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

Turóczszentmárlonba küldendők.

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

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

A történelem  világításában.
Turóczszentmárton, 1905. október 21.

(F—) Ez a nehéz, de mindenesetre múló 
válság, melyben hazánk jelenleg sínylődik, uj 
nézőpontból láttatja velünk az úgynevezett 
nemzetiségi kérdést.

Akármilyen nyugodtan és pártatlanul akar
juk is megítélni a most folyó dolgokat, bizo
nyos, hogy alkotmányunk alapjaiban van meg
támadva s lm nem a napi eseményeket s azok 
esetleg jóhiszemű szereplőit nézzük, hanem a 
történelem perspektívájából teszünk össze
hasonlításokat, akkor világos előttünk, hogy 
egész válságunk nem egyéb, mint egy elgyen- 
gUlt utolsó hullámverése annak a bécsi poli
tikának, mely I. Ferdinánd trónrajutásától máig 
folyton és következetesen a magyar alkotmány 
megtörésére és Magyarország beolvasztására 
törekedett.

Ennek a politikának sötét határjelző kövei 
Rudolf, I. Lipót, 11. József uralkodása, leg
rettenetesebb kitörése pedig a 48-iki alkot
mány elkobzása, szabadságharczot követő el
nyomás volt.

És ezen a politikán veres fonálként 
húzódik keresztül az elv, Magyarország nemze
tiségeit fegyverül használni a magyar nemzet 
ellen 8 azután ismét elejteni őket s odadobni 
az elkeseredett nemzet megvetésének és gyű
löletének, hogy soha egyetértő megértés ne 
lehessen az orszAg polgárai k ö zö tt, mert az 
egyetértés erő, erőssé pedig nem szabad lennie 
olyan országnak, melyet egy másik akar ön
magába olvasztani és megsemmisíteni.

És a bécsi politika, valahányszor kimerült 
Magyarország megtörésén való erőlködésében, 
mindannyiszor egyezkedett a nemzettel s fel
áldozta felhasznált eszközeit és embereit.

Ámde ma már a nemzetiségek komoly 
politikusok vezetése alatt állanak, akik mér
legelik az esélyeket s következtetéseket von
nak le a múlt történetéből.

A liorvát ellenzék állásfoglalása, a szerb 
és a román saj'ő magatartása már is arról 
tanúskodik, hogy na a nemzet — amitől Isten 
óvjon — csakugyan komoly összeütközésbe 
kerülne a bécsi politikával, vagy lm hosszan
tartó alkotmányválság és elnyomás következ
nék be békés kibontakozás helyett, melyben 
még mindig reménykedünk, úgy a bécsi poli
tika hiába számit a nemzetiségekre — azok, 
ha nem is szerétéiből irántunk, — de jól fel
fogott érdekből inkább becsületes alkut kötnek 
a nemzettel, semhogy felhasználtassák magu
kat a régi sablon szerint.

És mégis a nemzetiségi viszonyok azok, 
amelyek bátorságot adnak ez alattomos bécsi 
politikának arra, hogy politikai harczainkat 
egészen az alkotmány válságig mérgesítsék.

Az a tudat, hogy Magyarországot a nem
zetiségi visszouyok Aekilles-sarkán lehet halá
losan megsebezni, kiirthatatlanul él Bécsbou, 
a nemzet pedig sohasem fogta fel elmek á 
liituek, mely majduem valóság, veszedelmes 
liorderejét.

Ha felfogta volua, több tért enged a köz
jogi politika mellett a nemzetiségi kérdéssel 
való törődésnek, mely kérdést a kormányok 
(a Bánffy-kormány kivételével) csak úgy ütöt
ték-vétették, ahogy éppen jött, holmi tllueli 
kezeléssel.

Ennek végre már egyszer meg kell vál 
tozuia s egyszersmind uj alapokra kell fék- 
tetui az egész nemzetiségi politikát.

A mi nemzetiségi, jobban mondva nem
zeti politikánk nem lehet más, mint a magyar 
iaj számbeli, kultúrái és gazdasági megerősí
tése, szóval a nemzeti alap kiszélesítése, a 
nemzetiségekkel szemben pedig az egységes 
magyar állam tekintélyének és az államnyelv 
jogának feltétlen elismertetése.

Emellett teljes békességben élhetünk a 
hazai nemzetiségekkel s megerősíthetjük a 
nemzetet azokkal az alattomos'Tümadásokkal 
szemben, melyek mindig a belső egyenetlen
ségekre számítva akarták Magyarországot 
tönkretenni, melyekkel azonban a nemzet még 
akkor is sikeresen tudott megküzdeni, mikor 
a mainál sokkul mostohább időkben Bécs és 
a törők egyszerre pusztította és fenyegette.

A nemzetiségi kérdés
(Czikksorozat.)

III.

Eltótosodás.
őseink mind kitűnő lovasok s inkább pásztorko- 

dással és barouitenyésztéssei foglalkozó nép jobban, sőt 
egész otthon érezfo magát a Tisza, Duna közti termé
keny, aranykalászos rónán, moly — miként az újabb 
leletek bizonyítják — éppen úgy a hunok és avarok 
kedvoncz tanyája s egyúttal temetője volt.

Mindontut a, FoWiUókon Is a gazdagabb, mUvelhotö 
tűidet foglalván ol, nőm igen vágytak a hegyes, szegé
nyebb vidékre. Ott éldegélt a tólság juliaival, kecskéivel 
a hegyek közt, a pásztorkodás mollott csekély füld- 
mivelést Űzve. Szapora faj lévén, később alig talál meg
élhetési módozatot hazájában s lassankint egyesével 
jöttek elő begyeikből a sik tőidre, a magyarok által 
lakott falvakba és városokba.

A magyarok hol- és kUlliáboruk által elfoglalva és 
megtizedelve, nagyon megérezték a munkáskéz hiányát 
s nagyon megörültök a jövevényeknek, kik bármily 
nehezebb munkában jóknak bizonyullak.

Nagyobb birtoku íöldesurak pedig mint cselédeket 
és jobbágyokat kedvelték, söl engedelmesebb és aláza
tosabb voltuknál lógva már a legrégibb időkben lübbro 
becsülték a magyarnál.

A későbbi századokban pedig a tőrük által kipusz- 
litott s elnéptelenedett vidékükre seregestül telopitették 
a tót népet, még túl a Dunán s az Alföldre is. Pest, 
Abauj, borsod, Zemplén, Szabolcs s a legtöbb megyét 
ekkor s igy árasztották ol a lótokkal.

Nagy lévén a szaporodás a tótság között, miként 
azt ma is különösen Troncsén-, Turócz-, Liptó-, Szepes, 
Sáros- és Zúlyommegyékbon tapasztalhatjuk s a leg
utóbbi anyakönyvi és statisztikai adatok igazolják — a 
megélhetés gondjaitól Űzve, a csábitgatásnak is engedve, 
a tótok, lassan ugyan, de folyton és minden íültUnés 
nélkül tódullak lefelé a magyarlakta vidékekre.

