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Választási mozgalmak Turóczban.
A választási küzdelmek megkezdődtek. 

Turóezszeiitufártonnak meg a többi nagyobb 
községnek képe is megélénkült.

Nagyobb a sürgés-forgás, népesebbek a 
kaszinók, beszédesebbek az emberek. Mintha 
a közlekedés is felélénkült volna. Sűrűbben 
járnak a szánok, több utas érkezik a vona
tokon. Mindez annak a jele, hogy a választási 
küzdelmeknek hevében vagyunk.

A szucsányi kerületben.
A szucsányi választókerület polgárai ifj. 

Bulyovszky Simon, Michntfc Gyula és Dáoid 
Ferencz aláírásával kiadott meghívóra nagy 
számban jelentek meg a múlt vasárnap Turócz- 
szentmártonban, a Magyar Kaszinó helyiségé
ben, hogy megtartsák a képviselő jelölő 
gyűlést,

A Magyar Kaszinónak és a vele kapcso
latos Patsch-féle vendéglőnek termei már a 
déli órákban megteltek és feltűnő nagy szám
ban jelentek meg a vidékről, a választó ke
rületnek minden községéből.

Délután két óra felé már alig lehetett 
bejutni a kaszinó tágas termébe, ahol a vá
lasztók már összegyülekeztek és élénken tár
gyalták a választási esélyeket.

Elérkezvén a gyűlés megtartására kitűzött 
idő, Dáoid Ferencz előbtf magyarul, azután 
tótul üdvözölte a megjelenteket, akik, daczára 
a zord időjárásnak, oly tekintélyes számban 
mutattak érdeklődést a választók értekezleté
nek tárgya, a képviselőjelölés iránt.

Majd Beniczky Kálmán emelkedett szó
lásra, akit már beszédének megkezdésekor 
lelkesen megéljeneztek.

Beniczky visszapillantott az elmúlt idők 
politikai eseményeire és bejelentette azt, hogy 
Hévay Gyula báró, a kerületnek eddigi kép
viselője továbbra mandátumot vállalni nem 
hajlandó, közölte a választókkal, hogy az or
szággyűlés feloszlatása miatt pár hét múlva 
képviselőt kell választaniuk. Ismertette a kép
viselői tisztségnek súlyos terheit és kinyilvá
nította, hogy az intéző körüknek első gondja 
az volt, hogy a magunk köréből való embe.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek ,1 kiadóhivatalra czimezve 

Turóczszentmártonba küldendők.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk számára hirdetéseket — ereaeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

[rekkel töltsék be ezt az állast. Azonban akiket 
erre felszólítottak, azok nem voltak hajlandók 
a képviselőjelöltséget elvállalni. Végre egy 
oly férfiú jelölésében történt megállapodás, 
aki tulajdonképen turóczi, bár pár év óta már 
nem lakik közöttünk és ezenfelül bir mind
azon tulajdonságokkal, amelyek öt alkalmassá 
teszik arra, hogy a választók bizalmukkal meg
tiszteljék. Ez a férfiú nem más, mint Hévay 
Iáimon báró, aki hazafias áldozatkészségből és 
a magyar eszmék diadalra juttatása érdeké
ből, hajlandónak nyilatkozott a jelöltség elfo
gadására.

A zajos éljenzéssel fogadott beszéd után 
azonban váratlan inczidens következett, liutt/eai 
Daukó ruttkai lakos egy aláírásokkal ellátott 
ivet nyújtott át az értekezlet elnökének, a 
melyben többen azt óhajtják, hogy Újhelyi 
Attila járási főszolgabíró jelöltessék képviselőül.

Erről a jelöltségről, illetve ennek híréről 
már napokkal az értekezlet előtt tudomásunk 
volt ugyan és csak azért nem tettüuk róla 
említést lapunk előző számában, mert azt is 
tudtuk, hogy Újhelyi Attila a kepviselöjelölt- 
ség elfogadását a leghatározottabban vissza
utasította.

Beniczky Kálmán, Bulyovszky Simon, Michnik 
Vilmos és Duyovich Titus felszólalásai meg 
nyugtatták az Újhelyi jelöltségét kívánó válasz
tókat is, akik azután lelkűim járultak hozzá, 
hogy Hévay Simon báró egyhangúlag jelentes
sék ki a szucsányi választókerület képviselő
jelöltjéül.

Ijj. Bulyovszky Simon vezetésével küldött
ség ment báró Revay Simon jelöltért, a kit a 
terembe lépésekor szűnni nem akaró éljenzés
sel fogadtak.

Dávid Ferencz, az értekezlet elnöke, ünne
pélyesen tudatta a báróval, hogy a most meg
tartott értekezleten a szucsányi kerület kép
viselőjévé jelöltetett egyhangúlag.

Hévay Simon báró megköszönte a neki 
előlegezett bizalmat, kijelenti, hogy a jelöltsé
get nem kereste, azt a kerület tekintélyes 
polgárai ajánlották föl. Tekintettel arra a kö
rülményre, hogy a megyei intelligenczia közül 
a jelöltség elfogadásara senkisem vállalkozott, 
szülőföldje és a magyar állameszme iránt való

kötelességérzet sugallatát követte, amidőn 
annak elfogadására vállalkozott. Daczára, hogy 
évek óta távol lakik Turóczmegyétöl, azért 
annak életviszonyait ismeri, azok iránt mindig 
a legmelegebben érdeklődött. Kifejtette ezután 
politikai hitvallását, amely nem más, mint a 
magyar szabadelvű eszmék. Mint független 
ember, minden tekintetben és minden körül
mények között a szabadelvű eszméket fogja 
követni és hirdetni. Különben is Turóczvár- 
megyében, ebben a nemzetiségi eszméktől in- 
ficziált megyében nem tudja eléggé hangoztatni, 
hogy itt politikai pártállástól eltekintve, első 
a magyar állameszmének diadalra juttatása. 
E mellett minden más érdek eltörpül.

A parlamenti életben a békés kibontako
zásnak híve lesz — mértté ezt tartja a nem
zetre nézve legüdvösebbnek. A választókerület 
különleges érdekeit sem fogja figyelmen kívül 
hagyni és teljes erejével -azon lesz, hogy a 
Felvidék népe minden irányban támogatásban 
részesüljön. A nemzetiségi áskálódásokat elitéli 
és ezekkel szemben teljesen jogosultnak tartja 
a küzdelmet. A választási küzdelmet alkotmá
nyos alapon fogja megvívni, arra kéri válasz
tóit, hogy ne személyét tekintsék, de azokat 
a magasztos elveket, amelyéknek megvalósí
tására törekszik.

Majd tótul is elmondotta programbeszédét, 
amelyet a jelenlevők gyíkra# szakítottak félbe 
helyesló közbeszólásaikkal, végül pedig lelke
sen megéljenezték. Es ez az éljenzés és tet
szésnyilatkozatok perczekig tartottak, a vá
lasztók vállaikra emelték a rokonszenves 
bárót, mire az értekezlet a Hymnusz eléuek- 
lésével a legnagyobb rendben véget ért.

A választók ezután még sokáig barátságos 
beszélgetést folytattak. [Szétosztották a nem
zeti szinü tollakat, kitűzték a Magyar Kaszinó 
épületén báró Révay Öimou zászlóját és a 
közönség a jelöltet éltetve oszlott szét a leg
nagyobb rendben.

Révay Simon báró Ruttkán.
Hévay Simou báró vasárnap este Ruttkára 

ment át, ahol ruttkai Háth Péter udvari taná
csos, a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatója 
is időzött. A vasúti étteremben nagy számban 
együtt levő ruttkai közönség nagy lelkesedés

t  A  r  c  s a  ü l .

Koi'tesuluu.*)
— A „l'clvidéki Híradó" eredeti tárczája. —

Irta: gróf Zay Miklós.
Északi szél sivil a völgyön végig s majd ketté 

molszi az ember arczát, csikorog a keményre fagyott bő 
a szán talpai alalt s a két pej vágtatva, prllszkölvo ba
lad előre. Egy-egy szekérrel találkozunk a begyi ut 
fordulóinál, egy-egy kiváncsi alak hajol ki a (Iliig fel
húzott. bundából, bajuszáról — akár egy viskó ereszéről 
— jégcsapok csüngnek alá, areza lilaszin, szemei környez
nek, de azért kihajol és báránybörsapkáját magasra 
emeli.

Távolabb gyalog emberek baktatnak el, egy liali- 
nás paraszt, görcsös bunkót forgatva ujjai közt (bizony
nyal valami staféta), két csavargó moslcrlegény, kezét 
zsebében melengetve és hóna alá dugva bosszú vándor- 
botját. Czafatokká 11 \Utt ruhában, betört, zsíros kalappal 
dideregve káromkodik, midón a szakadozó szán elől félre 
állni kénytelen.

Nagytollu korles III melleftem a szánon, bocsko- 
ros nemes a tájékról. Kialudt szivarját jókedvűen szo-

*1 Ez* a jóízűen megírt időszerű czikkolyt szerzőnek w IMn- 
vrfíá Icötbti»“ cziuni kóuyvébül vettük. Hterk,

pogatja. Ü az egyetlen ember, ki igazán elemében van. 
Apja szintén híres kortes volt, nagyapja nemkülönben, 
de azért téli választásról, egy farsangi kortesulról hallgat 
a családi krónikája.

— Várnak bennünket, — szól s hidegtől görcsös 
ujjaival egy csomó fényes pont felé mulat, mely áthatol 
a völgy felé gömörödö fagyos ködön s mog-meg eltűnik. 
— Máskor a faluban nem igen látni világosságot, leg- 
fölebb a bírónál s ott is csak szombat oste, mikor a falu 
vénei összejönnek megbeszélni a közügyekoi: az élet 
nyomorúságait.

Az ulszéli gyümölcsfák czik-czakos, görbe ágait 
megrázza a szél s mintha zúgásával tompa és zűrzava
ros emberi hangok ütnék meg füleimet.

Haladunk tovább a hegyek közé, melyeknek olda
lát a cserfák sötét sudnrai tarkázzák, tetejét a hótól 
fehér fenyves borítja. Jobbra egy keskeny dülöfüld fehér 
lapján egy róka egorész; föl-lölüii fejét, a füleit hegyezi 

mikor meghallja a lovak éles szavú csöngőit, lassan 
I odébb kujtorog.

Nagyot fáról a szán egy dobogónál s elérjük a 
falu végét. Ütött-kopott viskó görnyed az ut szélén, be- 

I illenék más vidéken elhagyott tyúkólnak is, gaz verte 
1  föl a zsúpot födelén, melynek hosszú szálait megütötte 
a dér s u szél liajlitgatja ide-oda. Akár egy kopasz

ember maradékhajszálait. Majd szanaszét a fák körül a 
többi viskók, kunyhók, putrik, lebujok, házikók, emberólak 
leskolödnek reánk félszemmel: egy kivilágított ablakkal.

