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A lap szellem i részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a h irdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turóczszentmártonba küldendők.

— Hirdetésok legjutányosabban, árszabály szerint. — 
Lapunk szám ára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

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

E sterházy János gróf.

A magyarságnak nagy gyásza van. Gróf 
Esterházy János, a főrendiház tagja, í Orszá
gos Magyar Szövetség elnöke, szept' bér hó 
1-én éjjel nyitraujlaki birtokán hirtelen meghalt.

Ki volt Esterházy János gróf, azt csak 
azok tudják, akiknek alkalmuk volt vele sze
mélyesen érintkezni, belepillantani lelki vilá
gába, mely minden izében magyar volt. Csak 
az tudja a veszteség súlyát kellőleg méltá
nyolni, aki ismerte messzeható terveit, aki 
ismerte áldozatkészségét, amellyel ideáinak 
megvalósítása érdekében mindenre kész volt.

Életének legszebb idejében, negyvenegy 
éves korában ragadta el a kérlelhetetlen halál. 
Akkor, amikor a legtöbbet vártuk tőle, mert 
hiszen ö mindenütt ott volt, ahol aTftágyarság 
érdekeinek megvédéséről volt szó. Ott a fő
rendiházban, a sajtóban, a magán érintkezés
ben . . . Mert buzgalma, hazaszeretete felül
múlhatatlan volt. Első volt ö azok között is, 
akik élethivatásukul tekintik az egységes 
magyar állam eszméjének megvalósítását — 
annak kiépítését.

Mi, akiknek alkalmunk volt a drága halott 
lelki világába beletekinteni, mi, akik hűséges 
munkatársai voltunk az elhunytnak, megtörve 
állunk ravatalánál és szivünk mélyéről sóhaj
tunk föl az élet Urához: Miért mérte ránk ezt 
a csapást?

Esterházy János gróf elhunytával nagy ür 
támadt sorainkban. Mert nemcsak munkásnak 
volt nagy és utolérhetlen, de vezér is volt a 
javából való, aki hazafias lelkének melegével 
vonzotta magához híveit és lelkesedésével 
fokozott munkára ösztönözte azokat, akik zász
lója alá sorakoztak. Csupa tűz, csupa lélek és 
akara t!

Amikor ezelőtt két esztendővel Kassán 
az Országos Magyar Szövetség megalakult, 
Esterházy János gróf teljes valójában boldog 
volt. Megalakította azt a szövetséget, mely 
első sorban a nemzetiségek túlkapásainak 
ellensúlyozását tűzte ki feladatául. Pedig hosz- 
szas, beható tanácskozások előzték meg a 
Szövetség megalakulását. Mert sok idő telt el 
azóta, hogy az Országos Magyar Szövetség, 
mely éppen lapunk felelős szerkesztőjének 
elnöklete alatt alakult meg Budapesten, oda 
fejlődött, hogy abból országos egyesület kelet
kezhetett. Mennyi szeretettel, lelkesedéssel 
fogadta ezt az eszmét, mely régi vágyai tel
jesedését jelentette és mely lelkűidének meg
felelő működési tért biztosított számára.

Senki olyan szeretettel, lelkesedéssel és 
áldozatkészséggel nem szolgálta a magyarság 
ügyét, mint ö. Daczára az elmúlt két év za
varos politikai viszonyainak — az Országos 
Magyar Szövetséget felvirágoztatta és oly 
tekintélyt szerzett a Szövetségnek, amilyennel 
egyesületek nálunk nem rendelkeznek. Mert 
szavát hallatta minden esetben, amikor a ma
gyarság érdekeinek megvédése azt úgy kívánta. 
Nem hagyta nyugodni a felmerült kérdéseket, 
mig azokat kedve szerint nem tisztázta. Addig 
irt, táviratozott, személyesen járt, mig akara
tának érvényt nem szerzett. Eáradhatlan volt 
a szó legszorosabb értelmében.

Esterházy János gróf valódi politikus, igaz 
államférfi volt. Foglalkozott a nagy politikáv.i , 
de különös tanulmány tárgyát képezte a ma-

,jyírországi nemzetiségi politika. Ezt tövéről- 
l.eoyt' 'e ismerte. De ismerte a külföldi nem
zetségi politikát és nemcsak könyvekből, 
ha/ m személyes tapasztalatokból is. Egy 
eg< z ember volt, akiben képesség, tudás, 
■k v  iS megvolt ahhoz, hogy forrón szeretett 
u  íjanak hasznos szolgálatot tehessen. A fel- 

vi éki tót nemzetiségi mozgalmak különösen 
is érdekelték. Mint felvidéki földbirtokos, sze
mélyes tapasztalatból ismerte azt az akna
munkát, melyet a tót nemzetiségi túlzók 
kifejtenek. Pedig a tót népet szerette, mert 
maga is jól beszélt tótul és éppen ezért töre
kedett arra, hogy ezt az alapjában hazafias 
lelkületű, jó népet a mételytől megóvja. És 
ezt Esterházy János gr. nemcsak hangoztatta, 
de tettekkel is bizonyította. Lakóhelyén is 
is részt vett minden mozgalomban. Nem kicsi
nyelte a kérdést és szívesen eltanácskozott a 
községházán is épp oly szeretettel, mint amily 
energiával szokott fellépni a főrendiházban.

Bőkezű meczénása volt községének és 
minden intézménynek, mely hazafias czélokat 
szolgált. Résztvett a megyei közéletben és 
mint mindenütt, úgy itt is fötörekvése volt, 
hogy a nemzetiségi kérdés iránt érdeklődést 
keltsen. Az a munkája, mely Nyitravármegye 
politikai, gazdasági és kulturális ügyeit a nem
zetiségi viszonyok figyelembe vételével tár
gyalja, hosszú időre megjelöli azt az irányt, 
amelyet Nyitravármegyének követnie kell.

a  „sziav áramlatok és hazánk" czim alatt 
kiadott nemzetiségi tanulmánya pedig, amely
ből lapunk mai számában közlünk egy részle
tet, a pánszlávizmus legalaposabb ismeretéről 
tesz tanúságot. Amikor ez a munka 1902-ben 
megjelent, a hazai sajtó osztatlan elismeréssel 
üdvözölte. A nemzetiségi sajtó azonban, külö
nösen pedig a Nár. Nov., erősen megtámadta 
és gáncsolta, ami azonban csak annak volt 
elvitázhatlan bizonysága, hogy az az irány, a 
melyet Esterházy János gróf ezzei a munká
jával megjelölt, helyes, — mert különben a 
tót túlzókat nem érintette volna oly érzékenyen. 
Tanulmányait nagy lelkiismerettel folytatta. 
Az eszméknek egész tömege foglalkoztatta, a 
melyeket nagy akaraterejével bizonyára meg 
is valósit, ha gyászos vége be nem követke
zik. így kedves eszméje volt, hogy Turócz- 
szentmártonban hetenkiut háromszor megjelenő 
magyar és tót nyelvű politikai lap induljon 
meg. A magyar lap a hazai magyarság tájé
koztatására és azért alapittatott volna, hogy a 
nemzetiségi kérdés iránt a magyarság érdek
lődése felkeltessék. A tót nyelvű lap pedig 
a felvidéki hazafias tót nép felvilágosítására 
és a tót túlzók munkájának ellensúlyozására 
szolgált volna. És ezeket mind sok ezer pél
dányban terveztük szétküldeni — ingyen. Ez 
a hatalmas alkotás is halasztást szenved most 
már, mert ennek megvalósítására csak egy 
második Esterházy János gróf tetterős és 
áldozatkész szelleme lenne képes.

