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Hirdetések lugjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

Munkások segítése.
Földmivelési miniszterünk jóakaratából egy nagy 

lépést tettünk előre. Az országgyűlés megszavazta* a 
munkásokat és külső cselédeket segítő pénztárra vonat
kozó javaslatot s az az 1900. évi XVJ. t.-c/.ikkben már 
be is van igtatva az ország törvényei közé. Illő, hogy 
vele foglalkozzunk, mert a pénztar hivatva van arra, 
hogy sok könyet fölszántson, sok szenvedés forrását 
bedugja. A fóldmivelő nép ezreinek sorsán akar javítani.

A földmivelési miniszter felügyelete alatt álló pénz
tár a törvény szerint segíti a tagokat akkor, ha baleset 
éri őket. Küld orvost, ad gyógyító szereket, sőt napi 
egy korona segítséget is. Ha a baleset a munkást oly 
mértékben sújtja, hogy az hosszú időre képtelenné válik 
a munkára, havonként tiz korona segítséget kap. Iía 
a tag a baleset miatt meghal, a család 400 korona 
segítségben részes. 1. Elaggott és munkaképtelen tagok
nak 65-ik életévük betöltése után joguk van száz ko
rona segítségre.

A pénztár azon tag családjának, a ki nem baleset 
következtében bal meg, — ha az elhalt legalább öt 
t.vig volt tag, 200 korona, ha legalább 10 évig volt 
tag, 250 korona, ha iegalabb 15 évig volt tag, 270 
korona egyszer s mindenkorra szoló segélyt ad.

A mi a tagokat illeti, ezekre nézve kimondja a 
törvény, hogy a pénztarnak alapitó, rendes és rendkí
vüli tagjai vannak. Alapitó tag az, aki a pénztárba 
egyszerre legalább 50 koronát befizet. Rendes tag lehet 
minden gazdasági munkás vagy külső cseléd, továbbá 
mindeu gazdasággal foglalkozó egyén, ki a belépéskor 
14. életévét betöltötte, de 35. életévét még nem ha
ladta túl.

A rendes tagok felvételi dija 2 korona, melyet a 
felvételkor kell megfizetni.

A rendes tagok két csoportba soroztainak.
Az első csoportbeli rendes tagok tagsági dija : 

hetenként 20 fillér vagyis evenként 10 korona 40 fillér.
A második csoportbeli rendes tagok tagsági dija : 

hetenként 11 fillér vagyis évenként 5 korona 72 fi lér.
A rendes tagok tagsági dija, mely heti 20, ille

tőleg 11 filléres részletekben is törleszthejő : félévenként 
esedékes.

Rendkívüli tag lehet — nemre való tekintet nél
kül — minden munkásigazolványnyal biró gazdasági 
munkás.

A rendkívüli tag tagsági dija évenkint I korona, 
mely évenként előre egy összegben fizetendő.

A pénztár tagjai a pénztár kötelezettségeiért sza 
valóssággal nem tartoznak.

A belépéskor minden rendes tagnak jogában áll 
a felvételi dij egyszeri lefizetés mellet legfeljebb 2 tag
sági könyvet váltani s ha mindkét tagsági könyvre

külön fizeti a tagsági dijakat, a segélyösszegek kétsze- 
szeresére van igénye.

A fent elsorolt segítségek az első csoportbeli ren
des tagoknak járnak. A többiek arauylag kevesebbet 
kapnak. A pénztar kiadásaihoz az állam évenként 100 
ezer koronával járul, c mellett cselédje után minden 
gazda köteles 120 fillért befizetni.

Az igazgatást részben a központi igazgatóság, rész
ben a helyi bizottságok végzik s a tartalékalap az 
országos központi hitelszövetkezet kötelezvényeibe fek
tetendő be, tehát szövetkezeti czélokra szolgai.

Mi lesz c pénztár sorsa, persze nem tudjuk. De 
abban bizonyosak vagyunk, hogy szövetkezeteink sokat 
tehetnek arra, hogy ez uj intézet népszerűvé legyen s 
minél többen lépjenek be tágjául. Apró befizetésekkel 
sok nyomorságtól menthetik meg magukat, sőt halál 
esetére nem éppen csekély összeget biztosíthatnak csa
ládjuknak. A falusi nép nem mozdul könnyen és ha a 
szövetkezeti igazgatók kezükbe veszik az ügyet, nem 
kételkedünk, hogy mégis meg fog mozdulni. A jó 
szándékú törvény sikerét kötelességünk mindnyájunknak 
elősegíteni. Tegye meg hát érte mindenikünk, amit a 
maga körében tehet.

