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A döntő nap előtt.
Csak pár óra választ el bennün

ket a választás napjától. Holnap meg
jelenünk az urna előtt és az fogja 
eldönteni, hogy a magyar állameszme 
iránt való ragaszkodás növekedett-e 
Turóczvármegye lakóiban vagy csök
kent. Az urna lesz hőmérője e vár
megye hazafias érzésének. Mérlege 
a józan megfontolásnak és annak az 
aknamunkának, mely szemeink láttára 
folyik itt már évtizedek óta és meg
mételyezi a hazafias érzésű tót lakos
ság lelkét.

Néhány óra múlva előttünk fog 
állani az eredmény a maga rideg, 
számszerű valóságában.

Semmi kétségünk, hogy a ma
gyarság jelöltjei úgy a szucsányi, 
mint a stubnyafürdői kerületben nagy 
szótöbbséggel győztesen fognak ki
kerülni az urnából. Mindkét jelöltünk 
kiváló férfiú, aki bizalmunkra min
denképen érdemes.

Ifj. Justh György, a szucsányi ke
rület magyarságának jelöltje, férfikora 
tapasztalatainak komoly megfontolá
sával a függetlenségi párt zászlóját 
bontotta ki és emelte magasra és 
fogja győztesen lobogtatni, meghó
dítva ezzel a szucsányi kerületet a 
függetlenségi párt részére, amelynek 
Turóczban és különösen ebben a 
kerületben már évek óta erős talaja 
fejlődött ki. A Felvidéken itt nyert 
a függetlenségi párt az elsők között 
határozott szervezetet. Ruttkáé az 
érdem, az ottani magyarság össze
tartása és energiája teremtette meg 
ezt a helyzetet, melyet a nem füg
getlenségi érzelmüek is, akik még 
mindig a 67-es alapnak a hívei, 
szintén örömmel üdvözöltek, mert 
benne a magyarság tömörülésének 
egyik számottevő megnyilatkozását 
látják. Szives örömmel hajtják meg 
tehát a zászlót a függetlenségi párti 
testvéreik előtt és egy szivvel-lólek- 
kel törekszenek a magyarság zászló
ját diadalra juttatni. Ennek a példa
szerű és odaadó tömörülésnek hatása 
flem maradhat el. Meg fog ez nyilat
kozni a választásnál, de maradandó

nyomait dicsérni fogjuk azután is, 
mert hozzá fog járulni ahhoz, hogy a 
magyar állameszme érdekében kifej
tendő munkában mindig egyeknek 
kell lennünk. Ez az, amit lapunk már 
éveken át hirdet. Hogy a Felvidéken 
meg kell szűnnie a pártpolitikának 
abban a perczben, amikor a magyar
ság érdekeinek a megvédéséről van 
szó. lm, ez most is bekövetkezett, 
jeléül a magyarság politikai érettsé
gének és annak az állandó vesze
delemnek, mely bennünket a tót 
nemzetiségiek részéről napról-napra 
fokozottabb mértékben fenyeget.

A stubnyafürdői kerületben már 
maguk az etnográfiai viszonyok messze 
idők óta biztosították győzelmünket. 
A kis magyarságnak erős támaszai a 
németajkú lakosság, akik Vriczkó, 
Felsőstubnya, Szklenó, Alsó- és Felső- 
tureseken, Hadvighán meg Briesztyán 
elhelyezkedve, mindenkor hatalmas 
támaszai voltak a magyarság törek
véseinek. És azt az etnográfiai fel
adatot a mi házi fias németjeink 
mind a mai napig híven teljesítették. 
Teljesíteni fogják ez alkalommal is 
és ezzel jelét fogják adni a magyar 
állameszméhez való ragaszkodásuk
nak. Másrészt ez a kerület annyira 
összeforrott az utóbbi három évtized 
alatt a Justh névvel, akik közül ifj. 
Justh György több ízben, Justh Ferencz 
pedig két Ízben képviselte a kerüle
tet ; általuk a lakosság hazafias része 
és többsége annyira tömörülve van, 
hogy itt a pánszláv törekvéseknek 
és azok érvényesülésének útja min
denkorra el van vágva.

De a kedvező körülmények döntő 
hatása mégis abban nyer majdan ki
fejezést, hogy a kerület jelöltjéül 
báró ltévay Simon volt országgyűlési 
képviselőt., ezt a kiválóan nagytehet- 
ségü és kerületében már is nagy 
népszerűségnek örvendő fél fiút sike
rült megnyerni. Választói körében 
tett útja alkalmából meggyőződhetett 
róla, hogy ebben a kerületben egy 
jól ápolt és gondosan kezelt talajra 
lépett, ahol a magyarság és a haza
fias elemek erős összetartása lelke
sedéssel fogja a győzelmet biztosítani.

Másrészt a kerület lakóinak nyíltsága 
és keresetlen őszintesége bizonyára 
rokonszenvet ébresztettek az ő lel
kében is és igy választóival össze
forrva, közös örömmel lobogtathatják 
a magyarságnak győzelmes zászlóját.

A magyarságnak győzelme mind
két kerületben bizonyosnak tekinthető.

Ez azonban ne tegyen elbizako- 
dottá senkit sem. Mert nemcsak arra 
van szükség, hogy a magyarság vigye 
el a győzelem pálmáját, de arra is, 
hogy a hőmérő minél magasabbra 
emelkedjék.

Mindnyájunknak ott kell lennünk 
és hozzá kell járulnunk szavazatunk
kal a győzelem biztosításához, annak 
fokozásához. — Meg kell mutatnunk 
elleneinknek, a tót nemzetiségi túl
zóknak, hogy a magyarság tömören, 
eggyé forrva, erősen és tántoritha- 
tatlanul, győzelmének, igazának tuda
tában állja a küzdelmet. Hogy az 
általuk hirdetett tévtanok a mi haza
fias polgártársainknál talajra nem 
találtak, hogy Turóczvármegye lakói
nak nagy többsége szívesen csatla
kozik a magyarság hazafias törekvé
séhez, — mert tudja, hogy ezek a 
törekvések őszinték, igazak és becsü
letesek.

Fel tehát a küzdelemre, a győ
zelem biztos tudatában 1

A tó! nemzetiségi tö m é s e i ;  
a történeti igazság Világításában.

VI.

Tótok lázadása lS4S-ban Húrban, 
Stúr és llodza vezérlete alatt.

De a kormány nem engedte meg, 
hogy a népgyülést megtartsák, amely
nek e kérvény ügyében határoznia 
kellett volua, minek következtében az 
u. n. „tót nemzeti tanács" (Húrban, 
Ötúr és Hodíía) s emberei félreeső 
völgyekbe hívták össze a tótokat, ahol 
éjszaka idején, lobogó tűz mellett 
olvasták föl s fogadtatták el a kér
vényt. Ezt lázitó iratok terjesztése 
követte, a papokhoz és tanítókhoz
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pedig a következő felhívást intézte a 
„tót nemzeti tanács4 :

„Nagy idők járnak a világ minden 
nemzeteire! Háromszorosan szent azon
ban nekünk, az ezerév óta elnyomott 
tótoknak! Szent érzéssel, a legneme
sebb lelkesedéssel ragad tehát fegy
vert szabadságáért, melyet ezer év 
előtt a pozsonyi mezőn elvesztett 
volt! Mi tehát a ti kötelességetek, ti 
főtisztelendő és tanult lelkészek és 
tanítók, kik egy ezredéven át egye
düli vigasztalói, védői, vezetői voltatok 
a tótoknak? A nemzetnek, a népnek, 
melyet az Isten reátok bízott, a 
szabadságért való szent lelkesedésé
ben nektek is részt keil vennetek! 
Minden vallás az istenfélelemre tanítja 
a nemzetet; mert az emeli őt a 
tökéletes emberiséghez ! A mi nemze
tünk ez utóbbit szükségéül Eddig az 
istenfélelemre tanítottátok nemzetün
ket, a ti érdemetek, ti tót papok és 
tanítók, legfőképen az, hogy ezen nem
zetet istenfélővé, vallásossá és alá
zatossá neveltétek. Most pedig hiva
tástok azon része vár reátok, hogy 
népünket a Krisztus által hirdetett 
nemzeti és emberi rangra emeljétek. 
Ausztriában valamennyi nemzet fegy
verrel kezében hirdeti nemzeti miben
létét, csupán mi tótok merültünk 
álomba eddig s nem tartottunk igényt 
a nemzetek megbecsülésére ; egyedül 
csak mi tótok néztünk békével a 
bitófákra, melyeket a magyar minisz
térium állított fejünk felé; egyedül 
csak mi tótok engedtük legjobbjain
kat üldözni s éppen ezért egyedül 
csak mi tótok vagyunk kitéve a 
nemzetek megvetésének. A csehek, 
horvátok, szerbek, szlovének, ráczok 
már kivívták helyüket a nemzetek 
sorában s azokra úgy néz mindenki, 
mint szabad nemzetekre, holott rólunk 
hallgatnak; mert bennünket nemzeti 
nevünkre érdemteleneknek tartanak. 
Kire esik a szégyen első sorban? 
Természetes — mondjátok mind
annyian — az elfajult tót ariszto- 
krácziára! Igen! De utánuk mindjárt 
ti reátok, ti papok és tanítók ! Kö: 
ségtek tehát most a nép fegyverke
zését támogatni s hitükben őket meg
erősíteni 1 Láttátok, hogy a magyarok 
közületek a legalázatosabbakat is 
gyötörik s a legbutább felügyeletet 
gyakorolják felettetek! Most már 
lássátok be, hogy az eddigi huzavo
nával, hallgatással sem magatoknak, 
sem a nemzetnek nem használtatok 
semmit. Mi őszintén, könyörgés és 
esdeklés nélkül szólunk hozzátok s 
kívánjuk a nemzet nevében, hogy
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azon hivatástokat, melyekkel birtok 
mint papok és tanítók, az elnyomott, 
de szabadságáért felkelt nemzet élén 
szentül és buzgón teljesítsétek.

