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Tótok lázadása 1848-ban Húrban, 
Stúr és liodza vezérlete alatt.
Azt írják továbbá a felhívásban, 

hogy a „Birodalom egységéért" akar
nak harozolni, mivel hogy „nem akar
nak elszakadni Ausztriától". Ezzel 
azt hirdetik, hogy erőnek erejével 
támogatni akarják azon bécsi kormány
körök politikáját, amelyek Magyar- 
országot állami önállóságától meg
fosztani, Ausztriától függővé tenni 
igyekeztek. így szól a felhívás vonat
kozó része:

„Azért liarczba szólítunk titeket, 
a mi zászlóink alá, tó tok ! Harczba 
szólítunk mindnyájatokat, kivétel nél
kül!" — „Keljen föl minden falu, 
minden irtvány, mezőváros és v áros; 
jelentse ki, hogy ellene szegül s nem 
engedelmeskedik annak, amit a magyar 
kormány és az általa szervezett ható
ságok elrendelnek . . . Senki másnak 
ne engedelmeskedjetek, mint a tót 
nemzeti tanácsnak s azon felsöbbsé- 
geknek, amelyeket a nemzeti tanács 
tudtával avagy rendeletére megválasz
tottak, avagy a helyükön megmarad
tak."

Ilyen felhívással buzdították a 
liurbanisták a hazafias érzelmű tótokat 
a lázadásra. Nos, csalódtak, amikor 
remélték, hogy mihelyest az ország 
határát átlépik, a vihar minden oldalon 
h> fog törni; mert bizony a más vidé
ken lakó tótok nem is tudták, hogy 
mi történik Nyitramegye egyik nyu
gati zugában. És mikor Húrban betö
réséről értesültek, azonnal a nemzet
őrök soraiba álltak és Húrban ellen 
Miava felé vonultak.

A liurbanisták, — mint már emlí
tettük, — elküldték felhívásukat a 
rendes katonasághoz is, amelyet a 
kormány ellenük küldött. De ezzel a 
Papírral sem érték el azt, amit vele 
céloztak, nem sikerült a katonákat 
árulásra csábitaniok. A katonaság, 
esküjéhez hiven, teljesítette köteles

ségét, mig a hurbanistákat ki nem 
kergette az országból.

A magyar kormány legfőbb idején 
valónak találta, hogy gyorsan és 
erélyesen a lázadók ellen föllépjen. 
A védelmi bizottság megbízta báró 
Jeszenákot, Nyitramegye főispánját, 
hogy az egész vidék nemzetőreinek 
segítségével a fölkelést nyomja el. 
Lipótvártól egészen Nagyszombatig az 
összes nemzetőrségek várták a pa
rancsot, hogy Húrban ellen induljanak, 
mert Nyitravármegye nyugati részé
ben nem volt elég rendes katonaság, 
mely a rendet fenntarthatta volna. 
Miaván, — amint már említettük, —■ 
Ceccopieri ezredének egy százada 
feküdt, Szeniczen a Walmoden-vérte- 
sek két százada volt állomáson. Más 
rendes katonaság nem volt az egész 
vidéken. Knöhr tábornok azonban 
parancsot kapott Bécsből, hogy vezé
reljen ki Pozsonyból nagyobb katonai 
erőt s szállja meg a Fehérhegységet, 
ahol magukat a liurbanisták befész
kelték. Batthyány miniszterelnök pedig 
rendeletet adott ki, hogy a megyei 
hatóságok hirdessék ki a statáriumot 
s hogy a nemzetiségi lázitókat állítsák 
rögtönitélö bíróságok elé. E rendelet 
igy szól:

„A mi sok bajjal környezett 
hazánkat újabb veszedelem fenyegeti, 
mert hitelt érdemlő jelentések szerint 
f. é. szeptember 17. és 18. napján 
nagyszámú lázadó, köztük több, pénz
zel ellátott kiszolgált katona is, a 
Ferdinánd-vasúton hazánkba érkezett 
azon czélzattal, hogy a felső megyék 
tót lakosait lázadásra birják. Ennek 
következtében elrendelem, hogy:

1. Az összes hatóságoknál rögtön
itélö bíróságok alakuljanak, melyek
nek tagjai a lázadókra vonatkozó 
törvényt a legszigorúbban alkalmazzák 
és végrehajtsák;

2. a főispánok és tisztviselők oly 
szigorú rendet csináljanak, oly szigo
rúan ügyeljenek, hogy minden lázi- 
tási kísérlet már csirájában megfoj- 
tassék, hogy a semmirekellő lázitók 
kézrekerittessenek s a rögtönitélö 
bíróságok által bitófára ítéltessenek,

3. minden hazafi felhívandó, hogy

ezekben a válságos időkben résen 
legyen és figyeljen, amiért a haza 
háláján kivül mindenki, aki valamely 
lázitót avagy gyujtogatót kézrekerit, 
50 ezüst forint jutalomban részesül. 
— Pesten, 1848. szeptember 20. — 
Gr. Batthyány Lajos, s. k .“

Ezen miniszteri rendelet kapcsán 
Beniczky Lajos orsz. biztos ekképen 
intézkedett:

„Ezen min. parancsot azzal küldöm 
meg Önöknek, testvéreim és honfi
társaim, hogy az említett 50 ezüst 
forint jutalom nálam fölvehető. —- 
Selmeczbánya, 1848. szept. 30. — 
Beniczky Lajos, s. k., orsz. biztos."

Még mielőtt a kormány felhívása 
széjjelküldetett volna, a hurbanisták 
szeptember 21-én Brezova felé indul
tak s a miavai éléstár őrizetére egy 
csekélyszámu őrséget hagytak hátra 
Semian Lajos parancsnoksága alatt. 
A főcsapattal, amely vagy 1500 
emberből állhatott, Húrban és társai 
is érkeztek Brezovára s azonnal ki
hirdették a fölkelést, felhiva Brezova 
és a környékén fekvő községek 
lakosságát, hogy zászlóik alá sere- 
geljen össze. Felhívásukat ugyanazon 
ügynökök hordták széjjel a vidéken, 
akiket Húrban a községi birák és 
jegyzők elcsapatásával s helyüknek 
oly emberekkel való betöltésével is 
megbízott, akiket híveiknek ism ertek; 
ugyanezek megparancsolták a köz
ségeknek, hogy élelmi szereket szállít
sanak Húrban táborába, viszont pedig 
megtiltották nekik az adófizetést és 
az ujonezállitást a magyar kormány 
részére. A nép elbámult, mikor hallotta, 
hogy a liurbanisták a trón védelmére 
keltek fel, holott másrészről látta, 
hogy császári katonaság vonul ellenük. 
Ha tehát itt-ott teljesítette is a nép 
a Húrban ügynökeinek parancsait, ezt 
csak a kényszer nyomása alatt tette 
s nem azért, mintha Hurbanért valami 
nagyon lelkesedett volna.

Brezova községet, amelyet a bur- 
banisták megszálltak, maga a term é
szet erősítette meg minden oldalról, 
úgy hogy aránylag csekély számú 
katonaság is hosszabb ideig sikerrel 
megvédheti. Minden oldalról többé-
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kevésbbé meredek kegyek veszik 
körül, melyek között szűk, mély 
völgyek kuzóduak el. Ezen völgyeken 
át négy ut vezet Brezovára: Verbó, 
Jablonicz, Bukovenz és Miava felöl. 
Brezován biztonságban érezték magu
kat a hurbanistdk, bár tudták, hogy 
a magyar nemzetörök, három század 
császári katonasággal megerősítve, 
ellenük vonulnak. Az első csetepaté 
szeptember 22-én történt. Délnyugat
ról a szeniczi és sasvári nemzetőrök 
Koronthály Jenő és Schmerziug báró 
vezérlete alatt vonultak Húrban ellen, 
megerősítve Ceceopieri gyalogezredé
nek egy századával; Hradistye felől 
Wojnics őrnagy vezérlete alatt Wal- 
moden vértesei, kelet felől Sossai 
százados egy század katonasággal és 
egy csapat nemzetőrséggel, melynek 
vezérei s parancstisztjei báró Jeszenák 
nyitramegyei főispán, továbbá Zelenay 
Gedeon, Boróczy, Konrád s más 
nyitrai urak voltak, igyekeztek a 
hurbanisták fészke felé. A mély, 
keskeny völgyekben, a rossz utakon 
alig tudott mozdulni a katonaság. Egy 
része a hurbanistáknak felkuszott a 
sziklás hegyek meredek oldalaira s 
nagy sziklákat gördített le az arra 
elvonufó császári katonaságra és 
nemzetőrökre. Néhány hevesebb össze
ütközés után, amelyekben vagy 20 
embert vesztettek a hurbanisták, a 
katonaság és a nemzetőrök Szenicz 
tájékára vonultak vissza.

A hurbanisták effölötti örömükben 
most elhatározták, hogy ők támadják 
meg a magyar sereget s e végből 
szeptember 20-án Szenicz felé vonul
tak. A Nagyszombat és Szenicz közötti 
útvonalat nemzetőrök és rendes 
katonaság tartotta megszállva, a 
Fehér-hegységben, Jablonicznál, az 
Apponyi grófok őrizték a szorost. A 
sötét éj leple alatt Jabloniczra ütöttek 
a hurbanisták, de néhány lövés szét
kergette őket. Ugyancsak igy jártak 
Szemeznél is. Alig hogy néhány lövés 
esett, a cséplőkkel, kaszákkal föl
fegyverzett irtványosok futásnak ered
tek, amire nagy zavar támadt s végül 
Hurbannak egész tábora futva futott.

