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A jövő teendői.
(D.) A nemzeti állam kiépítéséhez 

korántsem elégséges az a nagyarányú 
mozgalom, mely legújabb időben a 
népoktatás nemzetivé tétele körül a 
közoktatásügyi kormány nemes tö
rekvése és Ugybuzgalma következté
ben megindult. A népoktatási intéze
tekben csak az az alap rakható le, 
melyen a tovább építés minden na
gyobb zökkenés nélkül folytatható, 
de magában véve az az alap, ha ezt 
nemzeti szellemtől átlengett közintéz
mények az élet minden fázisában nem 
támogatják — valljuk meg őszintén — 
vajmi keveset ér.

Hisz a tapasztalat bizonyítja, hogy 
az a hazafias szellem, melyet a nép
iskola a gyermek leikébe csepegtet, 
legtöbbnél csak addig tart, inig az 
iskola porát le nem rázza, azután 
pedig lelke, szive, felfogása, gondol
kozása azon körülmények és befo
lyások szerint idomul, melyek közé 
a létért való küzdelem közt bele
cseppen. Az iskola himporát letörli a 
gyomor, a létfentartás kényszerítő 
ereje.

Gondoskodni kell tehát az állam
nak arról, hogy az iskolából ki
került ifjú, bármerre tekint, bárhová 
fordul, mindenütt érezni, tapasztalni 
legyen kénytelen azt, hogy ez a föld, 
ez az ország csakugyan a ma
gyaroké, hogy annak a nyelvnek 
tudása nélkül, melyet annyi nehéz
séggel elsajátított, a létért való küz
delemben csakugyan nem boldogulhat.

Sajnos, de úgy van, hogy ma még 
a magyar nyelv kényszerítő tudásá
nak szüksége nem általános. Ipar
telepeink, gyáraink jórészét még 
idegen szellem lengi át, könyvveze
tésük idegen nyelven történik, tiszt
viselőik, előmunkásaik jórésze nem 
a magyart vallják anyanyelvűknek.

Szóval, oly szellem uralja az egész 
üzemet, melyből a munkás a haza
fias felfogásban való megerősödésé
hez kellő tápot nem nyer.

De nemcsak az ipari vállalkozá
soknál van ez igy! Magánforgalmi 
vállalatainknál is, sokszor még a 
magánérintkezésnél is előnyt adnak 
az ékes német szónak, sőt — valljuk 
be őszintén — némely vállalatnál a 
főbb tisztviselők csak törik a magyar 
nyelvet.

A legelszomoritóbb képet azonban 
akkor nyerjük, ha végigjárjuk a Fel
földön egyre terjeszkedő német és 
cseh uraink nagybirtokait. Gazdatiszt
jeik nagyobb része cseh vagy morva, 
kik már a dolog természeténél fogva 
magukkal hozták a magyarság elleni 
gyűlöletet, akiktől már eo ipso nem 
várhatunk nemzeti irányú működést, 
sőt ennek ellenkezőjét.

Nehogy azonban csak üres fecse
gésnek lássák Írásunk: állításaink 
bizonyítására álljon itt a legújabb 
statisztika, mely szerint Magyarország
ban közel 20.000 ember visel köz
vagy magánhivatalt, kiknek anya
nyelvűk nem a magyar, akiknek 
felfogása, törekvése sem lehet tehát 
oly erősen nemzeti irányú, mint azoké, 
kiket nyelvben, szívben magyaroknak 
ismerünk.

Ezen közel 20.000 egyén foglal
kozás szerint a következőleg oszlik 
meg: Haszonbérlő 1007, gazdatiszt 
állami 59, nem állami 598, iparfor
galmi tisztviselő állami üzemnél 719, 
nem állami üzemnél 3115, állami köz
tisztviselő 1207, magántisztviselő 1237, 
ügyvéd, közjegyző, orvos, gyógysze
rész 1267, községi-, körjegyző és 
segédjegyző 849, lelkész, segédlel- 
kósz, hitoktató 4656, tanár, tanító, 
kisdedóvó 5133. Elszomoritó kép, de 
igy van!

Mindenekelőtt tehát gondoskodni 
kell, hogy az állami élet keretei oly 
alkalmazottakkal töltessenek be, kiket 
minden izükben a magyarságért való 
rajongó áldozatkészség és szeretet 
tölt el, mert ezek működése minden 
esetre céltudatos s igy eredményes 
lesz.

Törvényhozásilag gondoskodni kell 
arról is, hogy a gyártelepek és for
galmi vállalatok alkalmazottjai, to
vábbá a nagybirtokokon rendszeresí
tett gazdatiszti állások csak magyar 
honos és kizárólag csak magyar 
anyanyelvű egyénekkel legyenek be- 
tölthetők, mert csak ezek képesek 
táplálni azt a szellemet, melyet a 
magyar faj teljes érvényesülése fel
tételez és megkövetel.

De még itt sem szabad megálla- 
nunk 1 Az államhatalom felügyeleti 
jogából kifolyólag betekintést és meg
győződést kell szerezni minden köz- 
intézménynél arról is, hogy egyes, 
főleg a papnevelő intézetekben oly 
nevelési szellem uralkodik-e, mely az 
ő céljaival összeegyeztethető? Ha 
nem, úgy teljes eréllyel oda kell 
törekedni, hogy az ily intézetek, mint 
jövő hivatásuknak meg nem felelők, 
egyszerűen feloszlattassanak. Nem 
kell visszariadni még az erőszaktól 
sem, ha az állam érdeke ezt úgy 
kívánja. Salus rei publicae suprema 
lex esto!

Ha az állami élet minden nyilvá- 
nulásait ekkép körülbástyáztuk, akkor 
nem fog kárba veszni az a fáradozás 
és az anyagi erők felhasználása, a 
melyet a népoktatás fejlesztésére 
fordítottunk, mert akkor maga az 
élet, a létfentartás minden körülménye 
csak megerősíti az iskolából kikerült 
ifjút abban a szellemben, melyet a 
tanító zsenge leikébe belecsepegtetett,

I hogy tudniillik: ez a föld, ez az ország
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csakugyan a magyaroké. Mig azonban 
ezekkel az égető kérdésekkel le nem 
számoltunk, ha nem is teljesen kárba
veszett, de legalább is nem egészen 
öntudatos minden fáradozásunk, me
lyet a nemzetí állameszme megerő
sítésére fordítunk.

E mellett nem szabad megfeled
keznünk arról sem, hogy azok a 
lelketlen izgatások, melyek nemzeties 
törekvéseinket kontrakarirozni igye
keznek, megfelelő törvényhozási in
tézkedésekkel egyszer s mindenkorra 
lehetetlenné tétessenek, mert enélkül 
szintén nem végzünk teljes munkát, 
vagy legalább is nem oly munkát, 
mint aminő a kitűzött célt eredmé
nyesen szolgálhatná.

Jehlicska lemond. A bazini kerületből 
jelentik, hogy Jehlicska Ferenc, a bazini 
kerület országgyűlési képviselője, akit nem
zetiségi programmal választottak meg, meg
bánta nemzetiségi izgatásait és lemondani 
készül a mandátumról. Jehlicska most egy 
szanatóriumban betegen fekszik. A bazini 
kerületben a néppárt már készül az uj vá
lasztásokra és egv volt néppárti képviselőt 
szándékozik felléptotni.

A megfordított taktika.
Ismeretesek Párvy püspök erélyes 

intézkedései a pánszlávizmust ter
jesztő plébánosokkal szemben. Ered
ménye több áthelyezés lett, ami a 
národnisták érzékeny gárdáját már 
akkor is fájdalmasan érintette. A seb 
mély lehetett, mert még most is sajog. 
A tót sajtó u. i. ezt a dolgot azóta

T Á R C A .

D Mária Therézia-rend lovagjai Turámgyében.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárcája. —

Irta : Záthureczky Imre.

Mint osztrák császár Vl-dik, mint magyar 
kiiály III-ílik Károly, a pragmatica sancliot 
nagy áldozatok árán vívta ki, mely azon 
államok és rendek által, amelyek felett ural
kodott, megerősittetett és az európai hatalmak 
által a legszentebb Ígéretekkel megtartatni 
köteleztetek.

Azonban III-dik Károly király alighogy 
Szemeit behunyta és Mária Therézia leánya 
az örökölt országokat és tartományokat 
1740. évi október 20-án birtokába vette, 
minden lemondás és az örökösödési törvény 
biztosítása dacára, a szomszédországok, úgy
mint Poroszország, Bajorország, Szászország 
és Szardínia Franciaországgal, továbbá Spanyol* 
országgal avégböl szövetkeztek, hogy a nekik 
tulli atal inasnak látszó Habsburg-Lotbringeni 
uralkodó házat tartományaitól megfosszák és 
az Osztrák-Magyar birodalmat Európa orszá
gai sorából kitöröljék.

