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Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda elfogad.
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A m iniszterelnök beszéde.
(P. K.) Az a beszéd, melyet Széli Kálmán 

miniszterelnök a költségvetési általános vita 
berekesztése előtt a képviselőházban tartott, 
ágy a benne foglalt dologi, mint személyi moz
zanatoknál fogva teljes mértékben megérdemli 
azt az intenzív érdeklődést, melylyel várták. 
És bizonyos tekintetben határkő lesz e beszéd, 
mely a nyilvános működés általános felfogá
sában beálló változást fogja megjelölni. Ná
lunk különbséget szoktak tenni magán és po
litikai tisztesség, magán és politikai loyalitás 
közt s ennek következményeként különbséget 
tesznek a magán és nyilvános érintkezés for
mái közt is, úgy, hogy gyakran azt hinné az 
ember, hogy nem ugyanazon személyek áll
nak egymással szemben amott és itt. Széli Kál
mán nem barátja az ily megkülönböztetések
nek. Valamint ő maga egyenlő módon igazsá
gos, loyális és mindenki iránt érdeme szerint 
koncziliáns a magán és nyilvános érintkezés
ben, úgy teljes joggal elvárhatja ö is minden 
kitől, hogy vele szemben se igen ellenkezzék 
egymással bárkinek a magán és nyilvános 
érintkezésbeli magaviseleté. Aki ebben még 
kétkedett, most már egészen tisztában lehet 
a miniszterelnök polémiája után Beöthy Ákos 
ellen. Széli - Kálmán minden tekintetben nugy 
épp oly szép, mint jelentőségteljes beszédének 
egész befejező részét a nevezett parlamentárius 
nak szentelte. Mindenekelőtt Beöthy pozitív 
állításainak helytelenségét és tarthatatlanságát 
bizonyította be legyőzhetlen erővel, azután pe 
dig annak gúnyos modora ellen fordult és sze
mélyes támadásaira kijelentette, hogy nagyon 
szépen köszöni az olyan barátságot, mely po 
litikai tekintetben illoyális és hogy a személyes 
támadásokra, ha ismétlődnének, többé nem fog 
válaszolni. Ez az elintézés hangban és kifeje
zésben amily mértékteljes, hatásban épp oly 
erős és a képzelhető legélesebb volt s a benne 
foglalt tanulság úgy egyesekre, mint a nagy

nyilvánosságra nézve nem fog veszendőbe | kell tulajdonítani, hogy nem eléggé otthono 
inenni. sak a közjogban, a hivatalos nyelvben és a

Amit a miniszterelnök Magyarország és'parlamentarizmusban, melynél gyakran egyetlen 
Ausztria egymáshoz, valamint a távolibb kül- helytelenül alkalmazott szó másként tünteti 
földhöz való viszonyáról mondott, az a hely- fel a gondolat értelmét. Széli Kálmán különben 
zet oly világos felfogását bizonyítja, hogy a'erélyesen fellépett nemcsak a magyar állam, 
mindenütt támadó nehézségekkel szemben lega-! hanem a nemzetiségek egyenjogúsága mellett 
lább a felöl lehetünk nyugodtak, hogy a kor- is, és minden terrorizmus ellen. Ez a nemze- 
máuy e nehéz helyzet magaslatán áll, hogy' tiségeknél sem fogja eltéveszteni hatását, mert 
minden eventualitást ismer és helyesen tudja ma még csak a terrorizmus és chauvinizmus 
mérlegelni a tények súlyát. Akaratát, hogy az teremthet nemzetiségi kérdést, inig a magyar 
ország gazdasági érdekeit megvédelmezi, azt! igazságosság és loyalitás vonzólag és asszimi- 
hisszük, az ellenség sem vonja kétségbe. Ilálólag hat, — Írja a Pester Corr., — ellen-

Erös hatást keltettek —- a hatás persze ségeket lefegy^erez és barátokat szerez, 
a különböző pártoknál különböző volt, — a 
miniszterelnök nyilatkozatai a választási reform 
kérdéséről és az úgynevezett nemzetiségi kér
désről. Nincsenek sokan az oly politikusok, 
kiknek bátorságuk lenne meggyőződésüket ak
kor is kereken kijelenteni, midőn ezzel azt a 
látszatot veszik magukra, hogy alapelveik egyi
kével összeütközésbe jönnek. Széli Kálmánnak 
megvolt ez a bátorsága, midőn minden kerte
lés nélkül kijelentette, hogy nem híve az ál
talános választójognak, habár annak fokozatos 
kiterjesztése mellett nyilatkozik is. Hogy ezt 
a kijelentést a függetlensogi párt nyugtalan
sággal fogadta, az azt bizonyítja, hogy reája 
erősebben hatnak a jelszavak, mint a politikai 
belátás, mert különben a nemzetiségi képvise
lőknek a költségvetési vita alatt tanúsított 
magaviseleté után a miniszterelnök kijelenté
seit őszinte helyesléssel kellett volna fogadnia.

Amit a miniszterelnök a nemzetiségekre 
vonatkozólag mondott, minden oldalon funda
mentálisnak kell tekinteni és ahhoz kell iga
zodni, az általa kifejtett álláspontot egyedül 
helyesnek elismerni. Nemzetiségi kérdés oly 
értelemben, mint máshol, Magyarországon nem 
szabad, hogy létezzék. Nem is létezik, és ha 
egyes képviselők oly választókerületekből, 
melyekben nem a magyar nyelv az uralkodó, 
a vita folyamán úgy nyilatkoztak, mintha más-

A nemzetiségi kérdés a Házban. A különböző 
nemzetiségi lapok még mindig állandóan a képviselőházi 
nemzetiségi beszédekkel foglalkoznak. Az újvidéki „ Zász- 
tava“ dr. Pávlovics Lyubomir szerb nemzetiségi kép
viselő, mint a saját pártbcliének képviselőházi beszédé
ről nagy elismeréssel nyilatkozik. Pávlovics őszintén és 
nyíltan szólott; nem úgy mint a szász és tót ajkú kép
viselők, a kik a nemzetiségi programmot megvédeni 
nem merték. Bármily zaj és lárma is volt a Házban 
Pávlovics beszéde alatt, el kellett ismerni az illetőknek, 
hogy a szerbajku képviselő igazat mond, úgy beszél ott 
is, mint választói előtt. Pávlovics férfiasán és határozot
tan megvédelmezte a nemzetiségi kérdést, nem úgy, 
mini a többi nemzetiségi képviselők, a kik m eghálál
tak. Az újvidéki „Braniku szintén elismeréssel emléke
zik meg Pávlovics képviselő beszédéről, szépnek és igen 
indokoltnak nevezvén azt. A „Zásztava" és „Branik" 
közleményei valóságos mustra közlemények arra, hogy 
valamelyes eseményt miként lehcf pártszompontból el
ferdíteni. Mert amennyire igazuk van ezeknek a lapok
nak abban, hogy a Weszelovszky-félo beszéd a tót túl
zókat nem elégítette ki, do már azzal is a mit mondott 
megvetette alapját annak, hogy az úgynevezett nemzeti
ségi kérdés ma-holnap napirendre kerüljön még pedig 
bizonyára nem a nemzetiségiek óhajtásának megfelelő 
kilátással: — éppen oly mértékben tévedésben van a 
Pávlovics beszédének hatását illetőleg. Nálunk a nemze- 

k é p p  fo g n á k  fe l a h e ly ze te t, ez t fő k ép p  annak ' tiségi kérdés jelentőségét napról-napra veszíti, abban az

A „ F E L V I D É K I  HÍRADÓ"  T Á R G Z Á J A .
A Rákóczy-U orszalc Tui-ócz- 

megyében.
— A » F e lv id é k i  H írad ó *  e re d e t i  lA rc z á ja . — 

Irta: Bráz Béla.
(Folytatás.)