Az egyik utczaforma sikátor havában sűrű ember- 
csoport ácsorog s emelgeti hidegtől mart, vézna lábszárait. 
a z  átellenben álló korcsma kivilágított ablakai vakító 
lényt vetnek az egész jelenetre. Középeit egy potrohos 
terliu látszik, zsinoros, prémes gubában, egyik kezében 
öblös tajtékpipát szorongatva. Másik kezével hadouász 
s hozzá borízű hangon rikácsol. Társam két ujjal meg
érinti a kocsis vállát, a szán rögtön megáll egy vénsé
ges vén hársfa tövében s elnémul a csengők szava. Le
ugrálunk a szánról, hogy gyalog forduljunk be az ulczaba, 
hol a köpezös embe csak prédikál tovább erélyesen.

— Ezajogyzö, — súgja a korles, — hallgassuk jjuk, 
mit beszél.

— Azt mondom nektek, hogy baj lesz, ha szava
mat meg nem fogadjátok . . .  Tudjalok-c, mire vagyok 
képes, hogyha megharagszom V . . .  Nem marad a haza
tokból kő kövön, marhátokat el fogjuk adatni, nem kap
tok pénzt kölcsön, nem kaptok jövőre munkál kincstári 
birtokon és esztendőre kétannyi lesz az adó . . .  Ti mer
lek ujjal húzni a magas kormányhatalommal V Örüljetek, 
ha jut számotokra betevő falat s jut néha egy korty 
pálinka a magyar kormányhatalom kegyelméből. . .
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sel és zajos éljenzéssel fogadta a képviselő- 
jelöltet, akit ezen meleg fogadtatás méltán 
meglephetett.

Az éljenzések esillapodtával líévay Simon 
báró kifejtette álláspontját azon eszmemenet- 
beu, mint azt turóozszentmártoni programmbeszó- 
dóben tette. A meleg őszinteséggel előadott

A tót nemzetiségiek készülődése, választók ne legyenek kitéve különféle kísér- 
A felvidéki tótok a múlt héten népesebb! léseknek, liánéin_ hogy szabadon nytlvénltlms. 

értekezletet tartottak Turóczszeutmártonban a sak akaratukat. Minél jobban terjed a válasz-
Sporitelila helyiségében. Ezen az értekezleten 
részt vettek a tót vezérférfiak Turóozból, 
Liptóból, Árvából, (íömörböl, Zólyomból stb. 
stb. Itt voltak a Daxuerek, Stodolák,dr. Burian,

beszéd meg is tette hatását, a mi a jelenlevők J{|P# Srobár, Pivkó István, Ruzsiák stb. stb. Ez
általános helyeslésében nyilvánult mej.

Az 
történt. 1'

alommal csupán abban állapodtak meg, hogy
,est folyamán még több felszólalás is mejy kerületekben fognak tót nemzetiségi je 
feltették a képviselőjelöltet, báró Révay hőiteket felállítani. A személyek is szóba ke- 

a hölgyeket. Révay László báró lelkes és L-mtek ugyan, azonban a jelöltek megválasztása 
talpraesett beszédben szintén a képviselöjelül- \iv/j illető kerületek választóira bízatott, 
tét, mint nagybátyját üdvözölte, akit ezen A turóczinegyei tót nemzetiségi párt vasár
viszony ismét vissza fog adni Turóczinegyének. nup este a Doniban tartotta meg gyűlését.
De éltették a derék ruttkaiakat is, akik min 
dig a magyarság zászlaja alatt küzdöttek és 
ott fognak küzdeni most is. — Néhány meg
jegyzésből azt is megtudtuk, hogy a ruttkai 
fiatalság között több függetlenségi érzelmű is 
van, akik azonban mind tősgyökeres magyar 
emberek és teljes tudatával bírnak annak a 
kötelességnek, amelylyel Turóczban a magyar 
párt iránt tartoznak.

Hétfőn délelőtt és csütörtökön délután több 
látogatást tett a képviselőjelölt Ruttkán és min
denütt a leglelkesebb fogadtatásban részesült.

Szucsányban.

Báró Révay •Simon körútját folytatva, pén
teken Szucsányban fordult meg, ahol több 
látogatást tett és mindenütt a leglelkesebb 
fogadtatásra talált.

Délután az ottani olvasókör tágas helyi 
ségében gyülekeztek a választók, hogy meg
hallgassák a báró programmbeszédét. Amidőn 
e czélból kíséretével a terembe lepett, lelke
sen megéljenezték.

Faulovits József kanonok fiatalos hévvel 
elmondott hosszabb, szép beszédben üdvözölte 
Révay Simon bárót, mire a báró folytonos 
tetszésnyilvánítások között elmondotta pro
grammbeszédét. Majd Lencsó szucsányi birto
kos mondott lendületes beszédet és buzdította 
a választókat, hogy sorakozzanak a magyar 
párt zászlaja alá. Bulyovszky Simon összetar
tásra és egyetértéore szölitotta föl a választókat, j 
amire azok báró Révay Simont éltetve, el
oszlottak.

Újhelyi körlevele.

tói jog. annál jobban erősödik az öntudat, hogy 
a törvények nem egyes osztályok javára ho- 
zatnak. Akinek választói joga van, érzi, hogy 
polgár és nem jobbágy, érdeklődik a közügyok 
iránt, mert tudja, hogy azok az ő ügyei; no 
féljen senki, hogy a nem magyar nemzetisé
geknek a parlamenti életben való részvétele 
által az országot valami baj érné, sőt ellen
kezőleg, ezáltal fölemelkedik a mostani rotha- . 
dásból, egészséges lesz és fölfrissül politikai 
életünk és ezáltal senki nem szenved csorbát 
jogaiban. Ami jelszavunk a szabadság és nem 
megalázás, nem meghalás; felvilágosodás és 
nem sötétség, az országnak és lakosságának ' 
boldogsága és nem örökös nyomorúsága."

A budapesti Slooenshj TíJMeniiík, a tót nem
zetiségi politikai hetilap pedig azt Írja, hogy 
a beálló képviselőválasztások alkalmával a 
tötök ne szavazzanak se szabadelvű jelöltre, 
se magyarónra, hanem tót jelöltre, aki az álta
lános, község szerinti titkos választói jog és 
a tót nyelv mellett fog állást foglalni.

A tót nemzeti párt választási programja.
1. Magyar hazánk integritásának, osztha

tatlanságának és függetlenségének biztosítását 
kívánjuk.

Mint tótok, kívánjuk a tót nyelv el-

amelyen igén élénken tárgyalták a szucsányi 
és stubnyafürdői kerületekben felállítandó je 
löltek kérdését. A turóczszentinártoni, illetve 
szucsányi kerületben dr. Vanovics János turócz- 
szentmártoni ügyvédnek jelöltsége mellett 
többen kardoskodtak, úgy okoskodva, hogy 
Vanovics Jánosnak, mint magyar nemen ember
nek kilátása lehetne arra is, hogy a turóczi 
nemesség közül is szerezhet szavazatokat.
Vanovics dr. azonban határozottan kijelentette, 
hogy a jelöltséget nem fogadja el. Így azután 
az öreg vajdának, Mudrony Pálnak jelöltségé
ben állapodtak meg.

A stubnyafürdői kerületre nézve szintén 
különböző kombinácziók merültek fül. Ebben 
a kerületben Jasth Ferencz mindig akkora szó
többséggel került ki a küzdelemből, hogy itt lsmorósót és egyenjogúsítását úgy iskolában, 
a felléptetés teljesen meddő kísérletnek bizo- m*nf hivatalban, bíróságnál, vagyis az 18(58. évi 
nyúlt eddig és az lesz minden bizonynyal most] 11 L-c.-nek életbeléptetését, 
is. Mindazonáltal az eszmék propagálása végett! '*• ^'.V̂ n-Í11 ̂  ílz egyházpolitikai törvények- 
abban állapodtak meg, hogy jelöltet fognak '"evízióját, nevezetesen a felekezetnélküli- 
felállítani. A személyre nézve azonban nem; s55(.^<| törvény eltörlését,
tudtak megegyezni. Némelyek Uaxnert kíván-1 ^ )Vil|iunk autonómiát az egyházaknak.
ták felléptetni, arra számítva, hogy német Kívánjuk, hogy az állam a népoktatás-
hangzású nevével a német községekben is ügynek természetes alapon való fölíenditése 
módjában lehetne szavazatokat szerezni. Mások | erdőkében minden lehetőt meglegyen.
Duchaj blatniczai birtokost kívánták felléptetni, ö. Kívánjuk, hogy oly törvények hozas- 
aki elég temperamentumos ember, jó kortes salla »̂ amelyek a mezőgazdaság, kisipar és 
és mint turóczi ember, alkalmasnak Ígérkezik kereskedelem föllenditésére s$ |gá lnának ; azért
trra, hogy

s z a m á r a  m e g n y e r j e .
Az egész értekezlet azonban azon benyo- 

j más alatt folyt le, hogy a tót nemzetiségi 
párton levők, a turóczi két választókerület- 

, . ..... .... , . . . . .  - .... .... Iben a siker minden reménye nélkül állítják
. Á M * Jo8aolgab.ro lcepvm. 0Jcl«lt-,ro| jelöitjeiket csapán mért, hoay a ,  elv ion-

ségerol a hét folyamán meg mindig sokat ta r-;. ... i; tartva legyen,
.1 szucsányi kerületben különben a Mudrony- 

párt hívei már megkezdették az agitácziót. 
szorgalmasan járják a falukat. A stubnyafürdői 

árait pedig Obuc.b,

gyaltak hívei, akik feliéptetését óhajtották.
Újhelyi Attila ezen híreszteléseknek véget! 
vetendő, pénteken délután körlevelet intézett I aau

"ieg körjeey4í ?k',öl!.’1 um,•lybe„" S e t M' ; r C l T n f l
, t  , ’ s - “, T  yi , ' - í ' sz “uer!í; n * - * *  wl-tát LJetben a magjai- partnak egyedüli jelultjeül\M„S, ab|)ól a Célból, lu 

báró Révay fcimont ismeri, akii szavazatával ó 
maga is támogatni fog. Ezzel a korrekt és fér- í 
fias nyilatkozattal Újhelyi főszolgabíró egy-1
szerre véget vetett minden további kombiiul-! ................
cziónak és nagyban hozzájárult, hogy a magyar ] a maga részét. A turóczszentniártoni Národni

;y a jelölt szemé
lyében megállapodásra jussanak.

A tót sajtó.
-\ tót nemzetiségi sajtó is erősen kiveszi

párt győzelme biztosittassék,

A parasztok üsszonéztek s közbe ogyikiick-másik •' k ezö  fe lh ív á s t  közli
nak Yaczogott a foga, hogy nőm tudtuk, vájjon az ijedtség, 
vagy a csikorgó hideg okozta-e.

— Ez ugyan derék kapaczitáczió ! kiállá társain és 
odaugrott a csoport közé.

