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Egyes szám ára 20 fillér.
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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turóczszentmártonba küldendők.

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

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

Páter Juriga.
Nőm ismerjük ezt az urat személyesen. 

De nem is akarjuk ismerni. A hullát nem 
szükséges látni, elég a szagát érezni, hogy 
valakit az undor elfogjon. Annyit tudunk róla, 
hogy u pozsonyszőllősi parokhia ezidei élve
zője s emellett főfoglalkozása a politizással 
egybekötött izgatás, mellékfoglalkozása : a
lelkipásztorkodás. Ez utóbbi annyira tiszteletre
méltó hivatás, hogy neki egyáltalán nem való. 
Okosan teszi, ha minél kevesebbet gyakorolja. 
Saját bevallása szerint sem egyéb, mint mág
lyára való pap! Nem mi mondjuk. Ő maga! 
mondja. Pedig valószínű, hogy ő ismeri ön-1 
magát. Az igaz, hogy ennyi fáradtsággal mond
hatott volna derest i s ! Nekünk ez ellen sem 
lett volna kifogásunk. De úgy látszik, ez már 
derogált neki! Egy kissé válogatós mártirjelölt!

Czikkelyünk élére peczéztük a nevét, jó 
lehet, inkább való a deíicenciások lajstromába.: 
Legyen nyugodt, belekerülhet oda is! Talán 
máshová is. Az az ut, melyen megindult s 
melyen tovább halad: nem az isten útja. Az 
az ut nem az isten országába, hanem máshová! 
vezet! Nem gyűlöletet és konkolyt hintenij 
küldetett, hanem a szeretet igéit hirdetni! 
Aki pap létére mégis másként cselekszik, az 
vesse le azt az öltönyt, mely számára tiszte
letet parancsol s takarodjék ki az isten házá- 

i ból, mert ott kufároknak és farizeusoknak 
helye nincs.

Nevével legelőször a pozsonyi tótok gyű
lésén találkoztunk, ahol a tisztelendő ur, 
Hodzsa urral egyetemben, az általános válasz
tói jog örve alatt maszlagolta az egybegyűl
teket kárliozatos nemzetiségi eszméivel. Azóta 
hol itt, hol amott bukkant fel neve, a meg
tartott nemzetiségi jelöltek között s izgató 
szónoklatai miatt hol ez, hol az a főszolga
bíró volt kénytelen ö fötisztelendóségének 
torkára forrasztani a szót, felvilágosítván ö t : 
sutor ne ultra crepidam !

Vannak azonban emberek, akiknek vad 
eszméin ok vetetlenül túl kell adniuk, mert

különben epeömlést kapnának. Juriga ur is; 
ezek közé tartozik. Mivel nem szónokolhatott,; 
hát i r t ! Szentirással a kezében, igazi farizeus 
módra, a krisztusi tanok egyenes elferdítésé-1 
vei, azt akarja bizonyitgani, hogy senki a 
tótok közül a magyar nyelv tanulására nemi 
kötelezhető; mert ez a parancs nem az isten! 
parancsolatja! Pedig inkább kell az istennek,' 
mint az embereknek engedelmeskedni! Hát 
ön miért tanulta meg, reverende domine ? 
Miért nem engedelmeskedett az istennek, aki
nek ön felkent szolgája? Ez nem szép öntől! 
Hogy pedig megtanulta, arra talán volt valami 
oka, talán szüksége is, mert máskép aligha 
díszeleghetne abban a köntösben, melyet, da
czára az Inteni parancs meg nem tartásának, 
nem restel viselni. Ha pedig szükséges a ma
gyar nyelv tudása, miért akar ön másokat annak 
lehetőségétől megfosztani, hogy esetlegugyauoiy: 
díszes állást tölthessenek be, mint ön, de 
mindenesetre méltóbban, mint ön? Ez nem 
keresztónyies, ez egy cseppet sem krisztusi 
gondolkodás !

De ön, tisztelendő uram, úgy látszik, csak 
azt cselekszi, amit az isten nem parancsol, 

j hanem amit parancsol, azt nem! A negyedik 
iparancsot megelőzi a második: szeresd fele
barátodat, mint önön magadat s ön még sem 

I teszi, hanem a parancs daczára, szeretet he
lyett gyűlöletet tanít. Ön, úgy látszik, hátulról 
olvas s még csak a negyediknél tart! Pedig 
lőhetett volna már ideje átolvasni az Ur tiz 
parancsát, mert körülbelül ötezer éve ki van 
hirdetve! No, de azt nem kívánhatjuk, hogy 
azokat mindenki ismerje! Öntől meg éppen 
nem !

Abból az alkalomból, hogy Pozsonymegye 
közönsége elitélte több katholikus pap haza- 

: fiatlau viselkedését, a Katolicke Noviny 38-ik 
!számában „Máglyára velük!" czim alatt czikket 
irt vala Juriga ur, melyből, az elöl mondottak 
megértésére és indokolásául, a kővetkezőket 

1 közöljük .
A főispán vezette a kart s mindnyájan 

úgy ordítottak, hogy a fejünk csak úgy

zúgott bele. Csak az hiányzott, hogy ben
nünket ott helyben le nem fogtak, meg nem 
vertek és meg nem égettek. Kollár egypár 
szót akart szólni — lehurrogták. Felállott 
Jantausz dr., lehurrogták! Még most is fü
lünkbe zug: máglyára velük, égessétek meg! 
Erre a vad kurjongatásra egész bizalommal 
fordulok hozzád s kérdem lelkiismeretemet, 
oh istenem, m e l y i k  p a r a n c s o l a t o d b a n  p a r a n 

c s o l t a d  m e g  n e k e m ,  l i o g g  é n  a  m a g y a r s á g o t  t e r 

j e s s z e m  ?  E z  a  t e  s z e n t  n y e l v e d  ?  Az én lelki
ismeretem hallgat! Te igazságos isten, t e  

n e m  a d t á l  n e k e m  o l y  p a r a n c s o t ,  h o g y  a  m a g y a r 

s á g o t  i s t á p o l j a m !  Hát bűn az, ha valaki magát 
saját anyanyelvén kiképezi ? Hát az én 
anyám bűnt követett el, mikor engem tótul 
megtanított? Oh, istenein, hát megvessem 
az anyámat? A z  a p á m  v é r é t  m e g t a g a d j a m  é s  

m a g y a r r á  l e g y e k ?  Én hallom a te szavadat: 
tiszteld apádat és anyádat, kiket neked az 
isten adott, hogy hosszú életű lehess a föl
dön ! Hallom Szent Pál apostol szavait: 
barátaimért akarok élni és belenyugszom az 
isten akaratába, mikor hallom e szavakat: 
máglyára velük! Holló! Inkább kell az 
istenre hallgatni, mint az emberre!

Bűn az, hogy ha valaki a nemzetiségé
ért érez? B ű n  a z ,  h o g y  h a  v a l a k i  i n k á b b  

s z e r e t i  a z  a n y a n y e l v é t ,  m i n t  a  m a g y a r  n y e l v e t ?  

Hát bűn az, ha valaki az utczán tótul beszél? 
M i n t  a z  e g y k o r i  f i a t a l o k ,  m i  s e m  J o g u n k  h a j 

l o n g o m '  N a b u k o d o n o z o r  e l ő t t ,  v e s s e t e k  b e n n ü n k e t  

a  k e m e n c z é b e l

Verjetek meg, süssetek meg, egyetek 
meg bennünket mindnyájan, kik úgy lár
máztok! Mi bízunk az isten szavában; ne 
féljetek azoktól, akik a testet megölik, 
mert a léleknek nem árthatnak. A lelket 
nem tudják sem megégetni, sem megsütni! 
Verjétek, égessétek meg mindazokat, akik 
szeretik nemzetüket és munkálkodnak a 
nemzetiségük megerősítésén! És ha az 
agyonütöttek közül egy lehunyta szemeit, 
száz más alvó felnyitja azt! Egészségiekre 
urak! A haldoklók üdvözölnek bentieteket!

g ?  A  R  O  Z  A *

Tliuróczvármegye története.
—• A .Felvidéki Híradó" eredeti tározója. — 

lila : Braz Béla. Turóczvárincgye levéltárosa.
(Folytatás.)

