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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

T urócm entm ártonba küldendők.

—  Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Az igaz beszéd.
A tót nemzetiségi párt sajtója, mint már 

meg is irtuk, sehogy sem tud napirendre térni 
azon súlyos csapás fölött, amely a képviselő
választások alkalmával érte, mikor a Felvidé
ken, tehát ott, ahol a tótok zöme lakik, egyet
len egy jelöltje sem kaphatott mandátumot. 
Mindent s mindenkit okol ez a sajtó, csak 
éppen önmagát és a párt programmját nem 
ezért a kudarczért s ezért a hazafias szellem
ben szerkesztett Sloveuké Noviny két magvas 
czikkben leczkézteti meg talpraesett logiká
val, sújtó igazsággal tót nemzetiségi exal- 
tádókat. Vájjon megszivlelik-e ezt a jól meg
érdemelt leczkét?

„A választások utóhangjai" czimll czikké- 
ben ezeket Írja a Slov. Nov.:

Már több hét múlt el az általános válasz
tások óta s mégis sokat imák, sokat beszélnek 
még a választásokról. Sokat beszélnek a vá
lasztásokról, különösen a nemzetiségi körök, 
kiket a választások eredménye kedvezőtlenül 
lepett meg. S arról elmélkednek, hogy hol 
mit hibáztak el, mit mulasztottak megtenni, 
gondolkoznak az általános választások alkal
mával szenvedett vereség okairól. A Slovensk^ 
T^ádenník czimü lap már jóval a választási 
mozgalmak előtt bátorította a nemzetiségi 
köröket a választási harozba ós a választási 
mozgalmak ideje alatt különféle szenzácziós 
hírekkel kedveskedett olvasóinak, oly kerüle
tekben is állitván nemzetiségi jelöltet, ahol a 
választók nemzetiségi jelöltekről nem is álmo
doztak. Ugyanez a lap úgy beszélt a nemzeti
ségi párt gzőzelméről, mint befejezett tényről. 
Bízott a nemzetiségi jelölt jelszavának varázs
erejében. A választások befejeződtek, még 
pedig a nemzetiségi párt vereségével. S a 
nevezett lap szerkesztője elmélkedik a kudarcz 
okairól. Kioktatni akarja most a nemzetiségi 
férfiakat, mikép kell a jövőben eljárniok, hogy 
a választásoknál meg ne bukjanak.

A Turóczszentmártonban lakó nemzetiségi 
férfiaknak, akik mint központi bizottság be
folyjak a nemzetiségi választási mozgalmakba, 
szemükre hányja a Slov. Tyád. szerkesztője, 
hogy készületlenül bocsátkoztak a választási 
küzdelembe, hogy a választásokra csak az 
utolsó napokban kezdtek előkészülni. Ilyen 
szemrehányást a mártoni nemzetiségiek meg 
nem érdemelnek. Hodáa szerkesztő velük 
szemben nem igazságos, midőn ilyen szemre
hányásokat tesz nekik. S tudjuk, hogy Hodáá- 
uak a szemrehányásai feldühösítik a mártonia- 
kat. Hogyisne 1 így megvádolni azokat a 
köröket, akik mindig s mindenütt mint a tót 
nép vezérei mutatják be magukat; azokat a 
köröket, akik mindig s mindenütt előhozakod
nak, hogy mi mindent végeznek ők, hogyan 
munkálkodnak ők a nemzetiségi politika ér
dekében. S most, midőn nem sikerült össze- 
gyüjteniök a választókat zászlóik alá, Hodáa 
szerkesztő kikiáltja, hogy annak maguk az 
okai, mert az egész idő alatt semmit sem 
tettek, csak azután egynéhány nappal a vá
lasztások előtt kezdtek mozogni.

Nos, bizony nem! Hodáa ur csuk a maga 
végtelen elkeseredésében állíthatott ily valamit. 
Az igazság érdekében kénytelenek vagyunk 
megvédeni a mártoniakat ilyen kedvezőtlen 
ítélettel szemben. Tudjuk, hogy ók eleget 
fáradoztak. Hosszú évtizedek óta agitálnak a 
nemzetiségi jelszavakkal, de nincsen sikerük. 
A lefolyt választások ideje alatt tőlük telhe

tőén fáradoztak, korteskedtek teljes erővel, 
hogy nem vívhattak ki győzelmet, azért nem 
lehet tétlenséggel vádolni őket, nem lehet a 
szemükre hányni, hogy egy szalmaszálat sem 
fektettek keresztbe.

Hodáa urnák véletlenül sikerült a meg
választatás s most oktatja a mártoniakat, hogy 
miként s mit kellene tenniök, hogy a válasz
tásoknál ők se bukjanak meg. Ismer ö ugyanis 
valami csalhatatlan metódust, valami biztos 
módszert s ezt kínálja.

S vájjon mi légyen ez a módszer, ez a 
metódus, melytől Hodáa kedvezőbb eredményt 
vár a nemzetiségi jelöltek részére? Jobb szer
vezkedést akar. Fokozott tevékenységet akar. 
Szükséges — úgymond — valami uj irány a 
gondolkodás és munkában. Ilyen tanácsokra a 
mártoniak bizonyára megcsóválják a fejüket. 
Agitáltak fölös mértékben is, szervezkednek 
már évtizedek óta, uj irányt adtak a nemzeti
ségi politikának. Lapjaik czikkeiben és a nyil
vánosság előtt tartott beszédeikben hangoztat
ták, mennyire meg vannak elégedve a maguk 
munkájával s jelentették már — még pedig 
többször — az uj kornak közeli eljövetelét, 
melyben élvezhetni fogják fényes győzelmük 
gyümölcsét! S ekkor egyszerre megszólal a 
szigorú kritikus s odakiáltja a mártoni bizott
ságnak, hogy az ő eddigi munkája vajmi ke
veset ér. Szüksége van uj munkára.

Erősen meg vagyunk győződve róla, hogy 
a nemzetiségi urak dolgozhatnak, agitálhatnak, 
ahogy csak akarnak, munkájuk, mint eddigelé, 
úgy a jövőben is eredménytelen fog maradni. 
Munkájuk azért marad eredménytelen, mert 
nincsen hazafias alapja, a  tót népre semmiféle 
hazafiatlan agitácziók és oktatások sem ragad
nak ; a tót nép mindig" hazafiasán gondolkodott 
s éppen azért hozzáférhető csak oly agitácziók 
részére, melyek hazafias tettekre buzdítják őt.

Ily körülmények között hiábavaló minden 
nemzetiségi agitáczió. Ha itt-ott véletlenül 
győznek is a nemzetiségi jelöltek, ez a győ
zelem nem állandó, amint ezt a lefolyt válasz
tások is bebizonyították. Az a négy kerület is, 
mely 1901. évben nemzetiségi képviselőt vá
lasztott, a mostani választásoknál ismét haza
fias képviselőt küldött az országházba. És a 
volt négy nemzetiségi képviselőről nem téte
lezhető fel, hogy kerületeikben nem organi
záltak volna, nem dolgoztak volna folyvást 
azon, hogy e kerületeket továbbra is bizto
sítsák a maguk számára.

Jó lesz, hogyha a kulpini kerület kép
viselője emlékezetében tartja ezt, mert eset
legesen neki is fogják majd tehetni ugyan
azokat a szemrehányásokat, milyeneket ő tesz 
mostan másoknak.