Mint láttuk, a vallási villongások megállására s 
kiegyenlitésérc ltákóczy Fcrcncz szigorít pátenst küldött 
a megyékre. Mind ennek daczára napi renden volt me
gyénkben a vallási sérelem, hogy t. i. a protestánsok a 
káth. plébánosokat helyeikből kiszorítják s protestáns 
lelkészekkel helyettesítik. „Intimáltatik ahhoz képpest 
az nemes vármegyének meghértvén fundamentumot fegy
verkezésünket — Írja Bercsényi Nagy-Szombatból, — 
azért magát ahoz alkalmaztassa és az Keligionak elő- 
boni mód szerint való szabados Kxcertitiumát szenvegye 
a Romáim Catholica religion levő Parochusokat Plébá
niájukról ne amovcállya sült a ki amovcáltafott volna is 
vagy a földes ura avagy más is readintegrállya és vissza 
helyeztesse, ezt hozván e mostani hadakozásunk s az 
közönséges csendes békesség!) s egycsség magával.“ Mire 
a megye viszont vádat emel mind a katliolikus mind a 
protestáns lelkészek ellen, hogy szabados életmódot 
folytatnak, hivatalukat elhanyagolják, az anyagiak s 
élvezetek után törekednek, híveikkel keveset törődnek 
s kapzsiságuknál fogva csak az egyenetlenséget szítják; 
ebből származik a vallási villongás híveik között kik. 
midőn látják a rossz példát, a roszszat jobbal akarják 
felcserélni, a hanyag s élvvágyó lelkész helyett gondosabb 
pásztort választanak.

Bercsényi meghagyja a megyének, hogy tokinté- 
jlyénél fogva a vallási villongásokat — inig azokról a 
legközelebbi országgyűlés fog intézkedni — egyenlítse

* ki, s inkább az ország érdekeire irányítsa figyelmét;
; mert a megyei felkelők közül sokan elhagyják zászló
ju k a t, s a mezei hadakhoz csatlakoznak: a katonai 
I fegyelmet sem itt, sem amott nem tartják be, hanem
folyton csavarognak s a szegényeket zaklatják.

A megye ennek következtében szigorít rendszabályt 
bocsájtott ki azok ellen, a kik zászlójukat elhagyva 
csavarogtak. Először a kapitány által szólitandók lel az 
engedelmességre, ellen esetben a városi és községi bírák 

j elfogattatván, a helyettes alispán által börtönre vet-
• (essenek.
j Láttuk azt is, hogy a lovasság fizetését a hadi 
pénztártól kapta, a gyalogság ellenben a megyétől 

j hfizott zsoldott: 5 irto t; ügy szintén ruha, fegyver, 
'lőpor, ólom (golyói is a megyétől járt. A mely gyalogos 
egy hónapig szolgált, ez által kötelezte magát a további 

\ szolgálatra s ha esetleg nem akart volna, a kapitány 
elé a táborba vitetett büntetés végett.

A háború viseléséből keletkezett szegénység s 
nyomor mind nagyobb mérveket öltött, s a  teher folyton 
nagyobbadott. A haza szabadságának kivívása nem csak 

ívért, de temérdek anyagi áldozatokat is kívánt. A megye 
iáiig volt már képes az clrongyosodott s ügy szólván 
1 kiéhezett s fegyvertelen sereget fentartani; maguk a 
'felkelésben résztvevők a létszám leszállítását kérték 
a fejedelemtől a megye utján. A megye a sokféle ins- 
tantiák szerkesztésével Okolicsányi Pál tót-prónai bir- 

1 tokost bízta meg, ki eddig is békéltető szerepet vitt a 
fejedelem s a király között mint béke biztos, s a megye 
bclélctébcn fontos feladatokat teljesített. A terjedelmes 
feliratnak, melyet Okolicsányi vitt a fejedelem elé, a 
rövid tartalma ez:

A megye, miután Rákóczy a szabadságért fegyvert

fogott s Isten segítségével eddig sikert is aratott, bizto
sítja a fejedelmet további hűségéről. Jólehot ezen kicsi 
s szánalomra méltó megye oly sok kárt szenvedett a 
magyar katonáktól(kuruezoktóí), k ika  nemességet, egy
házi férfiakat mindenükből kifosztották, — mind a mellett 
a fejedelem dicső szándékát megértvén, parancsára 
fegyvert fogott még 1703. október 22-én tehát abban az 
időben, a mikor Nyitni és Trcncsén még nem csatla
kozott hozzá. S mennyit állott ki e szegény megye ! A 
bánya városok még királyi birtokok lévén, onnan Schlick 
és Forgács seregei folyton zaklatták; Nyitra felöl a 
Bajmócz várában levő császári sereg részéről volt kitéve 
folytonos veszedelemnek. Trencsén várában és megyében 
nagyobb szánni császári hadsereg lévén, a német kato
naság folyton pusztította s fegyveres erőszakkal akarta 
a megyét a Rakóczy iránt való hűségétől eltéríteni. Hogy a 
megye mennyire át volt hatva a szabadság érzetétől és 
a függetlenség kivívásának szellemétől, bizonyítja ama. 
dicséretes ténye, hogy midőn a Schlick és Riclián féle. 
császári sereg Troncsénbon a magyarok által visszaszo- 
rittatott, a turóczi felkelő nemesség Óvárhoz rendel
tetvén, a várat a körülfekvő városokkal s a nemes
séggel együtt a fejedelem hűségére bírta. Innen nemesi 
seregünk a nyitrai mezei táborba rendcltotvén s az 
ellenséggel folyton hadi lábon állván, közülök sok elesett, 
megsebesült vagy fogságba esett. Mihelyt a fejedelem 
nemesi felkelés elrendeltetett, Turóczinegye nagy számmal 
csatlakozott a szabadság zászlaja alá. minek következ
tében sokan elszegényedtek, mert a föld munkálására 
szolgákat nem fogadhattak. Mások (nemesek) minde
nükből kifosztva más megyékben kerestek napszámot, 
minek szomorít következménye lett, hogy a fóldinivelés 
megyénkben pangott. .S végre a legutóbbi összeírás alkal
mából Beniczky Márton még a harczképtelonckot is 
fegyver alá irta össze.

(Folyt, köv.)



arányban a melyben a statisztika kétségbe nem vonható ( 
adatai szerint a magyarság számban is erősödik. Nem 
is számítva azt az intellektuális hatalmat, a melyet a 
magyarság kulturális fölényével minden esetben gyako
rolhat. Végeredményében pedig Pávlovics nem mondott 
valami újat — legalább olyat nem, a melyet a  nemze
tiségi lapok révén már mindnyájan nem tudtunk volna.

A cseh-tót egység és orgánumai. Kúlal. morva
országi tanár, a cseh-tót nemzetegységre irányuló moz
galom vezérembere, a következőt jelenti a prágai Slo- 
vensktj Prehled ezinilt havi szemle febritáriusi számában 
a magyarországi tótságról : 1. A cseh könyvek és hír
lapok folyton nagyobb számmal vándorolnak a tótságra. 
Folyton kapok leveleket a tótoktól, a melyekben cseh 
könyveket és hírlapokat kérnek. -4 tótságra irányuló 
cselt kultúra folyton növekszik; ez nagyon örvendetes je 
lenség. 2. Jelenleg a magyar tótságon a következő tót 
lapok propagálják a cseh-tót kölcsönösséget: „Hlasu 
a fiatal tótok havi szemléje Szakolczán: Dennim, tót 
nők lapja Tiszolczon; L'udové Koviny, Bielek tót nép
iró turócz-szent-mártoni lapja: Cirkeoní Listy. a tót lute- 
ránusok közlönye Liptó-Szent-Miklóson. A rózsahegyi 
Szalva-féle Slovenské Listy megszűnt a múlt év végével. 
Ez volt a cseh-tót kölcsönösség fö orgánuma. Helyébe 
az Olmützhan megjelenő „ Slovenské A'áradni IÁsty'1 lé 
pett. Es mit mond mindehhez a N. N\, a mely minden 
más botlása mellett eddig a tiszta tót nyelvnek volt pár 
tolója és elitélte a cseh-tót egységre és ezzel együtt a 
cseh kultúra befogadására irányuló törekvéseket. Való
ban nagy szegénységi bizonyítvány az elősorolt tót la
pokra, hogy nem elégesznek meg a maguk nyelvével 
és nem hogy annak népies irányát kultiválnák, de ide
gen elemeket visznek be a tót nyelvbe, a minek a kul 
túrához semmi köze, de mindenesetre nemhogy közelebb 
hozná, de eltávolítja olvasóit attól a mi hazai.

