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Hirdetéseket felvesz la
punk kiadóhivatala és az 
Általános Tudósító Vi
déki lapok központi hir
detési osztálya Budapest 
VII., Erzsébetkörut41. sz.

„Bestiák."
Igazán furcsa időket élünk ! Azt se tudja 

ma-holnap az ember, hogy fiu-o, vagy leány. 
Épp a napokban halt meg itt Turóczszent- 
mártoiiban egy öreg ember, Horváth József
nek hívták s lelkésze volt 60 év óta az itteni 
evang. egyháznak, akiről maguk a tót nem
zetiségi lapok is azt Írják, hogy 1848-ban ő, 
a fiatal lelkész, aki Turóczmegye szülöttje 
volt, toborozta össze a furóczi tót felkelőkot 
s hogy ezek aránylag oly nagy számban 
sercglettok össze a Húrban zászlaja alá, első 
sorban neki köszönhető, akinek háza később 
is központja volt a tót nemzetiségi mozgal
maknak ; egy fővárosi magyar napilap pedig 
„Magyar hazafi*' aláírással egy Beszfercze- 
bányáról keletkezett (de alighanem itt Turócz- 
ban irt) levelet közöl, amely emigy kezdődik:

„A kis Turóczvármegyéről van szó, melyet 
egy család kisajátított magának, megcsinálva 
a tót-kérdést, él abból urasan nemzedékröl- 
nerazedékre.*

A Justh-családot érti a levélíró s fel is 
sorolja a négy főispánt, akik szerinte a tót- 
kérdésnek köszönik méltóságukat, amely kér
dést Ök maguk, illetve őseik csinálták meg. 
Jól tu d ja  a  le v é líró , v a g y  l e g a l á b b  i l le n é k  
tudnia, hogy éppen a Justh-család az és a 
kebeléből kinevezett főispánok, akik itt, a 
tót túlzók czentrumában évtizedek óta nehéz 
küzdelmeket folytatnak az egyre merészebben, 
egyre erősebben megnyilatkozó nemzetiségi 
törekvések ellen, még pedig sikeresen, mert 
eleddig még nem győzött a tót párt sem a 
megyei, sem pedig a képviselőválasztásokon. 
Rosszak arat u, csúnya ráfogásnál nem egyéb

teliát levélírónak az az állítása, hogy a 
Justh család mesterségesen szifja a lót kér
dést, hogy ebből urasan megélhessen, s való
ban igen szomorú jelenség, ha egy magát 
„magyar hazafinak* aláíró egyén ily piszkos 
szerepre vetemedik.

Hát a lobbi tótoklakta megyékben vájjon 
ki csinálja, ki szítja a tót nemzetiségi moz
galmakat ? Ott, van pl. Pozsonymegye, ahol 
négy nemzetiségi jelölt került ki győztesen a 
választási küzdelemből; olt van Nyitramegye, 
ahol Verbón a választás meghiúsult, Szeniczen 
pedig Veszelovszky Ferenc/, megbukott, ami
ért most bestiáknak mondja a „Slov. Tyfrl.* 
az ellenpárt embereit, a választási küldött
séget, akik ellen most már nem szóval, 
hanem tettel fognak küzdeni a. lótok, a 
„Slov. Tyíd.* fenyegetése szerint. Verbón, 
mikor az asztalt feldöntöttek s a választási 
iratokat a sötétben összetépték, dr. Markovics 
Gyula, a nemzetiségi jelölt, oda ugrott a válasz
tási elnök elé s magánkívül igy rivalt rá:

„Mikor ide készültem a választásra, vég
rendeletet csináltam s ezt tegye ön is most! 
Ha ön  ökleivel dolgozik, én is azokkal fogok 
dolgozni s elnémítok minden gazembert.u

A választási elnök odakiáltoít, a csend
őröknek, hogy fogják le Markovicsot, — de 
ezek nem mertek engedelmeskedni az elnök
nek — a „Slov. Ty^d.“ szerint.

Egyebütt is hallatlan merészségre vete
medett a tót nép. Stomfáu pl. azt énekelték, 
hogy: „az éljen megdöglött, most már nem 
érvényes; ott fulladt meg a szegedi paprikás
ban. Mi soha sem leszünk a magyar lába 
alatt stb.* A rózsahegyi kerületbeu a haza
fias érzelmű róm. kath. papság nem akart

Srobárra szavazni s ezért a fanatizált nép 
nyíltan, hangosan kiabálta, hogy ki kell a 
reverendákat porolni s ezért az „igazságos 
haragért" még meg is dicséri azokat a 
bomlottfejü halinákat a „Slov. T ^ d .u, 
amely most valóságos orgiákat csaj) a ren
desnél is merészebb, kihivóbb hazugságaival.

Egyben azonban igaza van. Azt hirdeti 
ugyanis, hogy a tőt túlzók a nemzeti sajtóval 
érték el azt e választásokon, amit elértek. Mert 
ez igy van, még pedig rosszul van igy. Ami
óta a „Slov. Tyíd.* izgat, lázit, rágalmaz, 
becsmérel, hazudik, sokszor irányítottuk rá 
a kir, ügyészség figyelmét, de ha jól tudjuk, 
mindössze egyszer Ítélték el Hodzát egy havi 
fogságra izgatás miatt s ezt ő a saját lapjá
ban mindeddig bölcsen elhallgatta, pedig 
alighanem úgy szólt az Ítélet — vagy leg
alább úgy kellett volna szólnia, — hogy azt 
lapjában egész terjedelemben közölje. A 
Fejérváry-aera alatt rendre sorra kobozták el 
a magyar lapokat, sőt éjjeli ügyészek és 
vizsgálóbírók is működtek e czélból, Hodza 
pedig a m. kir. posta közvetítésével egyre 
bátrabban s merészebben küldözgette szét 
lapját ezer meg ezer példányokban, sőt 
— mint annak idejében jelentettük — fizetett 
ügynököt is küldött a Felvidékre.

S igy megyünk neki az általános titkos 
választás korának, amely, ha ezt az izgága 
tót sajtót idejekorán meg nem fékezik, 
ártalmatlanná nem teszik, igazán a sötétbe 
való ugrás lesz a magyarság részéről.

A Hodíák aranykora fog akkor bekövet
kezni, amikor majd végezni fognak a halinak 
a — magyar bestiákkal.

t n r c z n.

A Justh-család.
— A „Felvidéki I li ra d ó “ e red e ti tárczája . —

Irta: Bráz Béla, Turóozvármegye levéltárosa.

Egy szerény falu ősrégi történetéhez vezet 
▼issza a kegyeletes érzelmek közt lefolyt fő- 
ispáni székfoglalóünnepélynek tradicziója. 
Szerénynek nevezem, habár büszke önérzettel 
tekinthet vissza nyolezszázados múltjára s 
szülötteire, kiket a hazának adott s kik a 
azáért éltek s vérzettek, köztük a magyar 

szabadságnak egyik vértanúja.
Hegyek közé ékelve, a Fátra hegység aljá- 

au húzódik meg Neczpál, mely az ezeréves 
történet különböző metamorfózisain ment ke
resztül s ezen nagy idő aUtt csak két Ízben 
ör"! ’ Ur?t‘ 1287-ben a Neczpáli-család 
iei° birtoka, két század múltán pedig a

n e£ is virágzó Justh-család uj doná- 
Cl,ója lett. J

Hagy, majdnem kifürkészhetleu feladat

várakoznék reám e két család kitűnőségeit s 
e megyében való szereplésüket felsorolni s igy 
fojtegotósom világa csak azon ősök folemlilé- 
sére irányul, kik a lefolyt ünnepség alkalmá
ból ünnepelt főispánunkkal visszamenőleg tör
téneti s rokoni összeköttetésben voltak.

A tizenötödik század második felében 
könnyek közt kísérte a vármegye Neczpáli 
Lászlót, Blatnicza várának hős kapitányát s 
a hős Neczpáli András, a nagynevű alisjián- 
nak utolsó fiát örök nyugvó helyére. Ő volt 
az utolsó férfisarj, ki atyjával Zsigmond 
király részére hősi vitézségükkel a neuburgi 
győzelmet biztosították. Blatnicza várát a hu
sziták ellen megvédte s abban a megye va
gyonát megmentette. Halálával az ősi kúria 
Üresen maradt s az elárvult család czimerét 
gyászfátyol takarta le őrökre.

Nagyszerű, de rettenetes politikai esemé
nyek s szomorú történeti mozzanatok követ
keztek ezután az országra s különösen a Fel
vidékre. Az oligarkák rémuralma s a cseh- 
huszita háborúk iszonyú csapásai dúltak s 
mig ezrével pusztították a Felvidék szegény 
lakóit, a megye jelesei a csatatéren vérzettek.

Tiónvillongás, pártszenvedély s önző meg- 
hasonlás átkos szelleme dúlva rombolt s a 
nemzeti összetartás s tostvéri szeretet szent 
kapcsa összetörött. A nemzet testéből egy 
rész kiszakítva, idegen fejedelem prédája 
lett. Megyénk a belháboruknak s az ezek
kel járó iszonyú kiadásoknak áldozatja szin
tén idegen fejedelem kezéro került.

Zsigmond király a Vág vidékét s vele a 
Thuróczot is testvéreinek Venczel cseh ki
rálynak s ez utóbbi rokonainak, Jodocus s 
Prokop morva herczegeknek elzálogosította. 
Rémuralom következett ezután. Faj és vallási 
gyűlölet lépett a hazaszeretet helyébe, a 
haza s vele a vallás Oltára is megtépve, a 
zsarnokság tüze égett s a pártszenvedély 
lángja lobogott fennen az elkeseredett szi
vekben.

Uj Mózesnek kellett jönnie, ki a magyar 
nemzetet az egiptomi sötétség elnyomatásából 
— a cseh-huszita fogságból kivezérelje. Cseh 
fogságból lép elő a szabaditó, az igazságos* 
Mátyás király fegyvere s igazságos szigora, 
előtt meghódolnak az oligarkák s a behono- 
sült külföldi vitézek. Kussavi Jodocus Jwsth
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Főispán! beiktatás.
Gyönyörű tavaszi napra virradt fel a vár

megye közönsége. A zászlódiszt öltött város 
fölött a vérpirosán keld nap szórta szét tün
döklő sugarait, bearanyozva a virágos mező
ket, dalt. csalva az erdők és mezők kicsiny 
énekeseinek ajakára.

A szép tavaszi reggel s a nagy nap je
lentőségteljes eseményei már kora hajnalban 
az utczákra csalták az embereket s a vár- 
megyeháza körül sürü csoportokban álldogálva 
beszélgettek a közelmúlt szomorú napokról, 
de főleg az insfalláczionális nap bekövetke
zendő ünnepségeiről.

Pompás fogatok robogva hozták a beikta
tásra érkezőket, a vonatok pedig százával 
öntötték a vármegye nagy ünnepére igyekező 
kiváncsiakat.

Nyolcz órakor már alig leheteti mozogni 
a megyeház körül. A székház díszesen fel- 
ékesitett, nagyterme zsúfolásig megtelt az 
ünnepségekre meghívott bizottsági tagokkal 
és vendégekkel. A gyengéd és kedves női 
kezek által feldíszített folyosókon és a lépcső- 
házban nyüzsgő embertömeg festői és igazán 
feledhetetlen képet nyújtott. Az arczokról 
édes öröm, a beállott nagy változás feletti 
megelégedettség s a nemzet jövőjébe vetett 
megnyugtató bizalom boldogító tudata rítt le. 
Az elmúlt szomorú napok történetének tanúi 
nem mutatkoztak sehol. Nem a csőcselék, de 
a nemzet igaz ügyéért lelkesedek ünnepe 
volt a mai nap.

