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Tót nemzetiségi néppárt.
Az áldatlan politikai helyzet las- 

canként megtenni gyümölcsét. A za
varos viszonyok korcsszülöttei egymás 
után látnak napvilágot. Mailt, holnap 
ott bukkan fel valami idétlen idea, 
melyet a nemzet ellenségei, a zava
rosban halászni szeretők eszelnek ki 
a mi megrontásunkra. Tehetik ! Mód
jukban á ll! Olyanok, mint a vásott 
utczai gyerekek: az őr másfelé van 
elfoglalva, gyerünk a tilosba.

Szkicsák Perencz ur is igy gon
dolkodik most már, midőn nem érzi 
feje felett az államhatalom kezét. — 
Becsületes néppártinak vallotta ma
gát addig, inig az a szellem, mely 
ma már a nemzetiségeken erőt vett, 
magával nem ragadta. HU maradt 
— legalább formailag — ahhoz az 

|  alaphoz, melyen az ugorkafára fel
kapaszkodott addig, mig nem ütött a 
komoly színvallás órája s akkor egy
szerre úgy találta, hogy ő néppárti 
ugyan, de tót néppárti.

Minthogy pedig a néppárt ily poli
tikai állásfoglalás után kebelében 
nem tűrhette, úti laput kötöttek a 
talpa alá s szélnek eresztették.

Politikai elveinek talajt keresett.

HU szatellesoi, a Slovensky Tizdenník 
és Katolicko Noviny széleskörű pro
pagandát indítottak elveinek s azon 
fáradoznak, hogy a tótságot a rövid 
idő alatt megalakulandó tót nemzeti
ségi néppárt zászlója alá sorakoz
tassák.

Programmot is adtak, mely ter
mészetesen a folyton hangoztatott 
nemzetiségi sérelmek orvoslását kö
veteli. Egyben mosakodik Szkicsák 
Perencz ur elvtagadásai miatt is és 
azt mondja, hogy ő a néppárt eredeti 
programmjának alapján áll, melyben 
az anyanyelv védelme is bennfoglal- 
tatik, de nem csalhatja meg azt a 
népet, mely bizalmával megajándé
kozta. ■

Hangoztatja azt is, hogy miután a 
néppárt tagjai harozolnak a tót nyelv 
jogainak érvényesülése ellen, ez a 
párt nem méltó a tótok bizalmára s 
felkínálja magát, mint akinek elvei 
egyedül felelnek meg a tótság faji 
politikájának.

Az uj tót nemzetiségi néppárt 
magja tehát elhintetett. Meg vagyunk 
győződve, hogy amellett a gondos 
ápolás mellett, aminőben a tótság 
vezetői részesítik, fel is fog- burjá- 
nozni, sőt az sem lehetetlen, hogy az

elfajult viszonyok mellett megtenni 
gyümölcsét is.

De nekünk nem szabad az adott 
helyzettel szemben közönyöseknek 
maradnunk. A magyarság jól felfogott 
érdeke megkívánja azt, hogy a meg
alakulandó párttal szemben, mely 
hangzatos, a nép szivéhez férkőző 
elnevezés alatt tulajdonképen a külön 
tót eszmék szekerét fogja tolni, még 
idejekorán állást foglaljunk.

Már most felhívjuk tehát a haza
fias katholikus papság figyelmét a 
megindult mozgalomra. — Legyenek 
résen s őrködjenek a báránybőrbe 
öltözött farkasokra s minden eszköz
zel hassanak oda, hogy a gondjaikra 
bízott hivek tagadjanak meg minden 
közösséget az uj párt érdekében 
működő gyanús elemekkel.

Nem maradhatnak közönyösek a  
megindult mozgalommal szemben a 
politikai hatóságok sem. Elodázha
tatlan kötelességük, hogy félretéve 
minden melléktekinteteket, még csi
rájában igyekezzenek elfojtani min
den oly ag'itácziót, mely elvégre is 
végeredményében a magyar állam
eszme egységének megbolygatására 
vezetne. Ők legjobban ismerik ezt a 
népet s tudják, hogy ez a jóravaló

T  f i  R  C  Z  fl. ki a most nevezett Lászlóban, utána a Justhok 
következtek).

Mórtui nobiles, fringia Frncfa et nos de- 
perditi sumus. Meghalt a nemesség, ketté 
tört a kard s mi mindnyájan elvesztünk. 
Kesereg a megye. A nemesség pusztulásának 
s szellemi és anyagi leigázásának mi volt 
természetes kövolkezménye, minthogy a nyel
vénél fogva is a csehekhez szító tót népet 
először szóval., Ígéretekkol, később fenyege
tésekkel s erőszakkal iparkodtak a husziták 
a cseh szellemnek s cseh vallásnak megnyerni. 
A kalandorok bebelyezkedtek a nemesi 
kúriákba s a mindenéből kifosztott nemest 
hűbéresükké tették s arra kényszerilették 
őket, hogy nevüket is csehesitvo a morva- 
cseli nyelvvel, a magyar szellemet egészen 
kiirtsák a nemesi szivekből. A nemesi ado
mányleveleket erőszakkal elvették s meg
semmisítették. Folkusfalvi László nem akarván 
azokat kiadni, börtönre vetették s iszonyú 
kinok után kivégezték. Amely nemes • cseh 
erőszaknak engedett, annak házár- avagy 
kúriájára kelyhet festettek, jeléül annak, 
hogy ufrakvisía, c»tb konvertita. J volt a 
kehelynclküli kúria tulajdonosának.

A köznép s iparososztály, moly állásánál 
s ez utóbbi vándorlásánál fogva is inkább 
érintkezett a cseh testvérekkel, a cseh-szláv 
rokonszenvot sokszor külföldről hozta magá
val s itthon csakhamar rokonérzelemre gyuladt 

s igy sokszor meggyőződésből, de talán több
ször félelemből barátja, testvére lett a zseb
ráknak. A bajt növelte s a kalandorokat vak
merőbbekké tetto az iszonyú pestis, molyét 
a huszita proseliták Isten intő ujjának hirdet
tek a magyar barbarizmus ellen s a szláv 
elem megnyerésére ez újabb s kecsegtetőbb 
argumentum volt.

Rövid bepillantást téve az uj vallás dog
máiba, elirtózik attól az emberi érzés. Szocziál 
dogmákat hirdetett vallási s anyagi téren s 
a házasság morális jellegét is lerántván mél
tóságáról, a kalandor katonák behozták a ní> 
közösség rém tanát. Az erkölcs elvadulása s 
a könnyebb megélhetési s boldogulási módot 
Ígérő vallás propagácziója (terjedése) termé
keny talajra talált a földig leigázott szegény
ségnél. Szomorú korszak, mely nemcsak a 
közerkölcsöt fosztotta meg utolsó foszlányai
tól, do oly mély seboket hagyott ezen elárvult 
megyében, milyet még a tatárdulás sem oko*

Turóczvármegye
az WZO—117B. Évi csEh-huszita hadjáratban.

A Felvidéki Híradó eredeti tárczája.
Irta: Bráz Béla, Turóczvármegye főlevéltárosa.

(Folytatás.)
A győztes s vérszomjas kalandorok egy

másután foglalták el a várakat s erődít me
nyeket, melyekbe a lakosok menekültek. 
Tehetetleneket gyilkolva, szüzeket hadi zsák
mányul ejtve. A megmenekült nemesség le 
délfelé menekült tovább, hová a huszita bar
bár karja cl nem ért. Így terjedt a megyei 
nemesség előszűr, országszerto letelepedve, 
▼agy vitézségével más helyen uj donácziót 
nyerve. Egyedül Blatnicza vára állhatott ellen 
a zsebrák hódításnak. Szentmiklósi Pongrácz 
erős őrséggel látta azt el folyton s hü védel
mezője Neczpáli László várkapitány volt, ki 
később 7000 forintért Tette meg. Itt volt el
helyezve a levéltár is, de mely később el
pusztult s csak az 1391. évi nemesi össze
írás maradt, meg a Neczpáliak ősi kastélyá
ban. (Ezen Arpádkori család 1480. körül balt
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nép csakhamar felül minden hangza
tos frázisnak, anélkül azonban, hogy 
aunak végső czélja után kutatna s 
midőn eszére tér, akkor már ment
hetetlenül ott vergődik az agitátorok 
jól kieszelt kelepczéjében.

De felhívjuk a felvidéki magyar
ság figyelmét is a megalakulandó uj 
pártra s kérjük őket, hogy félretéve 
az utolsó időben elfajult pártvillon
gást, tömörüljön eggyé az uj nemze
tiségi párttal szemben s hazafias lelke 
sugallatát követve, ne engedje, hogy 
hosszú idők fáradságos munkájával 
elfoglalt s meghódított s a nemzeti 
kultúrára előkészített talajt kihuz. ák 
lábaink alól, mert a jelen idők poli
tikai viszonyai korántsem alkalmasak 
arra, hogy a most elveszendő tért 
egyhamar újra visszanyerhessük.

Meg vagyunk győződve, ha mind
egyikünk, kiket a sors a magyarság 
eme végvárába vetett, úgy megteszi 
kötelességé1, mint ezt tőle a magyar
ság érdeke joggal megkövetelheti, az 
uj párt érdekében megindult mozga
lom csakhamar erejét veszíti s el- 
fojtódik, mielőtt nagyobb zavarokat 
okozhatott volna.

