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A  lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turócs-Szt.-M ártonba küldendők

Hirdetések luKjutányoH&bban, árszabály szerint
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda elfogad.
K iadó h iva ta l: A turocz-szt.-martom „Magyar Nyomda11. Megjelen minden vasárnap.

A Tátrabank és a csehek. 1
Lapunknak már tübb száma foglalko

zott a Felvidék közgazdasági viszonyaival, a 
melyek bizonyára nagy mértékben össze van
nak olvadva a felvidéki pénzintézetek vezeté
sével, azoknak intencióivá!. Mert általában 
ismert dolog az, hogy a nagyobb forgalommal 
biró pénzintézetek nemcsak a közeli vidékre, 
de azontúl is nagy befolyást gyakorolnak a 
hitel révén és az által is, hogy tiszta nyereségük
nek néha jelentékeny részét kulturális, ember
baráti czélokra fordítják. Természetesen még 
mindig fennmaradván számukra a mód arra, 
hogy egyes intézményeket, vállalatokat, sok
féle formában támogathassanak, a mit a pénz
intézetek általában mindenütt meg is tesznek.

Hogy azonban a pénzintézetek mi módon 
használják fül ezen tagadhatatlan befolyásukat 
— arra nézve igen sokat lehetne elmondani, 
de mindennek végeredménye is csak az le
hetne, hogy a pénzintézetek állami felügyelete 
mielőbb foganatosítandó, nemcsak a betétek 
biztonsága, de azért is, hogy azok hazafiatlan 
czélokat ne szolgálhassanak. Nem fejtegetjük 
tehát e kérdést mert a tapasztalatok, a sik
kasztások, a melyekről nap-nap után olvasunk 
bizonyára megérlelték már az állami felügye
let eszméjét, a melyet maguk a szolid pénz
intézetek is sürgetnek.

Ez alkalommal a Tátra banknak arról az 
akcziój áról akarunk említést tenni, a melylyel 
a Turócz-Szent-Mártouban felállítani tervezett 
cellulose gyár alapításához idegen tőkét keres. 
E czélból a Tátrabank mindent mozgositott és 
különösen a esehekhez fordult segítségért. A 
cseh lapok nagy hangon tárgyalják is a tótsá- 
gon felállítani tervezett cellulose gyárnak 
ügyét és ugyancsak biztatják olvasóikat a tót- 
ság támogatására.

Különösen a prágai lapok vannak elra

gadtatva. Ezek közül a Mas Národa terjedd-1 
1 mes ezikkelyben szól a dologhoz s azt mondja, 
hogy a cellulózé gyárnak nagy jüvője van s 
hogy a csehek részt vehetnek a gyár alapítá
sánál. A Hlas Národa kívánatosnak tartja, hogy 
a gyár vezetése cseh emberekre bizassék. A prá
gai i as igy nyilatkozik: Szerencsés lépésnek 
tartjuk a tótok e vállalkozását, a mely a tót 
ipar e manczipálására irányul s azt hisszük, 
hogy a cseh tőkét nem szükséges külön figyel
meztetni rá, hogy a saját érdekében segitő 
kezet nyújtson a tótoknak ezen vállalkozásuk
nál. A mi hivatásunk a magyarországi tótságon 
nemcsak kulturális hanem közgazdasági is. Mind
kettőt komolyan és rendszeresen kell felfog
nunk. A cseh töke arra van hivatva, hogy a saját 
érdekében kolonizálja a cseh ipart a magyaror
szági tótságon a hol sikerre számíthat.

lm előttünk áll a maga valóságában a 
Tátra banknak az a törekvése, hogy a felállí
tani tervezett gyár által nem a hazai ipart 
akarja emelni, hanem igenis idegen tőkének 
elhelyezésével idegen elemeket is betelepíteni, 
a kik itt az amúgy is megmételyezett hazafias 
törekvéseknek újabb kerékkötői lennének. Na
gyon csalatkozik a prágai Őas, ha azt hiszi, 
hogy neki itt a Felvidéken kultunnissziója van. 
Vagy azt gondolja, hogy a tót nép nem fogja 
belátni azt, hogy a cseheknek a Tátra bank
kal meg a turócz-szent-mártoni agitátorokkal 
együtt úgy látszik az a czéljuk, hogy őket 
nyelvükből kiforgassák, vagy legalább is any- 
nyira reformálják, hogy azt a csendes jó tót 
nép meg sem értse. Talán még ez lenne a 
legjobb mert akkor megmaradhatnának csen
des egyszerűségűkben, használhatnák ősiek 
igazi tót nyelvét, a melyet anyáiktól tanultak 
és melynek tanulásáért nem kell Cseh országba 
vándorolniok vagy a „őas“-t olvasniok.

Sajnos, hogy törvényeink nem korlátoz
zák az idegen tökének ily ezélzatos felhasz
nálását.

Reméljük azonban, hogyha abból a régen 
készülő cellulose gyárból lesz is valami és ha 
az idegen tőkével, idegen emberek vezetésé
vel létesülne, hogy ebben az esetben tudni 
fogják az illetékes tényezők, hogy ez a válla
lat mennyi támogatásra érdemes. Ha a Tátra 
banknak van iparvállalatokba való befektetésre 
pénze, ám létesítse azokat; mert ezekre a Fel
vidéken tényleg szükség van. De mielőtt ide
gen földön kérne támogatást, próbálja azt meg 
először itthon.!)

Végre is úgy tudjuk van a Tátra banknak 
egy kormányi megbízottja is, a ki majd alka
lomadtán beletekint az uj vállalkozás terveibe 
és gondja lesz reá, hogy holmi mellékes czélok 
érvényre ne juthassanak.

A tótok eredetéről egész özöne a tintának s 
nyomdafestéknek folyik most a tót túlzók lapjaiban an
nak a (ejtegetésnek a kapcsán, amelyet Ilótlossy Imré
nek inult számunkban közölt beszéde éppen oly állam
férfim, mint történettudósi avatottsággal előadott. A tót 
túlzók most mór higgadtabban szólnak a tárgyhoz, mint 
príma furia  lőtték vo lt; azért mi is szívesen foglalko
zunk a kérdéssel, a mi itt a Felvidéken most napirendre 
kérőit. Bizony van is mit róla beszélni. Mert hát az 
igen tisztolt tót túlzók a szó szoros értelmében megérő, 
sitik azt a magyar közmondást, hogy: fogadd be a tó
tét, kiver a házadból. Azt állítják ugyanis, hogy mi, 
magyarok mind csak jövevénynek vagyunk; ők pedig 
az ó's lakók. Még ha igy volna is, mit használna, mikor 
nem lehet eltagadniok, hogy a magyarok ezer év előtt 
meghódították ezt az országot. De hát az ős lakók, 
Szvatopluk alattvalói, becsületes morlákok voltak ; holott 
ma itt még becsületesebb szlovákok (tótok) élnek velünk 
közös nyomorúságban. Bizony azok a szvatopluki mor
lákok vagy kivesztek vagy visszamentek Morvába és 
helyüket elfoglalta a győztes magyar. A tatárjárás és 
lürökdúlás időjén éle a Felvidékre jött a magyarság

*) A mikor ezt a csikket megírtuk, még nem volt tudo
másunk arról, hogy a esetiek után, itthon is kísérletet tesz a 
.Tátra" részvények jegyzésére.

A „ F E L V I D É K I  HÍ R A D Ó 11 T Á R C Z Á J
A Kákóczy-korszak Turócz- 

megyébeu.
— A »F e l v id é k i  H írad ó *  e re d e t i  t á r c z á j a .  — 

Irta: Bráz Béla.
(Folytatás.)

Beniczky Márton küldetéséhez híven I link András 
megyei aljegyzővel Összeírták mindazokat, akik a múlt 
év november havában megejtett összeírás alkalmival 
távol maradtak, vagy alkalmatlanok voltak arra, hogy 
azok helyét pótolják, kik Bajmócznál elestek vagy 
megsebesültek.

Huszár József kapitány Bajmóez alól kéri a megyét, 
hogy, miután a megyei katonaság élelem hiánya miatt 
nem igen hajlandó harczolni s inkább elszöknek, a sereg 
élelmezésére 30 drb. vágó marhát — ad minus 150 
fontosat — küldjön, különben a katonai fegyelemért 
nem állhat jót. S ha a megye vonakodnék ezt tenni, a 
vágókért járó összeget dupla ár beszámítása mellett, 
executió lógja behajtani. A mogye az I. és III. járásra 
nyolez-nyolez darabot a II. és IV. járásra pedig 7—7 
vágó marhát vetett ki s felkérte a kapitányt, hogy 
miután gyakori eset az, hogy Bajmóczról a katonaság 
haza látogat s jövőt — menet a portákat zaklatják s 
mint bti hazafiak gyengéd erőszakkal követelik az élel
mezést — illetve mcgvcndégeltetést, a mi a szegénységet 
mind jobban terheli, szigorúan tiltsa meg az ily féle 
visszaélést azoknak a kiket hazabocsát.