A Benlozkyek blsztricskal birtokjoga.
Keletkezésének ideje ismeretlen.
Népessége 1785 ben (559. 1900-lmn 0(11.
Hégi nevei: a Itugiszlrum szerint 1391 -b«Mi Bizlriczin.! 

I Később Besztorczo vagy Boszfurcze, az újabb időben 
|  jéilig Hisztricska.

Az 1391. évi megyei nemesi összeíró bizottság 
I előtt felmutatott okmányok szerint őzen község első 

liirlokszerztíje nemes Hiztriczei János. Beniczi Bekenek 
1 fia, illetve Tlmruczi Imrének unokája volt. Ezen bir- 

I tokot 1324 elölt Doncli komes Zólyoin-Tlmróczi főispán 
I adományozta Hiztriczei Jánosnak, Boko fiának, Hóbort 
I Károly 1394. évi április 29-én Donéit (Dánéit adoma 
I nyoiását királyi beleegyezéssel. Nagy Lajos pedig 
I 1347-ben uj donáczióval erősítette inog nevezett Jánost 
I fiion birtokban. A tburóczi konvent 1349-ben uj doná- 
I ciionális okmányt állított ki a következő hiztriczei ne 
I mosok számára: Istvánnak, ki Jánosnak volt a fia, ez 
I Míg Péternek (Beniczi IVlhow , Pálnak, ki lia volt 
I Lklósnak, ez pedig lia Péternek, továbbá Miklósnak és I Akaiinak, kik liti voltak l’oocli vagy Pock komcsin k. 
|  6* pedig (ja Péternek, valamennyien beniczi l’othow-Pé- 
|  toock unokái, Időről Tamás komos 8 országbíró sok

birtokot foglalt el jogtalanul Thurucbban, igy llutIlkát 
és Biztricziát is. Az utóbb nevezett unokatestvérek Lajos, 
királyhoz fordultak sérelmeikkel. A király 1351-ben j 
NVissográdon uj diplomát adott a hiztriczei nemeseknek : 
a birtokadományozásra s Szécsi (Zoecli) Miklós tburóczi 
főispánnak meghagyta, hogy nevezetteket az ősüknek 
adományozott birtokba holyezzo vissza s abban erősítse 
meg őket.

A Beniczkyek levéltárában levő okmányok szerint 
ez idötáji a ltakouczink is bírtak Biztriczián cs pedig 
Ilakouczi Pálnak fiai: Magisler Jakab nyilrai mosler- 
kanonok és János, valamint Pál testvérének (ncvo isme
retlen unokái, Miklósnak fia Pál és Dömötörnek fiai: 
Gergely és András. Ezektől is elfoglalták Bezturzét, | 
illetve talán szinten a nevezett Tamás komos foglalta el. j 
A nevezett ltakoucziak szintén a király ólé vitték sérel
meiket. Lajos király 1371-ben ITotokczionalest adott ne

jkik, minek folytán László opuliai herezog, nádor és 
; Tlitmicbmogyoi főispán parancsára a hiztriczei birtok a j nevezetteknek visszaadatott. Ez időről szól a határló 

1, vél is, mely BiztricziAt llákóucztól elkülöníti.
A királyi donáczionális is megerősíti okmányukat, 

.íz 1391. évi nemesi összeíró s nyomozó bizottság előtt 
, *aki> a Beniczkyeknok biztricziai ága mutatta fel és 
pedig l’ai, Miklósnak a lia, Jakab és Miklós Poochnak 

lia, és Sennicliei Jánosnak a fia István. A bemutatott 
nkHiányokat a bizottság érvényeseknek találván, a fel
mutatók az összes biztricziai birtokban megc ösittottok. 
Ebből következik, hogy mivel a ltakouczi-ág sommifélo 
igazoló okmányt nőm mutatott fel Biztricziára uézvo

s mivel a Bcniozky-ág az összes birtokban megerősi Ita
tott, feltehetjük, hogy a llakoucziak 1391-ben nem bír
ták BiztricziAt, azt vagy elzálogosították, vagy csero 
utján eladták.

Egy. századon át 1391 —1491-ig a Bcniczkyok osz
tatlan állapotban bírták BiztricziAt, illotvo ekkor már 
Beszterczének nevezett községot.

Ugyanis 1491-ben Koromházi Korom Bálint Besz- 
turczán két jobbágytelket, melyet nemes Nagy-Styavnicskai 
Gergelytől örök vételáron szerzott, Folkusfalvi Péterre 
íratta, mivel Folkusfalvi Péter 100 arany forintot fizetett 
helyette néhai Kis Czeczo Mátyásnak, Kis (Jzocze Lörincz, 
Koromházi Bálintnak testvére ezt jóváhagyta, illotvo 

j beleegyezett s a konvent előtt 1491-ben kötött fasszió* 
javai mogorösitotlo. Ugyancsak 1492-ben Koromházi 
Korom Bálint, Blatnicza várának az ura, újból ráíratja 

! ezen két jobbágytoikot, az összes járandóságokkal együtt,
1 Folkusfalvi Imrének a fiára, Péterre (fassio porrenalis 
I nova). A husziták Blatnicza várát ostromolván, a vár 
; védelmezésébeu önfeláldozó vitézséget tanúsított Folkus- 
I falvi Péter s igy Koromnak vagyonát is mogvédolinozte. 
A Folkusfalviak hősiesen küzdöttek a husziták ellen,

1 mivel okmányaikkal ogyüttt birtokaikat is elfoglalták a 
husziták. Egyik rokonuk László, huszita fogságba esett 
v kínzások közt végezte hősi életét. A novozott Folkus- 

i talvi l'étornok, hösllnknok a fia Miklós, Mohácsnál vér
zett ol. A czcczei Kissok, nevezetesen Kiss Mátyás do 
Czeczo, liptói főispán volt, mint liptói birtokosok nem 
közölhetvén Besztorczét, 100 arany vétolér mellett ado
mányozták Folkusfalvi Péternek,



F e l v i d é k i  H í r a d ó

Üdvözöllek, szeretett keresztem, a te fáj
dalmaidból ós kínjaidból jött a megváltás! Es 
ha másodszor is megvertek ós kidobtok 
bennünket, örülni fogunk, mint az apostolok, 
mikor eltávoztak a nagy zsidógyülekezetből, 
örülve annak, hogy Krisztussal szenved
hettek! Mi is örülni fogunk és el fogjuk 
viselni ezt a szégyent megvert és kidobott 
nemzetünkért!

A czikk végén igy folytatja: Tartsd 
eszedben, hogy katliolikus papokat ütöttek 
érted ós különösen azokat, kik a Katolicke 
Noviny körül csoportosulnak ! . . . Imádkoz
zunk a bűnösök megtéréséért, a renegátok 
megjavításáért és mindenki fáradhatatlan 
buzgósággal terjessze a Katholicke Novinyt!

Ez a vég, ez a legszebb! Más szóval ez 
azt jelenti: látod, mi mindenre képesek va
gyunk éretted, te sokat szenvedett tót nép! 
Eljátszuk a passiót, elszenvedjük a Krisztus 
öt sebét, ráadásul eljárjuk a kékvókot és 
mind ennek az ára potom nyolcz korona! 
Imádkozzatok és fizessetek !