Változzanak át most a templomok 
és iskolák nyilvános terekké, hol 
megismerhesse a nemzet politikai 
szabadságát, melyet mostanában a 
nemzetek fegyverrel kezükben vívnak 
ki. Ha vau valami szent a nemzet 
előtt, úgy ez bizonyára a nemzet 
szabadsága, nemzeti önállósága és 
nemzeti függetlensége! És most, midőn 
egész Európában megmozdultak a 
nemzetek — jaj azon tanítóknak és 
papoknak, kik nemzetüket visszatar
tóztatják, vagy lebeszélni törekszenek. 
A nemzet meg fogja ismerni azokat, 
csakhamar összetöri őket, mint áruló 
kígyókat, kiket saját vérével táplált. 
Ezeu bosszú lesz egyike a legirtó- 
zatosabbuak!

Van köztetek áruló pap és tanító! 
Ismerjük őket jól! De a Szentlélek, 
a tót nemzet iránti szeretetben meg
tartó a többséget. Igaz, hogy ezen 
töbség eddig nem nyilatkozott! Nem 
tesz semmit! Csak ezutáii szólaljon 
meg s megragadva nemzetünket 
kezénél, mondja neki: íme, veletek 
vagyunk, te nemzet, jer utánunk, mi 
vagyunk a te vezéreid és atyáid! És 
ki szentséget, ki bibliát, ki pallost 
ragadjon a nemzet dicsőségéért! 
Nemzetünkhöz intézett felhívásunk 
kezetek közt van s látjátok lobogó
inkat a császárival közösen lobogni, 
nem mentegetőzhettek tehát, hogy a 
király ellen fel nem vonultok. Mi 
nem lázadunk fel a jóságos király 
ellen, ki nekünk azt nyújtotta, amit 
eddig egyik sem : egyenjogúságot 
minden nemzettel, az Ő uralma alatt. 
Ezen királyért, de azon jogokért is, 
melyeket nekünk Ő Felsége nyújtott, 
de melyeket tőlünk a magyar minisz
térium elrabolt, életünket áldozzuk 
fel!

Hozzátok szólunk, mint akik eddig 
legjobban éreztétek a jármot, hozzá
tok, kik a nemzettel együtt éltetek. 
Kiáltványunk mérsékelt, nyugodt és 
igazságos, nehogy azt higyjétek, hogy 
fenyegetünk, bár már eleve kinyilvá
nítjuk, hogy a tót nemzet szabadságát 
ellenzőket ellenségeinknek tekintjük 
s velük aszerint bánunk el. De 
viszont, hogy a nemzet vezérei iránt 
hálás lesz, azért kezeskedünk.

Nyújtsatok tehát segítő kezet 
nekünk, kik befolyással birtok nem
zetünkre és támogassatok bennünket 
abban a munkában, mely nekünk és 
nektek a dicsőség hervadhatatlan

koszorúját fogja megteremteni a 
szabad tót nemzetnél. Tekintsetek 
azon példákra, melyeket a horvát, 
szerb, bánság és szlovén papság 
nyújt s ti legyetek első felszabadítói 
nemzeteteknek, mint ahogy az előbbiek 
lettek azokká s az isten titeket is 
meg fog segíteni, mint azokat; mert 
azok is ugyanazon bitang ellen har- 
czoltak dicsőséggel, akik ellen már 
mi is tényleg küzdő térre vonulunk. 
Az Isten segítsen nektek is, nekünk 
is! A tót nemzeti tanács.4

E felhívásnak azonban koráutsein 
volt az a hatása, melyet a lázitók 
vártak; sőt a Pozsonyban összegyüle
kezett ev. papok megbotránkozásu
kat s megvetésüket fejezték ki a tót 
nemzeti tanáccsal szemben s báró 
Jeszenák kerületi felügyelő erélyes 
javaslatára, amelyben ez „alkotmány- 
ellenes s a közálladalom megzavará
sára czélzott hálátlan vakmerő törek
véseket4 kárhoztatja, nagy lelkesedés 
közt a „rendbontó és törvénytagadó4 
két pap, Húrban és Hodza ellen 
szigorú eljárásra utasította az illeté
kes esperest a kerületi gyűlés.

De e kudarcczal nem sokat törőd
tek a „tót nemzeti tanács4 tagjai, 
akiknek hívei egyre vakmerőbben 
folytatták hazaflatlan munkájokat a 
tót nép között. Valami Lukács András 
nevű egyén a következő felhívást 
fogalmazta meg s ezer meg ezer 
példányban terjesztette is az egész 
Felvidéken:

„Tótok, testvérek!
Századok óta nehezedik rátok a 

nyomor és szerencsétlenség! Ki tudná 
elősorolni mindazt, ami titeket kese
rít és bánt. Akárhová fordítja az 
ember szemeit, mindenütt csak jaj- 
veszéklós és fájdalmas felkiáltás üti 
meg füleit; ezekben a fájdalmas jaj
kiáltásokban telt eddig a mi életünk.

De ebben az esztendőben, ebben 
az emlékezetes esztendőben mosolyog 
felénk a szabadság! Ez az év úgy 
hozza nekünk is a szabadságot, ha 
mi is lelkesülni fogunk érte, mint 
más nemzetek. Ti eddig csak pörös- 
ködtetek, térdre hullva kegyelemért 
esdekeltetek, de sem kegyelmet, sem 
könnyítéseket nem nyertetek! A 
szabadság csakis fegyverrel kézben, 
csakis áldozatokkal szerezhető meg. 
Akik ilyképeu küzdik ki, azoknak 
segít az Isten is s atyai keze fel
szabadítja a járom alul a nemzetet.

Félre tehát a búval, a bánattal 3 
fegyvert a kézbe, testvérek; fegyvert 
a kézbe, a föltámadásért és szabad-



F  K !■ v  I n  l> K 1 H Í R A D Ó

Ságunkért! Ezer év óta hiába vár
tátok azt.

Földiek! Ki ellen fordítsuk hát 
fegyvereinket? Fegyvert emelünk 
nemzeti jogainkért és a tótok szabad
ságáért. Nem tudjátok-e, földiek, 
miként volt letiporva a mi tót nyel
vünk ésnemzetiségünk, nem tudjátok-e, 
hogy mindennek, amit csak magunké
nak vallottunk, a legnagyobb megve
tés és gyalázat volt osztályrészünk? 
A mi nyelvünk a nyilvánosságból, a 
tanácskozásokból és összejövetelek
ből kitiltatott, az iskolákban elnyo
matott s templomainkból kitlzetett, 
azok pedig, akik a mi nemzeti bajaink
kal foglalkoztak, üldöztettek. Az 
olyan nemzet pedig, melytől művelő
désének ezen egyetlen eszköze elvé
tetik, homályban és sötétségben ma
rad; nem akarunk a sötétségben és 
vakságban maradni, melyre minket 
ellenségeink kárhoztattak s azért 
követeljük, hogy a mi tót nyelvünk 
és nemzetiségünk elérje azon érvé
nyesülést s a mi országunkban azt a 
jogot, mint a magyar nyelv és a 
magyar nemzet! Nemzeti jogainkért 
harczolva, fegyvert ragadunk minden 
elfajult ellen, a tót nemzet árulói 
ellen, kik daczára, hogy a mi véreink
ből valók, nemzetüket, ahol csak lehet, 
kisebbítették, nyomták, nyelvétől és 
nemzetiségétől megfosztották; szóval, 
mindazok ellen, kik a mi megtiport 
nemzetünket a magyaroknak kiszol
gáltatták. Sokaknak ezen elfajultak 
közül hatalom volt kezében, de nem 
használták jóra, elhagyott nemzetük 
istápolására, hanem a legnagyobb 
gonoszra fordították; elnyomni és 
kisebbíteni azt a nemzetet, melytől 
származtak s üldözték azokat, kik 
hűek maradtak önön nemzetükhöz. 
Ezen emberek nem ragaszkodtak 
szeretettel nemzetükhöz, nem visel
tettek egy csepp vonzalommal sem 
népünkhöz : a mi szenvedéseink voltak 
nz ő örömeik.

Állást foglalunk a magyar minisz
térium ellen. A magyarok, élvén az 
európai forradalmak alkalmatosságá
val, megtámadták közös királyunkat 
s erőszakkal kicsikarták tőle a hatal
mat: az úgy nevezett minisztériumot. 
Rossz sorsunk volt ezelőtt is, de a 
magyar minisztérium alatt ezerszerte 
rosszabb lett. Most kezdtek csak a 
magyarok rajtunk zsarnokoskodni. 
Azoknak számára, kik népünk és 
nemzetünk jogainak szószólói valának, 
falunként és városonként bitófát 
emeltek, nemzetünk barátait, jótevőit 
és képviselőit, akiket csak elcsíp

hettek, sötét börtönökbe hurczolták, 
hol zárva tartják és kínozzák azokat. 
Az országszerte gyűjtött arany és 
ezüstöt nem a török ellen, nem a 
franczia ellen használják, hanem a 
horvátok és szerbek ellen, a mi test
véreink ellen, kik, miként mi, meg
unván a magyar igát, felkeltek elle
nük és Pest felé nyomultak. Plzen 
minisztérium ellen kelünk fel mi is. 
A mi királyunk nem régen minden 
nemzetnek megadta a szabadságot, 
de a magyar minisztérium csupán a 
magyarok részére adottnak tartja ezt 
és bennünket szégyenszemre attól 
megfosztott.