E kudarcz után Óturára vonult 
Húrban, mely községnek hazafias 
lakosai nem tartottak a humanisták
kal, miért is ezek bosszút állottak 
rajtuk s a községet felgyújtották és 
kirabolták. Ugyanez volt a tervük a 
következő napon (szeptember 28-án) 
Kosztolna községgel is, de erre már 
nem volt elég idejük, mert a magyar 
nemzetőrök a sarkukban voltak. Nagy 
vereséget szenvedtek a hurbanisták
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szeptember 29-én Brezova és Miava 
között, mire az egész tábor az irt- 
ványok között szétszóródott. Csak 
itt-ott verődött össze néhány emberük, 
akik fák mögül lövöldöztek az őket 
üldöző katonaságra. De Húrban és 
társai, úgyszintén a hurbanisták túl
nyomó része, egyenesen az ország 
határa felé igyekezett, mivel már 
ekkor V. Ferdinánd királynak szept. 
20-án Bécsben kelt parancsáról érte
sültek, amely ekképen szólt:

„Mi I. Ferdinánd stb. kedves 
Magyarországunk minden hü alattvaló
jával tudatjuk, hogy miután tudomá
sunkra jutott, hogy némely gonosz 
emberek, nevezetesen Húrban, Hodísa 
és Stúr a maguk pártjára csábított 
külföldiekkel fegyveresen titokban 
Magyarországba, nevezetesen Nyitra- 
megyébe betörtek s onnan nyomtatott 
felhívásokat küldtek szét, amelyek
ben a tót nyelvű népet a hatóságok, 
a mi magyar minisztereink ellen, 
akiket mi magunk kedves Magyar- 
országunk jobb kormányzása czéljából 
kineveztünk s akik mellé a mi igen 
kedves unokatestvérünket, Istváu 
osztrák főherczeget és Magyarország 
nádorát is rendeltük, — lázitanak s 
igy a saját hazájuk és szabadságaik 
felforgatására buzdítanak; sőt még 
annyira vakmerők is voltak, hogy 
ennek a mi népünknek való lázitását 
azzal a hamis ürüggyel folytatták, 
mintha ez a mi tudtuukkal és az 
ország javára történnék : az ily hamis 
megtévesztések s az ezekből eredhető 
zavarok és veszélyek megszüntetése 
végett jelen Írásunkkal az ország 
minden lakóját figyelmeztetjük, hogy 
az ilyen lázitóknak hitelt ne adjanak 
s hogy emlékezetükbe jusson, hogy 
mi nem ilyenfajta emberek, sem pedig 
fölfegyverkezett külföldiekkel, hanem 
rendes megyei hatóságok utján tudat
juk parancsainkat; s ezért összes 
alattvalóinkat intjük, hogy az ilyen 
lázitókat fogják el s szolgáltassák be 
a hatóságnak; a községi és megyei 
hatóságoknak pedig szigorúan meg
hagyjuk, hogy ezen parancsunkat és 
figyelmeztetésünket mindenütt azonnal 
kihirdessék s mindent elkövessenek, 
hogy az ilyen lázitók elfogattassanak 
és a bíróságnak megérdemelt bünte
tésben való részesülésük végett át- 
adattassauak; máskülönben a községi 
és megyei hatóságok minden ez 
irányban tanúsított mulasztásért fele
lősségre vonatni és megbüutettetui 
fognak.

Kelt Bécs császári városunkban 
1848. szeptember 20. Ferdinánd, s. k .“

Magyar ház.
Régi, hőn óhajtott vágya a turóczi magyar 

közönségnek, hogy a jelenlegi kaszinó helyi, 
ségeinek, valamint egyéb kulturális intézraé. 
nyék részére színház, könyvtár stb. egy, a 
haladókor igényeinek megfelelő, modem 
épület emeltessék.

A mozgalmat, mely körülbelül két évvel 
ezelőtt indult meg, akkori főispánunk, ifj. Justh 
György, a legnagyobb készséggel karolta fel 
s előkészített tervek alapján, személyesen 
fenn is járt a pénzügyminisztériumba, hogy a 
tervbe vett „Magyar házu számára kibocsáj- 
tandó sorsjátékhoz a pénzügyminiszter hozzá- 
jáiulását kikérje.

A miniszter a legnagyobb jóindulattal 
fogadta az előterjesztést s a maga részéről, 
tekintve a kulturális hivatást, a sorsjátéknak 
minden törvényes kedvezményt kilátásba 
helyezett, de egyúttal kifejezést adott abbeli 
aggodalmának is, hogy az akkori nyomott 
politikai és pénzügyi helyzet mellett eme 
nagyobb szabásúnak igéikező sorsjáték nem 
fog a kellő és remélt eredménnyel járni.

Tény az, hogy a miniszter argumentálisa 
győzött s a tervezett akczió kivitele egye* 
lőre elmaradt.

A „Magyar ház" kérdése azonban ez 
időtől kezdve a napirendről le nem került, 
Magán és nyilvános társaságokban folyton 
beszéd tárgya volt, amit, tekintve az ügy 
fontosságát, tekintve a hozzá fűződő nagy 
kulturális érdekeket, de tekintve a magyar 
társadalmi élet jelenlegi pangását is, egy 
cseppet sem csodálunk.

Újabban ismét sok szó esett a kérdés 
megoldásáról, aminek a következménye az 
volt, hogy több — a társadalmi életben 
szerepet játszó — kaszinói tag közreműködé
sével egy értekezletei hivatott össze, 'hogy 
az ügy végleges megoldásáról tanácskozzék.

Ezen értekezlet a múlt vasárnap össze is 
ült s tekintve azt, hogy vármegyénk alispánja 
akkor Nagyjeszenben volt elfoglalva, az 
értekezlet vezetéséro Boldis Ignácz felső 
kereskedelmi iskolai igazgató kéretett fel.

Az értekezlet elnöke az ülést megnyitván, 
felkérte Dugovich Titus számvizsgálót, hogy 
az egybegyűltekkel ismertesse meg az érte
kezlet czélját. Dugovich röviden vázolta, 
hogy ezen nemzetiségileg ekszponált vár
megyében feltétlenül szükséges, hogy egy 
kulturális központ, teremtessék. Föltétlenül 
szükségesnek mutatkozik az, hogy a magyar 
társadalom akként szerveztessék, hogy abban 
a kis társadalomban annak minden egyes 
tagja magát otthonosan érezze. Szükséges az 
is, hogy ennek az igényekkel bíró társadalom
nak mód nyujtassék arra is, hogy szellemi 
szükségleteit, anyagi erejéhez mérten, kielégít
hesse. Ez pedig csak úgy lesz elérhető, hogy 
ha kulturális intézményeinknek egy megfelelő 
helyiség teremtetik.

Steiner Samu, a jturóczi iparbank tiszt
viselője, az építkezés anyagi oldalával foglal
kozik s arra a konklúzióra jut, hogy a ter
vezett „Magyar ház" részvényekre volna fel
építendő. Hasonló értelemben szólalt fel 
Fischer Ármin is.

Turczer János tanár és Balázs Endre szin
tén pártolja a „Magyar ház" építésének esz
méjét, csak azt ajánlja, hogy mielőtt a* 
értekezlet a módozatok felett végleg döntene, 
küldjön ki egy bizottságot, ki a tervbe vett
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építkezés minden módozatát kellőkép vitassa 
roc<' s egy teljesen kész tervet mutasson be 
a rijvid időközben újra egybehívandó gyűlés
nek.

Láng Ernő dr. a bizottság kiküldése ellen 
foglal állást, miután köztudomású dolog, hogy 
eme bizottságok működése sohasem jár a tőle 
Tárható eredménnyel.

Az értekezlet Láng Ernő álláspontját tette 
magáévá s Dugovich indítványára kimondotta, 
hogy az értekezleten megbeszélteket egy 
küldöttség hozza a megyeházán időző főispán 
tudomására cs egyben kérje fel öt, hogy a 
megindított mizgalmat vegye hathatós párt
fogásába.

A küldöttséggel együtt az értekezleten a 
főispán is megjelent s szives készséggel vállal
kozott arra, hogy a „Magyar ház“ ttgyét 
tőle telhetőleg támogassa. — Az értekezleten 
elmondott, beszédében hangoztatta, hogy meg 
van győződve arról, hogy ha mindazok, kik
nek vállaira nehezíti ezen igen fontos kérdés 
megoldása, annyi jóakarattal fognak visel
tetni az Úgy iránt, mint ő, úgy bízik benne, 
hogy az építkezés Ugye dűlőre is kerlil, 
készségesen felajánlotta közreműködését úgy 
is, mint magyar ember, de úgy is, mint a 
kormányzat képviselője.

Ezek után Boldis Ignácz, az értekezlet 
vezetője, indítványozza, hogy válasszon az 
értekezlet egy bizottságot, mely e kérdéssel 
bővebben és állandóan foglalkozzék, s hogy 
ez észrevételeit és tapasztalatait az annak 
idején egybehívandó küzgyUlésnok tegye 
meg. A bizottságba a következők válaszltattak 
be: Jmlh Ferencz, ifj. Justh György, 
Beniczky Kálmán, Boldis Ignácz, Láng Ernő, 
Fischer Ármin, Fischer Lajos, Graber Jakab, 
Steiner Samu, Bérez Ignácz, Hojjmann Edo, 
Fenyő Sándor, Turczer János, Dugovich Titus, 
Strelinger Henrik, Boldis Dezső, Borbély 
Kálmán.