A megyékben általános volt a panasz a nagy teher 
s az ebből származó szegénység miatt. A baj orvoslása 
végett Kákóezy a megyéket köveljeik utján közértekez- 
letre bivta fel miskolezi táborába, vagy ha a követek 
kiküldetése újabb teherrel járna „levélheti eorrespondeu-

tiáját tartsa fenn*. Egyúttal hivatkozik a vallás gya
korlat szabadságára, nemkülönben a vallási vitából szár- 

: mazó egyenetlenségek és súrlódások megszüntotésére, 
j melyek a közjót nagy mértékben hátráltatják s az ellen 
ségeskedést szítják. Halállal sújtja Kákóezy pátense 
mindazokat, akik templomokat, parochiákat iskolákat 
— vagy egyházi jogokat s jókat (javadalmakat) bármi 
módon bármely ürügy alatt el — vagy le foglalnak s 
azokat jogtalanul bitorolják vagy vissza téríteni nem 
akarják. A megye Kákóezy fölhívására levélilcg válaszolt 
1704. évi február 7-én tartott közgyűléséből. „Mai gyü- 

, léssünk alkalmatosságával, irj.-t a megye, három rendbeli 
Ngod kegyes parancsolatit elfolyt január havainak 26-án 
Miskolczrúl, szegény gyámoltalan hazánk Német nemzet 
törvénytelen uralkodássá alá megvetéssé és némclly 
magok szabad akarattyán járassa s az által Templomok 

! Parochiak és Ecclcsia Jószágok s cgyébb akármi névéi 
novezendö jók elfoglalássá és abban oxprcssált több 
dolgok, másikat penigli 27. napján ; ha mi Instantiánk 
Ngod elölt terjesztendök volnának, hogy a mostani szűk 
üdüben nyomorúságban fekvő szegénységi! a sok köl- 

' őségtől praescrváltassék nem követtyoink által (a költség 
I miatt) hanem levél szerént való ropraosentatiója nem 
különben 3-ikat (3-ik levelét) hadakozásra kölcségoknok 

; kifizetéssé és quantumnak rcpartitiója és cxactiója, nem 
, különben otthon maradott s az hadakozásra alkalmatlan 
és soldos fogadásra tehetetlen személyek és Köz vegyek 
reflexióra, az adóságoknak kifizetésére s a repartitióra 
alázattal vottük : A mi penigli illeti az Impositiok Kepar- 

I titióját, megh az olta fogvásth iniólta a mostani Isién 
I által lőtt hadakozásnak mozdítása inditatott és töl fegy- 
i verkczlünk semminemű quantumnak Rcpartitiója nőm 
esett (hadi adó nem vettetett ki) hanem a Inhabilisek 
(alkalmatlanok) Közvegyek, Árvák soldos fogadásra 
terheltéinek: a kik ide haza elmaradtanak azok jószá

gokhoz képpest proportiónato limitaltattanak és azon 
1 limitatio lovas és gyalog seregeink officiallissek fizetésére 
1 fordéttatott, más (rész; a mostani Expoditioja körül

kivántató szükségekre. Borbélyra (sebész) puskaporra 
és ólomra errogáltatik. Parasztság és ezen kívül tíajmóczy 
Bloquadában levő hadaknak profiantra való harmincz 
vágóra limitáltatott, nemkülönben azon Bajmóczy Bloqua
dában levő seregeinknek fahordásban fogyatkozássá 
lévén azon Parasztsággal négy szekeret mindennyikét 
annyi vonnyó marhával fa hordásra szolgáltattak és az 
oö pénzeket megfizetettük. Kz után penigli ha valami 
quantumnak rcpartitiója kivántató lészen Ngodat érteztetni 
el nem mulattyuk Turócz vra. közönsége.* Ugyan ily 
értelemben irt a megye Bercsényihez is.

Bercsényi még mielőtt megkapta volna a megye 
feliratát, újból Beniczky Márton szekretarius hadi biztost 
küldi a megyébe crodontionalis levéllel, melyben értesíti 
a megyét, hogy a megye által fizetett tiszteknek zsoldja 
ezentúl a liadipénztárból fog u tál vány oztatni. Beniczky 
hadibiztos Bercsényi meghagyásából felszólítja a megyét, 
hogy a ielkelés összeírását miért halasztja mert ekko
ráig a megye a hadakozásban tevékenységet nem 
fejtett ki.

A megye Beniczky utján értesíti a tőgeuerálist, 
hogy az összeírást igen is foganatosította, s ha egyesek 
a táborból elszöktek, ennek nem a megye az oka, mert 
megyei tisztviselők a helyettes alispánnal az élén 
mindent elkövettek c tekintetben s ha olykor mégis 
visszamaradás észlelhető, az a tisztviselők sok oldalú 
elfoglaltságával menthető. De hogy a megye a fejedelem 
iránti hűségét mindig megtartotta, bizonyítja az, hogy a 
megyei felkolöség résztvett a hadakozásban. így a baj- 
inóczi bloquadáuál az ellenség kirohanásaival tevékeny
kedett, többen közülök elestek, vagy megsebesültek, 
avagy fogságba estek, jelenleg pedig a megyei sereg 
az Ovár alatti táborban van. A kik a harezra képtelenek, 
azokra hadi zsold vettetett ki miről a fögenorális követünk 
állal bővebben fog értesittetni. Most pedig KH) harezost 
gyűjt a megye Bajmóez várának ostromához.

(Folyt, köv.)



nagy részt*. Kipusztitotta cseh Giskra zsebrák-hada; 
utána Ilákóczy, Bethlen, Bocskay s Tükölyi szabadság- 
harczai is irtották, de Carafta s a többi labanca hóhér 
sem kimélto a magyart, de a hazafias tótot vagy né
metet sem. Az is bizonyos, hogy az összes bányavárosok 
eredeti lakossága német volt. mely azóta cltótosodott. 
Igaz s való történeti tény tehát az, hogy a Felvidék 
lakossága eredetére s nyelvére nézve oly viixttm  com- 
j)ositum, amilyen még a  Balkán-félszigeten sem fordult 
elő. Különben is csak azt ajánljuk t. tót túlzóinknak, 
nézzenek köríti költőik s Íróik körében : hány tősgyö
keres magyar van köztük, aki hiányos noveltségénél 
fogva meghúzta magát a tót bokorban, mert a nagy 
magyar erdőben föl sem tlln volna. Azt se feledjék el, 
hogy a legújabb időkig mind magyar iskolában nyer
ték kiképzésüket: a piaristáknál, a cziszterczitáknál, 
prémontreiknél vagy az evangélikus középiskolákon, 
amelyek mindig versenyeztek egymással a hazafias ne
velésben. ügy eredetre, mint szellemi műveltségre tehát 
annyira összenőttünk, mint a siami ikrek. Bizonyára, 
ha Dódikát elamputálják Bádikától közölünk, egyikünk 
meghal: az, aki gyöngébb, Hát ne amputáljanak a t. 
tót túlzók, mert elpatkolnak b. e. Szvatoplukhoz, aki 
— a mi házi spiritisztáink szerint — még most is tüp- 
renkedik a vörös kantár s fehér ló problémája fölött.