Félkilencz órakor felvonult a helybeli 
tanintézetek ifjúsága, a hazafias s minden 
nemesért lelkesedő tanári kar vezetése mel
lett. kordont huzva a vármegyeháztől a római 
katholikus templomig vezető utón. Ezeken az 
üde, fiatal arezokon is maglátszott az öröm, 
hogy részesei lehettek a vártnegye nagy 
Ünnepének.

Az isteni tisztelet.
Kilencz óra előtt megérkezett a vármegye 

házára fényes diszmagyarban Osztroluczky 
Miklós, Zólyomvármegye újonnan kinevezett 
főispánja és Körmöczbánya város küldöttsége: 
Palkovics Emil polgármester és Schindler 
József főügyész. A vendégeket lelkes éljen
zés kisérte mindenütt s a nagyközönség el

halmozta őket az őszinte szeretet és ragasz
kodás minden külső megnyilatkozásával.

Alig ütötte el a kilencz órát, a vármegye
ház kapujából csillogó, fényes magyar díszben 
kilépett az uj főispán Justh Ferencz s nyomon 
követte őt a vendég főispán: Osztroluczky 
Miklós. Utána rögtön előtűnt Justh Kálmán 
daliás alakja és Beniczky Kálmán, pompás 
magyar díszben, festő ecsetére méltó magyar 
típusa. Hátrább valamivel ifj. Justh György, 
Zorkóczy Tivadar főszolgabíró szintén fényes 
magyar díszben. A diszmagyarba öltözött urak 
után hosszú, végét alig érő menetben meg
indult a közönség is, hogy részt vegyen azon 
az isteni tiszteleten, melyen az egek Urának 
áldása volt kikérendő a hivatalába lépő uj 
főispánnak működésére.

Az utczára lépd főispánt hatalmas éljenzés 
fogadta s tüntető lelkesedés kisérte a tem
plomba vivő utján mindenütt. A lelkes tün
tetésből egyébként kijutott a vendégeknek is. 
kiknek megjelenése az utczán váró tömegre 
mély és szimpatikus benyomást tett. Különö
sen Osztroluczky Miklós kapott hatalmas él
jenzést, ki megyénk iránt minden alkalomkor 
kimutatja odaadó szives rokonérzését.

A fényes istent tiszteletet Riedl Alajos 
esperes-plébános cztílebrálta, ily alkalmakkor 
szokásos segédlettel, A templom hajója zsú
folásig megtelt ájfatoskodókkal s nem egy szív
ből jövő, igaz és őszinte liálaadó fohász fakadt 
e szegény és sokat szenvedett, nemzet sze
rencsés megváltásáért. Mikor podig a helybeli 
kereskedelmi iskola növendékei rázendítettek 
a „ Boldogasszony anyánk* kezdetű régi magyar 
egyházi énekre, sok ember arczáu végig* 
pergett egy-egy forró könycsepp, melyet az 
édes hazaszeretet mélységes érzése csalt a 
szemekbe.

Tíz óra felé járt' az idő, midőn az isteni 
tiszteletnek vége volt s a résztvevők az 
utczáia vonult közönség lelkes tüntetése mel
lett éppen abban a sorrendben, ahogy a 
templomba mentek, visszaérkeztek a vár- 
megyeházára.

A közgyűlés.
A vármegye közgyűlési termében, a tem

plomból való visszatérés után, csakhamar 
ember ember hátán tolongott. — Mindenki

herczegi vitéz Hunyadi János ellen küzd's a 
Hunyadiak ellen szított összeesküvésnek egyik 
tagja Mátyás király békejobbját elfogadván, 
neki hűséget esküszik. Az idegen nemesi vér 
a magyar nemzet testébe átömlik, újból meg* 
nemesedik s Jodocus az újjászületés szent 
frigyében a magyar nemzet hős bajnokává 
avattatott fel. Nagy és rendkívüli idők nagy 
férfiakat szülnek. Jodocus Jwstli damasuri 
utján a magyar nemzet Pálja lett. Történeti 
hősünk már 1441-ben szerepel a nemzet tör
ténetében, midőn Erzsébet, anyakirálynőtől 
4000 aranyban Cserép váráért Véghles várát 
kapta. 1451-ben Hunyadi János pártján lát
juk. Mátyás király 1465-ben Véghles várá
ban hódolásra kényszeríti s vitéz lovagjai 
közé íelvévén, uj donáczió czimén Neczpálr 
ajándékozza neki, mint ezt az 1470-ben a 
sághi konvent által kiadott transsumptum 
bizonyítja. Véghles várát a mohácsi vész 
után veszítették el. Így lett szeretve ünnepelt 
főispánunk őse Kussavi Jodocus Jwsth her
czegi sarj a magyar nemzet kiváló tagja s a 
Justh-család megalapítója. A közóhajnak vélek 
eleget tenni, ha e virágzó család, illetve fő

ispánunk leszármazását bemutatom.

I. Kussavi Jodocus Jwsth. ennek fia
II. Justh András, 1408-ban alispán 

neje Balassa Gyannatliy Borbála
III. Menyhért,, neje Betlen Hedvig

IV. Ferencz, 1562-ben alispán 
neje Rakovszky Katalin

V. Miklós, neje Merev Magdolna
VI. Ferencz. 1630-ban alispán 

neje Bossányi Mária
Vil. János, 1667-ben alispán 

neje Ordódy Magdolna
Vili. László. 1720-ban alispán 

neje Kubinyi Ilona
IX. Sándor neje Rudnay Teréz

X. Ailám. neje Mikovinyi Eleonóra
XI. Ferencz, 1823-ban alispán 

_________ neje Sulyovszky Anna
György, főispán Lajos Kálmán főispán
neje Dickmann f  pap

Joanette
György Ferencz

1898—1906. főispán 1906. főispán 
neje Beniczky Mária neje g. Batthyány M.

tanúja akart lenni annak a lélekemelő jele
netnek, midőn az uj főispán az isten nevére 
megfogadja, hogy a nemzetnek az alkotmány
ban foglalt, sok férfivér árán megszentelt 
jogait hűségesen megvédelmezi.

A teremben feketéid férfitömegen végig- 
sikló tekintetünk önkéntelenül megakadt azon 
a díszes és disztingvált hölgykoszorun, mely 
a király arczképe alatt, közvetlen a főispánt 
szék mögött gyülekezett. Úgy nézett ki ez a 
kis sziget, mint a sötétlő fenyvesek közé 
ékelt, tavaszi szinpompában tündöklő, virág- 
dus oáz.

A szép asszonyok ajakán derűs mosoly 
játszott. A kemény megpróbáltatásokon ke
resztül ment férfiak arczárói is eltűnt az ag
gódó komolyság s a visszaállított alkotmá
nyosság felett érzett boldogság csillámlott ki 
férfias tekintetükből.

A közgyűlési terem külső szine úgy nézett 
ki, mint a feltámadás magasztos ünnepére 
összesereglett ájtatoskodók tömege. Az al
kotmányosság, a nemzet szent és sérthetetlen 
jogainak feltámadását ünnepeltük, melyet 
mint minden igazságot, erőszakkal elnémíthat
nak ugyan egy időre, de végleg megölni ezt, 
mig magyar él e sok vértanú vérével öntö
zött haza szent földjén, nem fogják soha.

Az elnöki széket Beniczky Ákos dr. alispán- 
helyettes főjegyző foglalta el. Jobbján ült 
Osztroluczky Miklós, balján Justh Kálmán 
nyugalmazott főispán. Az asztal felső részén 
helyezkedett el Beniczky Kálmán, a megye 
volt és leendő alispánja, mig mellette ifjabb 
Justh György országgyűlési képviselő szép, 
férfias alakja tűnt elő.

Féltizenegyre járt már az idő, midőn 
Beniczky Ákos dr. a következő beszéd kísé
retében nyitotta meg a közgyűlést:

Tisztelt Vármegyei Közgyűlés !
Alig múlt egy hónapja, hogy letűnt az 

a, hála az egek urának, rövid ideig tartott 
sötét korszak, mely gonosz álomként ne
hezedett, reánk és mely úgy látszott, hogy 
romboló hatalmával tovább is csapása lesz 
hazánknak.

lm, ma alkotmányos főispánt installálunk. 
Ezen ünnepélyes alkalom, melyre meg
nyugtató érzéssel sziveinkben jelentünk 
meg, képe az örvendetes valónak!

A család Őseinek történetét megírni ava- 
toltabb egyént követel s csakis szerényen, de 
nemes törekvéssel igyekszem e nagy s neve
zetes ünnepélyből kifolyólag szeretett főispá
nunk politikai tevékenységeinek s szereplé
seinek több mozzanatait bemutatni.

Justh Ferencz bölcsője e kies megye szűk 
határai között ringott. 1863 deczomber 12-én 
látott napvilágot, a szülők édes roményo. 
Valamint szülőföldje, úgy ifjúságának s ifjú 
tevékenységének első mezeje e megye volt. 
Az édes szülőktől öröklött hazaszeretetot ren- 
dithetlenül s félve őrizte. Mi volt élte, mint 
a haza s megyéjének javára irányuló soha 
nem szűnő munkásság s a fáradalom folyto
nos lánczolata. E magasztos czélnak áldozta 
közöttünk ifjúsága reményteljes éveit, férfi- 
korának tettekben gazdag folyamát s aggo
dalmait. E megye nyitott neki tért és alkal
mat arra, hogy telietségoit és vasszorgalmát 
a nyilvános életben is érvényesítse.

Az ősi termőföld kiaknázhatlan jótékony
ságát érvényesíteni, a közgazdaságot felvirá
goztatni volt szép ideálja, nagyratörő munkál-

<
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F e l e d j ü k  a szomorú múltat, de tanul
t a i t  melyen vésse emlékezetébe minden 
magvar ember!

Most tudják csak, hogy mind drága 
kincs a szabadság, amidőn azt rövid ideig
is nélkülöztük!

Királyunk bölcsesége és alkotmányos 
érzületén, valamint legjobbjaink elleutállá- 
sán megtörött a nemzetrontó hatalom czél- 
zaía.

A gonosz álom véget ért, az ország élén 
alkotmányos kormány, Turóczvármegye élén 
alkotmányos főispán áll . . . 0  Csász. és 
Apostoli Királyi Felsége Justli Ferencz volt 
országgyűlési képviselőt Turóczvármegye 
főispánjává legkegyelmesebben kinevezni 
méltózíatott.

Midőn ezt bejelenteném, azt hiszem, 
hogy kijelentésem találkozik a vármegye 
közönségének érzületével, midőn azon meg
nyugtató tudatnak adok kifejezést, hogy 
Turóczvármegye főispáni székét — tekintve 
a főispán kiváló egyéniségét és tulajdonait — 
egy mindenképen méltó és komoly férfiú 
foglalja el.

