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A nem zetiségi képviselők.
Egy ellenzőid lapban ezeket olvassuk: 

A nemzetiségi képviselők és a magyar nyelv. A 
lefolyt országos képviselő választások alkal
mával 11 nemzetiségi képviselő került am agyar 
parlam entbe: közöttük 9 román. A nemzetiségi 
képviselők közül nem egy képtelen Ígéreteket 
te tt a választóknak anyanyelvűk jogainak é r
vényesítése tek in te tében ; épen ezért súlyos 
aggodalmakkal a szivükben lépték át a magyar 
képviselöbáz küszöbét ama biztos tudattól gyö
törve, hogy nem valami szívélyes fogadtatás
ban lesz részük a magyar pártok részéről. 
Ebben a  feltevésükben mindannyian csalatkoz
tak : a magyar képviselők gavallérsága és 
különösen a  román nemzetiségi képviselők 
irányában tanúsított előzékenysége teljesen 
lebilincselte az aggodalmaskodó román képvi
selőket. A szövetkezeit ellenzék ugyanis azt 
is m egígérte a románoknak, hogy beválasztják 
őket a  képviselöbáz egyes bizottságaiba. Ez 
a  nem várt fordulat annyira megindította a 
román képviselőket, hogy ezek a közelmúlt 
esem ények hatása a la tt legutóbb tartott part- 
erlekezletükün elhatározták, hogy a  nemzetiségi 
párt tanácskozási nyelvévé a magyar nyelvet 
teszik meg, annál is inkább, mivel a  tót és 
szerb képviselőkkel is magyarul akarnak tár
gyalni. Tervbe volt véve ugyanis, hogy a nemzeti
ségi képviselők pártértekezleteiken németül fognak 
tanácskozni, de Hussu Sirianu János képviselő indít
ványára a német nyelv használatát egyhangúlag 
mellőzték és elhatározták, hogy a párttánácskozások 
jegyzőkönyveit is kizárólagosan magyar nyelven 
szerkesztik meg.

Úgy látszik, hogy az ellenzéki la]) a szö
vetkezett ellenzék re ttenetes nagy vívmányá
nak tekinti a nemzetiségi képviselők ezt a 
határozatát és — elég különös — meg sem 
botránkozik azon, hogy a  magyar törvényhozó 
testü let eme tagjainak, akik valamennyien kö
telesek magyarul tudni es akik közül egyetlen 
egy sem tud tökéletesen németül, az volt a 
szándékuk, hogy tárgyalásaikon s az ezekről 
szóló jegyzőkönyvekben a  német nyelvet hasz
nálják. Mi más vezethette őket ezen szándé
kukban, mint az az ádáz gyűlölet, amelylyel 
a magyar nyelv ellen táplálnak, —  s mégis 
„szívélyes fogadtatásban1* részesültek ezek az 
em berek a szövetkezett ellenzék részéről ? 
Ez az ellenzék, amely gr. Tisza Istvánt azzal 
gyanúsította meg a  választások előtt, hogy a 
nemzetiségekkel paktum ra törekszik, a nem
zetiségi, tehát kifejezetten magyarellenes és 
hazaíiatlan programmal m egválasztott képvise
lőknek udvarol és örül a Hodáia Milán előre 
bejelentett szavazatának ?

Cubrdii Pál.
Az az ur, aki ezt a nevel viseli, liptói cv. esperes 

s mint ilyen, egyházi iskolafolügyolő s terinészotosen 
tizenhárom próbás lói, aki az apró liptói ombercsomoték- 
bői is Muilronyokat, vagy legalább is Ruzsiakokat, 
Oubrdákat, Stodolákat akar nevelni a felügyeletére bízott 
lutheránus iskolákban. A mull óv nyarán a palugyai ov. 
népiskola évzáró vizsgáját vezette Cobrda Pál esperes s 
a vizsga betojozlévol körülbelül ezeket mondotta a 
jelenvolt szülőknek ott a tanteremben: A ti gyerme
keitek szépen leloltok, önök meg lehetnek velük elégedve; 
de a jövőben ki tudja, hogy mints hogy lesz; ki tudja, 
vájjon nem az utolsó lót vizsga voli-e ez, mert egy 
törvényjavaslaton dolgoznak, amely szerint sokkal többel 
kell majd tanulni a magyar nyelvből; no de talán még

P O L I T I K A I  H E T I L A P

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

Turóczs •entmártonba küldendők.

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

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

sem lesz ez olyan rossz, hiszen ez úgy lenne, mintha a 
nyelveinket kiszaggatnák s magyar nyelvvel hizlalnának 
bennünket; aztán meg, a kását som eszik azon (orrón, 
ahogy megfőzik. Körülbelül ezeket mondotta Cobrda 
esperes saját vallomása szerint s ezért talán nem is 
gyűlt volna meg a haja a rózsahegyi kir. ügyészséggel; 
csakhogy három liptószentmiklósi polgári iskolai tanuló, 
akik szintén jelöli voltak, másképen hallották a dolgot, 
még pedig emigyon : Kivágják majd a nyelveteket és 
magyar nyelvvel fognak benneteket hizlalni. Ezt vallotta 
a három fiú, akik közül kettő az oporjosi, egy pedig a 
zniói tanítóképző intézet növendéke az idén, a rózsahegyi 
törvényszék előtt is, ahol ezt az ügyöt, Chudovszky 
Géza kir. ügyész vádjára, a múlt héten tárgyalták. A 
kir. törvényszék a magyar nemzetiség cllon elkövetőit 
izgatás miatt hat havi államfogházra és 200 korona 
pénzbüntetésre, továbbá az 500 koronánál többre rugó 
perköltségek viselésére ítélte Öobrda Pál esporost, súlyos- 
bitó körülménynek tudva be vádlottnak azt a körülményt, 
hogy tevékeny tagja a tót nemzeti pártnak. Vádlottat 
Ruzsiak volt orsz. képviselő védelmezte, aki az ítélet 
ellen feleli hozott, de folohbezott a kir. ügyész is, aki 
még azzal is vádolta volt Cobrda esperest, hogy a 
magyarok ellen izgató lót dalokat énokeltoto’.t a palugyai 
népiskolában, még pedig a „Kto za pravdu bori", 
„llojío, Bo?,o“, „Spiovaj ?,o si spiovaj!“ és „V sl/.ách 
maliéba sódéin" kezdetű dalokat. A bíróság azonban 
nem fogadta el a kir. ügyésznek azt a beható érvelését, 
hogy e dalok a magyarok ellen való izgatást tartalmaz
nak és a váll ezon része alól Öobrdát fölmentette. Nokünk 
erre csak az a megjegyzésünk, hogy a „Kto za pravdu 
bori" igenis a tót túlzók kedvolt dala, amelyet éppoly 
demonstratív szándékkal szoktak énekelni, mint a „Hej 
Slováci“-t. Persze, aki pl. a „Talpra magyar!" vonat
kozásait nem ismeri, az ebben a dalban som talál 
egyenes felhívást az ellenállásra, a véres harezra. No 
de talán elég egyelőre a liptói osperesnok az a hat 
hónap is arra, hogy a jövőben okosabb és tapintatosabb 
beszédekkel rekesszé be a liptói lutheránus népiskolák 
záróvizsgáit.

Magát a tárgyalás menetét laptársunk, a Liptó föl- 
jegyzése nyomán a következőkben adjuk :

Pontban délelőtt 9 órakor elfoglalta a bolyét a 
bíróság, melynek elnöke Závody Albin, tagjai LHuhovics 
Béla és Magerle Győző bírák voltak; jegyző Polrás 
Mihály. A vádhatóságot Chudovszky Géza kir. ügyész 
képviselte, védő Ruzsiak János liptósztmiklósi ügyvéd volt.

A kis teremben nagyszámú hallgatóság foglalt 
helyet.