á  nemzetiségi kérdés immár napirendre került a 
képviselőházban, amint azt annak idején megjósoltuk 
midőn az ősszel lezajlott képviselő-választásoknál man
dátumot nyert nemzetiségi túlzók ötös fogata bevonult 
a parlamentbe. A szász nemzetiségieket ide nem számít
juk, mert tudva lévő dolog, hogy ezek mindig szemé
lyes politikát folytattak, legfi’debb a kulisszák mögött 
settenkedtek. A kérdés most már az, vájjon az amúgy 
napirendre kényszeritett nemzetiségi kérdés milyen meg
oldást fog találni. Vájjon ki lesz-e szolgáltatva az iskola 
föl az egyetemig, a közigazgatás a községektől a me
gyei törvényhatóságokig, az igazságszolgáltatás föl a 
kir. Kúriáig és az egyesületi jog föl egész a tudomá
nyos akadémiáig a nemzetiségi követelményeknek, amint 
azokat Veszelovszkv tót, és újabban Paulovics Lyuba 
szerb túlzó részről a parlament előtt hangoztatta? .Meg
jegyzendő, mindakettö a magyar faj szupremácziájával 
üsszeegyeztethetöknek mondja azokat. Nem akarunk 
elébe vágni az eseményeknek, hanem agy gondoljuk, 
hogy a felelet megvan már a kérdésben. .Mivé zsugo
rodnék össze a magyar állam, ha teljesítené azokat a 
követelményeket ? És mi lenne a magyarságból, mely 
a legmostohább viszonyok között, még az 50 es évek 
osztrák abszolutizmusa idejében is megóvta a szupremá- 
cziáját az önkényuralommal szövetkezett nemzetiségi 
túlzók minden áskálódása s erőszakoskodása ellenében. 
Ez a magyarság még nem veszett ki. de sőt talán né
mileg orősbödött, ha bár még ma sem ébredt uralkodó 
erejének és irányadó túlsúlyának egész tudatára. Ámde 
a nemzetiségi kérdés újabb fölvetése nem fogja tévesz
teni hatását. Első sorban el fogja enyésztetni azokat a 
személyes vagy pártbeli nézeteltéréseket, melyek eddig 
vajmi sokszor megzsibbasztották akczióképességét: a 
felvidéki magyarságnak különösen mindenek előtt be 
kell bizonyítania a tót túlzók állításának azt az alap
talanságát, mintha a Felvidéken nem is léteznék más, 
mint inkarnatus pánszláv. Másodsorban pedig arra fogja 
indítani a törvényhozást, hogy az úgynevezett nemze
tiségi törvény rosszhiszemű magyarázatát \ égképpen 
megszüntesse, még pedig azon az alapon rendezze a 
nemzetiségek ügyét a magyar államban, amely alapon 
a németek s oroszok oldották meg a nemzetiségek 
ügyét: vagyis a szászokra rá kell szabni a német biro
dalmi gyűlés és porosz képviselőház által a lengyelekre 
s vendekre jóváhagyott zubbonyt, viszont a tótokra és 
szerbekre az Oroszországban a lengyel, osztják, csere
misz, finn és cserkesz népekre nézve alkalmazásban 
lévő atyuskai rendszabályokat. Az oláhokkál pedig csak 
azon reczept szerint kell bánni, amilyen sorsban része
sülnek a székelyek, csángók és zsidók Romániában. 
Ez a nemzetiségi kérdés legpraktikusabb megoldása.

8. szám. Turócz-Szeut-Márton

| T A K A N T IS Z  R E Z S Ő  |

Egész valónkat átható bánat szent érzelmével for
dultunk e hó 21-én egy gyászos ravatal fölé. Akantisz 
Rezső közalapítványi erdőtanácsos koporsójára. Önkénte
lenül is köny tolul szemünkbe, hogy ilyen hirt. kell 
szerte küldenünk s nem tudjuk, az egymást kergető ér
zelmek árjából melyiket ragadjuk ki, vagy melyiknél 
állapodjunk m eg!?

Mikor néhány hónappal ezelőtt betegségének Ilire 
érkezett, epedve kívántuk, vajha a jóságos Eg vissza
adná neki az erőt, de a Gondviselés nem igy akarta, 
ezélnál van már : munkás, nemes lelke jobb hazába 
költözött.

Egész megyénkre ráboruló gyászt jelent az ö ha
lála : meg is jelent temetésén tengernyi nép. mint va
lami nagy, hatalmas emberén, pedig se kard, se pénz, 
se rang nem valának életeszközei s a koporsójánál meg
nyilatkozott óriási részvétet, a kicsordult könnyeket is 
nem ezek szülték, hanem: a közbecsülés, a közszeretet.

Bizony, sirathatjuk is Akantisz Rezsőt! Benne a 
turóczi magyar társadalomnak oszlopos tagja, fáradha
tatlan bajnoka, lánglelkü apostola veszett el. A ki kis 
megyénk utolsó bárom évtiíc lének akár politikai, akár

társadalmi, akár közművelődési történelmét Írná is meg, 
Akantisz Rezső nevének díszes hely jutna e történelem
ben, mert teljesen egybeolvadt, összetört ő Turóczmogyo 
életével.

A közélet rögös mezőjén küzdötte végig az élet 
harczát. küzdötte lelkének egész erejével. Anyagi ju ta
lom nem opesztette, hisz' mindenre bőven áldozott, be
érte a fáradhatatlan munkálkodás tudatával s valami 
megfoghatatlan erő, ihlet sarkalta uj meg uj tettre, uj 
küzdelolemre, mert sohasem ismert akadályt, nehézséget 
ott led a magvar állameszme szent ügye, vagy a ma
gyar kultúra előbbrevitele hívta tettre, hívta küzdő-

*< IUlt Fáradhatatlan szorgalommal viselte hivatalának sú- 
lvos és fárasztó teendőit, lankadatlan buzgalommal s 
•i'tvai jósággal intézte a kegyuraság képviseletével járó 
munkálatokat, ifjúhoz illő lelkesedéssel vett részt szeré
téit vármegyéje’ ügyeinek intézésében, mert akár, mint 
megvebizoltsági. akár, mint közigazgatási bizottsági, 
va,r ' központi választmányi és számtalan albizottsági 
tílg *. mindenütt bámulatraméltó iparkodással, sokszor ere- 
j'éf egészségét veszélyeztető buzgalommal tett eleget kö
telezettségeinek. Említsem e ezek mellett ama hervad
hatatlan érdemeit, melyeket az iskolaügy iránt tanúsí
tott munkálkodásával szerzett! Említsem c társadalmi 
tevékenységét, melyben sokszor önmagát múlta fölül, 
említsem v lelkének rettentő indulatját, megalkuvást 
nem ismerő evelyét, molylycl a magyar ügy érdekeit 
ellenfeleivel szemben megvédte; említsem e lelkének 
kimondhatatlan varázserejét, molylycl egy egész ifjú 
nemzedéket a „jó Rezső bácsihoz" vonzani tudott — 
mindezeket ne részletezzük, ne ecseteljük, csak lássuk 
l.o. Iioíí’v nemcsak a szűk családi és rokonikör halottja ő, 
(le az egész megye halottja, kivel közéletünk pótolhat- 
l.ui veszteséget szenvedett. Ebből magyarázhatjuk ki 
azt a megdöbbentő hatást, a megnyilatkozott gyásznak 
óriási méreteit, melyet halála híre fölidézett.

De legtöbbet mégis az ü szeretett, gondozott gyer
meke : /.nióv áralja veszített! Mintha egy jótékony nom- 
tőjo halt vohvt meg benne! Nem érezzük többé fölöt
tünk. vatrv magunk mellett: |>edig mindenütt hiányozni 
iog. hisz' mindenben közreműködött akár, mint vezér, 
a!-*ár mini közkatona. Teljesen szivünkhöz nőtt ez az 
ember és soha senki sem tudott és soha senki som fog 
tudni érzelmeinken úgy uralkodni, mint ö. Pedig egy
szerű hangszeren já'szott, egyszerű fegyver volt a ke
zében : az emberszeretet és tiszteletreméltó egyéniségé
nek varázsa, mely előtt1 még ellenfelei is meghajoltak.

Valósággal egy fogalom tűnt cl vele Znióváraljá- 
ról. melyhez hozzánött egész lelkünk : a mindig szives 
házigazda, a szerető barát, a nemes tettekre izgató ve- 
zér.'az összetartó kapocs, a mindent elsimító, kibékítő 
nemes lélek egyesített fogalma, melyet a halál nem 
kisebbíteni, de valósággal csak mogdicsöiteni és magasz
tossá tenni tudott!

Büszkeségünk volt ö nekünk s a mindonnapiság- 
ból kiemelkedő személyét,-.szerető tisztelettel vettük kö
rül. mert éreztük, hogy . saját szivében egyesifi a 'm i 
sziveink vágyódásait is, elméjében, a mi elménk gon
dolatait is s tettei, alkotásai mindnyájunk közügyét, 
közérdekét fogja mindenkor előbbrevinni.

S most, mikor mhnkás életének jól kiérdemelt 
gyümölcseit élvezhette volna, most, mikor Felséges ki
hívunk a közügyek terén kifejtett lankadatlan buz
galmáért az erdötanácsosi czimmel tüntette ki, most, 
mikor az ö legdrágább kincsének — fölserdült gyerme
keinek boldogulásában végtelen öröme telhetett volna, 
most ragadta el a halál közülünk, férfikora delén, elso
dorva minden reményét, minden törekvését. Az isteni 
Gondviselés kifürkészhetetlen végzése nem engedte mcg, 
hogy munkája gyümölcseit élvcshcssc is. Megállt a fá
radhatatlan lelki élet, mely mindig éber volt! Hosszú, 
de Istenbe vetett küzdelem után megszűnt érezni az a 
szív, mely csak a közért dobogott s ajkai, melyekkel 
oh sok szerotetet hirdetett, örökre lezáródtak.

Legyen áldott emléke közöttünk, maradjon élete 
ideál előttünk : a közügyért való lankadatlan tenni tu
dás. a becsületes hivatalnok, a társadalmi vezér, a ma- 
wyar államosV.mc lelkes bajnokának, a hűséges barát
nak, a szerető, gondos családapának ideálja !