Harczolunk a királyért és Ausztria 
hatalmas egységéért. Nem akarunk 
mi a magyarokkal tartani, nem aka
runk a magyarokkal és a magyar 
minisztériummal egyetértőleg erő
szakoskodni jóságos királyunk ellen, 
nem akarunk elszakadni Ausztriától, 
mint ők, de azon vagyunk, hogy 
királyunk osztrák uralma alatt, más 
szabad nemzetekkel egyetértve és 
összetartva, a monarchiában marad
junk és más nemzetekhez hasonlóan 
egyenlő politikai jogokat élvezzünk.

És amint harczra kelünk a nem
zetünk összeségéért és jogaiért, épp 
úgy ragadunk fegyvert országunk 
minden lakójának jogaiért és szabad
ságáért, minden egyes emberért. Azt 
akarjuk, hogy a törvény előtt min
denki egyenlő legyen, azt akarjuk, 
hogy mindenkinek része legyen abban, 
amit áldozatok és szorgalma árán 
megszolgál, azt akarjuk, hogy népünk 
nehéz és meg nem érdemelt helyzete 
egyszer már jobbra forduljon.

Ezért hívunk benneteket is a 
harczba, testvérek 1 Harczba mindnyá
jan, harczba mindenki 1 Lázadjon fel 
minden falu, minden tót tanya és 
város, mondja fel az engedelmességet 
és szegüljön ellen a magyar minisz
tériumnak, az általa felállított minden 
hatóságnak, minden magyar hatalom
nak, akárminemü legyen is az. Ha 
fölkeltetek valamennyien, a győzelem 
a miénk lesz, mert sokan vagyunk a 
Dunától Kárpátokig és ebben a harczban 
velünk vannak a mi testvéreink, a 
horvátok és szerbek, kik a dicső 
JelaSié bán parancsnoksága és Strati- 
miroviő parancsnoksága alatt vonul
nak Pest ellen nagy, dicső és vitéz 
hadseregeikkel. De mint minden 
dologban, úgy ebben is rendnek kell 
lenni. Mi látva, hogy elérkezett a tót 
felkelés órája és tudva, hogy a tót 
nemzet mitőlünk várja a felhívást a 
harczra, kiket bizalmával eddig is
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megajándékozott, kik magunkra vál
laltuk a felkelés szervezését. Meg
teszünk mindent, ami erőnktől függ 
e drága nemzet felszabadításáért és 
feltámadásáért, de mi viszont meg
kívánjuk a nemzettől mindannak a 
szigorú teljesítését, amit a nemzeti 
bizottság határozataiban tudtul fog 
adni. Senki másra nem kell hallgatni, 
senki mástól nem kell parancsokat 
fogadni a nemzetnek, csakis saját 
nemzeti hatóságától, a mi nemzeti 
bizottságunktól és azoktól az elöl
járóktól, kik a nemzeti bizottság 
tudtával választattak meg, vagy kiket 
a nemzeti bizottság a szükséghez képest 
egyes helyeken felállított. A fölkelés 
ügyeit addig fogjuk vezetni, mig az 
tart és amig szabad nemzetünk a 
béke kikötőjébe nem jut. A nemzeti 
bizottság férfiasán, igazságosan és 
emberségesen, ellenségeinkkel azon
ban szigorúan, de igazság és törvény 
szerint fog eljárni. Ellenségeinknek 
tekintetnek pedig mindazok, kik a 
mi nemzeti szabadságunk ellen szóval 
vagy tettel valamit elkövetnek, föl
kelésünket kicsinyítenék vagy rágal
maznák, kik maguk is tótok lévén, 
a tót nemzetet gúnyolnák, akik tőle 
elszakadva, a tót nemzetet és népet 
elnyomni törekednének. Ellenségeink
nek tekintetnek továbbá mindazok, 
kik ellenünk fegyverhez nyúlnak, a 
magyar minisztériumot, vagy akármi 
más hatóságot elismerik, vagy neki 
engedelmeskednek, végül mindazok, 
akik királyunk és Ausztria egysége 
ellen vétenének. Ezek mind ellensé
geink s velük érdemeik szerint fogunk 
elbánni.

Tótok 1 Forduljatok bizalommal 
hozzánk és legyetek férfiak! Az idő 
drága, a pillanat alkalmas, amilyen 
soha többé vissza nem tér. Föl, 
fegyverre és tömegesen jöjjetek 
zászlóink alá 1 Viritsou ki szabad
ságunk, éljen a mi királyunk, adjon 
Isten a mi nemzetünknek jobb napo
kat! A tót nemzeti tanács: Hodzsa
Mihály Miloszláv, Stúr Lajos, Húrban 
József Miloszláv.

Magyar nemzeti közművelődés.
XVII.

— Befejező közlemény. —
A közművelődési egyesületek szervezete.

Előző czikkeinkben kifejtettük ama esz
közöket, melyek legalkalmasabbak arra, hogy 
hazai közművelődési egyesületeinket állam- 
fentartó hivatásuk magaslatára emeljék. Rá
mutattunk általánosságban ama bő terré
numra, melyen az egyesületek tevékenységé
nek mozognia kell; az egyesületek hivatásé
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hoz bátran hozzákapcsolhatjuk a magyar 
ipar pártolásának s az alkoholellenes mozgal
mak ügyét, sőt nagyon fontos tere nyílnék a 
tevékenységnek a magyar faj szaporodása és 
a kivándorlás csökkentése körül. Ezeknek 
oka azonban leginkább közgazdasági állapo
tainkra vezethetők vissza, amiért is ezeknek 
orvoslására a szövetség csak a törvényhozás 
kezdeményezése után indíthatna társadalmi 
i kcziót.

Most azonban rátérünk arra, miképen 
valósíthatná meg legkönnyebben az egyesü
litek szövetkezete a program injába felvett 
hazafias feladatokat.

A megvalósításnak elsőrendű feltétele az 
egyesületeknek fáradhatatlan, kitartó munkás
sága és a társadalomnak o hazafias ügy 
iránt való meleg szeretető, élénk támogatása.

A megvalósításnak nem kevésbbé fontos 
feltétele azonban, hogy az egyesületek élén 
olyan férfiak működjenek, kik midőn egy
részt önzetlen szeretetüket., buzgalmukat 
szentelik az ügy érdekében, kellő fizikai 
idővel is rendelkezhessenek hivatásuk teljesí
tésére. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha az 
egyesületek ügyvezetőinek részére a helyi 
autonómiák anyagi támogatása mellett a 
tisztességes megélhetés eszközeit biztosítják, 
mert a jelenlegi körülmények között azok a 
lelkes férfiak, kik csupán hazafias lelkese
désből teljesitik az egyesületek ügyveze
tését, nagyobbrészt hivatalos állásban levő, 
nagy elfoglaltságu férfiak, kik csak a saját 
kenyérkeresetük után feninaradó kevés ide
jüket tudják az egyesületek czéljaira fordí
tani s igy munkálkodásuk a legjobb akarat, 
a legbecsületesebb igyekezet és legnemesebb 
ambiozió daczára sem szoritkozhatik egyébre, 
mint a napi szükségletek kielégítésére.

Nagyobb szabású tervek keresztülvitelére 
sem biztos nyugalmuk, sem kellő idejük 
nincs. Az egyesületek hathatós, eredményes 
működése czéljából sürgős szükségletet képez, 
hogy a megyei és városi autonómiák meg
értve azt a nagy hivatást, melyet közműve
lődési egyesületeink betölteni hivatva vannak, 
a  közügyek terén minden esetben tapasztalt 
áldozatkészségükkel az illető közművelődési 
egyesületek részére ezen ügyvezetői állások 
rendszeresítése végett a szükséges összegüket 
megszavazzák, illetve folyósítják, mert az 
ügyvezetők kötelességeiknek csak azon eset
ben felelhetnek meg, ha minden idejüket, 
teljes munkabírásukat egyesületeiknek szen
telhetik.

Nehéz feladat ez s újabb terhet ró a 
hazafias társadalomra, de mig egyrészt a 
tanulmánynak nem az a czélja, hogy máról 
holnapra gyökeres átalakításokra szólítsa fel 
intéző köreinket; másrészt kétségtelen, hogy 
az ekszponáltabb helyeken sürgős és gyöke
res intézkedésekre van szükség, amelyeknek 
megvalósítása annál kevésbbé tűnhetik fel 
utópiának, mert nincs szó oly áldozatokról, 
melyeket az autonómiák fedezni képtelenek, 
avagy csak nagy megterhelés mellett tudná
nak a közművelődés oltárára hozni.

Hiszen eltekintve az ügy magasztos voltá
tól, mely mindenkire hazafias kötelességeket 
ró b mindenkitől némi áldozatkészséget 
követel, a mai nehéz megélhetési viszonyok 
kötött jobbnevtt Íróink között is többen akad
nának, kik csak 2000 korona tiszteletűi] és 
600 korona úti átalány mellett Mívesen vállal- 
koznának ál ügyvezetés nemes missziójára.