A tótok ezon valóságos inváziója s az eltólusodás 
ténye legjobban a nyelvhatáron figyelhető meg, ahol is 
ezen proczesszus századokon át — folyton tolva lefelé a 
határt s a magyarságot - -  a következölog megy végbe:

A tót faluból a délnek fekvő szomszéd magyar 
liatárfaluba részint szokásból, részint mert rá van szorulva, 
nyáron bemegy a tót ember kaszálni, aratni s más 
napszámosmunkát végezni. Ezt teszi minden évben. 
Később — különösön ott, hol uraság van — mint ki
segítő, béres, kocsis áll a szolgálatba s igy télen át is 
feleségestül, gyermekestül ott marad. Ez az első stádium, 
hogy beteszi oda a lábát I A tót csolédség, mint állandó 
lakosok száma igy lassan, de folyton szaporodik. Ők 
ugyan tóiul beszélnek otthon s az uraság is velllk, do 
a gyerekek magyarul tanulván az iskolában, úgy ahogy 
megmagyarosodnak. Az öregek kihalnak, a gyormokok 
magyarokká lesznek; s ez nem is lonne igy baj, de a

tót cselédek s az aratók és kaszások közül ott maradot
tak száma évröl-évro szaporodik.

Igaz, hogy a magyar — különösön a telkesgazda — 
megveti a jövevényeket, do a szegényebb része össze is 
házasodik yolUk. Ily esetben — s ezt hosszas meg
figyelés és tapasztalás után mondhatom — mindig a 
magyar húzza a rövidobbet.

így támadnak a magyarok közt tót családok és 
házak, oleinlo csak egy-kettö, de később számuk mind
inkább szaporodik.

Mivel a család anyanyelve mégis a tót marad s a 
bevándorlottak nemcsak egymás közt, hanem mindenki
vel tóiul beszélnek s a magyarul tanulás szükségét nem 
látják, az iskola nőm képes többé ellensúlyozni a hatást 
S az uj nomzedékot megmagyarositani.

Szomorú tapasztalás, de o szabály a Felvidék 
minden falujára és városára, valamint a szepesi német 
városokra is á l l: hogy ahol a lakosság vegyesen lakik, 
vagyis a házak bár csak kisebb része tót, ott a nép 
eltótosodása csak idő kérdése.

Kom a magyar ember tótosodik el, mert mint 
olyan hal meg, de a jövö nemzedék.

És mert a magyar ember nem megy fölfelé, do a 
sík lakójának nincs is mit keresnie a begyek között, 
nincs ami ellensúlyozza ezen invázió hatását. S mivel a 
magyar ember falun és városban egyaránt valóságos 
előszeretettel beszél tótul, teljes lehetetlenség, hogy a 
magyarosodás a nép között terjedhetne, söl mivel a 
magyar falvakban, különösen a határ montén, az ame
rikai kivándorlás és más okok miatt évröl-évro nagyobb, 
néhol kélségbeejlő a munkásbiány, a föld- és gyárbir- 
tokosság kisobb-nagyobb mérvben folyton tolepiti és 
behozza a tót munkásokat, a határ s az ahhoz közel- 
fekvő falvaknak okvetlenül el kell tótosodnia. Ez igy 
van s ezt az itt lakó ember tudja is, de csak vállát 
vonogatja s a bajon segíteni nem tud s mivel nézete 
szerint ezáltal anyagi érdeke szenvedne, azon talán — 
nőm is akar.

Legjobban meggyőződhetünk arról a határon, vagy 
a közelben fekvő, még ma magyar városok piaczán. 
Itt sokkal több tót, mint magyar szót hallunk, mert a 
magyar ember ritkán mondja — én legalább alig hal
lottam — hogy nem tudok tótul s töri azt, ahogyan 
tudja, do a tót legtöbb esotben valódi önérzettel fele li: 
ne znam po madjarszki.

De nemcsak a határvárosokban van ez igy, de 
jóval túl a határon, a tösgyükeros magyar városokban is.

A magyar ember ahelyett, hogy azt mondaná 
cselédjének: — Megfogadtalak, kenyeret adok neked, 
de igyekezz magyarul mogtanulni, — ő maga beszél és 
tanul meg a kedvéért tótul. Csodálatos, de tény, hogy 
a különben önérzetes és büszke magyar lealacsonyodik 
cselédjéhoz s nem szégyenli magát vele tótul boszélni.
S ez igy van az egész határ mentén, Pozsonytól Már- 
marosig.

Hogy mennyivel, hogy úgy mondjuk, ragadósabb 
a tót nyelv, mint a magyar és a német s hogy a nép 
eltótosodásán no csodálkozzunk, a követkozőkből is 
kitűnik. Ha egy háznál az egyik cseléd magyar, a másik 
tót és tótul boszéluok, ez még nem meglepő, do ha 
két-bárom magyar a negyedik kedvéért tótul beszél, oz 
asszimiláló képesség tekintetében a tót nyolv fölényét 
mutatja s gondolkodóba ejt, pedig oz igy van mindenütt. 
Egy ízben a házunknál az egyik cseléd született magyar, 
városi polgárnő volt, a másik dobsinai nemet nő, elointe 
nem tudták egymást megérteni, néhány bét múlva 
mindkettőn — tótul beszéltek.

Sok bününk van, különösen a múltban, a vissza
vonás és pártoskodásunk lotto török, tatár s minden 
ellenség prédájává ez országot: do legnagyobb bününk 
az, hogy hazánk nagy részét eltótosodni engedtük.



F e l v i d é k i  H í r a d ó

Mit irnuk a nemzetiségi lapok-
A magyar válsággal foglalkozik valamennyi nemzeti

ségi lap. A bilin ni „Luduvé Noviny* cseh napilap 
októhor 13. száma a magyar és osztrák politikai viszo
nyokat tárgyalva, azt Írja, hogy úgy Magyarországon, 
mint Ausztriában minden rossznak gyökere mélyen van 
és ezen csak úgy lehetne segíteni, ha a mérvadó körök- 
bon elismernék, hogy a munkához a lakosság széles 
rétegeivel együtt kellene hozzáfogni, melynek akarata 
teljes tiszteletet érdemel. De a választásoknál mindig 
erős nyomást fejtettek ki, hogy politikai czélokat érjenek el.

Azután a lap azt mondja, hogy úgy Magyarországon, 
mint Ausztriában, első sorban csak a német uralommal 
törődnek. Magyarországon, hogy uralkodjanak a had 

.geregon, Ausztriában, hogy általában íönlarl hassák a 
német hegemóniát. A birodalom német jellege, mert 
nőm természetes, erőszakos és füntartandó a többség 
érdekeinek rovására. De a német hegemónia jelszavával 
válság meg nem oldódik, sőt a szétválás siettetik.

Az újvidéki „Branik" vezérczikkébon csodálkozik 
azon, hogy a szerbek és horválok körében a legutóbbi 
időben hajlandóság mutatkozik a magyar ellenzékkel 
szövetkezni, jól lobot, a magyar ellenzéki pártok egyál
talán nem mondhatnak le soviniszta törekvéseikről. A köze
ledés tehát nincs megokolva és igy csak plátói jellegit 
lehet. Mi régi nemzetiségi politikusok — úgymond a 
„Branik“ czikkirója — szégyenkezve nézzük a tiatalok 
okvetetlenkodését, mellyel csak a szerbség önérzetén 
csorbát ejtenek. Ha a Kossuthisták őszintén közeledné
nek a nemzetiségekhez, akkor lehetne szó kibékülésről. 
Így azonban csodálkoznunk kell a iiorvat es szerb 
politikusok legújabb megokolatlan akczióján.

