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A lap szellem i részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési é s  előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turóczszentmártonba küldendők.

— Hirdetések legjután<'>sabban, árszabály szerint. — 
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

A felvidéki választások.
A Slov. T^ádenník, mely sehogy sem tud 

belenyugodni a Felvidéken lefolyt választások 
eredményébe, amely iudvalevöleg az összes' 
tót nemzetiségi jelöltek bukásával végződött,' 
arra indította a hazafias szellemben szerkesz
tett Slov. Novinyt, hogy ö is foglalkozzék ezzel j 
a kérdéssel. Érdekes és tanulságos czikkét a 
következőkben adjuk :

„A Slov. Tyád. ez. lap még mindig elméi-! 
kedik az országos választások eredményéről 
és azokról az okokról, melyeknek az a körül
mény tudható be, hogy a Felvidéken az összes 
nemzetiségi jelöltek megbuktak. A „Fordulat 
az országos politikában“ czimü czikkben a tót 
nemzetiségi jelöltek bukását a kormánynak 
tulajdonítja, a kormányt okolja, hogy egyedül 
az volt az oka annak, hogy a tót nemzetiségi 
jelöltek rendre megbuktak. A kérdéses czikk 
második bekezdésében szószerint ez áll: „A 
bukófélben levő szabadelvű part reánk tótokra, 
szerbekre, románokra mérte utolsó csapását. 
Hivatalos és uzsorás ágensei elnyomták a mi 
vidékeinket." Miután a választásokat semmi
féle parlamentáris párt nem intézte, a „bukó
félben levő szabadelvű párt" kifejezés alatt 
tulajdonképen a kormányt kell érteni, mely e 
párt kebeléből származik s amely a választások 
megejtését elrendelte s amely egyszersmind 
politikailag felelős is azoknak keresztülveze- 
téseért.

Az idézett czikk szerint tehát a kormány 
kivatalnokai és annak uzsorás ágensei volná
nak okai a nemzetiségi túlzók sikertelenségé 
nek, ezek vitték volna bukásig a nemzetiségi 
jelölteket. A kérdéses hetilap ugyanabban a 
számában azonban ily czimü czikk is található : 
„Miért buktunk?" s ez a czikk a tót nemzeti
ségi jelöltek bukását egészen más körülmény 
nek tulajdonítja, minta már fent említett czikk. 
A „Miért buktunk?" czikk negyedik pontjában 
szószerint ez áll: „Vereségünk első oka az. 
hogy amely községek ellenünk, vagy csak el
enyészőig csekély mértékben velünk voltak, 
annak oka, hogy a mi intelligensünk ellenünk

indult, vagy semlegesen viselte magát." E 
szerint tehát nem a kormány hivatalos és 
uzsorás ágensei, hanem a nemzetiségi intelli
gensek okozták a nemzetiségi jelöltek bukását.

A szegény hivatalnokoknak gyakran kell 
eltűrniük s elszenvedniük a nemzetiségi sajtó 
szidalmait és gyanúsításait. A nemzetiségi sajtó 
még azt is felrója nekik bűnül, hogy követve 
hazafias meggyőződéseiket, a hazafias jelöl
tekre szavaznak. S ha egy szót merészelnek 
mondani oly czélból, hogy megmagyarázzák 
polgártársaiknak, miszerint a nemzetiségi jelöl-! 
tek törekvései nem hazafiasak s igy tehát; 
semelyik jó hazafi nem szavazhat reájok, akkor 
ezek a hivatalnokok — a nemzetiségi sajtó 
véleménye szerint — oly bűnt követnek el, I 
amelyért megérdemelnék, hogy keresztre fe-i 
szétessenek. Csakhogy az állami és törvény- i 
hatósági tisztviselők vajmi keveset törődnek 
a nemzetiségi sajtó kritikájával, hanem azt 
teszik, amit az ö hazafias meggyőződésük 
parancsol s amit a törvény megenged.

A „Miért buktunk?" czimü czikk a nem
zetiségi jelöltek bukását tulajdonítja továbbá 
annak a késedelemnek, annak a nagy hibának, 
hogy későn bocsátkoztak a választásokba. — 
S ki az oka ennek ? Talán szintén a kormány 
hivatalnokai és ágensei? Talán a nemzetiségi 
férfiak e képzelt késedelmezéseért és hibájáért 
szintén az állami tisztviselők legyenek keresztre 
feszítve ?

S végre a most idézett czikk ötödik sza
kaszában ezt olvassuk : „a választás nem függ 
a hivatalos terrorizmustól, vesztegetéstől s 
itatástól, de főleg intelligenseink magatartásá
tól és az előzetes szervezkedéstől."

Tehát kibújt a szeg a zsákból! A válasz
tásoknál nem a tisztviselők terrorizálása, nem 
a vesztegetés dönt, hauem egyedül az intel- 
ligenczia magatartása. Az állami és törvény- 
hatósági tisztviselők teljes elégtételt kaptak. 
A kérdéses lap a „Fordulat az országos poli
tikában" czimü czikkben szemünkre hányja, 
hogy mint a kormány uzsorás ágensei elnyom
ták a mi vidékeinket s egypár sorral alább 
elismeri, hogy a választás nem függ a tiszt

viselők maguktartásától, de csakis a tót nem
zetiségi intelligenczia viselkedésétől.

Hát miképen vág össze e két kijelentés? 
Vagy tényleg elnyomták a mi vidékeinket a 
tisztviselők s ebben az esetben a tót nemzeti
ségi intelligenczia nem érdemel szemrehányást, 
hogy rosszul viselkedett a választásoknál s 
ennek következtében megbuktak a tót nem
zetiségi kandidátusok. Avagy a választások 
tényleg a tót nemzetiségi intelligenczia maga
tartásától 8 az előzetes szervezkedéstől függ, 
ebben az esetben azonban a kérdéses hetilap 
miért gyanúsítja a tisztviselőket, hogy törvény
telenségek elkövetése által ők buktatták meg 
mindenütt a nemzetiségi jelölteket.

Mi nem akarjuk sokáig kutatni, miképen 
egyezik egymással e két állítás. Amint már 
ismételve megmondottuk, a tót jelöltek buká
sát mi sem okozta más, mint hogy a tót nép 
sehogy sem tud megbarátkozni a nemzetiségi 
agitátorok gondolkodásával és tetteivel, mely 
agitátorok különben a nyelvükön hordozzák a 
hazafiságot, szivükben azonban ki váj ni szeret
nék a tót népet Magyarország politikai egy
ségéből. — Hogy ez tényleg igy van, ezt a 
„Fordulat az országos politikában" ez. czikk 
következő sorai is bizonyítják. A czikk Írója 
ugyanis ezeket mondja tovább: „Ami minket 
illet, mi eddig ki vagyunk közösítve a poli
tikai működésből. Az 1867-ik évi kiegyezés 
nem Magyarország kiegyezése, de csak a 
magyar liberális párté. Mi ezt a kiegyezést 
nem csináltuk, hozzá nem járultunk, nekünk 
az semmi jót sem hozott."

Mi az értelme e szavaknak ? Mi más, mint 
hogy e czikk Írója nem tekinti a tót népet a 
politikailag feloszthatatlan magyar nemzet egyik 
részének, hanem hogy jogot akar neki tulaj
donítani, miszerint a magyar országgyűlés által 
elfogadott törvényeket a tót nép külön szank- 
czionálja. S aztán csodálkozhatik valaki, hogy 
a tót nép idegenkedik a nemzetiségi jelöltek
től, kik közül egy, aki véletlenül meg is lett 
választva, ilyen legfőbb mértékben elitélendő 
tanokat hirdet és terjeszt?

