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Nem zetiségi kérdés.
(Czikksorozat.)

I.

A magyarság és a nemzetiségek.
A politikai borús látóhatár ismét felbur- 

jánoztatta a nemzetiségi kérdést.
A nemzetiségi képviselők klubja, az ország 

különböző vidékein megtartott nemzetiségi tót, 
szerb, román népgyülések pontokba szedték a 
nemzetiségek álláspontját, a melyeket lapunk 
előző számaiban részletesen ismertettünk.

A nemzetiségi követelésekkel szembe
állítjuk dr. Herczegh Mihály könyvének („A 
magyar államnyelv jogai*) azt a fejezetét, a 
mely a követendő nemzetiségi politikát tár
gyalja. E fejtegetés szerint: „exkluzív politika 
nem lehet a magyar állam létalapja. Ez csak 
az a közmeggyözödés lehet, hogy az államban, 
daczára a magyarság szupremácziájának, a 
nemzetiségek otthon érzik magukat; hogy jobb 
itt élni, mint másutt, jobb itt a történelemben 
gyökeredző jelen állapotokkal megelégedni, 
mint a távolba s bizonytalan jövő elé nézni. 
Ha a nemzetiségek itt, a politikai értelemben 
vett magyar állam és magyar nemzet fogal
mának korlátáin belül, megfelelő szabadságot 
és jólétet élveznek és tudják, hogy a törvény
ben biztosított nemzetiségi jogaik fentartásá- 
ban és gyakorlásában senki által nem gátol- 
tathatnak: még a hazaíieág, a közös haza 
iránti szeretet is épp úgy megfogamzik s meg
erősödik náluk is, mint a magyar fajban, vagy 
mint a gyermekben a családi tűzhelyhez való 
ragaszkodás.

Béke és szeretet legyen jelszavunk jó
indulatú nemzetiségi honfitársainkkal szemben. 
Ellenben határozott erély és tevékenység a 
túlzók irányában, kik másajku honfitársaiktól 
csak nyugalmukat rabolják el, anélkül, hogy 
a nemzeti egység megbontására irányuló törek
véseikkel pozitív eredményeket elérni képesek 
volnának.

Az erőszakos magyarosítás nem lehet foglal
kozásunk tárgya. Ennek ne legyünk barátja. Ez 
túllő a czélon, ez kulturharczot idéz elő, mely 
a társadalmi téren szétválasztja a nemzetisé
geket.

A magyar nemzet, a nemzetiségi törvény 
segítségével, már is oly előnyök birtokában 
van, hogy faji jellegét többé már nem féltheti. 
Számbeli szaporodása erőszakos magyarosítás 
nélkül is lassan, de biztosan halad előre. — 
Létszámunk kétszeresen számit a nagyvilág 
közvéleménye e lő tt: ha jövőre is képesek 
leszünk fentartani azt a fölényt, melynek va
lamint most, úgy ezer év alatt a múltban is, 
jó és balszerencse közt, mindig birtokában 
voltunk.

Vezérszerepet vinni az itt lakó nemzeti
ségek közt olyan hivatás, mely egyik legmél
tóbb tárgya nemzetiségi aspirácziónknak, nem
zeti dicsőségünknek. Módját találni pedig annak, 
hogy miként maradhatunk békességben, jó 
egyetértésben a hazánkban lakó nemzetiségi
ekkel : oly feladat, mely méltán sorakozik a 
honalapitás és ezeréves fennállás tényeihez. 
lás ezt a módot már meg is találtuk az igaz
ságos politikában. A hazai történelemből nyil
vánvaló, hogy a magyar ember, a magyar 
nemzet emberséges és igazságos volt mindig, 
midőn kenyórtörésre került a dolog.

II. Legyen úgy, mint régen volt. Legyen 
politikánk a nemzetiségiek irányában igazsá

gos, de nem erőszakos. Az erőszakosság min
dent elronthat, mindent koczkára tehet. A 
magyarságnak nincs erre szüksége. Ha eddig 
nem volt, annál fölöslegesebb volna mostan. 
(Mocsáry Lajos. A régi magyar nemes. 336.)

Még ha szigorúan megmaradunk is a tör
vény korlátái közt, amikéut kell is, hogy ma
radjunk: még akkor is elég teret találunk a 
magyarosításra. A magyar faj kezében van a 
szupremáczia, az államnyelv, a hivatalos köz
hatóság. Mindezek saját erejükkel hatnak, 
jelentékenyen és kielégítő mértékben szapo
rítanak.

Elég tágas tér nyilik a magyarság ter
jesztésére mindenekelőtt saját magunknál, a 
magyarság körében. Itt kezdjük a hódítást 
mindenekelőtt és ne tekintsük megszokott és 
rendben levő dolognak azt, hogy a magyarság 
legelőkelőbb körei elnémetesedtek, vagy a 
katonai pályán elnémetesedjenek. Ne csak az 
alsóbb osztályoknál ügyeljünk a magyar haza
fias szellem és magyar nemzeti érzület ápo
lása és fentartására, hanem a magasabb tár
sadalomban is. Ha valaki magyarnak született: 
tartsa kötelességének első sorban úgy érzésé
ben és gondolkozásában, mint szóval, beszéd
del és tetteivel is kétségtelenné tenni, hogy 
ő igazán magyar.

Gróf Széchenyi mondta 1842-ben tartott 
akadémiai megnyitó beszédében, hogy azért, 
mórt valaki magyarul megtanult, nem magyar 
az még. Ha nincs benne a magyar szellem: 
az ilyen tősgyökeres magyarnál többre becsü
lendő az az ember, aki magyarul nem tud. 
Például szolgálnak az aradi vértanuk, kik 
közül többen idegenek voltak és a muszka- 
vezetők, kik az ősök hosszú sorával fölhoza
kodnak.

Elég tág tér nyilik a magyarság terjesz
tésére a városi német lakosság és másajku 
nemzetiségek körében a társadalmi egység 
megvalósítása által, mely természetszerűleg 
és szükségképen maga után vonja legmaga
sabb törekvésünknek: a nemzeti egységnek 
és nemzeti államnak megtestesülését is. (Nem
zeti szövetség 10.)

Gróf Széchenyi István volt az, ki először 
foglalkozott nálunk a társadalmi egység, illetve 
egységes társadalom megteremtésével. Tuda
tában lévén annak, hogy a társadalmi egység 
természetszerűleg és szükségképpen maga 
után vonja a nemzetiségi egységnek és nem
zeti államnak megvalósulását is, meg alap
eszméje volt a dualizmust szabályozó 1876. 
évi XII. törvényczikknek is. Magyarországban 
a magyarok, Ausztriában a németek hege
móniája. Ez állván jól felfogott érdekében a 
dinasztiának is, a hármas szövetségnek is.