Ne higyjetek fiuk, hiába való ámítás az egész, 
nem a kormány tart cl benneteket, hanoin ti tartjátok 
el a kormányt. A jegyző is szolgátok s nem parancsoló
tok, nem kenyeret ad nektek a hatalom, d
utolsó talatot is elviszi szájatokból. Annyiba vesznek ne h a llg a ssá to k  m eg  a fé lr e v ez e tő k  éd es  
benneteket, akár egy birkanyajat, a melyik csupán arra; s a v a i t ,  n e h ig y je tek  az Íg ére tek n ek , a  fe n y e -
jó, hogy a gyapjút megnyirják, kifejjék a tejel s aztán 
klildjék a vágóhidra. Ne induljatok ilyen sánta kólóm- 
pos után.

A parasztok felénk fordították beesett, ránezos ke 
püket és kiszáradt karjukat, a levegőbe emelték, bogv 
készek követni bárhová. , . . .  . .

v i - ii , , „Kívánjak, iiogy a választói jog minél
.Vl.any pillanat múlva a ur ......................  jobban kiszólestlljon, a  czenzns le legyen hhAI-a légy

állt nz utcza közepén. Haragjában szitkokat szórt a népre 
megragadta az egyik tót bonpolgárt az inge ujjúnál fogva, 
de az öreg vászon engedeti, szakadt a foga-., helyen s 
a jegyző ur majd elvágódott a letaposott havon, légre  
olt állott egyedül, kinyújtott karokkal, akár egv elő 
tilalomfa, melyre már senki nem h ed er it...

(Folyt, köv.)

i tótérzelmü választókat a maga | kivíinjuk, hogy vidékeinken a polgárság igé
nyeinek megfelelő gazdasági, ipari és keres
kedelmi iskolák szervezetessenek anyanyelvi 
alapon.

7. Kívánjuk, hogy a kisgazdák birtokainak 
szabad osztása korlátoztassék. Törvényileg ha- 
tároztassék meg oly minimális birtokrész, ami
lyen a megélhetésre elégséges s hogy azt tulaj
donosától elvenni, sem végrehajtási utón eladni 
no legyen szabad.

8. Kívánjuk a megadóztatásnak igazságo
sai)!) módját, nevezetesen, hogy a mi kevésbbé 
termékeny vidékeink méltányos tekintetbe vé
tessenek.

!). Kívánjuk a hegyes vidékeink folyóinak 
szabályozását.

10. Kivárniuk jó cselédtörvényt.
11. Kívánjuk, hogy a képesség beigazo- 

lása által korlátoztassék az iparüzem szabad
sága s hogy az állam oltalmába vegye az ipa
rosokat és munkásokat a nagy tőke versenyé- 1 
ben. Azért kívánjuk, hogy a 'munkaadók és 
munkások közti viszony rendeztessék és hogy 
a munkások és családjaik anyagi, erkölcsi és |  
egészségügyi érdekeinek megóvása szempont
jából törvények hozassanak.

12. Kívánjuk, hogy az uzsora minden neme 
lehetetlenné tétessék s hogy az állam gon
doskodjék olcsó hitelről a kisgazda és iparos 
számára s arról, hogy a szegény nép szükség |  
esetén illő kenyérkeresethez jusson.

18. Kívánjuk, hogy a fogyasztási szövet-1 
kezetek és segélyegyesületek az állam oltal- 5 
mában és támogatásában részesittessenek.

14. Kiváltjuk az adminisztráczió reformá
lását, olyképpen, hogy a polgárság a közre
működésből kizárva ne legyen.

lő. Kívánjuk a községek és járások : 
autonómiáját.

1(5. Kiváltunk törvényeket az igazságszol* ;; 
gáltatásnak könnyebb és olcsóbb módon való ,■

üllásnik népies tót nyelvű lap, mely Bietor 
[Ambrus szerkesztésében jelenik meg, a követ-

„Tótok, figyeljetek! Január 4. napján az 
országgyűlés föl lett oszlatva és uj választá
sok lesznek kiírva. A tót nemzeti párt ezen 
napokban dönti el, minő álláspontot foglaljon 
el a választásoknál és mi azt az olvasókkal 
rögtön közöljük külön számban. De már most 
kérjük figyelmeteket, tót hazafiak! Kortesek 
jönnek hozzátok Ígéretekkel és fenyegetések

gutésektöl ne féljetek. Csak arra szavazzunk, 
tiki a mi programmunkat elfogadja. Ahol a tó ’ 
nemzeti part jelöltje föllép, minden becsületes 
tót választó adja rá szavazatát."

Hogy mit akarnak a tótok, azt is a Hlasnik 
utján tudjuk meg:

legyen szál
j litva és mindenütt egyenlő legyen. Aki hordja
az országos terheket, akár pénz, akár véradó-1 eszközlésére.
\al, biijon joggal otszággjülési képviselőket 17. Kívánjuk a választókerületeknek igaz* i
í  “  I''«y ne határozzanak .......... níl-taágoz beosztást, az általános szavazati »«..( f

L.:,. h j  !'!UII,VJ< 11 kul>vll<eleket küldjenek, U;s titkos szavazást a községekből!.
akik érdekünkben dolgozzanak... Kívánjuk
titkos választói jogot közsógeukint, hogy a'lésezési jogot.

in. Kívánunk szabad szüvetkezési és gjll-



félretéve minden párt tekintetet, ama hazafias párt jelölt
jét támogassa, a  melyiknek legtöbb kilátása van a győze
lemre és azt ne egy párt, hanem az egyesült magyarság 
jelöltjének tekintse.

I») Ha egy túlnyomóan nemzetiségi választókkal 
bíró kerületben valamelyik hazafias párt jolUlljólll ki
fogástalan limitu és liH/.atias érzésII nőm magyar anya
nyelvű egyéniség lép fül, vallva és liirdofvo az illőt/} 
párt elveit minden nomzetiség-politikai kikötés nélkül, 
az Országos Magyar Szövetség tagjainak nem ajánlja, 
hogy kifogásolják, hogy ollono állást foglaljanak.

Ellenben a leghatározottahh ellenállást ajánlja azok 
ellen, a kiknek a politikai múltja megbízhatatlan, vagy 
nyilvánvalóan magyarellenes törekvések szolgálatában 
állott, még akkor is, ha most az egyéni érvényesülés 
szempontjaitól, vagy más tekintetokt/il vezettetve, min
den'nomzetiség-politikai kikötés nélkül, mint valamelyik 
hazafias párt jelöltjei lépnének is föl, mert múltjuk 
alapján föl lehet tenni, hogy azonnal kétértelmű, 'vagy 
éppen ellenséges magatartást fognak tanúsítani, mihelyt 
oly törvényjavaslatról lesz szó, melynek czélja a hatá
rozottabb magyar nemzeti törekvések érvényre juttatása.

c) Miután a nemzetiségekkel való pák tálás egyen
értékű volna ama károkkal, a melyek az ilyen meg
alkuvásokból származva érik helyenként és általános
ságban a magyar nemzeti érdekeket, az Országos 
Magyal Szövetség fölkéri tagjait és a választópolgárokat, 
hogy igyekezzenek teljes erejükkel odahatni, hogy a 
nemzetiségi pártokkal, vagy o pártok vezetőivel válasz
tási czélból paktumot sehol se kössenek. Ha valahol ez 
mégis m< glörlénnék, ellene tiltakozzanak.

d) Tiszta magyar kerületekhen, vagy otf, hol 
a fönnehh említettekhez hasonló esetek nem fordulnak 
elő, az Országos Magyar Szövetség tagjai magatartását 
illetőleg nem kíván semmiféle kifejezést adni. — viszont 
tagjai esetleges pártpolitikai magatartásából sem tart 
jogosultnak semmiféle következtetést magára a szövet
ségre, a mely alapszabályai értőimében politikai kérdé
sekkel egyáltalán nem foglalkozik. Oiszágos Magyar 
Szövetség. Budapest, 11)05 január 5-én. Esterházy János 
gróf elnök, Jancsii Benedek titkár.

Választási előkészületek.
A::iig egyes ellenzéki lapok, köztük olyan is, mely

nek kiadótulajdonosát csak nemrég nevozték ki örökös 
főrendiházi tagnak 1 - -  ráérnek arra, hogy kiszámítsák, 
hány választókerületben nem boldogulhatna jelöltjével 
a szövetkezett ellenzék, de igenis sikerrel összemérköz- 
helnének a nemzetiségi jelöllek a kormánypártiakkal, 
tehát, mivel maguknak a szövetkezeit ellenzéknek azok
ban a választókerületekben keresni valójuk nincsen, hát 
a nemzetisegeket biztatják, nógatják a kormánypárttal 
való harezra, tehát inkább oláh, pánszláv, omladiniszta, 

Tnagyarfaló nemzetiségi pártot látnának a képviselöház- 
han, semmint magyar kormánypártot (ami aztán igazán 
megvadulása a politikai rezonnak), addig a nemzetiségek, 
első sorban a tótok, erősen készülődnek a választásokra, 
azzal a jelszóval, hogy magyar embert nem szabad 
választani, így hát szépen volnánk!

ízelítőül a „Slov. T \zd .“ czimü budapesti cseh-tót, 
szocziálisla, néppárti lap egjik riadóját iktatjuk ide 
szószerinti fordításban, a szövetkezeit ellenzék okulására 
és megszivlelésére. Még nem késő! Magyal ne üssön 
magyar testvért! Úgyis elég az ellenségünk, a kelleténél 
is több.

Az említett tót lap közleménye igy hangzik :
Lapunk múlt számában hoztuk annak az általános 

képét, miként gondolkodnak az emberek az egyes kerü
letekben. Olvasóink levelezéséből látjuk, hogy a tót nép 
mindenütt tát jelölteket óhajt. Sok levélben azt tudakolják 
tőlünk, vájjon a nemzetiségi s néppárti központi bizott
ságok állítanak-e jelölteket? Ilyfélo tudakozódásokra 
részletesen még nem felelhetünk, de megnyugtatásul 
közölhetünk ennyit: Mihelyt feloszlatják az országgyűlést, 
magán jel légii tanácskozások lesznek s ezeken a tanács
kozásokon megállapít tatnak a jelölések mindama kerü
letek részére, ahol a nép hit jelölteket kivan. Kérjük 
tehát az összes lót választókat, hogy addig az időig 
türelmesen várjanak s hogy a közben szorgalmasan 
készüljenek a választásokra. Tát jelő'esek mindenütt 
lesznek, ahol a nép kívánja. Semmi esetre sem szaoad 
élig érkezni senkinek semmiféle liberális és semmiféle 
„mngyaróu“ jelölt érdekében.

Rövid illőn belül döntés történik a „néppártnak" 
pesti központjában is a jelölésekre vonatkozólag. Itt 
megbotránkozással látjuk, hogy ennek a pártnak a köz
pontja ismét olyan jelölteket akar a választókra ráerő
szakolni, akik mindig leköpték a tót subát, akik a 
tótok érdekében még egy szalmaszálat sem fektettek

keresztbe. A központ fél a jó tótoktól és csupa csődbe 
jutott nemeseket, bárókat s a papok közül csakis azokat, 
akik magyaron gondolkozásnak, léptetik föl.

