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E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre ...............................................................................8 kor.
Fel é v r e .....................................................................................4 „
Negyed é v r e ............................................................................... 2 „

Egyes szám  ára  20 fillér.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turóczszentmártonba küldendők.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

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

A kibontakozás."
(Két czikk.)

1.

Ebben a súlyos válságban két akarat: a 
nemzet és a koronás király akarata került 
egymással szembe. A nemzet a maga nyelvét 
óhajtja belevinni állami életének egyik leg
fontosabb orgánumába, a hadseregbe. Az ide
gen szellemű hadsereget közös jellegének 
megtartása mellett, nemzeti hadsereggé akarja 
átgyurni. Kívánja, hogy a sok áldozattal fenn
tartott hadsereg gyúpontja legyen a magyar 
érzelemnek, luí ápolója a magyar katonai szel
lemnek, rendíthetetlen támasza a dinasztiának 
és segítője a nemzeti állam kiépítésén mun
kálkodó polgári elemnek. A koronás király 
határozottan ellenzi a magyar nemzet ebbeli 
törekvését. Nem a magyarság iránti ellen
szenvből teszi ezt, nem is azért, mintha a 
magyar aspirácziókkal nem szimpatizálnia. — 
Őfelsége sokkal jobban ismeri a történelmet, 
sokkal többre becsüli a magyar nemzetet, s_in- 
hogy alaptalan, megfoghatatlan antipátiától 
vezettetve, tudatosan kiölni igyekeznék népünk 
szivéből a dinasztikus érzelmet. Nem, ezt egy oly 
sokat tapasztalt és oly alkotmányos érzületit 
uralkodóról, mint I. Ferencz József, feltéte
lezni nem lehet, de nem is szabad. Őfelségé
nek aggályai vannak; a magyar szolgálati 
nyelvtől és kommandótól félti a sereg liarcz- 
Kepességét. Mérlegeli a uionárkia nemzetközi 
helyzetét, nemzetiségi viszonyait, nagyhatalmi 
állását, a Habsburg-ház tekintélyét, a jövő 
esetleges koutlagráczióinak esélyeit. Határaink
tól északra, keletre, nyugatra hatalmas, ho
mogén nemzetek laknak: ki tudja, nem csak 
arra várnak-e ezek, hogy a két államit monárkia 
hadereje meggyengüljön, hogy azután a nemzetet 
és királyt egyaránt a romlás örvényébe sodor
juk? Ezt gondolja alighanem a király, amikor 
a nemzet határozott óhajával szembeu oly 
r 'i  dithetetleuül állja a vétót. Nem akarunk
n. őst őfelsége álláspontja helyességének bizo- 
n,-kásába vagy tagadásába belebocsátkozni, 
ji len sorainkkal két dolgot akarunk tisztázni 
esik. Először azt, hogy jól tenné-e a nemzet, ha 
a királytól kierőszakolná saját álláspontjának el- 
/< yadását és vájjon a király helyesen cselekednék-e,
/ u kijárasztással, vagy más, az alkotmányosság 
•írével és a királyi eskü szentségével nehezen össze
egyeztethető módon igyekeznék nézetét a nemzettel 
elfogadtatni? Másodszor nem volna-e lehetséges 
a két ellentétes álláspontot összeegyeztetni és 
olyan megoldást találni, amely kielégíthetné a 
nemzet vágyait és eloszlathatná a király ag
gályait is?

Az első kérdésre határozott nemmel 
kell felelnünk. Az erőszak maradandó békét 
sohasem teremtett még, mert elkeseríti a le
győzőket és vakmerővé teszi a győzőt. Az 
erőszak utján meyállani nagyon bajos. A király 
sohasem bocsátaná meg, ha jobb meggyőző
dése ellenére kényszeritenék őt a szolgálati 
és vezényleti nyelv megadására. Viszont a 
nemzet sem felejthetné el, hogy jogos kíván
ságai a király vétója miatt nem teljesülhettek. 
Adandó alkalommal egyik fel sem mulasztaná 
el, hogy neheztelésének tettekben is kifeje
zést adjon. Mert hiába, a királyok is emberek 
és a nemzetek is emberekből állanak. (Szóval

* Lapunk nem szokott ugyan az országos politika napi 
kérdéseivel fog lalkozni; m indazonáltal helyet adunk az alábbi 
fejtegetéseknek, mivel azok lapunk program m ját is érintik. Szerk.

az erőszak, jöjjön az bárhonnan is, a meg
oldásnak eszköze nem lehet, mert nyomában 
— közvetve, vagy közvetlenül — a nemzetre 
és királyra egyaránt veszélyes bonyodalmak 
támadhatnak. Az ultima ratiohoz nyúlni mind
addig, mig a békés megoldásnak lehetősége 
meg van, nem ildomos, nem tanácsos. Már 
pedig szerény véleményünk szerint ez a lehe
tőség igenis megvan, csak akarnia, de igazán 
akarnia kell mind a két félnek.

Mert hát mik is a törekvései a magyar 
nemzetnek?

Az, hogy a hadsereg alkotmányának, sza
badságának minden eshetőséggel szemben biztos 
támasza legyen.

A történelem tanulságai szerint jó, alkot
mányos fejedelmeket nem követtek mindig 
ugyanezen magasztos érzelmektől áthatott ural
kodók és ugyancsak a történelem tanulságai 
szerint a magyarnak nemcsak külellenségeivel 
szembeu kellett vala megvédenie territoriális 
épségét, nemzeti önállóságát. A királyi eskü 
szentségében kételkednünk nem lehet; de ez eskü 
nem köti az utódot is.

Ám esküdjék jel a hadsereg, közlegény és tiszt 
egyaránt, a magyar alkotmányra.

Veszélyezteti ez a hadsereg harczkész- 
ségét? Nem. Ellenben megnyugtatja a nem
zetet, hogy saját íiait önszabadságának lerom
bolására felhasználni sohasem fogják, őfelsége 
is nyugodt lehet, mert hiszen a katona az ő 
félként személye iránti hűségre is fogadalmat 
tesz.

Rendeljék haza a magyar honos tiszteket és 
bizonyos idő múlva magyar és magyarul tökéletesen 
tudó tiszteket alkalmazzanak a közös hadsereg ma
gyar részébe.

Veszélyezteti ez a harczkészséget? Nem; 
ellenben beleviszi a hadseregbe a magyar nép 
fiainak ezreit összes katonai erényeivel együtt.

Hozzák be a magyar ezred nyelvet az összes 
magyar ezredekbe és a legénységet osszák úgy be, 
hogy minden ezredben a többséget a fajmagyarság 
képezze, az altiszti rang elérésének elengedhetetlen 
Jeltétele a magyar nyelvnek tökéletes tudása legyen! 
Talán ez tenné ki veszélynek a hadsereget? 
Nem, ellenben óriási mértékben elősegítené 
az iskolának a magyar nyelv propagálására 
irányuló törekvését. A nemzetiségi íiu, ha 
tudná, hogy a katonaságnál a magyar nyelv 
bírása nélkül nem boldogulhat, már az isko
lában is jobban igyekeznék és esetleges hiá
nyos ismereteit az ezrednél többségben levő 
fajmagyar bajtársaival való érintkezésében 3 
év alatt okvetlenül pótolhatná, illetőleg töké
letesíthetné.

Adjanak Szűz Máriás zászlót, három színű 
jelvényeket. Hadd tanulja meg a nemzetiségi íiu 
a magyar lobogóban és jelvényekben tisztelni 
az önálló, független magyar államot! Az a 
sötét szemű, se szőke, se barna hajit magyar 
gyerek pedig a Szűz Mária tekintetéből, meg 
a trikolor ékes szimbólumából meg fogja ér
teni, hogy a magyar katonának, mint hajdan, 
a csaták tüzébeu, a viadalok hevében csak e 
jelszava lehet: „Előre a Hitért, Hazáért és 
Királyért!“

Íme a katonai kérdések megoldásának egy 
módja, amely kielégítheti a nemzet óhaját és 
eloszlathatja a király aggályait isi

És végül kérdezzük, helyesen cselek
szünk-e, amidőn magunkat a nagyok dolgaiba 
szerény vidéki ember létünkre beleártjuk?

I Tulajdonképpen pedig a kérdést igy kel

lett volna feltennünk: Nem kötelessége-e 
nagynak és kicsinynek egyaránt, hogy szere
tett hazája ügyeinek elöbbrevitelében, ha csak 
egy gondolatkával is, közreműködjék?

Jakab D .

Halászat a zavarosbaii.
A nemzetiségi képviselők egyesülve, immár külön 

párl alakulásában szállnak síkra a magyar parlamentben, 
hogy a nemzetiségek törekvéseinek igazát bizonyítsák, 
azoknak megvalósítására a nemzet képviseletét buzdítsák.

Az a hang, amolylyol ezt teszik, hűséges utánzata 
annak a módszernek, amelyet a nemzetiségi képviselők 
az utolsó négy évtizedben követtok.

Ez pedig nem más, mint a Iegvakmoröbb hangoz
tatása annak, hogy a nemzetiségi képviselők ogytöl-ogyig 
a leghívebb támaszai a magyar állameszme egységének, 
valamennyien igaz magyar hazafiak, akik ebbeli mivol
tukat senki által kétségbo vonni nem engedik; mind
azonáltal mindazt követelik a nemzetiségek részére, amely 
követelések nyilvánvalóan a magyar állameszme meg
valósításának gyengítésére vezetnének. A mibe persze a 
parlament soha bele nem mehet, soha még csak tárgya
lásba som bocsátkozhatik.

A zavaros politikai holyzot igen kedvező alkalmul 
szolgált a nemzetiségi képviselőknek arra, hogy tömö
rülve külön pártot alkossanak.

A szövo'kezett ellenzék példáján elindulva, külön 
felirati javaslatot nyújtottak be, amely a következő :

Császári és Apostoli Királyi Felség!
Parlamenti zilált viszonyaink arra késztették Felsé

gedet, hogy az 1901 — 1906. éjüskro összehívott ország
gyűlést 1905. évi január 4-én föloszlassa és uj választá
sok kiírása által kísérletet legyen az irányban, hogy 
lehetőséget nyújtson a választó közönségnek arra, hogy 
a felszínen levő fontos közjogi és politikai kérdések 
tekintetében véleményét kinyilatkoztassa.