Az alkalom erre csábitó volt és a vállal
kozás biztos eredményűnek mutatkozott.
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állandóan felszínen tartja, olyan han
gon elmélkedvén róla, amely arra 
enged következtetni, hogy a teljes 
megnyugvás csak a bizonytalan jővöé 
leend.

Az ügy ilyen tárgyalásában azon
ban bizonyos fokozatokat^ mégis ész
lelhetünk. Amig az első hirek hatása 
alatt megszületett cikkek a tehetet
lenséget jellemző fájdalmas felkiál
tásokban, kesergésekben, könyekben 
úsztak, addig a legutóbbiak már olyan 
javaslatokat vetnek föl, amelyek 
alkalmasaknak ígérkeznek a sakkliu- 
zás ellensúlyozására.

Ott a frazológiával mesterkedtek 
csak, hogy olvasóikat érzéseikkel 
megismertessék s azokban szintén 
hasonlókat keltsenek; itt már az ész 
hideg munkája következik, amely 
számol a veszteséggel s annak pót
lására törekszik.

Arról van szó, hogy az ilyen 
elárvult helyeken taktikájukat ineg- 
megváltoztassák. Araig ott a vezetés 
„megbízható" kezekben volt letéve, 
addig minden hatalmat ott helyeztek 
el, mellyel a népre befolyást gyako
rolni lehetett s óva intettek minden 
lelket az „álprófétáktól". Most azon
ban, hogy a vezetés szerepe igazán 
hivatott kezekbe került, egyszeribe 
megváltoztatták nézetüket. A papi 
hivatás tekintélyéről itt már nem 
esik szó; ellenkezőleg, megfosztják 
azt minden kelléktől, amely a veze
tésre följogosítaná s az egész hatal
mat átteszik oda, ahol eddig csak a 
vak engedelmesség jogát ismerték 
el, áttették a köznép kezébe. S igy 
megesett, hogy az a hivatal, melyet 
eddig tót agitátor töltött be s amely 
igy a mesterségesen élesztgetett 
tekintélyben, hatalomban magasan

azért, m e rt az alig  b efe jeze tt tlirü k h áb o ru  
alatl az osztrák  had sereg  részben  já rványos 
b e teg ség ek , részben fegyver á lta l m eg tizedel
te te k , az állam pénztá r kitlrUlt és az Őrökül', 
ta rtom ányokban  a  belv illongás a legfőbb 
fokra hágo tt,

Mária Therézia ily nyomaszfó körülmé
nyek között lépett trónra. [A szoinszédhatal- 
ínak feltétlen meghódolást és tartományainak 
önkéntes odaengedését várták tőle, mert a 
szövetkezett ellenségekkel való harcbakeve- 
redést szinte lehetetlenségnek tartották. De 
a férfias akaraterővel megáldok Mária Therézia, 
jogai tudatában, megvetette II. Fridrik porosz 
király ajánlatát, aki Szilézia átengedéséért 
ígéretet tett, hogy minden ellenségeitől meg
védi. Mária Therézia az ajánlat elfogadása 
helyett elszánta magát örökségét megvédeni 
és inkább birodalmának romjai alatt akart 
meghalni, mintsem hogy elődei által megte
remtett birodalom legkisebb tartományáról is 
önként lemondott volna.

Mária Therézia egyedit! népei hűségére 
és hadseregének vitézségére támaszkodott és 
ebben nőm is csalatkozott, aminek tanúsága 
1757. évi junius 18-án Kollin-nál vivott nagy 
Ütközet, amelyben Daun tábornagy a porosz 
hadsereget teljesen tönkre verte s az osztrák 

, egyvereknok eddig soha sem átott dics ősé

úszott a köznép feje fölött: ma, hogy 
az magyar érzésű emberrel töltetett 
be, nég egyéni tekintélyétől is meg- 
fosztottan, mélyen a köznép színvonala 
alá sülyedt.

Ez az állapot aztán meg is ter
metté gyümölcsét. A nép a reá ruhá
zott hatalomnak tudatábau nemcsak 
az engedelmességet tagadja meg, 
hanem a köteles tiszteletnek minimá
lis fokáról sem akar hallani többé. 
Sőt, amint a tünetek itt-ott mutatják, 
vannak helyek, ahol a lelkipásztor 
személye iránt fölkeltett ellenszenvet 
átviszik arra a térre is, amit az 
hivatalával képvisel: átviszik a gyű
löletet a vallás szertartásai iránt s 
amennyiben ezt a bensöségtől elvá
lasztani nem képesek, gyűlölködést 
kezdenek maga a vallás lényege, az 
Isten iránt is. Észrevétlenül, lopva 
fejlődik ez idáig. Itt aztán felfuval- 
kodottságnkban arra a tudatra ébred
nek, hogy a pap csak amolyan szük
séges rossz, aki csak arra jó, hogy 
zsírjukon hizzék. Ennek megfelelően 
bánnak is vele.

Legutóbb már olyan hangok hallat
szottak a nép köréből, amelyek a leg
határozottabban megkövetelték, hogy 
a pap, ha a köznép národuista 
szellemével szemben elszigetelten áll, 
megliódolnia köteles annak a tömeg
nek, melynek lelki vezetésére pedig 
ő volna hivatott; hogy kénytelen 
hozzá hasonulni ahhoz a felfogáshoz, 
mely hivei politikai nézetét képezi; 
hogy kénytelen legyen leereszkedni 
abba a pocsolyába, melynek meg
tisztítására vállalkozott; szóval, hogy 
akár társadalmi, akár vallási, akár 
pedig politikai szempontból kénytelen 
alárendelni meggyőződését hívei néze
teinek, még pedig azon elv alapján,

get szerzett. Az ütközet dicsősége az ütkö
zetben résztvett magyar ozrodek fölényének 
és páratlan vitézségének tulajdonítható.

Mária Therézia vitéz katonái iránt, hálá
val viseltetett s mivel nekik köszönhette trónja 
megmaradását, elhatározta, hogy a nagy 
kollini győzelem emlékére úgy katonai érdem
rendet alapit, mely elhatározása azután 
1758. évi december 12-én testet öltött.

A rendnek cimo „Mária Therézia Katonai 
Rend". Ezen legelső katonai rend alapszabá
lyai szerint a rend tulajdonosává, tekintet 
nélkül a magas születésre, hosszú szolgálatra, 
az ellenség előtti megsebesülésre, tekintet 
nélkül egyéb előző érdemekre, annál kevésbbé 
puszta kogyeloiure vagy pártfogásra, hanoin 
egyedül és kizárólagosan csak az tarthat 
számot rá, aki a maga feladatait nemcsak 
tiszteletből vagy kötelességből, ámbár teljes 
megelégedésre végezte, hanem aki maját 
azonfelül valameh/ rendkívüli bátor cselekedet 
által kitüntette, avagy a h idvezetöségnek nem
csak hogy okos és sikeres tanácsokkal szolgált, 
hanem azokot kitűnő vitézséggel kivívni is 
segítette*.

Az alapszabályok szerint a kiemeli köve
telmény véghezvitele esetén vallásra, rangra 
vagy egyéb körülményekre való tekintet nél- 

!-kül, a rendet elnyerhetik a hadsereg minden-
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hogy az egyén különleges álláspontja 
a nagytöbbség véleményéhez köny- 
nyebben illeszkedhetik, mint meg
fordítva.

Igen, ilyen hangú felhívások jár
ják be most a tót lapokat. Tartalmu
kat és céljukat tekintve, valamennyien 
megegyeznek egymással, csak cím
zésük különböző. Egyik részük az 
ilyen magára hagyatott hívek tüze
lését célozzák a kitartásra, de tulaj
donképpen az engedetlenségre, tiszte
letlenségre, végeredményében a val- 
lástalanságra, Istentelenségre; a 
másik részük az ilyen odahelyezett 
lelkészeknek szól, akiket a megtérés 
reményében környékeznek meg, hol 
fenyegetéssel, hol meg mézes szóval 
az idők járása, vagy talán saját eltérő 
ötleteik szerint.

Hogy az ellentéteknek ilyen mes
terséges kifaragása mennyire sikerült 
eddig is, azt szomorúan igazolja a 
lucskii eset, ahol a nép már halottait 
is pap nélkül temeti el maga, tehát 
a vallási szertartásokat már ott is 
nélkülözni akarja, ahol a közhit elen- 
gedhetlen teltételéül tekintette azt a 
lélek üdvözülésének.