Ezután felkérte az elnöklő főjegyző 
Csepcsányi Sándor tb. főjegyzőt, hogy olvassa 
fel a belügyminiszter rendeletét, melyet a 
főispán kinevezése tárgyában a megyéhez 
intézetk

A rendelet felolvasását hatalmas éljonzés 
körétté, melynek lecsillapultával ismét a fő
jegyző vette át a szót s indítványozta, hogy 
ősi szokás szerint válasszon a megye közön
sége egy küldöttséget, mely a kinevezett uj 
főispánt a közgyűlési terembe meghívja. A 
küldöttségbe Beniczky Kálmán vezetése mel
lett Justh Kálmán, Michnik Gyula, Újhelyi 
Attila, Zorkőczy Tivadar, Saager Ferencz, 
Schulcz Lajos és Thomka Ferencz bizottsági 
tagok választattak be, a közgyűlés pedig az 
időre, inig a küldöttség tisztében eljárt, felfüg- 
gesztetett.

A közgyűlés folytatása.
Rövid néhány perez múlva a küldöttség, 

élén Justh Ferencz főispánnal, a kistermen 
áthaladva, a közönség lelkes és szűnni nem 
akaró ováeziója közt. belépett a közgyűlési 
terembe. A megjelent főispánt az elnöklő fő
jegyző a következő lelkes beszéddel üdvö
zölte :

kodásának köre. Édes szülőföldjének kebelé
ben először szerény állást foglalt el, de nagyra- 
hivatottságát a megye s barátai felismervén, 
a megye bizalma két ízben a törvényhozás 
Phantlieonjába küldte. Politikai műveltségé
vel párosult szellemi műveltsége s jogismereti 
fejlődése. Az érdemet pártolni és pártfogolni 
egyik szép jellemvonása.

Ha szabad magánéletének szentélyébe, a 
családba egy pillantást vetnünk, ki szárnyalja 
ct túl a családi szeretet magasztosságában ! 
Fiúi szeretető magas lángokban lobog fel. 
Magas műveltségű s nemesleikü neje a jóié- 
onyság angyalának szerepét viszi s vetélke- 
ik férjével a közműveltség s jótékonyság 

térén nem érdemeket, de szeretetet szerezni 
8 'gy boldog családi körükben a családi sze-
retet párosul az emberbaráti szeretettel.

Közgazdasági s tiz éven át a politikai 
eren fejtett ki oly munkásságot, mely neki 
Mellen hírnevet szorzott s oly népszerüsé- 

ŝ k n e^ 0t csak jószívűsége múlhat felül. Ily 
° odalu s a megye beléletében kifejtett 

snyaf  Szellomi munkálkodása mellett senki 
Gm ef,etett méltóbb a vezérlő méltóságra.

Méhóságos Főispán Úr!
Nekem jutott a szerencse, hogy Méltó

ságodat a mai napon, midőn körünkben 
megjelent, hogy Turóczvármegye díszes 
ősi főispáni székét elfoglalja; üdvözöljem!

Kedves feladatot teljesítek, mert ez 
alkalommal is kifejezést adhatok azon ra
gaszkodás és nagyrabecsülésnek, mellyel 
Méltóságod iránt viseltetünk.

Az az osztatlan öröm, az a szórté meg
nyilatkozó lelkesedés, mely Méltóságodnak 
Turóczvármegye főispánjává töri ént kine- 
veztetését nyomon követte — jele annak, 
hogy a kormány bizalma és a királyi kegy 
Méltóságod kinevezésében oly férfiút ért, 
ki fáradhatatlan munkásságával és törhe
tetlen hazafiságával méltán rászolgált arra, 
hogy a vármegye élére állíttassák.

Méltóságodban a munka emberét tisztel
jük és ebben garancziát bírunk arra nézve, 
hogy az a dolgos kéz most megnyílt uj 
hatáskörében még fokozottabb mérvben fog 
a haza és a vármegye javán dolgozni.

Nagy es nehéz idők •• férfiúi erények 
próbakövei. A közelmúltban lezajlott idők 
pedig azok valának. Aki ily időkben úgy 
állja meg helyét, mint ahogy azt e sokat 
sanyargatott nemzet jogainak védelmében 
a vármegye érdemdús alispánjával együtt 
Méltóságod tette, az bízvást számíthat a 
vármegye közönségének szeretetére és bi
zalmára, — melyet mi készséggel ajánlunk 
fel, mert biztosítva vagyunk aftelől, hogy 
T uró ez vár m egy e ellen őrző k o r m á n y zata
méltó és igazi férfikézbe van letéve.

Ily tudatban és ily meggyőződésben 
üdvözlöm Méltóságodat, kérve a. Minden
hatót : engedje, hogy Méltóságod a haza 
és a vármegye javán soká közreműköd
hessek. Éljen a főispán !
A főispán elfoglalva az elnöki széket s 

érczes, átható hangon, többször lelkes éljen
zéssel félbeszakítva, székfoglalója és jövőben 
követendő programijaként a következő tar
talmas beszédet mondta:

Tekintetes Vármegyei Közönség!
Édes magyar hazánk történetében, amely

nek lapjain a honfiúi eiényeket béke és 
háború idején egyaránt tündökölni látjuk, 
igen kevés és igen rövid időszakokat talá
lunk, amelyekben a nemzet a békés fejlő
dés útjára térhetett; de annál több és 
annál hosszabb időkön át a háború pusztí
tásait, a testvérliarcz dulását, vagy az el
nyomatásnak szomorú napjait szemléljük.

És a történetiró, aki a közelmúltnak 
eseményeit lesz hivatva elfogulatlan leírása

és bírálata tárgyává tenni, szükségkép 
meg fogja állapítani, mikép ennél szomo
rúbb és gyászosabb, nemzeti iétünket ille
tőleg kétségbeejtőbb s alkotmányunk fenn
állását erősebben veszélyeztető korszak a 
hazai történelemben alig fordul elő; de 
meg fogja Írni a történész azt is, hogy e 
hazában a felkent király esküje s a nem
zetnek abban való tántoríthatatlan bizalma, 
valamint törvénybe iktatott jogaihoz való 
szívós ragaszkodása minden ármány és 
minden visszavonás fölött győzedelmeskedett 1

Fordulóponthoz ért tehát a nemzet a 
közelmúltban, amidőn a csüggedést a re
mény, a lankadást a munkakedv. a hitet
lenséget a bizalom, a gyűlöletet a szeretet, 
a legmélyebb gyászt a legünnepibb hangu
lat váltotta fel.

Mert az ország kormányzatát a törvé
nyen felülholyezkedő kormány helyett a 
nemzet vezéreiből alakult, a törvényt tisz
telő minisztérium vette át, amelyben a 
nemzet osztatlan bizalma összpontosul.

Turóczvármegye közönsége a letűnt 
gyászos korszaknak liarczaiból kivette a 
maga részét s a törvénytelen és alkotmány- 
talan kormány nemzetrontó munkájával a 
maga erős hazafiságát állította szembe; 
ezért emelt fővel örülhet a törvényes álla
pot visszaállításának, amely a törvényható
ságokra nézve a régi rendszer bizalmasai
nak eltávozása s az alkotmányos kormány 
bizalmi közegeinek hivatalba lépésével 
testet ölt.

S ezen ünnepélyes alkalommal, amidőn 
a felséges király kegye s a nagyméltóságu 
kormány megtisztelő bizalma folytán, a 
kormányzatomra, bízott ezen nemes vár
megyének díszes főispáni székét elfoglalandó 
vagyok, őszinte megilletődéssel állok Önök 
előtt: inért ha az említett s rövidsége da
czára rombolásokkal teljes időre visszapil
lantok, amidőn éppen a főispáni állásból 
intézteitek alkotmányunk ellen súlyos me
rényletek s amidőn ezen fényes közjogi 
méltóság előbb féltékenyen őrzött tekinté
lyének rovására, sőt annak teljes letörésére, 
éppen az annak megóvására leghivatottab- 
bak által leginkább lett vétve — : az 
állás tekintélyének he'yrcállitása legolső 
és fontos kötelesség; ha pedig a vázolt 
rövid időszakot megelőzött főispánokat ve
szem, lettek légyen azok akár a vármegye 
örökös főispánjainak — a Révay báróknak 
fényes nemzetségéből — akár az én csa
ládom tagjaiból valók, avagy a uiienkül val
lott. nagy Radvánszky Antal bárót tekintsük : 
az egész vonalon vagy nagy tudást, vagy

Midőn az önkény uralma kísértett s az 
illegitim hatalom vaskeze a megyékre ter
jesztette ki nemzettipró erejét, Justh György 
főispán elhagyta állását. Fájlaltuk távozását, 
ki nyolez éven át komoly méltósággal s hi- 
vatoítsággal és sikerrel érvényesítette szép 
tehetségeit ezen törvény hatóság közügyéi kö
rül s ki egyenes jellemével mindnyájunkat 
hálás tiszteletre kötelezett.

Midőn aparlamont feloszlott, Justh Ferencz 
mint képviselő megyéjébe siet felvenni a 
harezot s küzdeni az alkotmányért. Tudta 
azt, hogy az erkölcsi erő politikája a passzív 
politika, hatalmasabb az anyagi erőnél, mely 
azt 6löbb vagy utóbb szétmorzsolja. Ily kö
rülmények közt lelkének fájdalmával, de fér
fias lelki erővel a törvény s alkotmányosság 
elleni küzdelemben az alkotmányosság vissza- 
vivásának vezérei közé sorakozott.

A folyó évi márczius havában tartott köz
gyűlésen erősen kikelt az abszolutizmus iránya 
s az erőszakkal vezetett közigazgatás ellen. 
De nemsokára derengni kezdett a közszabad
ság ege. Izis istennő fátyola alól egy boldo
gabb jövő vetette elénk sugarát, biztatólag,

hogy n sugarak hazánk s megyénk alkot
mányát biztositó reménysugarak lesznek. A 
béke angyala koszorút tett le ősi alkotmá
nyunkra, melyet rövid, de majdnem kétségbe
ejtő tusa után megerősített a felkent Felséges 
személy szent esküje.

Rövid, de nagy vihar után erősen áll a 
haza, jobbjai megment ették a hajót, melyet 
liütlen fiai az örvény mélységébe akartak 
juttatni. A lezajlott vihar után függetlon hazánk 
egén tisztul a levegő. Megnyílnak újból az 
ország díszes phantbeonjának csarnokai, hol 
Justh Ferencz egy deczenium alatt mint bölcs 
törvényhozó képviselt bennünket. A törvény
hozás terén kifejtett tevékenysége ültette a 
díszes stallumba, a főispáni székbe, melyet 
édesatyja s bátyja fedhetetlen méltósággal 
viseltek, hogy beiktatott főispánunk a felvir
radt jobb kor alkotmányhü szférájában ősi 
erénynyel vezérelje o megyét.

Szép, magasztos s megható volt a május 
8-iki ünnep, a törvényhatóság ünnepe, ősidők 
szép hagyománya a főispáni installáczió. A 
szivekben rejlő örömnek kiuyomata lángoló 
betűkkel ragyogott az arezokon.
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kiváló szakismeretet, mindenekfölött azon
ban nagy tekintélyt tapasztalunk.