Benső meggyőződésünk, hogy alkotmányunk ezen 
lappangó súlyos betegsége csakis akként orvosolható, 
hogyha az 1848-iki és 1867—68-iki alaptörvények ha
misítatlan szellemében az alkotmányos élet minden olda
lán, minden osztály- és fajérdokre való tekintet nélkül, 
a nemzet egészének és az ezen egész által alkotott és 
löntartott magyar állam érdekeinek 1 gyelembe vételével 
fölléllcn és általános érvény szereztetik azon alapelvnek, 
mely az egységes és osztatlan politikai magyar nemzet
nek, Magyarország összes állampolgárai, nemzetiségekre 
való tekintet nélkül, egyenjogú tagjai. Felséged iránt 
tartozó őszinteséggel ki kell ugyanis jelentenünk, hogy 
amidőn az ország közel 20 millió lakosa közül csak egy 
millió a szavazati joggal föb'uhdzottak száma, mi, jelen 
országgyűlés, szerénytelenség nélkül alig állíthatnék ma
gunkról azt, hagy valóban az ország összes állampolgá
rait képviseljük. Ehhez hozzájárul az adóczenzus inog* 
állapításának sokszor öukényes és ezélzatos volt- és 
végül az a valóban visszás állapot, hogy ugyanazon egy 
országnak kétféle választan rendszere van: mert m ása  
választási rendszer a tulajaouképpeni Magyarországon és 
más Magyarországnak erdélyi részeiben. E szerint az 
ország lakosságának túlnyomó többségével együtt kíván
juk az általános választó-jogot és a választókerületeknek 
minden különleges és szeparatisztikus érdektől ment, 
igazságos beosztását. Kívánjuk ezt annál is inkább, mert 
a legutóbbi választások alkalmával a nemzet épp azokat 
a pártokat tüntette ki bizalmával, melyek az általános 
választójog behozatalára néz ve kötelező ígéretet tettek.

A politikai nemzet minden tagjának az alkotmá
nyos életben a jogegyenlőség elvén való föltótlon részol- 
letése nem mellőzhető. Legjobban bizonyítja ezt az a 
körülmény, hogy az 1807-iki kiegyezés óta többségben 
Ic y ő  országgyűlési párt kormányai a szabadéivüség 
minduntalan hangoztatása mellett a közszabadságok meg
sértésében magukat meg a szentesített törvények által 
sem feszélyeztotték. Az egyesülési és gyülekezési jog tör
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vénybe foglalásit szándékosan clmulasztatott s ezen kar* 
dinális szabadságjogok gyakorlása az állampolgárok nagy 
részére uézvo a kormányok önkényétől tétetett tüggövc, 
mi által ezek a jogok illuzióriusakká váltak. A sajtó- és 
szólásszabadság, az igazi alkotmányosság eme két alkot
mányjogi biztosítéka, a lakosság túlnyomó többségéro 
nézve hatályon kivltl helyeztetett. Mély keserűséggel el
telve kénytelenek vagyunk föltárni azt a tényt, hogy a 
Felséged által szentesített törvények közUl nőm hajtat
nak végre azok, melyek a magát az állammal azonosító 
faj rosszul felfogott érdekével ellentétben lenni látszanak 
A törvényekkel való ezen eljárás nagy veszedelmek 
csiráját rejti magában, mert megrendíti a polgároknak 
az állami rendbe és a törvény szentségébe vetett bizal
mát. Így különösen országos sérelmeknek kutforrása az 
a tény, hogy a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában : 
nemzet Ünnepélyes Ígéretei alapján hozott 1868. év 
XLIV. törvényczikk őszintén és az akkori törvényhozók 
intencziói szellemében nomcsak nem hajtatott és nem 
hajtatik végre, hanem a nemzetiségi egyenjogúsággal 
merőben ellenkezően az ország lakosságának többség 
nemzetiségének kiművelésében es kifejlesztésében rend
szeresen akadályozva van.

Az állam érdekeinek az uralkodó párt és osztály 
érdekeivel való azonosítása következtében az állam érdekei 
úgy tüntettetnek föl, mintha eme érdekek megkövetel
nék, hogy a végrehajtó hatalom akadályokat gördítsen 
a nép művelődése és kulturális előrehaladása útjába, 
akképeu, hogy különösen újabb rendeletek és törvény
javaslatok által az anyanyelven való elemi oktatás majd
nem lehetetlenné tétessék. A törvény ama rendelkezé
sével, hogy az állam akármily nemzetiségű polgárainak 
anyanyelvükön oktató iskolákat tartson fönn, a kormány
nak ily iskolák fönntartását egyenesen kötelességévé 
tette. A kormán vök eme kötelességük elmulasztása mel-

A felirati javaslat tárgyalása folyamán már több 
nemzetiségi képviselő szólalt föl, azonban természetsze
rűleg nem találkozhattak a parlament helyeslésével, söl 
Justh Gyula a képviselöház olnöko, szükségesnek látta 
az egyik szónokot felvilágosítani róla, hogy indokolatlan 
lefogásaikat a parlament el nőm ismerheti, mert sehol 
a világon a nemzetiségeknek jobb dolguk nincs, mint 
nálunk Magyarországon.

** *
Különben a tót nemzetiségi sajtó orgánumai erősen 

kikelnek Kossuth és társai ellen.
A turóczszentmártoni Národnio Noviny czirnü tót 

politikai lap május 2-iki számában a tótok csábítóiról 
szól, akik nem mások, mint a Kossuth párti képviselők, 
ezek különféle lapokban a közigazgatás hibái fölött pa
naszkodnak ugyan, de azért suinnii jót sem kívánnak a 
nemzetiségeknek, nem óhajtják ezek kulturális haladá
sát. íáöt Kossuth Fcrencz a „ Budapest" április 27. szá- 
mában azt irja, hogy az ö pártja soholsom ígérte meg 
az általános választói jog megvalósítását, hanem csak 
föntartja erősen o szándékát, mert választói jogot csak 
annak ad, aki tad ir>ii és olvasni magyarul és nem annak, 
aki adót fizet és karjaival védi az országot. *E tapasz
talatok elegendően megvilágíthatják előttünk az utat, 
hogy nekünk tótoknak erősen kell tartanunk szintén el
nyomott román és szerb stb. testvéreinkkel együtt és ki 
kell építenünk a nemzetiségi pártot és minden képviselő
választásnál csak a mi tót emberünkre kell szavaznunk.“

Megyei élet.
Vármegyei közgyűlés.

Turóczvármogyo törvényhatósági bizottsága f. évi 
május hó 11-én rendkívüli közgyűlést tartott, amelynek 

let a nem magyar ajkú polgárokat még abban is aka- összehívását az tette szükségessé, hogy a körjegyzőségek 
dályozzák, hogy külöu pénzáldozaiok árán gondoskodja- j  segélyezése ügyében leérkezett belügyminiszteri rendelet

j következtében a vármegye közönségé intézkedhessek. 
Ez a kérdés általános érdekű lévén, a bizottsági

nak anyanyelvűken oktató iskolákról
Ugyancsak a polgáiok anyanyelveinek az 18G8-iki 

XLIV. törvényczikk szellemével és pozitív intézkedései- tagok is nagy számban jelentek meg. Különösen érdek 
vei mtétben teljesen tekinteten ki vili hagyása követ-j lődtek a ruttkaiak, akik a közgyűlés előtt pár nappal 
kéziéi leincsak a közigazgatás nehezittetik meg, lia-jegy kérvényt is nyújtottak be, amelyben azt kérik, hogy 
nem az igazságszolgált; ás maga i- szenved, amennyiben' lluttka nagyközséggé alakuljon át és igy jegyzőjének 
. tolmácsi intézmény alkalmazása áltál a közvetetlenség több községe ne legyen.

és szóbeliség elve illuzóriussá válik. A körjegy zösegek részére a belügyminiszter
Az állam biztosságának legfontosabb eszköze a összesen 9600 korona államsegély engedélyezését helyezte 

véderő. Tekintetbe véve annak fontos voltát, kívánatos,! kilátásba, azzal a kikötéssel, hogy ezen összeg fölhasz- 
hogy a véderő minden politikai jollegli. súrlódástól mén-1 Halasával 5 uj körjegyzőség leiosittessék. A megejtett 
ten a két állam kö^ü fegyveres védelmének czélját1 számítások szerint azonban, ha 5 uj körjegyzői állás 
szolgálja. A kétévi katonai szolgálat behozatalát az egész I szel lőztetnék, ez a változás majdnem olvisolhetlenUl nagy 
ország lakossága kívánja. Hatásosabb katonai oktatás l terhet róna a lakosságra. Ezért az előadó Csopcsányi 
mellett a harmadik szolgálati év könnyen nélkülözhető.1 haudor tb. főjegyző azt a javaslatot torjeszietto elő 
Előfeltétele emez eredményes katonai oktatásnak ész-1 hogy csak 3 uj körjegyzőség szerveztossék. A felmerülő 
szerüleg az, hogy a legénység katonai oktatása annak költségtöbblet úgy is 11.000  korona lenne és meg igy 
anyanyelvén történjék és éppen ezért az ezredek kei o- is gondoskodni kellene róla, hogy a kilátásba helyezett 
tében a legénység anyanyelvére az eddiginél sokkal nagyobb 9600 korona bizonyos megszorításokkal elég legyen.
súly fektetendő.

A jelen politikai válság megoldásának egyik aka
dálya a gazdasági kérdés. A kérdés rendezésénél külö
nös figyelembe veendő az a tény, hogy hazánk népes
sége a legnagyobb részében földműveléssel foglalkozik. 
A vámkérdésuek és egyáltalában a gazdasági berendez
kedés intézésénél közjogi tekintetek nem lehetnek mér
tékadók ; e kérdésekben egyedül és kizárólag a gazda
sági érdekek kell, hogy döntsenek és éppen eme érde
kek szempontjából lültétlenül kívánatos, hogy az Ausztriától 
esetleg bekövetkezendő különválás csak az előleltételek 
megteremtése és a kellő előkészületek megtétele után 
foganatosíttassák, nehogy országunknak és népének agrár 
érdekeit veszelyezlesse.