A veszteség majdnem pótolhatatlau.
De éppen ez a nagy csapás szolgáljon 

intő például jövő munkásságunkban. Össze
tartás és egymás megbecsülése. A politikai 
pártokon való felülemelkedés, ennek kell meg
gyökeresednie lelkűnkben, hogy az elhunyt 
nemes gróf intencziói szerint építhessük ki a 
nagy Magyarországot. És semmiféle mellék 
vagy helyi érdek nem téríthet el bennünket 
ezen elhatározásunktól, ha következetesek 
akaruuk maradni.

Igazi magyar embert veszítettünk el,

Fájdalmunk őszinte és igaz.
A Mindenható pedig adja, hogy méltó 

követői lehessünk azoknak a magasztos esz
méknek, a melyeknek legbuzgóbb és leghiva- 
tottabb hirdetője Esterházy János gróf volt.

Az ő szelleme vezéreljen utainkon.

A szláv eszme fejlődése, anuak jelen
legi állapota és jövő törekvései.

— Irta: gróf Esterházy János. —
I.

A két legnevezetesebb orosz népfaj pragmatikus 
leírását Kostomarow, moszkvai egyetemi tanárnak köszön- 
beljUk azon tanulmányában, melyet „Két orosz nemzeti
ség" (Dwio russkie narodnosti) czim alatt 1863-ban tett 
közzé.

Kiemoli a ruthénck individualizáló modorát, szabad- 
ságszerotetét és regionálizmusát, ellentétben az oroszok 
igyekezetéhez az egyént a községnek alávotni. Ezon 
igyekezet kifejezésre jut a család oszthatatlanságában, 
az egyéni akarat föláldozásában a mir (községtanács) 
javára, a közös községi tulajdonban és a falvak és városok 
ősrégi kollektív felelősségében.

Legérdekesebb ezt a vallás és a kormány formái
ban látni.

Mig a ruthénoknél (az egyház nem volt képos az 
individuális világi meggyőződésekre befolyni, addig az 
oroszoknál az egyház adta meg a szankezióját a hatalom 
fényeinek, az vált a maradandó dolgok támaszává.

Mig a ruthéneknél a „\Vio!sck"-ek (népgyűlésok) 
által választott fejedelmek széjjolhuznak, az oroszok 
még a tatárfoglalás rémeit is a czentralizálásra tudják 
felhasználni.

Egy szóval, ugyanazon területein az emberi életnok 
a ruthének az eszmo, az oroszok a forma után törokednok. 
A politikus életben a ruthének önkéntesen szövetkeznek, 
do csak annyira, amennyi szükséges, hogy az ogyéni 
szabadság ne korláíoztassék. Föderácziót alkottak, melyet 
nőm tudtak szervezni és politikai csődbe kerültek.

Az oroszok ellenben igyekeztek állandó és változ- 
hatatlan alapokra épített, az egység szellemétől áthatott 
társadalmi szervezetet alapítani és igy eljutottak az 
autokrácziához és az állam hatalmához, melybe a ruthé- 
neket is végleg bekebelezték.

Az ó-orosz czivilizáczió a régibb bizánczi és az 
újabb keletű asiata befolyásokra vezethotő többnyire 
vissza. E czivilizáczió, molynok útjáról a nagy czár ké
sőbb eltért nagyjában, a pátriárkális családra, a közös 
földbirtokra, a kollektív felelősségre volt alapítva és egy 
oly kormányt tételezett fel, mely egyeduralomra és a 
vele összekötött ázsiai pápizmusra van berondezve.

A jelenkori szlavofil irók ezen sajátlag orosz elvekot 
alapos rosszhiszeműséggel a genorell szláv közművelődés 
elvosztett alapjainak jelentették k i; hozzájuk visszatérni 
kívánnak és azokat az egész nőm orosz szláv népok 
egyetemébe szeretnék beoltani.

A régi orosz szlavofilek, a híres orosz tudós, Pypin 
szerint, a XIX. század 20-as és 30-as éveiben kezdték 
kifejteni ideáikat. Törekvésűk az volt, hogy az orosz 
élet valódi, igazán nemzeti alapjait feltárják, kifejtsék 
és ezon elvekot úgy a népnovelésbon, mint az orosz- 
országi mindennapi életben érvényre juttassák.

E czélból összehasonlították az európai u. n. gor- 
mano román czivilizácziót az eredeti ősi graoko-szláv és 
Péter czár előtti orthodoksz műveltséggel. E tanulmányo
kat sok éven át folytatták és azon eredményre jutottak, 
hogy Péter kczár reformjai károsak voltak; Oroszország 
fojlődését félbeszakították és erőszakosan, nem kivá- 
nacos módon zavarták meg a kölcsönös mogértést a 
haladó nemosség, az elmaradt szegény nép és a for
malizmusba visszaeső egyház közt.

íSzorintUnk tohát vissza kell térni Oroszországnak 
az ó orosz elvekhez, a magasabb osztályok gyormokoit
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ismét nemzeti irányban kellett nevelni és a nyilvános 
életben is a régi elveket ismét érvényre juttatni.

Ez volt az ötvenes évek szlavotilizmusa, azon idő
szakban, midőn még nem volt udvarképes.

Utóbb és különösen III. Sándor czár idejében, fok 
lett ismerve azon erű, mely ezen elvekben rejlik s a 
melyeket a belpolitikában is elfogadtak.

A külpolitikában is azonosak a kormány és a 
szlavofilok elvei, úgy bogv lehetővé vált az orosz kor
mánynak hivatalos eljárását a külföldön mindenkor a 
nem hivatalos, de hason gondolkozásu szláv, úgynevezett 
jótékonysági egyletek által hathatósan előkészíttetni.

Ezen, mindenkor dezavuálható társaságok tagjai 
között már diplomaták is szerepelnek és még élénk em
lékezetben vannak Ignatiow, Ilitrowo és Pcrsiani nevei.

II.
Danilewski a szlavofilok modern elméleteit egy 

könyvben foglalta össze „Oroszország és Európa** czim 
alatt, Stracliow, a híres szlavofil ezen könyvet „a szla- 
vofilizmus legtökéletesebb katekizmusának és kódexének** 
nevezte.

Bevezetésében Danilewski első sorban összegezi és 
méltatja az európai közvéleményt Oroszországgal szem
ben, melyet hódiiási vágytól elteltnek, rosszakaratúnak, 
a haladás és a szabadság iránt ellenséges hatalomnak 
hisz és mond.

Danilewski ennek ellenkezőjét igyekszik bizonyí
tani és Európa gyanúsításait Oroszországgal szemben [

toni, ha nem akar avval megelégedni, hogy más idegen 
művelődéseknek szolgáltasson otbnikai anyagot, tehát 
mondja Danilewski:

„Minden szlávnak — orosz, cseh, szorb, liorvát, 
szlovén, tót és bolgárnak — a szlávizmus ideája, Isten 
és a szeutegyházé után a legmagasabb legyen, drágább 
a szabadságnál, a tudomány és műveltségnél és minden 

! egyéb földi jónál: mert a szláv mindezen jókat csak 
akkor fogja elérhetni, ha a szlávizmus ideája inog lészon 
valósítva, ha a szlávizmus értelmileg, nemzctilog és 
politikailag fűggotlen lesz, sőt az említett jók az elért 
eredmény clutasithatlan következményei leendőnek.

