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Turóczi Hitelbank.
Régi vágyódása teljesedett be a 

felvidéki magyarságnak, amikor ma 
egy hete Turóczszentmártonban, a 
pánszlávizmusnak ez ősi főfészkében, 
megalakult a Turóczi Hitelbank rész
vénytársaság.

Hogy mit jelent egy hatalmas pénz
intézet itt a Felvidéken, ahol a köz- 
gazdasági intézmények is egyik hatal
mas eszközei a nemzetiségi túlzók 
eredményes munkájának, azt fölösleges 
emlegetnünk. — Még mindnyájunknak 
emlékezetében van az a polémia, a 
■melynek egy része a Cseszki Lloydban, 
másik része lapunkban, majd a fővá
rosi lapokban folyt le, amelyből nyil
vánvalóvá lett, hogy a felvidéki nem
zetiségi pénzintézetek nem elégszenek 
meg a hazai talajjal, hanem kiterjesz
tik működésűket még a külföldre is, 
ahonnan pedig mi magyarok semmi 
jót nem remélhetünk, nem is várhatunk.

Valóban ideje volt már, hogy vala- 
hára létesült ez az uj pénzintézet, a 
mely hivatva van a felvidéki hiteligé
nyeket minden mértékben kielégíteni. 
Ennek szükségét már régen éreztük, 
számtalanszor hangoztattuk. Ez a szük
ség az utóbbi években már annyira 
hangosan követelte a megvalósítást, 
hogy amikor néhány lelkes magyar 
ember a múlt év tavaszán a felvidéki 
hazafias pénzintézetek szövetségét meg
alakította, mindannyian az eszme meg
testesülését reméltük és azt a legna
gyobb örömmel üdvözöltük. Ámde ez 
a szövetség a megalakításnál többre 
nem ment. A politikai viszonyok zava
ros állapota a vezetőférfiakat teljesen 
lekötötték, ugyannyira, hogy a közgaz
daságilag annyira figyelemre méltó 
eszme nem valósulhatott meg. De 
ennek jó hatása mégis nyilvánult. 
Ennek a szövetségi előmunkálatnak 
köszönheti létét nagyrészt a zsolnai 
czellulosegyár, amely bizonyára nagy
ban hozzá fog járulni a Felvidék köz- 
gazdasági állapotának felvirágoztatá
sához. De hogy a felvidéki hazafias 
pénzintézeteknek szövetsége a gyakor
latban tárgytalanná vált, ez ismét a 
budapesti Hitelbank érdeme, mely a
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mellett, hogy Budapesten a világkeres
kedelem és ipar előtt általánosan ismert 
nagyszabású pénzintézetet tart fenn, 
megszívlelte a vidék szükségletét is és 
a Felvidéket is felvette Turóczszent- 
mártonnal azon góczpontok közé, ahol 
újabb pénzintézetet szervez, amely 
természetesen a Hitelbanknak nemcsak 
teljes erkölcsi, de anyagi támogatására 
is számíthat. Amidőn a Hitelbanknak ez 
az elhatározása köztudomású lett, a 
felvidéki hazafias pénzintézeteknek az 
a törekvése, hogy közös erővel egy 
nagyobbszabásu pénzintézetet állítanak 
föl a Felvidéken — önmagától meg
szűnik, mert hiszen tisztán állott mind
nyájunk előtt, hogy a Hitelbank ren
delkezik mindazokkal az eszközökkel 
a terv megvalósítására, amelyeket a 
szövetkezett pénzintézetek csak nagy 
áldozatok árán teremthettek volna elő.

Igaz, hogy a H'kilbanknak ezen 
elhatározása nagy riadalmat okozott a 
felvidéki hazafias pénzintézetek köré
ben, amelyek ez által az eddig elfoglalt 
pozicziójukat és piaczukat látták veszé
lyeztetve. Különösen érzékenyen érin
tette ezen elhatározás a Turóczszent
mártonban székelő Turóczi Keresked. 
és Hitelintézetet, mely immár 34 év óta 
hasznos szolgálatot teljesített Turócz- 
és a szomszédos vármegyék hazafias 
közönségének. Nem is késett az intézet 
igazgatósága aggodalmainak kifejezést 
adni és memorandum alakjában ki is 
fejtette, hogy az uj pénzintézetnek 
Turóczszentmártonban való felállítása 
megbénítaná eddigi munkásságát. A 
Hitelbank igazgatósága méltányolva az 
aggodalmakat, tárgyalásba bocsátkozott 
a Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet 
igazgatóságával, amelynek az lett az 
eredménye, hogy közös megállapodás
sal elhatároztatott, hogy ezen intézet 
felszámol és minden vagyonával be
olvad az uj pénzintézetbe. Ez által a 
részvényesek minden oldalú érdeke 
nyert teljes kielégítést, amiért az igaz
ságot méltán elismerés illeti. Ily előz
mények után alakulhatott meg ma egy 
hete a Turóczi Hitelbank, mely mun
kásságát már folyó évi márczius hó
1-én megkezdi.

A legmelegebben üdvözöljük az uj
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pénzintézetet, mely hivatva van köz- 
gazdasági életünket föllenditeni. Jól 
jegyezte meg Horváth Elemér udvari 
tanácsos, a Hitelbank egyik igazgatója 
az alakuló ülésen, hogy a Turóczi 
Hitelbank nem fog politikát űzni. De 
híven fogja szolgálni mindazok érdekeit, 
akik hozzá fordulnak és teljes erejével 
oda fog törekedni, hogy a Felvidék 
gazdasági életét emelje és ezzel szere
tett hazánknak hasznos szolgálatot tel
jesítsen. Igen, a hazának akar az uj 
pénzintézet szolgálatot teljesíteni. És 
ehhez meg van nemcsak az erős el
határozása, de meg van hozzá a módja 
is. És mi bízunk benne, hogy a Fel
vidék hazafias közönsége megérti ezen 
közgazdasági tényezőnek nagy hord- 
erejét, megbecsüli annak jó szándékait 
és tudni fogja, hogy kinek tartozik vele.

Kulturális munkánk mellett most 
már gazdasági téren is munkához lát
hatunk. Egyik olyan fontos, mint a 
másik. E két tényező karöltve bizto
sítja a győzelmet.

fi tói ncnj2«tisó|i ter«H^s«H 
a tartsW i igazság fitágltástfban.

V.

9  magyar iphrért folytatott hiizőolem 
Mária T tó ia  is íí. 3ő2sof uralkodása alatt

Említettük az előző fejezetben, 
hogy a Habsburg-házból származott 
királyok alatt tért veszített hazánkban 
a magyar nyelv; itt még csak azt 
tesszük hozzá, hogy ez a térvesztés 
sem a tót, sem más nemzetiségi nyelv, 
liánéul a latin nyelv javára történt s 
hogy igy semmi okuk s joguk a tót 
vagy bármely más nemzetiségű his
torikusoknak és krónikásoknak úgy 
tüntetni föl a dolgot, mintha a magyar- 
nyelv sohasem szerepelt volna mint 
uralkodó államnyelv sem a Habsbur
gok, sem pedig az őket megelőző 
királyok alatt s csak olyan szerep* 
jutott neki is, mint a többi nyelvnek, 
mint pl. a tótnak.

Pietor brosúrája nagyon szűkszavú )(j 
e tekintetben; mert szintén konatqnőg 
tálta, hogy az Árpád-házból származó- 
és az ezeket követő királyok aföljt^ 
szó sem volt a magyar faj és aissiauu 
gyár nyelv valami hegemóniájáról a..
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többi fajok és nyelvek fölött ebben 
az országban, nagy hirtelen rátér a 
Habsburgokra, akikkel aztán Mária 
Teréziáig egy pár sorban végez, de 
itt is csakhamar csütörtököt mond a 
Pietor Ambrus logikája. No de halljuk 
őt magát !

„A magyarok a legrégibb időktől 
fogva ellenségei voltak a németek
nek és a német nyelvnek. Már az 
1550-ik évben Ferdinánd és 1569-ben 
II. Miksa király uralkodása idejében 
elhatározták az országgyűlésen, hogy 
a magyar trónutód magyarul is köte
les tanulni.*)

Midőn 1649-ben két követ német 
ruhában jött az országgyűlésre, nem 
akarták ott tűrni őket és csak Liptai 
érsek közbenjárására engedték be, 
azonban azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy jövőre másképpen öltözve jelen
jenek meg. (Biedermanuak „Revue du 
droit international" ez. müve.)**j

Erősebb nemzeti öntudat csak a 
XVIII. század "égé felé kezdett ébre
dezni a magyaroknál (éppenséggel 
csak a nemességet értem itt), midőn 
II. József császár a német nyelvet 
tolta előre.

