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Hirdetéseket felvesz la
punk kiadóhivatala és az 
Általános Tudósító Vi
déki lapok központi hir
detési osztálya Budapest 
VII., Erzsébetkörut 41. sz

N em zeti á llam .
Európában ma csak ' a nemzeti 

államoknak van létjogosultságuk, — 
hirdeti Bánffy Dezső báró, — mert 
amely állam nemzetivé lenni nem 
tud, az az állam hosszú időn át fenn
állni képtelen lesz.

A mi lelkűnkben is viszhangra 
talál ez az intő szózat s önkéntelenül 
is elénk tolul a kérdés, vájjon a 
magyar nemzet zöme, a nemzet ügyeit 
intéző körök is, megszivlelték-e ez 
intelmet? Vájjon komolyan hozzá
fognak-e már ahhoz, hogy a nemzeti 
állam épületét tető alá is húzzák, 
mert elődeik, ötven éven át, csak a 
magyar állameszme alapozásán dolgoztak?

Azt hisszük, igen ! Azok a férfiak, 
kiknek egész múltja az igazi magyar 
nemzeti politika hirdetése volt, kik
nek beszédeikből, tetteikből a faj- és 
hazaszeretet tüze lángol felénk, nem 
haladhatnak a múltak kitaposott ös
vényén, melyen csigalassúsággal csak 
tapogatóztak, hanem szakítva e kopott 
rendszerrel, szakítva a hangzatos szó
lamok politikájával, okulva a közel
múlt eseményein: serény munkához 
fogva, kérlelhetetlen szigorúsággal,

az államhatalom képviselőihez méltó 
eréllyel hárítanak el minden akadályt, 
mely az egységesítés nagy munkájá
nak megvalósítását mindeddig gátolta.

Mert préda volt eddig a magyar 
nemzet, melynek múltján, jelenjén 
mindenki szabadon rágódhatott, mely
nek gyalázása keresetforrás volt 
mindazok előtt, kiknek szive a faj
magyar nemzetével együtt sohasem 
dobogott.

Ha a körülöttünk élő apró nem
zetek átértik az egységesítés kérdé
sének rendkívüli fontosságát, ha a 
nagy Németország és Európa legelső 
müveit nemzete, a franczia, megra
gadnak minden eszközt e törekvések 
keresztülvitelére, ha nem törődve az 
elnyomás kicsinyes vádjával, e ezélok 
szolgálatában milliókat szórnak ki 
évente, akkor minekünk, kiknek nagy- 
fontosságú nemzetközi hivatásunk 
Európa szivében kétségtelen: jogunk 
és kötelességünk arra törekedni, hogy 
a nemzetiségek elcsavart fejét helyre 
igazítva, a nagy, hatalmas és egysé
ges nemzeti államot minden erre szük
séges eszközt megragadva, kiépítsük.

Csak egy egységes nemzeti állam-

| nak vau jövője, csak egy ily nemzet 
uralhatja háborithatatlanul a széles 
Duna mentét; mert csak egy erős, 
egységes államnak lehet meg az a 
politikai súlya, melynek szava fel
merülhető bonyodalmaknál döntő suly- 
lyal bírhat. Más, nemzetiségileg szét
tagolt államnak itt, Európa szivében 
jövője nincs.

De nemcsak magunknak, nemcsak 
a magyar nemzetnek van szüksége 
egy szilárd alapokra fektetett, egy
séges nemzeti államra, de szüksége 
van a dinasztiának is, mert a trón 
erőssége többé nem a züllésnek indult, 
erőiben szétforgácsolt Ausztria, hanem 
a magyar nemzet, az egységes Magyar- 
ország !

Sajnos ugyan, de tagadhatatlan 
tény, hogy az egységesítés nagy 
munkájában a legutóbbi szomorú 
időkben nemcsak hogy pangás állott 
be, de a visszaesés oly tünetei je 
lentkeznek, melyeknek gátat vetDi 
a nagy, nemzeti kormány első, talán 
legelső és legfőbb kötelessége lesz. 
Nem a tüzzel-vizzel való magyarosí
tást értjük, de értjük első sorban a 
magyar állam megtépett tekintélyének
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Apróságok.
Irta: D.

Majd ha akad ismét egy Jókaink, ki 
ihleteit tollával megírja * A régi jó  alispáno
kat^ ebben a munkában bizonyosan helyet 
kér az az alispán, ki az ő sajátos felfogásá
val, véghetetlen jó  szivével már is egész 
mondakört teremtett maga körül. Néhányat 
mi is elmondunk.

Az alispán és az újságíró.
Néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy 

Sötét, esős augusztusi éjjelen az alispán 
*— kopott köpönyegébe burkolva — rendes 
szokása szerint kint állt a megyeház előtt s 
nézto a zsivenáról hazafelé igyekező falusia
kat. Gondolataiból csak egy idegen, esernyős 
alak megszólítására ocsúdott föl.

— A sötétben nem ismerem ki magamat. 
Kérem, nem lenne szives megmutatni, hol van 
a P°hczer-féle korcsma?

~~ Nagyon szívesen. Tessék várni, hozok 
lámpát, mert odáig temérdek pocsolyán 

kell átgázolnunk.
Mikor az égő lámpával visszatért, meg

újultak a vendéglő felé.

Az udvaron egyszerre eszébe jut az ide
gennek, hogy nincs szivarja. Utána szalad a 
már távozó alispánnak.

— N ini! Elfelejtettem szivait venni. Ké
rem, nem lenne szives egy pár szivart 
teremteni ?

—  Bajos az most, uram! No de seba j! 
A  traíikos jó ismerősöm, majd megpróbálom. 
Milyen szivar tetszik?

—  Brilanika.
Az alispán szakadó esőben felmegy a 

megyeházára és saját szivarjaiból visz néhá
nyat a tüstéhes idegennek.

— Köszönöm! Igazán le vagyok kötelezve.
— Nincs miért.
Fordul és távozni készül, mikor az idegen 

újból megszólítja:
— Kérem szépen, én X . lapnak a tudó

sítója vagyok. Ennek a levélnek okvetetleuül 
el kellene menni az éjjeli vonattal. Hogy 
lehetne ezt a vasúthoz juttatni ?

—  Majd elviszem, uram!
— Jó, de el ne kallódjék valahogy. Fel

adja bizonyosan!
— Meg lehet róla győződve, hogy feladom.
—  A z u tá n  jöjjön vissza, hátha lesz még 

valamire szükségem.
— Igenis.

Az alispán kivitte a levelet. Fel is adta 
annak rendje-módja szerint s egy jó  félóra 
múlva beállított a már ágyba készülő újság
íróhoz.

— No, rendben van minden ?
— Igen.
— Köszönöm. Itt van ! — s egy forintot 

csúsztatott az alispán markába.
— Tessék csak megtartani, uram. Én 

szivesiégeket teszek, de borravalót nem szok
tam azokért elfogadni.

Az újságíró nagyot néz s jobban szemügyre 
veszi emberét. Furcsának tűnt fel előtte, hogy 
a mai világban akad ember, aki borravaló 
nélkül is kész ily lekötelező szívességekre. 
Úgy látszik, hallott valamit az alispánról, 
— talán éppen a Dómban, — s bizalmasan 
megszólítja:

—  Kérem, nem az alispán úrhoz van 
szerencsém ?

— De igen, az vagyok !
Persze, kezdett a mi kollegánk szabad

kozni, bocsánatot kérni. Az alispán az ő j ó  
szivével ekkép nyugtatta m eg:

— Csak a kötelésségemet teljesítettem, 
mikor az urnák, mint városunkban idegen 
magyar embernek szívességet tettem. Jó 
éjszakát!
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helyreállítását azokkal szemben, kik 
a letűnt sivár politikai élet idejét 
eme tekintély gyöngitésére, a nemzeti 
kulturtörekvések gyalázására aknáz
ták ki.

Tudjuk, hogy nehéz kérdés, ke
mény fa ez, melybe bele kell vágni 
a fejszét, de ha megfontoljuk, hogy 
minden percznyi késedelem csak job
ban és jobban elmérgesitheti a hely
zetet, ha meggondoljuk, hogy egy 
nagy alkotmányjogi átalakulás előtt 
állunk, melyből a nemzetiségeket ki
zárni nem lehet, nem szabad többé 
tétováznunk még az eszközök meg
választásában sem, mert különben 
ránk sütik még a tehetetlenség meg
szégyenítő bélyegét.

Bízunk nagy kormányférfiaik böl- 
cseségében, hogy e felette fontos 
kérdést az egész magyar nemzet te l
jes megelégedésére fogják kezelni s 
a nemzeti állam kiépítését fényes 
tehetségükhöz méltó nagy lépésekkel 
fogják siettetni.

A „Nár. Nov.'1 nagyon megharagudott — 
BáníTyra. Hogy a manóba n e ! Most, mikor 
elég tetszetősen indult meg a szinjáték, mikor 
a szereplők egymásután vonulnak föl benne, 
hogy kiérdemeljék a hallgató közönség — föl- 
háborodását, de egyúttal a távoli tót fiskális
irodák elismerését is, akkor Bánfíy, ez a 
javithatlan ember, fölront a színpadra, dörögni 
kezd, széjjel Ut közöttük, amire olyan pánik 
támad, hogy az 1— 2 szereplő százfelé sza
lad s megváltozik minden! Oda a siker iránt 
táplált minden reménység, oda a hatás bent 
és kint, oda minden, amire számítottak!