.Miután a szlávok kötelességei ily módon mogálla- 
pitfatnak, felmerül a kérdés: létjogosult-o már ma a 
szláv művelődési tipus?

Miután ezen ,tipus fejlődési liolye mégis csak az 
eddigi romano-germán művelődési tipus területén érvé
nyesülhet és daczára annak, hogy a történelemből 
tudjuk, hogy különféle művelődési típusok egyidejűleg 
fejlődhetnek — mégis fontos nekünk tudni, vájjon a 
romano-germán művelődési tipus ma liatalsági vagy 
aggsági korszakában van-o? — Ezen kérdést Danilewski 
a szlavofilok közt használt formában állítja fel.

„líotkad-o a nyugat ?u
Felelete nem annyira határozott, mint a legtöbb 

slavotilé, aki nem habozik határozottan kijelenteni, hogy 
igen, a nyugat rothad.

Danilewski azt állítja, hogy minden müvolödés 
lassú romlása akkor kezdődik, midőn legmagasabb pent

ánnak tulajdonítja, hogy Európa Oroszországot és a jjat elérte. Az európai műveltség gyümölcsözött ,már és
aggsága megkezdődött. „A nap, melynek sugarai alatt 
megértek ezen gyümölcsük, delét meghaladta és le
mentéhez közeledik**. Tovább monvén, összohasonlitja a 
szlávok eddigi fejlődését a gcrmano-románokéval és ezen 
összehasonlítás összegezése a következő ítélet:

„Nagyban és egészben az orosz nép és az orosz 
állam lelki és politikai egészségnek örvendenek, inig 
Európa szellemileg túlérett ;liborlobt) azon egyoldalú 
vallási felfogás következtében, melyet az általános igaz
ság helyett elíogadott.

így elérte a Herkulesz-oszlopokat, amelyeknél

szlávizmust nemcsak idegen, de egyenesen ellenséges 
elemnek tekinti.

Aztán felveti a kérdést, vájjon hát tényleg Orosz
ország kullurtörténclmileg Európához tartozik-e, vagy 
nem ?

E kérdést úgy igyekszik megoldani, hogy a jelen 
kultúra forrásait egy külön görög és egy külön gormano- 
román kulturirányba osztályozza, mely utóbbi (ger-r.) 
tanaiból Oroszország soha sem merített, nem vévén részt 
Európa szellemi életében és fejlődésében.

.Szerinte „Oroszországnak nincs semmi köze ahhoz,
hogy mi jó és mi rossz Európában ? tehát nem Európa. vafO' a tagadás és a kétely oezoánjába kénytelen elrno
Se szerénysége, se büszkesége nem engedi meg neki 
magát Európának vallani.**

Ezek után felveti Oroszországra nézve a létjogo-

rülni, vagy vissza kell térnio a világosságot terjesztő kelet 
liez ; politikai tekintetben azon kiengesztelhetotlen ellen
mondásig érkezett, mely az életo egész tartama alatt

sulisig kérdését és ad u in  felállítja, bogy orosz szom- <•!*<••*« Memél),6s szabadság igényei -  és a hódítás 
pontból so nem kívánatos, se nem lehetséges Uroszorszi-, kollik4t VÍB610 tU»jdonloto«4» kitai fönnáll,
got otlrópaizálni, általános emberi szempontból is lolvolij Oroszországot közelebbről vizsgálva, róla is meggyőző- 
a kérdést, bogy kell-e az emberi fejlődés ezen akadályai | dllnk’ *»8r « 5em %'észüD egészséges.” 
feláldozni? * i Kifejti, bogy a Nagy Péter czár óta történt európai-

! záló kísérletek hibásak, idöszorütlenok és OroszországEzen kérdésre avval felel, hogy igen, mindenesetre, 
La az európai czivilizáczió volna az egyedül emberileg | 
kívánatos és ha nem ekszisztál más jogosult és fejlődés* [

javával ellenkezők voltak. 
„AzKívánatos «, „a nem eksz,sztal mis jogosult «  fejlődés-: —  óurépaiziló betegség akadályozza Orosz-

képes kultúra. — Evvel bemegy a különféle czivilizáczió- uniZi*o0t bt,M isa betöltésében ; ezen betegség kepes, 
típusok theóriájába * ! minden hatalma daczara, nemzeti géniusza forrásait ki-

1. Tagadja, hogy az u. n. európai gormano-román j 
czivilizáczió képviseli az emberiség fejlődésének ered
ményét,

2. felállítja a társadalmak és műveltségek élettani 
szabályait, melyek szerint minden képződés, amely 
misszióját bevégezte, kénytelen a színpadról Icszállani.

Felszámlálja az embeii műveltség típusait, u. m. 
aegiptuszi, cbinai, asszir*babilon-fönicziai, indiai, iráni, 
héber, görög, római, ujszémita vagy arab és a romano- 
germánt, mint pozitív típusokat és felállítja fejlődésük 
törvényeit.

I. Minden egyazon vagy közeli, rokonnyolvet 
beszélő faj vagy nép összcsége, ha szellemileg áldott és 
miután gyermekségi korszakán túl van, külön művelt
ségi típust képvisel.

II. áVlinden ilyen típusnak megfelelő művelődés csak 
akkor fejlődhetik önállóan, ha ezen népek összesége 
politikailag ÍUggetlcn.

III. Egy tipus művelődésének alapolvoi nem képez
hetik alapját egy másik tipus fejlődésének. Minden 
tipus megteremti saját alapolvoit és csak bizonyos fokig 
yan alávetve megelőző vagy fennálló műveltségek be
folyásának.

IV. Mindegyik tipus művelődése csak akkor fejlőd
hetik ki teljesen, ha az illető népek összcsége meg
határozott, föderácziót képező, önálló ethnikus öleinek 
böl áll.

V. A tipusok művelődésének fejlődése hasonlít

| apasztani, történelmi életét benső vitális erejét megtörni
és létezését feleslegessé tenni , hogy a szellemi el
nyomástól, hogy az idegen értelmi leigázástól menekül 
jűuk, egyesülnünk kell rabszolgaságban sínylődő test
véreinkkel, szükségünk ellenségeinkkel !u

Áttérhetünk már a font vázolt eszméménél gyakor
lati alkalmazására.

(Vége következik.]

Liptúvármugytí közgyűlése.
Liptóvármogyébon a logutóbbi képviselőválasztások 

alaposan felizgatták a kedélyeket, amelyeknek megnyil
vánulására bő alkalmat nyújtott a múlt héten megtartott 
vármegyei közgyűlés.

