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Hirdetéseket felvesz la
punk kiadóhivatala és az 
A'ltMUnbs Tudósító V I- 
déki lapok központi hir
detési osztálya Budapest 
VII., Erzsébetkörút41.sz.

H a n d a -b a n d a .
Egy hétig megint vitték a szót a 

nemzetiségi urak. Lopták a nemzet 
drága idejét, sületlen, tartajomnélküli 
beszédeikkel. Megismételték!"'"amit 
már [párszor hallottunk: a sérelme
ket, amelyekről már régen kisült, 
hogy elefánttá fújt semmiségek. Hány- 
torgatták demokratizmusukat, kacér
kodtak a szociálizmussal, dacára 
annak, hogy a köztük fennálló kap
csolatot már néhányszor letagadták. 
Fenyegetőztek kultúrharccal, rendez
tek házszabályvitákat, a melyeket 
egyáltalán nem ismernek. Közben 
— már a látszat kedvéért — a sző
nyegen levő javaslathoz is hozzászól
tak, megvádolva a nemzetet, a kor
mányt a legmesszebb menő soviniz
mussal, éppen akkor, midőn négy 
lengyel képviselő nyíltan vallja, hogy 
Apponyi gróf javaslata a nemzetisé
gekkel szemben a leglojálisabb ala
pokra helyezkedett.

De hisz mindezt tudják ők maguk 
is, csak nem akarják elismerni a jó 
urak, mert létérdekük kívánja, hogy 
a magyar parlamentben a tagadás 

, szellemének szerepét öltsék magukra,
, hogy kárhoztassanak mindent, mit 
j kulturális fejlődésünk érdekében

teszünk, hogy lekicsinyeljenek min
dent, mi a magyarság vezető szere
pének megerősítésére irányul. Ezt 
akarják, ezt a célt szolgálják most 
is, egyebet semmit. Es tudják is miért. 
Mert látják azt a hatalmas fejlődést, 
melyre a magyar kultúra néhány év
tized óta felemelkedett s félnek 
ennek a kultúrának ellenállhatatlan 

j beolvasztó erejétől — nem tehetvén 
i egyebet ellene — becstelen rágal

makkal akarják tőle elidegeníteni 
azokat, akik e felé a kultúra felé 
az ö folytonos és alávaló izgatásaik, 
dacára is szívesen hajtanak; a ma
gyarországi nemzetiségeket.

A magyarosítás vádjával hozakod
nak elő első sorban. Pedig az uj 
törvényjavaslat alig szolgál egyéb 
célt, minthogy gondoskodik arról, 
hogy mindenkinek alkalom nyujtassék 
a magyar nyelv elsajátítására. De ez 
már magában is elég sérelem, nem 
ugyan a nemzetiségekre, csak a nem
zetiségi urakra nézve, mert rettegnek 
attól a gondolattól, rettegnek annak 
a tudatától, hogy a maguk részére 
kisajátított tudás gyümölcsét, vala
hogy a nép szélesebb rétegei is meg
ismervén, részt követelhessenek azon 
javakból, melyek e nyelv tudással 
összekötvék, s melyeket ma még a 
vezető urak kizárólagosan uzurpálnak. 
Nem az önzetlen faji szeretet, nem 
az anyanyelv senki által le nem ta
gadott, senki által nem érintett jogai
nak kiküzdése játsza náluk a szere
pet, hanem egy edül és kizárólagosan 
a kicsinyes önzés.

Ez pedig egyenesen erkölcstelen
ség! Ha már egyszer törvényileg ki
mondatott, hogy az állam nyelve a 
magyar, mindenkinek alkalmat kell 
nyújtani ahhoz, hogy e nyelvet a vele 
összekötött bonifikációk miatt is el
sajátíthassa, mert az volna igazán 
erőszakoskodás, az volna tirannizmus, 
ha faji, hatalmi érdekből ez elöl a 
magyarság teljesen elzárkóznék. A 
magyar nyelv tudása az anyanyelv 
jogait nem sértheti, mert amint a 
statisztika is bizonyítja, számosán

vannak az állami tisztviselők közt 
ma is olyanok, kik más nyelvet val 
lanak anyanyelvűi, nem a magyart, 
vagyis hogy a magyar nyelv elsajá
títása mellett is megmaradtak tótok
nak, szerbeknek, oláhoknak, azzal a 
k ülönbséggel, hogy szivükben meg- 
e rőfödölt a magyar haza iránti sze
re te t, hegy nem iutnak az álcmlátó 
ostoba ideái után, hogy nem azono
sítják  n agukat a „nemzetboldogitók* 
széthúzó törekvéseivel. Ez fáj ezek
nek az uraknak, nem az anyanyelv 
jogainak hazudott megnyirbálása! — 
Vagy Hodzsa ur nem tót, hogy a 
magyar nyelvet bírja?

Az az érv, hogy nem az anya
nyelvén eszközölt tanítás kizárja az 
igazi tudást, vagyis, hogy ez tökéle
tes és alapos tudást soha sem ered
ményezhet, szintén csak látszólagos, 
mert a múltak példái, midőn egy 
holt nyelv vala a tanítás eszköze, az 
ellenkezőről győznek meg bennünket. 
Vagy miért nem állítja a nemzetiségi 
urak közül bárki, hogy Mudrony Pál, 
Vanovics János, Hálássá András és egy 
csomó más nem elég jó ügyvéd, 
mert jogtudását magyarul sajátította 
el ? Szegényes agyból kerülnek ki 
az ezzel ellenkező érvek s csak gon
dolatszegény agynál, az úgynevezett 
lágyfejüeknél találnak termékeny 
talajra 1

Egyben azonban igazat adunk 
azoknak, kik azt vallják, hogy a 
magyarnyelvű oktatás asszimiláló 
képessége csak akkor lesz hatályos 
és tökéletes, ha ezt az oktatást köz- 
intézményeink, közgazdasági viszo
nyaink is támogatják, vagyis' ha a
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Síássy Gyula
juhahtlméh áruháza 
speciális újdonságokban
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Nagyságos Asszony Tisztelettel értesítem, hogy az ezidéu kiváló szép 
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Poúptaioek é s  selynjek már megérkeztek és úgy mint eddig, Turócszentmárton és kör- 
1 A M P  |u j r C I A  jénevü turócszentmártoni
L  A  1 1  U Ilii ^  S b I A  divatáru céget bíztuk meg.
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magyar nyelv tudásának szükségét 
magával az élettel hozzuk kapcsolatba, 
ha megcáfolhatatlanul dokumentáljuk 
azt, hogy mindenkinek, ki e hazában 
élni |és boldogulni akar, a magyar 
nyelv tudása elengedhetetlen feltétel. 
Beismerjük, hogy még ma nem állunk 
e ponton 1 De a megindult széles
körű közgazdasági mozgalmak alapos 
reményt nyújtanak arra, hogy rövid 
időn belül ott leszünk s ebben nem 
fog megakadályozni bennünket sem 
Hodzsa Milán, sem Vajda János, sem 
P. Csicsó ur!

A magyar nemzet fejlődése, kul
túrájának terjedése, közgazdaságának, 
iparának gyors fellendülése lesz az a 
hatalmas erő, mely apránként magá
hoz fogja vonzani azokat is, kik ma 
még nemzeti törekvéseinktől, egye
sitő eszméinktől idegenkednek, vagy 
közeledni ehhez ma még nem meré
szelnek, mert rettenetes súllyal ne
hezedik rájuk az a nyomás, melyet 
a nemzetiségi urak az anyanyelv 
jogainak védelme cimén ezekre a 
a lelki szegényekre itt a határokon 
lelkiismeretlenül gyakorolnak. A ter
rorizmus minden fegyverét kihasznál
ják, hogy iparosainkban, gazdáinkban 
elnyomják azt a benső érzést, azt a 
szeretetet, azt a kölcsönös megbe
csülést, szóval mindazt, ami más 
nyelvű polgártársainkat is századokon 
át a magyar nemzethez kötötte.

De el fog következni az idő, 
midőn ezek az emberek is át fognak 
látni a szitán, midőn meg fognak 
győződni arról, hogy az anyanyelv 
jogainak hánytorgatása mire volt jó, 
s ekkor kérlelhetetlenül félre lökik 
azokat, kik hosszú időn át a testvér
nemzetek közti közeledésnek akadá
lyai valának, kik lelkiismeretlen 
handa-bandáikkal bekötve tartották 
a könnyenhivok szemeit.

Apponyi gróf javaslatának rea
lizálása lesz az első lépés, mellyel 
dokumentálni fogja a magyar nemzet, 
hogy eszeágában sincs erőszako
san magyarosítani, csak érvényt 
akar szerezni annak a helyes felfo
gásnak, hogy a nép nagy tömege 
se legyen kiszolgáltatva azoknak, 
akik a magyar nyelvet a nemzeti
ségek fiai közül elsajátíthatni szeren
csések valának.

Vármegyei é le t
A kdzlgugitisi bizottság illáte.

A vármegye kUzigazgatási bizottsága Juith 
Ferenc főispán elniiklése alatt a folyó hó 12-én 
tartotta rendes havi Ülését.

Jelen voltak : Beniczky Kálmán alispán

Beniczky Ákos dr. főjegyző, Reviczky István 
árvasiéki elnök, .Czepczdnyi Sándor tb. főjegyző, 
Lax Adolf dr. tiszitfőügyész, Borbély Kálmán 
kir. főmérnök, Künutler Károly dr. kir. tanfel
ügyelő, Raczvinszky Kálmán p. U. igazgató, 
Skultety István dr. kir. ügyész, Reviczky Imre 
közgazdasági előadó, Saager Ferenc, Rlimo 
Vilmos, Rosta János Roth Emil és Bulyovszky 
Simon bizottsági tagok.

Elnöklő főispán, miután az egybegyült 
tagokat szívélyesen üdvözölte, az ülést meg
nyitotta.

