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A töt nemzetiségi türelmei;
a történeti igazság Világításában.

maguknak, de még inkább magának
az ügynek nagy károkat okoztak.
S épp ez a körülmény az, amely
minket arra indított, hogy a Pietor
Ambrus brosúrájával tüzetesebben
foglalkozzunk és tartalmát a szigorú
történeti és jogi kritika tárgyává
tegyük. Aziránt kevés ugyan a re
ménységünk, hogy Pietor Ambrust és
az ő politikai és nemzetiségi elv
társait a magunk igazságáról és az
ő hol öntudatlan, hol pedig szándékos
tévedéseikről bizonyítékaink révén
meggyőzzük; mert ha valamely fixa
ideához még a lehető legnagyobb
fokú elfogultság és szenvedély is
járul; ha valamely ügyet úgy kezel
nek, hogy azt szándékosan oly irányba
terelik, amely irány megtévesztő és
czélhoz nem vezet: igy akkor hiába
való az okos szóval, az igazsággal
való kapaczitálás. Mert mi ezeket a
fejtegetéseinket első sorban a magyar
olvasóközönség tájékoztatására Írjuk,
amely közönségben még mindig akad
nak, akik — a múltat nem ismerve —
Mocsáry Lajosnak ismeretes elveit
osztják és azt hiszik, hogy a tótokon
valami iszonyú, valami égbekiáltó
igazságtalanságot követett és követ
el folyton a magyar sovinizmus, a
mely lábbal tiporja a tót embernek,
a tót népfajnak azon természetes
jogait, amikért a magyarság is foly
tatott és folytat most is nehéz küz
delmeket. Igyekezni fogunk kimutatni,
bebizonyítani fejtegetéseink során,
hogy a magyar sovinizmus, amelyről
a tót nemzetiségi sajtó oly sokat
panaszkodik, meg van ugyan, de csak
a magyar napi sajtó egy részében s
itt-ott talán a magyar közművelődési
egyesületekben egy-egy könyvben,
röpiratban i s ; ámde a magyar társa
dalom, a magyar legislativa, a magyar
állami intézmények sovén voltáról
nem panaszkodhatik senki, sőt mi
több, ezeknél, főleg azonban a magyar
társadalmi életben inkább egy bizo
nyos nemtörődömség, egy bizonyos
közömbösség tapasztalható a magyar
nemzeti eszmék iránt, amelyről lapok
ban, gyűléseken, brosúrákban már
sok szó, sok szemrehányás esett,

azonban anélkül, hogy ezt valami
különösebb felbuzdulás követte volna.
És még egy másik czél is lebeg
szemünk előtt, amely egyúttal már
előre is eloszlatja azt a gyanút, meg
dönti azt a vádat, mintha az elfogult
ság, az ellenszenv, a faji türelmet
lenség, a rövidlátó sovinizmus vagy
bármi más, kevésbbé tiszta és tisz
tességes motívum adta volna kezünkbe
a tollat, hogy e fejtegetéseinket meg
írjuk. Az a czél lebeg ugyanis előt
tünk, hátha sikerül a tévedések és
félreértések nagy halmazából legalább
egy szemernyit eltüntetnünk s utat
egyengetnünk a kölcsönös megértés
hez s az ezen alapon való kibékü
léshez a magyar és a tót faj között,
amelyek annyi évszázadon át oly
szépen megfértek egymás mellett,
hogy a teljes egybeolvadás is elkö
vetkezett volna előbb-utóbb, ha ezt
külső okok és körülmények meg nem
akadályozzák. Nem az erősebbnek
joga, nem az erőszak, a kíméletlen
ség, a többség hegemóniája okozta
és eredményezte volna ezt az egybe
olvadást, de okozta s eredményezte
volna a nemzeti, állami és társadalmi
élet természetes folyamata.
Hiszen nem titok, hogy a Felvidék
és az Alföld igen számos magyar
családja tót eredetű s még ma is
rendszerint magyarrá válik a tót
ember, ha közhivatalt vállal, ha mint
kereskedő vagy iparos magyar vidékre
kerül s ott megtelepszik. Az Alföld
legmagyarabb városaiban is akadnak
a lakosság majd minden rétegében
tót családnevekre s Békésmegye nagy
községeinek derék, szorgalmas ma
gyar népe szintén tót eredetű. Viszont
nem csekély azon magyar eredetű
családoknak a száma sem, akik a
Felvidéken lakva, eltótosodtak, részint
a cseh zsebrákuralom kényszere alatt,
részint pedig annak következtében,
hogy magyar anyanyelvűket sem az;
egyház, sem az iskola, sem az iroda
lom nem ápolta. Ahol pedig két nép
fajt egy ezer éves múlt s e múltban
gyökerező ezernyi összekötő rokon
sági és egyéb szálak fűznek össze,
ott a viszonosság, a békétlenség, a

