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Justh Ferencz.
A nemzeti küzdelemnek egyik log- 

agilisabb előharczosát, Justh Ferenczet, 
volt országgyűlési képviselőt, Ő Fel
sége a király Turóczvármegye fő
ispánjává nevezte ki.

Az erről szóló legfelsőbb királyi 
kézirat a hivatalos lap f. évi április 
hó 22-én kiadott számában jelent meg.

A hivatalos lap csak a megtörtént 
tényt közölte, de újságot nem, mert 
Turóczvármegyében már egy héttel 
előbb mindenki tudta, hogy a kor
mány Justh Ferenczet szemelte ki a 
turóczmegyei főispánságra.

Ezt a hirt pedig a vármegye kö
zönsége osztatlan elismeréssel fogadta, 
mert köztudomású, hogy a vármegye 
Justh Ferenczben nemcsak kiváló 
vezetőt nyer, ki méltán fog sorakozni 
nagyérdemű atyja és bátyja után a 
föispáni székben, de egyben oly mun
kás férfiú foglalja el a föispáni szé
ket, aki eddig is híven és nagy buz
galommal szolgálta a vármegye ér
dekeit.

Mint a stubuyafürdöi választó- 
kerületnek három Ízben megválasztott 
képviselője, választókerülete érdeké
ben oly eredményes munkásságot 
fejtett ki, hogy nemcsak azok, akik 
szavazataikkal támogatták megválasz
tatását, de politikai ellenfelei is min
dig nagy elismeréssel emlékeztek 
meg hasznos tevékenységéről és ha 
a tót nemzetiségi mozgalmak vezetői
hez nem esnék oly közel kerülete, 
személyes jó tulajdonaival és fárad
ságot nem ismerő munkásságával még 
ezt a kérdést is sikerült volna neki a 
napirendről levétetnie. De azért bátran 
elmondhatjuk, hogy kineveztetése a 
a tótajku lakosság körében is vissz
hangra talált, bár tudják, hogy a 
családi tradiczióhoz híven Justh Fe
renczben a magyar állameszme leg
buzgóbb harczosa kerül Turóczuiegye 
élére.

Hogy mit tett Justh Ferencz e 
vármegye közgazdaságának és külö-
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nősen állattenyésztésének emelésére, 
azt a „Felvidéki Hiradó“-bau többször 
elismeréssel soroltuk föl. Mint a vár
megyének közgazdasági előadója, a 
vármegyei gazdasági egyesületnek 
sok éven át elnöke, egymaga emelte 
Turócz állattenyésztését olyan fokra, 
melyet a szomszédos vármegyék iri
gyelve tekintenek, a gazdaközönség 
pedig hálásan emlegeti munkásságát, 
melynek köszönheti, hogy kereseti 
forrása az utolsó évtizedben az állat
tenyésztés révén nagyban emelkedett.

És mindezt önzetlenül a vármegye 
érdekében tette.

Teljes a megyözödésünk, hogy 
most, amidőn szélesebb medrü hatás
kör nyílott számára, amidőn bőséges 
tere lesz sokoldalú képességeinek 
érvényesítésére, ezt épp oly buzga
lommal és kitartással fogja felhasz
nálni, mint tette eddig.

Turóczvármegye közönsége tehát 
büszkén és vérmes reményekkel te
kinthet a jövő elé. A béke áldásai 
közé méltán sorolhatja azt a tényt, 
hogy a vármegye vezetése oly ki
próbált kezekbe került, aki bölcs 
mérséklettel, a körülmények higgadt 
mérlegelésével és nagy munkabírá
sával predisztinálva volt ez állásnak 
betöltésére.

Választási mozgalmak.
Az országszerte megindult választási moz

galmaktól az elmúlt vasárnap vármegyénk 
választó közönsége is teljes mértékben kivette 
részét. A magyarság, a hazafias párt jelűiig i, 
ifjabb Justh György függetlenségi jelölt 
ltultkán, az alkotmány párt i Rívoy Simon báró 
pedig a stubnyalUrdfli választókerület lelkes 
közönsége előtt mondla el tetszéssel kisért 
progratnmbeszédjét, mig Mudrony l’ál a Doni 
nagytermében ismételte meg többször elhang
zott és közismert frázisait.

Mielőtt a programmboszcdek lefolyását 
vázolnánk, kötelességünknek tartjuk kiemelni 
azt az elismerésre méltó készségot, sül mond
hatjuk áldozatot, melyet a különféle pártok 
olveit valló magyarság a nemzeti érdekek, a 
nemzeti ügy nemes szolgálatának hozott akkor, 
midiin elvoinek fenturtásával egy megbont
hatatlan párttá tömörülve, a magyarság gytí-
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■/.elmét minden kétséget kizárólag lehetővé 
tette.