Amidőn tehát egyrészt a főispánság 
csorbított tekintélyének helyreállítását szent 
kötelességül, másrészt pedig a nálaranál 
nagyobb elődök nyomdokaiba méltón lépni 
mindenkép elsőrangú feladatomul kell te
kintenem. lehetetlen, hogy az említett rneg- 
illetődés avagy bizonyos elfogultság rajtam 
erőt ne vegyen, különösen, amikor érzem 
a magam gyarlóságát és jól tudom, hogy 
egyebet, finint jóakaratot és tisztességes 
törekvést ezen állásba magammal nem 
hozhatok. És tudva azt, hogy a kötelessé
geknek mekkora mértékét kell betüitenem. 
felelősségemnek súlyát egyedül az a tudat 
könnyíti meg. hogy az állást nem keres
tem, de hazafias kötelességemül ismertem 
szorgalmamat és a jóra való törekvésemet 
szülő vármegyémnek a hozzám illetékes 
helyről intézett komoly felszólításra áldo
zatul hozni és hozzájárult ehhez még az a 
tudat, hogy a vármegyének hazafias eré
nyekben gazdag és kipróbált tisztikarát 
mindaddig, araig a törvényhatóság javát 
kívánom munkálni, hü segítőmül számít
hatom.

S ezeknek előrebocsátása u<án kijelen
tem. hogy a közigazgatás minden ágának 
ápolását, magának a közigazgatás gyors, 
rendes és igazságos menetének ellenőrzé
sét, kiváiólag pedig az egységes magyar 
állam eszméjének megszilárdítását előmoz- < 
ditani szent és megmásíthatatlan kötelessé
gemül ismerendem.

A földmivelésnek s mindennek, ami azzal 
összefügg — előmozdítását, a magas kor
mány figyelmét váimegyénk kereskedelmi 
és ipari, továbbá közlekedési téren mutat
kozó hiányaira felhívni s azokon tőlem tel 
heföleg elsőrangú feladatomul
tekintendőm.

A tanügynek fejlesztésére — mint a 
nemzeti kultúra alapvető tényezőjére — 
éber figyelemmel burok őrködni s azon 
leszek, hogy az hivatott vezetés mellett 
folytonosan emelkedő irányban haladjon.

Nőin fogok (díüiilasz.'iui egy alkalmat 
sem. hogy azt e vármegye előnyére, annak 
akár anyagi, akár szedetni téren való fel
virágoztatására fel in; használjam.

De barm;! mértékben Igyekezzem, 
erőmnek minden mogf cszifcse mellett, műn- [ 
kölni azt a talajt, amelyet a vármegye 
fejlődésének és jólétének gyümölcse terein, 
munkám meddő leend. ha hiányozni fog 
ahhoz a magot csíráztató s abból terebélyes 
fát növesztő napnak fénye és melege : a 
vármegye közönségének jóakaratu, szives 
közreműködése !

Most inkább, mim valaha, am ik o r a 
vármegyei önkormányzatban rejlő  nemz mi 
hatalomnak megnyilatkozását tapasztaltuk, 
fontosnak kell tartanom az ország érdeké
ben az összes megyei tényezőknek egyet
értő és együttes működését s azért kérem 
a Tekintetes Vármegye Közönségét, mél- 
fóztatnck nekem az eredményes működé
semhez annyira szükséges bizalmukat elő
legezni.

Nem fogok azzal visszaélni; nem fogom 
bizalmuk által hatványozott hatalmamat 
másnak, mint a közérdeknek szentelni, azt 
Ígérem Önöknek!

A tekintetes vármegyei Közönség bi
zalmával járó nagybecsű támogatásnak re
ményében indulok el tehát, ma nagy utamra 
s vezessen az bár könnyű, vagy nehéz 
terepen át, szemem elöl nem fogom tévesz
teni sohasem az Útmutatót, amelyre a vál
lalt feladatok hü, odaadó és becsületes tel
jesítésének kötelezettsége Írva áll !

Az Isten házában a Mindenható áldá
sát kértük működésemre; közigazgatásunk 
e felszentelt csarnokában ]én ismétlem a 
Mindenhatóhoz intézeti benső fohászt: áldja 
meg a királyt, áldja meg a hazát, áldja 
meg e vármegyét s annak minden igaz 
fiát! .Szivem egész melegével üdvözlöm 
Önöket s amidőn e széket elfoglalnám, a

mai ülést ezennel megnyitottak nyilvání
tom !

A lelkes éljenzés lecsillapulta után Cserei 
Emil bizottsági tag emelkedett szólásra s 
költői gondolatokkal gazdag beszédet intézett 
a közgyűléshez. A beszedet itt adjuk :

Méltóságos Főispán Ur!
Tok. Vármegyei Közönség!

Gyakran megesett velem, ami bizonyára 
másokkal is megesett, hogy voltak rém
álmaim. Rosszakaratú, ellenséges emberek 
vettek körül, akik üldöztek és életem ellen 
törtek. Kiáltani akartam, de a hang tor
komra forrt; menekülni igyekeztem, de 
lábaim megtagadták a szolgálatot. Feléb
redvén, egész testemen reszkedtem. sűrű 
izzadság vert ki rajtam. S amikor felocsúd
tam s kissé magamhoz tértem, szinte jól 
esett, hogy a kinos érzés nem tartott so- 
káig s mulékony álom volt csak.

T. V. K .! Ha visszapillantok a lefolyt 
izgalmas évnegyedre ilyen rémálmaim jut
nak eszembe. Ugyebár fájó érzéssel gon
dolunk vissza mindnyájan azokra a szomorú 
eseményekre, melyeknek vármegyeházunk 
volt a színhelye. Január 13-án szuronyos 
csendőrök, lovas és gyalogos katonák 
járfak-keltek '.1 és alá s vették körül a 
megyeházát. Az ember azt hitre volna, 
hogy valami zendülés támadt, amelyet el 
kell fojtani, vagy pedig a megyeházán 
veszedelmes felkelők tanyáznak, akiket 
meg kell fékezni. Pedig dehogy! . . . Tő 
ispáni beiktatás volt. Hála az Istennek, 
mindez elmúlt s ugv ftinik fel előttünk, 
hogy rövid rémálom volt csak.

De mién is említem ezen elszomorító 
dolgokat? Kuli infandum renovare dolo- 
rem . . . nem azért, hogy felújítsam a ki
mondhatatlan fVijdabnat, hanem azért, hogy 
párhuzamot, vonhassuk az akkori ugyne- 
v-:/. itt és a mai igazi föispáni beik’ is 
között. lkába kerestél volna akkor lelke
sedés! v.-'.-y örömöt, I ikesedés helyett a 
méltó felháborodás és levertség, öröm he
lyett a szomorú ••■ág és harag lilr az arezokon.

Mennyire más h mai n ip ! Ma igazi 
föispáni bei Utalás van. Ma öröm és lelke
sedés tölti e! szivei;"', egyfelől azért, 
m..rt az a gyászos kniszak az ö még 
gyászosabb szereplőivel egyűit letűnt, más
felől, mert. a föispáni székben oly férfiú 
fii, akihez a szeretet és tisztelet : -’ai 
fűznek, lg az ugyan, — s ezért meglm. ,át 
Mébó-mgod , Imgy szóvá teszem. — sokan 
a volt főispánt szerettük volna viszon-Utni 
vármegyénk elén. Mert hiszen ifj. Justh 
Gvörgy közei 8 ovi főispánság'i alatt eléggé
bebizonyította rátermettségét e/,i*....... ..
ságra. valóra váltotta, mindazokat a i, me
nyeket , molyokét ezelőtt nvolez évvel az ő 
működéséhez kötöttünk. De nem így tör
tént. Kiváltságunk nem teljesült, nem öt 
nevezte ki apostoli királyunk Ó Fi'rége. 
Ennek megemlítése által azonban nem 
akartain zavaré hangot vegyíteni a mai 
ünnepélyes hangulatba, avagy csökkenteni 
a lelkesedést, csak a hála és elismerés 
adóját kívántain leróni azon férfiú iránt, 
akit sokan nagyrabecsülünk, működését 
helyeseltük és támogattuk.

Sajnálatunkat az fi elveszte fölött eny
híti azon körülmény, hogy nem ismeretlen, 
hanem Justh Ferencz lép örökébe. Ő pedig 
testestUl-lelkestül a mi emberünk.

Mert én úgy képzelem a főispánt, hogy 
fi nocsak a kormánynak legyen bizalmasa, 
hanem a ■ közönségé is. nocsak a létező 
kormány politikáját támogassa, hanem első 
sorban a vármegye javát viselje szivén, 
aki nemcsak arra helyez súlyt, hogy oda 
fenn meg legyenek elégedve vole, hanem 
arra is tekint, hogy ide lenn elismeréssel 
beszeljenek róla. Ehhez pedig oly férfiú 
kuN* ismeri a vármegyét és akit a 
közönség is előnyősön ismer s bizalommal 
viseltetik iránta.

Méltóságos Főispán Ur! Erősen hisszük, 
hogy aki eddig volt, az marad ezután is! 
Eddig lelkes, buzgó támogatója volt min! 
den jó ügynek, nagy érdemeket szerzett 
magának a lakosság anyagi jólétének eme
lése körül, ez fogja gondját képezni ezen
túl is. Eddig meghallgatta ü"*yét-baját 
bárkinek is s arra törekedett, hogy m;*i- 
denkin segítsen, aki igazán rászorult. És 
ime. ezen jóakaratu viselkedése képezi 
alapját azon népszerűségnek, amelynek 
megyeszerle Srvend. A valódi népszérüseg 
ugyanis nem ama bizonyos kegyes moso
lyokból. meleg kézszoritásokból, nyájas 
megszólításokból és üres Ígéretekből, ha
nem tettekből származik, csak ezek nyo
mában támadnak a szeretet és hála é ’ I- 
mei. Meg vagyunk győződve, hogy uj 
állásában nem fogja követni a hatalmas- 
kodók eme gőgös jeligéjét: Oderint, dum 
timeant. . .  nem bánom, ha gyűlölnek is, 
csak féljenek tőlem, hanem megfordítva': 
timerint, dum ament, nem bánom, ha' 
félnek is tőlem, csak szeressenek. Elvé,, a 
a közönség szeretete és ragaszkodása azok 
iránt, akik bárminemű hatalmat képvisel
nek, egyszersmind megkönnyíti ann-k 
végrehajtását és biztosítja a jó erednie í, 
viszont a személyek iránt táplált ellenszenv 
rendszerint áthárul azon elvekre, amelye
ket terjeszteni hivatvák és azon állásra, 
amelyet elfoglalnak. Az élet, a tapasz' uit 
fényesen bizonyítja ezen igazságot.

Méltóságos Főispán Ur! Vigye hát ma
gával uj állásába azokat a jó tulajdonsá
gokat, amelyekkel bőségesen rendelkezik. 
Vigye bele teljes hevületét, tetterejét, n- t 
dicsvágyát; szolgálja közös magyar ha., 
kát és vármegyénk javát egész odaadás,-'!, 
készséggel és szorgalommal. A várme. e 
közönsége pedig nyugodtan és-biz orn:- d 
indul Méltóságod után annak tudaté1 i, 
hogy a vármegye vezetése biztos és 
próbált kezekbe van letéve. A tengeri < 
is nagyobb bizalommal száll olyan hajó:.', 
amelynek tisztességtudó, éber és lelkiisme
retes a kormányosa.