A bizottság megválasztása után az elnök 
az értekezletet bezárta.

Ennyi történt egyelőre. Azt hisszuk azon- 
ta.i, hogy ezúttal sikerül megoldani ezt az 
égetően szükséges kérdést, mert tagadhatat- 
lan, hogy a vármegye magyar társadalmit most 
már elodázlialatlanul szervezni kell.

A Tulipánkert-szövetség 
nagygyűlése.

A turóczi Tulipánkert-szövetség, mint azt 
lapunk múlt számában már jeleztük, a folyó 
hó 20-án tartotta alakuló nagygyűlését a 
vármegyeház nagytermében.

A mozgalom, mely ma már az egész 
országot meghódította, o vármegye kicsiny, 
de lelkes magyar közönségénél is élénk visz- 
isngra talált. Százával soreglett be a vidék, 
10gy mindjárt a megalakuláskor kivegye 

részét, e nagy czélokat maga elé tUzött 
küzdelemből.

A közgyűlési terembe, hol máskor komoly, 
szigorú tekintett) férfiak gyűlnek össze, ma 
evonulta tavasz virággal illatos szinpompája.

komoly férfiak helyén mosolygó, bájos 
dgjek, csevegő, rózsás, Udearczu leányok 
,l(k ma a piros posztós asztalok köríti,
< Hőikre tllzvo a legszebb magyar virágot:

a tulipánt.
A várinegyo nagyterme teljesen megtelt 

I 'Zg.'Uom iránt érdeklődőkkel, jeléül annak, 
1(,gJ a nemes cs magasztos czélnak mindenütt |

akadnak pártolói. De kell és szükséges is, 
hogy o mozgalom zászlója alá álljon minden 
magyar, kiben lángol a bonszerotot, kiben él 
a bit e nemzet jövendő nagysága iránt.

Fel kell rázni a nemzetet abból a közöm
bösségből, mellyel önsorsa iránt viseltetik. 
Bizalmat kell gerjeszteni benne az iránt, 
hogy e nemzet jövendő gazdagságának kulcsa 
a magyar ipar helyes, czélirányos fejleszté
sében van letéve, de amely csak önzetlen, 
minden balhiedelmet és előítéletet félretevő 
pártolás áltál fejlődhetik annyira, hogy a 
körülöttünk élő nemzetek iparával a versenyt 
kiállhassa.

'Az alakuló gyűlés.
Az alakuló gyűlés délután pont három 

órakor kezdődött. Midőn az elnöknő, Justh 
Ferenczné szül. Batthyány Mária grófnő, az 
elnöki széket elfoglalta, a helybeli keres
kedelmi iskola növendékei, Wunder József 
vezetése mellett, rázenditettek a Hymnus 
magasztos és lélekemelő dallamára, melyet a 
megjelent közönség állva hallgatott végig.

Az ének befejezte után az elnöknő néhány 
lelkes szóval Üdvözölte a nagy számmal meg
jelent közönséget s az alakuló nagygyűlés 
jegyzőkönyvének vezetésére Láng Ernő (Irt 
és Dugovich Titust kérte fel. Miután a fel
kért urak helyeiket elfoglalták, röviden ismer
tette a grófnő a mozgalom eredetét s Dugovich 
felolvasta azt a levelet, melyet gróf Batthyány 
Lajosné született Andrássy Ilona grófnő, a 
Tulipánkert-szövetség megalakítása végett, az 
elnök Öméltóságának irt. A levelet itt adjuk :

„Justh Ferenczné gróf Batthyány Mária 
Öméltóságának. A főváros hazafias köreiben 
nagyobb arányú akczió indult meg azzal a 
czéllal, hogy a nemzetünkre nehezedett súlyos 
időkben egy, közös érzésektől és törekvések
től áthatott, összetartó táborrá egyesítse az 
egész hazafias magyar társadalmat. A moz
galom első sorban a magyar nők hazaszere
tetétől s a nemzeti eszmények iránti lelkese
désétől várja a sikert s csak akkor felelhet 
meg méltóan a maga nagy feladatának, ha 
országszerte, a vidék társadalmának minden 
rétegében lelkes felkarólókra és terjesztőkre 
talál. Ennek pedig első feltétele az, hogy az 
ország vidéki központjaiban erre hivatott ve
zetők irányítsák a propagandát s első sorban 
az annak szimbólumául szolgáló tulipánjelvény- 
ek minél nagyobb körben való elterjedését. 
A mozgalom megindítói nevében fordulunk 
hozzád azzal a hazafias kéréssel, hogy Turócz- 
megye terttletérenézve az akczió vezetésétolvál- 
lalni szíveskedjél. Teljes bizalommal tesszttk ezt 
abban a tudatban, hogy o mozgalom czéljára s a 
jelen válságos időkben szükséges voltára nézve 
volttnk egyetértesz s igy hazafias törekvé
seinktől nagybecsű támogatásodat nem fogod 
megtagadni. A mozgalom keletkezésének, 
czéljának cs szervezetének ismertetését a szi
ves tájékozódás végett időzárt nyomtatványok 
tartalmazzák. Ezekben körvonalozva vannak 
a vidéki központok vezetőire váró teendők 
is. KérUnk, hogy e teendők elvállalásával a 
hazafias mozgalmat felkarolni s annak tovább- 
terjesztéso czéljából a megye kisebb körzetei
ben (járások és városok szerint) erro alkal
mas bizalmi hölgyeket a közreműködésre meg
nyerni s mindezekre nézve szives értesítése
det alulírottak valamelyikével mielőbb közölni 
szíveskedjél. Hazafias Üdvözlettel gróf Batthyány 
Lajosné szUl. gróf Andrássy Ilona.*

S

A levél felolvasása után a közönség tájé
koztatása végett Dugovich még ismertette azon 
nemes és közhasznú czélokat, melyek meg
valósítását a tulipánmozgalom maga elé tűzött.

A mozgalom több feladatai a következők:
1. Tüntető állásfoglalás minden nemzeti 

eszme, mozgalom és törekvés inellett s minél 
hathatósabb közreműködés arra, hogy semmi, 
ezzel ellenkező irányzat a társadalomban ér
vényesülni ne tudjon.

2. A megalkuvást nem ismerő nemzeti 
érzés ápolása a családi életben s főként a 
nevelés terén.

3. Minden fényűzésnek és nélkülözhető 
kedvteiésnok mellőzése mindaddig, inig a 
nemzetre szakadt „nyomor és szenvedés* 
enyhítésére van szükség, amennyiben a ma
gyar kulturtörekvéseknek nem árt.

4. Minden a nemzeti jelleg és önállóság 
előmozdítását ezélzó társadalmi, kulturális 
vagy gazdasági vállalkozás és kezdeményezés 
buzdító támogatása.

5. Első sorban saját példánkkal, de egy
szersmind minél szélesebb körű agitáczióval 
való közreműködés arra, hogy magyar ember 
lehetőleg minden szükségletét magyar terme
lőktől és iparosoktól, magyar eredetű czikkek- 
ből szerezze be.

Mindenki aki e mozgalomhoz csatlakozik, 
erkölcsi kötelezettséget vállal arra, hogy az 
ezekbon körvonalozott czélt tőle kitelhető 
buzgósággal fogja szolgálni s ezen erkölcsi 
kötelezettség vállalásának jelképéül megveszi 
és nyilvánosan viseli a mozgalomban résztvevők 
jelvényét: a magyar tulipánt, mely tetszés 
szerint választható háromféle kivitelben kap
ható.

A felolvasott pontok mindegyikét hatalmas 
éljonzés kisérte.

Az elnök beszédje.
Alighogy egy kissé lecsillapult a zaj, meg

szólalt az elnöknö az ö szépen, csengőhangján, 
s a közönség folytonos és lelkes tüntetése mel- 
lott, a következő, hazafias szellemtől áthatott 
beszédet mondta el:

Tisztelt gyülekezet!
Az imént felolvasott sorok oly 

perezben Írattak, a tulipáneszme 
akkor keletkezett, amidőn tényleg 
súlyos, válságos időket éltünk, amidőn 
alkotmányunk veszélyeztetve volt, 
ezeréves jogaink eltiporva! A Gond
viselésnek és alkotmányos felséges 
királyunk bölcs belátásának köszön
hetjük e veszély elhárítását és most, 
hogy a béke mosolyog újból e nem
zet egén, felmerül azon kérdés: van-e 
még célja, van-e még életjoga egy oly 
eszmének, melyet vihar szült? Van-e 
még szükség egy összetartó táborra, 
most, hogy a harcz kitombolt?

Letettük a fegyvert. Tegyük-e le 
a tulipánt is, mely fegyver volt szin
tén, az összetartás fegyvere, a haza- 
szeretet lobogója!

Lesznek olyanok, sőt, sajnos! 
sokan lesznek, akik most félreteszik 
a tulipánt, — elteszik emlékül 1 — 
akik annak nagy horderejét ma már 
fel nem fogják.

„üdvös volt a k k o r!“ gondol
j á k , „de minek ma? mikor jól van 
minden!* És nem gondolják meg azt, 
hogy harezba, viharban edződik egy
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nemzet, de nem alkot, nem épít, nem 
fejlődik! Nem gondolják meg azt, hogy 
a tulipán a küzdelem jelvénye volt 
ugyan, de még inkább volt és marad 
a munka buzditója, azon jelvény, 
mely mindnyájunkat arra int, hogy 
segítsünk alkotni egy egységes magyar 
államot, egy erős, önálló magyar 
hazát I

Lélekemelőbb, de könnyebb feladat 
az : életét koczkáztatni, lelkesedéssel, 
önfeláldozással síkra szállani és az 
ellenség ostromaitól megvédeni egy 
erős bástyát, akkor, amidőn a bátor 
elszántság megfeszit minden erőt, 
midőn a győzelem reménye s mámora 
heviti a keblet 1 Sokkal könnyebb 
feladat az, mint szerény, igénytelen 
munkában felrakni követ kő után, 
hogy a védő bástya felépüljön'.