III. Ezen társadalmi egység megvalósítása 
s ezáltal a nemzeti közszellem ébresztése 
végett alapította ö Budapesten a nemzeti 
kaszinót, hogy itt a különböző társadalmi 
elemek értelmiség-, rang-, kor- és pártkülönb
ség nélkül találkozhassanak és beleolvadjanak 
az egységes nemzeti társadalomba. Alapította, 
hogy ebben a kaszinóban a más felekezethez, 
vagy más nemzetiséghez való tartozás ne 
érintse a hazafiságot s hogy itt a horvát, szerb, 
román, tót, ruthén vagy szász atyafi épp oly 
magyar hazafinak vallja magát s a lelkét is 
épp oly lángoló hazaszeretet hassa át, mint a 
tősgyökeres születésű magyar embereket.

Ezen társadalmi egység képezi a XX-ik 
század egyik legnagyobb és leghazafiasabb 
feladatát. Ezen társadalmi egység lesz az, mely

újabb és újabb erőforrásokat nyit a nemzet 
számára.

A polgári társadalomnak még mostanság 
is tétlenül és parlagon heverő, szunnyadó erői
ben, közegeiben nagyhatalom rejlik. Ezen 
társadalmi nagyhatalmat, ha kellőképen orga
nizálhatjuk, szervezhetjük: a nemzetet általa 
diadalról-diadalra vezethetjük.

Mert csak a testükben ép, lelkűkben ifjú 
és életkedvüket még el nem vesztett népek 
részére van biztosítva a tekintély, a hatalom 
és az örök állandóság.

Elsőrendű feladata most nemzetünknek az 
egységes társadalom, illetve társadalmi egység. 
Nálunk eddigelé ez még nem létezik. Hanem 
van ehelyett három társadalmunk: egyik a 
nemzeti, másik a nemzetiségi és a harmadik 
nemzetközi. Ezidö szerint e két utóbbi társa
dalom halálos ellensége a nemzeti társadalom
nak és alkalomadtán kész volna bármely 
perczben annak életereit összevagdalui. Ez az 
állapot a legnagyobb szerencsétlenség úgy az 
államra, mint a nemzetre nézve. És mit tett a 
magyarság eddig, hogy e nagy bajon segitsen, 
a szomorú helyzeten változtathasson ?  Alig 
valamit. Ez jövőre nem maradhat igy 1“

Igen, igen, béke és szeretet legyen jel
szavunk jóindulatú nemzetiségi honfitársainkkal 
szemben, csak az a baj, hogy mihelyest ezek 
a mi honfitársaink magukat nemzetiségnek 
vallják, legott ellenségei lesznek a magyar
ságnak és kerékkötői a magyar nemzeti tö
rekvéseknek s oly követelésekkel lépnek föl, 
amiket teljesíteni a magyar nemzet, a magyar 
faj létérdekeinek veszélyeztetése nélkül lehe
tetlen. Jóindulatú nemzetiség nincs, ez a két 
fogalom nem fér meg egymás mellett. És 
mivel a magukat nemzetiségnek valló, szepa- 
ratisztikus czélokat követő tót stb. csoportok 
a magyar nemzet törekvései szempontjából 
tekintve, mind rossziudulatuak, veszélyesek, 
velük szemben békét és szeretetet tanúsítani 
nem lehet, hanem igenis meg kell őket fékezni 
és ha tovább is békétlenkednek s a haza, a 
nemzet fejlődését, fennállását veszélyeztetik, 
letiporni.

Erőszakos megszorításról pedig, Mocsáryn 
kívül, ne beszéljen magyar ember; mert mi 
mindössze azt akarjuk, hogy minden magyar- 
országi lakos az állam nyelvén is tudjon be
szélni s ezt éppen az u. u. nemzetiségek ér
dekében akarjuk. Ez a magyar nyelv képezze 
azt a kapcsot, amely a különböző faji és 
nyelvű népeket erős magyar nemzettestté 
egybeforrassza. Ennél se többet, se keveseb
bet nem akarunk. Ez se nem sovinizmus, se 
nem erőszak. Ez méltányosság és jog. Ebből 
vagy mindent le lehet alkudni, vagy semmit. 
Ha mindent engedünk lealkudni, megszűnünk 
vezérlő faj lenni, tehát nem engedhetünk . . .

Ez tiszta logika.

Mocsáry röpirata.
Mocsáry Lajos volt országgyűlési képviselő „A vál

ság, vezényszó-politika, nemzetiségi kérdés* czimon 
röpirntot adott közre, melyben sajátos felfogása szerint 
tanácsokat osztogat a válság helyes és czólszcrtl meg
oldásáról. A rltpirat tartalma tulajdonképen nem egyéb, 
mint „A régi magyar nemes* és „Az állami közigazgatás* 
czim alaft megírt munkáiban lerakott eszmék megismét
lése, ha úgy tetszik, ezen munkák rövid kivonata.

Ez a nagytudásu, do ekszczentrikus gondolkodású 
ember ma is azon álláspont helyességét vitatja, hogy 
Magyarországban a nemzetiségek küzremttküdéso nélkül
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Ausztria ellen hatályos politikát teremteni képtelenok 
vagyunk. így nem marad más hátra, mint n jelenkor 
politikáját irányitó nemzeti kívánságok elérésűért lemon
dani a félszázados nemzeti politika gerinezéröl, az egy
séges magyar nemzeti államiság eszméjéről, mely, szerinte, 
úgy sem egyéb, mint azemenszedett ostobeudy!

Különös, hogy inig nálunk azt a törekvést, moly 
a nemzeti állam megerősödését czélozzn, mely törekvés 
teljesen egy és ugyanazon magyarság megerősödésével 
ekként lekicsinyli, addig „A régi magyar nemesiben

nagy körültekintéssel oly aspirácziókat vigyünk he, 
melyekkel első sorban önmagunkat gyaláznók meg.

A harmadik föltételről komolyan vitatkozni nem 
lehet. Azt hisszük, ezt a feltételt. Mocsáry maga is csak 
azért állította fel, hogy legyen kiben megtestesítse 
annyira kedvelt szólamát: a magyar sovinizmust. De 
ennek kapcsán mi is kívánunk valamit Mocsárytól. 
Távolítsa el a nemzetiségi vidékekről a nemzetiségi 
agitáczió vezetőit s biztosítjuk, hogy a kívánt béke 
hamar bo fog követkozni, mert a magára maradt ncm-

az ausztriai németségnek kvázi bünlll rójja fel, hogy j zotiségekuek eszükbe sem jut, hogy oly követelésekkel
hozakadjanak elő, melyek nélkül egy ezredéven át éltek 
velünk teljos, testvéries barátságban.

Előlegezzék a nemzetiségek nekünk a bizalmat s 
aztán — mint Apponyi mondja — ha küzdelmünk siker
rel végződik és meg lesz a nemzeti hadsereg, mely 
hadseregnek rendkívüli pedagógiai potonoziája követ
keztében igen hamar beáll majd az a helyzet, hogy a 
nemzetiségeknek nem lesz okuk szói ongatta fásról panasz
kodni és meg lösz a lehetőségük, hogy nemzeti és kul
turális irányban szabadon fejlődhessenek.

lanyhasága miatt a német nemzetiség uralkodó szerepe 
letündfélben van s minden német érdek háfférbo szorul.