A rendes tárgysorozat előtt a főispán 
meleg és rokonszenves szavakkal emlékezeti 
meg idősebb Bulyovszky Simon elhunytéról 
s indítványozza, hogy a bizottság részvétének 
adjon jegyzőkönyvileg kifejezést s hogy o 
jegyzőkönyv a gyászoló családdal közöltessék.
A bizottság ily értelemben határoz. Bejelenti 
továbbá a főispán, bog} Justh Kálmán, tekin
tettel a zord időjárásra, Bolemann János dr. 
vármegyei főorvos pedig betegsége miatt nem 
jelenhettek meg a bizottsági ülésen. Kéri 
elmaradásukat igazoltnak venni.

Beniczky Ákos dr. főjegyző bemutatja a 
m. kir. belügyminiszter leiratát, melyben 
felhívja a bizottságot, hogy utasítsa az eljáró 
közegeket arra, hogy végzéseikben a felebb- 
viteli hatóságot mindenkor nevezzék meg.

Előterjeszti Czifrik János kérvényét, mely
ben a vasúti tüztávolon belül kér építkezési 
engedélyt. A bizottság elhatározza, hogy az 
államvasutak küldöttjével egyetemben, a meg
tartott helyszíni szemle után határoz az épí
tési engedély megadása iránt.

Bemutatja a közigazgatási bizottság félévi 
jelentését, mely különösen a pririgye—znió- 
ráraljai vasút megépítésének szükségét 
emeli ki.

Csepcsányi Sándor tb. főjegyző előadja a 
m. kir. belügyminiszter rendeletét, mely 
szerint mindazok, kiknek állami adója a 
200 koronát meghaladja, törvényhatósági 
póíadójukat. is közvetlenül befizethetik az 
állampénztárba. A rendelet tudomásul vétetett.

A  vármegye alispánja bejelenti, hogy a 
közigazgatási bizottság február havi Üléséből 
kiadott azon meghagyásnak, hogy a suttói 
trachoma szembetegség állásáról a főorvos
sal egyetemben szerezzen meggyőződést, köte- 
lességszerüen megfelelt. A vizsgálat eredmé
nyeként bejelenti, hogy a Sutíón kezelt 
30 egyén közül 10 trachomamentes volt,
2 gyógyult, 1 súlyos betegnek találtatott, 
17 egyén pedig gyógyulás utján levőnek 
bizonyult.

Bejelenti egyben, hogy a suttói és rattkói 
szembetegek eddig rendszeres gyógykezelés
ben nein részesültek, mert a körorvos, kinek 
fuvarátalánya e célra nincs, erre nem is 
kényszeríthető. Gondoskodni fog arról, hogy 
ezen költségek a körorvosnak megtéríttesse
nek. A közigazgatási bizottság a jelentésből 
kifolyólag utasítja az alispánt, hogy a szem- 
betegség rendszeres gyógyítása és továb- 
terjedésénok megakadályozása céljából a 
szükséges intézkedéseket saját hatáskörében 
tegye meg.

Kaczvinszky Kálmán kir. tanácsos, pénz* 
ügyigazgató jelenti, hogy az elmúlt február 
havában befizettetett egyenesadóban 64431 
kor. 07 fillér, hadinentességi díjban 439 kor., 
országos betegápolási pótadóban 1189 korona
03 fillér, mely eredmény az előző év hasonló 

.időszakához képest egyenesadóban 32962jkor.ki
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09 fillérrel, badmentességi díjban 194 koro
nával, országos betegápolási pótadóban 273 
korona 67 fillérrel volt kedvezőbb. A történt 
befizetések után, az elmúlt hónap végén 
hátralékban maradt egyenesadóban 136845 
korona 60 fillér, badmentességi díjban 
16775 korona 31 fillér, országos betegápolás! 
pótadóban 5316 korona 10 fillér.

Bejelenti továbbá, hogy a kir. pénzügy- 
igazgatóság az elmúlt hónapban ideiglenes 
házadómentességet 32 esetben, adófizetési 
halasztást pedig 3 esetben engedélyezett.

Borbély Kálmán kir. főmérnök bemutatja 
a kereskedelemügyi ra. kir. miniszter leiratát, 
melyben értesíti a vármegye közigazgatási 
bizottságát, hogy telefonhálózat létesítése végett 
elébe terjesztett kérelmet ezidő szerint fede
zet hiányában nem teljesítheti, de jövőre 
nézve a kérelmet előjegyzésbe vette. Tudo
másul vétetett.

Künsztler Károly dr. kir. tanfelügyelő 
előterjeszti február havi jelentését. A jelen
tésből kiemeljük a következőket: A vallás- 
és közoktatásügyi kormány a felsőturcseki 
állami elemi iskolához Szakái Irmát nevezte 
ki rendes tanítónőül; Singer Mór, szolgálat- 
tételre a tanfelügyelőséghez berendelt tanítót 
pedig szolgálati érdekből Nagymihályra 
helyezte át. Bejelenti továbbá, hogy a 
miniszter a zniói állami tanítóképző ingósá
gainak elárverezését megengedte, illetőleg 
elrendelte.

A múlt hóban is több iskolát látogatott 
meg s jelentésében különösen kiemelte a 
ruttkai állami elemi iskolát, mint ahol a 
tanítók kötelességeiket pontos lelkiismeretesség
gel teljesitik s igy a tanítás eredménye is igen 
jó. A ruttkai óvodák közül csak a III. számú 
óvodánál tapasztalt eredménnyel nincs megelé
gedve, minek folytán előterjesztést tett a 
minisztériumhoz, hogy a szolgálatképtelen 
óvónőt nyugdíjazza.

Bolemann János dr. vármegyei főorvos 
jelenti, hogy az általános közegészségügyi 
állapot nem volt jobb a múlt havinál, dacára 
annak, hogy a január hóban sporadice fellé
pett fertőző betegségek szünőfélben vannak. 
A lefolyt hónapban a burulos bániaknak lép
tek fel tömegesen. Ebhez járultak még a 
tüdő és mellliártyalob gyakori esetei. Orvosi 
rendőri hullaszemle két Ízben volt, de bonco
lásra nem került a sor. Kiállíttatott öt orvosi 
bizonyítvány, hat orvosi látlelet 5 könnyű és 
1 súlyos testi sértésről.

Ezzel a tárgysorozat kimorittetvén. elnöklő 
főispán az ülést bezárta.

A vármegye közgyűlése.

Vármegyénk törvényhatósági bizottsága, 
miután főispánunk betegsége miatt nem elnö
kölhetett, Beniczky Kálmán alispán elnöklése 
mellett a folyó hó 14-én tartotta rendes év- 
negyedes közgyűlését.

T íz óra múlt, midőn az alispán elfoglalván 
az elnöki széket, az egybegyült bizottsági 
tagok üdvözlése után az ülést megnyitotta s 
mint & napirend első tárgyába, belefogott az 
alispáni jelentés felolvasásába.

Az alizpdni jelentés■
Vármegyénk főispánjának évnegyedes je

lentéséből kiemeljük a következőket: Minde
nek előtt szomorú szivvel hozza tudomására 
a közgyűlésnek, hogy id. Bulyovszky Simon, 
közel 70 évig volt tagji i » ; » . ; u ' i i k  s
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a *árMp$y* köiéletébon mindenkor tevékeny 
ré8Er T e tt , továbbá dr. Hacu Jakab tiszti fő
orvos, ki 66 éren keresztül szolgálta hűség
gel * vármegyét, ae élők sorából kidőltek. 
Indítványozza, hogy elhunytuk felett érsett 
részvétének a biiottság jegyzőkönyvileg adjon 
kifejezést, mely rószvéthafározat az elhunytak 
hozzátartozóival is közöltessék. Ezek előre- 
boesájtása után bejelenti, hogy a tisztikarban 
annyiban állt be változás, hogy a január 
hóban elhunyt dr. Haas Jakab tiszti föorros 
helyébe a vármegye főispánja dr. Bolemann 
János tb. tiszti főorvost nevezte ki. Tudomá
sára hozza a vármegye közönségének, hogy 
a községi általános tisztujitások megtörténtek 
s a foganatosított választások ellen csak négy
rendbeli felebbezés adatott be. A közogész- 
ségi állapot ismertetése után áttér az állat- 
tenyésztésre s megelégedéssel konstatálja, 
hogy az állattenyésztés vármegyénk területén 
lényegesen fellendült, minek meggyőző bizony
sága az, hogy a lefolyt 1906. évben a vár
megyében több apaállat adatott el, mint 
Trencsén és Zólyom vármegyékben együtte
sen. Bejelenti egyúttal, hogy a folyó 1907. 
évben csak egy ménállomás fog íenntar'atni 
5 ménlóval és pedig azért, mert Stubnyafür* 
dón sem a ménlovak, sem pedig az azokat 
gondozó legénység ellátására vállalkozó nem 
akadt.

Ezek előadása után igy folytatja: Végül 
egy indítványt terjesztek a tekintetes vár
megyei közönség elé. Indítványozom, hogy 
az alkotmány védelmében 1906. évi január 
hó 8 án és 23-án megtartott vármegyei 
közgyűléseket külső jellel is megörikiti s e 
célból a vármegyei terem és az alispáni 
helyiség belső falába méltó felírással ellátandó 
márványtáblát helyez el s ezeket e célból 
tartandó díszközgyűlésen felavatja.

A nemzeti ellenállás idején vármegyénk 
a küzdő vármegyék sorába állott s a törvény
telen kormánnyal szemben elfoglalt álláspont
jához hü maradt mindvégig.

Ezen hazafias viselkedés vármegyénk tör
ténetének bizonnyal egyik legszebb eseményét 
képezi, melyre büszkeséggel tekinthetünk 
vissza és melyre büszkék lehetnek majd utó
daink is.

