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Előfizetési árak:

Egész évre 8 korona 
Fél évre 4 korona
Negyed évre 2 korona

Egy szám ára 20 fillér

Hirdetéseket árszabás 
szerint felvesz lapunk 
kiadóhivatala és vala
mennyi hirdetési iroda 

Nyilt-tér sora 40 fillér

Feleik szerkeszti): BERECZ b'/ULD

Álláspontunk.
Lapunk ez évi első számában 

Beköszöntőnkben bőven kifejtettük állás
pontunkat, amelyhez sem hozzáadni, 
sem elvenni valónk nincs.

Mert rendületlenül állunk amellett 
a mindig vallott elvünk mellett, hogy 
a Felvidéken a magyarságnak, hogy 
magasztos feladatát és akczió képes
ségét a nemzetiségekkel Bzemben tel
jesíthesse, illetve fenntarthassa, párt- 
politikai színezet nélkül tömörülnie 
kel).

A mai válságos helyzetben, ámikor 
minden elejtett szó komoly mérlege
lés alá esik, majdnem lehetetlen ezt 
a magasabb, a pártpolitikán felül álló 
elvet hangoztatni anélkül, hogy gya
núsításoknak ne lennénk kitéve.

Sokan annyira elfogultak, hogy a 
pártszenvedély izgalmain nem tudnak 
felülemelkedni és nem képesek, nem 
akarják belátni, hogy a Felvidéken 
a magyarság szétválasztásával, a párt- 
politika tulhajtásával, czélt érni nem 
lehet.

A mi felfogásunk szerint a felvi
déki magyarságnak kétféle feladata 
van.

Fdső és legfontosabb a magyarság 
nagy és mindenek fölött álló érdekei
nek megvédése, ami csak úgy lehet
séges, ha a fontosabb akczióknál a 
magyarság párttekintetek nélkül kö
zösen működik.

A másik kötelesség pedig az, 
hogy minden magyar ember politikai 
meggyőződésének teljes nyilvánításá
val csatlakozzék valamely politikai 
párthoz, de mindig alá rendelve 
ezt a magyarság közös akcziójához 
feltételezett egységnek.

Ezen elvekből kiindulva és eze
ket véve alapul, természetes, hogy 
mi itt a Felvidéken minden magyar 
párt iránt egyforma jóindulattal vi
seltetünk. Szívesen üdvözlünk minden 
tömörülést, szervezkedést, történjék 
az a függetlenségi, alkotmánypárt, uj- 
párt, néppárt vagy szabadelvüpárt ér
dekében. Mert hiszen ezek a pártok 
egytöl-egyig mind a magyar állam
eszme megvalósítására, a magyarság
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érdekének megvédésére, hazánk fel
virágoztatására törekesznek alkotmá
nyos utón.

A mióta a Felvidéki Híradót szer
kesztjük, ezek voltak vezető eszméink 
s nem is mondhatja senki, hogy ezen 
elvünktől valamikor eltértünk volna.

Viszont, feladatunkhoz híven, a 
magyar pártok munkásságát, politikai 
nyilatkozatait, programmjuknak a nem
zetiségi mozgalmakkal szemben fel
állított tételeit mindig csak abból a 
szempontból vizsgáltuk, hogy azok a 
magyar állameszme fenségének elő
térbe való állításával hogyan felel
nek meg a magyarság érdekeinek.

Ezért kifogásoltuk az egyes ma
gyar pártoknak a nemzetiségi kér
déssel szemben elfoglalt téves, a vi
szonyok nem ismerésén alapuló állás- 
foglalását. Mindazokat a szimptomákat, 
amelyek a nemzetiségi törekvéseknek 
szabadabb folyást kívántak biztosítani. 
És a gyakorlati élet igazat adott 
nekünk. Hiszen ne feledjük, hogy az 
ellenzéki sajtó, amelynek igaz liaza- 
fiságában egy perczig sem kételke
dett senki sem, most egy éve az álta
lános választások után, nagy lelkese
déssel üdvözölte Hodzsa Milánt, akkor 
az egyedüli tót tulzópárti orsz. kép
viselőt, aki magyar hazaflságát az 
Egyetértésben külön nyilatkozatban is 
hangoztatta és kívülünk nem volt 
más magyar lap, mely a közvéleményt 
felvilágosította volna róla, hogy ha 
a Hodzsa Milán magyar hazaflságát 
akarja megismerni, akkor a maga 
szemétjén keresse fel és a Slovensky 
Tj'Menníketolvassasne az Egyetértést, 
amelyet nyilatkozatával megtévesztett 
és általa félrevezette az egész magyar 
közvéleményt. És ebből a bajból a 
magyar sajtó még ma sem gyógyult 
ki teljesen; még ma is találkozunk 
olyan véleményekkel, amelyeket el 
nem fogadhatunk. Nem pedig azért, 
mert azokat a magyarság érdekei ellen 
valóknak tartjuk.

De régi hibánk az nekünk, hogy 
egy.egy raézes-mázos nyilatkozatért 
elfeledjük a lényeget vizsgálni és 
sietünk keblünkre szorítani, keblün
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kön melengetni a kígyót, aki, mig a 
békés barátság magasztos érzelmei 
töltik el szivünket — felhasználja a 
kedvező pillanatot és belénk döfi 
mérges fulánkjait.

Ez az oka annak, hogy féltéke
nyen vizsgáljuk a magyar pártok nem
zetiségi politikáját — egyedül ezt s 
nem mulasztjuk el a jövőben sem 
felemelni szavunkat, ha azt látjuk, 
hogy meg vannak tévesztve, félre 
vannak vezetve. Nem liarcz ez a 
magyar pártok ellen, de felvilágosí
tás a magyarság érdekében. Azért a  
magasztos eszméért, amelyet önzet
lenül szolgálunk immár évek óta. Ez 
a mi feladatunk és ezt hűségesen tel
jesítjük.

Első a magyarság nagy érdeke, am i 
mindnyájunké; ebben együtt kell len
nünk. A másik a pártpolitika, amely
ben mindenki kövesse a maga meg
győződését.

A tót néppárt szervezkedése. A tót
nemzetiségiek nagyobb akcziót indítottak, 
pártjuk szervezése érdekében. A Zsolnán 
megalakult tót néppárt tegnap a „tót nép
hez" czimmel felhívást bocsájtott ki, mely
nek éle főleg a magyar néppárt ellen irányul. 
A felhívás ugyanis szemére veti a néppárt
nak, hogy eddig mindig Integette a nemzeti
ségieket, most pedig a tllggetlenségi párttal 
szövetkezett és magyar soviniszta politikát 
folytat. A felhívás a többi közt elmondja azt 
is, hogy Szkicsák Ferencz képviselőt azért 
kényszeritették a néppártból való kilépésre, 
mert ott a tót nép érdekeinek szószólója volt. 
Végttl pedig a kiáltvány felhívja a tót katli. 
papságot és a tanítókat, hogy tömörüljenek 
a tót néppárt zászlaja alá. A tót néppárt élén 
Szkicsák Ferencz és Hodzsa Milán országgy. 
képviselőkön kivUi a következők állanak; 
Juriga Nándor(nagyszöHősi plébános), Mudrony 
Pál (Turóczszentmárton), Illinka András 
(rózsahegyi plébános), dr. Stodola Lmil 
(Liptószontmiklós), Kollár Márton.

Nápor-Odpor.
Pietor Ambrusnak, a „Národnie Noviny“ 

felelős szerkesztőjének ily czitnlt brozsurájáról 
nagyjában s általánosságban már elmondottuk 
ugyan véleményünket, amely azonban nem 
eléghette ki azon olvasóinkat, akik a tót 
nyelvet vagy egyáltalán nem, vagy csak fo
gyatékosait bírják, úgy hogy ezt a brozsurát 
nem olvashatják. Kötelességünk lévén lapunk
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programmja szerint minden fontosabb tót nem
zetiségi mozgalomról alaposan tájékoztatni 
olvasóinkat s Pietor Ambrus brozsurája dió
héjba szorított történelme lévén a tót nem
zetiségi párt régibb és újabb törekvéseinek 
s az ezekből folyó sajtó- és egyéb pereknek, 
ítélethozataloknak, büntetéseknek stb., persze 
tót nemzetiségi szempontból, tehát egyolda
lúan, jobbára a történeti igazság rovására, 
az alapoknak önkényes csoportosításával 
és egymással való felcserélésével Ítélve meg 
a történteket.

Ezzel a brozsurával behatóan és a 
magunk s a részrehajlatlan történelem 
szempontjából ítélve meg az eseményeket, 
kell majd foglalkoznunk, annyival is inkább, 
mivel, ha Pietor Ambrus nem foglalta volna 
bokrétába a tót nemzetiségi párt főbb embe
reinek viselt dolgait, magunknak, vagy más 
részrehajlatlan Ítélkezési! magyar embernek 
kellett volna ezt megtennie, mert jó ezek
ről tudni az utókornak, az újabb nemzedék
nek is, amely már csak ködbe veszve, vagy 
egyáltalán nem lát ja többé a tót nemzetiség 
mozgalmainak múltját s igy a jelent sem 
tudja megérteni.