& belügyminiszter és a tótok. A múlt
Számunkban megemlékeztünk arról, hogy 
Halasa Andrásába! kezdeményezett „Felvidéki 
turista és testgyakorió egylet" alapszabályait 
a belügyminiszter nem erősítette meg. A 
nevezelt miniszter leirata a kövei kezőkép 
szól: Az iratok visszaküldése mellett, meg
felelő eljárás végett, értesítem, hogy a fel
vidéki turista és testgyakorió egylet alap
szabályait nem láttamozbattam, mert az

zott s a zselnák szó oly rém volt később is, 
mint a kuty.ifejü tatár. Mert még a tatár 
vért és pénzt követelt, a siinuiékony s be
hízelgő zsebrák véráldozata mellett elhintette 
a  faj, felekezut és oszlályelleni gyűlölet mag- 
vit, mely a véiszomjas kalandoroknak s az 
nj vallást karddal hirdető apostoluknak rém 
gyümölcsöt termett, az anarchizmus, nihiliz
mus s a iniliiárizmus vérkorszakát.

Szegény megyénk eme szomorú időben 
megvolt balra, a zsebrák mint halálmadár 
ült lajta. Magyar jellegétől, nyelvéiül s a 
birtokától megfosztott nemes a esetinek lett 
hűbérese, vagy legjobb esetben lefelé vándo
rolt karddal szerezni magának, ha hír,okol 
nem tudott, legalább . . . dicső halált.

Ziska, Giskra, Prokop, Kolowrat, Oxamith, 
Koinorovszky, Nebojsa stb. cseh kalandorok 
nevei véres betűkkel vannak megyénk törté
netében megörökítve.

A százados elnyomatás leigázás után kö- 
zelgett a feltámadás kora. Az idegen szár
mazású fejedelmek szerencsétlen kormányzata 
Zsigmondiéi kezdve a sir szélére sodorta 
inegyénkot. De amint megyénk a tatárpuszti- 
tis hamvaiból uj életre támadt, úgy kezd 
most is uj erőre ébredni.

A legendás alak Kolozsvár falai közt tü-

egylet alapitóinak egyénisége nem nyújt 
biztosítékot arra, hogy az egylet működése 
nem a magyar dllameszme ellen irányuld 
nemzetiségi törekvéseket fogja-e szolgálni, ami 
podig meg nem engedhető.

A múlt számunkban hirt adtunk az al- 
ispáni jelentéssel kapcsolatosan letárgyalt 
ügyekről. Ennek befejezte után a közgyűlés, 
az eddigi érdeklődés megcsappanása mellett, 
rátért a rendes tárgysorozatra.

Fejérváry Géza báró m. kir. miniszter- 
elnök leiratát, melyben a vármegye közön
ségét a jelenlegi minisztérium újból való 
kinevezéséről értesíti, irattárba tették. Hasonló
kép irattárba tétetni rendeltetett Kristóffy 
József m. kir. belügyminiszter leirata is, a 
melyben belügyminiszterré történt kinevezé
séről értesítette a vármegye közönségét.

A jelenlegi m. kir. miniszterelnöknek a 
vármegyékhez intézett figyelmeztető körren
deleté tudomásulvétel után irattárba tétetni 
rendeltetett.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ren
deleté, mellyel a vásárrendtartási szabály
rendelet teivezetét, hasonló szabályrendelet 
alkotása végett, a vármegye közönségével 
közölte, tekintettel arra, hogy az a vármegye 
vásártartó községeinek helyi viszonyaira nem 
alkalmazható, egyszerűen tudomásul vétetett.

A m. kir. belügyminiszter rendelete, a 
mellyel a tisztviselői nyugdíjintézetről szóló 
szabályrendelet módosítását jóváhagyta, tu
domásul vétetett.

Az 1905. év végén üresedésbe jött 5 
közigazgatási bizottsági tagság választás ut
ján betöltendő lévén, az üresedésbe jövő 
helyekre nagy szótöbbséggel Justh Kálmán, 
ifjú Bulyovszky Simon, Roth Emil, Klimó 
Vilmos és Révay Gyula báró megyebizottsági 
tagok választattak meg.

Az 1905. év végén megüresedett központi 
választmányi tagságra Erdödi György válasz-

nik fel. A legvitézebb magyar hős fia csolr 
fogságból lép a nemzet megváltására. Az 1475. 
évi teli hadjárat megtörte a Felvidéken a 
cseh garázdálkodást. Az igazságos fejedelem 
elszánt serego az 147.5. évi téli hadjáratban 
kiéheztette Komorér-r/ kv cseh helyőrségeit 
Szklabinya, Blatnicza s Thuruch (ekkor már 
Znió) várában.

A humánus király előtt megkódol a zseb- 
rák s Mátyás királynak hűséget esküszik a 
fekete badseregbo. Letűnt a gyász, a magyar 
nemesség szomorú korszaka s az 1476. év 
boldogabb reménységgel üdvözli a megyét. 
A inegyobeli nemesség visszanyeri szabadsá
gát, birlokát s a megsemmisített donácziók 
helyotl újakat osztogat az Igazságos. Uj rend, 
uj élet virágai nyílnak. De fájdalom, a csoli- 
morva áradat iszapjai s lerakodtnányai meg
maradlak a köznép rétegein s az egyházi 
téren. Törvénykezés s társadalmi téron egy 
rég kihalt nemzet nyelve virágzik. S hol a 
magyar nyelv ? Mint mostoha gyomok el
hanyagolva, szerényen húzódik meg az alföldi 
jászság viskóiban. Több század folyt le, mig 
az édesanya újból köblére emelte gyerme
két . . .  a haza szivébo, lel kébe visszafogadta 
s nyelvére vette Árpád örökségét, melyben

tatott meg, ki megválasztásának kihirdetése 
után az előirt törvényszerű esküt letette.

A múlt év folyamán elhalt Rakovszky Iván 
helyére az állandó választmányba Jeszenszky 
János Gáspáré választatott be. Az igazoló 
választmányba 1906. évre szóló megbízatás
sal Bulyovszky Miklós dr., Haas Jakab dr., 
Michnik Vilmos, Mudrony Pál és Zorkóczy ■) 
Tivadar választattak be.

A lótenyésztési bizottságba az 1906— 
1907. évre szóló megbízatással az elhunyt 
Rakovszky Iván helyére elnökké Bulyovszky ] 
Simon, rendes taggá pedig Jeszenszky János í  
Gáspáré választatott meg. A lóavató bizott
ság elnöke Bcniczky Kálmán alispán lett. , 
A mezőgazdasági bizottság a következőkép 
sorsoltatott ki: a szentmárton—blatniczai 
járásban ifj. Bulyovszky Simon és Schullz 
Lajos rendes tag, Kossuth Lajos póttag. A 
mossócz—zniói járásban rendes tag Kohn 
Hugó és Reviczky Imre, póttag Vladúr Károly. í

Az 1897. évi XXXIII. t.-cz. 18. §-ának f 
rendelkezéséhez képest a kir. törvényszéknél 
működő esküdtszéki bizottsághoz bizalmi J 
férfiakká ifj. Bulyovszky Simon, Michnik í 
Gyula, Klimó Vilmos, Velits Kálmán és Justh S 
Ferencz választattak meg. Árvaszéki elnök
helyettessé Zathureczlcy Imre, tiszti ügyész- 
helyettessé Strausz Mózes dr. turóczszent- 
máríoni ügyvéd lett.

A vármegye alispánja bejelenti, hogy a 
közigazgatási bíróság ítélete folytán időköz
ben két törvényhatósági bizottsági tagság 
üresedett meg, minek folytán a választáshoz 1 
szükséges intézkedések megteendők. Ennél- A 
fogva a kostyáni választókerületben elnökké 
Dugovich Titus, pótelnökké Akantisz Ödön, \.\ 
a nagyjeszeni kerületben elnökké Beniczky 
Ákos, pótelnökké Timkó Gusztáv küldetett 
ki. A választások napja a folyó január hó 
20-ára tűzetett ki.

Vas, Hunyad, Kolozs, Csanád, Somogy, 
Moson, Zala és Csik vármegyéknek a jelen
legi politikai helyzetből kifolyólag hozott 
határozatai és átiratai tudomásul vétettek.

Csanád, Szilágy, Zala, Marostorda, Abauj- 
torna és Esztergom vármegyéknek, a felsorolt 
vármegyék határozatait megsemmisítő bel
ügyminiszteri rendeletre hozott határozatai 
és átiratai a közgyűlés által tudomásul vé
tetnek.

Csik, Hont, Csanád, Vas, Szolnokdoboka 
és Zala vármegyék, valamint Szeged, Deb- 
reczen és Pécs városok közönségének hatá
rozatai, a nemzeti ellenállás országos egy
öntetű szervezése tárgyában — tudomásul - 
vétetett.

Zala és Csanád vármegyék közönségének 
átiratára, melyben az országgyűlés folytonos 
elnapolása miatt a képviselőházhoz feliratot 
intéztek, elhatároztatott, hogy a vármegye 
törvényhatósági bizottsága, a nevezett vár
megyék megkeresése folytán, hasonló szel- ; 
lemben feliratot intéz az országgyűléshez.

Moson és Békés vármegyék átiratai, a 
melyekben az Őfelségéhez intézendő felirat 
pártolását kérik, tudomásul vétettek.

Vasvármegye közönségének a póttartalé
kosoknak szolgálatra történt behívása tár
gyában a képviselőházhoz intézett felirata 
pártolni határoztatott. Hasonló határozat ho
zatott Szepes vármegye közönségének átira- ? 
tára, melyben a fegyverbeszerzés korlátozó- j 
sát kívánja. Kolozsvármegye közönségének |



a kóborczigányok vándorlásának meggátlása 
tárgyában hozott szabályrendelet tervezete, 
tekintettel arra, hogy az a megyei viszonyokra 
nem alkalmazható s hogy arra itt szükség 
egyáltalán nincs, tudomásul vétetett.

Trencsénvármegye alispánjának a katonai 
barakkok épitési költségeihez való hozzá
járulás tárgyában a vármegyéhez intézett 
átiratára, a vármegye közönsége továbbra is 
fentartja az 1904. évi október hó 15-én ho
zott határozatát.