Alattvalói hűsegünkből folyó kötelességünk kijelen
teni, hogy a jelen országgyűlés töfeladalanak fogja te 
kinieui oly parlamenti reform létesítését, mely az általános 
választói jog alapján állva, a választókerületek arányos 
beosztása, a választások szabadságának és tisztaságának 
fokozottabb intézményes biztosítása áltál a népképvise
letet az igazi nemzeti akarat letéteményesévé teszi, mivel 
az alkotmányon és parlamentarizmuson rágódó kór gyö
keres orvosiasa es a felszínre került közjogi es gazdasági 
kérdések megnyugtató megoldása csakis oly népképvise- 
le!löl várható, mely a nemzet egészétől nyervén megbí
zatást, minden jogos erdők kepviseletétloholövé fogja tenni.

Kik egyébiránt mély hódolattal vagyunk Magyar-, 
Uorval- es fízlavoiiorszagoKiiuk orszaggyülésileg egybe 
gyUtl képviselői.
Mihályi l'ivadar dr., Russu Siriánu János, Novácu Aurél, 
Ylad Aurél dr., Comsa Miklós dr., ísuciu János dr. 
Pop (Js. Isivan dr., Üamiaii \ azul, Pavlovils Ljubomir 

llodzsa Milán,

A tárgyalás, melyet ifj. Justh György löisp 
vezetett, megkezdődvén, Kafenda Frigyes rutlkai takarék- 
pénztári igazgató állott fül és kerlo, hogy Kuttka község 
kerelme nagyközséggé leendő alakítása iránt vétessék 
argyalas ala.

Minthogy azonban a törvény határozott rendelke
zése szerint rendkívüli közgyűlésen csak azok az ügyek 
tárgyalhatok, amelyek a közgyűlés tárgysorozatába 
előre föl lettek véve, a főispán, majd az alispán abbeli 
véleményüknek adtak kifejezést, hogy a ruttkaiak 
kérelme ez idöszennt és ezeu a közgyűlésen nem 
tárgyalható.

Dula Máté czuián a fogadatlan prókátor szorojiére 
vállalkozott es a ruttkaiak kérése mellett szólott föl, 
amire az elnöklő loispán nyomban kijelentette, hogy 
amennyiben a ruttkaiak kérésé tényleg tárgyalás alá 
kerülhet, ő lesz az első és vele együtt az egész köz
gyűlés azon lesz, hogy kérelmük teljosittessék. Nincs 
lehat a rullkaiaknak szükségük arra, hogy külön szó 
szólójuk legyen, mert méltányos kérelmük a közgyűlés 
elolt mindig kedvező eliutézesre számíthat.

A közgyűlés ezután abban állapodott meg, hogy 
egyelőre a turáni, kostyáni és kiscsepcsényi körjegyző- 
se.eket lógja fölállítani. A ruttkaiak kérelmét pedig 
a júliusi rendes közgyűlésen lógja tárgyalni, amikor már 
arról is tájékozva lehet, hogy mennyi államsegély fog 
rendelkezéseié allani.

laigyalus ala került még üzv. Toporczerné mosóczi 
gyógyszertártulajdonos kérelme, aki StubnyafürdŐn idény- 
gyogy szertar folalhlasára kert engedélyt. Minthogy 
azonban ftiubiiyalUrdon fiókgyógyszertárra van szükség, 
a közönség érdekűből (elhívást fog kapni, hogy fiók— 
gyógyszertár lelálhtasara kérjen engedélyt. Ila ezt meg
tenni nem lenne hajlandó, úgy a vármegye törvényható

sága másokkal fog tárgyalásba bocsátkozni, annyival is 
inkább, mert erre már vannak is vállalkozók. Ezzol a 
közgyűlés véget ért.

Közigazgatási bizottsági ülés,
Turóczvármogyo közigazgatási bizottsága folyó évi 

május hó 12-én tartotta meg május havi rondes ülését 
ifj. Justh György főispán elnöklete alatt.

A bizottsági ülésen jolon voltak az előadók, a 
bizottság tagjai közül jiedig Beniczky Kálmán alispán, 
Keviczky István árvaszéki elnök, Bzigvthy Vilmos kir, 
pénzügyigazgató, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Borbély 
Kálmán főmérnök, dr. Lax Adolf tiszti főügyész, dr. Haas 
Jakab megyei főorvos, dr. Beniczky Ákos főjegyző, dr. 
Skultéty József kir. ügyész, Keviczky Imre közgazdasági 
előadó, továbbá lioth Emil, liosza János, Klimó Vilmos, 
Justh Feroncz és Cserey Emil bizottsági tagok.

Dr. Beniczky Ákos főjegyző előadásában kerültök 
napirondre a következő ügyek : Leírattak Turóczsztmárton 
és a jeszeni körjegyzőséghez tartozó községok által 
kimutatott utadóhátralékok, mint behajlhatlanok.

A boszterczebányai kir. ügyészség indítványa ogyik 
állami iskolai tanítónő ellen, a fegyelmi vizsgálat elren
delése iránt a fegyelmi választmányhoz áttéletik.

tízontmáriai róin. katli. iskolaszék azt kérte a vár
megyei alispántól, hogy egy hitközségi tagra kivetett 
adót hajtsa be. Az alispán azonban a közigazgatási se
gédletet nem adta meg. Folobbezés folytán a kultusz
miniszter kimondotta, hogy amennyiben a vonatkozó 
adókivetés az egyházi főhatóság által jóváhagyatott — 
úgy a hátralékok közigazgatásilag behajtaudók.

Az állatorvosi jelentés szerint az egészségügy álta
lában javult. Azonban csonllágyulási esetek fordultak 
elő, ami lakarmáuyinségkor szokott fölmerülni.

Dr, Haas Jakab vármegyei tiszti főorvos jelentéso 
szerint április hónapban a közegészségi állapot sokkal 
kedvezőbb Yolt mint az előző hónapban, ami kisobb 
számú betegedési esetek előfordulásában nyilvánult.

A hevenyfertőző kórok között előfordultak:
1. Vörheny. Kosfyánban 3, gyógyult 3. Szucsány- 

ban f gyógyult. Helybon 1 gyógyult. Jahodnikon 2, 
gyógyult 2. Ruttkán G, gyógyult 4, meghalt 2. Turánban 
2, gyógyult 1, meghalt 1. Mosóczon 5, gyógyult 3, 
meghalt 2.

2. Roncsoló toroklob. Szklabinyaváralja 1 gyógyult. 
Helyben 2 gyógyult. Ruttkán 1 gyógyult. Turánban 2, 
gyógyult 2. Felsőstubnyán ü, gyógyult 2.

3. Hökhurut. Helyben 4, ápolás alatt maradt 4. 
Szucsány 1, maradt 1. Suttó 3, gyógyult 2, meghalt 1. 
Krpelláuban 4, gyógyult 1, meghalt 1, maradt 2. Turán
ban 3, gyógyult 2, meghalt 1. Csiomosnón 4, maradt 4, 
Alsóstubnyán 5, maradt 5.

4. Hasi hagymáz. Szklenón 1 meghalt.
Mindenütt a kellő óvó és gyógyintézkedések foga

natosíttatlak. Az iskolák, ovodák, vendéglők, korcsko- 
dések, pékmUhelyek és szikvizgyárak vizsgálata m eg
történt. Helyben 2 kút vize vizsgáltatott meg, moly 
köolajhulladékokkal fertőzve találtatott, ezen vizsgálat 
eredménye a hely beli szolgabiróságnak bejelentetett.

Bisztricskán egy hatósági hullaszemle tartatott 
meg egy felakasztott férfihullán. Krpollénban egy tutajos 
vízbe fűlt s Szucsányban egy férfihullát húzták ki a 
Vágból; mind a két hullán orvosrendöri bonezolás vé
geztetett. Egy elmebeteg férfi, szuesányi lakos, a pozsonyi 
orsz. kórházba szállíttatott.

A védhimlöoltások és újra oliások megkezdettek. 
Kiállíttatott 22 orvosi bizonyítvány s 17 orvosi látlelet, 
még pedig 15 könnyű és 2 súlyos testi sértésről.

tizigethy Vilmos pénzügy igazgató jelentéso szerint 
az állami egyenes adók befizetésében az elmúlt év ha
sonló időszakához mérten 11.304 koronával kedvezőtle
nebb az eredmény. A vármegyei adóhátralék április 
végével 197.458 korona egyonosadó, 11 336 korona had
mentességi és 12.058 korona országos botcgápolási pót- 
adó. Az adókivetési munkálatok elkészültek, de csak az 
ex-lex megszűnte után fognak közszemlére kitétetni.

Klimó Vilmos kérdést intéz a pribóczi Nouwirth-féle 
gőzfürésztolep adózása tárgyában, aki nagy telepo után 
csak 100 koronát fizet, holott 1000 koronát fizethetne. 
A község érdekéből kérdi, hogy miként kaphatná meg 
a község az öt megillető pótadót V

Szigethy pénzügy igazgató válasza szerint szükséges, 
hogy Pribócz község saját érdekéből iparkodjék meg
állapítani a fűrésztelep forgalmát és jövedelmét, — őzt 
terjesszék be és annak alapján a kellő lépések megte
hetők lesznek.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő azt jelenti, hogy 
április hónapban a nolcsói ág. h. ev., Iiáji r. katli. és 
ág. ev., a csromosnói ág. ev., a jaszonovói r. katli., a 
lótprónai állami és ág. ev. iskolát és állami óvodát, a
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Mikor van születésnapja? I
iikar m nevenap?

