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A lap szellem i részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a /h irde tési é s  előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turóczszentmárlonba küldendők.

Magyar kultusz.
A magyarság ereje a nép kultúráján nyug

szik. Ehhez a tételhez nem kell kommentárt 
fűznünk. Olyan igazság ez, melynek megdön
tésére nem vállalkozik egy józan ember se; 
az evoluczió törvénye szerint haladunk az 
egyetemes fejlődés lépcsőjén. Nálunk, hol e 
fejlődéssel a magyarság létérdeke, fenmaradá- 
sának záloga van egybekötve, kétszeresen fon
tos, hogy a nép értelmi színvonalát emeljük, 
becsületes, nemes, tiszta vonásait fejlesszük, 
mig másrészt kíméletlen nyíltsággal nyessük, 
jó kertész gyanánt, természetének félszegsé- 
geit, fattyúhajtásait, kinövéseit.

A magyarság szellemi erejéhez szó sem 
fér. Történelmi fejlődése, politikai helyzete, 
irodalmi alkotásai a népies vagy müköltészet 
terén csalhatatlan bizonyítékát adják nemze
tünk szellemi fejlettségének.

A népek ezernyi érdekei, czéljai mind a 
magyaréival ellentétesek, meg nem állhat a 
magyar, ha az anyagi erő mellé társul nem 
szegődik a kultúra. S ha földrajzi helyzetünk 
ki nem tesz bennünket a török másfélszáza
dos támadásának, rabságának, ma már nincs 
mit szégyenkeznünk, hanem büszkén állhatunk 
a nyugat fényes, müveit, magas népeihez.

S ha ma tiszta öntudattal nézünk vissza 
a múlt mesgyéjére, számot adunk haladásunk
ról, műveltségűnkről, úgy szilárd bizalommal 
n é z h e tü n k  a nemzeti jövő elé, mert hiszen a 
költő szavai szerint — van ebben élni hit, 
jog és erő.

Egyszóval, hazánk kulturális előrehaladott
sága általában megnyugtató. Az analfabéták 
száma ha nem is olyan kedvező, mint Dániá
ban, vagy Svédországban, de határozottan ked
vező csökkenést mutat; a közoktatásügyi kor
mány, mig egyrészt minden erejével a nevelés 
intenzivitására törekszik, másrészt anyagilag is 
tőle telhetőleg igyekszik kultúránk harczosai- 
nak sorsát kedvezőbbé tenni.

De nem szabad csupán fölülről várnunk 
az akcziót. Magunknak is rajta kell lennünk 
minden igyekezetünkkel e fenséges czél meg
valósításán s a népnevelés nagy munkájából 
nekünk is ki kell vennünk részünket.

Hassunk oda, hogy a már meglevő nép
könyvtárak szaporittassanak, de feltétlenül 
helyes irányban, szivet, erkölcsöt egyaránt 
nemesítve. S azokat az olvasmányokat, melyek 
a lelket megmételyezik, a romantikus rabló
betyár regényeket, a tartalmatlan, üres, fecsegő, 
henye leírásokat üldözzük, vessük tűzre 1 Hadd 
jöjjön helyükbe a tiszta, komoly olvasmány, 
mely mig mulatságot szerez az egyszerű olva
sójának, másrészt okos tauáccsal szolgál. Hisz 
ez a mi magyar népünk dalos, mint a pacsirta, 
elmés, ötletes, tréfás, nyelve fordulatokban 
gazdag, képzelete termékeny, költészete gyak
ran a műköltészet alkotásait is felülmúlja; 
szóval egész erejével egyénisége a produktív 
szellemi térre utasítja.

Ez mutussa a világitó fáklyát haladásunk 
utján; ez a tudat adjon erőt a művelődés pro
pagandájának, ez lelkesítsen bennünket a czél- 
tudatos munkásságra, mert hiszen, ha a népet 
magunkhoz emeljük és a művelődés felé irá
nyuló természetes hajlamát előmozdítani segít
jük, úgy megtesszük azt, mi e téren a haza 
minden igaz liától elvárható! Már pedig lehet-e 
szebb, felemclöbb tudat bármelyikünkre is, 
mint az, hogy a haza iránt való kötelességün
ket becsülettel teljesítettük 7*

A szláv eszme fejlődése, annak jelen
legi állapota és jövő törekvései.

— I r ta :  g ró f E sterházy János. —

111.
A keleti kérdés nem liarcz Európa és Ázsia között, 

mórt Koleton minden időkön át folyt és folyik a liarcz 
a kltlömbüzö műveltségi típusok közt.

Előbb a görög és a római czivilizáczió közt, idővel 
a germánok és szlávok közt.

Ebből a szempontból a törőknek eltávolítása a priori 
foltételeztetvén és olhagyván Danilowski erre vonatkozó 
hosszú fejtegetéseit, elóg lesz csak következtetéseit 
ismertetni*

1. A balkáni országok felosztása az osztrák-magyar 
monarchia és az orosz birodalom közt nem helyes, mert 
egyetlen darab szláv föld átengedése az osztrák-magyar 
monarchiának, árulás lenne a szlávizmus ellen és Orosz
ország érdokoiro határozottan káros.

2. A föderatív alakulás a szlávoknak az osztrák
magyar monarchiában megadná a túlsúlyt, tehát nem 
kívánatos, mert a szláv Ügyek egységes vozetését Orosz
ország részéről zavarná. Egyébiránt egy ily födoráczió 
szerencsére lobetetlen, miután a németek és magyarok 
soha som fogják megengedni; külömbon, miután az 
osztrák-magyar monarchia épp úgy, mint Törökország, 
túlélte magát, se ez, so más, nem fogja életképességét 
megtartani.

3. Egy görög-bizánczi birodalom létesitéso Orosz" 
ország és a szlávizmus érdekeiro káros Yolna. A görögök 
ugyanis a BaUcán-félszigoten hasonló szerepet akarnának 
játszani, mint a németek az orsztrák-magyar monarchiá
ban é̂s ha nem sikerlllno nekik a szlávokat leigázni, 
az osztrák-magyar monarchia példájára csinálnának 
román-görög dualizmust.

4. Oroszország nem akarja meghódítani Török
országot, hanem szUkségos egy szláv födoráczió alapítása, 
amely boa azon nőm szláv népek, mint a magyarok, 
románok és görögök, kik szerencséjükre vagy az ellen, 
felbontkatlauul a szlávok közé vannak YOgyitve, kény
telenek lesznek résztvenni.

Ezen idegon ethnikus anyag valószinllleg fel fog 
olvadni a szláv tömegben tés nem lesz képos a nagy 
szláv föderációban azon káros, bomlasztó befolyási 
gyakorolni, melyei a kisebb szláv társadalmakra 
gyakorol.

A jüvendöboli szláv löderáczió noui szláv tagjai 
közlll költőt, a görögöket és a románokat nem szükséges 
egészen idegeneknek tekinteni, mert a vérrokonság 
hiánya náluk a szellemi rokonság állal vau pótolva, 
amennyiben bár nem szlávok, de legalább orthodokszok. 
A magyarok, akik szláv országokba telepedlek és olt 
sok századou át jogosuiailan uralkodó állast togl.iltak ol, 
kénytelenek lesznek a nagy szláv faj sorsát • sztani, 
vagy alárendelt állással megelégedni. Egyébiránt a 
magyarok épp úgy, mint a görögök es románok, elégge 
vaunak már szláv vérről keverve.

ö. A jövendőbeli szláv löderáczió Oroszország hege
móniája alatt, Koustautinápollyal, mint fővárossal kozep- 
nagjsagu államokból állana. Hely leien volna a kis eibno- 
gralikus kUlümbscgekcl figyelembe venni. Minden K ü lö n  

ambicziót a szláv ambiczioiioz kellene alkalmazni.
Ezek szerint a szláv löderáczió valószínűleg a 

következő csoportokat lógja tanai mázni:
a) Az orosz császárság üalioziaval és Magyar - 

ország í'Uihen reszelve!,
b) a cseh korona országai Magyarország észak

nyugati tót részéivel,
c) a szerb — horvát — szlovén királyság,
d) a bolgár királyság mogiittgyilva Kuni lia és 

Makodónia reszelve!,
t)  a román király ság,
f )  a görög kiruysag,
g) a magyar knályság,

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. — 
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti árakban  — minden 

bel- és külföldi h irdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

h) Konstantinápoly (orosz) tartomány Rumolia és 
Kisázsia limitről részeivel.