Magunk is különösnek találjuk, hogy amikor a 
közgyűlés tagjai egytöl-egyig azon meggyőződésben 
voltak, hogy a mai kormány bizalomra nőm érdemes, 
ugyanakkor messzemenő vitat provokáltak és erős táma
dásban részesítették .Szmroesányi Arisztid főispánt, aki 
pedig mindou vonakodás nélkül teljesítette azt a kérel
met, hogy a múlt boti megyei közgyűlést egybehívja. 
De különben som tett semmi kísérletet som arra nézve, 
hogy a tervezett bizalmatlansági indítványt lehetetlenné 
tegye, vagy pedig enyhítse. Másrészt teljesen fölösleges 
volt a magyarság egymás között való versengése és 
csipkedése is különösen akkor, amidőn a végeredmény- 

j ben, amint azt a szavazás kitüntette, egyetértettek. 
Talán ezt előre tudva, maradtak el a közgyűlésről,

azon, csak egyszer gyümölcsöző növényekéhez (Mono- ^fodola és társai abban hízva, hogy elég háborúságban 
carpok), melyeknek növekedési ideje igen hosszú, m igjvaD a magyar a magyarral, nem szükséges, hogy a 
virágozásuk és gyUmölcsözésük relatíve rövid, amely jt(it nemzetiségi bizottsági tagok élesszék az úgy is lo-

........................  ■ . . . .  bogó tüzet.

Valóban kívánatos, hogy Liptóban, ahol a raagyar- 
Eredmény: a szláv faj, mely a népek egy család- hágnak annyi érdemes és munkára kész tagja van, hogy 

ját képezi, köteles saját raüvolödési típusát megtöröm-1 *lt a versengés megszűnjön.

után a szervezet életképosségo mindenkorra ki 
merítve.

Erre a vármegyei közgyűlés jó alkalraul szolgál.
Megtörtént, bogy a pártok találkoztak.
Maradjanak hát együtt és tümürülvo legyenek erős 

bástyái a magyarságnak.
•* *

A közgyűlés lefolyását a következőkben adjuk:
Sznireesányi Arisztid főispán pontban 10 órakor 

megnyitotta a közgyűlést 8 jolontette, hogy azt több bi
zottsági tag kivánata folytán, do a saját meggyőződése 
szerint is összehívta, bogy legyen alkalma Liptóvármegyo 
törvényhatóságának is az aktuális politikai kérdésokbon 
állást foglalni. (Éljenzés). Ezután boldogult József kir. 
horczogröl emlékezett mog kegyeletes szép szavakban 
elmondván, bogy a legmagyarabb királyi horczegnok 
még az emléke is különösen molegitőleg hat reánk a 
mai sivár helyzetben, akinok szeretető — úgymond — 
nagy volt a haza iránt s mi benne a tetőtől talpig ma
gyar embert gyászoljuk. Utolsó lehelete is annak a bi
zonyítéka, hogy hü volt az ő hűséges magyar hazájá
hoz, mert itt hunyta le örök álomra szemeit az a férfiú, 
aki a humánus törekvésekből is, mint az elsők olsojo 
votte ki az őt megillető részt. Azt hiszi az elnök, hogy 
a közgyűlés minden tagjának érzelmét tolmácsolja, midőn 
indítványozza, hogy az elhunyt királyi horczegnek a 
magyar haza, különösön a honvédség ujjászorvezéso kö
rül szerzett érdemeit a közgyűlés iktassa jegyzőküvyvbo 
s az elhunylnak az ő nyomdokaiba lépett fiához, József 
királyi lierezoghoz rószvétfeliratot intézzen. (Általános 
helyeslés). Még ogygyel tartozom a közgyülésnok — 
úgymond a főispán — s ez az, hogy bojolentsera, mi
szerint a kormányváltozás alkalmából lemondási kérvé
nyemet benyújtottam, oz azonban elintézést még nőin 
nyert, a benyújtás óta tehát én csak az ügyeket vezet
tem. (Helyeslés.)

Ezután áttértek a napirendre s következtek a Tisza- 
kormány lemondását tudató bucsuloiratok.

liakovszky István, hivatkozván a deczemberi köz
gyűlés bizalmi szavazatára, gúnyos modorban kél Tisza 
István védelmére az onnok bucsuloiratát egyszorllen tudo
másul voyő állandó választmányi javaslattal szemben és 
kérdi, vájjon a közgyűlés miért nem reflektál a szokás
hoz képest a búcsúlevelekre? Majd a főispán politikai 
magatartásával foglalkozván, Apponyit idézi a közgyü- 
lésterembe, mi után nagy vobemencziával bonczolja a 
deczemberi közgyűlésnek szabály szerint hitelesített 
jegyzőkönyvét s megvádolja a főjegyzőt s a jegyzői kart, 
mondván, liogy a jegyzőkönyvek akként szerkesztendők, 
amint a közgyűlések lefolytak.

Ballá Rudolf főjegyző tiltakozik Rakovszky inszinu- 
ácziója ellen s azt visszautasítván, kyelonti, bogy a köz
gyűlési jegyzőkönyvek nem liivatvák a lényegtelen és 
szavazás tárgyát nem képezett epizódok megörökítésére. 
Egyébiránt a jegyzőkönyvekért ö csak addig felelős, 
inig a közgyűlés azt nem hitelesíti. Ez podig már meg
történt s ezen észrevételeknek a bitolesitő közgyűlésen 
lett volna helye.

tízokol Gyula kérdi, liogy van-o a közgyűlés tag
jainak joga egy már rég jogerős határozatát bolygatni?

Főispán észrevételeket tesz ltakovszkynak reávo- 
natkoztalott szavaira s bátran kijelenti, liogy nem ö volt, 
aki vezérét, a most is tisztolt Apponyit elhagyta, hanem 
Appouyi cselekedte ezt, aki a perszonális uqíó útjára 
tért, ahová nem követhoti. A „tompora mutantur“ . . . 
közmondás tehát ezúttal nem találó.

Lauotta János kyoleuti, hogy bár a deczemberi 
közgyűlésen jelen volt, do szavazatával nem járult hozzá 
a Tisza-íéle bizalmi indítványhoz.

Ezután ellogadták ogyliangulag az állandó választ
mány javaslatát.

Most következett a főtárgy : a Fojérváry-kormány- 
nyal s a politikai helyzettel szombon való állásíoglalas. 
•Sajnáljuk, liogy térszűko miatt csak a logrövidobbon 
érinthetjük a magas színvonalú vita lefolyását.

Az állandó választmány egybaugulag hozott hatá
rozati javaslata akkép szól, hogy Gömürmogyo feliratá
nak alapul vételével szavazzon a közgyűlés bizalmatlan- 
ságjt az ügyvezető ko.uiáuyuak, tagadja meg a mog 
nem szavazott adók behajlását s az ujonezok állításához 
a tisztviselők segédkezet ne nyújtsanak s a törvénytelen 
rendelőtöket végro ne hajtsák ; amennyiben ilyenek ér
keznének, minden esetben rendkívüli közgyűlés fog 
cgybehivatni, amihez a főispán, az ügyrend szerinti jogá
nál lógva, készséggel boloegyozésél adta.

ld . tízentivdnyi Károly köszűnotet mond a főispán
nak o közgyűlés egy bébi vásacrt s hosszabb, nagyszabású 
beszédben indokolja meg azon külön is beadott bizal
matlansági inditványt, melyet ö, Joób Albert, Üzeotiványi 
Márton, Thuránszky Tamás és Falugyay Móricz dr. 
bizottsági tagok írtak alá. Szenti vány i Károly nak higgadt, 
minden agresszív szándéktól ment beszéde helyesléssel



találkozott, csupán utóbbi képviselőválasztásunk s az 
iltoni magyarság meggyőződés szerinti tőrokvósónek 
lekicsinylése volt az a pont, molylyol a vármegyo kö
zönségének többsége egyet nem ért.

