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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Túrói z-Szt.-.Mártonba küldendők

K iadóhivatal. A turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda11.

Hirdetések logjutányosabban, árszabály szériát.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min* 

den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.

Megjelen minden vaeárnap.

A ruttkai munkás mozgalom.
Ruttka fejlődéséről irt czikkeiak kellő vi

lágításban mutatták be azt a szerepet, a me
lyet a Kassa-Oderbergi vasút ennek a köz
ségnek a fejlődésére gyakorolt. Ebből könnyen 
kiviláglik, hogy Ruttka népességének megkét
szereződését annak köszönheti, hogy ott a 
nevezett vasút társaság alkalmazottainak és 
munkásainak számát évről évre szaporította.

Hogy a lakosság számának szaporodásá
val ott minden irányú fellendülés volt észlel
hető, azt mi, a kik a helyi viszonyokat ismer
jük, gyakorlati tapasztalásból tudjuk. És ebben 
a fellendülésben is nagy része van a Kassa- 
Oderbergi vasúttársaságnak, mely nemcsak az
zal segítette a lakosságot, hogy kenyeret adott 
kezébe, hanem azzal is, hogy már évekkel 
ezelőtt gondoskodott alkalmazottairól, hogy 
azoknak megélhetése lehetőleg megkönnyítes
sék. E végből alakította meg az ott ma is ál
dásosán működő fogyasztási szövetkezetét. 
Létesített munkásai számára különféle czélu 
egyesületeket, a melyek valamennyien egy 
czélt vannak hivatva szolgálni, nevezetesen 
azt, hogy az alkalmazottak megélhetési viszo
nyain segítsen, azt elviselhetőbbé tegye.

Nem kevésbbé elismérésre méltó szolgá
latokat tett a vasúttársaság alkalmazottai ér
dekében a mikor Ruttkán a kulturális viszonyok 
javításához nagy áldozatkészséggel sietett az 
állami kezdeményezéseknek támogatására. Sőt 
mondhatni, hogy a kulturális szükségleteknek 
felállása is  azoknak javítására való ösztönzés 
is nagyrészt a vasúttársaságtól indult ki.

Arról a humánus elbánásról sem feledkez
hetünk meg, a melyben a társaság alkalma
zottait és munkásait minden irányban részesí
tette. Nem vállalkozhatunk mind ennek felso
rolására és méltatására a sok között csak az 
iglói, vasúti alkalmazottak gyermekei számára 
létesített internatusra hivatkozunk. Tény az is, 
hogy Ruttkán az igazgatóság humánus gondol
kozásának és a helyi vezetőség tapintatának 
mindeddig sikerült oly családias jelleget biz
tosítani az összes vasúti alkalmazottak egye
temének, a mely melegségével, közvetlensé

gével és őszinteségével teljesen kizárta azt, 
hogy ebben a majdnem ezerre menő nagy tö
megben bármely irányú disliarmonio kifejlőd
hessék.

sin a gazdasági válság, és a mi ezzel 
karöltve jár az ipar és kereskedelemnek ha
nyatlása és sok más mellék körülmények, a 
melyek ezekkel összefüggnek a kassa-oderbergi | 
vasút igazgatóságát is arra kényszeritették,' 
hogy a ruttkai főműhelyében dolgozó munká
sainak számát apassza, mórt a többi hazai ipari 
vállalatokkal együtt ő is abba a helyzetije jutott, 
hogy egyelőre nem adhat munkát, vagy leg
alább annyit nem, mint eddig.

Ez a sajnos körülmény már a múlt évben 
bekövetkezett és még emlékezünk azokra a 
szegény emberekre, a kiket az elmúlt ősszel, 
a tél küszöbén kellett elbocsátani. És bár ez 
alkalommal a legtapintatosabban választották 
ki a nőtlen vagy még nem rég szolgáló mun
kásokat, — ezeknek az elbocsátásoknak már 
is sok család megérezte hatását a mi kü
lönösen Turóczvármegyében, a hol Ruttkán ki- 
vűl az iparosnak alig van módja keresethez 
juthatni, óriási csapás volt.

Sajnos, hogy azok a körülmények, a me
lyek az elbocsátásokat parancsolták az óta is 
nemhogy javultak volna, de határozottan rosz- 
szabbodtak. i.s a vasúttársaság dicséretére 
legyen mondva, még akkor is iparkodott em
bereit. lehetőleg együtt tartani és ha keveseb
bet is, de mégis munkát adott mindazoknak, 
a kik alkalmazásban voltak. így következett 
be a napi 8 órai munka. Nem fordult tehát az 
elbocsátásokhoz, hanem embereit megtartva a 
munkaidőt szállította le. Ez is az igazgatóság 
humánus gondolkozásának bizonysága.

Minthogy pedig az általános ipari, keres
kedelmi és ezek után a forgalomnak hanyat
lását a munkások is nap-nap után saját sze
meikkel láthatták, kelletlenül bár, de józanul 
gondolkodva, beletörődtek a kényszerhelyzetbe, 
mely a mellett, hogy anyagi ellátásukat meg
rövidítette egyben elég gondot okozott még 
igy is azoknak, a kik — legalább a most 
fennálló helyzet fenntartásán fáradoztak.

r.s ezt a ruttkai vasúti alkalmazottak

józansága javára kell írnunk, hogy számolva 
a körülményekkel, belenyugodtak a helyzetbe, 
a melyen különben mindaddig, mig az ország 
viszonyai alaposan nem változnak, gyökeresen 
segíteni nem is lehet.

Mindennek gazdasági hatását azonban már 
is érezzük. Csak 200 körül jár azoknak száma 
a kik Ruttkáról munka hiány miatt eltávoztak 
és csatlakoztak ahhoz a sok ezer munka nél
küli szegény emberhez, a kiknek nagy része 
Budapesten keres menedéket és kenyeret. Úgy 
olvassuk, hogy Budapesten jelenleg több mint 
(1000 vas és fémipari munkás van kereset nél
kül. A faiparosoknak száma is meghaladja a 
3000-et. A munkaközvetítő intézet pedig csak 
ajáulgatja a munkaerőt, de nincs a ki igénybe 
vegye őket.

Az országos állapotok tehát még sokkal 
rosszabbak, mint a mily arányban az nálunk 
eddig nyilvánult.

De hát azt sem lehet rossz néven venni, 
ha a szegény ember is ragaszkodik a helyhez 
a hol esetleg már évtizedeket is eltöltött, a 
hová családi kötelékek fűzik és ahhoz a vál
lalathoz, a melynek ifjú munkaerejét áldozta. 
Az is emberi dolog, hogy ha valakinek nagy 
fáradság árán és idők múltával sikerül bizo
nyos heti vagy havi keresetre szert tenni — a 
mihez alkalmazta már igényeit is — fáj,x ha 
annak egy részéről le kell mondani. Ámde 
józan gondolkodás mellett számolni kell a 
munkaadó helyzetével is. A hol nincs, ott ne 
keress, mondja a közmondás. És ha nincs 
munka akkor a legjobb akarat mellett sem 
lehet adni. Minden esetre jobb ma a kevesebb 
és biztos kenyér a jobb jövő kilátásával, mint 
a követelő hang akkor, a mikor a jóakarat 
úgy is megvan a segítségre.

De a hol annyi müveit iparos van együtt 
mint Ruttkán a kassa-oderbergi vasút főműhe
lyében, a mikor oly aranylelkü férfiú áll a 
vasúttársaság élén, a ki annyiszor bemutatta 
atyai jóindulatát és a kinek bizonyára magá
nak fáj legjobban, hogy alkalmazottainak és 
munkásainak minden kérését nem teljesítheti; 
a midőn a helyi vezetői is oly tapintatos ke
zekben vau a ki iránt mindenki igaz ragasz-
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Irta: Bráz Béla.
(Folytatás.)