Es ezen munka — ezerek munkája 1 
Az asszony, a gyermek viszik, hord
ják gyenge vállaikon a szükséges 
anyagot és lassan-lassan emelkedik 
és nő és épül azon sáncz, melyen 
megtörik az erőszak, mely elől 
visszavonul a legyőzött ellenség!

Es ezerek munkája legyen most 
az, férfiak, nők és gyermekek 
munkája, egy egész nemzet törekvése 
erős kitartással, vasszorgalommal, 
egyesült erővel felépíteni azon szent 
fa la t, mely védi a magyar h o n t!

Jertek, mindannyian, nincs fölös
leges kéz, mert sok a munka!

. És jönni fog, mert jönni kell egy 
uj vihar, egy újabb harcz! A népek 
és országok Istene, aki elintézi a 
nemzetek és az egyének sorsát, örök 
törvényeibe iktatta, hogy a béke az 
övé, a küzdelem a megpróbált emberi
ségé! Bízzunk a jelenlegi szerencsés 
korszakban, bizzunk a jövőben is, de 
ne bizakodjunk el 1 Utat tört magának 
a ragyogó napsugár igen sötét felhő
kön át, — élvezzük — örüljünk 
néki, de használjuk fel e nyugodt 
napokat, gyűjtsön erőt rossz időkre, 
dolgozzék mindenki a maga munka
körében és ne felejtsük el azt, hogy 
Magyarország még mindig nem volt, 
de még mindig csak lesz 1

És hogy legyen, hogy legyen! vala- 
liára egy egységes Magyarhon, azért 
van szükségünk a magyar tulipánra, 
minden magyar törekvés lelkes párto
lására, minden magyar ember önzet
len közreműködésére! Kell még a 
magyar tulipán, kell most jobban, 
mint valaha! Ne pártoljunk el tőle 
és áldja meg törekvésünket a 
Magyarok Istene!

A szűnni alig akaró lelkes tüntetés és 
éljenzcs leosillapulla után Dugovich Titus, az 
alakuló naggyülés egyik jegyzője, az elnüknő 
Öméltóságának megbízása folytán, a magyar 
ipar pártolása tárgyában a következő beszé
det mondta e l:

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim!
Azok után a nemes, minden izében ma

gyaros érzéstől áthatott szavak után, melyok 
az elnöknő Öméltóságának ajakáról csak az 
imént hangzottak el, s melyek a nemzet 
egyetemével érző szivttnk minden húrját réz-

gésbe hozták, nehéz feladat, merész vállal
kozás jutott nekem osztályrészül akkor, midőn 
az itt jelenlevők becses figyelmét az általam 
elöadandók részére csekély tehetségemmel 
lekötni igyekezem.

Ha igyekezetem, ha őszinte törekvésem 
csak részben is sikerrel kecsegtet, ezt inkább 
a tárgy népszerűségének, fontosságának, nem
zeti törekvéseinkkel szoros kapcsolatban álló 
voltának tulajdoníthatom, melynek megvilágí
tása nem kíván erőmet felülmúló színes ké
peket, ragyogó frázisokat, mert ennek a mély, 
mindent felülmúló érzésnek, az édes haza 
szeretetének gyökere lelkűnkből sarjadzik s 
annak olthatatlan lángja egyformán ott ég 
minden magyar kebelben, a bérczekkel ko- 
szoruzott szent haza határain belül.

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! Mi
előtt azonban tulajdonképeni megbízatásom 
teljesítéséhez fognék, engedjék meg, hogy 
néhány rövid szó kiséretében egy indítványt 
tehessek.

Az országos mozgalommal majdnem egy
idejűleg vármegyénk területén is megindult 
a részleges tulipánmozgaloin. A nagy, a je
lentőségteljes kérdések, melyeknek kivívása 
végett o jelvény alatt itt is eggyé forrt a 
magyar közvélemény, itt is rezgésbe hozták 
a sziveket s magyar intelligencziánk egy 
része sietett keblére tűzni a jelvényt már 
akkor, midőn annak viseléséhez fűzött nem
zeti nagy érdekek felől talán kellőkép tájé
kozva sem volt. De viseltük a jelvényt a 
gyászos korszak alatt, mert oly hazafiak tűz
ték szivük fölé, kiket követhetni reánk nézve 
mindenkor csak boldogság vala.

Ez a mozgalom azonban sem szervezve, 
sem vezetve nem volt. Pedig minden társa
dalmi mozgalom, moly szilárd, szolid alapokon 
szervezve és kellőkép vezetve nincs, bármily 
nemes indulat hevítse is az egyesek lelkeit, 
idővel lelohad, elalszik. Ép azért tisztelettel 
bátorkodom javasolni, hóin mielőtt a további 
kérdések tárgyalásához fognánk, válasszuk meg 
a turócz vármegyei Tulipán kert-szövetség vá
lasztmányát, melynek tagjaiul a következő 
úrasszonyokat van szerencsém javaslatba
hozni:

Akantisz ö-lönné, Boleman Jánosné, Bőid is 
Ignáczné, Borbély Kálmánné, Dávid Gyuláné, 
Dávid Ferenczné, Éder Ferenc/.né, Erdődy 
Györgyné. Fischer Arminné, Galanda Istvánná, 
Gerő Virgilné, Janovják Károlyné, Joób 
Győzőné, Józsa Mihályné, ifj. Justk Györgyné, 
Reviczky Istvánná, Reviczky Rálmánné, 
Rontsek Györgyné, Kontsek Józsefné, Láng 
Ernőné, dr. Lax Adolfné, dr. Messinger Mérne, 
Michnik Gyuláné, Michnik Vilinosné, Moyzes 
Miklósné, Náthán Henrikné, Nomes Barnáné, 
Olsavszky Gyuláné, Reőthy Vladimirné, Rotli 
Einilné, Saager Ferenczné, Scbönaich Vikforué, 
Schulcz Lajosné, Skrbek Rárolyné, Soest 
Ottóné, Somogyi Gézáné, Toperczer Henrikné 
Vladár Kálmánné, Zányi Kálmánné, Zorkóczv 
Tivadarné.
, . .Mldün ,alán a megjelent közönség 

,J0S megöl édesére, a választásokon túl vol
nánk, a választmány tagjai méltán fordulhat
nának az elnökség fele azzal a kérdéssel: 
mi lesz a teendőnk?

Ha megengedik, mélyen tisztelt hölgyeim, 
az elnöknő Öméltóságának megbízásából bátor 
leszek nem: útbaigazítást adni a jelen és a 
jovo teendői felől.

Első sorban egy igen nehéz feladat vár 
nagyságos asszonyoméba. Nehéznek mondom 
mert a zsebekre kell apellálni akkor, midiin 
a Tuiipánkert-szövetség jelvényei elárusitá. 
sának, minél szélesebb körben való terjesz- 
lésének gondja Nagysádtok vállaira szakad 
Nehéznek mondom már azért is, mert régi 
magyar rossz szokás az, hogy szívesen lelke
sedünk valamely nagy, közhasznú, a nem
zetre nézve üdvös eszméért, csak pénzbo ne 
kerüljön. Tehát ezt a közös szenvedélyt, ezt 
a fukarság iránti nagy előszeretetet, ezt a 
a jóravaló restséget lesz szükséges megtörni 
bonnünk. Ez pedig igen nehéz feladat.

A most megalakult szövetség második és 
talán legfontosabb hivatásának — a magyar 
ipar pártolásának szükségéről — becses en'ge- 
dalműkkel, bővebben bátorkodom szólani.

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim ! Vala. 
hányszor a magyar nemzet válságos helyze- 
lek elé állíttatott, mindannyiszor tudatára 
ébredt annak, hogy nagyratörő czéljainak 
keresztülviteléhez, diadalra juttatásához szük
ségelt anyagi erővel nem rendelkezik. Tuda. 
tára ébredt annak, hogy míg szegényes és 
fejletlen iparunk mellett Ausztria fejlett ipa
rára vagyunk kénytelenek támaszkodni, annak 
bizonyos foltig reánk oktrojált gyámkodása 
alól menekülni kénytelenek leszünk. De 
tudatára ébredt annak is, igen tisztelt nagy
gyűlés, hogy az európai nagy és gazdag 
államok közt csak akkor állhatjuk meg he
lyünket becsülettel, csak akkor tölthetjük be 
a reánk várakozó nagy missziókét, ha a 
magyar ipar fejlesztésével itt e hazában biz
tosítunk nyugodt megélhetést azok számára, 
kiknek izmaira a sokat szenvedett haza vé
delmében joggal számíthatunk.

S mindannyiszor, valahányszor e nagy- 
fontosságú, a nemzetre nézve életkérdéssé 
vált feladatok előtérbe nyomultak, sietett a 
nemzet szine-java o téren tapasztalt elmara
dottságunkat orvosolni akarni. Már Széchenyi 
idejében aktuálissá vált o kérdés, már Kossuth 
gyújtó szavára mogaíkották elődeink az ipari 
védőegyletet s a magyar nők, élükön a leg
előkelőbbekkel, a rövid alkotmányosság előtt 
és után szintén e nagy nemzeti létkérdés 
szolgálatába szegődtek.