Budapest főváros átirata a néhai József 
kir. főherczeg emlékére emelendő szobor 
költségeihez való hozzájárulás tárgyában, a 
gyűjtés foganatosítása végett, a vármegye 
alispánjának adatott ki.

A vármegye kezelése alatt álló alapok és 
az árvapénztár készpénzkészletének mely 
pénzintézeteknél leendő elhelyezése végett, 
a vármegye alispánjának indilványára, név
szerinti szavazással kimondja a közgyűlés, 
hogy ezen pénzek felerésze a Turóczi keres
kedelmi és hitelintézetnél, másik fele pedig 
egyenlő arányban a helybeli Iparbanknál, a 
znióváraljai Gazdasági takarékpénztárnál és 
a Rutlkai takarékpénztárnál helyezendő el.

A vármegye állandó biráló választmánya 
bemutatja a legtöbb adót fizető megyebizott
sági tagoknak 1906. évre megállapított név
jegyzékét. Ezen névjegyzék tudomásul vétet
vén, a magyar királyi belügyminiszterhez 
terjesztetett fel.

A vármegyei segéd és kezelő személyzet
nek drágasági pótlék engedélyezése iránt 
benyújtott kérvényére elhatároztatott, miszerint 
a kérvény a szükséges fedezet engedélyezése 
végett pártolólag terjesztetik fel a m. kir. 
belügyminiszterhez; ........ "

Végül elhatározta a vármegye közönsége, 
hogy megbízza az alispánt, miszerint az 
esetben, hogy ha a közigazgatási házipénz
tárban tetemesebb megtakarítás fog mutat
kozni, utólagos bejelentés mellett, Kiss Gyula 
kiadót és Dávid Gyula szolgabirót belátása 
szerint részeltesse jutalmazásban.

Több tárgya á közgyűlésnek nem lévén, 
az elnöklő alispán délután 1 órakor az ülést 
bezárta. A törvényhatósági bizottsági tagok, 
az alispán tüntető éljenzése mellett, szét

oszlottak.

FűispÉnváltozás Turóczban.

Főispáni felmentés és kinevezés.

A magyar királyi belügyminiszter a kö
vetkező rendeleteket küldte le a vármegye 
közönségének:

8108. sz.
eln.
Ő császári és apostoli királyi Felsége, 

folyó évi deczember hó 26-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával előterjesztésemre ifj. Justh 
György Turóczvármegye főispánját, ezen állá
sától, buzgó szolgálatainak elismerése mellett, 
saját kérelmére, legkegyelmesebben felmen
teni méltóztatott.

Erről a vármegye közönségét ezennel 
értesítem.

Budapesten, 1905. évi deczember 29-én.

Kristóffy, s. k.
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8111. sz.
eln.
Ő császári és apostoli királyi Felsége, 

folyó évi deczember hó 26-án kelt legfelsőbb 
elhatározásával előterjesztésemre Köcsiin Lajos 
pénzügyminisztériumi czimzetes osztálytaná
csost Turóczvármegye főispánjává legkegyel
mesebben kinevezni méltóztatott.

Erről a vármegye közönségét ezennel 
értesítem.

Budapesten, 1905. évi deczember 29-én.
Kristóffy, s. k.

A volt főispán távozása.
A belügyminiszter fentebbi rendelete foly

tán a volt főispán, ifj. Justh György, még a 
múlt hó 31-én személyesen tette mega szük
séges intézkedéseket a főispáni iroda és 
irománytár átadása végett.

Magához kérette a vármegye alispánját, 
gondjaira bizta a főispáni pecséteket s a vár
megye tulajdonát képező főispáni iroda bútor
zatát leltárba foglalva, átadta a vármegye 
közönségének.

Azután még sokáig eldiskurálgatott a 
nála megjelentekkel s felkérte őket, hogy 
távozása alkalmával mellőzenek minden tün
tetést. Még a tisztviselői kartól sem búcsú
zott el, amit helyzetében teljesen méltányo
lunk, mert belátjuk, hogy mélyebb megindulás 
nélkül nem tudott volna eltávozni azok kö
réből, kikhez oly hosszú hivatalos együtt
működés után szive-lelke hozzánőtt.

Az uj főispán megérkezése.

A vármegye újonnan kinevezett főispánja, 
Köcsön Lajos, Baditz Zoltán sopronvármegye 
főispánjának kíséretében, Androvics Lajos dr. 
tótprónai körorvos kalauzolása mellett, a f. 
hó 3-án este, a féltizenegyórai gyorsvonattal 
érkezett Budapestről székhelyére s a Patsch- 
féle nagyszálloda emeletén bérelt ideiglenes 
lakást.

Megérkezése a városban nem keltett na
gyobb emócziót s ha összesereglett is néhány 
ember a szálloda előtt, azokat inkább a 
kíváncsiság, mint tüntetési szándék vezérelte.

Másnap tiz órakor felkereste a vármegye 
alispánját, hogy tőle a jövő teendőiről infor- 
mácziót szerezzen s tájékozódjék az iránt, 
hogy a vármegye közönsége és a megyei 
tisztikar minő álláspontot foglal el főispánná 
történt kinevezésével szemben.

A vármegye alispánja kijelentette, hogy 
úgy ő, mint a vármegye tisztikara, szigorúan 
ahhoz fog alkalmazkodni, amit a megtörtént 
kinevezéssel szemben a hétfőn megtartandó 
közgyűlés a jövőre nézve elébe szab.

Midőn az uj főispán egyénisége felöl 
megkérdezték oda nyilatkozott, hogy eltekintve 
politikai pártállásától, személyisége, modora 
és fellépése igen megnyerő.

Az alispánnál majdnem 4 órán át tartott 
a tanácskozás, melynek befejeztével a főispán 
személyesen intézkedett az installáló köz
gyűlésre elkészített meghívók szétküldése 
iránt.

A közgyűlési meghivó szövege ez: „Meg
hívó. Ö császári és apostoli királyi Felsége
1905. évi deczember hó 26-án kelt leg
felsőbb elhatározásával engem Turóczvár
megye főispánjává legkegyelmesebben ki
nevezni méltóztatván • az 1886. évi XXL 
t.-cz. 46. §-án alapuló jogomnál fogva 1906.

fl

évi január hó 13-án délelőtti 10 órára 
Turóczszentmárlonban a vármegyeház köz
gyűlési termébe az idézett törvényezikk 60. 
§-ában előirt főispáni eskü letétele czéljábó! 
rendkívüli vármegyei közgyűlést hívok össze, 
amelyre a t. bizottsági tag urat ezennel van 
szerencsém tisztelettel meghívni. Turócz- 
szentmárton, 1906. évi január hó 4-én. 
Köcsiin Lajos főispán."

Minden meghívóhoz belépőjegy van mellé
kelve, melynek előmutatása nélkül a köz- 
gyülési terembe belépni nem lehet.

A belépőjegy a következőkép szól: 
„Belépőjegy N. N. törvényhatósági bizottsági 
tag ur részére, Turóczvármegye székházának 
közgyűlési termében folyó évi január hó
13-án délelőtt 10 órakor tartandó rendkívüli 
vármegyei közgyűlésre. Turóczszentmárton,
1906. évi január hó 4-én.“

Az installáló közgyűlés napja a folyó 
hó 13-ára, szombatra tűzetett ki.

Még ugyancsak az nap délutánján újból 
felkereste a vármegye alispánját, kivel ismét 
hosszasan tárgyalt.

A tárgyalások befejezte után, a f. hó 
5-én délután a gyorsvonattal Budapestre 
utazott.

A hangulat.
Révay Gyula báró, turóczvármegyei nagy- 

birtokos, a szuesányi kerület volt országgyű
lési képviselője, a következő táviratot intézte 
a vármegye alispánjához:

— A lapokban olvastam az uj főispán 
kinevezését. Reményiem, Turóczvármegye 
megállja helyét és nem installálja az uj fő
ispánt. Mint régi szabadelvű-párti, köve
tem pártvezéremet s vele együtt ellenzéke 
vagyok a jelenlegi kormánynak. Üdvözöl 
barátod Réváy Gyula.

A város és a környék hangulata egyéb
ként csendes s maguk a vezéregyéniségek 
is azt reményük, hogy az uj főispánnal szem
ben senki brutalitásra nem vetemedik s bíz
nak különösen az intelligencziában, hogy a 
legválságosabb pillanatban sem fogja elve
szíteni nyugodtságát és higgadtságát.

A nemzetiségiek is egészen nyugodtan 
Ítélik meg a helyzetet s amint halljuk, az 
installáczión követendő eljárást vasárnap 
fogják végleg megállapítani.