Ezen erős argumentum döntött — Huszár meg
maradt alispánnak. Helyettes alispánná Kuttkay György 
választatott de jelen nem lévén, a legközelebbi köz
gyűlésen kijelentette, hogy nem logadje cl ez állást s 
igy helyébe ncczpáli Juslh Ferenez választatott helyet
tes alispánná. Szolga bírák: I. kerületben Ivánka Mik
lós. Il-han Ibrik  .András. Ill-ban Rakksányi Gábor, 
IN-ben Kördögh György. A többi tisztviselők megma
radlak. kivéve a számvevőket, kik töröltettek, és szá
madásaikkal a szolgalmak bízattak meg.

A megyei felkelő sereg május közepén Kibén tá
ján Trcnesén m.) táborozott, Ottlik György parancs
noksága alatt. Keniezky Márton május 14-én értesíti a 
megyéi innen, hogy a tisztek discrclióját legalább fe
lében. a puskaporpénzt pedig egészben ide küldje. 
„Gróf forgóéh Simon a Csallóközben ellenségén győzel
met vivőit ki. Sereglillnkböz Uákóczy 2 ezret küldött, 
az egyik Szűcs János alatt incgh is érkezett, a másik 
t*e'ka\ alatt Moesonoknál van. Kérem a megyét, hogy 
a kikel legközelebb'összeírtam. Okolicsányi Kristóf vice- 
kapitá.iy mellé rendelő, eö kegyelme pedig a tibini

táborba, s az egész nemesség viritiin készen legyen. 
Hallom, — írja Keniezky — félfüllel, hogy a Restau- 
ratorin széken Kuttkay György öcsém uramot Huszár 
József úr eö kegyelme helyett alispánévá telte volna, 
nem, de nem, Mlságos Generális urunk eö Nagysága 
neveivel mcghmonilottam-e Mossóczon az congregatioban, 
hogy cö Nagysága azt parancsollya Tisztek in suo statu 
maradgyanak megvallom, tartok ha rcsignállya kapitány 
Huszár József úr a Tisztét Ngtok Elmetek pedigh olyat 
nem választót a ki táborba alkalmas legyen egy des- 
pcctust nyerőnk vele és a vitézlő rendben confusiot." 
Mint láttuk, a megye mindezt kikerülte, mert a megye 
kérelmére kettős tisztségét továbbra is megtartotta.

Még a megye bolUgyeivcl, a tiszt újítással és önvé
delme kérdéseivel volt elfoglalva, addig folyton jöttek 
katonai parancsok hadi élelmi szerek behajlása végett. 
Darvas Mihály föhadibiztos a maitényi táborból sürgeti 
a megyét, hogy a naturalékot oua szállíttassa és pedig 
minden porta után 20 mérő lisztet, különben katonai 
oxecutio jön a megyébe. A megye a kapitányt, Huszár 
Józsefet küldi Roresényihéz megbízó levéllel, egyúttal 
Privigyéro Nvillás Imre kerületi hadbiztoshoz, hogy az 
eddig beszolgáltatott naturalékról tőle kimutatást szerez
zen. A megbízó levél első pontja szerint kérje a kapi
tány Bercsényit, hogy miután a megyében nem >, ha
nem csak 4Í> porta van. az élelmi szerek kiszolgáltatása 
k  erre szorítkozzék. De hogy a megye mennyit költött 
s adott élelmi szerekben u. m. borjú, tyuk, bárány, vaj, 
széna, só és serben ezeknek is értéke folyó árban bc- 
véttessék a mennyiségbe. A 2. és 3-ik pont szerint, úgy 
Nyilas Imrétől, valamint Valovics János megyei biztos
tól hiteles nyugtákat vegyen, melyekkel a tőgenerális 
előtt bizonyíthassa, mennyivel járult a megye a hadi

szükségletekhez. A megye legtöbbet szenvedett a bajmóczi 
táborozástól, pedig ezen vár formaliter nem is vétetett ostrom 
alá. A várból kitörő ellenség megyénkbe becsapván, ebben 

1 sok kárt és pusztítást vitt végbe; de seregeinkben is 
kárt tett — mert sokan elestek, ellenség kezébe kerül- 

1 tek avagy megsebesültek s az utóbbiaknak gyógyítása 
is a megyére háramlóit. Ha erélyes támadás áltál a vár 
be nem vétetik, tovább is fog folyni a pusztítás, a vér- 
ontás, s az óriási teher és nyomor növekedni fog a mi 

J azt fogja szülni, hogy vitézeink fegyver és élelemhiány 
miatt eloszlanak s az ostrom gyengülni fog. Az árvaiakra 
nem nehezülnek oly terhek, mint Turóczmegyére, mert 

I nálunk föld népe házi kenyérrel és egyébb házi eledel- 
! lel ín visceribus sui Comitatus contontiltatik, vagyis a 
1 felkelő megyei nemességet maga a megye otthon élel
mezi, igy az országos terhet nőm viselik. Kérje a kapi
tány a tögcnerálist, hogy a szabadon járó-kelő katona
ság garázdálkodásának immár végét vetosse. — A junius 
9-éröl keltezett megbízó levél értelmében Huszár külde
tésében eljárván, lllésházy táborából junius 22-én érte- 

i siti a megyét levélben, és pedig hogy az eredményre 
nem igen vezetett; hogy mivel Nyilas Imre kihágások 
miatt állásától elmozdittatott, igyekezzék a megye vele 

j számadást tenni, nehogy nagy kár háromo^ék a me
gyére ; hogy az „árvaiak in subsidium Bloquadao Baj* 
mocziensis rendeltessenek. Hatodik punctumot proponál
ván Méltóságos C’rnak, Clalut eö nagysága." Hccrelarrusa 

'jó  hajlamot Ígért — mit később fogok tudatni.
; Huszár leveléből láthatjuk, hogy a megyei sereg 
junius második felében Illésházán táborozott (Pozsony in.), 
később jókai táborából kéri a megyét, hogy serege 

j számára segélyt küldjön. Ugyaninnen sürgeti julius 3-án 
Bercsényi a megyét, hogy mástél hét alatt vágó mar-



kodással viseltetik: reméljük, hogy a válság, 
a  melynek keserűsége ajmult héten nyilvánult, 
enyhül annak tudatában, hogy azok, akik hi
vatva vannak reá, maguk is törekesznek arra, 
hogy a helyzet ne rosszabbodjék.

Ily körülmények között teljes bizalommal 
tekintünk a jövő elé, ezzel lehetnek eltelve 
a ruttkai főmühelyi alkalmazottak is, mert bi
zonyosak vagyunk mi és meg lehetnek győ
ződve róla ők is, hogy az országban, a mai 
válságos időben sehol humánusabban az iparo
sokkal és munkásokkal el nem bánnak, mint 
Ruttkán a kassa-oderbergi vasút főműhelyében.

Majd csak megváltozik a helyzet és ezzel 
javul az ő állapotuk is.