E löderáczió az egyedüli szilárd alap, amelyen az 
önálló szláv kultúra kifejlődhetne. Ezen lödéiáczióhan 
nem volna elnyomás, minden nemzetiségnek meg volna 
lehetősége önállóan fejlődni.

A fennálló aggályok ogyodllli alapjai az Európában 
szétszórt rágalmak.

Magától értetődik azonban, hogy a szláv föderáció
nak közös nyelvvel kellene bírnia, moly természetesen 
nőin lehetne más, mint az orosz. Mielőtt azonban a 
szlávizmus Oroszország vezetése alatt megjelenik a tör
ténelmi színpadon, Oroszországnak győzelmes harezot 
kell vívnia Európával.

Zászlóján fogjuk olvasni „Orthodokszia, Szlávizmus 
Paraszt dotáczió*. — Eddig Danilewski.

Mindezekből az tllnik ki, hogy a szlavofil, vagy 
ha akarjuk pánszláv, vagy röviden „szláv propaganda* 
czélja: „Az osztrák-magyar monarchia szétbontása árán 
egyesitoni az északi és déli szlávokat és őket az ortho- 
dokszia, a szláv kultúra és a czárizmus alapján szervezni*.

Áttérhetünk ezután azon eljárásokra, amolyok kívül
ről befelé ezen czél elérésére törokednok, azt olökészitik, 
v;>!amint azon belföldi szövetségesekre, akiket a szellemi 
és irodalmi szláv közösség, valamint politikai hatalmi 
vágyak könnyen felhasználható oszközökké tesznek.

Megyei élet.
Közigazgatási bizottsági ülés.

Turóczvármegye közigazgatási bizottsága folyó évi 
szeptember 12-én tartotta meg havi rendos ülését iíj. Justh 
György főispán, távollétébon Beniczky Kálmán alispán 
olnükleto alatt.

Jelen voltak: Szigethy Vilmos pénzügyigazgató, 
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Borbély Kálmán főmérnök, 
dr. Lax Adolf tiszti főügyész, dr. Haas Jakab megyei 
főorvos, dr. Beniczky Ákos főjegyző, Reviczky Imre köz- 
gazdasági előadó, Skultety Lajos kir. ügyész. A bizottság 
tagjai közül jelen voltak : Klimó Vilmos, Kosza János, 
Justh Ferencz, Dávid János és Roth Emil.

Dr. Beniczky Ákos főjegyző bejelenti, hogy a fő- 
szolgabirák utasittattak, hogy a vasúti tüztávlatban szán
dékolt építkezések esetén csak akkor adják meg az 
építési engedélyt, ha az ellen a szomszédok kifogást 
nem tesznek. Erre a rendelkezésre a központi lüszolga- 
biró azon kérést intézte a bizottsághoz, hogy ezeu eső
tek velő küzöltesseuok, amely kérést a bizottság esetről- 
esetro teljesíteni fog.

Reiszkup Ede ruttkai lakos részére megadatott a 
vasút tüztávlatában az építési engedély. Laukó Pálnak 
azonban nem volt megadható, mórt kérvénye nem volt 
kellőleg fölszerelve.

Dr. Lax Adolf kifogásolja, hogy Laukó beadványa 
tói nyelven van szerkesztve, másrészt pedig a beadványt 
nem a kérvényező sajátkozüleg irta alá. A nyert felvilá
gosítások után azonban nem terjesztőit elő indítványt és 
igy a tárgy lelett napirendre tért a bizottság.

Ugyancsak tárgyalás alá került a felsöturcsekiek 
kérelme, akik leégett házaikat újból felépíteni kívánják. 
Minthogy azonban ezek közül sok ház a vasúti illzlúv- 
laiba esik, kérdés merült föl, hogy ezen újból felépítendő 
luzak építési engedélyénél szükseges-e a vasúti közegek
kel való tárgyalás, vagy sem. Jusili Ferencz, Klimó 
Vilmos, Uerecz Gyula, Skultety Lajos, liosza János, Roth 
Emil felszólalásai után kimeudotla a bizotiság, hogy a 
lohöturcsekiok házaikat a regi bolyon a vasún bizott
sággá! való minden tárgyalás nélkül fölépíthetik es csu
pán a főszolgabíró építési engedélyére vau s/.ükscgUk.

A megyei állatorvos jelentése szerint az állategész
ségügy javulóban van. Panaszolja azonban, hogy egyes 
eseteket az elöljáróságok elhallgatnak, ami a védekezést 
lehetetlenné teszi. Uiasiuatik a tóallniorvos, hogy ezen 
esetekül további megtorló eljárás vegou a járási főszolga
bírónak jelentse töl.



Klimó Vilmos bizottsági tag szigorú intézkedést kér M it  ílkarilílk íl IlPHIZOliSOgPk.
e tárgyban, mert tudomása van róla, bogy beteg állato
kat más kelyro szállítanak, ahol esetleg le is vágják Az áldatlan politikai viszonyok szlllío zavaros álla
mint egészséges állatokat. i pótokat ugyancsak jól kihasználják a nemzetisigok.

A bizottság külön rendeletot ad ki a főszolgabírók- j Nemcsak párttá tömörülnek oláhok, szerbek, tótok 
nak és községi elöljáróságoknak, amely szerint a beteg de immár népgyülésnket tartanak, uton-ulíélén hirdetve 
állatokkal való eljárás szigorú betartására ulasittatnak. Jállítólagos sérelmeiket, elnyomatásukat stb. stb. A vezér- 

Bazovezky Kálmán turáni anyakönyvvezetö állásáról

F e l v i d é k i  I l i r a d ó

lemondván, helyébe Jellinek Bertalan szuesányi körjegyző 
hozatott javaslatba.

Vrabecz kavicsszállitási vállalkozó a szállított kavics 
után árfelemelést kérelmezett, amit azonban a bizottság 
nem teljesített.

Kgyik körjegyző a közigazgatási bizottsághoz intc- 
zett beadványában illetlen kifejezést használt a bizottság 
egyik tagja ellen, amiért a bizottság a főszolgabíró utján 
megdorgáltatta. Minthogy azonban a jegyző a dorgálásra 
adott válaszában illetlen kifejezését megismételte, az ügy 
megtorlás végett a vármegyei alispánnak kiadatik.

Dr. Haas Jakab tiszti főorvos jelentése szerint

szónok mindenütt Hodzsa Milán, tót nemzetiségi képviselő, 
aki képviselői állapotát nemcsak a tó* nemzetiségi moz
galmak szitására, do a maga lapja javára is kizsák
mányolja.

Az országgyűlési képviselők nemzetiségi klubja 
néhány külső tagja jelenlétében ülést tartott a minap 
Budapesten, n klub József-köruti helyiségében s az egy
ségesen szervezőit nemzetiségi népgyülések felől végleges 
megállapodásra jutott. Egyúttal megfogalmazták a 
gyűlésen annak a proklainácziónak a szövegét, amelyet 
a választóközönség előzetes tájékozása ózdijából lapjaik
ban közölni fognak. Kioktatják a népet az összehívás 
módja, lehetősége felöl, még pedig azzal az utasítással,

közegészség az elmúlt hónapban kedvezőtlen volt. A 1 hogy a bejdentést mindenkor anyanyelvükön és ne 
nagy hőség következtében különösen a gyomor- és bél-1 magyarul tegyék inog, mert az 1808. évi nemzetiségi 
hurut nemcsak a gyermekeknél, do a felnőtteknél is nagy törvény 23. szakasza megadja a jogot, hogy a nemzeti- 
mérvben mutatkoztak. A heveny fertőző kórok közül, ségiek saját nyelvükön érintkezzenek a hatóságokkal, 
előfordultak :

1. Vörheny: Blatniczán 1 maradt ápolás alatt.
Szucsányban 6, gyógyult 2, maradt 4. Felsőstubnyán egy 
maradt.

2. Kanyaró: Szucsány 8, gyógyult 5. maradt 3.
Znióváralján 1 gyógyult. Szlovánban 2 gyógyult.

3. Hasi hagymáz: Kisselmeczen 1 férti meghall.
Bisztricskán 4, maradt 4. Helyben 1 maradt. Szklenón 
1 meghalt. Deákfalun 1 maradt. Keviczen 5, gyógyult 2, 
maradt 3. Neczpálon 1 maradt.