Ezen elismerésünk hatványozott mérték
ben illeti azokat a vezeti férfiakat, akik bölcs 
önmérséklettel, a parancsoló szükség eshető-" 
ségcit mérlegelve, a már kibontott s kezükbe 
adott zászlót meghajtották a ezélszerüség 
követelményei előtt s egyéni érdekeikot alá
rendelték a legmagasztosabb, a legnemesebb 
érdekeknek, a magyarság, a nemzeti ügy 
igaz érdekeinek. A turóczi magyarság hálája, 
e kiváló erényeikért velük fog maradni min
denkoron, mert mindazon áldozat, melyet a 
nemzeti ügynek hozunk, nemcsak egyént 
értékünket emeli, de egyszersmind biztosítja, 
azt a tiszteletet is, mely ily esetekben min
den magyar szívben kiolthatatlanul fellángol.

A wttkai függetlenségi párt gyűlése.
A vasárnap déluíán félbárom órakor hir

detett gyűlésre, melynek tárgya volt a meg
üresedett elnöki állás betöltése, továbbá a 
képviselőjelölt személyében történt változás 
megbeszélése, a megye minden részéről ki 
vasúton, ki kocsin sieielt Ruttkára, hogy a. 
függetlenségi eszmék megnyilatkozását a. 
tömeg erejével még inpozánsabbá tegyék.

Már bárom óra felé közolgett az idő, mi
dőn Szolárik Vilmos dr., a függetlenségi párt 
alelnöke, a gyűlést néhány lelkes bevezet# 
szóval megnyitván, Steiner Samu urat a  
jegyzőkönyv vezetésére kérte fel. Ezután be
jelenti, hogy Révay László báró a pártelnök- 
ségröl lemondván, az elnöki állás betöltése 
vált szükségossé. Kéri a megjelenteket, hogy 
az elnöki szék botöltése iránt intézkedjenek. 
A megüresedett pártelnökségre egyhangúlag 
nagy lelkesedéssel Szolárik Vilmos dr. válasz
tatott inog. Választatott még községok szerint 
hat alelnök, kiknek feladata lesz a jövőben 
a függetlenségi eszmék propagálása.

A választások megejtése után az elnök 
rátért a gyűlés nagyfontosságu tárgyára: a  
képviselőjelölt személyében történt változásra. 
Emelkedett, néhol szónoki hévvel vázolta azt 
a változást, melyet a ruttkai függetlenségi 
párt megalakulása megyeszerto okozott, mert 
ma, midőn a hivatalos hatalom nem gürdit 
akadályokat a választók szabad elhatározásá
nak megnyilatkozása elé, ez a pártalakulás 
tette lehetővé azt, hogy a magyar intelligenczi.'v 
nagy része szivvel lélekkel tömörült a fllg- 
gellenségi eszmék zászlója körül. Ez a párt
alakulás adta meg az irányt, melyet a megys 
közönségének, ha a nemzeti eszmék kivívá
sában részesedni kiván, minden fenntartás 
nélkül követnie kell.

Nagy elégtétele ez — úgymond — ennek 
a pártalakulásnak, hogy az eszmék IiarczAf



bán győztes maradt, mely győzelem sikere 
az, hogy ma már ennek a pártnak zászlóját 
yiszik a választás- küzdelmeibe.

Azután a személyi kérdésre tért át. El
mondta röviden, hogy ö csak abban az eset
ben fogadta volna el a személye iránt meg
nyilatkozó bizalmat, ha teljes garancziát nyer 
arra nézve, hogy a kezébe adott' zászló győ
zelemre lesz vihető. Minthogy azonban közös 
megegyezés folytán időközben oly egyén 
▼ette kezébe a zászlót, kinek a küzdiérre 
történt lépése a megalakult függetlenségi 
p,árt eszméinek nyereséget jelent, lemond a 
jelöltségről s maga helyett jelöltül ifjabb Justh 
Györgyöt, a vármegye volt főispánját aján
lotta.

A felhangzott lelke3 éljenzés után figyel
meztette és kérte még az elnök azokat, kik 
iránta bizalommal viseltettek, hogy személyé
hez való ragaszkodásuk által ne idézzenek 
©lő pártszakadást, ne a személyt, hanem első 
sorban az elvet tekintsék irányadóul, nehogy 
bekövetkezzék az a mindenesetre sajnálatos 
körülmény, hogy a magyar zászló a szuesányi 
kerületben a függetlenségi eszmék harczosai- 
nak kezében bukjék el legelőször.

A jelöléshez hozzászólóiak még Keviczky 
Kálmán, ki a pártegység szükségét hangoz
tatta. Kosztra János kisselmeczi biró tót 
nyelven tartott beszédében szintén az egység 
szükségét hangoztatta. Végül Beniczky Kálmán, 
a megye volt alispánja, lelkes szavakkal ecse
telte a magyar eszmék, a magyar zászló 
diadalának szükségét.

A kedélyek lecsillapodása után, minthogy 
Szolárik Vilmos dr. újból kijelentette, hogy 
a jelöltséget el nem fogadja, indítványozta, 
hogy Justh Györgyöt küldötíségileg kérjék 
fel a jelöltség elfogadására és prograratn- 
beszédjének elmondására.