Melyiknek van Igaza? A tót túlzók lapjai az 
utolsó időben valóságos dicshimnuszokat, zengtek a tót 
irodalom lendületes virágzásáról. Ami már magában véve 
is kézzelfogható czáfolat arra, mintha a tótokat elnyom
nák Magyarországon. Még nyomosabb czáfolat az azon
ban Kollár Márton tót nemzetiségi képviselő minapi kép
viselőházi beszédének ama vádjaira, hogy nincs ember 
aki könyvet ima a tót ajkú nép számára. Nem akarunk 
a kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonítani ez ügy
nek ; de kötelességünk a közfigyelmet fölhívni a fönebbi 
ellentmondásra, melynek két egymással homlokegyenest 
szemben álló vitatása teljességgel kizárja egymást. Kü
lönben köztudomású tény az is, hogy számos egyházi 
katholikus s evangélikus, több részvénytársulat és még 
több magán kiadó-ezég foglalkozik tót nyelvű könyvek 
kiadásával s terjesztésével, amit tót nyelvű Írók nélkül 
még csak elképzelni sem lehet. Sőt tudjuk azt is, hogy 
kath. vállásu tót irók szövetkezete még Rómába a ju 
bileumi év alkalmából külön tót könyvet szerkesztett, 
melyet a vatikáni könyvtárban helyeztek el emlékül 
s bizonyságául annak, mily lendületet vett a tót iroda
lom. Mogjegyzendö. hogy maga Kollár Márton is részt- 
vett e tót irodalmi vállalatban, amelyben irótársaival 
együtt ugyancsak nagyra vannak a tót kultúrával. Ez 
utóbbi körülmény valóban rikító világításba helyezi a 
nevezett képviselő magatartását.

A nemzetiségi kérdés mind nagyobb hullámokat 
vet a magyar képviselőhöz költségvetési vitája folya
mában, de a nemzetiségi lapok sem foglalkoznak egyéb
bel, mint alaptalan, sőt hallatlanul rosszhiszemű rekrimi- 
nácziókkal. Jellemző egyébkint a helyzetre, hogy a 
nemzetiségi túlzók, kik szelet vetettek, egyre másra vi
hart aratnak, .-t tót túlzók közül újabban Kollár Márton 
képviselő szólalt föl. Újat nem mondott. De beszédének 
hangja s szerkezete szinte példátlan a parlament törté
netében. Majd hizelgett a magyarságnak, majd szánal
mat igyekezett kelteni a szegény tót nép iránt. Mégis 
éppen ez a kiszámított taktikája annál kirívóbbá tette 
azokat a mondókéit, melyek valóságos izgatásszámba 
vehetők és sértőbbek a többi nemzetiségi képviselők 
egyenes támadásainál. így azt állította egész komolyan, 
hogy Magyarországon megvetik a tótot és hogy a kor
mány s hatóságok elnyomják s kivándorlásra késztetik. 
Ezek az izgató s alaptalan frázisok hangos ellentmon
dást szültek, sőt a szónok hosszabb kioktatásban is ré
szesült az elnöki székből. Mi pedig a felvidéki magyar
ság nevében a leghatározottabban tiltakozunk ilyen s 
hasonló inszinuácziók ellen. Mi tót ajkú polgártársainkat 
nemcsak nem vetjük meg, de sőt nagyra becsüljük hon
fiúi erényeikért : és amint mindig hangoztattuk hazánk 
viharos múltjában kifejtett dicséretes közremunkálásukat 
ennek az egységes, oszthatatlan s független magyar 
állam önállóságának megóvásában, éppen oly biztosan 
számítunk további tántoríthatatlan hűségűkre Szent-Ist- 
ván koronájához s birodalmához. Azok a konkolyhintök 
pedig, akik a tótok megvetésének s elnyomásának meg- 
okolhatatlan állításával válaszfalat akarnak emelni a haza 
polgárai között, vigyázzanak, nehogy az a nép, melyet 
irt-ott sikerült félrevezetniük, véresebb szájú izgatok ha
talmúba kerüljön, amikor már késő lesz. hátrálót fújni. 
Mi egyébiránt bizton reméljük és elvárjuk, hogy felvi
déki tót ajkú polgártársaink józan és öntudatos hazafias 
része tiltakozzék a mondva csinált megvetésről s elnyo
másról szóló alaptalan vádaskodások ellen.

9. szára. Turócz-Szent-Márton
A turócz-szent-mártoni collulose gyár ügyében 

'a  csalink mimlim loliclíít meglesznek. Valamennyi eseli 
lap közli a részvényjegyzési felhívást, melyet utólag a 
budapesti lapoknak is megkllldüttek és elárasztották vele 
a vidéki lapokat és egyeseket is. Szakértők alaposan 
kifogásolják a kiadott prospektus tartalmát. A többi kö
zött tévesnek állítják azt a feltevést, mintha Felső Ma
gyarországon vagy pláne Turóczban a napszám 1 kor. 
2<i fillér lenne. Téli időszakban sem lehet ily napszám 
mellett elegendő munkást szerezni, nemhogy tavasszal 
és nyáron vállalkoznának ezen összegért. Ezenfelül ki
fogásolják azt is, hogy a szervezendő gyár vezetése az 
előjelek után Ítélve csak cseh lehet, mert hiszen a fel
hívást aláírók közül is 10-en csehek, 4-on magyaror
szági ismert tótok. Ily körülmények között bizonyosra 
vehető, hogy ezen vállalat hazafias szempontokból figye
lemre nem számíthat, annyival is inkább nem, mert a 
részvények nagyobb része már cseh és tót kezek szá 
mára van biztosítva és igy annak vezetésében a ma
gyarságnak éppen semmi szava sem lehet.

Téves Utakon. Az a buzgalom a melylyel a  föld- 
mivelésügyi m. kir. Miniszter a Felvidéken a tejszövet
kezetek ügyét szervezni kívánja, mindannyiunk őszinte 
elismerésére és köszönetére érdemes. Lapunk más helyén 
teszünk említést arról, hogy újabban Pribóczon létesült 
tejszüvetkezel. De már most kifejezést kell adnunk cso
dálkozásunknak afölött, hogy a mikor egy intézmény a 
magyar kormány kezdeményezésével és támogatásával 
létesül, hogy ilyen körülmények között a magyar kormány 
gondoskodása, a melylyel a kisgazdák érdekeit szolgálja 
kellő érvényre nem jut. Nagyon csalódik Kulinyi Mihály 
tejgazdasági megbízott, ha azt hiszi, hogy az intézmény 
népszerűsítéséhez okvetlenülszükségos volt pribóczi szerep
lését azzal a bizonyos kijelentéssel megkezdeni. Mert a 
tejgazdasági ügyeknek.semmi küzükahhoz,hogy Kubinyi Mi
hálynak hol ringott bölcsője és mi az anyanyelve, a mi a többi 
között a tót is lehet. Erre ott senki sem volt kiváncsi, 
és inkább arról beszélhetett volna, hogy a magyar kor
mány áldozatok árán is azon van, hogy a felvidéki köz- 
gazdasági állapotokat javítsa. Itt, a hol a nemzetiségi 
izgatok úgy is kicsinyük mindazt a mit a nép érdeké
ben a gyakorlatban megvalósítani lehet — általában 
helytelenítenünk kell az ilyen eljárást. Arról is hirt 
kaptunk, hogy ugyanezen megbízott Árvában, a Tátrá
ban k embereivel meg Pivkóval a volt tót nemzetiségi 
képviselőjelölttel karöltve tervezi a jaszenovai tejszövet- 
kezet megalakítását. Van-e erről tudomása a földmivelés- 
Ugyi miniszternek? Avagy Kubinyi Mihály bir-e tudatá
val annak, hogy mit cselekszik ? Ugyan gondolt-e arra, 
hogy ha Jaszenovón Pivkóval, és társaival tervezi a tej- 
szövetkezetet — ezt a körülményt nem-e úgy fogják 
feltüntetni a tót túlzók, hogy ezt ők cselekedtél meg és 
hogy az a támogatás a melyben minden tejszövet
kezet részesül a kormány részéről — tulajdonképen az 
ő érdemük. Teljes lehetotlenségnek tartjük, hogy Ku
binyi Mihály ismerné a felvidéki viszonyokat, daczára, 
hogy árvái embernek mondják. Tudnia kellene, hogy 
itt ma mindent nemzetiségi szempontból fognak föl az 
emberek és csak nem akarhatja azt, hogy a magyar 
kormány gondoskodása és áldozatkészsége a tót túlzók
nak szolgáljon martaléknl. Jó lesz tehát embereit meg
válogatni.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

H Í R E I N K .

Személyi hírek. Ruttkai Ráth Péter m. kir. 
udvari tanácsos, a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatója 
hivatalos ügyekben Uderbergen időzött és Ruttkán át 
Csorbára utazott. -— Ifj. Jusfh György Turóczvármegye 
főispánja néhány napi tartózkodásra a fő- és székvá
rosba utazott.