2 Turócz-Szt.-Márton,

Oseh Invázió. A turócz-szent-mártoni czellulóze- 
gyár alapításának első hírére azonnal mindenki tisztában 
volt azzal, hogy e vállalkozás megindításánál nem csnpán 
ipari érdek, liánom első sorban tót tíilzó nemzetiségi 
ozélok szolgálnak rugóul. Már maga az a körülmény, 
hogy a vállalat alapitói és a prospektus aláírói közölt 
tiz csch-morva vállalkozó és csak hét (7), de ismeretes 
tót túlzó szerepel, eléggé jellemző adatul szolgál 
erre nézve. Mit keresnek a csehek Magyarországon? 
És ki voltaképpen a cseh banda-vezető? Mert tudni
való dolog, hogy a czellulóze-gvár megponditése óta 
valóságos cseh vándorlás folyik itt. valamint egyebütt a 
Felvidéken. Legnagyobb számmal múlt hétfőn láttuk 
őket, amikor a nevezett gyári részvénytársaság alakuló 
közgyűlésére sereglettek városunkba. Csak az hiányzott 
még, hogy cseh ember elnököljön azon a közgyűlésen 
és valóságos cseh tartoinánygyüléssé nőtte volna ki 
magát. így mégis óvatosságból egy magyarországi 
honost, Krupecz Rudolf urat ültették az elnöki székbe, 
aki ekképen legalább a külszínt igyekezet biztosítani. 
A bemutatott jelentés szerint 1014 részvényes aláirt 
összesen 5025 részvényt 200 koronájával; a túljegyzés 
tehát mindössze 20 részvény 5200 korona értékben, 
ami tekintve a cseh s a tót túlzó körök sippal-dobbal 
folytatott reklám hadjáratának nagy lármáját, éppen 
nem mondható döntő sikernek. Megjegyzésre méltó 
adat, hogy az aláíróknak több mint három negyedrésze 
a szépséges Cseh- s Morvaországot vallja édes hazájának.
A részvényekre eddig befizették az alapszabályokban 
előirányzott egy millió tőkénok a harmadrészét 303,051 K 
12 f  összegben. A közgyűlés mindezt tudomásul vette 
és elfogadta az előteijcsztett alapszabálytervezetet, végül 
pedig megválasztotta az igazgató választmány és a felü
gyelő bizottság tagjait. Az igazgatóság 11 rendes és 3 
póttagból áll. akik a következők : Wiesner Alajos
nyomdatulajdonos Prágából, Kivimé József nagykereskedő. 
Prágából, Novák Károly, cseh biztosító társulati igaz
gató Brünnből, Búbéin Károly cseh tartománygyülési 
képviselő, l.'rsiny Mihály műegyetemi tanár Rrilnnbö1, 
Krupecz Rezső visnói földbirtokos, Simko Lajos dr. 
orvos Szeniczről, Dula Máté ügyvéd T.-SzL-Mártonból, 
Makoviczké Vladimír kereskedő Rózsahegyről, Pauliny 
Tóth Zsigmond, a Tatrabank igazgatója, Fábry József 
kereskedő T.-Szt.-Mártonból; — póttagok: Obueh János 
földbirtokos Balázsfaluról, Czapko Józsel >örfözö T.-Szt.- 
Mártonból. Kundrát. V. cseb-pilzeni kereskedő. A felü
gyelő bizottság tagjai lettek: Buják János, keresk. isk. 
tanár Csehországból, llondek Józsel kereskedő Rózsa
hegyről (cseh), Halasa András ügyvéd T.-Szt.-Már
tonból. ; — póttagok: Krcsák Czirill,a Tatrabank szcniczi 
fiókjának vezetője és Pietor Milos, a helybeli takarék- 
pénztár hivatalnoka. A mint c névsorából kitűnik, hét 
külföldi ember ül a szóbanlévö czelluloze-gyár vezető
ségében, de egyikük sem tartozik azok közé, akik, 
szám szerint 11-en, az aláíráson szóló fölhíváson rekláin- 
ezégérül szolgáltak, mint például PraZák Ottokár báró,

hát, lisztet és zabot küldjön. A megye 100 drb 200 fon
tos vágót ajánlott fel a jelenlegi árfolyam mellett, s 
hogy az járásonként kivetendő, a behajtásról pedig Ya- 
lovics János hadbiztos gondoskodik. De a liszt- és zab- 
quantum elengedését kéri — mivel mind elfogyott s 
aratás előtt állunk.

Mig a megyei nemesi sereg Bercsényi hadserege 
mellett harczolt Pozsony megyében — más része pedig 
a bajmóczi ostromban, addig az itthon maradt hajdúság 
vitézsége is igénybe volt véve. Trcncsén megye felöl a 
német s labanca sereg többször megkisérlétte .Sztreesnó 
felöl a betörést megyénkbe. De a megyei örcsapat min
dig harczkészen várva támadásaikat, meghiusitotta azt. A 
sebesültek nagy számban voltak a drabantok közül, kik 
az önvédelemben sebesültek meg. Csak midőn julius hó
ban Bajmócz vára a kuruezok kezébe került s a magyar 
sereg Trcncsén télé húzódott, csak ekkor szűnt meg a 
veszélv Trcncsén felöl, melynek elmúltával a me
gyei örsereg is haza bocsáttatott.

A megye Bajmócz megvétele után. miután az Rá
kóczinak hűséget esküdött, Valovics János hadbiztost 
(3 tallér lionoráriuinmal) Bercsényihez kIlidé, hocsátaná 
haza a nemesi sereget az aratás idejére. De Bercsényi 
nem hogy haza bocsátotta volna a nemességet, hanem 
jókai táborából július 7-én sürgeti a megyét, hogy újból 
nemesi összeírást foganatosítván, a felkelöségct küldje 
hozzá. Ugyanezt sürgeti Kiráívfalváról Nyitni m. július 
l(»-án s Beniczky Gábort credentionalis levéllel küldi a 
megyébe a felkelés szervezésének végrehajtására, a  
megye a lehetőség hátáráig elment, s hogy a hűséget 
megőrizze, a felkelési összeírást foganatosította.

(Folyt, küv.)

a volt cseh miniszter rokona, akik lóhát ncin voltak 
hajlandók továbbra is vezérlő szerepet játszani a vállal
kozásnál. Maga agyár, mint biztos forrásból halljuk, 
teljesen cseh vezetés alá kerül. Már városunkban időzik 
két esch-morva mérnök, kik az építendő gyár tervét 
elkészítették s ennek kivitelére felügyelni fognak. A 
többi hivatalnokok s munka vozetők is csehek lesznek. 
11a ehhez még hozzávoszszük azt, hogy az esetleges 
nyereség kilencz tizedrészo Cseh Morvaországba fog kiván
dorolni. bízvást elmondhatjuk, hogy még tót túlzóink 
sem lehetnek elragadtatva e vállalattól ebben a tekin
tetben. Elvégre is akadna itt köztük is elég munkaerő 
a csehek helyébe. így tehát vajmi nevetséges fogad
kozás, a mi jó népünknek pedig még soványabb vigasz 
a prospektusnak azon ígérete, hogy itt Turóczban elég 
munkás fog akadni 00 krajezár (1 K 20 f) napszámért. 
Ez tehát mindössze az a nagy jótétemény, a mit a cseh
iét túlzókkal vállalkozása a tót ajkú népnek nyújt. Es 
mégis a pánszláv lapok lármáznak leginkább, hogy a 
tót munkás kénytelen kivándorolni Amerikába.