De e nemes, e felette fontos mozgalmakon 
is erőt vett a magyar betegség, a Pató 
Pálkodás s mielőtt tartós sikereket tudtunk 
volna felmutatni, szép csendosen elaludt az 
egész mozgalom.

A jelen mozgalom, az úgynevezett tulipán
mozgalom gyökoro is a nemzeti elnyomatás 
talajából fakadt. Czéija ma sem egyéb, mint 
a nemzeti ipar, a nemzet anyagi erőjének 
fejlesztése. Czéija ma sem más, mint az, hogy 
a magyar ipar felkarolásával egyetentben 
kenyeret és pedig magyar kenyerot adjunk 
a munkáskezek millióinak, megmentsük őket 
o szent hazának, hogy nélkülözhetetlenekké 
tegyük őket itthon, hogy megmentsük őket 
a kivándorlás veszedelmétől.

E magasztos czclok eléréséhez azonban 
nemcsak az egyszerű jelvény külső viselése, 
nemcsak egy időleges felbuzdulás szükséges, 
hanem szükséges lesz az a törhetetlen elha
tározás, hogy e jelvény viseléséhez körött 
fogadásunkat, hogy csak azt vesszük, ami 
magyar, hogy csak azt visoljllk, ami magyar, 
szigorúan he is tartsuk.

Tudom jól, hogy ez az elhatározás — 
különösen a hölgyeket illotőlog — sok lenion'
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dással jár, de én azt tartom, mélyen tisztelt 
nagygyűlés, hogy ogy magyar n« előtt nincs 
oly nagy áldozat, melyet az ország Üdvéért 
meghozói képes ne volna.

I,e tehát a külföld íényttzö divatjával, 
sokkal szebb, nemesebb és megkapóhb, a 
magyar nőre százszor jobban illőbb ennél a 
nemzeti egyszerűség.

Kötelességünk lesz kivánni első sorban 
mindig a magyar iparczikket, csak a nélkü
lözhetetlen részekben engedjünk teret a kül
föld számára és csak oly mértékben, amily 
arányban mindennapi szükségleteink ezt fel
tétlenül megkívánják, de csak addig, mig 
ebbéli szükségleteink magyar földről he nem
szerezhetők.

Ha igy fogjuk fel a tulipán hivatását, 
meg vagyok győződve, hogy sikereket érünk 
el, Ellonkező esetben, a múltakhoz hasonlóan, 
csak szalinatüz lesz az egész, amely nagy 
vehemencziával fellobban, de hamar is ki
alszik s nem marad utána más, mint perje, 
a nagy lelkesedésnek széjjelszálló, nyom 
nélkül elenyésző hangjai.

Én pedig azt hiszem, hogy o mai napon 
nem azért gyűltünk össze, hogy egy lelkes, 
de nyom nélkül elenyésző akorddal járuljunk 
az országban megindult mozgalomhoz, hanem 
hogy nyilvánosan tegyünk fogadást a czélból, 
hogy e kis (ulipánjelvényben megtestesített 
nemzeti törekvéseknek hűséges és becsületes 
harczosai leszünk. Úgy segítsen minket a 
magyarok Istene !

Dugovich beszéde után Láng Ernő dr. 
emelkedett szólásra s igen szép, sok helyen 
humor és szatírával átszőtt beszédjében a 
tulipánt, ezt az igazi magyar virágot s az 
ezzel szorosan egybeforrt mozgalmat dicsőí
tette.*)

Láng Ernő dr.,nagy tetszést aratott beszédje 
után Dugovich indítványozza, hogy a tulipán- 
mozgalom lelkes ineginditó]át, Batthyány 
Lajosné grófnét üdvözölje táviratilag az imént 
megalakult Tulipánkert-sztivetsóg. Miután az 
indítvány nagy lelkesedéssel egyhangúlag el
fogadtatott, a következő távirat küldetett el:

„Gróf Batthyány Lajosné őirngyméiíósá- 
gának Budapest, Margit-rakpart 7. A turóczi 
Tulipánkert-szövetség mai alakuló közgyűlése 
alkalmából Nagyméltéságodat, mint a mozga
lom megindítóját, hazafias lelkesedéssel üdvözli 
Justh Perenczné elnök."

A távirat felolvasása után ismét az elnöklő 
grófnő emelkedett, szólásra s néhány lelkes 
szó kíséretében, a közönség rendkívül szim
patikus tüntetése mellett, a nagygyűlést be
zárta.

A gyűlés bofejozte után a diákság kara 
a „Szózatára zonditett, melyet a mindvégig 
emelkedett hangulatban levő közönség az 
ifjúsággal- együtt énekelt.

*
A tiilipánjelvények kezelésével Dugovich 

i'itus bízatott meg, akinél addig is, inig a 
jelvények a választmány tagjainak szétkül - 
detnok, mindönki által beszerezhetők.

1 A beszédet, melyet terjedelmes volta miatt 
számunkból kénytelenek voltunk — helyszűke 

miatt — kihagyni, lapunk jövő számában egész ter
jedelmében közölni fogjuk.

Szcrk.

A Tíirótzl Hitelbank nyüködése.

A Turóczi Hitelbank legutóbbi, e hó 5-én 
tartott igazgatósági illésén bennünket, felvi
dékieket érintő olyan fontos határozatokat 
hozott, hogy azokkal ezen a helyen foglal
kozni méltónak, sőt szükségesnek tartjuk.

A Turóczi Hitelbank, átvéve a Turóczi 
Kereskedelmi és Hitelintézetet, márcziuselsején 
kezdette meg működését. Az eredmény, amit 
idáig elért — úgy halljuk — nemcsak ki
elégítő, hanem a várakozást felül is múlja. 
Annál is inkább dicséretre méltó az az igaz
gatóság, amely nem elégedve meg a már 
elért fényes anyagi eredménnyel, hanem 
— bár áldozatok árán, — de erkölcsi ered
ményt is óhajt felmutatni. Úgy látszik mi 
annak idején nem hiába üdvözöltük az uj 
bankot és nem hiába vallottuk, hogy az uj 
bank közgazdasági viszonyainkat egészséges 
irányba fogja terelni.

Amint hallottuk, elhatározta a Turóczi 
Hitelbank, hogy reális befektetésekre és a 
reális szükségletek fedezésére öt százalékos 
és ha szükséges, még ennél is olcsóbb pénzt 
hoz forgalomba.

E felette nagyfontosságu határozatot nem 
tudjuk eléggé méltányolni, de nem tudjuk 
eléggé méltányolni az igazgatóság áldozat
kézségét sem, mely e határozatot meghozta.

Kiváncsi ember létemre (na, meg mert 
egy kicsit értek is a közgazdasági dolgokhoz) 
kutatni kezdtem az okát ezen hihetetlenül 
önzetlen, sőt némi jóakarattal azt is mond
hatnánk, hogy az ő részükről egyenesen 
könnyelmű határozatnak. Idáig 5’/2-es mini
mális kamatláb mellett dolgoztak és nem is 
várt szép eredményeket értek el. Mi az 
ördögnek adnak hát most még olcsóbban

zt, mikor drágábban is szivesen vitték 
tőlük? Kutatásaim közben arra a meglepő 
felfedezésre jutottam, hogy ezek az urak 
valami erkölcsi eredményt akarnak elérni. , .  
Hát, kérem, nem borzasztó ez? Nem hogy 
megelégednének a máris elért fényes anyagi 
eredménnyel, most még erkölcsi diadalra is 
áhítoznak!

Ám próbáljuk meg kimutatni, miféle ered
mény lehet az, amire a Turóczi Hitelbank 
reflektál. Az én szakértői, bár szerény véle
ményem szerint, négy irányban keli az 
erkölcsi diadalt keresni.

Először is egy kis tisztogatást kell végez
nie. Sok a Felvidéken az olyan kisebb pénz
intézet, melyeknek létezése, eltekintve néhány 
személyi érdektől, nemcsak hogy fölösleges, 
hanem igazán káros. Ezek az intézetek a 
kisebb, vagy mondjuk a gyengébb elemre 
vetették ki hálójukat és azoktól uzsora
kamatot szednek; holott ezek a szegény 
ördögök hónapokon keresztül krumplit és 
kenyeret esznek. Hogy tudjon az ilyen 
ember kamatot fizetni ? Hogy az ilyen intézet 
előbb számtalan családot tönkre tesz és 
azután idővel maga is tönkre megy, ez olyan 
bizonyos mint, hogy 2-szer 2 =  4. Ha tehát 
a Turóczi Hitelbank mostani kamatpolitiká
jával az ilyen intézeteket lehetetlenné teszi, 
ezért mindenki csak elismeréssel adózhat neki.

A második nemes czél volna az, hogy 
kisebb, de reális alapon nyugvó és a hitel
szükségleteket reális kamatláb mellett kielé
gítő intézeteket támogasson. Ezeknek az 
intézeteknek annyiban könnyít feladatuk tel
jesítésében, hogy a budapesti pénzintézetek
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kamatlábával egyenlő kamat mellett nyújt 
nekik megfelelő reescompte hitelt. Nagy előny 
az egy kisebb intézetre, ha megtakaríthatja 
a váltók és a pénz ide-oda küldésének 
postadiját és nem kell neki egyszerre 
50—60000 koronát reescompteba adni, 
hanem mindig csak annyit, amennyire éppen 
szüksége van.