Szentiványi Márton, mint az országos szabadelvű- 
párt tagja, kifejti az ő álláspontját, mely szintén a 
Fejérváry-kormány ollon való teljes bizalmatlanságban 
kulminál.

Sclilesingtr Náthán dr., kir. közjegyző, nagyhatású 
beszéddel üdvözli az állandó választmány javaslatát s 
meggyőzően kitorjeszkedvén úgy az országos politikai 
helyzetre, mint a helyi viszonyokra, pótinditványt nyújt 
hó a bizalmatlansági felirathoz, hogy vegye át a konliczió 
a kormányzást és megegyezést létesítvén a nemzőt és 
korona közt, vezesse ki az országot ebből a felfordult 
politikai és közgazdasági helyzetből. Schlosinger dr. 
hazafias, okos bőszedét a közgyűlés nagy többsége, köz
tük ltakovszky is, helyesléssel fogadta.

Hexner Gyula dr. a külön jditvány mellett érvelt.
Angyal József orsz. képvisolö Szentiványi Károly- 

nak egy megjegyzésére kijelenti, hogy sem ö, sem a 
szabadelvltpárt a Fejérváry-kormányt nem támogatja, 
(ltakovszky közbeszól.) Bizonysága ennek a meghozott 
bizalmatlansági szavazat. Minden ogyéb állítás csak alap
talan gyanúsítás.

Id. Szentiványi Károly személyes kérdésben szólva, 
az ujságközleményekre hivatkozik, amire Angyal József 
újból reflektált.

Lavotta János a Fejérváry-kormány iiánl érzott 
toljes bizalmatlanságának kifojezéso mellett kijolenti, 
hogy ö a magyar vezényszót egy régi törvény, az 1740. 
évi LXIII. t.-cz. alapján követeli, mely rendeli, hogy a 
magyar hadsereg magyar nyelvit vezényszóval viendő a 
harezba. Pártolja az állandó választmány javaslatát.

Rakovazky István, a képvisolöbáz alelnüke, Kóma 
történetéből vett példával kezdte meg hatásos beszédét 
s foglalkozott a beadott indítványokkal és az elhangzott 
beszédekkel, kijelenti, hogy az álláspontja azonos a 
.Szentiványi Károly álláspontjával. Szenvedéllyel előadott 
beszédével vágásokat intézvén orré is, arra is, módosí
tást nyújt be a Szentiványi és társai indítványához, abból 
egy résznek kihagyása iránt, mely a fogyasztási adók 
behajtására vonatkozik.

Joőb Marczol alispán az állandó választmány ja
vaslatát ajánlja elfogadásra.

Ezután egy kis közjogi parázsvita folyt lo ltakovszky 
és Schlosinger dr. közt a miniszteri ellenjegyzés lénye
géről és politikai jelentőségéről és a közgyűlés a hosszú 
szalinacséplés után eljutott oda, a hová mindenki akart: 
a Fojérváry-kormánynak bizalmatlanságot szavazott. 
Elfogadták az állandó választmány javaslatát 52 szó' 
a külön indítványra esett 18 szavazattal szemben.

A gyUlés többi tizenogy tárgyát már az Üres terem
nek referálták el az előadók.

h í r e i n k .

— B sterh á iy  János gróf balála. A súlyos vés; 
tőségről, moly a magyarságot értő, lapunk vezető helyén 
emlékezünk meg. A gyászhir mindnyájuukat meglepett, 
mert az elhunyt mind az utolsó ideig nem volt komoly 
beteg. Lapunk szerkesztője, Berecz Gyula kir. t ífel- 
Ugyelő, aki az Országos Magyar Szövetség szervezc . ben 
hűséges munkatársa volt és akit terveinek megbeszélé
sébe is rendesen bevont, táviratilag fojozte k ‘szvótét 
az elhunyt özvegyének úgy a maga, mint t követség 
turóczmegyei tagjai nevében. Halálának birt oiudcnUtt 
a legőszintébb részvétet költötte, mert mindannyian 
érezzük, hogy benno nemcsak a folvidéki magyarság, 
de az ország is egyik legjobb fiát veszitotto el. Teme
tése f. hó 4-én ment végbo nagy részvét mellett. Nyu
godjék békével, szoliemo éljen közöttünk! Az Országos 
Magyar Szövetség a kövotkezö gyászjelentést adta k i : 
„Az Országos Magyar Szövotség választmánya hazafias 
fájdalommal jelenti megalapítójának ós elnökének, a 
lánglelkU hazafinak, gróf Esterházy Jánosnak, a magyar 
főrendiház tagjának gyászos elhuuytát. Temetése családi 
birtokán, Nyitraujlakou lesz szeptember hó 4-én délután 
félhárom órakor. Örök nyugalma csendes és háborítatlan 
legyen annak a hazának földjében, amelyet oly lángo
lóan szeretett. “

— Báró Róvay Simon Tnróozban. A Mucsányi, 
korUlet országgyűlési képviselője, báró Róvay Simon, a 
mint orröl már megemlékeztünk, több napot töltött vá
lasztó kerületében és sllrUn érintkezett választóival, 
l&évay Simon báró pontokon reggel Turóczból elutazott, 
azonban szeptember hó közepén ismét visszatér és több 
hetet fog körünkben tölteni.

— A Íelsőtaroícklek érdekében. Mint felsőim csoki 
levelezőnk Írja, a loégoit község lakói érdekében eléggé
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nem dicsérhető buzgalmat fejt ki a jóléti bizottság és 
különösen annak elnöke, Skrbek Károly főordész. Leg
utóbb a következő adományok érkoztek a bizottsághoz : 
Kobut Károly 100 korona, Stamberger Mór 40 korona, 
Lichtenstoin Bertalan és Samiotz János 20—20 korona, 
Hádl Gyula, Itépási Imre, Lichtenstoin Lajos 10—10 ko
rona, Milch Izidor, Vcllnor Pál 5 - 5  korona, összesen 
220 korona. — Szklenó község 70 koronát, Alsóstubnya 
pedig 24 koronát gyűjtött. A „Jósziv* egyesület nagy
id  kit adományáért a bizottság köszönő levelet intézett 
üzv. Tina  Kálmánná olnöknöhöz, valamint nagy bálával 
emlegetik ifj. Justh György főispánnak buzgalmát, ame- 
lyot a károsultak segélyezése Ügyében kifejteit. Körmöcz- 
bánya városa is hathatósan segítette a károsultakat. 
Nemcsak hogy 2200 koronát gyűjtött, do 1667 darab 
deszkát és épUletfát is potom áron (kübmétorenkint 1 kor. 
50 fillér) engedeti át a földhöz ragadt szegényeknek. 
Hátra van még a Gleainger ezég adománva, amolynok 
mérvére nézve a lakosság még nincs tájékozva, do úgy 
sejlik, hogy az nagyot fog lendíteni a helyzeten, annyi
val is inkább, mert hiszen Felsöturcsok munkabíró lakos
ságának 75% immár 25 óv óta csakis a ezégnek dolgo
zik. Azt reményük, hogy a ezég nemcsak nagyobb pénz
összeggel fog hozzájárulni a nyomor enyhítéséhez, ha
noin az építéshez szükséges és a ezég tulajdonát képező 
telepen kapható építési anyagot, ha talán nem is 
teljesen ingyen, de mérsékelt áron fogja a lakosságnak 
átengedni.