F F, L V I D E K I  H Í R A D Ó

Az ügyvezetői állásoknak fent nevezett 
csekély dij mellett megyénként való rendes 
szervezése rendkívül fontos dolog volna, 
amennyiben minden megyében volna egy 
olyan férfiú, aki a magyar kulturális életben 
teljesen otthonos lévén, agilis buzgalommal 
kisérné figyelemmel, hol s mi módon kell 
segíteni s akitől — ez lévén írói tollán kívül 
egyedüli foglalkozása — jogosan el lehetne 
várni, hogy elvállalt kötolezettsógeinek meg
feleljen.

Az említett eszközök felkarolásával, az 
egyesületek czélszerü szervezete mellett, csak 
a társadalom lelkes támogatása szükséges 
ahhoz, hogy egy uj hazafias mozgalom jegyé- 
bem megtegye a közművelődés az egész 
országban hódító körútját s rövid idő múltán 
szép hazánknak legerősebb védbástyája legyen 
a magyar kultúra, mely ledönti a nemzeti
ségek között álló torlaszokat s egybe olvasztja 
a magyar föld lakóit.

Választási mozgalmak Turóczban.
Úgy a szuesdnyi, mini a stubnyafürdöi ke

rületekben a magyarság jelöltjei, ifj. Justh 
György, illetve báró Révay Simon bejárták 
kerületeiknek községeit és örömmel konsta
tálhatjuk, hogy mindenütt a legmelegebb 
rokonszenvvel találkoztak.

A választó közönség mint egy szív, egy 
lélek, a legnagyobb lelkesedéssel sorakozik 
jelöltjeinek zászlaja alá és semmi kétség sem 
lehet mindkét jelöltünknek fényes győzelme 
iránt. Ismételten hangoztatjuk azonban, hogy 
a fényes siker előmozdításához és biztosításá
hoz minden egyes emberre szükség van. 
Nemcsak hangoztatni kell a győzelmet, de 
annak kivívásában is részt kell vennie min
den szavazónak. Elbizakodnuuk nem szabad 
s minden szavazónak erkölcsi és hazafias kö
telessége, hogy szavazatát leadja.

Erre annyival is inkább szükség van, 
mert a tót nemzetiségiek az utóbbi napokban 
emberfölöUi erővel törekedtek híveket sze
rezni és a mi sorainkat megbontani. Ez ugyan 
nem sikerült eddig s nem fog sikerülni a 
válasziás napján sem, de mégis szükséges, 
hogy soraink tömören maradjanak, hogy azon 
senki rést ne üthessen.

A választási elnökök mindkét kerületben 
megtették már a szükséges előintézkedéseket, 
hogy a szavazás rendje és a szavazók biz
tonsága megóvassék. A rend fenntartására 
megfelelő katonaság már megérkezett és el
foglalta helyét. Gondoskodás történt arról is, 
hogy a választás napján Turóczszentmárion- 
ban megfelelő számú csendőrség álljon kész
letben, hogy a választások alkalmával itt 
előfordulni szokott ulczai tüntetéseket meg
figyelje és azok rendezőit a hűvösre kisérje.

A szuesdnyi kerület választói ' jzül a 
turóczszentmártoniakat külön is figyelmeztet
jük, hogy lehetőleg délután 2 órakor már 
Szucsányban legyenek. A választás uz alka
lommal a szabadban felállított sátorokban 
lesz és igy a szavazás is gyorsabban fog 
lefolyni. Válószinü, hogy Turóczszentmdrton 
délután 2 — 3 óra között már szavazáshoz 
kerül.

A  szavazás sorrendje.

A stucsdnyi kerületben az I-sö szavazat- 
szedő bizottságnál, amelynek elnöke Kl&nó 
Vilmos, helyettes elnöke Reöthy Vladimír,

jogyzők Jellinek Bertalan és Zdthureczky
Vendel, a következő sorrend van megálla
pítva: 1. Szucsány, 2. Alsójeszen, 3. Folső- 
jeszen, 4. Sut,tó, 5. Krpellán, 6. Ratlkó,
7. Nolcsó, 8. Konszké, 9. Folkusfalu,
10. Neczpál, 11. Bella, 12. Gyulafalu,
13. Tarnó, 14. Nagyrákó, 15. Kisrákó,
16. Prihócz, 17. Trebosztó, 18. Kostyán,
19. Zábor, 20. Szentpéter, 21. Laszkár,
22. Doánfalu, 23. Károlyfalu, 24. Benicz, 
25. Bálintfalu, 26. Blatnicza, 27. Túrán.

A II ik szavazatszedő bizottságnál, amely
nek elnöke Kafenda Frigyes, helyettes elnöke 
dr. Lax Adolf, jegyzők Paulinyi Gábor és 
Veszély Imre, ezen sorrend irányadó : 1. Alsó- 
ruttka, 2. Felsőrutt.ka, 3. Klicsinv, 4. Lipócz,
5. Zábor, 6. Záturcsa, 7. Kossuth, 8. Tomcsány,
9. Jaliodnik, 10. Bisztricska, 11. Priekopa, 
12. Felsőkálnok, 13. Dolina, 14. Ivánkófalu, 
15. Deákfalu, 16. Alsókálnok, 17. Szklabinya- 
váralja, 18. Szklabinya, 19. Kisselinecz,
20. Podhrágy, 21. Turóczszentmárton.

A stubnyafürdöi választó kerületben az I ső 
szavazatszedő bizottságnál, amelynek elnöke 
Dugovich Titus, helyettes elnököké) Messinger 
Mór dr. és Zdborszky Adolf, jegyzők Bertsch 
Ottó és B r ü l l  Adolf, szavaznak a következő 
községek: 1. Vriczkó, 2.Hadvigha, 3.Briesztya,
4. Jaszenovó, 5. Rudnó, 6. Moskócz, 7. Valcsa,
8. Lezsiachó, 9. Lazán, 10. Znióváralja,
11. Szlován, 12. Szentgyörgy, 13. Budis,
14. Liesnó, 15. Kelemenfalu, 16. Tótpróna,
17. Lászlófalu, 18. Polerieka, 19. Abrahám- 
falu, 20. Andrásfalu, 21. Ivánkófalu, 22. Jezer- 
nicz-Markovicz, 23. Dvorecz, 24. Nagycsep- 
csény, 25. Duboró, 26. Kevicz, 27. Kiscsep- 
csény, 28. Mosócz.

A Ií-ik szavazatszedő bizottságnál, amely
nek elnöke Pdrvy Endre, helyettes elnöke 
Keuic'/ky Imre, jegyzők Toperczer Vilmos és 
Csepcsdnyi Béla, a következő községek sza
vaznak: 1. StubnyafUrdő, 2. Felsőturcsek,
3. Alsóturcsek, 4. Szklenó, 5. Kisszoczócz,
6. Nagyszoczócz, 7. Balázsfalu, 8. Bodófalu- 
Vacholtfalu, 9. Felsöstubnya, 10. Borczfalu,
11. Csremosnó, 12. Bodorfalu, 13. llaksa, 
14. Nedozor, lö.Zorkócz, 16. Divék, 17. Szent- 
inikály, 18. Háj, 19. Alsóstubnya, 20. Kisfalu.

A tótok haragusznuk.
A „Nár. Nov.“ csak nem tud megbarát

kozni avval a gondolattal, hogy a szuesányi 
kerület ifj. Justh Györgyöt kérte föl a jelölt
ség vállalására s ami avval egyértelmű, hogy 
ő lesz kerületünk képviselője is. Mint az 
olyan egyszerű ember, aki valamely előre 
nem látott kellemetlen helyzetbe került, 
legalább duzzogással könnyít a lelkén : úgy ő 
is, érezvén a súlyt, mellyel Justh György 
egyénisége a választás eshetőségeinek mérle
gébe esik, a kudarezot vallott ember termé
szetével hánykolódik, piszkolódik, hogy 
evvel öntse ki azt a sok keserűséget, mik a 
fejlemények láttára meggyűltek benne. Szó
val, szörnyen haragszik. Haragszik az egész 
kerületre, a ruttkaiakra és Justh Györgyre 
egyaránt. Egyenként és összesen azért, mert 
keresztülhúzták szépen összeállított kalkulálá
saikat.

Fékom ad ta! Hogy mer ez a kerület 
Kossutb-párti lenni ? Úgy a ruttkaiak is. S 
ha ezt már el is tudná nézni, de azt már 
megbocsátani sehogy sem tudja, hogy Justh 
György is fcttá lett. Hogy nem tudtak mind
ezek öMzekalönbözni egymás között, amikor
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a7l „ikalorn szintű kínálta magát? Fájhat ez 
annak nagyon, aki még csak nemrég a 
Tertius gaudofc* jeligével vozérczikkezeit. 

Ok mindenáron csak ama 3 személy akartak 
lenni, de már a megtisztelői)!) 2 helyre 
egyáltalában nem kívánkoztak.

Mikor az egész ország osztatlan lelkese
déssel hódolt meg a 48-as eszméknek s 
amikor a király hölcseségo is engedett a 
rohamosan megindult s többé már föl nem 
tartóztatható áramlatnak: akkor akad egy 
.czikkiró, aki mindezt nem akarja láini, aki 
konok elfogultságában megbocsáthatlan bün- 
nok minősíti, hogy e kerület is urat engedett 
a hódítónak s hogy ennek képviselője is 
meghajtotta előtte zászlaját. Pedig ha van az 
országnak kerülete, mely azzá kell lennie, 
úgy éppen a szucsányi kerület az, hol ennek 
egyik helysége adta azt a családot, melyből 
az eszme megalkotója, első hirdetője, bajnoka 
-és mártírja származott. Az ő eszméjének 
nagysága előtt ügykor az egész világ hódolt., 
mért nem hódolhatna meg most a ini kis 
kerületünk is?