Ami a folyóiratunkat illeti, már most közöljük a 
következőket: Mi abban a meggyőződésben vagyunk, 
hogy a tótokat csakis jó tót képviselheti becsületesen. 
Azért összes erőnkkel fogjuk támogatni a tát jelölteket. 
A néppárti jelöltek közül is csak azokat fogjuk támo
gatni, akik már is jó tótoknak bizonyultak. Figyelni 
fogunk a politikai pártok minden mozgalmára s kellő 
időben tudomására hozzuk olvasóinknak, melyik párt 
mit. akar s milyenek lesznek a jelöltjei. Tekintet nélkül 
felszögezzük tót- és népénekeinknek minden árulóját. 
Kddig a választásoknál megtörtént, hogy nem egy nagy
szájú ur megcsalta a maga népét s aztán megtörtént 
még az is, hogy az árulóknak csupa barálkozásból meg
bocsátottak. Mi a választások alkalmával semmiféle 
barátkozást nem ismerünk. Aki megvesztegetni engedi 
magát, aki félénk vagy hilszogő lesz, azt pellengérre 
állítjuk, hadd lássa a nép, kinek porozza ki a kabátját 
vagy a subáját.

Milyen programúi alapján válasszunk V Mindenek
előtt a mi jelöltjeinknek meg kell érdemelniük a mi 
bizalmunkat abban a tekintetben, hogy védelmezni 
fogják a lót nyelvet s azon lesznek, hogy a mi nem
zetiségi törvényünk éleibe lépjen, valóban jó keresztények
nek kell lenniük és nem hamis prófétáknak s nem 
báránybörbo bujt farkasoknak, magukévá kell lenniük 
a népnek azt az óhaját, hogy megjavuljon az adózásról 
szóló országos törvény, hogy ugyanis élet beléptessék 
a fokozatos adózást, mely szerint a gazdagok oly arány
ban fizessék adójukat, miként a munkásuép; azután a 
mi jelöltünk kell, hogy oly népies gondolkozást! is 
legyen, hogy kívánja a választói jog kiterjesztését; 
ugyanis nem akarjuk magunkat lof.yőzetni hagyni a 
zsidók, tisztviselők, felsőbb urak és árulók által, hanoin 
akarjuk a községek szerint való általános titkos válasz• 
tást. Ami a mostani politikát illeti, nem akarjuk, hogy 
a mi jelöltjeink egyesült ellenzék czimén segítségére 
menjenek Apponyinak, Anilrássynak, de kívánjuk tőlük, 
hogy ennek helyébe elkövessenek minden lehetőt az 
iskoláink megmagyarositásáról szóló uj törvényjavaslat 
ellen. Legyen a mi jelszavunk : A tál nyelvért és le a 
felsőbb urakkal!

F e l v i d é k i  n  1 r a d ó

Felhívás
a turúczmegyei kereskedőkhöz.
Az összes napilapokba!!, valamint a most megjeleni 

0. M. K. K. lapjában olvashatják, hogy az egész ország
ban a kereskedövilág részéről mindinkább nagyobb es 

I élénkobb érdeklődés mutatkozik a kercskedőosztály 
szervezkedése iránt.

örvendetes jelenség, hogy végre felébred a keres
kedő osztály öntudata s kezdi nemcsak felismerni, de 
gyakorlatilag is megvalósítani a tömörülést, ami nélkül 
— régi igazság — egyetlen egy osztály sem lehet el.

A munkásosztály kétségtelen sikereinek titka nem 
csupán követeléseik jogos vagy igazságos voltában rejlik, 
do főképen erőteljes szervezeteiben. Ez képes és tud 
halálommal fellépni, ez tudja a győzelemért a harezot 
megvívni.

A kereskedőosztály a szervezkedést eddigelé nem 
tartotia szükségesnek, közömbös volt az osztály Egye
temes ügyei iránt és ki volt szolgáltatva az ellentétes 
érdekek mindennemű indokolatlan támadásának.

Nem bánta a kereskedövilág eddig, van-e érdek- 
képvisolete vagy nincs? A kövéi esztendőkben nem 
gondolt — amint azt a kereskodöokosság parancsolta 
volna — a soványokra. A közeli haszon mindig nagyobb 
vonzóerővel bírt sokukra, mint a távollabbi, jól meg
alapozott, rendszeresen felépített üzleti élet; a kisszerű 
érdekek nem egyszer csábították a kereskedőket aria 
hogy elvessék az egész kereskedelem érdokébon szük
séges szabályokat.

Azonban most — mióta az agrárius szervezkedés 
elvonta a pinezot — és a szövetkezetekbe szorította a 
vásárlóközönség egyik nagyon jelentékeny részét, be
látták a kereskedők, hogy a szervezkedés immár nem 
erkölcsi tisztesség, hanem életszükséglet, létkérdés, 
nemcsak azért, mert az agrárius szövetkezetek konkur- 
rcncziája egyes kereskedőkre nézve káros hatással van, 
habár kevés kivétellel mindenütt az tapasztalható, hogy 
a nép megsínylette ezt a mezőgazdák állal hasznot- 
hozónak hirdetett — mentő munkát, hanoin azért is, 
mert az ilyen már létező szövetkezetek törvényellenes 
és törvényt sértő eljárásukkal szemben sorompóba áll
hasson a kereskedőosztály.

Valóban, ha valaha szükség volt a kereskedők 
egységes eljárására, szolidaritására és a szolidaritásban

való kitartásra, úgy most különösképpen szükség 
van reá.

Minden igaz magyar ember előtt szent czélul 
szolgálhat a magyar kereskedelem önállósága és meg
izmosodása.

Az 0 . M. K. E. lapjában 37 vidéki kerületről 
számol be, ezek közül olt a liptószentmiklósi kerület 
is, amely Liptó- és Arvamegye területére terjed.

Közel van mihozzánk! Hasson a példa!
Létesítsük mi is az 0 . M. K. E. turóczmegyei 

kerületét.
Wagner Arthur,

A felvidéki tót nép közgazdasági 
viszonyairól, 

m .

Az az intelligens osztály, mely a Felvidéken a 
magyar elemet képviseli, nagy szolgálatot tenne a haza
fias ügynek, ha a nép anyagi érdekével törődve, unnak 
javát okos tanácsosai, útbaigazítással mozdítaná elő. 
így magához ragadva a nép vezetését, szava, tanácsa és 
útbaigazítása mértékadó lenne a politikai kérdésekben is. 
Az én tapasztalatom és hitem szerint a nemzetiségi 
politika az anyagiak forrásából táplálkozik. A nemzeti
ségi túlzók a felvidéki nép anyagi érdekeit toljak elő
térbe, midőn a tót népre halni akarnak. A magyar 
nyelvű oktatás ellen is azzal izgatnak, hogy a magyar 
nyelvű iskola elindítja a tót gyermeket, minek lolytán 
az uj nemzedék még úgy sem lesz képes anyagi érde
keit támogatni, mint a mostani s még jobban sülyed 
anyagi rabsága.

A nemzetiségi túlzók hosszú és sikertelen próbál
gatások után belátták, hogy nemzetiségi jelszavakkal 
és elvekkel nem képesek a tót nép zömét politikájuknak 
megnyerni. Megkezdték tehát az akcziót közgazdasági 
téren. Alapítanak pénzintézeteket, melyek révén közelebb 
vonják magukhoz az érdekelt feleket. Ma már több 
ilyen pénzintézet működik a Felvidéken és pedig rész
ben, mint a luróczszcnl mártom Tátrabank fiókjai, részben 
mint önálló „népbankok". Ezek a pénzintézetek nagy
ban előmozdítják a nemzetiségi túlzók politikai czéljait.

Evek óta keletkeztek ugyan a Felvidéken takarék- 
pénztárak meglehetős nagy szambán. Úgyszólván minden 
mezővárosban vagy nagyközségben alakult egy ilyen 
részvénytársaság. A nemzetiségi pénzintézetek mind
amellett jól prosperálnak. Mert olcsóbb kamatra adjak 
a pénzt és nem számítanak föl különböző cziineken 
még nehány porczentot a törvényes kamatlábon felül, 
mint ahogy azL némely takarékpénztárak teszik. Jelzálog
kölcsönt a takarékpénztár-részvénytársaságok nem igen 
adnak; a budapesti pénzintézeteknek (Kisbirtokosok 
Földhitelintézete, Magyar földhitelintézet) nincsenek a 
vidéken expozituráik, minden konezentrálva van a fő- 
varosban. Ezért a iiitolkerosés körülményes s » sok 
kimutatás, betáblázás s egyéb kiadás nagyon drágítja a 
kölcsönt. A nemzetiségi pénzintézeteknek ellenben min
den vidéken vannak megbízottaik, kik a kölcsönt 
gyorsan és olcsón közvetítik, esetleg a kívánt kölcsön 
egy részét azonnal kilizetik, mihelyt a telekkönyvbeu 
tájékoztatták magukat a kölcsönt kereső vagyoni viszo
nyairól.

A nép gyakran keres a nemzetiségi pénzintézetek
nél oltalmat az uzsorások ellen, kik a felvidéki nép 
igazán vérszivó pióczai. Dívik itt az uzsora különféle 
tajlája, mindenféle furfangos becsapásokkal fosztják meg 
a dolgos népet jövedelmetöl, molyiyel anyagi exiszten- 
cziájaf biztosítani vélte. Ha a munkások hazatérnek s 
egy kocsirakomany gabonát hoznak, a hitelező lefoglalja, 
elviszi, s ezzel a munkást kényszeríti, hogy télen a 
saját maga szerzett gabonából vegyen hitelre. Do a 
gabonauzsoránál sokkal veszedelmesebb a jószáguzsora. 
Erről egy trencsénmogyei plébános rajzolta meg a követ
kező kepei: Az uzsorás jószágot vosz, ezt tartas végett 
atadja a földmivelönek, kitől azonban kötelezvényt vesz 
azon összegről, melybe a jószág kerül. Így pl: az
uzsorás vesz egy egy eves üszőt, mondjuk úU koronáért. 
Kel ev múlva az üszőből tehén lesz, mely muger 
140—ll>0 koronát. A tőben arának, valamint a borjú 
arának fele az uzsorásé, a másik telő a jószagot tartó 
gazdae. Azonkívül az uzsorás az ÖU korona utam kama
tot szundija évente. Ha a borjú szép, az uzsorás nem 
engedi eladni, hanem kényszeríti a gazdat, hogy azt 
felnevelje. S igy megy az tovább. Vannak falvak, hol 
csaknem az egesz marhaállomány az uzsorásoké, a 
gazda csak bajlódik a jószaggal, gondoskodik takar
mányról, s ha valami baj éri a jószagol, fizeti a kart. 
Természetes, hogy ily körülmények közt a gazda nem 
tud boldogulni s meg kevesbue képes magul az uzso-
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Justh Ferencz jelölése.
A stubnyafUrdői választókerület f. hó 8-án 

dólutíin tartott értekezletén nagy lelkesedéssel 
és egyhangúlag újból Justh Ferenczet kiáltotta 
ki képviselőjelöltnek. A jelölő-értekezlet a 
stubnyafUrdői nagy étkező teremben folyt le, 
melyet a választó polgárság zsúfolásig meg
töltött.

