóozsz.utmártonban. Az 
északmagyarországi sziuikerület munkapro- 
grnmmjából tudjuk, de különben is halljuk, 
hogy Szabados László színigazgató társulatá
val most készül Turóczszentmártonba. Mon
danunk sem kell, hogy Turóczvármegyo 
közönsége mindig szívesen látja a magyar 
kultúrának terjesztőit, különösen, ha olyan 
időben jönnek, amikor az reánk nézve is 
kellemes. Turóezszentniárionban azonban, ahol 
szinielőadásokat, csak az állami intézotek 
tornatermében lehet megtartani, figyelemmel 
kell lenni az intézetek tanulmányi rendjére 
is, mely igy a tanítási év vége télé alig tűr 
meg bármi oldalról jövö csorbítást. Másrészt
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az ifjúság kell is, hogy’ egyik számottevő 
tényezőjét képezze a színházlátogató közön
ségnek. Már pedig akkor buzdítani az ifjúságot 
a színház látogatására, amikor legnagyobb 
szüksége van időre és nyugalomra, ellenkezik 
minden paedagógiával. Ezért általános a 
vélemény, hogy legegyszerűbb lenne, ha 
Szabados társulata csak szeptember hó folya
mán látogatna el hozzánk.?

Halálozás. F. évi május hó 2-án hunyt 
<1 Turóczszcntmárfonban Horváth József, a 
turóczi ág. h. evang. egyházmegyének ki
érdemelt esperese, turóczszentmártoni lelkész 
88 éves korában, papságának GO-ik évében. 
Az elhunyt fiatal korában elkeseredett har- 
ezosa volt a tót nemzetiségi eszméknek, az 
utóbbi évtizedekben azonban csendes ember 
volt, aki csak hivatásának élt. Temetése f. 
évi május hó 4 én délután ment végije a 
közönség nagy részvéte mellett.

, anatlzmus. Szinte undorral fovdul el az 
ember a lélekmérgezésnek attól az ádáz 
munkájától, melynek nyomait sűrűn hozzák 
fölszinro a mostani választási mozgalmak. 
Csak egy esetet említünk, mely azonban 
élesen, kirívón mutatja, mily nagy a mester
ségesen szitolt. magyargyülölet tótajku test
véreink lelkében, Nagyócsán, a szomszédos 
Zólyommegyében történt a képviselőjelölt 
programmbeszéde alkalmából, nogy a tót 
túlzók által fanatizált nép bősz ordítással 
abczugolta a magyarságot s egyik atyafi, a 
többiek nagy gaudiumára, gyermekének egy 
iskolai irkáját felmutatva és csúfosan heron- 
diíva, saját papja jelenlétében a sárba taposta, 
kiabálván: „erre 'tanít a magyar iskola, igy 
bánunk el mindennel, ami magyar." Ez az 
eredménye az agitátorok fanatikus munkájá
nak, akik elvetik az Uszköt és nem gondolják 
meg. hogy a kitörő tűz nem-e gyújtja föl az 
ő házukat is. Ha a nép kijózanodik, felbujto- 
gatóin próbálja ki azt, amire megtanították.

Mulatság Ruttkán. A ruttkai iparos 
fiatalság tegnap a Rund-féle vendéglő nagy
termében jótékonyczélu kedélyes estélyt 
rendezett a következő műsorral: 1. Kerékpár- 
mduló, Szentimrey E.-töl, előadta a dalkar. 
2. Is*en veled. Zimay op., előadta a vegyes- 
kar. 3. A pénz. Ladányi L., szavalta Kovács 
Angéla. 4. Posta az erdőben. Schaffei A., 
előadta a dal kar. 5. Zálogházban, Marx K., 
szavalta Soltész Mariska. 6. Barátság, Mozart 
F., előadta a vegyeskar. 7. Német duett, 
Hornik J., előadta Muzika L. és Gonsiorovszky
J. 8. Völgyi rózsa, Herines, előadta a dalkar.