Pietor Ambrus, igaz, a tót olvasó közön
ség okulására és épülésére irta röpiratát s 
ugyanezen szempontból ismertette és aján
lotta is azt a saját lapja és a „Slovensky 
T^ídenník.*

Ezekről is megemlékezünk majd lapunk
ban.

De mi e röpiratban a legjobb akarattal is 
vajmi kevés oly dicső mozzanatot találtunk, 
amelyekre a tótok büszkék lehetnek, *[jt 
inkább — nem tehetünk róla! — a tót nem
zetiségi párt és vezérlő férfiúinak politikai 
bünlajstroinát látjuk itt egybegyűjtve s igy 
ez a gyűjtemény a mi pártatlan és szigorúan 
a történelmi igazsághoz és a köteles oknyo
mozáshoz ragaszkodó hozzászólásunk után 
aligha billenti a Pietorék pártja javára az 
osztó igazság mérlegének serpenyőjét.

Igaz ugyan, hogy a Pietor brozsurájának 
kritikai méltóságával egyszerűen lapunk fő- 
munkatársának, Dugovich Titusnak „A tót 
nemzetiségi mozgalmak fejlődésének története“ 
czimü néhány évvel ezelőtt a „Felvidéki 
Híradó* kiadóhivatalában megjelent tanulmá
nyaira s az abban foglalt történeti adatokra 
s okmányokra is liivatkozhatnánk s ezzel 
sok fáradságtól kiméltetnénk meg; ámde ezt 
a tanulmányt a Pietor lapja, a „Nár. Nov.“ 
csak úgy, mint a dr. Grünwahl Béla írásait, 
amelyekből Dugovich is merített, a tót nem- 
zeti indekszre tette s igy, ha idézni fogunk 
is belőle egyet-mást, még mindig sűrűén 
fogunk idézni, azért gondunk lesz arra is. 
hogy a tót nemzeti indekszen még nem lévő 
forrásmüvekböl is merítsünk magyarázó, bizo
nyító és czáfoló adatokat, még pedig nem 
avégböl, hogy minden áron polemizálhassunk, 
amiből úgyis jut elég nekünk a „Nár. Nov.* 
révén, hanem ama legfőbb elv miatt, amelytől 
minden Írónak, minden ujságiapnak vezérel
tetnie kellene : Amicus Plató, amicus Socrates, 
magis ainica veritas. Azt ugyan előre tudjuk, 
hogy Pietor Ambrus és az a párt, amelynek 
érdekeit szolgálja, ezt a mi igazságunkat sem 
fogja elfogadni igazságnak, ez azonban ma- 
gának az igazságnak nem fog árthatni.

Magyar nemzeti közművelődés.
ni.

Kétségtelen előttünk, minduntalan igaiolva 
látjuk, hogy alig van valaminek oly intenzív 
oktató oreje, mint a felemelő, hazafias, hősi 
példának. Hátha még azon magasztos példá
kat egy évezrod patinája vonja be ? ! Alig 
van az esztendőnek napja, mely ne volna 
évfordulója valamely nagy nemzeti esemény
nek. Történelmünk kimagasló hősök dicsősé
gét hirdetik. Hazánk véráztatta földjének 
majdnem inindon talpalatnyi helye egy-egy 
feledlietlen történelmi momentumhoz fűződik. 
Emlékezetünkben tartjuk-e vájjon illő kegye
lettel hazánk szent vértanúit ? El-el záran- 
dokolunk-e hálaáldozattal megemlékezni azon 
történelmi nevezetességű helyekre, hol nagy
jaink elestek ?

A közművelődési egyesületeknek nagy 
gondot kellene fordítani a hazafias emléke
zet ébrentartására, nagy erőssége volna ez a 
magyarosodásnak s hívekben őrizné a mind
inkább kihaló kegyeletnek. Nézzük meg a 
külföldet, a legkisebb helységben is emlék
oszlopok őrzik emlékét elhunyt nagyjaiknak, 
nálunk csak itt-ott elvétve emel a társada
lom egy-egy emlékoszlopot. Az ifjúság lel
kesedését mily hazafias irányba terelné, ha 
évenként több Ízben felkerosnők vele legalább 
a közel eső történelmi nevezetességű helye
ket; a nemzeti nagy hősök példája, a haza- 
szeretet mártírjainak felelevenített emléke uj 
lüktotést adna érzelmüknek, mely igazi nem
zeti érzést (akasztana keblükben.

A nép végtelen gyöngédséggel támogatja 
mindenkor az ifjúság lelkesedését, melyben 
jövö reményét látja, amiért is nagy nemzeti 
missziót teljesítenének a közművelődési egye
sületek, ha a társadalommal és tanügyi körök
kel karöltve nagyobb tevékenységet fejtené
nek ki a nemzeti emlékek felállítása, szapo
rítása körül.

Egy másik nagy feladata a közművelő
dési egyesületeknek, amely hathatós eszköze 
lehetne az egységes magyar nemzeti állam 
kiépítésének, a művészeti kultúra ápolása. 
Tagadhatatlan, hogy már néhány évo erős 
lendületet kapott hazánkban a művészi élet. 
de egyöntetű tömörülés, a művészetnek együt
tes felkarolása hiányában nagyobb tért még 
mindig nem hódított.

Nálunk a müvészot még bizonyos csemege, 
melyet csak kiváltságosak élvezhetnek, a 
művészet népszerűsége még a távol jövő ze
néje. Hazánk újkori mttvészeto hosszú ideig 
— de úgyszólván még ma is — teljesen az 
ország metropolisában konczentrálódott, a tár
sadalomnak csak kis rétege érdeklődött iránta, 
a nép rétegében nem tudott gyökeret verni.

Néhány évvel ezelőtt a kormány támoga
tásával Hock János széleskörű propagandát 
fojtott ki a művészet deczentralizácziója érde
kében; ennek azonban, helyes programul 
hiányában, nagyobb sikere nem volt, elisme
résre méltó érdeme azonban, hogy a társa
dalmat a művészet iránti közönyéből fölrázta.

Kétségbevonhatatlan tény, hogy a magyar 
fajnak vele született zsenialitásánál, kifejtett 
művészi érzékénél fogva, nálunk a művészeti 
kuitura az a tér, melyen nemcsak bátran ver
senyezhetünk a külfölddel, de kitartó, terv- 
szerű és együttos munkával túl is szárnyal- 
hatjuk.

A közművelődési egyesületeknek első

sorban fel kell világosítani a népet arról, 
hogy csak a szép kultusza tudja megterem
teni az emberi lélek derűjét, enyhet adó 
egyensúlyát; a szép szoretete által idézhető 
elő legkönnyebben az. a benső harmónia, 
mely az egész emberiséget egy eszme közé 
csoportosítja.

A Magyar Képzőművészeti Társulat bizo
nyára készséggel támogatná a közművelődési 
egyesületeket, hogy egy helyes művészeti 
programm kidolgozásával és tervszerű végre
hajtásával megszerettesse az ország közönsé
gével azt az élvezetet, kiapadhatatlan kincset, 
melyet a művészet rejteget.

A művészeti akczióná! azonban nem sza
bad figyelmen kivűl hagyni, hogy itt nincs 
helyén a tulságba menő sovinizmus. Tudnunk 
kell, hogy nekünk tulajdonképen nincs régi 
művészetünk, mint a nyugati nemzeteknek, 
sem történelmi festészetünk, mint a franeziák- 
nak. Művészeinknek teliét a külföldtől kell 
tanulniok, a művészet ősforrásából kell meri- 
teniök, de művészeinknek első sorban köte
lességük kell hogy legyen hogy itthon ke
ressenek inspirácziót, müveiket pedig nem
zeti tartalommal töltsék meg.

A művészeti programm kidolgozásánál 
szem előtt kell tartani, hogy a művészetnek 
három állomáson kell keresztül jutnia, mig 
végre igazi tanyájára, az emberi szívbe mint 
társadalmi világfelfogás eljut.

Az első állomás a muzoüin, ezen keresz
tül jut a családi tűzhelyhez, az egyes há
zakba. A harmadik lényeges állomás az 
utcza; midőn a művészet keresztül törvén a 
inuzeumi gátakon és a magánházak falain, 
szUkségszerűleg a nagy nyilvánosságot is 
okkupálja. Nálunk a múzeumon keresztül el
jutott valahogy a művészet a családi tűzhely
hez, noha még teljesen el nem foglalta, az 
utcza előtt azonban még mindig ismeretlen. 
A művészet akkor lesz igazán otthonossá 
hazánkban, ha majd az utczát, a nyilvános
ságot meghódították számára.

Rendkívüli közgyűlés.
Tudjuk azt, hogy a vármegye közönsége 

a múlt évi deczember hó 30-án tartott köz
gyűlésében elhatározta, hogy az uj főispán 
kinevezésével szemben követendő magatartás 
megbeszélése végett a f. hó 8-ára közgyűlést 
hirdetett.