A raagyarizáczió ellen szórja ismét színpadi menny - 
köveit az idevaló tót nemzeti újság, oly módon iparkod
ván clörcmozditani a múlt számunkban említett cseh-tót 
izgatok szekerét, hogy rémséges nagyképűsködéssel óvja 
tót anyanyelvű honfitársainkat attól a szörnyű beolvadás
tól a magyarságba. Ez a nagy harag pedig onnan van, 
mert némely tót anyanyelvűek az imént megejtett nép
számlálásnál magyaroknak vallották magukat, holott tiz 
év elölt még szlávoknak iratkoztak be. Ennél a harag
nál még kómikusabb az említett lapnak azon érvelése, mely 
szerint a tót soha sem lehet magyarrá, mert — úgy
mond — „a szamárnak zsákszámra adhatnak zabot, még 
sem lesz paripa belőle". Nem követjük erre a drasztikus 
térre, de méltó kíváncsisággal kérdezhetjük, vájjon elfe- 
lejtotte-c már régebben s újabban annyiszor hangoztatott 
„csalhatatlan igazságait", hogy ugyanis magyar nemzet1 
nem is létezik, a mi pedig van, annak is minden máso
dik-harmadik tagja tót vagy legalább tót nevű, sőt. hogy 
a magyar nemesség is vagy német vagy tót eredetű. 
Mindamellett megkoczkáztatjuk azt a kérdést: vájjon 
megfordítva, vagyis magyarból szlávra megengedi-c az 
asszimilácziót. Oly töröl metszett magyar neveket és 
7 —14 őssel dicsekvő magyar nemeseket találunk a tót 
irók s vezérférfiak között, hogy önkéntelenül ajkunkra 
tolul az a kérdés : „mit keresnek ezek a Saulok a prófé
ták között?" Ámde jól tudjuk, hogy ilyen asszimiláczió 
volt. van és lesz; mi több, hogy az elkerülhetetlen oly 
országban, melyben a lakosság több nyelven beszél és a 
nyolvhatárok egymásba olvadnak. Az pedig magában 
véve nem is volna baj, minthogy a történelem tanúsko

dik róla, hogy emellett a különböző ajkú polgárság na 
gyón jól megértene egymást, annyira, hogy például a 
tót anyanyelvű hazafiak nemes versenyben vetélkedtek 
a kun és liajdu magyarokkal Rákóczy atatt a lábánezok 
megl'utamitásában. Ezt az asszimilácziót nem fogja meg
gátolni sem a helybeli nemzetiségi lap, sem a cseh-tót 
ölelkezés, lévén az ezeréves együttes állami s társadalmi 
létünk természetes, önkéntes s követkozetes folyománya, 
akár csak a Yágé a Dunába.

Megyei élet.
Tiiróczvármcgye közig, bizottsága f. évi január hó 

12-én tartotta meg rendes havi ülését itj. Jiisth György 
főispán elnöklete alatt.

Jelen voltak: lleniczky Kálmán alispán, Reviczky 
István főjegyző, Zathurc.czky Tamás árvaszéki elnök, 
Grnmmich Géza kir. tanácsos, pénzügyigazgató, Berecz 
Gyula kir. tanfelügyelő, Dr. Skultéty István kir. ügyész, 
Borbély Kálmán főmérnök, Dr. Haas Jakab főorvos, Justli 
Ferenc/, orsz. képviselő, Csorey Emil, Kontsek György, 
Akantisz Rezső, Kosza János, Iílimó Vilmos és Dr. Lax 
Adolf bizottsági tagok.

Ilj. Jnsth György főispán a napirend előtt nyújtotta 
át Borcez Gyula kir. tanfelügyelőnek a Ferencz József 
rendnek lovagkeresztjét, a mely aktusról már a múlt szá
munkban megemlékeztünk.

Megalakít tattak ezután a különféle albizottságok.
1 • ■'* választmányba megválasztattak ren

des tagokul C'serey Emil és KlimóVilmos; az állami tiszt
viselők közül Re re ez Gyula kir. tanfelügyelő és Borbély 
Kálmán. Póttagokul: Akantisz Rezső és Grummich Géza.

2. A megyei pótadóknak az 1883. évi XIV. t.-cz. 
alapján egyénenként való kivetése ellen beadott felfolyámo- 
dások elintézésére alakult bizottságba megválasztattak: 
Beniczky Kálmán. Cscrcy Emil, Justli Ferencz és Klimó 
Vilmos.