Szünidei tanfolyam tanítók számára. 
A vallás- és közokt. miniszter ez évben is 
tartat továbbképző tanfolyamokat, még pedig 
julius 2-án kezdődő bárom héten át tanítók 
számára a budapesti I. kerületi, a kolozsvári, 
bajai és sárospataki állami tanitóképezdék- 
nél ; tanítónők részére pedig a budapesti
II. kerületi, a kolozsvári és szabadkai állami 
tanitónöképezdénél. Minden tanfolyamra 
50—50 hallgató vétetik föl, akik közül 30—30 
állami segítséget is kap. Ez alkalommal külö
nösen a rajzra, énekre és kézügyességre és 
ezek inét hódi kajára lesz különös figyelem 
fordítva. Ezen tanfolyamokra való fölvételért 
bármely jellegű iskola tanítója folyamodhatik 
illetékes kir. tanfelügyelőjéhez f. évi május 
hó 15-ig benyújtandó és a magas minisz
tériumhoz címzett folyamodvánnyal, amelyben 
az is megjelölendő, hogy melyik tanfolyamra 
kiván a folyamodó fölvétetni.

Czlrkusz Turóozszontmártonban. a
válasz'ási mozgalmak megszűntével kisvárosi 
csendünket a Stutzbart-f&\o czirkusz zaja 
élin ki* i meg, mely a műit bélen ütött tanyát 
városunkban. A czirkusznak működéséről a 
legnagyobb elismeréssel Írhatunk, mert annak 
személyzete 40 tagból áll, idomított; lovainak 
száma pedig 15. Van külön zenekaruk. Külö
nösen tetszőnek a közönségnek Charlcis 
zonolnilióc/ük, akik általános közkedveliségre 
tettek szert hazafias kupléikkal és Martini 
jockey, aki bravúros mutatványaival arat 
minden este diadalt. Ma vasárnap két előadás, 
délután 4 órakor mérsékelt búvárakkal és 
esre 8-kor rendes belyárakkal. Hétfőn Charleis 
bohóczok és egy kis 47a éves tánezosnö 
jutalonielőadása lesz, melyen egy ló fog 
kisorsolhatni.

A bor túlságos élvezető. A Turóczszent- 
ínárton és Kostyán közötti vasul vonalon 
súlyos baleset érte Szabó István adácsi illető
ségű vasuli elömunkást. Beborozott állapot
ban elaludt egy haj lányon, melyről leesett s 
fejét betörte. Hazaszállították.

Kizárt turóczi papnövendók. Pazurik 
József ziiióváraijai papnövendéket, kit a 
besztercze bányai püspökség bárom évvel 
ezelőtt a bécsi Pázmáneumba küldött, föl 
— mint halljuk — pánszlávisztikus tizeiméi 
miatt az intézetből eltávolítottak. A legnagyobb 
mértékben helyeselhetjük e szigorú eljárás*, 
mert csak ily módon szabadítható meg a 
hazafias kalholikus papság ez oda nem való 
elemektől.

Felvétel a tanítóképző-intézetbe. A
znióváraljai m. kir. áll. tanítóképző-intézetbe 
a jövő 1906/7. tanévre összesen 97 növen
dék fog felvétetni és pedig 15 mint teljes 
díjat, 34 mint féldíjat fizető, 45 mint ingye
nes bennlakó és 3 mint ösztöndíjas, egy 
évenként 120 kor. ösztöndíjjal. Az 1. osztályba 
felvehető növendékek száma 30; ez osztály
ban a kedvezmények a közép- vagy polgári 
iskola negyedik osztályát kitűnő és jeles elő
menetelő növendékeknek fognak adományoz- 
tatni. Az igazgató tanácshoz intézendő kér
vények folyó évi junius hó 1-ig az [intézeti 
igazgatósághoz nyújtandók be.

Kiss szerencséje nagy! Köztudomású, 
hogy a, m. kir. oszlálysorsjáték tervezete a 
legkedvezőbb nyerési esélyeket nyújtja. Nagy 
nyeremények mellett számos kisebb nyere
mények vannak és különösen az, hogy a 
fele a kibocsájlott sorsjegyeknek — tehát 
minden második — nyer, az oka, hogy a 
nagyközönség minden rétege kipróbálja 
szerencséjét. Ezer és ezer ember lelt ily 
utón szegényből gazdaggá. Az uj sorsjáték 
I. osztályának búzása május hó 23. és 25-én. 
Tegyen szerencsekisérlefot és vásároljon sors
jegyet, az előnyösen ismert Kiss bankházában 
(Budapest,, Kossuth ‘Lajos-utcza 13.), mert 
pontosan és lelkiismeretesen szolgálja ki vevőit 
és mert Kiss szerencséje nagy!