A bizottmány határozatához képest a vár
megye alispánja a közgyűlést össze is hívta, 
mely alkalommal a közgyűlés termo zsúfo
lásig megtelt.

A közgyűlés lefolyásáról az alábbiakban 
számolunk be.

*
Viharos éljenzések között lépett be a vár

megye alispánja a zsúfolásig megtolt közgyű
lési terembe. Elfoglalva az elnöki széket, a 
közgyűlést következő szavakkal nyitotta meg :

— A mai közgyűlést, melyet a vármegye 
tekintetes közönségének múlt évi deczember 
hó 30-án hozott határozata értelmében hivtain 
egybe, ezennel megnyitom. (Éljenzés.) A 
jegyzőkönyvet Beniczky Ákos dr. megyei 
főjegyző fogja vezetni, a szólni kívánókat 
Cscpcsdnyi Sándor tb. főjegyző fogja jegyezni.

Tekintetes vármegyei közönség!
A múlt közgyűlésünkben megemlékeztünk 

vármegyénk volt főispánjának, ifjabb Justh 
Györgynek felmentéséről, valamint Köcsön
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Lajos pénzügyminiszteri czimzefos osztályta
nácsosnak főispánná történt kinevezéséről is. 
Akkor a felmentés és kinevezésről szóló hi
vatalos irat nem volt kezeink között, csakis 
a hivatalos közlönyből bírtunk azokról tudo
mással. Időközben hivatalosan is értesittetett 
a vármegye közönsége ifjabb Justh György 
felmentéséről, mely belügyminiszteri leiratot 
a főjegyző ur fel fogja olvasni. (Olvassa.) A 
felöl’, -sott leirat sajnálattal tudomásul vétó- 
totik. (Helyeslés.) Tessék felolvasni most a 
kinevezésről szóló leiratot. (Olvassa.)

Ezek szerint már hivatalosan is értesítet
tünk arról, hogy Köcsön Lajos vármegyénk 
főispánjává neveztetett ki, sőt az.is köztudo
mású dolog, hogy az újonnan kinevezett fő
ispán beiktatását, a í. évi január hó 13-ára 
egybehívott közgyűlésre már ki is ttizte. 
Miután bekövetkezett annak szüksége, hogy 
a kinevezéssel szemben a vármegye közön
sége állást foglaljon, felkérem a bizottsági 
tag urakat, hogy ez ügyben nyilatkozni inéi— 
tóztassanak. Cserei bizottsági tag ur kivan 
szólani.

Cserei Emil: Aki engem közelebbről ismer, 
már hivatásomból kifolyólag is tudja rólam, 
hogy én békeszerető ember vagyok. Hivatá
som a szeretet igéinek hirdetése, nőm pedig 
a gyülölség és egymásközötti békétlenség 
gerjesztése.

Hanem az életben gyakran fordulnak elő 
esetek, midőn a külső körülmények behatása 
alatt a legbékeszerefőbb ember is elveszti 
lelke egyensúlyát, főleg akkor, midőn az 
általános, a közvéleményben megérett igaz
sággal valaki, vagy valakik szembe helyez
kednek.

A jelenlegi kormány esete is ilyen. 
Eszembe jut egy régi latin közmondás, me
lyet a helyzetre aplikálok : Si vis pacem, para 
lellnm. Ilyen helyzetben van jelenleg az or
szág is. Nem akarom megfesteni ezt, a hely
zetet, mert hisz ez mindnyájunk előtt eléggé 
ismeretes, csak annak a kijelentésére szorít
kozom, hogy sok tekintetben maga a kor 
mány mérgesítette el a helyzetet agresszh 
fellépésével még ott is, ahol különben csend 
és béke volt.

Méltán és joggal kérdezem, hogy miután 
a mivolt szeretett főispánunk eltávozott, volt-e 
szükség arra, hogy vármegyénkbe, tekintve 
az ország általános helyzetét — uj főispán 
küldessék V Hiszen Turóczvármegye lojálisán 
viselkedett mindenkor! Mert habár a kor
mánnyal szemben bizalmatlanságának adott 
is kifejezést, az Önkéntesen fizetett, adók be
szállítását, a sor alá önkéntesen jelentkezők 
belépését meg nem akadályozta.

Ebből láthatja a tekintetes vármegyei kö
zönség, hogy a vármegyén esett méltatlanság 
s épp azért abban a véleményben vagyok, 
hogy a kinevezett főispánt, kinek személyét 
egyébként tisztelhetjük, a vármegye közön
sége hivatalába be no iktassa.

E czélból a következő határozati javas
latot ajánlom egyhangú elfogadásra:

A vármegye közönsége az 1905. évi 
dcczeinber hó 30-án o tárgyban hozott ha
tározatával kapcsolatosan és annak kiegé
szítéséül kijelenti, hogy a jelenlegi kor
mányt sem törvényesnek, sem alkotmá
nyosnak, sem felelősnek nem tartja. Nem 
tartja törvényesnek, mert a képviselőim'/ 
már két Ízben jelentette ki törvénytelennek ; 
ncui tartja alkotmányosnak, mert parlamenti

többségre nem támaszkodik, sőt amennyiben 
számbavehető kisebbséget sem tudott maga 
köré tömöríteni, még a létjogosultság lát
szatával sem bir ; nem tartja végül felelős
nek, mert az országgyűlés folytonos elna
polása által, magát, a jogi és politikai fele
lősség alól kivonja.

A vármegye közönsége ennélfogva a 
jelenlegi kormányt, az állandóság jellegé
vel biró intézkedések megtételére, melyek 
közé a főispán kinevezése is tartozik, hi
vatottnak nem tartja s ebhez képest Köcsön 
Lajos ezimzetés osztálytanácsosnak, a vár
megye főispánjává történt kinevoztetését 
törvényesnek s magára nézve kötelezőnek 
el nem ismeri. Ezek folyamányaként kije
lenti, hogy a kinevezett főispánt hivatalába 
be nem iktatja, tőle az esküt ki nem veszi 
és az általa f. évi január hó 13-ára tör
vénytelenül hirdetett beiktató közgyűlésen 
reszt nem vesz, tisztviselőit és a községi 
tisztviselő in. biz. tagokat pedig az ezen 
való megjelenéstől a legszigonibb törvé
nyes és erkölcsi következmények terhe 
mellett eltiltja.

Továbbá kijelenti, hogy a kinevezett fő
ispán joghatóságát el nem ismeri és ezért 
tisztviselőit és a községeket utasítja, hogy 
annak netáni intézkedéseit, rendelkezéseit 
érvénytelennek és semmisnek tekintsék. Uta 
sitja továbbá az alispánt, hogy a megyehá 
zában eddig a főispánok részére füntartott 
helyiségeket Köcsön főispánnak át ne adja, 
hanem a helyiséget ossza meg ama hivatalok 
között, amelyek jelenleg elegendő helyiség
gel nem bírnak. Nemkülönben utasítja az 
alispánt, hogy a megyeházát, illetőleg annak 
tanácstermeit a 13-ára hirdetett főispáni be
iktatás czéljaira át ne engedje. A vármegye 
közönsége végül elhatározta, hogy 23-án 
rendkívüli közgyűlést tart, amelynek napi
rendjét az alispán fogja, megállapítani.

Most pedig, midőn a határozati javaslatot 
megismertettem, azokkal a szavakkal fejezem 
be felszólalásomat, melyet egykor Nelson 
mondott: tegyo meg mindenki a haza iránti 
kötelességét.

Justh Ferencz: Azok után a szavak után, 
melyeket Cserei bizottsági tag ur imént el
mondott, a felszólalásra okom nincs, csak 
azt akarnám a tisztelt közgyűlés figyelmébe 
ajánlani, hogy a beterjesztett határozati ja
vaslatot tegye egy hangú határozattal magáévá. 
A vármegye közönsége csak úgy marad kö
vetkezetes magához, ha azt a bizalmatlansá
got. melyet a múlt évi deczemberi közgyű
lésen hangoztatott, továbbra is fenntartja.

Felszólalásom egészen más irányban találja 
magyarázatát. Mi ugyanis, tisztelt közgyűlés, 
tudjuk azt, hogy a tisztikar, ha a vármegye 
közönsége a benyújtott határozati javaslatot 
elfogadja, üldöztetéseknek s talán némi tekin
tetben a szenvedéseknek és nyomornak lesz 
kitéve. Ep azért a vármegyének, a vármegye 
közönségének kötelessége, hogy azokról, kik 
az ö hűséges szolgálata miatt esetleges nél
külözéseknek lehetnek kitéve, megfelelő 
anyagi kárpótlással gondoskodjék.

Ennélfogva indítványozom, hogy a vár
megye alakítsa mega jóléti bizottságot, mely
nek feladata lóéiul a tisztikar anyagi hely
zetéről való gondoskodás. Méltányos indítvá
nyomat ajánlom elfogadására.