De hasonló törekvései az ö any
jának, Mária Teréziának (1740—1780.) 
is voltak már, mert már ő a latin 
helyett a német nyelvet igyekezett 
bevezetni az iskolákba és a társasá
gokba. Az iskolák részére kiadott 
utasításában („Ratio educationis") el
ismer és elősorol hét főnemzetet 
Magyarországon, amilyen: a magyar, 
német, tót (szláv), horvát, orosz, szerb, 
román, akik mindnyájan a saját, de 
egymás között külömbűző nyelveu 
beszélnek, azért a német nyelvet 
ajánlja mindnyájuknak, mint „különö
sen hasznos" és „feltétlenül szüksé
ges* nyelvet, hogy „minden magyar, 
aki katonai, vagy kereskedői pályára 
készül, tudjon németül." Az 1741-ik 
évi XVI. törvényezikk pedig éppen 
azt rendeli, hogy magas egyházi mél
tóságot és javadalmat csakis magya
rok foglalhatnak el, akik ismerik a 
haza jogait, szokásait és nyelvét. 
(Linguae pátriáé gnari Hungari.)Meunyi 
óvatosság! Csakhogy „Liugua patria" 
mindenik volt a hét közül.

És ebben senki sem ellenkezett 
vele. A mágnásoknak a legnagyobb

*) No hát I S mit bizonyít ez ? Akkoriban még 
nem voltak nemzetiségi harezok, a modern nacziona- 
lizmus, amely a XIX. század gyermeke, még nem 
hevitette a lelkeket, a hivatalos nyelv pedig a latin 
nyelv volt hazánkban, hát ugyan miért követelte az 
országgyűlés, hogy a magyar trónutód magyarul kö
teles tanulni ? Nemde azért, mivel régebben — a 
Habsburgok előtt — is úgy volt, hogy a magyar 
királynak és illett magyarul tudni (a tót nyelvről nem 
szól az énekl, de kétségtelen, hogy szláv eredetit 
királyaink szláv nyelven is tudlak, azonban nem kö
telességből, hanem azon okon, amely okból minden 
párisi gyerek francziául tud. így hát nem áll az, hogy 
a  magyar nyelvnek semmi szerepe nem jutott az 
udvarnál, a kormányzatban, -  mert Íme, a magyar 
országgyűlés határozata nem volt egyéb, mint resti- 
tuczió. Mert 1423-tól kezdve, amikor először koro
názott me^ a nemzet idegen főt, 1868-ig mindig fél
tékenyen őrködött nemzeti nyelve épségén. Hoev 
nem őrködhetett eléggé, az nem akaratán és ébersé
gén, hanem az ország gyászos viszonyain múlott.

Szerk.
**) An,i meBint csak azt bizonyltja, hogy Itt mégis 

csak a magyar volt mindenkoron a gazda az ur s 
ezt a tótok is respektálták. s Szerk.

mértékben hizelgett az. hogy fiát, 
Józsefet, Batthyányi Károly gróffal 
neveltette és hogy a tantárgyak közé 
Magyarország történetét is befoglalta, 
melyet Bajtay piaristának kellett volna 
előadnia. Ő alapította a Szent-István 
érdemrendet is, amellyel több mág
nást tüntetett ki.

Am a német nyelv terjesztése 
még sem haladt. Midőn 1741-ben a 
koronázási országgyűlésen Erdődy 
gróf egri püspök németül kezdett 
beszélni, még csak beléfogott, a vesz
prémi püspök a következő szavakkal 
szakította félbe. „Micsoda démon 
beszél itt németül? Elvégre a magyar 
országgyűlésen még francziául is 
kezdenek beszélni és huszonöt év 
múlva egy magyar szót sem fogunk 
majd hallani!"

Azonban II. József (1780—1790) 
nagyon erősen fogott hozzá; ö az 
egész birodalmát németnek akarta 
látni, német kaptafa szerint szervezni. 
Ő mondta, hogy ha az állam erős 
akar lenni, egy nyelvvel kell bírnia, 
még pedig a némettel. Ezt már trónja 
elfoglalása alkalmával elmondott pro
gramújában fejezte ki. S ki tudja, 
nem járt-e volna sikeresebben, ha 
másként haladt volna anyja nyom
dokaiban; ő azonban támadta az al
kotmányt, támadta a szokásokat s 
ezzel ellenállást idézett elő.

Ráth Máté akkoriban „Magyar 
Kurír" czimen folyóiratot adott ki 
Pozsonyban s azt irta, hogy miután 
itt jelentékeny szánni horvátok, szia
vonok, szerbek, tehát szlávok laknak, 
hogy hivatalos nyelvnek a tót nyelv 
fogadtassák el. S későbben azután, 
1817-ben, Berzeviczy Gergely egyik 
iratában azt mondja, hogy Ráthnak 
ez a véleménye megfontolásra méltó. 
(Berzeviczy Gergely élete és müvei. 
Irta Gaál Jenő. 214-ik oldal. Buda
pest, 1902.)

Hacquet Belsazár, történész és et
nográfus, születésére nézve franczia, 
aki 40 esztendeig élt Ausztriában és 
aki II. József kedvencze volt, azt 
beszéli ugyan „Oryctographia Carnio- 
lica" (Leipzig, 1801.) czimü müvében, 
hogy midőn II. József — a „halha
tatlan József", amint ő nevezi — 
trónra lépett, azt a kérdést intézte a 
minisztertanács elé, hogy birodalmá
ban melyik nyelvet kellene általános 
nyelvnek bevezetni, a szláv nyelvet-e, 
vagy pedig a németet? Nos, vájjon 
ügy tanácsolták-e neki, avagy — való
színűleg — a szive hangja után indult, 
az történt, hogy a német nyelvnek 
adott előnyt, csak azt terjesztette.

1784-ben május 11-én oly leira
tot adott ki, mellyel az összes hiva
talokba a német nyelvet vezette be 
s minthogy Magyarországon nem volt 
erre való elegendő ember, német 
tisztviselőket küldött ide. Ezt az al
kotmány megingatásának tekintették. 
Biharmegye egyszerűen betiltotta a 
német hivataloskodást. Végre II. Jó 
zsef kénytelen volt rendeletét vissza
vonni, ami 1790-ben történt meg.

Ekkor jöttek a magyar mágnások 
arra a meggyőződésre, hogy a latin 
nyelv nem sokáig tarthatja meg a 
maga hatalmát s hogy kénytelen lesz 
tért engedni egy élő nyelvnek s hogy 
ez ne legyen a német, elhatározták, 
miszerint minden áron fognak mun
kálkodni, hogy a magyar nyelv ismer
tessék el hivatalos nyelvnek, még 
pedig nemcsak a magyarok között, 
hanem az egész országban, úgy, mint 
azelőtt a latin. Otthonaikban, a tár
sadalmi életben mindig gyakrabban 
és gyakrabban kezdték használni a 
saját nyelvüket, magyar folyóiratokat 
és könyveket adtak ki, általában tel
jes erővel készítették elő az utat a 
maguk nyelvének. Hogy a latin helyett 
a magyar nyelvet akarták volna be
vezetni, ezt határozottsággal nem fe
jezték ki, az ő harezuk a német ellen 
s a latin mellett látszólagos volt s 
abból az okból is, nehogy felköltsék 
a nem magyar nemzetiségű követek 
és mágnások féltékenységét és ellen
állását. Ezzel pl. azt érték el, hogy 
a horvát mágnások is egész határo
zottsággal álltak a Béos ellen való 
harezban, a német ellen és a latin 
nyelv mellett.

Megyei élet.
Turóczvármegye közigazgatási bizottsági ülése.

Turóczvármogye közigazgatási bizottsága 
f. évi február hó 12-én tartotta rendes havi 
ülését.

A vármegye törvényhatósági bizottsági 
ülésének í. évi január hó 8-án hozott hatá
rozata után előre látható volt, hogy ezon 
sem a vármegyei tisztviselők, sem pedig a 
választott bizottsági tagok nem fognak meg
jelenni.

Nem okozott tehát meglepetést, hogy 
a közigazgatási bizottság gyűlésének megkez
dése előtt megjelent Beniczky Kálmán alispán 
a vármegyeháza kistermében és tudatta az 
ott már jelen voltakkal, hogy sem roá, sem 
a vármegyei tisztviselőkre és választott, bizott
sági tagokra ne várakozzanak, mert közös 
megállapodás és a vármegye közönségének 
határozata folytán Ők a főispánt ma sem is
merik el törvényes főispánnak és igy a mai 
közigazgatási bizottsági Ülésen, amelyen az 
uj főispán szándékozik elnökölni, nőm fognak 
részt venni. Az alispánnak ezen tisztán magán
jellegű és inkább csak udvariassági jelentő
ségű kijelentését közölték a megérkező fő
ispánnal, aki erre a közigazgatási bizottság Ülé
sét a következő beszéddel nyitotta meg :

Első ízben jelenek meg a közigazgatási 
bizottság Ülésében. Ez alkalomból is szíve
sen Üdvözlöm a Bizottságnak itt levő tagjait.

Sajnosán kell azonban konstatálnom azt, 
hogy a Bizottságnak egyes tagjai ebbe a 
Bizottságba is bolevitték a politikát és e 
miatt ma nem jelentek itt meg.