Uj osztálymérnökség Ruttkán A ks. od. v.
Igazgatóság a magyar vonalon felszaporodott osztálymér- 
nökségi munkálatok folytán két uj osztálymérnökséget 
állít tel és pedig liuttka és Alsó-Kulin székhelyivel. 
Az uj beosztás f'. é. márczius hó elejével veszi kezdetét 
s a ruttkai osztálymérnökség vezetésével Váczy Gedeon, 
mérnök van megbízva, a ki Rózsahegyről helyeztetett 
át. Ugyancsak ezen oszlálymérnökséghez helveztetott át 
a teschcni II. oszt. mérnökségtől: Dianiska András se
gédmérnök. Az alsó kubini oszt. mérnökség vezetőjévé 
(íród Sándor, mérnök, Eperjesről, lett megbízva.

Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter dr. Par
tos Pál temesvári pénzügyi fogalmazót az atsókubini m. 
kir. pénzügyigazgatósághoz pénzügyi segédtitkárrá ne
vezte ki.

Tejszövetkezet Pribóczon. Már említést te t
tünk arról a mozgalomról, melynek czélja volt Pribóczon 
tejszövet kezdet létesíteni. Ez a szövetkezet 140 üzlet
részszel a múlt vasárnap tényleg megalakult s min* hall
juk működését már legközelebb megfogja kezdeni. A 
szövetkezet megalakításában itt is nagy érdeme van 
liertscli Ottó gazdasági szaktanárnak, a ki fárad katlanul 
buzgóikodik a felvidéki szegény nép keresetét biztosí
tani és termékeiknek értékesítését eszközölni. A szövet
kezet elnökévé KI hun Vilmos, alelnökévé pedig Újhelyi 
Gusztáv választattak meg.

Somogyi Géza a znióváraljai állami tanítóké* 
pezde igazgatójának névnapját ez évben kiváló ünnep
séggé avatták az intézel tanárai és növendékei, a kik 
felhasználva ezen alkalmat igazgatójuk iránt érzett tisz-

teletük és ragaszkodásuknak adtak kifejezést. Somogyi 
Géza igazgató ebben az évben fejezi be a tanítóképzés 
szolgálatában működésének 30-dik évét. Talán senki 
sincs az országban, a ki a tanítóképzés gyakorlati mun
kája mellett annyit foglalkozott volna irodalmikig is ez
zel a kérdéssel mint ö. Az iskola szervezeti kérdések
ben pedig valóságos szaktekintély. A múlt hét keddjén 
nagy társaság gyűlt egybe házánál és számosán emlé
keztek meg az ünnepekről, jeléül annak, hogy Somogyi 
Géza nemcsak tanártársai, de a megyei közönség köré
ben is közbecsülésnek örvend. A vendégeket a nagy 
betegségéből most már teljesen felépült háziasszony 
nagy szívességgel fogadta és gazdagon megvendégelte.

— Kinevezés. Vas, kassai fütőházi főnök elhalá
lozásával megüresedett helyre a ks. od. igazgatóság 
Pildner Ottó, s. mérnök, ruttkai fütőházi főnökhelyettest 
nevozte ki főnökké s egyúttal Pilát Adolf, előbb Oder* 
bergre áthelyezett s. mérnököt Ruttkán meghagyván: 
nevezettet a ruttkai fütőházi főnök helyettesévé tette.

— A ruttkai róm. kath. aut. hitközség szeretett 
plébánosának Halkó Zoltánnak, püspöki distinctiója fö
lött érzett osztatlan örömét lelkes szavakban tolmácsolta 
a megyés püspöknek s a kitüntetés alkalmával testületi
leg gratulált lelkipásztorának. Halkó Zoltán különben 
ez alkalomból számos üdvkivánatban részesült.

— Kuruzsoló szemorvos. A napokban Tót-Pró- 
nán és vidékén egy kuruzsló járt, a ki szembajok gyó
gyítójának adta ki magát. Sok tapasztalatlan ember lépro 
is ment. A kuruzsoló Tótprónán Griegcr Józsefnél, özv. 
Páles Zsuzsannát és Csicrny János szlovákeje oroszor
szági házalót, továbbá Kudnón Klein Jánosnak kiskorú 
fiát, Bádison Frnó Máriát szemfájásából alaposan ki is 
gyógyította. Valamennyien jól megfizették a kuruzslót, 
a ki a szemfájósok szempilláit egy nkint kiszakítva, sze
meiket valami oldattal befecskendezte és kereket oldott. 
Nagyobb bajuk van azonban a szenvedőknek, mert az 
operált szemek gyuladásba mentek, arezuk feldagadt, 
szemhéjuk sebes lett. Sőt mi több a kuruzslásnak áldo
zata is van, a mennyiben Rudnón lakó Klein Jánosnak 
ti —7 éves fiacskája egyik szemére az operáczió követ
keztében megvakult. Á csendőrség nyomozza ugyan a 
lelketlen embert, de eddig még eredménytelenül.

— Választmányi gyűlése lösz jövő vasárnap dél
után a Turóczmegyei Jótékony Nöegyletnek, amelyet 
már az egylet uj elnöke, Justh Ferenczné, szili, gróf 
Batthyány Mária, fog vezetni. Ezen választmányi gyűlés 
egyik tárgyát annak a  megbeszélése fogja képezni, mily 
módon ülje meg az egyesület huszonöt éves fennállásá
nak jubileumát.

— Halálozások. Tóth József honvédszázados 4<i 
éves korában meghalt Rózsahegyen. — Kertész Jánost 
a furócz-szent-mártoni állami polgári iskola régi jeles 
tanárát súlyos csapás érte édes anyájának elhunytéval. 
a boldogult 8(> évet élt és temetése ma lesz Gyöngyösön.

— A Játék vége. Hogy a fegyver nem való 
mindenkinek a kezébe, de főleg a játszadozó fiatalság
nak; nőm fényesen bebizonyult a múlt vasárnap Ruttkán. 
(1 onsiorovszky Ede és Czupra János, utóbbi turócz-szent- 
mártoni II. kereskedelmi isk. tanuló, labdázni mentek. 
Gonsiorovszky azonban zsebrevolvert is vitt magával, a 
minek a következménye lön, hogy Czupra pajtásának a 
lábát meglőtte. A golyó azonban irányt is téveszthetett 
és végzetessé válhatott volna. Nem győzzük eléggé cso
dálni a szülők könnyelműségét, a melylyel gyermekeik
nek fegyvert adnak kézbe, a kik azt — mint ez irány
ban már annyi panasz merült fel — arra is használják, 
hogy ablaktáblákba s a lömühelyi kolónia terülotén fel
állított villamos ivlámpákba lövöldöznek, úgy hogy ma 
már alig van egy ép lámpa.

— Színi előadás Szuosányban. F. hó 15 én a 
szuesányi nöegylet műkedvelői előadással egybekötött 
tánczmulatságot rendez. Színre kerül a „ Barátságból“ 
egy felvonásos vígjáték. Ebben szerepelnek Krasznetz 
Mariska, Rosenfeld Erzsiké, Löwy Vilmos és Baross 
Gusztáv.

— Színészet. Zólyom városában a jövő hó tí-án 
Szabadhegyi Aladár, nagyszombati városi színigazgató 
társulata kezdi meg működését. Jelenleg Rozsnyón já t
szanak a legszebb támogatás mellett.

— Sikerűit mulatság. A „Turóczi Kereskedő 11 
jak Egyesülete" könyvtáralapja javára f. hó 22-én ren
dezett tánczvigaloin minden tekintetben igen szépen si
került. A nagy számban megjelent szép hölgyek joggal 
panaszkodhatnak, hogy egy pillanatig sem volt pihenő
jük. a  kedélyes társaság reggeli 5 óráig együtt maradt.

- Tiszta jövedelme 07 korona volt. Felülfizettek : Báró 
Révny Gyula 10 kor., Graber Jenő 10 kor., Náthán 
Henrik, Kőim Hugó, Dr. Haas Jakab, Kellermann Gyula, 
Mikes Imre 5 —5 kor., Hoflmann Ede, Graber Jakab, 
Spitzer V. íBékés-Csaba) 3 - 3  kor., Krnety György, 
Gross .Samu, Steiner Lajos, Perl Henrik, Linksz Lajos 
2 —2 kor., Holliinder Samu, Böhm Albert, Heeht Róza, 
Schwarcz Adolf, Fischer Lajos, Spitzer Albert, Berger 
Adolf, Kellermann Albert, Pollak Jakab 1—1 kor. A 
rendezők ez úton hálás köszönetüket nyilvánítják a fe- 
lülfizctöknck.