A „Haragszanak" czimü czikk pedig eze
ket mondja: Hogy a nemzetiségi férfiak nin
csenek megelégedve a választások eredmé
nyével, azon nem csodálkozunk. Remélték, sőt 
számítottak rá, hogy a nemzetiségi képviselők 
száma megszaporodik, holott a választások a 
nemzetiségiek vereségével végződtek, mert 
elvesztették még azt a négy kerületet is, me
lyeket a múlt választások idején sikerült el
foglaltok és melyeket már örök időkre biztos 
kerületeik gyanánt tekintettek. Mennyit kor
teskedtek szóval és tollal és mindez nem 
segített. Nos hát persze, hogy haragszanak...

A választókra nem haragudhatnak. A vá
lasztók joga, hogy szabadon, minden nyomás 
nélkül adhatják a választási urnánál a szava

zataikat arra a jelöltre, akit megtisztelni akar
nak a bizalmukkal. A nemzetiségi jelölteknek 
nem lehet semmi észrevételük sem, hogy a 
választásoknál kisebbségben maradtak, hogy 
az illető kerületek meg nem bízták őket az 
országgyűlésen való képviselettel. De amint a 
nemzetiségi sajtó czikkeiből látható, nem tud
nak megnyugodni s keresik, akire rárakhatnák 
a vétket. Csak ott nem keresik a szenvedett 
vereség okát, ahol megtalálhatnák.

Hogy a nemzetiségi férfiak választási te
vékenysége meghiúsult, ennek első oka volt 
az ő választási programrajuk. (Rég hirdetjük 
mi is nekik a Felvidéki Híradóban azt a nekik 
keserű igazságot, hogy politikai program ijuk
kal nem győzhetnek. Be/.) Eddig a nemzeti
ségiek összes programmjait, memorandumait, 
folyóiratait és hirdetményeit nagy egyoldalúság 
s előítélet jellemezte s jellemzi. A választási 
programm összeállításánál azt a taktikát hasz
nálták, hogy összeállítottak egy határozatlan, 
homályos programmot, melynek egyes pontjait 
mindenki a maga kedve szerint magyarázgat- 
hatja. Hogy a nemzetiségi jelöltek és kortesek 
mikóp magyarázgatták a nemzetiségi párt pro
grammját, látjuk azokból a vádakból, melyek 
egyesek ellen mindjárt az első választás után 
emeltettek, mely választásba az ujonan össze
állított programm alapján bocsátkoztak.

A nemzetiségi buzgólkodók régi pro
gramraját sohasem helyeselte a tót közönség; 
uj programmjukban pedig nem bízik. Mindenkit 
meglepett, hogy azok a nemzetiségi buzgól
kodók, akik az évek hosszú során át egy 
külön tót vidék kihasitásáért küzdöttek, most 
mindjárt programmjuk első pontjában a magyar 
haza egységét hangoztatják. Aki ezt az egy
séget hirdeti, annak el kell fogadnia azokat 
az eszközöket is, melyek által ez az egység 
kifejezést is nyer és fentartható is. Ilyen esz
köz a többi között, hogy az államban egy 
hivatalos állami nyelv uralkodjék. Ebből meg 
az a kötelesség hárul a kormányra, hogy 
gondoskodjék a hivatalos állami nyelv tanítá
sáról az összes tanintézetekben és hogy módot 
és alkalmat nyújtson ez által minden állam
polgárnak arra, hogy a hivatalos állami nyel
vet minél alaposabban sajátíthassa el. A magyar 
kormány teljesiti is ebbeli kötelességét, de a 
nemzetiségiek éppen azért támadják és rágal
mazzák a magyar kormányt. Hány tüzes czikket 
hoztak a nemzetiségi lapok a hivatalos állami 
nyelv tanítása ellen! Mi mindenfélét össze nem 
daráltak a nemzetiségi jelöltek kortesei erről 
a komoly kérdésről a választási harcz alkal
mából. Sőt a nemzetiségi buzgólkodók meg
tették azt is, hogy előadásokat mentek tartani 
idegen, Magyarországnak nem jóakaró nemze
teknek, panaszkodván előttük, hogy a magyar 
kormány a nyilvános élet minden mezején 
érvényt akar szerezni a hivatalos állami nyelv
nek. Nos, ilyen tapasztalatok után vájjon ki
csoda bizhatik a nemzetiségi férfiak jelszavá
nak őszinteségében a magyar állam egységéről ?

A nemzetiségi férfiak munkája sikertelen
ségének második oka az volt, hogy az a négy 
képviselő, akik az 1901. évben nemzetiségi 
programm alapján jutottak a parlamentbe, a 
legkevésbbé sem győzték meg a Felvidék 
közönségét egy külön nemzetiségi párt szük
ségességéről. — Ez a négy képviselő külön 
politikai pártot képezett az országgyűlésen. 
Hogy minden oldalról teljesen el voltak szige
telve, azt érezték és tudták, elszigetelte őket 
a többi politikai párttól éppen az a programm^



F e l v i d é k i  H l r a  d ó

melynek alapján az országgyűlésen működni 
akartak. Az első beszédek, miket az ország- 
házban elmondtak, azt a hatást tették a hall
gatókra, hogy amennyire csak lehet, mérsékelni 
akarják a nemzetiségi párt programmját. Szép 
szavakkal, hazafias kijelentésekkel igyekeztek 
kedvezőbbé változtatni a közvéleményt, melyet 
a nemzetiségi sajtó a maga szenvedelmes és 
körül nem tekintő hangjával kihívott és évek 
során át táplált. És ezzel a parlamentben való 
működésüket majdnem befejezték, teljesen el 
lévén szigetelve a többi politikai párttól. — 
A politikai mozgalmakban alig vettek részt. 
Azokról a kérdésekről, melyek szükebben 
érintik Felsőmagyarország életviszonyait, mit 
sem szóltak. A nemzetiségi képviselőket nem 
érdekelték az általános, országunkat közelebb
ről érdeklő kérdések, előterjesztések és javas
latok, ezeknek tárgyalása semmi érdeklődést 
sem keltett a nemzetiségi képviselőkben 
mintha ezekhez az ügyekhez semmi közük 
sem volna. Valahányszor felszólalt közülük 
egy az országgyűlésen, beszédének tartalma 
mindig csak nemzetiségi politika vala. Ebben 
is a legszélsőbb álláspontot foglalták el. Végül 
teljesen visszahúzódtak, mintha nem is létez
tek volna.

Egyik oka, amiért a nemzetiségi politika 
vereséget szenvedett a választásoknál, a nem
zetiségi buzgólkodók önnhittsége is. Ezek az 
urak öuönumgukat nevezték ki a tót nép 
vezéreinek s azt gondoltak, hogy a tótok 
tömegesen csoportosulnak majd köréjük, amint 
kitűzik a maguk zászlóját. Nem akarják be
látni, nem akarják elhinni, hogy a tótok túl
nyomó többsége sem azelőtt nem helyeselte, 
és ma sem helyesli a túlhajtott nemzetiségi 
politika elveit.

Felvidékünkön elvesztettek a nemzeti
ségiek négy kerületet anélkül, hogy csak 
egyetlenegy uj kerületet nyertek volna. Ez 
azt jelenti, hogy a túlzó nemzetiségi politika 
még kevesebb termőtalajt talál a tótoknál, 
mint négy év előtt. Akkor a nemzetiségi pro 
gramm volt valami uj, most már újságával sem 
vonz. Ezért haragszanak a nemzetiségi urak.