Reviczky István pártelnököt, ki családját 
ért gyásza miatt nem jelenhetett meg, Dávid 
János helyettesítette s ajánlotta, hogy a tanács
kozás vezetésére válasszanak elnököt. A gyűlés 
egyhangúlag Dávid Jánost választotta meg, a 
jegyzői toll vezetésére pedig Párvy Endre és 
Szarka Lajos kérettek föl. Dávid János elnök 
megnyitó beszédében felkérte Holhay Lajost, 
Somogyi Gézát és Gerö Virgilt, hogy küldöttség 
utján hívják meg Justh Ferenczet beszédének 
megtartására.

A rajongásig szeretett, népszerű képviselő
jelöltet zajos és szűnni nem akaró éljenzéssel 
és tapssal fogadták hűséges választói, mire 
Justh Ferencz a következő nagyhatású beszé
det mondotta:

Igen tisztelt választóim!
Bár minden alkalmat, amely az Önökkel való 

érintkezésre kínálkozik, mindig a legnagyobb öröm
mel fogadom, mégis ma kettős megelégedéssel veszem, 
hogy ily nagy számban megjelent díszes közönség 
előtt nyilatkozhatom, olegct tehetek kötelességemnek 
egyrészt s módot adhatok Önöknek másrészt arra, 
hogy ténykedéseim fölött bírálatukat küzvetcllonltl 
gyakorolják.

Nem lehet szándékom Önöket az 1001—-1906. 
évi időtartamra hirdetett országgyttlés eseményeinek 
elősorolásával untatni, hiszen mint újságolvasók 
ismerik azon körülményeket, amelyek az egész ország
gyűlésnek a közelmúltban történt feloszlatására okot 
adtak s akkor bizonyára nem kerlllte el figyelmüket 
az som, hogy ezen országgyttlés számottevő munkát 
nem végzott, mert a kisebbségnél lábra kapott terrorizmus 
s a házszabályok elcsavarasa a komoly parlamenti mun
kát lehetetlenné telték. Ismétlésekbe bocsátkoznám te
hát, ha ecsetelném a Széli-kormány becsületes küzdelmeit 
s kimúlását a passzív rezisztencziában, vagy elmondanám 
a Héderváry-kabinet kísérleteit az obstrukezió meg
szüntetésére, avagy leírnám Tisza István gróf jelenlegi 
kormányelnök fáradozásait a parlament munkásságának 
helyreállítása köríti! S mindezt oly időben, amikor 
az ország közgazdasági érdekei valóban komoly, 
megfeszített és odaadó munkásságot igényeltek volna 
a törvényhozás részéről, olyannyira, hogy ezeknek 
helyes irányban való méltatása mellett a pártérdekek
nek s a személyes gyűlölködéseknek igazán háttérbe 
kellett volna szorulniok!

Mert én Magyarországot nagynak, boldognak 
csak akkor látom, ha közgazdaságilag, ha vagyonikig 
egyenlépést tud tartani a klilállamokkal, amit azonban 
csak úgy érhet cl, ha a falumként reá nehezedő örö
kös közjogi vitatkozásokat oly időkre hagyja, amikor 
gazdasági téren megerősödött .'

Ezeknek előrebocsátása után vállalom a novem
ber 18-án elkövetett házszabálysértésért a felelősséget.. 
Komolyan, férfiasán, minden következményeivel együtt, 
mert az akkor elkövetett s mindnyájuk előtt minden 
oldalról kellőkép, sőt talán a lulságig megvitatott 
formasértés nélkül — nézetem szerint - a házszabá
lyok revízióját nemcsak hogy megcsinálni nem lehe
tett volna, de az ellenzék annak tárgyalásába som 
bocsátkozott volna! Hiszen a 21-es bizottság kikül
dését is megtagadta!

Pedig a meg nem felelő, vagy tán helyesebben 
mondva, a mai egyének számára többé nem eléggé 
szigorú házszabály mellett sem a szólásszabadság meg
védéséről, sem a parlament hasznos munkásságáról 
szó sem leh et! Ha tehát a körülményektől kényszo 
ritve, a megoldásnak ezen bizonyára nem tetszetős, 
de valóban egyedüli módjához a szabadelvüpárt cse
kélységemmel együtt megadta a szentesítést:

Tette azt abban a meggyőződésben, hogy forma- 
sérelem nélkül az ellenzéknek elhatározásával szem
ben a kitűzött czélt el nem lehetett volna érni, mert 
permanens ülés, névszerinti megszavaztaiás, vagy más 
egyéb azóta felmerült és ajánlott módozatokkal talán 
hosszabb ideig tartott volna az eljárás, de az ellenzék 
csak oly erős és egyesült ellenállást fejlett volna ki 
ezek — mint a kormánypártból kiindult bármely más 
akczió ellen s azt úgy, mint ezt, törvénytelennek s 
el nem fogadhatónuk mondta volna!

Mert — ha a következmények szerint Ítélünk 
— látjuk, hogy az ellenzék a komoly házszabályom- 
dúsítást nem akarja, mert a gróf Andrássy (jyilla állal 
legutóbb felajánlott házszabály a technikai obslrukoziól 
csak oly kevéssé teszi lehetetlenné, mint a régi. Nehéz 
is lőhet oly fegyvertől megválni, amely a csekély 
kisebbségnek is biztosítja a feltétlen uralmat .

A többség eljárását előszeretettel nevezik ellen
zéki oldalról az utóbbi időben erőszakosnak ; bál kér
dem. a 3 év óta fennálló parlamenti anarchia, a Ház 
méltóságának eddig nem tapasztalt mértekben való 
lealacsonyitása nem nagyobb erőszak e s nem kell-e 
minden jó hazafinak ezen állapotok megszüntetését 
sürgősen követelnie? A régi házszabályok megalkotói 
nem is gondolhattak olyan esotekio, mint a milyenek 
most voltak a törvényhozás termében napirenden; 
avagy képzelhettek Deák Ferenc/, korabeli politikusok 
három évig tarló obslrukoziól, vagy pedig előre látták-e 
a doe/ember 13-iki szomorú szereplést?

Ezért kellett már egyszer véget vetni a kisebb
ség terrorizmusának s kicsavarni kezéből azt a fegy
vert, amelyet az a házszabály félremagyarázása, — 
jobban mondva annak rabulisztikus elcsavarasa állal 
a maga hatalmának illetéktelen gyakorlása czéljáhól, 
az ország mérhetetlen kárára magának kovácsolt!

Hogy a november 18-iki határozat alapján ideig
lenesen módosított házszabály alkalmazása előtt meg
kérdezzük a nemzetet, ezt azért tesszük, hogy az 
ellenzék által hirdetett állítólagos sérelemre a (elhalni 
mazást választóinktól megkapjuk! Nem azért, mert 
eljárásunk jogtalan voltát elismernök, de csupán csak 
azért, hogy a nemzeti akarat kijátszásával ne vádol- 
lassúnk! És valóban elszomorító, de egyszersmind 
nagyon jellemző is, hogy az ellenzék, bár az exlexben 
történő házícloszlalást alkotmányellonesnek hirdeti, 
az e czélból kért pénzügyi felhatalmazási megtagadja, 
de azért a választásoknak magát aláveti.

Felelősség nélkül kormányozni nem lehet.! 8 
épen azért a' kormányzás mély meggyőződést, niegin- 
gathatlan tisztességérzetel, lángoló hazaszeretetei, erős 
akaratot feltételez! Ezek nélkül a bizalmat előlegezni 
valamely politikai iránynak lehetetlen ! En Tisza István 
miniszterelnöknek nem tartoztam személyes barátai 
közé s másfélév előtt egyike voltam azoknak, akik 
első miniszterelnöki megbízatása ellen sikeresen 
küzdöttünk! Senki sem vádolhat tehát azzal, hogy akár 
a személyes barátság, akár régi politikai ideálok vezérel
nének ma, amidőn büszkén vallom magamat követőjéül! 
E igein a miniszterelnök férfias bátorság.!, nyílt politikája, 
nagy és gyakorlati képességei ragadlak magukkal és az 
a tudat, hogy mindent hazája javára tesz ! Ezért követem 
öl az általa megkezdett utón addig, amíg hazája javára 
működik s amelyen, reményiem, diadalmasan fog a czél- 
hoz érkezni.

Ez meggyőződésem ! önzetlenül szolgáltam hazámat 
és igy az Önök érdekeit, mindenkoron, itt. állok ítélő - 
székük előtt s döntésüket, — jó lel ki ismerettel, — 
nyugodtan várom !

A beszéd után, melyet a képviselőjelölt 
tótul és németül is elmondott s amely a lehető 
legkedvezőbb hatást és lelkesedést keltette a 
hallgatóságban - -  igaz lelkesedéssel tört ki 
az éljenzés. Annak a határtalan tiszteletnek, 
ragaszkodásnak és törhetetlen bizalomnak a 
tüntető kifejezése volt ez, mellyel Justh Ferencz 
iránt választóinak minden rendű és rangú 
embere viseltetik. A zajos ováczió csillapul
tával llolbay Lajos felsöstubnyai róni. kath. 
plébános emelkedett szólásra s szívből jövő, 
tüzes és gyújtó beszédben köszönte.meg Justh 
Ferencznek, hogy beszámolóját megtartotta s 
egyszersmind fölkérte öt a jelöltség újból 
való elfogadására. A Justh-családnak — úgy
mond — egyik legnemesebb hajtása az, akiben 
bizalmunkat elhelyezni kívánjuk, legnemesebb 
hajtása, mert szivvel-lélekkel, igaz utón tülek
szik hazájának s választópolgárainak üdvére 
és boldogitására. Kérte a választókat, hogy 
törhetetlen ragaszkodással tartsanak ki Justh 
Ferencz zászlaja mellett.

A hallgatóságnak zajos éljenzése és szűnni 
nem akaró tapsai között nyilvánította ki ezután 
Justh Ferencz, hogy a jelöltséget újból el
fogadja s végül kérte választóinak támogatását.

Somogyi Géza indítványára Tisza István 
miniszterelnöknek és Podmaniczky Frigyesnek, 
a szabadelvű párt elnökének, üdvözlő sürgö
nyöket küldött az értekezlet, melyekre pár 
óra múlva a következő válaszok érkeztek:

Dávid János elnök urnák. 
l'ártunk régi jeles tagjának, Justh Foronc/.nolt 

újbóli jolölletését nagy örömmel üdvözlöm, megtisztelő 
bizalmuk megnyilvúnitásáórt őszinte köszönetét mond. 
ván, reménnyel és bizalommal tekintek férfias küzdői- 
műk elé, moly a mostani komoly helyzetbon hivatva 
van pártunk győzőimét biztosítani.

7 iaza.
Dávid János elnök urnák.

Nagyrabecsült ragaszkodásuk szives kifejezésé
ért őszinte köszönetét mondok. Igen örülök, hogy 
ottani elvbarátaink osztatlan bizalommal ismét Justh 
Ferenczet, pártunk érdemes tagját jelölték. Bízva 
híveinek lelkes buzgóságában, reméljük, hogy nevével 
ismét fényes győzelmet fognak aratni.

Podmaniczky, pártelnök.