i.
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A Turóczszentmártonban megjelenő
Národnie Noviny czimü tót nemzetiségi
hetilap felelős szerkesztője, Pietor
Ambrus, az 1905. év végén 107 ol
dalra terjedő röpirutot adott ki Nápor
— Odpor (Támadás — védekezés)
ezim alatt, amelyben — jobbára a
Národnie Novinyban megjelent köz
lemények nyomán — a tótok nemzeti
törekvéseit s ami ezekkel összefügg,
ismerteti, krónikaszerüen sorolva fel
azokat a szereket is, amiket a tót
nemzetiségi párthoz tartozó vagy
szító egyének ellen a magyar bíró
ságok indítottak. A röpirat nem mond
semmi újat, amit tót részről már nem
mondtak, magyar részről pedig nem
tagadtak s meg nem czáfoltak volna;
éppen csak a „tót nemzeti harcz“-nak
a tót nemzetiségi perekben hozott
Ítéletekkel való ügyes illusztrálása
újszerű a röpiratban, mert a „tót
nemzeti harcznak “ vázlatos előadása
után, — amely téves és hamis praemissákból indulva ki, szükségszerűen
hamis következtetésekre is kell, hogy
jusson, a történeti igazság rovására,—
ez az illusztrálás tót nemzeti hősök
nek és vértanuknak tünteti föl azokat
az embereket, akiknek legtöbbje nem
is a tót nemzet iránti szeretetböl,
ragaszkodásból és rajongásból, tehát
nemes s igy tényleg megbocsátható
indító okokból, hanem a magyar faj
iránt érzett, beléjük nevelt tévtanok at hirdető könyvekből magukba szítt
gyűlöletből ragadtatták el magukat
törvénybe ütköző cselekedetekre, a
melyekért bűnhődve, minden másra,
csak éppen a tót nemzeti vértanú
czimére nem szereztek jogot, mert
ők nem tettek jó t a tótokkal, sőt
még szándékukban sem volt jót tenni
velük, hanem csak a szenvedélyeiken,
az indulataikon nem tudtak uralkodni
s ezekkel aztán nemcsak hogy nem
használtak a tót ügynek, hanem úgy
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gyűlölet — haliogy mesterségesen
nem szítják — csak múló természetű
lehet; mert ha igaz is, hogy épp
édes testvérek között olykor leg
ádázabb a gyűlölet és a hnrcz, úgy
viszont az is igaz, hogy „m égiscsak
testvér a testvér", aki, ha egyazon
fedél alatt lakik velünk, nem mulaszt
hatja el az oltásban, a védekezésben
való segítségnyújtást, ha a közös
házunk fedele az, ami fejünk fölött
kigyul.
Okkal-móddal pedig még ezt a
kigyulást, ezt a veszedelmet sem kell
bevárnunk, hogy egymást megértsük,
egymással mint testvérek békében
éljünk.
A béke pedig gyarapit. . .
& SlovenskJ Tyzdenník fölhívása. Föl
hívás a tót nép összes barátaihoz. Hova-tovább
valószínűbb, hogy elöbb-utóbb mégis csak
kapunk választói jogot mindazok részére, akik
olvasni s Írni tudnak. Mi tótok az irás és ol
vasás tekintetében nem állunk éppen a leg
rosszabbul. Legelőre halad ott ab bak ugyan a
németek. Utánok mindjárt mi következnénk,
csakhogy a mi Írástudóink átlaga csökken
azért, hogy némely vidékek, mint Trencsénmegyének a fele, azután Szepes-, Sáros- és
Zempléninegye egész vidékei a haladásban
nagyon hátramaradtak. így az Írni s olvasni
tudók sorában csak harmadik helyre, a né
metek és a magyarok mögé kerültünk. Amúgy
is kötelessége minden becsületes embornek,
hogy a maga erejéhez képest emelje a nép
művelődését. Az irás és olvasni tudás mégis
csak alapja a műveltségnek. Már ez okból is,
de most nevezetesen a választói jog okából
kérjük, hogy ügyesebb emberok tanításba
fogják az analfabétákat. Ott, ahol nemzeti
gondolkodású pap, tanító, avagy más intelli
gens ember van, ott világos, kinek illenék
végeznie ezt a nemes feladatot, ^Vhol nincse
nek ilyenek, olt vállalkozzanak e feladatra
müveit kézművesek, füldmivelők, munkások.
Nem részesít hetitek felebarátaitokat nagyobb
jótéteményben, mint bevezetni őket a művelt
ség világába s egyidejűleg előkészíteni őket
arra, hogy megszerezhessék a legfontosabb
polgári jogot. Nevezetesen a fiatalsághoz for
dulunk. Alihoz is, mely ez év nyarán szer
vezkedni kezdett, általában a tót ifjúsághoz
is. El ne pazaroljátok a hosszú téli estéket,
de használjátok fel a művelődés terjesztésére.
A román tanítók most egész tanfolyamokat
vezetnek, minden este Írni s olvasni taníta
nak. Tegyünk hasonlóképpen mindnyájan.
Aki legalább egyet tanított meg az irás s ol
vasásra, megloszcn az a tudata, hogy ogy
embert tökéletesített. — Közöltük pedig a
„ÍSIov. Tyüdennik" ezt a felhívását mindazok
nak az okulására, tájékoztatására, akik az
általános, titkos választási jog hívei lévén,
azon aggodalmakra, hogy őzzel a joggal a
magyar állameszme gyengülni, vosziteni fog
a nemzetiségi perifériákon, azzal fololnok,
hogy a magyar faj kultúrájánál (értsd ez alatt
az irni-olvasni tudás I) fogva dominálni fog.
Irni-olvasni manap ‘/a—1 év alatt tanítják
meg a 6—7 éves gyorinoket! Ebből pedig
okuljunk mi magyarok is.
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& tót néppártnak, úgy látszik, nagyon nak tétlenül ama aggasztó jelenség előtt,
is komoly czéljai vannak. Őrködjünk és vi melyet a magyar közönségnek a könyvek,
gyázzunk! Mit mond a „Katolieke Noviriy" ? olvasás iránti közönye tüntet elénk.
A könyv minden bölcseségnek, tudomány
„Németek, magyarok és zsidók lapunkat ter
jeszteni nőm fogják. Ebhői következik, hogy' nak közvetett forrása. A könyvekből tudhat
mi terjesszük azt." A hírhedt Kollár Márton juk meg, mivel foglalkoztak az emberek
plébános és ekszképviselő lopja, melyet a reges régen, mi foglalkoztatja jelenleg is az
nem kevésbbé hírhedt Biolok Antal, a „Lu- elméket a világon. Az olvasás kitágítja
dové Noviny" egykori kiadó-rodaktora szer ismereteinket időben és térben. Könyvekben
keszt — mint egy nyitramegyei lapban ol bejárhatjuk az egész világot, mégis, 'érhetünk
vassuk — a Felvidék tót választóinak utóbbi idegen országokat, népeket, megismerhetjük
időben ingyen küldözgetik s hir szerint a általa más emberek lelkét. Olvasás által
nyitrai községeket szinte elárasztják. Nyilván beleképzeljük magunkat az ifjú, agg, férfi,
való, hogy a tót néppárt ozzol a lappal is nő, király és koldus, becsületes és gonosz
igyekszik propagandát csinálni elveinek és tevő, a lángész és a őrült lelki világába.
A könyv, az olvasás annyi ismeret és
előkészíteni a tót közönséget a közeli képvi
selőválasztásokra. S ezok az emberek elnyo tudás forrása, ez a legfontosabb művelődési
matásról, rabszolgaságról, magyar brutalitás eszköz ma sem közkincse nemzetünknek.
ról s mi egyébről mernek óbcgalni! Orosz Nagyon kicsiny töredéke nemzetünknek,
kancsukát nekik 1 A szabadsággal is úgy van melyet méltán nevezhetünk könyvbarátnak.
az elkényeztetett ember, mint az egészséggel, A közönség zöme nem olvas. Erről szomorú
csak akkor tudja megbecsülni, amikor már tanúságot tehetnek a könyvkiadók és szerzők;
elveszett. Hál annak az ideje is olérkezhetik, még szomorúbbat az összehasonlító statisz
amikor ezeknek a bőrükben meg nem férő, tika a magyar és külföldi munkák kelendő
a bájuktól fuldokló atyafiaknak kevesebb sza ségéről, valamint azon tény, hogy a magyar
badsággal is be kell majd érniük.
könyvpiaczra ritkán kerül könyvpéldány,
mely második, sőt több kiadást is érjen.
Tollával pedig kevés iró gyűjtött magá
Magyar nemzeti közművelődés.
nak annyi vagyont, hogy aggkorában nyugod
ív .
tan élhessen. A magyar irók javarésze talán
A művészetek fajai között alig van éppen azért, mert olvasóközönsége csekély,
mostohább gyermeke a magyar közönségnek, az ideális felhevülésből kizökkenve hűtlen
mint a zeneművészet. Elismert tény, hogy a lesz Múzsájához, odadobja magát a minden
magyar fajnak zenei érzéke szubtilis, hallása napi politika szolgálatába, hogy hirlapiráskitűnő, a bor mellett dédelgetve dédelgeti a sal biztosítsa megélhetését.
Az olvasás iránti közöny miatt nap-nap
zenét, a zenei kultúra nálunk mégis nagyon
után méltatlan vádak illetik a közönséget,
silány lábon áll. ,
Mi oka lehet annak, hogy a magyar nép amennyiben ennek felolvasztására első sor
összes zenei hajlama, zene utáni vágya csak ban azon intézményeket kellene orvosolni,
melyeknek hivatásuk volna a magyar közön
nem kimerült a czigányzene ápolásában?
Hazánkban nemrég honosodtak meg a séggel az olvasást megkedvelteim.
A közművelődési egyesületek erős tevé
filharmóniai estélyek. Társaság is alakult,
mely e filharmóniai estélyeket a nagyobb kenység mellett, népszerű felolvasások, hang
vidéki városokban is terjessze. Azonban az versenyek, ünnepélyek rendezésével sokkal
előadásokat művészeken, zenekritikusokon többet használhatnának az általános irodalmi
kivül csak a rang- és pénzarisztokráczia műveltség fokozásában, mint a pusztában
látogatja, akiket nagyobbrészt nem is a elhangzó frázisok.
A közművelődési egyesületek tömörülésé
magasabb zene élvezete, mint inkább társa
dalmi kényszer, avagy feltűnési vágy visz nek legfőbb indító oka volna a magyarság
erősítése és megóvása idegen befolyásoktól.
oda, tntiértő közönséget hiába keresünk.
Figyeljük csak meg az óriási állami Sajnosán tapasztaljuk, hogy a magyar nép
szubvenczióval fenntartott dalszínházunkat és a czivilizáczió örve alatt ijesztő módon kezdi
hasonlítsuk össze a bécsi operával. Ott alig elhanyagolni ősi szokásait, szépmüvészetét
kap az ember helyet, a tisztikar úgyszólván s hovatovább halad lefelé azon lejtőn, hogy
kényszerítve van minimális áron magát zenei minden hagyományos nemzeti jellegét elleg is kultiválni, az olcsóbb helyeket már veszítse.
Pedig mindannyian tudjuk, hogy a régi
napok előtt elkapkodják, nálunk még a
páholyok látogatottságát is csak azok belső évszázadok által szentesített hagyományos
zugából előtörő hangos ásítások jelzik.
nemzeti szokások, hamisítatlan nyelv főerős
Szegény ember ritkán engedhet meg séget képezi nemzetünknek, amiért is égető
magának oly lukszust, hogy a szertelenül szükség van az ország területén sűrűbben
drága jegyet megvásárolja.
felállítandó múzeumokra, melyek a nemzeti
A hangversenyeket nálunk úgyszólván emlékeket ismertetnék és híven megőriznék.
csak egyes társadalmi osztályok látogatják.
A múzeumokat azonban a társadalmi
Népszerű hangversenyek rendezése mittdez- szükségletekhez mérten kell szervezni. Múzeu
ideig csak utópia.
mainak ugyanis nem felelnek meg teljesen
A közművelődési egyesületekre vár ama hivatásuknak, amennyiben nem elég azok
nagy feladat, hogy a zenét, mely - a lélek felállítása, oda kell vonzani a közönséget,
harmóniájának oly fontos kelléke, bele plán magyarázni kincseit s a felállilás folytonos
tálja a nép rétegébe, ami szintén közös változtatásával a tudást gyarapítani, az ízlést
akczióra kell, hogy késztesse azokat.
fejleszteni. Az iparművészeti muzeum nálunk
De sokkal nagyobb és sürgősebb fel hasznos reformot indít meg. Előadásokat
adata a közművelődési egyesületeknek az hirdet az egyes iparágakra külön-klilön.
általános műveltség színvonalának emelése. Méltánylandó a törekvés, de meg kell jegyez
A közművelődési egyesületek nem maradhat nünk, hogy ez még nem elég. A múzeumot
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közel kell hozni az élethez, az élet viszonyai
hoz. A muzeum ugyanis nem a dologtalan
emberek, nem is néhány műkedvelő kedvé
ért állíttatott fel. A muzeum az iparosok
tömegéé, akik pedig a jelenlegi megnyitási
időt (9—1 óráig) nem használhatják fel, mert
nappal dolgozniok kell a kenyérért s csak
este 7 után képezhetik magukat tovább. A
külföldi múzeumok figyelembe vették e
körülményt, nálunk sem szabad elzárkózni
előle. A múzeumok esti látogatása nagyban
fogná emelni iparosaink intelligencziáját,
ami nemzetünk jólétére elsőrendű kérdés.
Az előbbiekben kifejtett munkakör volna
tehát hasznos feladata a tömörülendő köz
művelődési egyesületeknek. Minden egyes
polgára a hazának, ki a magyarosítás ügyét
szivén hordja, nagy szolgálatokat tehet,
annál inkább a karöltve munkálkodó köz
művelődési egyesületek, melyeknek hazafias
munkásságán majdnem minden idegen aspiráczió megtörik s Így megérjük, amit mind
annyian óhajtunk, az egységes magyar nem
zeti állam diadalát.
Ezzel be is fejeztünk volna a Balogh
Bertalan tanulmánya bevezető részének
(.Közművelődésünk jelen állapota") ismer
tetését s az arra vonatkozó fejtegetéseinket.
Czikksorunk további folyamán közművelő
désünk eszközeivel behatóan fogunk foglal
kozni s első sorban a közművelődési egye
sületek szövetségének kérdése az, amelynek
fejtegetéseit feladatunkká tesszük,
mert
mi is arra az álláspontra helyezkedünk
— mint ezt már egy előző czikktinkben ki
is jelentettük, — hogy a közművelődési
egyesületek szövetkezése erőnket feltétlenül
fokozni, hatványozni fogja, ha czéltudatos,
a közállapotoknak megfelelő programm alap
ján tűrhetetlenül, lankadatlanul a magyar
nemzeti eszme szolgálatában fognak állani
és ha a társadalom hathatós támogatásában
részesülnek.
Viríbus unitis! Ez legyen a magyarság
jelszava abban a küzdelemben, amely mind
inkább nehezebb és hevesebb lesz, mert a
nemzetiségek ma már nemcsak az ellenállás
sal, a defenzívával érik be, hanem nyíltan is,
titkon is azon törekednek, hogy maguknak
s nyelvüknek azokat a jogokat kivívják,
amelyek törvényeink, alkotmányunk, hagyo
mányaink, a történelem igazsága szerint csakis
a magyar fajt és nyelvet illethetik meg.