Tek. Vármegyei Közönség! Azt hiszem, 
kellőképpen kifejlettem azokat az indokok*-‘ 
amelyek* arra jogosítanak, hogy a légi ,y
bizah......aI viseltessünk uj főispánt:.!., ir* it
s a önvérmesebb reményekkel nézzünk 
működése elé Mindnyájuk érzelmeit vélem 
tolmácsolni, amidőn öt ünnepélyes h a- 
tása alkalmával a vármegye közön-*',ye 
nevében üdvözlöm s kitörő örömmel 
tora: Isten vezesse es tartsa őt so káig :

A beszédet gyakran szakította felbe a 
közönség lelkes éljenzése. A beszéd befejező 
után pedig a közönség újból hatalmas óvá ’»t 
rendezett az uj főispánnak.

Miulán a lelkesedés zaja kissé lecsillap 
a főispán újból kérve a vármegye közönsé
gének szives jóindulatát és bizalmát, az ti . t 
bezár* a.

Küldöttségek tisztelgése.

A közgyűlés után az uj főispán hivatalos 
helyiségeibe vonult vissza s a bejelentett 
küldöttségek a következő sorrendben tiszte
legtek :

1. Beniczky Ákos dr. főjegyző vezetése 
mellett a vármegye tisztviselői és jegyzői 
kara.

2. Cserei Emil esperesplébános vezetése 
alatt a katolikus klérus.

3. Morhdcs Antal mosóczi ág. ev. esperes 
vezetésével az ág. ev. hitfelekezeti papság és 
világi gondnokság.

4. Lax Adolf dr. vezetése mellett a 
helybeli izr. hitközség.

5. Blumenfeld Fülöp vezetése alatt a 
ruttkai izr. hitközség.
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ti, A zsolnai határszéli rendörkapitány-

S>g’ 7. Osztrolnczky Miklós főispán vezetésé- 
vei a zólyomi küldöttség cs Körmöczbánya 
város.

8. Láng Ernő dr. vezetése alatt a hely
beli és a zniói kir. járásbíróság.

9, Líraid Sándor erdöfelügyelfi vozei ésé
vel a kir. erdöfelügyelrtség és a vármegyei 
területen levő erdőtisztek.'

10. Boriéig Kálmán kir. főmérnök veze- 
lése alatt » helybeli állami tisztviselői kar.

11. Saager Ferencz főfelügyelő vezetése 
mellett a m. kir. és a kassa-otlerbergi vasút 
tisztikara.

12. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő veze
tése mellett az állami és katholikus iskolák 
tanítói kara.

13. Somogyi Géza vezetése mellett a 
i.oiéi tanítóképző intézet tanári kara.

14. Boldis Ignáez felső kereskedelmi 
tskolai  igazgató vezetése alatt a helybeli 
felső kereskedelmi és polgári iskolák tanári 
kara.

15. A „Tátra" bank tisztikara.
10. A vármegyei orvosok és gyógy-

'ereszek.
17. Községek.
18. A helybeli celullosegyár tisztikara.
Félegyig tartott a küldöttségek nagy
.1 „...gal járó fogadása, melynek befejezése

in a főispán és a közönség a helybeli áll. 
tanintézetek tornatermébe gyűlt össze, hol 
mintegy 230 teritékü asztal várt a meghívott 
vendégekre.

Társasebéd
Midőn a főispán illusztris vendége, Osztro

luczky Miklós kíséretében a tornacsarnokba 
lépett, a helybeli czigánybanda rázendített a 
Rákóttzi-iüdelóra s a vendégek is elfoglalták 
előre megállapított helyeiket.

Fent a kar- -tton díszes liiilgyközönség 
gyűl1 össze, mosolyog a nézték az alattuk 
nyüzsgő embt. tömeget. Ott láttuk az uj 
főispán nemes szivéről ismert nejét született 
Batthyány Mária grófnőt, Zorlcóczy Ti vad a r- 
nét, éli Imik Gyulánét, dr. Bolemann dános
áét, Láng Ernönét Reviczky is! vécéét, 
Borbély Kálmáimét, Józsa Mihál yn-jí, Joób 
Gyöztínét stb. Ugyanazokat, kiknek íHadár- 
ujjai a virmegyeházát a.-beiktatás aüol’nára 

) finom és annyi nomps Ízléssel foldiszbetiék.
Az asztalfón Justh Ferencz ffti.sjián foglalt 

helyet. Juhira tőle Osztrolnczky Miklós, balra 
pedig Pálkovics Emil, Könnöczbánya város 
polgármestere Ilit. Már tálalni kezdtek, midőn 
megjelent a teremben Rakovszky István ő 
Hagyméltósága, ki a jelenlevők lelkes és szUrni 
neoi akaró óvácziója mellett foglalta el helyét 
az asztalfőn. Hosszúra nyúlt hivatalos tárgya* 
üsai miatt ogy kissé megkésett s számlalan 
tisztelője aggódni kezdett, hogy kiváló egyéni
ségein!/. nem lehet szerencsénk, midőn meg
tisztelő megjelenésű ez aggodalmakat el
oszlottá.

A harmadik fogás után '‘felállott Justh 
Hrencz főispán és a vendégek lelkes tünte
sse mellett, igen szép szavakkal emlékezett 
mog agg királyunkról, kinek kegye és vá
lasztása ö reá eseti. Utána Klimó Vilmos a 
^ispánra mondott felkőszőntőt. Párhuzamot 
Tont a januárban lezajlott és a most lefolyt 
installáczió közt s mint az alkotmányos éra 
'^nevezettjét, a főispánt éltette. Beniczky Ákos

dr. főjegyző a kormányra, Beniczky Kálmán 
alispán pedig a volt főispánra, ifi. Justh 
Györgyre mondott, lelkes és tartalmas dikeziót. 
Párvy Endre a tőle megszokott ékesszólással 
a vendégekét köszöntötte fel, kiemolve külö
nösen Rakovszky Istvánt és Osztroluczky 
Miklóst, kiknek őszinte és testvéries ragasz
kodásáért a vármegye közönsége nevében 
köszönetét, mondott. Rakovszky István Justh 
Kálmánra, Osztroluczky főispán pedig, a jelen 
volt vendégek lelkes tüntetése mellett, a vár
megye közönségét köszöntötte fel. Igen szép 
fel köszöni őt mondott még Láng Ernő, Reöthy 
Vladimír és Bulyovszky Simon.

A bankett a lehető legjobb kedvben folyt 
le s már 5 óra volt, mikor a vendégek egy 
része oszlani kezdett.

Itt. ki ko’l emelnünk azt a kiváló ízlésről 
tanúskodó rendezést, melyot Patsch Ignáez 
helybeli nagyvendéglős a bankett előkészítése 
és keresztülvitele körül tanúsított,. A jelen volt 
összes vendégek egyhangú elismerését tolmá
csolhatjuk, midőn e néhány dicsérő sort közre
adjuk.

A vendégek jórésze azonban még asztal- 
bontás után is együtt maradt s midőn a te
tem az esti szürkülettel sötétülni kezdett, át
mentek a nagy vendéglőbe, hol hegedüszó 
mellett a késő éjjeli órákig maradtak együtt.

Epizódok.
az ág. ev. egyház küldöttségéhez, mint 

egyházi felügyelők, Beniczky Kálmán és Nemes 
János törvényszéki hiró is csatlakoztak. A 
főispánhoz, a csatlakozott magyar urak nagy 
meglepetésére — Morhács Marion esperes 
tótul kezdett, dikeziózni. Beniczky Kálmánt 
végtelenül bosszantotta ez a szokatlan, inkább 
tüntetésszámba menő okvetetlenkedés ; ti 
beszéd befejezte mán odaállt a főispán eié s 
igy szóli :

- Ha tudtam volna, hogy az espeios ur 
ignorálja a magyar nyelvet, úgy nem jöttem 
volna ezekkel az urakkal.

Ezután a hideg fuss után Morhács ur 
és társai lio^/u o<th1 távoztak a föispáni 
• zobákd új. *

Szucsány község küldöttségét ti biró ve
zette. A különben reudkivüi eszes és derek 
ember a főispán előtt annyira zavarba jött, 
hogy „vasa osvielenosf“ helyett mindig „vasa 
j isnosf* mondott. M kor ez küztudomásra ju 
tott, a publikum jóízűen megmosolyogta a 
derék biró lámpalázát.

h í r e k .

lfj. Justh György ünneplése. A
szuesányi választókerület függetlenségi válasz
tói fényesen sikerült társasvacsorát ren
deztek a folyó hó 10-én, a ruttkai vasúti 
vendéglő összes helyiségeiben, az újonnan 
megválasztott képviselő tiszteletére. Ez alka
lomra a termeket rendkiviil ízlésesen feldíszí
tették, a világítás pedig valósággal látványos
ságszámba ment. A képviselő a 8 órai vo
nattal Turóczszentmártonból érkezett nagy 
kísérettel. A választókerület minden részé
ből oly nagy számban érkeztek a résztvevők, 
hogy félös volt, miszerint a képviselő össze- 
sereglett tisztelőinek nem jut hely. A társas
vacsora, czigányzene mellett, félkilenczkor 
vette kezdetét. Az első fogás után szólásra

emelkedett ifj. Justh György s magvas, tet
szetős formában előadott beszédében meg
világította azt a kérdést, hogy miért vállal
kozott a képviselőségre s kiterjeszkedett 
azokra az aljas rágalmakra is, melyet egy
néhány napilap személyét illetőleg jónak 
látott közreadni. A jelenvoltak rendkiviil 
élénk lelkesedéssel kísérték beszédét, melyet 
gyakran szakított félbe frenetikus éljenzés. 
Utána Szoldrik Vilmos dr., a ruttkai függet
lenségi kör elnöke szólalt fel, ki a kerület 
újonnan megválasztott képviselőjére ürítette 
poharát. Láng Ernő dr. a ruttkai választók
ról emlékezett meg gyönyörű hasonlattal 
megkezdett beszédében. Nemes Barna a kép
viselőre, Boldis Ignáez, költői lendülettel elő
adott beszédében, szinte a kerület nagyra- 
becsülí és szeretett képviselőjét éltette. 
Bulyovszky Simon a távollevő alispánra ürí
tette poharát. Rendkívül érdekes beszédet 
mondott Lenesé András tőt nyelven. A beszéd 
fonala a jövő teendői és azon feladat körül 
forgott, hogy miként volna lehetséges ezt a 
jóravaló tót népet az egyre terjedő pánszlá
vizmustól megmenteni. (Erre a beszédre még 
visszatérünk.) Végül Kosztra János kisselme .i 
biró mondott lendületes beszédet. A vendé
gek nagy része az éjféli vonatokkal szétosz
lott, magukkal vivén egy kedélyes és szépen 
sikerült est emlékét.

Halálozás. Gróf Nyáry Kálmán főrendi
házi tagot, valamint fiát, Károlyt és kiterjedt 
rokonságát súlyos csapás érte gróf Nyáiy 
Kálmánnénak f. évi május hó 8-án, életének 
60-ik évében Pozsonyban történt gyászos 
elhuny Iával. Az elhunyt grófnő hosszas és 
súlyos szenvedés után követte mindig gyászolt 
és korán elhunyt leányát. Halála az egész 
vármegyében mindenütt őszinte részvétet 
keltett, mert a boldogult grófnőt szivjóságá- 
ért mindenki nagyra becsülte és tisztelte. 
Temetése 10-én történt meg Pozsonyban, 
nagy részvét mellett.