Mudrony Pál: Hosszasan kezdi fejtegetni 
a főispáni kinevezés törvényességét s állításait

törvények czitálásával igyekezett támogatni. 
Végül kijelentette, hogy beszédjében hangoz
tatott elveknél íogva ő és pártja az installáló 
közgyűlésen részt vesz.

Klimó Vilmos bizottsági tag rendkívül 
szép beszédben czáfolta le Mudrony okosko
dásait s kimutatta, hogy Mudrony és pártja 
következetlen előbbi kijelentéseihez. A fel
szólalót beszédjéért a bizottsági tagok és a 
közönség megéljenezte.

Duschek János bizottsági tag indítványozza, 
hogy a bizottsági tagok becsületszóval köte
lezzék magukat «rra, hogy a beiktató köz
gyűlésen meg nem jelennek.

Ezek után felszólalni senkisem kívánt, a 
vita bezáratott. Miután pedig — mondja az 
elnöklő alispán — a tisztikar a határozatban 
személyesen érdekelve van, nem fog szavazni, 
de nem azért,, mintha az előterjesztett hatá
rozati javaslatra szavazni félnének, hanem 
tisztán és egyedül azért, hogy ne mondhas
sák, hogy önmagunk érdekére akarunk sza
vazni.

A névszerinti szavazás megejtetvén, igen
nel, vagyis a javaslat mellett szavazott 51 
magyar bizottsági tag, ellene 11 tót bizott
sági tag. A nemzetiségiek közül a magyar
sággal szavazott A/eZ/eZóerZsigmond ésSzkaldk 
János bizottsági tag.

A benyújtott határozati javaslat ekkép, 
Justh Ferencz országgyűlési képviselő által 
hozzáfűzött toldalékkal együtt, határozattá 
emeltetett.

A határozat publikálása után a jóléti bi
zottság alakíttatott meg. Elnöke le tt : Révay 
Ferencz báró, alelnöke licvay Gyula báró és 
tagjai: Nyáry Kálmán gróf, Rakovszky István, 
Prónay Dezső báró, Justh Ferencz képviselő, 
Koncsek György, Velits Kálmán, Schultz 
Lajos, Tomasek János és Kafenda Frigyes 
lettek.

A bizottság megválasztása után az elnöklő 
alispán indítványozza, hogy a vármegye kö
zönsége utasítsa az alispánt, miszerint a f. hó 
23-ára hívjon össze rendkívüli közgyűlést, 
melynek tárgysorozata a helyzet fejleményei
hez képest lesz megállapítandó.

Most pedig — folytatja az alispán — 
mielőtt a közgyűlést bezárnám, kijelentem, 
hogy azt a két kötelességet, melyet a vár
megye mai közgyűlésén hozott határozatával 
a tisztikarra rótt, t. i. hogy az installáló köz
gyűlésen meg ne jelenjék s hogy az újonnan 
kinevezett főispán rendeletéit ne foganatosítsa, 
őzt a tisztikar, biztosítom a megye közönségét, 
meg is fogja tartani.

A közgyűlés bezárása után a bizottsági 
tagok, a jelenlevő hallgatósággal egyetemben, 
a Kossutli-nóia éneklése mellett, távoztak a 
vármegyeházáról.

Az uj főispán érkezése.
Köcsön Lajos, Turóczvármegye újonnan 

kinevezett főispánja, pénteken délután 1 óra 
39 perczkor érkezett székhelyére a Budapest
ről 7 óra 10 perczkor induló gyorsvonattal.

A személyes biztonságának megvédésére ki
rendelt karhatalom már jóval a vonat érke
zése előtt elzárta az indóházhoz vezető uta
kat s az utasokon kiviil más közönséget a 
perronra be nem eresztett.

Megvalljuk őszintén, hogy ezen
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körű óvintézkedések megtételére szükség egy
általán nem volt, mert a mint a vármegye 
közgyűlésén is hangoztatták, e vármegye terü
letén a személyes inzultustól tartani nem 
kellett.

A vonatból Baditz Zoltán Sopronvármegye 
főispánjának társaságában szállt le a főispán 
s miután ismerőseivel rövid ideig társalgóit 
s  a kirendelt karhatalom parancsnokának 
jelentését fogadta volna, beszállt az állomás 
előtt várakozó hintóba s a vele egyidőben 
érkezett Szigeti Vilmos pénzügyigazgató és 
Skultety István királyi ügyész kíséretében a 
vármegyeházára hajtatott.

A vármegyeházára érkezvén, miután a 
főispáni lakást, a közgyűlés határozatához 
hiven, a vármegye alispánja lezáratta, Szilágyi 
csendőrszázadost kérte föl a főispán, hogy 
a szükséges kulcsokat, ha kell, karhatalom
mal is, vegye át.

A csendörszázados magához vevén 6 
csendőrt, megjelent az alispánnál, ki a meg
történt felszólítás után a főispáni lakás kul
csait át is szolgáltatta.

Kisebb hivatalos ügyek elintézése után, 
mivel az alispán a közgyűlési terem kulcsát 
semmi szin alatt nem volt hajlandó átszol
gáltatni, a főispán, hivatkozva a belügymi
niszternek e tárgyban kiadott rendeletére, a 
kir. ügyész jelenlétében, a kéznél levő kato
nai lakatossal felnyittatta. Miután meggyőző
dött arról, hogy a terem használható álla
potban van, a felnyitott termek őrzésére 
őrséget rendeltetett ki.

A beiktatás napja.

A beiktatás napján már korán reggel 
gyülekezett az utczán a kiváncsi nép, mely 
főleg a magyar kaszinó előtti térséget lepte el.

A karhatalom 9 óra előtt kezdett felvo
nulni és körülvette a vármegyeház épületét.
A huszárság a főtéren állt sorfalat, mig a 
csendőrség, szakaszokra osztva, az épületben 
tett szolgálatott.

A bizottsági tagok 10 órakor gyűltek össze 
3 a tótok, mintegy százan, egyszerre vonultak 
fel a megyeházára, miközben a magyar párt 
hangosan megabczugolta az installáczióra 
vonulókat. Jelen volt 15 bizottsági tag.

A diszmagyarba öltözött főispán pontban 
10 órakor lépett a közgyűlési terembe, hol 
az egybegyüit közönség éljen és zsiviózás 
közt fogadta.

Elfoglalván elnöki székét, az ülést meg
nyitotta s a megnyitás után emelkedő, érthető 
hangon felolvasta esküjét.

Az eskü letétele után a következő 
beszédet mondotta :

„Ha méltóztatnak meghallgatni, röviden pár 
szóval jelezni fogom azokat az elveket, ame
lyek engem hivatalos működésemben vezé
relni fognak.

Mindenekelőtt fogadják köszönetemet, hogy 
a mai viszonyok között szívesek voltak a 
közgyűlésen megjelenni.

Mert ma mindenki hazaáruló, aki vakon 
nem követi a koalicziót.

Ma csak egy véleményt szabad hangoz
tatni Magyarországon : helyeselni azt az áldat
lan harczot, mely feldúlta ennek az ország- 

etikai viszonyait és amely megakadá- 
ígi fejlődésünket, 

akik a most folyó harczot az 
eire nézve veszélyesnek tartjuk,

ezzel még nem szolgáltunk rá a hazaárulás
nak vádjára.

Mert hiszen a mi álláspontunk megegye
zik a kiegyezés megalkotóinak, Deák Ferencz- 
nek és gróf Andrássy Gyulának álláspontjá
val, akik 1867-ben, midőn a kiegyezés alkal
mával a magyar vezényleti nyelv kérdése 
felvettetett: az ország érdekeire nézve hasz
nosabbnak találták, hogy ennek a kérdésnek 
megoldását ne erőszakolják, hanem biztosít
sák nemzetünk javára a békés fejlődésnek, 
az anyagi haladásnak és nemzeti erősödés
nek alapjait.

A közös hadsereg vezényleti nyelv kér
dését 38 esztendeig senki sem bolygatta és 
éppen azért, mert ez igy van, nem tudom 
helyeselni azt, hogy a nemzet alkotmányo
san uralkodó koronás királyunkkal ellentétbe 
helyezkedjék olyan módon, mint a hogy azt 
a magát többségnek nevező koaliczió teszi.

Hazafias meggyőződéssel bocsátottam 
tehát szerény képességemet legkegyelmeseb
ben uralkodó királyunk, a kormány és az 
ország rendelkezésére abban a tudatban, 
hogy politikai nézeteltérések miatt a várme
gyei közigazgatásnak törvényszerű állami 
ellenőrzése és felügyeleti joga nem szüne
telhet.

Midőn eme szempontok által vezéreltetve, 
Turóczvármegyének főispáni állását a jelen
legi kormány ismeretes programmja alapján 
elvállaltam, tudatában voltam annak a nehéz 
feladatnak, amely reám vár.