A szerb, tót és oláh nyelven megjelenő prokla- 
máczió, amit minden népgyülésnek tárgyalnia kell, a 
következő:

I. Meg vagyunk győződve, hogy a jelen válság 
igazi oka nem a katonai kérdésben rojlik és az osetleg 
megadandó magyar vezényszó által nem orvosolható. 
Puszta véletlen, hogy a válság katonai kérdésből indult 
ki. Közviszony aink mind annyira betegek, hogy ha 
rövid idő alatt gyökeres változások nem lesznek és az 
állapotok nem szanáltatnak, még nagyobb krízist fognak

4. Gyennekayyldz: Felsőstubnyán 1 meghalt. K ál-' okozni,
nokon 1 maradt. J A mai krízis igazán a kiegyezésből, illetve abból

5. Vérhas: Blatniczán 4, maradt 4. A lsó-s Felső- az eljárásból ered, ahogyan a törvényeket végrehajtották,
jeszenben 4, maradt 4. Bisztricskán 2, maradt 2. Hely- ered továbbá abból az irányból, mely túlerőre engedto 
ben 2, maradt 2. az egyik néptörzs hatalmát, még pedig azért, mert nem

6. Hörkhunit: Záfurcsán 2, gyógyult 1, meghalt 1. voltak garantáló törvények, vagy mivel ezek képtelenok- 
Neczpálon 3, gyógyult 1, maradt 2. Szucsány 2, gyógyult 2. nők bizonyultak.
Tarnó 2, maradt 2. Divéken 2, gyógyult 1, meghalt 1.! A magyarok 1867-ben sokat engodtek eredeti 
Bodorfalun 2, gyógyult 1, meghalt 1. j követeléseikből és ezért viszont engedményül azt nyer-

Mindenütt a kellő óvó- és gyógyintézkedések foga-! ték az osztrákoktól, hogy hazánk nem magyar nyelvű 
natosittattak. Elmebetegek elhelyezésére vonatkozó véle- nemzeteit szabadon fojtogathatják. A kiegyezésnek éppen 
mény 2 esetben adatott ki, egy felsöjeszeni és egy ruttkai ezért balul kellett sikerülnie a magyarokra nézve, mert 
lakos részére. A szokásos vizsgálatok óvodákban, korcs-. az ország önmagát gyengítette meg, amikor nemzetiséget 
mákban és vendéglőkben foganatosíttattak kielégítő ered- ellenére, tehát a túlnyomó többség akarata ellen, egye- 
ménynyel. Urvosrendőri hullaszemle három esetben esz- Zül1 ki ellenségével. Nyilvánvaló tehát, hogy az ország 
küzöltetett, még pedig Felsöturcseken a nagy tltz alkal- államjogi viszonyai annál hamarább javulnak, minél 
mával megégett hullán: Mosóczon egy vizbefult gyermeken olőbb szabadítja föl elfojtott erőit, tudniillik nem magyar 
és Alsóturcseken szintén vizbefult gyermeken. Orvosi nemzetiségeit.
törvényes bonezvizsgálat Kelomenfalun végeztetett egy! ^  rossz irány, melyben politikánk harminca év óta 
munkásnő holttestén, aki a cséplőgépnél járt szerencsét- halad, okozta hazánk jelen végzetes állapotát. És e 
lenül és Alsóturcseken, ahol mulasztás és gondatlanság; hosszú idő alatt nem akadt egy kormány som, mely azt 
következtében egy másféléves gyermek vizbefult. j tanácsolta volna ő felségének, hogy hallgassa meg a

Felsőstubnyai orvosnak dr. Fuchs Mór és közbábá- * nemzetiségek képviselőinek véleményét is. Jelenleg már 
nak Kiscsepcsényben Berkó Taraásné szül. Goid Mária! odáig jutottunk, hogy e végzetes sovén irány követése 
választattak meg. | a katasztrófához vezet. Ennek elhárítására követeljük a

Kiállíttatott 22 orvosi bizonyítvány és 18 orvosi nemzetiségi kérdés rendezését az igazság és egyenjogú- 
látlelet, még pedig 17 könnyű és egy súlyos testi sértésről. saS alapján, hogy megmonekedvo ez által a belső baj- 

A Kisselmeczen előfordult 4 tifuszeset azonnal ^1, közös erővel léphessünk ama kérdések megoldására,
leendő megvizsgálására és az óvóintézkedések megtéte
lére a főszolgabíró kiküldetett.

Szigethy Vilmos penzügyigazgató jelentése szerint 
az állami egyenes adók befizetésénél a múlt év hasonló 
időszakához mérten 47.716 koronával, a hadmentességi 
adóknál 1333 koronával kedvezőtlenebb. Az összes adó- 
hátrálék 219.119 korona, ami Turóczvármegyében elég 
tekintélyes összeg.

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint a 
tanítási év megkezdésére és a beiskolázás megkezdésére 
a közigazgatási bizottság már időközben intézkedett és 
felhívta a körjegyzőket és elöljáróságokat, hogy törvé 
nyes kötelességeiket lelkiismeretesen teljesítsék. Bejelen
tette, hogy Stubnyafiirdön az állami elemi iskola uj 
épülete két tanteremmel és egy tanítói lakással, Kost gáti
ban pedig egy tanteremmel és egy lakással elkészültek 
és a használatnak átadattak. Felsöturcseken a leégett 
állami iskolaépületnek helyreállítása folyamatban van 
és október hó közepéig be is fejeztetik. A tanítói szó 
mélyzetben is történt változás. Nevezetesen a priekopai 
ág. h. ev. felekezeti iskolánál a Il-ik tanítói állomás 
szerveztetett és arra liásztöczky Mária oki. tanítónő va 
lasztatott meg. Laszkárou az ág. h. ev. felekezeti isko
lához Solcz Ilona oki. tanítónő alkalmaztatott. Velits 
Gyula, suttói állami elemi iskolai tanító állomását el fi 
ialta. Józsa Mihályné szül. Kossuth Ella helyettes tanké 
a turóczszentn.ártoni állami elemi. Demeter József pei 
a turóczszentmártoni polgári iskolához kiuevezlotlek.

melyek eddig éppen nem, vagy csak visszásán vannak 
elintézve.

II. A koaliczió álláspontját elítéljük, mert soviniz
musával kísértésbe hoz bennünket. Hiszen például a szövet
kezett ellenzék még a katonai kérdést is, az ozrodnyolvet

magyarosítás szempontjából, tehát természetellenes 
alapon akarja megoldani. A koaliczió elfelejti, bogy 

nem lelkesedhetünk érte, nem harczolhatunk az 
oldalán, mert hisz egész harcza ellenünk irányul. Poli
tikai elvek nem lehetnek végczólok, végezel csak az 
lehet, hogy ennek az országnak összes népéi elégedettek 
legyenek.

III. Elitéljük a kormányt, mely azzal akarja ki
engesztelni a koalicziót, hogy áldozatul dobja neki a 
nemzetiségeket. Elitéljük a kormányt, mert rendeletéi a 
nemzetiségek ellen irányulnak, erőszakosan akarja 
magyarosítani a nép és a középiskolákat, uj választási 
törvényt akar hozni, melynek alapján a nemzetiségek
nek aránylag még kevesebb szavazatuk lenne, mint ma.

IV. Noha nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
a koalicziót támogassuk, vagy akár a kormányt kövessük, 
mégis szent kötelességünknek tartjuk kifejteni most 
álláspontunkat, mintegy útmutatást arra nézve, hogy 
egyedül ez az irány képes meg bennünket megmenteni 
az igazi krízistől. Midőn végül kijelentjük, hogy ezért 
az igazságos álláspontunkért rendíthetetlenül fogunk 
Küzdeni, erős n bízunk abban, hogy a magyar nemzet 
kebeléből oly tn honfiakat altit vezetőiül, kiknek politikai

belátása oda vezet, hogy fölismerve hazánk igazi érdo- 
koit, nem fognak küzdeni ellenünk, inkább velünk egy 
sorban hazánk bátorságos és boldog jövőjéért.

A nemzetiségi klubnak ezt a proklamáczióját a 
múlt héten több helyütt megtartott népgy ülésen már le
tárgyalták és elfogadták.

A nemzetiségieknek ez a proklamácziója ismétel- 
tón azt bizonyítja, amit mi állandóan hangoztattunk és 
hangoztatni fogunk a jövőben is, hogy a magyarországi 
nemzetiségeknek eszök ágában sincs a magyar nemzet
tel karöltve hujadni. Nőm is azokat a pontokat koresik 
amelyek a közeledés felé vezetnénok, hanem gondosan 
kikutatják és előkészítik azokat az utakat, amelyek egy
mástól eltávolítanak.