Ha már most, mint ugyanebben a munkájában 
mondja, a nemzetiség érzete, a hozza való elénk ragasz
kodás fel van éledvo minden fajnál, melynek saját 
nyelve van, miért mondjon le éppen a magyarság ezen 
élénk ragaszkodásról a többi nemzetiség előnyére V Mert 
Mocsáry nem akart egyebet, mint sutba dobni mindazt, 
amit a nemzeti politika terén eddig elértünk, abdikálni 
a jövő reményeiről csak azért, hogy a nemzetiségeket 
egy táborban tisztelhessük a nemzeti czclokért küzdők 
seregével. Más szóval, vágassuk le egy időre, megbénult 
balkarunk gyógyulásáért, teljesen éji és szépen fejlődő 

jobb karunkat.
Ebbben a küzdelemben — mondja Mocsáry leg

újabb röpiratában — a nemzet csak akkor érhet czólt, 
ha csatarendbe tudja állítani összes erejét s ettől még 
messze vagyunk! Tömöríteni kell előbb a politikai nem
zet vezető részét, a magyarságot, do még ez sem elég, 
biztosítani kell a politikai nemzet azon részének hozzá
járulását is, mely a nemzetiségek bői áll.

További fejtegetésében elénk tárja, hogy mi volna 
ez a tömörítés, mily áron volua keresztül vihető, vagy 
amint ő mondja, mi volna annak az ára, hogy most a 
nemzeti védekezésben a nemzetiségek támogatását meg
nyerhessük.

1. Az 1868. nemzetiségi törvény pontos és becsü
letes végrehajtása.

2. A Boizeviczy-féle népoktatási javaslatnak a 
napirendről való levétele.

3. Bánffy Dezsőnek, a nagy sovénnak, a küzdő 
térről való eltávolítása. Ez volna tehát az ár, hogy a
nemzetiségek a nemzeti védelem táborához csatlakozza- a belső berendezésre került a sor — együtt volt már 
nak s akkor — mondja ö — oly áron szereztük meg | mindönki az örömben, a közös alkotás sikere fölötti

A ruttka i temploniszeulelés.
Lapunk előző számában közöltük a ruttkai róm. 

katli. templomnak történetét, amely leginkább bizonyítja, 
hogy az a díszes templom, amelyet ma egy hete a 
beszterczebányai püspök fölszentelí, a kassa-oderbérgi 
vasút vezérigazgatójának, ruttkai Ráth Péter jóindulatú 
támogatása mellett, a ruttkai hívek hitbuzgóságának és 
áldozatkészségének köszöni létét.

Do éppen az a körülmény, hogy a hívek üsszosége 
teremtette meg e szép alkotást, adja magyarázatát, hogy 
a tomplomépitós iránt mindenki szeretetteljes érdeklődést 
tanúsított és szivesen járult hozzá filléroivel.

Amily mértékben haladt előre a templomépitós ügye, 
épp oly mértékben nyugodtak belő a helyzetbe azok is, 
akik esolleg egyben-másban nem egyeztek meg a veze
tőség nézoteivel. És ez természetes is. Ahol annyi intelligens 
tisztviselő és munkásember van, mint Ruttkán, ott el sem 
lehet képzelni, hogy a kivitol módozataira nézve több 
terv, több módozat, kívánság no merülne föl.

Amikor azonban a templom már elkészült, amikor

ezt a megbecsülhetetlen támogatást, hogy szerencsések 
nek íarthaijuk magunkat.

Csudálatos dolog, hogy ez a gondolkozó lő, mely 
majdnem egy félszázadot töltött a nemzetiségi kérdés 
tanulmányozásával, bizonyos engedményekért, melyek 
tulnjdonképen nem is engedmények, hanoin jogok, me
lyeknek gyakorlatában a nemzetiségek ma is benne 
vannak, akkora bizalmat képes előlegezni, hogy azok 
ezen az áron a magyar vezényszó küzdő katonáivá 
szegődnének, amelyről már eleve hirdették, hogy ez 
nem volna egyébb, mint a kisdedóvók ismétlő iskolája.

Csudálatos dolog már azért is, mert Mocsáry maga 
elismeri, hogy a nemzetiségi képviselők a létrejött nem
zetiségi törvénnyel nem voltak megelégedve, vagyis 
világos, hogy a nemzetiségi törekvések keretét a nem
zetiségi törvény meghozatala ki nem töltötte. Ha pedig 
nem töltötte ki akkor, ma még inkább nem töltené ki

örömben.
És ez nagy dicséretére szolgál a rutt kainknak. E/.zol 

tanúságot tettek józan, higgadt gondolkozásukról, mely 
ökot eddig is előnyösen jelloniezlo. Jól jellemezte a kö
zös munka sikereit Ptinn vasúti felügyelő, a templom 
tervezője és az építés buzgó ellenőrzője, amikor a disz- 
ebéden felemlítette, hogy a tomploiuépités nemcsak a 
róni. katli. felokezet alkotása, do a ruttkaiaké, mórt )ii- 
szon már az építés vezetésében is kívüle, aki róni. katho- 
likus valiásu, réizt vett egy unitárius, egy izraelita és egy 
ág. h. evangélikus valiásu mérnök, illetve tisztviselő is.

Ezért volt közös az öröm, közös az ünnep, mikor 
a tomplom magasztos rendeltetésének átadatott.

A püspök foyadtatdsa.
Dr. Radncii Farkas, beszterczebányai püspök fo

gadtatására a ruttkai róni. katli. hitközség nagy elökc-
inidön inár nem annyira a nyelvi, hanem a faji jelleg ' szUlelciket tett. Ezzel nemcsak megtisztelte a püspököt,

de egyben bemutatta azt is, hogy Ruttkán a vasúti tiszt- 
.. [ viselők, alkalmazottak és munkások tömör összetartása 

szellem, amelynek ruttkai Rdth 
le tétemén y eső, mily erőben és 

fényben tud megnyilvánulni, a mire nemcsak Turóczban,

kidomboriiása áll előtérben
Ez tehát nem lehet az az alap, melyen a magyar

sággal való együttműködés biztosítva volna, mert hiszen j u,'ro képes; hogy az 
ez az alap négy évtized óta áll fenn, de a várt hatás,! l'cter vezérigazgató 
a várt eredmények bekövetkezése nélkül.

A Damokles kardjaként csüngő Berzeviczy-íclo! ^e a fővárostól eltekintve, talán sehol sem találhatunk 
népok, atási tör vény javaslat napirendről való levétele sem párjára.
hozná neg az eredményt, mert ha, feltéve, de meg nem 
engedve, a nemzetiségek közt ez némi megnyugvást!Ull! 
okozna is, épp oly mérvben fokozná az elégületlcnséget 
a magyarság közt, melynek történelmi múltja, széles, 
kiterjedt irodalma nemcsak a politikai, hanem nyelvi 
szupremácziáját is biztosítja. De különben is, hol találna 
Mocsáry ur oly bolond, magáról megfeledkezett nemz - 
tel, mely néhány világba dobolt jelszóért, egy kétes 
ériékti bekéért lemondjon oly jogos aspirácziókról, me
lyekhez úgyszólván lenmaradása fűződik: a nyelvi tor- 
jeszkedésröl.