Kérjük a Gondviselést: fakasszon emlékéből uj 
nemzedéket, mely árvaságra jutott megyénknek hozzá 
hasonló hll fia kát adjon !

Az elhunyt élete.
Akantisz Rezső Xagy-Sztricz.cn (Trencsén megye) 

1845-ben született. Középiskoláit Pozsonyban végezte, 
honnan szive vágya Sclmcczbányára vitte, az erdészeti 
akadémiába. Mint végzett ember, pályáját Kesztölczön, 
majd Dömösün, püspöki uradalmaknál kezdette, s Vág- 
Sellyére került, honnan 1870-bon. tehát 32 évvel eze
lőtt Znióváraljára neveztetett ki erdésznek. Itt kezdette 
meg tulnjdonképeni életét, itt lett főerdész, majd erdő- 
mester s végül a közel múltban erdötanácsosi

Tulajdonképcni hivatala mellett számtalan tisztsé
get viselt: 25 éve megyebizottsági tag, a vármegye tisz
teletbeli aljegyzője, közigazgatási bizottsági, központi 
választmányi s több albizottságnak tagja volt; a képvi
selőválasztásokon hosszú időn keresztül kerületének vá
lasztási elnöke: a znióváraljai áll. tanítóképző intézet 
igazgatótanácsának tagja, n F. M. K. E. zniói óvodája 
felügyelő bizottságának elnöke, az áll. elemi leányiskola 
gondnokságának tagja, a vriezkói áll. iskola gondnok- 
ságának elnöke, a znióváraljai Magyar Olvasókörnek év
tizeden át lankadatlan, buzgó elnöke, stb.

Két évvel ezelőtt ülte meg közszolgálatának 30 
éves jubileumát, mikor is a zniói Magyar Olvasókör az 
egész megye, tisztelői és barátai részvétével fényes ünne
pélyt rendezett számára és érdemei elismeréséül leleplezte 
olajfestmény!! képét, kartársai ezüst cserkcRzorttval, a 
kegyurasághoz tartozó róni. katli. papság pedig díszes

F e l Y l d é k i  H 1 r a d ó.
könyvvel hódolt érdemeinek.

Az elmúlt év november közepén jö tt meg a hite, 
hogy egészségi állapota rosszra fordult. Karácsonykor 
már válságossá vált helyzete s aggódó családja Ángyán 
tanárt hívta el a nagybetoghoz, ki operálás végett 
Budapestre vitette. l)r. ttéczey tanár végre is hajtotta 
az operácziót s látszólag javult is a helyzet, de a halál 
csirája már bonno lakozott és sogiteni már nem lehetett. 
.Szerető hitvese újból Znióváraljára hozta s bár ember
feletti erővel, éjjelt nappallá téve, a legnagyobb oda
adással ápolta is drága betegét, február 19-én, reggel 
7 órakor karjai között kiszonvodett.

A gyász és a temetés.
Akantisz halála mindonfelé a legmélyebb részvétet 

keltette. Kitűzött gyász lobogók hirdették Znióváralján 
gyászos elhunytat s a tisztelők, barátok serege siotott 
kondoleálni a gyászoló családnál. Somogyi Géza, kasinói 
alelnök rendkívüli ülést hivott összo s a Magyar Olvasókör 
a következő határozatokkal adózott vezére emlékének : 
Testületileg fejezi ki részvétét a családnak, a ravatalra 
koszorút helyez, testületileg vesz részt a temetésen, hol 
Somogyi Géza alelnök búcsúztató beszédet mond, a 
kasinóban elhelyezett képét egy évig gyászkeretben 
tartja s emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg. Ugyanúgy 
határozott, a tanítóképző intézet tanári kara is, mely- 
szintén testületileg tette le koszorúját a lelkes tanügy- 
barátnak. A halottas szobát a jó barátok, tisztelők 
koszorúinak özöne borította s özek közül fül jegyezzük 
a következőket:

Szeretett fiamnak —■ búsúló jó  Anyád ; Soha sem 
felejt — Mariskád; Justh Kálmán és családja; Igaz 
barátsággal — Ifj. Justh György ; Justh Forencz és neje ; 
Drága jó  Apánknak — Irma, Ilona, Rezső, Laczi; 
Felejthetetlen apa és nagyapának — Akantisz Ödön 
és családja; Szeretett olnökének — a  zniói Magyar 
Olvasókör. — A kegyurasági papság — tisztelet és 
hálából, Szeretett kartársunknak — a közalapítványi 
erdőtisztek ; Az igazgató-tanácsa buzgó tagjának — a znió 
tanítóképző tanári testületé ; A képezdei igazgatótanács 
régi tagjának -  az igazgatótanács: a szeretett barát
nak — Ilirsch István főerdőtanácsos és neje ; Szeretőit 
barátunknak — Bcreczék ; Nagyrabecsült kartársunknak 
és szeretett barátunknak — Erdödy, Kolossy, Kosatzkv, 
Székely: Utolsó üdvözlet — Somogyi család; Barátunk
nak — Bedő család ; Akantisz Rezsőnek — Lehotzky 
István és neje; Szeretett Rezsőnknek — Dr. Akantisz 
Jusztinná és családja; Felejthetetlen Rezsőnknek 
Mányai Miska és Ilonka: A szomorodott barátok:
Schönaich Viktor és Anna; A felejthetetlen jó barátnak 
— Mohai- és családja; Farkas István és neje: Szereleit 
Rezsőnknek — Akantisz Erzsi és János; Löwy Adolf 
és családja Teschen ; Felejthetetlen, jó Rezső bátyám
nak — Fárvy; Felejthetetlen főnökének — az uradalmi 
személyzet, stb. . . . Sürgönyileg fejezték ki részvétü
ket: Hirseh István főerdőtanácsos, Justh Fcrencz, üzv. 
Soest Ottóné, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Chabada 
József' ny. polgármester Körmöczbányáról, l)r. Madarász 
Gyula, múzeumi őr, Budapestről, Szalay Ernő központi 
főerdész, özv. Hodobay Józseíné, Ujházy Dénes erdő- 
tanácsos, Korén Ödön fővárosi erdőmester, stb.

A temetés óriási részvét mellett folyt le s az im
pozáns menet, a melyhez hasonlót Znió még nem lá
tott, méltó kifejezése volt az igazi, megható kegyelet
nek. Az összes iskolák növendékeinek csoportja, a hi
vatalok és egyesületek küldöttségei, a tűzoltóság csa|»atja, 
a vidék és az egész megyéből összosercglettek tömege 
kísérte a megboldogultat utolsó útjára. Közéletünk jele
sei közül jelen voltak: Ifj. Justh György főispán, Be- 
niczky Kálmán alispán, özv. Soest Ottóné, Justh Forencz 
országgyűlési képviselő nejével és nővérével Justh An
nával. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő és neje. Zorkóczy 
Tivadar főszolgabiró, Boldis Ignác/, kereskedelmi isk 
igazgató családjával, Beniczky Aladár a kegyurasági 
róni. katli. papság teljes számban, Kolossy Béla alerdő- 
felügyelő, Erdödy György főerdész, Dávid János vár
nagy. Klimo Vilmos esperes-lelkész, Oscpcsányi Sándor 
szolgabiró stb. Az egyházi szertartást Benisek Imre es
peres-plébános végezte fényes segédlettel s úgy a halot
tas háznál, mint a sírnál az áll. tanítóképző intézet 
növendékei énekeltek megható gyászdalokat Dittert Fe
renc/. tanár kitűnő vezetése mellett. A magyar Olvasó
kör megbízásúból Somogyi Géza, tanítóképző intézeti 
igazgató mondotta el búcsú beszédét, a tőle megszokott 
hévvel, bcnsöséggcl.

Legyen áldott az elhunytnak emléke közöttünk s 
nyugodjék porladó teste a fenyvesekkel övezett hegyek 
alján a melyek között annyi nemes erőt gyűjtött 
csendesen, békével. P. K.