A választó polgárok lelkes tábora egészen 
estig együtt maradt s a fehér asztal mellett 
is meg-megujuló lelkesedéssel vette körül s 
ünnepelte a közszeretetnek és becsülésnek 
örvendő képviselőjelöltet. Azzal a biztos ön- 
tudattal s érzéssel oszlott végül szót a választók 
nagy serege, hogy a 20-iki választás minden 
valószínűség szerint Justh Ferencz egyhangú, 
vagy legalább is fölényes győzelmével fog 
végződni.

A központi választmány ülése.
Turóczvármegye közp. választmánya f. évi 

január 13-án d. u. Beniczky Kálmán elnöklete 
alatt tartotta meg ülését, amelyen egyhangúlag 
abban történt megállapodás, hogy Turóczvár- 
megyében a képviselőválasztások f. évi január 
hó 26-án fognak megtartatni kiküldettek a 
választások vezetésére:

A szuesányi kerületben. Választási elnök 
Klimó Vilmos ág. h. ev. lelkész. Helyettes 
elnök Velits Antal szolgabiró. Szavazat szedő 

j bizottsági elnök Dávid Ferencz ny. járásbiró. 
Helyettes elnök Záthureczky Imre árvaszéki 
ülnök. Jegyzők. Veszély Imre, Záthureczky Ven dél, 
Jelinek Henrik.

A stubnyafUrdői kerületben. Választási elnök 
Busza János ág. h. ev. lelkész, helyettes elnök 
Záborszlcy Adolf szolgabiró, a II. küldöttség 
elnöke, Párvy Endre tanár, helyettese Reviczky 
Imre közgazdasági előadó. Jegyzők: Bertsch 
Ottó, ürüli Adolf, Toperczer Vilmos, Csepcsányi 
Béla. Megállapították ezután a szavazás sor
rendjét, amely csak némileg változott az előző 
alkalommal megtartott választásnál megállapí
tott sorrendtől.

Az „Országos Magyar Szövetség-* a 
választásokról.

Az Országos Magyar Szövetség a következő felhí
vást teszi közzé :

A küszöbön álló választás kezdődő mozgalmaiból 
világosan kitűnik, hogy a nemzetiségek külön politikai 
párttá szerveződve akarnak bolovegyülni a választási 

I liarczba. Egy jelentékenyebb számú nemzetiségi párt 
nemcsak megbontaná a magyar parlament egységes 

i magyar jellegét, hanem az egyes nemzetiségek szeli- 
| 'Paritása cselén oly politikai engedmények kicsikarására 
| is elég erős lehetne, a melyek útját egyengethetnék a 
| magyar állam nemzetiségi íederalista alapokra való át
helyezésének.

Az Országos Magyar Szövetség ^alapszabályainak 
| 4. szakasza kimondja, begy a szövetség czclja az egy
séges magyar nemzeti állam társadalmi utón és eszkö
zökkel való védolmezése. Már maga a c/.él kizárja, hogy 
a szövetség pártpolitikai czélokat szolgáljon. Az Orszá
gos Magyar Szövetség nem párt politikai czélból, hanem, 
mint oly szervezet, mely első sorban az állam nemzeti 
egységét megbontó nemzetiségi törekvések részéről jövő 
veszedelmek ellen való védekezés szempontjából alakult, 
éppen a pártpolitikai tekinteteken felül álló magyar 

j nemzeti érdekek szolgálatában hazafias kötelességének 
I tartja, a jelen választásokra vonatkozó küzdelmeket te* 
i hintve, tagjait és a választópolgárokat olyan vezérelvekre 
figyelmeztetni, melyek a , párttekiniotek fölött állva, 

i hivatva vannak a magyarság elsőbbségének védolmezése- 
. ben hathatósan közreműködni.

E szempontból ^vezéreltetve, felhívja hígjait s a 
választópolgárokat, hogy a maguk körében igyekezzenek 

i odahalni, hogy
aj „az olyan választó kerületekben, hol a nemzeti• 

\ségi párt jelöltet állít, a hazafias érzésű választóyolgáirság
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rústól függollohiffiiii s egész odaadással visoltctnok ahhoz, 
a kinél tapasztalják, hogy anyagi helyzetUkiín javítani 
akar.

Különösön Trencsénmegyében üllőit nagy mérve- 
kot az uzsorások garázdálkodása. Vagy két év előtt a 
trenesóni királyi ügyész a törvény teljes szigorával lé
pett föl az uzsorások ollen s eljárása eredményéről 
referált a vármegyei közigazgatási bizottságnak. Folyó 
évi január lió 12-én tartott bizottsági gyűlésén jolontelto 
a királyi ügyész, hogy három járásban Usszoson 22 
egyén ellen 85 esetben elkövetett uzsora miatt fogana
tosított törvényes eljárást s egy uzsorást le is tartózta
tott. Buciié vidékén, úgymond. — alig van ember, a 
ki no tartoznék az uzsorásoknak és sajnos, vannak olyan 
pénzintézetek is a vármegyében, a molyok az uzsorások 
kezére mtlködnok. Az uzsorások 'váltóra pénzt kölcsö
nöznek s a váltót mint zsiránsok, jótállók, aláírva érte
kesitik. 8 vannak pénzintézetek, melyek ezeket a vál
tókat készségesen elfogadják. A királyi ügyész az or
voslás egjqd.Uli módszerét abban találja, ha állami 
segélylyol pénzszövotkezetók létosittetnok. A vármegyei 
bizottság elism'crést szavazott, a királyi Ügyésznek az 
uzsora üldözése körüli működéséért, s a köznép bajai, 
nak felismerésére és orvoslására külön bizottságot kül
dött ki.

h í r e i n k .
— Személyi hírek. Iíj. Justh György főispán, aki 

gyengélkedése miatt kénytelen volt több napig az ágyat 
őrizni, szerdán este Budapestről Turóczszontmártonba 
érkezett. — Gróf Nyáry Kálmán főrendiházi # tag, ki 
több napot töltött turóczszentpéteri birtokán, Pozsonyba 
visszatért és vele inónt fia, gróf Nyáry Károly nejével
együtt.

Halálozás, özv. koviczi Keviczky Islvánné 
szül. Keviczky Anna, Reviczky István árvaszéki elnöknek 
és Keviczky Imre közgazdasági előadónak édes anyja f. 
évi január hó 7-én 80 éves korában rövid szenvedés 
mán elhunyt. A megboldogult bilit teleméi szerdán 
délután kisérték nyugalomra Koviczen a családi temetőbe. 
Daczára a zord időjárásnak, toniejéso a környék lakosainak 
nagy részvéte mellett ment végbe. Áldás poraira.

— Iskolalátogatói megbízás. A vallás- és köz- 
oktatásügyi m. kir. minisztornuk egyik legújabb intéz
kedése az, hogy a polgári iskolák megvizsgálásával és 
szakszerit ellenőrzésével a kir, tanfelügyelők hatásköré
nek fentartása mellett alkalmas szakférfiakat biz meg. 
Az erre vonatkozó miniszteri rendelet e héten jelont

"illeg, amelynek értelmében a-polgári fin - és leányiskola 
14 iskolalátogatót küld ki. Ezek között van tíoldis Ig- 
hn.cz, a turnezszentmártoni áll. polgári és felső koreske- 

‘delini iskola igazgatója is, aki összesen Ki trencsén-, 
nyílra- és hars megyei polgári iskolánál végzendő iskola
látogatói leendőkkel bízatott meg. Ugyancsak Boldis 
Ignácz igazgatót, mint az Országos Közoktatási Tanács 
tagját, a vallás- és közok!, miniszter aziglói és késmárki 
áll. polgári iskolákhoz az általános tanulmányi állapot 
s különösen a magyar nyelv tanításának megfigyelésére 
küldötte ki.

— Megyei élet. Túróczvármegye közigazgatási 
bizottsága f. hó 12-én tartotta meg január havi rendes 
ülését itj. Justh György főispán elnöklete alatt. Az egyes 
előadók jelentéseiből az tűnt ki, hogy a közigazgatás 
minden ágában rendben folynak az ügyek és külön
leges intézkedésekre szükség nincs. — Ugyancsak f. hó 
12-én a vármegye törvényhatósága tartott rendkívüli 
közgyűlést, amely nagyon rövid volt és egyedüli tárgyát 
0  Felségének azon rendelkezése képezte, amellyel az 
országgyűlést f. évi február hó Ifi ére egybehívta.

•— Végzetes szánkózás. Kapunk előző számában 
megemlékeztünk arról a majdnem tragikus végű szánkó
zásról, amelyben gróf Nyáry Károlynak része volt. A 
nyert újabb inlormáczió szerint a lovakat maga a gróf 
hajtotta és azok nem ragadták el a szánt, hanem egy 
kis hídról, melynek nem volt karfája egy árokba rohanlak, 
miután az árkot a nagy hófúvás teljesen elfödto. Ez 
alkalommal Fekete Blanka bárónő, a gróf sógornője, 
maga a gróf, meg a szánon volt lovász a szánból nem 
ugrottak ki, hanem kisodortattak. A grófné, aki a 
szánon maradt, a most már megvadult lovakat igyekezett 
megfékezni, ami azonban a legnagyobb erőfeszítés 
mellett som sikerülvén, még idejében, mielőtt a lovak 
a Turóczhoz értek volna, a szánból kiugrott és ezzel 
életet mentollo meg. így azután csak a lovak pusztultak 
el és 24139 korona veszett oda. Eltekintve az életvesze 
delemtől, meg a kiállott izgalmaktól, még igy is elég 
drága és emlékezetes szánkózás marad ez.

ÜJ törvényszéki bíró. 0  Felsége a király 
Kuszka Géza boszturezohányai kir. al ügyészt a beszterezo- 
bán^ai kir. törvényszékhez bíróvá uovoztc ki.

— Dr Haas Zslgmond ügyvéd, aki tizenhat óvon 
át Léván folytatott ügyvédi gyakorlatot, családi tekin
tetekből Turóczszontmártonba költözött át és itt nyitotta 
meg ügyvédi irodáját. Az uj turóczszontmárloni ügyvéd 
fia dr. Haas Jakabnak, Turóezvármogyo érdemes régi 
főorvosának. Szívósén üdvözöljük körünkben.

— Kaszinóközgyülés Znlóváralján A znió- 
váraljai Magyar Olvasókör u mull hétről elhalasztott 
közgyűlését ma, vasárnap délután tartja inog. Ezt 
köve tő lóg a kerülőt képviselőjelöltje, Justh Forencz 
tiszteletére közvacsorát rendez, amelyro már eddig is 
több száznál jelentkeztek.

- Eljegyzések. Fabriczy Lajos, a kassa-odorborgi 
vasútnak Liptószontmiklóson alkalmazva levő hivatalnoka, 
a napokban eljegyezte Ruttkán néhai Balzsanka János 
kassa-odorborgi hivatalnoknak kedves leányát, Olgát. 
— Roisz Lipót koroskedősegéd f. hó 8-án eljegyezte 
magának özv. Scheinborger Ignáczné Szidi leányát.