A zágrábi „Hrvatsko Piávo* vezérczikkébon azon 
reményének ad kifejezést, hogy a horvát nemzet bon 
lesz annyi politikai érettség, hogy nem ül föl a fiumei 
tanácskozóknak, akik egészen meggondolatlanul ajánlkoz
tak a magyaroknak. A horvát nemzet bizonyára kitart 
továbbra is Starcsovics politikája mellett.

Az újvidéki „Zastava" vezérczikkébon azt írja, 
hogy az országgyűlés újból történt elnapolása a király 
részéről az alkotmányba ütközik. A király azért szánta 
rá magát, mert igen jól tudja, hogy az országgyűlés 
feloszlatása után az uj választásoknál ugyanaz az ered
mény, vagy még nagyobb jönne létre az ellenzékre 
nézve, mint a múltkor. Hogy ezek után mi fog történni, 
arra nézve egyelőre csak puszta kombiiiácziók lelteinek.

A zágrábi „Hrvatsko Právo* vezérczikkébon ki
emeli, hogy a magyar ellenzék ritka kitartással küzd, 
ami bizonyára rokonszenvet fog ébreszteni irányában 
Európában. A horvát ellenzék igenis támogatni óhajtja 
a magyarok jogosult törekvéseit. De azért a horvátok 
éber figyelemmel fogják kisérni a fejleményeket, nehogy 
a horvát nemzet érdekei valamiképen csorbát szenved
jenek.

A zárai „Národni List" a fiumei határozatokról 
írván, úgy véli, hogy ez a horvát-magyar barátkozás 
meglepetésszerűen állott he és még rövid idő előtt 
lehetetlennek látszott. Ha a magyarok méltányolni fog
ják a horvát kívánságokat, úgy a fiumei értekezlet 
üdvös fordulatot fog jelezni a két testvérnemzet történel
mében.

Az újvidéki „Branik" vezérczikkéhen igazat ád 
gróf Tisza Istvánnak abban, hogy az általános választó
jog behozatala esetén vagy 150 nemzetiségi képviselő 
foglalna helyet a parlamentben, amitől pedig a magyar 
soviniszták rettegnek.

Ezért van az, — úgymond — hogy a magyar 
pártok csak taktikai szempontból helyeslik a választási 
reformot, tényleg pedig hallani som akarnak róla. De 
utóvégro Magyarország nem maradhat örökké rendi 
szellemű állam, melyben az arisztokráczia és az uralkodó 
magyar faj valójában csupán a maga számára bitorolja 
az összes jogokat.

Dr. Szokolovszky bécsi orosz hírlapíró nemrég 
Budapestre jött és itten személyesen beszélt a magyar 
válságról gróf Apponyi Albert és Kossuth Ferenc/, párt
vezérekkel, e beszélgetésről ő czikket közöl a szent
pétervári „Yjcdomosti-  orosz napilapban.

Az orosz hírlapíró szerint Magyarországon nem 
lesz forradalom, mig a mostani politikai pártvezérek 
befolyással bírnak, bár a köznép hangulata nagyon 
izgatott. Az ország maga passzív ellenállást folytat, nem 
ad ujonezot és nem fizet adót. A harc ma már nem a 
magyar vezényszóért folyik, hanem az Ősrégi magyar 
alkotmány teljes diadaláért, vagyis a magyar nemzeti 
szellem diadaláért a közéit), minden terén. Es csodálatos, 
— irja az orosz hírlapíró — a magyar országgyűlés 
fogtöbb szláv képviselője azt mondja, hogy ők a magyarok
kal ogyiut kötelesük a germánizmus hullámait feltartóztatni.

Varmegyei közgyűlés.
Turóczvármegyo törvényhatósági bizottsága a f. hó 

14-én délelőtt 10 órakor tartotta rornles évnogyedos 
közgyűlését. A bizottság tagjai, tokintetteí a tárgysoro
zatba felvett s a jelon politikai helyzetből folyó fontos 
ügyökre, majdnem teljes számban bovonultak s már a 
közgyűlés megnyitása előtt élénk diskusszióba bocsájtkoz- 
tak az egyes kérdések felett.

Mi lesz? Hogy lösz? Megy-e Fejérváry? Marad-o 
Fojérváry ? Kormánybiztosok jönnek-o? Ilyen és efféle 
kérdések képezték a vita tárgyát s a tüzes és szenve
délyes kiszólások élénken tükrözték vissza az utóbbi 
napok politikai eseményei miatt kclotkczolt általános 
hangulatot.

Csak a baloldali tót konvontikulúm ült zajtalanul 
s áhítattal hallgatta a mezei hadak örömteljes reforádáit 
a jól beütött krumpliszürotről. Kohut József, a népgytt- 
lés akarnok, valami uj beadványon törte a fejét, mert 
neki kétszeri elutasítás kevés, ebben ö is volűnk tart, 
mondván: három a magyar igazság.

Féltizenegy felé járt az idő, midőn ifjabb Justh 
György, vármegyénk főispánja, ezt az eseményekben 
gazdag, a megye közönségére türténofilog is fontos köz
gyűlést megnyitotta.

A rendes, sablonos megnyitó helyett, a főle meg
szokott szónoki tűzzol előadva, a következő beszédet 
intézte a törvényhatósági bizottság ogybegyült tagjaihoz : 

Tekintetes törvényhatósági közgyűlési
Azon rendkívüli súlyos válság, mely közéletünkre! 

nehezedik, minden igaz honfi szivét mély aggodalom
mal tölti el.

Parlamentünk működése már évok óta megbé-1 
nitva, a nemzet széles rctogoiben egyonctlouség és i 
viszály, sőt a legutóbbi időkben a korona és a nemzeti 
között annyira szükséges egyetértés is megzavarva, — . 
azon tünetek, molyok a mai helyzetet jellemzik.

Az okokat, melyek ezen válságos helyzetet elő
idézték, nem az én feladatom elősorolni; hisz azok ■ 
közismertek.

De a meglevő nehéz helyzettel szemben, a lég- ; 
nagyobb tárgyilagossággal, néhány észrevételt tenni 
kötelességemnek tartom.

Mindenekelőtt őszinte nyíltsággal kell kijelente
nem, hogy mindig az volt a meggyőződésem, miszerint ; 
a meddő közjogi harezok lehető mellőzésével, a ren
delkezésünkre álló békés időt, legelső sorban a nem-i 
zetnok belügyi és közgazdasági téren való konszolidá-, 
cziójáva szenteljük.

Enné'fogva a nemzeti szempontokból megvaló
sítani óhajtott katonai követelményekkel, szerény! 
nézetem szerint, czélirányosabb lett volna csak abban I 
az esetben elöállani, ha minden tekintetben biztos ki- j 
Iá ás nyílik arra, hogy ezen követelmények teljesítése, 
elháríthatatlan nehézségekbe nem Utközondenek. i

Mindazonáltal az adott viszonyok között magain 
is ugv vélokedem, hogy e kérdés, valamint az azzal I 
kapcsolatos egyéb fontos ügyek gyökeres rendezése, I 
nemzeti engedmények nélkül most már alig képzelhető.