Másnak ezt még talán megbocsátották 
volna, rámondták volna Krisztussal (mert ők 
szeretik Krisztust a politikában is ) : „Meg-

A váltós molnár meg az alispán.
Akkor még főjegyző volt, mikor ez a 

dolog megesett. — M. tótprónai molnár meg
szorult egy kissé pénzmag dolgában. Beban
dukolt Mártonba s a kitöltött váltót bemutatta 
az itteni lót takarékpénztárnak. Mivel azon
ban emberünk Írni nem tudott, a pénzintézet 
tisztviselői azt mondták neki, hogy hitelesít
tesse névaláírását a közjegyzővel.

Ucczu, kapja magát, megy egyenesen a 
főjegyzőhöz s kéri, hogy Írja alá neki a váltót.

A főjegyző persze nagyot nézett. De mi
kor a molnár előadta nagy szorultságát, 
megesett a szive s aláírta a veszedelmes 
papirost. Emberünk pedig, mint aki dolgát 
legjobban végezte, ment egyenesen az inté
zetbe.

Hanem bizony ott azt mondták, hogy ez 
nem elég. A közjegyzőnek mégis csak alá 
kell Írni. Siessen vissza, mert a bótot tizen
kettőkor becsukják.

A molnár ismét beállított a főjegyzőhöz 
s majdnem sírva panaszolta el, hogy erre az 
aláírásra sem ad az intézet pénzmagot. Meg
haragudott a főjegyző szörnyen.

— Mit, az én aláírásomra nem adnak

bocsátók neki, mert nem tudja, hogy mit 
cselekszik” . De Bánffr-ról ilyet állítani még 
sem lehet. Mert ez nemcsak rettenetesen ja- 
íithatlan ember, hanem javithatlanul rettene
tes i s ! No meg a fejében is van valami. 
S mindezek fölött van európai tekintélye leg
alább is annyi, amennyi a nemzetiségi szín
játékban szereplőknek összevéve sincs,

Mit tett tehát a .Nár. Nov.“ ? Azt, amit 
minden gyengeségének tudatában levő ember 
szokott: kikerülte az akadályt, amikor Bánfíy 
szavainak lényegét óvatosan még csak nem 
is érintette, nagy körültekintéssel háta mögé 
került, ott aztán ugyancsak veri a mellét, 
kiabál, pöffeszkedik, hogy észrevegyék. Eskll- 
dözik égre, földre, hogy hll marad mindörökre 
önönmagához. Hogy igy, meg úgy, nem en
gedi magát megmagyarositani, ha a világ 
összes kincseit raknák is elébo s mindaddig 
nem, amig egy csöpp vér kering ereiben.

Ha a czikkiró megértette Bánfíy beszédét, 
az csak úgy történhetett meg, ha maga is 
beszél magyarul. Már pedig, ha magyarul be
szél, már is beleesett abba a „bllnbe” , mit 
olyan nagy igyekezettel el akar magától há
rítani. Miért prédikál hát vizet, amikor maga 
b^rt iszik? Avagy csak neki magának van 
kiváltsága hozzá? A tudatlan népnek nem 
szabad megszerezni a magyar nyelv ismere
téi. mint föltételét a műveltségnek? Nem hát, 
mert akkor egyszeribe megszakadna az az 
erős kötél, melyen eddig oda húzták, ahol 
aztán meg is nvuzták !
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A tát nemzetisei tereléseit 
a történeti igazság ^tágításában.

VII.
Az 1861. évi tót memorandum. — 
A tót Matica és gimnáziumok meg

alapítása és egyéb mozgalmak.
A világosi gyásznap után és né

hány nappal az aradi vértanuk kivég
zése előtt Ötúréknak netn volt sür
gősebb dolguk, mint hogy a császár

pénzt? Itt van, fogja! — S leolvasta em be
rünk markába a yáltózott összeget az utolsó 
krajezárig.

Oda is veszett az utolsó krajezárig, mert 
a molnár később az ivásnak adta magát s 
tönkro ment.

Eb ura fakó.
A nemzeti ellenállás idejében történt, hogy 

Köcsön főispán sürgősen megkereste az akkor 
még állásában levő alispánt, hogy egy bizo
nyos ügyben 24 óra alatt feleljen meg fel
hívásának.

Az alispán látva, hogy most már kenyér
törésre kerül a dolog, sajátkezlileg ékké]) 
intézte el az aktát:

Irattárba fétotni rendelem.

Eb ura fakói

Boniczky.

Nyomban azután, hogy valamikép bele 
ne kössenek, mogirta állásáról való lemon
dását, melyben gyönyörűen megindokolta, 
bogy a törvénytelen korszakban miért nem 
szolgálhat.

iránti lojalitásukat külön tót gyűlésen 
kifejezzék, természetesen abban a 
reményben, hogy a császári kegy 
majd külön elbánásban részesíti őket 
a leigázott magyarok rovására. Azon
ban tévedtek, mert bármint hangoz
tatták is Bécsben a „nemzetek egyen
jogúságát”, azért mégis csak a ger- 
manizáczió korszaka következett be 
a közéletnek jóformán minden terén 
s csak az osztrák hadseregnek 1859. 
évi olaszországi vereségei után kez
dett a bécsi kormány enyhébben bánni 
Magyarországgal. A tót túlzók persze 
ezen idő alatt is próbálkoztak minden
féle tervekkel. Nagyrőczén s más tót 
városkákban tőkét gyűjtöttek egy tót 
reáliskola szervezésére, ámde a kor
mány arra utasította az alapítókat, 
hogy a tanárokat a helytartó tanács
osai neveztessék ki, a tanítási nyelv 
pedig a német nyelv legyen. — Az 
1859. évi császári pátenst, amely az 
evangélikus egyház ügyeit volt ren
dezendő s amely ellen a magyarság, 
féltve az egyház autonómiáját, tilta
kozott, a tót túlzók elfogadták s 
ugyanazon Kuzmány Károlyt válasz
tották meg 1860-ban patensális szu
perintendenssé, aki 1848-ban azt a 
hazafias beszédet mondotta besztercze- 
bányai ltiveihez. Tempóra m utantur... 
Csakhamar azonban újabb csalódások 
érték őket. Az 1860. évi október 20. 
császári leirat s az októberi diploma 
nem volt Ínyük szerint való, az 1861. 
évi februári pátens sem s igy a sajtó 
utján próbáltak szerencsét s megin
dították „PeSthudinské Vedomosti“ 
czimü politikai lapot, mint a „tót 
nemzet” orgánumát, junius 6. és 7. 
napjain pedig tót nemzeti kongresz- 
szust, tartottak Turóczszentmártonban 
Prancisci János elnöklése mellett, a 
melyen a pánszláv érzelmeiről ismert 
Moyses beszterczebányai püspök is 
megjelent, a kormányt pedig báró 
Révay Simon, Justh József és Szent- 
iványi Márton képviselték. Hosszas 
eszmecsere után egy memorandumba 
foglalták sérelmeiket és követelései
ket, amely kilencz pontból állott, s 
melyeknek ez a lényege:

A bevezetésben megemlékeznek 
régen letűnt dicsőségükről, lefestik a 
magyarok bejövetele előtt létezett 
szláv kultúrát, melyet a keletről jött 
barbárok elsöpörtek. Azután elmond
ják, bogy hajdan mily békés egyet
értésben voltak a magyarokkal, mily 
harezokat vívtak, egymással kezet 
fogva a tatárok és a törökök ellen s 
ime, most mégis osztályrészük az 
elnyomatás, anyanyelvűknek — a tót
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nyelvnek — a nyilvánosságból való 
kiküszöbölése, annak ellenére, hogy 
régebbi törvényeink a tót nyelvnek 
egyenjogúságot biztosítanak. Rátér
nek ezután a kérvény tulajdonképeni 
czéljára s a következőket követelik: 
1. Hogy a tót nemzet egyedisége és 
a tót nyelv jogosultsága törvényileg 
biztosíttassák, hogy ekképp a tótok 
ellenségeiktől kellőleg védve legye
nek. 2. Hogy a tót nemzet egyedi
sége abban a kerületben, melyben a 
lakosság nagy része tót, „Felsőmagyar
országi tót kerület" czimen elismer
tessék. Épp ezért szükséges, hogy a 
megyék nemzetiségek szerint rendez- 
tessenek, hogy ekkép elérhető legyen 
az a czél, hogy nemcsak a magyar, 
hanem a Magyarországban élő többi 
nemzetiségek is ne csak gondolatban, 
hanem valóságban is bizonyos hatá
rok közt létezzenek. Mert — úgy
mond — ha a 16 szepesi város és a 
44 megye minden földrajzi nehézség 
nélkül annyi évszázadon keresztül 
egymás mellett megállhatott, ha ha
zánk az 1848-ban történt szervezéskor 
minden veszedelem nélkül négy részre 
osztathatott, miért ne lehetne a mi 
egységest képező nemzetünknek saját 
kerülete? E kerület álljon Pozsony, 
Nyitra, Bars, Hont, Nógrád, Gömör, 
Abaujtorna, Zemplén vármegyékből, 
mert ezen megyéket lehetne leginkább 
minden nehézség nélkül újra szer
vezni. Ebből az alkalomból — ugy- 
mond — megemlítjük magyar test
véreinknek, hogy Trencsén, Árva, 
Turócz, Zólyom, Liptó, Szepes és 
Sáros vármegyék szintén a tót kerti- i 
leihez tartozók volnának, de mivel 
itt a magyarság, különösen a nemes
ség nagy számmal van, tót kerület 
megalkotása nehézségekbe ütközik.
3- A polgári szabadság és egyenlő
ség okából a következőket kívánják : 
a) Hogy a létesítendő tót kerületben 
a nyilvánosság nyelve tisztán a tót 
tegyen, úgy az iskolákban, mint a 
templomokban. Mert — úgymond — 
ez az a tükör, melyben a nemzetek 
saját eszméiket kimutathatják, ez az 
a tükör, melylyel a nemzeti kultúrát 
emelhetik. Követelik tehát, hogy az 
njonnan megalakitandó tót kerületben 
legalább egy felebbviteli bíróság és 
váltóbiróság állittassék fel, melynek 
nyelve tót legyen. — b) Egy közös 
diplomácziai nyelv megállapítását kö
vetelik, — <>) Követelik, hogy a nem- 
zet egyenjogusitásáról és szabadsá
gáról szoló 1791 : XVI., 1792 : VII., 
1805 ; IV., i 836 . I1Lj 1840 . VI., 
1344: II., LIX., 1848:111., 1848: XVI.
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törvényczikkek egy-egy uj törvény 
által kellőleg biztosíttassanak. Köve
telik továbbbá: 4. hogy a törvények 
autentikus szövege az országgyűlés 
által dolgoztassák ki. 5. Hogy a tót 
ifjúság politikai és jogi kiképzése 
végett egy jogi akadémia, a pesti 
egyetemen pedig a tót nyelv és iro
dalom előadása végett — az állam 
költségén -— egy tót nyelvű tanszék 
állittassék fel. 6. Hogy egy irodalmi 
és a társulási jog alapján egyéb nem
zeti egyesületek alakulhassanak, a 
mely czélra szükséges pénzek gyűj
tése egyszer s mindenkorra megen
gedtessék. 7. Az idegenek között 
izolálva található tót községek, az ő 
községi életükben, a tót nyelvet hasz
nálhassák s az ő nemzetiségüket aka
dálytalanul ápolhassák. 8. Követelik, 
hogy a felső háznak kilátásba helye
zett újra szervezésekor a tót nemzet 
igényei is kellőleg méltányoltassauak. 
9. Végül követelik, hogy minden nem
zetiségek oly jogokkal ruháztassanak 
fel, melyeket a magyar nemzet élvez.

Megyei élet.
Közgyűlés.

Mozgalmas napja volt vármegyénk közön
ségének a folyó hó 11-én. Alispánt választot
tunk. Helyesebben csak visszahelyeztük az 
alispáni székbe azt a férfiút, ki az alkotmány
ellenes kormány uralma alatt hazafias meg
győződésével nem tartotta összeegyeztethető- 
nek azt, hogy ezen kormány küldöttjével 
együtt hivataloskodjék. Ez az igaz, minden 
izében, gondolkodásában, cselekvéseiben ma
gyaros szellemtől áthatott férfi: Beniczky 
Kálmán.

Tekintve az ő múltját, nem csodáljuk; hogy 
tisztelői rajongásig szeretik. Benne látják meg
testesülve az ősi magyarság igaz típusát. Az 
ő áldozatkészségének, az ő véghetetlen faj- 
szeretetének tudják be azt, hogy e várme
gyében, daczára a nemzetiségiek megfesziteti 
erőlködésének, nemcsak uralomra vergődni 
képtelenek, de a választásokon számbavehető 
eredményeket sem képesek felmutatni.

Ott van ő mindenütt, hol a magyarság 
Ugye veszélyben forog. Eles, határozott, kri
tikus talentumával teljesen tisztán lát minden 
bonyodalmas kérdésekben. Ha hozzá adjuk 
azt, hogy a vármegye lakosságát nálánál 
jobban aligha ismeri valaki, akkor jogos
nak kell elismernünk azt a megtisztelő bizal
mat, mely csak benne látja azt a hivatott 
vezetőt, akire o vármegye közönsége minden 
körülmények közt feltétlenül támaszkodhatik.

Az alispáni választással e vármegyében is 
teljes befejezést nyert az alkotmányellenes 
időszak története. A régi, megszokott kerék
vágásban van minden. Nem akadályoz ben
nünket most már semmi abban, hogy teljes 
erőnkkel, becsületes odaadással szolgáljuk 
azt a czélt, melyet az itteni magyarság hiva
tása elénk szab.

3

Negyedtizonegy volt, midőn a vármegye 
főispánja üdvözölvén a megjelent bizottsági 
tagokat, a közgyűlést megnyitotta.

A tárgysorozat első pontja az alispáni év- 
negyedes jelentés volt. E jelentésből kiemel
jük a következőket:

Midőn az alkotmányos rend az országban 
helyreálloif, Köczön Lajos volt főispántól a 
főispáni hivatalt és irattárt a vármegye fő
jegyzője vette át, ki azt teljes rendben vi
szont az újonnan kinevezett főispánnak ismét 
átadta.

Daczára annak, hogy igen sok vármegyé
ben az alkotmányellenes uralom visszaesést, 
hátramaradást és zavart idézett elő, e vár
megyében a közigazgatás rendes menete fenn
akadást alig szenvedett. Mindazonáltal a 
vármegye alispánjának lemondása folytán fo
kozott munka kifejtésére volt szükség, hogy 
a rövid időre megzavart rend kellően fentart- 
ható legyen.
. Az elmúlt időszakban a törvényhatósági 

bizottság tagjai közt egyéb változás nem 
állott be, minthogy Jeszenszky Martiné Dénes, 
ki a folyó évi január hó 2 2 -én Felsőjeszenben 
választatott meg az 190G— 1907. évi időtar
tamra, mint megválasztott bizottsági tag vég
leg igazoltatott.

Meleg hangon emlékezik meg Galanda 
Károly volt vármegyei iktató-kiadó elhunytá- 
ról, mellyel kapcsolatosan megemlíti, hogy 
az elhunyt kiadó helyére a vármegye főispánja 
Zdthureczky Vendel volt Írnokot, az igy meg
üresedett irne' állásra pedig Velits Kálmán 
volt szolgabirósági dijnokot nevezte ki.

Mély részvéttel emlékezik meg Ruzsicska 
József volt törvényhatósági állatorvos február 
hóban történt elhunytéról, ki lelkiismeretes 
hivataloskodása, páratlan becsületességeért köz
tiszteletet vivott ki.

Meleg hangon vesz búcsút a jelentés 
Berecz Gyula kir. lanfelügyelőtől is, kit a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter 
Krassószörényvármegyébe helyezett át. Utódja 
Kümzthr Károly dr. árvamegyei tanfelügyelő.

Ami a községi háztartásokat illeti, jelenti, 
hogy az 1906. évi költségelőirányzatok kivé
tel nélkül letárgyaltattak s a közgyűlés által 
jóváhagyattak. A múlt évi számadások j ó 
része szintén felülbiráltatott.

Indítványozza, hogy a járási számvevők 
az útadó kivetése és behajtása körül kifejteti 
szorgalmukért fejenkint 100  korona jutalom
ban részesittessenek.

A közrendészet terén egy lépéssel ismét 
haladtunk, amennyiben Neczpálon egy uj 
csendőrőrs felállítását a nagyméltóságu bol- 
ügyminiszíer engedélyezte. Tekintettel arra, 
hogy a turóczszentmártoni közbiztonsági álla
potok ellen több oldalról panasz merült fel, 
indítványozza, hogy a községet szépszerivel 
bírja rá a közönség, hogy a városi rendőrsé
get állitsa fel.

A gazdaságokra csapásként nehezedő ki
vándorlás még egyre tart s ha a kivándorlók 
száma a folyó évben nem is emelkedett, de 
e téren visszaesés sem mutatkozik. Az 1905. 
évben kiadatott 1511, ez évben pedig 674 
külföldre szóló útlevél.

A közegészségügyi viszonyok a múlthoz 
képest javultak. A trachoma elfojtására irá
nyuló ténykedések sem hagynak semmi kí
vánni valót, amennyiben a felsőstubnyai kör
orvos részére a belügyminiszter 400 korona
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úti és 600 korona trachomakezelési átalányt 
már is engedélyezett, a szucsányi körorros 
részére pedig ugyancsak ily segélyezés kilá
tásba helyeztetett.

Humanitárius téren elismerésre méltó tö
rékenységet fejt ki a turóczi jótékony nő- 
egyesület elnöknője, ki erős mozgalmat indí
tott meg abban az irányban, hogy a gyógyít
hatatlan betegek részére kórház építtessék.