A csehek Tiszáról. Tisza Kálmán elhunyta alkal
mából az összes cseh lapok erős kifakadásokat intéznek 
Tisza Kálmán ellen. Kiváló egyéniségét, egyszerűségét 
és faji szeretőiét azonban még ezek is elismerik, persze 
csak a maguk módja szerint. A prágai „Národny Listy“ 
azt írja, hogy ma a mikor a kiváló államférfin meghalt, 
a magyarországi szlávok és románok keserű érzelmek
kel emlékeznek vissza az ö zsarnoki kormányára; a 
magyarok azonban áldani fogják öt, mert ö volt az, a 
ki brutális kíméletlenséggel tényleg megmagyarositolta 
Magyarországot. Ennél nagyobb dicsérettel nem adóz
hatnánk mi sem az elhunyt nagy államférfimnak. A „Ná- 
rodnie Listy“ czikkéből egyben azt a megszívlelendő 
tanúságot is meríthetjük, hogy még sem lehetett Tisza 
Kálmán erélyes és bátor nemzetiségi politikája annyira 
rossz, ha ellenségeink ily dicsérettel emlékeznek meg 
politikájának eredményéről. Igaz, hogy Tisza után vagy 
jobban mondva Bánffy után, a magyarországi nemzeti
ségi politika jóval enyhébb lett. De ennek is megvan 
a maga természetes oka, a mi egyszerűen a nemzetisé
giek érdeme, amennyiben túlzó viselkedésükkel felhagy
tak és iparkodtak a törvényes követelményekhez alkal
mazkodni. Nem hisszük azonban, hogy az elnéző poli
tika az utóbbi hónapok eseményei után soká tartó 
lehetne, a mint ennek Széli Kálmán annak idején kife
jezést is adott. Nálunk a hol a tótok, románok, szerbek 
ugyanazon jogokat, do ugyanazon terhekot is viselik a 
mit viselnek és élveznek a magyarok is, teljesen indo
kolatlanok a nemzetiségi aspirácziók. Legalább oly mér
tékben a mint azt a túlzók kívánják.

F e l v i d é k i  II i r u (l <5.

Színészet.
A mily nehéz szívvel váltunk el a virágvasáruap 

előtti társulattól, ép oly fokozott igényekkel vártuk 
az újonnan szerződtetett tagok megérkezését, kiknek 
jó liiro jövetelüket már megelőzte.

Frhér igazgató lelke rajta, ha közönségünk köve- 
telöbb, mert ö csigázta fel, nagyon is szűk keretek kö
zött mozgó igényeinket, első belépésével. De legyen 
nyugodt. Ha megszavaztatnám kicsi, de önfeláldozó kö
zönségünket, hogy a két társulat közül melyik jobb, a 
volt, vagy a mostani, merném állítani, hogy a mérleg 
jelenlegi társulata javára billennék.

Erdőmén felül nem becsülünk senkit, de minden 
túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy ebben a kis városban, 
ily jól szervezett társulat még nem működött.

Nézzük Szalay Vilmát, a szatmári színháztól szer
ződött subrettoprimadonnát. Külső megjelenése már ma
gában is vonzó. A. színpadon distingvált, öntudatos. Min
den fellépése tele temperamentummal. Hangja rokonszen
ves, behízelgő. Játéka sima, folyékony. Nem csuda te
hát. ha ennyi tehetséggel közönségünk lelkét és szivét, 
ily rövid idő alatt toljesen megnyerte. Jó csórét csinált 
Fehr.v igazgató M. Erdélyi Kornéliával is, ki különösen 
operettekben fog érvényesülni kedves játékával. A szi <- 
házba járó közönség már is többször kitüntette.

\ agy itt van Buy László, a fiatal baritonista, ki 
az elmúlt héten annyi tapsot, annyi babért aratott. Ki- 
vánhatunk-o egy vidéki színtársulattól jobbat? Ennek a 
fiatal, mondhatni kezdő színésznek szép jövőt jósolunk. 
Egyre azonban figyelmeztetjük, hogy vetkőzze le moz
gásában a darabosságot, tanúsítson több bátorságot a 
lámpák előtt. Tanuljon elevenséget Szalagtól. Fehértől 
es Miklóssytól.

Hát Mtkhmyrnl, erről a kiváló mimikusról mit 
mondjunk. Aki látta mint Csura Imrangozót (Gyiinesi 
vadvirág) vagy mint Gáspár apót (Kornovilli harangok), 
tisztában volt mindjárt, hogy elsőrangú müvészszel van 
ö"jg:i. Kar. hogy hangja egy kissé fátyolozott. Alakitá- 

,!°l, n*f,Kll«t.szik. hog\ egész valóját beveszi szerepébe, 
tudásával nőin fukarkodik, mindent produkál a közön
ség élvezetére, a mit csak produkálhat.

Hasonlókep j<» akvizicziot csinált Ff,hér igazgató 
Egyed Ja-nkével, a kiben határozottan jó drámai tehetsé
get sejtünk : de különösen Szelényi Emíliával, ezzel a 
kitűnő komikával.

u  nj társulat a Gyimesi vadvirág-hun mutatkozott 
" • esz tilt várakozással voltunk az előadás iránt. Nem

csak az újság inger, de az összehasonlítás, a kritika 
ingere is hajtott bennünket. Vájjon, melyik volt jobb ?

Amint Szalay a lámpák elé lépett, s hangja az olsö nó
tában megcsendült, megkönnyebbülten lélekzottünk fel, 
mert beigazolva láttuk, hogy Szalay csak ugyan az, a 
kit vártunk, t. i. művésznő. Játéka tüzes eleven, tompe- 
ramontumft önkénytelen magával ragadja a nézőt. Hangja 
bár nem terjedelmes, de tiszta, csengő, s azzal tetszése 
szerint rendelkezik. Miklóssy, mint Csura kaczagtatta 
halálra a közönségot, az ő nagyszerü alakitásával, utolér- 
hototion mimikájával. Láttuk Fehér igazgatót, ki ma, 
mint Imre, megint brillírozott. Jó volt Erdélyi, mint 
Mária, Dobos mint Csura Marczi.

Hétfőn adták Andran híres operettjét L’dv'óské-1. 
Ki koll emelnünk mindenek előtt azt a kitűnő vezetést, 
mit a múltban nélkülöztünk. Ez Soós karmester érdeme, 
kinek kiváló szakismerete egyébként, a múlt évről élénk 
emlékezetünkben van. Szalay (Bottimi) itt is teljes mér
tékben megfelelt a bólé helyezett várakozásnak, s a  kö
zönség kedves játékát sűrű tapsaival jutalmazta meg. 
Elismeréssel kell lennünk Remete (Pippo) sikerült játéka 
iránt. Ezt a fiatal tonoristát a múltban talán nem mél
tattuk kellőkép, de ez inkább gyenge szerepeinek tud
ható be, melyekben nagyon szép tehetségét nem érvé
nyesíthette teljes mértékben. Kitűnő volt, a Miklóssy 
pár és Buy László.

Szulamith, bár itt már többször szinrehozták: szép 
közönséget gyűjtött össze.

Szerdán ment a Leszámolás. Góezy egyik sikerül
tebb darabja. A közönség felségesen mulatott Miklóssy 
és Szelényi Emília boliókás jelenésein. Teljes elismerés
sel adózott Szalay Vilma és Fehér gyönyörű alakításá
nak, kiket többször nyílt színen is megtapsoltak. Hálás 
volt Erdélyi Kornélia és Buy szépen sikerült ének 
számai iránt is. Nagyon jó  volt Hérics, kit ma láttunk 
először önálló szorepben.

Csütörtökön, Dobos Nándor jutalomjátékául adták 
a Kornevilli harangokat, ezt az elevüllietetlon, örökké 
szőj) operettet. Ma a szereplők egytől-ogyig kit’cttok 
magukért. Szalay, daezára gyengélkedésének kitűnő volt. 
Bay ének számaival valósággal magával ragadta a kö
zönséget. Remete és a jutalmazott szintén nagyon sike
rült alakítást produkált. Miklóssy örülési jelenete, oly 
hatással volt a közönségre, hogy többon összeborzadtak 
természethü utánzásától. Erdélyi Kornélia, bár mindig 
kiváló játékot mutatott, de mai játéka, az eddigieket 
jóval felülmúlta.

Pénteken /I zsidó honvéd került színre.
Hallomásunk szerint Fehér kedden befejezi itt 

előadásait, azután Ruttkára szándékozik néhány előadásra 
átrándulni. Biztosíthatjuk az igazgatót, hogy Ruttkn nem 
fog hálátlan lenni a beléhelyezett bizalomért.