V életlen tő l füg-g- sokt ember boldog-ság-a]
idenkinek életében vannak pillanatok, mikor szerencséjét, boldogságát megalapíthatná! Próba 
szerencséjét és tegyen kísérletet a születési- vagy nevenapja mellett álló számmal, mely c s a l

KISS KÁROLY ÉS TÁRSA
bankházában, BUDAPEST, VII., Erzsóbet-körnt 19 kaphatók.

s z e r e n c s é j e  Ü N V A - C K S T I  - I

SZERENCSENAPTÁR « ®
jahuAr FEBRUÁR MARCZIUS ÁPRILIS HÁJUS JUHIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER H0YEM3ER DECZEMER

1 21886 1 108068 1 8170 1 46937 1 106172 1 22265 1 7484 1 78267 1 102290 1 67614 1 21933 1 8178
2 8182 2 22286 2 94248 2 102200 2 91342 2 54787 2 90140 2 46150 2 22966 2 22300 2 90441 2 21365
3 20568 3 46926 3 67616 3 8361 3 67619 3 8153 3 57623 3 107161 3 23148 3 108778 3 67320 3 102244
4 37751 4 94231 4 100-497 4 94938 4 94244 4 108985 4 102272 4 109000 4 90430 4 8176 4 106152 4 91909
5 102209 5 67617 5 21362 5 22272 5 7493 5 41646 5 21962 5 8197 5 67652 5 46928 5 7488 5 78266
6 8100 6 78265 G *8157 6 67324 6 64616 6 67653 6 94226 6 60145 6 37752 6 21942 6 21936 6 64603
7 78250 7 8390 7 54724 7 109461 7 22290 7 22280 7 46939 7 21955 7 108097 7 54712 7 41338 7 46932
8 60133 8 102150 8 90438 8 54714 8 54760 8 102296 8 54719 8 91320 8 22273 8 61316 8 22274 8 8358
9 91218 9 67663 9 78279 9 377S6 9 108420 9 93391 9 102156 9 37350 9 106195 9 102251 9 39561 9 22276

10 102138 10! 109471 10 8895 10 8156 10 37776 10 66920 10 67311 10i 106165 10 48158 10 91934 10 78272 10 91345
11 109405 11 8159 11 107165 11 106194 11 8381 11 92500 11 106162 n 46923 11 28000 11 60095 11 93386 11 48159
12 22262 12 39598 12 23120 12 93665 12 21986 12 41647 12 8393 12 91319 12 66923 12 21994 12 102275 12 90442
13 39493 13 54730 13 41643 13 67625 13 67610 13 78259 13 78273 13 54768 13 .91347 13 7495 13 7481 13 108986
14 41644 14 90436 14 67613 14 39499 14 94215 14 21890 14 21371 14 60143 14 7486 14 8173 14 67632 14 8377
15 67643 15 41640 15 93389 15 102147 15 79302 15 106164 15 39556 15 8168 106177 15 22974 15 48132 15 102235
16 8356 16 8158 ie 21372 16 1Q8408 lőj 103945 16 8388 16 22282 16 102270 16 22963 16 46934 16 90443 16 78255
17 102Ű89 17 106198 17 7490 17 7498 17 21856 17 23110 17! 103950 17 8381 17 37791 17 37757 17 21376 17 21956
18 106158 18 37785 18 106180 IS 93673 18 90434 18 91330 18 102300 18 108776 18 21983 18 32065 18 108081 IS 90439
19 22298 19 20073 19 21938 19 37848 19 46950 19 90422 19 78258 19 91335 19 67313 19 109468 19 79316 19 108879
20 54759 20 102590 20 102208 20 21373 20; 100492 20 78280 20 8172 20 21957 20 91324 20 94201 20 8183 20 8397
21 48130 21 7500 21 39453 21 67654 21 46936 21 107168 2U 54766 21 54749 21 8180 21 108052 21i 105980 21 21361
22 66921 22 94241 22 37755 22 106196 22 8391 22 67661 22 46935 22 64233 22 102148 22 23140 22 67319 22 94230
23 00149 23 46933 23 27998 23 91333 23 21960 23 39445 23 93674 23 41645 23 03398 23 7499 23 22960 23 78260
24 606193 24 37788 24 90437 24 54722 24 67605 24 54763 24 78272 24 108780 24 64239 24 60132 24 64577 24 66915
25 8357 25 78256 25 22277 25 21987 25 91906 25 21931 25 102139 25 8373 25 39416 25 39562 25 78277 25 22961
26 67603 26 102146 26 64230 26 102205 20 37347 26 103948 26 8161 26! 60125 26 102202 26 54767 26 94936 26 108403
27 94221 27 7480 27 100498 27 93666 27 48134 27 102578 27 39557 27 94939 27 21366 27 21888 27 106155 27 48168
28 89501 28 21975 28 78270 28 13257 28! 54794 28 7477 28 22269 28 377B8 2S 78253 2S 91331 28 23114 28 8394
29 24757 29 67304 29 8386 29 21991 291106185 29 64242 29, 67646 29 27986 29 54795 29 103936 29 109455 29 46921
30 7476 30 2959 30 90431 31 8105 3C 4163S 30 78263 30 8162 30 8164 30 102225 30 102595 30 91904
31 60135 31 67321 31 | 94240 31 106069 31 102188 31 8166 31 21359

A  sz iv e s  m egren d e lések e t posta ford u ltáva l kérjük, h o g y  a  kívánt szám  időközben el ne adassék . 
Ai eddigi hozásoknál szerencsénk volt már

I S S T ' 6 0 0 . 0 0 0  K oron át  =  8 , 8 O 0 . O 0 O  
S A X  4 0 0 . 0 0 0  Kor o n á i  =  4 0 0 . 0 0 0
Összesen 2-200,000sorsjegyre j

koronát vevőinknek k ifizetn i.

Több ezer fél nyert a most lefolyt |71C jO  m AJ 
sorsjátékban nagyobb nyereményeket IV liJkJ l i v .  • 

Minden egyos húzás után kózzéteszszük a nagyobb 
budapesti hírlapokban a nálunk nyert sorsjegyek 
jegyzékét, úgy, hogy mindönki meggyőződhetik, 
miszerint VCVÖiüknek különösen kedvez a szerencse. 

Kísérelje meg tehát szerencséjét mindenki

Kiss bankházában, K iss
•Wf"P* ® *t|ífiP* * T| L  r a raagy. kir. szab. osztálysorsjáték főelárusitó helyiK i s s  K a ro ly  es T a r s a

Ii  H l .  sorsjáték első 
osztályának húzása már

m á j a s  2 5 .  é s  
2 6 - á n  l e s z .

Tessék k iv á g n i és c ím űnkre  beküldeni. 
M B O R E N D E L É S .

Kiss Káreoly és Társa bank háza,
g Budapest, VII., Erzsébet-körut 19.

Szíveskedjék nekem a XVI. sorsjuték I. osztályéra a -----------..sorsjegyet,
hivatalos tervet és húzás után hivatalos nyercményjegyzéket küldeni.

1 mellékelve bélyegekben küldöm.

A sorsjegy árát kor, fill. j jpJíJJJgXJ;j[alvínyon kü!d<im‘
' (1  meg nem fe le lő  módot szíveskedjék á thozni).

P ontos | ;------------------------------.  1 Lakhely, utca, hazszara: ________________ —c ím : \ Utolsó posta, ( m o g y o )___________ __________

Asl.oszt.sorsjegyek árai: 
Eyy nyolcad I d 50 [III. 
Egy negyed 8 .  — „ 
Egy lél 
Egy egész 12 ,  —



Hetedik gyerek volt Kiss Gáspár. Apja egy tor- 
damegyei falu érdeme? kántortanitója, boszszusan 
vakargatja ugyan a fejót, amikor a bába az is
kolába vitte neki liirül az örvendetes eseményt s 
olyanfólót dörmögött, hogy szép, szép az Isten 
áldása, de azért aini sok, az mégis csuk sóit. 
Mire a tudós asszonyság szemrehányóan szólt:
_ De hetedik gyerek, rektram, hetedik I Ez

igazi szerencse!! Ie3z. Én hiszek a hetes számban.
B a kis Gáspár, igy kerosz.'ók el a gyereket, 

valóban szerencsés körülmények között kezdte 
meg pályáját Hat hónapos korában leesett a ma
gasra vetett ágyról s kutya baja so történt. Hét 
esztendős korában torokgyíkot kapott, a gyerme
kek százai pusztultak el azon a télen a faluban, 
de Gáspár kilábalt. Mikor az első elemibe járt, 
leszakadt a rozoga iskola- épület, odanyomott vagy 
tiz kis szerencsétlent, de Gáspárnak nem görbült 
meg a hajaszála sem. És egyéb ilyen szerencsés 
véletlenek estok vele. Mikor pedig elvégezte a 
szülőfalu összes Iskóláit, az utolsó vizsgán a tan- 
felügyelőnek úgy megtetszett kedves, pufók ábrá
zata hogy beszerezte Sárospatakra, a kollégiumba, 
ingyenes helyre. Itt lett a kis Gáspárból tanult 
emDer. Mindenütt, ahol megfordult, segítségére 
jött a véletlen szerencse. De azért Gáspár nem 
Bizakodott el. Szorgalmas, tisztességtudó diákem
ber Tolt, a pajtásait, ha tehette, segítette a tanulás
ban, de még a kevés pénzét is megosztotta velük. Az 
öreg Kiss nem győzte dicsérni üát, aki íme, egy 
pénzóbesem kerül,mégis tanult úri ember lesz belőle. 

Mikor pedig elvégezte a gymnáziumot is, Gás-

Eár úgy érezte, hogy szűk neki Macedónia, czaz, 
ogy Sárospatak. Az élénk szellemű fiú meg 

akarta ismerni a világot, vágyott a nagyvárosba, 
sürgő-forgó idegen emberek áradatába, ahol meg
edződik a Bziv és az agy. Gondolt egyet, felment 
Budapestre a leczkeadásból megtakarított néhány 
forintocskáiával s azzal a biztos bittel, hogy 

aki a mezők liliomát táplálja, az nem lóg meg
feledkezni róla sem. Feljött és beiratkozott a jogi 
egyetemre. A hetedik gyerek kabalája azonban 
csak nagynehezen vált be Budapesten. A házten
geren, az embersokaságon, ugvlátszott, mintha 
megtörött volna a bábasszony jóslata, a mi G.ispár 
barátunk gyakran nem ebédelt; de még ritkábban 
vacsorázott. De azért nem csüggedt Fiatal, egész
séges gyomra bírta a koplalást, jó kedélye, jó 
reménysége soha nem hag.ta el; akart és tudott 
s ez volt a titka sikerének. Bekerült egy ügyvédi 
irodába, leckéket is adott s két esztendő mu va 
már rendesen tudott ebédelni is, vacsorázni is. 
Igaz, hogy énnél többje nem is igen volt 

Múltak hí érek, Kiss Gáspár egy szép napon 
névjegyeket nyomatott, amiken a neve elé oda- 
búgyesztett a nyomdász két jelentőségteljes betűt: 
Dr. — Doktor juris lett i  ami Gáspár barátunk 
boldogan, büsz én ötelle volna kebteie a promóció 
napján a világot, ba az egyáltalán törődött volna 
a tordai tanító fiaval.