Eom, ezt az áldozatot nem hozhatjuk meg som 
Mocsáry, sem pedig a nemzetiségek kedvéért. Do külön
ben is nagyon jellemző es végtelenül naiv követelés az, 
hogy azért a bizonyos bekéért, habár önkárunkra is, 
mindig es mindenkor csak mi hozzunk áldozatot, do 
másoktól áldozatot ne merjünk követelni, mert akkor 
mar a nemzetiségek elölt jogiipró nemzet vagyunk.

Nevetséges és sok tekintetben ostoba követelés, 
hogy mi a nemzetiségek száj.ize szerint rendezkedjünk 
be, hogy letektetott törvényeinkbe ue az önczélt, hanem

A délutáni gyorsvonat néhány peroznyi késedelem- 
érkezett. bo Ruttkára, ahol a vasútállomás akkorára 

már zsúfolásig, tolvo volt a fogadtatásra kivonullakkal.
Saayer Feroncz, főfelügyelő, a hitközség elnöke, 

néhány meleg szóval üdvözölte az érkező püspököt, 
amire Radnai dr. püspök harsány hangon köszönte meg 
az Udsüzlést és adott kifejezést azon örömének, hogy 
Turóe-zvármegyében első Ízben megjelenve, első egyházi 
funkeziója a másnapi lomplomszenlelés lesz-, amelyet 
a munka emberei, a ruttkai vasúti alkalmazottak alkottak 
meg. A lelkes éljenzéssel fogadott beszéd után, az állami■ 
iskolák díszbe öltözött tanulóiból alkotott sorfal között * 
haladt el a plébánia épületéig, ahol megállóit. Útköz 
beu az állami iskolák két tanítványának üdvözlő 
beszedőit halgatla meg és vette át a neki fölajánlott 
díszes virágcsokrokat.

A küldöttségek.
Rövid pihenő után megkezdődött a küldöttségek 

fogadtatása. Ezeknek sorát a turóczi róm, katli. klérus 
kezdette meg, akik tízófa Károly íöesperet vezetésével 
teljes számban megjelentek

Majd a vármegyei törvényhatóság nevében ifj. Justh 
György, a vármegye főispánja, rövid és magvas üdvözlő 
beszédében, rámutatott arra a tisztelgésre, midőn — 
körülbelül egy éve — Turóczvármegyo küldöttsége élén, 
szorencsés volt a püspököt hivatalba lépéso alkalmával 
üdvözölhetni. Az a tisztelőitől párosult szeretet, mely
nek akkor kifejezést adott, ma, midőn a iftogyés föpásztort 
a kormányzatára bizolt vármegye területén üdvözölheti, 
kétszeresen átérezve tolmácsolja. Kéri a püspököt, fogadja 
szívesen a törvényhatóság hódolatát.

A megyés püspök moghatottan válaszolt a szép 
szavakkal előadott üdvözlésre s a megtiszteltetést szemé
lyéről szerényen elhárítva, annak az állásnak imputálja 
amelyet betölt. Kéri » vármegye közönségét, hogy azt 
a tisztelőiét és szorotetet tartsák meg számára a jövő
ben is. A'ajd kitéri a jelen zavaros politikai viszonyokra, 
összetartásra buzdítja a jelenlevőket, mert meg van 
győződve, hogy őzen összelát láscfti meg fog törni min
den oly irányzat, moly a nomzotot esetlogos veszélyekbe 
sodorhatná.

A harmadik küldöttséget Ilerecz Gyula kir. tanfel
ügyelő Yozetto cs a turóczi állami tanintézetek, ezek 
közölt a znióváraljai állami tanító képozdo, valamint a 
turóczszentmártoni polgári és fölső kereskedelmi iskolai 
tanári testület nevében is üdvözölte a püspököt, aki 
hosszabb beszédben válaszolva, biztosította a megjelente
ket, hogy a maga részéről is teljes mértékbon azon lesz 
hogy iskolái az állami tanintézetekkel karöltve halad
hassanak a hazafias nevolés és tanítás terén.

A kassa-oderborgi vasút, tisztviselői karát ruttkai 
Rdth  Péter vezérigazgató vezetto, ki szellemes és ügyes 
beszédében megköszönte azt a kitüntető figyelmet, hogy 
a püspök személyesen jött el a templom felszen!elésére. 
A püspök viszont köszönetét mondott azért az áldozat- 
készségért, niollyol a vasút a femplomépilcst támogatta.

A magyar kir. állainvasut tisztviselői karát Olsavszky 
Gyula állomási főnök vezetto és tolmácsolta azon tiszte
letet, amellyel a püspök iránt mindnyájan viseltetnek, 
valamint kijolontelte, hogy a róm. katli. hit község ügyei 
iránt is mindenkor szivesen érdoklödnek, amit a püspök 
megköszönve, további támogatásukat kérte.

Ruttka község Reviczky Kálmán körjegyző Yozotéso 
mellett tisztelgett. Az üdvözlő beszéd elhangzása után 
a püspök afeletti örömének adott kifejezését, hogy a 
hitélot ily szépen fellendült. Egyetértésre inti a község 
lakosait.

A ruttkai ág. ev. hitv. fiókegyház tisztelgő kül
döttségét Szoldrik Vilmos dr. vozetto, ki beszédében 
arra kérte a püspököt, hogy a vallásfelekezetek közti 
egyetértést és békét, föpásztori állásából kifolyólag, 
kellőleg istápolni szíveskedjék. A püspök készségoson 
tett ily irányban ígéretet, annál is inkább, mert .a jelen
legi nehéz időkben, sokszorozott szükség van arra, hogy 
a felekezetűk közt testvéri egyetértés lakozzék.

A zsidó hitközség küldöttségét Klein Vilmos, vasúti 
vendéglős vezette s beszédjében arra kérto a püspököt, 
hogy a hitközség tisztelgését fogadja szívesen. A püspök 
válaszában ürömének adott kifejezést, hogy a zsidó hit
község is megjelent előtte s kölcsönös szeretőire és 
megértésre intotto a hitközség tagjait.

Kerti ünnepély, tűzijáték.

Az esti szürkület beálltával csakhamar benépese
dett a vasúti főműhely lampionokkal gazdagon díszített 

I kertje. Radnai püspök kíséretével megjelenve, a fő- 
mühelyi tisztikar élén Sangor Ferencz főfelügyelő jfo- 
gadta és kalauzolta a nagy gonddal ápolt kertben, mely 
a vendégeket általában meglepte. Majd bemutatták a 
püspöknek azokat, akik még olöltc ismorotlenok voltak.

Ezzel telt el az idő, miro teljesen besötétedott és 
kezdetét vehette a tűzijáték, amelynek megtekintésére 
nemcsak egész Ruttka, do a környékből is igen sokan 
megjelentek.