A k a n t  t s z  Rezső haláláról a család a követ
kező gyászjelentést adta k i: Özv. Akantisz [Rozsöné 
szül. Mányay Mariska, mint feleség a maga és gyer
mekei: Ödön, Rezső, László, Irma, Ilona nevében: özv. 
Akantisz Mártonné szül. Lockcr Mária, mint édes anya, 
Akantisz Ödönné szül. Guthy Ilona menye, Akantisz 
Annuska és Ödönke unokák, valamint az összes rokonság 
nevében, mélyen elkeseredett szívvel jelenti a forrón 
szeretett házastárs, apa, fin, após és nagyapának, Akantixz 
lírzM'i m. kir. közalapítványi erdötanác sósnak, folyó évi 
február hó 19-én reggeli 7 órakor, élete 57-ik, boldog 
házassága 1H ik évében, a halotti szentségnek ájtalos 
felvétele — s hosszú szenvedés után történt gyászos 
kimultát. A boldogult hült tetemei folyó évi február hó 
21-én, pénteken délután 3 órakor fognak a róni. katli. 
egyház szertartása szerint örök nyugalomra tétetni. A 
boldogult lelki üdvéért, az engesztelő szentmiseáldozal 
pedig folyó évi február hó 22-én, a znióváraljai róni. 
katli. templomban fog a Mindenhatónak bemutatfatni. 
Znióváralja, 1902. évi február hó 19-én. Áldás és béke 
lebegjen drága hamvai felett!
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— Főlspánl látogatás. Ifj. Justh György főispán 
a múlt hét folyamán meglátogatta a turócz-szent-már- 
toni állami tanintézeteket. Az egyes osztályokban meg
hallgatta a tanulók feleleteit s távozásakor az iskolák 
igazgatójának teljes megelégedését nyilvánította. Ugyan
csak a főispán látogatásáról adnak hirt Ruttkáról „Folyó 
lió 17-én ritka kitüntetésben részesítitek a ruttkai állami 
tanintézetek. Ugyanis ifj, Justh György) főispán, ki a 
megyei közoktatásügy iránt mindenkor a legélénkebb 
érdeklődéssel viseltetik, ez alkalommal Dá.id János 
várnagy kíséretében már a reggeli órákban váratlanul 
megjelent s az egész napot az intézet osztályainak meg
látogatásával töltötte. Meghallgatta az egyes tanerők 
előadását, a gyermekek feleleteit. Az intézetben tapasz
talt haladás — s rend fölött megelégedését fejezte ki." 
Szívesen registrá^juk o tényeket melyek ismételt jelei 
annak az igazi érdeklődésnek, a melylyol vármegyénk 
főispánja a kulturális kérdések iránt viseltetik.

— Kinevezés. Ö Felsége az igazs. m. kir. miniszteri 
előterjesztésére a Mcdzihradszky Emilnek az eperjesi kir. 
törv. bíróvá történt kinevezésével megüresedett t.-szont- 
márioni járásbíróság! albirói állásra dr. Trombatier Ár
pád beszterczobányai kir. törvényszéki aljegyzőt nevezte 
ki. Az uj albiró nem ismeretlen városunkban mert mint 
aljegyző járásbíróságunknál volt alkalmazva és mint a 
magyar társadalomnak rokonszenves tagja közbecsülés- 
nek örvendett. Szívesen üdvözöljük tehát ismételten uj 
ott honában.

— Eltiltott pánszláv könyv. A hivatalos lap f. 
évi február hó 14-én megjelent 37. száma közli, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a következő cziinü 
könyvet: Slabikár a Prvá Citanka pre skoly cvanjclioké 
a v. Vydal nitriansky scniorát nákladom Jána Bezu v 
Senici. V Süniéi, 1890. Tlaéou Jána Bezu a spol., az 
57-ik lapon foglalt, a magyar nyolv tanulása ellen irá
nyuló verséért, az összes magyarországi elemi népisko
lák használatából eltiltotta. Ezt a könyvet a nyitrai ág. 
h. evang. scnioratus vizsgálta át és adta ki. A seniora- 
tus teliát helyén valónak találta azt a könyvet, a melyet 
a magyar vallás- és közoktatásügyi m. kir. Miniszter 
kénytelen volt az ország összes elemi iskoláiból kitiltani. 
Ebben a könyvben a többi között egy oly tót vers van, 
a melyben G--7 éves gyermekeknek azt kell megtanul
niuk, hogy még akkor sem beszélne másként mint tótul, 
ha aranyat is adnának neki. Hogy ez a magyar nyelv 
ellen való izgatás azt nem kell bővebben magyaráznunk. 
Megemlítjük itt, hogy Turóczvármegyc kir. tanfelügye
lője ezt a tankönyvet a szuesányi ág. h. evang. iskolá
ban használatban találta. A tankönyvek elkobzása iránt 
a megfelelő lépések megtörténtek, valamint megtétetnek 
majd a még szükséges egyéb lépések is. A törvény a 
tiltott tankönyvet használó tanítót 000 koronáig terjedő 
birsággal vagy 3 hónapig terjedhető fogsággal sújtja s 
azonfelül hivatalvesztés is lehet az Ítélet.

— BáróRóvay Gyula a szuesányi kerület képviselője 
a várni, kórház javára f. hó 8-án rendezett tánczmulat- 
ságra felülfizetéslU utólag 20 koronát beküldött, mely 
összegot a rondozöség a kórház javára való bevételezés 
végett a vármegye alispánjának adott át.

— Püspöki kinevezés. A beszterczobányai püs
pök Cserey Emil esperest a kerületi tanfelügyelői teen
dők alól felmentvén helyébe Halkó Zoltán ruttkai plé
bánost nevezte ki. Gratulálunk!

— Halálozás. A múlt vasárnap temették el Kör- 
müczbányán Ruttkay  Nedeczky István volt Turóczvár- 
mogyei árvaszéki elnököt, 1848/9-cs honvédhagnagyot 
73 éves korában. A boldogult ki csak az utóbbi évek
ben költözött á t Körmöczbányára hosszú éveken át volt 
Turóczvármegyénck tisztviselője, a z  elhunytat nagy ro
konság gyászolja

— A sorozás Turóozban. A mosócz-zniói járás
ban .Stubnyafllrdőn f. évi márczius hó 17. 18 és 19-én 
állítás alá kerül az I—III. korosztályból 452. A meg
vizsgálandó népfelkelők száma pedig 25. — A turócz- 
szent-mártoni—blatniczai járásban Turócz-Szcnt-Márton 
székhelylycl a sorozás márczius hó 21. 22 és 24-én fog 
megtartatni. Állítás alá kerül összesen 550 az 1—III. kor
osztályból és meg fog vizsgáltatni 20 népfelkelő. A so
rozó bizottság polgári elnöke Beniczky Kálmán alispán, 
a polgári orvosi teendőket pedig Dr. Haas Jakab vár
megyei főorvos végzi.

— A felvidéki szlnlkerület megalakítása tárgyá
ban t. hó 15-én Iglón tartottak az érdekelt képviselők 
értekezletet, a  melyen a színi kerületet megalakították 
és megállapították a részleteket, a molyokét legközelebb 
ismertetünk.

— Kedélyes-estély Rnttkán. a ruttkai fiatalság 
által f. év és hó 8-án rendezett jótékonyezélu kedélyes 
estély minden tekintetben fényesen sikerült. Tapaszta
latból i.idjuk azt, hogy e helyen a mulatságok néposok 
szoktak lenni, nemkülönben azt is, hogy ilyen módon
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jótékonyczélokra szép összegeket lehet összegyűjteni, 
de olyan mnlatságra, melyen annyian vettek volna részt! 
s a mely oly szép tiszta jövedelmet eredményezett volna | 
mint ez, nem emlékezünk. Az érdeklődés oly nagy volt, 
hogy az állomási épület mind a négy nagy terme zsú
folásig megtolt, és a műsor darabjait — melyek közül 
ki kell emelnünk a „Ruttkai Daloskör** által szépen 
előadott énekdarabokat — helyszűke miatt a közön
ségnek egy része nem is élvezhette. A előadást követő 
tánczmulatságnak is ugyancsak akadt liive bőven, két 
teremben az első négyest nem kevesebb mint 80, a 
másodikat pedig 54 pár tánczolta. A tánczvigalom reg
geli 6 óráig tartott. Az éjféli szünet után tombola kö
vetkezett, molyon sok értékes és hasznos tárgyat sor
soltak ki. Az estély fényes sikere főkép a főrendezőnek 
Dr. Szolarik Vilmosnak az érdeme, ki odaadással és 
buzgósággal tevékenykedett minden irányban és a ren
dezőséggel együtt főleg arra törekedett, hogy az cgy- 
bcgyült közönség jól érezze magát.

— Adomány a Tanítók Háza Javára. A znió- 
váraljai állami tanilóképezde tanári kara által rendezett 
mulatság alkalmából a „Tanítók Háza'* javára utólag 
Moskóczy Ferenczné 4 koronát. X. X. pedig 2 koronát 
adományozott, ezen összeget a rendezőség Turóczvár- 
megye kir. tanfelügyelőjéhez bekuldötto, a mit ez úton 
nyugtázunk. Ugyancsak a T. II. javára Fischer Margit 
ruttkai tanítónő 5 koronát ajándékozott.