Egyszerre nagyot fordult vele a világ. Szerel
mes lett Bolondulásig, Halálosan szeretett a kis 
doktor — és mindeu remény nélkül.

Kis eg» neves fiskális, dr. Gniamböcz Áhria 
irodájának volt a uátramozduója. A princi zsém
bes özvegy ember volt, aki egy szép napon azzal 
lepte meg a mi barátunkat, hogy bemu ato t neki 
egy győnvö; ü széke, kékszemü, hölgyet:

— A leányom, Dorka. Tegnap hoztam haza 
az ai'gn kisasszonyoktól.

Dr. Kis Gáspár nyomban letelte volna a főes- 
"üt, hogv egy ilyen szökő haj, ilyen kék szem, 
i.yon gödrös áll, ilyen bájos ángyai mint a priuc' 
Ilonká’a nemcsak Budapesten, de még ezen az 
egész szürke sártekón sínesen. És Ilonka mosoly
gott ieá, mint derűs hajnalban az e.ső napsugár.

A kis doktor aznap nem tudott aludni. Ejfél 
ütni feikoit az ágyból és verset irt hozzá. Ez volt 
e.'eisó ver e. S hogyan-hogyan nem, szép Iionka 

két nap mu.va az aszta án lelte a költeményt. 
S ki írhatná !o m ifjú doktor boldogságét, mikor a 
princi gyönyörű leánya mosolyogva szólította meg : 

— Nem is hittem volna, hogy maga költő. A 
vers gyönyörű volt.

Kiss nem tudott szólni n «zivét elárasztó bol
dogságtól, csak némán, fonón, hálásan nézett 
szivénél; királynőjére. S ettől a perctől fogva a 
ói fiatal megértette egymást. Egy rövid hét után 

elcsattant nz. első csók, esküvel Ígérték meg, hogv 
egrmáséi lesznek, vagv a haiáló.

ígérni könnyű, de beváltani annál nehezebb. 
M.kor az irodavezető principá isa mogorva arcéba 
nézet;, szinte megdöbbentette a gondolat, hogv 
■'tói az úrtól kell majd neki mogKé ni a leánya 
cz.-l. Ettől az unó,, n iné. az ember négyezer 

forint évi jövedelemmel kt-zdőd ki Micsoda arc
cal !(:■ jen az öreg Galambócz elé:

- Ügyvéd ur, adja nekem a leánya kezét. Mt 
zoreijük egymást. ..

S szinte érezte, rninl égeti arcát az öreg fis
kális runyos, megvető tekintete:

- Hogy merte mag. a leányomra vetni a sze
mét ? Maga éhenkórász I . . .  

így képzetté el a mi kis doktorunk a leányké- j

rés jelenetét. Szive vérzett, amikor rcraénylo cn 
szereim író gondolt. Aggodalmait nem titkolta 
Donba eiőtt s nem egyszer sirdogáltak kettősben, 
ahelyett, hogy egymás szájúról lopták vo.na a 
mézet. Szerelmük egószon reménytelennek lát
szott s minél szoiosabban forrott össze a szivük, 
annál határozottabban látták a széles örvényt, 
amely őket elválasztja.

Egy napon lecsapott az amúgy is borús égből 
a villám. Ilonka sírva borult az irattárban, ahol ta
lálkozni szoktak, szive választottjának nyakába.

— Mindennek vége, papa fériűl akar adni. 
Meghalok . . . Ma az ebédnél vendégünk volt. Az 
az utálatos Krizsán, a patikus. Ahoz akar adói. 
Megmondtam a papának, hogy soha azé az em
beré nem leszek, mire ő ezt felelte: »Vagy meg
szokni, vagy megszökni. Az ón házamnál az tör
ténik, amit én akarok.*

Kiss Gáspár megdöbbenve hallgatla. Amitől ti
tokban rettegett, boköretkezett tehát. Elérkeztek 
szerelmes boldogságuknak utolsó stációjához.

Vigasztalni próbálta Ilonkát, hogy ne aggódjék, 
majd csak meg fogják tudni lágyítani a papa szi
vét. Do maga sem hitte amit mond, s egyszerre 
azon vette magát észre, hogy ő is sir.

Kábulian, letörve ballagott haza szerény laká
sába. Útja az Erzsébet-köruton vitte végig. Ta
vaszi esthangulat ömlött végig a gyönyörű utón, 
mosolygó párok százai tolongtak a mi hősünk 
körül, friss szellő lengette a virágos női kalapok 
tolláit, kocsik dübörögtek, villamosok csöngettek, 
rikkancsok ordítoztak s e vidám lüktető élet kö
zepette a mi hősünk szomorú vett, mint egy kripta.

Hatalmas fénysugár vakította meg a szemét. 
Vakitó villamos irlámpa gyulladt ki egy nagy 
helyiség fölött, amely előtt zajongó tömeg ácsor
góit. Kiss felnézett és meglepődve látta a saját 
nevét ragyogni a kirakatokban. »Kiss szerencséje 
nagv« hirdette az írás s ahogy a villamfóoy ara
nyos szinekben ragyogtatta meg a színes betű
ket, hősünk szeme csodálattal tapadt rájuk.

Kiss szerencséje nagy, mormogta öntudatlanul. 
Do kár, hogy nem én vagyok az & Kiss!

»A főnyeremény 600,000 korona* hirdette a 
piakát a Kiss-féle bán ház előtt.

Hatszázezer korona I Mint sietne Galambócz neki 
adni a leányát, ha megütné a főnyereményt 1

S ez a gonoolat hatalmas erővel ragadta meg 
a le két, amelyben kigyulladt valami csodás sej 
telemszerü remény. íme, önként kínálkozik a meg
oldás. A véletlen Kiss bankháza elé sodorta őt, 
ahol vagyonokat lehet nyerni.

S a következő perezben már benn tolongott ö 
is a zsúfolásig megtöltött bankházban, ahonnan 
nemsoköra mint egy nyolezad sorsjegy remény- 
el;es tulajdonosa távozott. Egészet is vett volna, 

na lett voma reá való pénze, de igy is felette 
gyengén kellett aznap vacsoráznia, mert kiadásba 
verte magát. Boldog álma volt azon éjjel; 
álmodta, hogy megnyerte a főnyereményt t 
öreg Galambócz édes vöm uramnak szólította őt.

Másnap nyugodtan, szin'e boldogan ment az 
irodába. Az az egynyoiczad osztá vaorsjegy egé
szen megváltozta'ta hangúimét. Várta a csodát, 
a nagyot. Ilonka bámulva látta a nagy változást 
az ö Gáspárja kedélyében.

— Ne taits galambom semmitől, rendben leez 
minden, igv nyugtatta meg szerelmesét a kis 
doktor, rmidőn az meglepődve érdek.ödött bizo
dalmának oka iránt, a fiú rejt él vesen mosolygott:

— Csak bízd rám. Az egyik Kiss nem hagyja 
vízben a másikat.

E válasz elég különösen hangzott. Ilonka egy 
kukkot sem érett be öle Gáspár nem rnagya- 
ázta meg, Kaba á>a volt, hogy az osztálysors- 

jegyről nem szói senkinek.
S elkövetkezett az első húzás. Barátunk sors

jegyét nem húzták ki.
— Nem baj, gondolta a kis doktor. Hat osz

tály van s hat ízben von húzás. Az első osztály 
főnyereménye 60,000 korona s ennek nyolezada 
7,500 korona, Ebből meg lejön 20 százalék az 
államnak s maradna egy olyan összeg oi én 
részemre, amely ne n si piiene. A hatodik húzás
nál húzzák h 400,000 rés, a 600,000-res b a 
többi nagv nyereményeket. Várhatok tehát.

Az első húzás után a bankház beküldte n-ki 
z uj sorsjegyet megújítás végett. Kiss bárium  

pon'o-an céget tc't kötelezettségének, bekfiltlte 
a 2 50 koronát. II írom hét múlva a második 
húzás vo t, amelynél 70.600 Koronát nyerhetett 
volna. Nem nyert, de nem csfl gedeit. A sors
egye! ism t meguji otta, beküldte Kissnr-k n 4 
o ónét a a harmadik Íiuz6«nal sem kedvezőt 

n -ki a szciencse; a 80 000 koronás főnyere
ményt más nyerte meg, nemkülönben a negyedik 
osztálynál a 90,000 koronásat is.

Dr Kiss Gáspár csüggedni kezdett. Úgy érezte, 
hogy jó lett volna bizony egy kisebb nyeremény is. 
M-rí elvégrea 110,000soisjegy közül, ötvenötezer
nek kel1 nyernie, tehát minden második sorsjegynek.
S e. y egész sorsjegy 160 korona, e.y nvo czad 20 
korona, mely a hat osztály nál részekben fizetendő.
S igy a szegényebbek is részt vehetnek az osztály

sorsjátékban s ők is élhetnek azzal a reménynyel, 
hogy nngvobb nyereményre tesznek szert.

— Tehát C3»k én ne nyernék ! — sóhajtotta 
a kis doktor. Éppen 'engem, a hetedik gyereket 
kerülne el a szerencse ?