Ezt. megelőzőleg, egy művészi kivitelű tüzijáték- 
programinot nyújtottak át a püspöknek, amely szintén a 
fömüholylicn készüli. Sajnos, hogy este hat óra felé az eső 
kezdett esni, amely nem soká tartott ugyan, do éppon 
elegondö volt arra, hogy a tűzijáték sikorét koczkáztaSBa.

Hét mozsárlövés jelezni a tűzijáték kezdetét, amely
nek elhangzása után a vendégsereg a tó partjára sietett 
és ott helyezkedett el, gyönyörködve a röppontyük és 
bombák sorlüzébon, az álló cs mozgó csóvák, a diszos 
páliuaordö, forgó rózsákat, szökőkutat, a „Hit, remény és 
szeretet" ábrázoló, meglepően szép alakításokban, ame
lyek mind tapsra ragadtak a hálás publikumot. Majd 
megjelent az uj templom látképe és hogy a hatás annál 
közvetlenebb legyen, inogkondult benne az osli harangszó, 
valóban áhitatos hangulatot keltve. Minden a logszehbon 
sikorült, do az est fénypontja az óriási gyémán»zuhatag 
volt, amelyhez hasonlót a hirnévro szórt telt pitotechni- 
kus, Tóbis Gusztáv, vasúti mérnök még nem produkált.
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Nem is volt ott ember, aki meglepetésének tetszésének 
hangos kifejezést nem adott volna. És itt az ünneplés 
ben osztoznia kellett a püspöknek Tóbis mérnökkel, akii 
hosszan tartó éljenzéssel üdvözöltek. Végre fölvillant a 
villamos diszbokrétn „Éljen dr. lludnai Farkas püspö
künk" felírással és ezzel a minden tekintetben nagyszerű 
ünnepség véget ért. Meg kell még említenünk, hogy a 
főműhelyi zenekar az egész este válogatott darabokat 
adott elő, amelyek az ünnepély fényét nagyban emelték.

A fdklydsmenet.

gyors 
a I ka
oliné

Maira az ebéd pedig, valamint a pontos 
kiszolgálás Klein vasúti vendéglős érdeme, aki < 
lommal bemutatta, hogy nagyobb szabású k 
nyéknek is sikerrel tud megfelelni.

Már előre jelezve volt, hogy tósztok csak korlátolt 
számban mondhatók, ami igon helyes intézkedés volt, 
mert még igy is mogorodt a beszédek árja.

Az első felköszöntőt dr. Radnai Farkas püspök 
mondotta, méltatva a rutlkaiak áldozatkészségét, hazafias 
összetartását, poharát a fűlikai r. kath. hitközségre, 
annak érdemekben gazdag einökéro, Saayer Feroncz fö- 

A rutlkai főműhely! tűzoltóság teljes díszben Tőbis felügyelőre és tisztikarára Ürítette; majd meleg hangon 
mérnök főparancsnok, Schadek és Preuszner parancsnokok emlékezett meg ifj. Justh György főispánról, ruttkai Jldth 
vezctésé.vol, a kerti ünnepély és tűzijáték befejezése után, Péter vezérigazgatóról és általában mindazokról, akiknek
rondbe állították embereiket, meggyujtották a fáklyák 
tömegét és a főmübelyi zenekar indulója mellett, a nagy

ruttkai templom felépítésében részük van. Ifj. Justh 
György főispán tartalmas és lendületes beszédben éltette

közönségtől kísérve, a plébánia elé vonultak. Azok a dr. Radnai püspököt és biztosította, hogy Turóczvárine,
házak, amelyek mellett a fáklyásmonot elhaladt, diszo
son ki voltak világítva.

A menet a plébániaépület elé érve, Nemes Barna,

mindig támogatósára fog állani hazafias törekvésében. 
Majd rulikai lidth  i ’óter az összes magyar vasutasok 
nevében emelto föl poharát és nála természetes melog- 

a kassa-oderborgi vasul, ruttkai állomásfőnöke, mondott séggel és közvetlenséggel jolontolto ki, hogy igenis a 
lendületes beszédet, üdvözölve a püspököt, aki erre a 1 Yasut, mely maga kemény, hideg test, azért melegen 
legmoghatottabban válaszolt, hitbuzgósátrra, békés és érez minden nemes és szép iránt és szívesen részt vesz

nagy tömeget, mely 

iljes rendben

egyotértö munkára serkentve 
Udvözléséro megjelent.

A fáklyásmenet és közönség ozután 
eloszlott.

A templomszentelés.

Mósni
zenekar ébresztőjo jelezte a ruttkaiak ünnepét. Az egész 
városka ünnepi díszbe öltözött és már a korai reggeli 
órákban helyet biztosított magának a templom körül, 
amelynek feljáróját teljesen ellepte és a rendet fontarló 
tűzoltóságnak ugyancsak dolgot adott, hogy a hivatalos 
személyek közlekedését biztosíthassa.

Elérkezvén a templomszentelésro kitűzött idő, a 
püspök, papjainak kíséretében, teljos egyházi díszben, 
kürmenetszerüleg vonult a plébániáról a templom elé.

A templomszentelési szertartás mintegy fél óráig 
tartott, ainolynek befejeztével megnyíltak a tomplom 
ajtajai és bevonult oda a díszes közönség, amelynek 
soraiban ott láttuk a vármegyo képviseletében iíj. Justh 
György főispánt, ruttkai lidth  Péter udvari tanácsos, 
vezérigazgatót, báró Révay Simon és Justh Feroncz kép
viselőket, Bcniczky Kálmán alispánt, Köri Antal kir. ta
nácsos és Sztankovics Miklós üzletvezetőket, lierecz Gyula 
kir. tanfelügyelőt, Éder Róbert, Ssefcula Gyula, liayer 
Lajos, PJinn József vasúti felügyelőket, Beniczky Akosdr. 
főjegyzőt, dr. Láng Ernő kir. járásbirót, báró Révay 
Lászlót, Olsnvszky Gyula és Nemes Barna állomásfőnököt, 
Epstein László,

minden olyan alkotásban, mely kulturális vagy hazafias 
czélokal szolgál. A püspököt élteti és figyelmébe ajánlja 
a rutlkaíakat. Ezek után ühlydrik Szende, a hitközség 

j buzgó titkára emelkedett szólásra és ismertetve a templ 
i építés körül kiválóbb érdemeket szerzettek munkásságát,

, , , , , . , .1 azokat a nehézségeket, amelyekkol megküzdeni kolloit,
ap, vasárnap reggel már öt órakor a főműhelyt • . .. .  ..... ,. 1 . . .  , . , . . , ello’to ruttkai Rath Pétért, Radnai püspököt es Justh
eresztő o jelezte a ruttkaiak ünnepet. Az egész j .............  , , ,,’ J i r> főispán*, Es ezzel az előirt tosztoknak sora be is lett

volna fejezve, ha ugyan a lelkes hangulat, meg nem 
követeli, hogy a templom tervezőjéről és építőjéről is 
megemlékezés no történjék és ennek a közös érzésnek 
szép kifejezést adott Justh főispán, aki PJinn József fel
ügyelőre, a temploinépités tervezőjére és vezetőjére mon
dott köszöntőt, amit PJinn felügyelő nyomban mog is 
köszönt. Erre azután meg is indult a tósztok halmaza, 
amelyben részt vettek Sztankovics Miklós aradi üzlet
vezető, Komora János ruttkai plébános, Lux Artliur fő
mérnök, dr. Láng Ernő járásbiró, Révay Simon báni, 
Tőbis Gusztáv mérnök, Vészéig linro, hitközség meg
bízottja, Reviczky Kálmán ruttkai jegyző és még többen.