— Lukáos László pénzügyminiszter Körmöoz- 
bányán Régi óhaja teljesült o hó 7-én a kürmöczbányai 
választókerület polgárainak, amennyiben ezen a napon 
az esti gyorsvonattal érkezett körükbe volt és leendő 
képviselőjük : Lukács László. A miniszter a város polgár
mesteréhez, Palkovics Emilhez szállott, vele volt a bánya
ügyek referense, Mály osztálytanácsos is. Másnap, azaz 
8-án a miniszter Palkovics polgármester kíséretében 
több polgárnál tett látogatást, többek között ott volt a 
szabadelvüpárt elnökénél; id. Klemm Béla takarék- 
pénztári igazgatónál, Nikolay Alajos bőrgyárosnál, 
Rcitzncr Miksa pénzverdéi igazgatónál, Brestyenszky r. 
k., Raáb Károly ág. ev. lelkészeknél, dr. Wildmann 
Adolf izr. hitközségi elnöknél stb. A kegyelmes ur még 
több helyen is szeretett volna látogatást tenni, de a zord 
idő s kimerültsége meggátolták ebben. A látogatások 
megtétele után a kegyelmes ur visszahajtatott a polgár
mesterhez s olt közel egy órát töltött a család körében. 
Ezen idő alatt a választók a városháza nagytermében 
gyülekeztek s ott várták képviselőjelöltjüket. Délután 
1 órakor a városházára hajtatott s ott a polgármester 
hivatalos helyiségében bevárta azt a küldöttséget, mely 
őt beszámoló-, illetőleg programmboszédjének elmon
dására kérte fel. A küldöttséget az immár boldogult 
Havass Béla kir. táblabiró vezette s ö hívta meg lelkes 
szavakkal a minisztert választói közé. Éljenzés és taps 
fogadta a terembe lépő minisztert. Id. Klemm pártelnök 
üdvözölte itt a minisztert, aki terjedelmes, szép bőszed
ben ismortotto a politikai helyzetet s azokat az okokat, 
melyek a kormányt a képvisélöház idöolötti feloszlatására 
bírták. Beszédjének végén abbeli reményének, jobban 
mondva óhajának adott kifejezést, vajha az uj képviselő- 
ház többet produkálna, mint a most feloszlatott. Viharos 
éljenzés követte a miniszter beszédjét. Dr. Wildmann 
Adolf szólott azután s beszédjében a kerület bányász- 
népét ajánlotta a miniszter figyelmébe. A beszámoló 
után 200 lerilékü tarsas ebéd volt a városi polgári 
leány iskola dísztermében. Itt elsőnek Palkovics polgár
mester szólott, megköszönte a miniszter megjelenését s 
üdvözölte öl a város közönsége nevében. A miniszter 
egy hosszabb beszédben válaszolt s megköszönte a 
szives fogadtatást, Raáb Károly harsi ag. h. evang. 
esperes újólag a kerület bányásznépét, ajánlotta a 
minis/ler figyelmébe. Dr. Wildmann Adóit Maly osztály
tanácsosra, Maly osztálytanácsos Palkovics Emilnéro s 
végül Lukács László Palkovics Emil polgármesterre 
Ürítette poharát. A miniszter a <1. u. 4 órai gyorsvonat
tal utazott a fővárosba. Számosán kisérték öt fel az 
állomásra, hol kedélyes társalgás közben a fölötti 
örömének adott kifejezést, hogy választói között jól 
érezhette magát. Palkovics Emil polgármester, Övehla 
miniszteri tanácsos, llercsuth Kálmán siketnéma intézeti 
igazgató és Nikolay Alajos. gyáros egészen Zólyomig 
kisérték el a miniszter képviselőjelöltet.

— Havass Béla kir. táblabiró meghalt. A
kürmöczbányai társadalomnak ismét tudottja vau. Gümüri 
llavass Béla kir. táblabiró e hó 9-én este */a9 órakor 
szélütés következtében hirtelen meghalt. Még aznap 
délelőtt hivatalban volt s tárgyalt, délután mar rosszul 
érezte magát s otthon maradt s este, amidőn le akart 
nyugodni, vetközés közben hirtelen összeesett s nyom
ban meghalt. Utolsó nyilvános ténykedése az volt, hogy 
e hó 8-án ó kérte fel Lukács László pénzügyminisztert 
a választók között való megjelenésre. A banketten igen 
jól érezte magát s bizonyára senki sem gondolta akkor, 
hogy többé nem látja öt élve viszont. A táblabiró (i7 
évet élt. Feleségén s leányán kívül számos rokon 
gyászolja. Temetése o hó 12-én volt.

— Szabadéivüsóg. A turóczszontmárloni „Národnio 
Noviny" a szabadelvüSégrŐl vozérczikkozik, azt mondván, 
hogy a Hadi-korszak alatt tiz tót gymuasiumban taní
tottak tóiul, a pozsonyi jogakadémián esoh-tót előadások

voltak. Do mikor a szabadolvüség Magyaroszágon ural
kodni kezdett, a „nyelvi au!okráczia“ elkezdett uralkodni. 
Vájjon a polgári házasság és anyakönyvok — kérdi a 
lap - adnak-o pótlást a károkért, miket a népok el
nyomása, a borzasztó kivándorlás, egész vármegyék el- 
néptolonodéso okoz? Igaz, a magyar szabadolvüség a 
sok vasúttal a forgalmat magas színvonalra emelte, do 
az országnak óriási adóssága is támadt. A lap végül azt 
mondja, hogy az uralkodó szabadolvüség nálunk nőm 
hatotta át a nemzetiségeket, do még a kiváltságos és 
a szabadolvüség gyümölcseivel táplált magyar népet sem. 
Csak egy osztály békés és boldog, mely iskolai táská
jában hordja az öt- és hétágu koronát és a nemesi olü- 
novet. — Nos, mi még tovább megyünk s azt jegyez
zük meg a Nár. Nov. ezikkéro, hogy nemcsak tót nyel
ven, hanem tót szellemben is tanítottak Bachnak gyászos 
korszaka alatt némely felvidéki gymnasiuiuokban, mert 
hisz akkor fekete-sárga bachhuszárokat kellett nevelni 
az elnyomó régimé támogatására. Hogy azonban a világ 
egyet fordult és Magyaroszág megint magyar lett, igen 
természetes, hogy bachhuszárokra többé szükség nem 
volt s a cselt tanárokat haza küldtük, gymnasiuntaink
ban pedig magyarul kezdtünk tanítani, — a mi csak 
természetes. Mindezekhez pedig, valamint a kivándorlás
hoz stb. a szabadolvüségnek semmi köze; — hogy 
pedig a polgári házasság és az uj anyakönyvek tennék 
boldogtalanná, szerenosétlonnó, földönfutóvá a népet, ezt 
a gyermokmesét ugyan vájjon ki hiszi el a Nár. N'ov.- 
nak ? — Marad tehát oz a bizonyos zsidó táska, benne 
az öt- és hétágu koronával. Nos, itt már csakugyan 
jut szerepe a szabadelvltségnek, csakhogy nagyon is 
tisztességes szerepe. A magyar sem nem auti- som nem 
filoszemita, csak szabadelvű. A szentnagy Oroszországból, 
amelyért pl. a Nar. Nov. oly igen nagyon rajong, ki- 
korgették a zsidókat, jót, rosszat egyaránt; orosz sza- 
badelvüségröl tehát még csak regében sem lehet be
szelni s mégis, ki állíthatja azt, hogy ott csupa gyöngy 
dolga van az embereknek V A magyar éppen nem rajong 
a zsidókért csak azért, mivel hogy zsidók. De lát ben
nük szorgalmas, törekvő, hasznos honpolgárokat, vele 
egyenjogú embereket es polgártársakat. 11a csaló, 
uzsorás, tolvaj s más gazember akadt köztük, azt meg
bünteti ; do a tisztessegos zsidó embertől, aki szorgalma, 
munkája, esze révén vagyont szerzett s ezzel a köznek, 
a honi iparnak és kereskedelemnek vagy más közgaz
dasági ágnak is tett számba vehető hasznos szolgaiaiuaat, 
az öt- és hetagu korona! sem tagadja meg, lia ezzel 
örömei csinálhat neki s '''asokat is kitartó szorgalomra 
es kitartásra s egyeb polgári erényekre buzdíthat. Igenis 
oz szabadolvüség, magyar szabadolvüség, amelyre tótjaink 
is büszkék lőhetnének, mikor tudjak, hogy sokan közülük 
is kaplak s kapnak nemességet, olonevot, rangot, hiva
talt, kitüntetést, a mikor erre érdemeseknek talaitat- 
iak. Anyanyelvűket, kereszlevolüket senki som kenő 
s kéri ebből a czelból. llat igen, ez szabadolvüség. 
Erről lessek Írni a Nár. Nov.-nak!

Uránla-előadas lesz t. hó ltí-án hétfőn dél- 
ii,an 5 órakor az aliauii iskolák tornatermében, liemu- 
tatásra körül az Al-duna és a Délnemet nagyvárosok. 
Előbbi 44, az utóbbi 92 vetítőit képpel. A kepok nagy
sága 12 négyzet meter. Belépti díj a nagyközönség 
szamara 00 üli., a tanuló ítjusaguak 20 lid. A tiszta 
jövedelem a szogouy gyermekek /'elruiiázási alapja 
javara lordittatik. Ajánljuk ezen érdekes es tanulmány os 
felolvasásokul a t. közönség figyelmébe es pantugasaoa.

Szerkesztővaltozás. A „Rózsahegyi Hírlapi 
szerkesztői: ftarlly Ignacz lőgimnaziumi igazgató es 
Bodrossy Lajos lanar a szorkosziöseglöl visszalépték és 
így a szerkesztői teendőket a lap kiadója Döhm Albert 
nyomdatulajdouos vette al.

— Zvolenskó No?lny f. Ezelőtt vagy egy evvel 
dr. Fajúm* Vladimir, zólyomi ügyved, ai apja /ia, 
Zvolenské Novmy czim alatt tót lapot indított, amelyért 
azután ugyancsak meggyűlt a baja ennek a vezerszérepro 
vágyó fiatal ügyvednek. Először is elutasította Zólyom 
varos hazafias, derék kepviselólosiüloto azzal a kere
sővel, hogy a községi kötelekbe fölvegyek. Zólyomnak 
nem kell pánszláv hírben allé polgár. A zólyommogyoi 
tótok is, mintha nem igen tudtak volna méltányolni dr. 
Fajnor atyáskodó törekvéseit, vagy is inas szóval: olvasó 
meg csak akadt volna tulan a gyoivai hegy ok között 
is, de előfizető mar nem igen akadt, legalább nem 
annyi, hogy a lapot lenn lehetett volna tartani s a lap 
most újévkor megszűnt. — A rózsahegyi *lllas“ azt 
tanácsolja, hogy, miután a tót helyi lapokkal való 
kisérletezés nem vall be, talán a „íjlov. Ty2d.“ körül 
kellene csoportosultunk a lótoknak, különösen most, 
mikor választások lesznek. — Az „Ubzor“ czimU lap 

szerkesztő-kiadója Salva Károly nyomdász lett,



F e l v i d é k i  H í r a d ó

— Evés közben megfuladt Liptószenlmiklósról 
Írja levelezőnk: Egy szorgalmas családatya hirlelen el
hunyta nagy részvétet kelteit városszerte, E héten 
ugyanis Nodbal 48 éves szabó családjával ebédelt és a 
családatya hirlelen üsszorogyolt és mielőtt, az olőhivotl 
oivos segétséget nyújthatott volna, meghalt. A szeren
csétlen ember evés ktízben megluladi.