De hát csak dühöngjön a Nár. Nov., ez 
a mi eljárásunkat legfényesebben igazolja. 
Ha másért nem, úgy már csak azért is, hogy 
.aki haragszik, annak soha sincsen igaza.

A mosóczi zászló.

Mosóczi tudósítónk azt Írja, hogy folyó hó 
19-én kelt tudósítása tévedésen alapult, mert 
látott, ugyan aznap este zászlót az ág. h. ev. 
Iskola épületén, amelyet a sörétben Mudrony- 
féle zászlónak gondolt. Azóta azonban szava
hihető emberek előadásából maga is meg

győződött, hogy az tulajdonkénen gyászlobogó 
volt, amely Bachát püspök halála alkalmából, 
került az iskolára. Ezt a már megtartott 
v̂izsgálat is igazolta.

Választási küzdelem Arcában.

Arvamegye két választókerületében a 
(néppárti jelöltekkel szemben nemzetiségi 
jelöltek állanak és küzdenek a mandátumért. 
A felső kerületben Bobrón a jelöltek: Zaják 
István trsztenai plébános és Szkicsdk Forencz, 
a hírhedt pánszláv korifeus, aki már a mull 
választásnál is a leggyalázatosabb hazugság
gal és csalással hóditá meg a korületet: 
reverzálist állitván ki arról, hogy Ö igaz, jó 
magyar hazafi és egy hónap alatt a legvadabb 
pánszláv lett s akit ezért a néppárt kebelé
ből kidobott. (A legenyhébb kifejezés, amit a 
pártgyülcsben Szkicsák kapott, az volt: 
„Takarodjon, nem ide való!*) Az alsókerület- 
ben,melynek középpontja Alsókubin, a néppárti 
jelölt Csitáry Béla nyitramegyei földbirtokos, 
aki külföldön, különösen a gazdasági textil
ipar terén '.ett tanulmányai révén lett 
ismertté, — nemzetiségi jelölt dr. Hát 
Ágoston, — aki a nemzetiségi dühtől tajtékzó 
„OravaM szerkesztése körül tűnt ki s aki 
Újbányán fellépett már, de ott olyan kő- és 
záptojás záporos fogadtatásra tatáit, hogy 
zsandárfedezot alatt volt kénytelen meg- 
ugrani az „imádott tót nip“ köréből. A küz
delem előreláthatólag oí) nagy lesz, amilyen 
a megyében igen régen nem volt. A nemzeti
ségi bujtogatók bejárják a vidéket és alávaló, 
^alád hazugságai izgatják a népet a magyar
ság és az intelligeiczia ellen. Elhíresztelték, 
»régi, kipróbált fegyver az orgyilkos-politiku
mok keiében — hogy a tót nyelvet a  magyarok

most ki fogják küszöbölni a templomokból, 
az iskolából, sőt. a családból. E hir különösen 
az asszonyokat dühösitetto fel s a hangulat a 
községekben most. ugyancsak veszedelmes. E 
veszedelmek elhárítására a hatóság mindent 
megtesz. Bulla György alispán bejárta a vár
megyét és teljes pártatlansággal működött 
azon, hogy a félrevezetett nép előtt kellő 
értékére szállítsa be a pánszláv népbolonditók 
beszédét. A pánszlávok azonban egyrészt 
féltvén elért sikereiknek eredményét, más
részt, hogy a hatóságokat terrorizálják, 
Andrássy belügyminiszterhez távirati feljelen
tést küldtek, amelyben az alispánt és a vár
megyei három főszolgabiráját meg nem enge
dett korteskedéssel vádolták. Persze, e vád
nak alapja nincs.

Nagy érdeklődéssel és nem csekély 
izgalommal néz mindenki a választások elé, 
de általános a remény, hogy a magyar nép
párt zászlaja diadalra fog jutni.

Li/dószentmiklóson, mint tudósítónk Írja, 
még is lesz a tót Bellának ollenjolölljo. A 
szövetkezett, pártok ugyanis Lipíószentmiklósra 
küldték Kooácsy Kálmán rákospalotai ref. 
lelkészt, ki előbb a jelöltséget nem akarta 
elfogadni.

Most már beutazza a kerületet és min
denütt lelkesedéssel fogadják. Megválasztását 
valószínűnek tartják.

Tudnivaló a választásoknál.

Úgy a szucsányi, mint a stubnyafürdői vá
lasztó-kerület választási elnökei következő 
figyelmeztetést bocsájtották ki :

Az 1874. évi XXXIII. t.-cz. 67. §-a, illetve 
az 1899. évi XV. t.-cz. 104. § ában foglalt 
jogom és kötelességemből kifolyólag követ
kezőkre hívom fel a választó-kerület szavazó- 
polgárainak figyelmét.

1. Figyelmeztetem aközséglakosságát, hogy 
a választási székhelyre törekvő s a község
ben átvonuló választókat jogaik gyakorlatá
ban senki ne háborgassa, mert ellenkező eset
ben a rendbontók vagy zavargók ellen a leg
szigorúbb eljárás fog folyamatba tétetni.

2. A választás színhelyén bottal vagy fegyver
rel való megjelenés tilos s a kinél daczára 
is bot vagy fegyver találtatnék, fentidézett 
törvény 103. §-a értelmében rendőri utón 
bárom naptól egy hónapig terjedhető fogság
gal büntethető.

3. Figyelmeztetem a választó közönséget, 
hogy a választás színhelyén nőknek, 
gyermekeknek vagy szavazattal nem biró 
egyéneknek — kiknek itt tartózkodása a 
kívánatos rend fentartását csak nehezíti — 
jelen lenni egyáltalán szigorúan tilos.

4. A választás székhelyén keresztül futó 
közúton, továbbá a vasútról bevezető közle
kedési utón való ácsorgás, csoportosulás a 
közúti közlekedés jól felfogott érdekében 
szigorúan tiltva van.

5. Figyelmeztetőm továbbá a választókat, 
hogy a különböző pártok szavazói egymás 
táborától lehetőleg távol tartózkodjanak, hogy 
minden rendzavarás elkerülhető legyen.

6. A választó helyiségekben való tartóz
kodásra a kirendelt hatósági közegeken 
kívül csak azok jogosultak, kik erre nézve 
a választási elnöktől külön igazolványt nyer
nek.

5

Csüggcűők.
A „Nár. Nov.* Stavajvne kandidátov czim- 

inel vezérczikkezik a küszöbön lévő képvi
selőválasztások eshetőségeiről, természetesen 
tót nemzeti szempontból. Sajátságos ennek a 
másfél hasábnak a hangja. Buzdítás akar 
lenni a kitartásra, de úgy a sorokban, mint 
a sorok közül kiri a rosszul palástolt csüg- 
gedés, az önbizalom hiánya. Aki irta, nem 
tudta ezeket az érzéseket elnyomni, nem 
tudta lerázni magáról a jogosult félelmet, mit 
a jövőre való gondolatnál feltétlenül éreznie 
kellett, annyira nem, hogy az olvasóban is 
hasonló érzéseket támaszt. Nem mondja, de 
kiérzik minden szagából, hogy a siker min
den kilátása nélkül vállalkozott arra a kálá- 
datlan szerepre, hogy olyan harezba tüzelje 
olvasóit, melynek rossz kimenetelét ő már 
előre sejti, látja. A tótok tehát csüggednek. 
Kit ne töltene el őszinte örömmel ez a je
lenség? Hiszen a csüggedt tábor, már mint 
ilyen, annyira demoralizált, hogy már magá
ban hordja a biztos vereség csiráját.

Jogos félelmében annyira megfeledkezik 
magáról, hogy szükségesnek látja előkészíteni 
olvasóit bukásukra. Elmondja, hogy ha törek
vésük itt-ott nem vezet majd biztos győze
lemre, annyit mindenesetre el fognak érni, 
hogy az agitálás erkölcsi baszna meg fog 
maradni. Hát ezt a morált szívesen átenged
jük nekik, annál is inkább, mert mi azt nem 
is nevezzük annak, aminthogy törekvéseik
nek erkölcsi alapja nincs is.

Indokol is. A nagynémet szoczialistákat 
hozza föl követendő például, akik agitáczió- 
juk első éveiben az egész vonalon elbuktak 
s hogy most már maga Berlin is éppen egy 
tuczat képviselőt küldött ki szocziális program
mal. Szegény! Nagy zavarában még a kép
viselőkot is tuczatszámra méri. Hát a szocziális 
eszme hódíthat ottan, megengedjük, mert bi
zonyára van létjogosultsága, de a tót nemze
tiségi izgatás nőin eszme, csak hóbort s mint 
ilyennek igaz alapja, létjogosultsága sincsen, 
következőleg állandó sikerei sem lehetnek 
soha!

De aztán egy kicsit el is rugaszkodik. 
Reméli, hogy nemsokára Pest, Kassa, Eperjes, 
Pozsony stb. szintén állítanak tót nemzetiségi 
jelölteket s hogy valamivel megindokolja ezt, 
azt mondja, hogy az ilyen agitálás nem szé
gyen ! Miért mondja ezt ? Bizonyára azért, 
mert maga az iró is elszégyenkezett e sorok 
írásánál, amikor ilyen képtelenségekről be
szél. Próbáljon csak Kassán, ebben a régi 
kuruez városban szót emelni tót nemzetiségi 
szellemben! A méltó hazafias föiháborodás 
olyan rögtönitéletet hoz, hogy attól örökre 
elesik a kedve mindenkinek azt maga ellen 
kihívni! Bizony szégyenkezni fog az, de na
gyon!