így soha som érijük inog egymást, igy a válasz
falak mindig nagyobbak lösznek, ahelyett, hogy végre 
vulnhára megszűnnének.

Pozsoüymegye a pánszlávok ellen.
E hót elején tartotta Pozsonyvármegyo rendkívüli 

közgyűlését., amelyen a pánszláv kérdés bizonyára a 
Hodzsa Milán dr. orsz. képviselő pozsonyi szereplésére 
válasz gyanánt, a hazafias nagy többség megbotránkozása 
mellett, került nnpiiendre.

A Pozsonytól —Kassáig lábrakapott szálló igének, 
ami azt akarja kifejezni, bogy Pozsonytól ogész Kassáig 
van terük a pánszláv izgatöknak és el is határozták, 
hogy ezen vonalon népgyülésekot tartanak — méltó 
választ adott Pozsonyvármegyo hazafias közönsége,

Minthogy pedig kívánatos, hogy az a határozat, 
melyet Pozsonyvármegyo egyhangúlag elfogadott, minél 
tágasabb körben legyen ismeretes, közöljük azt egész 
terjedelmében, ismertetve eg)ben a gyűlés lefolyását.

Pozsonyvármogye közgyűlése elé Burián Pál ny. 
kir. Ítélőtáblái biró a következő indítványt terjesztette:

1. írjon föl a vármegye a herczegprimás Ö ominen- 
cziájához és Föliratban fojtse ki, hogy az egyházmegye 
papsága között igen sok a pánszláv elveket valló pap ; 
továbbá, hogy a papság a pánszláv irányú mozgalmak
ban vezérszerepet visz.

2. Ezt mogakadályozandó, hasson oda ő omincn- 
oziája, hogy a szemináriumokban a hazafias irányú növe
lésre az eddiginél nagyobb gond fordittassék s a tói 
anyanyelvű fiaiul papok magyar vidékekre küldessenek 
káplánoknak: a papok liltassanak ol a pánszláv mozgal
makban való részvételtől s a rossz irányú lapok szerkesz
tésétől ; az ez ollon vétők pedig szigorúan inegfenyit- 
tessonok.

3. ü  vármegye közönsége a palrónát usi joggal 
rendelkező uraságok hazaliságára való hivatkozással 
fölhívja őket, bogy a papi állások betöltésénél különös 
gondot fordítsanak arra, bogy plébániát csak jó hazafias 
érzésű papok kapjanak s amennyiben tapasztalnák, hogy 
a már alkalmazott papok a pánszláv működésben részt 
vesznek, patronusi joguknál fogva iparkodjanak e haza- 
fiatlan irányú működést megakadályozni.

4. A megye közönsége határozza el az 1876. évi 
XXVIII. t.-cz. tí-ik szakaszában említett népnevelési 
bizottság megalakítását s e szakbizottság megalakítását 
tűzze ki a legközelebbi közgyűlés napirendjére.

Bartal Aurél főispán joleuli, hogy a megye állandó 
választmánya ajánlja az indítvány elfogadását. (Éljenzés)

Burián Fal szükségesnek tartja, hogy néhány 
szóval megokolja indítványát. Szerinte a hazafias esz
mék terjesztésére nincs alkalmasabb médium, mint a 
papság; Pozsonvmegyében azonban, sajnos, a katolikus 
papság nagy százaléka nyíltan pánszláv tendencziákat 
vall és igen sokan vannak, akik az ily kérdésekben 
közömbösek. Hogyan lehetséges az, hogy Magyarországon 
egy Vaszary herczegprimás időjében ilyen dolog történ- 
hetik? Az ötvenes és hatvanas években nagyon csekély 
pánszláv elem került ki a szemináriumokból, mert 
Szczitovszky herc/.egpriinásnak gondja volt rá, hogy a 
hazafiság csiráját fejlesszék a legfiatalabb papi nemzedék
ben. Utána következett Siiuor, aki ha panaszt tettek 
nála valamelyik papja ellen, megvető kézmozdulattal ezt 
szokta mondani: „Mese beszéd, hiszen aki katolikus pap, 
az nem is lehet pánszláv. Különben is a tót papot jobban 
szeretem, mint a magyart, mert a tót hajlik, a magyar
nak pedig csont van a hátában.“ iáimornak ezt a fel
fogását jól kihasználták a pánszlávok: kaiolikus egye
sülőt czimén számos pánszláv ogyexülotet alapítottak, 
izgattak, népgy üléseket rendeztek s már odajutottak, 
hogy ünnepi beszédben a magyar nyelvet kutyaugatás
nak nevezték. (Nagy zaj.) Itt az ideje, hogy ezekkel 
az állapotokkal szemben a herczegprimás hazatiságára 
apelláljunk, ha valami vérmes reményekkel nem várjuk 
is intézkedéseit. .Sajátságos az is, hogy némely földes 
urak a papjaik hazafiasságával nem törődnek. Ennek az 
a niagyarázala, hogy némely főúri családnál hagyomány, 
hogy idegen gazdatiszteket alkalmaznak ; ezek az ide
genek azután falankszként őrt állanak s ha papot kell 
prezentálni, befolyásolják a földesurat, hegy olyan pap
nak adja a plébániát, aki velük hasonszőrű. Apellálni 
kell tehát a földesünk haza Drágára is. Szükséges volna 
továbbá, hogy Pozsom vármegye a pánszláv mozgalom
mal szemben újból követelje a nemzetiségi törvénynek 
magyar nemzeti szempontból való revízióját.

Bartal Aurél főispán röviden elmondja, hogy a 
másfél évi működése alatt mit tett ö a pánszláv mozga
lommal szemben. Magyarországon a pánszláv mozgalom 
nak nagyobb sikere nem volt, aminek az a magyarázata, 
bogy a mozgalom vezetői nőin tudtak bizalmat gerjosz-



toni maguk iránt a uépbon. Régonto a magyar küzép- 
nemesseg nagyon inog volt oszolva a Fülvidokeu, inimlon 
községbe jutóit egy-kot család, melyet a uíjdioz való
ságos patriarkális kapcsok fűztek. Leglenyesobbon 
bizonyítjuk ezt az 184H iki eseményük, amikor a tótokat 
a lóg buzgóbb agilaczióval sem tudták eltéríteni a 
magyaroktól. Azóta azonban, sajnos, változtak a viszonyok. 
Mar Grünwald liéla is rámutatott, hogy a magyar nemz * 
egységét veszt delemmel lényegét! a pánszláv mozgalom’ 
_  do nem liallgatolt rá senki. A mozgalom egy ideig 
nem is öltött nagy arányokat; l'ozsonyvármegyében nem 
is volt pánszlávizmus, csak egyesek voltak panszlávok, 
akik igen csöndesen viselkedtek s meg sem kísérelték 
az agitácziót. ö:-hat évvel ezelőtt azonban egyszerre 
kitöri a mozgalom l ’ozsony vármegyében is ; Nagyszombat
ban egy katolikus pap kibontotta 1901 ben a tót nem
zetiségi zászlót s a képviselőválasztáson a néppárt 
Jiazatias magyar jelöltjét meg is buktatta. A szóló mini 
képviselő egy TJÜ2-üon ismertette a beszédében már 
pozsunyvármegyei pánszláv agitácziót, mikor lüispán leit, 
az egész hivatalos apparátus segítségével legelőször is a 
pánszláv mozgalmat tanulmányozta. Ebben az Ügyben 
mástól év alatt tizennégy lölterjosztést küldött a kormány
nak. Legelőször a tnudori evangélikus tót egyházközség 
iskolájában kellett intézkedni, hogy államollenes izgatást 
no folytassanak s azután a modori állami tanítóképző- 
iutézetbo kellett magyar érzésű hitoktatót kinevoztolni. 
Fölhívta az összes állami és közigazgatási tisztviselőket, 
hogy minden nemzetiségi izgatásról azonnal tegyonok 
jolontést s ily módon sikerült is rendkívül gazdag és 
érdekes anyag-gyűjteményt szereznie, mely a jövő akczió- 
nak megállapításánál igen hasznos lesz. Nagyon szomorú, 
hogy a pánszláv mozgalom vezetői többnyire a katolikus 
papság köréből kerülnek ki. (Nagy zaj.) A szemináriumi 
nevelésben nincsenek kellő tekintettel a nemzetiségi 
mozgalmakra s a javadalmak adományozásánál és a 
káplánok elhelyezésénél az egyházi főhatóság nem eléggé 
gondos. Pozsonyvármegyében és Pozsony városában is 
ismételten közbe kellett lépni a hatóságoknak egyes 
jmpok nemzetiségi izgatásának fekezéséro. A pánszláv 
eszmék legbuzgóbb terjesztői, kevés kivétellel, iiatalabb 
papok; nemzetellenes nyomtatványok terjesztése miatt 
nemrég két fiatal plébánost és három káplánt kellett 
megbüntetni. A szóló a múlt év végén előterjesztést tett 
Berzeviczy vallás és közoktatásügyi miniszternők, hogy 
a miniszter járjon közbe ebben az ügyben a lierczeg- 
primásnál, begy a dolognak a nyilvánosság előtt való 
tárgyalását el lehessen kerülni; járt magánál a herczcg- 
primásuál is, do eredmény nélkül. A múlt év végén több 
vallásalapitváuyi plébánia megüresedett s a herczeg- 
primás első helyen csupán olyan papokat jelölt, akik 
nemzetellenos viselkedésükről nagyon ismerotesek; úgy, 
hogy ezeknek a kinevezése ellen a szóló kénytelen volt 
állást foglalni. (Nagy zaj.) Katolikus papok, akiknek a 
papi állás csak eszköz a magyarellenes törokvések 
terjesztésére, iskolai és önképzö-küröket, olvasó egye
sületeket, fogyasztási és hii elszövet közötöket alapítanak 
csak azért, hogy a pánszláv propaganda érdekeit szolgál
hassák. A szólónak a múlt évben ötven ily egyesület 
alapszabályainak jóváhagyását kellett megakadályoznia. 
(Zajos éljenzés és taps.)