— Orvosválasztás. A lemondás folytán megüre
sedett felsőstubnyai körorvosi állásra egyetlon pályázó 
jelentkezett, dr. Fuclis Mór makói orvos, akit egyhangú
lag meg is választottak. Az uj orvos f. hó 15-én köte
les állását olfoglalni.

— Eljegyzés. Percsina Andor nemeslubollai, liptó- 
megyei körjegyző a múlt héten eljegyezte Turóczszont- 
mártonban Patsch Ignácz vendéglősnek kedves, szép 
leányát, Natálkát.

— Liptói osendélet czim alatt megírtuk lapunk 
mull számában, hogy Liptószontmiklóson az uj állami 
polgári iskolai épületen elhelyezett magyar czimert fegy- 
venel meglövöldözték. Megírta ezt laptársunk, a „Liptó“, 
meg a fővárosi lapok is kivétel nélkül, a mogbotránko- 
zás hangján. Azt kellett tehát hinnünk, hogy erről az 
illetékes hatóságok is tudomást szereztek és kötelessé
gükhöz híven, megindították a nyomozást a tettesek 
kiderítése és megbüntetése végott. Ez azonban — mint 
értesülünk — mén nem tiirtéat meg, ami teljesen ért
hetetlen, annyival is inkább, mert két darab Flaubort 
golyót megtaláltak a polgári iskola tantermében, aminek 
alapján könnyű lenne kinyomozni, hogy ki a tettes! 
Reméljük, hogy nemsokára beszámolhatunk neveikkel.

i — TŰZ Deánfalun. Levelezőnk írja, hogy a múlt 
héten vasárnap éjjel majdnem végzetes veszedelem ío- 
nyegette Deánfalu községet. Kisfalu, Felsöturcsok, Károly- 
falu pusztulása utáu aggódva fogadunk már minden liirt, 
mely anyagiakban oly szűkön élő lakosságunk kárát 
jele. ti. Szerencsére azonban a gyorsan kéznél levő se

gítségnek meg a szakadó esőnek, moly a tűz tovább 
•er idés .t meg akadályozta, csupán egy ház és egy mol- 

ki )lUet lett a lángok martaléka.
— Hegycsuszamláf Kralován előtt a kassa-odor- 

ber0 i vasút vonalán a múlt héten kisebbszerü földcsu
sza! ás volt, melyet azonban a vasúti alkalmazottak 
ke!' i* óbon észrevették és így minden veszedelmet
le be elhárítottak. Mégis néhány vonat utasai csak 

. $ itláösal folytathatták utjokat, daezára, hogy a for- 
ga .u akadályt pár óra alatt elhárították.

— UJ napilap a Felvidéken. Északinagyarország 
czimen f. évi szeptember hó 15-étól kezdve politikai 
napilap indul meg Rózsabegyou, tízalai Uszkár szerkesz
tésében. — Abban igaza van az előfizető felhívásnak, 
hogy a Felvidéken már régen érezzük egy politikai 
napilapnak hiányát. Az uj vállalatot tehát látatlanban 
s melegen üdvözöljük abban a reményben, hogy felada

tát minden irányban és igazi magyaros érzéssel fog 
türokodui teljesíteni. Előfizetési ára egy évre 20 korona, 
negyedévre 5 korona, mely összegek Rózsahegyre az 
„ÉszakmagyarországM kiadóhivatalához küldendő.

— áthelyezés. Farkas Istvánná szül. Édur Borbála, 
znióvára(jai állami óvónő súlyos betegsége miatt nyug* 
dgaztatását kérelmezvén, helyét a vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Abszolon Borta radácsi állami óvó- 
uőnek Znióváraljára való áthelyezésével töltötte be.

— Távozó pénzügyőri biztos. fcjzmrokovszky 
Czyrill, stubuyafUrdöi kerületi pénzügyőri biztos, saját 
kérelmére, Sátoraljaújhelyre helyeztetett át és uj úllomá* 
sál már el is foglalta. Szmrokovszky Czyrill távozását 
mindazok sajnálják, akik öt ismerték. A távozó biztos 
rokonszenves, kedves tagja volt a magyar társadalomnak, 
aki minden mozgalmunkban tevékeny részt vett. Utóda

Kiss János, pénzügyőri biztos, aki Zomborhól helyezte
tett Stubuyafürdöre.

— Esküvő. Stamberger Mór, a józsefgőzíürészi ipar
telep igazgatója, f. hó 17-én Vágboszterczén tarja eskü
vőjét Műnk Annin vágbosztorczei birtokos kedvos leá
nyával, Zsófiával.

— Megszűnő felső kereskedelmi Iskola. A vallás
os közoktatásügyi miniszter intézkedéséből az alsókubini 
állami felső kereskedelmi iskola alsó osztályába ebben a 
tanévben nem vettok föl növendékeket. A közoktatás- 
ügyi miniszter rendeletéről csak a logutolsó pillanatban 
értesült Alsókubin lakossága, akkor, amidőn gyerme
keiknek elhelyezése más iskolákban már alig volt lehet
séges. Mint halljuk, ebben a tárgyban Alsókubinban gyű
lést tartottak, amelynek eredményeként küldöttséget me
nesztettük a kultuszminiszterhez rendelkezésének meg
változtatását kérve.

— Hirtelen halál. Waldmunn Vilmos, ruttkai 
szállodás és vendéglős, a ruttkai izr. hitközség elnöke, 
56 éves korában o hó 9-én, szombaton szivszélhüdés 
következtében hirtolen meghall.

— Hazafiatlan tótok. Nyitráról írják, folyó évi 
szcptemLer hó 3-án este Brezováu a tót túlzók Wasser- 
berger Károly községi jegyzőt magyar érzelmei miatt 
nyílt utczán orvul megtámadták és fejét bárom helyen 
betörték, majd a községháza elé csoportosultak és a 
jegyzői lak ablakait beverték. A csendőrségnok csak 
késő éjjel sikerült a zavargókat szétverni.

— Szoczlállsta gyűlés. A turóczi szocziálista párt 
í. hó 8-dikára jelentett be népgyülést a turóczszontmár- 
toni főszolgabírónál. A gyűlést azonban nem tarthatták 
meg, inért a főszolgabíró annak megtartását nem enge
délyezte. a  bejelentők a határozatot inegfelobbezték, a 
„Népszavában" pedig erős támadást intéztek a főszolga
bíró ellen.

— Tanítók figyelmébe. A báró Sina Simon-félo 
alapítványnál, mely volt népiskolai tanítók segélyezésére 
tétotott, egy 200 koronás hely megüresedett. A pályázat 
feltételei a kir. lanfelügyelőségnél megtekinthetők. Az 
alapítványi hely elnyeréséért a kérvényeket folyó óvi 
november hó 10 ig kell benyújtani az illetékes királyi 
tantelUgyolöségbez.