Elnök megnyitja a tárgyalást és kikérdezi a vád
lottat az altalános kérdésekre.

Cobrda Pál vádlott 60 évos ág. ovangolikus lelkész 
.Szmreesánban, családos, 3 gyermek atyja, vagyona 
állítása szerint nincs.

Elnök közli a vádat, mely szerint vádlott 1904. 
június 19-én Kispalugyán az ág. ev. népiskola záró
vizsgáján mint elnök a lót nép állítólagos elnyomott 
helyzetem vonatkozó világi dalokat énekeltetett és a 
vizsga végén a 6 0 —80 főnyi hallgatóság előtt a követ
kező nyilatkozatot tette: „Fiaim, jól véssétek emlé
kezetekbe ezeket, amiket tanultatok, mert lehet, hogy 
ez volt az utolsó tót vizsgánk, jövőre kitépik nyelveteket 
es magyarsággal fognak etetni."

Vádlott kijelenti, hogy nem érzi magát bünösnok 
a Btk. 172. g-úba ütköző izgatás vétségében, majd el
mondja — korrekt magyar nyelven, — hogy a kérdéses 
vizsgán mint elnök részivel! Jánoska György lipiószont.- 
miklósi lelkésszel együtt, ki mellette ült. Ez alkalommal 
a tanulók két tárgyból: a magyar nyelvtanból és föld
rajzból magyar nyelven vizsgáztak, melynek végeztével 
V'rany Vonczol tanító ajánlására világi dalokat énekeltek 
és pedig: „Ki lángol az igazságért" — „Uh, Istonem, 
mennyire laj" és „Énekelj csak énekelj" kezdetiteket, 
mindegyikből egy versszakot. Nem tiltakozott ellene,

mert e dalokban nem lát izgatást. Beismeri, hogy 
mond' t beszédet, de nem úgy, mint a vád állítja. 
Czélozva a Berzeviczy féle uj népokt&f&bP törvényjavas
latra, mondotta: „A kását sem eszik oly forrón, amint 
megfőzik, mert ez valóságos nyolvtépés volna." Tagadja, 
hogy izgatni akart volna.

Ügyész: Több kérdést intéz vádlotthoz. Ha csak
ugyan a törvényes intézkedésekhez képest intenzív 
módon tanítjuk Kispalugyán a magyar nyelvet, hogy 
még a tanulókat meg is dicsérte, vájjon miért kedvezőt
len e tekintetben a kir. tanfelügyelő véleménye?

Vádlott : Mert ez más mértéket alkalmaz a magyar 
nyelvre, mint én. (Derültség.)

Ügyész: Ezt elhiszem.
Ezután kezdetét votto a bizonyító eljárás.
Klonga Károly 19 éves, ág. ov., tanitóképozdei 

növendék előadja, hogy határozottan emlékezik, miszerint 
a „Kló zapraudu bori" kezdetű dalt énekelték a vizsgán, 
melynek végeztével vádlott ezt nyilatkoztatta ki beszédé
ben : Jól megjegyezzétek, amit tanultatok, mert lehet, 
hogy ez az utolsó vizsgánk, mivol jövőre már kitépik a 
nyelveteket s magyarsággal fognak etetni benneteket. 
A tanú nem tud semmiféle törvényjavaslatról, melyet a 
vádlott emlegetett volna. Állítja, hogy Jánoska György 
lelkész közvetlenül a vádlott mellett foglalt helyet. A 
teremben nagy csend volt a beszéd elhangzásakor. 
Vádlott beszédén nagyon mogbotránkozott.

Vádlott beismeri, hogy dalokat énekeltetett.
Ügyész kéri a tanú megeskotését, védő őzt ellenzi 

-- mire a törvényszék határozata után tanú vallomására 
az esküt leleszi.

Kern János 18 évos, ág. cv., tanitóképezdei 
növendék : Jolen volt a kispalugyai vizsgán, ahol föld
rajzból csupán tótul folyt a vizsga, magyar nyelvtanból 
nagyon keveset tudlak a növendékek, mert csak oly 
kérdésekre voltak képosok felelni, hogy pl. milyen a 
tábla, a fal ? A tábla fekete, a fal fehér. A vádlott 
mondta, hogy világi dalokat énekeljenek, valamint azt 
is, hogy kivágják a nyelveteket és magyarsággal fognak 
etetni. Tanú különösen mogbotrán kozott, hogy igy is 
lehet Magyarországon beszélni s megbotránkozását közölte 
jelenvolt társaival is.

Vádlott tagadja, hogy beszédét oly értelemben 
tartotta volna, amint tanú állítja.

Ügyész szembesítést kér, mire tanú nem várt 
mély ességgel bátran szembe mondotta vádlottnak, hogy 
az az igaz, amit ö, t. i. tanú vallott, ki az esküt vallo
mására le is tette.

Kern Mihály 17 éves, ág. ov. középipariskolai 
tanuló: szintén jelen volt a vizsgán. Arra nem emlék* 
szik már, hogy minő dalokat énekeltek, de arra hatá
rozottan emlékszik, hogy vádlott beszédében telte azt 
a nyilatkozatot: nyelveteket ta jövőre kilépik s meg
etetnek magyarsággal. Utoljára Jánoska György beszélt. 
Arra emlékszik, hogy az énekokot a vádlott roudelto 
s könyv nélkül énekelték. Tanú a vádlott beszédén 
mogbotránkozolt s oda nyilatkozott, hogy mégis csak 
szomtolonscg, hogy oly bőszedet tartanak iskolában, 
amlnöt vádlott mond«tt. Tanú vallomását osküvel 
erősítette.

Klonga András gazda, tanú bologsége miatt nem 
jelenhetett meg s igy a vizsgálat során tett vallomását 
olvassak föl. Jelen nem volt a vizsgán, csak másoktól 
értesült az ott történtekről.

Ubcrucs János gazda, tanú mogerösiti az előbbi 
tanuk terhelő vallomását az ügyész kérelmére szemébe 
mondja a vádlottnak is. Esküt letette.

Clirappo Adámné, bognár neje botogségo miatt nem 
jelenhetett meg. Készben terhelő vallomását felolvassák, 
melyre a vizsgalat során már esküt lelt.

Teroncsik szül. Dzurik Mária 34 éves, ág. ev. 
gazdáné mogerösiti az előző terhelő vallomásokat, vád
lottal szombcsittotik s vallomását fontarlja. Esküt letette.
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Nahalka szili. Drappá Annii 40 eves, ig . ov. 
gazda neje az esotr nőm oinléliszik, 0  már a vádolom 
tanúja.

Saszkaticky Katalin, iiiolnár nojo, szinten a védelem 
kéi 'íéro beidézett tanú, csak homályosan emlékszik 
vizsg. trtóntokre. Esküt tőle, lígy az előző tanútól 
sem k. -nnak.

Vrany Venczcl kispalugyai ..g. ov. tanító, 53 éves. 
csehországi születésű, a védelem koronatanúja. Az 
énekeket ő tanitolta he egy 1807-hon nyomatott könyv
ből önszántából. Arról csak hallott, hogy o dalok egy 
kormány hatóságilag 188f)-bon kitiltott iskolakönyvben 
bennfoglaltatnak. Beismeri, hogy az a könyv, amelyből 
ö a dalokat botanitotta, nincs az engedélyezett iskola- 
könyvek között, de a tantervben sem fölvevő.

Elnök: ligyelmezteti a tanút ennek törvénytelen
ségére.

Tanú: Nem emlékszik jól, hogy miből vizsgáztak 
a tanulói 190-1. júniusban (?), valamint a vádlott, beszé
dére sem.

Ügyész: Keresztkérdések alá fogja a tanút. Kié a 
a könyv, amelyből az énekeket botanitotta?