T  A  H  G  Z

Német telepitvénvek Thuróczban.
— A „Felv idéki U iradó“ eredeti tá rczája . —

Ir ta :  Bráz Béla, T uróczvárinegyc levéltárosa.

Utolsó közleményeimben rámutattam azon rond- 
kivllli kedvezményekre, melyekkel királyaink, különösen 
az első és második honalkotó, a beköltözködött vendé
gekkel szemben viseltettek. Az oszmetársitás alapján 
egy nagyon érdekes, de sokak által nem ismert mozza
natot, a thuróczi néiuot telcpitvényok keletkezésének 
történetét mutatom be.

Igaz, hogy homály borítja ezen német telepitvé- 
nyeknok keletkezési idejét, miután semmifélo eredeti 
okmány nem maradt fenn sem tolepitésllknck idejéről, 
sem kiváltságaikról egész Róbert Károly idejéig s igy 
csakis relativo, más okmányokból, melyek ezen német 
telopitvényoknek történeti fejlődésével szoros viszonyban 
vannak, lehet következtetni.

Thuróczincgyo felső járásának déli és délnyugati 
részén, a fenyvesek aljában, úgyszintén Thurócz vára 
megölt lakik ezen német elem, mely sajátos kifejezései
vel magára vonja a kuiató figyelmét. Ezen nép mintegy 
be van ékelvo a szláv elem közé s a természet mosto- 
haságai által arra hivatva, hogy csak a legnagyobb erő
feszítéssel s szorgalmával tarthatja fenn magát, ősi nyel
véhez való tradicziouális ragaszkodása s hazaszeretető

legszebb jellemvonása, miket százados viszontagságokon 
keresztül oly szépen megőrzött.

Honnat jöttek, erre nézve biztos adat nincs.
Vannak hisztorikusok, kik ezen német elemnek 

eredetét a góthoktól származtatják. Mások ismét Szász
országból történt kitelepitésttket 777. évben Nagy Károly 
idojéro viszik vissza. Azonban ezek csak puszta históriai 
vélekedések. Mi töiténeti tény gyanánt elfogadhatjuk, 
hogy ezen németek nem előbb, mint Róbert Károly ide
jében özönlöttek, illetve telepíttettek lo Thuróczban, mit 
abból kövctkeztothctltnk, mivel a német liospes beván
dorlása mind Körmöcz városába, mind a más elhagyatott 
s lakatlan helyekre, hegyes-völgyes, erdős vidékokre 

j Csehországból s más tartományokból csak a XIV. szá- 
! zadban történt. Ezen időlájra esnek tehát a mogyebeli 
német telopitések, melyek a hegyek alján Vriczkótól 

J kezdve a barsinegyei Velkópolo (Ilochwics) városáig 
j mintegy folytatólagos összefüggésben létesittettek s né- 
! pesittottek be. Királyaink az általuk birt erdőterületekre 
i liospes ncv alatt idegeneket telepitettok. Később a ki- 
| rályok donáczióba is adtak ily erdőterületeket és pedig 
| magyar származású vitézeknek, illetve neineseknok, kik 
I az adományozott rengeteg erdöíorUlotekot nőm tudván 
hasznosítani, ők is, de csakis az uralkodó engedőimével, 
vendégeket telopitettok azokra, kik (liospes) királyi pe- 

! ezéreknek, caniferi regii novoztottok.
Béla király 12G3. évben a Cscpcsényi Vladár család 

i őseinek rengoteg erdőséget adományozott Thuróczban,

moly az adománylevélben „Terra Mu!hna“-nak nevez
tetik. Az adománylevélben jelzett határok alapján ezen 
possessio azon nagy földterületet foglalta magában, mely 
a jelenlegi csepcséni határoktól egész Jánoshegyig (Berg) 
terjedt, a z  adományozás idejétől 100 év lefolyása alatt 
keletkeztek ezen területeken az úgynevezett Chamarna 
rétjén Szklenó, Alsó- és Felső Turcz (Turcsek; és Felső* 
stubnya, sőt a Thuróc folyó is a muthnai földön eredt.

Feltehetjük teln hogy a német elem által jolenleg 
lakott térülőtökét IV. Béla telepítési idejében rengeteg 
erdőség borította, mely a muthnai nomesek által 1263. 
év után alapított muthnai villától egész a jánoshegyi 
(Berg) templomig terjedt.

Tétetik ugyan említés a Chornakw-muthnai birtok 
hatáilólevelében 1263. évről, mely szorint a birtok a nyu
gati oldalán a Chamarna rétig terjei s hogy itt laktak 
a chamarnai nemesek. De erre nézve további adat nincs 
egész Szklenó község keletkezéséig.

A Bars- és Thuróczvármegyoi némotok beköltöz- 
ködését némely histórikusok IV. Béla király idejére 
teszik s hogy édes testvérei a szopcsségi szászoknak. 
Ezen leltevést támogatni látszik azon körülmény, mely 
szorint a nyitrainogyei Németprónát a király 1267-ben 
a thuróczi convontnek adományozta. Továbbá, hogy a 
szomszédos vármegyékben szintén voltak német hospes 
telepitvényesek. így a beszterczebányai némotek, vala
mint ° korponai német vondégek is IV. Bélától rend- 

i kívüli kedvezményeket kaptak a magyar nemesség



F e l v i d é k i  H í r a d ó

A történeti igazság'.
Ez alatt a czim alatt lapunk előző számában rofiek

egy

táltunk a N. N. azon czikkére, ainolvlyel elvitatni törek
szik azt a tényt, hogy Francisci János nemrég elhunyt 
tót korifeust egy magyar kálvinista pap mentette meg 
az akasztófától.

Lapunk több olvasójának kérelmére alább egész 
terjedelmében közöljük ezt a czikkct, amelyet elolvasva, 
bizonyára nekltnk tog igazat adni minden elfogulatlanul 
ítélő olvasó.

A czikk maga a következő:
franciad elitéltetése 1848-ban. Három hét óta már 

3 —4-szer volt alkalmunk olvasni tót kiadványokban, 
hogy 18-18. november havában a staláriális magyar 
bíróság által Pelsöczön halálra Ítélt Daxner 51. István, 
Francisci János és Bakuliny Mihálynak a megmoníöje 

ö előttük ismeretlen magyar kálvinista pap vala. 
Például ezt olvastuk: „Már másnapra felakasztani 

kellett volna őket; a proczesszus rövid v o lt . ..  Elkészül
tek a halálra; ekkoi jött egy nemes, elötto (Francisci 
előtt) ismeretlen magyar kálvinista pap s fölhívta őt. 
hogy írja meg a védelmét s adja át neki; Francisci ezt 
megtette s a pap annyira pártfogásába vette az idegen, 
ismeretlen embert, hogy a halálbüntetés börtönre volt 
enyhítve. 4 mi Francisciuk élte fogytáig hálával emlegette 
a nemes pap nemes tettét, ám mint ezelőtt som, azután 
sem találkozott soha a maga megmentőjévol."