Az állattenyésztés terén haladás mutatko
zik. Az utóbbi időben néhány községben 
elterjedt sugárgombabetegség, az állatorvo
sok erélyes közbelépése folytán, sztlnőben ran. 
A vártnegye terliletéröl a szomszéd várme
gyékbe mintegy 30 ezer korona értékti apa
állat okszportáltatott.

A jelentés felolvasása után a közgyűlés 
a járási számvevők jutalmazására, valamint a 
neczpáli csendorörs felállítására vonatkozó 
indítványt egyhangúlag elfogadta. Kiírná 
Vilmos bizottsági tag indítványára elhatározta 
a közönség azt is, hogy a pribóczi csendör- 
ség felállítását szintén javaslatba hozza a mi
niszternél.

Alispánná lasztás.
A tárgysorozat második pontja a megüre

sedett alispán! állásnak választás utján való 
betöltése volt. Az elnöklő főispán mindenek 
előtt a kijelölő bizottságot alakítja meg, 
melybe törvényadta jogánál fogva a maga 
részéről Cserey Emil, id, Bulyovszky Simon 
és Klimd Vilmos bizottsági tagokat nevezi ki. 
A vármegye közönsége részéről pedig a bi
zottságba Kosza János, Kafenda Frigyes és 
Michnik Gyula bizottsági tagok választattak 
meg.

A kijelölő bizottság tanácskozásának ide
jére a közgyűlés felfltggesztetett.

Néhány percznyi tanácskozás után a ki
jelölő bizottság visszatért s a főispán kihir
dette az eredményt, mely szerint Beniczky 
Kálmán volt alispán ezen állásra egybangu- 
lag újból jelöltetett. A főispán kijelentését 
szűnni nem akaró lelkes éljenzés kísérte, úgy, 
hogy a főispán csak perczek múlva juthatott 
szóhoz.

Miután az alispán a hivatalos esküt le
tette, a vármegye közönségének megnyilat
kozó bizalmát és a főispán lelkes üdvözlését 
a következő beszédben köszönte m eg :

Méltóságos Főispán u r !
Tek. Vármegyei Közönség!
A tekintetes Vármegyei Közön

ségnek határozatát, mely szerint 
engem a vármegye alispánjává új
ból megválasztani méltóztattak, 
mély köszönettel fogadom, annál 
inkább, mert ezen újbóli megbíza
tást elismerésnek veszem azon 
viselkedésemért, melyet a nemzeti 
ellentállásidején tanúsítottam; más
részt azonban ezen viselkedésemet 
nem ismerhetem el oly érdemnek, 
hogy a főispán ur ő méltósága 
által hangoztatott kitüntető nyilat
kozatokra rászolgáltam volna, mert 
hiszen csak kötelességemet teljesí
tettem akkor, amidőn a tek. Vár
megyei Közönség álláspontjához 
hűségesen ragazkodtam, mit annál 
könnyebben tehettem, mert a vár- 

egyei akarat követését egyéni

meggyőződésem és politikai hit
vallásom is parancsolta.

A megpróbáltatások ideje, Isten
nek hála, elmúlt, de azért azon 
idők küzdelmei örök emlékként 
élni fognak szivemben minden
koron.

Tek. Vármegyei közönség! 
Egyéniségem, politikai és hiva

tali működésem nyílt könyv mind
nyájuk előtt.

A magyar nemzeti érdekek 
hűséges védője voltam és maradok 
mindvégig, a hivatali ügyek elbírá
lásánál pedig a tiszta igazság lesz 
vezérem továbbra is.

Ha vannak erényeim, azokban 
erős akarok lenni mindenkoron s 
fogyatkozásaimat talán majd le
győzheti akaratom s a tapasztala
tokból merített tanulság.

Ezek bejelentése mellett maga
mat a tek. Vármegyei Közönség 
jóakaratába ajánlom s Főispán ur 
ő méltóságát pedig, akihez a nem
zeti ellentállás idejéből szoros fegy
verbarátság fűz, biztosíthatom, hogy 
közöttünk ellentéteket keresni nem
fogok soha.

Egyéb tárgyak.
Wekerle Sándor miniszterelnök, Kossuth 

Ferencz kereskedelemügyi, Darányi Ignácz 
földmivelésűgyi, Jekelfalussy Lajos honvéde
lemügyi m. kir. miniszterek leiratai, melyek
ben a vármegye közönségét hivatalbalépésük- 
ről értesítik, tisztelettel tudomásul vétettek.

Köcsön Lajos, Turóczvármegye volt fő
ispánjának felmentésére vonatkozó belügymi
niszteri renddel, a vármegye alispánjának 
indítványára, nehogy a kedélyek újból fel
zavartassanak, a napirendről levétetett.

A közigazgatási bizottságba a megejtett 
választás után az 1906. évfolyamára ifj.Justh 
György 63 szóval, Saager Ferencz 56 szava
zattal rendes taggá választatott meg. Ezeken 
kívül kapott még: Velits Kálmán 5, Kafenda 
l'rigyes 2, Holbay Lajos, Schulcz Lajos és 
Gerti Virgil 1— 1 szavazatot.

A községi, kör és segcdjegyzők illetmé
nyeinek kiegészítésére vonatkozó belügymi
niszteri rendeletnek mogfelelőleg az 1905. és 
HhKi. évi szükségleti kimutatás a minisztérium
hoz felterjesztetett.

Szepesvármegye közönségének átirata Bocskay 
Miklós lőcsei lakos által kiadott „Magyar 
gyárak és iparvállalatok czimtára* czimtt mii 
pártolása, valamint a magyar gazdatisztek és 
erdőtisztek országos egyesületének kérelme 
a  budapesti intornátus támogatása iránt, tekin ■ 
lettel, hogy a megye közönsége ily czélok 
támogatására anyagi tárással nem rendelke- 
zik, egyszerűen tudomásul vétettek.

Manheimer János ruttkai lakos kézizálog- 
üzlete, a járás főszolgabírójának előterjesztő- 
sere, engedélyeztetett. Egyúttal m egsza b ott 
a kamatláb, melyet a tulajdonos a zálogtár
gyak külünfélosége szerint jogosult. Ertékpa- 
l,u; ut4n 6 , arany, ezüst és egyéb értékek 
után 12 , más ingóságok után pedig 18 szá
zalék.

Nagyobb vita kerekedott ,a tárgysorozat 
V 1 pont)4n41- mo|yben Kuttka község kép
viselőtestülete, az általa megvenni szándékolt 
telekre vonatkozó adás-vételi szerződés jóvá

hagyását kérelmezte. Maga az alispán, tekin- 
tettel a beszterczebányai kulturmémökség és" 
a helybeli kir. államépitészeti hivatal szak- 
véleményére, mely szerint a teleknek építke
zésre leendő felhasználása rendkívül na»v 
költségeket emésztene fel, ellenzi a szerző, 
(lés jóváhagyását. Abban az esetben azonban 
ha a bizottság máskép vélekednék, arra kéri 
a bizottsági tagokat, hogy mondják ki azt 
miszerint ha a vétel jóvá is hagyatnék, ez 
még nem jelenti azt, hogy a községi ház 
fölépítése is engedélyeztetett, hanem ez irány
ban uj kérvény lesz beadandó akkor, ha az 
építkezés megbízhatóságához kivánt előfelté
telek is teljesen biztosítva lesznek. A kérdés 
több bizottsági tag és a körjegyző hozzászó
lása után szavazásra bocsáttatván, ’24 szava
zattal 17 ellenében kimondatott, hogy a telek- 
vásárlási szerződést a vármegye közönsé-e 
jóváhagyja, de az építkezés iránt uj kérvény 
nyújtandó be.

Tótpróna községnok Fontányi Samunéval 
kötött adás-vételi szerződése jóváhagyatott.

Túrán község képviselőtestületének a 
mezőrendőri kihágási pénzbüntetések elenge- 
désére, valamint Balázs/du községnek a köz- 
ségi albirói állás beszüntetésére vonatkozó 
határozata jóváhagyatott. Megerősítést nyert 
Krpellán községnek az italmérési engedély 
kieszközlésére vonatkozó hatáiozata is.

Záthureczky József és Folkusházy Gábor 
vármegyei utbiztosok kérelme folytán elhatá
rozta a megye közönsége, hogy az utbizto- 
sokra vonatkozó uj szabályrendelet kidolgo
zása végett bizottságot küld ki, melybe ta
gokul az alispán elnöklete alatt a két járási 
főszolgabírót és Borbély Kálmán főmérnököt 
küldte ki.

Az ülésnek majdnem a végére maradt az 
uj patika ügye, melyet a község érdemes 
tanácsa, tekintettel a város sokoldalú fejlődé
sére, szükségesnek jelzett. A vármegye kö
zönsége azonban nem volt ebben a vélemény
ben s Turánszky Károly okleveles gyógy
szerész kérvényét, az állandó választmány 
határozati javaslatához képest, egyszerűen 
elutasította.

Ha szigorúan és tárgyilagosan vesszük a 
dolgot, az állandó választmánynak teljesen 
igaza van, mert még a törvényben kivánt 
előfeltételek sincsenek meg arra, melyek a 
második gyógyszertár engedélyezését szük
ségessé tennék.

Ezután a számvevőségi kirendeltség által 
bemutatott községi és vármegyei számadások 
vétettek tárgyalás aiá, melyek a számvevőség 
határozati javaslatai értelmében elfogadtattak 
és jóváhagyattak.