A harmadik erkölcsi eredmény az lesz, 
hogy a kereskedőknek nyújtandó öt száza
lékos kölcsön mellett az itteni kereskedelmet 
helyes mederbe tereli és ezt ilyen olcsó 
hitel kielégítéssel igazán naggyá teszi.

A legtöbb figyelmet érdemlő pont a 
negyedik, melyben kimondották, hogy ipart 
akarnak a Felvidéken teremteni. (Amint 
halljuk nem zárkóznak el bármilyen és bár
honnan jövő megvalósítható indítványtól.) 
Ipart csak azért, hogy legyen a népnek több 
keresete; csak azért, hogy a föld értékét 
növeljék; azét a földét, amely felerészben 
a tótoké. Hogy mit jelent az, ha egy vidé
ken ipar van, azt magyarázgatni, azt hiszem, 
teljesen fölösleges. Munkát és kenyeret ad a 
szegényebb népnek és azt hiszem, nem 
túlozok, ha azt állitom, hogy egy gyár több 
hasznot hozna az itteni szegény lakosságnak, 
mint száz meg száz lelketlen izgatónak 
megvetendő agitálása. Ezt megjegyezhetné a 
tót nép! Remélem és hiszem, hogy amit 
nem voltunk képesek a tótokkal oly hosszú 
időn át szóval és beszédekkel megértetni, 
azt majd rövid időn belül megértetik velük 
a számok. Megértik és megtanulják majd, 
hogy az-e az ellenség, aki ugyan tót nyelven 
szidja a magyarok Istenét, de 200 korona 
után 20 korona kamatot vesz tőlük, vagy az-e 
az ellenség, aki ugyan magyar nyelven 
dicséri az Istent, de ipart és kenyeret akar 
adni a népnek és 200 korona után ugyan
annyi időre csak 10 korona kamatot kér 
tőlük.

Ezt értsd meg, tót nép, talán kijózanodol!

H Í R E K .

Személyi hír. Vármegyénk főispánja a 
f. hó 22-én, gróí Prónay Mihály, Nógrád- 
vármegye főispánjának beiktatására Balassa
gyarmatra utazott. A beiktatás után Buda
pestre ment, lionnét csak szombaton érkezett 
haza.

A tnróozl Jótékony nőegylet közgyűlése.
Az elmúlt vasárnap tartotta a turóczi jótékony 
nöegyeslilet közgyűlését, melyen a lemondás 
folytán megüresedett elnöki és alelnöki állá
sokat újból betöltötték. A nöegyesűlet elnök
sége visszakerült ismét a régi, kipróbált, gon
dos kezekbe akkor, midőn a közgyűlés nagy 
lelkesedéssel ismét a régi elnök személye 
körül csoportosult s megválasztotta Justh 
Ferenczné szül. Batthyány Mária grófnőt. A 
megválasztott elnöknő gyönyörű beszédben 
indokolta ineg legutóbb történt lemondását s 
egyben biztositól fa a közgyűlést, hogy az 
egyesület ügyeit jövőben is a legnagyobb 
lelkiismeretességgel vezetendi. A nagy tetszés
sel fogadott elnöki beszéd után a közgyűlést 
bezárták.

Az esztergomi érsek a heoozkáplánok 
ellen. Mini meghízható forrásból értesülünk, 
az esztergomi érsoki hivatal körlevelet bo- 
csájtoit ki egyházmegyéje területén, hogy 
miudazok a káplánok, kik a lefolyt válasz-
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fásokkor a nemzetiségi izgatásban részijeitek 
s jelenleg nemzetiségiek által lakott egyká- 
xaknál működnek, lehetőleg azonnal oly vidé
kekre helyezendők át, hol izgatásuknak tere 
nincs. A pánszláv káplán urak tehát magyar 
vidékekre kerülnek, ahol, egyéb foglalkozás 
hiányában, méltóan élhetnek annak a hiva* 
tásnak, amelyre magukat az egyházi rendbe 
történt belépésükkor tényleg szentelték is.

Református Isteni tisztelet. Sedivy 
László, nyitrai reiormátus lelkész, pünkösd 
hétfőjén délelőtt a megyeháza nagytermében, 
délután pedig Ruttkán tart isteni tiszteletet.

Halálozások. Galanda Károly, vármegyei 
árvaszéki kiadó, hosszas betegeskedés után a 
f. hó 24-én reggel elhunyt. Temetése a folyó 
hó 26-án délután 3 órakor ment végbe, a 
vármegyei és állami tisztikar, a közönség és 
jóbarátai részvéte mellett. Az elhunyt huszon
hét évig szolgálta a vármegyét, Pontos, lelki- 
ismeretes hivafaloskodása által elöljáróinak s 
a nagy közönségnek bizalmát és szeretetét 
szolgálatkészsége által teljesen kiérdemelte. 
— Petrás Mihály helybeli kir. aljárásbiró 
édes anyja, mint részvéttel értesülünk, a f. 
hó 21-én Trencsénbaánban elhunyt. — Farkas 
Istvánná szül. Éder Borbála, nyug. állami óvónő 
folyó hó 25-én reggeli 8 órakor Znióváralján 
elhunyt. — Debnár János volt zsámbokréti, 
az utóbbi években már nyugdíjazott tanító f. 
évi május hó 21-én reggel Draskóczon hosszas 
szenvedés után elhunyt. Temetése folyó évi 
május hó 24-én ment végbe a község lakói
nak és kartársainak részvéte mellett. Rava
talára a turóczmegyei Tanító egyesület, mely
nek az elhunyt tagja volt, koszorút helyezett.

DJ tanítónő. A vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter a felsöturoseki állami elemi 
iskolához ír its  Jozefa okleveles tanítónőt 
állandó helyettesül alkalmazta. Az uj tanítónő 
állomását csak a jövő tanév elején lógja el
foglalni.

Papvál&sztás. A helybeli lutheránus egy
ház a í. hó 20-án jelölő gyűlést hívott egybe, 
hogy a nemrég elhalt Horváth József lelkész 
helyére utódot jelöljön. Mint halljuk, a meg
üresedett lelkészi állásra Skrovina Oltó, hely
beli káplán van kiszemelve. A jelölő gyűlés 
határozatait, tekintettel arra, hogy azok a 
zsinati törvénybe ütköztek, Tomcsányi Bertalan, 
mint választó egyházi tag, megfelebbezte.

Képviselőnk a Ház bizottságaiban. ltj. 
Jvsth Györgyöt, a szuesányi kerület ország
gyűlési képviselőjét, a képviselőház ülésén bevá
lasztották a képviselőház gazdasági és a közös 
függőállamadóságot ellenőrző bizottság tagjává.

„Kagyar bestiák.“ Dr. Markovics Gyula, 
a vágujhelyi ultratót nemzetiségi apostol 
mégis csak megbukott a verbói választáson, 
bár Hodia és társai mindent elkövettek, hogy 
a tót jelölt győzelmét biztosítsák. Ez az újabb 
bukás aztán újra megvaditotta a „Slovensky 
T^zdennikel", amely „A nyitrai vad bestiák* 
czim alatt, azt újságolja, hogy dr. Markovics- 
nak 1100 szavazata volt a Rudnyánszky 
450 szavazatával szemben és mégis ez győzött

130 szavazattöbbséggel, ami nem első, de 
nem is utolsó hazugsága ennek a lapnak, 
amely még azzal is fenyegetődzík, hogy a 
verbói választást a parlamentben is szóvá 
teszik majd, a nyitrai bestiákat pedig börtönbo 
juttatják. A szolgabiróról, aki a rendre 
ügyelt, csak per „svindler" szól ez a czikk, 
a választási elnökről pedig azt Írja, hogy 
dr. Markovicsot arra kérlelte, hívná vissza 
Valaseker az urnához, ez azonban — vissza
utasítva az elnök feléje nyújtott kezét, — 
igy felelt: „Az ilyen embernek nem adom 
kezemet." Ha ez igaz, úgy bizonyára rendjén 
volt, hogy az izgága tót bizalmi férfiakat a 
csendőrök kidobták a választási helyiségből, 
magát dr. Markovicsot is el kellett volna 
onnan tolonczoltatni, mint ahogy Pivkó 
Jánost Sárosból elkergették, mert aki, mint 
Hodáa és társai mindenkiről, aki nem szil 
hozzájuk és megbomlott fejű halináikhoz 
csak per csvachról, csőcselékről ir és beszél, 
azt ki kell kergetni mindenünnen, ahol a 
magyarnak van szava, kíméletlenül.

Nagy lopás. Liptószcnlmiklósról Írja tudó
sítónk : E bélen az éjjeli órákban idegen 
emberek behatoltak Okályi A. boltjába és 
nagy mennyiségű lőfegyvereket, konyakot 
és egyéb értékesebb dolgokat elloptak, de 
csendőreink már másnap elfogták a tolvajokat, 
kik most már várják büntetésüket.

Féláru vasúti Jegy a szanatóriumi 
gyűlésre. A József Kir. llerczeg Szanatórium 
Egyesület annak a közlésére kér fel, hogy 
Kossuth kereskedelmi miniszter ur ö exczellen- 
cziája a Budapesten, junius 10-én tartandó 
egyesületi közgyűlésre az államvasutakon fel 
és le való utazásra érvényes féláru vasúti 
jegyet engedélyezett. A jegy junius 8-ától 
16-ig érvényes, akik a jegykedvezményt 
igénybe akarják venni, Írjanak a József Kir. 
Herczeg Szanatórium Egyesületnek Buda
pestre IX., Ferencz-körut 36. szám alá. 