De — szerinte — ne szégyenkezzék a  
bukott képviselő sem. Ezt mi is valljuk, de 
csak akkor, ha igaz ügyért száll síkra. Szük
ségük sem lehet erre a vigasztalásra, mert 
már sokszor megtanultak ilyen kudarezok. 
után nem szégyenkezni.

Igaz ügyünk szentségében bízva, hisszük, 
hogy a következő választás eredménye szin
tén egy ilyen alkalmat fog kínálni nekik.

—ár —dr*.
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h í r e k .
Főispánt lnstalláozló. Justh Ferenc/, 

Turóczvármegyo uj főispánjának ünnepélyes 
beiktatása a f. évi május hó 8án, délelőtt 10 
órakor megtartandó vármegyei közgyűlésen 
fog megtartatni. Beniczky Ákos dr. alispán- 
helyettes főjegyző a közgyűlésre szóló meg
hívókat a napokban fogja kibocsátani.

A turÓCZl Hitelbank igazgatósága f. évi 
május hó 5-én délelőtt 10 órakor ülést tart, 
amelyen az igazgatóságnak budapesti tagjai 
is részt fognak venni. Mint értesülünk, ez az 
igazgatósági ülés fog határozni a bank tevé
kenységének kiterjesztése tárgyában.

A prímás és a tót papok. A herczeg- 
primás a múlt hetekben körlevelet adott ki, 
amelyben figyelmeztette az esztergomi fő
egyházmegye papságát, hogy XIII. Kelemen 
pápa konstitucziója értelmében áldozó papok 
a főegyházmegyei hatóság engedelme nélkül 
nem vállalhatnak képviselői mandátumot. A 
herczegprimás ezen rendelete azokra az esz- 
tergomegyházmegyei papokra vonatkozik, 
akik mostanában a Felvidéken megalakult 
töt néppárt programmjával léptek föl képvi
selőjelöltül. Úgy látszik, hogy Vaszary her
czegprimás már megelégelte a Jurigák meg 
Kollárok tót túlzó szereplését és ezt továbbra 
nem hajlandó megtűrni. Ez lehet az oka an
nak is, hogy Kollár Nagyszombatban vissza
lépni készül, amely esetben Pietor Ambrus, 
a Nár. Nov. szerkesztője fog föllépni tót 
nemzetiségi programmal.

Halálozás. Kostyánból Írják, hogy ott 
hétfőn reggel elhunyt Jeszenszky Ferenczné, 
kinek haláláról a család a következő gyász- 
jelentést adta k i : Nagyjeszeni Jeszenszky 
Ferencz úgy a maga, mintgy érmékéi Jeszenszky 
Matild, Anna férjezett bálintfalvi Nemes Jánosné, 
unokái Nemes Miklós, Pál és Ferencz, vala
mint veje bálintfalvi Nemes János nevében, 
mélyen elszomorodott szívvel jelenti forrón 
szeretett nejének, a legjobb anyának és nagy
anyának, nagyjeszeni Jeszenszky Ferenczné 
sz. bisztricskai Thomka Paulinnak f. hó 23-án 
reggel 6 órakor, életének 65-ik, boldog há
zasságának 43-ik évében, rövid szenvedés 
után történt gyászos elhunytát. A boldogult 
temetése szerdán délután ment végbe sokak 
részvéte mellett.

A sztreosnói szerencsétlenség. Sztrecsnó 
közelében a kassa-oderbergi vasút Ruttkáról 
Zsolna felé haladó éjjeli vonata a múlt ősszel 
nekiment a melléksinpárról a fővonalra szaba
dult kocsinak, amely miatt nemcsak hogy a gép 
és két személykocsi teljesen tönkre ment, de

két emberélet is áldozatul esett, ketten pedig 
súlyosan megsebesültek. Hosszas nyomozás 
után megállapították, hogy az elszabadult 
kocsikat Kubicska Krupár János sztrecsnói 
18 éves suhancz indította útnak. A múlt hé
ten Trenrsénben megtartott esküdtbirósági 
ülésen tárgyalták Krupár János ügyét, amely 
alkalommal fiatal korára és gyenge testalka
tára való tekintettel, amely valószínűtlenné 
teszi, hogy a nehéz kocsit képes lett volna 
elindítani — őt a vád alól felmentették.

Azok a bizonyos feljelentések. így vá
lasztások idejében már megszoktuk tót atyánk
fiáitól, hogyha jelöltjük vereségét észlelik, 
azt. mindig a mi táborainkban működő korte
sekben keresik. Minthogy pedig a mi soraink
ban többnyire kabátos emberek vannak, akik
nek esetleg még valami hivataluk is van, 
lelkiismeretükön úgy segítenek, hogy az ille
tőt korteskedés czimén jelentik föl a belügy
miniszternél. Nálunk Turóczban eddig még 
nem jutott ilyen eset tudomásunkra. Annál 
több távirati feljelentés ment az előző válasz
tások alkalmával. Most azonban Rózsahegyről 
kapjuk a hirt, hogy a Srobár dr. dolgai ott 
rosszul állanak és ezt Hotánszky István ottani 
szolgabirónak tulajdonítják, aki állítólag a 
néppárt győzelme érdekében buzgólkodik. 
Feljelentették tehát a belügyminiszternél.

Hirtelen halál. Szerdán délben szomorú 
jeleneinek voltak tanúi azok, akik a ruttkai 
vasútállomáson tartózkodtak. A déli személy- 
vonattal érkezett oda Losonczról Kapitány 
János 40 éves liptóinegyei dovollói lakos, aki 
Liptószentmiklósra akart utazni. A perronon 
azonban minden előzetes rosszullét nélkül 
egyszerre összeesett és meghalt. A gyorsan 
kéznél levő orvosi segítség már csak azt 
({Qnstalálta, hogy a szegény embert szivszél- 
hüdés ölte meg. a z  elöljáróság hulláját a 
községi hullaházba vitette el.

Éjjeli csendháborítók. Pár héttel ezelőtt 
hirt adtunk róla, hogy néhány garázda su
hancz a kiscsepcsényi állami iskola épületét 
vette ostrom alá, annak keritését megrongálta, 
a tanítót pedig fenyegetésekkel illették. Ez 
az ügy feljelentés folytán a znióváraljai kir. 
járásbíróság elé került, mely a kinyomozott 
tetteseket példásan megbüntette. Kubik Jánost 
10 napi elzárásra és 10 korona birságra, 
Daubner Józsefet 6 napi elzárásra és 10 ko
rona birságra, mindkettőjüket pedig egyetem- 
legesen a felmerült kár és perköltségek meg
fizetésére ítélte. Az Ítéletben úgy a kir. 
ügyészhelyettes, mint az elitéltek megnyugod
tak és igy az jogerőssé vált.

Benkő sorsjegye bankó I Az osztálysors
játék keddi záróhuzásánái a 600.000 koro
nás jutalomdijat a Benkő-bank (Budapest,. 
Andrássy-ut 60) által nyolcz nyolczadrészbea 
eladott 3944. számú sorsjegy szerencsés vevői 
nyerték. Csak néhány nap előtt ugyanott 
nyerték a 60 000 koronás, egy 15.000 és 
10.000 koronás főnyereményt is. Igaznak bi
zonyult tehát a bank általánosan ismert jel
szava, hogy : BenkŐ sorsjegye bankó!

A tudomány bebizonyította, hogy az 
emberi szervezetnek fejlődéséhez elegendő 
zsíranyagra van szüksége és hogy a csuka
májolaj jó hatása kevésbbé annak titkos 
tulajdonságai, mint a zsírtartalmán alapul. A 
növésre is nagy befolyással van a táplálék 
kellő zsírtartalma. Legújabban meggyőzően 
bebizonyosodott, hogy különösen az idegekro 
nézve fontos a zsíros táplálék. Az északi 
vidékeken használatban levő állati zsírok, 
sajnos, nagyon drágák és részben nehezen 
emészthetök is. Ezért áldás a háziasszonyra 
nézve, hogy most a legfinomabb kókuszdióból 
készült (Ceres) ételzsirt használhatja, amely- 
lyel az övéinek olcsón s jól főzhet.

N y i 11t é r.
(E rovatban közlőitekért nem felelős a szerkesztő.^

Nyilatkozat.
Kijelentem, hogy Leimdöi'ffer Ká

roly urra, a turáni gőzftlrész gond
nokára vonatkozólag tett oly értelmű: 
nyilatkozataim, mintha ő az említett; 
gőzfürésznél elfoglalt szolgálatomból 
történt elbocsáttatásomat tisztesség
telen, vagy jogtalan módon idézte 
volna elő, minden alapot nélkülöznek 
s ez okból tőle fenti sértő állításaimért 
a mai napon a bíróság előtt bocsánatot 
kértem.

Turóczsztmárton, 1906. április 27.

GroSS Miksa.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen, drága 

gyermekünk elhalálozása alkalmával 
részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni 
szívesek voltak, ezúton is fogadják 
hálás köszönetünket.

Ruttka, 1906. április 27-én.