Fődig ennek a Bizottságnak a műkö
dése nem fUgg össze a most folytatott poli
tikai harcczal; mert a közig, bizottság nem 
politikai, hanem olyan faktora a közigaz
gatásnak, amely az állami élet szerveinek 
egybehangzó működése teljesítésére van 
hivatva.
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A közig, bizottságról szóló 1876. évi 
VI. t.-cz. 1. §-a azt mondja, hogy a bizott- 
ségnak a vármegye részéröl hivatalból tag
jai az alispán, a főjegyző, a tiszti Ügyész, 
az árvaszék elnöke, vagy helyettese és a 
főorvos; a 74. §-a pedig azt mondja, hogy 
a bizottságnak azon tagjai, kik vagy állam
in vatalnokok, vagy törvényhatósági tiszt
viselők, a bizottság kebelében való műkö
désűk és mulasztásaikra nézve ugyanazon 
kötelezettség és felelősség alatt állanak, 
amely őket hivatalos minőségüknél fogva 
egyéb hatáskörükben terheli.

A bizottságnak az idézett törvény 1. 
§-ában felsorolt, de itt meg nem jelent 
tagjai tehát elmaradásuk által az 1886. évi 
XXIII. t.-cz. 1. § a értelmében szolgálati 
vétséget követnek e l; mert hanyagul tel
jesítik a törvényben előirt kötelezettségei
ket. A rendelkezésemre álló törvényes jo
gok érvényesítése mellett, kénytelen leszek 
gondoskodni arról, hogy ez a közérdeket 
sértő és az ügyek menetét hátráltató eljá
rás a tisztviselők részéről jövőben ne ismét
lődhessék.

Kérnem kell egyúttal a Bizottságnak 
jelenlevő tagjait, hogy a közig, bizottság
ból a politikát küszöböljük ki és teljesít
sük a reánk váró kötelességeket annak 
tudatában, hogy hasznosabb a vármegye 
közönsége jól felfogott érdekében vállvetett 
munkával működni, mintsem akadályozni 
és nehezíteni azt, hogy a közigazgatásnak 
ez a szerve kellően betöltso azt a tisztet 
és hivatást, amelyet tőle az állam és a vár
megye lakosságának érdeke megkövetel és 
amelynek teljesítését a törvények és tör
vényes rendelkezések a közig, bizottságra 
ruháznak.

A jegyzőkönyv vezetésével Márffy István 
tb. főjegyző bízatván meg, az egyes előadók 
leijesztették elő jelentéseiket.

Btrecz Gyula kir. tanfelügyelő bemutatta 
a közoktatási miniszternek rendeletét a köz
ségi iskolai alapvagyonok, továbbá az iskolai 
statisztikai adatok beszerzése tárgyában, amik 
tudomásul vétettek. A turáni ág. h. evang. 
iskola, ellen az ottani községi elöljáróság által 
beadott panasz újabb fölvételére a járási fő
szolga bíró utasittatott. Felhivatott Túrán köz
ség arra is, hogy a községi iskolai alapva- 
gyon tulajdonát képező készpénzt állampapí
rokba leendő befektetés végett a kultuszmi
nisztériumba küldje be. Szucsány község 
panasza ugyanezen intézkedés ellen a közok
tatási minisztériumhoz terjesztetik föl. Több 
község részéről benyújtott alapvagyonszámadá
sok a számvevőségi kirendeltségnek adatnak 
ki. Tarnó község utasittatott, hogy az ottani 
állami iskolának járó 5%-os adót haladékta
lanul szolgáltassa ki, ennek eszközlésével a 
járási főszolgabíró bízatott meg.

Szigethy Vilmos pénzttgyigazgató jelentése 
szerint az adók befizetése a körülményekhez 
képest kielégítőnek mondható, mert a múlt 
év hasonló időszakához mérten az állami 
egyenes adókban 1894 koronával több folyt 
be. A hátralék azonban igy is elég nagy, 
mert egyenes adókban 174.426 korona, had- 
mentességi dijakban 14.554 korona és orszá
gos betegápolási adóban 9410 korona a vár
megye adóhátraléka.

Dr. Haas Jakab vármegyei tiszti főorvos 
jelentése szerint a közegészségi állapotok 
január hóban az általános betegedések nagy

száma, a tüdühurutos báutalmak, valamint 
gyakori tüdőlobos betegségek fellépése foly
tán kedvezőtlen volt.

A hevenyfertőző kórok közül előfordultak :
1. Vörheny: Kiscsepcsényben 1, gyógyult 1. 

Dubovón 2, gyógyult 2. Szucsány 1, gyógyult 1.
2. Kanyaró: Ruttkán 6, gyógyult 2, ma

radt. 4. Turánban 16, gyógyult 8, meghalt 6, 
maradt 2. Nolcsón 1 maradt. Helyben 1, gyó
gyult 1. KJicsinben 7, gyógyult 4, meghalt 1, 
maradt 2. Vriczkón 19, gyógyult 9, meghalt 7, 
maradt 3. Lazánban 7, meghalt 7. Znión 10, 
gyógyult 2, maradt 8.

3. Roncsoló-toroklob: Divék 3, gyógyult 2, 
meghalt 1. Jaszenovón 1 gyógyult.

4. Hörkhui'ut: Suttón 5, gyógyult 2, meg
halt 1, maradt 2. Szklenón 3, gyógyult 2, 
meghalt 1.

5. Hasi hagymáz: Záturcsán 2, gyógyult 2. 
Jahodnikon 1 gyógyult. Deákfalun 1, gyó
gyult 1.

Ezen bániaknak tovább terjedésének meg- 
gátlására a legmesszebbmenő óvintézkedések 
foganatosíttatok. Vriczkón a kanyarójárvány 
megszűnvén, az iskolázás újból megengedtetett.

Időszaki vizsgálatok kapcsán az iskolák, 
óvodák, vendéglők, mészárszékek, szikvizgyá- 
rak és pékmühelyek megvizsgáltattak s úgy 
az étel, mint az italnemüek kielégítőknek ta
láltattak.

Urvosrendőri hullaszemle eszközöltetett 
Mosóczon, egy kocsis bulláján, akit saját lovai 
agyongázoltak az istállóban. Hullaszemle tar
tatott Jahodnikon, egy férfi hulláján, aki a 
biszíricskai erdőben egy faszái által agyon- 
zuzatott. Felsőstubnyán egy ottani lakos hul
láján, aki részeg állapotban az utón orrvér
zésben balt el.

Orvostörvényszéki bonczvizsgálat fogana- 
tosittatott Szklenón egy férfiliullán, aki egy 
lezuhanó szálfa által, mások vigyázatlansága 
folytán, agyonüttetett.

Kiállíttatott 17 orvosi bizonyítvány és 21 
orvosi látlelet, még pedig 19 könnyű és 2 
súlyos testi sértésről.

Borbély Kálmán, az államépitészeti hiva
tal főnöke, a kereskedelmi miniszternek több 
rendeletét közölte, amelyek tudomásul vétettek.

Skultety István kir. ügyésznek ez alkalom
mal nem volt jelenteni valója.

Végül Köcsön Lajos főispán a hátralékos 
közigazgatási és megyei Ügydarabok jegyzé
két mutatta be az 1905. évről, egyben fel
hívta az előadókat, hogy hátralékos ügyeiket 
a legközelebbi ülésen torjesszék elő.

Pénzintézeteink gyűlései.
i.

A Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet 
közgyűlése.

A Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet 
ma egy hete tartotta meg 34. évi rendes és 
utolsó közgyűlését.

Ez a pénzintézet, mely majdnem négy 
évtizeden át, gyakran erős megpróbáltatások 
daczára is, mindig híven teljesítette feladatát 
és szolgálta részvényeseinek érdekeit és 
hasznos munkásságra tekinthet vissza, mert 
hosszú működési ideje alatt a hazafias magyar 
érdekeket is mindig figyelembe vette. De 
nemcsak Turóczban, de a szomszédos vár
megyékben is mindenkor a legjobb hírnév
nek örvendett, amit legjobban bizonyít az a

körülmény, hogy Üzleti forgalma évröl-évr© 
emelkedett.

Lapunk mai vezérczikkében ismertetjük 
azokat az okokat, amelyek kívánatossá, sőt 
szükségessé tették az intézetnek felszámolását. 
És amikor a Turóczi Kereskedelmi és Hitel- 
intézet. erre magát elhatározta, akkor is haza
fias cselekedetet végzett, mert egy hatalmas 
uj alkotásnak adta át eddigi piaczát azon 
tudatban, hogy ez által a Felvidék közgazda- 
sági életének emeléséhez az eddiginél is több 
sikerrel járulhat hozzá.

A közgyűlést Perl Zsigmond elnök 
nyitotta meg, akinek javaslatára az évi szám
adások egyhangúlag elfogadtattak és az igaz.- 
gatóságnak a felmentvény megadatott.