Denevérek.
A nemzetiségi képviselők tudvalevőleg nem 

szavaztak a deczember 19-iki ülésen, ami 
arra a téves hiedelomro adott okot, mintha 
a románság, szerbség és tótság parlamenti 
képviselete helyoselné a Háznak elnapolását. 
A nemzetiségi klub állítólag várta és elvárta, 
hogy a koaliczió az országgyűlés elnapolása 
(dión való tiltakozás kérdésében csatlakozásra, 
hivja fel őket is az eljárás egyöntetűsége és 
a teljes hatás érdekében. Ez azonban nem 
történt meg. Erre a nemzetiségi képviselők 
elhatározták, hogy egy határozati javaslatot 
fogalmaznak meg, amelyben éppen a mindunta
lan történő királyi elnapolásokkal szemben, 
a népszuverénitásnak hathatósabbá tétele ér
dekéből a képviselőházban megsürgetik a  
választói jog általánosítását. Ezt a határozati 
javaslatot ilyen értolemben meg is szerkesz
tették és be is akartak nyújtani a Házban. 
Itt azonban a képviselőház ülése előtt meg
változtatták szándékukat, elállottak határozati
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javaslatuk benyújtásától, axért, mert nem 
akarták útját állani a Hás egyhangú tiltako
zási határozatának és amikor aztán az Apponyi- 
féle határozati javaslaton való szavazásra 
került a sor, a nemzetiségek kivonultak a 
teremből. — így olvassuk ezt az egyik koali- 
cziós lapban s igazán nem tudjuk eléggé bá
mulni ezt a hallatlan naivs/got, amellyel a 
^nemzeti küzdőimet" propagáló lap a nem
zetiségi képviselők maguktartását igazolni, 
szépitei : igyekszik. Persze, persze, harczban, 
háborúban nem igen szoktuk nézni, hogy ki 
fia az, aki pártunkat lOgja, velünk szövetségbe 
áll s igy érthető, hogy a koaliczió még a 
nemzetiségeket is szívesen látja a maga tá
borában, holottan, ha igazán nemzeti eszmé
kért küzd, a nemzetiségekkel minden közös
séget meg kell tagadnia. Vagy hát hogyan 
képzelhető az, hogy a nemzetiségi képviselők, 
akik a legvehemensebben ellenzik a koaliczió 
által követelt kommandót, ugyanennek a 
koalicziónak fegyvertársai lehessenek a ma
gyar kommandóért folytatott alkotmányos 
küzdelemben ? Azok a nemzetiségi képviselők, 
akik a magyarság minden nemzeti óhaját, 
törekvését és jogos igényét nemcsak kicsiny
ük és gúnyolják, hanem, ha szerit ejthetik, 
azoknak megvalósulását és kielégítését gá
tolják és meghiúsítják ? Azok a nemzetiségi 
képviselők, akik megesketik az oláhokat, 
hogy magyar emberre többé ne szavazzanak ; 
akik a tót halina uralmát hirdetik és propa
gálják ? — Hát ezeknek a nemzetiségi kép
viselőknek deczember 3 9-iki szereplése egé
szen más szempontból itélondő meg. Ők min
den eshetőségreposszibilisek akartak maradni, 
mint az a mesebeli denevér, amely a négy
lábú állatok és a madarak közt dühöngött 
háborúban, a szerint, amint az egyik, vagy 
a  másik győzött, hol négylábú állatnak, hol 
pedig madárnak mondta magát s a saját irhája 
"veszélyeztetése nélkül mindig a győztes párt
hoz tartozott. Ilyen a nemzetiségi képviselők 
Szerepe is. Nem szép szerep, de hasznos. 
De csak addig, ameddig.

Magyar nemzeti közművelődés.
ii.

A közművelődési egyesületeknek lapunk 
múlt számában közölt tömörülési propagandá
jához visszatérve, a tömörülésre késztető erős 
ok gyanánt rá kell mutatnunk a Balogh B. 
brozsurája nyomán a külföld támogatása mol- 
lett hazánk területén mind gyakrabban elő
forduló nemzetiségi ünnepélyeibe is, melyek 
nemcsak az egyetértés megbontására, szen
vedélyes izgalmak szitására és a magyaroso
dás elfojtására törekszenek, do olyan helye
ken, hol a magyar elem kisebbségben van, 
■valóságos gunykaczajjal fogadják a magyar 
nemzeti szellem apostolait.

A reformálva tömörült közművelődési egye
sületeknek, melyok a költségek megosztásá
val jóval kevesebb terhet rónának a társada
lomra, az egyosüloti akczió erősítésén kivül 
másik hazafias kötelessége volna, hogy az 
egész magyar társadalmat hazafias irányba 
terelje, vagyis kifejezetten arra törekedjék, 
hogy a magyar állam területén úgy az iro
dalom, mint a müvészot, ipar- és kereskedő 

lem határozott nemzeti jelleggel bírjon és igy- 
nz egész magyar társadalomban érvényesüljön 
az  a nélkülözhetetlen faji jelleg, moly min*

den nemzetnek talizmánját, fennmaradásának
biztosítékát képezi.

Mi, magyarok ugyanis faji jellegünkkel 
egyedül állunk Európa népei között s csak 
addig van létjogosultságunk a kulturnerazetek 
sorában, inig a faji jeliegot mogőrizzük s 
lépést tartva a nyugati nemzetek fej'ödésével, 
kultúránkat a magyarosság jegyében a többi 
fejlett, kultúrákkal egyenlő színvonalra emeljük.

A jelenlegi közművelődési egyesületeknek 
épen az a hibájuk, hogy figyelmen kivül 
hagyják, hogy az ismeretek terjesztését, a 
művelődés eszközeit nem hatja át a nemzeti 
sovinizmus, mely nélkül pedig okszerüon 
lazulnia kell ama szent kapocsnak, mely a 
kulturegyosUlotok tényezőit közös hazafias 
czéljuk érdekében összefűzi és összmunkás- 
ságl an tartja.

Nézzünk csak szét közvetlen környező- 
lünkben; figyeljük meg nyelvünket, látni fog
juk, hogy azt csaknem kivotkőzteti nemzeti 
köntöséből az idegenszerü szavak, kifejezések 
és fájszólások szertelen használata.

Építészetünk nemzeti vonásait egyes el
hanyagolt régi cpületeii.kon kell keresnünk; 
monumentális épületeink idegen mintáraépitvék, 
idegen díszítésekkel kérkednek.

Ha figyelmünket csupán családi tűzhelyein
ken konczentráljuk, szégyenpir futja bo arezun- 
kat, mert kezdve az idegen stilti bútoroktól 
az öltözködésig, úgyszólván mindenben ide
gen ízlés, idegen szokások rabjai vagyunk.

A sovinizmustól áthatott igaz hazafi meg- 
illotődéssel áll meg ez elszomorító tények 
mellett s önkéntelenül is gondolkodóba esik 
a fölött, hogy mi az oka annak, hogy hazánk
ban a nemzeti jelleg oly nehezen tud érvé
nyesülni s oly kevéssé tudja inpregnálni nem
zeti életünket ?

Nincs talán művészetünknek határozottan 
kidomborodó faji karaktere ?

Avagy nincs talán eléggé kifejlett művészi 
Ízlésünk, mely ipari czikkeinknek közkedvelt
séget, illetőleg kelendőséget teremtsen.

Hála a magyarok Istenének, mindkét kér
désre megnyugtató választadhatunk önmagunk
nak. Kevés nemzet, bir annyi eredeti jó Ízlés
sel és teremtő képességgel, mint a magyar, 
faji jellegét pedig fennen hirdeti ezeréves 
fennállása.

A közönyös magyar társadalmat kell hi
báztatnunk, hogy a magyar nemzetre háramló 
következmények mérlegelése nélkül odadobja 
magát mintegy az idegenből beözönlő szoká
soknak, ízlésnek és az idegen divatnak.

A közművelődési egyesületek szövetségé
nek elsőrendű kötelessége volna, hogy a 
magyar ipari, művészetet mintegy kiemelje 
az ismeretlenség homályából s nemzeti mű
termékeink széleskörű ismertetésével s külö
nösen a hazai ipar támogatásával útját állja 
a beözönlő idegen divatnak az által, hogy 
saját produktumainkat ismertetve, megkedvel- 
tesse elsősorban saját nemzetünkkel ós-ugyan- 
csak — divattá tegye.

Kiváló szerepet kell juttatnunk társadalmi 
életünkben a nemzeti ünnepeknek is s e 
részben az iskolának jut az a magasztos 
feladat, hogy a fiatal nemzedéket az ősök 
liszt elésére tanítsa és nevelje. Egy térben 
kissé távoli, do időben és történeti szereplés
ben igen közeli nomzetre, a japánokra uta
lunk, akik „pogány* létükre oly igazán fé
nyes nemzeti orényokko! tündökölnek, amely 
erények között a császár és az Ősök tisztelete

legelső, melyen áll 8 ha ez a külömben igény
telen, nőin is valami túlságosan gazdag, de 
az ön megtagadásban páratlan nép az orosz 
óriással oly dicsőségesen meg tudott mérkőzni, 
úgy ezt különösen az ősök és hősök tisztele
tében koll keresnünk, minthogy minden japán 
harezosnak igyokezete odairányul, hogy az 
ősökhöz és hősökhöz méltó legyen. Innen 
ered a japánok köztudomású halálmegvetése is,

Do hogy a nemzet őseit és hőseit tisztel
hessük, ahhoz első sorban szükséges, hogy 
ismerjük őket. Erre podig a nemzet törté
nelme tanít meg bennünket, amelyből, vala
mint a nemzeti ünnepekből is lelkesedést 
meríthetünk.

Sajnos — mondja Balogh — ez irányban 
semmit vagy vajmi keveset teszünk. Meg
ünnepeljük 1848. márczius 15-ének emléke
zetét. és ezzel kimerül minden irányú tevé
kenységünk, hogy közönségünket visszavezes
sük a nagy ősök emlékeihez s az Ö nagy 
példáikból oktassuk liazafiságra. Évek és évek 
múlnak el, mig a magyar társadalom a tör
ténelem egy-egy nagy alakja emlékének meg
ünneplése végett országosan megmozdul. íme ! 
Most Bocskay István fölkelésének 300 ik 
évfordulóját éljük át! Hol vannak a magyar 
közművelődési egyesületek, hogy ennek a 
nagy magyar politikusnak emlékezetét, fölujit- 
sák közönségük szivében? Émíi-évro kínál
kozik egy ilyen alkalom, amikor az egyesü
letek közönségüket összegyűjtve, a történe
lem nagy napjaiból oktathatják liazafiságra. 
Mogünneplik-o a közművelődési egyesületek 
a honfoglalás emlékezetét ? Aldoznak-e nagy 
nomzoli dinasztiánk, az Árpádok emlékeze
tének ?! . . .