— Jókai Mór-féle ösztöndíj. Az „Ürsz. Jzr. Ta
nítóegyesület" által létesített „Jókai Mór alapítvány" 
száz koronányi kamatjait ösztöndíj czimén Kacz Henrik 
liptó-szent-miklósi izr. isk. tanítónak Ítélték oda. az ala
pitó levél értelmében ezen összeget oly izr. felekezeti 
tanítónak és egyesületi tagnak ítélik oda ösztöndíj czi
mén,. aki a magyar nyelv oktatásában, valamely nemze- 
liséglakta vidéken működve, felsőbb hatóságok áltaj is 
hivatalosan elismert sikereket tud felmutatni. A jutalom 
odaítélésének joga a közp. választmány hármas jelö,ésc 
alapján, Jókai Mór dr. koszorús költőnket illeti. K acz 
Henrik néhány évvel ezelőtt a vallás- és közoktatásügyi 
minisztertől „a magyar nyelv sikeres oktatása és ter
jesztése körül tanúsított kitűnő buzgalma elismeréséül" 
is kapott jutalmat. Örvendünk, hogy lapunk régi mun
katársát ily szép kitüntetés érte.

— Tánozestély Rnttkán. A „Ruttkai Izraelita 
Xőegylet" 1902. évi márczius hó 8-án a Wachsbcrger- 
féle szálló termeiben jótékonyezélu Calicot Tánczestélyt 
rendez. Kezdete este 8 órakor. Beléptidij: személyjegy 
2 korona, családjegy 3 korona. Feltllfizetések köszönet
tel fogadtatnak és hir-lapilag uyugtáztatnak.

— Köszönet nyilvánítás. A folyó hó 15-én Bu
dapestre átköltözött Zednik József vasúti felügyelő a 
ruttkai társaság egyik közkedveltségben s tiszteletben 
álló tagja a ruttkai magy. kir. áll. intézetek iránt min
denkor táplált jóindulatát főleg azáltal örökítette meg, 
hogy az intézet udvarát, kertjét s környékét nemcsak 
befásitotta, hanem a fák és ültetvények folytonos ápo
lását is állandóan személyesen gondozta. Fogatba ezért 
az iskolai igazgatóság hálás köszönetét.

— A Turóozl Gazdasági Takarékpénztár f. évi 
február 10-án tartotta meg első rendes közgyűlését 
Znióváralján. A közgyűlésen való elnökségre egyhangú
lag Somogyi Géza tanítóképző int. igazgató választatott 
meg. Dr. Messingcr Mór, a takarékpénztár vezérigazga
tója, ecsetelte ezután az intézet működését s a közgyű
lés elé terjesztette a takarékpénztár első mérlegét, mely 
fényes tanúbizonyságot szolgáltathat a takarékpénztár 
életképességéről és szükségességéről, mert hiszen rövid 
(1901. év szept. 15) fennállása óta nemcsak a kezdet 
nehézségeivel birkózott inog derekasan, nemcsak a be
rendezés költségeit volt képes teljesen fedezni, de tiszta 
jövedelmet is teremtett. .Somogyi Géza, mint a közgyű
lés elnöke, örömmel constatálja a Takarékpénztár örven
detes föllendülését, mert először az intézet humánus gon
dolkodását látja abban, hogy az intézet a többi pénz
intézethez mérten, alacsonyabb kamatláb mellett nyújt 
kölcsönöket, másodszor pétiig, mert működésének inten- 
cziója mindenkor a hazafiság volt, az idegen ajkú, de 
magyar érzelmű gazdaközönségnek támogatása, segé
lyezése. Megválasztották az uj felügyelő-bizottságot és 
elintézték végül a Takarékpénztár belső életét érdeklő 
ügyeket.

— Palugyay Gyula volt liptói alispán nyilatko 
zata. A fövárnsi lapokat egy oiy hír járta be, a mely 
szerint Palugyay Gyula volt alispán büntetésből nyugdí
jaztatok; volna. Erre vonatkozólag a nevezett ny. alis
pán a következő nyilatkozatot teszi közzé: „A való 
tényállás az, hogy mihelyest a belügyminiszter által, az 
időközben nyugalomba vonult Vitális Péter megyei 
ügyész ftUjolcntéso és a saját kérelmem folytán ellenem 
két év előtt elrendelt fegyelmi vizsgálat véget ért, és 
annak eredménye alapján a megye ügyésze — pénzbír
ságot javasoló vád indítványát ellenem megtette, vagyis 
mihelyest kiderült, hogy én hivatalos működésemben 
bocsülctbo vágó cselekményt el nem követtem, hanem 
csakis annyiban hibáztam, hogy egy alattas közegem
mel szemben az ellenőrzést jóhiszeműségemben lazán 
gyakoroltam, — legott beadtam, a magam jószántából, 
nyugdíjazás iránti kérvényemet, mire azután a megye 
nyugdijalapkezelő választmánya cngcinct, a belügymi
niszter 1891. évi 1298. számú jóváhagyásával a múlt év 
elején minden nehézség nélkül nyugdíjba helyezett, a
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fegyelmi választmány pedig, nyugdíjaztatásomat tudo
másul véve, ellenem a fegyelmi eljárást, a múlt év má
jus 29-én 256. szám alatt hozott s a belügyminiszter ez 
évi február 3-dikán kiadott leiratával megerősített ha
tározatával, minden fegyelmi fenyítés nélkül végleg 
beszüntette."

— A farsang Körmöozbányán. Városunk közön
sége három Ízben vette ki jókedvének és mulatozásának 
adóját a közel múlt rövid farsangban. Első volt a „Pol
gári és iparos kör" által rendezett tánczmulatság, mely 
bár nagyon látogatottnak nem volt mondható, de azál
tal, hogy az eddigi válaszfalak megdőltek és ez alka
lommal a mulató közönségnek nem a kisobbik fele az 
in.clligentiához tartozott, emlékezetes marad. Legelöl 
já rt jó példával maga a város feje — a polgármester — 
midőn tüntetőleg a rendezők sorába lépve, a saját vál
lára tűzte a rendezői szalagot és az egész városi tiszti
kar társaságában karöltvo tüzelte és emelte az ogé^z 
tánczmulatság jó kedvét. Egy hétre reá megtartatott az 
áll. főreáliskola ifjúsága által a kebelében müködö Alum- 
neum javára rendezett hangverseny és azzal együtt a 
táncz. A hét pontból álló énok-, zene- és szavalati prog
ramul nagyszerűen sikerült. A föérdem benne Antos Ká
roly városi karmester és főreáliskolai zene- és énekta
náré. A kétszázra rúgó fiatal torok a nagyszámú zene 
kar és a drámai jelenetek, szavalok precziz összevágó 
előadása teljes elismerést érdemel, melyben a nagy- 
s/á iu  közönség, melyet különben a humánus vél ez 
idén is 1 ö' élről tá\ólról összehozott, lénylog nem is fu
karkodott. Mint hírlik — több száz koronára rúgna a 
tiszta jövedelem, melyben az Alumneum alap részesült 
volna. Finis coronal opus! ezt lehet mondani ez idei 
farsangi mulatságokról, midőn a „ Széchényi Köru által 
húshagyó keddjén rendezett előadás és álarezos bálról 
emlékezünk meg. Röviden jelezzük, hogy a felvonult 
álarezosok mind megannyi elegáns és gyönyörű váloga
tott alakokat ábrázoltak. Az est tulajdonképeni fény
pontja azonban a Rieszner Edéné által rendezett, nagy 
fáradsággal és szorgalommal betanított és begyakorolt 
„ T íz leány és egy férfi sem“ czimü vig operettnek bemu
tatása volt. Az egyenruhás magyar huszárkákba felöltö
zött és puskákkal felfegyverkezett tiz kisasszonynak már 
csak csnpán a megjelenése, katonai menetelése, arezvo- 
nal változtatása, szakaszba szakadozása s felvonulása; a 
fegyverfogás külömbüzö alakítása, a gyönyörű dallam- 
kiséret mellett, oly pontos és összevágó praeczizitással 
csattant és vágott össze: hogy a közönség az elragad
tatásából fakadó elismerésének határát alig ismerte. De 
ezután jött csak a java, midőn a tiz kisasszony csakha
mar a külömbüzö nemzetiségi öltözékekbe bujtatva, kiki 
sajátos tehetségét mutatta be. Mindnyájan gyönyörűek 
voltak, mindnyájan fényesen oldották meg feladatukat. 
A tiroli dal, a lengyel énekes táncz, a magyar dallam 
és a japáni legyező ének taglejtés: a magyar szavalat 
és a spanyol táncz oly remekül sikerültek, hogy a lel
kes ovátiokban kitört közönség nem nyugodott meg mig 
csak egyes pontok — úgy a japáni ének és a spanyol 
táncz — meg nem ismételteitek. Riesznerné fáradozásá
nak elismeréséül csak aunyit: A munka dicséri mesterét !