A társaság a legjobb hangulatban csak délután öt 
óra felé oszlott el.

h í r e i n k .

— ő Felsége névnapját, mint minden évben, úgy 
most is kegyelettel ünnepelték meg Turóczvármogyébon

— Nyugalomba vonuló tanár. Be i. ágh Aladár,
körmöczbányai állami föreáliskol. i tanár, I. évi október 
hó 1 jével nyugalomba vonult és Körmöozbányáról el ia 
távozott. Bellaágh tanár három évtizeden át volt a 
körmöczbányai kullurmozgalmaknak lelkes bajnoka és 
részese minden hazafias törekvésnek. Távozását fóliát 
szívből sajnáljuk, de. sajnálják Körmöczl ányán is, amivel 
nemcsak a tanári testület adott kifejezést, do a Katholikus 
Legény egyesület is, melynek a távozó tanár éveken át 

Inöko volt. Ez az egyesület a saját, zenekarának és 
dalárdájának közreműködésével bucsuoslélyt rendezett 
tiszteletére.

- Halálozás. Reviczky Imrét, Turóczvármogye 
közgazdasági előadóját súlyos csapás érte szeretett nejé
nek szül ábrahámíalvi Machula Emmának, f. évi október 
hó 4 én történt gyászos elhunytéval. A boldogult földi 

(lyányait nagy részvét mellett tegnap délután 
helyezték örök nyugalomra a koviczi családi sirkertbe. 
Nyugodjék békével.

— Tótok Amerikában. Néhány évvol ezelőtt történt, 
hogy a szentpétervári orosz szent szinódus évi nagy- 
lyülésén az egyik előadó azt hangsúlyozta, hogy a 

magyarországi szlávok a legerősebb és leghatékonyabb 
anyagi és erkölcsi támogatást nem Ausztriából, nem is 
Oroszországból, hanem Amorikából fogják kapni. E 
jövendölésnek akkor az volt az alapja, hogy Orosz
ország akkor kozdto meg vallási propagandáját, az Észak- 
amerikáha kivándorolt, magyarországi gör. kath. rutének 
közt, kik ezrével tértek át az orosz óhitű vallásra. E 
propaganda azóta annyira megerősödött, hogy Ameriká
ban ma már az óhitű oroszoknak egy érsekük és két 
püspökük, számtalan plébániájuk, iskolájuk és sok rain- 
denfélo művelődési intézőtök van, továbbá több hír
lapjuk, amiknek legfőbb czélja a vallás ürügye alatt a 
kizárólagos szláv öntudat fölkeltéso és terjesztése. A 
fonti jövendölés, továbbá Rovnydnek Péter, troncsén- 
mogyoi származású és később budaposli központi pap
növeldéi kispap, majd Amerikába kivándorolt tót hírlap
író működésére vonatkozott, aki Pittszburgban tót lap
tulajdonos lett és vezére az „Amerikánsky Slovensky 
Spolok" ezimU tót egyletnek, melynek minden tagja 
megcsontosodott tót pánszláv, moly egylet vezetősége 
élénk összeköttetést tart fenn az itthoni, úgynevezett „tót 
nemzeti párt* főembereivel és állítólag pénzt is küld 
nekik politikai czélokra. Az előbb említett amerikai 

1 pánszláv tót egylet most tette közzé időszaki jelentését,
e szerint az egyletnek 1905. évi szeptember 1-én volt 
505 fiókja és 20901 (huszezerkilenczszázegy) tagja. 
Vagyis hat év alatt a tagok száma megkétszereződött. 
Es daczára annak, hogy az amerikai tótok szervez-

, kedéséről nap-nap után híreink vannak, daczára annak. 
Vdczy Godeon és Lux Artliur fömérnö- ( is. Turóczszontinártónban a róni. kath. templomban j jl(|

köt, dr. Szolarik Vilmos, az ág. h. evang. hitközség, \ tartatott mog az ünnepi isteni tisztelet, 
Wachsberger, az izr. hitközség képviseletében, továbbá vettek a hatóságok képviselői, valamint

melyen részt 
állami íauiu-

a ruttkai róni. kath. hitközség és a vasúti tisztviselők 
és alkalmazottakat meg munkásokat nagy számban.

Az egyházi szertartást, 14 pap segédletével, vala
mint az ünnepi nagymisét is maga a püspök czolobrálta. 
Az evangélium után pedig a szószékre lépve, mondotta 
el ünnepi beszédét, mely mindenkire nagy benyomást 
gyakorolt.

A templomi ének- és zenekart ilj. Kafenda Frigyes a 
lipcsei konzervatórium jeles és nagy reményekre jogo
sító növendéke vezette, a betéteket pedig SaagerForenczné 
és Brunner Irén énekelték, nagy proczizitással, kellemes 
szép hangjukkal hozzájárulva az Unnop magasztosságához.

A miso befejeztével Kianicska Szauiszló, neczpáli 
plébános lépett a szószékre és mondott szép tót beszé
det. Itt egyben megfelelünk a Nár. Nov. azon megjegy
zéseim is, hogy a tót boszéd megkezdésekor a magyar
ság nagy része kivonult a templomból, amit laptársunk 
a lótok elleni tüntetésnek akar minden áron feltüntetni. 
Pedig ez nem volt tüntetés, hanem figyolmesség a íót- 
ajku lakosság iránt. Igenis, a tót szontbeszéd megkez
désekor a magyarság jórésze kivonult a templomból, 
hogy helyet engedjen azoknak, akik a templomból addig 
kiszorullak.

Az ünnepség díszét nagyban emolfo a kiválóan 
sikerült orgona, amelyet Kafenda Frigyes ruttkai birto
kos ajándékozott az egyháznak.

A tót beszéd bofezezlévol a püspök, úgy amint jött. 
körmenet tel vonult, vissza lakására, a plébániaépületbe.

A diszebrd.

A iiiltkai templomszentelési ünnepségeket a vaMi'i 
étterem két nagy termében rendezett diszebéd zárta he. 
A vasúti éttermek e czélra gazdagon voltak földlsziive 
és a villamvdágilás is hovezotvo. Általában a terem el
rendezése, az asztal díszítése, a püspök részére készítőit 
baldachin, mind kiválóan jól sikerültek és dicséretére

tezotek itjusága és tanáraik. Ezeken felül a vármegye 
összes hazafias szellemű iskoláiban külön iskolai ünne
pélyek is tarttattak.

;y ismerjük annak a pusztításnak veszedelmes voltát 
; — annak enyhítésére, megszüntetésére mit som teszünk, 
jilajd tennénk még, de már késő lesz.