A szerencse szeszélyes és nem minden
kit részesít kegj^eiben. Hogy azonban a 
szerencse bennünket el ne kerüljön, annak 
ajtót, kaput nyitva kell hagynunk, a szeren
csének kezet kell nyújtani! Az általánosan 
ismert és nagy népszerűségnek örvendő 
Lukács Vilmos bankházának (Budapest, V. 
Fürdő-u. 10.) vevői, kik már az első szeren- 

I csekisérletnél egy-egy főnyeremény által 
I vagyonhoz és jóléthez jutottak, bizonyíthatják



ezt. Az általánosan kedvelt Lukács-féle
szerencsesors jegyek a helybeli Moskóczi 
Ferencznó, Laufer Jakabnál is beszerezhetők, 
miáltal levelezés és postaköltség niegtakarit- 

ható.
A XVIII. m. kir. Osztály sorsjáték

hivatalos Játékterve. A m. kir. szab. Osztály- 
sorsjáték igazgatósága a sorsjegyek iránt 
egyre fokozódó kereslet, folytán elhatározta 
a mostani XVIII ik sorsjátéktól kezdődőleg 
a nyereménytervezet megnagyobbifását. Ki
bocsátásra kerül 125.000 sorsjegy, melynek 
fe|e — úgy mint eddig — tehát 62.500 
nyereménnyel lesz kisorsolva. A nyeremények 
főösszege 1,998.000 koronával nagyobbodott 
és most 16.457.000 koronára rúg. Az tény, 
hogy a világ egyetlen sorsjátéka még meg
közelítőleg sem bir oly kedvező játéktervvel, 
mint a m. kir. szab. Osztálysorsjáték; miáltal 
a sorsjegyeket messze külföldön is előszere
tettel vásárolják és ezért a sorsjegyok min
den egyéb sorsjátékot, kiszorítottak. — Mind
ezek daczára a sors jegy árak változatlanok 
maradtak.

f e l v i d é k i  h í r a d ó

F igye lm ébe  ajánlom a n. é. közönségnek

laiánaénöki iriil
Turóczszentmárton 130. házszám, Spitzer 
Ede és Fia vegyeskereskedése mellett.
Elvállalok föld-, erdő- és határtagositási mérése
ket, térképrajzolást, ÉPÍTKEZÉS-, alagcsövezés-, 
csatornázás-, mezőgazdasági és ipari gépberen
dezések-, vízi erőmüvek és villanytelepek-, acze- 
tylén- és villanyvilágításról tervek és költség- 
vetés elkészítését vagy felülvizsgálását, talál

mányok szabadalmaztatását.
—  Levelezés: magyar, német és tót nyelven. __

Hivatalos órák: kedden és csütörtökön 
délelőtt 9-töl 12-ig és délután 3-tól 5-ig.

Ifj. Buócz Károly °nk̂n%tpé—
48. sz.

1906. vli.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajt ó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a zniói kir. járásbíróságnak 
1902. évi V. II. 82/12. számú végzése követ
keztében Izák Gusztáv ügyvéd által képviselt 
a neczpáli hitelegylet javára Ferencsik György 
és tsa andrásfalvi lakosok ellen 6797 korona 
s jár erejéig 1903. évi szeptember hó 2-án 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján 
lefoglalt és 1692 koronára becsült következő 
ingósr' ok, u. m.: 3 kereszt búza, 8 kereszt 
zabszalma, 15 szekér széna, 50 kereszt árpa, 
6 kereszt rozs, 4 fuvar bolhoj 9000 drb. 
égetett tégla és 18000 vályog nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a zniói kir. járásbíróság 
1902-ik év V. II. 32/12. számú végzése 
folytán 6797 korona tőkekövetelés, ennek 
1901. évi április hó 8. napjától járó 8% 
kamatai, Vs% váltódij és eddig bíróikig már 
megállapított költségek erejéig A ml ráutal van 
alperesek házában leendő eszközlésre 1906. 
évi május hó 15-ik napjának d e 10 órája 
határidőin kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árve
résen az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. 
§§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a lég
iói) bet Ígérőnek, szükség esetén becsáron 
alul is elfognak adatni.