Avagy más helyen még rosszabbat:
.. voltak... Pelsöczön halálraítéltek. El is ké

szültek a halálra. De. különös isteni rendelés folytán ] irj; 
eljött hozzájuk egy ismeretlen n agyar pap s ez felhívta 
őket, hogy írják meg a védelmüket s adják át neki 
Francisci megírta s a pap annyira pártfogásába ve*tc ői 
hogy a halálbüntetést három évi börtönre szállították le 
nekik, mely börtönből azután a scliwcchati csata után 
kiszabadultak."

Ez igy nem igaz cs a történeti tény meg van 
fosztva a maga valódi értelmétől — bizonyos romantika 
kedvéért.

A pelsőczi kálvinista plébánosnak, Szcntpétery 
Samunak volt szerepe e drámában, de a megmentő nem 
ö volt.

Daxner 51. István önéletrajza mégis csak ismere
tes (Slov. Poklád) , 18'ö9. évf. 129. old.) s ott a pelsőczi 
statáriumról, mely a nemzetiségük védelmére, csakis tör
vényes utón kelt ideális tótok lölött hazaárulás vadja 
miatt ítélkezett, ez olvasható :

„Az utolsó, inkább két párt disputájához, mintsem 
vizsgálathoz hasonló kihallgatás után nyilvánvalóvá lett 
a három löfogolynak, hogy életük elvesztéséről van szó.
Az udvaron látlak készíteni oszlopokat, melyeken lllgg- 
niök kellett. Kértek tehát biráikat, hogyha meg kell 
halniuk, ne akasztassanak töl, hanem lövessenek agyon, 
hogy ilju életük villanással s dörgéssel fejeztessék be. 
Lelki állapotukat jellemzi e pillanatokban Francisci által 
költött s Daxner altul toldalékkal pótolt dal: „lloj truja 
sokoli stb."

„A halálos i t l .e t  m eg volt hozva; de ebben az 
órában m egjelent az isteni gondviselés keze, kirí hozv; 
az elvesztett Lohw collati csatáról. A bíráknak n

bátorságuk a maguk felelősségére végrehajtani ítéletüket 
s a dolgot Szentivánvi Károly moghizott komiszáriusnak 
terjesztették elő. Szentiványi közbelépésével megváltozott 
a halálos Ítélet. .."

Itt mindenki előtt érthető, hogy a pelsőczi stntáriális 
bíráknak nem volt bátorságuk végrehajtani a saját Íté
letüket a schwochati csata után — Jelaéié győzelme s 
a magyarok veresége után.

Amit Daxner ily vázlatosan elmondott, tárgyalja 
Botto Gyula „Francisci János 1848. évben" czimü czikk- 
ben. (Megjelenik egynéhány nap múlva a Slovenskó 
Pohlady 3. számában.) A sckweokati csata okt. 30-án 
történt. „Az odavezónyelt gömöri gárdisták s honvédek 
széjjelkergetésük után november 3-án már Pelsöczön 
voltak s Idilli hozták, hogy Bécs föl van montvo, Jelacic 
és W'indischgriitz Pest leié nyomul és Jelacic hogy szörnyű 
bosszút áll, ha a gömöri tót férfiakkal méltatlanul bán
nak el." Meghozni csak meghozták a pelsőczi staláriális 
bírák, ugylálszik, liogy november 4-én, a halálos Ítéle
tet, de az ítéletet a maguk felelősségére végro is haj
tani már nem volt bátorságuk „és az ügyet a megbízott 
forradalmi komiszáriusnak, Szontiványi Károlynak ter
jesztették elő.

leszállítja az agyvelő finomabb működési képességét, 
nagyobb mennyiségben pedig mérgező hatása nyilvánvaló. 
Már az egyszeri alkoholmérgozés, az ittasság is meg. 
fosztja az egyént hosszabb-rövidebb ideig öntudatától, 
ítélő és tájékozó képességétől, őszétől; a szeszes italok
kal való állandó visszaélés pedig megbénítja, inegfojija 
az idegsejteket, az okos embert butává, a becsületest 

^becstelenné teszi, előidézi az idegeknek, az agynak, a 
léleknek és elmének súlyos, legnagyobbrészt gyógyít- 
hatlan betegségeit.

És még oz sem tetőzte bo pusztításainak borzasztó 
sorozatát: megtámadja a szorvozot legfontosabb sejtjeit 
a esirsejtokot s az utódok egész serege ebben |0]j 
nyomorúságának forrását. Es éppen az utódokra kilnjtott 
ezen elkorcsositó hatása teszi az alkoholt az emberiség 
legborzasztóbb ellenségévé, mert itt már nem az egyén 
bánom az egész faj állandó, biztos romlásáról és el
fajulásáról van szó.

Do hadd beszéljenek a fenyők, a számok. A fel- 
nőtt férfiaknak több mint tizedrószét a küzvetlon alkohol 
okozta betegségek pusztítják el. E mellett tanúskodnak 

kórházak és boneztormek statisztikái s az orvosi 
gyakorlat tapasztalatai. E tekintetben a vorsenyt az

A megyei ügyész, Sziklay Ede, vádló a pelsőczi | alkoholizmussal csak egyetlen betegség veheti fe l:

sérei. . elieuére. Azon kérdésre 
a tburoutiiiegyei németek, tekintve 
kiejtést, az a szepesség. ajkra v. . 
hogy a bzepességnek azon részéről

hogy honnan jöttek 
nyelvüket, illetve a 

Feltehetjük tehát, 
jöttek, mely nyol-

ögtönitélö bíróság előtt, a maga emlékirataiban főije- 
jyeztc, hogy Daxner Istvánt egy Jankó András befolyá
sos ügyvéd vette pártfogásába. A staláriális bírákat, kik 
közül kettőn, Szontágh Pál és Gyula rokona volt, hat
hatósan figyelmeztette, hogy el ne hamarkodjanak. „A 
scliwcchati vereség következtében megijesztett bírák — 

Botto — örültek, hogy elhalaszthatták a végrehajtást, 
A halálos it Jet meghozatala után éjnek idején kiküldték 
tehát a pelsőczi kálvinista papot, Szentpótery Sámuelt 
Sajógömöribe Szentiváii) ilioz, miszerint a 24 óra alatt 
végro nem hajtott, tehát a statáriális szabályok szerint 
amúgy is érvénytelen Ítéletet semmisítse meg . . .  Szenti
ványi egy a bíróságra szóló Írást adott Szeutpétorynek, 
hogy az eljárást a rendes útra terelje.

Daxner, Francisci és Bakuliny igy leltok megmentve 
az akasztófától. A rendes bíróság mindjárt ott, november 
7-én inéit ki az első kettőnek egyenkint 2 évi és 3G0 
napi, Bakulinynak 2 évi, hetente két napi böjttel szigo- 
ritotl börtönt.

A dolog világos, hogy a Pelsöczön slatáriáiisan elitéit 
lótok niogiuentöje volt az, aki megnyerte a scliwcchati 
csatát — Jelacic borvát bán. A pelsőczi statáriumról 
Jelacic aligha értesült ofy hamar, do a fogva tartott 
Kral János, akinek a fölszabadítását már a liptószent- 
uiiklósi tóiok peticziója is kérelmezto 1848. évi május 
lU-én, a schwechati csata után a bán ezt irta Pestre 
a minisztériumnak: „G0.U00 férfi elén menetben vagyok 
Pest leié. Becsületszavam lekötése mellett jelentem a 
magas minisztériumnak, hogyha Král János, a fiatal költG 
es tót nemzeti férfiú el lesz veszítve, minden magyart, 
aki menetelés közben a kezembe kerül, a legközelebbi 
lan felakasztatni fogok. Jelacic bán."