Gyűlöletével tehát nem áll meg 
itt, a földi élet kínálkozó alkalmai 
között, hanem átviszi már oda is, 
amely lelki világának eddig olyan 
szentélye volt, amelyen a politikai 
hullámai soha semmiféle nyomot nem 
hagytak.

A gyűlölet elmérgesedésének ilyen 
nagy arányait látva, szorongó szívvel 
kellene megállnunka jövő küszöbénél, 
ha nem tudnók, hogy az ilyen veszé
lyes pontokra kitett őrszemek, ha az 
első csatákat el is vesztik ugyan, 
de magasztos hivatásuk teljes tuda
tában meghátrálni soha sem fognak

s ha nem hinnők és nem remélnők, 
hogy törekvésük egykor győzelemre 
is fog vezetni.

Azt a hatalmat, mit ma a tótok 
sajtója elvitat tőlük megtér majd az 
ő kezükbe vissza s evvel együtt 
térnek meg azok az emberek is, akik 
most reájuk halált kiáltanak.

Küzdelmüket erősítse a hit, hogy 
egy nemzet igazáért harcolnak s hogy 
ebben a harcban az egész nemzet 
velük gondolkozik, velük érez s ha 
kell, cselekszik is s hogy ennek az 
igazságnak előbb vagy utóbb, de 
egykor minden esetre győznie kell.

A kostyáni választás utóhangjai.
A múlt liA 28 án folyt le Kostyánban a 

meg-yehizottsági tag választás, amely Diliért 
Gyula és Bnócz Károly győzelmével végző- 
dőlt. Az eredmény a tót nemzeiiségi pártnak 
jelentékeny vereségét jelenti. Ezzel a néhány 
szóval be is fejozhetnők a tudósítást, ha 
abban az eredményben nem látnánk egyebet, 
mint a választások esélyeinek közönséges 
jelenségét. Végeredményében azonban olyan 
fontossággal nehezedik ez a tünet közéletünk 
mérlegébe, hogy vele bővebben foglalkozni 
úgyszólván kötelességünk, mert itt a lót 
nemzetiségi pórt vereségét fokozza az a kö
rülmény, hogy annak két számottevő tagjával 
esett az meg; továbbá, hogy az éppen Kos
tyánban, tehát olyan helyen érte Őket, amely 
eddig az d szemükben szintén „jó nem* * volt. 
s mint ilyen, valósággal dédelgetett helye a 
nemzetiségi agitátoroknak.

Erős bástyája volt ez a központi bizott
ságnak mindig, melyet az érdekközösség 
eddig megszállva tartott; értékét emelte fek
vése is, mert valóságos őrszemül tekintetett. 
Egyik hatalmas kar|a volt az annak a polyp- 
nak, mely csápjait egy egész széles vidékre
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terjesztette ki. Nos, morf az a kar megbénult, 
letörött.

A választást szokatlan érdeklődés elölte 
meg. A nemzetiségi sajtó fújta a harsonákat. 
Szinto megfeszült az erőlködésben, hogy azt 
a kötél ességé rzotet ébren tartsa az őrszemek
ben, melynek jelenva lóságát ól függött az 
eredmény. Ebben a munkájában olyan ideges 
türelmetlenség volt észlelhető, amit mással, 
mint a veszély olőérzetével, megmagyarázni 
alig lehet.

Előre féltek tehát attól, ami bekövetke
zett. M*‘gszimatoIták, hogy ott a bástya őrsé
gének korszellemében valami változás állott 
be, olyan, amely eddig nem volt észlelhető. 
Megérezték, hogy azt a féltékenyen dédelge
tett pontot veszély fenyegeti, olyan, amely a 
belső meghasonlásbán, falán éppen a vezérkar 
túl követelésével szemben felmerült elégedet
lenségben leli magyarázatát, ami aztán szük- 
ségképen maga után vonta az elhidegülést is 
az elvek iránt, melyek képviseletére egykor 
vállalkoztak volt.

A mérleg megbillent, még pedig a m 
javunkra. Ebben a jelenségben azonban nem 
lehet csupán annyit látnunk, hogy ott a nem
zetiségi jelszavak fajsulva egynéhány fokkal 
alábbszállotí, hanem különösen, hogy a mi 
igazunk: a magyar állameszme értékében 
nyert, hódított annyit és olyan mértékben, 
hogy az mór öntudatos cselekvésre is képes 
volt serkenteni. És ez már olyan siker, amely 
a jövőre nézve még nagyobb reményekre 
jogosít.

A tanulság másik oldalát pedig levonhatja 
magára nézve a tót nemzetiségi vezérkar. 
Be kell látnia ugyanis, 'hogy az a vereség, 
mely öt, saját fészkében érte, saját testvérei
nek ellene kimondott Ítélete volt.

Panaszos levelet kaptunk ebben az ügy
ben, hogy Pericska András működését bizo
nyos »animózitássalM Ítéljük meg. Hát legyen 
megnyugtatva mindenki, hogy minket itéle-

nemü főtisztjei bezárólag a zászlótartóig. A 
rend tulajdonosai részére 1500 forintos, 
800 forintos, 600 forintos és 400 forintos 

‘fokozatos nyugdíj állapíttatott meg s azon 
kiváltságban részesitfetnek, hogy Ö Felségé
hez, mint a rend Nagymesteréhez, a főudvar- 
mesteri hivatalnál való előzetes bejelentés 
nélkül kihallgatásra jelentkezhetnek s jöve
telük vagy távozásuk alkalmával ö  Felsége
* királynőhöz kézcsókra mehetnek. A Mária 
Therézia Katonai Rend tulajdonosainak kívá
natra a bárói rang díjmentesen szokott 
megadatni.

Úgy a kiemelt, az úgynevezett osztrák 
örökösödési háborúban s az azt követő 
7 éves háborúban, valamint 1778—1779. évi 
bajor örökösödési háborúban, 1788—1790. évi 
török és németalföldi háborúban, 1792— 1797. 
évi első francia forradalmi és 1799—1801. évi 
második francia forradalmi háborúban szám
talan turóevármegyei ifjú vett részt, és 
▼érzett el. Hogy a turóevármegyei származású 
katonák a fenteralitett s hosszantartó véres 
háborúkban mily vitézül viselkedtek, bizo
nyítja azoknak elég nagy száma, akik köz
katonából felemelkedve, a legfőbb katonai 
tisztséget nyerték el és a Mária Therézia 
Katonai Rend lovagjaivá avattattak fel. Ezek 

a kővetkezők : báró Révay Imre, báró Révay

Antal, Záthureczky László és báró Rakovszky 
Márton.

Latin közmondás azt mondja „Exem- 
pla írahunt*. Ennélfogva a nevezett 4 Mária 
Therezia Katonai-Rend' lovagjának katonai 
múltjára vonatkozó rövid életrajzát jelen lap 
részére azért közöljük, hogy az ő emlékük 
mély tiszteletben tartassék. Mivel pedig a mi 
turóevármegyei legélotrevalóbb ifjúinkra is az 
a sors vár, hogy katonáknak fognak besoroz- 
tafni, miszerint vitéz elődeik hősi tettein 
lelkesüljenek.

I.

Báró Révay Imre alezredes.
Egy felsőmagyarországi nemesi család 

sarjadéka volt, 1751. évben Turócrórmegye 
Mosóc mezővárosban született. Tizenhat éves 
korában a magyar nemzeti örseregbe felvétette 
magát, ahonnan 1773. évben századosi rang
gal a 9. huszárezredhez helyeztetett át, mely 
ezrednél 1787. évben őrnaggyá léptettetek elő.

Coburg herceg báró Révay Imréről igy 
nyilatkozott: Minden tábornok, aki alatt a 
becsületes, érdemes és fáradhatatlan buzgó- 
ságu báró Révay szolgált, róla bizonyítani 
kénytelen, hogy nálánál ügyesebb, a belső 
szolgálatnál pontosabb és a legénység kikép
zésénél fáradhatlanabb törzstisztje nem volt.