Burián Pál indítványára a közgyűlés köszönetét 
szavaz a főispánnak és a megyei tisztikarnak buzgóságá- 
ért és őrködéséért.

Kollár Márton plébános, volt nemzetiségi képviselő 
nagy zajban kezdett beszélni; ö a pánszlávizmust agy
rémnek tartja s mégis őt vallja a közvélemény a pán
szlávizmus ezégéresének. (Zajos helyeslés.) Ez egyszerű 
rágalom, auielyot visszautasít; ö szereli és műveli a tót 
nyelvet, do azért nem gyűlöli a magyar nyelvet. Tót 
mozgalom igen is van, do pánszláv mozgalom nincsen. 
(Nagy zaj.) A pápa is azt tanácsolja, hogy a papság no 
csak egyházi, do politikai és társadalmi vezére is legyen 
a népnek. A tót egyesületek kiadványai mind az egy 
házi hatóság jóváhagyásával jelennek meg. (Nagy zaj.) 
Kijelenti, hogy ö 19Ul-beu nem nemzetiségi, haueiu nép* 
párti programmal lépett fül.

— Hurbán programújával! kiállják mindenfelől s 
a nagy zaj addig tart, útig Kollár el netn áll a szótól.

Halmos ignácz nagyszombati apátkanonok : A pán- 
szlávokat máglyára koll rakni s ki koll irtani, — de 
gondoljuk meg olöbb, hogy mi is az a pánszlávizmus? 
A lóiul is boszelö papok között alig van valaki, akit a 
pánszlávizmussal meg no vádoltak volna. Tiltakozik az 
ellen, hogy a katolikus papságot általánosságban uieg 
gyanúsítják s védelmébe veszi az esztergomi szemináriu
mot, melynek tizennyolez évig maga is tanára volt s a 
amelynek tanárai kíizül nem is tud tóiul senki. Nem 
tartja helyesnek, hogy a herczegpriinás személyét is 
belevonják ebbo a vitába. Szerinte tartózkodni kell ebben 
a kérdésben a túlzástól, mert ezzel csak ellenségüket 
szerezünk magunknak.

Bárral Aurél főispán kijelenti, hogy a papságot 
senki s. támadta meg általánosságban, liánéin a katolikus 
papok közül csak a pánszláv izgalók Ügyével foglalkozik 
most a közgyűlés. (Helyeslés.)

Bozoráuszky nagyszombati ügyvéd személyes tapasz
talatból mondja, hogy l ’ozsoiiyvárinegy ében sok katolikus 
pap szaturálva van oly eszmékkel és törekvésekkel, 
melyek a magy ar államisággal ellentétben állanak ; ezek 
az emberek tüntetnek a magyar nyelv, a ír agyar kul'uni, 
a magyar társadalom ellen. Ezzel a kérdéssel nem lehet 
keztyüs kézzel foglalkozni.

* Madorkay keresztúri plébános undorral lordul el 
minden katolikus paptól, aki nyíltan megváltja, hogy 
nemzetiségi törekvéseket támogat. Nem érti azt sem. 
miért kell nekünk óvakodni attól, hogy ellenségeket ne 
szerezzünk; mi magyarok talán attól a néhány lump,
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haszontalan frátertől féljünk? (Zajos éljenzés és taps. 
Kollár fülugrik és kiált valamit Madorkay toló, de hangja 
elvész a zajban.) Azt állítani azonban, hogy a katolikus 
papság nagy része benne van a pánszláv mozgalomban, 
— nem igazságos dolog.

A közgyűlés ezután Burian indítványát zajos éljenzés 
között elfogadta és határozattá emelte.

Barial főispánt pedig hazafias nyilatkozatáért és a 
kérdésben teljesített eddigi munkásságáért meleg ovacziók-1 
banrészositotték.

És mindezt annak köszönhetjük, hogy llodzsa 
Milán dr. a szelet elvetette — amiért vihart aratott.

Adatuk a Tátra belső dolgaihoz.
Biolek Antaltól, a Tátrábank elbocsátott tisztvise

lőjétől, a következőket kaptuk:
•Szakolcza, 1905. szeptember 7-én.

„Őszintén mondom, hogy kínosán lepett meg a 
„Felvidéki Híradónak" 3(5. sz. megjelent, „Adatok a 
l’átra belső dolgaihoz" ez. közleménye.

Ebben a czikkben a F. JI. a Tátrabauk elleni 
peremet teszi szóvá, amely múlt hó 29-én kezdődött 
meg a turóozszentmártoui főszolgabírói hivatalnál, a  
szerkesztőség egészen helyesen írja, hogy a Tálra bank 
azon a czimon akar szabadulni a por következményei 
előli hogy engemet sikkasztással vádol, melynek alapján 
joga volt engemet elbocsátani.

Kővé meredtem, olvasván o sorokat, do ügyvédem
től, dr. Stern ltezsö úrtól ugyanily értesítést kaptam. 
Nzcnt. Isten, sikkasztás! Azok, akik engem közelebbről 
ismernek, szintén kővé meredtek. Engemet a Tátra- 
bank sikkasztással vádol, a bank Ugyészo azzal riposz
toz, az az ügyész, aki hallomás szerint, mikor a bank 
által kilátásba helyezett vizsgálattól tartott, feleségére 
íratta át vagyonát ; kinek ügyvédi tudását a Tátrabauk 
pervesztéseknél sok ozerrel (forintokban beszélek) fizette 
meg ; kinek igazgatói minősége a Tátrabauk évkönyvei
ben fekete betűkkel lesz megörökítve!

A tényállás a kővetkező.
Kereszt fiam, Bérhelyi plébános, elment Ametikába. 

Vagyis el kellett mennie. Bucsuzásnál egy 2000 koronás 
betétkönyvet bízott rám, felhatalmazván engem, hogy az 
egész összeget is fülvehetem, idővel visszafizetés köte
lezettségével. Erié van két tanúm: Major András ur, 
plébános és Dvorszky János ur, tanító. E két ur írásbeli 
nyilatkozatot adott, hogy nekem jogom volt a betét
könyvet fölhasználni, mert jelen voltak a bucsuzásnál s 
tudják, hogy majdnem félóráig tartott, mig rászántam 
magam, hogy a betétkönyvet elfogadom.

A dolog kitudódott. A bank volt igazgatója engem 
felelősségre vont. Én bizony nem türvo ilyen interpellúlást, 
visszafeleltem, megmutattam a nyilatkozatot, ö látszólag 
belenyugodott. De én nem. Hangsúlyozván, hogy ez privát 
úgy, melyhez a TátrabaUknak semmi köze és eyyedill az 
illetékes bíróságok hivatvák itt dönteni. Azzal feleitem a 
mogtámadtatásra, iiogy fegyelmi viszgálatot kértem magam 
ellon.