* .-ti*
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— Személyi hír. l f j .  Justh György főispán a múlt 
hét szerdáján Budapestre és tnnon rokonának, Justh 
Gyula orsz. képviselő leányának esküvőjére utazott, hol 
mint násznagy fog szerepelni.

— A föszámszéki elnök Turóozban. Ratcovszky 
István y. b. t. t. a föszáiuszék elnöke, nagyszombaton 
Rákóra érkezett fiával együtt Rakovszky Iván nagybir
tokos látogatására. A föszámszéki elnök az ünnepeket Rákén 
töltötte, a honnan liusvét hétfő délután fiával együtt 
Budapestre visszatért.

Áthelyezés. Az igazságügyi m. kir. miniszter 
Oöllner Frigyes turócz-s ent-mártoni kir. járásbirúsági 
aljegyzőt hasonló minőségben a bcszterczcbányai kir. 
törvényszékhez helyezte át. Áthelyezésével társadalmunk
nak egyik rokonszenves tagja távozik körünkből.

Bucsulakoma. Abból az alkalomból, hogy 
Saager Ferencz vasúti felügyelő f. hó 8-án Miskolczon 
oltárhoz vezeti Sztankovics Miklós főfelügyelő leányát ha- 
niezdt, barátai és tisztelői hucsulakomát rendeztek, a 
melyen számtalan jókívánság hangzott el. Itt említjük 
meg, hogy az esküvőnél Popovich Aurél orsz. gyűlési 
képviselő és neje a menyasszony részéről, Berecz Gyula kir. 
tanfelügyelő és neje pedig a vőlegény részéről lesznek a ta
nuk. Az uj házaspár az esküvő után hosszabb nászutazásra 
Olaszországba és a dalmát partokra utazik.

Kinevezés. A Zsorna Rezső halálával megüre
sedett ruttkai állami elemi iskolai tanítói állomásra a 
vallás és közokt. in. kir. miniszter Krausz Sándor oros
házi oki. tanítót nevezte ki. Az uj tanító állomását csak 
a jövő tanév elején foglalja el. Addig az állomás teen
dőit továbbra is Kertész Gizella oki. tanítónő látja el.

— Gyászeset. Szarka Lajost, a znióváraljai állami 
tanitóképozde jeles fiatal tanárát súlyos csapás érte édes 
anyjának, Szarka Józscfnének f. évi április hó 2-án tör
tént clhunytával.

Sadda Yako Rottkán. Persze csak átutazóban 
Berlinből Budapesten át Fiúméba mutatkozott a mull 
héten csütörtökön. Bámulója igy is elég akadt. Kísére
tén kívül vele volt kis fogadott fia is, a ki ugyancsak 
vig emberke lehet, mert a néző közönség láttára tartós 
nevetés vett rajta erőt. Alig tudták elcsititani.

Műkedvelők a színpadon. Úgy halljuk, hogy 
hétlön a Czigdnyban, Dugovich Titusz és Gyöngyössy 
wrpád mint műkedvelők fognak föllépni. Reméljük, 
hogy a közönség is meg fogja magát emhere.ini. s leg
alább egy telt házzal jutalmazandja meg úgy Feliér 
igazgató lelkiismeretes törekvését, mint a nevezett mű
kedvelők jóakarata ainbiczióját.

Halálozás. Riszner Nándor, a znióváraljai ál 
lami tanitóképozde egv kori zenetanára, ismert kiváló



zenész, a napokban 72 éves korában elhunyt Mohalán. 
Temetése ina délután lösz. Az elliunytban Riszitor Jó
zsef tszlinárloni állami elemi iskolai igazgató édes atyját 
gyászolja.

ÜJ tanítónő. A Spanralt Fanny tsztinartom 
polgári leányiskolái tanítónőnek Győrbe történt áthelye
zésével megüresedett állomás teendőinek ellátásával meg
bízott Caaby Erzsébet oki. polgári iskolai tanítónő uj 
állomását eltoglalta.

Munkások mozgalma Rnttkán. Már a mull 
héten értesültünk, hogy a Kassa-oderbergi vasút ruttkai 
főműhelyében alkalmazásban levő munkásoknak egy 
részoazért. mert az igazgatóság az ngynevezett akkord mun
kát f. hó elsejétől beszüntetni rendolto, a munkát folytatni 
vonakodott. A főműhely főnőké intézkedett, hogy az 
< 'égcdetlonok a főműhely területét elhagyják, egyben 
azonban meghallgatta kívánságaikat és azokat jóakara
tukig tolmácsolta illetékes helyen. A munkásoknak egy 
küldöttsége is útnak indult Budapestre lidth Péter ud
vari tanácsos vezérigazgatóhoz, a ki megszívlelve a mun
kások kérését, megengedte, hogy az akkord munka rész
ben továbbra is íentartassék, azok pedig, a kik nap
számban dolgoznak, fizetésemelésben részesülnek. Es 
ezzel véget ért a ruttkai sztrájk, a melyről Turócz-Szt.- 
Mártonban és a környéken már rém mesékbe való kép
telenségeket beszóltok a tájékozatlanok. Különben a do
log érdemére nézve vármegyénk egyik előkelő emberé
nek mondására hivatkozunk, a ki mikor, a ruttkai moz
galom okáról értesüli, igy szólt: Akkord munkát beszün
tetni? Nem értem. Hiszen a legigazságosabb módja a 
munka megjutalmazásának. Nem eltörölni, de ha lehetne 
még a tisztviselőkre is ki kelleno terjeszteni minden 
hivatalban! Mi is ezen a nézeten vagyunk.

— Észak magyarországi szlnikcriilet, a mely
hez Turócz-.Szent-Márton is beosztatott, Iglón megtartott 
választmányi ülésén döntött a színigazgató megválasztása 
tárgyában. Többen pályáztak és ezek közül Deák 
Péterre esett a választás. Ez a színi kerületi intézmény 
tudvalevőleg f. évi október hó 1-én kezdi meg műkö
dését. Itt lenne tehát az ideje annak is, hogy a magunk 
szín ügyi bizottságát megválaszszuk.

— Eljegyzés. Margótsy László oki. gépészmérnök 
eljegyezte Kubacska Margitét, özv. Kubacska Húgóné 
és néhai férje, Dr. Kubacska Hugó ni. kir. bányataná
csos-pénzverde igazgató leányát, Solmcczbányán.

Színi előadás Ruttkán. Tegnap este Géczy 
Istvánnak „A mit az erdő mosél" czimíi népszínművét 
adták elő Ruttkán, a Veszély Imre rendezése alatt álló 
műkedvelők. Az énekszámokat Paulinyi Gábor tanította 
be. Ítészt vettek benne a műkedvelők nagyobb része 
Sváby Margit, Biringer Anna, Szabó Károlvné, Király 
Margit, Nagyfejt! Mariska, Sclimidt Elza, Szentimrcy 
Róza stb. stb. Az előadás tiszta jövedelmét egy uj szín
pad költségeinek fedezésére fogják fordítani.