Kiváltképen a török háború idején fáradhat- 
lan szorgalma, alapos tudása és igazi bátor
sága által kitüntette magát.M

Báró Révay Imre 1788. éri március 22 én 
Battuschan városánál 6 huszárszázaddal és a 
második oláh határőrezred 2 századával, a 
tábori zenekar harsogó hangjainál, a város 
melletti dombokon táborozó törökök balszár
nyit megtámadta és hátrálásra kényszeritette. 
Ugyanazon év október 14-én Adgjudnál egy 
hadosztállyal a menekülő ellenséget Tok- 
schanig üldözte. 1789. évi junius végén mint 
elöőrsparancsnok Mehadia és Orsovdndl a 
törökök hadállását kikémlelte. Az volt a 
feladat, hogy az ellenséget az országból 
kiszorítsák. Báró Révay Imre önként, bámu
latos vitézséggel a törökök jobb szárnyát 
megtámadta és kiüldözte őket egész a 
Schuppaneker-\ völgyig. Augusztus 4-én is 
ugyancsak Mehadiánál két huszárhadosztály- 
lyal, a több ezerből álló Spabit oly szeren
csésen és hathatósan támadta meg, hogy 
Vécsey tábornok a kiemelt csaták megnyeré
sét csak neki köszönhette. Bdró Révay Imre 
Mechadidndl a törökök elleni ezen csatdkban 
való bdtor magatartásáért 1789. évi augusztus 
28-dn a Mária Therézia Katonai Rend lovag- 
keresztjét kapta meg.

(Folytatjuk.)
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ttlnk megalkotásánál nem irányit és nem is 
irányított senki. Mi megtörtént dolgokat so
roltunk fel, oly tényeket, melyeket bizonyí
tani is tudunk. Egyébként a legutolsó válasz- 
fáskor történtekre nézve még megjegyezzük, 
hogy a „fehér zászlós' zsámbotrétiek nem
csak a választási elnököt, hanem a többi 
magyar szavazókat is oly piszkos kifejezé
sekkel illették, amelyeket józan ésszel tenni 
alig merészelnének. Ezt mind csak Paricska 
pálinkája okozta.

Mi igenis ismételten hangoztatjuk, hogy 
ennek a darázsfészeknek nem szabad a köz
ségben tovább fennállania ! Ha közigazgatási 
hatóságaink nem tennének ez ügyben semmit, 
módját fogjuk ejteni, hogy máshol vegyék 
észre a mi felszólalásainkat. Csak mindent a 
saját érdeme szerint!

_4___________________________________

Kossuth Lajosról.
— Levél a szerkesztőhöz. —

Igen tisztelt Szerkesztő Ur! Nagy érdek
kel olrastam a jubiláris számban megjelent 
cikkét, melyben fenti cim alatt a nagy buj
dosóról mond el egy pár közérdekű vissza
emlékezést.

Boldogult atyámtól, ki Kossuth Lajossal 
egyivásu volt, sokszor hallóttam a most íel- 
raelegitetí dolgokat mesélgetni, mert törté
nelmünk e kimagasló alakja gyermekkorában 
tényleg igen sokat tartózkodott fenyvesekkel 
koszoruzott vármegyénk területén.

Értesüléseit azonban méltónak tartom egy 
igen fontos körülménnyel kiegészíteni. Az 
utókor ugyanis még talán ma is azt hiszi, 
hogy a Kossuthok ősi birtoka csak Kossuth- 
falvára terjeszkedett ki. Pedig nem úgy van.

A Kossuth-birtok hajdanában a mai 
kossuthfalvi határnál jóval nagyobb volt, 
mert ehhez tartozott a most már béépitett 
mártoni területből az úgynevezett Hriadek, 
mely a katholikus templomtól Jahodnik köz
ség felé terjed, továbbá a mai záturcsai határ 
égy része s végül a raksai határ egy része, 
melyet még a köznép máig is Kossuthovszko 
néven ismer.

Kossuth Lajos nagyatyjának halála után 
az osztozkodásnál oz a raksai rész, melynek 
terjedelmét bizony ma mar nem tudom, 
Kossuth Lajos atyjának, Lászlónak jutott, ki 
tényleg ezen részen fiatal korában gazdálko
dott is.

Későbben, úgy látszik, beleunt a nem 
éppen kitűnő földek mivelésébe s ha nem 
csalódom, osztályrészét vagy egészben, de 
mindenesetre nagy részben a Rakssányi 
családnak adta el, kik ezen részen máig is 
gazdálkodnak.

A turócszentmárlopi Hriadek mikép tör
tént eladásáról nincs tudomásom, mert ennek 
eladása valószinüleg már oly régen történt, 
hogy a mai korban erről inár megbízható 
szájhagyomány sem maradt fenn.

Györgye és nejére, kikről a kitünően 
megirt cikkecske szól, még én is emlékszem, 
s különösen Györgyről a 48-as évek magyar
sága nem sokat tartott, valamint ennek unoka
fivéréről, Lajosról sem, aki mint turócszent- 
mártoni szolgabiró, határozottan a nemzeti
ségiekkel tartott.

Ez utóbbiról mesélik a következő kis 
adomát:

Az oroszok jöttének a hírére a magyai 
huszárság egész Stubny»fürdöig nyomult elő 
s ott az összesereglett magyarság tiszteletűkre 
nagy mulatságot rendezett,

Köztük volt Lajos is, aki ily különös 
alkalmakkor előszeretettel dicsekedett, hogy 
öt is úgy hívják, mint z halhatatlan emlékű 
kormányzót.

Most is, midőn a koimányzót éltették, 
odaszólt egy kuszárörmesterhez, ki véletlenül 
felvidéki lévén, ismerte lőréből a szolgabiró 
urat.

— Engem is Kossuth Lajosnak hívnak 
ám, huszár uraimék !

— Jó, jó, szolgabiró uram — felelt a 
huszár, egyet püdöriutve bajuszán, — csak
hogy nem minden gomba jó gomba ám !

Mi sem természetesebb, minthogy a szolga
biró ur észrevétlenül elpárolgott.

Ezekkel kívántain értesüléseit kibővíteni 
s igazán nagy hálára kötelezné mindazokat, 
kiket hazánk nagy fiának múltja érdekel, ha 
kutatásait tovább is folytatná.

Kiváló tisztelettel
Egy érdeklődő.

A Megváltó és a szociálizmus.
A „F. H.“ raulf számában cikkely jelent 

meg a fonti címen Holbay Lajos [aláírással, 
amelybon ünnepi elmélkedés loirása foglalta
tott a Megváltéról és a szociálizmusról.

Nem lenne feladatom e cikkel foglalkozni, 
ha az oly társadalomtudományi fejtegetések
ből állana, amely a társadalmi fejlődés irá
nyát Krisztus igéi szerint vélné irányítani,

Ez egyéni véleményhez joga van min
denkinek.

Azonban az az inkonzekvencia, mely az 
egész cikken végighúzódik, továbbá a cikk
ben leirt s a szociálista mozgalmakat boly- 
ielen szinben feltüntető járatlanság tapasztalása 
arra birt, hogy e sorokkal más tükrét 
mutassam a szociálista mozgalmaknak, amely 
mozgalmak — ellentétben llolbay ur állítá
sával — minden nemzet népeinél egyformák, 
mert egy és ugyanazon okok kergetik a 
népet szociálista táborba mindenütt. Naiv 
kijelentés az pl., hogy „az olasz: anarkis'a ; 
a francia: kommunista ; az orosz : nihilista : 
a német szociáldemokrata : a magyar agrár- 
szociálista túlnyomó részben.

Úgy vélem, ma már mindenki tisztában 
van annyira a társadalmi mozgalmak isme
résében, miszerint tudja, hogy a szociálizmus 
sehol egész Európában nincs tultengésbeu, 
tebát nem lehetnek különféle megnyilatko
zásai egyes népeknél. De különösen nem 
úgy, hogy egyik anarkista, a másik nihilista 
stb., inéit hiszen ezen népmozgalmaknak a 
szocializmushoz semmi közük sincs.

Ezek a társadalmi kérdések annyira 
különállók egymástól, hogy még egyes ponto- 
zatokban sincsenek vonatkozásban egyinássr'. 
Mert míg pl. az anarkizmus végső célja az 
állam kereteinek lebontása, addig aszociáliz- 
mus a kollektív termelési rendszor meghono
sításával és a magántőke megszüntetésé
vel minden államot fenn akar tartani.

Az a nagy átalakulás, melynek természe
tes megnyilatkozásai most rázzák a beteg 
társadalmat, a természet törvényei szerint 
fejlődnek és éppen azért nem lehet azokat 
igékkel és apostoli kijelentésekkel befolyá
solni. A „tekintélyek” lerombolása is a társa

dalmi fejlődés természetes következménye 
és éppen azért attól csak a „született tekin
télyekének lehet okuk a félelemre, mert az 
igazság is ellene van annak a hamis felfo- 
gásnak, hogy az arisztokratának — ha egyéb
ként szellomi szegénységben szenved is — 
okvetlenül „tekintélyének koll lennie?