Az ötödik húzást követő napon hősünk levelet 
kapott a Ki-s bankháztól, amelyben arról érte
sítette őt, hogy sorsjegyét a legkisebb nyere- 
mónynyel, 200 koronával kihúzták. Hát bizony 
ez nem volt sok! Húsz korona esett az ö nvol- 
czadára. S a bankház a lóvéihoz egy uj sors
jegyet is mellékelt, felhiván a mi doktorunk 
ügyeimét orra, hogy ezt a sorsjegyet a bankház 
szerencse naptára éppen az ő számára jelölte ki, 
helyesen tenné tehát, ha a húsz koronás nye
remény helyett e sorsjegyet tartaná meg, mert 
most következik az utolsó, a hatodik húzás, ami
kor is kihúzzák a nagy főnyereményeket.

Kiss megtartotta a sorsjegyet.
Borús, szellemes szivében ismét felcsillant a re

mény, amikora hatodik osztály húzása megkezdődött 
s ő naponta a Kiss bankház hirdetményeiből tudta 
meg, micsoda számokat húztak ki. S elmúlt az első, 
a második, a harmadik, a tizedik huzási nap, sors
jegye nem nyert. A hatodik osztály húzása tudva
lévőén egy hónapig tart, o.yan sok a nyeremény.

S ezenközben sötét felhők gyülekeztek a szerel
mes pár fölött. A patikus nyíltan megkérte a 
leány kezét s az apa biztató ígéretet adott neki. 
Napos vendég lelt a háznál. A találkozások mind 
ritkábbak lettek, mert az öreg Galambócz nagyon 
őrködött a leánya felett. Úgy látszik, bogv meg
sejtett valamit s egy idő óta az irodavezető úr
ral sehogy sem volt megengedve. Minden dolgá
ban talált valami kivetöt, s Kiss barátunknak 
kifelé állt a szekere rudja. S a bánatos iroda
vezető kétségbeesett volna, ha nem bizoit volna 
Kiss bankház hagyományos szencsóiében. Valami 
belső érzés sagalta neki, hogy Kiss bankház 
meg fogja segíteni Kisst, a szerelmes irodaveze;őt.

8 felv.rradt a nagy nap hajnaia, a 600 ezer 
koronás jutalomdij napja. Hősünk ez éjjelen nem 
hunyta le a szemét izgatottan kelt, s be som 
ment az Irodába. Hanem elment az osz álysors- 
játék palotájába, hogy személyesen győződjék meg 
arról, bo.dogságra szánta őt a sorsa, vagy bol
dogtalanságra. Látni akarja, tudni, kinek a szá
mára húzták ki a főnyereményt.

A nagy teremben, ahol két kislány foglalatos
kodott a szerencse kereke körül, már a korádé- 
előtti órákban nagy sürgés-forgás vo t. A húzás 
a legnagyobb nyilvánosság e őtt történt, sok száz 
lőre menő izgatott tömeg leste a kis leányok min
den mozdulatát, a szerencsekerék mellett óit 
ültek a királyi közjegyzőn, e lenőrök, az ig zgntó- 
ság fórfiai, itt semmi titokban, vagy a közönség 
érdek* eben nem történhetik.

Húzzak a nyereményeket, egyik sem volt a mi 
hősünk száma. Az izgalom nőuön-nőtt. A tömegvlsz- 
szafojtot lélegzettelhaogatia akikiáltó hivatalnokot i

— 29140 nyert ezer koronái.
— A Kiss bankház sorsjegye! — zúgta odalent a 

tömeg.
— 8115 nyert ötszáz koronát.
— Én nyertem, én 1 — kiált e;y erős női hang 

s egy szegényesen öltözött asszony kis gyermeké
vel a karján, másik kezében a sorsjegyet lobog
tatva, tört maginak uiai az emelvény leié. Én nyer
tem. Az Isten áldia meg a Kiss bankházat.

Ez is Kissnól vette a sorsjegyet.
S következik a legizga óbb pi Inna'. A kis leány 

az utó.só nyereményt buzin, a 600,000 koroná
sai. Reszketve nézi mindenki, mint vájkámak a 
kis ujjak a számok között.

Megtörtént. Kihúzta -i szamot a leányka ég át
nyújtotta a kikiáltónak. Ezt is e fogta a pillanat 
izga'otisága a hangja remegett, amint kis tóttá :

20565 nyert 2000 koronát és 000,000 korona 
jutalomdijat.

Kiss Gáspár a fejéhez K a p o tt, a lábai meginog
lak. Ha szomszédai fel nem fogják, összeesik.

Ázó száma volt! Megnyerés főnyereményt!
Tnmolyogva ment ház - a lakáséra. A borzasztó 

nagy esemény tökéletesen megzavarta. Otíhon be
zárkózott s mintegy öntudatlanul leküdt percé

ig a kopotias díványon.
Erőteljes kopogás riasztotta fel. Két úri ember 

toppant a szegényes szobába. Bemutatkoztak:
— A Kiss bankház alkalmazottal vagyunk. 

Bankházunk akar az első lenni aki önnek bol
dogságot kíván a legnagyobb főm eromóny hez. Uram, 
ön a sorsjegygyei,méh et ná unit vásárod, megnyerte 
a főmeicményt. Grntu álunk s egvutial arra kérjük, 
szíveskedjék tőlünk átvenni a tekintélyes összeget.

S m.előtt a kis doktor magához térhetett vo na 
a csodálkoz s'ól, leo vasiák a tengernyi pénzt...

Ezek után ta én felesleges elmondanunk, hogv 
dr. Kiss Gáspár bájos n-jóvel két hónap múltán 
nászutra indult a Riviérára.

A menyegzőn képviseltette magát a Kiss bank- 
báz is, melyet boldogan köszöntött fel az ifjú fór.

— Hetedik gyerok vagyok, mondotta, biztam
szerencsémben, de sohse lett volna belő en

semmi, ha nem lenne KXSd sz renoséje NAGY'I



F e l v i d é k i  H í r a d ó
briosztyai és -hadvighai áll., az ivánkóíalui és dubovói 
ág. ev., a folkusfalvi áll., a blatniczai és doánfalui ág. 
ov., a szklouói és lozsjacliói r. kalli. felekezeti iskolá
kat látogatta meg.

A tanítás oredményo általában megfeleld, az ivánkó- 
falui ág. ev., a folkusfalvi állami és jaszonovói r. katli. 
elomi iskolákban pedig dicséretes.

A nőieséi ág. ev., baji rém. katli. és szklenói r. 
katli. iskolákban gyengo, a doánfalui és esremosnéi ág. 
ev. iskolákban pedig alig valami, mert itt az írás, ol
vasás és számolás tanításánál tovább nem mennek, ami
nek az az oka, hogy a tanítók magyarul nem tudnak, 
sem pedig tanítói képositésltk nincs.

Minthogy azonban ezen utóbbi helyeken az isko
lázás rondezésére csak állami utón lehet kilátás, a teen
dőkre nézve a magas minisztériumhoz tétetett fölter
jesztés.

Továbbá jelenti azon szomorú tapasztalatát, hogy 
a tavaszi munka beálltával az iskolalátogatás több lie- 
lyon meglazult, néhány helyen pedig, mint Brioszlyán, 
Hadvighán és Szldenón oly kevesen látogatják az isko
lát, még az alsóbb osztály tanulói is, hogy e tekintet
ben végre is erélyes intézkedésre lesz szükség. Tokin
tettel a népélet viszonyaira, ahol erre a kérdésre nézve 
hozzáfordultak, mogengodto, hogy a tanítás a déli órák
ban tartassák, hogy igy a nagyobb tanulók a sürgős 
mezei munkáknál segíthessenek.

Végül pedig jelenti, hogy a vallás- és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter ur elvben hozzájárult, hogy a 
helybeli állami elemi iskola és óvoda részére megfelelő 
uj épület emeltessék. A vonatkozó terv és költségvetés 
elkészítésével az államépitészeti hivatal bízatott meg.

Az iskolai egészségügy kedvező volt, a tanítói sze
mélyzetben som történt változás.

Borbély Kálmán főmérnök bemutatta a kereskedelmi 
miniszter rendeletét az útadó egyszerűsítése tárgyában, 
ami tudomásul vétetett.

A közmunkák átvizsgálására KevL zky Imre és 
Cserey Emil bizottsági tagok bízatlak meg.

Beniczky Kálmán alispán előadta a Schulz féle 
iparvágányok ongedélyozésének ügyét, amely Újhelyi 
Attila főszolgabíró lelobbezése folytán végleges döntés 
végett a kereskedelmi miniszterhez terjesztetik föl.

Jelentést tett továbbá a házadóbevallások körül 
tapasztalt mulasztásokról, amelyekre nézve megállapította, 
hogy rosszakarat esote nem forog fenn és igy a bírságo
lást indokoltnak nem tartja.

h í r e i n k .
— F M. K E. közgyűlés. A F. M. K. E. Turócz- 

vármegyei Választmánya f. évi május hó 17-én délután 
3 órakor Turóczszentmártonban, a vármegyeház nagy
termében tartja ez évi rendes közgyűlését, molyro a F. 
M. K. E. isszes turóczvármogyei tagjait ez utón hívja 
meg az elnökség.