Tanú: A fiamé.
Ügyész-. Hiszen a neve bent van.
Tanú: Az a fiam neve.
Ügyész több kérdésére tanú zavarba jön.
Tanú: Én nem is tudom, mit tanitnk. i Derültség.
Ügyész: Ellenzi a tanú mogeskotését, mert fllg 

göségi viszonyban áll vádlottal és bllnrészesség gyanuj-i 
alatt áll a dalok betanítása folytán.

Védő: Kéri az. esklt kivételét, mert a tanú valótlant 
nőm mondott s a dalok tartalma nem izgató.

Elnök 10 perezre a tárgyalást felfüggeszti, mi illát 
kihirdeti, hogy a törvényszék Vrany Ven özeit a Mp 
221. §. 1. pontja alapján esküre nem bocsátja.

súlyosabb, mert nemzetiségi izgatásért a vádlottak pad
ján egy pap Ul, ki gyűlöl mindent, ami magyar. De 
azért van törvény, hogy minden lörvónylolonsógot 
megtol öljünk, úgy, miként a példák mutatják, miszorinl 
Valaáok és Voszelovszky ez idő szeryit jól megérdemelt 
nyugalmat élveznek. A vádlottak padján Illő tisztoletos- 
nok a haza mindent ad, do ő a hazának nőm ad semmit, 
hanem a gyűlölet átkos magvaival fizet a magyarság
nak, amely e haza nemzetiségeit a testvériség kötelékei
vel magához akarja lánczolni. Majd gyönyörűen fejte
getvén a magyar nemzetnek a magyar nemzeti állam 
kiépítéséhez való feltétlen természeti joga , visszapillan
tást vet a múltra, annak küzdelmeire s meggyőzően 
bizonyítja, hogy a pánszlávizmus nem agyrém, hanem 
létező valóság, még pedig alaptörvényekbe ütköző valósági 
fejtegeti a pánszlávizmus keletkezését az 1809-ben lel 
lépett Kollár Mártontól kezdve napjainkig. 1848-ban 
Brczován megalakult a tót nemzeti tanács (slovonska 
národna rada), Uurbáu gyászos hada a haza ellen 
támadott, minek jutalmául a Bach korszak bán a pánszláv 
agitátorok pozicziókat nyerlek. A jogfolytonosság helyre
állításakor a magyar nemzet mindezt elfeledte s meg
alkotta a nemzetiségi törvényt azon hiú roménybon, 
hogy azzal visszaélni nem fognak. 189(5 bán, mikor a 
magyar állam ezeréves fennállását ünnepelte, a külföld 
rokonszenvétöl kisérve, — kik voltak ismét azok, kik 
az ünnepi hangulatba üszköt doblak s káromolták a 
magyarságot ? A nemzetiségek, kik akkor Budapesten 

I kongresszusoztak. A sajtó izgatásai folytán megszületett 
la cseh-lót egység hazaáruló eszméje, a pánszlávok el- 
í mentek l'rágába, majd meghivtak a cseheket a „Xsivena" 
mulatságára Turóczszou: mártonka s ott tobzódtak a 
magyarság elleni gyűlöletben. Majd beszél a nemzetiségi 

i törekvések idönkinti politikai nyilvánulásairúl, magáról 
| a pánszlávizmusról és fölveti a kérdést, vájjon a vádlott 
j életműködése boleillik-e a pánszlávizmus keretéke? Még 

természeti körülmények is összevágnak, hiszen
a ™ w f P r t™  Hi é m ' '»"» M:lk *"» vádiul! is Hlubukán s/állulull, ahonnan Hurhán kiilxlull.

emlékszik, hogy vádlott amiyíl ...................... . jiivíir.i I j,-ullllvj a a vá.llullid, hogy szuiroosúni 30 eves papi
már magyarul fognak tanítani. Esküt, lett.

Zsujj'a András bőrgyáros, tanú: Nem emlékszik 
semmire.

Ügyész: Kire szavazott az 1901. és 190Ő iki válasz
táskor.

Tanú: A pártomra.
Ügyész: Mit tudom én, melyik az ön pártja.
Tanú : Kérdezi az elnöktől, begy köteles e e kér

désre felelni ?
Elnök: Ha nem zsenirozza magát, feleljen.
Tanú: A tót nemzetiségi párt jelöltjére.
Kihallgatták még Normann Mihályt, Chrappó 

Mátyást, Urbán Paulát, Nahalka Jánost, Kuszka Adolfot, 
mint a védelem tanúit, akik nem emlékeztek az ese
ményre s igy lényegtelen vallomást tettek.

Jánoska György tanú, 48 éves, ág. ev. lelkész 
Liptószentmiklósnn, nős, családos. A kispaluirvui vizsgán 
elejétől végig jelen volt, de nagyrészt mással volt elfog
lalva, nézegette az Írásokat, a szülőkkel konferált cs 
nem figyelt s igy nem tudja, hogy a vádlott mit beszélt 
Arra emlékszik, hogy a növendékek a „Kló 
hori“ kezdetű dalt énekelték. Állítja, hogy magyarul is 
folyt a vizsga nyelvtanból és — talán földrajzból. A 
vádlottat törvényjavaslatról beszélni nem hallo'la.

Ügyész számos kérdést intéz tanúhoz, mire ez 
zavarba jön s majd a védőhöz, majd az elnökhöz fordul, 
hogy köteles-e az ügyész kérdéseire felelni.

Ügyész: Igenis, ön köteles felelni mindaddig, inig 
az elnök ur azt nem mondja, hogy nem köteles.

Elnök a tanút ez értelemben utasítja.
E tanú vallomása nagy kínok közt. mintegy 20 

perczig tartott.
Ügyész indítványozza, hogy e, tanú vallomása no 

tekintessék a vizsgálat során telt és akkor esküvel 
erősített vallomásával egyenrangúnak. .\z eskü kivételét, 
ellenzi.

Védő kéri a megeskotést.
'Törvényszék ezt mellőzi, mert tanú már a vizsgálat 

során cskütt tett vallomására.
Neumann Mór és Laune.r Emil körjegyzők a nem

zetiségi izgatások káros hatásaival tesznek vallomást, 
mire a bizonyítási eljárás befejezést nyert d. u. félegy 
órakor.

Elnök három órakor a folytatólagos tárgyalást 
megnyitja s ekkor : övét kezelt a tárgyalás fénypontja,
Chudovszky Géza kir. ügyész kitűnő vád beszéde,' mely 
másfél óráig tartott s a nagyszámú hallgatóságra, de a 
bíróágra jg mély hatást telt. Sajnáljuk, hogy terünk 
szilt vita miatt egész terjedelmében nem közölhetjük.

i Jovsiky Géza kir. ügyész azzal kezdi, hogy 
sajnos, miszerint állam Ságunk v< .elmében saját honfi 
társaink ellen kell küzdenUnk. A jelen eset annyival

működéséből csak egyetlenegy esetet említsen, egyetlen 
tényt, amelyből a hazaszeretete sugárzik ki. Ilyet nem 
tud a vádlott felmutatni. Majd rátér a vad beszéd vádlott
nak egyházi működésére, amely szintén szakadatlan 
lánczolata a pánszláv törekvéseknek.

Vádlott (közbeszól;: Egyházi működésemet csak a 
püspök kérheti számon.