A főispáni beiktatás után.
Lapunk előző számában rövid tárgyilagosSággal irtuk meg sebtében a főispáni beikta
tás eseményeit, mert íriszen a délben történt
dolgokat délután már ki kellett nyomtatni,
még szombaton a lapot okszpediálni, hogy azt
olvasóink a rendes időben, vasárnap reggel
kézhez vehessek. Ez volt oka annak, hogy
az installáczió minden mozzanatáról nem em
lékeztünk mog.
Ezt a múltkori közleményünket egészítjük
most ki.
A tótok felvonulása.
Úgy hároinnogyed 10 órakor, amidőn a
megyeháza előtt álló tömeg már régen együtt
volt, zárt sorokban érkezeit mog vagy 70—80
tót, megyebizottsági tag, meg sok vendéi/,
akik Dula Máté vezetésével vonultak föl a
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megyei közgyűlésre. Szomükbon a vád indu
lat, kezeikbon furkós botokkal hadonászva
vonult föl oz a csapat, a magyarságnak erős
abcKiigolása között. Néhány záptojás is került
a tótok közé, ami nagy riadalmat okozott
soraikban. A magyarság omborei a kaszinó
ból nézték őzt az eseményt, ahol a Kossuthnóta mog a Iiymnus hangjai fölváltva hang
zottak. A tömeg ezalatt a mogyoháztóreu
szintén énekbe fogott. A magyarérzelmliok
hazafias dalokat énekeltek, a t.ótolc pedig a
Hej slovdci meg Hőre Turcom, dolu Turcom
kezdetű magyarellenes dalokat énekelték min
den bdntddds nélkül. A magyarság erősen
megbotránkozott a tótok kihívó viseletén, akik
közUl egyik szamárfüleket mutogatott a megye
házzal szemben lövő épület ablakából kinéző
hölgyekre. Úgy halljuk, hogy ez az ur a
helybeli lutheránus lelkész volt, ugyanaz, aki
a magyar szótól irtózik és még a magyarok
által szükségelt egyházi funkeziókat sem akarja
magyarul teljesíteni.
A közgyűlésen.
A tótok a megyeházára felvonulva, egész
otthonosan éreztek magukat s nem átállották
a nagy teromnek a magyar kaszinó felé nyiló
ablakait kinyitni, ahol Dula Máté jelent meg
és gúnyos mosollyal ingerelte a szemben álló
magyarságot. Valahányszor az ablakban meg
jelent, annyiszor zudult reá a magyarság
gyalázó szava. Az uj főispánt akkor is, ami
dőn belépett és amikor boszédét befejezte,
hatalmasan megéljenezték és zsiviózták —
azok, akik a teremben jelen vo'tak. Húrban
Szvetozár, aki szintén fenn volt a közgyűlési
teremben, elájult, némelyok szerint egy őt ért
záptojástól. Dr. Androvich tótprónai orvos
nyújtott neki segítséget meg egy pohár ko
nyakot, amitől csakhamar talpra állott a tói
vezér.
Kivomilds a. gyűlés után.
A tótok, úgy amint jöttek, rendben, páro
sával vonultak hazafelé is. A magyarság erős
abczugolására zsiviózással feleltek, a záptojások
özöne azonban majdnem összeütközésre adott
alkalmat, mert a tótság a magyar kaszinó
felé törtetett és hogy oda bejuthasson, a
Moskóczi-féle házon akart átjutni. Itt azon
ban a tulajdonos fia utjokat állta, miközben
testi sérülést is szenvedeti. A kapu üvegtáb
láit azonban mégis beverték botjaikkal, amit
a büntető bíróságnál feljelentettek és amely
ügyben a nyomozás és birói eljárás már is
folyamatban van.
Az elvonulás után a tömeg még sokáig
együtt maradt, azonban nyugodtan viselkedett
és csak egy-egy alak feltlinéso alkalmával
abczugolt vagy éljenzőit. Megabczugolták dr.
Haas főorvost és Kuftler nagyirafikost, akika
beiktatáson részt vettok.
A katonaság és csendörség.
A katonaság, mely túlnyomóan magyar
fiukból állott, teljesen korrektül viselkedett.
Úgy a tisztek, mint a logénysóg a közönség
gel udvariasan érintkeztek. Ugyanezt kell
mondanunk a csendörségről, mely mindenütt
a legtapintatosabb eljárást kövotte. Mindez
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az izgatott
kedélyhangulat kitörései nagyobb hullámokat
nem vertek. A katonák meg a csendőrök a
turóczszentraártoni installácziót semmibo sem
vették, mert szerintük mi volt ez a sclmeczbányaihoz képest, amelyen jórészt szintén
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resztvettek. Nekünk <*z is elég volt. Ekkora
izgalom nálunk már évtizedek óta nem volt.
A csendőrök aránylag jól el voltak szállá
solva, mert mind a 80-an az állami iskolák
tornatermében nyertek elhelyezést. A katona
ság köréből azonban több panaszos fölszólalást hallottunk, akik tudvalevőleg magánhá
zakban voltak elszállásolva.
A főispán elutazása.