— Körmöozbánya Bátor! Sohuloz Bódognak
Körmöczbánya város hazalias lakossága már régi idő 
óta foglalkozik az eszmével, hogy a város szülöttjének, 
Bdtori Schulcz Bódog 1843/9. évi honvéddandárparancs- 
uoknak, a bodrogkereszturi és herkályi csaták hősének 
emlékét a főtéren szoborral örökíti meg. Az eszme a 
város lakosságának mindon körében a legmelegebb 
viszhangra talált, miért is a város tanácsa kezébe vette 
az ügyet és most a szabadságiul emlékére felállítandó 
szobor ügyében a következő fölhívást bocsátotta ki : 
„.Szabadságharczunk fényes küzdelme édes hazánk szebb 
jelenének és jobb jövőjének az alapjai Szabadságharczunk 
a nemzet ezer éves életének szép epopeája volt: nagy 
emberek, nagy czélok küzdelme. Sok vér omlott ki, 
tömérdek vagyon semmisült meg, nagy szollomok tűntek 
le, a szenvedések hosszú évei következtek, inig végre 
fülmosolygott az alkotmányos élet napja is. Lassanként 
megjött az idő, midőn a kogyelet a múlt idők fényes j 
napjairól kezdhetett megemlékezni. Kónán-halmon 
jelölgették a helyet, hol a magyar lelkesedés egykor 
csodákat müveit, hol a magyar bátorság, a magyar 
hősiesség napja ragyogott; hol a honszerelmet annyiak 
vére pecsételte meg. Napjainkban pedig már azzal a 
végtelen szerencsével dicsekedhetünk, hogy a hőn

szeretett legalkotmányosabb Királyunk Ő Felsége törté
nelmünk kimagasló alakjainak emléke iránti kegyele
tünk lerovásában példaképen elllljár, hazafias lelkesedésre 
buzdít. Városunk közönsége mindezektől áthatottan, haza
lias felbuzdulásból eredő lelkesedéssel elhatározta, hogy 
halhatatlan szülöttje: Bátori Schulcz Bódog 1848/49. 
honvéddandárparancsnok, az I. és II. osztályú érdem
rend tulajdonosa, a bodrogkereszturi és herkályi csaták 
hősének emlékét a főtéren emelendő omlékszoborral 
örökíti meg. Ki volt Bátori Schulcz Bódog, azt az íróval 
a következőkben véljük legtalálóbban aposztrofálhatni: 
„Vele egy csillag esett le azon derült égről, moly a 
48-ki kornak láthatárán feltűnt, egy ragyogó név hullott 
alá az élők sorából, moly hírével betöltött egy országot**. 
Járuljon tehát hozzá ki-ki filléreivel a nemzeti kegyelet 
o müvéhez, hogy a jelen és utókor dicsőíthesse a 
„Feledhetetlenek** örökemlékét ! Az adományokat 
Körmöczbánya szab. kir. és főbányavárosházi pénztárá
hoz, a gyűjtő iveket pedig minden esetben annak taná
csához küldeni kérjük. Körmöczbánya, a városi tanács
nak, 1905. évi február hó 21-én tartott Illéséből. 
Palkovics Emil polgármester.**

— Halálozás. Csepcsányi Ferenczet, Turóczvár- 
megyénok ny. tiszti főügyészét, valamint Draskóczi 
Árpádot, a báró l ’rónay-félo uradalom tiszttartóját súlyos 
csapás érte leányának, illotvo nejének Draskóczi Árpád né 
szül. Csepcsányi Ilonkának gyászos elhunytéval. A család 
a következő gyászjelentést adta ki: „Dráskóczy Árpád 
fajdalomtól megtört szívvel jelenti úgy maga, mint a 
gyászos szülök nevében, forrón szeretett nejének, illetve 
gyermeküknek Dráskóczy Arpádné született Csepcsányi 
Ilonkának 1905. évi május hó 9-én, életének 25-ik s 
boldog házasságának 3-ik évében hosszú szenvedés után 
Kiscsopcsénybon történt gyászos elhuny tát, A boldogult 
hült tetemei folyó hó 12-én, pénteken délután 4  órakor 
fognak az ágostai evang.* hitvallás szertartásai szerint a 
helybeli családi sirkertbon örök nyugalomra tétotni. 
Kiscsopcsény, 1905. évi május hó 9-én. Áldás és béke 
lebegjen drága porai felett!** A megboldogult sokai szen
vedett és a halál megváltás volt reá. Temetése f. hó 
12-én délután ment végbo a közönség nagy részvéte 
mellett. Nyugodjék békével.

— Szorenosótlenül Járt orvos. Dr. Szolárik 
Vilmos, ruttkai vasúti orvos csütörtökön délelőtt a ruttkai 
vasúti telepen volt elfoglalva. Onnan akart visszatérni és 
hogy útját röviditso, a vágányokon álló egyik teliervonat 
lépcsős kocsiján ment át. A leszállásnál azonban oly 
szerencsétlenül lépett le, hogy egy ott lógó kampóban 
felakadt. Súlyos sérülésével a teschoni kórházba szállí
tották.

— BüOSUZÓ. A véghlosi szép várat tudvalevőleg 
Frigyes főberczeg vásárolta meg a nemeskéri Kiss 
családtól. Nemeskéri Kiss Pál orsz. képviselő a múlt 
héten búcsúzott el a vár tisztviselői karától, meg a szép 
uradalomtól. Bucsulátngatásokat tett nejével, Szapáry 
Vera grófnővel Zólyomban meg környékén, a többek 
között Turóczmegyébcn Tótprónán is Justh Ferencz orsz. 
képviselő családjánál. Nemeskéri Kiss Pál újabb tartóz
kodási helye gödi birtokán lesz.

— Szinpadfelavatás Znióváralján. A znióváral- 
jai állami tanitóképozdében pusztított tűz alkalmával 
elégett az intézet színpadja is, amely helyett most Párvy 
Endre tanár buzgólkodása folytán díszes uj színpad 
készült el. A lüggöuy és díszletek festését Pokorny 
Géza, a szerkezet összeállítását pedig Jeszenszky Denes 
intézeti növendékek végezték nagy sikerrel. Az uj szín
pad mindenkit mogiepett és dicséretére válik mindazok
nak, akiknek annak létrehozásában részük van. A fel
avató Unnopség kimagasló pontja volt az az egy fel vo- 
násos vígjáték, amelyben Moyzes Miklósnét mint kiváló 
műkedvelőt ismertük meg. Méltó partnere volt Párvy 
Endre tanár, akinek arravalóságáról mog ólért sikerei
ről fölösleges leune iruuuk. Jól megállta helyét Sebő 
Ágost intézeti növendék is, aki az após szerepét jól 
alakította. Közben az intézeti énekkar adott olö több 
sikerült énekszámot és özmrokovszky Cziril int. növendék 
szavalta el hatással Varádi „A régi könyv** ez. költe
ményét. Az előadás után kedélyes tánc/.mulatság fejlődött 
ki, amely a reggeli órákig tartott. Ezt a hangulatot 
azonban már magával hozta a társaság túlnyomó része,

mert az előadást mogelözölog Somogyi Gézónénak, az 
intézeti igazgató nejének vendégei voltak, aki aznap 
Unnopolte névnapját.

Nőegyleti gyűlés. A turóczvármogyei Jótékony 
Nőogyesülot választmánya ma délután 2 órakor a vár
megyeház kistermében gyűlést tart.

- Oellolosegyár. A zsolnai cellulosogyár részvény- 
társaság f. évi május hó 11-éti Zsolnán tartotta meg 
alakuló közgyűlését. Ennek tárgysorozatát képezte az 

lapitók jelentése. Az alakuló ülés elnökévé megválasz
tották Bulla Györgyöt, jegyzőjévé pedig Schein Henriket. 
Ezután megállapították az alapszabályokat és ezeknek 
folyományaként kimondották a gyár szervezését. Be
mutatták továbbá az alapítók eddigi eljárásáról szóló 
részletes jelentést, amelyre a felmontvényt megszavazta 

közgyűlés. Végül megválasztották a bizottsági tagokat.
— Halálozás. Girhardt András, a briesztyai áll. 

elemi iskola II. osztályú tanulója hosszas szenvedés 
után meghalt. Tnnulótársai f. hó 8-án kisérték utolsó 
útjára s díszes koszorút helyeztek ravatalára.

— A F. M. K. E. a nemzetiségek ellen. Lőcséről 
írják nekünk: A F. M. K. E. szepesmegyei fiókja az 
utóbbi időben azt a szomorú tapasztalatot tette, hogy a 
Magura-vidck határszéli községeiben visszatért kivándorlók 
által terjesztett nyomtatványok utján a pánszláv és 
lengyel mozgalom nagy mértékben terjed. Ez a körül
mény a F. M. K. E. szepesmegyei fiókját arra késztette, 
hogy e nemzetiségi törekvéseknek útját állja és energikus 
védelmi akcziót indítson. Az egyesület e vidék okszponált 
pontjain a papok és tanítók közreműködését fogja 
igénybe venni, akik a hazaollenes eszmék terjesztését 
ellensúlyozni fogják, azonkívül ifjúsági egyosülotekot 
fognak szervezni, tanítók jutalmazására, magyar dalos
könyvek beszerzésére és könyvtárak szerzezésére nagyobb 
pénzösszegeket fognak fordítani. A fiókegyosület műkö
dése ki fog terjedni a munkásoktatásra is, melynek 
érdekemen társadalmi akcziót szándékozik megindítani.

— Kóborgó gyermc1- ik sorsa. Boné András 3 éves 
és Kollár János szklabiny.; 'síkosok 4  éves fiúcskája a múlt 
hétfőn szülőik távollétében játszadozva az erdőig jutottak, 
ahonnan azonban már nem találtak haza. Estefelé a 
szülök keresésükre indultak, de csak másnap találták 
meg ökot, még pedig Kollár János fiát halva, aki 
mellett a másik 3 éves fiúcska sirdogált. Hogy mi okozta 
a tiu halálát, azt még nem állapították meg.

— öngyilkos diákok. Diaillant Árpád pucliói illető
ségű, izr. vallásu 19 éves ifjú, a helybeli felső keres
kedelmi iskola felső osztályának tanulója, f. hó 8-án 
reggel ágyában mellen lőtte meg magát. Nevezett osztá
lyának egyik jobb tanulója volt. öngyilkosságának okát 
még a visszahagyott 2 levélből sem lehetett kipuhatolni. 
Az egyikben az izr. hitközséget kéri, hogy temetését 
rituálisan végeztesse, a másikban édos anyját, ki nagyon 
szegény, — vigasztalja — hogy többi visszamaradt 3 
gyermekében reményeljon, mert ö úgy sem tudott volna 
tovább élni. Temetése f. hó 9-én d. u. 3 órakor a kereske
delmi iskola ifjúsága és annak élén az iskola igazgatója 
és a teljes tanári kar résztvéto mellett ment végbo. A 
temetőben társai nevében KnüpJ'elmacher Henrik osztály
társa szép és megható beszédet mondott. — Tegnap 
reggel pedig Knöpfelmacher Henrik, szintén a felső keres- 
kedolmi iskola harmadik osztályának tanulója dobta el 
magától az életet. A pénteken megtartott osztályvizsgálat 
alkalmával a számtanból igen gyengén felelt. Valószínű
leg ez volt oka elkeseredésének. Tegnap, szombaton 
reggel még megjelent az inlézetbou, ahol alkalmat 
nyújtottak uoki pénteki feleletének javítására. De ez 
som sikerült. Ekkor azt jelentve, hogy roszul érzi magát, 
az iskolából távozott. Végzetes tettét reggel 9 óra 
után hajtotta végre. Revolverrel két lövést tett magára. 
Rövid vergődés után kiszonvedett. Követte azt, akit 
uéliány nap elölt elbucsuztatott.