Ügyész: Én nem kérek a püspöktől engedélyt,
. hogy a tiszteletes urnák közéleti működését bunczol- 
jam. Vádlott, miként lefestett életpályája mulatja meg, 
nem felelt meg a törvénynek, mert ellensége a magyar 
nyelvnek, melyet gyűlöl és nem taníttat a felügyeletére 
bízott iskolákban, ellensége a magyar nemzet ezeréves 
történelmének, megszegője a bünioiü törvénynek és 

i  méltatlan végrehajtója az egyházi lörvcnym.-k. Bizonyítja 
a jelen vádbeli cselekménynek izgató es a büntető 
törvénybe ütköző voltát s egy szép idézettel befejezve 

ja beszedet, a vádlottra szigorú büntetést kér.
Ruziak János védő: Nem relloktál az ügyész által 

.,vdu előadott történelmi előzményekre, mert azok a jelen 
eset elbírálásához nem tartoznak. Rátér az inkriminált 
dalokra s egyenkint bizouyilja, hogy azokban izgatás 
nem foglaltatik. A vádbeli Cselekmény sem képez izgatást, 
mert annak ismérvei benne fül nem fedezhetők es vádlott 
nem is úgy tcLte kérdéses nyilatkozatát, amint a tanuk 
azt a szájúba adják. Hivatkozik vádlott példás papi 
ciciére, felépült lolkészkedese alatt a templom, iskola, 
papiak s a hívei mintegy (JUOUUU koronáuyi vagyonnal 
joöb módúak az ö vezetése alatt. Fel mén Lest kér.

Ezután Oobrda Bal vádlott mondotta hangulatkeltő 
védelmet s bizalommal várja az igazságot oszto bíróság 
Ítéletét.

A kir. ügyész a védelemre nem reflektált, 
llat óra volt, mikor a bíróság ítélethozatalra 

visszavonult. Az eredményt minden reszelt feszült kíván
csisággal variak.

Alig lelórai tanácskozás után kihirdette Zavody 
Albin elnök a törvényszék iieloiél, mely Dobnia l'at 
szmrccsáni ag. ev. lelkészt a büntető törvény l iJ .  cj-nak 
második bekezdésébe ütköző s az oisu szerint büntetendő 
nemzetiségi izgatás vétségében bűnösnek mondja ki, 
mit ismeretes nyilatkozatával követelt el és ezen hal 
hónapi ailamioglia/.ra, Ji/iJ Korona pénzoitnieiésro vagy 
iovaom 1U napi ahamloghazra ítéli es kötelezi az eddig 
lelmerüli ü l j  korona költség viselésére. A törvényszék 
a dalokban nem látott izgatást fonlorogni.

A kir. ügyész súlyosbításért, valamint a vádlott 
es védője felmentés vegeit az ilelet ellen lelcbbezésl 
jelenteti be.

Ilarcz életünkért.
Az emberiségnek általánosj nagy ollenségo évről- 

óvro rohamosan növekvő orővol szedi áldozatait Magyar- 
országon s legfőbb ideje annak, hogy állam, község, tár
sadalom egyaránt a hadsorba álljon az alattomosan pusz
tító ellenséggel szemben.

Haraolnunk kuli és győzni kuli a llldílvóss lolell 
muri lia őzt nőm tosszllk, néhány évtized múlva káliul.' 
lan, loliolollonul, botegon fog állnni a llldílvészszol szem
ben a nép. Igazán osodálalrunnSIló az a neiulllrödés az 
a lustaság, mellyel úgy intéző kiíróink, mint a fá'rsa- 
dalom a (uborkulózissal foglalkozik.

Igazi „közié nem is ogy indult már meg nálunk a 
llldővész leküzdésére. S volt akczió olyan is, amely si- 
'■errel járt, amit bizonyít ogy-két már Ibnnállé szmmlérium 
'• IJlí ,Mlk 0,0,1 “ lils “l<y cseppek a vibnrzó longorbon V

KOl' lllhüMI1 ........... .. ember szenved Magyarországon Uhlíí-
vészbon, akiknek nagyobbik porczonljo még azt so ludi i 
hogy bolog. ' ’

A szanalóriumokbail llsszoson alig fér el ogy-két-
si!iz .... . 11 Mlljbi sok százezer pedig kinl kllzkíldik
a poros, piszkos lovogön s vagy dolgozik nagy kiírnál a 
belövő faluiért, vagy ha már csuk hálni jár bólé a léink, 
kébégbeosoUon félreáll a munka Jmrczáhél és nyomorogva 
haldoklik. Az. utóbbi rtéprélogok kdréből szedi aránylag 
'••glöbh áldozatát ;i kór.

a z  ipari segédmunkások szolgáltatják a lUdŐvésze- 
sek legnagyobb százalékát, S ezek nők körében, valamint 
a falusi lakosság között is csaknem teljes tájékozatlanság 

alkudik a llldővész felismerési! s az ellene való véde
kezés tel,Életében. .Semmi, de semmi nem történik a 
szerencsétlenek o tömegének felvilágosítása és megmen
tése czéljából.

A felvilágosítás ugyanis a llldővész elleni védeke
zésnek egyik hathatós módja, különösen a veszedelmes 
betegségnek kezdetleges stádiumában. Aki először köpi 

vért, vagy először észleli, hogy bomlás van a tüdejé
ben, az maga is gyógykezelheti magát a megfelelő élet- 
móddal s a tüdőre nézve káros munkától való tartózko
dással. A tömegben azonban tökéletes tájékozatlanság 
uralkodik a tüdövészt illetőleg. Csak akkor tudják meg” 
hogy betegségük veszedelmes, mikor már rendszerint 
menthetetlenek.

Fáj az euibor szive, midiin lálja Okol, lálja lassú 
haldoklásukat.

Amint van általános védkötolozettség, úgy kellene 
általános lüdővész-védketelozotiségnok lennie. Az a kor
mány és az a társadalom, mely a tüdővész ellen való 
védekezés kölelezotlségét megteremteni, örök hálára 
kötelezi az utókort.

Legfőbb ideje eljött annak, begy törvényt hozzanak 
a tűd öv észről s kötelezzék a hatóságokat és magánoso
kat egyaránt, hogy tuberkolózis esetén meglegyenek 
mindent a baj legyőzésére, különösen, hot y elterjedését 
megnkadalyózzák. Műhely, uiczu, vonat, bajó, mocsaras 
vidék, dohos lakás egyaránt tenyésztője a tuberkulózikus 
baczillásnak s o baj ellensúlyozására újabb és nagyobb- 

básu köztisztasági intézkedésoki e van szüksé*'.
Nagyon üdvös dolog lenne az is, ha az orvosok 

népszerű felolvasások köretében ismertetnék a betegsé
get, különösen pedig azokat a dolgokat, melyeket szem 
ölöt' kellene tartani, hogy a betegség ne terjedliossen. 
Tény, hogy a legtöbb lüdövészes ember luberkulóziku- 
san tértién családból származik. Ahol az orvos tüdőbeteg 
szülői konstatál, ott a gyermek ápolására és egészségben 
való mogíariásara külön gond fordítandó! Persze, mindez 
csak részlete lenne a llldővész ellen való általános vé
dekezésének, amely csakis akkor lenne ellensúlyozható, 
ha az állam veszi kozebe az ügyet és a társadalom 
minden irányban támogatja. A magyar nemzet egyik 
loglöbh érdeke, hogy ez minél hamarább bekövetkezzék. 
Addig is igen sokat tehetnek a községek, városok is a 
....ou*' hatáskörében. Így pld. alig ütköznék nagy ne
hézségbe minden közkórháziján egy kis iiókszunalóriumot 
létesíteni tüdőbetegek számára. Egy két szobát a kór
házban, mugloioló tiszta levegőjű kertholyiséggel és kerti 
házzal. Maga ez is nagyot lendítené a llldővész ellen 
való védekezés dolgán.

A  i i ö e g y l e t  k ö z g y ű l é s e .

A turóczvármogyoijótékony nőügyiéi Justh Eerenceué 
gr. Ii<ittligany Mária elnöklete molluU. f. hó 2t> án a 
varmegyeliáza nagy termében tartotta meg évi rendes 
közgyűlését.