Cikkiró ur elismeri, hogy a társadalom 
beteg és hogy o betegség lényege a munkás
milliók kizsákmányolása a kapitalista társa
dalom á lta l; hogy nincs az emberiségben 
elég lelebaráti szeretet; hogy az élvhajbászat 
a legmagasabb fokig emelkedett; minden 
téren züllöttek az erkölcsük ; a vallási közöny 
stb. stb.

Hát, kérdem szeretettel, hogy legyenek 
felebaráti szeretettel a kizsákmányolt proletá
rok milliói kizsákmányolóikkal szemben ? 
A logmagasabb fokig emelkedett élvhajbászat 
költségeit előteremtő, korgó gyomru proletár 
miért tisztelje az öt lidércként fojtogató 
„tekintélyt"? Vájjon az erkölcsök züllésének 
az elnyomott muukásnép-e az oka olyforinán, 
hogy 3—4 munkáscsalád lakik kapitálistóink 
birtokain egy szobában? Nagyrészben a „lus 
pritnae noctis" elvei szerint nevelkedett nagy 
urainknak nincsen-e részük az erkölcsök ha
nyatlásában ? A vallási közöny az ipari és a 
mezei munkásság között nem-e azért terjed 
hatalmas méretben, mert az egyház álláspontja 
nem egyezik a kizsákmányolt munkásmilliók 
felfogásával a tőke ellen vívott beveszi küz
delmeiben ?

Cikkiró urnák igaza van abban, hogy 
mindezen bajokat nem fogja orvosolni a 
szociálizmus követelte vagyonközösség, sem 
a munka- és vagyonfelosztás. Nem, mert 
ilyeneket sem a szociálista tudomány, som a 
gyakorlati szociálisták nem is hangoztatnak.

Hogy a társadalmi fejlődés folyamatán 
miképpen fognak e bajok orvosoltatni, az 
mindig és mindenütt az egyes népek vérmér
sékletétől függ. Hogy az ilyen bajok orvos- 
ásában mely nemzetek haladnak elől, annak 
megállapítása nehéz lenne.

De az a nép, mely a holyes irányban 
halad : a francia nép.

Wolf Hugó.

H Í R E K .

Helyreigazítás. Az ünnepi számunkban 
a Felvidéki Híradó történetéről szóló cikkünk
ből pusztán tévedésből, lapunk munkatársai 
közül kimaradt Brdz Béla, vármegyénk nagy- 
tudásu és fáradhatatlan levéltárnoka, ki tárca
rovatunkban közölt, cikkeivel, nemcsak vár
megyénk területén, hanem mindenütt, hová 
lapunk számai eljutnak, kiváló elismerést 
biztosított magának. A mulasztást kívánjuk 
most pótolni.

Hangverseny. Nagyban folynak az elő
készületek a helybeli zenetársaság és férfi- 
daloskör f. hó 13-án. vasárnap d. u. 5 óra
kor az állami iskolák tornacsarnokában, meg
tartandó házi hangversenyre. A hangverseny 
változatos műsora a következő: 1. Mendels
sohn. Nászinduló. Előadja a zenekar 2. Boldis 
Ignácz. Vadászdal. Előadja a daloskür. 3. Mo
nológ. Elmondja: ifj. Józsa Mihályné szül. 
Kossuth Ella. Moskovski. Valse brillanté. 
Előadja: Moskóczi Margit. 5. Magyar dalok. 
Tárogatón és zongorán előadja: Martincsek



Károly és lioldis Dezső. ti. Tréfás lérfiütös. 
7. Griff?. Menuetlo. Játsza a zonekar. Belépő 
dij: Minden fllőlielyro 1 korona, állóhely 50 
fillér, deákjflpy 20 fillér. A Uaugvorsenyro 
küliin meghívók nem kllldeftek szét.

A hivatalos érák uj beosztása. Emli- 
tetlUk, Inifcy a vármegye törvényhatósági 
bizottsága a mull évi december hó 20-án 
tartott közgyűlésében elhatározta, hogy a f. 
hó 1-étől kezdve, a vármegyei hivatalokban 
a hivatalos órák délelőtt 8-tól délután 2-ig 
tartatnak meg. A közönség tájékoztatása vé
gett itt újból megemlitésro méltónak találjuk, 
hogy délutánonként, a kitelt határidőn túl, 
hivatalos órák nem tartatnak.

Felolvasás. A turóemegyei magántisztvi
selők és kereskedelmi alkalmazottak egye
sületében Klein Ernő dr. e hó 12 én, szombaton 
este 8 órakor felolvasást tart, „A kereske
delmi alkalmazottak jogviszonyaidról. A fel 
olvasó estélyen vendégek is szívósén láttatnak.

Kormánybiztos Rózsahegyen. Megemlé
keztünk annak idején arról, hogy Liptó vár
megye törvényhatósági bizottsága, tekintettel 
a város züllésnek indult anyagi viszonyaira, 
a város autonómiáját felfüggesztette, s az Ügyek 
rendezése végett, a belügyminisztériumból 
kormánybiztos kiküldetését kérelmezte. Ez 
ügyben most a R. é. V. a következőket Írja : 
Budapesti tudósitónk értesítése szerint a 
belügyminiszter a legközelebb leküldi hatá
rozatát s ez a vármegye álláspontját teszi 
jogerőssé. A kormánybiztos személye tekin
tetében is történt már döntés s reánk nagy
jelentőségű föladatra Klinomzky Lénárt belügy
miniszteri titkár, Árva vármegye volt főjegy
zője van kiszemelve. A kormánybiztos mű
ködését már január hó folyamán kezdi meg.

Utóáliltás. A trencséni hadkiegészítő 
perancsnokság sorozó bizottsága a folyó hó 
5-én tartotta meg a rendes havi utóállitá- 
sokat Turócszentinártonban.

Hlinka András Turócszentmártonban. 
A rózsahegyi mártír Szilveszter estéjén ellá
togatod a Dómban megtartott Szilveszter
esti mulatságra s bemutatta magát mártiri 
mivoltában, hol természetesen, szllkebb baráti 
körben megfelelő ünneplésnek volt tárgya.

ÜJ anyakönyvvezetói kinevezések. A
nagyméltóságu magyar királyi belügyminiszter 
ur 1006. évi 164373. számú rendelete értel
mében életbo lépett uj anyakönyvvezetői 
ügyrend következtében, a főispán ur Öméltó
sága a következő anyakönyYvozetöi helyet
teseket. nevezte k i : A turócszontmártoni 
anyakönyvi kerületbe: Velits Kálmán várme
gyei írnokot korlátolt hatáskörrel. A nagy- 
jeszeni kerületbe . Jeszenszky Gáspáré Jánost 
korlátolt hatáskörrel. A pribóci anyakönyv
vezetői kerületbe; Fabriczy Somát teljes 
hatáskörrel. A felsöstubnyai kerületbe: K i  ' C l U S Z  

Alajost teljes hatáskörrel. A mossóci állami 
anyakönyvvezetői kerületbe: Lencsó János 
doktort teljes hatáskörrel. A stubnyafürdői 
kerületbe: Halmos Péter tanítót teljes hatás
körrel. A tótprónai kerületbe : Bulla Jánosj 
korlátolt hatáskörrel .A znióváraljai keililotbe : 
Josenthal Károlyt teljes hatáskörrel, A szu- 
csányi anyakönyvi kerületbe : liuzsicska Győző 
segédjegyzőt teljes hatáskörrel. Ezen rendel-
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kezessel egyidejűleg a következő anyakünyv- 
vezeföi kerületek szüntettek bo : A tnrócszent- 
marton vidéki, a blafnicai, a kiscsepcséni, 
szklenói, stubnyafürdői, felsöstubnyai és tur- 
cseki. Ezen beszüntetett kerületek községei 
most az illető körjegyzőségekhez csaloltattak.

Nyilvános köszönet. A turóemegyei jó
tékony nöegylet által a szegény gyermekek 
javára fölállított karácsonyfa költségeire utó
lagosan Vdojfka Károly ur 3 koronát ado
mányozott. Úgy ezért, mint a már nyugtázott 
összegekért, a nőegylet elnöksége, a segély- 
zotl szegény gyermekek nevében, hálás kö
szönetét nyilvánítja.