Midőn a kiküldött küldöttség a jelölttel 
visszaérkezeti, szűnni nem akaró lelkes éljen
zés hangzott fel a nagy térségen, melyet a 
programmbeszédre várakozó közönség a szo
rongásig megtöltött. Tekintettel a belső helyi
ségek szüle voltára, indítványozták, hogy a 
képviselőjelölt a Waldmann-szálloda erkélyé
ről mondja el beszédét, mely indítvány köz
tetszéssel fogadtatott.

A programmbeszéd.
Midőn az erkélyen a jelölt férfias alakja 

megjelent, ismét feltört a lelkes éljenzés, 
melynek lecsillapultával szónoki hévvel és 
ielkesültséggel a következő beszédet mon
dotta :

Tisztelt választó közönség!
Midőn megtisztelő meghívásuk folytán 

Önök körében megjelenni szerencsés lehetek, 
mindenek előtt fogadják ama lelkes fogadta
tásért, amelyben engem részesíteni kegyes
kedtek, szivem mélyében gyökerező legben
sőbb bálámat és köszönetemet.

Hálára vagyok Önök iránt lekötelezve 
nemcsak azért, hogy a jelenlegi emlékezetes 
időben alkalmat adtak nekem arra, hogy a 
nemzetünkre nobezedett súlyos válságból 
való szerencsés kibontakozás felett, érzett 
hazafias örömömnek kifejezést adhatok, 
liánéin egyszersmind hálát kell mondanom 
Önöknek azon oknál fogva is, hogy itt meg
jelenhetvén, politikai hitvallásomról egy
idejűleg tanúságot tehetek.

Huszonnyolcz esztendeje múlt, hogy a 
közpályán működöm.
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Mint vármegyei tisztviselő, majd mint 
képviselő, legutóbb pedig mint e vármegye 
főispánja vettem részt a közélet küzdőiméi
ben. ....................

Ezen ténykedéseimnél mindig két irány
elv vezelelt: a pontos kötelesség teljesítése 
s a torró hazaszeretet.

S ámbár nem tagadóin, hogy azon 
nagy eszmék és nagy elvek, melyek a 
függetlenségi és nogyvennyolezas párt pro
gramijának alapjául szolgálnak, reám kora 
ifjúságom óta mindig nagy hatást gyakorol
tak s azokkal mindenkor rokonszenveztem, 
az utóbbi évtizedek politikai viszonyainak 
mérlegelése mégis arra ösztönzött, hogy 
tekintettel az 1867-ben visszanyert és biz
tosított alkotmányos állapotra, anélkül, hogy 
az örök érvényű 48-as nagy elvekből 
bármit is feláldoznék, a lassúbb, de foko
zatos fejlődést biztosítani látszott 67-es 
alapra támaszkodva vegyek részt a köz
életben.

Ámde, t. választó közönség a legutóbbi 
időkben mit voltunk kénytelenek tapasz
talni ?

Mihelyest a közóbaj oly nemzeti kívá
nalmak megvalósítását czélozta, melyek 
törvénybiztositotta jogainkba nemcsak hogy 
nem ütköznek, hanem azoknak szükségszerű 
folyományai gyanánt tekinthetők, a jog 
helyébe az önkény, a törvény helyébe az 
erőszak lépett.

A nemzet akarata nem respektáltatott; 
a nemzeti akaratot kifejező parlament foly
tonos törvénytelen elnapolásokkal elnémít- 
tatotl, végül fegyveres erő igénybevételé
vel feloszlattatott.

A korona hazafiatlan tanácsadói felelőt
lenségük tudatában törvénytelenséget tör
vénytelenségre halmoztak, úgy, hogy 
hazánk sorsa máris az abszolutisztikus 
kormányzásnak ijesztő képét mutatta.

Pusztulás és rombolás volt észlelhető 
mindenütt.

Főispáni állásomról idejekorán lemond
ván, csupán távoli szemlélője voltam az 
országra zúdított nyomor és szenvedésnek, 
de higyjék meg, hogy ezen rettenetes ese
mények hatása alatt a 67-cs alap megbíz
hatóságába vetett hitem mélyen meg
rendült.

Ezen körülmény oka annak, hogy a 
jelen elhatározó pillanatban, amidőn önök 
nekem e választókerület képviselöjelöltsé- 
gét felajánlani szívesek, mint hosszú és 
érett megfontolás eredményét kijelentsem, 
hogy a jelöltséget a függetlenségi és 48 as 
párt programmjába letett elvek alapján 
fogadom el.

Aki engem ismer, pedig azt hiszem, 
Önök közül sokaknak volt már alkalmuk 
velem érintkezni, az tudhatja, hogy komoly 
ember vagyok, hogy komoly és fontos 
ügyekben tett kijelentéseimet nőm szoktam 
elhamarkodni, de meglehet győződve min
denki arról is, hogy kijelentéseimért min
denkor helyt állani és ígéreteimet megtar
tani szoktam.

Ennélfogva azt hiszem, hogy tett kije
lentésein őszinteségében és komolyságában 
Önök közül senki kételkedni nem fog.