Délután 2 óra felé köztudomású lett, hogy
a főispán a délutáni gyorsvonattal Budapestre
szándékozik utazni. Erre a hírre egy nagyobb
csoport a czigányokkai a megyeház elé vo
nult és ott a Kossuth-nótát ónokelve, tünte
tett. A katonaság azonban csakhamar kordont
vont, mely a tüntető csoportot a magyar kaszinó
felé szorította. Csakhamar inogjelont a huszárság is, mely közrefogta a főispánt és kísére
tének kocsiját és kikisérte a vasúti állomás
hoz, ahonnan minden bántódás nélkül nyu
godtan utazhatott Budapestre. Kisérotébon
voltak dr. Baditz Zoltán soproni főispán,
Szigethy Vilmos pénzügy igazgató, dr. Skultety
István kir. ügyész, Büttner Miklós miniszteri
segédfogalmazó és dr. Androvich tótprónai
körorvos.
A főispán elutazása után.
A főispán elutazása után csakhamar be
vonták a katonaságot és csendőrséget. Néhány
katona maradt a megyeháza előtt s néhány
őrjárat ügyelt a rendre a városban, ahol kü
lönben a szürkület beálltával minden csendes
lett. Azok, akik az est és éjjel folyamán na
gyobb tüntetéstől tartottak, csalatkoztak. Az
est meg az éjjel is teljes csendben folyt le.
A huszárság még a délután folyamán Ruttkára
lovagolt, ahonnan vasúton folytatták utjokat
hazafelé. A gyalogság és csendőrség pedig
másnap reggel indult útnak s vasárnap délelőtt
már semmi nyoma sem volt az előző nap
izgalmainak.
A január 23-iki közgyűlés.
A f. évi január 13-án megtartott közgyű
lés jegyzőkönyvét Köcsön Lajos főispán megküldötte Beniczky Kálmán alispánnak, aki a
január hó 8-án megtartott közgyűlés határo
zatához képest a jövő héten keddre, tehát 23-ára
hívta egybe a vármegyei rendkívüli közgyű
lést. Ezen meghívó a következőleg hangzik :
Van szerencsém Uraságodat a folyó évi
január hó 8-án megtartott vármegyei közgyű
lés határozata folytán, folyó évi január h6
23-án délelőtt 10 órakor Turóczszentmártonban, a vármegyeháza nagytermében megtar
tandó rendkívüli vármegyei közgyűlésre tisz
telettel meghívni. A közgyűlés tárgyai: 1. Alispáni jelentés. 2. Köcsön Lajos levele, nielylyel az általa f. hó 13-ára törvénytelenül
ogybehivott s megtartott főispáni beiktató
közgyűlésről felvott jegyzőkönyvet megküldi.
Turóczszentmártonban, 190(3. évi január hó15-én. Beniczky Kálmán, s. k. alispán.
A „Festi Hírlap* közleménye.
A „Pesti Hírlap* ogyik utóbbi száma azt
irta, hogy a tótok azért mentek el a főispáni
beiktatásra, mert Ígéretet nyertek, hogy *
legközelebbi választásnál a szuesányi kerüle
tet részükre biztosítják a koaliczióval szem
ben. Erre vonatkozólag a „Nár. Nov.* azt
Írja, hogy az a hiteles forrás, amelyből a.
„Pesti Hírlap* ezt a hírét merítette, bűzös
pocsolya s nem forrás.
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határozatuk azt hirdette, hogy a „kinovozett lett volna módjuk a tüntotésre. Hogy kint a
főispán (örvényesnek el nem ismertetik, a piaczon kíséreltek volna meg valamit a népközségek fölhivatlak, hogy az ö fölhívásait tömeg ellen, arra nagyon is kevesen voltak.
és rendeletéit semmiseknek tekintsék." Az De annál erősökben nyilvánult meg tehototalispánunk meghagy atolt, hogy a helyisége len haragjuk. Mikor az installáczió végeztével
ket, melyek eddig a főispán részére voltak a megyeházából kivonult a közönség, a vá
fünlariva, Kcicsön főispánnak rendelkezésére rosháza említőit lakásából a hölgyek egészen
ne bocsássa; hanem azokat az egyes hivata magukon kívül kiáltozlak és csufolódlak. A
lok között ossza szét, mint amelyek külön haragosan csufolódó hölgyeeskékkel rüvidon
ben is szorulni kénytelenek. A megyeháza, végeztek. KUlönbon ennek a. haragnak min
nevezetesen a tanácstorom, no engedtessék át den tehetetlen kitörése fumigáltatott pártunk
a január 13-ára hirdetett installáczió czéljára. részéről. A nagyvendéglő ablakaiból tojásokat
Ez a határozat s azonkívül a mindenféle fe dobáltak, a mi embereink eltávoztak; csak a
nyegetés és lárma, moly ezt kísérte, azt vendéglő szomszédos háza előtt volt egy kis
eredményezte, hogy a miniszter a főispán összekoezozanás. Ezekből az ablakokból még
installácziójára nagy karhatalmat rendelt ki. a téren fölállított katonaságot is megdobálták,
Szombaton (január 13-án) már a reggeli amelynek pedig csak az volt a bűne, hogy
órákban hallottuk, hogy a nép azt mondo a hivatalos és nem hivatalos koalicziós fenye
gatja : az urak a király ellen lázonganak, getőzések folytán ide rendelték. A turóczi
azért jött annyi katonaság Mártonba.
nép tömegei, akik a tér felső részén olyan
És tényleg, Turócznak hivatalos és nem impozánsul énekeltek, szintén úgy nézték ezt
tót része minden erejét fölhasználta — még az ablakból való hajigálózást, mint a harag
a nőket is — a tüntotésre. Csak tüntetni, nak igen nevetséges kitöréseit. A nép humor
mert a főispán péntekről szombatra virradó ral volt telve; olyan ötletek hangzottak el,
A Ndrodnie Noviny mámorban. éjjel már a megyeházán aludt. Amint pánto melyeket érdemes volna (öljegyezgetni. Csak
kén megérkezett, egyenesen a megyeházára amikor az az ember került elő, akinek ilyen
A „Národnie Noviny" legutóbbi számai
tartott s elfoglalt ott mindent. Az egész ellen időben nem tanácsos mutatkoznia, a nép hu
telve vannak az öröm kitöréseivel. Nem az
szegülés merő üros formalitás volt.
mora a fölkárodásba ment át. Mit magára is
uj főispánt magasztalja, hanem annak örvend,
De a tüntetésre fölhasználtak mindent, vett Cserei kálit, lelkész, de különösen Beniczky
hogy a politikai hatalom kisiklott a Justhok
amijük csak volt. A nagyvendéglő, melyben alispán, mikor a téren feltűnt.
és Beniczkyek kezéből. Előhozakodik a Kollár
a magyar kaszinó helyiségei is vannak, már
A hivatalos megye tüntetni akart, de
János tót költő születésének 100. évi fordulója
reggel óta zajos volt. Ez a nagyvendéglő a minden előkészítés nélkül, csupán az esemé
alkalmából Turóczszentmártonban meg Mosómegyeházával szemben a piaczon á ll: a tün nyek elemi erejénél fogva ritka tüntetés lett
czon rendezni szándékolt ünnepségekkel .amely
tetésnek tehát mintegy ki kellett volna ter ebből maga a megye ellon. Visszafelé sült el
nek sikerét a közigazgatási hatóság lehetet
jeszkednie az egész térre.
a fegyver. A mi népünk jó benyomásokkal
lenné tette. Elsorolja, hogy akkor miként
Ettől aztán szikrát fogott a mi pártunk oszlott széjjel falvaiba.
akadályozták meg azt az ünnepséget Boniczky
alispán meg Újhelyi főszolgabiró, mint cső- is. Annyira, hogy a tót megyebizottsági ta
A közelebbi napok eseményei.
ditették össze a csendőrséget, hogy azokkal gokhoz, amikor 10 órára a megyeilázára kel
lett
monniök,
mintegy
50
mártoni
polgár
csat
A
f.
hó
23
án
megtartandó megyei rend
basáskodjanak. Most velük is megtörtént,
hogy a kordonon kivill szorultak és nem jár- lakozott, akiket csak sebtében, az utolsó per- kívüli közgyűlés esélyeit mindenki nagy izga
haftak-kelheltek szabadon a megyeház kör czekbeu láttak el belépő jegyekel. A megye lommal tárgyalja. Kétféle eshetőségről beszél
nyékén. Végül azzal vigasztalja magát, hogy háza előtt meg mintha a földből nőttek volna nek. Az egyik és legvalószínűbb az, hogy a
mindenki azzal bűnhődik, amivel vétkezik. az emberek. És pedig nem olyanok, akik a főispán azt a közgyűlést, amely nem az ő
Mindeu botnak két vége van. — Majd egy nagyvendéglőben és a magyar kaszinóban tudtával és beleegyezésével hivatott össze,
másik számában azt hangoztatja, hogy ami levőket erősítették és megörvendeztették volna. uein engedi megtartatni és a bizottsági tago
a lótok ellen történik, az a természet olion Azon a téren, mit a megyeháza, a katholikus kat nem engedi be a közgyűlési terembe,
történik. Mert az ö mozgalmuk olyan termé templom és a nagyvendeglő határolnak, né amely esetben a közgyűlés a vármegyeházán