Felfogható, midőn a .'Schwechat felől menekült 
magyar gárdisták elmondták Pelsöczön, hogy Jelaéié 
szörnyű bosszút áll a gömöri tót férfiakért.

Daxner, Francisci és Bakuliny sorsát akkor is, 
v„lt | midőn börtönre lellek itolvo, a csatamezen lefolyt ose- 

meiiyek döntötték el. Deczember havában Sebük tábor
nok Kassánál megverte a magyarokat. Pelsöcz uoin 
messze esik Kassától, azért deczember 15-én a tót fog
lyokat Pelsöczröl Pestre vittek át, ahol megint, midőn 
\\ i n di se lignit z vonult be a városba, kiszabadultak,

vüknek grammatikai es kiojtesi azonosságával logjobbau 
egvczik s ilyen leginkább a meczcnzélFi dialektus.

Miután a beköltözködölt szász nép a bányászától 
kultivalta, mint bányászok jöttek be, de egy részük 
vagy lelesleges volt, vagy inkább a szabad természet
ben keresett megélhetési módot a veszélyes bányászat 
helyett. II)en loglalkozasuk volt az erdöirlás, illetve szén- 
egeics, g) arak báni foglalkozás. így keletkeztek a Lchoták, 
llajok, illetve irtván) ok s vegre a népesség szaporodá
sával a községek. Midőn a német telepítések megyénk
ben megkezdődtek, előbb advocatiák és judieatusok vol
tak. Ennek eltelnie az, hogy azon egyének, kik az el
hagyatott vidékekre telepíttettek, advocatusoknak (össze 
hívott) neveztettek, a telepítvén) maga pedig advocatiának. 
Az összehívók a telepitvenyesoknok lakóhelyet s művelés 
ala való tőidet adlak s az advocatusoktól beszedték 
lüldberletet. Jutalmul pedig ezen lelepitvényesek örök' 
södesi czimeu bírói jogot „muuus perpetuum judicum 
nyertek. Innét az elnevezés németül bchullcisz, deákui 
Öculletus, tótul Soltész. Ezen bcultelusok átíratás — 
inseriptio — utján kuriahs jogokat is nyertek, mely 
sculteuauak neveztetett. Ilyen volt a Jtegistrum szerint 
öculietia Bella s Advocatia Vilié Május (5Iossócz).

(f olyt, kov.)

Kongresszus az alkoholizmus ellen.
F. évi szeptember havában Budapesten fog megtar

tatni a nemzetközi alkoholizmus elleni X. kongresszus.
E kongresszus czélja, hogy a tudomány erejűvel, 

a íülvilágositás és szervezés fegyvereivel síkra szálljon 
az emberiség legalatiomosabb ellensége, az alkohol ellen 
Az alkohol nem az ellenség, do a jóbarát képében 
jelenik meg, bohizelgi magát kellőméivel s észre sem 
vesszük, miként válik az élvezet szokássá, a szokás 
szenvedéllyé s e szenvedély miként sodorja szerencsétlen 
á.dozatát betegségbe, nyomorba, bűnbe, halálba.

A szeszes italok a szervezet legfontosabb alkat
részeit támadják meg, miáltal a szervek életműködése 
csökken s a legkülönbözőbb súlyos betegségek keletkez
nek. A légutak és a tápcsatorna állandó hurutja, a máj
nak, a veséknek végzetes idült gyulladása, a szivizomzat 
tultengése és elfajulása, a vél erek megkeméuyedése s 
e betegségek oly gyakran kísérő tünetek, mint vizi- 
betegséget gutaülés, köszvény stb. mind az állandó 
alkoholmérgezésnek gyakori következményei.

De még borzasztóbb a pusztítás, melyet az alkohol 
az idegrendszerben idéz elő, Kisebb mennyiségben is

tuberkulózis. S az emberiség o két öldöklő csapása 
közölt szoros összefüggés is bizonyult be, mert az alko
hollal mérgezett szervezet jóval csekélyebb ollentállást 
képes kifejteni a tüdővész és egyéb fertőző betegségek 
csiráival szemben.

Az elmebetegeknek több mint harmincz százaléka 
saját, vagy elődjeinek alkoholmérgezésébon találja beteg
ségének okát. A hülyék és elmegyengék, a nyavalya
törések, a vízfejűek, törpék pedig túlnyomó nagy szám
ban alkoholista szülőktől származnak. De az utódok el- 
korcsosulása nemcsak ebben nyilvánul, hanoin főleg 
abban is, hogy szervezetük elgyongült, som testi, sem 
szellemi ellentállásra nem képes. .Sőt mint legújabban 
kiderült, az anyák szoptatási képessegének elvesztése is 
legnagyobbrészt a szülők alkoholmérgezésének képezi 
egyik gyászos következményét.

Az igazságszolgáltatás még más elrettentő képét 
mutatja az alkoholnak. A bűntényeknek átlag vévo 42 
százalékában kimutatható az alkohol végzetes szereplése, 
amint a szerencsétlen házasélot, az elválások, az ön
gyilkosságok egyrésze is az alkohol rovására Írandó.

Az angol és az amerikai életbiztosítások statiszti
kája pedig világosan és inegczáfolhatlanul bebizonyította, 
hogy az alkoholélvezet az élettartamot megrövidíti.

51iudez mily rettenetes perspektíváját nyújtja a 
jelen és jövő nyomorúságának, az egyén és társadalom 
pusztulásának s a faj fokozódó elkorcsosulásának.

Mi a teendőnk tehát, hogy útját állhassuk ezen 
romlásnak ?

51indonekelőtt lel kell világosítanunk a népet, 
hogy ledönthessük azon olterjodt tévhitet, mely ezen 
emberirtó mérget a legjelesebb és leghasznosabb tulaj
donságokkal ruházza fel. Tisztába kell jönnünk az alko
hol élettani hatásával és azt a néppel megismertetnünk, 
valamint ki kell oktatni a népet az alkohol mérgezés 
káros következményeiről. El kell fojtanunk o vészt épp 
a legfontosabb forrásában : a társadalom minden osztályá
ban elharapódzott ivasi szokásokban. Ezen szokások 
tartják fönn és terjesztik leghatásosabban az alkoüzinusi 
s csábítják az embereket már zsenge ifjúságukban a rossz 
példa utánzására. Meg kell győzni embertársainkat az 
alkohol nélküli társasélet lehetőségéről és előnyeiről. 
Reá kell mutatnunk azon végzeiteljes módra, amelylyel 
az egyes államok kormányai, de különösei! az alkohol
töke és az alkoholfogyasztásban anyagilag érdekellek, 
a szeszesitalok fogyasztását elősegítik.

Mindezen kérdések tárgyalását czélozza az alkoho
lizmus elleni nemzetközi kongresszus. E kongresszusra 
összegyűlnek a müveit világ minden tájáról a tudomány
nak s e társadalmi küzdelemnek legkiválóbb képviselői, 
hogy ország-világ szeme előtt föltárják az alkoholizmus 
tényeit, veszedelmeit s megvitassák az alkoholkérdés 
több tételeit s utat és irányt szabjanak o veszedelem 
elleni küzdelem számára. Így tárgyalni fogják az alko
holnak befolyását az emberi szervezet ollentálló képes
ségére, a test munkaképességére, valamint az alkohol
nak viszonyát a nemi élethez és az átörökléshoz. 
Rend kívül érdekesnek Ígérkezik az alkohol lápórtékéröl 
tervbe vett eszmecsere, valamint a különösen hazánk 
gazdasági viszonyait érdeklő műbőr kérdésének egész
ségügyi jelentősége. Nőm kisebb érdeklődéssel tokint- 
heiünk az alkohol hatásának büntetőjogi megítélése elé, 
molyuek úgy tisztán jogi, mint elmeorvosi megvilágusitása 
a kongresszusnak munkarendjébe felvétetett.