Három műkedvelői szlnlelöadás. Liptö-Szent- 
Miklósrúl iija levolezönk : Alig hinné az ember, hogy 
ily kis városban, illetve nagy községben, mint Liptó-Kzcnt- 
Miklós, melynek lakosainak száma csak bárom ezer, 
annyi intelligens lakos találkoznék, hogy tiz napon be
lül három különféle műkedvelői társaság léphet a nagy 
közönség elé. Ez alkalommal valamennyi 3 — 4 felvoná- 
sos színdarabban iparkodott túltenni vetélytársán. Már- 
ezius 22-én az izr. nőegyesület javára rendeztek az 
izraelita műkedvelők egy 3 felvonásos eredeti bohóza
tot. („Tartalékos térj." Gutbi Soma és Rákosi Viktortól.) 
Ebben csupa izraeliták működtek közre. Márczius 31-én 
a tót polgártársak rendeztek egy tót színdarabot, mely
ben csak tótok működtek közre, április 1-én a keresz
tény magyarok adták elő Bérezik Árpád „Nézd meg az 
anyját" ez. vígjátékot. Mind a három előadásnak meg
volt a remélt erkölcsi és anyagi sikere. Az április 1-én 
rendezett sziniolöadás alkalmával különös pompát fejtet
tek ki, mert kiváló férfiak Ígérkeztek az előadásra. Ott 
volt Szcntiványi Árpád orsz. képviselő, Angyal József 
orsz. képviselő, Kürthy Lajos, Szmrecsányi Arisztid 
főispánok, Xávody Albin törvsz. elnök stb. stb. A torom 
ízlésesen volt. díszítve, a közönség l>áli öltözetben jelont 
meg. Az előadások után tánc/, volt. Ez utóbbi előadás 
alkalmával éjfél után egy külön ünnepi szám jelent meg 
„Eiptószcntiványi Hírlap" czimen Szcntiványi József 
tiszteletére, ki az előadás anyagi sikeréhez nagy ado
mánynyal járult hozzá. A lapot dr. gróf Matuska László 
szerkesztette igen ügyesen.

Tót fészkelődós Breznóbányán. Arról az alig 
minősíthető támadásról, a melyet a breznóbányai tótok 
intéztek az ottani hazafias érzelmű ág. h. evang. lelkész 
ellen, hosszasan számol be oltani levelezőnk. A dolog 
lényege az, hogy a breznúbányái magyar kaszinó kül
döttséggel kérte föl, a föcsporcst Svohla Gusztávot arra, 
hogy márczius hó 16-éli hazafias magyar beszédet tart
son, a mit a főcspcres mégis tett. és a mely alkalomból 
a magyar hazafias érzelmű ág. h. evang. vallásu lako
sok nagy számban fel is keresték a templomot. Ez 
azonban nem tetszett a pánszláv érzelmű tótoknak és 
erősen megtámadták a lelkészt magyar beszédéért. A 
támadást, dr. Zibrin Mihály ügyvéd volt pánszláv kép
viselőjelölt intézte a legutóbb megtartott egyházi gyűlé
sen. Svchla Gusztáv föospcros azonban igazának tudatá
ban teljes határozottsággal visszautasította a támadást 
és kijelentette, hogy miután tapasztalata szerint hívői 
közül nagy azoknak a száma a kik a magyar szent be
szédeket, kívánják, de hazafias lclkUlotét is követve, arra 
fog törekedni, hogy ezentúl még gyakrabban lehessen 
magyar isteni tiszteletet tartani a breznóbányai tomplom
ban. .Svclda füospcrcst a breznóbányai magyarság haza
fias magatartásáért melegen üdvözölte és általános az 
Öröm a tót túlzók felsülésén.

13. sztlin. Turócz-Szent-Márton
— A körmöczbányai tót temetésről újabb érte

sítéseket kapunk, a melyek alaposan elitélik a városi 
tisztviselők magatartását. És ha nem is volt megállapo
dás, vagy lia a passiv részvételben állapodtak is meg, 
annyi kihívó viselkedésre, mint a mit ott a tótok tanu- 
sitoitak, valóban kötelessége lett volna a polgármester
nek vagy más tisztviselőnek, a kegyelet megsértése 
nélkül, önnek a temetésnek színezetét és ennek élét el
venni. Vagy annyira meg voltak lepve, hogy szóhoz som 
jutottak V

— A nagy per. Ezen a oziincn jelenik meg Eötvös 
Károlynak legújabb müve az „Egyetértésiben. A nagy 
mü első részének közlése az „Egyetértés" márczius 23-iki 
számában indult meg, s nincs kétség benne, hogy nemcsak 
Magyarországon, hanem az egész világon a legnagyobb 
érdeklődéssel fogadják majd ezt a müvet. A czim kifejezi 
a tartalmát. A „nagy pcr„-ről van szó, arról a szörnyűsé
gekkel, iszonyatosságokkal terhes perről, a melynek 
összes vádjai valamikora kereszténység ellen is irányultak, 
de a melyek, egy körülbelül négyezer éves, a szenvedés 
és elnyomatás alatt görnyedő faj ellen újra meg újra 
föltámadnak. Eötvös Károly a maga mesteri tollával 
különösen a tisza-eszlári nagy pert fogja leírni, annak 
összes titkait fogja leleplezni s emlékeit, észleleteit, 
megfigyeléseit fogja a közönség elé tárni. Osinertetni 
fogja ezenkívül a bazini pert a 1 G-ik, a .sárosmegyeit a 
18-ik századból és a peéri hasonló ügyöt. Eötvös Károly 
momoirjai eddig is óriási feltűnést' keltettek és a 
kortörtéiiolem olyan titkait fedték föl, a melyeket senki 
sem ösniert, a melyekről sojtelme senkinek sem volt. De 
ezek a memoirok még az clőbbenieknél is becsesebbek, 
szinte aránytalanul érdekesebbek lesznek. Egy egész 
üldözött faj sorsára vetnek viiágpt ez emlékezések s a 
szörnyű vérvád természetét emelik ki abból a homályból, 
a melybe a fanatizmus, az elvakultság, a vallási őrjöngés 
burkolta, hogy a hiszékenyeket clámitsák és a vallási 
dühöt ébron tartsák. Ez a por, a tisza eszlári nagy per 
története lesz annak minden rejtelmével, színfal mögötti 
mozgalmaival együtt. Eötvös Károly, a ki mint védő 
ezt a pert vezette és irányította, nem szakmüvet fog írni 
ez anyagból; nem olyant, a melyet csak jogászok, vagy 
orvosok értenek meg. Ezt a nagy müvét minden érző 
és gondolkozó és minden müveit ember számára ir ta : 
hasonló hozzá a  világirodalomban alig van; a magyar 
irodalomban egyáltalában nincs.

— A slketuómák szüléinek a váczi siketnéma-in- 
tézet figyelmükbe ajánlja, hogy a jövő tanévre vonat
kozó felvételi kérvények a váczi intézethez csak május 
hó 10-dikéig küldhetők be. A később érkezett kérvények 
ebben az évben már nem tárgyaltatnak. Tudatja még 
az igazgatóság, hogy a váezi intézeten kívül a követ
kező helyeken vannak siketnéma-intezetek: Budapest 
(Rökk Szilárd-u. 10.) Budapest, izr. Betlden-tér 2.) 
Kolozsvár, Temesvár. Arad, Kaposvár, Kecskemét, 
Szeged, Eger, Jolsva (Gömörvm.) Ajánlatos, hogy minden 
szülő első sorban a hozzá legközelebb oső intézethez 
folyamodjék.

— Balesetek. Fábry József helybeli kereskedőnek 
Ruttkny N. nevű tanonczát egy vidéki parasztkocsi el
gázolta. A fiút, a ki a nyakán szenvedett zúzott sebe
ket. szüleinél ápolják Ruttkán. — Löwy Zsigmond hely
beli mészárosmesternek Thomka József nevű inasát pe
dig egy megvadult bika öklelte meg, de a fiúnak a 
nagy ijedtségen és egy pár kék folton kívül egyéb lmja 
nem történt.