Épen azért a legnagyobb eszélyességro, óvatos
ságra és higgadtságra van szükség, hogy ezen nagy 
horderejű, a nemzetre nézve vitális fontossággal biró 
ügyek, a korona és a nemzet kölcsönös megnyugvá
sára, megoldhatók legyenek.

És én csak örömmel üdvözölhetem vármegyém 
tekintetes közönségét, hogy a fennforgó nehéz viszo
nyok között objektivitását és higgadtságát kellően 
megőrizve, magát el nem ragadtatva, nyugalommal 
tekintett a fejlődő események elé.

Mert nehéz és fontos kérdések idegességgel, haj- 
lithatatlan merevséggel, czélirányosan és eredménye
sen meg nem oldhatók.

Ahhoz, hogy ily kiváló fontosságú ügyek köz
megelégedésre elintézést nyerjenek, nagy körültekin
tés és tapintat, valamint a törvényességhez való ren
díthetetlen ragaszkodás kívánatos.

Hiszem és reményiem, hogy a vármogye tekin
tetes közönsége hagyományos hazaszeretetével, ezen 
kényes kérdésben való állásfoglalásánál is meg fogja 
találni a helyes irányt, mely úgy a ezé! elérésére, 
mint a felzaklatott kedélyek nyugalmának biztosítása 
szempontjából olyannyira szükséges.

Tekintetes közgyűlés!
Az elmúlt tél derekán megejtett képviselőválasz 

tások annak a pártnak, amelynek kebeléből alakult, 
egymást követett kormányok bizalmából föispáni állá
somat bírom, többséget nem adtak ; s igy a szabad- 
olvüpárti kormány távozlával kinevezett,’ bár törvé
nyesség tekintetében nem kifogásolható, de inparla-l 
mentáris kormánynak állásomat rendelkezésére bocsá
tottam.

Azonban az uj kormány felkérésére és ama ha
tározott biztosítására, hogy semminemű törvénybe 
ütköző cselekedetet el követni ncin fog, a zavaros 
helyzet lisztulláig az állásommal egybekötött teendők 
ideiglenes továbbvitelére vállalkoztam.

Sajnos, a legutóbbi időkben, az addig is zavaros 
helyzet nemcsak Imgy nem tisztult, hanem ellenkező* 
lég, még inkább összebonyolódott; úgy hogy a kibon
takozás mikéntje iránt a legnagyobb tájékozatlanság 
uralkodik,

Fogalmunk sincs arról, mit hoz a legközelebb jövő.
Miért is nincs kizárva, sőt valószínű, hogy ainony- 

nyibon a helyzet nem változik, állásomról való lemon
dásomat megújítani s annak elfogadását illetékes helyen 
szorgalmazni leszek kénytelon.

Ennélfogva lehetséges, hogy o mai közgyűlés 
talán az utolsó, a molyon föispáni minőségemben ol- 
járni hivatva vagyok.

Kedves kötelességemnek ismerom tehát már ez
úttal legmélyebb hálámat és köszönetéinél nyilvání
tani a tekintetes közönségnek, azon eléggé meg nem 
becsülhető szives táníogatásáérí, amelyben engem 
nyolczadfél esztendei föispáni működésem egész ideje 
alatt részesíteni kegyeskedett.

Higyjo meg a tekintetes közönség, hogy ezen 
időt mindig életem logszobb omlókéi közé sorozandom.

Addig is azonban, a mig ezen bolyét, rüvidebb 
vagy hosszabb időn át, inég elfoglalni szerencsés le
szek, biztosíthatom a tekintetes közönséget, hogy bár- 
mint alakuljanak és fejlődjenek az esoinények, a tör
vényességet mindig szem előtt tartva, a föl vényesség 
útjáról soha lo nem térve s abból lealkudni egy szo- 
mernyit sem ongedve fogom toljesitoni kötelességeimet.

Fogadja a tekin'otes közönség logszivélyosebb 
üdvözleteimet, melyekkel o mai közgyűlést ezennel 
megnyitom.

A föispáni megnyitó után kitört a beszéd közben 
visszafojtott lolkosültség s az ősi közgyűlési terem vissz
hangzott a meg-megujuló éljenzéstől. Ezzel a tüntetéssel 
pedig nemcsak a boszédben elhangzott hazafias irányzat
ért adózott a vármegye közönsége, de adózott a főispán 
közszeretetben és tiszteletben álló személyének is, ki 
nyolczadfélévi hivataloskodása alatt közönségünk szi
vét és lelkét, részrehajlatlan igazságszereíotével tökéle- 
toson magához bilincselte.

Ha tényleg elkövetkeznének azok a politikai álla
potok, melyek miatt állásától válnia kellene, o megye 
közönségét kottős szomorúság érné, első a haza sorsa 
felett érzett fájdalmunk, második az ö távozása által 
okozott veszteség.

A föispáni megnyitó hoszéd után kövotkozott a 
rendes tárgysorozat első pontja: a vármegye alispánjá
nak a közigazgatás állapotát tárgyaló jelentése. Az alispáni 
jelentés mindenekelőtt fájdalmas érzéssel emlékezik meg 
arról a pótolhatatlan veszteségről, mely a vármegyét 
Jtakovszky Iván elhunytéval érte. Indítványozza, hogy 
az elhunyt vármegyebizottsági tag emléke jegyzőkönyvi
leg megürökittossék, mely jegyzőkönyvben az elhunyt 
elmúlása felett érzett fájdalomnak és mély részvételnek 
szintén kifejezés adassék. A jelentés részvéttől emléke
zik meg Jeszenszky Ferencz, volt körjo^yzO és megye- 
bizottsági tag rövid idővel történt elhunytáról is.

A vármegye területén egyes községekben történt 
gyakori tüzeseteket lelketlen gyujtogatók művének tulaj
donítja s jelönii, hogy a tüzesetek által károsultak nyo
morán a hatóságok kellő mértékben sogitoni igyekoztok.

A jelentés szerint a közegészségügyi állapotok tel
jesen kielégítők voltak. Ezzel kapcsolatosan bejelenti 
azt is, hogy a feleöstubnyai kürorvosi állás most már 
betöltetett.

Az alispán végül bejelenti, hogy a kodvezinényes 
só szállítására Fischer Adolf és fia ezég, to vábbá Sztranszky 
Jakab és Popper József stubnyafürdői koreskodők tottok 
ajánlatot.

A jelentés felolvasása után Mudrony Pál ügyvéd 
intcrpellácziókép kérdést intézett az alispánhoz, hogy 
mi jogon kívánta meg Kohut József helybeli ügyvédtől, 
hogy a népgyülés összehívása tárgyában beadott feleb- 
bezését magyar nyelven szerkosszo inog, holott az 1868. 
évi 44. törvényezikk, nevezett javára, az anyanyelv jo
gát biztosítja.

Az alispán válaszában kijelentette, hogy Kohut 
József mint ügyvéd adta be felebbezósót s igy mint 
ügyvéd a közhatóságok kai magyar nyelven tartozik 
érintkezni.