Közigazgatási bizottság. Ttiróczvár- 
megye közig, bizottsága tegnap délután tartotta 
meg első ülését Justh Ferencz főispán elnök
lete alatt, aki röviden vázolta itt is programm- 
ját. A gyűlés lefolyásáról csak következő 
számunkban emlékezhetünk meg.

A Turöozi Hitelbank igazgatósága ifj. 
Justh György orsz. képviselő elnöklete alatt 
f. évi május hó 5cn tartott ülést, amelyen 
Beniczky Kálmán alelnök, Horváth Elemér 
miniszteri tanácsos, Ervin Kálmán, Brrr.cz 
Gyula. Kornfel-d Zsigmond, Graber Jakab, 
J’erl Zsigmond igazgatósági tagok, továbbá 
a hűnk tisztviselői mint előadók vottek részt. 
Itj. Justh György melegen üdvözölte az első 
Ízben összeült igazgatósági ülést, amit Horváth 
Elemér igazgatósági tag viszonzott. Hoffmann 
Ede ügyvezető jelentése az elmúlt 2 hónap 
eredményéről örvendetes tudomásul vétetett, 
minthogy az intézet, fejlődéséről tesz tanúságot. 
Megbeszélték ozu!án a folyó ügyeket és több 
elvi megállapodásra jutottak a jövőre nézve. 
Badinyi Ákos fizetéses gyakornok alkalmaz
tatott.

Érettségi biztos, a vallás- és közokt. 
m. kir. miniszter a turóczszontmártoni állami 
felső kereskedelmi iskolánál megtartandó 
érettségi vizsgálathoz biztosul Kirchner Béla 
kereskedelmi iskolai főigazgatót, az alsókubini 
felső kereskedelmi iskolához pedig dr. Szilts 
István kultuszminiszteri titkárt küldötte ki.
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Előléptetések és kinevezések a hassa- 
Oderbergl vasútnál. A kassa-oderhergi vasút 
tisztviselői karában május lió 1-től számítva 
több előléptetés történt, amelyek köztll azon
ban csak azokat említjük föl, amelyek a 
Euttkán működő vagy onnan ismert tiszt
viselőket érintik. Előléptek a IV. tíz. osztály 
első fokozatába Kerékjdrtő Gyula mérnök. 
Ennek második fokozatába Perényi Román 
ez. főellenőr, Nemes Barna. Katona Pál ellen
őrök. Az V. fokozat olső osztályába Mdjer 
József, Mikler Andor hivatalnokok és Knndzy 
János mérnök. Ennek második fokozatába 
Duahzky János hivatalnok és Pereit Leó 
mérnök. A VI, fizetési fokozat első osztályába 
Rottenbiller Fülöp hivatalnok. Kinereztettek a
III. fizetési fokozat 3 dik osztályába Ydczy 
Gedeon mérnök, főmérnökké. A I \ . fizetési 
fokozat 3-dik osztályába Máday Ferenci 
6:'"nőrré. Schuh Kurt, Chrestel Frigyes, 
Pildntr Ottó és Pilát Adolf mérnökök. Az 
V. fizetési osztály 3-ik fokozaNba Wachdeutsch 
Jenő, Ivanka Imre és Moser János bivaM- 
nokok.

Főispán! beiktatás. Liptósien.uiik'ósról 
ilja tudósítónk: Palugyay Móricz őrt, Liptó- 
vármegye uj főispánját e hó T-én iktauák be 
Liptószentmiklóson, szokatlan pompával és 
szép ünnepéllyel. A Kúpalugyán lakó főispán 
elé a Vág hidjáig lovas- bandérium és bosszú 
kocsisor ment. Itt az érkező főispánt Joőb 
Marczei alispán üdvözölte szép beszédben, 
mire az uj főispán felelt, megköszönve a szép 
és szívélyes fogadtatásl. Liptőszentmiklóson 
dadaUv volt feiá'biva, mely előtt Volkó János 
városi biró fogadta a főispánt. A község, 
mely a város utczáit ellepte, a főispánt min- 
denüu lelkesen megéljenezte. A katli. templom
ban tartóit isteni tízfélét után a megyeházába 
mentek, hol a szorongásig mogtelt teremben 
megtartották a közgyűlést. A terembe lépő 
főispánt harsány éljenzéssel fogadlak, k1 mi
után az e'nöki széket elfoglalta, az eskü 
letétele után hosszabb beszédben fejtegette 
munkatervét. Beszédét többszöri tetszés
nyilvánítással szakították télbe. A megye 
nevében Ballő Rudolf főjegyző üdvözölte az 
ui főispánt. A I ai fal más beszéd elhangzása 
utón a közönség tapsviharral adok tetszésének 
k’fejezést. Rakovszky István orsz. képviselő 
indítványára egyhangúlag elhatározták, hogy 
a főispán és a főjegyző beszélteit sokszo
rosítani és a jegyzőkönyvben meg fogják 
örökíteni. Közgyü'és után küldöttségeket 
fogadott a főispán. Jó benyomást tett, hogy 
minden küldöttségnek megadta a fiatal főispán 
a talpraesett, feleletet. Délután a „Fekete 
sas“ szálló nagytermében 300 terítékű társas 
ebéd volt, molyon szebbnél-szebb felköszön
tők hangzottak el. Este a város ki volt. 
világítva. Több lakóház és üzlet nemzeti szinü 
villanylámpákkal volt telékesit ve, mely á'h- 
lános tetszésben részesült. A fáklyásmenet és 
az igen ügyesen rendezeti íiizijáték fejezte 
be az emlékezetes ünnepélyt.

Tót néppárt Szucsányban. A tót nép
párt f. hó 10-én Szucsányban értekezletet 
tartott, melyen elhatározta, hogy Budapesten 
bankot és hirlapkiadóvállalatot létesít. A 
vállalatok létesítéséhez szükséges tőkét rész
vények jegyzésével már összegyűjtötték és 
mindkét vállalat ősszel kezdi meg működését. 
Egyben utasította a párt képviselőtagjait, 
hogy az általános, egyenlő és titkos válasz
tói jog megvalósítása érdekében úgy a
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parlamentben, mint a parlamenten kívül a 
legerélyesebb akcziót folytassa.

StubnyafOrdőn a fürdőhelyiségek átala
kítása, valamint az ebédlőnek építése nagy
ban folyik és reményük, hogy az összes 
újítások május hó végéig befejezhetők lesz
nek. A fürdőidény iránt országszerte nagy 
érdeklődés nyilvánul, számos helyről tuda
kozódnak, amiből következtetve, igen élénk 
fürdőidényre van kilátás. Jeszenszky Danó, 
volt kir. közjegyző, a fürdőnek régi vendége 
már megérkezett Stubnyafürdőre. Hiányozni 
fog azonban a fürdövendégek közül Beksics 
Gusztáv, a múlt héten elhunyt kiváló publi- 
czista, aki már évek óta rendes látogatója 
volt ennek a nagy gyógyhatású fürdőnek.

Szelvénybeváltások. A Turóczi Hitel
bank már most beváltja teljesen díjtalanul a 
folyó évi junius hó 1-én esedékes korona
járadék és egyéb 'szelvényeket.

A pribóczi eset. Neyhauss gróf ügyében, 
amelyet lapunk olvasói részletesen ismernek, 
Lehotzky István törvényszéki biró befejezte a 
vizsgálatot, valamint a kir. ügyész is elkészült 
vádinditványával. Ennek a minden tekintet
ben érdekes bünpörnek tárgyalása elé az 
egész Felvidék nagy érdeklődéssel tekint. 
Neyhauss grófot Turdiányi Ödön, az ismert 
kriminálista, a beszterczebányai ügyvédi 
kamara elnöke védi. A főtárgyalást junius 
hó első napjaiban fogják megtartani.

Bolondgomba. A műit heti képviselő
választások egjik bolomigoinbájáról kell 
megemlékeznünk, amely persze csakis a tót 
túlzóktól kerülhet ki. Ezek a jó urak nem
csak szóval, de még írásban is reá velették 
magukat a német községekre, akiknek egy 
íából-vaskarika iztl nyomtatványt osztogattak, 
valóságos osztály elleni izgatást követve el 
vele. A turóczi Dóulsch-slowakische Volks- 
parthei ezég alatt ugyanis azt akarják a jó 
németekkel elhitetni, hogy semmiféle úri 
ember, mágnás, ttáró, gróf nem alkalmas nép- 
képvisele'ro, csak a gestnmgstm Herr Dr. 
Johann Mudrony. Hát persze arra számítottak, 
hogy a németnek, még hozzá néppárti ezégér 
aiatt, eladhatják a lialinár. Ez azonban nem 
sikerült és ba Vriezkón más mellékkörül
mények behatása alatt néhány embert inog 
is ingattak, ez nem azt jelenti, hogy plakát
jaiknak sikere volt, mert hiszen Szklenó, 
Felsőstubnya, Hadvigha, Briesztya, Alsó- 
turcsek, Felsőt üresek fény esten bebizonyították, 
hogy a német-tót néppárt ámításai náluk 
termékeny talajra nem találtak.

Slöjd-tanfolyam. Az állami tánitóképezdei 
tanárok részére Budapesten ez évben is 
rendeztotik tanfolyam, amelyre Kirchmayer 
Győző znióváraljai állami tánitóképezdei rendes 
tanár is fölvétetett.

A nemzetiségi képviselők klubja, mely a 
múltban csak fikezió volt, most komoly való
ság és számottevő tényező lesz. Nem hisszük 
ugyan, hogy valami országra szóló esemény
nek kiinduló forrása, de mindenesetre az 
idők jele, hogy a nemzetiségi képviselők 
tömörültek és közös erővel tiirokesznek a 
nemzetiségi kérdést ébrer.tartani. Ennek azon
ban mi csak örvendeni tudunk, mert mi
hamarább el fog érkezni az idő arra, 
hogy a nemzetiségi kérdéssel a törvényhozás 
komolyan foglalkozzék. Ez pedig nőm fog a 
magyarság kárára, liánom hasznára lenni.

A ozlrkusz Tnréczszentm&rtonban nagy 
hódításokat vitt végbe. Naponta telve volt,

sől az érdeklődés annyira fokozódott, hogy 
a tulajdonos egy nappal meghosszabbította az 
itteni tartózkodást. A Stutzbart-ezirkusz 
nyelve a magyar lévén, szívesen konstatáljuk 
a nagy látogatottságot, mely annak a jele, 
hogy a magyarul tudók vagy legalább értők 
száma rohamosan növekedik. Bárha színésze
ink is annyira vinnék, hogy a közönség 
érdeklődése miatt lennének kénytelenek itt 
tartózkodásukat meghosszabbítani. Ulolsó elő
adását a Tulipánkert javára rendezte és 
éppen ez az egy előadás volt a legkevésbbé 
látogatott. Mindazonáltal a Tulipánkertnek is 
lészen belőle csekély haszna, mert felülfizettek 
a következők: N. N. 2 korona; Muskóczi 
Ferenczné, BUchler Jenő, Ellend József 
1 — 1 korona : Galanda István 80 fillér;
Benkö Sándor 40 fillér; Roth I. 10 fillér, 
összesen 6 korona 30 fillér. Az összeg lapunk 
kiadóhivatala utján rendeltetési helyére kül
detett. A czirkusz innen csütörtökön Zsolnára 
ment át.