Vakmerő tolvajiások. A városiján ural
kodó közbiztonsági viszonyokra kiváló fényt 
vett az a vakmerőség, melylyel az egyes gaz
emberek az éjjeli iolvajlásokat végrehajtják. 
Szilveszter éjszakáján egy ilyen csirkefogó 
belopódzott Buoczik János helybeli gazda ud
varába, röggel 4 órakor leölte egyedül a 
gazda hízóját, s már azon az utón volt,, hogy 
a zsákmánnyal együtt kereket oldjon, midőn 
a háziebek hangos csaholására a gazda is 
felébredt s kiment az udvarra, hogy a kutya
ugatás okáról meggyőződjék. A gazda láttára 
a tolvaj kerekei oldott, s ott hagyta a már 

[ biztosnak hitt zsákmányt az udvaron. Ugyan 
az éjjel szerkesztőnk lakására is be akartak 
törni, még pedig úgy, hogy az udvari ablak 
tartó vasát lefeszítették. A tolvajlás itt sem 
sikerült, mert a házi nép felébredt, s a tolvaj 
pedig a lámpagyujtásra megugrott.

Ebzárlat. Egy Pribóc községben észlelt 
újabb Yeszettséd esett miatt a folyó hó 6-án 
lejári ebzárlatot a helybeli közigazgatási 
hatóság újabban 40 napi hatállyal meghosszab
bította, még pedig azzal a szigorú rendelke
zéssel, hogy a kóborlásban talált eb, azonnal 
lebunkózandó. Mi nem akarunk gáncsoskodni 
e hatósági intézkedésben, de azt nem tartjuk 
helyesnek, hogy puszta gyanuokok miatt, 
az állatorvos urak ajánlatára, ily szigorú in
tézkedéseket vegyenek foganatba. Egy kissé 
lekintctiel kellene lenni az ebtulajdonosokra.

KÖZGAZDASÁG.
Eladásra bejelentett faanyagok klmu

tatása. A keroskedolemügyi m. kir. minisz
ter ur megküldötte a pozsonyi kereskedelmi 
és iparkamarának az 1907. évben való el
adásra. bejelentett faanyagokról készült kimu
tatást. Ezt; az érdekeltek a kamara irodájában 
betekinthetik.

Magyar Papírgyár Részvénytársaság 
alakuló közgyűlése. A Rózsahegyi Magyar 
Papírgyár Részvénytársaság f. évi december 
27-én tartotta meg alakuló közgyűlését. A 
közgyűlés az alaptőkét 2.000.000 koronára 
felemelvén, elnök lett Rakovszky István, al- 
elnök Makoviczky Vladimír; igazgatósági ta 
gok: di. Zboray Miklós, ifj. Makoviczky 
Péter, Mikó péter, Balló Rudolf, Pálka Viktor, 
dr. Sehlesinger Náthán, Scbulz L ipót; fel
ügyelő bizottsági tagok : ifj. Andaházy Pál, 
Houdek József, Balló Lajos, dr. Biheller Izsó, 
Grusbak Samu és Tbomesz Andor.
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Papírgyár Turóoszentmártonban. A
brassói celluiosegyár r.-t. luróeszentrnártoni 
telepét papírgyárral szándékozik kibővíteni. 
Az e célra szükséges tőkét az alaptőke fel
emelése inján fogja szerezni.

A Hennaneci papírgyár r. t., mely mint 
már jelentettük, december 12-én alakult meg 
3.000.01X) kor. alaptőkével s az igazgatóság 
tagjaiul a kővetkezőket választotta m eg: 
Hüílner János, Hüttner Henrik, Httttner Brúnó, 
Szécsi Pál, Bározy Károly, Melner Ernő és 
Tillesch Béla dr.

Tőzsdei árak:
Búza 1415— 1565
Rozs 12-70—13' —
Árpa 12-60—12-90
Zab 1460—15'—

Tengeri 12-60-12-70
Szeszdrak:

Nyers szesz 147—149
finomított 150-154

Szerkesztésért felelős: Dugovlch Tltus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

N y i 111 é r.
(E rovatban köztöltékért nem felelős a szerkesztő.)

Nyilván és köszönet.
Mindazon jó barátaink, ismerőseink és 

jóakaróink, kik forrón szeretett atyank el
hunyta alkalmával a család iránt érzett rész
vétüket kifejezni szívesek voltak, ezúton is 
fogadják hálás kőszőnetünket.

Turócszentmirton, 1907. január 3-áu.
Patsch Vilmos.

A praktikus orvosok
által tett kísérletek igazolják, hogy a csukamájolaj 
a S c o t t - f é l e  E m u l s i o  formájában sokkal ha
tásosabb, mint közönséges állapotában. Egy ismert 
klinikán folytatott kezelés bebizonyította, hogy csuka
májolaj eredeti közönséges állapotában véve saját 
súlyának 4-szeresével emelte a szervezet zsírtartalmát,, 
mig a S c o t t - f é l e  E m u l s i o  formájában vége, 
az abban tartalmazott ugyanily mennyiségű csuka
májolaj súlyának 7-szeresével túlhaladta amazét. 
Gyermekek, sőt válogatós, kényes betegek is állan
dóan minden undor nélkül és anélkül, hogy a leg
csekélyebb szervezet zavartól kellene tartaniok, ve
hetik a S c o t t - f é l e  E m u i s i  o-t.

A S co tt-fé le  Emul s i o  valódiságá
nak jele a „hátán nagy csukahalat vivő 
halász“ védjegy.

Ezen lapra való hivatkozással és 75 
fillér levélbélyeg beküldése ellenében 
mintával bérmentve szolgál:
Dr. BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára* 
BUDAPEST, IV., VÁCZ1-UTCA 34/50 „ 

Egy eredeti üveg ára: 2 kor. 50 érll.if 
Kapható minden gyógyszertárban.

Szerkesztői üzenetek.
Munkatársainknak, kik a jubiláns szám ^ a d á 

sánál közremühödui és bennünket támogatni szíve
sek voltak, ezúton is fogadják hálás kőszőnetünket — 
B. Gy. Vrickó. Helyszűke miatt a védekezésnek eb
ben a számban tért nem szoríthatunk. Majd a jövft 
számban. —Tobbernek. igen a múlt hó 28-án érsezett 
le a miniszter leirata közönségünkhöz. A járásbíró
ság áthelyezése is igen jól áll. Valósziuüleg még •  
hó folyamán Csathó táblai elnök személyesen győ
ződik meg az áthelyezés körülményeiről. — M. Hely
ben. Hogy miért nem felelünk és miért nem mon
dunk bírálatot egyes kéziratoktól ? Ennek egyszerű 
oka az, hogy nagymérvű elfoglaltságnak miatl nem 
vehettük birálat alá a kéziratot. Felelni azonban 
fogunk okvetlen.

Gróf Észterházy Géza-féle Cognac mindenütt kapható.
Főraktár STEINER SAMU-nál Turócszentmártonban. -
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Bútorozott szoba kiadó.
C in t a  k i a d ó h i v a t a l b a n .

R i r d c t é s e l j c t
fe lv e sz  a k iad ó h iv a ta l.

Btógés, rehedíség ésjhurut ellen nincs jobb a

RÉTHYpemetefű cu k o rk á n á l
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kér
jünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.
I doboz 60 fillér.

Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

TÉLI MENETREND
A magyar királyi államrasatakon:

(Érvénye. 1806. évi október hó 1-től kezdve.)

Budapest—Turócszentmárton: Turócszentmárton—Budapest:

Gyv. ind délután 3-30, érk. este 10-21 Gyv. ind. reggel 6-08, érk. délután 12*40
.Szr. „ délelőtt 9*35, H * 7-52 ! Szv. 8-42, este 7*00
G y  r. * reggel 7‘10, „ délután 1-38 Gvv. „ délután 2-54, n n 9*10
Vv. „ éjjel 11*10, * délelőtt 11-41 ! Vv. n ti 4-57, reggel 520
.Szv. „ délután 5*35. * reggel 4-18 Szv * este 11-35, * délelőtt 9*45
Vv. JánosbegyrŐl ind. reg. 5*07, é. reg . 7-46 Turócsztinártonból i. d. u. 12.06, é. d. u. 3 27

Turócszentmárton-—Ruttka: Ruttka—Turócszentmárton:
Gyv. ind. délután 1*39, érk. délután 1-47 Gyv. ind. délután 2*45. érk. délután 2-53
Szv. „ este 7*54. „ este 8-03 j Szv. „ reggel 8*30. reggel 8-40
Gyv. „ * 10*22, * * 10-30 i Gyv. ZÓ n 5*59, n 6-07
Szv. „ reggel 4*20. * reggel 4-30 Szv. * este 11*22, Ti este 11-33
Vv. „ a. 7*47, n ti 8-06 Vv. „ délután 4*45, délután 4-56
Vv. „ délelőtt 11*42, „ délelőtt 11-53 Vv. *  délelőtt 11*16, » * 12 06