Végül az időközben beérkezett ügyek tár
gyaltattak le.

Az elnöklő főispán, miután a közgyűlés
nek több tárgya nem volt, a gyűlést, a bizott
sági tagok lelkes tüntetése közben, bezárta.

Az alispán üdvözlése.
Az újonnan megválasztott alispánt a kö

vetkező hölgyek és urak üdvözölték távira
tilag :

Következetes, hazafias és férfias magatar
tása után, igaz, benső örömmel üdvözlöm 
alispánunként és kérem az Isten áldását további 
működésére. Justh Forenczné szül. gróf 
Batthyány Mária.

*



Őszinte örömmel üdvözöllek. öregebb  
IUkovszky latrán.

l'jból elfoglalt biratalában Udrözlöm. Isten 
éltesse sokáig. Sclmlcz Lajos.

*
A közig, bizottság Illéséről szóló tudósítást, 

helyszűke miatt, lapunk jövő  számunkban
hozzuk.

Tükörcserepek.
lilahó Pál nemzetiségi képviselő a f. évi 

junius hó l én tartott panaszos beszédében 
•szóról-szóra a következőket mondta: Mi még 
sohasem voltunk a vályúnál! (Viharos derült
ség.) Azt szeretnénk most már tudni, hogy 
ki és mi tartja öt vissza abban, iiogy az ősi 
természet megnyilatkozásának eleget ne 
tegyen ? *

Juriga Nándor pap létére perbe akar 
szállni még az Úristennel i s : Ha az Úristen 
volna is ott a kormányon, mint ellenzéki, 
előadnám mondani valóm at! — Ha egy  béres 
szembeszáll a gazdájával csúnya dolog. De 
ha az isten szolgája pökhendiskedik a 
gazdával, ez már romlottság I Minden esetre 
szép példaadás azoknak, kiknek egyébről 
sem beszél, mint a mindenség alkotó,ja iránt 
való alázatos tiszteletről.

*
Megtörtént. Sz. K. rém. katli. főesperes 

és K. V. lutheránus lelkész együtt vizsgáztatták 
a nebulókat X . községben. Először a vallás
tant vették elő s a főesperes nagy bámula
tára a katkolikus fiuk ép oly kitünően tudták 
Luther Márton életét, mint az evangélikusok. 
Mosolygott, de nem szólt semmit.

Azután elővették a természetrajzot. A 
kérdezésnél feltűnt K.-nak, hogy a tanító a pad
sorok szerint csak minden harmadik, negye
dik fiút hiv fel.

— Ugyan, kérem, miért ugorja át ezeket 
a fiukat. Miért nem kérdezi azokat is a 
természetrajzból ?

— Kérem szépen, — felolt a tanító, — 
azok katholikusok.

*
Sz. községben arra a kérdésre: hány 

Szentség van, a fiuk, a katholikusok ép úgy, 
mint a lutheránusok, négy szentséggel feleltek, 
holott a katekizmus hétről tud, a lutheránusok 
pedig kettővel is leérik,

— Hogy van az, tanító ur, hogy a fiuk 
flégy szentséget emlegetnek V

— Hát, kérem szépen, —  felelt a tanító, — 
oleiuto a katholikusokat hétre, a lutheránusokat 
podig kettőre tanítottam. Hanem a lutheránu
sok csupa irigységből haj hakaptak a k a t o 
likusokkal, mert azoknak több volt. Kényte- 
ton voltam tehát a kettő között a közép- 
arányost választani.

h í r e k .

Magyarház.
Lassanként átm egy a köztudatba, 

ll0Ry a M agyarház  létesítése az itteni 
•''agyar társadalom ra nézve létkérdés. 
A merre járunk, m indenütt e kérdés
ed  vitatkoznak s néhol igen  alapos 
tudással m egsziv le lésre  méltó eszmé

két vetnek fel, az építkezéshez szük
ségelt összeg beszerzésének módoza
tairól.

Még egyelőre nem tesszük szóvá 
e módozatokat. Ezt a legközelebbi 
értekezletre hagyjuk, amikor a leg
nagyobb valószinüség szerint már a 
kivitel módozatai is szőnyegre kerül
nek.

Hirt kell adnunk a helybeli ezellu- 
lozegyár nagylelkűségéről, mely első
nek sietett leróni hazafias tartozását 
s hallomásunk szerint a Magyarház 
czéljaira vármegyénk főispánjának 
kezeihez 2000 koronát küldött be.

Díszpolgáraiig. Kisselmecz köz
ség Bmiczlcy Kálmán alispánt, az al
kotmányellenes korszakban tanúsított 
hazafias mag. tartásáért, díszpolgárává 
választotta. A. díszpolgári oklevelet a 
község küldöttsége a folyó hó 11-én 
adta át az újból megválasztott alispán
nak.

Személyi hírek. Justh Ferenc-/,, vár
megyénk főispánja, néhány napi tartózkodásra 
Budapestre utazott. — A szuesányi kerület 
országgyűlési képviselője, ifj. Justh György, 
a f. bó 11 -én megtartott vármegyei közgyű
lésre körünkbe érkezett. Néhány napi itthon- 
tartózkodás után, a képviselőhiz szünete alatt, 
családjával együtt Németországba utazik.

Elnevezés. A vármegye főispánja Gájfor 
Dezső közigazgatási gyakornokot tiszteletbeli 
szolgaijáévá nevezte ki.

Áthelyezés. Trombaucr Árpád dr. kúriai 
tanácsjegyzővé történt kinevezésével meg
üresedett albirói állásra az igazságügyminisz- 
ler ur Herkely Kálmán muraszombati albirót 
Turóczszentmártonba helyezte át.

Szabadságolás. Bmiczlcy Kálmán, Turócz- 
vármegye alispánja, Kiss Gyula iktató-kiadót, 
hivatalos okokból, hat hétre szabadságolta és 
az iktató-kiadó teendőinek elvégzésével 
Tomcsdnyi Bertalant hízta meg.

Esküvő. Szolárik Vilmos dr., kassa-oder- 
bergi vasúti orvos, a f. hó 12-én tartotta 
esküvőjét Petricsclc János kassa-oderbergi 
vasúti felügyelő leányával, Mariskával. A 
fényes esküvőn megjelent a ruttkai intelli- 
genczia teljes számban. Az esketési szertar
tás az evangélikus templomban folyt le. Az 
ismerősök jó kívánságaihoz mi is őszinte 
szívvel csatlakozunk.

Megfelebbezett papjelölés Megemlékez- 
fünk arról, hogy a turóczszentmártoni evan
gélikus egyház gyűlésének ama határozatát, 
melyben kimondták, hogy a lelkészi állás 
egyszerű meghívás utján töltessék he, 
Tomcsdnyi Bertalan és társai, érthető okok
ból, inegfelebbeztók. A kerület elnökségo a 
folebbezóst illetékességi szempontok miatt át
tette az esporessóghoz. Mi som természetesebb, 
minthogy a kerüleli esperes, Morhdcs Márton, 
a jelölés módozatait teljesen törvényesnek 
találta s a felebhezésben toglalt konkrét pa
naszok daczára, a felebbezést elutasította. A 
folebbozés személyi része Így szó l: A nevo- 
zett segéd lelkész (Skrovina Oltó) ugyanis oly 
annyira túlzó tót, nemzetiségi érzelmű, hogy 
ezen érzelmeit igen gyakran lelkészhez nem 
illő módon is kifejezésre juttatja. A politikai 
választások alkalmával házról-házra járva kor
teskedik, a választó közönséget bujtogatja, a 
magyarnyelvű egyliiztagok részéről kívánt 
magyarnyelvű egyházi funkeziókat mogtagadja
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s a magyar érzelmű embereket nyíltan csúfolja 
és becsméreli. Ennyi és ily fokú panasszal 
mégis csak érdemes lett volna a kerületnek 
is komolyan foglalkoznia. Ha pedig Zsilinszky 
urnák nincs ideje erre, tegye le a kitüntető 
hivatalt, majd akad rá olyan ember, aki a 
magyar érdekeket jobban szivén viseli, mint 
a nyugalmazott államtitkár ur.

Évzárő vizsgálatok a turóozszentmár- 
toni állami polgári fin és leányiskolában.
Junius hó 18-án hittant vizsgálat, 20-án dél
előtt a polgári fiúiskola I„  délután II. osztálya, 
junius hó 21 -én délelőtt a polgári fiu'skola
III., délután a IV. osztálya; junius hó 22-én 
délelőtt a polgári leányiskola I , délután II. 
osztálya, junius hó 23-án délelőtt a polgári 
leányiskola III., délután ÍV. osztálya. Junius 
hó 29-én délelőtt 9 órakor záróünnepély, a 
bizonyítványok és jutalmak kiosztása.