A legszebb azonban a dologban mégis az, 
hogy ezt az össze-vissza vert mártírt nem a 
katliolikus tótság bántalmazása, nem a katlio- 
likus papság meghurczolása szólította sorom
póba, hanem egészen más indító okok, mert 
különben nem volna szabad a tisztelendő ur
nák Hodzsa Milán táborához szegődnie, annak 
a Hodzsáuak a táborához, aki hónapokon ke
resztül egyebet sem tett, mint a felvidéki 
katliolikus papságot gyalázta lapjában!

De önt ezek a szidalmak nem illetik, 
mert ön tudja jól, hogy nem tartozik azok 
közé a papok közé, akik hazafias magatartá
sukkal Hodzsa ur szidalmaira rászolgáltak! 
Az az ön erkölcsvilágát meghaladó valami, 
hogy ezekben a szidalmakban dicséretet lásson!

Ruttkáu ujonuau épült rém. kath. 
templom története.

Midőn a ruttkai római katli. aut. hitközség képvi
selőtestülete 1903. évi márczius hó 25-én megtartott 
'Afiidkivüli közgyűlésében egy uj tomplomnak fölépítését, 
határozattá omolto, a közszükségletnek akart eleget tenni. 
Ruttkán ugyanis ez időszerűit csaknem 3000 róm.[katli. 
vallásu lakos él, akiknek lelki szükségletéről gondoskodni 
kulturális kötelesség volt.

RuMka község egyházi szempontból 1899. évi május 
haváig a szucsányi anyaegyház filiálisa volt. A lakosok 
hitbuzgalma s fáradozása azonban az említett időben 
önálló egyházzá tette. Nagy áldozatok árán építette föl 
a — nagyrészt vasúti alkalmazottakból álló — hitköz
ség plébániáját s azt az 1900-ik év október havában 
rendeltetésének át is adta. Első plébánosa Halkó Zoltán, 
akkori püspöki szertárnok lett. A plébánia-épület 30,000

koronába került, amit a hitközség, vagyona nőm lévén, 
olcsó kölcsön utján iodezctt.

A folyton szaporodó lakosságnak azonban a régi, 
még a XIX. században ugyanezen a bolyon épült kápolna- 
szerű temploinocska, molynok totőzeto korhadt, falai 
repedezettek s türhotlonUl nyirkosak voltak, többé meg 
nem felelt 1 Alig fért belé 150 hívői Kibővitéséro gon
dolni som lcliototí. Podig égotő szükség volt ogy mog- 
telolőbb Isten-hajlékra, mert Ruttkáu 19(X). évi szeptem
ber 1-étől már ogy sogédlolkész is működött. De maga 
a hitközség minden anyagi erőforrás nélkül állott. A 
fiatal hitközség úgyis óriási terheket vállalt magára már 
•i plébánia fölépítésével s a lelkész illetinényoinok biz
tosításával. Do hogy áldozatkészségének maradandó jó
lét adja, a fentebb emlitotf rendkívüli közgyűlésben a 
templom építésének sürgősségét határozattá ömölte s a 
hitközség tagjainak hitközségi járulékát e czélra havi 
30 fillérrel egyhangúlag tölemolto, csakhogy a templom- 
építés kérdését a maga részéről biztosítsa s annak költ
ségeit, ha mindjárt újabb kölcsön árán, fedezhesse. A 
közgyűlés ez alkalommal a tomplomépités összos költsé
geit legföljebb 48,000 korona összegre szabta.

S ezzel, Ision szent novébon, megindult a tomplom- 
l lg y ! A hitközségnek mérhetetlen nehézséggel kellett 
megküzdenie. Azonban volt egy törhetetlen jóindulatú, 
lelkes támogatója e szont ügynök. Dr. Rimoly Károly, 
bosztorczebányai mogyés püspök volt az, aki híveit ki
tartásra, türelemre intette s hogy jóindulatának látható 
jelét adja, ő volt az első, aki o czélra pénzadománnyal 
áldozott. 2000 koronát küldött, gyönyörű sorok kísére
tében, mert „Ruttka — úgymond — az ‘én szemom 
fénye!“ Ezen adomány lelkesitölcg hatott a hitközség 
tisztvisolöiro. Újult erővel láttak hozzá a tulnehéz kér
dés megvalósításához. Kértek, könyörögtek, ahol s ami
kor lehetett! .8 a fáradhatatlan utánjárásnak meg is lett 
az eredménye. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi
niszter ur 1903. évi 101012. szám alatt kelt rendeleté
vel 20,000 korona segélyt utalványozott o czélra, az 
úgynevezett „Katliolikus vallásainkból*. A kassa-oder- 
bergi vasúti társaság 10,000 korona segélyt helyezett 
kilátásba. Maga a hitközség pedig a boszterezobányai 
Székeskáptalantól nyert 4%-os kamatú kölcsön utján 
13,000 koronát biztosított o szent czélra. Befolytak még 
a következő adományok: A beszterezobányai Székes
káptalan 1000 koronát küldött s ugyancsak az ö aján
latára az egyházmegyei hatóság 2000 koronát utalvá
nyozott ki az úgynevezett b. e. gróf Berchtoldt Fercncz 
volt boszterezobányai püspök alapítványából. A koresk. 
m. kir. miniszter a máv. miskolezi Uzlotvezotdségének 
pénztára utján 1000 koronát utalt ki. Ö Felsége, I. Fercncz 
József, apostoli királyunk 500 koronát küldött. Báró 
ltévay Gyula, még mint o kerület országgyűlési képvi
selője, nagyobb íaadománnyal járult a temploinépitéshoz. 
Országosan megindított könyöradományokbúl befolyt 
eddig körülbelül 0000 korona. E téren eléggé meg nem 
hálálható tevékenységet Koczák Mihály, ruttkai segéd- 
lelkész íejtett ki, aki egymaga közel 2000 koronát gyűj
tött. Mog kell még emlékeznünk Kafenda Frigyes, ruttkai 
bázbirtokos, hitközségi alelnökről, aki egy 5400 koronás

Zápolya István nádorispán (koines palatínus): 
parancsára a birtokbeállitáöt a gnramszenthenodeki kon-1 
vént foganatosította 1493-ban. Ugyanez alkalommal 
Folkusfalvi Péter Folkusfalván birt kúriáját, melyet 
14 forintért Véghlesi Justli Andrásnak zálogosított e l, ! 
visszaváltotta Folkusl.ilvi Péternek a fia, Miklós. 1526-ban 
Mohácsnál vérzett el fliped, illetve örökös nélkül. A 
folkusfalviak besztorczei birtokjoga ekkor két részre 
osztatott. Folkusfalvi Miklósnak nővérei, illetve Péternek 
leányai közt. Katalin férjezett raksai Tliomka Lászlódé 
kapta az egyik, Ágnes Beniczky Miklósné a másik részt, 
így jutottak a Thomkák Bisztricskára és Fölkusfalvára, 
a Beniczkyek pedig Föl kusfal vára, mivel Biztriczián 
radikális nemesek voltak. Ferdinand király 1527-ben 
adott uj donácziót nevezetteknek a folkusfalvi biszíricskai 
birtokra nézve. A birtokbeállitás 1528 bán eszközöltetett 
a konvcnl által. Do a két sógor a birtokosztásnál nem 
egyezhetvén meg, peres ügyüket a konveiit. elé vitték 
S csak 1529-ben kötöttek békeegyezségot. Ekkor már 
a Lehotzkyak is bírtak Bisztricskán, mert az egyezség 
értelmében a jövedelemből 14 forintot a Lehoczkyakriak 
engedtek át jobbágyuknak kiváltására.