Átadás. Akantisz Rezső znióváraljai közalapít
ványi erdőtanácsos elhúnyta következtében hivatalának 
átvételével Szalay Ernő közalapítványi főerdész bízatott 
meg, a ki a hivatal rovancsolását már meg is kezdette. 
Akantisz utódának kinevezésére eddig még nem történ
tok lépések.
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A ..Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet.u Az Amerikába való kivándorlás a föl vidéki Sándor, Lantos János, Mannheimer Gyula, Ruttkay

a „Turóczi Kereskedelmi cs hitelintézet*' — mely XXX. megyékben az utolsó időben nagy mérveket öltött, íigy, Burise Toofil, Ruttkay Zsigmondó Ferenc/, Zenovics
közgyűlését ma tartja meg — mérlege a következő hogy a liptóincgyei Gazdasági Egyesület, mint lapunknak Annin l.- l . koronát. Névtelen adakozó 5. kor. Ruttkay
számadatokat tünteti fel: Ertékvagyon: Pénztári készlet, írják, e kérdéssel komolyan kezd foglalkozni. Márczius j Miklian József 3. kor. Tergina József ,3. kor. Pervu
K 37082.88 fik, Váltók: K 1,452,971.07 tik, Jelzálog-1 ó-én ez ügyben a megye székhelyén nagyobbszabásu j Gyula 2. kor. Ruttkay Gáspár 2. kor. Összesen: 294.
kölcsönök : K 154450.14 fik, Értékpnpirelölegek : K 5308. ülés lesz. Az Amerikába való kivándorlás már sok szeren- 
16 fik, Folyószámlái adósok: K 42114.43 fik, Kamat-[csétlen embert észre térített, de késő. A Zsolna melletti 
hátralék: K 9571.47 fik, Felszerelések: K 1562.— fik, Luki községben egy paraszt asszony, kinek férje szinte 
Értékpapírok: K 98100.— tik, Kétes követelések: j Amerikában van, de oly rossz anyagi viszonyok közt, 
K 1 0 6 3 0 . 8 8  fik Tehcrvagyon : Részvénytöke : K 120000.— 1 hogy itthagyott családja a legnagyobb nyomornak van
Tartalékalap : K 52000.— Fel nőm vett osztalék : K 604.— 
Hitelezők folyó számlán : K 149.805.16 fik, Átmeneti 
kamat K 135105.22 fik, Visszloszá mi tolás: K 202712.73 
fik, Betétek: K 1224.721.73 fik, Bankmollékholy : 
K 14611.72 fik, Tiszta nyereség: K 33949.76 fik Az 
elmúlt év összforgalma K 25 és fél milliónál több volt. 
A felsorolt számadatokból kitűnik, hogy vidéki pénzin
tézeteink nagyobhjaihoz tartozik s ezáltal vezető sze
repre van hivatva. Ezen okból lapunk hasábjain bőveb
ben foglalkozunk vele. Gazdasági szempontból valamely 
pénzintézet működése akkor mondható helyesnek, ha a 
részvényesek érdekeit a közönség jogos igényeivel össz
hangba tudja hozni. Ez irányban nem maradt ki az in
tézeti vezetőség czéltudatos működésének kedvező ered
ménye, a miről az intézet 510 éves fennállásának for
galmi kimutatása tanúskodik. A részvényesek átlagban 
10 százaléknál nagyobb osztalékot húztak, saját tőkéi 
folyton emelkedtek s úgy a betétek mint a váltótárczn 
átlaga szépen fejlődött. A mérleg realitásához kétség 
sem fér s a közönség bizalma teljesen igazolt. Közj 
dasági szempontból nincs mit gáncsolnunk ezen intézet, 
működését illetőleg. Általánosan elismert baj, hogy ha
zánkban mindenből politikát csinálnak, mi nagyrészt 
nemzetiségi viszonyainknak kifolyása. Ugyanez okból, 
bár kelletlenül, ezen közgazdasági intézményt politikai 
tekintetben is szemügyre kell vennünk. Sokan fclvefhe- 
kit azon kérdést, hogy ezen intézet, miért nem bírja a 
tót pénzintézetek aknamunkáját kellően ellensúlyozni ? 
Tényleg c téren a hitelintézet működése, nem tudja a 
kívánatos eredményt feltüntetni, mi azonban nem a vezető
ség akaratán törik meg. Csak az tud ez cselben helyes ité 
letet alkotni, ki a tót pénzintézetek kulisszái mögé te

kitéve, e napokban három fiúnak adott életet. A kicsi
nyek talán éhen haltak volna meg, ha a zsolnai izr. 
nőegylot elnöke dr. Schauer Gyuláim gyűjtést nein 
ror. .. a szegény család felsogélyezésére.

- A magyarországi tót közművelődési társulat 
e hónap 25-én tartotta Budapesten első rendes közgyű
lését Ivánkovics János rozsnyói püspök elnöklete alatt 
A közgyűlésen a felvidéki tót népnek hazafias szellemben 
való művelése iránt érdeklődő tagok nagy számban 
jelentek meg. Ott. voltak Zsilinszky Mihály államtitkár. 
Justh György Turóczvármegyo főispánja, Lehoczky Lajos 
kir. táblai biró, RutVy Pál és Smialovszky Valér ország- 
gyűlési képviselők, Bachát Dániel főesperes, Chcrvcn 
Flóris főgimii. igazgató és a felvidéki magyar intelligens 
társadalom több jelese. Ivánkovics János elnöki megnyi
tójában kcgyeletes szavakban emlékezett meg Matuska 
Péter választmányi tag elhuriytáról. A közgyűlés tudó 
másul vette, hogy a hazafiás szellemben szerkesztett 
„Vlass a Svet“ cziinll közművelődési hetilap immár 
17.000 példányban árasztja el a Felvidéket és hogy az 
1848—49-dik évi szabadságharc/ története, a melynek 
megírásával Pechány Adolf ismert irót bízták meg, még 
ebben az évben meg fog jelenni. Ennek a műnek czélja 
lesz, hogy a tót néppel megismertesse a nemzeti szabad
ságért folytatott hős küzdőimet, melyben a felvidéki 
tót nép mint az egységes magyar haza hű fia együtt 
küzdött, együtt vérezett a hősökkel és vértanukkal. 
Ezen rendkívül érdekes műből a „SÍovenskc Novinyu 
már közölt egyes részletekét a múlt nyáron, s mi is 
közölni fogjuk lapunkban, mivel szükségesnek tartjuk, 
hogy a  magyarság is tisztán lásson a tót nemzetiségi

taeJa
dijat fizetnek s ennek fejeben kapják a társulat heti
lapját, összes könyvkiad vány síit és mülapját. — A tár
sulat tagjai sorába alapitó tagokul újabban beléptek: 
Majláth Gusztáv püspök, Sujanszky Antal nagyprépost, 
Osztroluczky Géza főispán,f Angyal József, Csernoch 
János és Maiidéi Pál országgyűlési képviselők, gróf 
Cliotek Rezső.

— Az

kérdésben, a  közgyűlés elhatározta, hogy Szent István, 
kinthet, melyeknek fellebentésétmás alkalommal fogjuk 0isö magyar király színnyomású arczképét minden tag- 
eszközölni. Jótékonyczélokra szép összegeket áldoz Agának megküldi. — Az egyesület tagjai évi 2 korona 
hitelintézet, de azokat túlzott szerénységében zárszáma
dásaiban külön nem tünteti fel. Minthogy a mai közgyű
lés fogja a részvénytőke felemelését elhatározni, alkal
masnak véljük az időt, hogy a magyarság vezető elemei 
részvények jegyzése állal, közelebbi érdekeltségbe lép
jenek az intézettel.

— Betörési kísérlet vagy rossz tréfa. Tótprcínai 
levelezőnk Írja, hogy a múlt héten Kvanduk Irén jassze- 
novói tanítónő lakását, akarták feltörni. A tanítónő Tót- 
Prónáról hazatérve, észrevette, hogy lakásának ajtajáról 
a kilincs le van verve. Ily módon csak az ablaktáblákat 
betörve, az ablakon át -lehetett bejutni a lakásba, abol 
azonban minden rendben volt és igy valószínű, hogy 
csak kellemetlenséget akart valaki okozni a tanítónőnek.

— Villamos világítás Ruttkán. A kassa-od. vasúti 
társaság a Máv. Igazgatósággal egyetértve a ruttkai 
pályaudvart a legközelebb villamos világítással látandja 
el. E czélból egy bizottság járt cl a színhelyen s a 
munkálatok megvalósulásához igen közel állanak. Ezen 
alkalomból komoly terv merült fel arra nézve is, hogy 
egész Ruttka látassék el villamos -világítással; s öröm
mel jelenthetjük: eziránt a tárgyalások már meg is in
dultak s miután az ügyet maga a község érdemes elöl
járósága vette kezébe, alig kétséges, hogy a terv a kö
zel jövőben tényleg meg is valósul. Most már csak a 
közönség igénybevételén múlik, hogy a kedvező alkal
mat kihasználja.