— Egyptoml sötétség. Liptószontmiklósról Írja 
lovolozönk, hogy a múlt hét egyik estéjén 8 és 9 óra 
közt Liptószontmiklós utczái és szebb üzletei hirtelen 
oly sötétek lettek, mintha az egyptomi sötéiséggel lett 
volna a város sújtva. A villámvilágitás ugyanis csütör
tököt mondott és rémületbe ejtotto a jobb világítással 
megbarátkozott lakosokat. Negyvenöt poreznyi sötétség 
után végre viliágosság lett.

5chmidthauer-féte k eserü v iz , reggelenként fél pohárral használva,
meglepően gyors s nagyszerű sikerrel pótolja otthon bármely évszakban a KAltLSBADI 
és AlAlílHMtADI ivókúrát, gyomor- és bélbnjoklmn, úgyszintén clkövércdcs, sziv- 
olbiljiisodiís s azzal járó fulladásnál, sárgaság, máj- és lépdaganntmíl, ezukorbetogség, 
CSÚZ és köszvénynél stb. — Az „Igimíndif1 hatásosságában egyéb keserű vagy hashajtó 
ásványvizek meg sem közelitik és saját érdekében cselekszik, ki Helyette mást nem lugad el,

______________________________  Utasítás mellékelve. Kapható: TOI'EltCZER SÁNDOR gyógyszertárában és SZENDE 0.
cscmcgekercskcdésében. — Főszétkuldés a forrástulajdonos Schniidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban. — Nagy üveg 50 fillér, 

kis üveg ára 30 flUér. — Az egyedüli természetes keserüviz, mely kis üvegben is kapható.



M inden háziasszony  
büszheaÓKO a J6 k iv ó .

Kaíhrs'nor-féle f_< 
p p - m a l á í a  t á v é n a k

egyjí’on háztartásban sora volna 
szabad tebbé hiányoznia a min
dennapi kavéital készítésénél.

idotl c so m ag o k a t k é rjü k  a 
:ióvvel és ne vásáro lju n k

m űlye tny itvam árleifo lnok  1

— Hangverseny Körmöczbányán. A körmöez- 
bányai Nőügyiét tegnap hangverseny i rendezett a 
sehneczbányai akadémiai zenekar, Hobbi Jenő és liliké 
Kálmán küzromUküdésével. A hangverseny tárgysorozata 
volt: 1. Nyitány. Előadta az akadémiai zenekar. 
Zongora solo. Előadta Iliiké Kálmán ur. 3. Iluhaiündcr, 
egyveleg, játszotta az akadémiai zenekar. 1. Három dal. 
Énekelte itiszner Edéné urhölgy. f>. Ilogedü-solo. Játszotta 
Hobbi Jenő ur. a) Tantum ergo, Koseli llelmosbergertől. 
b) Mazurka, Hubaitól. 0. A mai tánczról. Monológ, lila : 
Ego. Előadta .Scbrőder Gizella urleány. 7. Trovaiore, 
egyveleg, játszotta az akadémiai zenekar.

— Szünidei tanfolyam tanítók és tanítónők 
számára lóg tartatni Budapesten június hó 2ii-áu és 
bárom hétig tart. A tanfolyamra hatvanul! vétetnek fői, 
akik közül 40-en teljes ellátásiján és 30 korona ntikölt- 
ségbon részesülnek. Felvételért minden jellegű iskolánál 
működő tanító és tanítónő Iblyamodhaiik A kérvény «d; 
az illetékes kir. tanfelügyelöséghoz torjesztendök he f. 
évi május hó 20-ái,

— Érdekes megfigyelni,, hogy a közönség mily
bizalommal van az osztát\sorsj<egyek íran1. Ez magy a rá
zatot talál abban, hogy úgy a ,sors jég yek kibocsátásánál,
mint u búzásoknál a in. kir . kormány gyakorolja az
ellenőrzést. Oly sok ember j ütött 1nár sorsjegy által
nagy vagyonhoz, hogy jó s:iolgála lót vélünk tenni,
amidőn t. olvasóinknak ajánljuk, In>fCV a lapunk mai
minden egyes számáhozjcsatolt Kiss fiáról y és Társa-féle
színes mellékletből egy szerencsesv’.ámoI válasszanak.
Könnyen megtörténhetik, hogy ez a vélel len a logközc-
lobbi búzáson már reményét megv:dúsítja. Most is e
bankház (Budapest, Erzsébet-k örut 1i$.) s<'.ercncsés vevői
nyerték a 6UO.ÜOO koronás 1lön ven mién vt ezúttal mar
harmadszor, tehát mégis igaz : Kiss szel öncsője Nagy.

Felelős szerkesztő  BERECZ GYULA. —-  Főmunkatárs BflNFI JÁNOS.
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B íT T N E R  G Y U LA  oyóQyszertára által
GLOGGNITZ (Alső-Ausztrtft.)

Szépen bútorozott hónapos szoba kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.

T anítok  figyelm ébe! |
f
i

C s y  h á r o m  s z é p  s z o b á b ó l ,
Q  k o n y h a ,  é l í s l j s ü i r a  «$ 
f á s k a t n r á b ó l  á l ló  e g « sz sc g « 5 ,  
s z á r a z  la k á s  k ia d ó . —  Czim  a 
K ia d ó h iv a ta lb a n .

Jó házból való fitt,
ki m agyarul és tótul beszél, t a n u l ó u l  felvétetik .

Czim a kiadóhivatalban.

|  ••Vizsgalapod ••
| jttíaletit-KSnyiísKI
^  nagy választékban és olcsón kaphatók Q

H M oskóczi F e ren czn é^
ám papirkereskedésében Turóczszentm árton . ^

Bodegamegnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására 

hozni, hogy Turóczszentmárton, főtér, eddigi bor- és 
: csemegekereskedésemben

B Ö D E G Á T
| nyitottam. — Midőn ezt a n. é. közönséggel tudatom, 
i egyben kérem, hogy nagyrabecsült támogatását irányom- 
, bán továbbra is fenntartani szíveskedjék.

Teljes tisztelettel § z e n t j e  Q á S p á l ' .

Wix jYdKss
liszt-, fűszer-, csem eg

ju r o c z s z e n ik iá i lú ii
' liszt-, fűszer-, csem ege-, üveg-, porczellán- 

és  M authner-féle m agvak raktára. 1 11 —

A blaküvegezések , HíEK?
fénykép- és  képkeretek nagy választékban.

Alig használt, uj zongora
költözködés m iatt jutányos áron eladó.

Czim u kliidóltlvatalbitti.

FIGYELEM!
M egbízható, legjobb m inőségű, hírneves

Valódi s z e p e ? s é g i

towsztíw ££8CS
A k ésm árk i g y á r  b e jeg y ze tt v é d je g y e :

Késmárki mely ezen

gyártm ány védjeggyel
csak az,

' CfiT  2 |p S Í -?-

— Hazai ipar!

S S " n—  -  U J !CooK $ Jclmsotil
amerikai szabadalm. tyukszen -jyüríli.
A legjobb és legb iztosab b, kitűnő hatású . azonnal 
fájdalom csillapító. — Magyarország-Auszt, összes í 
gyógytáraihan kapható. 1 drb borítékban 20 i., i drb 

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

Két tanoncz felvétetik.
Czim a kiadóhivatalban.

Kiadótulajdonos: Moskóocl ForOQOSDé.
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Ki még eddig s ha szerencsekisérletet nem telt 
az osztálysorsjátéi.l r, vegyen  egy  szerencse- f 

sorsjegyet K.SÁ bankházában, mert f

s z e r e n c s é j e

Kinek még eddig osztálysorsjátékban eredménye 
nem volt, tegyen kísérletet KISS l u.ikházában, 

ínért

s z e r e t t e s s e

Több ezer fél nyert a lefolyt sorsjátékokban na
gyobb nyereményeket K I S S  bankházában.

f lz  eddigi húzásoknál  
szerencse-.k, volt m ár

Háromszor a jutalmat

6 0 0 ,0 0 0  koromi: 1 ,8 0 0 .0 0 0
és egy nagy nyereményt

4 0 0 , 0 0 0 '  koronát

Ö s s z e s e n  ( \  
ő r s j e g y r e  / j j

koronát t. vevőinknek kifizetni.

ryszertára ™
var-Osztrák ^  
:ertár üráz. H

: i i i l - I

Minden egyes húzás után közzétessziik a !e£ ■ ; 
nagyobb budapesti hírlapokban a nálunk nyc. 
sorsjegyek jegyzékét, úgy hogy '.mindenki meg 
győződhetik, miszerint t. vevőinknek különösei 

kedvez a szeren cse.

K ih ú zo tt n y e rem én y ek  a z o n n a l  h i h e t n e k . !'
K ísérelje m eg szerencséjét  
KISS bankházában, mert

s z e r e n c s é j e  í t S | j f  u

A XVI. sorsjáték I-ső osztályának 
húzása f. május 2 5  és 25-án lesz:

Az I. osztályú sors jég: ek á r a i:

Egy n yo lczad  I K 5# f. Egy le l . . .  . 6  i.. 
Egy negy ed  3 „  —  „  | Egy egész . . .  12 ,

íTí*5 Károfy és Társa
a m agy. kir. szab. osztá lysorsjáték  

*. ílá r  > helye

^ U d a p es i, V . , . ,  u - M d - l f Í M t  19. s í .
K l .S S -I V i ■ s o r s je g y ,  : ip lm tó k

íü i’üczi m a j .a r  ipar- cs ieresked. 

r. 1. .iá. T b á c iL í. jtmárton.
i *gyar Nyom a Turócz.- ;%niuiirton.
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