A függetlenségi párt elveit magamévá 
téve óhajtom tehát a jövőben szolgálni a 
közügyét s ez elvekért síkra szállva, kérem 
bizalmukat.

Koronás apostoli Királyunk bölcs és 
atyai intézkedéséből a hazafiatlan, rossz 
tanácsosok immár eltávolíttattak s helyükbe 
a volt parlamenti többség vezéralakjai, 
köztük a függetlenségi párt vezető állam
férfim kerültek.

Rajtuk a sor megmutatni, s királyunk 
elö’t bebizonyítani, hogy az a politika, a 
melyet ők képviselnek, nem lehet dinasztia- 
ellenes.

Rajtuk a sor bebizonyítani, hogy ami 
a nemzetnek hasznára válik, az az ural
kodónak is előnyével jár s hogy a nemzet 
vágyainak és törekvéseinek kielégítése a 
király iránti szeretet és a Trón iránti hű
ség fokozásának a legbiztosabb eszköze.

Rajtuk a sor gondoskodni arról, hogy 
az alkotmány intézményes biztosítékokkal 
körülbást-yáztassék, hogy annak integritása 
a jövőben minden kétségen felülálló legyen.

S végül rajtuk a sor a király további 
bizalmát kiérdemelni és a maguk számára 
a jövőre is biztosítani.

A kormányelnök urnák a szövetkezett 
pártok közös értekezletén ismertetett pro- 
grammját teljes egészében magamévá téve, 
kijelentem, hogy az általános szavazati jog 
iránt beterjesztendő javaslatot illetőleg 
pedig elvárom, miszerint az a magyar állam 
nemzeti jellegének sérelme nélkül, annak 
épségben tartásával alkottassók meg.

A t. választó közönség szives megjele
néséért és tapasztalt türelméért hálás köszö
netemet nyilvánítva, támogatásukat pedig 
ismételten kérve, szavaimat azon imaszerU 
óhajjal zárom be: éljen a koronás apostoli 
király és éljen a szabad, alkotmányos és 
független Magyarország ! !!

Az ekkép kürvonalozott prograinmpontok 
előadása után röviden kiterjeszkedett azon 
körülmények előadására, melyek öt a jelöltség 
elvállalására bírták. „Nem kerestem — úgy
mond — e megtisztelő kitüntetést, sőt őszin
tén megvallom, kerültem s csakis akkor 
szántam magamat, rá, midőn a választóközön
ség bizalmának spontán megnyilatkozása elöl 
inár kitérnem nem volt lehetséges, midőn 
láttam azt, hogy az esetleg bekövetkezhető 
szakadás alapjában támadná meg annak a 
pártnak a fönnállását, mely eddig a nemzeti 
törekvések szimbólumát e kerületben mindig 
győzelemre juttatta.* Ezután ismét kéite a 
választó közönség önzetlen támogatását.

A beszéd befejezte után ismét felhangzott 
a lelkes éljenzés s az egybegyült sokaság 
azzal a megnyugtató érzéssel távozott, hogy 
az ekkép egy zászló köré tömörült inagyar- 
ság győzelme most már biztosítva vau.

A . ruttkai jelölő gyűlés befejezte után a 
képviselőjelölt Beniczky Kálmán volt alispán 
kíséretében meglátogatta Lipócz és Klicsin 
községeket, hol a lakosság a jelöltet mindkét 
helyen kitörő lelkesedéssel fogadta. Este 
pedig Turóczszentmártonba tértek vissza, a 
honnan kiindulva, még e napokban bejárják 
a kerület minden községét.

Jelölö gyűlés Stubnyafilrdön.
A ruttkai jelöléssel egyidöben történt meg 

a másik járásban is a képviselöjelölés. Már 
a délelőtt folyamán temérdek ember érkezett 
meg a vidékről, sőt egynéhány község vá
lasztó polgársága majdnem kivétel nélkül 
berándult a képviselőjelölt progranynbescédé- 
nok meghallgatására.



A egyesült pártok értekezletét Reviczky 
Imre földbirtokos nyitotta meg s indiirányára 
Velits Kálmán vezetése mellett tiz tagú kül
döttség hívta meg a kerület képviselőjelöltjét, 
Jiévay Simon bárót a programmbeszéd el
mondására.

Midőn a jelölt az e czélra felállított emel
vényen megjelent, kitört a választó közönség 
lelkes éljenzése, úgy hogy csak perczek 
múlva kezdhette meg beszédét, melyet elejé
től végig a választó közönség helyesléssel 
kisért. Néhol pedig — különösen akkor, 
miöőn a választói jognak a nemzeti érdekek 
megóvása mellett történendő kiszélesítéséről 
beszélt — a hallgatóság e kijelentését frene
tikus tapssal honorálta.

Révay Simon báró elmondott programm- 
beszédéve), egyéniségének kiválóságával és 
szeretetreméllóságával a stubnyafürdöi vá
lasztókerület közönségét teljesen magával 
Tagadta s -megválasztása holt bizonyosra 
vehető.

A programmbeszéd.
Tisztelt választó polgárok!