— Az Iparsó használatának megkönnyítése. A

korona és 66. fillér. A nemes lelkű felülfizotők fogadják 
úttal is a rendezőség hálás köszönetét. Paulfnyi 

Gábor rend. jegyző.
— Az Országos Pályázati Közlöny utján, moly 

az országban betöltendő összes állásokat közli, állást 
nyernek: ipari és kereskedelmi, mező és erdőgazdasági 
és műszaki tisztviselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok, 
nőtisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gyakor
nokok. Előfizetési ára lU évre 4 korona. Mutatványszá
mokat 30 fillér beküldése ollenében küld a kiadóhivatal 
Budapest Rökk Szillárd-utcza 27. Állás keresési beigta- 
tásnál minden szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér 
nyilttórben pedig minden szóért 6 fillér fizetendő, mely 
hirdetéseket, legkésőbb csütörtökig fogad el a kiadó- 
hivatal.

— Időről időre jó, ha emlékeztetünk arra, hogy 
mihasznosat mulasztottunk, mi előnyöset nélkülöztünk. 
Így tíz esztendő óta, a mindennapi kávéasztalra 
kiválóan fontos uj bevezetést a csaladók nagy száma 
saját előnyére figyelemben tartja és állandóan ápolja. 
Szükségét érezzük azonban még mindég annak, hogy 
minden háziasszony és anya figyelmeztessék arra, 
hogy a ma már mindenütf a legjobb sikerrel beve
zetett Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé mint pótlék 
a babkavéhoz, a kávéitalt nemcsak ízében lényegesen 
finomítja, hanem ezt egyúttal, ami pedig igen fontos, 
az egészségre nézve előnyössé teszi Egyszerű fogalom 
szerint sem létezhetik ideálisabb kávévegyület mint 
az, a mely a kellemes és kedvelt babkávéízt a honi 
malát egészségi elönyeivól egyesíti, a mint ez az 
eset a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávénál oly 
fölülmulhatlan módon fenforog. Ez továbbá azt az 
összehasonlí'hatatlan előnyt bírja, hogy »tisztán« 
azaz minden babkávé hozzáadás nélkül is. igen 
kellemes kávéízzel bír, és ezen okból mint legjobb 
pótlás ajánltatik ott, a hol a babkávé orvosilag 
mellőztetni rendelletett. Nem eléggé hangsúlyozhatjuk, 
hogy csakis a »valódi« Kathreiner, az ismert eredeti 
Kathreiner csomagokban mutatja fel mind ezeket az 
előnyöket, a melyekkel a még mindig felmerülő után
zatok, az úgynevezett »nyitott áru«, a mi nem egyéb 
mint egyszerűen pörkölt árpa avagy maláta, sohasem 
bírhat.

színi kerület a
melynek megalakulásáról mái' múlt számunkban meg
emlékeztünk, elnökévé gróf Csáky Zeno szepesmegyei 
főispánt választotta meg. ^. kerület székhelye Lőese. 
Maga a szövetkezés három évre szól. az alább közlendő 
beosztás azonban csak az 1902. évi október hó 1-én 
kezdődő egy évre. A kerület színtársulata a következő 
sorrendben keresi fel az egyes városokat: okt. 1. — 
okt. 28. Solineczbánya, okt. 29. — nov. 30 Igló, decz. 
1. — decz. 31. Késmárk, jan. 1. — febr. 9. Lőcse, 
febr. 10. — febr. 25. Liptó-Szent-Miklós. 
márcz. 31. Trcncsén, ápr. 1. — ápr. 15. Alsó-Kubin, 
ápr. 16. — ápr. 30. Turóc^-Szent-Márton, máj. 1. — 
máj. 15. Ar.-Maróth, máj. 16 — jún. 15. Léva, jún. 
16. — júl. 31 szünet, aug. 1. — aug. 31. Zólyom, szept. 
1. — szept. 15. Brcznóbánya; szept. 16. — szept. 30. 
Körmöczbánya. Hogy melyik társulat fogja a kerületet 
elnyerni az af. hó 23-án délután Iglón megtartandó

Szerkesztői üzenetek.
— P. E., Znión. A 11-ik számra várjuk a megfejelő 

czikket. — Gr. J., Tót-Prónán. Minden megérkézett; lelkes 
munkássága például szolgálhat. — K. H., Liptó-Szent-Miklós. 
Arra kérem, hogy más természetű közleményekkel is keressen 
föl. Lesz ott bizonyára elég. — Alsó Kubin Kérem az aktuá
lisabb dolgokról éstesiteni. — Stnbnyafürdö. Sajnáljuk de köz- 
leménvét bizonyos okok miat nem nyomathatjuk ki. Még a 
ny-ilttérben sem lenne az közölhető úgy a mint van. — A. G., 
Beszterczebánya. Köszönöm de csak aktuális dolgokat közöl
hetünk. — A. M., Budape t. Szívesen teljesítjük kérését de 
előbb munkáját szeretnők látni. — B. K., Trencsén. Alkalmilag 

febr. 2 6 ._1 sorra kerül. — Ch. Anvers. Levelet irtunk önnek is meg jóakaró
jának is. — H. J., Budapest. Elismerő soraiért fogadja köszö-
netünket. Többet is tennénk, ha módunkban lenne. 
Léva. Köszönöm. Legközelebb felhasználom.

S. M.,

pozsonyi kereskedelmi és iparkamara értesítése szerint | lasztmányi ülésen fog eldőlni Legtöbb kilátása van Sza-
a m. kir. pénzügyminiszter elrendelte, hogy a pénzügy- 
igazgatósághoz beérkező kérvények ezentúl soron kívül 
olintézendök. Azoktól a kérvényezőktől, a kik az ipar
sót a magyar kereskedelmi részvény-társaság közvetíté
sével szerzik be, iparsó biztosíték nem követelhető. Az 
öt métermázsát meg nem haladó denaturált iparsó menv- 
nyiségének elkülönített helyiségben, vagy ollcnzár alatti 
tartása jövőben teljesen elesik. A kiutalni kért iparsó 
mennyisége csakis fontos és indokolt esetekben korlá
tozható. Nehogy az iparsó igényjogosultak a pénzügyőri 
közegek által a ssükségelt iparsó igénybevételétől el- 
idegenittessenek, utasítást nyertek a pénzügyigazgatósá
gok, hogy az illető közegeket az iparsó forgalmának 
előmozdítása czéljából kellőleg kioktassák.

— Jelmezbált tartottak Rózsahegyen a Magyar 
Társaskör helyiségeiben, mely minden tekintetben fé
nyesen sikerült.

— Márczius 15. Zólyom város mint minden év
ben. úgy ez idén is fényesen készül megünnepelni már
czius idusát. E czélból megalakult egy 25 tagú előké
szítő, és 35 tagú rendező-bizottság, melyekhez f. hó 
23 án tartott összes ülésén a következő programul állapit-

Felelős szerkesztő : I t c r e c x  t r i l l a .  

Főmunkatárs; Itu iifi J a n ó * ..

N Y I L T T E R.*) 

Köszönet nyilvánítás.
Mindazok, kik felejthetetlen férjem, illetve jó  Atyánk 

temetése alkalmából személyesen megjelentek s ez által 
Zárszámadás. A ruttkai fiatalság által f. év i' js enyhíteni igvekeztek mély fájdalmunkat, fogadják 

február 8-án rendezett tánczczal egybekötött kedélyes', .. , ‘ , .• ' halas koszőnetünket.
Znióváralján, 1902. évi február hó 25-én.

Őz t . Akantlsz Rezsönó
és családja.