A tárgysorozat azon pontjánál, amely az 
intézet felszámolásáról szólt, Hoffmann Ede 
vezértitkár részletesen ismertette a helyzetet 
és azokat a körülményeket, amelyek az inté
zet igazgatóságát arra bízták, hogy a fel
számolást javasolja a közgyűlésnek. Dr. Lax 
Adolf szívesebben látta volna a beolvadást, 
mint a felszámolást, annyival is inkább, mert 
a tárgysorozat szövegezése félremagyarázá
sokra is adhat alkalmak St?-auss Mór dr. 
intézeti ügyész, valamint Hoffmann Ede fel
világosító felszólalásai után az elnök elren
delte a szavazást, amelynek eredménye az 
lett, hogy a felszámolás mellett szavazott 49 
részvényes 399 szavazattal, ellene szavazott 
5 részvényes 36 szavazattal; nem szavazott 
2 részvényes 20 szavazattal. — Minek alap
ján az elnök a felszámolást kimondotta és egy
ben a felszámoló bizottság megválasztását is 
elrendelte, amelybe beválasztattak dr. Haas 
Jakab, Graber Jakab, dr. Strauss Mór, Náthán. 
Henrik és Hoffmann Ede,

II.
A Turóczi Hitelbank megalakulása.

A kereskedelmi és hitelintézet közgyűlé
sének befejeztével nyomban összeültek az uj 
pénzintézetnek: a Turóczi Hitelbanknak 
alapitói.

Az elnöki széket Horváth Elemér, udvari 
tanácsos, a Hitelbank egyik igazgatója, mint 
a nevezett, banknak megbízottja foglalta el 
és meleg szavakban üdvözölte a megjelente
ket, vázolva azon fontos közgazdasági kérdé
seket, amelyeknek megoldása az uj pénz
intézetre vár. Kijelentette, hogy a Turóczi 
Hitelbank nem fogja magát a politikába be- 
mártani, azonban tudni fogja azon kötelességét, 
amellyel a Felvidéknek tartozik és keresni 
fogja azon eszközöket, amelyek alkalmasak
nak ígérkeznek hazánk ezen részének köz
gazdaságát emelni és hitelviszonyait a leg
jobban kielégíteni.

Ervin Kálmán, a Hitelbank íőíisztviselö- 
jének javaslatára az alapítók némi módosítás
sal elfogadták az alapszabály tervezetet, 
valamint hozzájárultak a Turóczi Kereskedelmi 
és Hitelintézet felszámoló bizottságához inté
zendő szerződésszerű irat tartalmához. Mire 
Horváth Elemér elnök kimondotta a Turóczi 
Hitelbank megalakulását és javaslatára az. 
igazgatóság a következőleg alakult meg: Elnök 
ifj. Justh György ny. főispán ; alelnök Beniczky 
Kálmán alispán.

Igazgatósági tagok: Horváth Elemér
udvari tanácsos, Berecz Gyula kir. tanfel
ügyelő, Ervin Kálmán a Hitelbank főtiszt- 
viselője, Preuszer Miksa, Politzer Miksa, 
Graber Jakab, Perl Zsigmond.
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A felügyelő bizottságba kineveztettek: 
dr. Haas Jakab, Perl Henrik, Komfeld Pál, 
Sarlós Zsigmond és dr. Strauss Adolf.

Intéieti ügyésszé megválasxtatott dr. 
Strauss Mór Ugyréd.

Végül intézeti tisztviselők lettek Hoffmann 
Ede ügyvezető mint ezégvezető, Fenyő Sándor 
eddig e Hitelbank tisztviselője szintén ezég- 
jegyzési joggal mint flgyvozető helyettes; 
továbbá Waldmann Árpád és Weichhert 
Zsigmond.

A végrehajtó bizottság tagjai lettek : ifj. 
Justh György, Beniczky Kálmán, Berecz 
Gyula, Ordber Jakab és Perl Zsigmond.

Magyar nemzeti közművelődés.

VIII.

Elvitel és vagyon.
Az egyesület vagyonszerzésének harmadik 

eszkö/.o az állami hozzájárulás (szubvenczió). 
Az állam saját jól felfogott érdekében a leg
nagyobb erkölcsi és anyagi támogatásban ré
szesíti mindazon hazai vállalatokat, egyesüle
teket, melyek hazafias missziót teljesítenek, 
azaz melyek a nemzetnek akár erkölcsi, akár 
anyagi erősítését szolgálják. Pillanatig sem 
kételkedhetünk tehát azon, hogy az állam 
készséggel fogja szubvenczionálni a közműve
lődési szövetséget is, melynek legfőbb czélja 
a nemzeti kultúra terjesztése, magyarosítás 
és a hazai ipar- és kereskedelem támogatása, 
fejlesztése lesz. Bármily nagy szubvenczióval 
támogatná ugyanis az állam a közművelődési 
szövetséget, mint a leghazafiasabb missziót 
teljesítő egyesületet; a legnagyobb összeg is 
dúsan kamatoznék a magyar faj erősödésében 
és térfoglalásában.

Egy negyedik módja volna a szövetség 
pénztára gyarapodásának, ha a kormány az 
ügy fontosságát kellőképen mérlegelve, valami 
módon megadóztatná a kártyajátékot és táncz- 
mulatságokat. Nem akarjuk a kártyajátékot, 
mint olyat feltüntetni, mely valami káros 
szenvedélye volna az emberiségnek. Daczára 
azon mélységes ellentéteknek, melyek szerint 
a kártyásokat, az általános szimpátia és né])- 
szerűség mellett is megítélik, tapasztalhatjuk, 
hogy csak azok igazi ellenségei a kártyajá
téknak, kik szépségét és jótékony Itatását 
meg nem értik. Mert tagadhatatlan, hogy a 
kártyajáték kis alapon játszva s mértékkel 
használva, valóságos jótétemény, különösen 
az erőtlen korban levő embereknek s gyak
ran a legnagyobb beteg agyára is a feledés 
fátylát borítja ; megnyugtatja az idegest és 
szórakozást nyújt a műveletlen polgárember
nek ép úgy, mint a búvárkodó filozófusnak. 
Az azonban bizonyos, hogy a játékosoknak 
sok erejét, s még több fizikai erejét vonja el 
a  kártya a közért való munkálkodástól, amiért 
is a kártyajátékban szórakozást találó publi
kum nem fogja méltánytalannak találni, lm a 
kártyajátékot a szövetség kulturális czéljaira 
íigy elembe nem vehető csekélységgel meg
adóztatják.

A tánezmulatságok ma is csak bizonyos
szegények javára szóló — összeg mellett, 

hatósági engedélyijei eszközölhetök ki; a 
mulatni vágyó közönség a legtávolabbról som 
Ittődik meg azon, ha az ongedélyt néhány 
fillérrel drágábban válthatja meg s igy _
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anélkül, hogy a mulatság jövedelme számba- 
vehető csorbát szenvedne, avagy a mulatság 
sikerét koczkáztatnák — hozzájárulhat egy 
fontos nemzeti ügy támogatásához.

A szövetség pénztárának gyarapítására 
úgyszólván felhívja figyelmünket a fontieken 
kívül ama körülmény, hogy a Királyhágón 
túli román pénzintézetek a román kulturális 
czélok előmozdítására az utolsó öt év alatt 
•100,000 koronát adományoztak. Nem kétel
kedhetünk azon, hogy a magyar pénzintéze
tek hazafias misszió támogatásában nem fog
nak hátramaradni a román pénzintézetek 
hazafias áldozatkészsége mögött s készséggel 
fogják felajánlani évi jövedelmüknek, illetőleg 
nyereségüknek, ha csak egy tél százalékát 
is, hogy a magyar társadalomtól eredő jöve
delmükből a magyar társadalom kulturális 
haladását elősegítsék.

A felsorolt jövedelmi forrásokhoz járul 
azután az adományokból és rendkívüli bevé
telekből eredő összeg.

E rendkívüli bovételek alá tartoznának 
azon jövedelmek, melyeket a szövetség által 
piaczra hozott kiadványok: könyvek, zene
müvek, népies vagy hazafias irányú füzetek, 
reprodukeziók; továbbá a szövetség által 
turnusokban rendezendő tárlatok, hangverse
nyek jövedelmeznének.

Az e czinien befolyó jövedelmet azonban 
ezélszerü volna külön kezelni és tőkésíteni, 
hogy a szövetség ez irányú tevékenységének 
elősegítésére lehetőleg rövid idő alatt egy 
hatalmas tőke álljon rendelkezésére. Ily mó
don hozzávetőleg előre meg is állapíthatnánk, 
mekkora jövedelmet várhatna a szövetség a 
felsorolt források mellett.