A stubnyafürdöi választókerületben az 
én személyemben ismeretlen embert ért az 
a megtisztelő bizalom, hogy e kerület kép
viselésére az ellenzéki pártok szövetségében 
helyet foglaló alkotmány párti programmal 
engem jelölni szívesek voltak. Elfogadtam 
a jelölést abban a reményben s azzal az 
erős elhatározással, hogy polgártársaim e 
megtisztelő bizalmát, ha erre alkalmam és 
módom nyílik, tettekkel fogom kiérdemelni 
az alatt az idő alatt, mig e kerületet kép
viselni szerencsés leendek.

Tisztelt választó polgárok!
Nehéz megpróbáltatásnak volt kitéve e 

sokat szenvedett nemzet a közelmúltban. 
Féltékenyen őrzött alkotmányunk végve
szélyben forgott, a rend és a köziek intély 
meg volt bénítva, a koronás király és a 
nemzet közti kölcsönös bizalom, illeték
telen befolyás miatt, teljesen megrendült.

Már az abszolutizmus sötét réme kísér
tett, midőn — mondhatnám, az utolsó órá
ban — a Felség éppúgy, mint a nemzeti 
küzdelem kipróbált vezérei, visszarettenve 
a bekövetkező korszak végzetessé válható 
következményeitől, habár áldozatok árán is, 
az áldásos béke megkötésén fáradoztak, 
mely fáradozás annyiban volt eredményes, 
hogy a koaliczió, a  szövetkezett pártok 
megegyezése után, a  kormány megalakít- 
hatására vállalkozhatott.

Nem kell azonban azt hinni, hogy e 
vállalkozás a nemzeti követelmények fel
adását jelenti. E vállalkozásba a koalizált. 
pártok mindegyike csakis elveinek szigorú 
fentartásával ment bele! Nem jogfeladási, 
hanem csak az idő és czélszerüség szem
pontjából adott halasztást jelent a jelen 
kormány önfeláldozó vállalkozása.

Csakis ekkép vált lehetségessé, hogy a 
letűnt inparlamentáris kormány nomzet- 
ollones működése alatt megingott állami 
r«nd és a közbéko lassanként újra helyre
állít, tassék s az ország ügyeinek vezetése 
°ly irányba tereitessék, melyre ennek a 
" W  lépésekkel fejlődő nemzetnek elodáz
hatatlan szüksége van.

A közismert feltételek m ellett m egala
kít s Ö Felsége által is m egerősített kor- 

Jkány hirdetett prcgram m ját te ljes egészé
i n  én is magamévá teszem.
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Az ország kuszáit pénzügyi helyzetének 
szanálása végett halaszthatatlan szükségként 
jelentkezik a folyó évi indemnili meg
szavazása, illetve az országos közszükség- 
lotek 1905. és 1906. évre leendő meg
ajánlása. — Nemkülönben elodázhatatlan 
szükségként jelentkezik a normális ujoncz- 
jutalók törvényszerű megadása, valamint 
az Ausztriával való gazdasági megegyezés is.

A külfölddel kötött vám- és kereske
delmi szerződések tekintetében ez idő 
szerint már bevégzett tényekkel állunk 
szemben s a megalakulandó képviselöház- 
nak alig marad egyéb feladata, mint az 
eljárás helytelenítése mellett a szerződések 
ratifikálása.

Tisztel I, válaszró polgárok 1 Az ország 
ügyeit jelenleg vezető kormány programm- 
jában csak egy dolog van uj, mely a ma
gyarságot a lehető legközelebbről érdekli: 
ez a választási törvény revíziója, vagy he
lyesebben a választási jog kibővítése az 
általános szavazati jog elvei alapján, főleg 
a munkásosztály bevonásával. Eme nagy 
horderejű, államiságunkat úgyszólván gyö
kerében érintő reform mély megfontolást és 
bölcs előrelátást igényéi. Ép azért megfelelő 
javaslatok hiányában, miurán a Krisíóffy-féle 
javaslatot létezőnek nem tekinthetem, ma 
még e kérdésről részletesen nem nyilat- 
kozhaíom, a benyújtandó javaslatnak nem 
prejudikálhatok. Előre jolzem azonban, 
hogy én e kérdésbén az igazságosság és a 
méltányosság alapján állok és jogi szem
pontból is hajlandó vagyok támogatni az 
ez irányban benyújtandó javaslatot, magá
tól értődöd vén, hogy csakis az esetben, 
ha e kérdés megoldása a magyar állami
ságnak veszélyeztetése nélkül, tehát magyar 
nemzeti alapon töriénik.