Stefanoviő maga választotta e bizottságot. Csupa 
alantasokból. Pietor volt az egyetlen független ember; 
Ő mellet tóm is foglalt, állást. Nekem nem volt szabad az 
ülésekre megbízottamat kiküldeni. Nem is bederitettuiu 
rá. Máris leköszöntem volna, de vártam a döntést. Éreztem, 
hogy a Tátrabauk levegője nem számomra való. Nem 
voltam oda való, t. i. az akkori viszonyokba. A dolog 
lassan elaludt volna, ha oküzbon hatalmas dörrenés nem 
reszkettél! meg a Tátrában kot. E menydörgés Prágából jött, 
a villám a bankba beloütött. A „Őesky Lloyd" nevű cseh 
pénzügyi szaklap, a Tátrabauk pénzügyi helyzetét és az 
abban divatos gazdálkodást egyszerre kitárta, leit szörnyű- 
ködös és ijedelem. Ki volt, ki irta, ki a sze zöjo ? slb. 
Ezek voltak a kérdések. De senki som kérdezte, vájjon 
igaz-e, ami a czikkokben volt. Én hallgattam. Ki lebeielt 
más, mint Biolek? Ki vele. Elővettek a fegyelmit csen  
elbocsáttattain.

Hidegen fogadtam a hirt. Kezem munkája után élő 
ombor vagyok, több mint hartninczezer koronába kerüli 
a Mártonban való letelepülésem, do munkabíró, kitartó, 
meg markos legény legyen ám, aki engemet ily módon 
megsemmisítem tudna.

De a legszebb az volt a dologban, hogy nem én irtani 
azokat a panamaczikkeket, nem informáltam senkit a 
Tátrabauk állapotáról, nem használtam fel semmiféle 
közvetítést, sőt azt sem tudtam, hoyy létezik-e „Lesky 
Lloyu nevű lap /

Hanem az tény, hogy bont a Tátrában folyton 
háborúskodtam és hangosan és haragosan sokszor ki
keltem a szörnyű gazdálkodás ellen. Az igazgatók ezért, 
ahol csak lehetőit, háttérbe szorítottak engem, drága volt 
az opponálás, do meg volt.

So baj. Lolkiismcretem tiszta. Moghurczolva, erősen 
megtépve kerültem ki a háborúból, de az intézet puri- 
Ilka ásálioz hatalmasan hozzájárultam s ez nekem elég. 
Egykét év és kiheverem a bajt teljesen.

Ebbon áll ez a sikkasztás. Csak azt csodálom, hogy 
az igazgatóság ily alapon való védőimét engedőit meg 
ügyvédjének. Do ez az ő dolga. Én lisztakozU ember 
vagyok; ezt az illető urak is tudják és mégis ilyen 
támadás! Meglehet, hogy ennek meg utójátéka lesz. 
Ügyvédem majd ád tanácsot.

Ez utolsó szavain ebben az ügyben. A liibbi a 
bíróság dolga, amely igazságosan lóg iiélui. E közleményt 
csak azon okból inain meg, hogy a nagy köz ínség, 
amelv nem ismeri a valódi tényállást, eligazodjék ibban 
a hadjáratban, amelyet ellenem a Tatra megkezdőit.

Jellemző különb' n kél mondás, amit egy lisztésséges 
úriember, aki becsületessége folytan meg önöknél is

nagy, tiszteletnek örvend, tett. Azt mondta: Bieleken 
pártunkban „jiislizmoid" történt; a másik mondása az 
volt, hogy nékem a tót nemzetiségi párttal szemben 
minden szabad, ugv „rosszul bántunk velő".

Ez jellemző. Es mégis itt vagyok és nem görbült meg 
egy hajszálam sem. Miért, mert egyenes utakon járok, 
hát nem kell félnem a világosságtól.

lilelek Antal.

H Í R E I N K .

— Esterházy János gróf haláláról nemcsak a 
a fővárosi, de a felvidéki lapok is mind a legmelegebb 
hangon emlékeznek meg. Temetése Nyitravármegyo 
intelligoncziájának részvétele mellett ment végbe, amelyen 
az Országos Magyar Szövetséget dr. Jan'ösó Benedek 
főtitkár képviselte, ki a Szövetség nevében díszes koszorút 
telt a ravatalra. Az Országos Magyar Szövetség, amelyet 
a nemes gróf hirtelen elhuny táv al pótolhatatlan csapás 
ért, f. évi szeptember hó 17-én, tehát ina délelőtt Buda
pesten választmányi ülést tart, amelyen a haláleset folytán 
szükségessé vált intézkedések fognak megbeszéltetni.

— Templomszentelós Ruttkán. A Ruttkán épített 
díszes róni. katli. templom építésé teljesen befejezetvén, 
most a belső berendezkedés lolyik. A napokban érke
zett inog a hatalmas orgona, amelyet 5000 koronáért 
KaJ'enda Frigyes ruttkai birtokos vásárolt és ajándéko
zott a templomnak. Megérkeztek az ablakok is, amelyek 
az üvegfestészetnek remekei. A hitközség bizottsága 
Saager Ferencz főfelügyelő elnöklete alatt e héten ülést 
tartott, amelyen megállapították, hogy a templomszente
lési, amelyet dr. Radnai Farkas beszterezobanyai püs
pök fog végezni, f. évi október hó 1-én fogják megtar
tani. Az eddigi megállapodások szerint a püspök f. évi 
szeptember hő 30-án a délutáni gyorsvonattal érkezik 
liuttkára, ahol fogadtatására az oiökészülotek megindultak.

— Telefon Turóoznak. Már három évvel ozelőtt 
indult meg a mozgalom, hogy Turóczvárinegyében 
telefon hálózat létesittessék. Annak idején a megyei körök 
is foglalkoztak a kérdéssel, sőt annyira haladt a dolog, 
hogy már az előfizetők gyűjtését is megkezdették. Ennél 
megái lőtt a vállalkozás és annak befejezését a hatóságok
tól várták. A nagy forgalom és a mindennapi szükség
let azonban nem nélkülözheti tovább a telefonössze
köttetést sem a helyi, sem pedig az interurban hálózat
ban. Ismétolten megindult tollát a mozgalom annak létesí
tésére. A napokban a pozsonyi posta- és távírda igazgató
sághoz intézett kérvényt köröztek, amelyet a varmegyei 
és állami hivatalok vezetői, a pénzintézetek, lapszerkesztő
ségek, gyári és ipari vállalatok képvisolői, koreskedők 
és iparosok Írtak alá. A kérvény benyújtására Justh 
Ferencz orsz. képviselőt kérték föl, aki mint a Tátrabank 

\ elnöke, különben is az aláírók között szerepel. Remél
hető, hogy a postaigazgatóság, méltányolva Turóczszont- 
mártonnak fejlődött gyári és ipari viszonyait, továbbá 
tekintettel az itt székelő hivatalokra, egyelőre legalább 
az interurban hálózatba lógja bekapcsolni Turóczszent- 
mártont addig, is mig a helyi hálózat megvalósít ható lesz.

— áz alsókubinl felső kereskedelmi Iskola be
szüntetése nagy port vert löl nemcsak Alsókubiuban, de 
az egész vármegyében. Az ügyöt Hulla György alispán 
vetto kezébe és terjedelmes beadványban provokálta 
a közigazgatási bizottság határozatát. A beadvány az 
iskola igazgatóját okolja az iskola eliiéptelenitéseért, aki 
állítólag magánérdekekből nem szívesen van Alsó- 
kubinban. A közigazgatási bizottság egyhangú határozat
tal arra kérte a kultuszminisztert, hogy az iskolát 
továbbra is hagyja meg mai helyén ; az iskola igazgató
ját vonja felelősségre és Alsókubiuból távolítsa el, a 
beszüntetett J. osztályt pedig még ezen tanítási évben 
nyissa meg. A közigazgatási bizottság fölterjesztését egy 
küldöttség adta át a kultuszminiszternek, aki ez ügyben 
a vizsgálatot elrendelte. Ezzel kapcsolatban liptészeut- 
miklosi levelezőnk azt írja, hogy ott mozgalom indult 
meg arra nézve, hogy a beszüntetett alsókubini felső 
kereskedelmi iskola Liptószeutiuiklósra helyeztessék át. 
E tárgyban a „Liptó" is felhívja a közönség érdeklődését.