A nagyobb számban megjelent tagok között ott láttuk: 
Akanlisz Ödönné, Borger Jakabné, Dávid K.-né, D.ivid 
Gyuláné, Erdődy Györgyné, Fisékor Arminné, dr. Haas 
Jakabné, dr. Haas billióimé, Herez Ignáczné, Justh Anna, 
Kertész Jánosné, dr. Gáng Ernőué, dr. Lax Adolfne*



F e l v i d é k i  H í r a d ó

<lr. Mossingor Mérné, Náthán Honrikné, Roölliy Vladimirnó, | 
Scliünaicí) Vikforné. Scliul/. Lajosné, Somogw Gózáné. | 
l'ruszky Aranka és Zorkóezy Tivndurné urliölgyokot.

Végig hallgatták n közgyűlés lefolyását ifj. Justh 
rjyllrfcy. vármegyénk főispánja és Justh Főre néz orsz. 
képviseld is.

E lufik ;i tőle megszokott ék ess-/, (Mással üdvözölte n 
megjeleni tagokul s reá mulatott arra, hogy ezúttal az 
egyesület csak csonka évről adhat számot, — mert a 
tisztikar leküszünéso illán a mull évben június 10-ig az 
egylet nem működőit.

Kérte egyúttal az egyesület összes tagjait, hogy az 
ennek követ köziében beállott hátramaradást minden tel 
belő erővel ellensúlyozni s a jövőben minél nagyobb 
tevékenységet és buzgalmat kifejteni törekedjenek.

Fisékor Arminnc pénztáros terjesztette ezután elő 
jelentését — részletezve a pénztár bevételét és kiadását.

Meggyőződhetett e jelentésből is a közgyűlés, hogy 
vagyonának ke/.eléso mily szakavatott pontos kezekbe, 
van letéve.

Ezt követöleg a „Turóczi magyar ipar és keres
kedelmi bank* abbeli kérelmét tárgyalta a közgyűlés, 
hogy tökéi itt helyeztessenek el.

A közgyűlés meghízta a tisztikart, hogy ezt a kér
dést beható megfontolás után - -  s a jelenleg élvezett 
és az iparbank által Ígért kamatláb kitüntetése mellett 
konkrét javaslattal hozza a legközelebbi közgyűlés ólé.

Majd dr. Láng Ernő, az egyesület jegyzője, az 
alábbiakban terjeszlolío elő évi jelentését.

Tiszteli közgyűlés!
Isméi elérkezett alapszabályaink által meghatározott 

ideje annak, hogy az elmúlt egyleti ev lefolyásáról, — 
tevékenységünkről, — s az elért eredményekről az egye
sület plénuma előtt beszámoljunk.

Az elmúlt- év a mi kicsiny egyesületünk alkotmá
nyos életében egy nagy zökkenő volt.

Önök, mélyen tisztelt hölgyeim, egyenként alá van
nak vetve egy óriási hatalomnak, — amely Önök leien 
állva, szigorral, zsarnoki önkénynyel erőlteti Önökre, 
elleni mondást nem tűrő. de mindig változó akaratát.

Kétkedve, s csodálkozással kérdik bizonyára mind
annyian, vájjon ki lehet ez óriási hatalom, — akinek 
o díszes közgyűlés minden bájos tagja engedelmeskedni 
tartozik ?

I)o azonnal meghajtják fejeikét mindannyian, ha 
megmondom, hogy ez a kérlelhet len, folyton változó 
szeszélyU nagyhatalom, aki oly mm-ész és udvariatlan, 
hogy iiem átalkodik a gyöngéd nommol, — Önökkel 
éreztetni orojél, — nőm más, mint „ Divat ti felsége".

Ne tiltakozzék senki, mélyen tisztelt hölgyeim!
Ismerjék el, hogy bármily magas jogok illetik 

Ö löket a társadalomban, — bármennyire is befészkelte 
magát fejecskéikbe s nemes szivükbe a nő emanezipáczióju 
utáni vágy, — s bár mekkora akaraterőt is éreznek 
magukban, ennek a közel évtizedekben való teljes ki
építésén!. — lesz valaki, aki Önökkel mindig szembe 
száll, — aki előtt Önök mindig gyengének. — nagyon 
gyengének érzik majd magukat, — s aki fénylő trónján 
hatalmának jogarát, megförhoflcn gőggel mindig maga
san fogja tartani, inig nő lesz o földiekén, — s ez „Divat 
ti felsége“.

A kérlelhellenlogikamondjaazuíán. tisztelt hölgyeim, 
azt. hogy ha o hatalommal szemben Önök egyenként 
ily fegyvertelenek, — meghódolnak annak összeségük- 
hen is, - s igy moghódol az az egyesülőt is, amelyet 
Önök alkotlak — a „Turóczvármegyci jótékony nöegye- 
sülot ".

Csak a „Divat" láthatatlan fondorkodásának — és 
csolszttvö végzetének tulajdoníthatom tehát, hogy a hazánk 
politikai egén divatos csillagzat, az „Exlex" a múlt év
ben a ini egyleti életünkbe is hoköszönlötl.

Ereztük mindannyian ennek felette káros Itatását.
Nem volt kormányunk.
Elbocsátotta a kormányköröket, az a gyengéd, — 

de akarat erős kéz. — amely o jótékony egyesü
let hajójának illáit irányítani e vármegyében egyedül 
hivatott.

S n hajó megállóit.
Alit és nem mozdult.
Hiába volt az islápolásra szorult szegények könyör

gése, hasztalan az árvák könnyei, — a nőügyiét, tekin
télyes vagyonának kamatait nem lehetett a kinyújtott 
sóvárgó kezek között szétosztani.

De nem csak szeretett elnökünk vált meg tisztétől.
A sors sajátságos szeszélye következtében egyide

jűleg adta he lemondását érdemes alelnökUnk s később 
buzgó pénztárosunk is. Az egyesület agilis titkára Ilymon 
rózsaláuezaival ékesítve messze vidékre távozott, — n 
jegyző pedig, ki hosszú időn át oly odaadással vezette 
etryleíi munkakörét, — a hivatalnoki hierarchia maga
sabb lókéra lépve, hagyta el kicsiny városunkat.

Ismerik Önök mindannyian azt a számtalan kísér
letet, amely az egyesületet e. zavarból kivezetni törekedett.

De mind e kísérlet eredménytelen volt.
Senki sem érzőit hivatást magában elfoglalni azt 

a széket, amelyből eddigi elnökünk az egyesület Ügyei! 
oly határozott öntudattal — s oly művészi tökéllyel 
vezette.

Szóval, tisztelt hölgyeim, a széles mederben indult 
komhináczióknak s pourparleknak végeredménye az volt, 
hegy sem az „átmeneti", sem a „koalicziós kormányt" 
megalakítani képesek nem voltunk.

Vállvetvo törekedett hát nőogylotUnk minden tagja, 
s vármegyénk minden közjóért lelkesedő szeretett 

főispánja is, hogy régi kormányolnökllnkot, — ki azon
ban egyletünk minden pártjának lelkes bizalmát bírja 
a kahinetalakitásuak megnyerje.

S a törekvés győzött.
Jiisíh Foronczné gr. Batthyány Mária úrnő lí)(M. 

július 10 re rendkívüli közgyűlést hívott ügybe, — s az 
itt is megnyilatkozott közbizalomnak engedve, — meg
hozta azt a uoiuos áldozatot, hogy ha ez neki egyénileg 
bármily terhes is, az elnökséget isinél, olfogadta.

fezzel a válság egy csapásra gyors és radikális 
megoldást nyert.

E közgyűlés a törvényes mederbe torolto ismét az 
egyesület ügyeit.

M egalak íto tta  az egész tisztikart.
Reviczky Istvánné úrasszonyt választó mogaloliiökül, 

kit minden leltében omberbaráli szeretet s odaadás 
vezet s Fisrher Anniimét pénztárossá, — aki a legiüké- 
letosobl) pedantériával látja el lisztét.