3. A közig, erdészeti bizottságba megválasztattak: 
Elnökké: Justli Ferencz'orsz. képviselő. Tagokul: Akan
tisz Rezső erdömester és Reviczky Imre közgazdasági 
előadó.

4. Az erdei kihágási ügyek 11-od fokú elbírálására 
hivatott bizottságba megválasztattak: Rendes tagokul: 
Akantisz Rezső, Csorey Emil, Klimó Vilmos, Dr. Lax 
Adolf. Póttagokul: Kosza János, Kontsek György, id. Bu- 
lyovszky Simon, Rakovszky Iván. Ezek közül a jelenle
vők a szabályszerű hivatalos esküt letették; a többiek 
a legközelebbi ülésen fogják letenni.

5. Az árvaügyekben eljáró felebbezési bizottságba 
be választattak: C'serey Emil és Klimó Vilmos, póttagul : 
id. Bulyovszky Simon. A főispán által kineveztettek: 
Akantisz Rezső, Dr. Lax Adolf, póttagul: Rakovszky 
Iván.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
B o rza sz tó  te lek .

Kü/Ji: líereez Ede tanár.
A hirtelen bekövetkezett és immár hetek óta tartó 

erős hideg és havazás sok bajt, kellemetlenséget és 
aggodalmat okoz a társadalom minden rétegében. A 
hőmérő január I. és 2. közti éjjelen 10 C. fok alá sü- 
lyedt és 4-én éjjel 2 órakor a hideg elérte a 25 C. 
fokot s azóta nem igen kerül a 10 fok fölé. A 15 — ifi 
czm. vastag és csikorgó hóréteg, a Bega kemény jege 
s az utczan fülig begombolkozott és zsebbe mélyesztett 
kezekkel tova rohanó didergő emberek pedig minden 
Reaumur- és Celsiusnál érthetőbben bizonyítják, hogy ez 
a kissé megkéselt tel erős és kemény.

De azokhoz a telekhez képest, milyenek a rég 
múlt .s/azadokban dühöngtek, ez a mi telünk valóságos 
gyermekség. Pilgrcivi német krónikák nyomán irt mun
kájában, a sok között a következő borzadalmas telek
ről tesz említést.

401. Az első rettenetes tél, melyről a természet
tudomány említést tesz. Az. Adriai és Fekete-tenger 
egészen befagy. Tavasszal a konstantinápolyi öböl 50 
napon at jégtorlaszokkal íödött.

545. Ez évben szent Klotild királyné halála idején 
oly tel keletkezik, mely annyi havat és jeget hoz, hogy 
a madarakat és vadállatokat kézzel fogdossák.

763. A konstantinápolyi öböl és a Fekete-tenger 
befagy. A jég vastag, a havazás örökké tartó. A höld-, 
közi tenger a parttól számítva 20 mértföldnyire befagy.

5 iró-ember a legirtózatosabb hidegben a befagyott te
rületen tanulmányutat tesz.

800. Szeptember 22-ikétől április 12-ig magas hó 
uralja a vidéket. A tél oly erős, hogy a tenger 5 öl- 
nyi mélyre és 100 mértföldre kelet felé befagy.

859. Vörös hó esik. A Jóni-tenger annyira befagy> 
hogy a kereskedők az árukat kocsikon küldik Velen' 
ezére. (Pilgram erre 3 fonást említ.)

927. Kemény téli idő. Madarász Henrik a jégen 
táborozik. Brandenburg városát a hideg, az éhség és 
fegyver sanyargatja.

1118 . Szászországban még júliusban is havazik.
1124 . Kemény, sokáig tartó tél; halak, emberek 

pusztulnak. A fák csak augusztusban virágoznak.
1133 . Olaszországban borzasztó hideg. A Pó be

fagy, sőt »a bor is a hordóban*. A fák szerte ropog
nak. Sok iró állítja, hogy emberek ágyban fagynak meg.

1179 . Nagy marhavész. Ilusvétra (april l-én) a 
hideg és hó mindinkább nő. Bosovicnsis annaleseiben 
mondja: >A madárkák velünk együtt nyöszörögnek. Mi 
képtelenek vagyunk a fogvaczogtató, csontigható, der
mesztő hidegben az örömteljes Alleluját énekelni. A 
gabona későre érik. A bor tönkre megy. A hó 8 láb- 
nyi magasan fekszik.*

1273. Karácsonykor a kehelyben levő bor is be
fagy. A kutak és források fenékig befagynak. A hó 
olv nagy, hogy az emberek templomba nem mehetnek. 
A hó marcziusban olvad s Prágában a vizáradás o'y 
nagy, hogy a Gutta királynő által építtetett hidat a 
nagy viznyomás szétrepeszti.