A részes egyesületek tagsági dija 10,000 
korona; a közlöny tiszta haszna 10,000 korona ; 
állami szubvenczió 20,000 korona. Játék
kártya és tánezmulatságok megadóztatásából
300.000 korona; pénzintézetektől 250,000 
korona; rendkívüli bevételek és adományok
10.000 korona; összesen 600,000 korona, 
olyan összeg, mely a társadalomra nagyobb 
terhet nem róna. áldozatkészségét, sem venné 
nagyobb mértékben igénybe s mégis ha az 
ügy iránti lelkesedés mellett sikerülne a szö
vetségnek a jövedelmet megteremteni, olyan 
konczepczióju programra összeállítására és ki
vitelére gondolhatna, mely egy igazi erős, 
nemzeti állam kiépítését eredményezné.

Beoiczky Mártoijiyé-

A vármegye magyarságának ismét nagy 
halottja volt. Nemes szivéről, közjótékony
ságáról és daczára rendkívüli gazdagságának, 
tisztes egyszerűségéről, mindnyájunk által 
ismert fehér füitös nagyasszonyunk, alig egy 
heti szenvedés után elhunyt. Halála nemcsak 
a vármegye egyik legelőkelőbb családját 
borította gyászba, hanem gyászoljuk mind
nyájan, akik érezni és megérteni tudjuk azt 
a veszteséget, amely a boldogult elhunytéval 
e kis vármegye magyarságának ügyét érte. 
Ha ő maga, tekintettel üreg korára, az utolsó 
időkben személyesen nem is vehetett részt, 
mozgalmainkban, do szivében velünk volt, 
jó és nemes leikétől indítva, bőséges adomá
nyaival támogatta társadalmi mozgalmainkat. 
Fennálló közjótékonysági intézeteink, társa

dalmi szövetségeink alapitó tagjainak név
sorában mindenütt megtaláljuk nevét. Még 
végső rendelkezésében sem felejtkezett meg 
ezen intézményekről s úgy a helybeli magyar 
kaszinónak, mint a közkórháznak, melyet 
egyébként életében is bőkezűen támogatott, 
valamint egyházának is, melynek megtnagya- 
rosilásán áldozatot nem kímélve, sokat fára
dozott, igen jelentékeny összegeket hagyo
mányozott.

Elhunyta felett általános a részvét az egész 
vármegyében. Mély megdöbbenéssel hallotta 
a hirt mindenki, mert mindnyájunkat őszinte 
szoretet és tisztelet fűzött a megboldogulthoz.

A család a következő gyászjelentést adta 
ki a halálesetről:

„Fájdalominalteljes érzéssel tudatjuk, hogy 
özvegy beniczeiésmicsinyei Beniczky Mártonná 
született ruttkai Ruttkay-Nedeczky Karolin 
asszonyság, szeretett nagynénénk folyó hó
11-én élote 83 ik s özvegysége 27-ik évében 
rövid szenvedés után elhunyt. A megboldogult 
hült toteme a pribóczi ág. liitv. ev. templom
ban folyó hó 14-én délután 2 és fél órakor 
megtartandó szertartás után, a családi sírbolt
ban fog örök nyugalomra tétetni. Pribóczon, 
1906. évi február hó 11-én. Koviczky Istvánná 
Ruttkay Berta, Beniczky Kálmán, Beniczky 
Aladár, özv. Soest Ottóné Beniczky Irén, 
Beniczky Gizella, özv. Prileszky Pálné Beniczky 
Mária, Eminél Károlyné Beniczky Anna, özv. 
Szontagh Béláné Beniczky Izabella, Beniczky 
Gyula, Ruttkay Béla, Uray Iinréné, lluttkay 
Ilona, Beniczky Lajosné Ruttkay Amália.“

Temetése.

Az elhunyt hűlt teteme a fo'yó hó 14 én 
délután fél 3 órakor tétetett örök nyuga
lomra. A díszes és temérdek koszorúval bo
rított koporsó a, pribóczi evang. egyház csar
nokában állíttatott ravatalra. A templom 
belseje, az oltár gyászos fekete posztóval volt 
bevonva, ezzel is jelezni akarta a pribóczi 
evang. hitközség azt a mély gyászt, melyet 
legnagyobb jótevőnek halála fölött érzett. A 
templom zsúfolásig meglelt a vármegyéből 
összesereglett gyászoló közönséggel. Az el
hunyt hozzátartozói a templom szentélyében 
foglaltak helyet. A gyászszertartást Rosza 
János, Klimó Vilmos és Blatniczky József 
evang. papok végezték, kik közül Klimó 
Vilmos, pribóczi evang. pap tót nyelven tar
tott gyönyörű beszédében méltatta az elhunyt 
érdemeit, Blatniczky Józsof zólyomi evang. pap 
pedig zamatos magyar egyházi szónoklatában 
adott kifejezést a megboldogult érdoineinek. 
Közben a zniói tanitóképezde férfikara Moyzes 
Miklós zenetanár vezetése mellett énekelt 
szivrokató gyászos énekeket.

A gyászszertartás bovegzése után a kopor
sót a boldogult által épített gotstilü sírboltba 
vitték, ltol rövid egyházi áldás után örök 
nyugalomra lielyozték.

A gyászkisérotbon ott láttuk vármegyénk 
volt főispánját, ifj. Just.il Györgyöt, Beniczky 
Lajos, Pestvármegye alispánját családjával 
együtt, a vármegyo egész tisztikarát, a holy- 
beli tantestületet, a zniói tanitóképezde tanári 
karát, a turóczszentmártoni kir. járásbírósá
got és a helybeli kir. adóhivatal személy
zetét.
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H Í R E K .
SXMBélyl bírok. Horváth Elemér udvari 

tanácsos, a Hitelbank igaigatója, ki Ervin 
Kálmán bankfötisítriselő kíséretében a Turéezi 
Hitelbank megalakítása czéljából két napon 
át Turóczszentraártonban időzött, ma egy hete 

.délután Budapestre visszatért. Itt tartózkodási 
ideje alatt megfordult Noczpálon is, ahol itj. 
Ju tth  György ny. főispánt a Turóczi Hitel
bank elnökségének elfogadására kérte föl.

Eljegyzés. Révay László báró, a szucsányi 
-választókerületi függetlenségi párt elnöke, 
JRévay Gyula báró főrendiházi tag, cs. és kir. 
Itamarás és neje született Ilerchtold Róza 
.grófnő csillagkeresztes- és palotahölgy fia, 
-eljegyezte Fittel Louise bárókisasszonyt, 
Fittel Gyula báró és neje Szül. Weiszhornstein 
Jbárónő leányát.

D] közjegyző. Az igazságügyi m. kir. 
■miniszter dr. Kux Vilmrs liptóujvári gyakorló 
(Ügyvédet, a liptónegyei élet munkás tagját, 
;Zsolnára kir. közjegyzővé nevezte ki.

Házasság. Cseszko' Imre szucsányi róm. 
katli. felekezeti iskolai tanító Ulman Irma 
.urloánynak f. hó 20-án d. u. 5 órakor a kis
pesti róm. kath. templomban örök hűséget 
esküszik. Ezen egybekelésükhöz sok szerencsét 
kívánunk.

Dr. Szalay Pál, gömörmegyei kir. tan- 
ífelügyelői (ollnok, aki Turóczszentinárlonban 
-a kereskedelmi iskolánál is volt mint tanár 
alkalmazva, „Kóborlások* czim alatt útirajzait 
■egy kötetbon adja ki és erre előfizetési fel- 
hivást bocsátott ki. A mtt ára 2 korona, 

-mely összeg a szerzőhöz Rimaszombatba 
'küldendő.

Kalikóbál Znldváralján Tegnap este 
tartották meg Znióváralján a kalikó-bált. 
amelynek lefolyásáról ugyan csak jövő 
számunkban emlékezhetünk meg, azonban a 
bejelentésekből már most is, mikor o sorokat 
írjuk, megállapítható, hogy az minden tekin
tetbon jól sikerült.

A felvidéki papság Jnrlga ellen. Végre 
megelégelte a felvidéki katholikus papság is 
Juriga Nándor pozsonyszőllösi plébánosnak, a 
„Katolické Noviny“ egyik szerkesztőjének 
áldatlan szereplését, amellyel a tót túlzók 
táborához csatlakozva, őrös agitácziót indított 
ezen elvek terjesztésére. Az „Alkotmány" 
egyik múlt keli számában a következő 
közlemény jolent meg: „A felvidéki papság 
figyelmébe. A következő sorokat vettük: A 
Budapesten megjelenő és a tót lutoránusok 
számára szerkesztett „Slovenskí Tvídonnik" 
egyik minapi száma a hazafias és a feladata 
magaslatán álló árvameg/ei katholikus pap
ságról mint fekete bandáról ir. És daczára 
ezen lapnak a katholikus püspökük és papok 
ellen intézett, kirohanásainak, Juriga Nándor 
pozsonyszőllösi római katholikus plébános és 
a „Katolické Noviny" egyik társszerkesztöje, 
mégis pajtáskodik Ilodzsa Milánnal, a „Slov. 
Tyíd." szerkesztőjével. Így minap a pozsony
inegyei Modoron tót népgyttlést akartak 
rendezni. A gyűlés szónokai voltak: Juriga, 
Szkicsák cs Ilodzsa. Szép kompánia! De 
Szomorú egy katholikus papra is, hogy van 
erkölcsi bátorsága azok társaságában szoro- 
pelni, akik kartársait „fekete bandádnak 
novezik. Jó lesz ezt ol nem felejteni. Egy 
felvidéki." A felvidéki katholikus papság fol- 
jajdulását és megbotránkozását természotes- 

jnek tartjuk, do csodálkozzuk rajta, hogy az

esziergomi prímás valóban még nem látta 
elérkezettnek az időt Juriga megfékezésére. 
Mert hát a pax jeligével sehogy sem lehet 
megegyeztetni Juriga működését, aki papi 
állását is nemzetiségi Uzelmekre használja föl.