szetes, minthogy a szél fu, a viz folyik, a hány perczczel tiz óra előtt, már zúgott az kívül tartatnék meg. A másik eshetőség az,
nap világit. — Azt is kijelenti, hogy ők lé ének : „Hej slováci. . . " és a „Nad Tatrou hogy a közgyűlés megtartását megengedi
lekben csendben vannak és lesznek ; de erő sa bicska . . .“ mindez hatalmas kórusban. ugyan, de azon elnökölni kíván. Ebben az
sek és hozzáférhetlenek igazságokban, mely Egész néptömogek gyülekeztek, kivált Tren- esetben a legvehumensebb támadások készülisteni igazságban gyökerezik. — Hogy azon csénmegye felső részéből voltak sokan. A nek, amelyeknek az lesz következni ínye, hogy
ban mik ezek az igazságok, azt mi már megyeháza nagytermét szinte meg-megresz- a közgyűlést feloszlatja.
számtalanszor bemutattuk, amiből kitűnik, kettetto a nyitott ablakon ár a piaez felől
A rend íontarfására különben már holnap
hogy atyánkfiái tévúton járnak, meri Magyar- szálló hangos ének, mely aztán betöltötte az nagyobb számú csendőrség fog Turóczszentországon, csak egy igazság van, a magyar egész megyeházát.
márlonba érkezni. Állítólag 100 csendőr van
, A nagyvendéglő dőlt rákozdtek a Kossuth- ide összpontosítva, akik ismételten az állami
egységes állameszmének sarkigazsága — ami
nótára, de ez a hiábavaló erőlködés a (ót iskolák tornatermében fognak elhelyeztetni.
persze előttük nem igazság.
Magáról az installáczióról a következőket hangok által elnyomatott. Nem tudtak aztán
írja : A mi pártunknak a megyobizottság január mást- felmutatni, minthogy tojásokkal hajigái.
h
í r
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8-án tartott ülésén való azon állásfoglalásá tak le az emelet ablakaiból.
Leírja azután a betiltó közgyűlés lefolyá
val, hogy részt vesz az uj főispán installáczióSzanatóriumi mulatság A február hó
ján, csak az czéloztatott, hogy az installáczió sát, Köcsön főispán boszédét bő kivonatban l-én Ruttkán megtartandó hangverseny és
meg ne akadályozfassék, vagyis, hogy a lozh, valamint fölemlíti, hogy a gyűlés be- fánez mulatság programinja cgy szerfölött
Kossuth-féle koaliczió általunk ne lániogat- rokesziése ufan a főispán az asztal körUl ülő érdekes és értékes mUvészi ponttal gazdago
tassék. Semmiféle olyan szózat Mártonból a megyebizottsági tagokhoz ment. Obuch Jánost dott. Az estély rendezőjének sikerült meg
falvakba nem küldetett, mely a népet január megszólította abban az ügyben, hogy a rosz- nyerni a zsolnai kamara zoneestélyeket
13-ára egybehívta volna. Még csak híradás szul ezimzett meghívó nem kézbesittetett neki; rendező úri társaságot, amelynek tagjai
sem ment,, hogy mi fog aznap történni. Csu Obuchon volt aztán a sor megmondani, hogy Bicsovszky Károly főreáliskolai igazgató (viola),
pán a mi pártunk mogyebizottsági tagjainak nem tud magyarul. Mire a főispán azt felelte: Kastner Ede ujzsolnai állomásfőnük, (II.
tanulok meg tótul I*
kellett volna megjelenniük a megyeházán
hegedű), Weisz Gusztáv ügyvédjelölt (gor
amikor a főispán esküdni fog.
Majd kárörvendve folytatja: a koaliczié
donka) és dr. Zdmborszky László kir. aljáráscsatlósainak,
ha
nincsen
nagyvendéglőjuk
De a megye hivatalnokai és a magyarság
bíró (I. hegedű). Ez a vonósnégyes társulat
nagy hűhóval kezdték a dolgot. Az ő megyei ( évay.ház.), abban magyar kaszinójuk és a f. hó 6-án rendezte el3Ő kamarahangverse
városháza emeletén ogy magánlakásuk, alig
nyét, amelyről a zsolnai lapok nagy elragadturóczmegyoi fi'íispán eskütétele elkel
mákéi a prágai „Národní Listy" tnróezszent
mártoni lorolnzöje a következőket Írja : Nálunk
most minden — kivételes módon történik.
A megyei bizottságok Illései nyilvánosak, de
e hó 13-án még a bizottsági tagoknak is kü
lön beléptijegyre volt szükségük, hogy be
juthassanak. A megyei tisztviselők a rendes
viszonyok közt is keveset dolgoznak, de
mégis dolgoznak ; most egyáltalában nem dol
goznak, minden beadvány ott reked, ahol
beadták. Bezzeg kijut olég a nagy és kis
tanácskozásból, a lótás—
futásból, a félelemből,
dühöngésből, fenyegetésből, a tehetetlen ha
ragból. A hivataltól nem tudnak megválni,
de édes a vadsovinizmus is. S igy van ez az
egész országban. De ne gondolja senki, hogy
háborog az ország tengere. A tenger, az
ország népe, csendes és nyugodt. Ha már a
nép nem tudja elviselni a rettenetes nyomást,
elköltözik Amerikába, nemcsak tótok, oláhok,
szerbek a magyarok is kivándorolnak oda . . .
a
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tiltással etnlékozlek meg. Közönségünk bizo
nyára szintén hálásan és örömmel veszi ezt
tudomásul, mert oly műélvezetben lesz része,
amilyent csak a tőváros hangversonytermoi
nyújthatnak. A hangverseny iránt különben
már akkora érdeklődés nyilvánul, mely a
sikert bizonyossá teszi. A rendezőségben ott
szerepelnek a József kit*, hörcsög Szanatórium
Egyesülőt turóczi hölgytagjai összesen 82-en,
akiket ez utón kér föl a rendezőség, hogy
az estély tikerének előmozdítása végutt saját
körűkben minden lehetőt tegyenek meg és
ne csak maguk jelenjenek meg az estélyen,
de ismerőseiket is buzdítsák arra. A meghívók
már készen vannak és most folyik azok szét
küldése. Akik véletlenül nem kaptak volna
meghívót és arra igényt tartanak, kéretnek,
hogy eziránt Berecz Gyuláné úrnőhöz fordul
janak.
Szlnlkerfiletünk betöltése. Az északmagyarországi szinikorűlet választmánya teg
nap Iglón Illést tartott, amelyen a kerület
elnyeréséért beadott pályázatokkal foglal
kozott. A kerületre pályáztak : Bariba István,
Bérezi Jenő, Forgács Antal, Micsey György
.‘Székosfohérvári igazgató, Réthy László,
Szabados Aladár, Szilágyi Dezső és Tóvári
.Antal színigazgatók. A választmány szótöbb
séggel Szabados Aladárnak Ítélte oda a
.kerületet.
A rottkal altiszti kór által 1905. december
hó 31-én rendezett műkedvelői előadásra
•felülfizettek: Saager Ferenci, Nomos Barna,
Klein Ferencz 5—5 korona; Benkö Albert
-3 korona; Olsavszky Gyula 2 korona ; Berecz
•Gyula, Kafenda Frigyes, Judik András,
-Apfehnann Zs., Záborszky Ottó, Flűtsch
István, N. N., Weinor Arnold és Gótsch
János 1—1 korona ; ÓVoinwurm Samu 40 fül.;
Seelig Miksa ur 30 fillér, melyért fogadják
hálás küszönetünket. Továbbá Veszély Imre
.a sikerült színdarab főrendezőjének buzgó
fáradozásáért mély köszönetét nyilvánítunk,
-valamint Fisch Janka, Szigeti Vilma, Tóth
Ilonka, Ruttkay Elöl, Hoffmann Aranka,
jSzanitrik Margit, Sztaruszka Emília és Schwalbo
Emília urhölgyek, Spilauer Vilmos, Grósz
Miksa, Bartos József, Hosoff József, Rossbroi
.Gyula cs Wlach Manó urak a szinielüadásttól kifolyólag ‘fogadják. mint műkedvelők
.sikerleljcs közreműködésükért ez utón is
hálás küszönetünket. A ruttkai vasúti altiszti
kör választmánya.
Kaszinó közgyűlés. A znióváraljai Magyar
■Olvasókör f. hó 14-én tartotta meg évi rendes
közgyűlését. Somogyi Géza elnök megnyitó
jában összefoglalta az elmúlt év történetét, a
kaszinó belső életének legkiomolkedöbh
mozzanatait. Ezek szerint az olvasókör múlt
évi működésének föirányitója újból csak a
magyar nemzeti érzés erősítése, istápolása és
terjesztésű volt. A kaszinó összes tagjainak
száma 74 volt; ebből külső tag 37, belső tag
szintén 37. A tisztujitás alkalmával meg
választattak : elnökké Somogyi Géza, alelnökké
Éder Ferencz, háznaggyá Pároy Endre,
jegyzővé Szarka Lajos, ügyésszé dr. Messinger
Mór, pénztárossá lioseuzweiy Jakab.
UJ gyárak a Felvidéken. A zsolnai
Ileiios-félo gyártelepet, mint halljuk, ismét
üzembe helyezik s azt mezőgazdasági gép
gyárral szándékoznak kibővíteni. Ugyancsak
a Zsolnai cellulosegyár is komolyan foglal
kozik a telepnek papírgyárral való kibővíté
sével, egy brtlnni ezég pedig szövőgyárat
.állít föl Zsolnán.