Így az évről-évre rendezett ugynevezott 
nemzeti ünnepélyek tartásával, eltekintve 
attól, hogy közönségünk megtanulná a ma
gyar politikai, hadi és művelődéstörténetet, 
melyet az iskolában csak nagyon hézagosán 
volt alkalma elsajátítani és az életben ezt is 
elfelejtette, a közmüvolődési egyesületek al
kalmat adnának mindnyájunknak, hogy éven- 
kint cgyszor-kétszor a fölött elmélkedjünk, 
hogy gondolkodásunkban, hazafias áldozat
készségünkben, lelkesedésünkben nagyon el
távolodtunk őseinktől s valóban az összes s 
a szavakban s nem tettekben nyilvánuló haza- 
íiság napjait éljük.

Tele van hazánk u. n. történelmi helyek
kel, — .folytatja Balogh — amelyek közül 
bizony nagyon kevés van emléktáblával s 
oszloppal megjelölve s mi járjuk, tapossuk 
az ősök nagy emlékeitől megszentelt földet, 
anélkül, hogy arra járván, ha csa k egy pilla
natra is, nemzetünk oimult nagyságára gon
dolnánk.

JtiHfn cs dicséretes kivélolkép a kdrnitícz- 
liányai magyar egyesülőt évröl-évre állítja az 
emlékoszlopokat, emléktáblákat, molyokkol 
1848-iki szabadságharc?.útiknak ott lefolyt 
eseményeit ürükili meg, Ennek podig ha/.alias 
érzés ápolása szempontjából óriási gyakorlati 
jelentőségű van, mórt ezen oszlopok állandóan 
figyelmeztetnek, állandóan cbrentarlják az 
emlékezést és az emlékezésben egyesilik a 
lakosságul. Erre nagy szllkség van, hiszen 
az egész magyarságnak együtt kell lennie 
és pedig sóba inkább, mint inai I.o kell dűl
niük a politikai pártkoreteknok, hogy onttok 
a hazának minden polgára a nemzeti gondo
latban és érzéshon ogyeslllhosson. Hassa át 
az ország minden polgárának lelkét az a tudat,
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íhogy Magyarország jövője, léto, fönnállása 
csak a minden izében magyar kultúra által 
biztosítható! A különféle politikai és vallás- 
felekezeti köreteknek legyen egy közös talál
kozási pontjuk: a magyarság kultusza! Izzó, 
lángoló fajszeretet irányítsa minden polgár
társunk tevékenységét. Hirdessük az oltár 
mellől és a tribünökről egyaránt a magyar
ságot! A népet, melyet lelketlen népámitók 
immár rendszeresen tévesztenek meg, vezes
sük vissza a magyar hazának egyedül bol
dogító szeret ötéhez!

Ezt tegyék a magyar közművelődési egye
sületek. Es ha megteszik, ha az egész ma
gyar társadalmat ogyesitik a magyarság kul
túrájában, akkor működésűk nyomát a Kárpá
toktól le az Adriáig soha nem remélt üde 
tenyészet fogja megjelölni. A hazafias érzés, 
a lángoló nemzeti lelkesedés, a „magyar" 
öntudat illatos virágai fogják botöltoni a gaz
dagok palotáit és szegények kunyhóit egy
aránt. Akkor a mitől a honfi lélek négy év
század óta állandóan remeg, a miért a nem
zőt annyiszor és annyi vérét volt kénytelen 
ontani, fennállásáéi küzdenie löbbénem kell: 
minden kísérlet, moly nemzetünket létében 
akarná megtámadni, kártevés nélkül fog 
vissza patt a ni az erősön, izmosán kifejlődött 
magyar kultúráról. Hiszen nem szenvedhet 
kétséget, hogy a kísérletek, melyek ellen 
nemzetünknek a Bocskay, Thököly, Rákóczi 
és a 48/49 iki fölkelésekkel, szabadságba!*- 
czokkal kellett védekeznie, sohasem történ
hettek volna meg, ha az országot egy saját 
külön kultúrájában erős nemzet lakja. A 
nemzeti kultúra alapja pedig az erőteljes, 
megalkuvást nőm ismerő nemzeti érzés.

Ezt. ápolni, fejleszteni, ébrentartani — 
szóval, az érzésben a magyar társadalmat 
egyesíteni — nézetem szerint a közművelő
dési egyesületek logfontosabb és legsürgősebb 
feladata volna.

Föispánvííltozás Trencsénben.
Trencsénvármogye érdemekben gazdag fő

ispánja, Osztroluczky Géza, állásától felmentet
vén, helyébe Baross Gyula neveztetett ki. A 
távozó főispán bucsuzója és az uj eskületétele 
a múlt héten ment végbe a Trencsénbon 
megtartott vármegyei közgyűlésen, amelyen 
dl*. Schwei'tner Antal alispán elnökölt. Első 
sorban felolvastatott a belügyminiszter leirata, 
melyben értesíti a vármegye közönségét, hogy 
Ö Felsége Osztroluczky Gézát, Troncsénvár- 
megye főispánját ezen állásától saját kérel
mére felmentette, utána olvastatott a távozó 
főispánnak búcsúlevele, melyben köszönetéi 
mond a közönségnek a bizalomért és támo
gatásért, amelyben hat évi főispánsága alatt 
részesít ette és kifejti lemondásának okát, 
mely abból áll, hogy a kormány a törvény
telenség és az erőszak útjára lépett, hazánk 
alkotmányát veszélyeztoti, igy tehát ezen 
kormány politikai megbízottja nem maradhat 
és mint a szabadelvű párt tagja, az alkotmány
védő ellenzékhez csatlakozik. Osztroluczky 
Gézának hazafias működését és a vármegye 
körül szerzett olévülhetotlon nagy érdemeit 
Haydin Imre bizottsági tag romok és volős 
szónoklatban méltatta. Távozása két ollon- 
kező érzelmet kelt, a bánatnak és az öröm
nek, a veszteségnek és a nyoroségnek 
érzelmét. Fájlalni kell távozását s főérdemeit

jegyzőkönyvileg megörökíti, hazafias és küx- 
hnsznu működéséért hálás köszönetét kifejezi 
8 a jegyzőkönyv erre vonatkozó kivonatát 
neki átirat kíséretében kézbesitteti. Dr. Lángé 
Kálmán indítványára Haydin Imre szép 
beszéde a jegyzőkönyvbe iktaf.ta.tni határoz- 
tatott. A közgyűlés ezután a napirend máso
dik pontját vette tárgyalás alá, még podig 
felolvastatott a belügyminiszter leirata, mely
ben tudatja, hogy ó  Felsége a király Barom 
Gyula ítélőtáblái bírót Trencsónvánnogye 
főispánjává kinevezte. Az állandó választmány 
javaslata a tárgysorozat eme pontjára u követ
kező volt: „A vármegye közönsége teljes 
ogészebon fönntartja azon határozatát, moly- 
lyel a Fejérváry-kormány iránt bizalmatlan
ságot nyilvánított, annál is inkább, mert 
bizalmatlanságát erős mértékben növeli a kép- 
viselöház dccíember 19-ki törvényellenes el
napolása, mellyel a kormány tökéletesen le
téri az alkotmány útjáról. Ebből kifolyólag 
a kormány ellen jegyzésével kinevezett fő
ispán, Baross Gj7ula, ollon is bizalmatlanság
gal viseltetik és mélyen fájlalja, hogy mint 
a vármegye fia, a vármegyo alkotmányos 
hagyományaival merően ellenkező kormány
zatban szerepet vállalt." Haydin Imre az 
alkotmány védelmében a hazafiak egyöntetű 
és egyértelmű eljárásának szükségességét 
hangoztatta, elfogadásra ajánlotta ezen indít
ványt, mely az előző napon megtartott igen 
látogatott értokezlcten ugyancsak osztatlan 
helyesléssel találkozott. Miután Teszelszkv 
Józsof dr. az egyesült ellenzék nevében ki
jelentette még, hogy a deczoinber 19—iki 
országgyűlési elnapolás előtti elnapolások is 
törvényellenesek voltak és az állandó választ
mány javaslatához való csatlakozását bejelen
tette, a közgyűlés a javaslatot elfogadta és 
határozattá emelte. Dr. Waldapfel Leó bizott
sági tag a határozat kimondása előtt zajos 
ellonzés közben kérte a közgyűlést, hogy az 
állandó választmány javaslatából az utolsó 
részt, mellyel a közönség sajnálatát fejezi 
ki, hogy a vármegyének egy szülöttje ilyen 
politikai szerepre vállalkozott, hagyja ki; a 
közönség azonban felszólalását egészben még 
meghallgatni sem kívánván, indítványát 
mellőzi. Most a főispán eskületétolére került 
i sor.

Az alispán kijelentette, hogy miután a 
kinevezett főispán iránt kifejezett ogyhangu 
bizalmatlanság meggyőződésével teljesen meg
egyezik, az oskülerételnél elnökölni nem 
kíván és ezen czélból az elnöklést az eskü- 
létei időjére Barén.yi Forencz főjegyzőnek 
átadja és távozik ;i közgyűlési lőrémből. A 
közönség, erre körlllbollll liarmiucz bizottsági 
tag kivételével, kik részbon állami tisztviselők, 
részbon lmlndópárti cinborok és részben 
Baross Gyula szomélyos barátai, tllnlolőleg 
és nagy lárma közt ugyancsak elhagyja a 
közgyűlési termőt, és az alispán hivatalos 
Helyiségében gytll össze. Baross Gyula fő
ispán azután bovonult a közgyűlési terembe 
s a mellékhelyiségekből behangzó nagy zaj 
közt körlllbellll 50 ember jelenlétében, kik
nek sorában állítólag csak 25—-10 bizottsági 
tag volt, lototto az esküt s nyomban elhagyta 
a törnie;. A közönség, élén az alispánnal, 
visszament a közgyűlési toromba, mire foly
tattatok a többi napirendre tUzütt Ügyök 
tárgyalása.
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Hnrozolkodás. Ifj. Justh György, aki 
föispáni állásától a múlt héten ineotetolt föl a 
vármegyeházán levő hivatalos helyiségeiből 
a napokban már kihurczolkodott és a vár
megye tulajdonát képező helyiséget most az 
alispán használja. {A hurczolkodásnak sok 
nézője akadr. A bútorzat azon részét, mely 
a volt főispán tulajdonát képezte, Noczpálra 
szállították.