— Követondő példa. Ez alatt a czim alatt fölein- 
hitéltük, hogy a zólyomi polgári kuglizó társaság kizárta 
J kebeléből azokat, akik olt tót kaszinó létesítését kérő

-  OWÓb0r 6-Ílk 4t' «  "radi vdrt:,mlk W'*®0* ivót Írlak alá. Most azok az urak nyilatkozatot lesznek 
évfordulóját, a zmiváralja állami tanítóképző intéző!bon j kíMéi ll0(!y ,  kugliz6 ,lu.sasá„ m n  határozata mélyen
kegyeletesen ünnepelték mog. Az ünnepet az iljusá, 
rendezte, amely emlékboszedekből, ének és szavalatok
ból állott.

-  Dr. Radnai püspök vasárnap a templomszentelési 
befejezve, Ruttkai! több látogatást tett, majd este Saayer 
Ferencz főfelügyelő vendége volt kíséretével együtt. A

j megdöbbentette őket és megbántott magyar hazafiui 
j érzésük reputácziója érdekéből is kijelentik, hogy a 
; Zólyomban alakítandó tót olvasókört kérő aláírási ivet, 
'ravasz félrevezetés után, annak átolvasása és mérlegelése 
nélkül írták alá. Végűi ünnepélyesen kijelentik, hogy ők 
a tót olvasókör és alapítóinak hazaellenes irányát kar-

püspük ez alkalommal teljes elragadtatással emlékezeti. ják és azokkal magukat nem azonosítják.

szolgál mindazoknak, akik ezek elrendezésében részt vetlek Jp ök , min. o. tanácsos."

meg a nem remélt ünnepélyes fogadtatásról és biztosit 
a házi gazdat, h gy a Rullkun eltöltőit időt mindig 
kedvos emlékei közé fogja sorolni. Másnap, hétfőn reggel 
a rendes személyvonattal Turóczszoniuiártouba érkézéit 
és itt néhány látogatást telt. Turóczszentmartouból a 
püspök Neczpálra hajtatott ilj. Justh György főispánnak 
látogatására. Itt kíséretével együtt megebédelvén, a rákó- 
pribóczi állomásról a délutáni három órai gyorsvonattal 
Bőszt efezobány ára utazott.

Dr. Várady Árpád püspök a ruttkalakhoz.
Várady püspök, akinek a rutuai r. k. aut. hitközség 
nagyon sokat köszönhet, abból az alkalomból, hogy az 
elnökség a tomplomszonteléshoz meghívta, a kövotuezö 
lévőiét intézte a Iliik, elnökséghez: „Mélyen tiszteli 
Elnökség! Kiváló nagy köszönettel tartozom o hó 21 én 
110. sz. a. kell becses meghívásukért. A nekem tulaj
donított érdemet nem fogadlulam el, mivel csak kölelesse- 
gemol toljesilottom. Sajnálatomra, a szép Ünnepélyen, 
masoldalu elfoglaltságom miatt, nem vehetek részi, 
kívánom azonban szívből, hogy a derék, buzgó, törekvő 
ruttkai római kath. egyházközséget és közönségét kisérje 
minden törekvésében a jó istonnek áldása 1 Szives 
emlékükbe ajánlottan vagyok Budapest, 1905. szeptember 
hó 23 ált tisztelő hívük: dr. Varady Árpád, s. k. püs-

Gimnázium Llptószcutmiklóson Hosszas után
járásra végre ezen tanév kezdetén a maga hajlékába 
vonult a liptószontmiklósi állami polgári fiú- és leány
iskola. Most azonban mást gondoltak szomszédaink és a 
legutóbb megtartott megyei közgyűlésen olyan hatá
rozatot hoztak, amelynek értelmébon küldöttséget 
monesztenek a kultuszminiszterhez, kérve, hogy a lipló- 
szeniniiklósi polgári fiúiskolát szüntesse meg és helyébe 
állítsanak gimnáziumot vagy alreáliskolát. ügy látszik, 
hogy ez az áramlat fejezi ki a többség óhajtását és igy 
nem is valószínűtlen, hogy a kultuszminiszter a küldött
séget megnyugtató válasszal bocsátja el.

- Uj ügyvéd Znlóváralján Mint znióváraljai 
levelezőnk írja. olt most a haimadik ügyvéd telepedett 
le és nyitón ügyvédi irodái. Az uj ügyvéd Bargar Gábor.

— modern tápital. Idegesség, álmatlanság, vér- 
szegénység. élvagytai.mság ellen leginkább a Herkules 
sört használjak újabban, mert o kiitlnő inalalatapsör- 
különlegesség hatásos hizlaló is; gyengélkedőknél, láb- 
badozóknái kiváló erősítő és emellett nagyszerű asztali 
ital. Kapható minden jobb lüszorüzletben, kávébázban 
és vendéglőben. Nagyban Herkules sörfőzde Budapest, 
VII., Bellilen-tér 3., honnan postán 5 kilogram psóba- 
küldcményt (6 üveg) utánvétellel küldenek. Turóczszent- 
niáríonhan kapható ív.ondo Gáspár czégnél.

Felelős szerk. BERECZ GYULA. Fömunkatárs DUGOVICft Ti TUS.
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B f  Kneipp-maláta Icávénak
egyetlen háztartásban sem volna 
szabad többé hiányoznia a min
dennapi káveital készítésénél.

C sík  az e re d e ti csom agoka t kérjük  
• K athre lner*  névvel és ne v ftsiro lj'

' soha  & lyat,am o!.vfttnyltvam órlegolnek

1905. Ik.
Árverési hirdetményi kivonat.

A turóczszonlmártom kir. jbiróság mint tlkvi ható
ság közhírre teszi., hogy Újpesti Fornér Kiviteli társaság 
Fenyő és társa, újpesti bejegyzett gyáros ezégnek 
Urszinyi Fái elleni végrehajtási ügyében a besztcrcze- 
bányai törvényszék terllletköréboz tartozó turóczszent- 
mártoni kir. járásbíróság területén, Turóczszentinárton 
községben fekvő:

a) a turóczszentniártoni 215. sz. Ilkjvben 723. hisz. 
alatt felvett Urszényi Zsuzsanna. Urszényi Fái és Urszényi 
Judit, illetve Rovnianek szili. Urszényi Judit nevére irt 
ingatlanra 7(J korona 80 fillérben,

b) a turóczszentniártoni -189. sz. tlkjvbon 302/a. és 
302/6/1. brsz. a. felveti ingatlanoknak B. 2. és 4. tételek 
alatt Urszényi Fáit illető felerészéro 36<KJ koronában és

c) a turóczszentniártoni 493. sz. tlkjvben 302/6/2. 
és 302/6/4. Jirsz. a. felvett s Urszényi Fái és Urszényi 
férjezett Rovnianek Judit nevére irl ingatlanokra 14 
korona 40 fillérben megállapított kikiáltási árban,. az 
árverést elrendelte és hogy a fennehh megjelölt imrat- 
lanság az 1905. évi november hó 14ik napján d. e. 
10 Órakor . ui c zeulmarton kö légben, a tlkvi hiva

talban niegi.iriamió ri\i!vanos árverésen a kikiáltási 
áron alól el fog adatni.