Iskolaorvos Ruttkán. A közoktatásügyi
in.

kir. minisztor az elemi iskolai orvosi
intézményt meghonosítani szándékozván, annak
rendezésére szabályzatot dolgoztatott ki,
amelyet a tanügyi szaklapok egész terjedői,
méhen közöltek. Ezekből látjuk, hogy egy
előre csak a népesebb állami elemi iskolák
mellett tervezik az iskolaorvosi intézmény
bevezetését. így is bizonyosra vehető, hogy
Turóczmegyében a ruttkai állami elemi iskola
kap iskolaorvost, minthogy ezon iskolánál
már most is 11 osztály van. Az iskolaoivos
díjazása osztályonkint évi 40 koronában van
megállapítva és ha ehhez hozzászámoljuk a
ruttkai három ovodát, ltuttkán 14 osztály
után jár majd az orvosi tiszteleldij.
Főispánváltozás Zólyomban. Zólyomi
levelezőnk Írja, hogy ott Kűrthy Lajos fő
ispánnak főimentését a napokban várják.
Utódára nézve még nincs komoly kombináczió,
mórt valószínűnek tartják, hogy teljesen
idegen emborrel fogják az állást betölteni,
akinek neve csak akkor lesz ismeretes, amikor
a felmentéssel egyidejűleg a főispáni ki
nevezés is megjelenik. A hangulat azonban
Beszterczebányán igen harczias és azt hiszik,
hogy nem fog oly simán lefolyni, mint
Trencsénben meg Turóczban. A megyoi
tisztikar a legszélsőbb ellenállást már is el
határozta, amelyhez a megye bizottsági tagok
kivétel nélkül csatlakozik. Minthogy pedig
Zólyoramogyében a tót túlzók befolyásává
vármegyei életre jóformán semmi, alig lehet
attól tartani, hogy bizottsági tagok a beikta
táson részt vennének.
Halálozás. Friedmann Mór, ruttkai gyógy •
szerész, magyar társadalmi életünknek ez a
tevékeny és ismert alakja, f. hó 15-én éjjel
életének 56-ik évében rövid szenvedés után
elhunyt. A boldogult évek óta asztmában
szenvedett, amely ellon hiába keresett
gyógyulást. Teendőit azonban a legutolsó
napig hűséggel teljesítette, fekvő beteg nem
volt és igy halála mindenkit meglepett.
Temetése nagy részvét mellett szerdán dél
után ment végbe. Béke poraira.
A rnttkal tiszti étkező mulatsága. A
ruttkai tiszti étkező tagjai, amelynek más
familiáris elnevezése is van, ma egy hete
egy minden tekintetben kitünően sikerült
fánczestélyt rendezett, amely a szó szoros
értelmében és a téli sötétség daczára is ki
világos kivirradtig, tehát 8 óráig tartott. A
barátságos fogadtatás annyira hatott, hogy
ott öregebbek fiatalokkal egyaránt átenged
ték magukat a jókedv hatalmának, moly ott
mindenkit uralt. Igv esett meg. hogy a társa
ság csak reggel G óra felé kezdett oszladozni
s ennek is csak az volt az oka, mert akkor
indult a gyorsvonat, mely a társaság egy
részét hazaszállította. Az étkező fiatalsága
pedig büszke lehet mulatságára, mert az
valóban családias, igazi magyaros mulatság volt.
A kostyánl választás. A kostyáni megyei
bizottsági tagok választása f. hó 20-ára volt
kitűzve. Vanovics János és dr. Mudrony János
voltak a tót párt jelöltjei, akik nagy agitácziót fejtettük ki megválasztatásuk érdekében.
A választásra kiküldött elnökök azonban, te
kintettől az izgatott hangulatra, moly már
mindenütt nyilvánul, nem tartották czélrave*
zetőnek a választás inegejtését és megbízatá
sukról lemondottak. ANár. Nov. ezért dühöng,
sajnálja a haszontalanul kiadott sok enni és
inni valót.
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Eljegyzés. Cseszko Imre szuesányi tanító
eljegyezte Kispestről fíerán Irma urleányt.
A Tnrőozl Gazdasági Takarékpénztár
r. I. igazgatóválasztmánya f. hó 20-án, tegnap
délután Znióváralján ülést tartott, amelynek
tárgyai voltak: 1. Deczember havi mérleg
bemutatása. 2. Az 1905. év zárszámadásai
nak bemutatása. 3. A közgyűlés határnapjá
nak és napirendjének megállapítása. 4. Indít
ványok.
Tót társaskör akart létesülni Szeniczen.
Azonban a belügyminiszter a társaskör alap
szabályait nem hagyta jóvá, azon megokoláasál, hogy azon ok, amely még tavaly késztette
a minisztert az engedély megtagadására, meg
nem szűnt és mert ezen kör állandó viszályt
szülhetne az odavaló társadalmi életben.
Vesr;elovszky Ferenoz, volt szemezi tót
nemzetiségi képviselő, kit a Kúria egy évi
államfogházbüntetésre Ítélt, most töltötte ki
büntetését. Mint Szeniczről Írják, ott mozgalom
indult meg fogadtatására. Ezt azonban mi
nem hisszük, mert a szeniczi tótok is tudják
a Pietor-féle fogadtatás epilógusát, mely a
fogadókra nézve gyászosan végződött.
UJ szénbányatelepek. Zsolnáról írják:
Az Északmagyarországi Egyesitett Kőszén
bánya- és Iparvállalat Zsolna és Rajecz között
próbafúrásokat fog tétetni a mincsói hegyláncz tövében elterülő barnakőszén-telep ki
aknázása végett. A telep kisajátítás már folya
matban van. A vállalat e czélra jelentékeny
összeget irányzott elő. Ha a telep megfelelő
minőségű szenet fog szolgáltatni, úgy a
bányának szép jövőre van kilátása.
Hangverseny Kórmőozbányán. Jól sike
rült hangverseny folyt le Körmöczbányán f.
hó 14 én a „Katholikus LogényegyesUlet*
lágas helyiségeiben. A közreműködők között
ott láttuk Kakas Nándorné úrnőt, közkedveltségü műkedvelő énekesnőt, Briestyánszky
József plébánost, Palkovics Emil polgármestert,
Aníos Károly városi karnagyot, Kottler Miklós
templomi zenészt, Grandtuer Milka, Turczer
Margit, Stofánszky Gizolla urhölgyeket stb.
Hallottuk a Hollenberg Uttó-féle vonós
négyest s a Kakas Nándorné úrnő által
énekelt válogatott müdalokat. Végül a mű
kedvelők élénk serege a „Zergék“ czimü egy
felvonHSOs vígjátékot adták elő sikerült szereposztással. A közönség mindvégig hangos tet
széssel kisérte a művészi nívón álló előadást,
de szinte tombolt Kakasné egy-egy ének
száma után, kínok négy Ízben is meg kellett
jelenni a szintéren, hogy újabb és újabb
dalával a közönség szűnni nem akaró tetszés
nyilvánítását kielégítse.
Agyontaposták a lovak. Micsján Fulöp
lászlófalvi kocsis Mosóczon lakodalmaskodott.
Ilyen vig hangulatban ment lovait megnézni
az istállóba, ahol szerencsétlenségére össze
esett és a lovak agyonrugdosták.