Évvégi vizsgálatok a tnróczszentmár- 
tonl állami felső kereskedelmi Iskolában.
Az alsó és középső osztályokban az osztály
vizsgálatok junius hó 13., 19., 22., 23. és 
2 b-ik napjain lesznek, minden nap három 
tárgyból s kezdődik délelőtt 8 és délután 2  
órakor. Az érettségi szóbeli vizsgálatok junius 
hó 2 0 -ik és 21 -ik  napjaira vannak kitűzve. 
Érettségi vizsgálati miniszteri biztosok: a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter részéről Kirchncr 
Béla, központi szolgálatra beosztott felső 
kereskedelmi iskolai kir. főigazgató, — a 
kereskedelemügyi miniszter részéről: Mátray 
Elemér, magy. állainvasuti felügyelő s a buda
pesti keleti kereskedelmi akadémia tanára. 
Junius hó 29 én lesz a záróünnepély, a bizo
nyítványok és jutalmak kiosztása.

Iskolai behatások A felső kereskedelmi 
iskolában az 190G/7. tanévre való behatáso
kat folyó évi junius bó 30-án, továbbá julius 
hó első három napján tartják meg.

A F. m K. E. évnegyedes gyűlése. 
A F. M. K. E. a napokban évnegyedes 
gyűlést tartott dr. Gyürky Géza elnöklésével. 
A gyűlés őszinte sajnálattal fogadta liirét, hogy 
Thuróezy Vilmos v. b. t. t., az egyesületnek 
nyolez éven át elnöke, ezen tisztségéről vissza- 
vonhatlanul lemondott s miután elévülhetetlen 
érdemeiért háláját és köszönetét jegyzőkönyvé
ben megörökítette, az évi közgyűlés napi
rendjére, amelyet az egyesület augusztus 22 -én 
tart meg a Csorbatón, kitűzte az elnökválasz
tást. Az elnökség időszaki jolontése szerint, 
amelyet Clair Vilmos főtitkár terjesztett elő, 
az elmúlt negyedévben az egyesületnek 24 
halottja volt. Helyükbe 127 tag lépett, köz
lük 5 alapitó, (i örökös, 87 rendes és 29 
pártoló tag. Az egyesülőt anyagi viszonyai 
örvendetesen javulnak ; az elmúlt negyedév
ben is G0 0 0  koronával emelkedett a törzs
vagyon. Az uj alapitó tagok között a leg
nagyobb összeggel, 2000  koronával, gróf 
Károlyi Lajos szerepel. Néhai Beniczky 
.Minőimé végrendeletében 2000 koronát 
hagyományozott az egyesületnek. Hazai gyár
tású iparcikkek, mint a F. M. K. E. gyújtó, 
levélpapír, szántói viz, házi szappan stb. után 
2061;koronajjüvedolme volt a P . M. K. E.-nek. 
Népkönyvtárainak száma ez idő szerint 106, 
köztük 6 közkönyvtár, 21 ifjúsági, 79 nép
könyvtár és 1 bonvédlogénységi könyvtár. 
Az egyesület programmjába vette a munkás 
könyvtárak és kórházi könyvtárak létesítését 
is, amelyek szintén erős tényezői lesznek a 
magyarosításnak. A nyitrai kulturház ügyében 
az egyesület újabb előterjesztéssel fordul gr.



F E L V I D E K I  H Í R A D Ó6

Apponyi Albert kultuszminiszterhez és a 
Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsá
hoz, arra való hivatkozással, hogy a F. M. 
K. E., amely huszonnégy évi fenállása óta 
egy  milliót fordított kulturczélokra, meg
érdemli, hogy székhelyén, Nyitra városában, 
ahol az államnak eddig semmiféle intézménye 
nincsen, egy közkönyvtár és néprajzi muzeum 
államköltségen létesittessék. A gyűlés elfogadta 
a Sembery-bagyaték ügyében előterjesztett 
peregyezséget, amelynek értelmében az egye
sület, összes igényei kielégítése fejében. 
50000 koronát kapna. Végül elhatározta a 
gyűlés, hogy a magyar-tót nyelvhatáron és 
nyelvszigeteken fönnálló iskolák azon idegen 
anyanyelvű tanulói számára, akik a magyar 
nyelv megtanulásában a legkiválóbb előmene
telt tanúsították, az eddig kiadott jutalom
könyvek helyett, a jövő évtől kezdődöleg, 
Pósa Lajos „A z én újságom* cziraü hazafias 
szellemű ifjúsági lapjára fizet elő s e czélra 
az 1907. évi költségvetésbe 800 koronát 
▼esz föl.

Halálozások. Jeszenszky Danóné, a volt 
belvárosi kir. közjegyzőnek köztiszteletben és 
szeretetben álló neje, hosszas betegeskedés 
után a folyó hó 11-én 74 éves korában el
hunyt Stubnyafűrdőn. Az elhunytban Jeszenszky 
Sándor [közigazgatási biró és Jeszenszky 
István kir. közjegyző édesanyjukat gyászol
jak. Az elhunyt halála az irodalomra is 
veszteséget jelent, ő volt az, ki Temérdek 
név alatt irt czikkecskéivel annyi és kedves 
szórakozást nyújtott az olvasó közönségek. 
Hűlt tetemeit a család Losonczra szállíttatta, 
hol a családi sírboltban tették örök nyuga
lomra. — Gőte Miksa kassa-oderbergi mozdony
felvigyázó 6 hó 10-én elhunyt Teschenben. 
Holttestét a család Ruttkára hozatta, hol a 
í. hó 15-én temették el nagy részvét mellett.

Vizsga. A körmöczi siketnéma intézetben 
a szokásos évi vizsgálatok a f. hó 24-én tar
tatnak meg, melyre minden érdeklődőt szíve
sen lát az intézet igazgatósága.

Vasúti tauouczok vizsgálata. A ruttkai 
vasúti főműhely mellett szervezve levő iparos- 
tanonc* iskolában a múlt héten tartatott meg 
a záróvizsgálat ruttkai Ráth Péter udvari 
tanácsos, vezérigazgató elnöklete alatt. A 
niühelyi tanoncziskola, mely Saager Ferencz 
főfelügyelő igazgatása alatt áll, ezen évben 
is fényes eredményt mutatott föl nemcsak az 
elméleti tárgyakban, de a tanulók rajzaiban 
és ipari készítményeiben is, amelyekből szép 

kiállítás volt rendezve. A záróvizsga végén 
Ráth Péter udvari tanácsos meleg szavakban 
vett búcsút a vizsgán utolsó Ízben megjelent 
Berecz Gyula kir. tanfelügyelőtől, megköszönve 
neki azt a kiváló érdeklődést, amelyet a 
vasúti iskola iránt 10 éven át tanúsított. A 
vizsga után a főmühelyi kertben uzsonna, majd 
tűzijáték, végül kedélyes tánczmulatság volt. 
A vezérigazgató Ruttkáról Brémába indult 
vasúti konferencziára.

Junlálls. A turóczszentmártoni önkéntes 
tűzoltó egyesület a f. hó 24-én tartja meg évi 
rendes nyári mulatságát a Sztrányáhan, Belépti 
dij 2 korona. A mulatság tiszta jövedelme 
az egyesület czéljaira fog fordittatni. Indulás 
délután egy órakor. Kedvezőtlen időjárás 
esetén az erdei mulatság julius hó l ére 
halasztódik el.

Ny i Ittér.
(E rovatban közlőitekért nem felelős a szerkesztő.)

Költségmentesen konvertáljuk a Magyar 
Általános Jelzálogbank 3% -os nyeremény- 
kötvényeit, a zálogba adott sorsjegyeket ki
váltjuk, a részletfizetésre vett sorsjegyeket 
a még hátralékos részletek kifizetésével ma
gunkhoz vábjuk és azokat is költségmente
sen konvertáljuk. Az ujkibocsátású sorsje
gyekre jegyzést e hó 21 -ig fogadunk el.

Turőczi Hitelbank Részv.-Társ.
T u rő c zsze n tm á r to n .

KÖZGAZDASÁG.

Mai számunkkal a gazdaközönséget 
érdeklő állandó rovatot nyitunk. 
Rovatvezetőnk minden kérdésben, 
mely közönségünket érdekli, szívesen 
ad felvilágosítást akár levélben, akár 
szerkesztői üzenetben. A sorsjegy
sorsolásokra nézve teljesen megbíz
ható útbaigazítást adunk.

A Jelzálogban nyeremény-kötvényeinek 
konverziója.

A Magyar Jelzáloghitelbank most egy 
rendkívüli nagyszabású pénzügyi műveletbe 
fogott, amely az abban szereplő értékek 
specziális jellegénél fogva nem tekinthető 
pusztán a nevezett bank magánügyének, ha
nem közérdeklődésre tarthat számot. Ezen 
szempontból nekünk is kötelességünk a szó
ban forgó tranzakczióhoz hozzászólani.

Nevezetesen a Jelzálogbank még 1894-ben 
70 millió korona értékű, 8 % -kal kamatozó 
nyereménykötvények kibocsátására nyert tör- 
vényszeili felhatalmazást. Az ily módon ki
bocsátott kötvények fedezetét községi, városi 
és hasonló közkölcsönök teszik. Ezekre termé
szetesen nem lehet közömbös, hogy mily 
feltételek mellett, kapják a kölcsönt, ámde 
viszont a kölcsön előnyös föltétele attól függ, 
hogy a bank milyen modalitások mellett birja 
elhelyezni a kölcsön fejében kibocsátott köt
vényeket. Minél könnyebben és jobban helyez
heti el ezeket, annál gyorsabban és olcsób
ban képes az ilyen kölcsönt a városoknak 
vagy községeknek nyújtani. A községi köl
csönök fejében kibocsátott nyereménykötvé
nyek mikénti elhelyezése tehát nagyon is 
közelről érdekli a közérdeket.