Budapest ny. p. u.--Zsolna : Zsolna—-Budapest ny. p. u . :

Gyv. ind. reggel 7*20. érk. délután 1 33 Gyv. ind. éjjel 3-46, érk. reggel 9-25
Szv. * „ 9*20, „  este 8-30 .Szv. » reggel 7-11, este 5'55
Gyv. „ este 6*55, „  éjjel 12-24 Gyv. „ délután 314, 9-15
.Szv. „ „ 10*30. »  reggel 7-20 Szv. *  este 9-45. reggel 6 36

A cs. és klr. szab Kassa-Oderbergl vasutakon:

Szv. ind. reggel 5-45, érk. délután 12-14 Szv. ind. reggel 4-56, érk. délelőtt 11-55
Szv. * „ 7-45, * 2-11 Szv. „ „ 8-35, délután 4-40
Gyv. „ délután 12-35, * 5-35 Gyv. „ délután 12-20, 4-53
.Szv. * 12-43, >» este 8-13 Szv. „ „ 2.30, n este 8-47
Szv. * 3-48, - i» 10-52 Szv. „ 4.22, * éjjel 11-33

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka:
Szv. ind. reggel 6-30, érk. reggel 6-58 Szv. ind. reggel 4-20, érk. reggel 4-46
Szv. * délulin 12-35, délután 1-05 $zv. * 7-40, délelőtt 8 - 1 0
Szv. „ 2-21, „ 2-46 Gyv. „ délelőtt 11-54, n délután 12*16
Gyv. „ 5-42, este 6-04 Szv. „ délután 1-55, 2-20
Szv. „ este 8-33, „ 9-00 Szv. „ 3-34, 4-02
Szv. „ éjjel 11-08. a éjjel 11-35 Szv. „ este 9-20, ti este 9-50

Köiyetlen vonatössieköttetés
Berlin—Budapest között, Ruttkán i t

Naponta 4.39 indul Berlin érkezik 11.22
» 0.05 fi Breslau * 5.66
ti í.n ti Oderberg * 2.67
ti 5 .6 9 ti Ruttka „ 10.55
a 2.4Ö érk. Budapest k. p. u. indul 3.30

Közvetlen gyorsvonat! összeköttetés
t magyar királyi államvasutak ás az szón utcn (ulfekvl csatlakozó vasutak alant megnevezett föállomáiai közöl

7.10 3.30 i. Budapest k. p. u. é. 12.40 9.10 ; 7,20 6 66 i. Budapest ny. p. u. é. 9.25 9.4*
1-47 10.30 é. Ruttka i. 5.69 2.45 j 1.33 12.SÍ é. Zsolna i. 3.46 3.14
— 5.66 „ Breslau „ 10.00 5.06 1 10.36 5.66 „ Breslau „ 10.;* 6.10
— 11.22„ Berlin (l'ridrstr.) „ 4-39 11.31 | 526 11.22 „ Berlin (Fridrsti.) „ 4 HP 11 -21



f e l v i d é k i  h I R A D Ó

2884.22.
IgofíTTkT

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócszontraártoni kir. járásbíróság mint 

:lkvi hatóság közhírré teszi, hogy a ruttkai 
akarék és hitelintézet részvénytársaságnak 
eszenszky Pauke Ferenc és neje elleni 
égrehajtási ügyében a besztercebányai kir. 

Törvényszék terülotköréhez tartozó és luróc- 
szentmártoni kir. járásbíróság területén Felső
b e n  és Zábor községben fekvő: 
r a'j a felsőjeszeni 10. sz. tlkjvben A. f ,
1 sor, 21. krszám alatt felvett Jeszenszky 
Pauke Ferenc nevére irl 8. számú ház, udvar 
és költőiekre 2400 koronában,

b) a felsőjeszeni 11. számú tlkjvben A. f .  
1_ 10. és 13—22. sorszá u alatt felvett 
Jeszenszky Pauke Ferenc nevére irt ingat
lanokra 1000 koronában,

c) a felsőjeszeni 12. számú tlkjvben A. f .
1 5., 6. és 7 — 12. sorszám alatt felvett
ingatlanoknak B. 17. tétel alatt Jeszenszky 
Pauke született Záborszky Karolint illető 
i/3 részére 400 koronában,

*, felsőjeszeni 02. számú tlkjvben A. f. 
és 18 —19. sorszám alatt felyott 

ingatlanoknak B. 25. tétel alatt Jeszenszky 
Pauké Ferencet illető 48/ iso4 részére 200
koronában, .

e) a felsőjeszeni 110. számú tlkjvben A.
. j _2. sorszám alatt felvett ingatlanoknak

i 4 . tétel alatt Jeszenszky Pauke Ferencet 
illető ia/ioűo részére 5 koronában,

f) a zábori 41. sz. tlkjvben A. f- 1- és
sorszám alatt felvett s Jeszenszky Pauke

r  .finc nevére irt ingatlanokra 10 koronában, 
*ei a zábori 42. sz. tlkjvben A. f. 3. és

, szám felvett ingatlanoknak B. 13. tétel 
a6.asojeszenszky Pauke született Záborszky 
Kati nt iHotö 3/s részére 20 koronában meg- 
*Y0 í/ ott kikiáltási árban az árverést elren-

0 és hogy a fentebbi ingatlanság az 
d9 07. évi január hó 21-ik napján délelőtt 
10 órakor FelsŐjeszen községben a községi 
bíró házánál megtartandó nyilvános árverésen 

la kikiáltási áron alól is el fog adatni.
Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 

lanság kikiáltási arának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Turócszentmártonban, 1000. évi november 

h § 27 én.
Herkely, kir. albiró.

„Egyesült czeglédi 
szőlősgazdák 

boreladási társasága"
C Z E G L É D .

Egyenlősiti, bepincézi és áruba bocsájtja 
a termelők tisztán kezelt legkitűnőbb 
borait.

Nyilvántartja és közvetíti ezentúl az egyes 
termelők magánpincéiben, sajátkezüleg 
gondozott boraikat is.

Különösen előnyös szövetkezeteknek és 
vendéglősöknek a nálunk való bevásárlás, 
mert egész éven át egyforma és akármi
lyen nagy tömegben folyton egy és ugyan
azon bort kaphatják

Ezúttal áruba bocsátjuk a legkitűnőbb 
siller szinü „ K a d a r k a "  és zöldesfehér 
„Ezerjó", „Rizling" stb. fajokat is, melyek 
több vaggon vételénél igen m é r s é k e lt  
•óban kaphatók.

LEVÉL- vagy SŰRGÖNYCIM: 
Egyesült szőlősgazdák társasága 

CZEGLÉD.

7

580. sz.
1906. vgrb.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

La . t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz- 
hírre teszi, hogy a tekintetes turócsztmártoni 
kir. járásbíróság 1906. évi V. 63/3. számú 
végzésé következtében dr. Katrenyák Emil 
ügyvéd által képviselt dr. Mirkovics Gyula 
vágujhelyi lakos javára Hodzsa Klementina 
szucsányi lakos ellen 3000 korona s jár. 
erőjéig foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján lefoglalt es 866 koronára becsült szoba
bútorokból álló ingóságok nyilvános árverésen 
ol adatnak.

járásbíróságnak V. 63/4. 1906. számú végzés o 
folytán 3000 kor. tőkekövetelés után 1905. 
évi november hó 5-ik napjától 1906. éri 
november hó 8-ig 6% kamatai és eddig f e 
szesen 225 kor. 97 fillérben biróilag már meg
állapított költségok erejéig Hodzsa Klementiná
nál Szucsányban leendő eszközlésére 1907- óvl 
Január hó 14 lk napjának délelőtt 10 óraja 

határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok azl881. évi LX. 
t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet, ígérőnek becsáron 
alul is el fognak adatni.

Kelt Turócszentmártonban, 1906. évi 
december hó 14-én.