Ennélfogva méltó, hogy ezen közgyűlések 
emlékei, melyek közül az első ezen teremben 
s a második az alispáni hivatali helyiségben 
tartatott meg, külsőleg is megürökittessenek.

Ezen indítványt a bizottság magyar tagjai 
egyhangú lelkesedéssel elfogadták, ellene csak 
Vanovics János és Mudrony Pál nemzetiségi 
bizottsági tagok szólaltak fel, kik közül az 
első az alkotmányos küzdelem emlékének 
leendő megörökítését „gyermekjátékának 
minősítette.

A beszéd nyomán felzugó mélfatlankodásra 
Vanovics ur csakugyan rászolgált, mert az 
alkotmányos küzdelem lekicsinylését, tőle 
mind ügyvédtől, ki a magyar alkotmányra 
esküt tett, épen nem vártuk. Rászolgált arra 
a leckéztetésre, amelyet Lax  Adolf dr. tiszti 
főügyész nyomban felszólalása után neki 
kijuttatott. Jó lesz egyébként az ilyen dol
gokat ott íeDn az ügyvédi kamaránál is nyil
vántartani !

A többi tárgyak.

^  m. kir. belügyminiszter urnák leiratára, 
melyben a körjegyzőségek szervezése és 
az anyakönyvi egység biztosítása tárgyában
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utasítást ad a vármegyének, oly értelmű elő
terjesztés fog tétetni, hogy a miniszter 6 u j  
körjegyzőség helyeti 4 üj körjegyzőség szer
vezését biztosítsa, úgy azonban, hogy a kilá
tásba helyezett, 9600 koronát 12 ezer koro
nára emelje fel. *

Zemplén vármegye közönségének határo
zatát, melyben vármegyénk közönségét a 
Rákóczi-korszak történetének megírásához 
szükséges összeghez való hozájárulásra; 
Vasvármegye közönségének határozatát, mely
ben a szünidei orvoskurzusban való részt- 
vebetés céljából két orvos részére pénzsegélyt 
kér megszavazni, végül a budapesti „Vajda 
János társaság* kérvényét, 'melyben anyagi 
támogatást kér — pénzalap hiányában — 
tudomásul veszi.

Temesvármegye közönségének a magyar 
nemzeti szellemnek és a magyar nyelv taní
tásának, az elemi oktatás ügyének kellően 
leendő érvényesülése tárgyában hozott hatá
rozata, végleges határozat hozatal előtt, tanul
mányozás és jelentéstétel végett, kiadatott 
a vármegye népnevelésügyi bizottságának.

Debrecen város közönségének a kizáró
lagos magyar nyelvű cégfeliratok kötelező 
használata tárgyában a képviselőliázhoz inté
zett felirata tekintettel arra, hogy vármegyénk 
közönsége már e tárgyban felírt, tudomásul 
vétetett. Hasonlókép tudomásul vétetett Heves
vármegyének az alkotmánybiztositékok sür
getése tárgyában hozott határozatát is.

Szeged és Kassa város átiratát, melyben 
a részükre kért harmadik egyetem felállí
tásának pártolását kérik, tekintettel arra, 
hogy a törvényhatóság Szeged mellett már 
egy ízben állást foglalt, tudomásul veszi.

Pozsony város közönségének a cukor
drágaság ellen, Szeged város közönségének 
a progresszív adózás behozatala mellett, 
valamint Sárosvármegye közönségének a 
jelenleg érvényben lévő szeszadótörvény 
lejártával tervbe vett bonifikáció elvonása s 
az ipari szeszgyárak kontingensének kisajá
títása tárgyában hozott határozatát a vár
megye közönsége hasonló szellemben, folira- 

í tilag támogatja.
A számonkérőszék jegyzőkönyve tudo

másul vétotett. A ruttkai körjegyzőséghez 
tartozó községek határozata, a második jegy
zői segéd javadalmazása felemelésére vonat
kozólag, valamint Ruttka községnek M iíller  
Nándor segédjegyző jutalmazására vonatkozó 
határozata jóváhagyatott.

Jóváhagyatott továbbá Turócszentmárton 
nagyközségnek a jegyzői lakbér rendszere
sítésére vonatkozó határozata is, mig ellenben 
D aim la  Mátyás és társainak kérelme, mely
ben Jahodnik és Turócszentmárton nagy
község egyesítését kérik, tekintettel arra, 
hogy a kérvényt a képviselőtestület nem 
tárgyalta, ezúttal tárgyalás tárgyává sem 
teszi.

Ezek után tárgyalás alá vétettek a köz
ségi költségelőirányzatok és a vármegyei 
alapok zárószámadásai, melyek az előadó 
referádája szerint változatlanul elfogadtattak.

Végül a kir. főmérnök bejelenti, hogy a 
kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur, a 
vármegye részéről, telefonhálózat létesítése 
tárgyában hozzá intézet kérelmére arról 
tudósítja a vármegye közönségét, hogy be
nyújtott kérvényében foglalt kivánalomeak ez 
idő szerint ledezet hiányában eleget nem
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tehet, de a kérvényt a jövőre nézve előjegy-. 
zésbe vette. .*. ••

Miután a közgyűlés tárgysorozata ezzel 
kimerittetett, elnöklő alispán a gyűlést, a 
bizottsági tagok ovációja közt berekesztette.

Missziók a Felvidéken.
Olvastam a „Gazdák sorsa* cimU közle

ményt, mely úgy a birtokos, mint a munkás
osztályt fenyegető válságról szól s ezen baj
nak üdvös remédiumát a progresszív adózási 
rendszer gyors kereresztülvitelétöl várja. A 
mostani elavult adórendszer ellen az arány
talan tiszta jövedelem, vagyis a tülmagas 
földadókulcscsal érvel, mi kétségtelenül igaz 
is, ha figyelembe vesszük, hogy ezen épül 
fel minden más ^pdózás s bizony többnyire 
oly mértékben, mely a gazdák anyagi erejét 
nagyon kimeríti, mert hát a földi jólét elő
teremtésének ősalapja a föld.

Mint céhbeli mesterember, aki az állami 
háztartás e nembeli műhelyében, tehát az 
adókirovásokkal szintén foglalkozom, — 
mielőbb egyéb mondanivalóimra áttérnék, — 
e téren szerzett tapasztalaimból merített 
néhány széljegyzettel utalni óhajtok nem 
csupán a földadónál, de adózási rendszerünk, 
mely a hoiaesteade intézmény elméletétől 
oly távol esik, többi nemeinél is észlelhető 
egyéb tarthatatlan viszásságaira is.

Ezek közül a kereseti adók a legképtele
nebbek. Itt van a II. oszt. kereseti, vagy 
népies nyelven az u. n. fejadó. Nincs, csak 
három fokozata, de ezek aztán igazi csoda
bogarak. Mig pld. a kalocsai érsek, ki évente 
közel 100.000 boronát fizet állami adóban 
(Pestmegye első virilistája), az 1875. évi 47. 
t. ez. 13 §-a szorint 8 korona évi fejadóval 
meg van róva, addig Vén Tamás öregcsertői 
kisbirtokos, kinek évi állami adója alig 
haladja meg a 200 koronát, de a gondvise
lés jóvoltából hét 16 évesnél idősebb csa
ládtagot tart el a házánál, évente 36 koro
nát tartozik fizetni ez adó címén. A III oszt. 
kér. adó fiktiv aequivalensekből s relatív 
adóalanyokból, — mint teszem azt a szellemi 
töke stb. összetákolt egyik legkiválóbb 
alkotmánya adórendszerünknek.

A tőkekairiatadónál, melynél tudvalevőleg 
alapelvül szolgál, hogy csak azon járadék 
vagy kamat után jár adó, melyet az illető 
adószemély tényleg élvez, de a jogos és jog
talan kivetés százféle fttvesztöjében, u. in. 
ciödnyitás, per alatt álló tőkék, telekkönyvi
i g  rendezetlen birtokállapot eseteiben stb. 
tessék azután egy halandónak eligazodni 
tudni, eltekintve attól, hogy ezen nembeli 
adóztatás lankasztólag hat az állam gazda
sági fejlődésére s kiöli a takarékossági szel
lemet. A bányaadó a reáladók neme s mégis 
tárgyai problematikusak s 'aszerint, amilyen 
az üzem: kutatás, aranymosás, termelés,
segédvájás stb. váltakozik a kulcsa; végül 
adórendszerünk egyik legindokolatlanabb váll
fája az általános jövedelmi pótadó, — mind
annyi ép oly avult, mint a földadó, mindannyi 
oly képtelen, mind aránytalan s az aktuálissá 
vált adóreformnak, a legalkalmasabbnak 
jelentkező alakjában, a progresszív adózási 
rendszerben való sürgős inaugurálását követeli.

íme, tehát adózási rendszerünk két cso
portból áll s kétféle az alapja: a vagyon, 
mely a reáladók tárgya s a személyes kere
set, mely a személyes vonatkozású adók
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tirgyi: ai élőbbemnek a lorrisa a .TÖkttai- 
tett, a ([indáit, — aa utóbbinak s siemilyes 
kereseten alakuló nein fryökösitott jövedelem.

Az egyéni megélhetés biztosítására s a 
jólét emelésére irányuló Uirekrés gyanánt 
jelentkező adóreformot azonban egyelőre mély 
homály fedi. A nyiysiterelnök eddigelé csak 
annyit jelentett ki, hogy esakís a személyes 
vonatkozási adók progresszióját kívánja 
behozni, ellenben a reáladók progresszív meg
valósításába nem megy bele.