— Elszámolás. A felsöturcsoki tüzkárosultak javára 
folytatólag a következő adományok folytak be hozzám : 
1. Schultz Lajostól 40 korona. 2. Lezsjacho községtől 
16 koroua 82 fillér. 3. Dávid Gyulától 2 koroua. Ezen
kívül a stubnyafürdöi könyvtár részére a vármegyei kör
jegyzők egyesülete áliaf rendezett tánczmuJatság jöve
delméből beküldőtől hozzám 34 koroua, amely össze
geket köszönettel nyugtázok. Zorkóczy Tivadar.

— UJ helyi árudijszabás kiadása a os. kir. szab. 
kassa-odorbergi vasúton. A kassá-oderborgi vasút tö- 
vonalaiu f. évi szeptember hó 1 -élöl való érvénnyel uj 
helyi árudijszabás lép életbe. Ezen díjszabás, mely által 
az 1898. évi január 1 -étöl érvényes hasonló díjszabás 
hatályon kívül helyeztetik, az eddigi szállítási dijak és 
határozmáuyok érdemleges módosítását nem tartalmazza, 
ellenben a meglevő díjszabási anyag, kiváltképen pedig 
a kivételes díjszabásokra vonatkozó határozmányok, ezen 
díjszabásban uj, áttekinthetőbb elrendezést nyertek. Az 
uj díjszabás példányai a kassa-odorbergi vasút igazgató
ságánál (Budapest, V., ltudolf-rakpart 6.) darabonként 
két koronáért megkaphatok.

— Olvasóink figyelmébe. Friedinaun Mór ruttkai 
gyógyszertarában, igen előnyős árak mellett kaphatók, 
szájvíz palaczkja 1 kor. 10 till., valódi epemaud ulaszap- 
pan, továbbá igen gondosan elkészített málnaszörp. 
Ezek mind Friedmaim Mór saját készítményei és az 
egészségügy követelményeinek mindenben megfelelnek. 
Megrendelések közvetlenül hozzá intézendök Kuttkara.

— ántldol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ideges 
fejfájás és natüa ellen. A szert nem kell bevenni, néhány 
csepp a tenyerén eldörzsölve s UaszualaLi utasítás szerint 
belelegozvü, azonnal megszünteti a bajt. 8ok ezor ember 
használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 
ismerőseit: hogy használ-e mar az Autidol-t, amely 
nagyszerű hálásáért arany éremmel lett kitüntetve. Egy 
Uvogecsko ara 1 korona 20 fillér és 35-ször mulaszthatja 
el vele fejfájását. Kapható Gazdik Jáuos gyógyszerész 
urnái Körmüczbáuya.

Szerkesztői üzenetek.
— Munkatársainknak. Lapunk fülelőn szerkesztője nyári 

szabadságáró l visszatérvén, á tve tte  lapunk vezetését is. A lap
nak szánt ezlkkek  es tudósításuk  te Hat hozza küldendők. E gy
ben felkérjük lapuuk unni karni sait és tudósítóit, hogy kornyé
kük esem ényeit ubur figyelemmel k isérjék és m indenről gyorsan 
értesítsék  lapunkat, hogy hírszolgálatunk a közönség igényeit 
kielégítse. -— Neme. .Sajnálom, de szem élyeskedö ez ikke t nem 
közölhetem. Lapom  kom oly irányát az ilyen csipkedő  közle
m énnyel nem veszélyeztetem . — os. J., Zsolna. O któber (i-dikat 
m éltató  közlem ényt szívesen vennénk. — Dr. A. U., Budapest. 
Köszöjóid, alkalm ilag  tölhasznaluiu. — B. A., Szakolcza. Anyag- 
ualutaz m iatt csak  a jö v ő  szam unkban hozzuk.

fe le lő s  szerk. BERECZ GYUhfl, —  föm un ka tá rs  DUGOVICH TITUS.
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jYiiHsa T u rá czszcn tm á rto nu n
W W liszt-, fűszer-, csemege-, bor-, szeszesital-, 

kókuszzsir-, üveg-, és porczellánraktára.

Ablaküvegezések, *éskmm,
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

Hat gimnáziumot jó sikerrel végzett ifjú

= =  gyógyszerész-gyakornokul = ee
fölvétetik. Az illető a magyar nyelven kivid 
németül és tótul is értsen. Szorgalmas, törekvő 
ifjú legyen. Ellátáson kívül a 2-ik és 3-ik évben 
érdem szerint zsebpénzt is kap. Ajánlatok 
szülök és gyámok utján kéretnek Gazdik János 

gyógyszerész czimére Körmöczbányára.

A F $ -n t 6 3 .  s z .  h ázb an  2  sz o b a , é lésH am ra, 
H írt-  is  egyéb  tnclléH hely iségeH bel á lló

l a H á ;
n o vem b er 1 -tő l Kiadd. K özelebbi felV ilágo-  
s i t á s s a l  s z o lg á l  a tu la jd o n o s CazdiK J á n o s  
g y íg y sz e r e 's z  K örraöczbányán, Vagy p ed ig  

helyben  /VíitroVszHy R udolf nr.

4989. sz. t ,
w r  Árverési hirdetmény

az alulirt m. kir. erdöigazgatóság zólyomi ni. kir. 
erdö-'ondnoksága alább megnevezett fokozatos felújító 
vágásaiban tövön értékesítendő tőlgyliaszonfának f. évi 
október hó 9-én Beszterczebányán, a m. kir. erdöigaz- 
-atúság tanácstermében délelőtt 10 órakor nyilvánosan 

megtartandó zárt Írásbeli versenytárgyalásához.
1 . Nad Bobekom nevö vágás A. Uzemosztály, I.

vágássorozat, 1. osztag, ti. osztály 223.80 ni8 7 - 2 0  czm. 
küzépátméröjü : 357.18 m* 21—34 czm. középátm.; 96.88 
mi ;j4 címtől felfelé, összesen 677.8G m* becsült fatömeg 
2298 drb. tölgyhaszonfa 8032 korona kikiáltási áron, 
bánatpénz 805 korona. ,

2. Drien nevű vágás A. Uzemoszlály, II. vagas- 
sorozat. 7. osztag. 2. osztály 343.48 m* 7—20 ezin. közép- 
átmérőjU ; 431.94 m* 21—34 czm. középátméröjU ; 32.31 
m» 34 czmtöl felfelé, összesen 807.72 m1 becsült fatömeg 
3390 drb. tölgyhaszonfa 8089 korona kikiáltási áron, 
bánatpénz 810 korona.

A kir. kincstár az értékesítendő faanyag tájékozás 
védett bebecsült es most kitüntetett köbtartalmáért semmi 
nemű szavatosságot nőm vállal. Mindkét vágás a Szekér 
völgyébe hajlik, amely völgyben a múlt osztondöbon 
alapozott uj ut épült.

Az 1. tétel alatti vágás a zólyomi vasúti állomástól 
km* a 2. tétel alatti 12  km.-re fekszik.

Mindkét vágás külön értékesítés tárgyát képezvén, 
az ajánlatok is mindegyik vágásra külön teondők.

Az árverési általános és részletes föltételek a 
besztorczebányai m. kir. erdöigazgatóságnál f  évi szept. 
hó 15-től megtekinthetők és átvehotők.