Kelt Znióváralján, 1906. évi április 28.
Szibner, kir. b. végrehajtó.

I RO E T

Augusztus 1-től

é i  sióé Urai lakást
a? állami iskoláit bözsiében helyben bérbe biad  

D r. Z ányi J .  K álm án.

Üzlethelyiség
ALS Ó K  U B  I N B A N

a BRlKK-f«l« házban
lakással és n5?ll?kbelyis?g«kk«i

1906. november 1-ével bérbeadó.
az érdeklődők közelebbi fe lv ilágosítást az 
ib a m e g y e i  H irlap kiadójában ínyerhetnek.

=  F I G Y E L E M !  = |
Megbízható, legjobb minőségű, hírneves

M M i  s z e p e s i é i

É l l l í k / Ö
A késm árki gy ár  bejegyzett védjegye:

: < p  SZEP^ v  c í  «

H i  * * 5 - 1 !
^ v / r z j p s t ^  6>> 

=  Hazai ipar!

N
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium ellenőrző közegei a 

Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték (XVIII. s o r s j á t é k )  I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a 
főárusitóknak árusítás végett kiadatik.

Az I. osztály húzása 1900. május lid 23. és 25-én tartat!k meg. A húzások a Magyar királyi állami 
ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a Huzási teremben (IV., Eskü-tér, 
bejárat a Duna-utcza felől). — Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1906. évi április hó 29-én.
H a g y . K ir. Szab. 

O sztá lysorsjáték, Igazgatósága.
Toloay. Nazay.

AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZU TERMÉSZETES HASHAJTOSZER



8 F E 1. V I D E K I H Í R A D Ó

Az Ön neve szerencsét hoz! @8T Őrnek sikere lesz! "W i Tegyen 
szerencsekisérletet az itt közölt névsorban a sajnt neve vagy mis 

Önnek kedves és szerencsés név mellett levő száminál, mert

K I S S szerencséje A G Y !
Ezen szerencseszómok csakis

K IS S  KÁROLY és TÁRSA bankházában
BUDAPEST, IV. Kossuth Lajos-utcza 13. kaphatók

102122!Flóris 51496'lolán
S079S Fodor 1081 Itíjónás 
67328'Franciska SC838dóná(Mn 
21645|Frida 21372Jordán 
20182Fritírika 2GCf6,jézsa 

64339:]ózsef 
92307|Judith 

108766,’julia 
LG844 Julián 
90780 Juliska 
60120!jusztina 
24788Jutka 

108014 Kajctán 
13670|Kálmán 
39484Kamil 
93334|Karolin 
94958jKároly 
9131 OKatalin 
39416'Katarina 
27194 Kázmér

Ábel
Ábrahám
Ádám
Adél
Adolár
Adolf
Adorján
Adrián
Adrienné
Agátha
Ágnes
Ágost
Ágoston
Ákos
Aladár
Alajos
Albán
Albert
Albin
Albrecht
Alfonz
Alfréd
Alice
Amália
Ambrus
Andor
András

64576 Bonifác 
92348íBorbá!a 
90841 Boriska 

102202 Böske 
51500,Brigi la 
21804,'Camilla 
8366Carolina 

20070,'Cecilia 
90693;Cézár 
67657|Ciarissa 
90782'Clement. 