— Slo translt glória. . .  A hirdodt Emlővé Noviny 
egykori kiadó-szerkesztője, Bielek Antal, a Tátrabank 
volt tisztviselője Szakolczára költözött el, ahol a Kollár 
Márton ultralót apostol lapját, a Katoliczké Novinyt 
szerkeszti újévtől kezdve. Itt Turóczszentmártonban, a 
„Tátra" jóvoltából, amely szívesen isrápolja a tót párt 
híveit, háza is volt már Bieleknek, de persze a Ludové 
Novinyval vallott kudarcz, az elmaradó cseh szubvenczió 
stb. stb. nem engedték, hogy o ház vételárát kifizesse 
s most holnapután d. e. a Dula Máté ügyvédi irodájában 
el fogják árverezni. Kikiáltási ár 10,000 korona. Nem 
is sok egy ilyen „tót nemzeti" házért, amely a tót 
nyomdáé.

— Jó tanács. Egy szorgalmas újságolvasó meg
figyelte, hogy az ország meterologiai intézetének és a 
Meteor időjóslásai többnyire- ellenkezők. Így a folyó 
hétre is az egyik esőt, a másik hideget, jelez. Bármelyik 
következzék is be: meghűlésnek vagyunk kitéve s ilyen
kor használjunk liétliy-féle pemetefil-czukorkát. mely 
csak akkor valódi, ha minden dobozon a készítő: 
ltéthy Béla gyógyszerész neve rajta van.

Szerkesztői Üzenetek.
— Munkatársainkat és olvasóinkat kérjük, hogy a választási 

mozgalmak minden apró föszleférííl lapunkat sürgősen értesíteni 
szíveskedjenek. Csak igy telelhetünk nyjg azoknak a feladatoknak 
amely e részről reánk hárulnak.

^  Igen alkalmas ajándék! ^

A legújabb, javított szerkezetű

GRAMMOFONOK, FONOGRÁFOK, 
zenélő- és beszélőgépek

minden m ellékzugjás nélküli hang- 
reprodukczikkal jutányosán, havi rész

letfizetésre kaphatk

MOSKÓCZI FERENCZNÉ
könyvkereskedésében

T u r ó c z s z e n t m á r t o n b a n .

^  Jutányos fi;fizetési feltételek!

Lakások kiadók.
Közelebbi

Fi s c h e r  b a j o s n á l
Turóczszentmártonban.

Jónak, a joL.
- az ellensége.

Tényleg a legjobb az eddig használatban lev> 
szappan, szóda, por, stb. anyagoknál vászon és pamui 
ruhái emüek mosására, a Schicht által újonnan feltalál

mosókivonat,

..Ásszopydicséret"
véoj gyei,

•  ruha beás itatására.

Előnyök: j í
1. Az eddig szükséges volt mosási időt a felére 

csökkenti.
2. Faradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Mnuhogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.
6. Úgy a kezeknek, mint a ruhának tclljcscn ártal

matlan, amiért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászeinél.

Nélkülözhetetlenné válik minden háziasszony és 
mosónőnél égj egyszeri kísérlet után.

—*— Mindenütt kapható. ------

Schicht-szappan

PÉNZ
4 „° -o s  törlesztéses kölcsönöket
és küllöldi elsőrangú pénzintézetektől a földbirtok és 
ingatlan *!* értékéig f. és II. helyre I fi— 8f> évig tor- 

jodö időtartamra.

Oiomólvhitaltl ll!llwli,,,lli> ..........itiss'oknok, államiÜLulllulJf llllull i és magánltivalalnokoknak, kereske- 
döknok és iparosoknak közös és kezes nélkül 1 15 évig

terjedő időre gyorsan és diszkréten.

ltunk- és imigánftdÓHsilgok koiivertnliísn.

LÁNG SAMU
B udapest ,  VI. , N ag y m e z ő -u tc za  12.

A k ö lc sö n  nem ziíloglcvetckben, liánom 
készpénzben lesz folyósítva. 

Értékpapírok és részvények a legmagasabb napi 
árfolyam*mellett megvétetnek.

Osztálysorsjegyek: 
'/a K 6. , >/4 K 3. ,

tVálnszbélycg).
Vb K 1.50.

Hashajtó, görcsmegszüntetö

Bujakódcsöppek,
étvágyat keltő és nz emésztést elősegítő háziszer.

Egy palaczk líra 1 korona.
Postán kevesebb mint 2 palaczk (2 kor. 50 fill. Hiányét) 

nem lesz szélkllldvo

B IT T N E R  G Y U L A  gyógyszertára által
OLOGON1TZ (Alsó-Ausztria.)

j e g y e i
legjobb, Ingkiadósabbs ennélfogva legolcsóbb szappan.

Minden káros alkatrészektől mentes.
...... ....  M ind enü tt ka p h a tó ! ............

Bevásárlásnál különösen a r ra  ügyeljünk, hogy m inő  n  darab  
szappan a  „ S c h tc h f  névvel és a fen ti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

, 1 1
Schicht György, Aussig

A legnagyobb gyár a maga nemében, az európai 
szárazföldén

Ingyen és bérm entve
AZ ÚJSÁG minden előfizetője kivétel nélkül 

megkapja az ÚJSÁG politikai napilap
nagy képes naptárát.

AZ ÚJSÁG húsvéti ajándéka a H e re z  ej’; 
Ferencz Album lesz.

Állami, megyei, városi tisztviselők, lelkészek, tanárok, 
tanítók AZ UJSÁG-ot kedvezményes — havi 2 korona 
árban kapják. — Megrendelő czim : AZ ÚJSÁG kiadó- 

hivatala, Budapest, Kerepesi-ut.
AZ ÚJSÁG előfizetési ára:

1 h ó r a .................................2.40 korona
Negyedévre . . . .  7.—
F é lév r e ............................14.—
Egész évre . . . .  28.— ”

Védjegy: „Horgony". ^

ALiniment.Capsici comp. 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka
egy rolónak bizonyult háziszer, moly már több 
mint 35 év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek 
bizonyult köszvénynél, cstiznal és meghűléseknél
bedörzsöléské|>|ipn használva.

Flgjelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be- 
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan üveget 
fogadjunk el. a moly a „Horgony1 védjngvgyel és a 
Richter -'zéRji-gyz-KB-d ellátott dobozba vau csoma
golva. Ara üvegekben 80 fillér. 1 kor. 40 f és ■> Ur. 
és Úgyszólván minden gyógyszertárban km.ható — 
Főraktár: Tűrök József gyógyszer- -/m Budapesten.
R c liler oyúgyszirtnra az „Arany o ro sz lá n h o zP  ág ,ban.

Kli«»brtl u ra .- - f ,  neii. Mindennapi . . .  .  ,

Köhögés, rekedtség és hunit ellen
nibes jolilt a

R É T H  Y - f é l e

p e m e t e f ű  c z u k o r k á n á l !
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel 
sok haszontalan utánzata van.

$ j* r 1 doboz (»0 F illé r .
C s a k  R É T U Y - f é lé t  fo g ad ju n k  el!

1 jól rendezett lakás
kiadó. Közelebbi feltételek Mitrovszky Rudolf 
urnái Turóczszentmártonban, vagy pedig köz

vetlenül a háztulajdonostól tudhatók meg. 
Gazdik János, gyógyszerész Körmöczbánya.

Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszent
mártonban és Schönaich Viktor gyógyszertárában 

Znióváralján.
Kiadótulajdonos: ffloskóczl Forenczoé.

Remek G személyü 
kávés készlet min
den színben csak 
95 kr. f. 1.40 f. 1.90

30 rőfös vég 
csodavászon csak 

f. 3.65

50 rőfös vég 
börvászon 
csak f 8.25

30 rőfös vég 
csíkos kanavász 

csak f. 3.25

Remek női ing 
vászonból, kézi 
hímzéssel csak 

85 kr. f. 1.15 f. 1.55
Varrás nélküli vá- 
szonlepedö, 2 mtr 
hosszú és I i, mtr 
széles csak 92 kr.

Finom ajour 6 sz. 
kávés készlet min
den színben csak 
f. 2.201. 2.90 f. 3.45

30 rőfös vég 
börvászon csak 
' ‘ f. 4.15

50 rőfös vég 
irlandi vászon 
csak f. 9.45

30 rőfös vég csikós 
és koczkas l-a 
kanavász csak 

f. 4.55
Remek női chiffon- 
ing svájezi hímzés

sel csak
f. l.lOf. 1.42 f. 1.74

Varrás nélküli 
remek vászonlepedö 
2 m. hosszú, I /, ni. 
széles csak f. 1.05

Minden család pénzt 
takarít!!!

Remek 6sz. vászon 
Damaszt-garnitura 
csak f. 2.10 f. 2 90 

f. 3.40 f. 3.90

Szép mintázott vá- 
szontörülköző 6 db 
csak f. 1.25 f. 1.72 

f. 1.90 f. 2.10

30 rőfös vég 
irlandi vászon 

csak 4.95

30 rőfös vég 
Gyöngyvászon 

csak f. 5.45

30 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 5.60

30 rőfös vég l-a 
rumburgi vászon 

csak f. 6.40

50 rőfös vég 
rumburgi vászon 

csak f. 10.40

30 rőfös vég 
jó minőségű cliiffon 

csak f. 4.65

30 rőfös vég 
R. Chiffon csak 

f. 5.40

30 rőfös vég 
R. R. chiffon 
csak f. 6.85

30 rőfös vég 
finom kanavász 

csak f. 5.40

35 rőfös vég 
kanavászkülönle- 

gesség csak f. 6.40

30 rőfös vég 
fehér csikós csinvat 

ágyhuzatra csak 
f. 6.35

30 rőfös vég 
virágos fehér csin- 

vat ágyhuzatra 
csak f. 7.40

Remek női liáló- 
korzett nagy válasz
tékban csak 98 kr. 

f. 1.25 f. 1.56

Remek női chiffon- 
nadrág csak 90 kr. 

f. 1.18 f. 1.45

Remek Chiffon- 
alsúszoknyák hím
zéssel csak f. 1.35 

f. 1.75 f. 2.25

Remek Cloth- és 
posztó alsószoknyák 
csak f. 1.65 f. 2.15 

f. 3.22

Nemzetközi keresk. ügynökség
Budapest, Kerepesi-ut 65. sz. 1. em.

Remek selyemcloth 
paplan minden 
színben csak 

f. 3.95

Remek Caschmir- 
paplan minden 
színben csak 

f. 3.55

Magyar Nyomda Turóczszoutuiirtou.
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