T?rgi0a Cyüla.

az ember mégis, hogy a

Ceres-
étel-

zsírt
(kókuszdióból) is 
étel, melyet vele I

feltalálta. Minden 
készítünk, könnyen 

emészthető és jóízű.
Scbkbt György „C«r«S“ táp$z«r- 
tQÜVek osztálya, A ú & s i g  E nj.

Egy jó házból való, 
2—3 középiskolát

FIÚ
tanonczul felvéte
tik a Turóczszent- 
mártoni M agyar 

Nyomdában.
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Kukao és csoko ládé ked v e lő k  figyelm ébe:
fp Hott J á n o s - f é l e  ^

[ ( e n d o l - K a k a ó
a legcsekélyebb sB ir ta rta lm u , a z é r t  igen  kö n n y en  
em észthető, soha sem  okoz sz é k re k e d é s t, m lnd- 
azáltal r i tk a  finom ize m e lle t t  k iv á ló an  olosó. 

V alódi csa k is  
Hoff J á n o s

^  névvel és az o ro sz lá n - 
véd jegygyel.

Csomagok k  l U  kgr. 0C lllór '
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$  M in d en ü tt k ap h a tó .

divatos kalapot
ahar, az tehintse meg a

„KALAPKIRÁLY"

(KLEIN SZ. Turóczszentmárton)
dús raktárát.

h í r a d ó

Hogy hívják r
Az On neve szerencsét hozl w  Önnek sikere lesz ! - « i  Tegyen 
szerencseklsérletet az itt közölt névsorban a salát névé ratry más 

Önnek kedves és szerencsés név mellett levő számmal, mert

^ szerencséje N A G Y !
Ezen szerencseszámok csakis

KISS KÁROLY és TÁRSA bankházé.
Ábel 
Ábrahám 
Ádám 
Adél 
Adolár 
Adolf 
Adorján 
Adrián 
Adrienné 
Agátha 
Ágnes 
Ágost 
Ágoston 
Ákos 
Aladár 
Alajos 
Albán 
Albert 
Albin 
Albrecht 
Alfonz 
Alfréd 
Alice 
Amália 
Ambrus 
Andor 
András 
Angelika 
Anna 
Antal 
Anton 
Antónia 
Aranka 
Arisztid 
Ármánd 
Ármin 
Arnold 
Áron 
Árpád 
Arthur 
Arzén 
Attila 
Auguszta 
Aurél 
Aurélia 
Balázs 
Bálint 
Baltazár 
Bandi 
Barbara

BUDAPEST, IV. Kossuth Lajos-utcza 13. kaphatók.
:ian

64576|Bonifác 
92348 Borbála
90841

102202
51500
21304
8366

20070
90693
67657
90782

106185
39561
21816
37342

106039
91099
8184

12706
108079

Boriska
Böske
Brigita
Camilla
Carolina
Cecília
Cézár '
Clarissa
Clement.
Constant.
Córa
Cornélia
Cristian
Dániel
Dávid
Demeter
Demjén
Dénes

94936 Dezső
21897Domokos 13632
37770
21058
90671

106028
92600

108761
64582

102123
21942
39461
51202
48154

107247
108404
22286
94961
67651
37342

108103
21501
13276
46787

102122|Flóris 51496Jolán 
90793iFodor 108118] ónás
67328 Franciska 90838' lónátl
21645;Frida 
20182 Fridrika
46974
32468
24785

102114

Frigyes 
Fiilöp 
Gábor 
Gábriel 

93328 Gábriellé 
68750 Gáspár 

Gebhárd 
Gedeon 
Gellert 
Gergely 
Gertrud 
Géza 
Gida 
Gilbert 
Gizella 
Gottfrid 
Guidó

23116
8199

15572
27199
92320
94992
68007
90416
23109
21506

39484
93334

Donáth 
Dóra 
Dorottya 
Döme 
Dömötör
Eberhard l<>6062'Gyula

102249iGusztáv 
54718 Gyárfás 
48l85jGyörgy

90818 Mariska 
91348 Marianne 
99658Márk 
22193 Márkus 
32464 Márta 
21895: Martin 
20176 Márton 
8185 Máté 

92484! Matild 
96083! Mátyás 
90798 Maxim 

106153: Melánia 
94236Í Melinda 
96064! Melita 
39440, Menyhért 
54436:Mici 
906911 Mihály 

102239 Miklós 
54754 Miksa 

Kázmér 60093 Milán 
Kelemen 91924 Mór 
Keresztélyl05995 Móric 
Klára 8260 Mózes

41639Ro;in.i
90838] ónáthán 
21372Jordán 
20056Józsa 
64339]ózsef 
92307] udith 

108796] ulia 
96844] ulian 
90780] uliska 
6012JjJusztina 
24788Jutka 

108014 Kajetán 
13670 Kálmán

Kamii
Karolin

27198
2181
13276
20056

102137
105994
54436
23131
39416
21506
48154

103942
91531
90693

94958 Károly 
91310,Katalin 
39416 Katari na 
27194 
37760 
48190 
50629
54784 Klotild 39583 Náci

Rózsira 
Rudolf 
Sa anion 
Sáiris'. .1 
Samu 
Sá nuel 
Sá idor 
Sá i 
Saolta
Se )estyénl02162 
Sinon 22969
Soma 21512
St-Mánia 100486 
Szabolcs 21835 

50629 Szaniszló 106177 
23109Szalvátor 91550 
8190 Szeráf in 68007

48185 
21897 

105983 
22155 
46931 
60133 

102185 
37770 
51220 

102245

60084

21942
106152
39489
24786

Szeréna 
Sj idónia 
S; igfried 
S; ilárd

13260T iksony

Kolos
Konrád22280 Györgyike 46937

90651jGyőzö 27198Konstand 64249 Natália 48Í9ÖIT iotil

91581
88885

Nándor
Nancis

Edith 94983,Gyuri
Ede 67335;Habakuk
Eduard 37793|Hajnalka
Edvin 46919,Hedvig
Elek 21920,Heléna
Eleazár 4961|Henrik 

! Elemér 91925;Hermann
1 Eleonóra 78455!Hermina
> Éliás ’ 21811iHilár
Ella 39489 Hilda
Elvira 51328 Huberth

•Elza 22267 Hugó
tEmánuel 91343, Humbert
Emil 93331Ibolyka
Emília 68320,Ida

'Emma 102224 Ignác
7500 Ernőd 22969 Ilka

102270'Endre 23127 Illés
22199 Erasmus 16512 Ilma
51327ÍErna 22l55Ilona
23126;Ernesztin 60133 Imre 

108781 Ernő 90749,Ipoly
Barnabás 103M3qErvin 92590lnce
Bella 90833 Erzsébet 102160 Irén
Béla 67620 Eszter 27187 Irma
Bencze 22182 Etel 91903István
Benedek 46777 Eufrozina 79842,Iván
Benjámin 8300Eugénia 21845Ivor
Benő 21073 Éva
Bernát 39767 Ezsaias
Berta 21512 Fábián
Bertalan 108777Fanni 
Bethold 21061 Farkas 
Bertran 9045(rFelicia 
Biri 67334 Félix
Blanka 22278 Ferdlnánd 13260Í
Ródoe 37766Ferenc 21835[

46931 Flóra 37787Í

lÖ8983!Kornél 
60113 Kornélia 
21994 Kristóf 
51235 Krisztián 
91934 Krisztina 
92350iLajos 

108019,László 
913321 Laura 
96031!Lázár 
90797iLea 
90659 Lehel 
21912Lénár 
27986Lenke 
46788 Leó

22195

102144
90791
92600

T imás 
T iszilló 
Tekla

Náthán

9192
94971
23131

Leontin
Leonóra
Leopold

95330 Nelli 
106051 Neszti 
94967|Netti 
91941 iNina 
54370jNorbert 
218190ktavius 

102193ÍOlga 
92339 01ivér 
96073 Oly m pia 
4639 Orbán 

102599Oszkár 
64247 Othelló 

Othmár 
Ottilia 
Ottó

22280
106162
27197
34082
20198
22267
21061
39484
94936

105985

T .-odor 
Tercsi 
T ;réz 
Tirka 
Tibor 
T ihamér 
Tinka 
Titisz 
1 ivadar 

ób*4s

48151
34082
21525

21öí9jLidia 
8369 Li na 

105178Lipót 
91081 Livia

Boldizsár 90779lFlórián 481881.