Ur! Kegyelmes Főpásztor Urunk! Emlékezünk arra, 
hogy 1895-ben a mi méltóságos katholikns püspökeink 
közös fő pásztói i lovolot bocsátottak ki a polgári házas
ságra vonatkozólag. Ezt a közős főpásztori levelet nekllnk, 
a mi lelkészeink a szószékről felolvasták és megmagyaráz
ták. Mi abból az üzenetből, melyet nekünk föpásztoraink 
küldtek, azt értettük meg, hogy a polgári házasság 
Isten előtt s&mminö házasság, miért is érzékeny egyházi 
büntetéssel sújtandó mindazon katliolikus ember, aki a 
polgári házassággal boérné és az egyházi egybekelést 
megvetné. És megértettük még azt is abból a levélből, 
hogy aki ezt az egyházi tant igaznak el nem ismorné, 
azt ki kel az egyházból közösíteni.

Mi, mint a katli. egyház lill gyermokoi, nemcsak 
magunk akarjuk ezt a tanítást elhinni és követni, hanem 
azt is a leghatározottabban követeljük, hogy a mi lelké
szeink is hasonlókép becsüljék meg ezt a tanítást. 
Fájdalommal tapasztaljuk azonban, hogy tisztelendő N. N. 
és N. N. (itt az illető szabadelvű papok nevét kell ki
írni) a választások alkalmával a liberálisokkal, a mi egy
házi tanításunk ellen harczoltak. Mi tudjuk, hogy a 
liberálisok az egyházi házasságkötésre vonatkozó tanítá
sunkat nem ismerik el s igy sehogy sem tudjuk magunk
nak megmagyarázni azt, hogy hogyan támogathatja 
valamely kath. pap a liberálisokat a saját egyháza ellen ?

Miért is alázattal kérjük Méltóságodat, kegyesked
nék nekünk választ adni erre a kérdésre: mi jobb, 
támogatni a liberálisokat és az ö egyházellenes állás
pontjukat, vagy pedig megvédeni az egyházi tanítást pl.

nemzetiségi vagy néppárttal, amely pártokról tudjuk, 
hogy ellene vannak a liberális polgári házasságnak és 

többi egyházpolitikai újításoknak ?
Adatott N. N. községbon (a község neve) Méltó

ságodnak alázatos szolgái (aláírások). A borítékra, hogy 
a postás megérthesse, ezt a czirazést lehet írni (magyarul) 
Főtisztelondö egyházmegyei hatóságnak, Nyitra (vagy 
Beszterczobánya, Esztergom, Kassa, Szeposváralja stb.) 
Mennél többen Írják alá ezt a levelet, annál jobb. Ezért 
a levélért senkit som fognak bántani, sőt a püspök 
dicsérote fogja azt követni. Ha többen nőm akadnak alá
írok, elég, ha egy ember aláírja. Fődolog, hogy monnél

A házbérbovallások körül mulasztások fordultak 
ölő, amelyok miatt több esotben bírság rovatott ki. Ezok 
ügyében több fölszólalás történt, a  felmerült osotek meg
vizsgálására a vármegyei alispán bízatott meg. A köz- 
igazgatási bizottság pedig figyelmeztetni fogja a körjegy
zőket és általuk a közönséget, hogy ebbeli kötelessé
güknek olegét tegyenek, mert a bevallások elmulusztá1 ából 
eredő késodolmeskedésUkkel költséges eljárást provokál
nak, amelynek árát rajtuk veszik meg.

Dr. Haas Jakab vármogyei tiszti főorvos jolenféso 
szerint a közegészségi állapot márczius hóban nem volt 
kedvezőbb, mint az előző 'hónapban.

A hotegedési esőtöket ezen hónapban is a légutak 
és a tüdők hurutos bántalmai szolgáltatták. A heveny 
fertőző kórok közül előfordultak :

1. Vörheny. Szucsányban 1 maradt. Pribóczon 1 gyó
gyult. Helyben 3, gyógyult 3. Jaliodnikon 1 gyógyult. 
Divéken 1 gyógyult. Turánban 2, gyógyult 1, meghalt, 1. 
Ruttkán 4, gyógyult 4. Mosóczon 1 gyógyult. Valcsán 2, 
gyógyult 2.

2. Roncsoló toroklob. Bisztricskán 1 meghalt. Ruttkán 2, 
gyógyult 1, meghalt 1. Felsőstubny&n 1 gyógyult. Mosóczon 
1 meghalt. Divékon 2, gyógyult 1, meghalt 1. Szent- 
mihályon 1 gyógyult.

3. Hasi hagymát. Koviozen 1 meghalt. Hadvighán 
1 gyógyult.

4. Hökhurut. Suttón 3, meghalt. 1. maradt 2. 
Turánban 5, meghalt 2, maradt 3. Károlyfalun 4, ma
radt 4. Hadvighán 1 maradt. Csremosnón 2 maradt.

Mindenütt a kellő óvó- és gyógyinfézkedések fo
ganatosíttattak. Suttó községben általános szeinvizsgálat 
tartatott meg, mely alkalommal 44 trachomás beteg ta
láltatott, akiknél az orvosi pyógykezelést a szuesányi 
körorvos végzi. Az időszaki vizsgálatok az élelmiszerek
S. italokra vonatkozólag megtartattak.

Egy elmebeteg Szklenóról az orsz. tébolydába szál
líttatott és még 2 más elmebeteg elhelyezése iránt intéz
kedés történt. Kiállíttatott 15 orvosi bizonyítvány és 19 
orvosi látlelet, még pedig 18 könnyű és 1 súlyos testi 
sértésről. Turánban a Vág vizéből kihúztak egy férfi- 
bullát, amelyen rendőri bonczolás végeztetett. Ebmarási

Még egy régi mese... Hol. volt, hol nem volt, 
de voli egyszer egy pásztorfiu, Jancsinak hinták. Mikor 
egyszer a lankás, napos réten juhait logoltette 
bolond gondolata támadt Jancsinak. „A farkas, jaj a 
farkas összetépi birkáimat!-  kiáltá tnrkaszakadtábói s a 
szántó-vető emberek, a favágók, a pásztorok mind össze
futottak, liogy az ordast agyonüssék . . .  és Jancsi nagyot 
nevetett. Másnap is odabolonditotta Jancsi az embereket; 
de mikor aztán harmadnap igazán odasomfordált juhai 
közé a farkas és tépni kezdte ökot, Jancsi hiába kiabált, 
hiába ordított, mert most senkisem jött segítségére és a 
gonosz féreg mind összetépte birkáit. . .  Ez a régi mese 
jutott eszünkbe a „Kár. Nov.“ egyik közelebbbi vezér- 
czikke olvasásánál, a' elyben — tudj Isten hányadszor! — 
arról panaszkodik írója, hogy a magyar soviniszták, 
a magyar állam, a magyar társadalom idegennek tekinti 
a tótól, az ó nyelvét, az ö emlékeit; gyűlöli a tót ősök 
sírj üldözi, kínozza a tót családokat, kitépi a tót 
ilyen ■' ’ újat akar a helyébe ültetni, sőt „az én (tót) 
őseim .it valami idegenek, jött-menlck és ragabuudók 
sírjaivá akarják megvá oztatni". 'légiekét, hogy mire 
végkép eltakarodik a Kiskriván tetejéről a hó s meg
indul a nagy turistavándorlás a Magas Tátrába, egv 
szekérre való cseh, orosz és más „szlovian“ testvéren 
kívül néhány nagynéniét is ellátogat a tótok közé, hogy 
azt a tót szájba oltott magyar nyelvet, a vagabundok és 
más jeles felebarátok sírjaivá átváltoztatott ősi tót kriptákat 
s más egyéb csodákat, unikumokat megbámulják, a tói 
rabszolgák nehéz sorsán pedig enyhítsenek. Hiszen a jó. 
emberbaráti cselekedetek a meny ország ha egyengetik 
az utat. De mi lesz akkor, ha mitsein találnak itt abból, 
amiért a „Kár. Nov." jajgat ésóbégai? — Eljöhet idő — 
mi nem kívánjuk, hogy valaha elérkezzék, mert az reánk 
is bajt fog hozni, amikor igazán bilincset vernek majd 
tót testvéreink k zére, lábára, do senki sem hiszi majd 
el baját, jajgatását. . .