— Naplótöredékek a szabadságharoból. Szlauka 
Károly nagy-bittsei scgédlclkész összegyűjtötte egyik 
vitéz honvédünknek, a nagy-ugyicsi születésit Trsko 
János mérnöknek az 1 H48/49-iki szabadságharcról irt 
följegyzéseit s egy 02 oldalra terjedő fűzőiben kiadta 
azokat. A naplótőrekékek Írója kezdetben Marsovszky 
Mór, később Mikovényi Károly csapatában szolgált és 
vitézségével a tiszti kardbojtot vívta ki magának, 
lejegyzéseiben számos uj és intim részletet találunk, a 
többi közt érdekes adatokat a trcncsénmegyei nemzet
őrök hadi élményeiről is. Az érdekes munka, melyet 
Hentaller Lajos orsz. képviselő, a szabadságharci irodalom 
torén országosnak elismert tekintély approbált, s mely 
mint ifjúsági olvasmány is nagyon ajánlható, fűzve 1 K 
20 f. (liszködósben 2 K-ért kapható a szerzőnél Nagy- 
Bittsén.

— Nemes baromfiak összeírása. A fö|dmivelés- 
ügyi m. kir. miniszter a folyo év első felében eszkiiz- 
lendő cserebaromfi kiosztásra szükséges himbaromfiak 
bevásárlásával Hreblay Emil állattenyésztési felügyelőt 
bízta meg. A szükséglet 2841 drb. langsan és plimut 
kakas; 145 drb. bronzpulyka-kakas, 681 drb. emdeni 
gunár és 460 drb. pekingi gácsér, összesen tehát 3636 
drb. nemos himharomfi. Ezen szükséglet folyó év április 
végéig szerzendő be. Nevezett felügyelő felkérvén a Ba
romfitenyésztők Országos Egyesületét arra, hogy a be
vásárlásoknál segédkezet nyújtson neki; felhívjuk az 
ország összes baromfitenyésztőit, a kiknek a jelzett fajta 
eladó himbaromfiaik vannak, hogy azokat a fajta, darab 
és ár megnevezésével a „Baromfitenyésztők Országos 
Egyesülete" titkári hivatalában. (Budapest, IX. köztelek, 
Üllői út 25.) jelentsék be.

KI akar magyar történelmi regényeket olvasni? 
„Petőfi" cimcn érdekes történelmi regény folyik a „Buda
pest" pol. napilap hasábjaink. A regény könnyed elbeszélő 
nyelven, de azért történeti hűséggel mondja el a halhatatlan 
költő tünemónyszerü pályafutását. Egyáltalán a „Budapest" 
az egyetlen napilapunk, amely nagy súlyt helyez a 
hazafias irányú történeti rogények közlésére. Egyik 
regénye folyvást történelmi tárgyú, hol a Rákóczi- 
korszákból, hol az 1848/49-iki szabadságharcból, majd 
az elnyomatás idejéből. Másik fordított regénye pedig 
állandóan oly érdokfeszitő, hogy az olvasó alig várja a 
folytatólagos közléseket. De a „Budapest" más tekin-
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tétben is egyik legjobb pol. napilapunk, nem hiába, 
hogy oly közkedvoltségU. Vezércikkeit orsz. képviselők 
írják, köztük KOSSUTH Forencz az orsz. tiiggetlenségi 
és 48-as párt vezére. Tárcarovata élénk és változatos. 
Hírei frissek és megbízhatók. A lap érdekességét még 
növeli, hogy a napi eseményeket sikerült kivitelű 
képekben is bemutatja. Szóval, a ki egy ollenzéki jó 
napilapot a k a r : annak egész bátran ajánlható a „Buda
pest", amelynek előfizetési ára ogy hóra 2 korona, 
negyedévre 6 korona, félévre 12 korona és egész évre 
24 korona. Mutatványszámokat bárki ingyen kaphat 
Az előfizetések a „Budapest" kiadóhivatalához (Buda
pest, IV., Sarkautyusutca 3. sz. a.) intézendök.

— Az Országos Pályázati Közlöny utján, mely 
az országban betöltendő összes állásokat közli, állást 
nyernek : ipari és kereskedelmi, mező és erdőgazdasági 
és műszaki tisztviselők, községi jegyzők ésjegyzöirnokok, 
nötisztviselök, kereskedelmi alkalmazottak és gyakor
nokok. Előfizetési ára lU évre 4 korona. Mutatványszá
mokat 30 fillér beküldése ellenében küld a kiadóhivatal 
Budapest Rökk Szillárd-utcza 27. Állás keresési beigta- 
tásnál minden szóért 2 fillér, vastagabb betűvel 4 fillér 
nyílttérijén pedig minden szóért 6 fillér fizotendő, mely 
hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad el a kiadó
in va tál.
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Gazdaság.
Igazán annak lehet nevozni amit az emberi elme. 

építkezések, gépek, közlekedési eszközök előállításánál 
fokról fokra elért. De nem csak az élettelen anyagból 
állít elő meglepő munkákat, hanem az élőnövények 
tenyésztésével sem marad bátra; mily óriási feladatot 
végzett a szőlők újratelepítésével továbbá a diszkerté- 
szet, gyümölcsészot stb. téren. Van azonban egy dolog 
amely mindeniknél rohamosabban terjed, ez az élőkeri- 
tések létesítése. Igazán bámulatos haladásnak lehet 
nevezni azt amit már sok ezer birtokos és kisgazda az 
élő sövény ültetésekkel elért s joggal állíthatjuk, hogy 
nagy mulasztást kövot. el minden gazda kinek olcsó, 
örökös és teljesen áthatlan kerítésre van szüksége, ha 
nem ezt alkalmazza, mert úgy kertek, udvarok, majorok, 
tanyák, legelők, hegyközségek, temetők valamint kisebb 
és nagyobb birtokok stb. stb. a legolcsóbban s minden
korra úgy zárhatók körül, hogy nem csak ember de 
semmiféle apró állat be -nem hatolhat, illetve ki nem 
menekülhet, szóval a körülkerített, részeket teljesen 
kulcscsal zárhatóvá teszi. Azért is terjed úgy el, hogy 
alig van az országnak oly része, ahol nagyban ne al
kalmaznák, föclönye lévén hogy agyag, homok, szikes, 
köves és vizenyős talajokban is, egyenlően dúsan tenyé
sző s legollcntálóbb írtóztató nagy 20—25 sőt nem rit
kán 35 czmre elágazott tövisei a legremekebb örökös 
sövényt képozik, árnyékot nőm tart s a levegőt át
ereszti. Gyorsan fejlődik gyükhajtásokat nem nevel mint 
az akácz, orgona. Ha 2 éves korában a töldszinétöl 
10—20 ezin magasan fürészszel levágatik, annyira meg- 
sürüsödik, s izmos töviseivel úgy összeáll, hogy azon 
semmi féle állatt még az apró csirke sem hatolhat át, 
hozzá még olcsóság, hogy azt bárki megszerezheti: 
1000 csemetét 0 írtért meg lehet kapni s ez elég 200 
méter kerítés megörökítéshez. A legnagyobb tenyésztés 
az országban az „Ermolléki első szőlőoltvány telepen" 
van — Nagy Kágya u. p. Székelyhid — ahol igen nagy 
gondot fordítanak ezen csemeték nevelésére, az ültetés 
és kezelésre nézve pedig — bár az igen egyszerű — 
ábrákkal ellátott nyomtatott ültetési és kezelési utasítást 
küldenek, díjtalanul minden rendeléssel. Kívánatra díszes 
fénynyomatu árjegyzéket is ingyenes bérmentve bárkinek 
aki czimét egy levelezőlapon tudatja. Ezen katologus 
megszerzése mindenkinek érdekében áll, még azoknak 
is akik semmit rendelni nem akarnak, mert benne 
számos oly közlemények, elbeszélések, szép képek stb. 
foglaltatnak melyek mindenkinek nagy szolgálatot 
tesznek, városon, falun, pusztán gazdag vagy szegény 
családnál egyaránt.