„Casus belli" czimll múltkori közleményünk újabb 
nyilatkozatra ösztönözte a Dr. Ivánka Milán megbízot
tait, azért mert a dolog érdeméhez nem tartozó azt a 
tényt, hogy először lapunk felelős szerkesztőjétől kértek 
magyarázatot, és elégtételt — a mit lapunk szerkesztője 
minden fenntartás nélkül megadni ki is jelentett — fél 
nem említettük. Ezt nem tartottuk szükségesnek fel
említeni, de erro nem is volt szükség, mert a felelősség 
kérdésének megállapítása után a dolog érdemleges része 
csakis a lap főmunkatársát illette. Valamint teljes fölös
leges volt a két megbízottnak nyilatkozata is, mert ha 
a N. X első közleményének azt a részét, a mely a fo- 
lelös szerkesztővel lefolyt tárgyalást közölte kifogásol
hattuk volna, erről a „Casus bellidben bizonyára emlí
tést is teszünk. Minthogy pedig ez a kérdés már a  bí
rósághoz van terelve és ezen felül a postaigazgatóság 
meg a kir. ügyész is tudnak a dologról; most már csak 
akkor teszünk majd említést erről az esetről a mikor 
dr. Ivánka Milán homlokára felteszik a mártír koszorút.

— ÜJ varroda. Böhm Albertné márcz. 5-én nyitja
meg (Szohány fényképész házában) teljesen újonnan 
berendezett varrodáját. Készít a legegyszerűbbtől kezdve 
a legmagasabb igényeket is kielégítő mindennemű utczai, 
házi, báli és menyasszonyi ruhákat, pongyolákat, kosz
tümöket s a legszebb angol ruhákat stb., a legújabb 
párisi divat szerint, páratlan kivitelben. A fővárosban 
szerzett több évi szakképzettsége, valamint Szatinár szab. 
kir. városában huzamos ideig fennálló jóhirtl varrodája 
garanczia, hogy minden egyes varrodájából kikerülő 
munka úgy szabás mint Ízléses kivitel tekintetében bár
mely fővárosival kiállja a versenyt. 8 hétre tervezett 
varró és szabászat! tanfolyama Is 5-én fog meg
nyílni, melyre Jelentkezéseket márczius 3-lg fogad 
el, miután tanítványokat csak korlátolt számban vesz 
fel. — Lösz tehát Turócz-Szcnt-Mártonban is egy jó  
varroda és ezenfelül még egy jó  varróiskola is, mit nem 
tudunk eléggé ajánlani hölgyolvasóink szives ügyeimébe 
és pártfogásába. — t.

Felelős szerkesztő: B e re c *  l .v u l a .  
Főmunkatárs: l l á n l i  « lúno«.

1902. február 23. 8. szám.



Turócz-Szt.-Márton,
450. Iksz. 1902 Hirdetmény.

Alsó-Kálnok község telekkönyve birtok- 
szabályozás következtében az 186(1. évi 2!>79. 
szánni szabályrendelethez képest átalakittatik és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, 
amelyekre az 1886. XXIX., az 1889, XXXVIII. 
és az 1891. XVI. t. őzikék a tényleges birto 
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX. tezikkben szabályozott eljárás, a 
telekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosittatik. E czélból az 
átalakítási előmunkálat hitelesítése és a hely
színi eljárás a nevezett községben 1902. évi 
miirrzius 17-én fog kezdődni. Ennélfogva felhi
vatnak : 1) Az összes érdekeltek, hogy a hitelesí
tési tárgyaláson személyesen, vagy meghatal
mazott által jelenjenek meg és az u.j telek
könyvi tervezet ellen netalán észrevételeiket 
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után a téves 
bevezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem ér
vényesíthetik.

2) Mindazok, a kik a tolekjegyzöküny- 
vekben előforduló bejegyzésekre nézve ok- 
adatolt előterjesztést kivannak tenni, hogy a 
telekkönyvi hatóság kiküldött bizottsága előtt 
a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fel.

3) Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekönyvi bekebele
zésre alkalmasokirataik nincsenek, hogy az átíra
tásra az 1886. XXIX. tcz. 15—18. és az 1889. évi 
XXXVIII, tcz. 5. 6. 7. és 9. §§-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a bizottság előtt iga
zolják, avagy odahassanak, hogy az átruházó 
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöt
tét a bizottság előtt szóval ismerje el és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvá
nítsa, mert különben jogaikat ezen az utón 
nem
elengedési kedvezményétől is elesnek, és

megszűnt egyéb jog van nyilvónkönyvileg be
jegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy
zett jognak törlését kérelmezzék, illetve, hogy 
törlési engedély nyilvánítása végett a bizott
ság előtt jetenjenek meg, mert ellenesetben 
a bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható 
íg. Turócz-Szt.-Mártonbau, 1902. évi febr. 7 

KolOSy, kir. alhiró.
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2843.—1901. tkv. szám.
Arverúsi hirdetményi kivonat.

A turócz-szt.-márloni kir. járásbíróság mint tkv. 
liatóság közhírré teszi, hogy Kuzicza József és nejének 
kiskorú Tarnovszky Károly és társai elleni végrehajtási 
ügyében a beszterezobányai kir. törvényszék terület kö 
réhez tartozó tsztmártoni kir. járásbíróság területén Ruttka 
községben fckWi

I. a ruttkai 135. sz. tjkvbcn felvett s Jeszenszky 
Benczc Györgyné sz. Tarnovszky Róza, kiskorú Tar- \ 
novszky Károly, Ludmilla Zzuzsi és Anna nevére irt {

a) 210. hr. sz. ingatlanra 1 korona.
b) 1149. br. sz. ingatlanra 14 korona,
c) 12i!4. br. sz. ingatlanra 2ti korona,
d) 14(58. br. sz. ingatlanra 5 korona,
e) 1498. br. sz. ingatlanra 1 korona,
I) 1600. br. sz. ingatlanra 3 korona,

g) 1770. br. sz. ingatlanra 8 korona
lm 1794. br. sz. ingatlanra 29 koronában és

II. a ruttkai 135. sz. tjkböl az ottani 1055. számú 
tjkbe átvezetett s Jeszenszky Benczc Györgyné sz. Tar-j 
novszky Bóza és Grilnblatt sz. Órabér Jcanetta nővérei 
irt 1091. br. sz. ingatlanra 87 koronában,

III. a ruttkai 157. sz. tjkben felvett s Jeszenszky 
Benczc Györgyné sz. Tarnovszky Róza, kiskorú Tar
novszky Károly. Ludmilla, Zsuzsanna és Anna nevére irt

a)*234. Iirsz. ingatlanra 11 kor., és ,
li 244. Írsz. ingatlanra 8(54 koronában.
IV. a ruttkai 504. sz. tjkben 253. br. sz. a. fel-J 

vett s Jeszenszky Bcncze Györgyné, kiskorú Tarnovszky i 
Károly. Ludmilla, Zsuzsámul és Anna nevére irt ingat-' 
lanságra 1 koronában, és V. a rutikai 542. sz. tjkünyv-j 
ben 252 brsz. a. felvett s a fontnevozettek nevére irt 
ingatlanra 16 koronában megállapított kikiáltási árban1 
az árverést elrendelte, és hogy a fent megjelölt ingat-] 
lanság az 1902. évi m árczius 10-ik napján d. e. 10; 
órakor Ruttka községben a községházánál megtartandój 
nvilvános árverésen a kikiáltási áron alól is eladatnak.

2090— 191)1. iksz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A zniói kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatosa »- 

közhírré teszi, hogy a Tátra f. in. orra. bank részvény" 
társaság végrehajtatnak Sztuchli sz. Kováesik Amj, 
végrehajtást szenvedő elleni 414 kor. tökoköveteh^ s 
jár. iránti végrehajtási ügyében a zniói kir. járásimé 
ság területén l**vö •Stubnyafllrdühen fekvő a baji ]., * 
sz. tjkvben A I. 4. sz. a. foglalt B. 6. 8. és 10. t. 
egészben Sztuebli sz. Kováesik Anna nevére irt ingái- 
lan rá 1902 koronában mogállapitott kikiáltási árban az 
árverést elrendelte, és hogy a fonnebb megjelölt ingái- 
lan az 1902. é l i  február 28-lk napján délelőtt D ó r a 
kor Stubnyafllrdö község házánál megtartandó nyilvá
nos árverésen a mogállapitott kikiáltási áron alól 'is  el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/0-át készpénzben, vagy az 1881. LX. 
t. ez. 42. §-ban jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó l én 3333. sz. a. kelt m. kir. 
igazságUgyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék- 
képes értékpapírokban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881. LX. t. ez. 170. §. értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál olőleges elhelyezéséről kiállított elismer
vényt átszolgáltatni.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Znióváralján, 1901. november 19.

Bedö Béla, kir. alhiró.