több ilyen levél küldessék el a püspöki hivataloknak, i esőt 2 fordult ölő, megállapitfatott azonban, hogy az 
Minden községből legalább 2, do ha lehet, 10 stb." A illető kutyák egészségesek voltak. A körorvosok a kö- 
dlhopoloi plébános aligha nőm egyik álmatlan éjszakájá- ! rükböz tartozó községeket többször hivatalosan meg
bán gondolta ki ezt a furcsa levélmintát. Kétségtelen, j látogatták.
akadni fognak a jámbor juhok között, akik követni Berecz Gyula kir. tanfelügyelő múlt havi jelentése
fogják tanácsát s mint bizonyos szerelmes Gyúrók és m egtétele éta meglátogatta a kostyáni állami, a priekopai, 
donna Ancsák a levelező könyvből merítik szivük érzel- j  klicsinyi, lipóozi, krpellánl, alsóstirbnyai, bisztricskai. 
uteinek hü leírását, úgy a derék tót juhok is a Zaosek zsárabokréti, ág. evangélikus, a turóczszéntmártoni állami 
levélmintájából ecsetelik főpásztorukhoz intézendő kérd é- polgári loányiskela 3 osztályát, a hely boti izraelita isko- 
sükben az egyházi tanításokhoz való hü ragaszkodásukat, j lát, az ivánkaföldi állami, a jeszeni és szklabinyai ág. 
Pompás eszme, nocli niclit dogewesen! Ha ezért nem j ev. iskolákat. Ezenfelül Pribóczon tárgyalt a községi 
kap Zaosek ur czimzetes kanonokságot vagy más egyéb i képviselőtestülettel az ott felállítani tervezett községi 
kitüntető stallumot, akkor sommiért. j iskola ügyében és részt vett Znióváralján egy fegyelmi

No és Ilodzsa Milánt egyszeribon vallás- és közok- i elővizsgálaton.
tatásügyi miniszterré kell kinevezni ezért a közleményért, 
most vagy soha.

Furcsa k itanitás.
A „Slov. Tyiíd." folytatja a rém. kath. papságról 

irt — a választási mozgalmak alatt félbeszakított — 
czikksorozatái s azt fejtegeti, hogy a róni. kath. pap 
csak olyan politikát követhet, mint aminöt neki a kath. 
vallás liittétdci megengednek. Amely pap ezt nem tenné, 
azt jelentsek lül hívei a püspöknél s erre nézve még 
pontos mintát is közöl ugyanannak a Ilodzsa Milánnak 
a lapja, amely Ilodzsa Milán a függetlenségi párttal 
kokettiroz, azzal a tüggotlonségi párttal, mely annak 
idején legerősebben küzdött a sötét klerikálizmus ellen. 
A levélminta igy hangzik : „Fötisztelendö és Méltóságos

Megyei élet.
Közigazgatási bizottsági Ulös.

TurÓczvármegyo közigazgatási bizottsága folyó évi 
április 12-én tartotta meg rendes havi Illését, amelyen 
ifj. Justh György főispán elnökölt és részt vettek azon a 
bizottság előadói, valamint a választott tagok is többén.

Beniczky Ákos dr. főjegyző több utadóleirási, kivé
teles nősülési engedélyt és a vasút tüztávlatában épí
tési engedélyt kérő folyamodványt mutatott be, amelyek 
mind az előadó javaslata szerint intéztetlek el.

A törvényhatósági állatorvos jelentése szoriní az 
állategészségügy az elmúlt hónapban jóval kedvezőbb 
volt, mint az előző hónapokban.

A priekopai vashid elkészülvén, annak felülvizsgá
latánál a közig, bizottságot Beniczky Kálmán alispán 
fogja képviselni.

Bielek Antal, a L. N. volt szerkesztője, ny. tanitó 
annak idején 200 koronára lett elítélve a közig, bizott
sághoz benyújtott beadványának tiszteletlen hangja miatt, 
amelyet azonban a belügyminiszter nem tartott indokolt-

Az állami iskolák elhelyezésére megindult munká
lat több nehézségbe ütközik. Ezek között legnagyobb 
baj az, hogy a községekben megfelelő telkek rendelke
zésre nem állanak. Ahol pedig telekvásárlásról van szó, 
túl magas árakat követőinek a tulajdonosok. Szklabinya- 
váralján pedig, mely urasági birtok, tolok általában nem 
kapható. A község lakói, majd maga is kéréssel fordult 
báró Révay Ferencz szklabinyaváraljai nagybirtokoshoz, 
aki azonban úgy a község, mint az ö kérelmére is tagadó 
választ adott. Minthogy pedig ezen a helyen a minden
napos tankötelesek száma a 30-at jóval meghaladja; 
minthogy továbbá az itteni tankötelesok a szomszédos 
községek iskoláit részben a távolság, részbon pedig azok 
túlzsúfoltsága miatt nem látogathatják, kénytelen kisajá
títás utján szerezni meg a szükséges iskolai telket.

Az iskolai alapvagyonok Ügyében a munkálatok 
most már befejezetteknek lettek volna tekinthetők, azon
ban több községben, nevezetesen Csremosnón, Bálintfalun, 
stb. a tagosításnak nyomára jött és igy a községi 
iskolai alapvagyon részét most kutatja. A tanítói 
személyzetben azon változás történt, hogy Blumonfeld 
Fülöp ruttkai magániskolái tanifó előrehaladott korára 
való tekintettel nyugdíjaztatását kérte. Ifj. Józsa Mihály

nak és mint kihágási ügyet rondelte tárgyaltatni, a  fő-1 turóczszéntmártoni polgári iskolai helyettes tanár segéd- 
szolgabiró első fokon nem talált büntetni valót, amivel tanárrá neveltetett ki. Végül megillotödéssol jelenti, 
a közig, bizottság nem lévén megelégedve, felhívta aI hogy a vármegyei népoktatásügynek egyik jeles mun- 
főszolgabírót a tárgyalás újra fölvételére. Ez ügyben idő-j kása, a turóczszéntmártoni állami elemi iskolának és kis
körben másodfokulag az alispán 20 koronára itélto el dedóvodának igazgatója, Riszner József, rövid szenvedés

' után f. hó 2-án elhunyt. Állásának végleges betöltéseBielek Antalt, ami ellen nevezett felebbezés nyittatott 
be. Ez a belügyminiszterhez terjesztetik föl.

lÁszkay Bálint pénzllgyigazgató-helyettes jelentésű 
szerint az állami egyenesadók befizetése a múlt év ha
sonló időszakához mérten 8736 koronával volt kedvezőt
lenebb, a hadmentességi dijak 276 koronával kedvezőbb 
arányban folytak be.

iránt később fog intézkedni. Egyelöro osztályának ve
zetésére helyettest alkalmazott.

Végre a bizottság dr. Lax Adolf tiszti főügyész 
javaslatára elhatározta, hogy mielőtt Schulz Lajos szu
esányi téglagyárához iparvágányt engedélyezne, előbb a 
közigazgatási bejárást fogja megtartani.
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Egy szabadsághés halphi.
Könnüczbitnya, 1905. áp rilis  ll-6 n .

Egy szabadsághöst, a szabadságért nehéz várfogsá
got szenvedett hazafit kísértünk ina örök nyugalomra.