1294. A Kattegat oly keményre befagy, hogy 
Norvégiából Jütlandra gyalog és kocsin utaznak rajta.

1296. A Keleti tengeren kocsin utaznak. Az éhség 
és takarmányhiány nagy.

1316 . Kemény tél. Csehországban sok ember és 
állat elpusztul, a tel márcz. 26-ig tart. Ausztriában nem 
aratnak.

1318 . Nagy hideg. Itáliában a Pó befagy. A be
fagyott sör élvezhetetlen. Tűznél pirítják; Pilgram mondja: 
»Das Bier am Felien geröstet wurde.«

1323. Nagy hideg és csodakeltő tél. A német 
tenger annyira befagy, hogy vállatkozó szellemű em
berek vendéglőket építenek rajta és éjjel-nappal folyik 
a dáridó.

1334. április 3-án nagy havazás áll be. A határ 
5 napon at csillogó fehér. Utánna gazdag aratás.

1381. A tél oly kemény vala, hogy a lübekiek a 
Keleti tengeren szánkáznak Poroszország felé.

1408. A leghidegebb telek egyike. Tart Márton 
napjától Gyertyaszentelőig. (Pilgram 6 forrásra támasz
kodik.) A farkasok egyik országból a másikba szágul
danak. Franczia- és Németország folyói fenékig fagy
nak. Utanna gazdagon termő nyár következik.

1443. Ez 1408. óta a leghidegebb telek egyike, 
hosszantartó kemény. Már október 2 1-én Ausztriában 
oly erősen havazik, hogy a szüret Márton napjáig el
húzódik. György napig tart c hideg. Május 25-én újra 
télies az idő. A paraszt szalmafödelével eteti marháját. 
Mások erdőbe hajtják marhájokat, hol farkasok hada 
varakozik a gazdag zsákmányra.

1460. A Dunán január 13-átóI márczius 12-éig 
teherkocsikkal közlekednek. A malmok jégtorlaszok 
között szünetelnek. A szöllőkertek tönkre téve. Husvét 
táján a föld még mindig kőkemény (április 13-án). A 
keleti tenger akkoriban oly keményre be volt fagyva,



(i. A börtön vizsgál ó bizottságba kmoveztottob az 
alispán elnöklete alatt: Akanfisz Kczsö, Bcrccz Gyula# 
Koviozkv Imre és (ír. Lax Adóit.

7. A nyugdíj-bizottságba megválasztanak: tsorey
Emil és Kliiuó Vilmos. .

8. A törvényhatósági egészségügyí bizottságba be
választattak : Borbély Kálmán főmérnök és Mielina Imre

2 Turócz-Szt.-Márton,

‘J. A törvényhatóság mellett müködö ipartanacsba 
:iz 1901. évre megválasztanak rendes tagokul: Scliw.irz 
Kálmán és Simkó Gusztáv; póttagokul: Grossmann Adóit 
és Bulyovszky Samu.

Berevs Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint 
iskolák folyó tanévi költségvetései mind visszaérkeztek 
s igv e tekintetben soAimi fennakadás nincs. Fölkusfalváll 
az állami iskola íelépitéséro az államépitészeti hivatal 
már készíti a terveket. Bejelentette ezután a tanítói sze
mélyzetben történt változásokat, a melyeket lapunk olvasói 
már ismernek.

Reviczky István vármegyei főjegyző adta elő a kö
vetkező ügyeket:

A földniivelcsllgyi m. kir. miniszter jóváhagyta az 
alispánnak intézkedését Velits Adolf bcllai lakos által a 
gdzcséplő géppel való cséplés tárgyában beadott felcbbe- 
zési iigvben.

Bejelenti, hogy Dzurck Mihály ivánkófalvi anya- 
könyvvozető-helyettes elhalálozott.

Bemutatja Torda-Aranyos vármegye közig, bizott
ságának átiratát l ldyarik Szende volt tordai tanító íolmen- 
tésc tárgyában, mely az illetővel közültetni fog. Nagy- 
Jeszen község kérelme, hogy a Bella község határában 
levő erdő területe az állami kezelés alól kivonassák 
erdőlelllgyelöségnck adatott ki véleményre.