A tnriossaentmirtonl Ifjúság által 
rendezett tánczinulatság, moly a „Dom“ nagy
termében az elmúlt szombaton tartatott meg, 
minden tekintetben fényesen sikerült. Mond
hatjuk, hogy ehhez hasonló sikerű táncz- 
mulatságról ritkán adhatunk tudósítást. Már 
magában véve azon körülmény, hogy az első 
négyest 92 pár tánczolta, sejteni engedi azt 
is, hogy ezen erkölcsi sikernek nem maradt 
mögötte a bál anyagi sikere sem, amennyiben 
544 korona 90 fillér bevélel volt 358 korona 
kiadással szemben, úgy hogy a tiszta jöve
delem 226 korona 90 fillér volt, melyet az 
ügybuzgó rendezőség jótékony czélra fordított. 
Azok, akik a bálon megjelölitek, feledketet- 
onttl kedves emlékekkel távoztak onnan. 
Kedélyesség és fesztelenség jellemzi az egész 
mulatságot, ami a rendezőségnek válik 
dicséretére. De nőm mulaszthatjuk el meg
említeni azt som, hogy a szünóra alatt az 
éttermekbe vonuló közönség számára remek 
étkok valának készenlétben, mely a „Doni" 
szálló iparkodó bérlőjének, Röszler Józsefnek 
válik dicséretére. Felülfizeltek a következők : 
Náthán Henrik Priekopa, Graber Jakab, 
Graber Jenö 10—10 korona; Klóin Sz. 
személyzete 7 korona; Grossmann Miksa 
személyzete, Fischer Annin G—6 korona; 
HUcklev Ármin, Perl Albert, Schlesiuger József, 
Weinstein I. Pribócz 5—5 korona; Spitzer 
Albert, Perl Henrik, Lider József Becs
4—4 korona; Herz Ignácz, Bindfold Annin, 
Spit.z H. Ivánkófalu, Adler Adolf Trebosztó, 
Büchler Márk, Kellermann Anna Priekopa, 
Roinitz Stubnyafürdő, Röszler József, Löwy 
Mór, Berger Kálmán 3 —3 korona; Spitzer 
Dezső Budapest, Weiss Ottó Bécs, Schlesinger 
Ignácz Kiszuczaujliely, Klein József Szucsány, 
Horn Józsof, Wix Miksa, Balázs Miksa, Toszák 
Lajos, Haas Ignácz Pribócz, Adler Géza 
Ruttka, Stoinor Samu, Hóin Lajos Pribócz, 
Gross Samu, Toperczer Sándor, Láng Izidor 
2—2 korona; Roisz Lipót, Popper Árpád 
Zsámbokrét, Politzer Salamon, Dattner Béla 
Bella, Löwy Kornél, Fischer Géza Ruttka, 
Hoffmann Adolf Trencsénmakó, Grossmann 
Miksa, Goldsticker Gyula Rózsahegy, Steril 
Mór Szucsány, Krecs Znióváralja, Braun Samu, 
Spitz Károly 1—1 korona. A felülfizetöknek 
a rendezőség ezúton mond hálás köszönetét.

Mit reménylenek a tótok. A „Slovensky 
Tyzdennik" nemzetiségi irányú tót. lap leg
utolsó száma azt Írja, hogy mivel a mostani 
országgyűlés nem képes kormányozni a 
királynak a néppel való egyetértése alapján, 
azért félre a hamis országgyűléssel, a mostani 
országgyűlés megérdemelte, hogy föloszlassék 
és helyette legyen valóságos, vagyis nép- 
parlament. A tótoknak pedig az a reményük, 
hogy egyszer nekik is felragyog, mert még 
nem volt olyan hosszú éjszaka, melynek sötét
ségét a napnak sugarai el no űzték volna. 
— Ebhon az utolsó mondatban igaza van a 
„Slov. Tyíd.“-nok. Do azt meg mi mondjuk, 
hogy alakuljon bármikép a politikai helyzet, 
de olyan parlamentje Magyarországnak soha 
sem lösz, amelyben a „Slov. Ty/.d."-nok 
öröme telhetnék. Mert amit ő akar, az a 
magyar államoszmének leigázása, arra pedig 
magyar parlament soha som fog vállalkozni,

még akkor sem, ba 10—15 nemzetiségi tót 
túlzó képviselő kerülne be a Házba.

BlSlimoliS. A draskóczdolinai ifjúság 
által 1908. évi február hó 3-án az ivánka- 
földi állami iskola részére beszerzendő harmó- 
nium javára rendezett tánczmulatság alkal
mával felülfizeltek; Boldis Dezső, Tomcsányi 
Bertalan 2—2 korona; itj. Bulyovszky Simon 
1 korona, összesen 5 korona. A mulatságon 
részt nem vettek, de jegyeiket megváltották : 
Franklin Dénes 5 korona; Draskóczi Árpád 
4 koruna; Noszák Géza 3 korona; Tomcsányi 
Dénes, Herz Ignácz, Gyárgyik Lajos 2—2 kor. 
összesen 18 korona. Belépti díjból befolyt 
161 korona. Az összes bevétel 184 korona. 
Kiadás 104 korona 94 fillér. Marad tiszta 
jövedelem 79 korona 06 fillér. A rendezősége

A kétségbeesett Nár. Nov. Lapunk 
előző számában közöltük egyik munkatársunk
nak czikkét, amelyben a vármegye érdeké
ben azt javasolta, hogy a tisztviselők kapcsol
tassanak ki az ellenállás folytatásából. Czikkét 
pedig azzal zárta be, hogy még módunkban 
van a hatalmat kezeinkben megtartania. Ez 
nagyon zokon esett a „Nár. Nov."-nak, mely 
már alig várja, hogy a vármegye tisztviselői 
helyeiket elhagyják abban a reményben, 
hogy akkor majd szabad lesz a vásár. Nos, 
ebben a „Nár. Nov." alaposan csalódik. Még 
pedig azért, mert azt még ma senki sem 
tudja, hogy mi lösz a vármegyei tisztviselők
kel ; mert végtére még az sem teljesen lehe
tetlen, hogy még kenyértörésre kerülne a 
dolog, addig fordul a politikai koczka, de ha 
ez nem is következnék be, annyi befolyása 
még mindig marad a turóczi magyarságnak, 
hogy minden pánszláv törekvéssel szembe 
szállhasson és ellensúlyozni tudja, sőt lehe
tetlenné tegye azt, hogy itt valamikor a 
ndrodnistdk komoly számba kerüljenek.

A szóngázmórgezós utolsó áldozati.
Lapunk előző számában megemlékeztünk az 
Amerikából hazatért Debnár Józsefnek és 
mennyasszonyának szerencsétlen végéről, akik 
széngázmérgezés áldozatai lettek. A velük 
egy szobában volt Brúnómét eszméletlen 
állapotban szállították a helybeli kórházba, 
ahol gondos ápolásban részesült és némi 
remény is volt felépüléséhez. Ez azonban 
nem következett be, mert Brunorné meghalt 
és ma egy hete el is temették. Intő például 
szolgálhat ez a hármas gyászos eset minden
kinek. különösen most a téli idényben, amikor 
fűtés nélkül el nem lehetünk.

Társaskör közgyűlése Klszuozaujhd- 
lyen. Az újonnan alakult Kiszuczaujhelyi 
Társaskör a múlt héten tartotta meg első 
rendes közgyűlését. Az alakuló közgyűlésen 
megválasztott ideiglenes tisziikar lemondása 
után idb. Seide Kóbort, nyug. erdőmester kor
elnök elnöklete alatt megejtett választás 
eredménye a következő lett. Elnök: Csolkó 
Jenő, alelnök: ifj. Seide Róbert, háznagy, 
dr. Halmay Gusztáv, pénztáros: Rényi Jenő, 
jegyző: Erdős Miksa. Választmányi rendes 
tagok: idb. Sóidé Róbert, Szmida Kálmán, 
dr. Wintor Mór, Cselkó Béla, Stein Bernát 
és Kmetykó Károly. Póttagok: Riha Jenő, 
Czivány Károly és Pallovics Alajos. A tiszt— 
újítás ufán Szmida Kálmán esperesplébános 
szép szavakkal vázolta Széchenyi szellemé
ben a kaszinóknak, különösen itt a határ
széliek rendeltetését és örömét fejezte ki az 
egyesület alakulása felett. Cselkó Jenő elnök 
refloktálva az esperesplébános szavaira, ered-
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ményes munkál kodást kiván az egyesületnek. A 
közgyűlés tagjai, kürülbollt! 50-en, emelkedett 
hangulatban együtt maradtak késő estig. 
Remépk, bogy az egyesületnek a társadalmi 
érintkezésre is jótékony hatása lesz.