De legfontosabb és legjelentöségtoyesebb a 
kongresszus szucziálpolitikai részo. Az alkoholnak
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hátráltató befolyása a munkásság kulturális fejlődést), 
az alkoholfogyasztásban érdekelt töke fölhasználásának 
uj iránya, mint az alkoholnak ipari fölhasználása stb 
valamint ennek alapján az italmérés reformja és az 
iskolának bolt-vonása az alkoholizmus elleni küzdelembe, 
oly fontos és életbevágó társadalmi kérdésok, hogy azok 
tárgyalása és megvitatása előreláthatólag nemcsak az 
állampolgárok szélos körének, hanoin az államhatalom
nak érdeklődését is fel fogja költeni.

Végül a kongresszus rá fog mutatni az alkoholiz
mus elleni küzdelem szervezésének szükségességére és 
bírálat és megítélés tárgyává fogja tenni az egy czél 
felé lürokodü, de két utón — a mértékletesség vagy a 
teljes tartózkodás utján — haladó küzdelem irányát, 
eredményét és jövőjét.

11a a küzdőfelok között a küzdelem eszközei 
tekintetében vannak is ellentétek, abban az egyben úgy 
a mértékletesek, mint az abstinensok egyetértenek, hogy 
czéljukat csak úgy fogják elérni, lia mindenkinek 
érdeklődését és figyelmét az alkoholkérdés iránt fel 
tudják kelteni.

h í r e i n k .

— Személyi hir. Ifj. Justh György, Turóczvár- 
megyo főispánja, több napi tartózkodásra a fővárosba 
utazott, ahonnan tegnap székhelyére vissza érkozott.

— Szlnlelöadás Znlóváraljáo. A znióváraljai 
állami tanítóképző intézetben a mull év folyamán ki
ütött tűzvész alkalmával elpusztult az ifjúsági színpad is. 
Nagy veszteség volt ez nemcsak az intézeti növendé
kekre, de a zniói intelligencziára is, mert sok kellemes, 
élvezetes és tanulságos szórakozástól fosztotta meg őket. 
E felette nagy és jelentős hiány azonban most már pó
tolva van. Somogyi Géza igazgató és Pdrvy Endre tanár 
buzgólkodásáuak köszönhető, hogy az eddiginél jóval 
nagyobb, szebb és csinosabb színpad áll immár készen 
az intézet zenetermében, mely annyival is inkább érde
kes és értékes alkotás, mivel minden darabkája otthon 
— az intézeti ifjúság munkájával — készült. Különösen

deczember 8-áig, í.őcso dcczembor 9-től 31-ig, Igló 
január 1-től 28-ig és Lőcsén január 29-töl február 28-ig, 
Liptószentmiklós és Rózsahegy mározius 1-től virág- 
vasárnnpig. Minthogy pedig nálunk a tanuló ifjúság 
számottevő tényező, elmondhatjuk, hogy a színi idény 
reánk nézve a legrosszabbul van megállapítva, mert a 
tanítási év vége felé minden perezro szükség van.

— Halálozás. A múlt héten szerdán délután 
tomotték el Turóczszontmárlouban Cmjda György 
szerkesztőnek 24 éves fiatal, szép leányát, Olgát. A szerény 
és kedves leánynak gyászos elhunyta minden körben 
élénk részvétet keltett. Ravatalát koszorúkkal borították. 
Tometéso nagy részvét mollott ment végbe.

Menetrendváltozások. Úgy a magyar kir. 
államvasutak, mint a kassa-odorborgi vasút vonatainak 
menetrendjében holnaptól kezdve változások történtek. 
Ezekre felhívjuk olvasóink figyelmét. A menetrendeknek 
minkot érdeklő részét lapunk más helyén közöljük.

Az ex-lex és a vadászjegy. Sokan nincsenek 
tisztában azzal, hogy ex-lexben szabad-e jegy nélkül 
vadászni, vagy sem. A közigazgatási bíróság most egy 
elvi jelentőségű határozatot hozott, mely szerint ex-lexben 
vadászjegy nélkül vadászni nem szabad, mivel ez jövo- 
déki kihágást képez, ha mindjárt ex-lexben történik is.

— Áthelyezés. Foldmann Jakab, a turóczszent- 
márfoni állomáson alkalmazva volt m. kir. állam vasúti 
hivatalnok, hasonló minőségbon lluttkára áthelyeztetett. 
Helyébe Zólyomból Turóczszentmártonbapedig áthelyezték 
Tóth Istvánt.

— A zsolnai választás. Zsolnáról Írják, hogy ott 
azt hiresztolik, hogy Osztroluczky Géza főispán a Rudnay 
István mandátumának megsoiumisitéso következtében a 
főispáni állásról való lomondását beadta és szabadelvű 
programmal a zsolnai kerületben képviselőjelöllkép lép 
fői. Trencsénmegye szabadolvü köreiben mitsem tudnak 
a főispán ezen elhatározásáról.

— Osodasuszter. Gyakran lehetett eddig hallani, 
hogy hazánk északkeleti részében, nevezetesen Berog- 
és Márainarosvármegyékbon időről-időre feltűnt egy-egy 
csodarabbi, do csodasuszterröl még nem szól eddig a 
krónika. Tudjuk azt is, hogy a csodarabbikat Galiczia 
termi, az újdonsült csodasuszter valahol Császláv vidékén 
látta meg először a napvilágot és Kürmöczbánya város 
nevezetességeit akarja gyarapítani azzal, hogy o várost

két növendéket illeti a dicséret olsö sorban, Pokorny I választotta csodatetteinek színhelyéül. E csodasusztor 
Gizit, ki a festés nehéz munkáját es Jm om zky  Dénesi, csakúgy szájhagyomány utján közhírré telte ugyanis 

, . . .  i : J  mindenkmok, akit illet, hogy ő oly elektromos lábbelit
k, a szerkezetet és az Összeállítást végezte, E csinos kis L hogy’aki n4,a ln ogrondüli és majd viseli, az
színpad megnyitási napjául az ifjúság önképzőköre május minden néven nevezendő és nevezhototlen nyavalyából, 
hó 6-át választotta ki, mikor is este 6 órakor táuczczal j betegségből föltétlenül kigyógyul. A lábbeli készítése az 
egybekötött ünnepélyt rendez. Az estély műsora a kü-jö titka, miben a szellemek segítenek neki, ezért a meg- 
vetkező: Moyzes Miklós: Félnapkor; előadja az intézeti rciulolt lábbelit csakis a szellomjárás idején,éjjel 1 1 - 1 2  
. , , • . ír. , . , , , , i -  óra közt szabad és lehet neki készítenie. Es a tudatlan
énekkar; A régi könyv, irta V árni, Aulai; szavasa , „6 a nljsaüku5 J a k b a n  hivő egyének lépte is mennek, 
Szinrokovszky CzyrilL int. növ., Ellenez óra, Erkeltől; mjnt ezl a tübbi közt a kövotkező eset is bizonyítja, 
előadja az intézeti énekkar. Megjött a papa, ogyfelvo- j  Foszknjzer Gáspár jánoshegyi tiatalembor, aki mint 
násos vígjáték, irta Erdélyi Zoltán. Szereplők: A papa: | kincstári munkás gyógyithatian betegsége miatt végkie- 
tíehó Agostou iul. nüv., l'a li: l ’árvy Endrei Kózsikz : légités mellett elbocsátlatott, megrendelt a csodás uszternél
,, m i ,. ...... i„„«„zJogy pár csizmát, melynek és a csodatevő hatásának
,Moyzes 11. kiesne. külön meghívok helyett a rendozdáég árAt 86 koronában álla,,kotlák meg kölcsönösen,
ez utón hívja meg a szives érdeklődőkét. A láljbcli átvélelekor llzotctt a megrendeld 20 koronát,