Vármegyei közgyűlés. Bcniczky Kálmán, 
Turóczvármegyo alispánja a következő meg
hívót küldötte a megyebizottság tagjaihoz: 
A vármegye közönségének határozata folytán 
van szerencsém Uraságodat az 1*9 36. évi 
január hó 8-án délelőtt 10 órakor Turócz- 
szentmártonban, a vármegyeháza nagytermé
ben megtartandó rendkívüli vármegyei köz
gyűlésre tisztelőitől meghívni. A közgyűlés 
tárgya: Megállapodás a küszöbön álló íő- 
ispáni beiktatás körül követendő eljárás 
ügyében. Turóczszentmárton, 1905. évi 
deczember hó 30-án. Beniczky Kálmán 
alispán.

Lemondott elnöknő. Mint sajnálattal érte
sülünk, Justh Ferenczné szül. Batthyány Mária 
grófnő, a turóczvármegyei Jótékony Nőegye- 
sülot olnöke, ezen tisztjéről, melyet annyi 
szeretettel és sikerrel évekig töltött be, le
mondott. Lemondását Reviczky Istvánná al- 
olnöknőhöz adta he, aki azt a legközelebb 
összehívandó közgyűlés elé terjeszti.

Hegyomlás. A Türesek fölött levő mere
dek vasúti kanyarodéban szerdán délelőtt 
10 óra felé nagy földomlás történt. A begy
től elvált földtömeg a kanyarodó fölött folyó 
patak modrét is érintette, minek következé
ben annak vize elárasztotta a vasúti pálya- 
testet. A szerencséilenséget egy pásztorfm 
vette észre, akiben volt annyi inlolligenczia, 
és lélekjelenlét, hogy erről futva értcsitetio 
a legközelebbi vasúti őrt, a kinek igy sike
rült egy kiszámit hatatlanul nagy vasúti sze
rencsétlenséget megakadályozni. Pár perez 
múlva már odaérkezett a Ruttka felé haladó 
személyvonat, melyet azonban idejében meg
állították. A Ruttkáról küldött segélyvonat 
szállította az utasokat tovább, mely két órai 
késedelemmel érkezett oda. A közlekedés 
még csütörtökön is csak átszállással volt esz
közölhető. A teherforgalom pedig több mint 
24 órán ár szünetelt.

Szanatórlnmesíély és mulatság. A 
József kir. Horczeg Szanatórium Egyesület 
javára f. évi február hó 1-jéro estély cs fáncz- 
mulatság rendezésére az előmunkálatok meg
indultak. A közreműködők már ki vannak 
szemelve, akik mind készséggel vállalkoztak 
a nemes és humánus ügyre való tekintettel. 
Az estélyen közreműködik a Kafenda Frigyes 
elnöklete alatt álló rultkai dalárda Paulinyi 
Gábor vezetésével, lesz továbbá alkalmi fel
olvasás, szavalat, dialóg melodráma, zongora, 
hegedű és ének, piccok. tárogató zongora kí
sérettel stb. A közreműködők a vármegye 
különböző helyeiről vannak felkérve és igy 
arra számíthatni, hogy az estély minden te
kintetben jól fog sikerülni. Tokintetlol a helyi
ségekre és egyéb mellék körülményekre, az 
estély megtartására legalkalmasabbnak ígér
kezik Ruttka, a hová a vasúti összeköt tel és 
is oly kedvező, hogy oda a vármcirvo min
den részéből a kellő időben eljuthatni. A 
mint a programúi véglegesen meg lesz álla-
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pitva, a turóczszentmártoni, a ruUkai és znió- 
▼áraljai liUl^ybizottsáarok Össze fognak hivatni 
az estély sikerének biztosítását ezé Izé tanács
kozásra.

Elkobzott kalendárium. Már évek óta 
hangoztatjuk, hogy a tót kalendáriumok 
legtöbbjében olyan közlemények látnak nap
világot, amolvok egy cseppet sem alkalmasai; 
arra, hogy a magyarság érdekeit szolgálják, 
de igen is arra valók és azzal a czélzatlal 
iratnak, hogy a magyar állameszme meg
szilárdulását, a különféle nudvü lakosság 
közölt a békés együttélést loheiotlenné tegyék. 
A tót irodalom ezen termékei azonban eddig 
nem részesültek kellő figyelemben és ennok 
tulajdonítható, hogy azokat szabadón terjeszt
hették. Most azonban, mint megelégedéssel 
értesülünk, a rózsahegyi kir. ügyészség el* 
koboztatta. a Liptószentmiklóson kiadott tót 
naptárt, mert az a magyarság edeni izgatásra 
bujtogatott. A nyomdában, ahol a naptár 
készült, több ezer példányt koboztak el.

A ruttkai kaszinó közgyűlése. A ruttkai 
kaszinó, melynek a vasúti állomás épületében 
a ni. kir. államvasutak díszes helyiséget 
biztosított és mely magában foglalja az állam- 
rasuti és kassa-oderbergi vasúti hivatalnoko
kat, do a városka intelligencziáját is, a múlt 
héten tartotta meg évi rendes közgyűlését. 
A titkár által előadott évi jelentés tudomásul 
vétele után megejtették a tisztviselők válasz
tását. Legnagyobbrészt a régi tisztviselők 
maradtak meg. Elnök lett Sanger Ferencz, 
alelnük Brunner Vilmos. A kaszinó, melyben 
gazdag könyvtár is van jól megfelel fel
adatának. Kívánatosnak tartjuk azonban, 
hogy a tagok szórakoztatására és tömörítésére 
a téli idényben szórakoztató estékről gondos
kodjanak, ami Ruttkán, ahol annyi intelligens 
ember, több művészi képzettségű zeneértő 
van, nem is járna oly nagy fáradsággal.

A tél teljes erejével beköszöntött. Sze
rencsére kevés hó is födi az őszi vetéseket, 
amelyeket, a száraz hideg különben már 
megviselt. Az erdei faszállitások is megkez
dődtek s valószínű, hogy a ttizifahiány, 
mely sok zavart okozott, pár nap múlva meg
szűnik.

Szlnlelőadások Ruttkán. Sziívcster estéjén 
a ruttkai fiatalság Veszély Imre vezetésével 
ismét igen sikerült estét rendezett, amelynek 
kimagasló pontja volt a szinielőadás, mely 
minden tekintetben szépen sikerült. Színre 
került Gerő Károly egyik jól sikerült nép
színműve, „Thuri Borosa", melyet a műked
velők mesterüknek dicséretére meglepő ügyes
séggel adtak elő. A szereplőket nem említjük 
föl egyenkint, mórt mindenki nagy jó akarat
tal játszotta el kisebb-nagyobb szerepét. De 
örömünknek adunk kifejezést a fölött, hogy 
a  ruttkai közönség, mely ma már nemcsak 
érzésben, do túlnyomóan nyelvében is magyar, 
oly lelkesen karolja föl és látogatja a magyar 
színi előadásokat. Hathatós előmozdítója ez 
a magyar szellem fejlesztésének és nagy 
hálával tartozunk azoknak, akik fáradságot 
nem kiméivé ezen előadásokat rendezik és 
lehetővé teszik. — Ugyancsak Szilveszter 
estéjén a ruttkai iparos ifjak rendeztek 
változatos és rendkívül gazdag tartalmú 
estélyt, melynek keretében a legnagyobb 
szenzácziót Heyermnnns H. híres drámája, 
„A 80-as szám“ képezte. A szereplők minden 
igyekezető odairányult, hogy a darabnak 
tökéletes sikert biztosítsanak, ami sikerült is

úgy hogy február első napjaiban — általános 
közkívánatra — az egész estélyt megismétlik 
némely változtatással.

Kamarazene Zsolnán. A zenei műveltség 
mind tágasabb körben hódit. Aliiig pár év
tized előtt egy-egy vidéki jobb zenész ritka
ságszámba ment, most már minden városban 
találunk művészi képzettségi egyéneket. Ezt 
bizonyítja Zsolna is, ahol ma este taríják az 
első kamarazene estélyt a következő műsor
ral: 1. Haydn: 70. sz. vonósnégyes (d-moll) 
Allegro, Andante e piu tosto allegrettv, 
Menuetto, Finálé (vivace assai). 2. Mozart: 
14. sz. vonós négyes (es-dur) Allegro ma 
non troppo, Andante con moto, Menuetto. 
vivace. A közreműködő művészek: dr.
Zámborszky László, Kastncr Ede. Bicsovszky 
Károly, Weisz Gusztáv. A tél folyamán még 
bárom o síéiyt rendeznek — jótckon.vczólra.