** *
Közel járok az igazsághoz, ha nyíltan 

kimondom, hogy ez a kilátásba helyezett 
adóreform, ha megvalósul is — egymagában 
édeskeveset fog lendíteni a Felvidék poli
tikai, nemzetgazdasági, szociális, kormányzati 
s egyébb bajain. $

Az emberi élet létalapja a szükség.
Az ingatlan föld, mely évezredeken át 

benépesedve emberektől, emberi munka nélkül 
már nem teremtheti elő a rajta élő emberi
ség élelmét s minden szükségleteit; az emberi 
nem szaporodtával s egy területen való tömö
rülésével az ember életszükségletei nek kie
légítése is nehezebbé vált.

így lett a föld után a másik őstermelő : 
a munka.

De kérdem, hogy lehet a felvidéki szegény 
nép óriási tömegét kielégíteni, ha azzal eddigi 
politikánk s az egymást felváltó kormányok 
egyike sem törődött.; hogy lehet szélesíteni 
és mélyíteni a kereső munka terét, ha hazánk 
nem tudja szabadon és kizárólag a maga 
sürgős szükségeire való tekintettel kifejteni 
gazdasági és kulturális erejét?

Innen van, hogy millió ember kenyérért 
kiált, jogokért sztrájkol, lázong és kivándorol. 
Mindegyik jelenség szociális bajainkban leli 
magyarázatát, csak egyben egyezik meg: 
abban, hogy mindeniknek szülőanyja a 
szegénység, nyomor és az elégedetlenség. 
Louis Blanc mondja egy helyütt „Oiganisation 
du travailu ciinü müvében, hogy az éhség 
rossz lanácsadó. Vegyük csak ölő a kivándor
lást. Ezen tömeges kivándorlásnak csak egy 
oka lehet, a könnyebb, biztosabb, zavartala
nabb megélhetésre való törekvés. Már pedig 
mélyen sajnálandó azon állam, ahol a kiván
dorlás szükségessé vált. Mert a kivándorlás 
mindig valami fizikai vagy erkölcsi sebet tár 
fel. Az ember ugyanis általában irtózik szülő
helyét elhagyni s nem hagyja ott fészkét, 
csak akkor, lia erős kényszerhelyzetben van.

Ezeket látva napjainkban, ebben a kor
ban, mely fennen henceg a szabadság, 
szabadelvüség, humanizmus, emberbarátság, 
felvilágosodottság, polgáriasodig haladás 
büszke szólamaival, sajnálattal fordulunk el 
mindentől, mint minden hencegőtöl, kinek 
tettei meghazudtolják szavait.

A civilizáció legáltalánosabb feladata, 
megoldást kereső problémája a társadalmi 
átalakulás s e téren az államra a Felvidéken 
igen súlyos feladatok várnak.

Beksicsnek telepítési politikája, mint az 
asszimiláció leghatalmasabb tényezője is szól 
állításaim mellett.

A munka, a munkásügy, a siegényügy 
rendezése mindannyi kiáltó feladata a kor
mánynak. A szegényUgy a munkásttggyel 
kapcsolatos feladat. Egyik sincs rendezve. 
Ha a raunkásviszonyok egészséges mederben 
folynak, úgy a siegényügy meg van oldva, 
mert akkor a munkásnak meg van a mind*

| dennapi munkája s ezzel mindennapi kenyere. 
Ha pedig ez meg van, úgy sok egyéb tár
sadalmi kérdés is meg van oldva, mert akkor 
a szó szoros értelmében vett szegénység s az 
azt előidéző nyomor nem áll be. Ez pedig 
csak ott állhat, abol a munkásviszonyok 
egészséges lábon állanak. Erre azonban egy 
nemzet összes cselekvő s munkásainak egy
öntetű közreműködése, egymás érdekeinek 
méltányolására és kölcsönös segítésére van 
szükség. A munkásügy csak ott állhat egész
séges lábon, ahol az állam minden lakosa 
keresetet talál. Példa rá Németország és 
Anglia, ahol keresményéből igényeihez mér
ten tisztességesen fenntartja magát, ahol érzi 
az állam gondoskodó, jóakaró, óvó hatalmát 
s erejét.

De a munka ne legyen senkinek sem 
kínos terhe — miként Liebknecbt Vilmos, a 
híres szociáldemokrata agitátor mondja —, 
hanem mindenkinek kötelessége; az éhség 
ne legyen a munka átka, hanem a henyélő 
büntetése.

Nagy baja a Felvidéknek, hogy ott csu
pán a birtokos és tisztviselői kar úgyszólván 
egyedüli exponensei a magyar állameszmének, 
beleértve a hazafias érzelmű papok tiszteletre
méltó részét is s bizony a legtöbbször ember- 
fölötti rátermettséget kell kifejtenie a köztiszt
viselőknek ott, hol a turbulens elemek nem 
hirdetnek s nem tanítanak egyebet, mint 
gyűlölni a magyart s a különben jámbor, 
tudatlan népet lelketlen agitátorok őrült utó
piákba kergetik. A szegény ember az állam 
jóakaratát csak a hatóságoknál kell, hogy 
keresse s találja s utóbbiak céltudatos és 
hazafias tevékenysége, a jó és helyes közigaz
gatás egyedül azon erő és hatalom, mely a 
munkáskérdést rendes, egészséges s a köz
érdeket mindenben kielégítő mederbe terel
heti. Egyedül a tisztviselő az a bűvös személy, 
kinek mindente és mindenkire kiterjedő 
figyelme s gondoskodása a legellentétesebb 
foglalkozású erőket egységes közrehatásra 
bírja.

Sok mondani valóm volna még, de 
messzire elkalandoznék s igy idézem Pechány 
Adolf dr. budapesti lapszerkesztőnek, iskola
társamnak ezen nagybecsű lap jubiláris 
mellékletében napvilágot látott szép elmélke
dését : „egy eszményért küzdünk mindnyájan, 
kik a Felvidék érdekében a tollat forgatjuk. 
Őszinte törekvésünk, nemes vágyunk, hogy 
a Kárpátok alján lakó tót nép edzett legyen 
a magyar haza szeretőiében és szerény, cél
tudatos és okos munkával biztosítsa anyagi 
jólétét, boldogulását.

Egy szebb, jobb jövőt óhajtunk, midőn 
végkép megszűnik az ádáz nemzetiségi harc 
s a felvidéki értelmiség, vállvetve a Felcidék 
népével, oldja meg azokat a feladatokat, 
melyeket az élet küzdelme eléje szab.M stb.

De itt az ideje annak is, hogy a csupa 
ideálisan magasröptű, híres államférfiakból 
megalakult nemzeti kormány magas ideáljait 
főképen a Felvidéken realizálja.

Gyurcsovee Gusztáv.

A turőci jótékony nőegylet 
közgyűlése.

A turóci jótékony nőegylet, J u sth  Ferencné 
született B a tth yá n y  Mária grófnő olnöklése 
alatt, a folyó hó 10-én, vasárnap délután 2 
órakor tartotta rendes évi közgyűlését.

Dacára a zord időjárásnak. % nőegyfot 
tagjai közül igen számosán jelentek meg a vár
megyeház kistermében. Ott láttuk az elnökön 
kívül: B árdos Ádámnét, Boldxs Ignáenét
Csepcsdnyi Sándornét, C hikdn  Miklósáét, 
E rd ö d i Györgynét, Fischer Árminnét, özvegy 
H odobay Józsefnét, J u sth  Annát, d r . K ilnntU r  
Károlynét, dr. L a x  Adolfnét, özv. Lshotaky 
Vilmosnét, R akssdny i Gusztávnét, Schönaich 
Győzőnét és dr. fitrauss Mózesnét, stb.

Az elnök a megjelent fagok szívélyes és 
meleg üdvözlése után az ülést megnyitván, 
előadta, hogy a közgyűlés mai tárgysorozatára 
az egyleti pénztárosnő évi jelentése, a vár
megyei kórházi bizottságnak & nőegylelbez 
intézett kérvénye, a tagok névjegyzékének 
kiigazítása, illetve az uj tagok felvétele, s 
végül egy árva gyermek állandó segélyezése 
vétetett fel.

Ezen bejelentés után az egyleti pénztáros 
az egylet vagyoni állásáról, illetve az 1906. 
évi pénzkezelésről a következőkben számol 
be. A nőegylet alaptőkéje 20 ezer koronát 
tesz ki, melynek kamatai részben a kórházi 
alap gyarapítására, részben a szegények 
támogatására fordittaiik. A Beniczky Mária- 
alap kamata, mint minden évben, úgy ebben 
is két tanitó jutalmazására adatott ki. Az 
Emma-alap kamatai pedig egy szegény 
asszony segélyezésére fordittatoit. A kórházi 
alap, melynek létesítése az elnöknő fárad
hatatlan buzgalmának és nemes szivének 
köszönhető, 4760 koronára szaporodott. Az 
1906. évi kezelési eredmény szerint a nő
egylet bevétele 4685 korona 52 fillért, ki
adása 4681 korona 55 fillért, s a pénztári 
maradvány 3 korona 97 fillért tesz ki. A 
számadás részletes előadása után a pénz- 
tárosnö jelentése tudomásul vétetett.

Az elnöknő bejelenti, hogy az 1907. évre 
költségelőirányzatot nem készíttetett, mert 
már a múlt közgyűlés kimondta, hogy az 
egylet minden tevékenységét a kórliázalap 
gyűjtésre fogja fordítani. A bejelentés helyes
léssel vétetett tudomásul.

Dugovich Titus jegyző felolvassa a vár
megye kórházi bizottságának elnüknö Ömél
tóságához intézett kérvényét, melyben arra 
kéri a nőegyletet, hogy a kórházi fehérnemű 
javítását és rendbeliozását vállalja el.

Az elnüknö felszólalása után, mikor is 
vázolta, hogy a nőegylct első és szent köte
lessége a nyomort és szenvedést enyhíteni, 
az emberbaráti intézményeket segélyezni, 
felteszi a kérdést, hogy a nőegylet hajlandó-o 
a kórházi bizottság kérésének eleget tenni ? 
Miután a megjelent tagok egyhangúlag hozzá
járultak az elnöknő ő méltóságának indítvá
nyához, a határozat ennek megfelelőleg 
kimondatott.