De az 1528. évi birtokbeállitás ellen protestállak 
és pedig a bisztiicskai részt illetőleg blatniczai Erdőd\ 
Benedek, ki Korom után Illatniczának vártéin jdowm 
volt, magának vindikálván az 1492-ben Bisztricskán 
Korom Bálint által eladott kél jobhágyto lket : a folkus- 
falvi részt illetőleg pedig protoslállak a követkéz/, fol
kusfalvi nemesek : Maszek János, Boldizsár és Miklós. 
Ugylátszik, hogy Tliomka és Beniczky nem bírhatta

nyugodtan a két birtokot, inig végro többszörös kérel
münkre Ferdinand király 1571-ben uj donácziót ad 
Folkusfalvi Pétor vejoinek : Beniczky Miklós és Tliomka 
Lászlónak. Do az előbb prolostálók újból tiltakoztak az 
uj donáczió, illetve birtokbeállitás ellen, inig végre 
egyezség utján 1573 bán a protestálást visszavonták s 
tulajdonképen csak okkor igtattattak be.

Beniczky Miklós fia, Benedek nejének, Erdőhegyi 
j Eufrosinának és leánya, Zsófiának terheit magára vál- 
lalván, 1582-ben Bisztricskát mai birtokaival Nagyságos 

i ltévay Fercncz főispánnak elzálogosította 1000 forintért 
do 1583-ban visszaváltotta.

1591 ben Beniczky Márton, Imro és Fercncz az 
összes s igy a biszíricskai birtokukat is 3 részre osz
tották fel. Úgyszintén 1631-ben Beniczky Márton nlná- 
dor özvegye, Farkas Magdolna s fiai újból felosztották 
Bisztricskát. A XVII. század végén már több birtokos 
volt Bisztricskán. Trebosztói ltévay Gáspár és Zsigmond 
Beniczky János és Gábor, Lehoczky György, András és 
Imre, valamint Tliomka László között 1631-ben per folyt 
a biszíricskai havasok és erdők miatt, kik az erdőt na- 

on pusztították. A békebirák előtt abban egyeztek 
""•g, hogy évente 2 direktort s két hegyi pásztort vá- 
l^zianuk kik eskü mellett az erdőt lelkiismcretosen 
fugják kezelni s nem engedik szabadján kivágatni a 
ml elszaporodott kecskék legeltetése végett, hanem a 
kártevő állatok helyett inkább hasznosabb szarvasmar
hák szerzondők be legeltetésre.

(Folyt, köv,)

értékű orgonát adományozott; ruttkai Ráth Pótor, udvari 
tanácsos, kassa-oderbergi vasúti vezérigazgatóról, aki 
nemcsak egyik legnagyobb jótevője bilkilzségllnknok 
do az Ő egyenes közbevetésének köszönhetjük az épült 
templom torvozotét. Mert Ráth Péter csak azon esetio 
helyezte kilátásba hathatósabb anyagi támogatását, ha a 
hitközség az orodeti, ugynovezott Czajhdn féle tomploui- 
torvozottöl eltekint s oliolyott ogyszorltbl), czélszorübb 
és szolidabb kivitelű templomot épittot. §  önnek 
efioktualitására kiküldte Pfinn József, kassa-odorborgi 
folllgyolö főmérnököt, aki aztttán a hitközség kérolméro 
a most épült templom tervezetét kidolgozta s az építke
zést állandóan ellenőrizte. Nagyobb jótevői még a templom
nak a következők : Éder Róbert, kassa-oderbergi vasúti 
főfelügyelő, szakosztályfőnök és neje, Pjinn József kassa- 
oderbergi vasúti felügyelő, főmérnök, Pjinn István, szé- 
kosfoiiérvári takarékpénztári igazgató, Saager Fercncz 
Szőni Gorgoly-rend lovagja, kassa-odorborgi főfelügyelő’ 
ruttkai főműhelyi főnök s a hitközség érdemdús olnöko 
Halkó Zoltán, nagylócsai plébános, lluttka első plébá
nosa, Uhlydrik Szende, kassa-oderborgi vasúti tisztvisolö 
és hitközségi jegyző, Komora János, Ruttka jelenlegi 
plébánosa, 80  ruttkai főműhelyi munkás, 4 0  kassa-oder
bergi vasúti altiszt, a ruttkai állami elemi iskola 1905. 
évi kath. vallása tanulói, akik mindannyian ogy-ogy fes
tőit ablakot adományoztak! Mog kell még omlitonünk, 
hogy a templom belső berendezésének költségeihez szá
mosán járultak hozzá kisebb-nagyobb összegű adomá
nyaikkal s hogy a szép és diszes nagy oltár, mollékol- 
tárok, szószék is a hívok áldozatkészségénok szép ernléko!

A fölépült tomplom költségelőirányzata nyilvános 
árvorés utján 51,331 korona és 80 fillérben állapíttatott 
meg. Az épitéssol Zachdr Szaniszló, znióváraljai építő
mester bízatott meg. Az építés helyi felügyeletére Váczy 
Godoon, kassa-oderbergi osztálymérnök ügyelt föl, a hit
község által e czélra választott épitőbizottsággal egye
temben.

A templom a régi templointclken épült, amolyhez 
azonban a hitközség még 125D  ölet volt kénytelen vá
sárolni 2000 koronáért. Általában mog kuli itt jegyez
nünk, hogy az egész toinplomügyet a telokkérdés feszé
lyezte. Annak, hogy a templom hajója nőm hosszabb 
ogy mezövei s nem szélesebb, a telok szűk mérete az 
oka. Hogy a tomplomszontély kiugrása oly csekély, a 
telekbiány okozta. A tolok miatt kellett az oldalhajók 
méreteit is a íöbajó rovására szélesbitoni és nagyobbi- 
taui. Pedig az igazság kedvéért meg kell omlitenünk 
azon való tényállást, hogy a templom körül épült házak 
összes telkei még nem oly régen templomkertek cziinén 
a templom tulajdonát képezték, do azokat a szucsányi 
volt plébános potom 10UO koronáért eladta s részben 
elajándékozta. E telkek birtokában ma a ruttkai rém. 
kath. hitközségnek vagyona s nem terhei volnának! 
11a pedig o temploiutelok az építkezésre rendelkezésre 
állott volna, ma Ruttkán még nagyobb méretű és szim- 
motrikusabb kivitelű római kath. tomplom diszologne!

Az építés folyamata alatt a talajviszonyok miatt 
jelentékeny költségtöbblet merült föl, úgy, hogy a tom>om- 
épités végleges költségei közel 70,000 koronát teondo- 
nek ki. A hitközségnek tehát továbbra is önfeláldozó 
munkásságot kellőm! kifejtenie, hogy a mig mindig mu
tatkozó 15— 20,000 koronányi hiányt fedezhesse ! Fede
zet hiányában volt kénytelen a hitközség a régi templom
tornyon alkalmazott bárom darab kisebb harangocskát 
az uj toronyba is elliolyeztotiii. A tornyon alkalmazott 
órái. Kontsek Sándor ruttkai főmUhclyi elektromos gép- 
folvigyázó adományozta.

A templom fölépitéso aránylag a leholö a legrövi
debb idő alatt történt meg, lokintvo, hogy a réginek 
lebontása sok időt vett igénybe. 1904 ik évi szeptember 
hó elejével vette kezdetét s már a 1. évi szeptember 
hó elején készen állott. Szolid, becsületes munka; dicséri 
mestereit. Legtöbbe a templomtorony fölépitéso került, 
mert az alapokat igon mélyre kelleti ásni és a köveket, 
— melyek a kassa-odorborgi vasút rózsahegyi kőbá
nyaiban tejtlottok, — tiszta czomonihabarcsba foktotni, 
később pedig a tornyot préselt géptégtákbél építeni. 
Maga a torony, a löldszinliől mérve 50 métert tesz ki, 
úgy, hogy a ruttkai róni. kath. templomtorony Turócz- 
vármegyenok legmagasabb tornya. A tomplomkeresztot 
a hitközség I. évi julius hó 9 én, Ünnepélyes körménél- 
ben tűzte tói s annak gömbjébe helyezte el a szokásos 
történeti okmányt, melynek tartalma csaknem szószorint 
egyező e czikküukbeu foglaltakkal. A templom-alapkő- 
letétel 1904. évi október hó 20 m i i történt mog. Az 
alapkőbe betalazott s „kutyabőrro* irt okirat annak cse
kélyebb mérete minit, a tomplomépités és hitközség 
csak a legszűkebb méretű történeti adatait öleli föl.