K ak aó  é s  c s o k o lá d é  k e d v e lő k  ü g y e im é b e :
floff J á n o s - f é le

Kandói-Kakaó
a le g c s e k é ly e b b  z s ír ta r ta lm ú , a z é r t  Ig en  k ö n n y en  
e m é s z th e tő ,  s o h a  sem  o k o z  s z é k r e k e d é s t ,  m ind- 
a z á lta l  r itk a  fin om  iz e  m e l le t t  k iv á ló a n  o lcsó . 

V a ló d i c s a k is  
H o ff  J á n o s

n é v v e l  é s  a z  o r o s z lá n -  
v é d je g y  g y e i.

Csomagok á V*kgr. 90 fillér'
> * */• » 5 0  i
M in d e n ü tt  k a p h a tó .

Figyyelmébe ajánlom a n. é. HözönségneM

Turóczszentm árton 130. házszám , Spitzer 
Ede és Fia vegyeskereskedése mellett.

Elvállalok föld-, erdő- és határtagositási mérése
ket, térképrajzolást, ÉPÍTKEZÉS-, alagcsövezés-, 
csatornázás-, mezőgazdasági és ipari gépberen
dezések-, vizi erőmüvek és villanytelepek-, acze- 
tylén- és villanyvilágításról tervek és költség- 
vetés elkészítését vagy felülvizsgálását, talál

mányok szabadalm aztatását.

—  Levelezés : magyar, német és tót nyelven. —

Hivatalos órák: kedden és csütörtökön 
délelőtt 9-töl 12-ig és délután 3-tól 5-ig.

Ifj. Buócz Károly

Hap- Egy jó bázból Való,
2— 3 középiskolát végzett

=  F IÚ  =
a TO ró  e sz  e i)tnjá r to  i)i 
M a g y a r  N y o m d á b a ! }  

=  ta i)ú ló (il felvétetik. =
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Meghívó

i nis&magyarorszBBl Ito lajfinom itó  Részu-.Társ.
Turócnzentmárton, f. é. május 27-én 
a társaság helyiségeiben tartandó

I .  r e n d k i Y ü l i  k ö z g y ű l é s é r e .
T árgysorozat:

, Az alapszabályok módosítása a felügyelő- 
bizottság tagjainak számát illetőleg.

2. Határozathozatal gyUjlőrészvények kibocsáj-
tása iránt.

3. Esetleges indítványok.
Turóczszentmárton, 1906 május 11.

Az igazgatóság.

941). sz.
T duo. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszentmártoni kir. jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Dula Máté
nak Kosa János és neje szül. Habrda Anna 
elleni végrehajtási ügyében a beszterczebányai 
kir. törvényszék térülőik őréhez tartozó turócz- 
szentniártoni kir. jbiróság területén Turócz- 
szentmárlon községben fekvő:

a) a turóczszentmártoni 323. sz. tlkjvben
A. I. 1., 2. sorszám alatt felvett ingatlanok
nak B. 3—4. alatt Kosa János és Kosa szül. 
Habrda Annát illető 2/« részére 496 koronában,

b) az ottani 922. sz. tlkjvben A. I. 3. és 
5, sor, 945. és 1185. hrsz. a. felvett ingat
lanoknak B. 3—4. alatt Kosa János és Kosa sz. 
Habrda Annát illető 2/<s részére 1G7 koronában,

c) az ottani 854. sz. tlkjvben A. I. 1. sor
szám alatt Kosa János és Kosa szül. Habrda 
Anna nővére irt egész ingatlanra 490 koro
nában,

d) az ottani 601. sz. tlkjvben A. I. 1. 
sorszám alatt felvett úrbéri erdő illetőségnek
B. 1. és 2. tételek alatt Kosa János és Kosa 
sz. Habrda Annát illető 2/« részére 2 koro-
1 ában.

e) az ottani 83. sz. tlkjvben A. I. 1. sor, 
51. lírsz. a. fölvett B. 246. és 247. tételek 
alatt Kosa János és Kosa szül. Habrda Annát 
illető 40/2hüio részére 7 koronában és

/’) az ottani 937. sz. tlkjvben A. I. és 
3—9. sorszám alatt felvett ingatlanoknak B. 
252. és 253. tételek alatt Kosa János és 
Kosa szül. Habrda Annát illető 4%iooo részére
2 koronában megállapított kikiáltási árban 
az árverést elrendelte és hogy a fentebb 
megjelölt ingatlanság az 1906 évi junius 
bő 254k napján d. e. 10 órakor Turócz- 
szentmárton községben a telekkönyvi liiva- 
tálban megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási árának l()°/0-át készpénzben 
V!l*y óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság, 
ruróczszentmárton, 1906. április 0 án

Dr. Trorabauer, kir. albiró.

■ W :

I GLAYTON & S H U T T L E W O R T H  ®Dudnposi, Váprl-bórtít OO,
Által • it£|uUti*o»ahb Arak iMllffi api alti,nahi

Looomobil é s  g ő z c s é p lö g é p e k ,
lőhet e - cséplOk,

rOI,!4k' konkolyoiftk, kaszáló' és erhlógépék.
*1®l íK ? * 16*- boron* l‘a éorvolögépék. Plánét Ifc 

^ Ók*..s l®osl,,vl* 6,,t róP**éRók, kukoricát* 
mornolók, d*rélók. örtflroálmok, egystámtt 
•o*#-tkék, ». ét 3-vt»u ekék «t minőén 

•Véb  g u d iU | l gép ét.

Augusztus 1-től

három szobás oltzai lakást
az állami iskolák közelében helyben bérbe kiad 

Dr. Zányi J. Kálmán.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai királyi járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
„Kölcsönös segélyző pénztár Znióváralján" 
végrebajtatónak Miko szül. Koraus Anna és 
társai végrehajtást szenvedők elleni vagyon
közösség megszüntetése és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. 
törvényszék (a znióváraljai kir. járásbíróság) 
területén levő Valcsa községben fekvő, a 
valósai 37. sz. tjkvben I. 1—6. sorsz. alatt 
foglalt egész ingatlanokra az árverést 3930 
koronában megállapított kikiáltási árban el
rendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatla
nok az 1906. évi junins hó 2-lk napján 
délelőtt 10 órakor Valcsa községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron vagy azon felül eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok bocsárának 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 elöleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

Znióváralján, 1906. évi márczius hó 2-án.
Janovják, kir. albiró.

& Ltüiment. Capsici comy„ 
a  Horgony-Paln-Expeiler pótiéka

egy régiónok bizonyult házÍ8zer, moly 
már több mint 86 óv óta legjobb fájdalom
csillapító szőrnek bizonyult kfiszvenynél, 
csúznái ós meghűléseknél bedörzsölűs-^ 
képpou használva. C)

Ik. FigroLmczt.otés. Silány hamisítványok 
yniatt be\-ésárláslcor óvatosak legyünk és 
csak olyan üveget fogadjunk cl* a mely a 
„Horgony1* vódjegygvol os a  Rlchter Meg
jegyzéssel ollátott dobozba vun csomagolva. 
Ára üvegekben 80 fUlor, l  kor,' 40 L és 
2 borona" és úgyszólván minden gyógy
szertárban kapható..— Főrakihr: Török 
J ó z s e f  gyógyszerésznél, B u d a p e s t e n .

Q  R lc h te r gyógyszertára ^
aa „Á n m y  o rm lénho /á* , FrAgAbnn. 
■SílflabfJb8tm88<s3 adu. Mtadonaopt 8*ót?tulQó8.

H l  
n  g
|
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Vizsgalapok
kitüijő rpioöségbeo, o l c s ó  á r a k  

mellett kaphatók

Moskóczi Ferenczné

A Világ legjobb Írógépe

a Smith premier.
ö r a i j d  P r ix -v e l  kitüntetve a  Párisi  
------------ v i lág k iá l l í t á so n .-------------

Főképv ise lő :  M0SH0CZ1 FERENCZNÉ
Turóczszentmárton.

Jó m i i é •• • rr

nagy választékban, 
olcsó árakon csakis M

j # ?

KL EI N SZ.  divatáruim ban
Turáczszcntmártonban kaphatók.

=  F I G Y E L E M ! =
Megbízható, legjobb minőségű, hirnenes 

Valód! yzepsyylgi

nladen nagyobb 
üzletben Hajtható 

9 késmárki gyár bejegyzett védjegye:

1 1  s i  a i
« 2 W v ll ’O .

S t  «

Kapható G A Z D I K J Á N O S  gyógyszertárában 
Körmöezbányán, SCHÖNAICH VIKTOR gyógy
szertárában Znióváralján és TOPERCZER S. 

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

Legfinomabb a maga nemében a

H a z a i  ip a r !  =

tC E R E S “ -
E T E L Z S 1 R !

(kókuszdióból)

— Tészta-, pecsenyesütéshez és főzéshez a 

SCHICHT GYÖRGY 

- ■ « R € S “ E s m mtá p sz e rm ü v e k  
osztálya

Aussig E/m. (liV tvr
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Szerencse és áldás

szerencséje
Ezen szerencseszámok csakis

K IS S  KÁROLY és TÁRSA bankházában
BUDAPEST, IV. Kossuth Lajos-utcza 13. kaphatók,

90841
102202
51500

Ábel 
Ábrahám 
Ádám 
Adél 
Adolár 
Adolf 
Adorján 
Adrián 
Adrienné 
Agátha 
Ágnes 
Ágost 
Ágoston 
Ákos 
Aladár 
Alajos 
Albán 
Albert 
Albin 
Albrecht 108079 
Alfonz 
Alfréd

64576!Bonifác 
92348 Borbála 

Boriska 
Böske 
Brigita 

21804 Camilla 
8366Carolina 

Cecília 
Cézár 
Clarissa 
Clement.