Ez után a titkárnő, özv. R a kssd n y i Gusz- 
távné bejelenti, hogy az elmúlt év folyamán 
a következők jelentették be az egyesület tag
jai közé leendő belépésüket: Idősebb Justh  
Györgyné, 200 koronával, mint pártoló tag, 
B oltm ann  Jánosáé, Ju s th  Anna, Fischsr 
Árminné, S k re W k  Károlyné 100—100 koro
nával, mint alapitó tagok. Rendes tagul be
lépett : B árdos  Ádámné, HUbner Beatrix.
Sch ind ler Arthurné, Tom ssdnyi Gyuláné, őiv. 
Hodobay Jóisefné. Mint pártoló tagok felvé
tettek : T om csdnyi Bertalanné, T om csányi 
Mariska, á r. L a x  Ernőné, Tenctr Náthánné. 
W under Amália, Franciscy Mária, N ém sth y  
Tikamérné és C iller Albertné.
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Miután » kflJitytlIés e bejelentést Ortinimel 
tudomásul Tette, a» nj választmányi tagok 
jnegtálasrtására került s sor. A választmányba 
«gyliangulag a kfivetkezfilc választoltak be: 
Riith Einilné, dr. Bolemann Jánosné, Dávid 
Ovuláné, Michnik Vilmosné, Akantiaz ödünné, 
Strelinger Henrikné, Jtízaa Mibályné és dr. 
Künsztler Kárblynó.'

A választások megejtése után a* elntikníl 
előterjesztést tett R ich te r  Róza szegény el
hagyott árra gyermek segélyezése Iránt s 
inditrányozsa, hogy nevezettet a nfiegylot 
évnegyedenként 10 korona segélyben része
sítse. Ezen indítvány egyhangúlag elfogadtatott.

Több tárgya az összehívott közgyűlésnek 
nőin lévén, elnöknő megköszönve a tagok 
.szives érdeklődését, az ülést bezárta.

A közgyűlés bezárása után elnök rögtön 
megnyitotta az 1907. évi első rendes választ
mányi ülést, melyen a szokásos segélyek 
osztattak ki. Segélyezésekre kiosztatott: az 
állandóan segélyezettek részére 94 korona, 
az árvák részére 74 korona, az újonnan be
érkezett kérvények alapján 120 korona, 
összesen: 280 korona.

Egyéb tárgya a választmányi ülésnek nem 
lévén, az ülés bezáratott.

(eh.)

Betörés a helybeli postahivatalba.
Turócszentmárton közbiztonsági állapotát 

mi sem jellemzi jobban, mint az a két betö
rés, melyet az elmúlt héten hajtott végre 
nehány nótórius betörő, kiket, hála az oder- 
bergi rendőrség éberségének, már el is ért 
az igazság sújtó keze. Városunk valóságos 
Eldorádója azoknak, kik műszerekkel keresik 
keserves és könnyllnek éppen nem mondható 
kenyerüket. Az isten különös kegyelme őriz 
itt mindenkit, hogy nemcsak éjjel, mikor az 
utcán járni jól öltözött embernek életveszélyes, 
•de fényes nappal is meg nem rabolnak min
denkit, kinek mellényzsebéből aranylánc 
fityeg ki, mert a bölcs városatyák gondos
sága, a lakosság testi épségét és vagyon
biztonságát illetőleg alig terjed túl azon a 
primitív határon, mely e tekintetben a zulu- 
kaffereknél szokásos. Az éjjeli biztonság őre, 
a  bakter, ki minden órát ordítva, végig sétál 
a városon s azután betér cigányt hallgatni a 
Patsch vendéglő kapuja alá. Ez alatt pedig 
hazai és utazó betörőink nyugodtan végzik a 
maguk dolgát, s re bene gesta merő tréfából 
talán még azt is megteszik, hogy a lopott 
konyakból brudort isznak az éji sötétségben 
•ordítozó dervisekkel. Isten úgyse nincs kizárva 
ez sem ! Miután azonban a közrendészet 
szorosan véve nem tartozik a magas politika 
körébe, hát ezzel nem is sokat törődnek az 
<*ndettn. Azt tartja a nemes tanács, hogy 
▼igyázzon mindenki a magáéra! A gazda 
legyen gondos és éber! Aki pedig éjjel elal- 
sziz, az már eo ipso gondatlan s igy magára 
▼essen keresztet, ha meglopják. Punktum!

De térjünk a dologra. Hétfőn virradóra 
ax egyik postaszolga, ki a hivatalba igye
kezett, a gyenge szürkületben ijedten vette 
^3*re, hogy a postahivatalnak az utcára nyíló 
-ablakok egyike tárva nyitva van. Be

szaladt az épületbe 8 ott az a kellemes meg
lepetés várt roá, hogy a hivatalt elzáró 
vasredőny fel van görbítve, annyira, hogy 
azon egy ember kényelmesen bemászhatott. 
A postaszolga rögtön felzörgotte az épületben 
lakó főnököt, ki viszont azonnal ^jelentést 
tett »a esetről a bolybeli csendőrőrsnek. A 
csóndörség 'rögtön megindította4 a ‘nyomozást 
s a legnagyobb buzgaíómjnal folytatta egész 
nap. Minthogy azbnbái á betörök* Setamiféle 
bűnjelet netn hagytak bátra, a nyomozás 
kevés reménnyel kecsegtetett s inkább ckak 
arra szorult, hogy lehetőleg megállápitsák 
mindazt, amit a betörök a sorban felfeszitett 
asztalokból magukkal vittek.

Szerencsére ez som volt sok, mert hisz 
köztudomású, hogy az egyes reszortokban 
működő tisztviselők kézi pénztárában csak 
igen kevés pénz marad kinn, a nagyobb 
összegek minden este átszoígáltatnak a hiva
tal főpénztárába. A betörők tehát, kik való
színűleg jó zsákmányban reménykedtek, 
bosszú orral voltak kénytelenek tapasztalni 
azt a régi mondást, hogy ahol nincs, ott ne 
keress. Ezután a még ki nem hordott csoma
gok felbontásához fogtak, ugyannyira, hogy 
a hivatalban alig maradt érintetlen küldemény.

A hivatal által inég a reggeli órákban 
megejtett rovancsolás kiderítette, hogy a 
kincstár kára alig számbavehetö csekélység, 
inért mindössze készpénz és értékjegyekben 
alig vittek magukkal betörőink 140 koronát. 
A csomagok közül ^elvittek egy ékszerekkel 
teli dobozt, mely néhány kisebb értékű órát 
és ezüstláncot tartalmazott. Ezen kívül 
magukkal vitték egyik tisztviselőnek katona- 
könyvét. s nehány ruhadarabját.

A csendőrség nyomozása során megálla
pítást nyert, hogy a betörést, többen követték 
el, kik mielőtt munkához foglak, előbb meg
látogatták a járásbíróság hivatalos helyiségeit 
is, hol Láng Ernő doktor járásbiró szobájában 
levő hivatalos irat-szekrényt is felfeszitették. 
Csak miután meggyőződtek, hogy az épület
ben ébren senki sincs, fogtak hozzá a tulajdon- 
képeni munkához, a posta kirablásához.

A tetteseknek azonban nyomára nem 
akadtak. Hétfőn esle az oderbergi rendőr
kapitány sürgünyileg megkereste a helybeli 
főszolgabírói hivatalt, hogy az ottani vasúti 
állomáson néhány gyanús alakot tartóztattak 
le, kiknél betöréshez szükségelt álkulcsokat, 
hamis bizonyítványokat, igen sok értékes 
holmi közt turócszentmártoni képoslevelező- 
lapokaí találtak. Kérdést intézett abban az 
irányban, hogy nem e történt városunkban az 
utóbbi napokban valahol betörés. A főszolga
bírói hivatal igenlő válasza alapján az atya
fiakat fogva tartották. A helybeli járási 
őrmester két csendőr kíséretében másnap 
Oderbergbe utazott, hol akkor már a letar
tóztatottak egyike őszinte beismerésben volt.

A betörők a következők : Demeter Emil 
Borsodmegye felsőnyáradi születésű edelényi 
lakos, Ungár Gyula Szepesmegye batiztalvi 
születési jozeftlsi lakos, Ramantzky Gyula 
miskolci illetőségű és Dudát Zoltán ugyancsak 
miskolci születésű, 28 éves egyén. A neve
zett urak nem nálunk működtek először, 
hanem néhány nappal ezelőtt már Egerben

________________________
is nagyobb betörést követtek el. Yalómmitt,. 
hogy egy utazó bctörőOanda tagjai ezek, akik 
miután elegendő zsákmányra tettek Mert, el 
akartak illanni egy boldogabb bakába, 
Amerikába.

A bíróság, rögtön a csendőrségtől ré tt 
értesítés után, folyamatba tette a jó madarak 
kláidátáááhhz szükséges eljárást 8 valószínt, 
hogy néfcáhy rtap mtllvá már á hálái bíróság 
előtt 'fognák fölélni bűnös Manipulációjukért.

Érdemesnek tartják 'megemlíteni, hogy a 
betöltés éjszakáján á postahivatal/#pénztárába* 
140 ezer korona készpénz volt- 8 hogy a  
kassza érintetlenül1 maradt, annak egyedüli 
oka abban leli magyarázatát, hogy a gaz
emberek nem rendelkeztek a kasszafuráshot 
szükséges eszközökkel, de meg az idő is 
rövid volt e műtéthez.

h í r e k .

Március 16.
A márciusi nagy napok emlékét megye- 

szerte illő kegyelettel ünnepelte meg a magyar 
társadalom. Társadalmi körök, kaszinók, ol
vasó egyletek, iskolák egymással vetekedve, 
minél fényesebb, lélekemelőbb és magaszto- 
sabb ünnepség keretében áldoztak a magyar 
nemzet örökemlékü napjainak. A megtartott 
ünnepségekről beérkezett tudósításainkat a 
következőkben adjuk.