*) E rovatban közűitekért nem vállal felelősséget a szerk.

badhegyinck, a kit gróf F< 
Tolvajlás. Az c

egy folkusfalvi embernek 
pénzét, ismeretlen tolvaj va

stdich intendáns is ajánl, 
héten tartott marhavásáron 
az eladott marháért bevett 

zsebmetszö ellopta.

estélyen összesen befolyt 1115. korona 84. fillér. Kiadás 
volt 186. korona 60. fillér és így tiszta jövedelemnek 
929. korona 24. fillér, mely összeg a Ruttkán építendő 
ág. hitv. ev. templom alapja javára az illetékes helyen 
deponáltatott. Ezen alkalommal felülfizettek : Báró Rcvay 
Gyula, Lövy Adolf, Tcschen és a Ruttkai Daloskor 
20.-20. koronát; Epstein László, Kovacsits Jgnácz és 
Saágor Ferenc/ 10.-10. koronát; Alex Erzsébet Iglo, 
Wcisz Konrád főfelügyelő Budapest, 8.-8. koronát; Tobis 
G.’sztávné 7. koronát; Dittrich• Ottó, Friedmann Mór, 
llodzsa János, Kardos Gyula, Kontsek Antal, Sehrödlcin 
József 5.-5. koronát; Keviczky Kálmán, Omaszta János, 
Paulicsek Gyula, Pivko András Szucsány, Puar Lajos, 
Ruttkay Juricsko Ede, Ruttkay Juricsko József, Szatmáry 
József, Wachsbergcr Lipót 4-4. koronát: Brix .Sándor, 
Erara V. mérnök Milánóból, Fáik Kristóf, Marcsis István, 
N. N. Politzer Adolf, Rakitta Samu, Szipták András, 
Schatz Béla, Schvalbc Rezső, Waldmann Vilmos, Zednik 
József 3.-3. koronát; N. N. 2. korona 66. fillért; Dr. 
Brichta Arnold, Dr. Fábián László, Fischgrund Izsó, ifj

tatot.t meg. Reggel mindahárom felekezet templomába I GoLcli János, Dr. Ilaáz Simon, Hó Adolf. Horváth Géza, 
Istentisztelethez való felvonulás, este 6 órakor a főtéren 
fáklyásmenet a város kivilágítása mellett, szónoklattal 
és szavalattal. Befejezésül a városi szálló nagytermében 
300 teritékü díszvacsora, hol szinten lesz szónoklat és 
szavalat. A fáklyásmenet alkalmával az „Iparos Ifjak 
Unképzö K öréinek dalköre fog működni.

Juciik András, Kellcrmann Gyula, Komandéra Pál, Korda 
János, Knyazoviczky Lajos, Láng Ignácz, Lázár Róbert, 
N. N., Paulfnyi Gábor, l’latzcr Tivadar, Roll Béla, 
Rathbart Izidor, Ruttkay Juricsko Imre, Ruttkay Matu- 
sovits Sándor, Ruttkay Nedcczky Imre. Szekerka János 
Gáboré, S..ckcrka János Pavkc, Schlesinger Izrael 
Zi ..ovszky Béla 2.-2. koronát; Benkö Gusztáv, Fischer

Téli menetrend a magyar kir. államvasutakon.
(Érvényes 1901. évi október 1-től kezdve.)

T.-Szt.-Márton— Budapest:
i. d. u. 2 49, érk. este 9 20 
i. regsj. 7'44. érk. este 7 00 
i. reg. 5-41, érk. d.u. 12-50 
i. este9-03. érk.d.e. 10 05 
.d .u .4 32.érk.regg.5'20 

Ruttka— T.-Szt.-Márton:

Budapest— T.-Szt.-Márton:
Gyv. i. reggel 7 30, é. d. u. 1*58 
S/.v. i. d. e. 9*35, érk. este 8 'i 1 
Gyv i. d. u. 3 45. é. este I0 '3 7  
S/.v. i.d.u. 5 20, érk.reggel 7’16 
Vv. i. éjjel t i  10. érk.d.e 1158 

T.-Szt.-Márton— Ruttka:
Gyv. ind. d.u. 1-58. érk. d.u. 2 06 i. d. u. 2-40, érit. d. u. 2 49
S/.v. i. este 811, érk. este 8 20 i. reg. 7-30, érk. reg. 7*44
Gyv. i.este 10-37,érk.este io'45 i.reg. 5 30, érk. reg. 5̂ 41 
S v. 1. regg. 7 16, érk. reg. 7 29 i. este 8‘45, érk. este 9 03
Vv. i. d.e. 11 58, érk. d.u. 1210 i. d.u. 4 20, érk. d. u. 4.32

Budapest— Zsolna Zsolna— Budapest:
Gyv. i.reggel 7 30. érk. d.u. i'50 i. d.u. 2‘55, érk. este 9 25 
Szv. i. d .e . 925, érk. este 826  i. este 925, érk. reg. 7-05 
Gyv. i.este 6' 15, érk. éjjel 1213 i. éjjel 345, érk. d. e. 9-45 
Szv. i. éjjel 10*40, érk. reg. 8 26 i. reg. 5 24, érk. d. u. 5.55



Turócz-Szt.-Míirton. F e l v i d é k i  n i r n d 6. 1902.ra4rczius 1. 9. szám.

2211— 1902. tksz.

Póthirdetmény.
A turócz-szt.-Mártoni kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, miszerint Franek Mária 
gbeíláui lakos végrehajtatónak Hondáné szili, l'rauek 
Hermina turáni lakos végrehajtást szenvedő elleni 4< 
korona s jár. iránti végrehajtási Ügyében 2801—Höl. sz. 
alatt kibocsátott árverési hirdetményben:

a) a turáni 342. számú tjkvben a f  4 —21. és 1 
1—46 sorszám alatt felvett s B. 8. tétel szerint fél rész 
ben Honda szül. Franek Hermina nevére irt jószágtes 
tokra 1464 korona, és

b) a turáni 1405. sz. tjkvben A f  1—3. sorszám 
alatt s B. 4. tétel szerint egészben Honda szül. Franek 
Hermina nevére irt jószágtestekre 337 korona kikiáltás 
árban Túrán községben a község házánál 1902. évi 
mirozlDS 17-én délelőtti 10 órájára kitűzött árverés az 
1881. 60. t. ez. 167. §-a alapján a turócz szt.-mártoni 
részvénytakarékpénztár tőkekövetelése és járulékai ki
elégítése végett megtartatni fog.

Kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Turócz-szt.-Mártonban, 1902. évi január 25.

H o l o s y .  kir. alhiró.

450. 1902 tksz..Hirdetmény.
Alsó-Kálnok község telekkönyve birtok- 

szabályozás következtében az 1869. évi 2579. 
számú szabályrendelethez képest átalakittatik és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, 
amelyekre az 1886. XXIX., az 1889. XXXVIII. 
és az 1891. XVI. t. ezikek a tényleges birto
kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX. tezikkben szabályozott eljárás, a 
telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosittatik. E czélbói az 
átalakítási előmunkálat hitelesítése és a hely
színi eljárás a nevezett községben 1902. évi 
márczius 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 uj telek
könyvi tervezet ellen netalán észrevételeiket! 
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi I 
telekkönyv végleges átalakítása után a téves 
bevezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű! 
harmadik személyek irányában többé nem ér- 1 
vényesithetik. j

2) Mindazok, a kik a telekjegyzőköny
vekben előforduló bejegyzésekre nézve ok- |

adatolt előterjesztést kívánnak 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-1 
zésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy az átíra
tásra az 1886. XXIX. tcz. 15- 18. és az 1889. évi 
XXXVili, 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 érvényesíthetik és a bélyeg és illeték 
elengedési kedvezményétől is elesnek, és

4) azok, a kiknek javára tényleg már 
megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilváukönyvileg 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
ság. Turóez-Szt.-Mártonban, 1902. évi febr. 7.

Kolosy, kir. alhiró.

Mirigydaganatoknál, görvélynél. angol betegségeknél, bőrkiütéseknél 
köszvónynél. csúznál. torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sapadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá

nosan kedvelt és sokat hazsnált

I j a h u s e n  « i' J ó d -

-  m á j -
l legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. ••yAf'yerejére nézve főiül 
iul minden hasonló készítményt és ujahh ^yd^yszrii. Ize lö iino

A I _
múl i. „
finom és enyhe, miért is lifíy gyermekek mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat (kb. 80000 
üveg) legjobb bizonyítéka jóságának és kedvességének. Számos 
elismerő és köszönő levél. A r a  3 és 6 Kor., utóbbi nagyság
I.. ...a.,.. 1.1. l.*i *i Inf .iá I nl/tnvlífliilih A I ny lORkálr ll»irni...'hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék Ügyelni 

gyáros ezégére: l.a liu M c n  gyógyszerész. Bréma. — Kapható:
J l iH in n  Illírem *!, T uir.-M v.t.-lV Iárfónban.
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| A „LA FLEUR” f
H szivarkapapir • • • • • 0  
X  a .  • c ■ szivarkahüvely  $
X  kiváló gyórlmóny. ü*en szivnrkapapir a legfinomabb 0  
W  anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek. ^  
O  a melyek az egészségro, föképen a légzési szervekre káros 

hatással lehelnek, nielloztetnek.
K  A Jacobi nxonopol «  
M „La Flcur“ g

szivarkapap'r a torkol ki nem szltrilj.'i s kiválóan azok- 
V í  nak ajinliialó a legmelegebben, a kik sokat dohé- V  

nyoznak. — Kapható: O

^  Wix .Miksánál T.-Szt.-Mártoiilian. p
( : h x x x x x x x x x x x x x x x x x O

=  K öhögést =
a finim zamatu és elismert hatasu

Kaiser-™8 mell-czuVorkák
csillapítanak.* 2740 közji gvzőileg meg

erősiteO elism ei v én y  ^  
köhögés, rekedtség, hurut és elnyalkásodás ellem kitűnő liatá- 
át bizonyítják. Kaiser-félének kínált más gyártmány 

isszautnsitnndó
Kapható * «  és lO  filléres csomagokban

GBABEIt MIKSA és FIA fiiszeriizletóben
Turocz Szent Nartonb?n.