Titkár lett Dávid János, — kinek fehér hajával 
iljil lelkesedése és agilitása a leghatározottabb konlrasl- 
han van. Jegyző pedig Rctithy Vladimír, kiben a pénz
tárunk részére annyira .szükséges ünnepélyek oly hiva
tott rendezőjét nyerte az egyesület — s jegyző lőtt az 
én csekélységem is, — ki a belém helyezett bizalmat 
más hiányában szorgalmammal logoin viszonozni.

A tisztikarban fóliát csupa uj ember.
Csak egy van régi.
Egy, aki már 30 évo buzgalommal, nemes kitar

tással szolgálja oz egyletet. Rak.ssányi (iusztávné úrnő, 
— az egylet ellenőre. Az ogyosillof. iratai között bön
gészve, — ott találjuk az ö nevét azoknak sorában, akik 
az olsö megalakuláskor fáradsággal s vissza nem riadva 
a kedvezőtlen fogadtatásoktól, Jiázról-házra járlak, hogy 

I tagokat gyűjthossenok.
30 év hosszú idő egy ember életében!
Saki ily időt megszakítás nélkül, a mások fájdalmának 

enyhítésére, a gyámoltalanok sebeinek gyógyítására for
dított, — akinek zajtalan, de folytonos és kitartó iiiiin 
kásságávnl oly óriási része van abban, hogy egyletünk 
ma oly tekintélyes vagyonnal lendolkozik, — azt a 
nemes nőt ma, mikor működésének 30-ik éve fejeződik 
be, — azt hiszem, az egyletnek kötelessége, hogy egy
hangú határozattal jegyzőkönyvi kivonat átküldésé utján 
keresse fel — s fejezze ki igaz köszönetét — és bizto
sítsa ragaszkodásáról és őszinte részvétéről — amire 
bánatos anyai szivének most oly nagy szüksége van.

Ha ezt elhatározni inéllóztninak, a jegyzőkönyv 
kivonatát Ö nagyságának meg fogom küldeni. (A köz
gyűlés ezt egyhangú határozattal el is rendelte.)

E tisztújító  közgyűlésen kívül az egyesülőt 2 választ
mányi Illést ta rto tt, molyokon a  folyó Ügyök n yerlek  
elintézést.

Az év utolsó választmányi llléso okióbor 30-án 
tartatott.

Az árvák közölt (J8 koronát, az állandóan segélye
zett között 18ti koronát, az uj folyamodók között pedig 
136 koronát, — összesen 420 koronát osztott ki ekkor 
az egyesület.

A Boniczky Mária-aiaphól 50—50 korona jutalmat 
nyerlek ezenkívül Jienisek Rezső ábruhámfalvi tanító és 
Thnry Anna szentmarjai tanítónő.

Az elmúlt csonka egyleti év történetéből ezeken 
kívül kiemelendő még — a Znióváralján rendezett 
karácsonyfa-ünnepély fényes s minden várakozást meg
haladó eredménye.

A nagy mennyiségben kiosztott természetbeni adó 
Hiányokon kívül a befolyt pénzből segélyezés s részben 
a karácsonyfa költségeim 3U‘J korona T.‘> fillér forditta- 
lott s ennek daczára 42U koronát az egyesülőt alaptő
kéjéhez csatolhattunk s igy most már összes vagyonunk 
a legutóbbi pénzlárvizsgálal szerint 2268!)kor. 20 fillért tesz.

Halas köszönetét kel! mondanunk ezúttal is mind
azoknak, kik a karácsonyfa-ünnepély költségeihez a 
gyűjtés fáradalmaival s adományaikkal hozzájárultak, de 
különös köszönet illeti dr. Radnai Farkas boszlorczo- 
bányai r. katli. püspök és br. 1‘rónai Dezső urakat, kik 
a hozzájuk intézett kérő lovolokro 100, illetve 50 korona 
adományt küldőitek.

A rendezés körül pedig, amely igazán művészi volt, 
első sorban Somogyi Gczáné, másodsorban pedig Schünaicli 
Viktorué úrasszonyoknak kell őszinte köszönet linket ki
fejezni.

Bejelentem még, tisztelt közgyűlés, hogy az egye
sület tagjai sorába újabban beléptek: gróf Wilesek 
Frigyosné, dr. Trombauer Arpádné, Toporczor Sándorné, 
Joóli Győzőim, dr. Haas Zsigmoiidné, Mojzos Miklósáé, 
•Sirelinger Mérné, Colul Honrikné és Simko Mária ur> 
hölgyek.

•Szomorú kötelességem végül azt hozni a közgyű
lés tudomására, hogy egyletünk egyik régebbi tagja, 
Berger Jakabnc a múlt év fjlyaiuán meghall.

Ezek voltak azok a momentumok, melyeket, mini 
az egylet krónikusának, a múlt év történőiéből túljegyez
nem kellett.

Az évnek csak ll-ik  fölében működtünk s igy 
természetszerűleg nem érhettük el azt az eredményt, 
amely kívánatos l< ti volna.

Do igy is ny ugodt öntudattal jöttünk a közgyűlés 
elé, — mert tud mukkal meglettük mindazt, ami az adott 
körülményük között lőhető voli.

Egy nagy tanulsággal is gazdagabbak lettünk ez 
ev folyamán.

S ez az, hogy egyesületünk és elnökünk Öméltósá
gának neve össze vau forrva. Pótolüatlau tehetsegei —

s mindnyájunk szorotete, nagyrabecsülése és türbotlen 
bizalma csatolja öt hozzánk — s néki továbbra is 
elnökünknek kell maradni ha csak egyletünket rom
lásba dönteni nem akarja

Ezek után kérve, begy — a tisztikar részére a 
felmentést a múlt évre nézve megadni móltózlássanak, 
évi jelentésemet a nöegylet minden egyes tagjához in
tézett. s a további kitartó munkára vonatkozó ezzel a 
kérő szóval zárom l e :

„A szerelőt nevében előre !"

A közgyűlés ezután még megállapítván oz alkalom
mal a kiosztandó segélyek mérvét — összesen 470 ko
ronában, — az olnök lelkos éltetésével ért véget.

h í r e i n k .

Eltüntetés. Ö Felsége a király Allender Henrik 
föbányutnnácsosnnk, a zólyombrézói vasgyár főnökének 
a Forcncz József rend lovagkoresztjét adományozta. Ez 
a kitüntetés az egész Felvidéken örömmel fogadott hir, 
mert Allender Henrik íőbányatanácsos azou kövesek közé 
tartozik, akik itt a Felvidéken hivatásuknak magaslatán 
állanak. Azok közé, akik hivataluk pontos és lelkiisme
retes teljesítése melleit kötelességüknek ismerik kultu
rális és társadalmi téren is kivonni a maguk részét a 
közügyek terheiből. Hazafias örömmel adunk tehát hirt 
erről a kitüntetésről, valamint szívesen regisztráljuk, 
hogy Golián l’ál, ugyanazon gyár érdemes főmérnöke, a 
koronás arany érd óink eresztől nyerte.