Turőcszentmárton.
A helybeli magyar társadalom illő kegye

lettel ünnepelte meg a márciusi napok emlé
két. Reggel az állami és törvényhatósági tiszt
viselők, az iskolák növendékei a tanári kar 
vezetése mellett misét hallgattak a r. kath. 
templomban, melynek végeztével a közönség 
nagyrésze az állami iskolák tornacsarnokába 
gyülekezett, hogy részese lehessen annak a 
lélekemelő ünnepélynek, mellyel az állami 
iskolák növendékei e nap emlékének áldoz
nak. Valóban lélekemelő jelenet volt, midőn 
Boldis Ignác felső kereskedelmi iskolai igaz
gató bölcsesége által fegyelmezett száz . és 
száz gyermek ajkáról felhangzott az „Isten, 
áldd meg a magyart. !* s a többi hazafias 
énekszámok ! A nagy nap jelentőségét Molnár 
Miksa felső kereskedelmi iskolai tanár mél
tatta széles ismeretkörről tanúskodó, magvas 
beszédben, melyhez mi is szívből gratulálunk. 
Az iskolai ünnepély programmja a következő 
volt: „Nemzeti dal*, Petőfitől, szavalta Szitár 
Ede; „Március 15-én*, Ábrányi Emiltől, sza
valta Haas Márton ; „A ledőlt szobor*, Petőfi
től, szavalta Grünfeld Győző; „A szabadság 
ünnepén*, Pósa Lajostól, szavalta Müller J .

Este a vármegyeház nagytermébe gyűlt 
össze a magyarság közös vacsorára. Ez idén 
még számosabban, mint annak előtte. Mintha 
csak sejtették volna, hogy kiváló szellemi 
élvezetben lesz részük, mert Boldis Ignác 
felső kereskedelmi iskolai igazgató beszéde 
elütve a sablonoságtól, valóban gyönyörűsé
gére szolgálhatott minden hallgatójának. A 
közönség sürü éljenzéssel adózott a meggyőző 
és szónoki hévvel előadott beszédért. Vacsora 
után táncra kerekedett a fiatalság, melynek 
csak a reggeli órák vetettek véget.

E s te rh á z y -C o g n a c  m inden ü tt k ap h ató .
Főraktár: STEINER SAMU-nál Turócszentmárton.
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ZnidvHr ilja .

A znió váraljai „Magyar O lm ókör" a folyó 
hó 14-én Ünnepelte meg a márciusi napok 
örökemlékezetü eseményeit. A* olvasókör 
tagjai és az ünnepélyen résztvevő vendégek 
©ste társasvacsorára gyűltek össze az olvasó
kör helyiségébe, hol a kör elnökének, Somogyi 
Géia képeidéi igazgatónak berezetö beszéde 
után Margittal Antal képezdei tanár mondta 
el rendkívüli figyelem közt a nagy nap em
lékének szentelt ünnepi beszédet. A zajos 
tetszéssel kisért ünnepi beszéd után a kör 
tagjai elénekelték az „Isten, áldd meg a 
m agyart!", melyet több hazafias (felköszönfő 
követett. Erek közül kiemeljük Somogyi 
Gézának a magyar sajtóra mondott beszédét. 
— A képezdei if júság március 15-én ünnepelt. 
Az ünnepséget szentmise előzte meg, mely 
után a szép számban megjelent közönség, az 
ifjúsággal egyetpuiben a zeneterdmbe vonult, 
hol a „Hymnus" cléneklése után Számueli 
Vince IV. éves növendék mondott ünnepi 
beszédet. E /t követte a „Talpra magyar !", 
szavalta Bárdos Ferenc IV. éves növendék, 
mely után Kocsis Lajos III. éves növendék 
tartott felolvasást e cimen : „Miért nem jutot
tak a magy; rok a hunok és avarok sorsára?" 
Ezt követte Vadkerty Ferenc szavalata: „Kik 
voltak a honvédek?" Az ünnepség a „Szózat" 
eléneklésével záródott.

Vrickő.
Az idén ez az eldugott német község is 

kivette részét a hazafias ünnepélyből. Reggel 
szentmise volt, melyen a tanuló ifjúság az 
idén először Hackl József vezetése mellett 
magyar egyházi dalokat énekelt. Mise után 
a falu népe az állami iskola helyiségébe 
gyülekezett, hol a nagy nap emlékét Zxada 
Antal igazgató méltatta magyar nyelven. 
Utána Hackl József tartott tartalmas ünnepi 
szónoklatot német nyelven.

Stubnyafiirdö.
A siubnyafürdöi állami iskola tanítói im

pozáns módon ünnepelték március 15-ének 
emlékét, a  gyermekek hazafias énekek és 
szavalatokkal áldoztak a nagy nap emlékének. 
Az ünnepi beszedet Halmos Péter állami ta
nító mondotta. Stubnyafürdő hazafias elemei 
teljes számban vettek részt az ünnepen. Este 
a hazafias közönség 26 terítékű vacsorára 
tilt össze, ahol hazafias beszéd kiséretében 
ünnepelte a nagy nap jelentőségét.

Főispánunk betegsége. Justh Ferenc 
főispán néhány nap óta súlyos betegen fek
szik a vármegyeházán lévő lakásán. Már a 
12-én megtartott közigazgatási bizottsági 
ülésén betegen elnökösködött, de már a dél
után folyamán egyre fokozódó lázas állapota 
miatt kénytelen volt ágyba feküdni, úgy 
annyira, hogy gyengélkedése miatt a köz
gyűlésen sem elnökölhetett. Kezelő orvosa, 
dr. Lax Ernő véleménye szerint a betegség 
oka erős meghűlés.

Áthelyezés. A király Ö Felsége Láng 
Ernő dr. kir. járásbirór és Nemes János 
besztercebányai Ítélő táblabirót kölcsönösen 
áthelyezte. Régóta tudtuk, hogy Láng Ernő 
elvágyik körünkből, de hogy ezen veszteség 
ily hamar bekövotkezzék, nem gondoltuk. 
Láng Ernő távozása igen nagy veszteséget 
jelent társadalmi életünkre, mert az ö agili
tása hiányozni fog a helybeli magyar társa
dalomnak. Hévvel karolt fel minden helyes 
és nemes irányú mozgalmat s annak meg-

valóBjfás* érdekében mindig' ő járt elől jó 
példával. Ep ezért az egész magyar társada
lom őszinte ragaszkodással és szeretettel 
adózott érdemeinek. Csak az vigasztal ben
nünket, hogy helyét égy minden tekintetben 
kiváló egyéniség, vármegyénk szülöttje, Nemes 
János foglalja el, ki elődje nyomdokain járva, 
igyekezni fog öt pótolni.

Rettenetes véletlen. Lapunk helyettes 
szerkesztője, Boldizsár Boldizsár, szerdán este 
6 órakor hazament kostyáni lakására s mi
közben zsebében hordott revolverét az ágyá
nál lévő éjjeli szekrényre akarta kitenni, a 
fegyver, hogy, hogysem, oly szerencsétlenül 
sült el, hogy a golyó kollégánk mellebe 
fúródott. A hir vétele után szerkesztőnk rög
tön az eset színhelyére sietett, hol akkor már 
Simko János dr. körorvos a súlyosan sebesült 
hírlapíró testéből a majdnem végzetessé vált 
golyót eltávolította. A szerencsétlenül járt 
fiatal, de rendkívül tehetséges ember iránt 
megyeszerte nagy az érdeklődés. Úgy halljuk, 
hogy a beteg állapota az utóbbi napokban 
folyton javul s miután a golyó nemesebb 
részeket nem igen sértett, a teljes felgyó
gyulás bizonyosra vehető. Barátai tömegesen 
keresik fel kollégánkat betegágyánál.

Eljegyzés. Vagyon Árpád, nyitramegyei 
földbirtokos, eljegyezte Bakovszky István ál
lamszámvevőszéki elnök, rákói nagybirtokos 
kedves és nagymüveltségü leányát, Mártát.

Gyászrovat. A múlt héten elhunyt L u ko  
vics Géza ügyvéd és földbirtokos, Zemplén- 
vármegye törvhatósági bizottságának tagja, 
72 éves korában Homonnán. A megboldogult
ban dr. L áng  Ernőné édesatyját gyászolja. — 
Súlyos veszteség érte kiadóhivatalunk főnök- 
nőjét, ki a március hó 15-én Moskócon 
elhunyt özv. T ro s tltr  Józsefnében édesany
ját vesztette el. A megboldogult csak néhány 
napig betegeskedett, mert a gyorsan elhara
pódzott kór a 86 éves úrasszony szervezetét 
gyorsan tönkre tette. A gyászesetről a család 
a következő gyászjelentést adta k i: Mélyen 
szomorodott szívvel jelentjük forrón szeretett 
édesanyánk, nagyanyánk, illetve anyósunk 
özv. Trostler Józsefné szül. liesinger Cecília 
életének 86-ik évében, rövid szenvedés után, 
f. hó 15 én hajnali 4 órakor történt elhunytat. 
A megboldogult földi maradványai folyó hó 
17-én vasárnap délelőtt 11 órakor fognak a 
turóc3zentmártoni izr. temetőben örök nyuga
lomra helyeztetni. Moskóc, 1907. március
15-én. Gyermekei: Singer Józsefné született 
Trostler Júlia, Singer Lipótné szül. Trostler 
Bibianna, Trostler Adolf, Trostler Simon, 
dr. Trostler Mór, özv. Moskóczi' Ferencné 
sz. Trostler Aranka, özv. Kemény Józsefné 
sz. Trostler Johanna, Trostler Zsigir.ond, 
Trostler Gyula. Vejei, illetve menyei: Singer 
József, Singer Lipót, Trostler Simonné szül. 
Politzer Amália, dr. Trostler Mórné született 
Weriheimer Henrietté, Trostler Zsigmondné 
sz. Reich Regina. Unokái: Trostler Ármin, 
Gizella, József; Trostler Oszkár, Ilonka; 
dr. Lax Ernőné sz. Moskóczi Margit, József; 
Ervin; Kemény Margit; Kleinné Singer Leontin, 
Jacobiné Singer Rózsa, Singer Vilmos, Kohnné 
Singer Jeanette, Singer Mór, dr. Singer Emil, 
dr. Grüssnerné Singer Ida.