Minden igyekezetem odairányul, hogy 
méltó utódja legyek annak a férfiúnak, aki 
előttem annyi dísszel töltötte be ezt a helyet 
s aki a vármegye történelmi családjából 
származván: hivatva volt arra, hogy a vár
megye érdekeit minden tekintetben előmoz
dítsa.

Működésem további irányára vonatkozó
lag kijelentem, hogy törekedni fogok azon 
az utón haladni, melyet a vármegye érdekei
nek előmozdítása részemre kijelöl.

Tiszteletben fogom tartani az ország 
törvényeit és az érvényben lévő törvényes 
rendelkezéseket, tiszteletben fogom tartani 
továbbá a nemzetiségeknek törvény és 
gyakorlat által biztosított jogait, de viszont 
meg fogom követelni a vármegye minden 
lakosától, hogy szintén tiszteletben tartsa a 
magyar állam törvényeit. Őrködni fogok a 
felett, hogy a magyar állam politikai egy
ségét senki meg ne bolygassa.

Meg fogom követelni a tisztviselői és 
hivatalnoki kartól, hogy az ország törvényeit 
megtartsák, felsőbb hatóságaik rendeletéinek 
engedelmeskedjenek és azokat pontosan és 
lelkiismeretesen teljesítsék.

Az ügyeknek személyválogatás nélkül, 
igazságos, tárgyilagos és a lehetőséghez 
képest gyors intézését ellenőrizni fogom és 
ott, ahol részrehajlást, mulasztást vagy 
visszaélést tapasztalok, nem fogok késni a 
legszigorúbb rendszabályok alkalmazásba 
vétele mellett, a felmerülő bajok orvoslása 
iránt, a szükséges intézkedéseket nyomban 
megteni.

Hosszabb időn át magam is tisztviselő 
voltam, ismerem a tisztviselői életnek kellemes 
és kellemetlen oldalát.

Éppen azért nekem fájna első sorban leg
jobban, ha egyes tisztviselők az 1886. évi 
XXI. t.-cz. rendelkezései ellenére kötelességei
ket nem teljesítenék, a köteles engedelmes

séget megtagadnák és engem abba a kelle
metlen helyzetbe kényszerítenének, hogy 
velük szemben, szükség esetén, ennek a 
törvényczikknek határozmányait legyek kény
telen alkalmazásba venni.

A közjó érdekeinek előmozdítása szem
pontjából a vármegye minden lakosának 
mindenkor rendelkezésére állok és mindent 
el fogok követni, hogy habár nem a vármegye 
szülöttje vagyok is, működésemmel a vár
megye lakossága teljesen meglegyen elégedve.*

Beszédje befejeztével, miután — úgy
mond — a tisztikar a beiktatáson meg nem 
jelent, a jegyzőkönyv vezetésére kénytelen 
vagyok törvény adta jogomnál fogva Buttner 
József miniszteri segédfogalmazót tiszteletbeli 
főjegyzővé kinevezni.

A kinevezett tiszteletbeli főjegyző a 
törvény előírta esküt letévén, megbizatott a 
jegyzőkönyv megszerkesztésével, melynek 
hitelesítésére dr. Haas Jakab és Mudrony 
Pál bizottsági tagok kérettek fel.

Mégegyszer megköszönve a bizottsági 
tagok szives megjelenését, a vármegye fő
ispánja az ülést bezárta.

Kint az utcza képe hangos volt. Az ülés
ből távozó bizottsági tagokat sorban meg- 
abczugolták, sőt egyiknek-másiknak a záp
tojásból is bőven kijutott. Leszámítva egy 
pár ablakbetörést, egyéb rendzavarás nem 
történt. A főispán délután Budapestre utazott

Műkedvelői szinielőadás 
Znió váralján.

Társadalmi életünk hétköznapi szürke
ségébe élénk és érdekes változatosságot vitt 
bele a zniói műkedvelők által folyó hó 6-án 
rendezett szinielőadás s az azt követő tánez- 
mnlatság. A F. M. K. E. egyesület lobogó
jának áldozott ezúttal e lelkes társaság, hogy 
megmutassa, miszerint Turóczvármegye oly 
kicsinyke falucskájában is, mint Znióváralja, 
él, működik és cselekszik az áldozó haza- 
szeretet s megküzd ve ezer akadállyal — bár 
csak homokszemekkel is — gyarapítani 
igyekszik a nemzeti szellem orősbödését. tí 
az anyagi eredmény világosan bizonyítja, hogy 
a kitűzött czél fényesen eléretett. Az állami 
tanítóképző intézet zenetermo valósággal 
zsúfolásig megtelt közönséggel.

K. V. sikerült 3 felvonáSris vigjáléka 
„A névrokonok* került szinro s a mindvégig 
mulattató darab kitűnő komikumán s bonyo
dalmas helyzetein annyival is inkább jól 
mulatott a hálás közönség, mert a szereplők 
valamennyije teljes tudásával igyekezett 
közreműködni s a lelkes pártolást kiérdemelni. 
Teljes tárgyilagossággal állíthatjuk, hogy 
műkedvelőktől összevágóbb, kitűnő betanítás
ról és begyakorlásról tanúskodó összjátékot 
már rég nem láttunk. A színpad csinossága és 
Ízlésessége, a nehéz cselekménynek minden 
zökkenés nélküli sima lebonyolódása — a 
legügyesebb s leggondosabb rendezésről 
tanúskodtak.

A közreműködők közül első sorban is 
Moyzet Miklósnéról kell megemlékeznünk, ki 
szereplésével fényesen beigazolta, hogy nem
csak a hangversenyteremnek, de a színpad
nak is kiváló kitűnősége. Alakítása bármely 
rutinirozott színésznőnek is díszére vált volna. 
„Nagyanyósi* szerepet megkapóbb közvetlen
séggel, ellenállhatatlanabb komikummal meg-
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játszani már alig lehet. Valamennyi jelenete 
a i újabb és lyabb alakításoknak és felfogá
soknak ráltoiatos képét mutatta. Így a siker 
oroszlánrésze Moyzesnének köszönhető, ki elég 
Jiáládatlan szerepében (70 érés nagyanyós) 
annyi életet, szint és megkapó elerenséget 
■tudott belevinni, hogy a közönség alig győzte 
■tapsaival elragadtatását és tetszését kifejezésre 
juttatni.

Teljes és szép sikerrel oldotta meg fel
adatát Szarka Lajosnó is, ki életliü felfogás
sal és elevenséggel játszotta meg az urára 
féltékeny s annak minden szavában kétel
kedő menyecskét.

Gerö Margitka a szobaleány kis, de hálás 
szerepében mutatkozott be ez alkalommal 
először a közönségnek s a bemutatkozás 
.fényesen sikerült. Bájos megjelenésével, 
nyugodt, kedves játékával nagyban hozzá
járult az est sikeréhez.

A férfiszerepek közli 1 a főszerep Pdrvy 
Endrének jutott, akit mint az egész előadás 
•lelkét, rendezőjét fölösleges dicsérnünk. Elég 
lia azt mondjuk, hogy ö a znió váraljai társa- 

'dalmi életnek lelke.
Méltó partnere volt Szarka Lajos tanár, 

ki helyes felfogással adta a gazdag magánzó 
.szerepét, ki névrokona révén egyik csávából 
-a másikba keríti. Teljesen ki is aknázta 
háládatos szerepét.

A darab egyik leghumorosabb, de egyút
tal legnehezebb alakját — a féltékeny s 
lovngias érzelmű trombitás komikus szerepét — 
Margittal Antal tanár játszotta meg nagy 

.sikerrel.
Szándékosan hagytuk hátra referádánk- 

ban az est hősét, Szibner Gyula urat. Olyan 
sikert, mint amilyet kortesbeszédjével, daliás 
magyar öltözetével, remek tánczával s ének
lésével ö arat tt, nem sokat látlak még a 
képző intézeti zeneterem ósdi falai. Szibner 
Gyula urat eddig csak mint szónokot ismerte 
a közönség, most azonban meggyőződhetniük, 
hogy nemcsak szónok, de kiváló színész, 
tánczos és énekes is. Játéka valóság^.'! 
bámulatra méltó volt.. Éneklésével szintén 
nagy tetszést aratott. Fátyolozás nélküli hang
jával s érzéses előadásával oly szépen énekelte 
«1 az Egy rózsa szált, hogy sokan környeztek. 
A „Bolygó Görögtől" való Naitsika dalt pedig 
alig tudta abba hagyni a sok tapstól s a reá 
'dobált szalonczukorkák özönétöl. Kívánjuk is. 
hogy Szibner ur legboldogabb emlékei között 
őri azé ez estén szerzett fényes sikereit.

Az intézeti növendékek szerepléséről kell 
még pár szóval megemlékeznünk, kik szorgal
mas tanulással s ügy buzgalommal igyekeztek 
a kisebb szerepekbe beilleszkedni. Nagyobb 
Ügyességet különösen Halmos Péter, Sebő 
Ágoston, Vadkerty Ferencz, Greszndrik József, 
Szdmuely Vincze és Maliska Károly tanúsítottak.