—• Eljegyzés. Misik István a kassa-oderbergi vasul I a ] i; koronát köteles volt egy hét múlva megfizetni, 
hivatalnoka husvótvasárnapján jegyezte el Kvanduk Irén Üe két hét múlva som fizetett, mert a csizma viselésének 
ruitk-ii állami óvónőt ' nem volt bizony a várt és Ígért csodatevő hatása. A

-  Oellulosegyár Zsolnán. Amint már jeleztük, | « ° da?uszler azzal fenyegető a konok adóst, hogy ha 
Zsolnán a collulosogyár felállítására az előmunkálatok, 
megindullak és úgy tervezik a dolgok intézését, hogy

porosz határ átlépését, ha egy Németországbau enge
délyezett hajólársaság tengerentúli kikőtőbo szóló szál
lítási jegyévol és a behajózási kikötőig szóló vasúti 
menetjeggyel vannak ellátva. Ezenkívül annyi készpénz 
birtokában kell lenniük, hogy a tongertuli partra szállásuk 
bármely okból, ha megtagadtatok, a hazájukba való 
visszaszállításuk biztosítva legyeu. Ezen összeg egészséges, 
testi fogyatkozással nem biró 10 éven felüli egyéneknél 
400 márkában (480 korona), 10 éven aluliaknál 100 
márkában (120 korona) van megállapítva. Minden kiván
dorlót Myslovitz es Ratibor városokban lajstromozási el
járás alá vesznok.

Magyar fiák a katonaiskolákban. A  hivatalos 
lap közli, hogy a hadsereg katonai akadémiáiban és 
reáliskoláiban a jövő 1905— 1906. iskolai év kezdetén 
magyar honos ifjak részére összesen 154 hely üresedik 
meg és ezek a Kőszegen és Kismártonban levő katonai 
alreáliskolák I., Ili. és IV. évfolyamaiban, a máhrisch- 
woisskircheni íöreáliskola II. és III. évfolyamaiban; a 
bécsújhelyi Torézia katonai akadémia és a mödlingi 
katonai műszaki akadémia I-ső évfolyamában lesznek 
boiöltondők. E 154 helyből esik : 47 boly a bécsújhelyi 
Terézia katonai akadémia és a mödlingi katonai műszaki 
akadémia I. évfolyamára, 107 hely pedig a katonai 
alreáliskolákra, valamint igen csekély számban a máhrisch- 
weisskirchoni katonai főroáliskolára. A katonai akadémiák
ban betöltendő 47 hely közül: 21 kincstári h ely; 21 
magyar állami alapítványi hely; 5 részben fizetéses és 
fólfizetéses, részben podig magánalápitványi hely. A 
katonai reáliskolákban betöltendő 107 hely közül 56 
kincstári hely, 35 magyar állami alapítványi hely, 35 
részben fizetéses és félfizotéses, részben pedig magán- 
alapitványi hely. Lesz továbbá a fiumei haditengerészeti 
akadémiában a következő 1905/6-ik tanév kezdetén 
néhány egészen vagy féldijmentes magyar alapítványi, 
illetőleg magánalapitványi hely is. A magyar alapítványi 
helyek elnyerését ezélzó kérvényeknek legkésőbb folyó 
évi május 15-ig a magyar királyi honvédolmi minisztérium
hoz kell beérkezniük; a magánalapitványi helyek el
nyerését ezélzó folyamodványok azonban legkésőbb ez 
évi április 30-ig nyújtandók be. És végül a katonatiszti 
árvafiuk hirtenbergi novolöintézetébon a jövő 1905—6-ik 
tanév kezdetén (szeptember 1-ón) kizárólag magyar 
honosságú tisztek gyermekei számára három magán- 
alapítványi hely fog megüresedni.

— Slketnémák felvétele. A siketnémák körmöcz- 
bányai intézetébe a jövö tanév elején 12 uj növendéket 
vesznek fői. A jelentkezők 7 évnél idősebbek, de a 
10 évet meg nem haladottak legyenek. A felvételért 
már most lehet folyamodni és a felvidéki vármegyékben 
lakó gyennekok előnyben részesülnek.

— Kiss szerencséje nagy 1 A magy. kir. osztály
sorsjáték keddi befejező húzásán a 600,000 koronás ju
talmat és az 5000 koronás főnyereményt a 82621. számú 
*/4-bon eladott sorsjogygyel ismét a h rneves Kiss Károly 
és Társa bankháza Budapest, VII., Erzsébet-kürut 19. 
szerencsés y o v ö í nyerték, hol immár harmadszor nyerték 
meg a 600,000 koronás jutalom-nyoreményt.

gyár működését jövő év elején megkezdhesse. Az alap
tőke jegyzése kielégítő eredménnyel folyik és alig van 
kétség arra nézve, hogy ez nagyobb nehézséget okozna, 
sőt túljegyzésre is van kilátás. Ez annyival inkább kívá
natos is lonno, hogy azok az elemek, amelyek a gyár 
hazafias irányzatút kétségessé tehetnék, visszalépésre 
legyenek bírhatok, ami az egész vállalat jövőjére nézve 
előnyös kihatással lenne. Az alakuló ülés külöubeu nuyus 
6-áu fog megtartatni.

— Bucsuestóly. Schrödlein József kassa-oderbergi 
vasúti felügyelő nyugalmaztatása folytán Ruttkáról el
távozik. Eoből az alkalomból a ltuttkai Társaskör, mely
nek a távozó felügyelő egyik alapitója volt, tegnap este 
bucsuestélyt rendezett, amelyről még megemlékezünk.

— A felvidéki színészet. Farkas Ferencz dr. 
színigazgatóval o hó folyamán kötötték meg a szerződést 
az észak magy arorszagi szinikerülotro nézve. Alkalmunk 
volt bolotekinieni a Farkas dr. ujonan szervezett társu
latának uevsorába, amely rejthet ugyan magában tehet
ségeket, jó színészeket is, de ismert neveket nem 
találtunk közöltük. Bedig elérkezettnek látjuk az időt 
arra, hogy a lelvideki magyarság is részesüljön valahára 
műélvezetben is es ne csak hazafias kötelességére 
apelláljanak a színészet támogatását illetőleg. Különben 
Farkas dr. igazgatótól függ, hogy jóhirnevét megállapítsa. 
A szerződés barom évre köttetett meg. A színi idény 
pedig a következő sorrendben állapíttatott meg. Az elő 
adásokat f. hó 23-án Sclmeczbáuyán kezdették meg 
es ott marad május hó 23-ig, Turóczszentmártonban 
juuius hó 10-ig, Zsolna julius hó 10-ig, Zólyomszliács 
augusztus hó 10-ig, a hó végéig szüneto van, Krompach 
szeptember 1-töl ló  ig, Özeposváralja •szoptombor 30-ig, 
Késmárk november 10-ig, Iglóu november 11-tői

I nem fizet mindjárt, a meglevő bajához még több bajt 
zudit reá. Az ifjú fizetőit. Szülői azonban adott tanács 
folytán elmentek a csodasuszterhez és visszakövetelték 
a pénzt azzal, .hogy elleneseiben panaszt tesznek a 
kapitányságnál. És a csodasuszter fizetett, mint a köles.