Beszterezebánya, 1905. évi augusztus hóban. i 
A m kir erdöigazgatóság.

Haszonbéri hirdetés.
A gróf Csáky László örökösei trencsén- 

rnegyei budatini uradalmához tártozó klsrudiiini 
birtok f. évi október hó X-étöl 6, esetleg 12 
évre haszonbérbe kiadó.

A birtok, mely gazdasági épületekkel, 
bérlöiakás, cselódlakások, istállók és csűrrel 
kellőleg fel van szerelve, körülbelül 160 kát. 
hold szántó, 35 kát. hold rét és 140 kát. hold 
legelőből áll s Kiszuezaujhelytől 2, Zsolnától 
4 kilométer távolságra fekszik.

Bővebb felvilágosítással alulírott szolgál, 
kinél a szerződési feltételek is megtudhatók.’

Budatin (Trencsénmegye, Zsolna mellett)', 
1905. augusztus 30-án.

S potK ovszky József,
urad. főerdész.

Vadon termő, 
hegyi gyümölcsből készült, legfinomabb zamatu

málnaszörpöt
5 kilós bádogdobozokban 7 koronáért bér
mentve szállít Gazdik János gyógyszerész 

Kürmöezbányán.

Occassió! Occassió!

53998. sz. 
1905. Bükktüzifaeladás.

A liptóujvári m. kir. főerdöhivatal kerülőiéhez tar
tozó fenyőházai m. kir. erdőgondnokságban az 1903— 
1907. években Uzemtervileg kihasználandó rendes vágá
sokban és az előhasznált és tisztázó vágásokban részben 
már termelt és még termelhető és a kassa-oderbergi vasút 
fenyőházai állomása mellett levő kincstári tárak helyen 
az 1905—1908. években átadandó összesen, mintegy 
40,000 Urma. bükkhasábtüzifának értékesítése iránt a 
liptóujvári in. kir. főerdöhivatal hivatalos helyiségében 
1905. évi szeptember hó 25 napján délelőtt Í1 órakor 
zárt írásbeli versenytárgyalás fog tartatni.

A kikiáltási ár llriu.8-ként 4 korona 50 fillér,
Bánatpénz 5000 korona.
Az általános árverési és szerződési feltételek a 

liptóujvári m. kir. föerdöhivatalnál és a íonyöházai m. 
kir. ordögondnokságnál szeptember hó 1 -töl kezdve bo- 
tekintlietők és megszerezhetők.

Budapest, 1905. augusztus hóban.
Dl kir. földmlvelésügyí miniszter.

Vau szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy b u d ap esti, b écs i, brünni 
és berlin i nagy bevásárló utamról haza tértem és igy raktáromat alegujabb őszi és téli 
divat czikkekkel dús választékban felszereltem. Egyúttal közhírré teszem, hogy üzletemet

NŐI KONFEKTIÓVAL,
úgymint őszi felöltőKK^I. Jak.etek.Kel, rag lánoK K al, g y e r m e k p a la tó k M
s mind e szakba vágó czikket kibővítettem. Igen ajánlom nagy választékú női és férfi 
szövete im et, b lo u z-b árso n ya im at, b a rc h e te im e t, gyap jú - és  pam ut- 
f la n e lle im e t stb. stb. Midőn a n. é. közönséget kitűnő és olcsó kiszolgálásáról biztosítom, 

kérem szives pártfogását.
divatáru k e re sk e d ő  
T  u róczszentm árton.CZILLER A LB E R T

Olcsó eseti 
á g y t o l l !
5 kiló: uj fosz
tott 9 60 K, jobb 

1 2 - -  K, fehér pehelypuha fosz
tott 18'— K, 24 -  K, hófehér pe
helypuha fosztott 30"-- K, 36--  K. 
Szállítás bérmentve utánvéttel. Ki
cserélés és visszavétel a szállítási 
dij m egtérítése mellett megen

gedve.
BENEDICKTSACHSEL. LOEES 386. 

P o s ta : Pilsen, (Csehország.)

w

\ I © t ó r c 7 eS ■ Minden darab szappan a Schicht névvel v 3 i .u  . tiszta £S men{ káros alkatrészektől. =

$chicht-szappan!
(S za rvas - és ku lcsszap p an )

a legiobb, használatban a legolcsóbb m in
den ruhanem ű és m osási m ódszer részére.

25.000 koronát fizet Schicht György ezég Aussigban bárkinek, aki bebizonyítja, hogy 
szappana a Schicht névvel valamely káros keveréket tartalmaz.

G o n d o s k o d ju n k  t é l i r e !
2658
1905

szám. Árverési hirdetmény.

j r r  T—' f X  T r-7  DIVATÁRU CZbG 3 *2
K L c l l N  o Z . .  TURÓCZSZENTMÁRTONBAN

a legolcsóbb bevásárlási forrás. Aki

női- és férfi-czipőt, fe lö ltő t,  
kész ruhát, kalapot, szőrme
árut, őszi- és téli kelmét stb.

-  jól és o lc s ó n - - - - - - - :

f i t
akar beszerezni, az csakis a fenti ezéghez forduljon.

iper G o n d o sko d ju n k  té lire !

Körmöczbánya sz. kir. és főbányaváros tanácsa részéről, a városi képviselő- 
testület 1905. évi 143. sz. a. hozott közgyűlési határozata alapján, közhírré tétetik, 
miszerint, a felsőbb jóváhagyás fentartásával, nyilvános Írásbeli versenytárgyaláson 
a stubnyai erdőgondnokság Kozinecz nevű erdőrészében raktározott 609 ürm* 
bükktüzifa eladatik.

Az árverés 1905. évi szeptember hó 18-án reggeli 10 órakor Körmöcz- 
bányán, a városház üléstermében fog megtartatni az Írásbeli lepecsételt és 140 kor. 
értékű bánatpénzzel ellátott ajánlatok pedig, melyekben a felajánlott vételér szá
mokban és betűkkel külön Írandó ki és kiemelendő, hogy az ajánlattevő az árverési 
és szerződési feltételeket ismeri és magát azoknak feltétlenül aláveti, legkésőbb 
folyó évi szeptember hó 16-ig délután 5 óráig a polgármesteri hivatalhoz mulhat- 
lanul beküldendők.

Kikiáltási ár 1365 (egyezerháromszázhatvanöt) korona, melyen alul való aján
latok el nem fogadtatnak.

Az árverési és szerződési feltételek a városi iroda kiadójánál, nemkülönben a 
stubnyai erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy felszerelt és általában oly ajánlatok, 
melyek az árverési vagy a szerződési feltételeknek meg nem felelnek, továbbá oly 
ajánlatok, melyek távirati utón, vagy melyek nem a kitűzött határidőre érkeztek be, 
vagy melyekhez az előirt bánatpénz készpénzben vagy állami letétekre alkalmas 
értékpapírokban nem csatoltatott, figyelembe nem vétetnek, el nem fogadtatnak és 
visszavettetni fognak.

Az eladás tárgyát képező fa, városi szakközeg által, a venni szándékozóknak 
bármikor megmutattatik.

Körmöczbánya, a városi tanácsnál, 1905. augusztus 29-én.
P a lk O V Í C S , polgármester,

Kiadótulajdonos: ■oikóoxi Fereaosné. Magyar Nyomda Turócswentmárton,
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