Rágalmazó tót Ügyvéd. Még 1904. évben 
történt, hogy Valasek Pál iniavai születésű, 
budapesti ügyvédet Kittenberg Katona Sándor 
galgóczi albiró magyarellenes viselkedéséért 
hatóság elleni kihágás miatt két Ízben el
ítélte összesen 140 korona pénzbüntetésre. 
Valasek ujrafölvételi kérvényt adott be ezen 
ügyben s beadványában azzal vádolta az al- 
birót, hogy az minden ok nélkül zaklatja öt 
a rosszakaratulag, hivatalos kötelességének 
megsértésével tárgyalta le ügyét. A beadvány 
ezen tartalma miatt az igazságügy-miniszter 
felhatalmazására a nyitrai ügyészség nyilvános 
rágalmazás miatt emelt vádat Valasek ellen, 
akit a nyitrai törvényszék két hónapi fog
házra és 100 korona pénzbüntetésre Ítélt. A 
pozsonyi tábla egy hónapi fogházra és 50 kor. 
pénzbüntetésre szállította le ezen büntetést. 
Valasek semmiségi panasza folytán múlt héten 
tárgyalta ezt az ügyet a kir. Kúria Böraches 
Gyula elnöklete alatt és Tassy Pál korona
ügyész indítványára a semmiségi panasz el
utasításával helybenhagyta a pozsonyi tábla 
ítéletet.

Slketnéma tanulók fölvétele. A siket
némák körmüczbányai intézetében az 1906— 
1907-ik tanévbon 15 első osztályú növendék 
vétetik tel. Feibivatnak az érdekelt szülők, 
hogy a fölvétel módozatainak megállapítása 
végett minél hamarább jelentkezzenek az 
intézet igazgatóságánál, illetőleg 7—12 éves 
siketnéma gyermekeiket jelentsék be. Az 
igazgatóság.

Egyenruha szállítása posta és távírda 
altisztek és szolgák részére A pozsonyi 
in. kir. posta és távírda igazgatóság a kerü
letében alkalmazott posta és távírda altisztok 
és szolgák egyonruházatának elkészítésére 
nyilvános versenytárgyalást hirdet. Az erre 
vonatkozó ajánlatok f. évi február hó 26-ig 
déli 12 óráig a pozsonyi m. kir. posla- és 
tivirdaigazgatósági segédhivatal vezetőjénél 
nyújtandók be, akinél a közelebbi teltételek 
is betekinthetők.

Végre azon kellemes helyzetbon vagyunk 
mi is, bogy a magyar anyáknak egy öröm
hírrel szolgálhatunk és pedig, bogy a hír
neves Scott-Emulsió immár Magyarország 
minden gyógyszertárában kapható. A Scott- 
Emulsió csukamájolajból készül, mész- és 
nátronhipophosphit hozzáadásával és felülmúlja 
az összes, ebben a nemben nyers és közön
séges csukamájolaj név alatt forgalomba 
hozott készítményeket. A Scott-Emulsió nem
csak sokáig tartható, hanem könnyen be
vehető és emészthető is és semmiféle kelle
metlen utóizo nincs.

Antldol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ido- 
ges fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell 
bevenni, néhány csepp a tonyéron eldörzsölve 
s használati utasítás szerint belélegczve, azon
nal megszünteti a bajt. Sok ezer ember hasz
nálja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 
ismerőseit: hogy használ-e már az Antidol-t, 
amely nagyszerű hatásáért; arany éremmel 
lett kitüntetve. Egy Uvcgecsko ára 1 korona 
20 fillér és 35-ször mulaszthatja el vele fej
fájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész 
urnái Kürmüczbányán.
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A SCOTT-féle eljárás
szerint a csukamájolaj cmulgálása által készül a 
világhírű SCOTT-féle EMULSIÓ. A csukamájolaj 
régen kipróbált és gyógyító ereje valóban csak a 
SCOTT-féle EMULS!Ó-ban jut teljesen érvényre, 
mivel ezen formában a csukamájolajat mindenki szí
vesen veszi be. Általa az egész szervezet sokkal erő
sebb lesz és betegségek eseteiben a szervezet ellent- 
álló képességét sokkal jobban növeli, mint a közön
séges csukamájolaj. A SCO'IT-féle EMULSIÓ jó izü 
és határozottan könnyen emészthető. A SCOIT-féle 
EMULSIÓ a legfinomabb norvégiai gyógycsukamáj- 
olajból készül mész és nátron hypophosphitok hozzá
adásával.

A SC O T T -féle  E M U L S I Ó  valódiságának 
jele a .hátán nagy csukahalat vivő halász" védjegy.

Kapható minden gyógyszertárban.
Ezen lapra való hivatkozásnál és 75 f i l l é r  

A  l e v é l b é l y e g  beküldése ellenében 
jjrak mintaüveggel b é r m e n t v e  szolgál:
W  Dr. BUDAI EMIL,
i „Városi gyógyszertár"

BUDAPEST, IV., Váczi-ulcza 34;50.

Egy eredeti üveg óra: 2 K. 50 f.

Köszönetnyilvánítás.
Mindönkinek, ki szeretett édesanyánk te

metésén való megjelenésükkel, avagy levél 
által kifejezett részvétükkel bánatunkat eny
híteni szívesek voltak, ezúton mondok hálás 
köszönetét.

Kisselmecz, 1906. évi február hó 16-án.

Gyászoló családom nevében:

Mlchnay Teréz,
kir. postamesternő.

Kakaó és oaokoládé kedvelők  ügyeim ébe:
HoH J&nos-féle

K a n d ó i -K a k a ó
a legcsekélyebb z s ír ta r ta lm ú , a z é rt  Igen könnyen 
em észthető , soha sem  okoz szé k rek e d ést, m ind- 
a z i l ta l  r i tk a  finom ize m e lle tt k iválóan  olosó. 

A  V alódi c sa k is
_ Hoff J á n o s  __

névvel és az o ro sz lán - /J b  >. 
védjegygyei. fyJgR drn

Csomagok á V* kgr. 90 fillér 
7tor * * ‘/s » 60 »

M indenütt k apha tó .

A turóczszentmártoni göztéglagyáram 
irodája részére keresek egy nőtlen, eré
lyes fiatalembert, aki a magyar, tót és 

német levelezésben teljesen jártas.
Schulz Laj os gőztéglagyára Szucsány.

i  I I I I P U I  ÉJJEL s
ez. szenzácziós könyv 
második kiadása most 

jelent meg.

Irta:

Bcnedeh László (Adrién).

Ára 3 koroiya.

Megrendelhető lapunk 
k iadóhivata la  utján.

A Világ legjobb Írógép?

a  5tn itH  p re m ie r .
őraiyd Prix-vel kitüntetve a Párisi 
________ világkiállison.-------------

Főképviselő: MOSKÓCZI FEHENCZKÉ
Turóczszentmárton.

49/906. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znió váraljai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a turócz
szentmártoni részv. takarékpénztár végrehaj
ta tn ak  Benderi sz. Hanusz Mária végrehaj
tást szenvedő elleni 2834 korona 24 fillér 
tőkökövetelés és jár. iránti végrehajtási Ügyé
ben a beszterezebányai kir. törvényszék (a. 
znióváraljai kir. járásbíróság) területén levd- 
Mosócz községben fekvő:

1. a mosóczi 215. sz. Ijkvben B. 1. a.„ 
Va részben Benderi sz. Ilanusz Mária nevére
irt 1. sorsz. ingatlanra 44 koronában;

2. a mosóczi 270. sz. tjkvben egészben 
Benderi sz. Hanusz Mária nevére irt a) 3- 
sorsz. ingatlanra 549 koronában;

b) 5. sorsz. ingatlanra 28 koronában;
c) 6. sorsz. ingatlanra 313 koronában ;
3. a mosóczi 539. sz. tjkvben egészbei* 

ugyanannak nevére irt 2. sorsz. ingatlanra 
46 koronában ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte és bogy a fentebb megjelölt 
ingatlanok az 1906. évi április 7-ik napjaik 
délelőtt 10 órakor Mosócz községházánál mog- 
tanandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alul is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10% át készpénzben,, 
vagy az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett; 
árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz- 
teri rendelet 8. § ában kijelölt óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezehez letenni, 
avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
helyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt áfszolgáltatni.