A hitközség szervezetére nézve föl kell jogyoznllnk, 
hogy az, úgy az állaiukoruiány, mint az illetékes egy-



F e l v i d é k i  I l i  r n cl ó

házhatóság által jóváhagyott Ónálló szcroezettel bir. A 
hitközség ogyotomét a Ruttkán lakó összes róm. katli. 
hívók képezik. A hitközség önkormányzati jogánál fogva 
önállóan ós szabadon gyakorolja az ország os az egyház 
törvényei értelmében a véduri jogokat, önállóan cs sza
badon intézkedik az összes hitközségi ügyekben, határoz 
és szabályrondoletokot alkot, azokat végrehajtja, tiszt
viselőit választja, rendelkezik a hitközség vagyona felett,

K.z egyszerű hitelező inog adós közti Úgy, amelyből én 
köteles vagyok levonni a konzekvoncziát.

A Tátr a banknak Ügyömhöz csak annyi jussa volt, 
hogy mint hivatalnokot ligyolmoztölhetett volna, hogy 
mielőbb fogyom meg kötelességemet. A többi a bíróság 
dolga, A Tátrainak igazgatóságának nem adatott meg a 
hatalom, hagy idegen ügyekben bíráskodjék.

Egy paklizást, klikkezést, horbertségokot és az
az önkormányzattal s a hitközség igazgatásával járó költ- Ügyész ur némely nagy botáblázásait nőm törő hivatal- 
ségoket megállapítja, özek fedezetéről gondoskodik, hit- nokot kellett lerázni az intézőt nyakáról és hogy ez 
községi járulékot vet ki és hajt bo. A hitközség egye- most mnrkiroztassék, hát Bórhelyi levőiéinek kell 
tómét a képvisolötestUlot képviseli és oz gyakorolja a segíteniük.
kiiközségnevében az önkormányzatot. A képvisolötestUlot! 
ö() tagból áll, akik ti évre szabadon választatnak. A '

Nem fognak segitoni.
Itt nőm szólok az úrhoz ! Totomrohivásnak is be-

képviselőtostUlot Ülései közgyűlések. A képvisolötestUlot illenék. Ügyész ur, legyen gondja, hogy az Ooskay 
mindenkori újra megalakulása alkalmából megválasztja Rosonfold, Elonka-Szirány-Város,KeliosLobok, Jakobovits,
tisztviselőit és ped ig: az elnököt, két alelnököt, hitköz
ségi jegyzőt, hitközségi ellenőrt, hitközségi gondnokot,

Uittor-félo tizszázozres veszteségek, melyeket rendro in* 
tabelláit és főleg az ön jogi tanácsára utalványoztattak

hitközségi Ügyészt, hitközségi pénztárost. A hitközség i ki, legyen gondja, hogy ezek a károk az intézetnek 
tisztviselői kara ez idöszorint a következő: elnök : Saager , visszatérittessonok. Aztán és csak aztán ajándékozhat 
Feroncz, kassa-odorbergi főfelügyelő, fömUholyi főnök ;; birtokokat. Tudom, hogy jogi tudása alapján és nem 
alolnökUi: Kafenda Frigyes, házbirtokos; Lux Art h úr,1 nyereségvágyból történtek o veszteségek, de éppen ez 
kassá odorbergi főmérnök ; jegyző : (jhlyárik Szende, j a baj és ezért adja meg a bank részvényesoinok legalább
kassa-odorbergi tisztviselő; ellonőr: Brunner Vilmos, J azt az elégtételt, hogy mondjon le.
kassa-odorbergi főmérnök, fUtdházi főnök; pénztáros : | Ami a konzorciumot illeti, az nem volt „cseh*. 
Kafenda Frigyes; gondnok: Vadm i Adolf, kassa-odei • Csak boldog egyttgyUség mondhat ilyot. Ott nem voltak 
bergi főműhelyi mUvezctő. lsem csehek, sem tótok, kanom a lap elvi barátai. Volt

A tomploui fölépitéso tormészotszerUlog sok gond- ■ köztük egy tősgyökeres magyar ember is. Ez nőm egyéb
dal és munkával járt. Etismorés illeti érte a hitközség j hangulatcsinálásnál. Viharágyu töltés nélkül, rosszul
tisztviselői karát. I kiszámított manövor és oly taktika, mely mindig egy

Do nagy hálával van a hitközség lekötelezve kit- ideával és egy félórával késik, 
lünösen a vallásügyek referensével, dr. Várady Árpád, I Az Ügyész ur azt is mondja, hogy poriratait nem 
püspök, miniszteri osztálytanácsos és ruttkai liáth  Petor, j olvastam. Bizony nem, csak perveszteségeit kisértem 
udvari tanácsos, kassa-odorbergi vasúti vezérigazgató1 figyelemmel. Az kellone még, hogy azokat olvnssam.
iránt, akik a hitközséget mindenkor, do különösen a 
templom folépitésébon, hathatósan segítették.

' Nagy sogitségéro volt a hitközségnek a bosztorezo- 
bányai Székeskdptalan, amely a legodaadóbb támogatás
ban részcsitctto a hitközséget. Azt azonban tán említeni 
is fölösleges, hogy a ruttkai róm. katli. aut. hitközség 
legelső sorban hálával tartozik dr. liadnai Farkas, jelen
legi megyés püspöknek, aki a hitközséggel szemben 
nemcsak mindenkor atyai jóindulatot tanúsított, 
segitette, istápolta, a magas kormáuy által kilátásba 
helyezett segély ténylogcs kiutalványozását kieszközölte, 
hanem hívei legnagyobb örömére, az újonnan épült 
ruttkai római kath. templom fölavatását és megáldását 
is önmaga végzi.

Moglchot, hogy rossz a gusztusom, do nem tehotok róla. 
En már olyan ember vagyok : jön a nyúl, nem lövöm 
le, puskaporomat hagyom inkább. Hadd fusson a nyúl!

Bielek Antal.

H Í R E I N K .

— A beszterczcbányai püspök Ituttkán.
;izt iRadnai Farkas dr., beszterczebányai róm. katli. 

püspök, tegnap délután érkezett meg Ruttkára 
az ott épült róm. kath. templom fölszontelése 
végett. A püspököt a róm. katli. hitközség 
fogadta megérkezése alkalmából és rendezett 
tiszteletére ünnepségeket. De megjelentek 
üdvözlésére a hatóságok képviselői és testü
letek küldöttségei is, jeléül annak, hogy benne 
nemcsak egyik felekezetitek főpásztorát, de a 
magyar államéletuek egyik minden esetre 

A „Felvidéki Híradó* 38. számában felvilágosítottam! számba veendő tényezőjét tekintjük. Mi is 
a közönséget, mi volt az oka annak, hogy a Tátrabank- szívesen üdvözöljük Beszterczebánya püspökét 
hói olbocsáttattam. E közleményre most dr. Vanoviő j abból az alkalomból, hogy főpásztori minősé
geiéi* egy hosszabb czikkbon és oly Tallérosi Zobulon- gében első Ízben látjuk Turóczmegyében.

Adatok a Tátra belső dolgaihoz.

félő kncskaringóságokkal, hogy adott igérotom daczára 
hogy inig bíróságok nem döntőnek ez Ügyben, nem 
nyilatkozom: mégis kérnem kell a tok. szerkesztőséget, 
hogy o rövid védelmemnek helyt adui kegyeskednék.