Nyilvános számadás és köszönet,

a

znióváraljai műkedvelői szinielőadás szám
adása a következő: belepő dijakból befolyt
236 korona; felülfizetésokböl 200 korona,
összesen 436 korona. A kiadás volt 123 kor.
és 90 fillér s igy a tiszta jövedelem 312 kor.
és 10 fillér, mely összegből 151 korona és
05 fillér a F. M. K. E. pénztárának adatik,
151 korona és 05 fillér podig a zniói állami
tanítóképző intézet színpada javára fordittatik.
Párvy Endre tanár, mint rendező, Kirclnnayer
Győző és Margittai Antal tanárok, mint tanuk.
A felülfizetök sorából hálás dicsérettel kell
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' “kiemelnünk gróf Nyáry Károlyt, ki 100
koronányi bőkezű adományával a szinielőadás fényes anyagi sikeréi a leghathaíósabban olőmozditotta. Kivülo felülfizettek még:
Justh Ferencz 18 koronát, Juslb Kálmán, ifj.
Justh György 10—10 koronát; Papp Margit
(Várpalánkáról) 6 koronát; dr. Zányi Kálmán
5 koronát; dr. Messinger Mór, Édor Ferencz.
Schönaicli Viktor, dr. Lenesé János 4—4 kor.;
Molicher Rezső, Schusztek Fáni 3—3 kor.;
Somogyi Géza, Gorő Virgil, Krecs Gyula.
Dittert Gyula, Özv. Hodobay Józseínó, Tilesch
Károly, Zvada Antal, Vagner Artbur és Párvy
Endre 2 —2 koronát; Virsz József, Milcli
Gyula, Gregorovits László, Noszák Géza,
Zacliár Szaniszló, Jakab Elek, Olejnyik
Márton és Veres Antal 1—1 koronát. Ezeken
kívül még valaki (esetleg hárman 1—1
koronájával) 3 koronát fizetett felül, de az
illető kiléte — a pénztárnál előfordult nagy
tolongás miatt — megállapítható nem volt.
Úgy a nagyérdemű közönségnek, mint a
felülfizetőknek szives támogatásukért, meg
jelenésükért és nemes áldozatkészségükért ez
utón mond hálás köszönetét a rendezőség.
Halálos látogatás. Varga József, kassai
kocsitoló nagy nehezen több heti szabadságot
kapott, hogy Kuttkán lakó íokonait meg
látogassa. Csak néhány napot töltött azonban
a- családi körben, mert végzete csakhamar
utolérte. Mint akinek mestersége a vasúti
kocsik tologatása, nagy vakmerőséggel akart
egy tolató vonat kocsijai között áthaladni.
Vállalkozását azonban életével fizette meg,
mert a kocsik közé szorult, amelyek a szó
szoros értelmében összenyomták.
Szerkesztőváltozás. Pereszlényi Zoltán,
a „Liptó* politikai hetilap felelős szerkesztője
ettől az állásától állítólag politikai differencziák miatt megvált. Pereszlényi Zoltán
visszalépése mindenesetre nagy veszteség a
„Liptórau nézve, mert ő volt az, aki a lapot
színvonalra emelte és igy annak hatását biz
tosította. A lap szerkesztését most a kiadótulajdonos, Steier Izidor vette át. — Reraéljül , hogy a differencziák csakhamar meg
szűnnek és Pereszlényi Zoltánt mihamarább
régi helyén Üdvözölhetjük.
Antidol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ide
ges fejfájás és nátha ellen. A szórt nem kell
beverni, nehány csepp a tenyéren eldürzsölvo
s használati utasítás szerint belélegezve, azon
nal megszünteti a bajt. Sok ezer ember hasz
nálja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze
ismerőseit: hogy használ-e már az Antidol-!,
amely nagyszerű hatásáért arany éremmel
lett kitüntetve. Egy livegecske ára 1 korona
20 fillér és 35-ször mulaszthatja el vele fej
fájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész
urnái Körmöczbányán.

Szerkesztői üzemetek.
Körmöczbánya. Szives sorait nagyon köszönöm.
Amint lapunk előző számában kifejtettük, mi
rendületlenül állunk helyünkön és a tót túlzók
agitácziójával szemben megtesszük kötelességünket.
Azt is szeretnök elérni, ha a pártpolitikai mozgal
makat a minimumra tudnók redukálni. Elég siker
az, ha a magyarság érdekeit tudjuk megvédelmezni.
Most együtt vagyunk. — Térti vevényes levélre. A z t
a bizonyos levelet megkaptuk és azt itt is nyug
tázzuk, nehogy annak elkallódása aggassza. Nem
érdemeltük meg ugyan eljárását, de a mai izgalmas
időben fellobbanását a legenyhébben biráljuk elAzt azonban tessék megjegyezni, hogy mi senkik;
sem megyünk hazaíiságot tanulni. Mi önzetlenül és
j?z ügy érdekében dolgozunk évek óta. Feláldozzuk
nyugalmunkat, minden szabad perezünket, koczkára
tettük életünket, fogházat szenvedtünk a magyar
ság nagy érdekeinek szolgálatában. És semmi
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szükségünk sincs figyelmeztetésére. És hogy a dolgot
igy Intézzük el, annak csak az az egyedüli oka.
hogy nem akarjuk, hogy ellenségeink hahotázzanak.
Levele különben is teljesen tárgytalan volt, orré
van bizonyságunk, amiről meggyőződhetik. Mi nem
igazoljuk magunkat, mert azzal nem tartozunk, de
lesz aki a dolgot megmagyarázza. — R. J. Kiscsepcsény. Felszólalása jogosult és azt jövő
számunkban szellőztetjük. — F. S. E. Tárczája már
ki is vau szedve, csak az aktuális dolgok halmaza,
késlelteti megjelenését. Szives üdvözletünk.

Egyik vagy másik
okból sok gyermek fejlődésében visszamarad, leg
többször azonban a fogzási időszak alatt előforduló
bajok miatt. Valóban csodálatos, milyen kiváló szol
gálatokat teljesít ilyenkor a SCOTT-féle EMULSIÓ,
mely lehetővé teszi, hogy a gyermekek a fogzás
nehéz időszakán minden baj nélkül átesnek és fej
lődésük semmi kívánni valót sem hagy fenn.
A S C O T T - f é l e E M U L S I Ó legfinomabb
gyógycsukamájolajból készül alphosphorsavas mész
és nátron hozzáadásával.
A S C O T T -fé le E M U L S I Ó valódiságának
jele a „hátán nagy csukahalat vivő halász" védjegy.
Kapható minden gyógyszertárban.
Ezen lapra való hivatkozásnál és 75 f i l l é r
l e v é l b é l y c g beküldése ellenében
mintaüveggel b é r m e n t v e szolgál:
Dr. BUDAI EMIL,
„Városi gyógyszertár"
BUDAPEST, IV., Váczi-utcza 34,50.

Egy eredeti üveg ára: 2 K. 50 f.

Köszönetnyilvánítás.

5. ugyanazon tjkvbeli s ugyanazon tulaj
donosok nevére irt f 2. sorsz. ingatlanokra
22 koronában ;
6. az ábrahámfalvi 44. sz. tjkvben B. 9.
a. V* részben kisk. Balogh István nevéro s
a végr. élj. 153. $. felhívásával B. 7. a.
Eördögli sz. Kuna Mária nevére V* részben
B. 8. a. Eördögli Alajos nevére l/\ részben
irt ingatlanokra 9 koronában;
7. ugyanazon tjkvboli ugyanazon tulajdo
nosok nevéro irt f 2. sorsz. ingatlanokra
59 koronában ;
8. ugyanazon tjkvbeli, azonban a végr. élj.
156. §-nak mellőzésével csupán kisk. Balogh
István nővére V* részben irt f 3. sorsz. in
gatlanokra 283 koronában az árverést elren
delte és hogy a föntebb megjelölt, ingatlanok

az 1906. évi február 10 lk napján délelőtt
10 Órakor Abrahámfalu községházánál meg
tartandó nyilvános árverésen a megállapított,
kikiáltási áron alul is oladatni fognak.
Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10%-át készpénzben,
vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett
árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes
értékpapírban a kiküldött kezebez letenni,
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál olőleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.
A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
Znióváralján, 1905. november hó 9-én.
Janovják, kir. albiró*
2867. sz.
1905. t. k.

Árverési hirdetményi kivonat.