Ulbricht József ny. in. kir. mérnök, a köztisztelet- 
és szeroletbon rószoslllt s általán kedvelt „üreg ur* 77 
éves korában örök álomra hunyta le szemeit.

Csohországban született, de lioztánk vonzotta öt 
n0,nes szive, köztünk telepedett le, köztünk lehelte ki 
angyalszívül, jó lóikét.

J 1848-ban a bóosi polytochnika hallgatója volt. 
Mikép számos társa, úgy ő is a légionárius csapatok 
egyik lelkes tagja volt. Mint olyannak azonban nemcsak 
Bécs városának közrendje, a polgárok békéje és nyugalma, 
liánom inagasztosabb idoák és czélok— a népek szabad
sága — lebegtek szemei előtt.

Midőn a bécsi hatalom áz alkotmány megadásával 
habozott, Ulbricht ezen ügyön radikálisan szándékozott 
Segíteni; több társával összeesküvést forralt azon czélból, 
hogy Fordinand császárt elfogva, hatalmukba ejtik, el- 
hurczolják s igy kényszeríteni fogják, hogy a népeknek 
az alkotmányt megadja.

A vállalat nem sikerült: az összeesküvés tagjait 
összefogdosták és haditörvényszék elé állították. Ulbricht- 
nak sikerült. ^écsbÖl kimenekülnie és elbujdosnia.

Ugyanekkor a bécsi polytechnikán egy más Ulbricht 
is hallgató volt, ki szintén légionárius volt, de az össze
esküvésről mit som tudott, tagja nem volt. Ezt fogták 
el s bármennyire szabadkozott a szerencsétlen, lio'gy 
neki az összeesküvésről tudomása nincsen: súlyos vár
fogságra Ítélték el.

Amint őzen eset a mi Ulbrichlunknak tudomására 
jutott, hogy holyetto egy teljesen ártatlan ember Ítélte
tett el s börtönbüntetést szenved: azonnal maga jelent
kezett az illetékes haditörvényszéknél s az Ismeretlen 
,ártatlan Ulbricht névrokonának szabadlábra való he
lyeztetését követelte.

Uíbriölítot azonnal vasra verték s azután szuronyok 
közé állítva, Munkács várába szállították, ahol hat évet 
nehéz vasban töltött.

Munkács felé való utazása egy egyszerű létiás 
kocsin négy szuronyos katona társaságában történt. 
Sárospatakra érve, amint az ottapi ref. kollégium növen
dékei megtudták, Rogy a nehéz vjisra vert (ab politikai 
mártír s pláne hozzá egyetemi hallgató, egy pillanat 
alatt az egész város lakossága sereglett. kocsija körül s 
l;iki iparkodott valamivel megajándékozni, vagy valami
vel kedveskedni neki. Csakhamar tele rakták nagy 
kocsiját minden képzelhető élelemmel, itallal és dohánnyal.

A munkácsi várfoglyok szomorú sorsa iránt meg 
egy lelkes honloány — bizonyos Lónyaiué — melegen 
érdeklődvén, a szerencsétlenek sorsát minden telhetővel 
enyhíteni iparkodott.

Mindig hálásan emlegette a boldogult magyar nép 
személye iránt tanúsított ezen nagylelkű indulatát.

Kiszabadulván h rabságból, újra Bécsbe ment s 
félbeszakított műegyetemi tanulmányait befejezvén, a 
kataszternél kapott alkalmazási.

Mint kataszter geometer bebarangolván a monarchia 
majd összes tartományait, a hatvanas évekbeli Kürinücz- 
bányán is megfordult és ezen város társadalmi élete 
annyira megtetszett neki, hogy véglegos nyugdíjaztatása 
után köztünk telepedett le.

Szűkszavú ember volt, keveset szokott beszélni a 
társaságban, talán a munkácsi magányban szokta meg, 
azonkívül mozdulatai kimértek s cselekvési modora von
tatott volt s midőn mindenkoron nagyon előzékeny s 
készséges ember volt, Igen gyakran használta a „gleieli! 
gleich!“ szavakat, honnan a „gleich-gleich bácsi" ol- 
ncvez-éso is származott, mindezek mellett azonban mint 

. ritka becsületes, szilárd s felvilágosodott, magas művelt
ségű karakter általános tisztelet- s szeretetnek örvendett.

Legyen neki a magyarhoni föld könnyű!
Nyugodjék békében !

h í r e i n k .

Április hé 11-ének megünneplése. Az 1848-iki 
törvények szentesítésének évfordulója alkalmából rondelt 
nemzeti ünnepet Turóczvármegyebon is megtartották. A 
különböző templomokban isteni tiszteletek tártattak. A 
tanintézetek pedig iskolai ünnepélyeket rondoztok, 
amelyeken a nap jelentőségét méltatták az ifjúság olött.

— Halálozás. Gáspár Gyula mohalai állami elemi 
iskolai tanító hosszas szenvedés után f. évi április hó
7-én Stubnyafürdön, életének 33. évében elhunyt. Gáspár 
Gyula a stubnyafürdöi állami elemi iskolának volt több 
éven át tanitója és mint ilyen, az iskola érdekében sokat 
fáradozott. Mór évek óta betegeskedett, niig végre a 
halál megváltotta szenvedésétől. Felesége é« egy kis fia 
gyászolják. Temotéso f. hó 9-én meut végbo Stubnya
fürdön, a lakosság élénk részvételo mellett. A temetésen 
mogjolontek az olbunyt kartársai, ott volt a kir. tanfel
ügyelő és a helyi intolligcnczia. A temetőben Kelemen 
Mihály folsöstubnyai állami iskolai tanító mondott meg
ható búcsúbeszédet.

— OeologUSOk Tnrdczban. Briesztyáról Írja leve
lezőnk, hogy dr. Vettem Hermann Becsből és kíséretében 
Holdhaus Károly és Ascher Eliz egyetemi hnlgatók három 
napig időztök a. környéken abbéi a czélból, hogy a 
kornyéken geológiai tanulmányokat végezzenek. Megál

lapították, hogy a briesztyai hogyokbon több száz évre 
való anyag van ahhoz, hogy ott mükögyár létesül hessen. 
Ez a körülmény most már döntő befolyással lesz arra, 
hogy a tervezőit mükögyár téuyleglélesittessék.Grogorovits 
László állami tanító, aki a mozgalmat vozeti, megtette 
a kellő lépésoket, hogy a vállalat pénzügyi része is mi
előbb biztosíttassák. Erről az örvendetes körülményről 
azzal a kívánságunkkal számolunk be, hogy az uj vállalat 
járuljon hozzá a briesztyai hazafias szellemű német 
lakosság jólétéhez.

— Hangverseny Turdozszentmártonban. A turócz- 
szentmártoni műkedvelői kör, moly már eddig is több
ször hozzájárult társadalmi életünk fóllonditéséhoz és 
kulturális intézményeinknek támogatásához, a jövő hónap 
folyamán nagyobbszabásu hangversenyt szándékozik 
rendezni, amely az előjelek szerint nagy sikerrel 
kecsegtet. A hangversenyen való közroniüködésro inár 
eddig is oly erőket sikerült megnyerni, akiknek nevo 
már biztosítja a műélvezetet. Úgy értesülünk, hogy a 
hangversenyen a znióváraljai állami tanítóképző intézet 
ifjúságának énekkara is szerepelni fog. A hangverseny 
részleteiről még megemlékezünk.