A sziDielőadást világos virradatig rendkívül 
jókedvű s kedélyes lánczmulatság követte a 
Magyar Olvasókör helyiségében.

h í r e k .

Eficlgasgatásl bizottsági Illés. Turócz- 
Yármegye közig, bizottsága I. évi január hó 
12-ón tartotta meg rendes havi Illését Bmiczky 
Kálmán alispán elnöklete alatt. Elnöklő al
ispán Bulyovszky Simon uj bizottsági tagot 
melegen Üdvözölte. Megválasztották ezután a 
különböző bizottságokat. Igen köves kivétel

lel azok lettek, akik már eddig is tagjai 
voltak az egyes bizottságoknak. A helybeli 
cellulosegyárban épített iparvágány raeghosz- 
szabbitására a közigazgatási bejárás rendelte, 
lőtt el. Egyik tanítónő ellen állásától való 
felfüggesztés mellett a fegyelmi vizsgálat 
folytatása rendeltetett e). Az egyes előadók 
jelentéseinek meghallgatása után a bizottsági 
Illés véget ért.

Sianatérlmn! mulatság Rnttkán. A f.
évi február hó 1-én Ituttkán tartandó hang
verseny és tánczmulatság iránt nemcsak 
Túróéiban, de azontúl is nagy érdeklődés 
nyilvánul. A rendezőségnek sikerült meg
nyerni felolvasás tartására Balogh Bertalant, 
a iniskolczi közművelődési egyesület főtitkárát, 
akinek országszerte feltűnést keltett „Magyar 
Nemzeti Közművelődés" czimü munkáját most 
ismertetjük lapunkban. Kedves és specziális 
meglepetés lesz az a tárogató piece is, 
amelyet Martincsek Károly, vinegyei aljegyző 
fog előadni Boldis Dezső ügyvédjelölt zongora- 
kísérete mellen. Ritka műélvezetet fog nyuj- 
bni a Moyzes-pár előadása: Moyzesnét pár 
énekszám előadására sikerült megnyerni, 
amihez Moyzes Miklós tanár fogja a zongora- 
kiseretet nyújtani. Az eddig megnyert 
szereplők közül megemeljük még Fischer 
Arminnét, az ismert szavalómüvésznőt, 
Snager Irmát, Ohavszky Olgát, Pdrvy Endro 
tanárt, Filltsch István és Haviasz János 
mérnököket. Remélhető, hogy nemcsak a 
gazdag műsor fogja a közönséget kielégíteni, 
de oly díszes társaság is fog ott egymásnak 
találkozót adni, amilyenre alkatain nem 
mindig találkozik. Elismeréssel emlékezik 
niár most is a rendezőség azon előzékeny- 
sédről, amellyel ugv a kassa-oderbergi, mint 
az államvasutak részéről találkozott. Az állam
vasutak nevében Görgey László üzletvezető 
készséggel átengedte a vasuti éttermeket, a 
kassa-oderbergi vasút részéről pedig Saager 
Forencz főfelügyelő a villámvilágitást és 
díszítést is biztositólta. ami nagyban hozzá
járul a jótékonyezéln előadás anyagi ered
ményének emeléséhez.

Szabadságolás, kirendelés. A vallás- és 
kiizokt. m. kir. miniszter Gaál Sarolta turócz- 
sznnlinárloni állami polgári iskolai tanítónő 
részére a folyó tanév végéig szabadságot 
ozgedélyezvén,leendőinek ellátására Granater 
Elza felsőiurcsoki állami iskolai tanítónőt, 
oki. polgári iskolai tanítónőt rendelte ki.

Áthelyezések a kassa-oderbergi vasút- 
nal. Fabriczy Lajos hivatalnok Lipfószent- 
miklósról Tesclienbe az üzletvezetőséghez, 
lPíjczy Gyula hivatalnok Te ellenből Liptó- 
szentmiklósra; Burgán József hivatalnok 
Kisucaujlielyről Várnára; Ossikovszky Béla 
hivatalnok Várnáról Liptószontmiklósra ; Appel 
Ferencz Jablunkauból Kam uba; Kania Lco 
hivatalnok Karvinból Jablunkauba helyez
tetett át.

Mit tehet & hazafias pap Tófpelsőczről 
jelentik nekünk, hogy ott most már liavon- 
kint egyszer magyar isteni tiszteletet is 
tavtanak az ág. h. evang. templomban. Elő 
is vettük a statisztikát és megvizsgáltuk, hogy 
ezon örvendetes haladáshoz mennyiben járult 
hozzá a magyar anyanyelvűek szaporodása.
A statisztika azonban erre nézve nem nyúj
tott alapot, mert az ridegen feltünteti, hogy 
Tótpelsöczön a magyar anyanyelvűek a 
lakosságnak csak egy elenyésző kis részét

_________ ______________  fi

képaiik, mert a 3500 lélekkel szemben 
számuk alig haladja meg a százat. A magyar 
hazafias érzés terjedésének tnlajdonilhaló, 
tehát ex a haladás, mely egyben magával 
vonja a magyar beszédnek terjedését is. Ra 
pedig a derék lakosságon kívül annak a  
férfiúnak érdeme, aki mint hűséges lelki- 
pásztor, egyben hazafias vezére is népének 
és pedig Vitális Gyula Tótpelsöcznek ág. b. 
ev. lelkésze.

Liptói Magyar Egylet czimen Lipíószent- 
miklóson uj egyesület van alakulóban, mely 
f. hó 9 én már meg is tartotta alakuló UWsét. 
Nem tudjuk, mi tette indokolttá ennek az uj 
egyesületnek alakulását. Mindenesedre meg
vannak annak alapjai, mert különben nem 
lehetne föltételezni, hogy 60 magyar embert 
képes lett volna ezéljainak megnyerni. Azon
ban még igy is aggodalommal tekintjük ezt 
az uj szervezkedést, mert a mi tudomásunk 
szerint van már Liptóban „Magyar Társalgó 
Kör", van ott továbbá az Országos Magyar 
Szövetségnek is egy szerve, mely annak 
idején azért alakult meg, hogy a liptói 
magyarságot pártpolitikai tekintetek nélkül a 
magyarság érdekeinek védelmére tömörítse, 
így hát nehezen tndjuk eltalálni, hogy mi 
tette szükségessé az uj egyesület megalakítását, 
mely lehet, sőt valószínű is, hogy hazafias 
intencziók szem előtt, tartásával alakult meg, 
de ehhez, nézetünk szerint, a már megtevó 
szervezetek keretében is bőséges alkalma 
lett volna erőinek kifejtésére,

Határrendőrség Battkán. A határrendőr
ség felállításáról szóló törvény végrehajtási 
utasítása értelmében Zsolnán határrendőrségi 
kapitányság, Csúcsán és Ruttkán kirendelt
ségek állíttatnak fei. amelyek f. hó 16 án 
megkezdik működésüket. A zsolnai kapitány
ság egyelőre a Ksod állomás mellett újonnan 
épült házban helyeztetett el. Kapitány: 
Kobarics Ferencz. fogalmazók: Pokorny, dr. 
Nagy András. Kruuse Ágost és Fritsch. 
Irodai segédtiszt: Magyar József.

Szerkesztő változás. A „Slovcnské. 
Noviny“ hazafias szellemben szerkesztett 
budapesti tót napilap szerkesztését, .amelynek 
eddig Hornyánszky Viktor könyvnyomdász 
és könyvkereskedő volt a névleges szerkesz
tője, újévtől kezdve dr. Pecbány Adolf buda
pesti főreáliskolai tanár, a lap eddigi főműnk,i- 
társa és tényleges szerkesztője vette át.

A cellnlosegyár mulatsága. A turóez- 
szentmártoni cellulosegyár művezetői folyó hó 
20 án, szomhatou az állami iskolák torna
termében jótékonyczélu és zártkörű táncz- 
mulatságot rendeznek, mely esíe 8 és fel 
órakor vesszi kezdetét. Belépődíj személy jegy 
2 korona, családjegy 5 korona. Folülfizetésekot 
köszönettel fogad a rendezőség és azt lapunk
ban fogja nyugtázni. A rendezőség még arra 
is kéri a hölgyeket, hogy egyszerű ruhában 
jelenjenek meg. A jótékonyczélu mulatság 
iránt élénk érdeklődés nyilvánul, már csak 
azért is, mert ez a mulatság első a farsang
ban.

Felmentett kivándorlási meghatalmazott.
A m. kir. belügyminiszter a tengerentúli 
kivándorlók szállítására engedéllyel híré 
Cunard liverpooli hajóstársaság által Turócz- 
megye területén Kohn Henrik turóczszent- 
mártoni lakos meghatalmazottnak felmentését 
jóváhagyólag tudomásul vette.