0  csász. és apostoli királyi Felségének köszönő 
leirata József kir. horczegnek elhunyta alkalmából a 
vármegye közönsége által hozzáintézott részvétiratra tisz
telettel tudomásul vétetett. Hasonlókép tudomásul véte
tett Klotild föhorczognő köszönet© is.

Berzeviczy Albert volt vallás- és közoktatásügyi, 
valamint Tallian Béla volt földmivelósügyi miniszterek 
búcsúzó leiratai oly hozzáadással vétetnek tudomásul, 
hogy novozett miniszterektől a vármegye közönsége 
szintén feliratilag fog búcsút venni.

Következett Fejérváry Géza báró m. kir. miniszter- 
oluök és minisztertársainak leira'a, molyben a vármegyét 
a minisztérium megalakulásáról értesíti s egyszersmind 
attól a minisztérium működésének támogatását kéri. 
Ezen leiratra a vármegye közönségo, az alispán indít
ványára, szűnni nem akaró éljonzésok közt, egyhangú
lag a következő határozatot hozta:

A várinogye közönsége az értesítést tudomásul 
veszi, egyúttal azouban kyelouti, hogy a nomzeti
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akaratra, illotvo a parlanionti többségre nem támasz
kodó Fojérvéry kormány iránt bizalommal noui visel
tetik s azt sem jelenleg, sem a jövőben támogatni 
nem lógja; annál kevésbbé pedig, mert az általa a 
jövöro nézve megállapított politikai programmot az 
ország érdekeivel összoegyozlotbolönok nőin tartja.

Pestpilissoltkiskun, Borsod, Szilágy, Hont, Liptó, 
Zemplén, Szatinár, Nógrád és Qömörkishont vármegyék
nek a jolonlegi politikai válságból kifolyólag hozott ha
tározatait, Velits Kálmán, Vanovits János és a vármegye 
alispánjának hozzájárulása után, a vármegye közönsége 
tudomásul veszi. Vanovits Jánost, ki beszédében a koali- 
cziót anarchiával vádolta, az elnöklő főispán erélyesen 
rendro utasította, kijelentve, hogy politikai életünk oly 
kimagasló alakjait, minők a koalizált pártok élén álla
nak, ily inszinuáczióval illetni nőm szabad. A főispánt 
ezen erélyes rendreutasításáért a közgyűlés lelkesen 
megéljenezte.

Abaujtornavármegyénok a katonai bohivójogyek 
kézbesítése, valamint l’estpilissolikiskun, továbbá Torda- 
aranyos vármegyének és Pécs város közönségének a 
volt vármegyoi számvevőségek és pcn/Járak visszaállí
tása tárgyában hozott határozatait a közgyűlés ogyszerlten 
tudomásul vetto.

Liptóvármegyo közönségének a tűzrendészet javí
tása érdekében a képviselőházhoz intézett feliratára el
határoztatott, hogy a vármegye közönsége pártoló felira
tot intéz az országgyűléshez.

Szeged város közönségének az osztrák himnusz 
ellenes átirata, valamint Szatmármegyo közönségének 
a 10 éves házosztályadóinentosségnok 20 évro leendő 
kiterjesztése végett hozott határozata tudomásul vétetett.

Zornbor város közönségének néhai József kir. hor- 
czeg emlékére ömölendő érezszobor létesítése tárgyában 
a megyéhez intézett átirata oly utasítással adatott ki a 
vármegyo alispánjának, hogy a szobor költségeihez való 
hozzájáruláskép a gyűjtést saját hatáskörében indítsa meg.

Az ogyotemos kórházegylotnok azon kérelme, 
hogy a vármogyo közönsége az egylet alapitó tagjai 
közé lépjen be, a szükséges pénzalap hiányában, nem 
volt toljesithotő.

A vármogyo 190G. évi szükségleteiről összeállított 
költségvetés elfogadtatván, az a m. kir. belügyminiszté
riumhoz fel fog terjesztetni.

A vármegyei alapok 1906. évi költségelőirányzatai 
lctárgyaltatván, az illető szakminisztoriumhoz terjesztet
nek fel jóváhagyás végett.

A számonkói-üeaóU j o n y a J i h i i n y vn tudom ásul v é te te tt.
A vármegye közönsége részéről jóváhagyatott az 

államépitészoti hivatal azon jelentése, hogy a hermánd- 
stubnyai és a gajdéi pribóczi közút egyes szakaszai, a 
hivatal javaslata értolmébon áthelyeztessenek. Jóváha
gyatott továbbá Turóczszontmárton nagyközségének azon 
határozata, mely szerint egy 6050 koronás kölcsönnek 
felvétele mondatott ki. Jóváhagyattak ltuttka község 
képviselőtest Ülőiének egy botonhid építése, Vetricsek 
János jutalmazása és a róin. katliolikus templom építési 
költségeihez való hozzájárulás tárgyában hozott határo
zatai is. Ellenben ugyancsak a nevezett község képvi
selőtestületének Jilumenfeld Fülöp nyugalmazott lankó 
jutalmazása tárgyában hozott határozatától a jóváhagyás 
megtagadtatok.

Nagyjoszen és Felsőkálnok, valamint Lazán köz
ség elöljáróságainak abbeli kérclmo, hogy a község tor- 
liéro utalt lolcnczköltségckct a megye fizcsso, mint nőm 
teljesíthető, elutasittatott.

Nagyjeszen és a szomszédos községek azon kérel
mére, hogy a nevezett községekben a faluzó lovélhordói 
intézmény létesittossék, a közgyűlés elhatározta, miszerint 
felír a kereskedelemügyi magyar kir. miniszterhez, hogy 
Nagyjeszon községijén létesítsen postaállomást s ezzel a 
láluzó lovélhordói intézmény szUkségo magától elesnék.

Több tárgy nem lévén, a főispán a jelenlevő bi
zottsági tagok lelkes éljenzése mellett, a közgyűlést 
1 órakor bezárta.

h í r e i n k .

— Magyar isteni tisztelet Tnróozszentmárton-
b tn . F. hó 2‘J-ikén, vasárnap délelőtt 9 órakor Turócz- 
szontmártoub.m, a megyeház dísztermében, úrvacsora- 
osztással egybekötött magyar református isteni tiszteletet 
tartunk. Turócz-, Árva-, Liptó- és Troncséumegyékben 
szétszórva élő híveinket, a lelkiekben való épülés s a 
hazafias, vallásos buzgóság oltárán áldozni kész bármily 
felekezetit érdeklődőket, a testvérios érzés ápolása czél 
jából, tisztelettől meghívjuk. Sedivy László, nyilrai rel. 
lelkész.