— Rlszner József-alap. Lapunk előző számában 
kimutattuk azon összeget, összesen 217 korona 40 fillért, 
melyet egyesek* koszorumegváltás czinién az elhunyt 
Riszner József igazgató emléképek megőrzésére a turócz- 
szoutmárloni állami iskolánál alapítványul letoltok. Ezen 
összeghez újabban Stamberger Mór józsefgözfürészi igaz
gató 5 koronával, a ruttkai állami elemi iskola és ovodai 
tantestület podig 40 koronával járultak. Ily módon az 
alap jelenleg 262 korona 40 fillérből áll.

— A körmöozbányal nőegyesület tlsztnjitása. 
Palkovics Emilné, a körmöczbányai nöegyesület elnöke, 
tíubayda Károly ezen egyosltfet titkárja és Raab Ká- 
rolyné pénztáros boadták viselt tisztükről való lemondá
sukat s azt a minden oldalról jövö kérelem daczára som 
voltak hajlandók visszavonni. — E hó 9-én volt az uj 
tisztiyitás, elnök lett: Pszotka Ferenczné, titkár: Teveli 
Mihály és pénztáros: Horn F. Vilmosné. — Palkovics 
Einilnénok és öubayda.. Károlynak olévülketctlonek az 
érdemei ezen egyesülőinél. Ök nemcsak jótékonyságot 
gyakoroltattak ezen tisztükben, hanem a magyarság 
ügyét is folyton szemük előtt tartották. Az ő vezetésük 
alatt mondatott ki az, hogy az egyesület Szent István 
napját mindenkor illöképen megünnepli. — Hisszük, 
hogy a nöogyesület továbbra is ezen irányban fog mű
ködni s nem engedi at a feladásnak a most belépett 
elnök és titkár által moghor.ositott Szent István napi 
hazafias ünnepélyt a jövőben sem.

Szereuosétlenség a körmöczbányai pénz
verőben. Megrázó szerencsétlenség Ilire hozta izgalomba 
Kürmüczbánya lakosait o hó 12-én d. e. 9 és 10 óra 
között. A pénzverő hivatalból jött a szomorú liir, ahol 
gázmérgozes következtében 3 emberélet pusztult el alig 
néhány pillanat alatt s csak egyet sikerült megmenteni. 
E napon ugyanis az olvasztó kéményéből a füst folyton 
visszaverődött az olvasztó helyiségbe, aminek következ
tében Greisigor Róbert fömérnök-Uzciuvozetö a kéinóny- 
seprőmesterért küldött, hogy azt a kéményt tisztítsa 
meg. Ambrózy Jenő kémónysopröuiester egyik segédje 
társaságában rögtön a helyszínére ment s hozzálátott 
a kémény tisztításához. Laczíalvi László mérnök figyel
meztette Ambrózyt, hogy a kéményben nagyon sok a 
mérges gáz s mielőtt a munkához látna, csináljon a 
kemény alján levő ajtóban tüzet, hogy az igy kelet
kezett légvonat a gázokat kivigyo a kéményből. Ambrózy, 
aki már sokszor dolgozott a pénzverőben hasonló 
körülmények között — nem hallgatott a figyelmeztetésre 
s a kéménybe küldülto segédjét. Alig ért be a segéd, 
azonnal lecsóit a létráról a kémény aljára, utána esett a 
szintén keményben levő Ambrózy is, mind a költőt meg
ölte a gáz. A szerencsétlenséget látta Klomin István 
olvasztó munkás s a két, akkor még csak elájult ember 
segítségére sietett, azonban ö is elindult és elesett a 
halál leheletével telített kéményben. Uaurik olvasztó 
mester szintén segíteni akart a most már 3 szoroncsét- 
lcn emberen' s ö is bement a kéménybe, alig lopott be, 
ö is összoesett. Ilaurik teje az esés után a kémény al
ján levő ajtón keresztül friss lovegőt kapott s igy őt 
dr. Balázs Márton kincstári orvos még megtarthatta az 
életnek. Kleium István élőmunkáé nem marad életben. 
Áiubrózy kéménysoprömestert és a segédjét már holtan 
húzták ki a kéményből. Ambrózy még egészen fiatal, 
alig 28 éves ember volt, üzvogy édos anyja, mikor fia 
haláláról értesült, szlvgürcsük köpött elájult. Az amúgy 
is szétütött asszony életbenmaradásához kevés a remény. 
Vájjon kit torkol mindezekért a felelősség?

— A TAtrabank f. lió 13-án tartja rondes évi köz
gyűlését, melynek tárgysorozatában benne van az uj igaz
gató megválasztása is. Nagyban folyik a korteskodés. A Nár. 
Nov. jelöltje Murin Mátyás, az ellenzéki podig Daxner 
Iván. Várjuk a fejloményokot.

— Házi tolvajok. Bindfold Annin helybeli jóhirü 
divatáru keroskedö már régebben észrevette, hogy üzleté
ből el-eltttnnek különböző áruk, még pedig nem a rendes 
eladási áron és utón. Végre óbor megfigyelés után sikerült 
megcsípni a tolvajokat Weinberger Henrik tauoncz és

Hromada Mária cseléd személyében, akik mindketten a 
ezég alkalmazottai voltak. A lopott áruk lognagyobb 
részo Ludrovszky Zsuzsanna lakásán volt elrejtve, ahol 
a csondörség találta meg. Értéke meghaladja a 2000 
koronát is. A végo ez esetnek pedig alighanem az 
lösz, hogy a házitolvajoknak lesz magános idejük elég, 
amikor háborítatlanul elmélkedhetnek az „enyém, tied, 
övé" megkülönböztetésének hasznos vagy haszontalan 
Yolta felott I

— Vasúti munkások 3zerenosétlensége, Körmücz- 
bánya vasúti környéke az ő sok alagutaival, bevágá
saival, töltéseivel és merész görbüléseivel érdekes, de 
egyúttal folette veszélyes is, amiért is nagyon szakszerit 
és éber ellenőrzést igényel, mórt a bevágások szikla
oldalai soha sem vesztegelnek, folyton kisebb-nagyobb 
kövek és törmelék szoktak róluk lehullani, de főleg 
tavaszkor, amidőn a sziklahasadékokba ieszivárgott viz 
a tél folyamán megfagy és a táguló jég  megrepeszti és 
meglazítja a sziklákat, a sziklahullás gyakoribb és nagyobb 
tömegekben szokott bekövetkezni. Kürmüczbánya alatt 
az úgynevezett „Hanovai" alagút déli kijárata feletti 
lejtőről már a múlt hét egyik éjszakáján hullott le egy 
nagyobb sziklatömb a sínpár közé. Valóságos csodának 
lobot mondani, hogy nagyobb szerencsétlenség nem 
történt. Koromsötét éjszaka volt, midőn a vontató és 
toló mozdonyokkal dolgozó bosszú tebervonat a veszé
lyeztetett helyre, lassan felfelé a hegynek igyekezett. 
— A törmelék eltakarításával o hó 7-én öt munkás 
foglalkozott. Kottő közülük fúrta a meredek hegyoldal
ban levő sziklát, három pedig közvetlenül a vasúti töltés 
mellett dolgozott, a  robbantásra kiszemelt sziklát fúró 
két munkás előírás szerint kötélhez volt erősítve, nehogy 
elcsússzék munka közben. A munkavezető, aki siettetni 
szorette volna a dolgot, túlbuzgóságában felrendelte a 
szikla fúrásához a lont dolgozó munkásokat is, azonban 
elmulasztotta az ezen munkálatoknál feltétlenül előirt 
megerősítő kötél alkalmazását. E közben érkezeit a hely 
színére a délelőtti Budapest felé menő személyvonat. 
Alig haladt a személyvonat 50 métert, kicsúszott a dol
gozó munkások lábai alól a megbolygatott, laza talaj s 
a kötélhez nem erősített két munkás és a munkavezető 
a mélységbe zuhant. Az egyik munkás azonnal meghalt, 
a második néhány perez múlva szintén kilehelte a lelkét, 
a munkavezető, aki az egész szerencsétlenségnek okozója 
volt, összetört végtagokkal és súlyos belső sérülésekkel 
reménytelenül ott fokszik a körmöczbányai kórházban, 
ahonnan szerencsétlenül járt két társát e hó 9-én 
temették el. A forgalom átszállással történt o helyen 
mindaddig, inig a kirendelt munkáscsapat el nem taka
rította a vasúti sínekre zuhant óriási sziklatömeget. Ez 
ügyben Szmethanovics József körmöczbányai tb. főszolga
bíró vezeti az elővizsgálatot. — Szerencse a nagy 
szerencsétlenség melleit az, hogy a sziklaomlás nem 
néhány pillanattal előbb történt, mo-1 ez esetben az 
éppen áthaladó személyvonatot és utasait végzotos 
katasztrófa érhette volna.