A dolog ugyanis akként áll, hogy az 
1894-ben kibocsátott nyeremény-kötvények 
pénzügyi tervezete idejét múlta, mert a nye
remények már nagyon lecsökkentek s a 
kamatozás is kicsi volt, másrészt pedig mert 
mind előnyösebb papírok kezdtek forgalomba 
kerülni. Eszerint nemcsak a bank, hanem a 
kölcsönt igénylő községnek is érdekében 
állott, hogy a tőkések előszeretete felújíttas
sák ezen kötvények iránt. Ezt csak oly mó
don lehetett elérni, ha olyan uj pénzügyi 
alapot raknak alája, ami a hozzáfűzött vára
kozásokat kielégíteni alkalmas. Ez csakis 
konverzió utján mutatkozott lehetségesnek.

A Jelzálogbank nem tekintett saját érde
keire, hanem első sorban a gondjaira bízott 
közérdeket tartotta szem előtt, s elhatározta, 
hogy ezen épp oly nagy felelősséggel, mint 
munkával járó hatalmas pénzügyi műve

letet keresztül viszi. A siker biztosítására az 
ország legkiválóbb bankjaival szövetkezett 
ámbár a kibocsátott prospektus oly meglepő- 
kedvezményeket biztosit azoknak, akik jelen- 
légi kötvényeikéit —  csekély ráfizetés elle
nében — az uj sorsjegy kötvényekre becse
rélik s oly horribilis nyereményösszegeket 
állított be általában véve az uj sorsjegyköt
vények dotálására, hogy a konverzió síkéra 
már ezek által is teljesen biztosítva van.

Hogy némi fogalmat adjunk arról, mily 
lelkiismeretesen járt el ezen pénzügyi müve. 
létnél, elég csak egy pár lényegesebb körül- 
inényre utalnunk.

A kibocsátandó uj sorsjegy belső értékt 
lényegesen felülmúlja azt az összegér, amibe 
kerül. A sorsjegy ugyanis 140 koronába kerül, 
viszont ugyanennyivel húzzák ki a törlesztési 
húzásban. De ez esetben a sorsjegytulajdonos 
még egy nyerem ényjegyet kap, melynek a 
tőzsdén rendes árfolyama van s amellyel 
természetesen az összes nagyobb nyeremé
nyekre tovább játszik.

Hogy ezen nyeremények mekkorák, arról 
a következő kis összeállítás, melyből egy
úttal a konverzió teknikai elrendezése is ki
tűnik, tesz tanúságot. Azoknak, akik nem 
konvertálnak, 3 % -o s  kötvényeikért 200 ko
ronát fizet ki a bank és egy nyeremény
jegyet ad, melynek alapján csakis a régi 
nyeremény terv még hátralevő 1570 nyere
ményeire (7,867.500 korona értékben) játsza
nak 53 évig tovább. Az ilymódon beváltásra 
kerülő 3 % -o s  kötvények helyébe uj kama- 
tozatlan (nem konverzionális) sorsjegyek bo
csáttatnak ki, amelyek csakis az uj nyere
ményterv : 23768 drbban felsorolt 44,655.200 
korona értékű nyereményeire játszanak és a 
törlesztés alkalmával 4 0 %  díjjal (100  korona 
helyett 140 koronával; 200 korona helyett 
280 koronával) váltatnak vissza. Kizárólag a 
régi 3 % -o s  nyereménykötvények konvertálói 
kapják a konverzionális sorsjegyeket, melyek 
tehát úgy a régi 1570 db 7,867.500 korona 
értékű, valamint az uj 23768 db 44,685.200 
korona értékű, összesen 25338 db 52,552.700 
korona értékű nyereményekre játszani fel* 
jogosilvák és ugyanúgy, mint az uj sors
jegyek , ezen kouverzionális sorsjegyek is 
4 0% -n y i díjjal váltatnak be a törlesztés al
kalmává!. —  Ezen 4 0 % -o s  díjjal együtt 
77,159.900 koronát tesz a nyeremények 
összege.

Az itt felsorolt nyereményeket 53 év alatt 
239 húzásban sorsolják ki, még pedig oly 
módon, hogy van 10 darab egyenként egy 
milliós, 9 darab félmilliós, 7 darab 400.000 
koronás, továbbá 300 drb 250.000 koronás 
és hasonló nyeremények. Oly óriási és meg
kapó számok, amilyenek nem hogy nálunk, 
de sehol a világon nincs meg egy sorsolási 
tervben so.

Kétségtelen, hogy a sorsolási tervezet, s 
még inkább a nyereménytáblázatok elkészí
tése roppant gondot okozott. Meg kellett 
ugyanis védeni a jelenlegi nyereménykötvé
nyek tulajdonosainak szerzett jogait, melye
ket természetesen a konverzió nem érinthetett 
s emellett még biztosítani kellett megfelelő 
előnyöket azok részére, akik kötvényeiket 
kicserélésre bejelentik. A különféle nyoro- 
ménytáblázatok készítése tehát ebből magya
rázható.
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^  ki a kib-'Csátott prospektust átnézi, 
mindez nyomban szcmbeőtlik s különösen az, 
liogy a konvertáló fél részére tényleg rend
kívüli előnyök vannak biztosítva. Erre vezot- 
hetií különben vissza azon jelenség, liogy az 
uióblii betekben a tapasztalt, mérlékbon emel
kedőit a nyereménykötvények árfolyama.

Mindezt összovetvo, meg lehet állapita- 
uunk, hogy a szóban forgó konverziómUvelet 
lelkiismeretes és mélyreható szaktudás gyll- 
mölcse, ami egyben biztosíték arra is, liogy 
az óhajtott és általunk is ecsetelt czélt is el 
fogja érni a Jelzálogbank.

Figyelemreméltó Indítvány. Róth Emi! 
főerdész ur, mint közigazgatási bizottsági tag, 
tekintettel a tömegesen jelentkező u. n. sugár- 
gomba marbabefegségre, a közigazgatási 
bizotlságban oly irányú előterjesztést tett, 
hogy a minisztériumnál a kilátásba helyezett 
s 10—20  kgr. darabokba préselt marhasónak 
mielőbbi 'kiutalása stlrgettessék meg, mivel a 
beteg marba nyelve a folytonos sónyalás 
következtében tisztul cs természetszerűleg 
deziniieziálódik. A közigazgatási bizotlság 
magáévá tetle az indítványt és ily irányban 
sürgősen felirt a miniszterhez.

Az erdészeti bizottság illése. A köz
igazgatási bizottság erdészeti albizottsága, a 
1. hó 12 én a főispán elnöklete alatt Illést 
tartott. Az illésen Laukó Sándor kir. erdöfel- 
tlgyelö több igen fontos ügyet adott elő, 
mely erdőbirtokosainkat is érdekli.

marhalevél —  közokirat. A földmivelés- 
ügyi miniszter legújabb határozata értelmében 
a marhaleveleket nem szabad tintairónnal ki
állítani, mert a Kúria több alkalommal köz
okiratnak miuösitette a marhaleveleket.

Nyári posta- és távlréhlvatalok. Alsó- 
tátrafüreden, liarlangligoten, Lublótttrdőben, 
StósztUrdőbon, Tátralomniczon a múlt évben 
is működött posta- és táviróliivatal ez évi 
június hé 1-én újból megnyílt, melyek posta- 
takarékpénztári ügyletek közvetítésével is 
foglalkoznak.

Tőzsdei hírek. Az országban előforduló 
gyakori esőzések folytán a gabonabatáridő- 
üzlotok szilárdulnak.

Gabonaárak :
Budapesten: búza 15-82

rozs 12-80
zab 1 7 -8 0 -1 9 -—

Szeszárak:
Budapesten: nyers szesz 139--------- 139-90

finomított 141-50— 142-—

Szerkesztői üzenetek.
R. E. Nagyon szépen köszönöm szives jókíván

ságodat. A közlésért fogadd köszönetemet. A köz- 
gazdasági rovatba került. — M. V., S. T. Ruttka. Cs. 
• Budapest. Egy hajszálnyit sem engedünk. Ami a 

nemzetiségi kérdést illeti, ebben követem nagy 
1 cineket szerzett elődöm nyomdokait. Politikai 

nunyzatuiik azonban radikális koalicziós lesz. — 
' ‘ Stntmya. En nem mehetek. Gondoskodom majd 

^  a‘ Zsolna. Maradunk a régiben. írj mielőbb.
meB®» helyben. Névtelen levelekre nem vála* 

Z" unk. Klilömben is a legnagyobb gyávaság az 
sz\un-t<>!Va* m<̂ ra va'^ támadás. Tessék szembe- 
— W a*7 lll.et<ívc1, erre önnek nincsen mersze.

• Znióváralja. Jövö hétre marad.

Főszerkesztő: Berecz Gyula. 
Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus.