Ami végül a kerület é§ választóim érde
keit illeti, engedjék bevallani tisztelt uraim, 
hogy e tekintetben igen tisztelt elődeimet 
ez idöszerint megfelelően pótolni képes 
alig leszek. De minden igyekezettel azon 
leszek, hogy a helyi viszonyokat megisinervo, 
tetteimet, törekvéseimet ezek szerint irá
nyítva, a kerület érdekeit csekély erőmhez 
képest az önök teljes megelégedésére kép
viselhessem. Ezzel kapcsolatosan kijelen
tem, hogy teljes erőmmel, befolyásom tel
jes latbavetésével oda fogok törekedni, 
hogy a törvényen kívüli időszakban be nőm 
fizetett hátralékos adók törvényes behajtása 
körül a kerület adófizető polgársága zakla
tásnak kitéve ne legyen, hanem az adófize
tőknek az utólagos fizetés feltételei, a mél
tányossági szempontok szigorú szem előtt 
tartása mellett halároztassanak meg s a 
tartozások megfizetéso lehetőleg megköny- 
nyittessék.

Tisztelt választó közönség! A politikai 
kérdésekről s a jövő teendőiről ez idöszerint 
még bővebben nem nyilatkozhatom, de a 
felmerülendő vagy a szőnyegre kerülő ja
vaslatok tárgyalásakor mindenkor az az 

fog vezérelni, moly a magyar nemzet, 
a magyar haza boldogitásának s az önök 
jól mugtontolt érdekeinek legjobban inog 
fog f. lein.. Fogadják szívesen ez előzetes 
tájékoztatásomat, mely mint az önök jelölt
jét a jövő cselekvéseimben és tetteimben 
irányítani fog. Újból köszönöm megtisztelő 
bizalmunkat.

Végül engedjék meg, hogy külön kö-
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szünetet mondjak a stubnyafürdöi kerület
ben szervezett függetlenségi választó pol
gároknak azon szives, önzetlen s kiváló 
hazafiasságról tanúskodó támogatásért, mely
ben engem részesíteni szívesek voltak s 
lehetővé tették azt, hogy a magyarság 
ebben a kerületben is osztatlanul sorako
zott a nemzeti lobogó körül, lehetővé tet
ték azt, hogy ez a zászló kétségen kívül 
győzelmesen kerüljön ki e nehéz választási 
küzdelemből. Magamat újból szives jóindu
latokba ajánlom.

A beszéd befejezte után a választó pol
gárság kitörő éljenzés közt váüaira emelte 
a jelöltet s elhalmozta Őt a szeretet és őszinte 
ragaszkodás minden külső megnyilatkozásá
val. Révay báró csak a késő esti órában fért 
vissza kíséretével Mosóczra, hol Révay Ferenci 
báró vendégszeretetét élvezi.

Holnap megkezdi körútját s meglátogatja 
a választókerület községeit.

Báró Révay Simon Znióváraljái*.
A znióváraljai Magyar Olvasókör fényes 

társas vacsorát rendezett a választókerület 
szeretett, és nagyrabecsült képviselőjébőlije, 
báró Révay Simon tiszteletére hétfőd, e hó 
23 án, hogy kimutassa és dokumentálja azt a 
törhetetlen bizalmat és ragaszkodást, mellyel 
kiváló egyénisége iránt viseltetik. A banketten 
megjelent a kerület intelligencziájának szilié- 
java, köztük az Olvasókör diszelnöke, Jnsth 
Ferencz főispán is. Aki e társas vacsorán 
megnyilatkozott örömnyilvánulásnak, lelkes 
hangulatnak szemtanúja volt, a legközvet
lenebbül tapasztalhatta, hogy báró Révay 
Simon a. kerület oszt lm tat lan bizalmával, 
rendülő'len hűségével megy bele a választási 
íiarczba, amelyből — éppen ezért — cetk a 
legfényesebb győzelemmel, fölényes sikerrel 
kerülhet ki. — A Magyar Olvasókör nevében 
Somogyi Géza elnök üdvözölte a jelöltet. 
Magával ragadó, lelkes loasztjában költői len* 
dIllettel emlékezett meg a békés kibontakozás 
áldásos voltáról, melyet csakis oly önzetlen, 
a nemzet ezer éves alkotmányához vaskövet
kezetességgel ragaszkodó férfiak teremt
hettek meg, mint báró Révay Simon. A 
szűnni nem akaró éljenzés és taps után nyom
ban fölemelkedett az ünnepelt jelölt s mint 
a kerület „ismeretlen, de nem idegen * 
jelöltje, őszinte, meleg szavakkal ade.il ki
fejezést a megnyilatkozó bizalomért és ünnep
lésért. Beszédében röviden ecsetelte az elmúl, 
év küzdelmeit, a válság súlyos megpróbálta
tásait, melyekből végre is megszületett é-t 
előtört a békés kibontakozás aranyos sugara, 
hogy nemcsak beragyogja, de meg is termé
kenyítse a haza sokat szenvedet és meg
gyötört földjét. ígéri, hogy a megnyilvánult 
bizalomnak teljes lelkesedésével és erejével 
igyekszik megfelelni s poharát a Ma&ryar 
Olvasókör fel virágzására üríti. A leglelkesebb 
éljenzés követte a jelölt szavait, kinek 
szeretetreméltó egyénisége, őszinte, egyszerit, 
nyájas modora mindenkit vonzott és lebilin
cselt. Éáer Ferencz kir. járásbiró, mint a 
kaszinó alelnöke szólalt fel ezután, poharat 
emelvén Justli Ferenczre, mint a kerület 
volt országgyűlési képviselőjére, az olvasókör 
diszolnökére s Turóczvármegye jelenlegi fő
ispánjára. Szép szavakban méltatta fárad
hatatlan munkálkodását, szerzett nagy érd«- 
meit 'R különösen a kaszinó iránt tanusifo’t 
határtalan jóindulatát. Justli Ferencz a haliga-
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tóság lelkes éljenzése és Ünneplése között 
mondott köszönetét az ováczióért. poharát a 
kaszinó derék elnökeire és lelkes lapjaira 
emelvén. Számtalan pohárköszöntö hangzott 
még el ezután, köztük a Szibner Gyuláé is 
ki a magyar párt tömör egységére mondott 
köszöntőt a hallgatóság zajos helyeslése 
közölt. A reggeli órákig maradt együtt a 
társaság, igazi magyaros együttérzéssel ünne
pelvén báró Révay Simont, kinek nevével 
büszke önérzettel és a fényes győzelem leg
biztosabb reményével megy bele a stubnya* 
fürdői választókerület polgársága a küzdelembe.