10C185jConstant. 
39561 Córa 
21816;Cornélia 
37342 Cristian 

106039jDániel 
91099 Dávid 
8184 Demeter 

12706Demjén 
108079 Dénes 
94936 Dezső 
21897 Domokos 

Donáth 
Dóra 
Dorottya 
Döme

37770
21058
90671

106028
926C0

Angelika 108761
Anna 
Antal 
Anton 
Antónia 
Aranka 
Arisztid 
Ármánd 
Ármin 
Arnold 
Áron 
Árpád 
Arthur 
Arzén 
Attila 
Auguszta 
Aurél 
Aurélia 
Balázs 
Bálint 
Baltazár 
Bandi 
Barbara

64582
102123

46974|Frigyes 
32468jFülöp 
24785.Gábor 

102114,Gábriel 
93328,Gábrielle 
68750,Gáspár 
231löGebhárd 
8190 Gedeon 

15572 Gellert 
27199.Gergely 
92320Gertrud 
94992iGéza 
68C07ÍGida 
90416'Gil bért 
23109|Gizella 
21506 Gottfrid 
13652 Guidó 

102249 Gusztáv 
54718|Gy árfás 
48185 György

6C818 Mariska 41639jRozina 
91348‘Marianne 27198Rózsika 

21811 Rudolf 
13276 Salamon 
C056 Sámson 

Samu 
Sámuel 
Sándor 
Sári 
Sarolta

37760

50629
54784

Kelemen
48190 Keresztcly 10599HM óric

Klára
Klotild

60084 Kolos
22280Györgyike 46937'Konrád

Barnabás 1039301
Bella 
Béla 
Bencze 
Benedek 
Benjámin 
Benő 
Bernát 
Berta 
Bertalan 
Bethold 
Bertran 
Biri 
Blanka 
Bódog 
Bogdán

Dömötör 90651iGyözo 
Eberhard 106062 Gyula 

94983 Gyuri 
67335" • 1 
37798

27198,Konstand 64249jNatália

Edith 
Ede

21942 Ed uard 
39461 Edvin 
51202 Elek 
48154Eleazár 

107247 Elemér 
108404 Eleonóra 
22286 Éliás 
94961 Ella 
67651 Elvira 
37342 Elza 

108103Emánuel 
21501 Emil 
13276EmiIia 
46787 Emma 

7500Emöd 
102270 Endre 
22199 Erasmus 
51327 Erna 
23126Ernesztin 60133 

108781 Ernő 90749

Habakuk
Hajnalka

46919Hedvig 91934
21920
4961

91925
78455
21811

9333!

Heléna 
Henrik 
Hermann 
Hermina 
Hilár 

39489 Hilda 
51328Huberth 
22267 Hugó 
91343 Humbert 

Ibolyka

108983,Kornél 
60113|Kornélia 
21994 Kristóf 
51235Krisztián 

Krisztina

108019
91332
96081

92350 Lajos
László
Laura
Lázár

Ervin

68320 Ida 
102224 Ig n á c  
22969 Ilka 
23127 Illés 
16512llma 
22155llona 

Imre 
Ipoly 

92590 Ince
90833 Erzsébet 102160 
67620 Eszter 
22182 Etel 
46777 Eufrozina 79842

107228
92347
24772Izor

8300 Eugénia 
21073 Éva 
39767 Ezsaias 
21512 Fábián 

108777 Fanni 
21061 Farkas 
90450 Felicia 
67334 Félix
22278 Ferdinánd 132601' 
37766 Ferenc 21835 
46931 Flóra 37787

8541
90698
39582
54710

90797|Lea 
90659 Lehel 
21912Lénár 
27986 Lenke

22195Náthán 
9533ÖNelli 

106051 Neszti 
949671Netti 
91941 Nina 
54370;Norbert 
21819 Oktavius 

102193 Olga 
92339 01ivér

48185 
21897 

105983 
22155 
46931 
60133 

102185 
37770 
51220 

102245 
Sebestyén 102162 
Simon 22969

oma 21512
Stefánia 100486 
Szabolcs 21835 
Szaniszló 106177 
Szalvátor 91550 
Szerafin 68007 