— Halálozás. Szókelylüldvári Szilágyi Viktorné 
dr.-nó, született rutlkai Rdth Ilonka, ruttkai Rdth Péter 
udvari tanácsosnakr a kassa-oderborgi vasút vezérigaz
gatójának leánya, székelyföldvári Szilágyi Viktor dr. 
miniszteri segéd fogai mazó felesége I. évi február hó 28-án 
délben tizenkét órakor rövid szonvodés után tüdögyula- 
dás kövei kéziében huszonhárom éves korában, házassá
gának ötödik évében meghalt. Az elhunyt fiatal asszonyt 
férjén és Virgil nevű kis árváján kívül nagy, előkelő 
rokonság gyászolja. A gyászliir Turóczvármogyében is 
szőlős körökben a legmélyebb részvétet keltette, mert 
magát az elhunytat sokan személyesen ismerték, de 
részvéttel viseltetnek itt a mélyen sújtott szülők iránt 
is, akiket itt általános közbecsülés és tisztelet övez. 
Ruttka község, amelynek ruttkai Rátli Péter díszpolgára, 
küldöliségileg képviseltette magát a lomütésen Reviczky 
Kálmán és Judik András bíró által. A temetésen, moly 
t. hó márczius 2-án tartatott meg, a íuttkai vasúti tiszt
viselők közül, valamint az egész vonalról sokan vettek 
részt. Ezeken kívül Turúczvármegyéből számosán fejez
tek ki részvétüket táviratilag meg levelekben is. Legyen 
könnyű a föld a korán elhunytnak, kit mindannyiunk 
őszinte, igaz részvéte kiséri sírjába.

— ÜJ bíró, uj ügyész, turóczszentiuártoni kir. 
járásbíróságnál Kolossy Miklós albirú távozásával mog- 
Urosodott iiolyro dr. Bakos Géza pécsi kir. Ítélőtáblái 
lanácsjogyző neveztetett ki albirúvá. A beszlorczebányai 
kir. ügyészséghez pedig Zachar István törvényszéki 
jegyző kir. alllgyésszé neveztetett ki.

- Kinevezés, áthelyezés. A vallás és közokta
tásügyi in. kir. miniszter Kovács Ilona ruttkai óvónőt a 
a szakáll óvodához, iáchodor Anna tólprónai állami óvó
nőt pedig a ruttkai óvodához helyezte át. Mozey Anna 
okleveles óvónőt végre a lútpróuai állami óvodához rendes 
óvónőül kinevezte.

Nyugdíjazás. A kassa-oderborgi vasút igazga
tósága legutoőo tartott ülésén több magasabb rangú tiszt
viselőnek nyugdíjazását mondotta ki. Legnagyobb sajuá- 
latunkra ezek között találjuk Schrodlein József ruttkai 
szérián főnökül is, aki f. évi május hó i-jevel lép át a 
nyugdijálloiuányba. tíohrödlein József, aki szolgálatának 
lognagyobn részét Ruitkán töltötte el, miudeukor mint 
kiválóan pontos es lelkiismeretes hivatalnok mindenkor 
diesekodlioioll elöljáróinak boosülésévol. Mint embor 
pedig oly közszeretetnek örvend, amely neui mindenki
nek jut osztályrészül. Érthető toliál az az általános saj
nálkozás, mely nyugdíjazásának híre után barátait es 
ismerőseit oltültüuo. Ezt csak az enyhíti, hogy a nyug
díjazott maga sem kívánt már szolgálni.

— A választási mozgalmak Körmöozbányán mind 
nagyobb Hullámukul vetnek. Ma meg az sem teljesen 
bizonyos, bar vaiószimi, hogy Lukács pénzügyminiszter 
a győri mandátuméi, megtartva, a kürmöczbányairói 
lemond-e. Mindazonáltal a választási előkészületek erő
sen Ic.ynak. A varos hazalias érzelmű közünségu egy 
szív es leiekkel Rszotka F> roncz tanár körül csoportosul, 
aki a Inggellenscgi elveknek régi, kipróbált hivő és 
akit Rőrmüczbauyu liazatias életéhez erős szaluk fűznek. 
A függetlenségi part nagy érdeméül tudja be, iiogy a 
néppárt részéről báró Raas ivur vozetesévol nála meg
jelent küldöttség altul neki fölajánlott néppárti jelöltsé
get visszautasította. E miatt azuuban a néppárti yozotők
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most ellőne fordultak és megválasztása ólé nehézségeket 
gördítenek. Pártot szoroz magának a disszidous Széniért 
Miklós is, akinek érdekében erős korteskodés folyik. 
Minthogy azonban a koaliczió elnöke, Kossuth Foroncz a 
párt támogatását Pszolka Foroncz részére táviratilag inog- 
Ígérte, igy a szövetkezett ellenzék jelöltjéül Pszotka 
Foroncz tokintondó. A különben csendes városkát az 
utóbbi napok mozgalmai oly izgalomban tartják, hogy 
az egész társadalmi élőt összegabalyodott, ami a város 
polgármesterét, Palkovics Emilt állítólag arra bírta, hogy 
Budapesfro utazzék és Lukács Lászlót ana bírja, hogy 
a körmöezbánvai mandátumát tartsa meg, amire némi 
kilátások vannak is. Más értesülés szel int Szemere Miklós 
pártja erősen bízik a győzelemben. A lövószegylet ma 
tart. közgyűlést, amelyen Szomerét az egyesülőt védnö
kéül szándékoznak megválasztani. Ezt ott igen fontosnak 
tartják, mert a lövészegyesülettel nemzetközi czéllöYŐ 
versenyeket óhajtanak rendoztotni, amely a város idegen 
forgalmának emeléséhez kétségtelenül hozzájárulna. A 
körmöczbányaiak most feszült izgatottsággal várják f. hó 
8-át. amikor véglegesen eldől, hogy Lukács L. melyik 
mai, túrnál tartja meg.

’TJ szerkesztő. A Losoncé és Vidéke czimtl 
politikai és társadalmi hetilap szerkesztőségét Hcrczegh 
Jenő, a poota vasutas vette át. Er.»s a reményünk, hog_\ 
Herczegh Jenő, aki mint költő országosan ismert nevet 
vívott ki magának, a vezetésére bízott lapot is fel fogja 
virágoztatok Ennek a lapnak különben is szép, hazafias 
misszió jut osztályrészül, mert köztudomású, hogy a pán
szláv mozgalmak, amelyek a Felvidéket állandó izgalom
ban tartják, messze nyúló szálaival már Losonezot is 
érinti és nemrégiben ott is mutat kozlak olyan jelenségek, 
amelyek a magyar hazafias sajtót éberségre ösztönzik. 
Hogy ezt a feladatot a Losoncz és Vidéke Hrrczogh Jenő 
szerkesztésében sikerrel fogja teljesíteni, arról bizonyo
sak vagyunk.

— Meglopott vasntl tisztviselő. Fáik Kristóf 
rultkai vasúti hivatalnok a mull héten Ruttkáról Zsolnán 
át az esti vonattal indult Budapestre. Zsolnára érkezve, 
kényelmesen olholyozkodott és értéktárgyait, ezek közúti 
óráját és lánczát felső kabátjának zsobébo lelte. Ezzel, 
mint a ki minden óvintézkedést gondosan meg!olt, le
feküdt és jól aludt. Budapesthez közeledve azonban 
rémülettel vette észre, hogy aranyórája és láneza hiány
zik. A vonaton nagy sürgés-forgás támadt, de az elve
szett tárgyak nem kerültek elő. Fáik a rendőrségen föl
jelentést tett, a nyomozás megindult, de az órának se 
hiro, se hamva.

— Kinevezés. Dr. lladiiai Farkas beszterczcbányai 
róm. kath. püspök a turóczvármegyei róin. kalli. feleke
zeti iskolai alkalmazottak nyugdíjazása alkalmából működő 
bizottságba a maga részéről Cserey Emil turóczszentmár- 
toni esperest és Vojtussák Károly esperességi tanfelügyelőt, 
valósai plébánost nevezte ki.

Állandó választmányi ülés. Turóczvármegyo 
állandó választmánya holnap, hétfőn délelőtt 10 órakor 
a vármegyeház tanácstermében gyűlést tart, amelyen a 
márczius hó folyamán, valószínűleg 1. é. márczius bó 
14-én megtartandó tavaszi közgyűlésnek tárgyai fognak 
előkészíttetni.