Galamblövő verseny a Tátrában, a

Tátra Klub igazgatósága legutóbb tartott vá
lasztmányi gyűlésén elhatározta, hogy a nyá
ron — julius hónapban — a Tátrában galamb- 
lövő versenyt rendez. A lövészethez, illetve 
a versenyhez szükséges Földterület megszer
zése végett már meg is keresték a liptóujvári 
m. kir. erdőhivatalt. Úgy látszik, hogy ez az 
egyesület, mely csak nemrégen alakult meg, 
a Tátravidék látogatottságának, élénk társa
dalmi életének számottevő tényezője lesz.

Safarik József öngyilkossága. Sokunk
nak közös ismerőse, a íuróczi magyar társa
dalomnak igen sokáig kedvelt tagja, dobta 
eJ ma?ától a fiatal életet. Nagyot tévedt! 
Könnyelmű élet következtében sikkasztásra 
a-ita fejét s a büntetéstől való félelem adta 
kezébe a gyilkos fegyvert. Legutóbb Liptó- 
szentmiklóson volt alkalmazva, hol a posta- 
kezelés egyik legfőbb * bb munkát, leg
több józanságot igénylő «... 7olt rábízva: az 
utalványkezelés. Ugyláts. i, szerencsétlen 
fiatalember túlságosan kőik .ozett s a mint 
hírlik, tulmagasan kártyázott is s szenvedé
lyei áltál okozott veszteségeit bűnös utón 
ledezte. A legutóbbi időben nagyfokú ide-

gesséir vett erőt rajta, ami a feletti folytonos 
rét'égésének tudható be, hogy bűnös Uzelmein 
rajtacsipik. A szerencsétlen fiú a í. hó 21-én 
elhagyva hivatalát. Budapes’re utazott s ott 
a Kerepesi-uton lévő Orömí-szállodában vett 
lakást. A délelőtött szobájában töltötte s dél
után agyonlőtte magát. A szálloda személy
zete rögtön tudósitofta a rendőrséget, moly a 
személyazonosság megállapítása után meg
motozta s Írásain kívül 1528 korona készpénzt 
talált nála. Estefelé már megérkezett Buda
pestre Székely Ferenc/., rózsahegyi törvény
széki vizsgálóbíró távirati megkeresése, mely
ben a szerencsétlen inogtévedt fiatalember 
letartóztatását a liptószentmiklósi postahivatal 
megkeresése folytán elrendelte. A megkere
sés már későn jött, szegény fiú akkor már 
az igazságszolgáltatás sújtó karja elöl a meg
semmisülésben keresett menedéket. Az ön
gyilkost szegény öreg szülök siratják, kiknek 
végnapjaikban támasza lehetett volna.

Kanyaró mindenfelé Mint tótprónai leve
lezőnk Írja, a kanyaró Tótprónán oly nagy 
mértékben lépett föl, hogy e miatt a tanítási 
is be kellett szüntetni. Nagyobb mérvű kanyaró 
megbetegedésekről értesítenek még Szklenóról 
és Hadvigháról is. Ennek a veszedelmes 
gyermekbetegségnek fellépése május hó vé
gén szokatlan jelenség, mert ez a betegség 
többnyire a kora tavasszal és ősszel szokta 
áldozatait szedni.

Tfiz. A f. hó 25 •én délután 4 órakor tűzi 
lárma verte fel a város csendjét. Az alsó 
végen kigynlt Kunaj János látrabanki tiszt
viselő csűre s alig egy óra alatt porrá égett. 
A kár nagy, mert a csűrben temérdek széna 
s több értékes gazdasági gép is bent égett.

Felelős szerkesztő: Berecz Gyula. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferenczné.
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Árverési hirdetmény.
Turúcz vár in egye. árva pén /iára v«’e re] i a jta • 

lónak KosMeliubn Kuöin Anna, Barna szül. 
Rubin Róza, Sírba szili. Kubin Zsuzsanna, 
Rubin Pál, kisk. Kubin Johanna és György 
végrehajtást szenvedetlek elleni végrehajtási 
Ügyében a kérelem következtében a végre
hajtási árverés 426 korona 50 fillér töke, 
90 korona 02 fillér szerződésileg lejárt, 3% 
késedelmi és a tőkekövetelés után 1905. évi 
január hó 1-től járó 7% kamatai, 80 korona 
per és végrehajtási mar megállapított, vala
mint jelenlegi 26 korona 75 fillér és a még 
■felmerülendő költségeknek kielégítése végett 
az 1881. LX. t.-cz. 144. §-a alapján, a 146. §. 
értelmében a znióváraljai kir. járásbíróság 
területén levő Kevicz. Dubova, Ivánkóíalu és 
Bodorfalu községekben fekvő:

1. a kevic/.i 11. sz. tjkvben 1. sorsz. a. 
foglalt és D22, D24—28. a. egyenkint 1/ a i) 
Összesen % 2  részben végrehajtást szenvedet
tek nevére irt ingatlanokra 195 koronában;

2. a dubovai 590. sz. tjkvben 1. sorsz. a. 
foglalt és B. 4., 6— 10., 15., 17 -21 . sz. a. 
egyenkint V28 illetve 7 102, összesen 42/ios 
részben ugyanazok nevére irt ingatlanokrv 
56 koronában;

3. az ivánkófalvi 38. sz. tjkvben I. 1—2. 
sorszám A. 1., 3 — 7. a. ugyanazok nevére irt 
ingatlanokra 218 koronában;

4. a ' bodorfalvi 41. sz. tjkvben I. 1. 2. 
sorsz. B. 2. a. 15Aio részben Kozsehuba sz. 
Rubin Anna nevére irt ingatlanokra 48 kor.- 
ban ezennel megállapított kikiáltási árban 
elrendeltetik.

Az árverés megtartására batáridőül 1906. 
junlüs 23. napjának délelőtt 10 órája tűze
tik ki.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat— 
lanság becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881. évi XX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyimnal számított és az 1881, nov. 1-én 
3333. sz. a. kelt m. kir. igazság ügy miniszteri 
rendelet 8. § ában kijelölt értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
XX. t.-cz. 170. § a érteimébe 11 a bánatpénz
nek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről ki
állított szabályszerű elismervényt átszolgál
tatni.

Kir. jbi.óság mint lelekköin vi hatóság.
Znióváralján, 1906. márczius 20-án.
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265— 1906.

Nyári menetrend
A magyar királyi államvasatakon:
{Érvényes 1906. évi május 1-töl kezdve.)

Budapest- T.-Szt.-Márton : T.-Szt. Marton-Budapest:
Gyv. i. röggel 7-lo, 6. d. u. 1-38 i. d. u. 2-54, é. este 9-10 
S/.v. i. d. e. 9-35, é. este 7’52 i. reg. 8'42, é. esto 7-00
Gyv. i d. u. 3'30, é. esto 10-21 i. reg. 6-08, é. d. u. 12-40
Szv. i. d. u. 5-35. é. reg. 4-18 i. este 11-35, é. d. e. 9-45
Vv. i. éjjel 11-10, é. d. e. 11-41 i. d. u. 4-57, é. reg. 5-20
Vv. Jánoshegyröl i. reg. 5-07, é. reg. 8 06 i.d .u . 12.06, é. d. u. 3-27

T.-Szt.-Márton—Ruttka : Ruttka—T.-Szt.-Márton:
Gyv. i. d. u. 1-39, é. d. u. 1-47 i. d. u. 2-45, é. d. u. 2-53Szv. i. este 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-30, é. reg. 8-40
Gyv. i. esto 10-22. é. este 10-30 i. reg. 5-59, é. reg. 6-07Szv. i. reg. 4-20, é. reg. 4-30 i. este 11-22, é. este 11-33
Vv. i. reg. 7-47, é. reg. 8-06 i. d. u. 4-45, é. d. u. 4-56
Vv. i. d. e. 11-42, é. d. e. 11-53 i. d.e. 11-16, é. d. u. 12-06

Budapest ny.—Zsolna: Zsolna—Budapest:
Gyv. i. reg. 7-20, é. d.u. 1-33 i. éjjel 3-46, é. reg. 9-25
Szv. i. reg. 9-20, é. este 8-30 i. reg. 7-11, é. este 5-55
Gyv. i. este 6-45, é. éjjel 12-24 i. d u. 3-14, é. este 9-45
Szv. i. este 10-30, é. reg. 7-20 i. este 9-15, é,, reg. 6-35

A cs. és kir. szab. Hassa-Oderbergl vasutakon;
Kassa—Ruttka: Ruttka-Kassa:

Szv. i. reg. 5-45 é. d. u. 12-14
Szv. i. reg. 7-45 é. d. u. 2-11
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 5-35
Szv. i. d. u. 12-43 é. este 8-13
Szv. i. d.u. 3-48 é. este 10-52
Gyv. i. este 7-35 é. éjjel 1207
Vv. i. este 9-50 é. reg. 5'53

Ruttka—Zsolna:
Szv. i. reg. 6 30 é. reg. 6-58
Szv. i. d. u. 12*35 é. d. u. 1-05
Szv. i. d. u. 2*21 é. d. u. 2-46
Gyv. i. d.u. 5*42 é. este 604
Szv. i. este 8*33 é. este 9-00
Szv. i. éjjel 11-08 é. éjjel 11-35 
Gyv. i. éjjjel 12-11 é. éjjel 12-33

Gyv. i. reg. 4-05 é. reg. 8-33 
Szv. i. reg. 4-56 é. d. e. 11-55 
Szv. i. reg. 8-35 é. d. u. 4-40 
Gyv. i. d. u. 12-20 é. d. u. 4 55 
Szv. i. d. u. 2.30 é. este 8-47 
Szv. i. d.u. 4.22 é. éjjel 11-35 
Vv. i. esle 10'53 é. reg. 6-14

Zsolna—Ruttka :
Gyv. i. reg. 3-39 é. reg. 4-01 
Szv. i. reg. 4-20 é. reg. 4-46
Szv. i. reg. 7-40 é. d. e. 8-10
Gyv. i. d.e. 11-54 é. d.u. 12-16 
Szv. i. d. u. 1-65 é. d.u. 2-20
Szv, i. d. u. 3'34 é. d. u. 4-02
Szv. i. este 9-20 é. este 9-50

A turóczszením ártoni m. hír. jár. erdőgondnohságtól.