21942 Szeréna 
106152Szidónia 
39489 Szigfried 
24786 Szilárd 
13260Taksony 102154 

102144 Tamás 106194 
90791 Ta szilló 
92600 Tekla 
48190 Teotil 
22280 Teodor 

106162 Tercsi 
27197|Teréz 
34082 Terka 
20198 Tibor 
22267 Tihamér 
21061 Tinka 
39484 Titisz 
94936 Tivadar

46788 
9192( 
94971 
23131 
21649 
8369

Leó 
Leontin 
Leonóra 
Leopold 
Lidia 
Lina

106178 Lipót

Irén 
27187|lrma 
91903 István 

Iván 
21845Ivor

Izabella
Izidor

Izsák
Izsó
akab
anka
ános
enö
oachim

91081
90736

106066
90716
32088
32076
20198
22169
60111
90743
24776

100488

Boldizsár 90779Flórián 48188lJohanna

46936
1U2298
92495
90802
91550

100480

a w o u  iivűvjűi

96073 Olympia 105985|Tóbiás
4639,Orbán --------------

102599 Oszkár 
64247 Olhelló
48151
34082 Ottilia
21525

Livia
Lorenc
Lóránt
Lothar
Lőrinc
Lucia
Lucián
Lumilla
Ludwig
Lujza
Lukács
Lukrécil

102588 Ottokár 
37345 Ödön 
96067 Örzsi 

106073 Pál 
Paula 

21525 Paulina 
95348 Pepi 
96091 
67334

46917 Magda

22193
37345
51327

108035
96087
91310

91947 Magdolna 90416
Malvin
Manfréd
Manó
Marcel
Margit
Mária

96072
23127
21816
4963

105997

Othmár

Ottó

Péter 
Piroska 

108988 Pista 
92340 Pongrác

Rácliel
Rafael
Regina
René
Rezső
Richárd
Róbert
Rókus
Róland
Román
Romeo
Róza

102228 Rozália

102293
64576
54797
24776

102598 Tódor 
90798 Ulrik 
68750 Urban 
78455 Valentin 
90698 Valér 
23126 Valéria 
8184Vazur 

22199 Venczel 
103950 Vendel 
102141 Verona 
46788 Vidor 
21994 Viktor 
16512 Viktória 

100486 Vilma 
41632 Vilmos 
39582 Vince 
21073 Virgil 

102585 Virginia 
27194 Walter 
39767Wilhelmin 21912 
54718 Wladimir 108122 
90658 Wolfram 107227 

106052 Zacharias 27187 
90833 Zádor 4960 
67657 Zoltán 106198 
21058 Zseni 107231 
12705Zsigmond 21819 
8392 Zsófia 108417 

102142Zsuzsánna 8184 
54784 Xavér 13260

8542
13572

107153
107232
90450
21649

108108
90650
22195
51500

108795
48188
21372
51496

108781
54784
91051

108041
67620
90818
21501

180078
90841
8233

32088
46919

108097
108403
21845
13670

108125
54710

A szives megrendeléseket postafordultával kérjük, hogy a kívánt szám időközben el ne 
adassék. — Az eddigi húzásoknál szerencsénk volt már számos nagy nyereményen kívül

600.000 koronát — 1,800.000
400.000 koronát — 400.000

háromszor a jutalmat 

és a legnagyobb főnyereményt

összesen 4 sorsjegyre a,200.000
koronát igen tisztelt vevőinknek kifizetni.

K IS S  K ÁRO LY és TÁRSA
Központi iroda: BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 13.

Fióküzletek: VI., Váczi-körut 5. VII., Erzsébet-körut 22. 
Vili., József-körut 78.

A XV1I1. sorsjáték első osz
tályának h ú z á s a  m á r
------ m ájus hó =
2 3 -á n  és 2 5 -é n .

Hz I. osztályú sorsjegyek á r a i :
Egy nyolezad 1 kor. 50 fill. 
Egy negyed 3 „ — „
Egy fél 6 „ — „
Egy egész 12 „ — „

E z e n  j e l s z ó

Szerencse és áldás

LUKÁCS VILMOS
Hb  Ha G a  s í  -  & K» , v -  n

elégséges arra, hogy szerencsesorsjegyet min
denki ezen jó hírnévnek örvendő bankházból 
vásároljon, hol oly sokan már a z  e l s ő  sze>  
re n c se k isé rle tn é l va gyo n h o z é s  j ó 
léthez ju to tta k .

Válassza tehát biza lo m m a l azon számot 
mely születésnapja vagy nevenapja mellett áll̂  
mert az Fortuna istenasszony kegye folytán a 
kívánt eredményt meghozza Önnek !