Árverezni .szándék* zók tartoznak az ingatlanáig kiki
áltási árái.;..; 10% al ké>/.j.énzben vag\ óvadékképes 
értekpapirban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Turóczszeiiiinárionban, 1905. évi augusztus 31-én.

Dr. Trombauer, kir. aljbiró.

1905. Ik.
A rvm 'si hirdetményi kivonat.

A turóczszentniártoni kir. jbiróság mint likvi ható
ság ezennel közhírré leszi, hogy Dula Józsefnek, .Vlarcsek 
Malené szül. Dula Zsuzsanna elleni végrehajtási ügyében 
a beszterczebanyai kir. törvényszék terUlet köréhez lar- j 
tozó turóczszentmar mii kir. járásbíróság területen, 1 
Blainicza községben fekvő:

a) a blatniczai 3. sz. tlkjvbon A. 1. 2 —4. sorszám j 
alatt felvett s Marosok Alaténé szül. Dula Zsuzsanna! 
nevére irl ingatlanokra 1223 koronában és

b) a blainicz.il 112. sz. ilkjvben A. I. 42. sor,! 
836. hisz. a bili lei veit ingái lainiak l’>. 8. és 26. telelek 
alatt Marosok Maléné szili. Dula Zsuzsannát illető 6/u  
részére 7 korona megállapított kikiáltási, árban az ár-1 
verést elrendelte cs lioiry a f*-im-l»l> megjelöli ingatlan-
ság az  1905 évi deczember bó 28-ik napján d. e, 
10 Órakor lilalmcza községben, a községi bíró liazaban ! 
mogiaiiandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól 
is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10% ál készpénzben vagy óvadék
képes a kiküldött kczeliez letenni.

A kir. járásbíróság mim tlkvi hatóság.
Turóczszentinártonban, 1905. évi szeptember 15-én.

Dr. Trombaoor. kir. aljbiró.

K E H É N T  b f l  V I D
— vegytisztító és miifestö Intézete —-
Beszterczebiinyiin, (Zólyom megye).

Elvállalja
mi ndennemű férfi- és női ruháknak, 
f üg g ö n y ö k n e k  és bútorszöveteknek

v e g y t i s z t i t á s á t
és

=  m ü f e s t é s é t  = = =
felülniulhatlan kivitelben és legolcsóbb 

árak mellett.
- Szállítás S—10 nap. ■■

Munkafelvételi vállalat 
Turóczszentmárton és környéke részére:
S trauss Jőzsa d ivatárusnőnél.

„ j O D E L L A “
most a mindenhol ismert, orvos és közönség által kedvelt

Lahusen -fé le

JÓD- ÉS VAS-CSUKAMÁJOLAJNAK
szabadalmiig védett neve. A legjobb és leghatásosabb 
csukamájolaj. Hatásában fölülmulHáljan daganatoknál, 
angol betegségeknél, bőrkiütés, csuz, reuma, torok- és 
tüdőbetegségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyermekek
nél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágycsináló hatású. 
Évi szükséglet folyton emelkedik. Télen és nyáron ve
hető, mert mindig frissen kapható. Ára 3 korona 50 fillér. 
Egyedüli gyáros: LAHUSEN gyógyszerész Brémában. 
Mivel utánzatok vannak, csak „Jodella“ név alatt veendő, 
mely minden dobozon kivíil foglaltatik. — Kapható 
vidéken Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbá- 
nyán és Toperczer Sándor gyógyszertárában Turócz- 

szentmártonban.

Aki kittinő, étvágyfokozó asztali 
italt óhajt,

gyenge, lábbudozó, 

ideges, álmatlan, 

vérszegény, 

Aki sovány, 

Aki szoptat,

Aki tüdőbeteg,
ne mulassza el saját érdekében a kitűnő 
hatásúnak elismert és rendkívül tartós

ERKULES

;lx jtfifca T n r ő c z sz c n tm á r to n
liszt-, fűszer-, csemege-, bor-, szeszesital-, 

kókuszzsir-, üveg-, és porczellánraktára. --------

A b l a k ü v e g e z é s e k ,
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

j á  G’ í á M f s i  a \ m
n a g y  V á la s z tó b a n  o l c s ó  V i  
=  ára k o n  c s a k is  =  

k l e s n  s z .  divatáruházában
Turóczszentmártonban kaphatók.

m a l á t a - t á p s ö r -  Ö
K ü lö n le g e s s é g e i inni. p
Kapható minden nagyobb csemege- és 4 \  

füszerkereskedésben, kávéházban, vendéglőben és a
h e rK u le s  S ö rfő zd e  szétküldési telepén, 

Budapest, VII., Bethlen-tér 3.
Telefon 63—57. Árjegyzék ingyen.

Vidékre postán küldünk 5 kg. postaküldeményt 
(6 üveg) utánvéttel.

T uróczszentmártonban SzendeGáspái^zéB-
A j-ö-u t $1 s z .  h á z b a n  2  s z o b a ,  é lé s k a m r a ,  

K ert- á s  e g y é b  m e l lé k h e ly is é g e k b ő l á l lá

n ovem b er  1 -tó l k ia d ó . K ö ze leb b i fe W iU g o -  
s i t á s s a i  s z o lg á l  a  tu la jd o n o s  G azd ik  3 á n o s  
g y ö g v s z e r á s z  K ö rn tö czb á n y á n , V agy p ed ig  

h e ly b e n  jY iitroV szky R u d o lf  u r .
Hat gimnáziumot jó sikerrel végzett ifjú

gyógyszerész-gyakornokul;

Egyszeri

fölvétetik. Az illető a magyar nyelven kivttl 
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.

átsim itás

(Szarvas- vagy kulcsszappan) 
p ó t o l

áts im itást Közönséges szappanna l.

Scliicb(-szii)ipiin a legjobb és használatban a legolcsóbb!

IISV
szer

; v . . ,x , k e s e r i iv iz ,  r e g g e l fe l p o h á r r a l h a sz n á lv a ,
. b! IJ í  3 iij k jelenleg a legjobb természetes gyomor-, bél- és vértiazllté, 

-  í.-v  mint ivókúra a KAltLSHÁDl és MAKIEMIADI gyógymód 
.. .  meglepően gyors és sikeres belyettesitője. — Az első magyar

ranyviz, atin-lybeii IIADITJM fedeztetett fel. (lyogyereje rendkívüli. Kapható kis és nagy üvegben TOI’KKCZKR SAMidit gyégy- 
srtiíráljiii] es S/KN 111'. csemegekercskedésébcn. Főszétkuldés a fornistulajdonos: Schmidthuiier Lajos gyógyszerésznél Komáromban.

S c b in iS h a n c r -h lc

kifdó:u|:i|ili»nu8 . SIo»kí>ottl Foreuomá. r Nyomd* Turócusentiuárbm,
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