2C070
90693
67657
90782

106185
39561
21816
37342

106039
91099
81841

12706

.............. 68750 Gáspár 60120husztina 90798
Constant. 23116Gebhárd 2478SJtitka 106153

Alice
Amália
Ambrus
Andor
András

37770
21058
90671

102122 Flóris 
90798 
67328 
21645 
20182 
46974 
32468 
24785 

102114

Córa 
Cornélia 
Cristian 
Dániel 
Dávid 
Demeter 
Demjén 
Dénes

8190 Gedeon 108014|Kajetán 
15572 Gellért 13670Kálmán
27199 Gergely 
92320 Gertrud 
94992 Géza 
68007 Gida 
90416 Gilbert 
23109 Gizella 
21506 Gottfrid 

Domokos 13652 Guidó 
Donáth 102249 Gusztáv 
Dóra 54718Gyárfás 
Dorottya 48185 György

94936 Dezső 
21897

Angelika 108761

106028 Döme 
92600 Dömötör

Anna
Antal
Anton
Antónia
Aranka
Arisztid
Ármánd
Ármin
Arnold
Áron
Árpád
Arthur
Arzén
Attila

64582 Ed ith 
102123 Ede 
21942 Eduard 
39461 Edvin 
51202 Elek 
48154 Eleazár 

107247 Elemér 
108404 Eleonóra 
22286 Éliás 
94961 Ella 
67651 Elvira 
37342 Elza 

108103 Emánuel 
21501 Emil

Auguszta 13276 Emília
Aurél
Aurélia
Balázs
Bálint
Baltazár
Bandi
Barbara 108781
Barnabás 103930

Bertran
Biri
Blanka
Bódog
Bogdán

Eberhard 1<>6062 Gyula

51496!jolán 
Fodor 108118:1 ón ás
Franciska 90838Jónáthán 
Frida 21372|Jordán
Fridrika 20Q56józsa 
Frigyes 64339józsef 
Fülöp 92307|j udith
Gábor 108796jjulia 
Gábriel 96844.julian

90818 Mariska 41639 Rozina
91348Marianne 27198 Rózsika
90658 Márk
22193
32464
21895
20176 Márton

93328 Gábriellé 90780jJuliska

Máté 
Matild 
Mátyás 
Maxim 
Melánia 

94236 Melinda

8185
92484
96083

108983 Kornél 
94983 Gyuri 60113 Kornélia 
67335 Habakuk 21994 Kristóf 
37798 Hajnalka 51235 Krisztián 
46919 Hedvig 91934 Krisztina

46787 Emma 
7500 Ernőd 

102270 Endre 
22199 Erasmus 
51327 Erna

21920 Heléna 
4961 Henrik 

91925 Hermann 
78455 Hermina 
21811 jHilár 
39489!Hilda 
51328 Huberth 
22267 Hugó 

Humbert 
Ibolyka 
Ida

96064
3944039484 Kamii

93334 Karolin 54436 M ici 
94958 Károly 90691 Mihály 
91310 Katalin 102239 Miklós 
39416 Katarina 54754 Miksa 
27194Kázmér £0093 Milán 
37760 Kelemen 91924 Mór 
48190 Keresztély 105995 M óric 
50629 Klára 8260 Mózes 
54784 Klotild 39583 Náci 
60084 Kolos 91581 

22280 Györgyike 46937|Konrád 88885 
90651 Győző 27198Konstand 64249

92350 Lajos 
108019 László 
91332 Laura 
96081 Lázár 
90797|Lea 
90659 Lehel

91343
93333
68320

102224 Ignác
22969
23127
16512
22155

Ilka
Illés
Ilma
Ilona

23126 Ernesztin 60133 Imre
Ernő
Ervin

90749 Ipoly 
92590 Ince

92347

Bella 
Béla 
Bencze 
Benedek 
Benjámin 
Benő 
Bernát 
Berta
Bertalan 108777 Fanni 
Bethold 21061 Farkas 

90450 Fclicia 
67334 Félix
22278 Ferdinánd 13260*’ 
37766 Ferenc 21835 
46931 Flóra 37787

Irén90833 Erzsébet 102160 
67620 Eszter 
22182 Etel 
46777 Eufrozina 79842 Iván 
8300 Eugénia 21845|Ivor 

21073 Éva 
39767 Ezsaias 
21512 Fábián 24772Izor

8541
90698 Izsó
39582
54710

Boldizsár 907791FIórián 48188L

27187 Irma 
91903 István

107228 Izabella
Izidor

Izsák

21912
27986
46788
9192<‘
94971
23131
21649
8369

106178
91081
90736

106066
90716
32088
32076
20198
22169
60111
90743
24776

100488

akab
anka
ános
enő
oachim
lohanna

46936
102298
92495
90802
91550

100480

Lénár
Lenke
Leó
Leontin
Leonóra
Leopold
Lídia
Lina
Lipót
Lívia
Lorenc
Lóránt
Lothar
Lőrinc
Lucia
Lucián
Lumilla
Ludwig
Lujza
Lukács
Lukrécil

48151
34082
21525

102588
37345
96067 Örzsi

106073
96056
21525
95348 Pepi
96091
67334

108988
92340
22193
37345
51327

108035
96087

46917 Magda 91310Richárd
91947 Magdolna 90416

Malvin
Manfréd
Manó
Marcel
Margit
Mária

96072
23127
21816

21811
Márkus
Márta
Martin

13276 Salamon 
20056 Sámson 

102137 Samu

Melita

105994
54436
23131
39416
21506
48154

103942
91531

enyliért 90693

8190
21942

39489'
24786

22195 
95330 

106051 
94967 
91941 
54370 
21819 

102193 
92339 
96073 
4639 

102599 Oszkár 
64247 Othelló

102144
90791
92600
48190

Rudolf

Sámuel
Sándor
Sári
Sarolta

48185
21897

105983
22155
46931
60133

102185
37770
51220

102245
Sebestyén 102162 
Simon 22969

onia 21512
Stefánia 100486 
Szabolcs 21835 
Szaniszló 10617750629

23109 Szalvátor 91550
Szeráf in 
Szeréna

106152 Szidónia
Szigfried
Szilárd

68007
102293
64576
54797
24776

Nándor 
Nancis 
Natália 
Náthán 
Nelli 
Neszti 
Netti 
Nina 
Norbert 
Oktavius 
Olga 
Olivér 
Olvmpia 105985 
Orbán 102598

Tamás
Taszilló
Tekla
Teotil

22280 Teodor 
106162 Tercsi 
27197 Teréz 
34082|Terka 
20198 Tibor 
22267 Tihamér
21061
39484
94936

Othmár
Ottilia
Ottó
Ottokár
Ödön

90798
68750
78455
90698
23126
8184

Tinka
Titisz
Tivadar
Tóbiás
Tódor
Ulrik
Urban
Valentin
Valér
Valéria
Vazur

22199Venczel

Pál 
Paula 
Paulina

Péter
Piroska
Pista
Pongrác
Ráchel
Rafael
Regina
René
Rezső

103950
102141
467881'
21994'
16512’

100486
41632'
39582
21073

27194

Róbert
Rókus
Róland
Román

54718
90658

106052
90833
67657
21058

4963 Romeo 
105997 Róza

8392
102142

102228 Rozália 547841Xavér

Vendel
Verona
Vidor
Viktor
Viktória
Vilma
Vilmos
Vince
Virgil

102585 Virginia
Walter

39767 Wilhelmin 21912
Wladimir 108122 
Wolfram 107227 
Zacharias 27187 
Zádor 4960 
Zoltán 106198 
Zseni 107231

12705Zsigmond 21819
Zsófia 108417 
Zsuzsánna 8184

13260
A szíves megrendeléseket postafordultával kérjük, hogy a kívánt szám időközben el ne 
adassék. — Az eddigi húzásoknál szerencsénk volt már számos nagy nyereményen kivül

háromszor a jutalmat 600.000 koronát — 1,800.000 
és a legnagyobb főnyereményt 400.000 koronát — 400.000

Összesen 4 sorsjegyre 2,200.000
koronát igen tisztelt vevőinknek kifizetni.

K I S S  K  Á R O L Y  p c  T Á T ? A  a magyar királyi szabadalmazott X Y I O O  1-j I  1  osztálysorsjáték főelárusitó helye
Központi iroda: BUDAPEST, IV., KOSSUTH LAJOS-UTCZA 13.

Fióküzletek: VI., VáczI-körut 5. VII., Erzsébet-kürut 22.
VIII., József-körut 78.

A XVIII. sorsjáték első osz
tályának h ú z á s a  m á r
=  május hó----
23-án és 25-én.

Az I. osztályú sorsjegyeli árai:
Egy nyolczad 1 kor. 50 fiit.
Egy negyed 3 „ —  „
Egy fél 6 n —  „
Egy egész 12 „ —  „

132601Taksony 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
54710

elégséges arra, hogy szerencsesorsjegyet min
denki ezen jó hírnévnek örvendő bankházból 
vásároljon, hol oly sokan már a z  e lsá i sa e -  
r e n c s e k is é r le tn é l  v a g y o n h M  é t  jó
lé th e z  ju to t t a k .

Válassza tehát b iz a lo m m a l azon számot, 
mely születésnapja vagy nevenapja mellett áll, 
mert az Fortuna istenasszony kegye folytán a 
kívánt eredményt meghozza Önnek !

Szerencsenapiár.
Január

93549
103957
75431

20540
78370
67113
92457
37056

101148
75599

112529
92467
75408
78780

112693
112563
112533
78600
93547

Julítis
65216
65215
67142
51908

112573
60061

112691
48640
92453

103961
94516
78375
67117ma59
78368

101162
112632
78796

112585
112599
111865
65214
65210

Február Marczius Április

93542
111887
78372
48637
53241
78358

112539

112567
78357
55717
94418
78351

103956
101143
94513

112637
24433
67881
75418
66741

112643
111896
101155
93541
93540

Auguszt.

101128
92466

111848
78798
92472

112527
67121

101159
112590
112547
112534
111839

52901
67103
92475

112688
78371
67116

112575
112587
92461

112546
75624
20544

93537
93536
78781

112541
78785

111885
108287

78783
101140
55748

101142
92454
61922

112574
67141
24441

101129
41219
41224

112530
111870

112544
111888
108290
101145
93635
93633

Sza
65202
65201
41213

111898
112566
94407
67106

111878

111867
112568
65710
51915
22091

112581
111900
111893
111845
101162
112576
101138
112555
56923
65922

93531
93530

112569
37058

112551
55747

103954
78779

111869
92465
41209
41207

101141
67123
55718

111887
94510

112560
67719
55730

112572
20.12
18046

112566
65726
78797
24432

111849
93529

Október

61913
78177

111840
101149
92074
67744

112596
111883
48633
67102

111871
112570
112578
78795
92377
90063

111899
105205
67147

108283
24444
95535

111842
101151
75614

112565
64252
65919
66918

Május
93527
65225

112564
111897
112552
112586

787S9
67122
55720
48644

112528
111868
112536
112559
10896

112580
78776 

111894
67124
78790

112550
95823

112558
53247

101169
94523
78777 
94402 
78352 
65224 
65222

Novemb.
55916
65915

112595
75407

111877
112549
24431
67125

112526
112548
67131
04507
56734

112571
111891
94502
67879
37057
22081
64251

111880
105210
48318

103997
67368

111889
101127
112577

55914
65913

Június
65221 
65220 
37057 
9-1419 
91419 
78791 
671.10 
94516 
67118 
55712 
92463 
7.--3D3 
91512 

1118*54 
78354 
67112 

111873 
20536 

108289 
92468 
67148 
48639 

112683 
41215 

112582 
55729 

111336 
4S301 
652! 9 
65218

Beczeinoer
55911
55910
60062
20531

111882
105212
112542
111895
24448

111892
112600

67140
64256
22086
67108

112597
112591 

48640 
92453

112562
53348

112592 
103961
94515
78375
55902
55903 
55905 
55907 
55910 
65909

Jenti számok kizárólag csak

Lukács Vilmos bankházában
BUDAPEST, V., F U rdő-utcza IC

vagy alanti ciógnH kaphatók.

Az I, oszt. húzása 1906 május 2 3 .  és 25-én.
A z  I. oszt. s o rs je g y e k  á ra i:

*/. ‘ 7. V, V.
I.SO 3__ < 6 . - 12.— kor.

Eredeti sorsjegyek az összeg előzetes beküldése 
vagy utánvétel mellett küldetnek szót.

Postai beíizofcési lapok az összegek portómentec 
elküldésére t. vevőink rendelkezésére állanak.

n O S K Ó C Z I  FERENCZNÉ  
Könyv- és papirker^skédésé- 
ben és LACI P E R  J A K A B
vegyesker ^skedésében  

T uróczszentmártonban.
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton, 1906.


	20