— Meglopott munkás. A környékbeli faluk lakói
most már nagyobb számban találnak foglalkozást a 
turóczszontmártoni iparvállalatoknál. így még Hadvigháról 
is járnak be a cellulosegyárba. Tenczer András is ezek 
közül való, aki megtakarított 50 koronájával igyekezett 
hazafelé a turóczszentmártoni állomásról. Valami szél
hámos meglátta a pénzét a jegyváltás alkalmával és a 
nagy tolongás közben kilopta zsebéből. Egy másik 
hadvighai embernél is szerencsét próbált a tolvaj, de az 
észrevette, hogy valaki kotoráz zsebéjjon és megragadta 
a vakmerő embert, aki azonban csakhamar odább állott 
és mielőtt Tenczer a maga kárát észrevette volna, 
olsompolygott. Jí

— Szabad llozeum Zsolnán. A zsolnai tanári
testület elhatározta, hogy meghonositjesgi szabad liczeuin 
intézményét és népies modorban fog türöi#dni tudományos 
kérdések ismertetésére. Zsolnán teká* a közgazdasági 
fejlődéssel lépést tart a kulturális ^aladás is. Az első 
előadást dr. Mayer György tanár tartja az orosz-japán 
háborúról. *

— Bolgárok a Felvidéken. Ki ne ismerné a 
bolgárokat, ezt a szorgalmas kertésznépet, moly 2—3 
holdnyi területből jómódú életet tud magának biztosítani. 
Mi felvidékiek a mostoha éghajlat miatt leginkább érezzük 
a zöldség félének hiányát, amelyet távoliéi drága 
pénzen vagyunk kénytelenek beszerezni. Néhány házaló 
foglalkozik csak ezeknek elárusitásával, ami a köz- 
szükségletet nem is elégíti ki. A bolgárok azonban meg- 
könyörülnek talán mi rajtunk is. a  Szepességen már le
telepedtek és igy reméljük, hogy ba ott a zordabb 
kiima alatt megbirkóznak az akadályokkal, Turóczban is 
létesítenek egy kertészeti telepet, amelynek hiányát 
mindnyájan érezzük.

— Hölgyeink figyelmébe. A tavaszi szezon beállta 
alkalmából liölyyközönségünk figyelmébe ajánljuk Strausz 
Manóné, turóczszentmártoni divaláruüzlotét, melyet a 
tulajdonosnö minden igényeknek megfelelő módon szóróit 
töl. Strauszné a napokban érkezett vissza bovásárlási 
körútjáról, magával hozva mindazokat az újdonságokat, 
különösen női kalapokat, amelyek -hölgyeinknek tetszését 
bizonyára meg fogják nyorni.

Felelős szerkesztő BERECZ GYULA. —  pőmunkatárs BÁftfl JÁflOS.
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1127. sz.

p á ly á z a t i  h ird etm én y .
Az üresedésben levő stub- 

nyafürdői, illetve felsőstub- 
nyai körorvosi állásra, Felső- 
stubnya székhellyel, ezennel 
pályázatot hirdetek sfelhívom 
a pályázni kívánókat, ’.ogy az 
1883. évi 1. t.-cz. 9. §-a, illetve 
az 1876. évi XIV. t.-cz. 143. 
§-ában körülirt képességüket 
iga. S okmányokkal fölsze
relt a ’í iyeiket hozzám fo
lyó év .ájus hó 5-ikéig  
annyival is inkább beter. j s z -  
szék, mivel későbben beérke
ző kérvények figyelembe vé- j  
tetni nem fognak.

A körorvos javadalmazása 
az összes érdekelt (Felsőstub- 
nya, Alsóstubnya, Szklenó, I 

Alsóturcsek, Felsőturcsek, | 
Stubnyafíirdő és Csremosnó): 
községektől évi 1200 korona j 
fizetés s ezenfelül Felsőstub- 
nya község az orvost lakással 
látja el. A községek a hivata
los utazásokhoz a fuvart ter
mészetben szolgáltatják.

Látogatási dijak a vagyon
nal biró betegektől minden lá
togatás után nappal 1 korona, 
éjjel 2 kor., — emellett azon
ban tartozik a körorvos a va
gyontalan betegeket i n g y e n  
gyógykezelni.

Megkivántatik, hogy a meg
választandó körorvos a német 
nyelvben is és a trachomake
zelésben is jártassággal bírjon, 
mivel egyidejülegfelterjesztés 
tétetett a belügyminisztérium
hoz 600 korona trachomake
zelési dij és400korona utazási 
átalány engedélyezése iránt is, 
amely összeg szinte az orvos 
javadalmát fogná képezni. 

Stubnyafürdőn, 1905. ápr. 1.
Zorkóczy Tivadar

főszolgabíró.

148. sz. 
1905.'

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. t?-a értőimében ezeunel közhírré teszi, hogy a 
besztorczebánvai kir. törvényszék 1904. évi 21/74. számú 
végzése következtében <lr. Halás Hugó Ügyvéd, mint 
vbukott 1‘lonka, Szirány, Város csődtömeggondnokának 
kérelme folytán az 1904. évi 2174. számú csödleltárban 
összeírt 439(3 kor. 20 fillérre becsült mindenfele kikészí
tett bocskorbörböl álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek turóczszentmártom kir. járásbíróság
nak l’v. 173/0 1904. számú végzése folytán, Jahondikon 
a  b ő r g y á r  helyiségében leendő eszközlésére 1905. évi 
in á jn -hó 2-lk napjának délelőtti 10 órája határidőül 
kitüzaik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is el fog
nak adatni.

Kelt Turóczszontmártonban, 1905. évi április 3-án.

Zatbnreozky Jenő,
k ir. bir. végrehajtó .

429/1905. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszentmártoui kir. jbiróság mint tlkvi ható

ság közhírré teszi, hogy Brxa szül. Kubisz Zsuzsannának 
Kubisz Sloszjarez István elleni végrehajtási Ugyébon a 
beszterczebáuyai kir. törvényszék területköréhez tartozó 
turóczszentmártom kir. járásbíróság területén, Túrán köz
ségben fekvő, a turáni 30. számú tlkjvben felvott s egész
ben Kubisz Sloszjarcz István nevére ir t:

aj 3334. hr. számú ingatlanra 310 koronában,
b) 3721. hr. számú ingatlanra 78 koronában,
c) 2494. hr. száinu ingatlanra 37(3 koronában,
d) 2586. hr. számú ingatlanra 167 koronában és
e) 3854. hr. számú ingatlanra 168 koronában meg

állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fcnnebb megjelölt ingatlanság az 1905. évi májDS bő 
8-lk napján d. e. 10 órakor Túrán községben a község
házánál megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is el fog adatui.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Turóczszentinártonban, 1905. évi február hó 25-én.