— Az általános választól Jog ós a Felvidék
czinicn lapunk lőiuunkalársától, Dugovich Titustól egy 
röpirat jelent uieg, amely nomcsak a Felvidéken, de az

egész országban figyelmet fog keltoni. A röpirat pontos 
statisztikai adatokkal bizonyítja bo, hogy az általános 
választói jognak behozatala mekkora veszteséget okozna 
és mennyire hozzájárulna a tót túlzók törekvéseinek 
megvalósulásához. A röpirat, amelyből legközelebb bő 
kívánatét fogunk közölni, kimutatja végUl, hogy általános 
választói jog esetén a Felvidéken tizenhat kerületben 
bizonyosan nemzetiségi jelöltet választanának; igy a 
magyarságra nézve olve.sz.no Árvában a bobrói, Honiban 
a korponai, Liptóban a rózsahegyi és a liptőszontiniklósi, 
Nyitrában a nagytapolcsányi, szakolezai, szoniczi és vág. 
ujholyi, Pozsonyban a nagyszombati, bazini és stomfai, 
Turóczban a stubnyai és szuesányi, Zólyomban a szliácsi 
és hroznóbányai, Gümörbon pedig a jolsvai kerlllet. Az 
általános választási jog tehát a magyarság vcszedelmo 
volna a Felvidéken. A brosúrát, amelynek ára 50 fillér 
és amely lapunk nyomdájában készült, a legmelegebben 
ajánljuk mindenki figyelmébe.

— ÜJ lparfelügyelősóg. a  koroskedclomUgyi 
miniszter az iparfclUgyeleti és kazánvizsgálati szolgálat 
doczentrálizáczióját határozván el, az iparfolUgyolöi 
korltlotok f. évi november hó 1-évol uj beosztást fognak 
nyerni. Az uj beosztás szerint Budapest és Pozsony 
iparfőfelUgyelöségot, 33 megyeszékhely pedig — köztük 
Trencsén is — iparefelUgyelőségot kap. A trcncséni 
kerUletbo Trencsén-, Turócz- és Arvavármogyék lettek 
boosztva; székhelyo Trencsén s ^felügyeletével Hoór 
Géza iparfolUgyelö bízatott meg.

— Gyógyszertár Stubnyafürdön. Hónapokkal 
ezelőtt a vármegyei közgyűlés is foglalkozott a Stulmya- 
fUrdőn fclállitandó gyógyszortár kérdésével, amikor is 
egyhangúlag azt hatál ózta, hogy ott nőm idényszerU, 
hanem rendes gyógyszertár felállítását kívánja. Ez a 
határozat immár megvalósulás felé közeledik, amennyiben 
a gyógyszortár részéro az állami iskola volt bérépUleté- 
ben a helyiségeket már készítik. Minden esetre nagy 
előny ez nomcsak a íátubnyafUrdöt fölkereső fUrdő- 
vendégek, hanem a szomszédos községek részére is, 
akiknek eddig a mosóczi gyógyszertárt kellett felkeresniök.

— Vadászati bérletváltozás. Amint értesülünk, 
a znióváraljai közalapítványi erdő vadászbérlete gazdát 
cserélt. Gróf VFass Olivér eddigi bérlőtől gróf Nydnj 
Kálmán, szentpéteri földbirtokos vette át. Gróf Wass 
Olivérnek távozásával fölötte nagy vcszloség éri a znió- 
váialjai társadalmat, mert a gróf nemcsak a magyar 
ügynek volt lelkes és buzgó támogatója, do lokutülozö 
modorával, jótékonyságával és műveltségével általános 
becsUlcsnek és közszeretetnek örvendett.

— A „Národnlo Novlny" ellenünk. A mi kedves 
laptársunk jónak látta ismét foglalkozni lapunk olőző 
számában közölt egyik közleményünkkel. Nagyon meg
tisztelve érezzük magunkat, hogy a „N. N .“ szives 
figyelmére méltat bennünket, mert ez annak a jele, hogy 
a národnisták a legszorgalmasabb olvasói a „Felvidéki 
Híradódnak. A „N. N.u kirohanására kulönbon még 
visszatérünk. Előbb azonban a czikk Írójának küldöttük 
meg a „N. N.“ hizolgő nyilatkozatát.

— Elnevezés. Buti Vinczo felsöstubnyai állami elemi 
iskolai tanító Bárczára áthelyeztetvén, helyébe Némethy 
Tivadar oki. tanító alkalmaztatott.

— Halálozás. Nyéki Németh Lajos, a kir. Curia 
nyugalmazott bírája, a Szent István-rend vitézo, f. évi 
október hó 14-én rövid, de súlyos szenvedés után, életé 
nők 67. évében csendesen elhunyt. A mogboldogultaf, 
akit rokoni kötelékei révén Turóczban is sokan ismertek, 
f. hó 16-án tomotték el Budapesten, a kerepesi temetőben.

— Hodzsa Milán ós a koallozló. Amikor Ilodzsa 
Milánt képviselővé választották, a koaliczió lapjai nagyra 
voltak az Egyetértésben közzé tett több nyilatkozatával. 
A szívós fogadtatást most azzal hálálja inog, hogy ugyan
csak neki ront a koaliczió vezéreinek. Lapjában, a „.Slov. 
T)v2d.“-ben ezokot Írja: „Vájjon ki ellen járt igy a 
király — kérdi a czikkiró, a szoplember 23. királyi 
kihallgatásról szólva, — talán a nép ellen? Vájjon csak
ugyan helytelenségot követott-a ol, mikor a koaliczió 
vezéroivol oly katonásan és kurtán bánt e l?  Nézem azt 
a szegény (noborák) Kossuthot, nézom a fe'fuvalkodolt 
Audrássyt, a durva, nópgyilkos Bánffyt, a rosszlelkü 
Apponyit, a dölyfös és farizeus arisztokrata Zicliyt. 8 
azután kérdem: ha a király ozeknok az uraknak 
fricskát adott, vájjon ez a fricska a népnek volt é 
szánva?“ Persze, arra a következtetésre jut, hogy nem, 
mert „hazugság, hogy a koaliczió a nemzőtől képviseli, 
igy hát hazugság az is, hogy a koaliczió megrugása az 
egész nép mogrugásál jelentené.*' — Lám, ebből a hang 
nemből ir lapjában és szónokol a népgyülésekon a cseh
iét szocziálista apostol, akinek a halina minden, a 
magyar alkotmány semmi. Es mi magyarok egész 
komolyan arról tanakodunk, hogy annak a népnok, 
amelyet Hodzsa Milán és társai büntetlenül bolonditanak,

izgatnak cs lázitanak, általános titkos választási jogot 
adjunk a kezébe, kétélű kést, amelynek veszedelmesebbik 
élő a saját torkunk ellen fordul'

Pozsonytól Kassáig. Az a mozgalom, melyet 
a pozsonyi tót nemzetiségi gyűlés megindított, daczára 
a több bolyon szenvedett kudarcznak, mégis terjedőben 
van. Így legközelebb a liptói Tarnóczon torvoztok nép- 
gyűlést, amelyen az általános választói jog, a szövet
kezeti ügy és a lót nemzetiségi pártnak a többi poli
tikai párthoz való viszonya volt tárgyalásra kitűzve. A 
liplószontmiklósi főszolgabíró nem engedte meg a nép- 
gyűlés megtartását, igy határozott az alispán is, mire a 
bejelentők táviratilag fordultak a bolUgyminiszterhez, 
kérve, hogy a népgyülés megtartása elé támasztott aka
dályokat hárítsa el. A népgylllóst már múlt vasárnap 
kellett volna megtartani, de a belűgyminisztor válusza 
addig nem érkezett lo és igy a gyűlés is elmaradt.