Én Vanoviö úrral nem vitatkozom, vele szóba nem 
állok. Hogy iniérl, az az én dolgom. En szegény, ő 
gazdag ember, nekem nincs mit elajándékoznom, ő 
birtokot ajándékozhat. Hogy „családi körülmények* foly
tán, avagy más dolgok jöttek közbe, azt ítélje meg a 
közönség. Tehát egy keze munkájából élő, de bllszko 
ember áll a Tátrabank gazdag fiskálisával szemben. Ez 
nem parilás. Toliál én kitérek az Ügyész ur elől.

Más a Tátrabank Ügyészsége. Tény az, hogy 
egyedül az Ügyész jogi tanácsai az intézőinek czirka 
negyedmilliójába kerültek. 11a kell, bíróság elölt bizo
nyítom azt be. Nem mondom, hogy nyereségvágyból 
vagy rosszbiszemUlog történt. Az ügyész ur tehetségeihez 
képest fuukczioijált és minden ember csak annyit adhat, 
amennyit bir.

Do ha éhen kellett volna meghalnom, én nem 
maradtam volna ily, sikerek után helyemen. Szégyellem 
volna és nem is személyesen, hanem irásbolileg köszöntem 
volna le, hogy kikerüljem a személyes érintkezést.

Ami a Bcrliolyi-félü leveleket illeti, az lény, hogy 
ö követelto a magaét. Ha nem jött volna küzbo az 
ismeretes kalászt róla, rögtön megkapta volna pén/.ct. En 
jogát elismertem és csak arra kértem, hogy várjon 
míg ügyeimet lebonyolítom. Ezt a tényt azonban Héthelyi 
ur a Idtvabanknak ivott leveleiben majdnem tejesen el
hallgatja és csak azt hangoztatja, hogy nem volt jogom 
a pénzhez nyúlni. Két tanú majd bebizonyítja, hogy igen 
is volt jogom. Bérholyi ur levelei nem bizonyítékok, 
csak szubjektív felfogások. Ha dr. VanoviŐ az én leve
lemet közölhette volna, amelyben tagadom Bérhely
pénzét, az lett volna rám uézvo diü'uiuáló. Máskép nőm. b e lép ő  j e g y  ára 1 korona.

Kívánatos, hogy a püspök minél inkább meg
ismerkedjék megyei viszonyainkkal, hogy 
törekvéseinket, küzdelmünket ismerve, saját 
körében támogatásunkra lehessen. ÍSs ez annyi
val is inkább kívánatos, mert Turóczvármegyó- 
ben a róm. kath. klérus hazafias feladatainak 
is magaslatán áll és bennük hazafias törek
véseinkben mindig buzgó munkatársakra talál
tunk. Radnai Farkas dr. püspök egyénisége, 
múltja garaueziát nyújtanak arra, hogy az a 
hazafias szellem, mely eddig vezérelte az 
egyházmegye papjait, előtérben marad, sőt 
változhatlanul megszilárdul az ü kormányzása 
alatt. Az ünnepségek lefolyásáról csak jövő 
számunkban emlékezhetünk meg. Tájékozásul 
közöljük azonban az ünnepségek részletes 
programmját: Délután 4 órakor a küldöttségek 
fogadtatása, majd a fömülielyi kertben kivilá
gítás és tűzijáték. Este fél 8 órakor a plébánia 
épület előtt fáklyás menet és a püspök üdvöz
lése. Október hó 1-én délelőtt lü órakor veszi 
kezdetét az egyházi szertartás. Itt megjegyez
zük, hogy a templomba csak belépő jegyekkel 
lehet bejutni, amelyeket a fömülielyi irodában 
lehet szerezni. Az egyházi szertartás előtt 
különben sem lehet senkinek*sem bemenni, 
mert a fölszentelés megtörténtéig annak üresen 
kell maradnia. Mise után a püspök magyar, 
Kianicska Szaniszló neczpáli plébános pedig 
tót beszédet mondanak. Délután 1 órakor a 
vasúti étteremben társas ebéd lösz, amelyhez 
a jegyek egyonkint 8 koronával K e m p n y  

Károlynál előre niegváltandók. Esti fél kilonoz- 
kor tánczmulatság a vasúti éttermekben. Ide a |oomcsak

UJ vonat Turóoznak. Már hónapokkal ozolütf 
hirt adtunk arról az örvendetes körülményről, hogy a 

kir. államvasutak igazgatósága kilátásba helyozto, 
hogy ft'ffuróczszentmártonból az itteni állami tanintézeteket 
látogató tanulók hazaszállítására berendezett déli tohor- 
vonat a nagy közönség használatára is átadatik. Ez most 
már befejezett tény. F. évi október hó 1-től, tehát a 
mai naptól küzdve a 351. számú tohorvonat Ruttkáról— 
Jdnosheyyiy személyszállításra is berendeztetett II. és III. 
osztályú kocsikkal. Ez a vonat Iluttkáról délelőtt 11-16 
perczkor iudul, Tszfmárfonba 11-34 érkezik és 32 porczig 
tartózkodik. Tsztmártonból indul 12-06 perczkor. Rákó- 
pribóczról 12-29, Znióváraljáról 12-41, Kiscsopcsényből 
12-58, Stubnyáról, ahol a szembe jövő gyorsvonat miatt 30 
perczig tartózkodik, indul 1-40 perczkor, Stubnyafürdőről 
1-49, Tűrésekről 2-40, Józsoígözltlrészről 3-04 porczkor 
indul és Jánoshegyi-e 3-27 porczkor érkezik. Mondanunk 
sem kell, hogy a m. kir. államvasutak igazgatóságának 
és Uzlotvozotőségónek ezen intézkedése nagy áldás Turócz- 
megye közönségére, mert lehetővé teszi, hogy az Ugyos- 
bajos dolgaik végzésére reggel idő érkozö közönség már 
délben haza mehet és nem kell Turóczszontinártonban 
délután 5 óráig várakoznia.

— U] Ipartelep a Felvidéken. Első Árvái Köolaj- 
iinomitó czégjegyzéssel Matyuga Mór és Társai Trsztenán 
uj ipartelepet létositottok, amelyet a napokban helyezték 
üzembe.

— Vasúti szerencsétlenség. Hétfő virradóra nagy 
szerencsétlenség történt Sztrecsnó vasútállomás köze
lében, ahol a 10-es számú személyvonat noki ment a 
pályára szabadult négy teher kocsinak. Sajnos, hogy a 
szerencsétlenségnek áldozatai is vannak, liajner Miklós 
boszniai osztályfőnök és Qrünwald Mór alsókubini kores- 
kodő meghaltak, dr. Wix Mór ügyvéd és Halermann 
kereskedő mindketten Csaozáról pedig megsebesültök. 
A megtartott hivatalos vizsgálat pályamorényletot álla
pított meg. A vasúti szomélyzet semmi mulasztást nem 
követett el. A sebesülteket dr. Szoldrik és dr. Tóin 
vasuíi orvosok részesítettek segélyben. A teljesen ronccsá 
lett két személykocsinak és a megsérült mozdonynak, 
amelyeket a ruttkai főműhelybe voutattak, napokig sok 
nézője akadt.

— UJ politikai hotilap a Felvidéken. Az újabb 
politikai pártalakulások szülötteinek kell tekintenünk 
azokat az uj lapokat, amelyek az utóbbi hetekbon a 
Felvidéken megindultak, l'ár hét előtt Rózsahegyen 
indult meg egy napilap, a múlt vasárnap pedig Bosztorcze- 
bányán jelent meg „Figyelő* czimen egy politikai heti
lap, amelyhez Kossuth Ferencz Bécsböl intézett Üdvözlő 
táviratot, amelyet a lap vezető helyén közöl. Vezér* 
czikkot Kaas Ivor báró irt Sorakozzunk czimen, amely
ben a hazafias ellenzéki pártok tömörülését sürgeti, 
Harsányi Kálmán Hol vagy dicső? cziinü forradalmi 
hangulatú közleménye mind azt bizonyítják, hogy az uj 
lap szélső függetlenségi politikát tog szolgálni. Nem 
tudjuk, holyos-o a mi álláspontunk, do mi úgy vagyunk 
meggyőződve és ettől egyelőre nem is tágítunk, 4hogy 
itt a  Felvidéken és igy Bosztorczebányán is, ahol a tót 
nemzetiségi küzdelmükkel állunk szombou, első rendit 
feladatunk nekünk, de a boszterczebáuyaiaknak is, hogy 
erős magyar politikát kuhiváfiuiik. A mi törekvésünk 
csak az lehet, hogy a magyar pártokat tömüritsük ós 
összetartsuk a közös ellenséggel szombou. Ezt pedig 
pártpolitika hangoztatásával nem lőhet elérni. Mint 
magyar lapot, a „Figyelőt* is szívesen üdvözöljük, mert 
minden esőire jó jel, hogy újabb magyar lapnak kilátása 
lehot a megélhetésre.