1902. február 23. 8. özám.

m e rt k ü lö n b e n  jo g a ik a t ezen az utotl Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlansági 
é rv é n y e s í th e t ik  és  a bé ly eg  és  il le té k  Kikiáltási árának 10%-ál készpénzben vagy óvadéki

':épes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.
. , , , Kir. járásbíróság mint tlkv. hatóság. Turócz-Szt.- j

4) a zo k , a  k ik n e k  ja v á r a  té n y le g  m ár j Mártonban, 1091. évi november hó 2-án. 
m e g sz ű n t k ö v e te lé s re  vonatkozó  zá log jog , v a g y ’ Kolosy, kir. alhiró.

Meghívó
a „Tiiróczmcgyei kerületi bctegscgélyzü 

pénztár" tagjainak 
f. évi márczius hó 2-án

délután fél négy órakor tartandó kiküldöttek 
választására.

A választást az iparhatóság megbízottja vezeti.
A Szent-Mnrton-lllntniczai járásban

Turócz Szt.-Mártonbán
az ipartostület helyiségében 9. liázszám alatt. 

Választandó:
I. a munkaadók sorából 28

II. a munkavevők „ 56 kiküldött!.
A Mosocz-Znióváraljai járásban

Stubnyaftlrdőn
Lichtenstcin-félc helyiségben.

Választandó:
I. a munkaadók sorából (5

II. a munkavevők „ 12 kiküldött.
Tanonczok ezen választásban részt nőm vehetnek.

TuróczSzt.-Mártonban, 1902. évi február hó 18-án.

Az igazgatósán.

P ^ O S P E C T U S .
Ha rátekintünk Felső-Magyarország térképére, azt látjuk, hogy a belső 

megyék, nevezetesen .írva-, Bars-, Liptó-, Trcncsén-, Zólyom- és Turóczme- 
gye legnagyobbrészt hegyesek és hogy ezen begyek körülbelül 75°/0 tüleve-
les erdőkkel boritvák.

Árva megyében van 73.417 kát. hold erdőség
Bars „ 7(5.196 „
Liptó ,. .. 41.530 
Trcncsén „ „ 187.794

„ „ „
M

Zólyom „ „ 5(5.443 >1 >1
és a kis Turócz „ „ 49.541 „ „ „

Összesen 484.921 kát. hold erdőség,
tehát majdnem fél millió kát. Iiolb: s ha (;gv holdra átlag 100
tünk, ezen erdőségekben van tehát 50.0OOO.000 m8 fa.

Ezen óriás famennyiségnél önként ltimád azon kérdés: !

n3 fát szátni- 

liogy miképen
lehetne ezen nyersanyagot legjobban értékesíteni ' Legelőnyösebben eelliilo.se 
gyártása által. A cellulosegyártás egyedüli nyersanyaga a fa. és pedig a tii- 
levelesfák puha fája.

Olyan fadús vidéken, mint milyen éppen FclsŐ-Magyarország. létesített 
gyár minden bizonynyal jobban fog prosperálni, mint egy olyan vállalat, mely 
e tekintetben kevésbé kedvező helyzetben van.

Ezen megyék közelében találhatók egyéb segédanyagok is kov.-md leg
bőségesebb mennyiségben és pedig Szoniolnokliután, Szepesmegyéhen.

Ha például Turóczmegyében egy eellulosegyár lélesül, ezen kováiul szál
lítási költsége volna 10.000 kgkiut K 74. holott a Stájerországi rellidoso 
gyárak kénytelenek 10.000 kgkinl K 231. fizetni.

Mészkő találtatik nagy mennyiségben Turóez-Sz.l.-Márton közvetlen i.iiz- 
zelébon, csak 8 km. távolságban.

A munkaerő Felsö-Magyarországon nagyon olcsó; Turóez-Szl.-Mártonban 
egy munkás nem kerülne többe, mint K. L2<>.

Az 1999. évi 49. t. ez. szerint a cellulosegyárak mint uj iparvállalaiok 
minden állami és községi adó-, szerződés- és részvénybélyeg, átiratáéi illeté
kek. nyeremény adó, kereskedelmi és iparkamarai járulék, valamint minden 
egyéb illeték fizetése alól fel vnnnek mentve.

A cellulose fogyasztás éveiikint 2 —3°/d-kal emelkedik és pedig cgw-nlő 
arányban a papírfogyasztással. Minthogy az európai termelés sem elég'.’̂ os 
a eelullosc Amerikából bebozaltatik.

A miatt sem kell aggódni, hogy a cellulose ára hosszabb időre lianyalluna. 
Anglia, Francziaország, Olaszország, Belgia, Hollandia é< Spanyolország l'envö- 
lában szükségei szenvednek, a cellulose gyártását tehát lel nem emelhetik.

Németországban már most s nagyobbrészt skandináviai, finnlandi é> 
rák fa dolgoztatik fel celluloid gyártásra.

Az elmúlt 5 év alatt Ausztria és Magyarországból Németországiul 250 
millió korona értékű fa lett exportálva. Azon külföldi cellulosegyárak. melyek

faszükségletüket Ausztria-Magyarországból fedezik, a szállítási költség a nyers
anyag árát 50—70%-al felemeli.

Feltéve tehát, hogy a turócz-szent-mártoni uj eellulosegyár külföldi collu- 
losegyárakkal szemben a fa áránál csak 20%-al előnyben volna, 600 kocsi- 
rakomány cellulose évi termelés inellett a nyers anyag árának ezen külömb- 
sége körülbelül évi 108.000 K tenne ki.

A cellulose gyárak jövedelmezősége messze túlhaladja azon átlagot, me
lyei még a legjobb iparvállalatok nyújtani képesek.

A tordai eellulosegyár (Erdélyben), mely 3 millió K részvénylökével bir, 
fizetett 22.75° o osztalékot. A waldhofi eellulosegyár (Németország), mely !' 
millió márkányi részvénytökével bir, az utolsó években 15% fizetett.

A földműidéi eellulosegyár (Németország), mely 3 millió márkányi rész
vénytőkével bir, 1895 — 1900. években fizetett 7, 8, 10, 11. 11°« osztalékot.

\ Simonius-féle eellulosegyár Wagcnben (Németország), mely 3 millió 
márkányi részvénytőkével bir, az 1896—1900. években fizetett 5 ,9 , 12. l()"o oszt.

A mint általánosan tudva van, Ausztriában nem léteznek részvénytársa
ságok, melyek kizárólagosan celliilesegyártással foglalkoznának, az erre vonat
kozó pénzügyi eredmények tehát nem közölhetők.

Schulte Fr., tanár Bécsbcn, e szakmában kiváló szakerő, általunk ezen 
ügyben véleményadásra felkérve, következőképen nyilatkozik : „Minthogy Ma
gyarországon a fa, kováiul és munkaerő sokkal olcsóbb, mint más államok
ban, és minthogy cellulose után fizetendő vám Németországba I márkát, Olasz
országba I liret tesz, cellulose nagy mennyiségben exportálható. Azonkívül 
Ausztri.’i Magyarország celluloscban hiányt szenved, mely még hosszabb ideig 
lenállam fog. Csodálatos tehát, hogy a cellulose iparra vonatkozólag 
kiválókig alkalmas Ausztria-Magyarországban, nem létezik töke és vállalkozási 
kedv a cellulosegyártás felkarolására. Egy modern, azaz a legutóbbi évek 
minden vívmányaival felszerelt cclluloscgyárnak versenytől nem kell félnie”

Azon műszaki erő, melyet vállalatunk részére sikerült megnyerni, s mely 
kiváló szakmabeli minösitvénynyel bir. kiszámította az olcsó nyersanyagot és 
munkaerőt alapul vétele mellett agyárnak valószínű jövedelmezőségét 12° „bán.

Ezen detnil számításokat lelUlvizsgálta és helyesnek találta .Schulte 11. tanár.
A fentemlitett bizonyítékokat tekintetbe véve és tudván, hogy Turócz- 

Szenl-Mártonban rendelkezésünkre áll 3oo HP ílóerojü) vizierö: elhatároztuk 
helyben egy ccllulosegyárat

„eellulosegyár részvénytársaság Turócz-Szt.-Mártonban” 1,000.000 Kor. 
részvénytőkével 50 évre alapítani.

A részvénytőke 5<H)(> darab egyenként 2 0 0 -2 0 0  koronáról szóló rész
vényre van osztva. Az aláíráskor minden aláirt részvényre 2(i - 2 0  korona 
fizettetik : a további 40% t. évi márczius 15-ig, az utóbbi 50° «-nyi részlet pe
dig legkésőbben I. évi június végéig azon intézetnél, melynél az aláírás tör 
lent befizetendő. Az aláírás zárideje 1902. márczius 5-ilie délutáni 5 óra.

'I uroez S/.cnt-Mártnn, 1902. évi február hó 15-én.

,TÁTRA“ felsömagyarországi bank részv. társ. Tuife-Szk-Márbonbön.
Kiadótulajdonos: özv. Moskóczl Ferencznó Nyom. a turúczszentmártoni magyar nyomdában. Moskóczi F. né.
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