— Jelmezestély. A f. é. márczius hó 6-án, tehát 
holnap, hétfőn tartandó jelmezestély bizonyára oly kedé
lyes lesz, mely még a zniúváraljai mulatságok közül is 
ki fog válni. A rendezőség ismert leleményességével 
gondoskodik arról, hogy ott mindenki jól mulasson és igazán 
szórakozzék. Ismételten is hangoztatjuk, hogy meghívók 
nem adattak ki. .Szívesen látott vendég olt mindenki, aki 
magát a znióváraljai magyar inlelligonczia körében jól 
érzi. Különben a rendezőség ez utón kéri lel a jelmez
ben megjelenni szándékozókat, hogy belépő jegyeiket 
meg a mulatság előtti délután váltsák meg, mivel a 
belépő jegyek mellé igazolványokat is ad ki a rendező
ség, melyek nélkül jelmezesek a terembe be nem bo
csáttatnak. Egyúttal azon kérelmének is kilejezést ad a 
rendező bizottság, hogy a jelmezesek esti 9 órára meg
jelenni szíveskedjenek.

— Újság Körmöczbányán. Mint levelezőnk írja, 
Körmöczbányai Újság czimon f. hó 12-én Körmöczbányán 
egy a város érdekeit szolgáló havi politikai folyóirat 
indul meg, amelyet Virág Béla fővárosi hírlapíró fog 
szerkeszteni.

— Oalicotbál. Mint megjósoltuk, a február hó 2ő-én 
megtartott Laliéul bal lény esen sikerült. Érdekes volt a 
80 szcbbnél-szebb leánynak egyenruhában való felvonu
lása. A válogatott társaság reggeli 7 óráig együtt maradi. 
Mind a bárom négyest 66 pár tánczulia. A bal sikerét 
igazolja az is, hogy befolyt összesen 278 korona 80 fillér. 
Jegyeiket megváltották: Bücliler Annin, Náthán Henrik, 
Graber Jenő ö — ö koronával, Kellermann Gyula 4 korona, 
Lőwingcr Ármin 8 korona, Zálhureczky Tamás, Toporczer
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Sándor, Barlsch Gyula, tiáfíor Dezső, Stoinor Samu és 
Spilzer Albert 2—2 koronával. Folülfizettek: ltüszlor 
József 7 kor. 80 fill., (John Henrik 5 kor., Stamborger 
Mór, Sclilosingor József 8 —8 koronával, Schwarz Vilmos/ 
Bori Albert, Havas Samu, Kufller Zsigmond, Langfoldor 
Mihály, Löwy Zsigmond, Gross Samu, Steinor Lajos 
Dr. Wollosz Gyula 2 —2 koronával, Hollor Ágoston, 
Stoin Lajos, Ormai Vilmos, llolliindor Samu, Sebőnk 
Fcrdinánd, Földműim Márk, Apfolmann J., Haas Ignácz 
1 — 1 koronával, akiknek a rendozöség hálás köszönetét 
nyilvánítja.

— UJ tlzkoronások. A napokban már nálunk is 
mutatkozott néhány példány az uj tizkoronásokból. Ezok 
jóval csinosabbak az eddigieknél, kivitelük is ízlésesebb 
és hamisításuk bizonyára több gondot fog okozni, mer: 
szivárványszerü szinezéso művészi kézro vall. Nagyon 
hasonlít az amerikai papírpénzhez. Azt kiváltjuk, hogy 
olvasóink minél többet szerezzenek és tarthassanak inog 
maguknak belőle.

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. — Főmankatárs BÁNFI JÁNOS.

í i a t s l  f s m s l f c t l i
magánVeVó'H s z e r z é s é r e ,  jó  r e feren ez iá k H a  

eg y  e lső r e n d ű  c z ég n é l a z o n n a l íeH éte tiK - —  
J ta sz n a V e h e t5 sé g  e se té n  e g y  f ió k ü z le t  a d a tn a  
d l n ek i, m e ly e i ö n á lló a n  V ezetn e . K is t f a n d o  
s z ü k s é g e s .  A já n la to k  „ Ó e ip á t y a “  czim a la k  
e \S V  Z so ln á r a  p o s te r e s ta n te  K ü ld en d ők , / i n

Jónak, a JoU 
- az ellensége.

Tényleg a legjobb az eötlig használatban levő 
n appan , szóda, por, s'L- anyagoknál vászon és painui 
rnhanemüek mosására, r. Sciitcl'i^álial újonnan feltalál

mosókivonaf,

..Ásszonydicséret"
Előnyök:

2. Fáradságot a negyedére.
3. A szóda használatát teljesen fölöslegessé teszi.
4. Minthogy tisztábbá, tehát fehérebbé is varázsolja 

a ruhát.
6. l/gy a kezeknek, mint a ruhának tclljcscn ártal

matlan, am iért az alant jegyzett ezég kezességet 
vállal.

6. Rendkívül kiadósága folytán olcsóbb, minden más 
mosászernél.

N é lkü lözhe te tlenné  v á lik  m inden h á z ia s s z o n y  is 
m osónőné l e o j e g y s z e r i k ís é r le t  után.

—  M indenütt kapható. -------

■szappan
„ s za rv a s "  vaj^y „k u lc s "

s lg f l

joRffyol
Ic - jJo b h .lG 'jk la d ó s rilih  s en né lfogva  le g o lc s ó b b  szappan. 

M in d e n  k á ro s  a lk a t ré s z e k tő l m entes.
...............  Mindenütt kapható! .......... .....

f tm á ',, ir ta in á l különösen a r r a  ügyeljünk. hogy mind, n  darab  
gun a  „ S c h ic h f  névvel i s  a  fen ti védjegyek egyikével 

legyen ellátva.

I I
Srhicht György, Aussig

A i- L k k ijy o l'h  n y á r a m a it?  n e t/é h e n , az  e u ró p a i 
s z á ra z fö ld im

H ashajtó, görcsm egszüntető

B tija h ó d c so p p & h ,
étvágyai kellő és az emésztést elősegítő liázis/.er.

Kgy palaczk líra I korona.
Bóstáu kevesebb mini 2 palac/.k (2 kor. f»0 fill. után vét y 

nem lesz szétküld ve

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

Köhögés, rekedtség és h u ru t clJ<*«
nincs jobb 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 U  V
V ásárlásnál azonban v igyázzun k  

és  határozottan RÉTH Y-félét kérjünk, mivel | 
sok haszontalan  u tánzata  van.

M T  1 doboz 60 f i l lér.
C s a k  R É T H Y - f é lé t  fo g ad ju n k  e l ! í

ü « r U J i  - w o

r(ooR $ Jibasoü
amerikai szabadalm. tyukszem-gyílrüi.
A legjobb  és legb iztosab b , kitűnő hatású és azonnali 
fájdalom csillap itó. — Magyarország-Ausztria összcsf 
gyógytáraiban kapható. 1 drb borítékban 20 f., 6 tlrl'j 

dobozban 1 korona. Postaköltség 20 f. ' 
Magyarország főraktára: Török József gyógyszertárt 
Budapest, VI., Király-utcza 12. sz. — Magyar-Osztna m 
monarchia főrakt.: Zutn Sam ariler gyógyszertár Ciráz

Hirdetmény.
A vb. Plonka-Szirány-Város ezég bőrgyára s - 

hozzá tartozó ingatlanok, továbbá idb. Szirány Pál é. 
Város János nevére telekkönyvezett ingatlanok foly< 
évi m árczius hó 6-án és a következő napjain, valamin 
f. évi m árczius hó 13-án és a következő napok" 
fognak a helybeli kir. járásbíróság telekkönyvi hivatal
ban nyilvános árverésen a telekkönyvi hatóság hirde 
ményi tábláján kifüggesztett árverési feltételek szerii 
eladatni.

Turóczszentmárton, 1905. márczius 2-án.

D r. B a lás  H úg1
tömeggondnok.

Magyar Nyomda Turóczszentmárton.
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