Fontos újítások a kassa-oderbergi vasútnál. 
Május elsejével fontos újításokat léptet életbe a kassa- 
oderbergi vasút igazgatósága. Eddig a gyorsvonatoknak 
csak 1. és II. osztályú kocsijai voltak, május elsejétől 
UI, osztályú kocsikat is csatolnak a gyorsvonatokhoz. 
Egyelőre csak 100 kilométernyi vonalon vétetnek haszná
latba a 111. osztályú kocsik, ha azonban beválik az 
újítás, az egész vonalra kiterjesztik. Ez az újítás a 
Tátra-vidékro nézvo nagy fontossággal bir, amennyiben 
a szegényebb utazóközönség érdekeit tartja szem előtt. 
Turisztikai szempontból fontosnak tartjuk azt a körül
ményt. hogy a Kassáról és Eperjesről kiadott mérsékelt 
turista-jegyek a 111 ad osztályban a gyors- és személy
vonat i menetárak közötti különbözet ráfizetése mellett 
használhatók. Május olsejévol a gyorsvonatok menetidejét 
annyira gyorsítják, hogy pl. az Oderbergböl Kassán át 
Budapestre közlokodö gyorsvonat csak 1 órával később 
érkezik Budapestro, mint a Zsolnán vagy Ruttkán át 
közlokodö gyorsvonat.

— A kivándorlás megnehezítése. A kivándorlásra 
nézvo szomorú hírek érkeznek Amerikából. Az Egyesült- 
Államok kormánya a magyar kormánynak is tudomására 
hozta, hogy Amerikában a munkaviszonyok nem kedvezők 
s igy a kivándorlók keserű csalódásoknak lőhetnek ki
téve Ennek megakadályozása czéljából a belügyminiszter 
körrendeletét adott ki a közigazgatási hatóságokhoz, 
melyben kötelességükké teszi, hogy az utlovólért folya
modókat az amerikai kedvezőtlen munkaviszonyokról 
időjében felvilágosítsák, hogy igy moggyőzhotvén a 
keserű csalódások lehetőségéről, kivándorolni szándékozó 
honfitársaink azoktól megóva legyenek. Itt említjük meg, 
hogy a porosz királyi kormány elrendelte, miszerint kül
földi kivándorlóknak csak azon osetben engedik meg a

Fele lős  szerkesztő  BERECZ GYULA. —  F ő m an katá rs  BÁffpl JÁNOS.

N yári m enetrend
A magyar királyi államvasutakon:

(Érvényes 1905. évi m ájus 1-tö' '  rzdve.)

B Japest— T .-Szt. Márton: T .-Szt.-M árton— Budapest:
Gyv. i.reggel 7-10,é.d.u. 1*38 i.d .u . 2*54, é. esto 9 4 0  
Szv. i. d. e. 9-35, é. este . Ő2 i. reg. 8-42, é. osto 7-00
Gyv. i d. u. 3-30, é. este j.O-21 i. reg. 6-08, é. d. u. 12-40
Szv. i. d. u. 5-35. é. reg. 4-18 i. este l l -35, é. d. e. 9-45 .
Vv. i. éjjel 1M 0, ó. d. e. 11-41 i. d. u. 4-57, é. reg. 5 20

T.-Szt.-M árton— Ruttka : Ruttka— T .-S zt.-M árton :
Gyv. i.d .u . 1-39, é .d .u . 1-47 i. d .u. 2-45, é .d .u . 2-53 
Szv. i.esto 7-54, é. osto 8-03 i. reg. 8-30, é. reg. 8-40
Gyv. i. este 10*22, é. este 10 30 i.reg. 5 59, é. reg. 6-07
Szv. i.reg. 4-20, é. reg. 4-30 i.cste 11-22, é. este 11-33 
Vv. i. reg. 7'47, é. reg. 8-06 — — — — — — —
Vv. i. d e. 11-42, é. d. e. 1F53 i.d .u . 4-45, é. d. u. 4-56

Budapest ny.— Zsolna: Zsolna— Budapest:
Gyv. i. reg. 7-20, é .d .u  1-33 i. éjjel 3*46, ó. reg. 9-25
Szv. i.reg. 9-20, é. este 8-30 i. reg. 7-11, é. este 5-55
Gyv. i. este 6-45, é. éjjel 12-24 i. d. u. 3 14 , é. este 9-45
Szv. i. este 10-30, é. reg. 7-20 i. esto 9-15, é. reg. 6 35

A os. és kir. szab. KassaOderbergi vasutakon:
K a s s a -R u ttk a : R u ttk a -K a s s a :

Szv. i. rog. 5-27 é.d. u. 12-10 Gyv. i. reg. 4-01 é. d. c. 8-30 
Szv. i.reg. 7-40Ó. d.u. 2-06 Szv. i. reg. 4 5 0  é. d. o. 11-50 
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 5’36 Szv. i. d. e. 8-35 ó. d. u. 4-18 
Szv. i. d. u. 12-46 é. este 8-13 Gyv. i. d. u. 12-17 é. d. u. 4-48 
Szv. i.d .u . 3-55 é. este 11 -05 Szv. i. d. u. 2.36 é. esto 8.40 
Gyv. i. esto 7-30 é. éjjel 12*02 Szv. i. d. u. 4 23 é. éjjel 1135  
Vv.i. este 10 45 é. reg. 5-49 Vv. i. esto 10-40 é. reg. 6-14

Ruttka— Z so lna: Z s o ln a -R u ttk a :
Szv. i. reg. 6-30 é. rog. 6-58 Gyv. i. éjjel 3 35 é. éjjol 3.57 
Szv. i.d .u . 12-31 é d.u. l -00 Szv. i. rog. 4 T 0 é . rog. 4-36 
Szv. i.d.u. 2-21 é. d. u. 2-50 Szv. i. reg. 7-45 é.d . e. 81 5  
Gyv. i. d. u. 5-42 é. este 6.04 Gyv. i. d. o. 11-50 é. d. u. 12-12 
Szv. i. este 8*33 é. esto 9*00 Szv. i. d. u. 1*50 é. d. u. 2-20 
Szv.i.éjjel 11-17 é.éjjel 11-42Szv.i. d .u .3-34é.d . u. 4-03 
Gyv. i. éjjel 12 07 é. éjjol 1229 Szv. i. esto 9 2 0  é. este 95 0
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= =  F I G Y E L E M !  =
Megbízható, legjobb minőségű, hírneves

Valódi ^

teztára 53Z.3&
A k ésm árk i g y á r  b ejeg yze tt v éd jegy e :

■"smérki mely eze"
gyi. - íny ^  /  védjeggyel
csak az,

W ix jl/íiljsa
liszt-, fűszer-, csemege-, üveg-, porczellán- 

és Mauthner-féle magvak raktára.

A blaküvegezések, ésk?flkr8*
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

B * r  | J J »

Ceol{ Is Johnson
amerikai szabadalm. tyukszem-gyüriii.