Faárverési hirdetm ény.
Az. alább megnevezett községek volt úrbéres birtokosságai és a szentmikályi r. kath. 

plébános 1906. évi junius hó 11-én délelőtti 9 órakor a turóczszenímártoni m. kir. járási 
erdőgondnokság hivatalos helyiségében Turóczszentmártonban tartandó nyilvános szó- és 
Írásbeli árverésen eladják a tulajdonukat képező erdők következő fakészleteit:

Janovják, kir. allűré.

& Liniment. Capsici comp,
a ío riw y . Pata ■ Expdlw pátiét*

ogy régjZosk bixcoyult héstssor, mely 
már több mini 36 év óta logjobb f&jdalom* 
esrllspítö üstnek  bitonynH; kOuvénynét, 
«& >á! át meghűléseknél tw ttaséU s- 
eoepoii b a n sn iiv a .^  Q

k yltmilinettetéa, SOhnj baftfeitviarbi 
svait bevíaártiakot ératrmak (együnk ée 
«ak olyan űreget fbgmtjimk el, a mety a 
.Sorgoay*-védjegynél oa a RIchtaroaeg,
logyróasol ellátott dobosba von oaothagoíem  
ára ővogeib eo  8 0  A l t o s t  korj tQ  t  ék 
3 JjOf0? *  &  égysnéiván  Inínílelk' g yögr-  
■rortáthan knghaté. _  H t a U b l  W r f i  
l e i a e f  g j ig y s w r ie z n é l,  k a k a p a t l M h  

t i  E le k to r  g y ö r y n o r t é r a  a  

“  „ A r a n y  oroaalA nhor*-, P rá g á b a n .  
Okatmnatnaaaűota, Uakaaaael autUUéo

kapható G A Z D I K  J Á N O S  gyógyszertárában 
kormöczbányán, SCHÖNAICH VIKTOR gyógy
szertárában Znióváralján és TOPERCZER S. 

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

1. Szklabinyaváralja közs. v. urb. 462 db fenyőfatözs 188-— m3: 803 K 75 f becsért
2. Szentmihályi r. k. plébánia 293 „ „ 139-— m3.- 1111 „ 50 „
3. Znióváralja közs. v. urb. 150 „ „ 225 13 m3: 1832 „ 29 „ n
4. Csremosnó ............... 354 „ „ 599-— m3: 4819 „ 70 „
5. Dubova „ „ „ 553 „ 323 08 m3: 2154 „ 77 „
6. Háj „ „ „ 1530 „ „ 736-17 m3: 5757 „ 67 „ n
7. Szklabinya „ „ „ 1478 „ „ 691 •— m3 : 5588 .  50 „
8. Mossócz „ „ „ 4330 „ „ 3060-78 m3: 17827 » 32 , n
9. Bella „ „ „ 3490 „ „ 1293'— m3: 9711 „ 25 „

10. Podhrágy „ „ „ 680 „ „ 3221— m3: 2507 „ 20 „ n
11. Nedozor „ „ „ 308 „ „ 141'— m3: 858 „ 80 „ n
12. Alsóturcsek „ „ „ 554 „ „ 418.— m3: 3379 „ — „ „

Kiszállítási határidő bezárólag 1907. év április hó 1-jéig.
Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 

nyujtatnak be; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva 
tartalmazzák a megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak boritéka 
kiviil az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint tartalmazza úgy, a 
mint az a hirdetményben foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenként 1 koronás bélyeggel 
ellátva adatnak be; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és 
szerződési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; f)  ha bánatpénzképen a 
megajánlott összegnek legalább 10%-át készpénzben tartalmazzák; g) ha úgy vannak alá
írva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan 
kiolvasható; és li) ha a boríték kívül „Ajánlat a (fentebb elősorolt valamely) fakészletre" 
felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés eredménye 
az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóvá
hagyása után válik kötelezővé. A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini 
m. kir. áll. erdőhivatalnál, az annak alárendelt turóczszentmártoni m. kir. jár. erdőgondnok
ságnál és az úrbéri birtokosságok elnökségeinél tekinthetők meg naponta 11—12 óra között.

Kelt Turóczszentmártonban, 1906. évi május hó 20-án.
A m. kir. jár. erdőgondnokság:

Erdődi,
m. kir. főerdész.
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Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai királyi járásbíróság mini 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Fliegemann M. Szája végrehajtatnak kisk. 
Csvikola András és társai végrehajtást szen
vedők ellent 151 korona 10 fillér tőkeköve
telés és járulékai iránti végrehajtási Ugyéhen 
a beszterczebányai kir. törvényszék (a znió 
váraljai kir. jbiróság) területén levő, Valcsa 
községben fekvő: 1. a valósai 98. sz. tjkvben
1. 1 — 3., 5—13. sorsz., B. 15—18. a. kisk. 
Csvikota András, János, Szaniszló és Máté 
nevére 4/io részben irt ingatlanokra 1692 k..
2. az ugyanottani 353. sz. tjkvben A. I. 1. 
sorszám alatt, B. 10. a. kisk. Csvikota János 
nevére Via részben irt ingatlanokra 80 kor. 
ezennel megállapított kikiáltási árban elren
delte és hogy a fentebb megjelölt ingatlanok 
az 1906. évi jnnius hó 30-lk napján d. e. 
10 Órakor Valcsa községházánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alul is 
eladatni 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 igazságügy minisz
teri rendelet 8. § ában kijelölt óvadék képes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szábályszerü elismer
vényt átszolgáltatni.

Znióváralján, 1906. évi április 13-án.
Janovják, kir. albiró. I

ju mimm  t t p u
wM j  nagy  yálaszféhban,

olcsó Érahon csakis jgjM}

K L E I N  SZ.  divatáruházában
TuróczszEntm ártonban kaphatók.

=  FIGYELEM! = |
Megbízható, legjobb minőségű, hírneves

Valódi sztpwsfgi ||) |] ||g j |
és

tttittdett nagyobb j 
I üzletben Haphatd j

i! késm árhi g y á r  bejegyzett védjegye:

^ S Z E P f ^  .
u ő s  «

( cH t  z i p s V -

Hazai ipar! =  j

3-2828 1900.
0 — 1.

Faeladási hirdetmény.
A liptóujvári magy. kir. főerdő- 

hivatal hivatalos lielyiségébea 1906. 
évi május 28-án délelőtt 10 órakor 
nyilvános Írásbeli versenytárgyalás 
utján eladásra kerül a  fenyőházai 
magy. kir. erdőgondnokság kerületé
ben áterdölés utján termelt és a 
fenyőházai fővölgyi erdei iparvasut 
mentén felrakásolt— a kincstár által 
a kassa-oderbergi vasút fenyőházai 
állomása melletti kincstári farakhelyre 
szállítandó, összesen mintegy 11673 
ürm.'1 vegyes hasáb és dorong fenyő- 
tűzifa.

A kikiáltási ár Urm.3-ként 4 kor.
Bánatpénz 5000 korona.
Az ajánlat csak Írásbeli lehet.
Az általános árverési és szerző

dési feltételek a liptóujvári in. kir. 
főerdőhivatalnál és a fenyőbázai m. 
kir. erdőgőudnokságnál folyó évi 
május hó 10Jtől kezdve betekinthe- 
tök és megszerezhetők.

Budapest, 1906. május hó 17-én.

M . kir. fökim ivelési miniszter.

kitűnő njiDős«gb«n, olcsó árak nyellgtt

Moskóczi Ferenczné
könyv- «S papirkeresked?sebcn kaphatók.

C
A n. é. közönség szives tudomására hozom, liogy

régi helyiségéből a Főtérre (Órabér M. üzlete mellé) 
• áthelyeztem . ~

Ez alkalommal a legdivatosabb czikkekkel bővitettem 
ki raktáramat, miáltal azon kellemes helyzetbe jutottam, 
hogy uj helyiségemben az eddiginél is fokozottabb 
mértékben tudom kielégíteni tiszteit vevőim igényeit.

Kérve, hogy b. bizalmukkal továbbra is megtiszteljenek, 
vagyok teljes tisztelettel

, » G > »

KMET GYÖRGY. é
Egy jó házból való, 
2—3 középiskolát

F I Ú
tanonczul felvéte
tik a Turóczszent- 
mártoni M agyar 

Nyomdában.

Ravasz róka
p—

az em ber mégis, hogy aj

Ceres-
étel-

zsírt
(kókuszdióból) is feltalálta. Minden 
étel, melyet vele készítünk, könnyen 

emészthető és jóizü.
Scb'Cbt György „C«r«s“ tápSzer- 
njüvck osztálya, A ú S s i g  E nj.

Nyomatott a Magyar Nyomda gvorssajtóján. Turócmentmárton, 1906.


	22