— Műkedvelői előadás, a  ruttkai műkedvelők 
Veszély Imre állami iskolai tanító vezetése mollett újabb 
szinielőadásra készülnek Az előadásra, mely f. évi 
november hó 4-én tartatik meg, már nagyban folynak 
az előkészületek.

— Tűz Szlovénban. Veszedelmesnek ígérkező tűz 
ütött ki 18-án Szlován községben. Egy hatalmas, a házak
hoz nagyon közel álló csUr gyűlt ki, állítólag gyújtogatás 
folytán, mely zsúfolásig telve volt takarmánnyal. A 
gyorsan érkező segítségnek és a teljes szélcsendnek 
köszönhető, hogy a tüzot lokalizálni és tovább terjedé
sének gátat vetni lehetett.

— A „Povááske Novlny" sajtópöre. Amikor a 
nyilrai törvényszék a (Jsulik és Markovics testvérek 
nemzetiségi pőrét tárgyalta, amelyben a kir. tábla tudva
levőleg folmontő ítéletet hozott, a „Pováiske Noviny" 
erősen támadta Chudovszky Géza akkor nyiirai, most 
rózsahegyi kir. ügyészt. Chudovszky a főügyész roudolc- 
téro sajtópert indított a lap ellen, amikor a czikkérl egy 
suszterlogénnyel vállaltatták el a felelősséget, akit ezért 
ol is ítéltek. Az Ítélet ellon semmiségi panaszt nyújtottak 
be, amelyet azonban a Kúria elutasított.

- Tánozmulatsag Ruttkán. A ruttkai fiatalság 
f. évi november hó 5-én a Feldmann-féle újonnan épUlt 
kávéházban dr. Szoldrik Vilmos, egyházi felügyelő 
védnöksége alatt tombolával egybekötött jótékonyczélu 
tánczmulatságot rendez. Kezdete este 7 órakoi Belépti 
dij személyenkint 1 koiona. A tiszta jöYedolem az 
evangélikus templom javára fordittatik. Folültizotések 
köszönettel fogadtatnak cs a „Felvidéki Hiradó“-ban 
ny ugtáztatnak.

— Ragadós száj- és körömfájás Llptómegyében.
A liptómogye szcnlmiklósi járása területen fekvő Verbicz 
község hasított körmU állatállománya között a ragadós 
száj- és körömfájás ütött ki. Vármegyénk törvényható
sági állatorvosának javaslata folytán az I-sö fokú állat
egészségügyi hatóságok a legmesszebb menő óvintézke
déseket tették meg a betegség bohurczolásáuak meg- 
akodalyozása czéljaból. — Ez utón is felhívjuk gazga- 
közönségünket, hogy állatállománya között netán elő
forduló megbetegedéseket, vagy annak csak gyanúját is 
illetékes hatóságánál bejelenteni el ne mulassza, miután 
csak azon esetben lesz képes őket a nagyobb károsodás
tól megóvni s az által keroskedolmüuk szabad forgalmát 
tenlartani.

— Magas Jutalék kereshető. Ügyes akvizitőrök 
előleget kapnak. L’j es különleges. (Nem biztosítás, 
könyv, részletsorsjegy stb.) Ajánlatok „K. 25U.“ alatt 
Fischer 8. D. hirdetési irodába Budapest, Gerlóczy-utcza 1. 
intézoudők.

— Antidol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ideges 
lejtájas es nátha ellen. A szert nem kell bevonni, nehány 
csepp a tenyéren eldörzsölve s használati utasítás szerint 
belelcgozve, azonnal megszünteti a bajt. 8ok ezer ember 
használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 
ismerőseit: hogy használ-e már az Alitidol-t, amely 
nagyszerű hatásáért arany éremmel lelt kitüutelve. Egy 
Uvogecsko ára I korona 2U fillér és 35-szür mulaszthatja 
el vele fejfájását. Kapható Gazdik János gyógyszorész 
urnái Körmöczbánya.

Felelős szer*. BERECZ GYULA. — pömunkatárs DUGOVICH TiTUS.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e te k .
— Fátrai. Érdekes és megszívlelendő czikkét legközelebbi 

számunkban közöljük. Soha sincs elég korán valamely eszmét 
napirendre terelni, ügy is időbe kerül, inig valami lehet belőle. 
— F. S. E. Sopron. Nagyon köszönjük szíves megemlékezését, 
nemsokára elővesszük. A lap küldése iránt intézkedtem. ■— B. R. 
Budapest. Ez alkalommal, sajnálatomra, nem teltetek eleget kéré
sének. — B. S. Budapest. Ugyan, ugyan mit gondol? Mi nem 
kenyérkeresetből szerkesztjük a lapot s abból abszolúte seuiiki 
anyagi hasznunk uiucs, sőt még a munka sincs megfizetve. Ily 
körülmények között ne kiváltja, hogy mint lap anyagilag járu l
junk hozzá a különben jó  irányit mozgalom költségeihez.
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Árverési hirtlelinényi kivonat.
A znióváraljai kir. jbiróság mint tikvi hatóság kHz- 

hírré teszi, hogy a klilcs. sogélyző pénztár Znióváralján 
végreliíijtatóimk Duchony József végrehajtást szenvedi) 
elleni 155 kur. 55 fillér tékekövotulés és járadék iránti 

i végrehajtási Ügyé heti a beszterczebányai kir. törvény
szék (a znióváraljai kir. járásbíróság) lorUlctén leve 
Znióváralja küzségbon tekvő a znióváraljai 66. sz. tjkvben 
58— 05., 07 — 70. sorsz. B. 10. a. */» részbon Duchony 
Józsot nővére irt ingatlanra az árverést 1550 koronában 
utóajánlattal ajánlott kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanok az 1905. évi november 
hó 11-ik napján d. e. 10 órakor Znióváralju község
házánál m egtartandó nyilvános árveréson oíadatni lóg. 
Az ingatlan a m egajánlott kikiáltási áron alul el nőm 
adható s ha magasabb ajánlat nem teletik, az ingatlan 
az utóajánlattevű által niegveltnek fog nyilváníttatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs- 
frának  lf)%  át, vagyis 155 kor. készpénzben, vagy az 
1881 : LX. l.-cz. 42. tj-ban jelzőit árfolyammal számilott és 
az 1881. évi november hó 1-cii 3383. sz' a. kelt igazságllgy- 
miniszteri rendelet 8. §-baj) kijelölt évadék ké]ies érték papír
ban a  kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881.1 A . t.-cz. 
170. §-a értelmében a  bánatpénznek a bíróságnál elő- 
loges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elism ervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Znióváralján, 1905. évi szeptem ber hó 2-án.
A znióváraljai kir. jbiróság mint llkvi hatóság.

J a n O V já k , kir. albiró.

]é m inösiiii czip^H
t nagy Választóban olcsö 

=  áraljon csaHls =
k l e í n  s z .  d iva táru im b an

Turóczszentm ártonban kaphatók.