'A legjobb és legbiztosabb, kitűnő hatású és azonnal 
fájdalomcsillapító. — Magyarország-Ausztria összes 
gyógytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 drb 

dobozban 1 korona. Postaköltség 20 f. 
Magyarország főraktára: Török József gyógyszertára 
Budapest, VI., Király-utcza 12. sz. — Magyar-Osztrák 
monarchia főrakt.: Zum Samariter gyógyszertár Gráz.

♦ '7 ' i x
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m
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- ^ i  V éd jeg y . „ H o r g o n y " ,  k -

ALiniment-Capsici ccmp. 
a  H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

pótléka .
egy régjónak bizonyult háziszer. mely már több 
mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél. csiiznal és meghűléseknél
bedörzsöléaképpeii használva.

F igyelm eztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk el, a mely a „Horgony* védjegygyei és a 
Richter czégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ara üvegekben 80 fillér. 1 kor. 40 f. és 2 kor. 
es úgyszólván minden gyógys3ortiirbnn kapható. —
Főraktár: Tílrök József gyógyszerésznél, Budapesten.
R'chter oyóuyszertára az „Arany oroszlánhoz", Prágában,

hllsabnhatraasc 6 neu. Mindennapi aj. tkűldi a ,

Jónak, a ]ob. 
az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban lev- 
Bappan, szóda, por, stb  anyagoknál vászon és panv 
ruhanemüek m osására, a Sd'iCill által újonnan feltala

m o s ó k iv o n a t ,

véaj - gyei,
•  ruha beásztatására.

Előnyök: J j
1. Az eddig szükséges volt mosást Időt a felére 

csökkenti.
2. Fáradságot a negyedére.
9. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. M inthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.6. Úgy a kezeknek, mint a ruhának tclljesen ártal
matlan, am iért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

Nélkülözhetetlenné válik minden házlasszonj és 
mosónőnél égj egjszerl kísérlet után.

— — Mindenütt kapható. ------

Schicht-szappan
„s za rv a s "  vag-y „k u lc s "

Él "%r
. - j é - -

Hashajtó, görcsmegszüntető

Btijahódcsoppeh,
étvágyat keltő és az emésztést elősegítő liáziszer.

Egy palaczk ára 1 korona.
Postán kevesebb mini 2 palaczk (2 kor. öü üli. utánvét) 

nem lesz szét küldve

B IT T N E R  G Y U LA  gyógyszertára által
GLOGGMTZ (Alsó-Ausztria.)

jeggyel
leoJobb, legkiadósabb s ennélfogva legolcsóbb szappan. 

Minden káros alkatrészektől mentes.
•...................  M ind enü tt k a p h a tó !  .......... ..

B evásárlásnál különösen a r r a  ügyeljünk, hogy minden dmrak 
H u p p an  a „Schicht" névvel és a  fen ti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

I I
Schicht György, Aussig

A legnagyobb gyár a maga nemében, az europaT 
szárazföldön.

162—1905. A luróczszentmártoni m. kir. erdőgondnokságtől.

Faárverési hirdetmény.
A következő erdőbirtokosok faanyaga kerül zárt írásbeli versenytárgyalássai egybekötött nyilvános 

árverés utján eladás alá:
a turóczszentmártoni v. urb. erdejében 2546 m8 fenyöfaanyag 14,744 kor. 65 fill. becsértékben
a blatniczai „ n n 4263 „ 20,672 » — » »
a szklabinyai „ „ n 1036 „ 6,519 „ 10 n n

a bellai „ 919 „ 6,459 „ 10 n n

a háji n n 964 „ 5,729 „ 75 „ »
a poleriekai „ n 757 „ 4,477 „ 05 » n

az alsóturcseki „ n n 639 „ 3,964 „ — » n

a turóczszklenói „ n n 1343 „ 8,543 „ 55 „ »
a priekopai „ „ „ 1735 „ 6,486 „ — » »
a csremosnói „ „ » 235 „ 1,625 „ 95 »

Az árverés a turóczszentmártoni m. kir. járási erdőgondnokság hivatalos helyiségében 1905. évi 
május hó 8-án délelőtti 9 órakor, a kezelő kir. erdőtiszt és az erdőbirtokosok megbízottjai jelenlétében fog 
megtartatni. Venni szándékozók ezen faárveréshez azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a sajátkezíileg irt zárt 
írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10",„-a óvadékképen készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
csatolandó, az ajánlattevő neve, lakása és utolsó póstája, valamint a felajánlott vételár számokkal és betűkkel 
érthetően és olvashatóan kiírandó, az árverést vezető megbízott kezeihez nyújtsák be. A zárt Írásbeli ajánla
tokban — melyek csak az árverés megkezdéséig nyújthatók be — kijelentendő, hogy az ajánlattevő az árverési 
feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti. Később érkezett, valamint pót- és utóajánlatok és oly Írásbeli 
ajánlatok, amelyek ivenkint 1 korona bélyeggel ellátva nincsenek s ezen hirdetményben jelzett feltételektől 
eltérnek, figyelembe vétetni nem fognak. — Árverési feltételek az alólirt kir. erdőgondnokság hivatalos helyi
ségében a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Turóczszentmártonban, 1905. évi április hó 18-án.
Az úrbéri elnökségek. A m- kir- erdögondnokság.

Erdüdi,
m. kir. főerdész.

Ki még eddig soha szerencsekisérletet nem tett • 
az osztálysorsjátékban, vegyen egy szerencse

sorsjegyet KISS bankházában, mert

s z e r e n c s é j e
Kinek még eddig osztálysorsjátékban eredménye 
nem volt, tegyen kísérletet KISS bankházában, 

mert

K i s s  s z e r e n c s é j e  n a g y !
Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban na- I 
gyobb nyereményeket KI S S  bankházában, j

f lz  edd ig i  húzásoknál  
s z e re n c s é n k  volt m ár

Háromszor a jutalmat

600,000 koronát = 1,800,000
és egy nagy nyereményt

400.000' koronát 400.000
2 , 2 0 0 , 0 0 0

koronát t. vevőinknek kifizetni.

Minden egyes húzás után közzétesszük a leg
nagyobb budapesti hírlapokban a nálunk nyert 
sorsjegyek jegyzékét, úgy hogy 'mindenki meg
győződhetik, miszerint t. vevőinknek különösen 

kedvez a szerencse.

K ih ú z o tt n y e rem én y ek  a z o n n a l  k if iz e tte tn ek ,
Kísérelje meg szerencséjét 
KISS bankházában, mert

s z e r e n c s é j e  t t í t § í|  í

A XVI. sorsjáték I-ső osztályának 
húzása f. május 25 és 26-án lesz.

Az I. osztályú sorsjegyek árai:
Egy n yo lezad  1 K 50 f. Egy fél . . .  . fi K. 
Egy negy ed  3 „  -  „  Egy egész . . .  12 „

K i s s  K á r o l y  é s  T á r s a
a magy. kir. szab. osztálysorsjáték 

főelárusitó-helye

B u d a p e s t ,  VII. ,  E r z s é b e t -H ö r u t  1 9 .  s z .
KISS-féle sorsjegyek kaphatók

Turóczi magyar ipar- és kereslted, 
bank r. t.-nál Turóczszentmárton,

Kiadótulajdonos: Moskóoii FeronozDÓ. Magyar Nyomda Turóczssentmárton.
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