A turóczszentmártoni kir. járásbíróság mint
telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Láng
és fia ezégnek Eichler Pálné sz. Skaruda
Francziska és aneezpáli liitelegylet részvénytársaságnak Eichler Pál elleni végrehajtási
ügyében a beszterczebányai kir. törvényszék
terület köréhez tartozó Turóczszenlmárton
községben fekvő:
a) a turóczszentmártoni 533. tljkvben A.
I. 2. és 4. sorsz. alatt felvett ingatlanoknak
A. 2. B. 1., 4., 5. tételek alatt Eichler Pálné
Özv. Friedmann Mórné
sz. Skaruda Francziska illető 2/ d öd és A. 2.
és leánya.
B. 1, 2/i, 4. és 5. tételek alatt Eichler Pált
illető 10/20 részére 1117 koronában;
b) az ottani 821. sz. tlkjvben az I. 1. sorsz.
1701. sz.
alatt felvett s egészben Eichler Pál nevére irt
ingatlanra 130 koronában';
190ö.
c) az ottani 880. sz. tlkjvben A. I. 1—3.
Árverési hirdetményi kivonat.
sorsz. alatt felvett ingatlanoknak B. 1. t. a.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telek Eichler Pált illető 11/ao és B. 2. tétel alatt
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a Turúczi Eichler Pálné sz. Skaruda Francziskát meg
Gazdasági Takarékpénztár végrehajtatnak illető %o részére 1584 koronában;
cl) az ottani 839. sz. tlkjben A. 1. sorsz.
kisk. Balogh István végrehajtást szenvedő
elleni 1200 kor. tökokövetelés és jár. iránii alatt felvett s egészben Eichler Francziska
végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. nevére irt ingatlanra 821 koronában ;
e) az ottani 83. sz. tlkjben A. I. 1. sorsz.
törvényszék, a znióváraljai kir. járásbíróság
területen levő, Abrahámfalu községben fekvő alatt felvett ingatlannak C. 197. tétel alatt
Eichler Pálné sz. Skaruda Francziska illető
és pedig:
1. az ábrabámfalvai 5. sz. tljkvbcn egész 57/:jiooo és B. 196. tétel alatt Eichler Pált illető
ben kisk. Balogh István nevére irt f 1. sorsz. 67/ 2 io!)o részére 17 koronában;
/ ) az ottani 937. sz. tlkjvben A. 1. és
ingatlanokra 270 korona;
2. a f_4. sorsz. ingatlanokra 67 koronában ; 3—9. sors:', alatt felvett ingatlanoknak B.
h. a f 5 sorsz. ingatlanokrn633 koronában ; 200. tétel alatt Eichler Pált illető 57/ 2icoo és
' az ábrahámfalvi 32. sz. tjkvben B. 17. B. 201. tétel alatt Eichler Pálné sz. Skaruda
a*_ 2/n részben Balogh István s a végr. élj. Francziskát illetU 57/ 2iooo részére 27 koroná
150. §. felliivasával B. 1. a. kisk. Paraszka ban ezennel megállapított kikiáltási árban az
Mária nővére >/io, B. 2. a. Slan czel sz. Paraszka átverést elrendelte és hogy a fentebb meg
Anna nevére Via, B. 3. a. Bugár sz. Paraszka jelölt ingat lanság az 1906. óvi február 9-lk
Mária nevére Via, B. 5. a. Paraszka Zsuzsi napján délelőtt 10 órakor Turóczszontinárnevére Via, B. 8. r. Urszinyi sz. Paraszka tonban a telekkönyvi hivatalban megtartandó
Mária nevére J/s2 , B. 9. a. Urszinyi József nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is
nevére 732, B. 10. a. Urszinyi sz. Paraszka el fog adatni.
Árverez- i szándékozók tartoznak az ingatMária nevére Via. B. 11. a. Urszinyi József
nevére Via, B. 13. a. Bargár sz. Paraszka lanság kikiáltási árának 10%-át készpénz
Návia nevére 1/*«, B. 14. a. Paraszka Zsuzsi ben vagy óvadék képes értékpapírban a ki
nevére Vas, B. 15. a. Bargár sz. Paraszkff küldött kezéhez letenni.
A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
Mária nevére Vis, B. 16. a. Buócz György
Turóczszenlmárton, 1905. december 1-én.
nevére % a részben irt j- L soisz. ingatla
nokra 22 koronában;
Dr, Trombauer, kir. albiró*.
Alulírottak mindazoknak, kik a ben
nünket ért nagy csapás alkalmából ki
mondhatatlan fájdalmunkban osztoznak
és a végtisztességen megjelenni szíve
sek voltak, fogadják ez utón, minden
más értesítés helyett, hálás köszönetünket.
Rutlka, 1906. január hó 18-án.
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dús választékban vásárolni.
Midőn a t. közönséget szöveteim
megtekintésére meghívom, vagyok

Házimunka kötőgép-társaság.
Kerestetnek
mindkét nembeli
«veret
egyének gépünkön való kötésre.
Egyszerű
és gyors munka egész
E gys
éven otthon végezhető. Nem kell
éven
előkésziiltség.
— Távolság nem
\határoz, aélőké
munkát mi adjuk el.

Házimunka kötőgép-társaság

T b o s . N. W l j i t t l i c k

Társa

Budapest, IV., Havas-utcza 3—194.
Prag, Petersplatz 7—194.

teljes tisztelettel
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„Horgony !4

egy régiónak Wzouyult háziszer, moly
m ártü'.b mint 36 óv óta legjobb fájdalomc-j’üíjiító szernek bizonyult kSszvénynél,
és meghűléseknél bedörzsölést:é,•;)*, i használva. "
f ’Í£ yelm c/.totós. fiüány hamisítványók
jnlií.t bevásárláskor óvatosak Jegyünk és
csak olyan üveget fogadjunk el, u mely a
,,Horgonyt véájogygyd a Richter ezégjegyw-sscl ellátott dobozba van csomagolva.
Ara üvegekben 60 fillér, 1 bor. 40 f. és
2 korona és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható. — Főrafcfár: T örök
Jó z s e f gyógyszerésznél, B u d a p e s t e n .
R ichter gyógyszertára
az „Arany oroszlánhoz4*, Prágában.
Klisabetbstraeso 6 mm. Mindennapi ssótk uldéa.

Meghívás.

TCiróc;zSzer)tn?ártoi).

A Turóczi Kereskedelmi és H itelintézet
részvényeseinek 1906. évi február hó 28-áa délelőtt 9 órakor
az intézet helyiségében tartandó

71 kitüntetés,
fi Dílam iéim

10,000 motor

D rezdai

a legtelje
sebb meg
elégedésre
szállítva.

m otorgyár réSZY.

társ.

(ezelőtt Hille) fióktelepe:

MELLÉRT I6NÁCZ

TÁRSA

Telefon 12-91.
Benzinmotórok, Iégszeszmotórok, nyersolajmotórok,
szesz- (spiritusz) motorok, aczetylenmotórok. Benzinlokomobilok cséplésre.

U H l E l l f ! í l l M lllllE S tlf.
Tárgysorozat:
1. Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentésének, valamint a mérleg előterjesz
tése és a felmentés megadása.
2. Határozathozatal a tiszta nyereség felosztása iránt.
3. Az intézet felszámolására, illetve annak a magyar általános hitelbank által alapítandó
uj bankkal való egyesülésére vonatkozó igazgatósági indítvány tárgyalása és ebből kifolyólag
felszámoló bizottság választása.
4. Az előző pontban foglalt indítvány el nem fogadása esetén az igazgatóság és a
felügyelő bizottság választása.
5. Netalán szabályszerűen bejelentett indítványok tárgyalása.

Az igazgatóság.

a legfinomabb és friss njiijőségbgij, továbbá
Szivógáz (generátoros - motorok a legmodernebb és
legtökéletesebb, beigazoltak a legolcsóbb üzentet
nyujtó erőgépek.
5 lif W l l a i «<«*•;> világszerte elismerten a lég«» u ÍV / ih h !
kitiinőbb gyártmány. Kipró
bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból
a legszolidabban és a legpontosabban készilve.
7 3 1 * $ t Sok évi használat után sem szorul repara• C ilivé • túrákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése
egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
üzemben megtekinthetők
« A U a 1 Ji!0 19 F 0 § számtalan iparvállalatban
és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
gyárakban, famegmunkálásnál, faapritásnál, vizemclö
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák
ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes üzemberendezések malmok, gazdasági üze
mek, körlömü-szerkezetek stb.) szakszerű szállítása.
Felvilágosítások, költségtervezetek készséggel adatnak.

Messzemenő jótállás! Kedvező fizetési feltételed!

valódi Battie Áxe rum, orosz és kínai tea,
angol- és franczia kas»t«ittény«!|,
bel- «s Külflldi
\ \

m

t

Franczia és m agyar p e z sg ő k !
Vitio á’Asti spnmaste JKartcU,
jSíiounett, (2tsba Pnrszicr és fajta! (opac
SCH W ARCZ KÁLM ÁN
fűszer- ős csemegelieresliedéselien kapható.
Fontos kiszolgálás!
Jutányos órakl

sí

Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak czement- D f l P T l f l M n P 7 J 7 M U M T U T me|y a Magyar Mérnök és Építész Egylet
gyára Gurahonczon szállít lassan vagy gyorsan kötő IU R ll J r iliL f " U Z j D li lL j l'l l u l , által megszabott normáliákat 70—80"/„-kal
felülmúlja. Továbbá elad saját rendszere szerint készült SZABADALMAZOTT HORNYOLT CZEMENT-TE LÖCSERÉP 0 Y Á R T Ó
GÉPEKET, melyekkel tetőcserép-szükségletét fakereskedők, vállalkozók, gazdálkodók házilag állíthatják elő. — A készítés pár nap alatt
________ megtanulható, a gépek hordozhatók, a cserepek szabályosak, könnyűek, jól fednek és nagy szilárdságuak.
•
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FELVIDÉKI

HÍ RADÓ

Magpr Nyomda Turóczszentmáríon.