— Újabb adományok a Jókal-szoborra Benisek 
Rezső ábraliamfalvi igazgató-tanító ur íven: Benisek 
Rezső 2 korona, N. N. 1 korona, ötern Frigyes 60 fillér, 
összesen 3 korona 60 fillér. — Dávid Gyulánó úrnő 
stubnyafürdöi tanítónő ivén: Dávid Gyuláné, Dávid Gyula, 
Eiboiisteiii Sándornó 1— 1 korona, összesen 3 korona. 
— Grogorovits László briosztyai tanító ur ivén; Kontsek 
Józsefné, Justh Kálmán, Justh Ferencz, Justh Ferenczué 
5 —6 korona, Juslli Kálmánná 3 korona, Justh Anna 
2 korona, Kontsek Elunt, Kontsek Zoltán, Csopcsányi 
Béla 1 -  I korona, összesen 28 korona.

— Nópgyülés Zsolnán. A választói jog reformja 
tárgyában Zaoiuau nepes gj ülést tartottak, amelyen 
Wolf Hugó, u turóczszeutiuarioni „Magyar Nyomda" 
művezetője volt az első szónok. Javast.nara a uepgyUlés 
égj haiti ulug elfogadta a mar ismert szoczialisia javaslatot.

— Utazó pénzhamisító. A rui.kai csoudörseg jó 
fogást leli ti m.nap. amikor Chrazsa Jánost kézrukonlulte. 
Ez a különben kedélyes úriember azzal vonla magara 
a ligj elmet és a csendőrök érdeklődését, bőgj Ruttkán

jsok üzletben megfordult es miudeuUti apró pénzért kért 
koronákat. Végre is gyanús leit ez a liazalas es a csend- 

! őrség kérdőre vonta. Zavart lelelelei meg jobüau ineg- 
erosiloüék, lio^y gyanús alakkal vau dolguk, amiért 

I meg is motoztak. A molozas alkalmával meglepő lelfe- 
dezést tettek a csendőrök. Megallapilo.iak, liogj ölrazsa 
forintosok gyártásúra szükséges minden szerszámmal el 
van latva, sői 29 darab leiig kész ezu.v lórimul is taial 
tak nála. Lelepiozcsu alkalmával maga dicsoKuduii vele,



F e l v i d é k i  H í r a d ó

hogy az általa gyártott ezllst forintokból annyit értéke
sített már, hogy azt öt ember som birná el. Különben 
bejárta már a nagyobb városokat és mindenütt a hami
sított ezüst forintokból élt. A csondörség a turóczszenl- 
mártoni kir. járásbírósághoz kísérte bo az utazó pénz
hamisítót.

— Tűz Szoosányban. Az elmúlt héten tűz
pusztított Szucsánybán. Milán György szu.*sányi lakosnak , , ,
csűrje égett le, még pedig valószínűleg gyújtogatás | (  l F  I N  S  Z . íl 1 VflíflFIIHflZ&Dfln 
következtében, amit nemcsak abból következtetnek, * *  ^  ^  a °  UI I d i l l i  UllUUlUUUi

,  m  j  n  • t f \ t \ Hat gimnáziumot jó sikerrel végzett Ifjú

J Í  I W i l l O S C P  C Z » P  0  I f g y ó g y s z e r é s z - g y a k o r n o k a i
, , ,  . . rrr . if/tlvAt.fttik A-/ illető a maervar nvelvp

n a g y  V álaszték b an  ö l e s é  W  
= =  árak on  c s a k is  =

hogy a csűr közolében petroleuuiOS edényt találtak, | Turóczszentmártonban kaphatók.
uanem aoooi is, nogy a mim ő szei, Koruioeiui oooen Q , . .
az idötíyban is felgyújtották Milán György csürjét, éppen ,yui>‘ evi 0JÖ 1

Tűzifa árverési hirdetmény.
A zólyomi m. kir. erdőgondnokság kerületében

akkor, mint most is, amikor gabonáját csllrjébon el
helyezte. Megátalkodott eilonsége lehet, aki ily módon 
áll rajta nemtelen bosszút, voszéllyel fenyegetve az egész
község Liil.liuf termelt s a vágásokban a iónéi" rakásolt alább felsorolt

— Elszámolás. A lllzkárosullnk lávára küldött 1905. éy | október M  9 . én délelőtt II
Toperczer Sándor, turóczszontmartom p-gyszoro;z o órakory BBeS2teraebányán „  erdőigazgatóság tanács
koronát s a kör|6gyz«k mulatságának jövedelméből at- éb á . aia kerUi
adatott nekem 36 korona 26 fillér, mely összegok rész- 1 . Mainojkova erdőrész A. Ilzemosztályánakll. vágas- 
bon a lelsölurcsek, részben pedig a kisfalvi kárvallottak-1 J  „  osztag 650 Un]|.  ,/ukk hasáb? és
nak osztattak ki Újabban beérkeztek: 1 Lezsacbó doron^ zifa uSnéterenkint 1 korona 60 fillér kikiáltási 
község a kisfalvi tüzkárosultaknak 20 korona. 2. .Szlovaii ár0„ Kér(líke 1040 korona ; bánatpénz 105 korona. A

Í 3 ? a  ^ lávo,siga a z6lyomi vasu,i á"on,ás'01,4'5 kil0‘
1905. szeptember 12. Zorkóczy Tivadar főszolgabíró. | ^  erdfirész A Ozemoszlályának vágás.

—  TŰZ DeánfalOD. Mar másodízben érte a nyár soroza(ai 7 tag, 6. osztag, 195 ürm.8 tölgy hasáb- és 
folyamán Deáníalul tűz veszedelem. Csütörtökön esto dorongtüzifa ürméterenkint 1 korona 55 fillér kikiáltási 
azonban jóval nagyobb csapost mert a községre min a ár0„ értéke 302 korona 25 fillér; bánatpénz 30 korona, 
múlt heti lUzyész. Nem kevesebb, mint 17 lakóház lett A vá ás távolsága a zó|yom; vasúti állomástól 12 kilo- 
a tűz martaléka, nyomorba döntve ezzel a falu lakossá- mgte°
gát. A tűz oly arányokat öltött, hogy a szomszédos köz-1 3 Drieny erd<5rész A Uzem0sztályának II. vágás-
ségekbő megjelent tűzoltóságnak is csak nagy erőfesz,- 50r02a(a 7 , 4 osztag m i  ürm.  ' b s t l  hasáb!  és
léssel sikerült a tüzet regre elfojtani. A kár igen nagy, dorong|üzifa ürméterenkint 1 korona 60 fillér kikiáltási 
mert nem minden ház volt biztosítva. áron; értéke 10705korona 56 fillér; bánatpénz 1070ko-

— Modern tápital. idegesség, álmatlanság, vér- r0na. A vágás távolsága a zólyomi vasúti állomástól 
szegénység, étvágytalanság ellen leginkább a Herkules- 12  kilométer.
sört használják újabban, mert o kitűnő malátalápsör, 4. Pomiászló erdörész A. üzemosztályának IV. vá-
kulönlegesség hatásos bizlalé is; gyengélkedőknél, laba- gássorozala, 19. tag, 5 . osztag 410 ürm." bükk hasáb- 
dozóknál kiváló erősítő és 0 mellett nagyszerű asztali és dorongtüzifa 1 korona 90 fillér kikiáltási áron ■ ér
ital. Kapható minden jobb lllszorUzlotben, vendéglőben téke 779 korona ; nemkülönben 1533 ürm.* tölgy hasáb- 
és kávébázban. Nagyban: Hcrkulos-sörfőzdo, Budapest, és dorongtüzifa 1 korona 75 fillér kikiáltási áron • 
VII., Betblen-tér 3., honnan postán 5 kg. próbakülde- értéke 2682 korona 75 fillér; e kettőre együttesen bá- 
ményt (6 Üveg) utánvétellel küldenok. Főraktár Turócz- natpénz 346 korona. A vágás távolsága a zólyomi 
szentmártonban: Szende Gáspár czégnél. [vasútállomástól 7 kilométer.