A Richter-félo
LINIiÖEMToMCAPS. COMP.

H orgony - Pain - E x p e ller
ogv régi kipróbált háziszer, a mely már több miut 
33 óv óta megbízható bedörzsölésfil alkalmaztatik 
kószvcnyncl, csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
i . ■ i■ * óvatosak legyünk ós csakis eredeti üvegüket 
dobozokban a„Horflony“ vódjogygyol ós a„Richler"czég- 
jegyzóssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. ós 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, rw  
Főraktár:Török J ó z s e f  gyógyszerésznél wf 
B u d a p e s t e n . V *

F tio h ter F . Ad. és  tá rsa , i f
oeász. és l i l r .  u d v a r i s iá U l tö k

, R u d o la ta d f .

L H  I l i
szivarka-

papir>
és az abból 
előállított 
hasonnevű

s z i v a r k a 
h ü v e l y

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
SfW Egy kísérlet erről mindenkit meggyőz. " a n  t 

Kapható: Moskóczi Ferenczné üzletében Turócz-Szt.-Máronbaa

P E O S P Z C T U S .

Árva
Bars
l-iptó

hegyek körülbelül 

kát. hold erdőség

ff)°/0 tüleve-

Zólyom 
és a kis Turócz

Ha rátekintünk Felsö-Magyarország térképére, azt látjuk, hogy a 
megyék, nevezetesen Árva-, Bars-, Liptó-, Trencsón-, Zólyom- 
gye legnagyobbrészt hegyesek és hogy ez 
les erdőkkel boritvák.

gyében van 73.417 
„ „ 76.196
„ 41.530 „
a ,  187.794 „ „
„ „ 56.443 „
,, „ 49.541 „ „
összesen 484.921 kát. bolti erdőség.

tehát majdnem fél millió kát. hóik; s ha egy holdra átlag 100 m8 fát számí
tunk, ezen erdőségekben van tehát 50.0000.000 m* fa.

Ezen óriás famennyiségnél önként támad azon kérdés: hogy miképen 
lehetne ezen nyersanyagot legjobban értékesíteni ? Legelőnyösebben ccllulose 
gyártása által. A cellulosegyártás egyedüli nyersanyaga a fa. cs pedig a tü- 
levelesfák puha fája.

Olyan fadüs vidéken, mint milyen éppen Felsö-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 i s : kovami leg
bőségesebb mennyiségben és pedig 8zomolnokbután, Szcpesmegyében.

Ha például Tnróczmegyébcn egy eellulosegyár létesül, ezen kováiul szál
lítási költsége volna 10.000 kgkint K 74.— holott a Stájerországi ccllulose 
gyárak kénytelenek 10.000 kgkint K 231.— fizetni.

Mészkő találtatik nagy mennyiségben Turóez-Szt.-Márton közvetlen köz- 
zelében, csak 8 km. távolságban.

A munkaerő Felsö-Magyarországon nagyon olcsó; Turócz-Szt.-Mártonban 
egy munkás nem kerülne többe, mint K. 1.20.

Az 1999. évi 49. t. ez. szerint a ccllulosegyárak mint uj iparvállalatok 
minden állami és községi adó-, szerződés- és részvény bélyeg, á tiratát illeté
kek. nyeremény adó, kereskedelmi és iparkamarai járulék, valamint minden 
egyéb illeték fizetése alól tel vnnnek mentve.

A ccllulose fogyasztás évenkint 2—3°/0-kal emelkedik és pedig egyenlő 
arányban a papírfogyasztással. Minthogy az európai termelés sem elégséges 
a cclullose Amerikából bebozattatik.

A miatt sem kell aggódni, hogy a ccllulose ára hosszabb időre hanvatlana. 
Anglia, Francziaország. Olaszország, Belgin, Hollandia és Spanyolország fenyő
fában szükséget szenvednek, a ccllulose gyártását tehát tel nem emelhetik.'

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

Az elmúlt 5 év alatt Ausztria és Magyarországból Németországba 250 
millió korona értékű la lett exportálva. Azon külföldi cellulosegvárak. mclvek

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

Feltéve tehát, hogy a turócz-szent-mártoni uj eellulosegyár külföldi eellu- 
losegyárakkal szemben a ta áránál csak 20%-aí előnyben volna, 600 kocsi- 
rakomány eellulosc évi termelés mellett a nvers anyag árának ezen tlllömb* 
sége körülbelül évi 108.000 K tenne ki.

A eellulosc gyárak jövedelmezősége messze túlhaladja azon átlagot, mo 
lyet még a legjobb iparvállalatok nyújtani képesek.

A tordai eellulosegyár (Erdélyben), mely 3 millió K részvénytőkével bir, 
fizetett 22.750o osztalékot. A waldhofi eellulosegyár (Németország), mely 9 
millió márkányi részvénytökével bir, az utolsó években 15% fizetett.

A fcldmühlci eellulosegyár (Németország), molv 3 millió márkányi rész
vénytőkével bir, 1895—1900! években fizetett 7. 8.* 10, II. 11*. osztalékot.

A Simonius-féle eellulosegyár Wagcnbcn (Németország), mely 3 millió 
márkányi részvénytökével bir, az Í896—1900. években fizetett 5,9, 12’, 10* o oszt.

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

Schulle Fr., tanár Bécsben, e szakmában kiváló szakerö, általunk ezen 
ügyben véleményadásra felkérve, következőképen nyilatkozik: „Minthogy Ma
gyarországon a fa, kovami és munkaerő sokkal olcsóbb, mint más államok
ban, cs minthogy eellulosc után fizetendő vám Németországba 1 márkát, Olasz
országba 1 liret tesz, ccllulose nagy mennyiségben exportálható. Azonkívül 
Ausztria-Magyarország cclluloseban hiányt szenved, mely még hosszabb ideig 
fcnállani fog. Csodálatos tehát, -  hogy a eellulosc* iparra vonatkozólag 
kiválókig alkalmas Ausztria-Magvarországban, nem létezik töke és vállalkozási 
kedv a cellulosegyártás lel karolására. Egy modern, azaz a legutóbbi évek 
minden vívmányaival felszerelt cellulosegyárnak versenytől nem kell félnie"

Azon műszaki erő, melyet vállalatunk részére sikerült megnyerni, s moly 
kiváló szakmabeli minösitvénvnvel bir, kiszámította az olcsó nyersanyagot és 
munkaerőt alapul vétele mellett a gyárnak valószínű jövedelmezőségét. *12%ban.

Ezen delail számításokat Jelülvizsgálta és helyesnek találta Schulle 11. tanár.
A fent említett bizonyítékokat tekintetbe véve és tudván, hogy Turócz- 

Szcnt-Márlonban rendelkezésünkre áll 300 III* lóerejü) vizierö: elhatároztuk 
helyben egy collulosegyárat

„Ccllulosegyár részvénytársaság Turócz-Szl.-Mártonban" 1,000.000 Kor. 
részvénytőkével 50 évre alapítani.

A részvénytőke 5000 darab egyenként 200 — 200 koronáról szóló rész
vényre van osztva. Az aláíráskor minden aláirt részvényre 20—20 korona 
fizettetik : a további 40“ o f. évi márczius 15-ig, az utóbbi 50* «-nyi részlet pe
dig legkésőbben I. évi junius végéig azon intézetnél, melynél az aláírás tür- 
tént befizetendő. Az aláírás zárideje 1902. márczius 5-ike délutáni 5 óra.

Turócz Szcnt-Márton, 1902. évi február hó 15-én.

„TÁTRA” felsömagyarországi bank részv. társ. Tüíócz-Szt.-Márfsonban.
lajdonos: ö iv . Moskóczi Ferenczné Nyom. a turóczszcntmártoni magyar nyomdában. — Moskóczi F.-tió.
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