Halálozás. Alsó- és felsömattyasóczi őzt.
M ittyasorszky Lajosnó szül. Mattyasorszkjr
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Emília folyó éri január hó 7-én éjjel élete 
85-ik érében hosszas szenvedés után elhunyt. 
Temetése f. hó 10 én ment végbe Rózsa
hegyen nagy részvét mellett. Az elhunytban 
Éder Ferenez, znióváraljai kir. járásbiró 
anyósát, neje pedig édes anyját gyászolja.

A Löwy-féle fűrésztelep égése Rnttkán.
Ma egy hete reggel 7 óra felé nagy tllzi 
lárma riasztotta föl a rultkaiakftt. A Löwy- 
féle gözfürészteíep állót lángokban. A telep
nek a főműhely felé eső részé í keletkezett 
a tűz, amely feltartózkatlan haladt. Bár a 
legelső tűzjelzésre a segítség kéznél volt és 
a kassa-oderhergi vasúti főműhely tűzoltósága 
bámulatos gyorsasággal jelent meg a vész 
színhelyén, a könnyen gyuló deszkaanyag
ban mégis nagy kár esett. A tűzoltóság fő
törekvése odairáuyult, hogy a gépházat 
mentse meg, ami sikerűit is nagy erőfeszítés
sel, amihez az államvasuti mozdonyok is nagy
ban hozzájárultak j ezek ugyanis most úgy 
▼annak bereudezve, hogy szükség esetén 
ömlők fölcsavarásával szivattyúkul és fecs
kendőké használhatók. A hová a mozdony
fecskendő sugara ért, ott röpült a deszka és 
dűlt az ember az erős nyomás hatása alatt. 
Másfél órai nagy munka ulán már csak a 
füstölgő faanyag halmaza jelezte a veszedel
met, amely nemcsak az egész fűrésztelepet 
fenyegette pusztulással, de ha szeles idő van, 
nagy kárt tehetett volna a szomszédoknak 
is. A vasúti főműhelyi tűzoltóságot mindenki 
nagy dicsérettel emlegeti. A kár azonban úgy 
is tetemes, mert hozzávetőleges számítással is 
70.000 korona lehet. Az al kalmazottak azon
ban nem igen szenvednek kárt, mert részben 
az elégett épület, részben a folytatható 
munkánál elfoglaltságot nyernek.

UJ politikai lap Losonczon. „Losonczi 
Újság* czimen politikai és társadalmi hetilap 
indult meg Losonczon, amelynek felelős 
szerkesztője dr. Sacher Aladár ügyvéd, fő
szerkesztője pedig dr. Molnár Albert orsz. 
képviselő. Sacher Aladár dr. nem uj ember 
a hirlapirás terén és igy remélhető, hogy 
lapja, melynek első száma igen élénken van 
szerkesztve, hazafias feladatának mindenben 
meg fog felelni.

Szlnikerüle tünk sorsa. Dr. Farkas Ferenez, 
az északmagyarországi szinikerület igazgatója 
Szabadkára választatván] meg, szinikerületUnk 
sorsa ismét kérdés tárgyát képezi. A kiirt 
pályázat f. hó 8-án már lejárt, a választás 
pedig af. hó folyamán fog megtörténni. Tájé
kozásul közöljük, hogy a kerület elnyerésé
ért a következők pályáztak: 1. Bartha
István, Komjáthy kassai színtársulatának 
helyettes igazgatója; 2. Bérezi Jenő; 3. 
Forgács Antal; 4. Micsey György székes- 
fehérvári igazgató. 5. Polgár Béla szinigaz- 
gató. 6. Réthy László, Farkas dr. színtár
sulatának titkárja. 7. Szabados László színész 
Budapest. 8. Szabadhegyi Aladár színigazgató

Beregszász. 9. Szilágyi Dezső színigazgató 
Újvidék. 10. Tóvári Antal színigazgató Szolnok.

Pánszláv káté. a „Slov. Tfid.'.ben
olvassuk: Ki gyógyítson, ha beteg vagy ? 
Tót orvos. — Kinél vásárolj ? Tót kereskedő
nél és tót fogyasztási egyesületnél. — Kire 
bizd peredet ? Tót ügyvédre. — Kinél varrass 
ruhát ? Tót szabónál. — Ki készítse lábbelid’ ? 
Tót varga. — Kinél borotválkozz? Tór. 
borbélynál. Ezt a tanulságos kátét még egy 
kérdéssel és felelettel megtoldjuk : Hol találsz 
bolondgombát ? Tót redaktor lapjában.

Rettenetes halál, Poteozky István, a hely
beli cellulosegyár munkása, a f. hó 7-én, 
hogy hogy sem, betévedt a turbinák elzárt 
helyiségeibe. A szerencsétlen ember, még 
eddig ki nem derített módon, belebukott a 
rohanó turbinák közé, hol a forgó yaskerék 
darabokra szaggatta. Testrészeit úgy halász
ták össze. Nincs kizárva az az eset sem, 
hogy a szerencsétlen öngyilkossági szándék
kal ugrott a kerekek közé.

A Tnróozvármegyel Jótékony Nőegylet
karácsonyi gyűjtésének kimutatása. 1. Az 
alelnökhöz érkezett adományok: Justh Ferencz- 
né gróf Batthyány Mária 100 korona; báró 
Révay Gyuláné 25 korona; id. Justh Györgyné 
20 korona; Schultz Lajosné 10 korona; 
Bolemann Jánosné, Náthán Henrikné, Zorkóczy 
Tivadarné 5—5 korona; Roth Erailné 4 kor. 
3. Erdödi Györgyné és Reöthy Vladimirné 
ivén: itj. Justh György 20 korona; Berecz 
Gyuláné, Reviczky Istvánné 10—10 korona; 
Hübnerné 7 korona; dr. Zányi Kálmánné, 
Kubala Alajos 6—6 korona; Balogh Lászlóné, 
BeDiczky Kálmán, Bindfeld Ármin, Boldis 
Ignáczné, Gráber Miksáné, Joób Viktorné, 
Laukó Sándor, dr. Láng Ernöné, Simkó 
Jánosné, Turczer Jánosné, Újhelyi Attila 
5—5 kor.; Bűchler Arminné, L’ohn Henrikné, 
Cserey Emil, Erdödi Györgyné, Fischer 
Arminné, Kufler Zsigmond, Lax Adolfné, 
Pech Dezső, Perl Alberfué, Strausz Adolfné. 
Strausz Mórné, Strélinger Henrikné, Uruszky 
Aranka, Algéy Irma, Fischer Lajosné, Gasparik 
Józseíné, Grossmann Róza, Grósz Samuné, 
Haas Jakabné, Haas Zsigmondné, Hudák 
Endréné, Petrás Mihály, Reöthy Vladimirné. 
Iluzsicska Józseíné, Spitzer Albertné. Trom- 
bauerArpádné 3—3 kor.; Akantisz Ödönné, 
Bárdos Adámné, Berger Edéné, Borbély 
Kálmánné, Bröder, Bulyovszky Miklós, Chikán 
Miklósné. Dávid Ferenczné, Gaál Sarolta, 
Gáffor Dezső, Galanda Samuné, Grossmann 
Miklósné, Herz Ignáczné, Honcczy Sándor, 
Józsa Mihály né, Kertész Jánosné, Kiss Gyula, 
Kulin Károly, Lamos Lajosné, Láng Izidorné, 
Majerna Dezső Molnár Miksa, Moskóczi 
Ferenczné, N. N., Okolicsányi Guszta, dr. 
Oszvald Károly, Patsch Ignáczné, Patsch 
Vilmosné, özv. Rakssányi Gusztávné, Roll 
Béla, Iiutlkay Sándor, Singer Fanni, Schwartz 
Kálmánné, Thomka János. Thomka Milosné, 
Toperczer Sándorné, Velifs Antalné, Wein- 
bergerné, Wix Miksa, Záthureezky Imre
2—2 korona; Bulyovszky Simon, Galanda 
Károly, Knörles Ágoston, Löwy Mórné, N. N., 
Schwartz Vilmosné, Starko Samu, Toincsányi 
Bertalan 1 — 1 korona. Somogyi Gézáné 
gytíjtőivén : Somogyi Gézáné, Turóczi Gazda
sági Takarékpénztár 10—10 korona; Éder 
Ferenczné, GerŐ Virgilné 6—6 korona; dr. J

Messinger Mórné, Szarka Lajosné 5—5 kor.; 
Schönaích Viktorné 4 korona; Kirchmayor 
Győzőné, Kristofcsák Lajosné, Krecs Gyuláné, 
Moyzes Miklósné. Szmetana Józseíné 3—3 kor.^ 
Bertscli Ottó, Engel Babette, Hilmer Viera, 
Margittai Antal, Mezey József, PArvy Endre, 
Polónyi Ludmilla 2—2 korona; Porubszky 
Rezső 1 korona. Michnik Gyuláné gyűjtő- 
ivén : gróf Nyáry Károlyné 20 korona; 
Jeszenszky Maliid 5 korona; Berger Hóiéi* 
4 korona; Michnik Gyula, Iluttkay Béláné
3—3 korona; özv. Beniczky Mártonné, Klimó 
Ella, Klimó Vilmosné, Labátli Józsefné, 
Michnik Gyuláné, Michnik Vilmosné, özv. 
Riszák Anna, Újhelyi Gusztávné 2—2 kor. 
Ezoken kívül Erdödi Györgyné egy karácsony
fát 1 korona értékben, dr. Láng Ernöné ós 
Starke Pál ezukordiszt adományoztak.