Znióváralján, 1906. évi január hó 20-án.

Éder, kir. albiró..

Ú j d o n s á g !

„A . B . C ." - é g ö

petroleum-
izzófényhez

1906. minta
ára ?&ak 8  koropa,
teljesen felszerelve izzóha
risnya-, lámpaüveg- és bél
lel. Olyan világosságot ad, mint 
a gázizzófény s a mellett csak 
1 liter petróleumot fogyaszt 
18—20 óra alatt. Fölösleges a 
belet vagdalni és tisztogatni, 
mert mozdulatlanul benne van. 
Kicserélhető égögyiirük alkal
maztatnak rája, amelyek igen 
tartósak. Az egész olyan egy
szerű szerkezetű, hogy egy 
gyermek is kezelheti, innét van 
az „A. B. C.“ elnevezés. Min
den már meglevő 11"' és 15"' 

lámpára ráillik.
Raktár Turóczsztmártanban

W aldmann Miksa bádogosnál.

J t i r d c U s c H e t
fcWesz lapunk Kiadőhitfatala.
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74 kitüntetés. D r e z d a i
10,000 motor

a legtelje
sebb meg
elégedésre 
szállítva.

motorgyár réSZY. társ.
(ezelőtt Hille) fióktelepe:

6 E L L É R T  I 6 N Á C Z  T Á R S A
Telefon 12-91.

Benzinmotórok, légszeszmotórok, nyersolajmotórok, 
szesz- (spiritusz) motórok, aczetylenmotórok. Benzin- 

lokomobilok cséplésre.

Szivógáz ígenerátoros)- motórok a legmodernebb és 
legtökéletesebb, beigazoltak a legolcsóbb tizemet 

nyújtó erőgépek.
fl (W / lS a ;  fMAtííi* világszerte elismertena lég- 

kitünőbb gyártmány. Kipró
bált tökéletes szerkezet. Válogatott legjobb anyagból 

a legszoiidabban és a legpontosabban készítve, 
r  « ¥%se 6 Sok évi használat után sem szorul repara- 
J c t i l v j !  túrákra. Feltétlenül üzembiztos. Kezelése 

egyszerű. Az üzemköltségek a legelőnyösebbek.
M ^ < au * i A íj a V üzemben megtekinthetők

P  t  (Ü 1 M 3  \ t t l« I <í £ 0 számtalan iparvállalatban 
■és uradalmak gazdasági üzemeinél; malmokban, tégla
gyárakban, famegmunkálásnál, faapritásnál, vizemelő 
(szivattyú) telepeken, gazdasági takarmány-kamrák

ban, tejgazdaságokban, cséplésnél stb.
Teljes üzemberendezések malmok, gazdasági üze
mek, körlőmü-szerkezctek stb.) szakszerű szállítása. 
Fel világositások, költségtervezetek készséggel adatnak

MBSszcmsna jótállás! H e t e n  fizetési feltételei!.

m

V é d je g y :

k Lmiment. Capsici comp.,
a Horgony-Pajn-ExpEller pótléka

egy régjónak bizonyult háziszer, mely 
már több mint 30 óv óta legjobb fájdalom- 
csillapító szemek bizonyult köszvénynél, 
csúznál és meghűléseknél bedörzsőlés- 
fcéppon használva. ^  Q

F igyelm eztetés. Silány hatoisítványók 
jiia tt bevásárláskor óvatosak legyünk ós 
csak olyan üveget fogadjunk eh a mely a 
,,Horgony" védjegygyei es a Richter czóg- 
jegyzóssel ellátott dobozba van osomagolva. 
Ára üvegekben ÖO fillér, 1 kor. 40 f. és 
2 korona éa úgyszólván minden gyógy- 
szertárban kapható. — Főraktár: T őrük  
J ó z s e f  gyógyszerésznél, B u d a p e s t e n .

^  Richter gyógyszertára
az „Arany oroszlánhoz4*, Prágában. 
EliaabcthstroMo B ofeu, Mlodeonapl eeótUöldda.

Kapható G A Z D I K  J Á N O S  gyógyszertárában 
Kőrmöczbányán és SCHÖNAICH VIKTOR gyógy- 

szertárában Znióváralján.

5 korona és több napikereset
Házi munka kötőgép-társaság.
Kerestetnek mindkét nembeli 
egyének gépünkön való kötésre. 
Egyszerű és gyors munka egész 
éven otthon végezhető. Nem kell 
előkészültség. — Távolság nem 

határoz, a munkát mi adjuk el. 
Házimunka kötőgép-társaság 

T b o s .  N. W b ■ 111 iC k T á r S a
Budapest, IV., Havas-utcza 3—194.

Prag, Petersplatz 7—194.

j F o in ő s é g H  iz ip ő k
nagy Választóban W  

V .  olcsó áraljon csalfa
K L E I N  S  Z .  divatáruházában

Turóczszentmártonban kaphatók.

Téli menetrend

& magyar királyi államvasutakon:

(Érvényes 1905. évi október 1-tííl kezdve.)

Budapest—T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest:

Gvv. i. reggel 7-10, é. d. u. 1-38 i. d. u. 2-54, ó. este 9-10
8zv. i. d. e. 9*35, ó. este 7-52 i. reg. 8-42, é. este 7-00
Oyv. 1 d. u. 3-30, é. este 10-21 i. reg. 6-08, é. d. u. 12-40
Szv. i. u. 5*35, é. reg. 4-18 i. este 11*35, é. d. e. 9-45
Vv. i. fftol 11-10, é. d. e. 11-41 i. d. u. 4*57. é. reg. 5-20
Vv. — — i d. u. 12.06, Jánoshegyi-e érk. 3-27

T.-Szt.-Márton— Ruttka : Ruttka—T.-Szt.-Márton:

Gyv. i. d.u. 1-39, é. d. u. 1-47 i. d. u. 2-45, é. d. u. 2-53
Szv. i. este 7-54, é. este 8-03 i. reg. 8-30, é. reg. 8-40
Gyv. 1. este 10-22, é. este 10-30 i. reg. 559, é. reg. 6-07
Szv. i. reg. 4-20. é. reg. 4-30 i. este 11*22, é. este 11-33
Vv. i. reg. 747, é. reg. 8-06 i. d. e. 11*16, é. d. u. 12-06
Vv. i. d o. 11-42, é. á. e. 11-53 i. d. u. 4-45, é. d. u. 4-56

Budapest ny.— Zsolna: Zsolna— Budapest:

Gyv. i. reg. 7-20, é. d. u. 1-33 i. éjjel 3*46, é. reg. 9-25
Szv. 1, reg. 9-20, é. este 8-30 i. reg. 7*11, é. este 0*00
Gyv. i. este 6-45, é. éjjel 12-24 i. d. u. 3*14, é. este 9-45
Szv. i. este 1030, é. reg. 7-20 i. este 9-15, é. reg. 635

A cs. és kir. szab. Kassa*Oderbergi vasutakon:

Kassa— Ruttka: Ruttka— Kassa:

Szv. i. reg. 5*27 é,. d. u. 12-10 Gyv.- i. lglótól é. d. e. 8-30
Szv. i. reg. 7*40 é. d. u. 2-06 Szv. i. reg., 4*50 é. d. e. 11-50
Gyv. i. d. u. 12*35 é. d. u. 5-36 Szv. i. d. e,. 8-35 é. d. u. 4-18
Szv. i. d. u. 12*46 é>. este 8-13 Gyv. i. d. u.12-17 é. d. u. 4 48
Szv. i. d. u. 3*55 é. este 11-05 Szv. i. d. u. 2.36 é. este 8-40
Gyv. i. este 7*30 órk. I"jóig Szv. i. d.ui. 4.23 é. éjjel 11-35
Vv. i. este 10 41 érk. lgjóig Vv. i. igilótól é. reg. 6-14

Ruttka— Zsolna: Zsolna— !Ruttka :

Szv. i. reg. 6 30 é. reg. 6-58 -- _ . — — _ — -- --
Szv. i. d. u. 12*31 é. d. u. 1-00 Szv. i. reg. 4-10 é. reg. 4-36
Szv. i. d. u. 2-21 é. d. u. 2*50 Szv. i.• reg. 7-45 é. d. e. 8*15
Gyv. i. d.u. 5 42 é. este 6-04 Gyv. i. d. e. 11-50 é. d. u. 12-12
Szv. i. este 8*33 é. este 9-00 Szv. i.. d. u. 1-50 é. d. u. 2-20
Szv. i. éjjel 11*17 é. éjjel 111-42 Szv. i. d. u. 3-34 é. d. u. 4-03

-  — ---- —  - Szv. i,. este 9-20 é. este 9-50

Egyszeri átsim itás

cbicbt -szappannal
(Szarvas- vagy kulcsszappan)

p ó t o l

Kétszeri áts im itást közö nséges  szappannal.

Schicht-szappan a legjobb és használatban a legolcsóbb! “W
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