A b la k ü v e g e z  eSek, ésk?ükrökí
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

Sárkány 5. Bankháza
Budapest, VI., 0-utcza Telefon 80 -89.

a m. kir. szab. Osztálysorsjáték főelárusitója.
Sürgönyczim: Folyó számla: Pesti magy. keresk. banknál és
Sárkányé it Suríapesl. a ni. kir. postatakarékpénztárnál.

Legmagasabb pénzkölcsönt Í S & 80*
értékpapírokra, bárhol elzálogosított sorsjegyeket saját 
pénzemmel kiváltok és ezekre nagyobb kölcsönt adok ; 
letétjegy, zálogjegy beküldendő. Kedvező feltételek 

mellett a kölcsön részletekben is visszafizethető.
Budapesti és vidéki kereskedőknek, iparosoknak
váltóit leszámítolom és könnyen törleszthető váltó- és 

személyhitelt nyújtok.

Tisztviselőn í$  HaiGnatiszicij csont kaphatnak."

H áztulajdonosok és földbirtokosoknak
II. és Ili. helyre való betáblázásra azonnal folyósíthatok.
Semmiféle előleges jutalékot nem kérek, úgyszin
tén minden levelet, , , ,
válaszbélyeg nélkül SÁRKÁNY S. BANKHÁZA
is rögtön elintézek. BUDAPEST VI., Ó-UTCZA u.

25 év óta törvényszékileg bejegyzett ezég.

M ee ieg v zés  : A XVII-ik sorsjáték l-sö osztályú sorsjegyei 
&J ____ L-már megjelentek és kérem egyúttal b. meg

rendeléseit, a legjobb és legpontosabb kiszolgálásról előre biz
tosítom, minden nyereményt azonnal kifizetek.

A következő szerencse számokat ajánlom, mert ezek 
nagy nyereménynyel még nem lettek kisorsolva.
2979 12128 12953 16065 35733 44536

51325 58762 80847 99191 401580 105655
Kivágandó

M egrendelö-lap.

SÁRKÁNY S. BANKHÁZA Budapest, V I , Ó-utcza
M egrendelem önöknél a  ........ számu^ negyed  ̂o
i i jl ál postautalvánnyal küldöm.és ennek á r á t1' ktrtm ulánvennl
A nem ki ántat 
tessék át tűzni

Név:

Lakhely, u. p.:

1082. sz.
1905. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. jbiróság mint tik vi hatóság köz

hírré teszi, hogy Spielmann II. bécsi ezég végrehajtató- 
nak Lilge Samu végrehajtást szenvedő elleni 132 kor. 
53 fillér tőkekövetelés és já radék  iránti végrehajtási 
tigyében a znióváraljai kir. járásbíróság területén levő 
Mosócz községben fekvő a mosóczi 237. sz. tjkvken I. 
1 — 9. sorsz. B. 6. t. a. egészben Lilge Samu mosóczi 
lakos nevére irt ingatlanokra az árverést 3378 koroná
ban ezennel megállapított kikiáltási árban az e rő n  
dőlte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1905. 
évi október hó 28-ik napján d. e. 10 órakor Mosóé/ 
községházánál m egtartandó nyilvános árverésen a meg
állapított kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10% -át, vagyis 337 kor. 80 fillér készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42-ik §-ában jelzett árfolyam
mal szám ított és az 1881. évi november hó 1 én 
3333. szám ala tt kelt igazságügy-miniszteri rendelet 
8 § ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldőit 
kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. § a 
értelm ében a bánatpénznek a  bíróságnál előleges e lh e
lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszol
gáltatni.

Kelt Znióváralján, 1905. évi július hó 3. napján 
A kir. jb iróság  mint telekkönyvi hatóság.

JanOVják, kir. albiró.

W  ! kitűnő, ótvágyfokozó asztali 
M R I  italt óhajt,

Aki gyönge, lábhadozó,

A h i ideges, álmatlan,

Ahi vérszegény,

sovány,

szoptat,

tüdőbeteg,
ne m ulassza el sa já t érdekében a kittinő 

hatásúnak elism ert és rendkívül tartós

ERKULES
m a lá t a -t á p s ö r -  Ö

K ü lö n le g e s s é g e t inni. o
Kapható minden nagyobb csemege- és V 

ftiszerkereskedésben, kávéházban, vendéglőben és a
H e rK u le s  S ö rfő zd e  szótktlldési telepén, 

Budapest, V II, B cthlen-tér 3.
Telefon 63— 57. Árjegyzék ingyen.

Vidékre postán küldünk 5 kg. postaküldem ényt 
(6 üveg) utánvéttel.

Aki
Aki

Kapható
T  uróczszentinártonban Szende Gáspár ezég- 

n é I

S  z ,- -- • V . .

Olcsó cseh ágytoll!
5 kiló: uj fosztott 9 60 K, jobb 12-— K, fehér 
pehelypuha fosztott 18-— K, 24- K, hófehér pe- 
helypuna fosztott 30- K, 36- K. Szállítás bér
mentve utánvéttel. Kicserélés és visszavétel a szál- 

litási díj megtérítése mellett megengedve. — —— —
BENEDICKT SACHSEL, LOBES 3tíG. — Posta : P iison , (Csehország.)

„ J O D E L L A “
most a m indenhol Ismert, orvos és közönség által kedvelt

L a h u s e n -fé le

JÓD- ÉS YAS-CSUKAM ÁJOLÁJNÁK
szabadalm ilag védett neve. A legjobb és leghatásosabb 
csukam ájolaj. H atásában fölülmulltatlan daganatoknál, 
angol betegségeknél, bőrkiütés, csuz, reum a, torok- és 
tüdőbetegségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyerm ekek
nél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágycsináló hatású. 
Évi szükséglet folyton emelkedik. Télen és nyáron ve
hető, mert m indig frissen kapható. Ára 3 korona 50 fillér. 
Egyedüli gyáros: LAHUSEN gyógyszerész Brém ában. 
Mivel utánzatok vannak, csak „Jodella“ név alatt veendő, 
mely minden dobozon kiviil foglaltatik. — Kapható 
vidéken Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbá- 
nyán és T operczer Sándor gyógyszertárában T urócz

szentm ártonban.

Egyszeri á ts im itás

Kétszeri

(Szarvas- vagy kulcsszappan)
p ó t o l

á ts im itás t K özönséges szap p a n n a l.

UST Schicht-sznppan a legjobb ós használatban n legolcsóbb!

% radio-actiV
Sthttiiáihauír-fílc:
ásványvíz, amelyben HAMUM fedeztetett lel. Oyógycrcjc rendkívüli. Kapható kis és nagy üvegben TOPERUZER SÁNDOR gyógy
szertárában és SZENDE 0. csemegekereskedésében. Főszétküldés a forrástu lajdonos: Schmidthauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban.

k e s e r ű v iz ,  r e g g e l  f é l  p o h á r r a l  h a s z n á lv a ,
jelenleg a legjobb term észetes gyomor-, bél- és vórtisztitó, 
mint ivókúra a KARLNBAD1 és MARIENDADl gyógymód 
meglepően gyors és sikeres helyettesítője. Az első magyar

Kiadótulnjilonoa. ■ o tk á o R l r» r»no*ná.
Lajos gyógy;________________

Magyar Nyomd* TurócMieDtmÁrton,
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