Az Epllepsla (nyavalyatörés) gyógyí
tása. Az orvosi szaklapok feltűnést keltő köz
leményeket hoznak az epilepsiánsk egy uj 
és biztos gyógyító módszeréről. E czikkek 
szerzője és az uj gyógymód megalapítója 
dr. Szabó B. Sándor speczialista orvos Buda
pesten, V., Alkotmány-u. 5. készséggel nyújt 
felvilágosítást mindazon ily bajban szenve
dőknek, kik egészségűk teljes helyreállítását 
az ö uj és bevált módszere segítségével elérni 
óhajtják.

Antldol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ide
ges fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell 
bevenni, nehány csepp a tenyéren eldörzsöive 
s használati utasítás szerint belélegezve, azon
nal megszünteti a bajt. Sok ezer ember hasz
nálja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 
ismerőseit: hogy használ-e már az Antidol-t, 
amely nagyszerű hatásáért arany éremmel 
lett kitüntetve. Egy Uvegecske ára 1 korona 
20 fillér és 35-ször mulaszthatja el vele fej
fájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész 
urnái Körinöczbányán.

: V . ' / ’
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Kathrelner-íéle 
Kneipp-inaláta kávé

Kathreiner előállítási módszere révín 
kellemes ízű, az egészséget előmozdító és 
olcsó, ez Által a IcgíRegbecsülhetetlencbb 
előnyöket nyújtja minden háztartásnak!

Minden vásárlásnál hangsulyoa- 
zuk kifejezetten a Kethreiner 
nevet és csak eredeti csomagokat 
kérjünk Kneipp páter védjcgygyel.
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n  kitüntetés. 
6 állami érem.

m otorgyár réSZY. társ.
(ezelőtt Hille) fióktelepe:

M E L L É R T  I Ő H Á C Z  és  T Á R S A
Telefon 12—91.

,Benzinmotórok, légszeszmotórok, nyersolajmotórok 
.-szesz- (spiritusz) motorok, aczetylenmotórok. Benzin- 

lokomobilok cséplésre.

1

zSzivógáz (generátoros)- motórok a legmodernebb és 
legtökéletesebb, beigazoltak a legolcsóbb üzemet 

nyújtó erőgépek.
ttlftíftt* világszerte elismerten a leg- ( u u u a l  H lölör kitünőbb gyártmány. Kipró

bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból 
a legszolidabban és a legpontosabban készítve.

I Sok évi használat után sem szorul repara- 
f u l l V ) .  túrákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése 

egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.

pmdai motorok Eg£S«WSSSSg£l
és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
gyárakban, famegmunkálásnál, faapritásnál, vizemelő 
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák

ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes üzemberendezések (malmok, gazdasági üze
mek, körlőmü-szerkezetek stb.) szakszerű szállítása. 
Felvilágosítások, költségtervezetek készséggel adatnak.
Messzemenő jótállás! Kedvező fizetési feltételem

J í i i i í i í i i m i í k
nagy Plasztikban w  
olcsó áraljon csaljis

KL E I N S Z. divatáruházában
Turóczszentmártonban kaphatók.

Házimunka kötőgép-társaság.
Kerestetnek mindkét nembeli 
egyének gépünkön való kötésre. 
Egyszerű és gyors munka egész 
éven otthon végezhető. Nem kell 
előkészültség. — Távolság nem 

határoz, a munkát mi adjuk el.

Házimunka kötőgép-társaság
T I)O S. N. W l ) i t t l i c k  «S T á r S a

Budapest, IV., Havas-utcza 3—194.
Prag, Petersplatz 7—194.

„JODELLA“
most a mindenhol ismert, orvos és közönség 

által kedvelt LAHUSEN-féle

Jód- és vas-csu k am ájo la jn ak
szabadalmikig védett neve. A legjobb és leg
hatásosabb csukamájolaj. Hatásában fölül- 
mulhatlan daganatoknál, angol betegségeknél, 
bőrkiütés, csuz, reuma, torok- és tüdőbeteg
ségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyerme
keknél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágy
csináló hatású. Évi szükséglet folyton emel
kedik. Télen és nyáron vehető, mert mindig 
frissen kapható. Ára 3 korona 50 fillér. Egye
düli gyáros: LAHUSEN gyógyszerész 
Brémában. Mivel utánzatok vannak, csak 
„Jodella" név alatt veendő, mely minden 
dobozon kívül foglaltatik. — Kapható vidéken 
Gazdik János gyógyszertárában Körmöcz- 
bányán és Toperczer Sándor gyógyszer- 

tárában Turóczszentmártonban.

| •  •  0  9  0  0 r 5» © •  9  © 0  |

f  V é d je g y : „Horgony.1 fia

k Liniment. Capsici comp,
a  Horgony- Fain - Expeller pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 36 év óta legjobb fájdalom
csillapító szernek bizonyult köszvénynél, 
estimái és meghűléseknél bedorzsölés- 
képpen használva. ' .

Figyelm eztetés. Silány hamisítványok 
.alatt bevásárláskor óvatosak legyünk ós 
csak olyan üveget fbgadjunk el, a mely a 
„Horgony" vódjogygvel es a Richter ctég- 
jegyzéssel ellátott dobozba van csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fillér, 1 kor. 40 L és 
2 korona és úgyszólván minden gyógy- 
szertárban kapható. — Fórakfár: Törik  
léisef>gyógyszerésznél, B u d a p e s t e n .

Richter gyógyszertára 
u  „Arany oroMlánhoz4*, PTÓgáben. 
~ • 0 bét* Mlndeoospt »z4thüldéa.

n .- ‘

SPITZER MÓR
férfi-szabó

T6 ró czSzentnyárto l).

Van szerencsém a n. é. közönség 
tudomására hozni, hogy londoni be
vásárlási utániról hazaérkeztem.

Londonban alkalmam volt a leg
újabb divatokat tanulmányozni s

I I P
dús választékban vásárolni.

Midőn a t. közönséget szöveteim 
megtekintésére meghívom, vagyok

teljes tisztelettel

S p i t z e r  M ó r ,  féli-szabá
T tiró c z S z e o tro s r to j) .
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a legfinonjabb és friss n)iiJÖS«gb?t), továbbá

uaiódi Battle Axc rum, orosz és kínai tea,
angol- is francia 
w  bel- és Hölföiái íi|Mt m

F r a n c z ia  és m a g y a r  p e z s g ő k !
Vino d’Asti spsRBntejKairíc'il, 

jl/lounctl, (zuba purazle? ftgsysl (epse
SCHWARCZ mámkjTkkU

fűszer- és csemeielieresliefesiizs kapható. 
f  P o n t o s  h i s z o l g á l á s !  3 a t ű n y o s  á r i u l

Az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak czement- DADTT AMD P7I7MI7NT1JT me,-v a Magyar Mérnök és Építész Egylet 
gyára Gurahonczon szállít lassan vagy gyorsan kötő 1 vA lL iiI iD “UZi£ilUDl11 Jj I . által megszabott normáliákat 70—80%-kal 
felülmúlja. Továbbá elad saját rendszere szerint készült SZABADALMAZOTT HORNYOLT CZEMENT-TE éöCSEREP 0 YÁ RTÓ 
GÉPEKET, melyekkel tetőcserép-szükségletét fakereskedők, vállalkozók, gazdálkodók házilag állíthatják elő. — A készítés pár nap alatt 
------------  megtanulható, a gépek hordozhatók, a cserepek szabályosak, könnyűek, jól fednek és nagy szilárdságnak------------

Reggelizés előtt tél pohár
S C H M ID T H A U E R -féle  R A D IO -A C TIY t f T i T E T j y T i

l i n r ö f i j w i l  a ’  E lro n ti ‘ gy o m ro t Z— 3 r r nIluJuIililli a la t t  te l j-m n  msfctlioBH.
íasználata valódi áldás gyomorbajo
soknak és szék-zoruláshau szenvedők-

nek. Csodálatos gyógyerejét az igmándi viz radium-tartalmának köszöni, amely tudományos alapon egyedül 
ezen forrásban lett felfedezve, miért is bevásárlásnál össze ne tévesztendő a közönséges keserúvizekk -i. 
Pöszétküldés a forrástulajdonos: Sclimidtliauer Lajos gyógyszerésznél Komáromban. — Kapható TOPEKCZCR 
SÁNDOR gyógyszertárában kis üveg 30 fillér, nagy üveg 50 fillér. Az egyedüli természetes keserű,-i . a

kis üvegben is kapható.
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