107228;izabella 
92347iIzidor 
24772; Izor 
8541 Izsák 

90698jizsó 
39582* la ka b 
'" ”*,'', anka 

ános 
enő 
oachim 
ohanna

5471Q'

90736
106066
90716
32088
32076
20198
22169
60111
90743
24776

1004881
46917
91947
46936

102298
92495
90802
91550

Lorenc
Lóránt
Lothar
Lőrinc
Lucia
Lucián
Lumilla
Ludwig
Lujza
Lukács
Lukrécil
Magda

102588 Ottokár 
37345;Ödön 
96067Örzsi 

106073 Pál 
96056Paula 
21525 Paulina 

Pepi

102598 Tők. 
90798 Mrik 
687501 rban 
78455|\ alentin 
90698A alér 
23126j Valéria 
8184j\ azúr 

22199 \ enczel 
103950 Vendel
102141
46788

95348
96091 Péter
67334|Piroska 41632 Vümos

Magdolna 90416
Malvin
Manfréd
Manó
Parcel
Margit

96072
23127
21816
4963

105997
100480lMária 102228IRozália

 ̂erona 
Vidor 

21994 Viktor 
16512Vtktória 

100486 Vilma

108988 Pista 
92340 Pongrác 
22193 Ráchel 
37345 Rafael 
51327 Regina 

108035René 
96087 
9’.310

Rezső
Richárd
Róbert
Rókus
Róland
Román
Romeo
Róza

39582
21073

102585
27194
39767
54718
90658

106052
90833
67657
21058
12705
8392

102142
54784

rince
Virgil
Virginia
Valter

102293
64576
54797
24776

102154
106194

8542
13572

107153
107232
90450
21649

108108
90650
22195
51500

108795
48188
21372
51496

108781
54784
91051

108041
67620
90818
21501

180078
90841
8233

32088
46919

108097
108403
21845
13670

108125
547i0

’Vilhelmin 21912 
'Vladimír 108122 
Vo/fram 107227 
Cacharias 27187 
íádor 4960 
holtán 106198 
•Iseni 107231 
ísigmond 21819 
Zsófia 108417 
Zsuzsánna 8184 
Xavér 13260

A szives megrendeléseket postafordultával kérjük, hogy a kívánt szám Időközben e! ne 
adassák. — Az eddigi húzásoknál szerencsénk volt m ' árnos nagy nyereményen kívül

háromszor a jutalmat 600.000 koron... — 1,800.00 >
és a legnagyobb főnyereményt 400.000 koronát — 400 OOP

Összesen 4 sorsjegyre 2,200.00')
koronát igen tisztelt vevőinknek kifizetni.

KISS KÁROLY és TÁRSA osztál; sorsjáték fi elárusító helye 
Központi iro d a: BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 13.

Fióküzletek: VI., Váczl-körut 5. VII., Erzsébet-korut 22.
Vili., Jőzsef-körut 78.

A XVI11. sorsjáték első osz
tályának h ú z á s a  m á r
=  m ájus hó =  
2 3 -á n  és 2 5 -é n .

Az I. osztályú sorsjegyei! árai:
Egy nyolczad I kor. 50 fill. 
Egy negyed II * — „
Egy fél it „ — „
Egy egész 11 „ — ,
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Augusztus 1-től

íz é kfflil iz o lá l)  közBlÉiien helyben bérbe kiad 
Dr. Z ín y i J. K álm án.
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«'** wssísi iPjiVQSIÖl
és

minden nagyobb 
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5:;2. sz. 
1SÍÖ6. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszentmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
tu óczszentmártoni részvény takarékpénztár
ul k Matyko Huninj szül. Fekecs Mária és 
tá sai elleni végrehajtási Ügyében a bcsztercze- 
bányai kir. törvényszék területköréliez tar
tozó turóczszentmártoni kir. járásbíróság térü
lőién Túrán községben fekvő:

1. a 1 uránt 407. sz. tlkjvben 1—5. és 
1 >—11. sorszám alatt lelvett s Matyko Ilumaj 
Pál és Turanecz Krchany András nevére irt 
ii galiánokra 110 korona,

2. a turáni 396. sz. tlkjvben A. I. 2. sor 
éi 2091/6. hr. sz. alatt felvett s Turanecz 
Krchany András és Matyko Ilumaj Pál nevére 
irt ingatlanra 1318 korona,

3. a turáni 1415. sz. tlkjvben f  4—9. sor
fám  alatt felvett s B. 6. tétel alatt Matyko 
Humaj Pál nevére 2/3. részben irt ingatlanra 
f/41 koronában megállapított kikiáltási árban 
;.z árverést elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingá t lanság az 1906. évi május hó 14-lk 
hapján délelőtt 10 órakor Túrán községben 
a községházánál megtartandó nyilvános árve
résen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási árának 10°/0-át készpénz
ben vagy óvadék képes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóczszenfmárfónban, 1906. február 21.

Dr. Trombaner, kir. albiró.

A világ legjobb írógépe

a Stniih pfemicr.
<árai}d Prin-vel kitüntetve a Párisi 
-------------világkiállításon.--------------

Főképviselő: M0SHDCZ1 FERENCZNÉ

T uróczszentmárton.

128/906. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hrivnak 
szül. Polereezky Anna végrehajtatnak Kuricza 
János végrehajtást szenvedő ellőni 150 kor. 
tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyé
ben a beszterczebányai kir. törvényszék (a 
znióváraljai kir. járásbíróság) területén lévő 
Divék községben fekvő, a divéki 47. sz. tlkjvben 
1 sorsz. 54. össz. sz. házból álló ingatlanokra, 
melyek B. 6. a. Kuricza János nevére 4/i« 
részben, B. 7. a. Polereezky Kuricza nevére 
®/io, B. 9. a. kisk. Polereezky János nevére 
3/io és B. 10. a. Hrivnak sz. Polereezky Anna 
nevére 3/ iö. részben Írva vannak, a végr. el
járás 156. §. alapján 902 koronában ezen
nel megállapitott kikiáltási árban elrendelte és 
hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 1903. 
évi május 19 lk napján délelőtt 10 órakor 
Divék községházánál megtartandó nyilvános 
árvorésen a megállapitott kikiáltási áron 
alul is eladatni fog.

! • • • • • •
F  Védjegy:'' I ^ J 7

L n

„Horgonyt*^

k  Liniment. Capsici comp.,
a Horgony- Pala - Expeller pítléta

egy régiónak biiooyult háaiaxer, moty 
már több mini 36 óv óta legjobb fajdalom- 
csillapító szemek biaoayelt Mszvényfléi, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsöl fia
képpen használva. ^  v")

^  Figyelmeztetés. E®ány haiwsítványök 
jntatt W á í áriáékor óvatosak legyünk óa 
csak olyan öveget fogadjunk el* a mely a

.................................... * a Rtchtar őség.
avaa oeomagotva.

_______„ ____________V .1 kér, 40 £ éé
2  korona és úgyszólván mindet* gyógy- 
szertárban kopható.. — Wsafcfár: Törölt 
Jó z se f  gyógyszerésznél, B u d a p e s te n  

Q  Hl eh té r  gyógyszertára £
az „Arany oroszlánhoz‘% P rágában. 
E!Uab«*hatrMs« 5 Ma, Mtadesoagt »*6tk ötdáe.

m

n j
Kapható G A Z D I K  J Á N O S  gyógyszertárában 
Körmöczbányán, SCHÖNAICH VIKTOR gyógy
szertárában Znióváraljai! és TOPERCZÉR S. 

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

2009. sz.
Árverezni szándékozók tartoznak az in

gatlanok bresárának 10%-át készpénzben, 
vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz
teri rendelet 8. §ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szábályszerü elismer
vényt átszolgáltatni.

Znióváralján, 1906. évi január hó 22-én.

Éder, kir. járásbiró.

Üzlethelyiség
A L S Ó K UB I N B A N

a főtériig, BRU CK -fé l? bázbai) 
lakással és n>cilékb«lyi&égekk?l

1906. november l-ével bérbeadó.
az érdeklődők közelebbi fe lv ilé p s itá s t  az 
Á n g y é i  H írlap kiadójában nyerhetnek.

1906.
Hirdetmény.

Felsőkálnok község volt urbérp- 
seinek ügye.

Végzés.
Felsőkálnok község volt úrbéresei 

által a kir. törvényszéknél lefizetett 
192 korona az elnöki letétbe elfogad
tatván, ezen összeg további intézke
désig letétként kezeltetni rendeltetik.

Egyúttal Felsőkálnok volt úrbére
seinek közösen kiadott legelőnek 
egyenkénti felosztása tárgyában az 
1890. évi 20.326. I. M. sz. rendelet 
47. §-ában jelzett eljárás folyamatba 
tétetik, határnapul a helyszínére Felső
kálnok községházába f. évi május 
hó 10-én délelőtt 9 órája kitüzetik 
s erről az érdekelt felek hirdetmény 
utján oly hozzáadással idéztetnek, 
hogy a fenti határnapon érdekeik 
képviseletéről kellőleg gondoskodja
nak.

A kir. törvényszék.
Beszterczebányán, 1906. április 14.

Kosty, főjegyző..

A j r i É í  élütlizfssiíÉ társasai
k assa i vezérügynöksége Turóczszentm érton székhelylyel kiterjedt ismeretséggel k iró fíiiigynököt 
keres kedvező feltételek mellett. Ajánlatok a Gresham kassa i vezérügynökséyeczim éreinfézendők.

f l  G resham  a lap itta to tt 1 8 4 8 -b a n .
Vagyon 1904. december 3 1 - é n .................................... 216.505.894.39 korona

Érvényben levő biztosítási tő k eö sszeg .................................... 650.000.000.— „
D íjta r ta lé k ........................................................................ 213.612.256.51

Biztosított feleknek kifizettetett...................................................  491.748.857.43
1904. évi dij és (kamat) bevétel.................................... 32.391.311.51 ”

A magyarországi üzlet magyar értékekben elhelyezett
d ijta rta léka .............................................................  25.132.222.10

A magyarországi igazgatótanács:
Gróf Andrássy Géza, v. b. t. t., országgyűlési képviselő, elnök, gróf Bathyány 
Tivadar, országgyűlési képviselő, gróf Benyovszky Sándor, országgyűlési képviselő, 
Bolgár Ferencz, országgyűlési képviselő, a képviselőház alelnöke, gróf Esterházy 

Mihály, v. b. t. t., országgyűlési képviselő, Simon Jakab, tőzsde tanácsos.

Ügyvezető igazgató: Igazgatóhelyettes:

Takács Zsign}oi}d. Beck'tt A. Reginaid.

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajláiáii. Turóczszentmárton. 1906.
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