í  Iitntmant Capsici comp,
i  Bofsaoy-Paia-ExpeKer pAtféln

egy rációnak btuoTult mW.
m&tobbmtot 36 4 v óta legjobb fájdalom- 
csillapító Mernek búooyut kfiMviaynél.
esúznál 6a meghűlése káéi bedótmólég képpen haatnAlva.,̂  { )

ie Figyelmeztetés. BiMny hatoíeítrinyüi 
ídatt bevásárláskor óvatosak legyünk ás 
csak olyan üveget fogadjunk el* a mehf a 
„Horfloöy* védjegygyei ea a RJohtaroalgf 
jegyzéssel ellátott dobosba vaaoaonuwotv& Ara üvegekben 80 fiUer̂ l kor.'4a £ ÓÉ 
2 korona ée ágysuüván-mioden' gyógy- szartárban kopható. — PGrafcftr: TBrólt 
Jézaef gyógyszerésznél, ffudapetteft.

Hí oh tér gyógy&urtóra ^
az „Arany oroszlánhoz**, Prágában. 
EiiubettotoUMSata, Mlnduaagt MftkSM*

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

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

Nyári menetrend
A magyar királyi illamvasntakou:

(Érvényes 1906. évi május 1-töl kezdve.)

Budapest—T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest:
Gyv. i. röggel 7 10, 
Szv. i. d. e. 9-35,
Gyv. i d. u. 3-30,
Szv. i. d. u. 5*35,
Vv. i. éjjel 11 -10,

é. d. u. 1-38 
é. este 7-52 
é. este 10-21 
é. reg. 4-18 
ó. d. e. 11-41

d. u. 2*54, é. este 
reg. 8-42, é. este 
reg. 6-08, 
este 11-35, 

d. u. 4-57,

9-10 
7-00 

é. d .u . 12-40 
é. d. e. 
é. reg.

Vv. Jánoshegyi-Öl i.reg. 5-07, é. reg. 8 06 i. d. u. 12.06, é. d. u.

9-45
5-20
3-27

T.-Szt.-Márton— Ruttka : Ruttka— T.-Szt.-Márton:

Szv.
Gyv.
Szv.
Vv.
Vv.

Szv.

i. d.u. 1 -39, é. d. u. 1-47 i. d. u. 2-45, é. d. u. 2-53
i. este 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-30, é. reg. 8-40
i. este 10 -2 2 , c. este 10-30 i. reg. 5-59, é. reg. 6-07
i. reg. 4-20, é. reg. 4-30 i. este 11 -2 2 , é. este 11-33
i. reg. 7-47, é. reg. 8-06 i. d. u. 4-45, é. d. u. 4-56
i. d e. 11-42, é. d. e. 11-53 i. d. o. 11-16, é. d. u. 12-06

Budapest ny.— ,Zsolna: Zsolna— Budapest:
i. reg. 7-20, é. d .u . 1-33 i. éjjel 3-46, é. reg. 9-25
i. reg. 9-20, é. csto 8-30 i. reg. 7-11, é. este 5-55
i. este 6*45, é. éjjel 12-24 i. d u. 314, é. este 9-45
i. este 10-30, é. reg. 7-20 i. este 9-15, é. reg. 6-35

A cs. és klr. szab. Eassa-Oderbergl vasutakon:

Kassa— Ruttka: Ruttka— Kassa:
Szv. i. reg. 5*45 é. d. u. 12-14 Gyv. i. reg. 4 05 é. reg. 8-33
Szv. i. reg. 7-45 é. d. u. 2-11 Szv. i. reg. 4-56 é. d. e. 11-55
Gyv. i. d. u. 12-35 é. d. u. 5 35 Szv. i. reg. 8-35 é. d. u. 4-40
Szv. i. d. u. 12-43 é. este 8-13 Gyv. ií. d. u. 12-20  é. d. u. 4-55
Szv. i. d.u. 3-48 é. este 10-52 Szv. i. d. u. 2.30 é. este 8-47
Gyv. i. este 7-35 é. éjjel 12-07 Szv. i. d. u. 4.22 é. éjijei 11-35
Vv. i. este 9-50 é. reg. 5*53 Vv. i. este 10 53 é. reg. 6-14

Ruttka— Zsolna:
Szv. i. reg. G 30 é. reg.
Szv. i. <l.u. 12-35 é. d .u .
Szv. i. d.u. 2-21 é. d.u.
Gyv. i. d. u. 5-42 é. este 
Szv. i. este 8-33 é. este 
Szv. i, éjjel 11-08 é. éjjel 11-35 
Gyv. i. éjjel 12-11 é. éjjol 12-33

6-58
1- 05
2- 40 
6-04 
9-00

Zsolna— Ruttka:
Gyv. i. reg. 3-39 é. reg. 4-01
Szv. i. rog. 4-20 é. reg. 4-46
Szv. i. rog. 7-40 é. d. e. 8-10
Gyv. i. d .o . 11-54 é. d .u . 12-18
Szv. i. d. u. 1-65 é. d .u . 2-20
Szv. i.il.u . 3-34 é. d .u . 4-02 
Szv. i. este 9-20 é. este 9-50



F E L V i  D E K I H Í R A D Ó

F aárverési h irdetm ény.
Znióváralja község volt úrbéres 

birtokossága erdejének 150 drb. luez, I 
jegenye, erdei és veres fenyőfatőrzse, 
m e ly  225-13m’*re és 1832 korona 
2 9  "fillérre van becsülve, a f. évi 
június hó 11-én megtartott árverésen 
— vevő hiányában — nem adatván 
el, ezen faanyagra a második árverés 
Znióváraljára" f. évi junius 9-ének 
d. e. 10 órára a községházához 
tűzetik ki s erre a venni szándéko
zók azon megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az árverési feltételek a znió- 
váraljai úrbéri elnöknél, az alsókubini 
állami erdőhivatalnál és az alólirt 
erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők. Turóezszent- 
mártonban, 1906. évi junius hó 15-én. 
A. m. kir. jár. erdőgondnokság.

Erűödi, m. kir. főerdész.

A  j V e m z c t i
balesetbiztosító társaság  
részire előnyös feltételei; 
mellett biztosításodat dót

ű z i  1 Tufóczszentm árton

kitüijö njii)ős«b«i). az évzáró vizsgák alkal

mából tpélycp leszállított árakop kaphatók

Moshóezi Ferenczné

kör)yvk?reSk«déSéb«i) TüróczSz?i)tnjártoi)baij.

2 jó házból való, 

2— 3 középiskolát 

végzett

m i k  oyonjdáSz-, a 

■ pásik kö ijyvkötő - 

tapooezül felvétetik

túróczszeotnyártopi 

Magyar Nyonydábap

2 6 5 -1 9 0 6 . A turóczszentmártoni m. kir. jár. erdőgondnokságtóh

A folyó évi junius hó 11-én Turóczszentmártonban a m. kir. jár. erdögondnokság hivatalos helyisé
gében megtartót! nyilvános szó- és Írásbeli árverés eredménye a következő:

Lucz és jég. :f. Becsár Eladási ár A vevő neve és lakása
1. Szklabinyaváralja közs. v. úrbéresei 186-— m8 803-75 k. 803-75 k. Gego Pál Kisselmecz

2 . Szentmihályi róm. kath. plébános 1 3 9 — m3 1111-50 • 1351 •— „ Glesinger J. Ph. Józsefgőzfürész
3. Znióváralja közs. v. úrbéresei 225T3m 3 1832-29
4. Csremosnó n » » 5 9 9 — m3 4819-70 • 5650-— k. Glesinger J. Ph. Józsefgőzfürész.
5. Dubová „ „ „ 323-08m3 2154-77 » 2555-— a „ „ „  *

6 . Háj n n n 736' 17m3 5757-67 7050-— a a n r "
7. Szklabinya a » a 691 ■— m3 5588-50 * 6800 '— „ Brassói Cellulosegyár Helyben
8 . M osócz » » * 3060'78m 3 17,827-32 n 21 ,2 0 1 '— n Büchler Ármin Helyben
9. Bella n n y> 1 2 9 3 -m * 9711-25 • 11,875-— a Löwy A dolf Ruttka

10. Podhrágy n n n 322 '— m» 2507-20 2507-20 n G ego Pál Kisselmecz
11 . Nedozor n p a 1 4 1 — m3 858-80 1016-— Büchler Ármin Helyben
12 . Alsóturcsek « » n 418 '— ms 3379 — 4352-— „ Glesinger J. Ph. Józsefgőzfürész.

Az adásvételi szerződések az 1— 2., a 4— 12. t. sz. alatt felsorolt vételekre nyomban aláírattak. A 3. t. 
sz. alatt felsorolt faanyagra a Il-ik árverés határnapjául folyó évi julius hó 9-ikének délelőtt 10 órája 
Znióváraljára a községházára tűzetett ki s ez az árverés befejezése előtt nyomban kihirdettetett.

A becsár átlagos em elkedése: 16337iooo%. A köbegységenkénti átlagfőár, a becslésben külön tárgyalt 
és értékelt tűzifa beleértésével: 8  k. 2388/ioo f.

Kelt Turóczszentmártonban, 1906. évi junius hó 15-én.

Erdödi György, m. kir. főerdész-

AZ EGYEDÜCELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton, 1906.
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