Dlsí-közgyűlés. A Trsztenai Műkedvelő 
Kör 1907. március hó 15-én az ez napi 
nemzeti ünnep alkalmából a „Városi Szálló" 
nagytermében I-ső rendes évi közgyűlésének 
előzetes' megíaitasával díszközgyűlést tartott.

Alikolö közgyűlések. A magyarországi
vöröskereszt egyesület lurócrármőgyei bizott
sága, a főispán ur Öméltóságának elnöklete 
alatt ma délután 2 órakor tartja alakuló köz
gyűlését a vármegyeház nagytermében. 
Hasonlóképen ma délután tartja'alakuló köz
gyűlését az országos gyermekvédő liga 
tűi icvármegyei fiókja is, mely közgyűlésen 
a nemes cél iránt érdeklődők közül is azok 
kik erre külön meghívót nem is kaptak, a 
legszívesebben láttatnak.

Zsolnai Hitelbank r.-L cég alatt uj pénz
intézet alakult Zsolnán 500,000 K. alaptő
kével (250 drb 200 koronás i észvény). Az 
alapítók: Bulla György alispán, Langfelder 
Ármin námesztói ügyvéd, Sebein Henrik 
turdossini bankigazgató, Baross Károly rajeci 
plébános, Kada József rajeci kereskedő, 
Necsasz Tamás gyárigazgató, Murin Mátyás 
gyárigazgató, Scblesinger Emil dr. ügyvéd, 
Kohn József fa kereskedő, Kux Vilmos köz
jegyző, Duschnits Jakab likőrgyáros és Iloff- 
mann Nándor szesznagykereskedő zsoluai 
lakosok.

ÜJ állomási épület Józsefgőzfűrószen.
Vármegyénk közigazgatási bizottsága előter
jesztést tett a kereskedelmi kormánynak, hogy 
Józseígözfürész megállóhelyen az utazóközön
ség részére várótermet építtessen. A miniszter 
most leirt a vármegyéhez, hogy a nevezett 
állomáson egy teljesen uj felvételi épületet 
emeltet s ezzel egyidejűleg gondoskodni fog 
egy váróterem megépítéséről is.

Próbabál. Klein Sándor oki. tánctanitó^ 
aki az imént fejezte be tánctanfolyamát, nö
vendékeivel sikerült próbabált tartott múlt 
szombaton este a Doni kistermében. A be
mutatott „Tavasz ébredése" és még egy, a 
növendékek által előadott balett nagyon tet
szett a megjelent közönségnek. Az első né
gyest 50 pár táncolta.

Szerenosétlenfll Járt kocsis. Vajda Jó
zsef, vármegyénk alispánjának egyik igás 
kocsisa, fát akart hazaszállítani saját részére 
az erdőből. Miközben egyik szálfának a talpra 
emelésén fáradozott, nem vette észre, hogy 
a másik hatalmas szálfát dolgozó társa a. 
meredek lejtőn lefelé csúsztatja. A nagy 
gyorsasággal és erővel lerohanó fatörzs a 
szerencsétlen embert leütötte a lábáról s egyik 
lábát tökéletesen összezúzta. A súlyosan se
besült kocsist a megyei kórházban ápolják.

Rettenetes öngyilkosság. Iszonyú módon 
vetett véget életének Ulbricht Tamás turcseki 
vasúti munkás. Héttőn este, midőn késő este 
munkából hazatért, családja társaságában 
szépen megvacsorázott és aztán nyugodni 
tért. Midőn már házi népe szintén lepihent, 
egy magánál tartott borotvával nyakát egész 
a csigolyáig keresztül metszette. Felesége 
csak másnap reggel vette észre férje irtóza
tos tettét. A szerencsétlen ember már régebb 
idő óta elmebajban szenvedett s az üldözési 
mánia ugvlátszik ismét kitört rajta s ez haj
totta ellenállhatatlan erővel az öngyilkosságba. 
Az öngyilkos feleségén kívül négy kis árvát 
hagyott maga után.

Temesmegye a nemzetiségi bankok 
ellen. Temesmegye törvényhatósági bizottsága 
kimondotta, hogy nem engedi meg a községi 
pénzeknek nemzetiségi pénzintézetekben való 
elhelyezését, mert a nemzetiségi propaganda 
céljaira fordítják. A közgyűlés mintegy 
harminc község határozatát, amely községi 
pénzeknek nemzetiségi bankokba való elhe
lyezésének jóváhagyására lett felterjesztve, 
megsemmisítette.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.
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«lv undorító szagu és Izü, oly nehezen emészthető, 
hogy az gyermekek és érzékeny betegek részére sok
szor szóba sem hozható, de az az óriási táp- és gyógy- 
erö melyet a csukamájolaj bebizonyultan tartalmaz, 
ma’már mindenkinek hozzáférhető, mert a S c o t t -  
f é 1 e E m u l s i ó  formájában a csukamájolaj telje
sen meg van szabadítva undorító tulajdonságaitól. 
A S c o t t - f é l e  E m u l s i o  feltétlenül jó izü köny- 
nyen emészthető és háromszor oly hatásos, mint a 
közönséges csukamájolaj. A S c o t t - f é l e  Emul s i o  
sohasem okozza a le csekélyebb zavart sem és ál
landóan, szemlátomást a legkedvezőbb befolyást 
gyakorolja a szervezetre.

A S co tt- fé le  Emul s i ó  valódiságá
nak jele a „hátán nagy csukahalat vivő 
halász" védjegy.

SCOTT-féle EMULSIÓ
minden gyógyszertárban kapható.

eredeti üveg ára: 2 kor. 50 fillér.

81. 9zám.

HALOGÉNr ; 1 —  "  - ------------- ■ -  -  -
B r á z a y  s ó s b o r s z e s z

F O G K R É M  a  l e g j o b b  * *

Nagyságos asszony,
tudja-e, hogy a maláta-kávé vásár
lásánál miért kell önnek a >Kath 
reiner* nevet hangsúlyozni?

Mert különben annak ^  
az eshetőségnek teszi 
ki marját, hogy kétes 
crtckü utánzatot kap, 
mely a »Kafhrcincr*-t 
kitüntető, minden előnyt 

nélkülöz.

Csakis a

S K a th re in e r-fé le  K neipp-
maláta kávé
bírta, különleges előállítási 
m ódszere révén, a gyar
matkávé izét és zamatját.

Méltóztassék azért, Nagyságos 
aszony, jó l emlékezetébe vésni, 
hogy a valódi » K m lr••in(‘.v« csakis 
zárt eredeti cs magokban kap- 
ható »Kai In- 'm e r-tele K iim pp- 
nialáut k.ivé« felirattal és 
Kneipp páter arcképével, m int 

véd icgy gyei.
S

DUNKEL V. K.
felsömagyarhoni e l s ő  parkettgyár és 
=  gőzfiirész részvénytársaság “=

K A S S Á N .

Ajánlja kitűnő tölgyfából készült, sok
szorosan kitüntetett

parkettáit,
úgynevezett amerikait, tömör 

és berakott kockáit

ju tá n y o s  árak mellett.
A lerakás kívánatra gyári lerakók 
által a legpontosabban történik.

1907. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócszentmirtoni kir. járásbíróság 

mint tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy öz
vegy Dula Jánosné sz|)l. Halama Máriának, 
Kameniczky János elleni végrehajtási ügyé
ben a besztercebányai' kir. törvényszék terü
let köréhez tartozó turócszentmártoni kir. 
járásbíróság területén Szklabinya és Zábor 
községben fevkő:

I. A szklabinyai 20. sz. tlkjvben felvett 
1. B. 4. tétel alatt V, részben Kameniczky 
János nevére bevezetett; a) 122. hrszámu 
ingatlanra 15 korona, b) 155. hrsz. ingat
lanra 60 korona, c) 193. hrszámu ingatlanra 
4 korona, d) 217. hrsz. ingatlanra 107 kor., 
e) 283. hrsz. ingatlanra 117 korona, f)  336. 
hrsz. ingatlanra 138 korona, g) 437. hrsz. 
ingatlanra 109 korona, h) 462. hrsz. ingat
lanra 69 korona, i) 690. hrszámu ingatlanra 
74 korona, k) 644. hrsz. ingatlanra 6 kor., 
I) 651. hrsz. ingatlanra 3 korona, m) 630. 
hrsz. ingatlanra 1 korona, n) 647. hrszámu 
ingatlanra 15 korona és o) 787. hrsz. ingat
lanra 108 koronában.

II. A szklabinyai 51. zz. tlkjvben felvett 
s B. 11. tétel alatt ‘/a részben Kameniczky 
János nevére bevezetett: a) 612. hrsz. in

gatlanra 50 korona, b) 713. hrsz. ingatlanra 
42 korona, c) 763. hrsz. ingatlanra 24 korona,
d ) 792. hrszámu ingatlanra 29 korona és
e) 678. hrsz. ingatlanra 69 koronában.

III. A szklabinyai 153. sz. tlktvben felvett 
s B. 3. tétel alatt egészben Kameniczky János 
nevére bevezetett 91/a. hrszámu ingatlanra 
856 korona.