A király a választási reformról, A 
prágai „Nárotlné Liszt) “ értesülése szerin! 
Gniewosz lengyel képviselőt a király ki
hallgatáson fogadta s a király azt kérdezte 

a lengyel képviselőtől, hogy mi a véleménye 
az általános, közvetlen és egyenlő választói 
jogról. Gniewosz pedig igy válaszolt: „Barátja 
vagyok az általános, közvetlen és egyenlő 
választói jognak 1“ Miután a lengyel kiüli 
nem osztja Gniewosz véleményét, az uralkodó 
ríj kérdést intézeti hozzá : „Meggyőződéséitől 
mondta?" Gniewosz: „Nem mondhatnám, 
hogy meggyőződésemből volnék barátja az 
általános választói jognak, de úgy vélem, 
hogy e reform elkerülhetetlen 1“ A „Národné 
Listy" szorint az uralkodó erre ezt jegyezte 
meg: „Igazsága van, én is úgy vélekedem, 
hogy az általános választói jogot okvetlenül 
bo kell hozni!"' r‘

Korcsolyapályák. A téli sportnak ezen 
legkedvesebbikét, ezt az egészséges és 
lestedző mozgást, sajnos, mi nem gyakorol
hatjuk. A turóczszentmártoni fiatalság föladata 
lenne ezt az ügyet kezébo venni és korcsolya
pályát létesifeni. Evekkel ezelőtt sikerült ez! 
létesíteni. Semmi akadálya annak, hogy mos! 
is létesüljön. Ruttkán a vasúti főműhely 
kertjében, Znióváralján pedig az állami 
tanítóképző intézet parkjában vannak sűrűén 
látogatott korcsolyapályák.

A felsöturcseklek szomorúsága. Az a 
nagy tűzvész, mely Pclsőiurcsek községét a 
múlt év augusztás 5 én teljesen tönkre tette, 
még mindannyijuali élénk emlékezetében van. 
A lakosság teljésen hajléktalan maradt és 
nagy szegénysége miatt eddig is csak 16 ház 
épült fül a leégett 63-ból. A tűz keletkezését 
a község mellett elhaladó vonat mozdony 
szikráinak tulajdonították és ezen az alapon 
a m. kir. államvasutak igazgatóságához for
dultak kártalanításért. A vizsgálat megindult, 
de annak végeredménye nagyon szomorú a 
szegény lakosságra. A kereskedelmi miniszter 
ugyanis kimondotta, hogy a megejtett vizsgálat 
alapján a felsőturcsekiek az államvasutak 
részéről nem tarthatnak igényt kártalanításra, 
mert megállapittatott, hogy a tűz Medved 
Ignáczné házán keletkezőit, amely a pálya 
tengelyétől 52 m. távolságban, tehát a 
törvényes tüztávlaton kivül fokszik; továbbá, 
hogy a tűz a vonat elhaladása után körül
belül 25 perez múlva keletkezett. A kihallgatott 
tanuk is vallomásaikat, amelyeket a szolga- 
biróság előtt tettek, módosították és azt mond
ták, hogy azok rosszul lettek felvéve, meri 
közig, hatóság közegei az ő ncmot beszédüket

f e l v i d é k i  H í r a d ó

nem jól érlelték meg. A keresk. miniszter 
rendeleto szerint a tűz minőén valószínűség 
szerint Medved Ignáczné házén kolotkezott, 
ahol a nyitott tűzhely daczára a padláson 
széna volt elhelyezve. Az is beigazoltatott, 
hogy a tűzesetei közvetlenül megelőzőleg 
Medved Ignáczné háza körül több 7 — 8 éves 
gyermek játszott, akik közül az egyik 
bizonyos Sárvári vonatkísérő lakatostól gyufát 
is kért. Végül azon tapasztalati tényre hivat
kozik a rendelőt, hogy a mozdonyszikrák 
40—50 méter távolságra zsindelyte'őt már 
általában nem gyújthatnak. A szegény nép, 
mely minden reményéi a vasúttól roméit 
kártalanításba helyezte, most leverten, tehetet
lenül áll. Valószinüleg ki fognak vándorolni, 
mert itthon alig kereshetnek annyit, amiből 
napról-napra tengethetik életüket; arra azon
ban, hogy házat építsenek még csak gon
dolni sem lehet.

Kaszinó közgyűlés. A znióváraljai Magyar 
Olvasókör évi rendes közgyűlését f. hó 1-1-én, 
vasárnap d. u. 6 órakor tartja, melyre a kör 
tagjai ez utón is meghivatnak.

Felfüggesztett tót fisyvéd. Kabina 
Ferencz békásmegyeri ügyvédet, a tr.-baám 
választ ókei ület ez idei önképviselőjelöltjét, a 
„Hlas Ludu“ czimü tót nyelvű lapban el
követett oszíálygyűlöletre való izgatás sajtó- 
vetségeért a budapesti eskűdtbiróság két 
ízben is elitélte és pedig egyszer három, 
másodszor pedig egy hónapi államfogházra. 
Ezt az Ítéletet az eskűdtbiróság közölte az 
ügyvédi kamarával. Ezzel egyidejűleg érkezott 
bo a kamarához az ügyészség följelentése, 
amire a kamarai ügyész vádat emelt Kabina 
ellen az ügyvédi perrendtartás 68. §-ának ó}- 
pontjába ütköző fegyelmi vétség miatt. Ezen 
szakasz szerint fegyelmi vétséget követ el 
az az ügyvéd, aki az ügyvédi bizalomra 
magát méltatlanná teszi vagy az Ügyvédi kar 
tekintélyét sértő magaviseletét tanúsít. A 
kamara fegyelmi bírósága a kamarai Ügyész
nek az 1874. évi XXXIV. t.-cz. 68. § ának 
b) pontjára alapított vádja alapján Kabinét 
az ügyvédség gyakorlatától három hónapra 
leendő felfüggesztésre Ítélte. Ezt az Ítéletet 
a Kúria is helybenhagyta. A kiszabott három 
havi felfüggesztés e héten vette kezdetét, 
mert a hivatalos lapban nyilványosan most 
közölték. — Hire jár, hogy azok a trencsén- 
baáni tót polgártársak és ifjutólok, akik 
Mudrony Pált, a lót vajdát telegrammokban 
üdvözölték a minap, diszkötésü feliratot külde
nek Kabina Ferencz nemzetiségi apostolnak 
és mártírnak.

Nápor-odpor. Pietor Ambrus, a „Nár. 
Nov." szerkesztőjének ily czimü brosúrája, 
amelyről sajtóhiba folytán Magyar-odpor 
cziinen tettünk előző számunkban említést, 
nemcsak a belföldi, de a külföldi nemzeti
ségi lapokban is megbeszélés tárgyát képezi. 
Ez ösztönöz bennünket arra, hogy ezzel mi 
is bővebben foglalkozunk, amit egyik leg
közelebbi számunkban meg is kezdünk.

Tanulmányi kirándulás. A znióváraljai 
áll. tanítóképző intézet IV-ed éves ifjúsága 
tanulmányi kirándulást tett a szomszédos 
Szlovén községbe, ahol Matuskovich Lajos 
földbirtokos szeszfőzőjét tekintették meg. A 
házigazda nemcsak személyesen kalauzolta 
az ifjúságot, de valósággal szakelőadást is 
tartott a növendékeknek, mely után igazi 
magyaros vendégszeretettel, pompás és bő
séges uzsonnával is szolgált az ifjaknak.
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Telefon. Liptóstentmiklós és PoprAd között 
ív telefonösszeköttetés az 1906. év folyamin 
ki lösz épitro, miután a kereskodelemllgyi 
in. kir. miniszter őzt az 1906. évi köllség- 
vetésbe fölvette. Azt azonban, hogy a turóczi 
telefon kérdése mikor korul napirendre, nőm 
mondja meg a költségvetés. Már pedig a 
hatalmas iparvállalatok, pénzintézetek, a 
melyek Turéczban az utóbbi időkben kelet
keztek és keletkezőkben vannak, most már 
nélklllözhetlenné teszik a telefon bevezetését. 
Jól tennék az illetékes körök, ha ezt a kér
dést nem engednék a napirendről levétetni. 
Néma gyermeknek az anyja sem érti szavát.

Szilveszter-est KJrmSozbányán. Párat
lan sikerű ostélyt rendezett a körniöczbányai 
„Széchenyi Egyesület." az, ó év utolsó napján. 
Nagyszámú, előkelő közönség szinUllig töl
tötte be a termet a „Szar vas "-szálló bari es 
nyilvánvaló volt, hogy a város egész intelli- 
gencziája melegen érdeklődik úgy az, estély, 
mint annak szereplői iránt. A műsor fény
pontja: Farkas Imre: „Egy lóvéi" czimU 
monológja volt, melyet Wildmann Erzsiké az 
ő szokott bájos természetességével adott elő. 
De a műsor többi számai és az Összes sze
replők nagyban hozzájárultak az est sikeré
hez. így d’Ouvonou Kóláiul és Zsizsmann 
Dezső egy hcgedltlréfát; Autós Margit és 
Ivanovich Győző egy tréfás énekes duettől; 
Schwarz. Mariska és Adamcsik István egy 
énekes bohózatot és Jeszenszky József és 
Kende Géza: „Czérnaszabó és aranyhegyi 
tőkepénzes" czimU énekes duettet adták ölő. 
VégUl Andreánszky Jenő „Katonásan" cziintt 
egy felvonásos vigjátéka került szilire, mely
nek szereplői közli): Tesobler Katóka, Palko- 
vics Mika és Adamcsik István kedves és 
közvetlen játékukkal . különösen, kiváltak.

Sxlnl előadás Kflrmöozbányán. Köruiöcz- 
bányáról Írja levelezőnk, hogy ott a katb. 
legényegyestllet a múlt héten színi előadást 
rendezett. Három darabot adtak elő három 
nyelven, magyarul, németül, tótul. Amint 
Írják, az előadások jól sikerültek és a közön
ség jól mulatott. így is szívesen veszünk 
tudomást a legényogyosUlet működéséről, do 
természetes és ennek már évekkel ezelőtt 
kifejezést is adtunk, jobban örvendenénk, ha

a haladás inár annyira nyilvánulna, hogy a 
inis nyelvű előadások mellőzhetők lennének.