— Antidéi a legjobb gyógyszer: fejfájás, ideges! 5. Berkenye erdőrész A. üzemosztályának III. vá- 
fejí^jis és nátha cllon. A szert nem kell bevenni, néhány 1 gássorozala, 16. tag, 32. osztag 4318 ürm.® bükk liasáb- 
csepp a tenyéren eldörzsölve s használati utasítás szerint és dorongtüzifa ürméterenkint 1 korona 90 fillér kikiál- 
belélegezve, azonnal megszünteti a bajt. Sok ezer ember tási áron; értéke 8204 korona 20 fillér; bánatpénz 
használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 820 korona. A vágás távolsága a zólyomi vasúti állomás-, 
ismerőseit: hogy basznál-e már az Antidol-t, amely tói 11 kiloméler.
nagyszerű hatásáért arany éremmel lett kitüntetve, ügy | Megjegyeztetik, hogy a szükséges fuvarerö a köz- 
Uvegecske ára 1 korona 20 fillér és 35-szUr mulaszthatja vetlen közeli községekben elegendő számban szerez
et vele fejfájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész hetö be.
urnát Körmöczbánya. J Az árverés kizárólag zárt Írásbeli ajánlatok alap-
—......... . ■ " ■" ■■■■ ján történik. Ajánlat tehető az árverés tárgyát képező

S 7 prk p «7 t(il ii-/pn ptp k egy va6y lobt>, vagy akár minden vágás faanyagára iss z e m é s z t ő l  ü z e n e te n .  egy és ugyanazon zárt irásbeli ajánlatban.
— Ci. J. Szucsány. Folyamodhatni, de majd csak úgy 35 Az okmánybélyeggel ellátott zárt irásbeli ajánla-

eaztendő múlva. Annak az alapítványnak kamataiból csak elaggott tokban megjelölendő a vágás neve, üzemtervi megjelö- 
tanitók kapnak segélyt, vagy azoknak árvái. lésej va|amillt a tüzifaanyag mennyisége, amelyre az

------- ---- — - ajánlat tétetik; kiteendő továbbá a megajánlott egységár
Felelői szert. BERECZ OYUEfl. — Fömonkatira DUGOVICH I1TUS. szóval is.
___________________________________________________ | Több vágásra tett együttes ajánlatnál a most elő-

irt részletezés külön teendő meg.
Az előirásszerü bánatpénz (vagy bánatpénzek)

fölvétetik. Az illető 11 magyar nyelven kivin 
németül ós tótul is értsen. Szorgalmas, törekvő 
ifjú legyen. Kilátáson kivUl a 2-ik és 3-ik évben 
érdem szerint zsebpénzt is kap. Ajánlatok 
szülök és gyámok utján kéretnek Gazdik János 

gyógyszerész czimére Körmöczbányára.

A F ő n t 6 3 .  s í .  h á z b a n  2  s z o b a ,  á l l a m r a ,  
H írt-  i s  e g y fb  w c l l í l s h e ly is fg c lib á l  á l lá

lakás
n o v em b er  M á i  K iadó. K ö ze leb b i fe lv i lá g o 
s í t á s s a l  s z o lg á l  a  tu la jd o n o s  G azd iij J á n o s  
g y í g y s z e r f s z  K ö r m ö tz b á n y á n , V agy p e d ig  

h e ly b e n  jYiitroVszKy R u d olf n r .
Ily alkalom soha többé az életben! 500 drb ('95 írtért.
Remek aranyozott, pontos Anker óra  láncczal, 3 évi jótálással, 
d ivatos selyem  úri nyakkendő, 3 finom zsebkendő, 1 gyönyörű 
úri gyűrű im itált drágakövei, e legáns női b ros (újdonság), 1 remek 
zsebtükör, 1 bőrpénztárgya, zsebkés készülékkel, 1 pár kézelő 
gom b, 3 mellgomb, 3°/. doub le  arany patentzárral, kiv. elegáns 
képeslap album , a világ legszebb látképei, 3 tréfás tárgy, igen 
m ulattató  öregnek é s  fiatalnak, p raktikus levelező m indenki 
szám ára, 20 levelezési tárgy é s  400 mindenféle a házban nélkülöz
hetetlen tárgy. M indez az órával együtt, mely m agában m egéri e 
pénzt csak 1*95 frtba kerül. Szétküldés utánvéttel vagy a pénz 

előleges beküldése ellen a
„Wiener-Central-VersandthausMP. Lust Krakau 746.

által. Meg nem felelőért a  pénzt visszaadjuk.

W ix jVUKsa
liszt-, fűszer-, csemej

T u rá c z sz cn tm á r to it

n y í l t - t é r .
(E rovatban közlő itekért nem felelős a szerkesztő,)

Köszönetnyilvánítás.
Alulírottak hálás köszönetünket fejezzük ki mind

azon tisztelt ismerőseinknek és jó barátainknak, kik 
drága halottunk végtisztességén becses megjelenésükkel 
nagy fájdalmunkat enyhíteni szívesek voltak, különösen 
a ruttkai izr. hitközségnek a gyászjelentésért és a vasúti 
altiszti klubnak, a turóczszentmártoni és ruttkai izraelita 
hitközségnek testületileg való megjelenésükért.

Kelt Ruttkán, 1905. évi szeptember 14-én.

A gyászoló Waldmann-család.

Fájdalommal jelentjük, hogy intézetünk 
j buzgó igazgatósági tagja

W a t t o n  Vilmos
szombaton, f. hó 9-én délelőtt 12 órakor, rövid 
szenvedés után, jobblétre szenderült.

A boldogult hűlt tetemei szeptember hó 
10-én, vasárnap délután 3 órakor a ruttkai izr.

I temetőben tétettek örök nyugalomra.

Áldás és béke poraira!
A ruttkai takarék- és hitelintézet | 
részvénytársaság igazgatósága.

ImiIoiion moabftoml Fnrenccná

vagy az ajánlathoz csatolandó, vagy árverés előtt az 
erdőigazgatóság házi pénztáránál fizetendő le és a 
nyugta csatolandó.

Az ajánlat tárgya az ajánlat borítékán megjelölendő. 
Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Az árverési általános és részletes feltételek szep

tember hó 20-tól az alulirt m. kir. erdöigazgatóságnál 
vagy a zólyomi erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Beszterczebánya, 1905. évi szeptember hóban.

A ni. kir.

csemege-, bor-, szeszesital-, 
kókuszzsir-, üveg-, és porczellánraktára. .

A blaküvegezések ,
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

„JODELLA“
most a mindenhol ismert, orvos és közönség által kedvelt

L a h u s e n -fé le

JÓD- ÉS YAS-CSUKAM ÁJOLAJNAK
szabadalmilag védett neve. A legjobb és leghatásosabb 
csukamájolaj. Hatásában fölülmulhatlan daganatoknál, 
angol betegségeknél, bőrkiütés, csuz, reuma, torok- és 
tüdőbetegségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyermekek
nél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágycsináló hatású. 
Évi szükséglet folyton emelkedik. Télen és nyáron ve
hető, mert mindig frissen kapható. Ára 3 korona 50 fillér. 
Egyedüli gyáros: LAHUSEN gyógyszerész Brémában. 
Mivel utánzatok vannak, csak „Jodella" név alatt veendő, 
mely minden dobozon kívül foglaltatik. — Kapható 
vidéken Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbá- 
nyán és Toperczer Sándor gyógyszertárában Turócz

szentmártonban.

Olcsó cseh
,  á g y  t o l l !

^  kiló: uj fosz- 
tott 9 60 K, jobb 

12 — K, fehér pehelypuha fosz
tott 18-— K, 24 — K, hófehér pe
helypuha fosztott 30’ K, „ 6  - K. 
Szállítás bérm entve utánvéttel. Ki
cserélés és visszavétel a szállítási 
dij megtérítése mellett megen

gedve.
BENEOICKTSAcHSEL, L0BES386,

P o s ta : Pilsen, (Csehország.)

W ~

r r ~
QondosKodjunK  t é l i r e !

IIRDETÉSEK
felvétetnek

a
kiadóban.

T /T  c í m  07 divatáru czéo -m  t\L.E.liN OL. TURÓCZSZENTMÁRTONBAN

a legolcsóbb bevásárlási forrás. Aki

női- és férfi-czipőt, fe lö ltő t ,  
kész ruhát, kalapot, szőrme
árut, őszi- és téli kelmét stb.

= = = = =  jíl i s  öledén = =
akar beszerezni, az csakis a fenti ezéghez forduljon.

*

QondosKodjunK té lire  I -|st» A é .

WaHVxr N y o m d a  T u ré r tR io n tm á r in n
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