IV. A szklabinyai 153. sz. tlkjvben felvett 
s B. 1. és 2. tételek alatt egészben Kame
niczky János nevére bevezetett: a) 92/a. hrsz. 
ingatlanra 7 korona, b) 92/b. hrsz. ingatlanra 
7 korona.

V. A zábori 168. számú tlkjvben felvett 
s B. 1. tétel alatt egészben Kameniczky János 
nevére bevezetett 235. hrszámu ingatlanra 
14 korona, ezennel megállapított, kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fen
tek megjelölt ingatlanság az  1907. évi 
április hó 3-lk napján d. e. 10 órakor 
Szklabinya községben a községi biró házá
nál megtartandó nyilvános árverésen a kiki
áltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhnz letenni.

A kir. járásbíróság, mint tlkvi hatóság.
Turócszentmárton, 1907. január 21-én.

P e trás , kir. albiró.

Árverési hirdetmény.
A nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi m. kir. Minisztérium f. évi 

15798. szám alatt kelt magas rendelete alapján a zuióváraljai állami tanító
képző gazdaságának ingóságai f. évi március hó 26-án délelőtt 10 órakor 
az intézet udvarán nyilvánosan el fognak árvereztetni. Árverés alá kerülnek: 
1 pár ló, 5 darab tehén, 2 növendékállat, hajtó- és igáskocsik, szánka, ló
szerszámok, teljesen jó karban levő mezőgazdasági gépek és eszközök 
(vetőgép, ekék, boronák), takarmány és egyéb anyagok (lóhere, tavaszi és 
őszi szalma). Az elárverezendő tárgyak a helyszínén való készpénzfizetés és 
a bélyegilleték III. fokozatának megfelelő dij lefizetése mellett adatnak el.

Znióváralján, 1907. év március hó 15-én.
Párvy Endre Somogyi Géza

internáfusvezétö tanár. iiríi zprató.

Legközelebbi húzásokra a legkedveltebb sorsjegyekből álló csoport vételét ajánljuk:

3  darab Erzsébet Királyné sorsjegy ..............
Húzás: március 1-én, julius 1-én és november 1-én.

1 darab Jósziv sorsjegy - 111 " —=
Húzás: május 15-én és november 15-én.

1 drb Bazilika sorsjegy

Legnagyobb jOO.OOO kOPOM.
Húzás: március 1-én és szeptember 1-én.

nyereményei 4 2 7 .3 0 0  k o ro n a .főnyeremény

eE“ dneu6tnsor8é]egyk —  4 0  h a f i  2  gó r . 4 0  f .  r f s z lc t f iz e t f s r e  K apható.
ELFER és ADLER bank és váltóüzletében P O - utcza K7ERs°zaem :

Alapittatott 1888. évben.
Az első részletnek postautalványon beküldésénél a sorsjegyek számával ellátott részletivet azonnali játék
joggal szolgáltatjuk ki. Az első két részlet egyszerre való beküldésénél a harmadikat ingyen nyugtázzuk

ól) jaj!

Megfojt ez az átko
zott köhögés I

Röhögés, rehedtség és elnyálhásodás ellen 
gyors és Biztos hatásuah

r  n  i * i l

•á s á s , ' vtee6fc.
ittiü i Eljgi)! _

Egger mellgasztillai.
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek. 

Doboza 1 korona és 2 korona. 
s&2 Prócadoboz 50 fillér.

Fő- és szétküldésl raktár:

„NÁDOR" gyógyszertár BUDAPEST
VI., Váci-körut 17.

Kapható Turócszentmártonban:

T o p e r c z e r  S á n d o r
gyógyszertárában.

J f
EOGER

mellpasztilla hamar 
meggyógyított I
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Magyar, tót, német nyelvű

d ís z e s  im a k ö n y v e k

nagy választéka

jVío?t{őczi Fereticnc
(üBjf- is papirKeresKedésében Tnrícszettlmárton.

Jtff ronlNUg I 
«V * UMtM»tret«e6g I L K (»I*U L Í>  ttY U JL A

— »ntuw a*W lw aM ilw - -esőm  
200 a tp ftr  fc*#

ktráróiagne kíípvIifctáJel ÖV

T C  J ^ í | l  É  S  M  A  R  X  I1

r 6m a f r a ö n l , , , 1 W ™ f c  L E N v A s z 0 N
páratlan szar minden börbajnál, I I  R  A  I I  A  C  T  
bujakórrtik Vérbőségben ízen- 9 !  gj n  I I I  d  I  '
vedök/tefa n é lk ü lö z h e te t le n ,  ■ '  . . . .  . . . .  .

w r ] » K 6 i . . i r t i u ti<i. ’ I » r u k  c»»»  a k k o r  t a l ó d a k , .  
Nagy üveg S  k o r .  3 üveget 

•  k o r .  utánvéttel k ü ld :

REQUINY ATTILA ĝ nrtu 
VII, M l-i Kerepesi »t 24 

A kjTM RÁKÓCZI SVOMORKE8ER0
kául UK

É rd e k e ^ ^ ro ^ e l^ ^ ^ B g re ^

f f  VÉRSZEGÉNYSÉG, ETYÁGYTALANSÁO, IDEGESSÉG 
h&JÓgyitására * leghatásosabb készítmény a K R IE G N E R -fé

TOKAJI CHINA-VASBOR.
Rendkívül kellemes ixü, érésit, tisztítja a vért 

IfKit üveg ára 8 80 kor. Nagy üveg 6 kor. Kapható gyógytárakban.^l 
l  Postán küldi. KORONA-GYÓGY SZERT AB Budapest, Kálvin-tér.

T0DÓBAIOSOENAE
ia ahUenklMk, aki kfibfig, rakftt, 

váratlan uolgálatat Uu a

tc H t z i r s t^

1 h.eren fédjegygyei vannak átlátva

r l i s m p r t  Ipcrn lm A hh  Ipcrom H H nh)

(ff* oi»sto *  legjobb é rá k a t  "*fl
V l i i i i i l i n  b  li|aasn lM li»M w M «, ■BUapbrth ̂ U t
X  R É S Z L E T F I Z E T É S R E ,

■ inaim  SMáee OOue eaéMBJaMagjryá« • aanbaa

B B A U S W E T T E R  J Á N O S * ”
r  k . 8 Z O O B D B K ,

ÁrUOBék *000 táppal «B MvoMŰb

elism ert legolcsóbb, legszolidabb

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
B udapest, IV., Központi Városház. (K ároly-kőrnt).

Melyik vendéglőben étkezik Budapesten!

S C HUL L E R P E RE NCZ
Wtf  +  ú jonnan b e ren d az a tt plaórangu éito rm elben  

I l a d a p e a t ,  V L ,  A u d r á a a y - a t  3 0 .
m e rt o tt  jó  m a g y a r  k o n y h a , va ló d i t is z ta  b o ro k  éa

- pontos kiszolgálás van

KI5S
S ZER EN C SÉJE

m M G Y

rógép
K le& ré lag ee  e lán tO H ék  i |

É A R A G Ó  T E S T V É R E K
Budapest V, Arany íAmohl 8. ^

K é r j e n  m l n d e n k t  p r o e p e k t n a t ! gf

B A B Y M I R A - C R É M
l e t J . k k  * i t r  Sütések 
f e l d l r o i u  ée ki pállod

Egyedüli kél

B R O D J O V I N  H .  gyogysz. Z Á G R Á B ^
I d d u I n M n

ársfamézszOrp
MJnUBvegat •  koronáért küld •

APOSTO L-GT Ó0Y8ZEBTÍB
■ u o m t r ,  >6mr-KflBUT m

I, májfolt, pattan Aj , mitesxer. ráacaok 
eltflooaá aa anard l e  valódi __,  j

a^ ugQ
e*ópitéa«err*l “

Egy ü v e g  a r a  9 k o ro n a .
H o n a  n g o r k u u p p a n  1 K , p ú d e r  1*90 H.

ti*,1: BALASSA KORNÉL

KATZER

^̂ KISS-éiií 
SZERENCSE-SORSJEGYET 
KISS KflROLYisTARSfl
BUDAPEST KOSSUTH L . 11.11

A DREZDAI lOTOBBTÁH
réazvAaytársasáf

Mlyégáa-oneóer^ «• 
b é n á in  fe fco m « b ll|a l i u U M U mi tUa-
mert LaijoMná aa Aaaaaa nád^Tok kAaótt 

8 E U .É B T  leaAC 4« Ta*
— k —  « .  T w f c M M  «L

■ft rém  társaság1 
m egóvó-Intézete  
aj eléd és legnagyobb. 

Budapest, Ó-utczs 42^ ^ s á T  V . ^ Il ló  réíívéDí- 
,  jál hál), 45, 48. él Uj-ntca 43. tóke f
L  KáUer szArmeárúi az egész világé, el vtBfiik U 

.  lerjedve és elsérangust. 4^11

Z»orna'’-féle . ̂
védjegyó 
férfi -

nyakkendő,
ki tané

a r l
Ja helyett

SaazaAlaaSó a totói ót rflitoaól.
aaav m e g t a k a r i t A s .

Ka,haló mletfaa roirBrO»intr>*f,
•a érogarltfían -----  Kitilt!:

STROBENTZ TESTVÉREK. R , r
^  vagrétitU gyára, BU0APE3 f

■— aaaoa a — at

Szállodás : Simon Pál r ^
Budapest, VI.,VAcal-körut 2* »*•
IDD sr.nba 220 K lói feljebb, klazolyklU- 
na! ás villsnyvilagitáisal rgytllL Fürdők, 
"le-gArp kávé h it ,  - 'í r  rém. Villamos viuulJ
nn-gáll'iiitiy az őeatej jjályaudraxok

w s& astsii. tówííilínsanBB^mR

A)omai«»n Al.-igyar Myomda gvorssíijiújan. Turóczszenlmarioii, iyu7.
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