Ab eperjesi Jogakadémián az 1905-1906. 
tanév II. felére a beiratások 1906. január 9-től 
19-ig eszközlendők; az előadások január 
23-án veszik kezdotttket. Utólagos felvétel
nek január 20—22. napjain dékáni , azután 
pedig tanári-kari engedéllyel lehet helye. 
Akik jogi tanulmányaikat csak most fogják 
kezdeni, azok az érettségi bizonyítványt, akik 
pedig az egyetemekről, vagy más jogaka- 
démiákról lépnek át, azok csupán eddigi 
leczkekönyvllkot tartoznak a beiratkozásnál 
felmutatni. A félévi tandíj 50 korona. Ev.tng. 
lelkészek, tanárok és tanítók fiai — tekintet 
nélkül vagyoni viszonyaikra — minden 
további folyamodás nélkül a tandíj felét fizetik. 
A vizsgálatok határideje január 5-től 15-ikéig 
terjed. A jogakadémiai hallgatók általában 
részesülhetnek a Kollégium köbeiében fenn
álló, o tanév elején újonnan épített s kényel
mesen felszerelt tápintézet kedvezményeiben, 
ebéd- és vacsoráért a II-ik félévben — 
január 1.—június végéig — 90 korona ; csak 
ebédért a II. félévben 50 korona fizetendő. 
Az erre érdemesek igényt tarthatnak a 
Kollégium által évenkint kiosztatni szokott 
ösztöndíjakra; valamint a szegénysorsuak tan
díjmentességre, tápintézoli-dij elengedésre s 
a jelentékeny alaptőkével rendezendő „Jogász 
segélyegylet" támogatására számiihatnak. A 
jogakadémiai ifjúsági-, valamint a kollégiumi 
nagy könyvtár a hallgatóság rendelkezésére 
áll. — Mindennemű felvilágositásokkal, levél
beli megkeresésre is, szivesen szolgál a jog
akadémia igazgatósága.

Szerkesztői üzenetek.
L. L. Máskor is szivesen Htom tudósításait. — 

B. M. Ez alkalommal nem telietem, esetleg máskor.
— Felvidéki. Jókivánatait köszönöm. Lapunk iránya 
marad a régi. A magyarság érdekeit védjük, nem
csak a nemzetiségekkel, de mindenkivel szemben. 
Még a koaliczióval szemben is, bár hazafias törek
véseiben velük vagyuuk. De hát többször megesett 
már, hogy félrevezettették magukat — aminek azon
ban mi, kik itt vagyunk és a helyzetet ismerjük, 
föl nem ülhetünk. — G. B. Legközelebb hozzuk.
— J. K. Verseket ritkán hozhatunk, de azért el
tettük és ha be tudja várni — alkalmilag közöljük.
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Turóczszentrnártonban kaphatók.

„ J O D E L L A "
most a mindenhol ismert, orvos és közönség 

által kedvelt LAHUSEN-féle

Jód- és v a s-c su k a m á jo la jn a k
szabadalmilag védett neve. A legjobb és leg
hatásosabb csukamájolaj. Hatásában fölül- 
mulhatlan daganatoknál, angol betegségeknél, 
bőrkiütés, csuz, reuma, torok- és tüdőbeteg
ségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyerme
keknél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágy
csináló hatású. Évi szükséglet folyton emel
kedik. Télen és nyáron vehető, mert mindig 
frissen kapható. Ára 3 korona 50 fillér. Egye
düli gyáros: LAHUSEN gyógyszerész 
Brémában. Mivel utánzatok vannak, csak 
„Jodella" név alatt veendő, mely minden 
dobozon kívül foglaltatik. — Kapható vidéken 
Gazdik János gyógyszertárában Körmöcz- 
bányán és Toperczer Sándor gyógyszer- 

tárában Turóczszentrnártonban.

A Lürimat Capsici eotap,
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Gazdik János gyógyszertárában Hörmöczbányán.
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valódi Battle Áxe rum, orosz és kinai tea,
angol- (5 franczia 
© w  bel- $s {(alföldi \\m i

F r a n c z ia  é s  m a g y a r  p e z s g ő k !
Vino d’Asts s p a a a i i t t j i t a r t t U ,  

JW oanett, C2ü&a Pnrezicr Csfyyal Cognat
SCHWARCZ KÁLMÁN
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'  SPITZER MÓR

férfi-szabó
TúróczSz'QtfQártoo-

Van szerencsém a n. é. közönség 
tudomására hozni, hogy londoni be
vásárlási utániról hazaérkeztem.

Londonban alkalmam volt a leg
újabb divatokat tanulmányozni s

I m i  H Ű É I
dús választékban vásárolni.

Midőn a t. közönséget szöveteim 
megtekintésére meghívom, vagyok

teljes tisztelettel

S p i t z e r  M ó r ,  férfi-szabó 
T íiró czS zeb trc já rto ij-

P •cr»_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

m otorgyár
(ezelőtt Hille) fióktelepe:

6 E L L É R T  i Ő N Á C Z  T Á R S R
Telefon 12—91.

Benzinmotorok, légszeszmotórok, nyersolajmotórok, 
szesz- (spiritusz) motorok, aczetylenmotórok. Benzin- 

lokomobilok cséplésre.

363. sz.
1905. véghr. Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. g-a értelmé
ben ezennel közhírré teszi, hogy a znióviiraljai kir. járásbíróságnak 1905. 
évi V. 157/2. számú végzése következtében dr. Aczél Oyula kassai ügyvéd 
által képviseit Brody Pülöp kassai nagykereskedő javára Szojak Feroncz 
József péterii zólyomtnegyei lakos ellen 1400 korona s jár. erejéig 1905. évi 
november hó 8-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1849 korona 40 fillére becsült 192. folyó tétel alatti ingóságok nevezetesen 
rőfösáruk és selyem- és gyapjukendök nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járásbíróság 1905-ik év V. 157, 
számú végzése folytán 1400 korona tőkekövetelés, ennek 1905. évi április 
hó 20-ik napjától járó 0°/o kamatai, Vs% váltódij és eddig összesen 143 korona 
64 fillérben' biróilag már megállapított költségek erejéig a helyszínén 
Mosóczon a községházában leendő eszközlésre 190(1. évi január hó 10-ik 
napjának délelőtt 10 órája és ennek következő napjai határidőül kitü- 
zotik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak 
meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-cz. 
107. és 108. §§-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, 
szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni.

Kelt Znióváralján, 1905. évi deczember hó 19-ik napján.

Szibner, kir. bir. végrehajtó..

2550. sz.
1905. tk. Árverési hirdetményi kivonat.

A turóczszentmártoni kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság köz
hírré teszi, hogy Mykita Jánosné született Czipár Anna és társai önkéntes 
árverési ügyében a beszterczebányai kir. törvényszék területköréhez tartozó 
turóczszentmártoni kir. járásbíróság területén Turóczszentmárton községben 
fekvő: a turóczszentmártoni 485. sz. tlkjvben A. I. 3—4. sorsz. 149. és 150. 
hr. szám alatt felvett s Mykita Jánosné szül. Czipár Anna, kiskorú Mykita 
János és kiskorú Mykita Mária nevére irt 122. ö. i. számú házra, udvarra 
és kertre 3852 korona megállapított kikiáltási árban a jelzálogos hitelezők 
ellenében a végrehajtási árverés s joghatályával biró önkéntes árverést 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanság az 1906. évi január lió 
22. napján délelőtt 10 órakor Turóczszentmárton községben a telekkönyvi 
hivatalban megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság kikiáltási árának 
10%>-át készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turóczszentmártooban, 1905. évi október iió 24-ik napján.

Petrás Mihály, kir. albiró.

Szivógáz (generátoros1'- motórok a legmodernebb és 
legtökéletesebb, beigazoltak a legolcsóbb tizemet 

nyújtó erőgépek.

$1 drezdai tnetéví világszerte elismerten a leg
kitűnőbb gyártmány. Kipró

bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból 
a legszolidabban és a legpontosabban készítve.

f Sok évi használat után sem szorul repara- 
I h J iüí? ;  túrákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése 

egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
t ttA Íá ¥ A f9 üzemben megtekinthetők V * **  «  & * W lKV í  V í} számtalan iparvállalatban 

és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
gyárakban, famegmunkálásnál, faapritásnál, vizemelő 
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák

ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes üzem berendezések malmok, gazdasági üze
mek, körlőni ü-szerke/ett k stb.) szakszerű szállítása. 
Felvilágosítások, költségtervezetek készséggel adatnak.

Hesszsinena jótállás! HedsEZÓ fizetési feltételei)!

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság közhírré 

teszi, hogy Kölcsönös segélyző pénztár Znióváralján végrebajtatónak Koraus 
Ludmilla és társai végrehajtást szenvedők elleni vagyonközösség megszün
tetése és 26 korona 50 fillér tőkekövetelés iránti végrehajtási ügyében a 
beszterczebányai kir. törvényszék (a znióváraljai kir. járásbíróság) területén 
levő Valósa községben fekvő, a valcsai 37. sz. lljkvben I. 1—0. sorsz. alatt 
foglalt és Miko szül. Koraus Anna és társai nevén egészben álló ingatlanok 
az árverést 1078 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte 
és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1900. évi január hó 27-ik 
napján délelőtt 10 órakor Valcsa községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10%-át 
vagyis 107 korona 80 fillér készpénzben, vagy az 188L : LX. t.-cz. 42. §-ában 
jelzett árfolyammal számított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. sz, 
a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Znióváralján, 1905. évi november hó 8-ik napján.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Kiadótulajdum MOSKÓCZI FEItENCZNÉ.
Jnnovják, kir. albiró. 

Magyar Nyomda Turóczszentmárton.
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