Mely árverésnek a turócszentinárfoni kir. Záthureczky, kir. bir. végrehajtó

Az ö n z é s  mnmi d é l i  gyü m ölcsök ,
desszcrtcuHorHáH, teasütem snycH , Valódi an gol rum , o ro sz  
ós ((inai te a , francia  é s  m agyar p e z s g ő i  eredeti toHaji a sz u -  
boroH, b e l- é s  Hüifőtdi li^öröls, m agyar é s  fra n c ia  cognacoH

a legjobb iqiiyöSéebeO kaphatók

Sehwarz Kálmán kereskedésében

Turócszentmárton.Fontos kiszolgálás! \ Jutányos árak I

Lucfenyő-kéreg eladási hirdetmény.
A liptóujvári rnagy. kir. főerdőhivatal hivatalos helyiségében 1907. évi 

január hó 28-án délelőtt 10 órakor órakor nyilvános Írásbeli versenytárgya
lás utján eladásra kerül a

1. Szvarin, Feketevág és teplicskai, —- 2. Maluzsinai, — 3. Vichodnai, —■ 
4. Likavai. — 5. Oszada-Revucai és — 6. Fenyőházai magyar kir. erdő
gondnokságban az 1907. évi vágásokban termelendő összes lucfenyökércg 
tő mellett.

Kikiáltási á r :
1. csoportnál a mintegy 191.4 k. holdon becsült 10185 q kéregért 9370 K
2. n „ 66.2 , n y> 3765 n » 4932
3. r> 21.7 „ » 1539 „ r> 1093
4. n 35.8 „ ,, 1076 n 1679 n
5. „ 98.3 „ „ 4045 » » 3479 „
6. n 184.1 „ „ „ 2934 » y> 3227 y>

Bánatpénz a kikiáltási árnak 10°/o-a.
Az ajánlat csak Írásbeli lehet és minden eladási csoportra — tehát 

egy ajánlatban is —- külön-külön teendő ki a felajánlott vételár.
Az általános árverési és szerződési feltételek a liptóujvári rnagy. kir. 

főerdőhivatalnál és a fent megnevezett rnagy. kir. erdőgondnokságnál bete- 
kinthetők és megszerezhetők.

Kelt Liptóujvárt, 1906. évi december hó 27-én.
Magy. kir. főerdőhivatal.
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3273. sz. HIRDETMÉNY.
1906. tk.

Pribóc község telekköDyve birtok szabályozás következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra az 
ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886. XXIX., az 1889 : XXXVIII. és az 1891 : XVI. t. cikkek a tényleges bir
toklás tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892 : XXIX. t. cikkben szabályozott eljárás a telekjegyzökönyvi 
bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

Az azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886 : XXIX. t.-c. 15. és 17. §§-ai alapján, ide értve e §-oknak az 1889 : XXXVIII 

t.-c. 5. és 6. §-aiban és az 1891 : XVI. t.-c. 15 §-a a) pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint az 1889 : XXXV11I. 
t.-c. 7. §-a és az 1891 : XVI. t.-c. 15. g-a b) pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886 : XXIX. t.-c! 
22 §- alapján történt törlések érvénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetűket hat hónap alatt, vagyis 
az 1907. évi julius hó 15-ik napjáig bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő eltelte után indított törlési kereset annak a harmadik személynek, aki időközben 
nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, akik az 1886 : XXIX. t.-c. 16. és 18. §-ainak esetében, ide értve az utóbbi §-nak az 
1889 : XXXIX. t.-c. 5. és 6. §-ában foglalt kiegészítéseit is, a tényleges birtokos tulajdonjogainak ellenében ellent
mondással élni kívánnak, írásbeli ellentmondásaikat hat hónap alatt, vagyis 1907. julius hó 15-ig napjáig bezárólag 
» telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabithatő záros határidó letelte után ellentmon
dásuk többé figyelembe vétetni nem fog;

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv átalakítása tárgyában tett intézkedések által, nemkülönben azok, 
akik az 1. és 2. pontban körülirt eseteken kívül az 1892 : XXIX. t.-c. szerinti eljárás és az ennek folyamán tör
tént bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogaikat bármely irányban sértve vélik, ide értve azokat is, akik 
a tulajdonjog arányának az 1889 : XXXVIII. t.-c. 16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, e tekin
tetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis 1907. évi julius 
hó 15-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható zárós határidő elmúlta után az átala
kításkor közbejött téves bevezetésből származó báiminemü igényeket jóhiszemű harmadik személyek irányában 
többé nem érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett haimadik személyek jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, akik a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy a 
mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az erede
tieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turócszentmártonban, 1906. évi december hó 31-én. Herkely, kir. albiró.
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tcm  zipsf>
haezeo védjegygyei vannak ellátva.

VÉRSZEGÉNYSÉG, ÉTV Á G YTALANSÁG , IDEGESSÉG 
^gyógyítására a leghatásosabb készítmény a K R IE G N E R -fé le

TOKAJI CHINAVASBOR.
Rendkívül kellemes izü, erősít, tisztilja a vért.

Kis üveg ára 8'20 kor. Nagy üveg 6 kor. Kapható gyógytárakban.^1 
"  küldi KORONA-GYÓGYSZERTÁR Budapest, Kálvln-tér.

M B lii

f i r  ' *■•■»• A  le g jo b b  ó r á k a t  •**•' 
u  lefSzaUdaM és tsgdhrttouhb á k H e m k o t ,  n«y k é s x a k u t rl,

1  R É S Z L E T F I Z E T É S R E ,
l i l l i r e e s  szaáott áraké* sz állítja  M azyirorsxA * • oemben 

e*ö  Se >et«a«yoáS Ariét*

B R A U S W E T T E R  J Á N O S 1”
B Z B G B D E N .

ÁrJSfyaé* 2 000 U r ü  la « y w  ée S á r n s íJ f c

elismert legolcsóbb, legszolidabb

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest, IV., Kórponti Városház. (Károly-kórul).

Melyik rendéglöbón étkezik Budapesten |1

S C H U L L E R  F E R E N C Z j
V  a  ujonnsn berendsssU o l.S r .n g u  Auereoalben 

B u d a p e s t .  V I . ,  á u d r á s s y - u t  S B .  !

mert ott jS magyar konyha, valódi Urz’a borok «• , 
-  pontos kiszolgálás van.

lá rs fam ézszé rp
_ 8 koronáéit kQld e

APOSTOL-GYÓGYSZERTÁB
•UDAPtST, lóZSCr-KŐRUT S4,

Írógép
Klaárélacee •lámsrték •

T a b a g ó  t e s t y é b e h
Bsdapest V ,  Arany iá*©*-*. 8. .

^Mérjen mindenki p rospektust! ^

B fy Bv*g ára 3 korona, 
■ ( o r k u u p p t n  1 Iá, púder 1*30 H.

déof híly': BALASSA KORNÉL

KATZER
K I S S

SZERENCSÉJE

a M G Y
i n  VÁSÁROLJON tiw

B A B Y M I R A - C R É l Ü r
l«»Jokh ner tllM , ólrsr, ráieok, 
rsIdiruóU ás klpáUott Mr tiltására.

Egyedüb készítő;

BRODJOVIH H. gyÓQyu. ZAQRAeT
3  dshoi i r t  bára . »  K 8B  f„ 10 hmo.  «  .  A n ,

•Eli ré s z v  társaság] 
m e g ó v ó -in té z e te  
ai első és legnagyobb 

Budapest, v* résivéoy
I  ját ház). 45, 46, és Uj-utca 43. ” **■' {
L K s U e r  szórtaeáréi az égési világod el f tM ik  A 

terjedve és elsóranguak.

A BBEZDAI10T0B0TÁB
részvénytársaság

KISSMROLYHTflRS
B U B á ri:T K o ssu T tíí:ü ij

« 4«-t •*lv6tá*-motorol és 
'"fI" lokomoblljol szakkörökben clis- 
irt legjobbak u  ó u ios nArtmányok köröttjuuua. u  u iw * n ^ 'm aoT O k  között • - »». > ■■ . : f a

, GELLÉRT IGNÁC is Tsa !  “
nnoot, f t ,  T o rd e -k tro t  Sí. * *• T * ’. , " “ .V *■ U ± '  * ü

kápvliké:
Itmlnneot,

»•>!» ' Crospekiua mit

I.IS t .a rs S I
U u.ai.ui ■ (HU u  rliuui

» « o v  m e g t a x a r i t A s .
»«»h<IIS OHtS«A fbOíOr 0 Holkoo 
** Srogsrltba* -  KátiitJ:

KOBENTZ TESTVÉREK. R. r.
*»t»*»i»«l ívSrr. CUDAPtST J ?  

iwg*-.u....u—-f -rrmiin ■ «■ - *
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorsaajióján. Turócrszuulmarion, 1907.

Szállodáit ; 8liron Pál 
B u d a p e s t ,  V I .,V áe» l k ö rű i *4
ino szoba 2 20 K-iól foljrbb. M»tol#»Jíf
r«l é- v.i!,nyvil«gii»S8»l ryytUt. ‘ 

össze*,/ ŐSSZÉ * V.-,


	02