A mosóczi zászló.
Zgútli Péter Pál mosóczi ág. h. evang. 

felekezeti iskolai igazgatótanitó egy nyilat
kozatot küldött be hozzánk, amelyben azt Írja. 
hogy a mosóczi ág. h. ev. felekezeti iskolái;' 
nem volt kitűzve Mudrony János tót nemze
tiségi képviselő zászlója. Ezzel szemben tudó
sitónk értesítése, mely egyben a kir. tanfel
ügyelőnek alapul szolgált a hivatalos intéz
kedésre, kezeinkben van, szó szerint ezeket 
mondja f. hó 19-én kelt tudósításában: „Az 
ág. ev. iskolán leng Mudrony János zászlója.M 
Ebben az ügyben a megejtendő vizsgálat de
ríti majd ki az igazságot. Tény azonban, hogy 
most ezen az iskolán nincs künn a Mudrony 
zászlója.

Választási mozgalmak 
a Felvidéken.

Trencsénvármegyében a baáni kerületben 
Jánosky Madacsány János a központi és a 
néppárt jelöltje. Ellenében Ribényi kispesti 
plébánost léptették föl szintén néppárti pro
grammal. Ugyanott a tót néppárt jelöltje 
dr. Minarik József nagybiftsei orvos. A írén- 
cseni kerületben az egyedüli jelölt Baross 
Jusztin nyug. alispán, kit már kétszer egy* 
hangulag választoltak meg ezen kerületben. 
Baross Jusztin a központ jelöltje és az alkot
mány párt bive. — A puchó-illavai kerületben 
hir szerint a központ dr. Ernszt Sándor nép
párti jelöltei küldi, kivel szemben állítólag a 
kerület dr. Chorényi József illavai esperest 

jelöli alkotmány párti programmal. — A vág- 
beszt erczei kerületben a központ jelöltje a 
néppárti ifj. Szmrecsányi György; ellenében 
Pálfi Pál vágbeszterczei esperest jelölték 
alkolmánypárti programmal. Pálli Pál nagy 
népszerűségnek örvend a kerületben s meg
választatása majdnem biztosra vehető. — A 
bitlsei kerületben a központ ból küldött 
Bezsila János alkotmánypárti jelölt ellen a 
kerület hasonló programmal dr. Teszelszky 
József nagybiitsei esperest jelölte, akinek 
felléptetése különösen azért vált szükségessé, 
n< In gy egy ismeretlen jelölttel szemben nem
zetiségi jelöli ne győzelmeskedjék. A tót túlzók 
jelöltje Csajda György. — A kiszuczaujhely- 
várnni kerületben Haydin Imrét jelölték nagy 
lelkesedéssel s minthogy nagy befolyással és 
népszerűséggel hir, bizonyára meg is választ
ják pártonkivüli programmal. — A csaczai 
kerületben a központ és a megyei néppárt 
jelöltje dr. G\uriss Emil csaczai ügyvéd. 
Fellép ott dr. Karácsonyi Jenő is alkotmány- 
páni programmal. Legújabb értesülésünk 
szerint dr. Ernszt Sándort a kiszuczaujliely- 
várnai kerületben és Mednyánszky Lászlót, a 
puchó-illavai kerületben léptetik fel, az utóbbit 
pártonkivüli programmal.

Zsolnán Ságb Fülöp függetlenségi a köz
pont jelöltje, akivel szembe Tvrdy István 
zsolnai bíró lép föl alkolmánypárti programmal.

Liptómegyében a liptószentiniklósi kerület
ben a tót nemzetiségi párt Bella Metód 
tarnóczi lutheránus papot jelölte. Kovácsik 
Kálmán, a magyarság jelöltje, visszalépett.

A rózsahegyi kerületben Angyal József 
volt képviselő nem lep föl, mert állítólag 
miniszteri tanácsosi állásába reaktiválni fogjál . 
Az ottani Magyar Szövetség bizottsága által 
is ajánlott jelölt Bcniczky Ödön budapesti 
hírlapíró, az Alkotmány munkatársa néppárti 
programmal.