— Követendő példa. Zólyomban a tót nemzeti
ségi apostolok most azon fáradoznak, hogy tót kaszinót 
létesítsenek, amely czélból már helyiségről is gondos
kodtak. A zólyomi polgári Kuglizó társulat, amelynek 
tagjai hazafias érzelmű polgárok, Bzloboda Antal, Pontyik 
József, Múlania Mátyás, Érti András és Pálesch Antal 
tagjait azért, mert a tót olvasó kör létesítését kérő ivet 
aláírták és ezzel magyarellenes törekvést támogattak, az 
alapszabályok rendolkesósoibez képest f. évi szeptember 
hó 22-én tartott ülésében tagjai közül kizárta. Ezt kellene 
követnie minden társadalmi szervezetnek azokkal szem
ben, akik hasonló dolgokba ártják magukat. Ebben a 
kérdésbon az az álláspontunk, hogy aki nincs velünk, 
az ellőnünk.

Az alsókublul koroskedelmi Iskola Ugye.
Amint őzen ügyről mar mogomlitotlük, Kirchner Béla 
felső koroskedolnii iskolai főigazgató már megtartotta az 
elrendelt vizsgálatot és az erről szóló jelentését a kultusz
miniszterhez beterjesztette. A vizsgálat teljes objektivi
tással tartatott inog Csillaghy József főispán közremükÜ- 
désévcl. A vizsgálatot vezotö Kirchner Béla főigazgató 

huérkezett pauaszos fölterjesztésnek minden
egyes pontját vizsgálta meg a lognagyobb részletesség-
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gél, liánéul kikutatta az elégedotlonségnek aiapforrás&t 
is. Megállapította, hogy az intézet igazgatója szabály
szerűen járt el, amikor az iskola alsó osztályát besztln- 
tetettnck nyilvánította és a beiratkozott ti tanulót szét- 
boesátotta. Tette azt azért, mert miniszteri rendelőt 
volt, hogy amennyiben az alsó osztályba való fölvételre 
legalább lő  növendék nem jelentkeznék, az alsó osztályt 
boszüntetottnek nyilvánítsa. Az elégedetlenségnek indító 
forrása nem is abban van, hogy Alsókubiuban a felső 
kereskedelmi iskola beszüntetése tervbe vétóiéit, hanoin 
abban, hogy úgy a vármegyo intéző körei, valamint 
Alsókubin intelligencziája is nem szívesen látná, hogy a 
vármegye székhelye magasabb fokú tanintézet nélkül 
maradna. Ezt azonban úgy is el lehetne érni, ha a trsztonai 
gimnázium Alsókubinba helyeztetnék. Abban ugyanis, 
hogy Alsókubinban a felső kereskedelmi iskola nem a 
legjobb helyen van, még az aisókubini elfogulatlan köz
vélemény is megegyezik. Mert végtére is egy teljes 
középiskola sokkal jobban megfelelne az ott lakó hiva
talnok és egyéb intelligens családok igényeinek, ahol 
gyermekeiket nagyobb költség néiklll otthon taníttathat
nák. Az Úgy különben már tárgyalás alatt van és remél
hető, hogy az úgy az alsókubiniak, mint a közoktatásügy 
szempontjából a legkedvezőbben fog eldöntetni. Itt említ
jük meg, hogy a kassai „Folsöinagyarors/.ág" czimü 
lap védelmébe veszi az aisókubini iskola igazgatójának 
eljárását és azt bizonyítja, hogy oda kereskedelmi iskol; 
nem való. Viszont az „Árvamogyei II rlap“ újabban is 
támadást intéz az igazgató ellen és minden áron a 
kereskedelmi iskola megtartását kívánja.

— Liptói tótok mozgolódása. A rózsahegyi tót 
demagógok Makoviczky Péter turógyáros, meg Jánosok 
János tót néptribun f. évi október hó 1-jére, tellát a mai 
napra, népgyülést jelentettek be a rózsahegyi járás íö- 
szolgabirájánál. A gyűlés tárgyai lennének az általános 
választói jog, meg a nemzetiségi törvény. Minthogy pedig 
Liptóban vannak olyan községek, amelyekben a szava
zati jog 1 korona 04 fillér adófizetéshez van kötve, alig 
hisszük, hogy ott a választói jog még jobban kiterjeszt
hető lenne. Az pedig, Jiogy a nemzetiségi törvényt, 
bizonyára annak végrehajtását Makoviczky meg Jancsok 
urakra bíznák, alig hisszük. Ezért, tehát a rózsahegyi 
népgyülés teljesen fölösleges és valószínű is, hogy annak 
megtartását a rózsahegyi főszolgabíró nem fogja meg
engedni.

— Gyilkos katona. Polják György, a 71-ik gyalog
ezredben szolgáló közlegény szabadságon volt otthon, 
Nolcsó községben, hétfőn este unokatestvérével éjien 
akkor ment le a Vághoz, mikor Gregor János czigány 
egy falubeli béressel valami csekélység lelett hangosan 
huzakodni kezdett. Egy ideig hallgatta a két ember 
veszekedését s azután békiteni kezdte a perlekedőket. 
Hanem vesztére. A czigány nem tágított. A szóból tett 
lett s a czigány meg a katona csakhamar dulakodni 
kezdett. Egy alkalmas pillanatban Polják előrántotta a 
bajonétot s a földön fekvő czigányt keresztül szúrta. 
Rémes tette után kereket oldott, de a parancsnokság 
megkeresésére letartóztatták s bekísérték a trencséni 
katonai fogházba.

— Tót népgyülés Nagyszalatnán A Pozsonytól— 
Kassáig jelszó alatt megindult, mozgalomnak Zólyomban 
újabb megnyilvánulásával találkozunk. Zólyomlipcse 
után Nagyszalatnán tartottak tót népgyülést. A szónokok 
itt is a zólyomi tót túlzók ügyvédjei voltak, nevezetesen 
dr. Veszel János, dr. Medvcczky Lajos és dr. Thurzó 
Iván. Kívülük még Paulinyi Vilmos, a zólyomi Népbank 
hivatalnoka is beszélt, még pedig élénk helyeslés között 
már oly bomlasztukkal traktálla a jelenlevőket, amelyek 
tartbatlansága minden józan gondolkozás!) ember előtt az 
első pillanatra tisztán állott, A hatóság képviselője, litndt 
László főszolgabíró, többször rendre is utasította. Külön
ben egyhangúlag megszavazták azt a határozati javas
latot, amelyet a pozsonyi lót gyűlés megfogalmazott és 
kiadott. Talán már eleg is lenne Zólyomban a tót nép 
gyűlésekből V

— A Esőd. oj menetrendje. A Kassa-Oderbergi 
vasút ty, október 1-tól érvényes menetrendje csekély 
változást tüntet lel. Kihagyatott az éjjeli 11 óra őő 
perczkor Zsolnáról Oderbcrg leié indult személy- és a 
reggel 3 óra 35 perczkor Zsolnáról Kassára indult gyors
vonat. Október 1-től Zsolnáról Oderiiorg felé indul: 12 
óra 40 perczkor, éjjel gyorsvonat óra 25 perczkor, 
este személyvonat 0 óra 14 perczkor, este gyorsvonat 
1 óra 43 perczkor, délután személyvonat 7 óra ;>U perez-1 
kor, reggel személyvonat. Zsolnáról Kassa felé indul:
4 óra 10 perczkor reggel személyvonat, 7 óra 45 percz
kor reggel személyvonat, 11 óra 50 perczkor délelőtt 
gyorsvonat, 1 óra 60 perczkor délután személv vonat,
3 óra 34 perczkor délután személyvonat. Zsolnáról
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A b l a k  ü v e g e z é s e k ,  S f fa f f iS g
fénykép- és képkeretek nagy választékban.