Szerencsenaptár.
Január Február |Márcziusl Április Május | Juníus

93649
103957
76431
76438

112698
20540
78370
67113
92457
37056

101148
75599
78799
61025
55728

101118
76581

112646
56746

78780
112593
112663
112633
78500
93647
93546

Julius

67142
51908

112573
60061
48631
48631
56737

108284
92402

112591 
48640 
92453

112562
53348

112592 
103961
94516
78376
67117

111859
78368

101162
112532
78796

112585
112599
111865
65214
65210

93544
93542

111887
78372
48637
53241
78358

112639
55736
48632

112567
78357
65717
94418
78351

103956
101143
94513

112537
24433
67881
76418
65741

112543
111896
101155
93541
93540

A ltisz t ,

101128
92466

111848
78798
92472

112527
67121

101169
112590
112547
112634
111639

37052
62901
67103
92475

112588
78371
67116

112576
112587
92461

112545
75624
20544
65207

93537
93636
78781

112511
78785

111885
103287
78783

101140
55748

101142
92454
51922

112674
67141
24141

101129
41219
41224

112530
111870

108290
101145
90535
93533

Sz-pt,
66202
65201
41213

111898
112556
94407
67106

111878
105208
112584
103996
111867
112568
55710
51915
22091
46894
67095

111872
78789

112581
111900
111893
111845
101152
112576
101138
112555
55923
55922

93531 
93530 

112569 
37058 

112551 
65747 

103954 
78779 

1118-.9 
924G5 
41209 
41207 

101141 
67123 
55718 

111887 
94510 

112560 
67719 
557"D 

112572 
20-12 íj.W 

112566 
65726 
78797 
34432 

111849 
93529

Október
55921
50920
61913
78177

111840
101149
92074
67744

112596
111883
48633
67102

111871
112570
112578

78795
92377
90063

111899
105205
67147

108283
24444
99535

111842
101151
75614

112565
64252
55919
55918

93527
C5225

112564
111897
112552
112586

78789 
67122 
55720 
48644

112528
111868
112536
112559

46896
112580

78776 
111894
67124
78790 

112550
95823

112558
53217

101169
94523
78777 
94402 
78352 
65224 
65222

Nnvemb,
55916
56915

112595
75407

111877
112549
24431
67125

112526
112548
67131
94507
55734

112571
1U691
94502
67879
37057
22081
64251

111880
105210
48318

103997
67368

111889
101127
112577
65914
55913

65221 1
65220 2
3.'057 3
94119 I l 
94410 | 5 
78731 ii
67110 7
94516 8
67118 ! ti 
55712 j 1» 
92463 | n  
7,393 12
91512 13

1118 >4 ! H  
76354 | 15 
67112 j UV 

111873 17
20536 | 18 

1(6.89 ! 19 
92468 ’ 20 
67148 1 21 
48659 í 22 

112583 
41215 

112582 
55729 

111886 
48301 
652 i 9 
65218

31

Deezemóer

20531
111882
105212
112542
111895
24448

111892
112600
67140
64256
22086
67108

112597
112591 
48640 
92453

112562
53348

112592 
103961
94515
78375
55902
65903
55905
55907
55910
55909

Jenli számok kizárólag csak

Lukács Vilmos bankházában
B U D A P E S T ,  V., F ü rd ő -u tcz a  10

vagy alanti czégnöl kaphatók.

Az I. oszt, húzása 19Ü6 május 2 3 .  és 25-én.
A z  I. oszt. s o rs je g y e k  á r a i :

1 ' / <  * / s  * / l

.50 3. ( e . 12.—  k o r .

Nyomaiul! a Magyar Nyomda gyorssajlóján. Turócmentmárton, IUOO.

Eredeti sorsjogyok az összeg előzetes beküldése 
vagy utánvétel m ellett kii'dotnok szót.

l’o s tii befizetési lapok az összogok p o r tó m e n te s -  
clkilldósóre t vevőink rendel közösére á llan ak .

t t O S K Ó C Z I  F E R E N C Z N É  
Könyv- és p a p irk e r^ s k é d é s é -  
ben és L A U  F É R  J A K A B  
v e g y e s k e r ^ s k e d é s é b e n  

T  uróczszentm ártonban.
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