Árvámé gyében a bobrói kerületben Skycsak 
Ferencz tót néppárti a jelölt.

Az alsókubini kerületben a magyarság 
Molnár Viktor kultuszminisztori államtitkárt 
kérte föl alkotmány párti programmal. A tótok 
jelöltje, dr. Ráth Ágost.

Zőlyommegyében. Zólyomban Jekelfalussy 
Lajos az uj honvédelmi miniszter alkotmám - 
párti, Kovácsik Kálmán függetlenségi pro
grammal lép föl, Szliácson Battik Ödön vár
megyei főjegyző alkotmány párti, dr. Med 
vcczkv Lajos zólyomi ügyvéd lót nemzetiségi 
alapon lépnek föl.

Breznóbányán eddig az egyedüli jelölt 
Popovics Sándor pénzügyminiszteri államtitkár. 
Beszterczebányán, miután Tiles Béla alkot- 
mánypárli visszalépett, Petrogalli Oszkár 
függetlenségi megválasztása egyhangú lesz.

Körmöczbányán a függetlenségi párt 
jelöltje Vizy Fercncz főreáliskolai tanár, a 
központi néppárti jelölt pedig Ember Károly 
budapesti íanitónőképezdei igazgató.

h í r e k .
Justh Ferencz főispán kinevezése, amim 

erről lapunk más helyén bővebben megemlé
kezünk, megyeszer t.c őszinte lelkesedéssel 
fogadtatott. Az uj főispánt számosán üdvözöl
ték szóval és Írásban. Az ünnepélyes insíallá- 
czió a választási mozgalmakra való tekintetből 
csak ezeknek megtörténte után fog ugyan 
lefolyni, azonban a vái megye politikai életé
nek irányítását az uj főispán már is átvette 
és reméljük, hogy azt mindkét kerületben 
fényes sikerrel fogja vezetni.

A sznosányl vásár elmarad. A központi 
választmány a képviselőválasztások idejét 
f. évi április hó 30-ára tűzvén ki, a vármegye 
alispáni hivatala intézkedett, hogy az ugyan
azon napra eső vásár f. évi május hó 7-ik és
8-ára lmlaszlassék el.

Garázda snhanozok. Turóczszentmárton 
bán esténként kisebb-nagyobb csoportosulások 
észlelhetők, amelyek nagy hangon járják be 
a várost Mudrony Pált éltetve. Az alkotmányos 
felbuzdulást a másik párton sem vehetjük 
rossz néven, de ezek a zavargások a politikai 
nézetnyilvánitáson már tulmennek, mert a 
békés járókelőket is inzultálják. A csendőr

ség héttőn osto közbe is lépett és egy 
Urszinyi nevezetű legényt elő is állított, aki 
egy magyar érzelmű fiatalembert tettlpg 
inzultált. Remélhető, hogy ez a közbelépés 
elveszi a garázda suhanezok kedvet a további 
inzultusoktól.

Választási hangok. A „Kár. Nov.“ verses 
kirohanására lapunk egyik munkatársa szintén 
versben felel:

Mndroií Pál tát agitátor,
Fogadatlan rossz prókátor,
Ilyen soha sem költ nekünk,
Justh György lesz a mi követünk.

Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!

Nem köll nekünk tót halina,
Tát okolie, vojvodina . . .
Ne félj hazánk, édes szülőnk,
Justh György lesz a képviselőnk.

Éjjen a magyar szabadság!
Éljen a haza!

Amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten!

Egy 2V2 lóerejü, használt, még jókarban 
levő Claytoi} «s ScbírttUwortb-fél? 

■ . 1" gőzcstplökészlet r.

igen  ju tányos árban
eladó FISCHER LAJOS vaskereskedő

nél Turóczszentmártonban.

T n u i i  n í l u s i u l
dús választékba!) kaphatók

Bindfeld Ármin
divata rúlyázábai)

Turóczszentmártonban.

A közeledő vetéshez ajánlok a földbirto
kos uraknak általánosan ismert és jónak 
bizonyult

m ű t r á g y á k a t
és pedig szuperfoszfátot és Thomassalakot
legolcsóbb árakon és igen előnyös fizetési 
feltételek mellett.

Raktáron tartok lóhere, luezerna és gyapjú- 
virágnak való trágyagipszet.

Szives figyelmükbe ajánlom vetőm agjai
mat és pedig: lóhere, luezerna és gyapjú- 
virág államilag ólmozott zsákokban. Továbbá 
ajánlok dúsan fejlődő árpa-, zab-, lednek-, 
borsó- és rigai lenm agot stb. Úgymint a 
leghíresebb budapesti őrlemény búzalisztet 
és tápezikkeket rendkiviil olcsó árakon.
T Ő t iz t t  M r A f  gabona-és lisztkereskedése
A - /U W y  I V l O r  Turóczszentm ártonban.—

V ászonkirály! V ászonkirály

S “  LÁNG M. és FIA
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton, 1906.
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