Rajecz leié indul: 8 óra reggel vogyesvonat, 3 óra 44 | 
perczkor délután vogyesvonat, !) óra 30 perczkor osto 
vogyesvonat.

A kakaóról A tapasztalat arra tanít, hogy 
kakaó rendszeres ólvozéso távolról sem oly kedvező az
egészségre, mint ahogy ezt általában hitték. Nagy zsir-j ®  W liszt-, fiiszer-, csemege-, bor-, szeszesital-, 
tartalma következtében (néha 50%-nál több) a kakaó I kókuszzsir-, üveg-, és porczellánraktára. 
emésztési zavarokat idéz ölő, melyek gyors jólakotlsági | 
érzésben, hanyatló étkedv és gyomorégésben nyilvánul
nak. A csorsavas anyag (kakaóról) melyet tartalmaz 
azonkívül bélszorulást, sőt tartós székrekedést okoz.
Ezeket a kényelmetlen, káros következményeket elkerü
lendő a Hotf János-féle régi novos ezég „Kandol-Kakao" 
elnevezés alatt újabb terméket bocsátott piaczra, mely 
kitűnő finom izo mellett, malátával való vegyülete folytán 
könnyen emészthető s minden más kakaó fajjal szemben 
sokkal olcsóbb. Azáltal, hogy malátával vegyítve van, 
melynek értékes egészségi előnyei mind általánosabban 
elismertetnek, zsírtartalmából roppant sokat voszit (a 
bécsi untorsuchungsanstalt m. é. október 21-iki vegy
vizsgálata szerint 19-33%) úgy, hogy a Kandol-Kakaót 
valóban zsirszegénynek, minden szervre jótékonynak 
mondható. A tápanyag-tartalom egyidejűleg elért foko
zása által a Kaudol-Kakao sok esetben fontos tájiszer- 
nek bizonyult, nevezetesen ideges diszpozicziók legyő
zésénél, vérszegénységnél stb. Aki kakaóra szokva van, 
bizonyára gyorsan mogkedveli a Kandol-Kakaót s mint 
minden követelménynek megfelelőt állandóan használni 
fogja. Kandol-Kakao minden füszerkereskedésben raktá
ron van, mégis ügyeljünk szorgosan a Iloű névre 8 kér
jünk kizárólag Kandol-Kakaót.

— Antldol a legjobb gyógyszer: fejfájás, ideges 
fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell bevenni, néhány 
cscpj) a tenyéren eldürzsölvo s használati utasítás szerint 
b előlegezve, azonnal megszünteti a bajt. Sok ezer ember 
használja s mindenki csak jót mond róla. Kérdezze 
ismerőseit: hogy basznál-o már az Antidol-t, amely 
nagyszerű hatásáért arany éremmel lett kitüntetve. Egy 
üvegecsko ára 1 korona 20 fillér és 35-szür mulaszthatja 
el vele fejfájását. Kapható Gazdik János gyógyszerész 
urnái Kürinüczbánya.

„ J O D E L L A “
most a mindenhol ismert, orvos és közönség által kedvelt

L a h u sen -fé le

JÓD- ÉS VAS-CSUKAMÁJOLAJNAK
szabadalmilag védett neve. A legjobb és leghatásosabb 
csukamájolaj. Hatásában fölülmulhatlan daganatoknál, 
angol betegségeknél, bőrkiütés, csuz, reuma, torok- és 
tüdőbetegségeknél, meghűlésnél, vérszegény gyermekek
nél stb.-nél. Véralkotó, nedvképző, étvágycsináló hatású. 
Évi szükséglet folyton emelkedik. Télen és nyáron ve
hető, mert mindig frissen kapható. Ára 3 korona 50 fillér. 
Egyedüli gyáros: LAHUSEN gyógyszerész Brémában. 
Mivel utánzatok vannak, csak „Jodella“ név alatt veendő, 
mely minden dobozon kiviil foglaltatik. — Kapható 
vidéken Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbá- 
nyán és Toperczer Sándor gyógyszertárában Turócz- 

szentmártonban.

Felelős szerk. BERECZ GYULA. -  Főmunkatárs DUG0V1CH TITUS.

Kakaó és csokoládé kedvelők figyelmébe:
Hoff János-féle

Ípdoí-Kakao
a legcsekélyebb zsírtartalmú, azért Igen könnyén 
emészthető, soha sem okoz székrekedést, mind
az által ritka finom ize mellett kiválóan olosó.

V alódi c sak is
H off J á n o n  X "  N ,

•lévvel ós a z  oroszlAn-vódJegygyol. /  \
Jsomagok á > . kgr. 90 fillér

M in d e n ü tt ka p h ató . - / *

Hat gimnáziumot jó sikerrel végzett ifjú

eeeee gyógyszerész-gyakornokul = =
fölvétetik. Az illető a magyar nyelven kivül 
németül és tótul Í3 értsen. Szorgalmas, törekvő 
ifjú legyen. Ellátáson kivül a 2-ik és 3-ik évben 
érdem szerint zsebpénzt is kap. Ajánlatok 
szülök és gyámok utján kéretnek Gazdik János 

gyógyszerész czimére Körmöczbányára.

jó  tttinóségii czipfk
n a g y  V á la sz tó k b a n  o l c s ó  W  

K .  =  á r a k o n  c s a k is  =
k l e i n  s  z .  divatáruházában

Turóczszentmártonban kaphatók.

ft í i i - u t  6 3 .  s i. h á z b a n  2  s z o b a ,  é lé sk a m r a ,  
k e r t-  é s  e g y é b  m e llé k h e ly is é g e k b ő l á l ló

lakás
n o v em b er  1-től K iadó, k ö z e le b b i fe ltfilá g o -  
s i t á s s a l  s z o lg á l  a  tu la jd o n o s  G azd ik  J á n o s  
g y ó g y s z e r é s z  K ö rm ö czb á n y á n , V agy p ed ig  

h e ly b e n  jV iitroVszky R u d olf n r .

IIRD'ETÉSEK
felvétetnek

a
kiadóban.

Olcsó cseh 
á g y t o l l !
5 kiló: uj fosz
tott 9 (30 K, jobb 

12- K, fehér pehelypuha fosz
tott 18- -  K, 24-- K, hófehér pe
helypuha fosztott 30' — K, 36- — K. 

j Szállítás bérmentve utánvéttel. Ki- 
1 cserélés és visszavétel a szállítási 
: dij megtérítése mellett megen

gedve.
BENEDICKTSACHSEL, LOBES 386.

! Posta : Pilsen, (Csehország.)

V ezérszó : Minden darab szappan a Schicht névvel 
tiszta és ment káros alkatrészektől.

5chichf-szappan!
(S za rvas - és ku lcsszap p an )

a legjobb, használatban a legolcsóbb min
den ruhanemű és m osási m ódszer részére.

í ó t á l l á s  • -25’000 koronát fizcl Scilicht György ezég A ussigban bárkinek, aki bebizonyítja, -hogy 
j v w i i h o .  szappana a Schicht névvel valamely káros keverékei tartalmaz.

Magyar Nyomda Turócnstentro irtoo.
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