Szerkesztői üzenetek. ———
— P. E., Znión. Köszönöm megérkezett, legközelebb sorra 

kerül. — P. K., Megjött, de csak néhány hét múlva hozhatom. — 
Körmöczbánya. Végtére az elhunyt nem tehet róla, hogy miként 
temették cl. Ez egészen a család dolga, de annak a tapintat
lansága is. Mi is csodálkoztunk rajta, hogy nern akadt ott 
egyik tisztviselő, vagy más magyar ember, a ki a történtek 
hatása alatt nem érezte annak szükségét, hogy itt szólani kell 
és nem szabad megengedni, hogy egy városi tisztviselő teme
tése tisztán tót nyelven essék meg. Hogy is mondják csak
V e r ................................................................................................., .
6. D., Trencsén Sajnálom, de kivánságát nem teljesíthetem. — 
Helybeli. Nem, nem akarjuk azt a liatal embert szerencsétlenné 
tenni. Csak azt csodáljuk, hogy miként merészkedett annak 
a tisztviselőnek olyan ajánlatot tenni. Levelezőinket kérjük, 
hogy a nekünk szánt híreket csak röviden Írják meg. A forma, a 
melyben azt közöljük a mi dolgunk. — H. E., A tudósítást ebben 
a számban még közöltem, volna. Most már azonban no 
tessék fáradni. Idejét múlta- A tudósításnak akkor vesszük 
hasznát, ha gyors. - Petrozsény. Köszönjük, — de lapunk csak 
felvidéki vonatkozású és alkalmi ver eket közölhet, s ezt is 
csak ritkán, mivel sokszor aktuálisabb közleményeknek sem 
jut elegendő hely.

Felelős szerkesztő: l lc r c c x  G y u la .
Főmunkatárs.- H unit a ltino* .
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Hirdetmény.
Folkusfalu község telekkönyve birtokszabályozás 

következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra 
az ingatlanokra nézve a inelvekre az 1886. XXIX.. az 
1889. XXXVIII. és az 1891.* XVI. tezikkek a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892. 
évi XXIX. tezikkben szabályozott eljárás a telekjegyzö- 
könyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foga
natosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé :
1) hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. tcz. 15 és 

17. §§-ai alapján ide értve e §-oknak az 1889. XXXVIU. 
tez. 5. és 6. §-aiban és az 1891. XVI. tcz. 15. §. a) 
pontjában foglalt kiegészítéseit is. valamint az 1889-ik 
XXXVIU. tez. 7. §-a és az 1891. XVI. tcz. 15. §. b 
pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 1886-ik 
XXIX. tcz. 22. §-a alapján történt törlések érvényte
lenségét kimutathatják, e végből törlési keresetöket, hat 
hónap alatt, vagyis 1902. évi október hó 10-ik napjáig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be. mert 
az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte 
után indított törlési kereset annak a harmadik személy
nek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hát
rányára nem szolgálhat.

2) hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. tcz. 1(5. 
és 18. g-ainak eseteiben, ide értve ez utóbbi g-nak az 
1689. XXXVIU. tcz. 5. és tí. g-aiban foglalt kiegészí
téseit is, a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy
zése ellenében ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli 
ellentmondásukat hat hónap alatt vagyis 1902. évi ok
tóber hó 10. napjáig bezárólag a telekkönyvi hatóság
hoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbít.ható 
záros határidő letelte után ellentmondásuk többé figye
lembe vétetni nem fog.

3) hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nem különben azok. 
a kik az 1. és 2. pontban körülirt eseteken kívül az 
1892. XXIX. tez. szerinti eljárás és az ennek folyamán 
történt bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo 
gaikat bármely irányban sértve vélik — ide értve azo
kat is, a kik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIU. 
tcz. 16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek 
találják — e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kér
vényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, va
gyis 1902. évi október hó 10-ik napjáig bezárólag nyújt
sák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határ
idő elmúlta után az átalakításkor közbejött téves beve
zetésből származó bárminemű igényeket jóhiszemű har
madik személyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes 
utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szer
zett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül tá
madhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a 
hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy 
a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolatu
kat csatoltak vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az 
eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1902. évi márczius 27-én.

Kolosy Miklós, kir. albiró.
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Á rverési h irdetm ény i kivonat.
A turóczszentinártoni kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Tálra íclsömagyar- 
országi bank részvénytársaságnak Svehla Samu és neje 
szül. Gallo Klacsan Anna elleni végrehajtási ügyében a 
beszterczebányai kir. törvényszék terület köréhez tar
tozó turóczszentmártoni kir. járásbíróság területén Turócz- 
Szcnt-Márton községben fekvő :

a) a turóczszentmártoni 72. sz. tjkönyben A. 1. 2. 
sor 112. hrsz. a. felvett s 15. 12 tétel szerint fél rész
ben Svchln Samu és neje Gallo Klacsan Anna nevére 
irt 82. számú báz. udvar és kertre 1340 koronában, és

b) a turóczszentmártoni 94. sz. tjkben A. v. 2. sor 
454. lírsz. a. felvett s 15. 3 tétel .szerint fél részben 
Svehla Samu és neje szili. Gallo Klccsan Anna nevére 
irt „Zaliumuja" nevű birtokrészletre 224 korona meg
állapított kikiáltási árban az árverési elrendelte1 és hog\ 
a fennebb megjelölt ingatlnnság az 1902. évi április hó 
21-lk napján el. e. 10 'órakor Turnéz-,Szt.--Márton köz-1 
ségben a telekkönyvi hivatalban megtartandó árverésen ■ 
a  kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szánelékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben, vagy óvadékké
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez lelenni.

Kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban 1902. január hó 22-én.

Kolosy, kir. albiró
Kiadótulajdonos: özv. Moskóczl Ferencznó
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Eckert „ E d e l r a u t e “ -ja.
Kellemes izü es gyomorerösitő alpesi fii- yj 
vekből készült diatetikus lei i i iié n / ,e i l i i » H  
l i k ő r .  Vadászatok és utazások alkalma- íj 
val vízzel vegyítve kitünően üdítő. Leyjob- r, 

baa ajánlható házi-szer.
Cs. kir. orsz. szab. likőr gyár u  
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TURÓCZ-SZENT-MÁRTONBAN.

Mindenkinek ajánlható
a most 40. kiadást ért Dr. MUller orvosi ta
nácsos müve a

1902. április 6. 14. szám.

Bőhin Albertné

női divat-varrodája
Turócz-Szt.-Mártonban

(Szochán fényképész házában.)
Készit a legmagasabb igenbe- 
két is kielégítő mindennemű 
divatos nöi«ruhdt<at jutdnyjos 

dral<on.

Tanítványokat
a l a p o s  I s ilc é p z é s r e  e lfo g a d .,

bántott ideg- és
sexnal-rendszerről

ügyes varrólányokat
fizetéssel felvesz.

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portoinentcsen küldi
Curt ltöbcr, Braunsehweig.

Tanoncz felvétetik
a t.-szt -mártoui magyar nyomdában.

O s z í á l y i o r i j c g y e k
eredeti árakon kaphatók Moskóczl Ferencznó jkönyv- 
kercskedésében Turóoz-Szent-Mártonban. Vidéki 
megrendelések utánvéttel vagy a pénz elöleges beküldése 
ellenében eszközöltetnek. — Legnagyobb nyeremény a 

legszerencsésebb esetben

1 . 0 0 0 , 0 0 0  k o r ú  n a

Nwim. a turóczszcntraúrtimi magjai- njumdáljan. — Moskúoíi F.-ni.
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