Dr. Trombaner, kir. ajjbiró.

UJ- UJ-

Üzletnyitás.

í
Van szerencsém a n. é. közönség tudo

mására hozni, hogy Turóczszentmártonban 
276. sz. házban (Lamos füszerkereskedése 
mellett) a modern kor igényeinek teljesen 
megfelelő

FÉRFI ÉS NŐI ?
difatímbázat

nyitok. — E szakmánál töltött hosszú idő, 
valamint összeköttetéseim révén a legújab
bal és legolcsóbbal szolgálhatok.

A n. é. közönség saját érdeke engem 
pártfogolni.

CZILLER ALBERT.

U J .

c v
u j -

V
Ggáralapifási tervezet.

Az összes ipari államok papírfogyasztása a statisztika kimutatása szerint 
évről-évre növekvő félben van, ami a kulturális haladásnak a nép széles rétegei
ben való terjedése által idéztetik elő.

A papírgyártás szurrogátuma gyanánt a czellulose szolgál.
A czellulose tűlevelű fákból kémiai utón nyert rostos anyag, amelyet a papír- 

gyártásban tömegesen felhasználnak. Újabb időben ezen anyagot a szövőiparban 
is kiterjedt módon dolgozzák fel, ami mindinkább nagyobb térfoglalatot igér.

Kézzelfogható tény tehát, hogy a czellulose állandóan életképes tömeges 
felhasználást találó czikket képez.

Minthdby az erdődus Felsömagyarország csaknem kizárólag czellulosegyár- 
tásra alkalmís fanemekkel van befásitva, közelfekvő, hogy ezen ipar ott kiválóan 
életképes ésrjövedelmezö.

Idáig (két hasonnemü vállalat létezik a Felvidéken, amelyek körülbelül 
60000 □ “fá t dolgoznak fel évente, a többi mennyiség, mely a szomszédos 
megyékben-T-rmeltetik és mely körülbelül 700,000 Li^-re tehető, legnagyobbrészt 
épitöfa és R észanyag gyanánt használtatik fel, igen tekintélyes tömeget azonban 
czellulose éj,1 bányafának külföldre ekszportálnak.

Az egj’sz termelt fatömeg legnagyobb része Zsolnán át kerül forgalomba, 
részint vizen,, részint vasúton.

Nem szóiul külön beigazolásra, hogy az egészséges közgazdaság szempont
jából sokkal előnyösebb, ha a nyers anyagot a belföldön iparilag feldolgozzák.

Szembe állítva a kész czellulosegyártmány értékét a nyersfa értékével, látjuk, 
hogy ezen fatömegek belföldön való gyári feldolgozása által a nemzeti vagyon 
hozzávetőleg 1,000,000 koronával gyarapszik évente.

Ugyanis egy □ *  czellulose fa ára határtól számítva 12— 13 koronát tesz ki, 
ezzel szemben hasonmennyiségből előállított czelluloseterméket 35 koronával 
fizetik, ami 23 korona fölösleget jelent.

Más ipari és keresetforrasok is lényeges haszonban részesülnek; neveze
tesen több 100 munkás és hivatalnok nyer állandó kenyérkeresetet.

Vidékünkön és annak környékén a faanyaggyártáshoz szükséges egyéb 
segédeszközök is megvannak, úgy hogy a tervezett vállalat úgy a bel-, mint a 
külföldi versenygyárakkal szemben lényeges előnyben van, amely az üzleti kon
junktúráknak legkedvezőtlenebbre való fordulása esetén is vállalkozásunk lét
jogosultságát és jövedelmezőségét garantirozza.

A czellulose piaczi árai már hosszabb idő óta igen kedvezőek és nem téte-

| lezhető föl, hogy belátható időn belül lényeges visszaesés állhatna be. Igazolja 
j ezt egyrészt azon körülmény, hogy a legtöbb gyár évről-évre bővíti üzemét,
! másrészt, hogy keletkező vállalatunknak már mostan több évre szóló szállítási 
j szerződések ajánltattak fel termékének lényeges részére vonatkozólag a prospek- 
! tusban feltüntetett árak mellett.
! Minthogy továbbá az alapítók a szükségelt fatömegnek lényeges részét 

évekre kihatólag előre biztosíthatják, minthogy a zsolnai piacz ezen vállalkozás 
részére kiválóan alkalmasnak elismertetett, elhatároztuk, hogy itt Zsolnán „Cellulose- 
gyár részvénytársaság" czég alatt 1,300,000 korona alaptőkével a vállalatot 
létesítjük.

A részvénytőke 6500 darab 200 korona névértékű bemutatóra szóló, teljesen 
befizetett részvényből fog állani, melyek tőzsdei jegyzése tervbe vétetik.

A kiszemelt épitési telek mindenben megfelel azon követelményeknek, 
amelyeket az e nemű vállalat fekvése iránt támasztani lehet; nevezetesen:

1. Minden irányban erdődus vidék, a legkedvezőbb közlekedési eszközök
kel való kapcsolatban.

2. Ipari vágány könnyen létesíthető a vasúti fővonallal.
3. Kőszén és kénkovanbányák, valamint jó mészkőbányák a közelben ren

delkezésre állanak.
4. A telek a Vág mentén való fekvése.
5. Zsolna városának közel volta, miáltal kiterjedt munkásházak épitése 

fölöslegessé válik.
6. Jó és tiszta gyárviz.
7. Kedvező vasúti összeköttetés a szén behozatala és a gyári termékek 

kivitele tekintetében.
Kiemeljük továbbá, hogy a tervezett vállalat a vidékünkön létező hasonnemü 

gyárakkal nem lép versengésbe, amennyiben a nyerstermékek bevásárlását nagy
részt nem azonos forrásból fogja eszközölni, másrészt mert a gyár oly czellulose 
nemek gyártására rendezkedik be, amelyeket a szomszédos gyárak nagyrészt 
nem produkálják.

A vállalat műszaki igazgatója gyanánt Necsasz Tamás urat nyertük meg, 
ki maga is tekintélyes tőkével részesedik az alapításban és ki több hasonnemü 

I vállalatot teljes sikerrel rekonstruált és a turóczszentmártom gyárat alapította és 
1 kifogástalanul berendezte.

Kelt Zsolnán, 1905. évi április hó 6-án.

Hz alapitól̂ :
Bulla György, árvamegye alispánja, Alsókubin; gróf Zterotln Előd, magánzó, Nagyfalu; Murin Mátyás, nagybirtokos, Budapest; 
ltudnny István, főszolgabíró, Zsolna; Scliolz Ottó, takarékpénztári igazgató, Árvavárulja; I)r. Eangfelder Ármin, Ügyvéd, Námesztó; 
Sciilesinger Ede, bankigazgató, Zsolna; Necsasz Tamás, czellulosegyárí igazgató, Turóczszeutmárton; Krupecz Rezső, nagybirtokos, 

Visnyó; l)r. Koliútli Milán, ügyvéd, Zsolna; Árvái hitelintézet részvénytársaság, Trsztena.
Jegyzések es^özölhetök az alapítók bármelyikénél és a Turóczi kereskedelmi és hitelintézetnél, Turóczi magyar ipar- és kereskedelmi banknál

Turóczszentmártonban, valamint a Turóczi gazdasági takarékpénztárnál Znióváralján.
inknál J F
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