A m. kir. posta- és távirda igazgatóság átirata az 
ivánkófalvi postahivatalnak Kis-Cscpesénybc leendő át
helyezése tárgyában a főszolgabírónak adatott ki.

Elreferált még ezután több kivételes nősltlési en
gedély- és útadó-ügyet.

Felolvasták évi jelentéseiket az árvaszéki elnök és 
a vármegyei főorvos. Ezeket legközelebb ismertetni fogjuk.

Dr. Haas Jakab vármegyei főorvos jelentése sze
rint az általános közegészségügyi állapot az elmúlt hó
ban rosszabbodott s nemcsak a meghűlésből származó be- 
tegségek, hanem a heveny (<*«*# betegségei ■c száma is 
szaporodott. Vörlieny volt: lladvighán 7. Dubován 2. 
Kanyaró-. Szucsáiiyban f>. Podhrágyon 1Ü, Fclsö-Stubnyán 
i!7. Roncsoló toroklob: Deánfalun 1, Klicsényben 1, Tú
ráéban f>, l’riekopán 1, Kis-Solmoczen 1, Bisztricskán 1. 
Hasi hagymás: 'J'uróez-Szt.-Mártonban 3. Hökhurut: Sut
tón 4. A kellő óvó- és gyógyintézkedések mindenütt 
megtétettek. Bellán a trachoma jelenléte konstatáltatván 
a járás-orvos kiküldetett és tényleg 24 trachomás bete
get talált. Ezt a veszedelmes betegséget a Zemplén és 
Pozsony megyékben elfoglalva volt mezei munkások húr- 
ezolták be. Józsefgözfűrész telepen szálfa rakodás közben 
egy 4ő éves férfit ütött agyon a szálfa. Mosóczon egy 
csecsemő hulláján, erőszakos halál gyanúja merülvén föl, 
hivatalos bonczolás eszközöltetett. Szucsányban egy öz
vegy asszonyt megfagyva találtak. Dubováról pedig cgyl 
elmebeteg nőt elmegyógyintézetbe szállíttattak. A főorvos 
dccz.ember hó folyamán kiállított 14 orvosi bizonyítványt, 
17 orvosi látleletet: 15 könnyű és 2 súlyos testi sértésről.

(jntmnv'h Géza kir. tanácsos pénzügyigazgató je
lentése szerint az adóbefizetés a múlt év hasonló idősza
kához képest némileg csökkent. Előadott még több adó
hátralék és hadmentességi dijlcirási ügyek, melyek mind 
a javaslat értelmében intéztoltek el.

Schultz Lajos szuesányi lakos a törvényhatóság leg
utóbbi ülésén kifogásolta a vármegyei utaknál használt 
ledanyagot. Ezen határozat a vármegyei alispánnak ada
tott ki avval, hogy különféle fcdanyaggal tegyen próbát.

A dolovai nábob leánya.
(A „Tmócziucgyei Jótékony Nöegylot* által t. Iió l’i-ón 

rendezett színi előadás.)
Fekete Miklósné elnöké a főérdem, hogy kiragadva 

bennünket az átlagos élvezetek köznapiassagábol a fo
kozottabb mübecscsel biró *Dolovai nábob leányát, 
Herczeg l’'erencznek ezen mesteri jellemrajzokból kitü
nően megkomponált színművének élvezetéhez juttatott.

Merész vállalkozás volt, de teljes siker koronázta.
Nagy sora is van annak, ha egy disztingvált mű

velésű, buzgó hölgy a dilettánsoktól elvárható képes
ség szakasztó próbáig való megerőltetésével azon fára
dozik, hogy a szellemi arisztokraczia kényesebb igényeit 
is kielégítő módon élvezetes estét nyújtson magyar 
társadalmunknak!

Az úttörő próbálkozás, a mely lelkes visszhan- 
hangot keltett a közönségben ép oly kétkedővé sőt 
rettegővé is tette azt. Ámde Fekete elnöknő finom meg
figyelésének és művészi tapintatosságának igen szeren
csésen sikerült a darabhoz kért rendező (Dugovich 
Tiusz m. főszámvevő) és a szereplőket kijelölni, A vál
lalkozás tisztességes sikerének legjobb tanúsága, hogy az 
előadás élvezetesen s a nézőközönség tetszéstnyilvanitó 
tapsai között folyt le. Tekintve azt a körülményt, hogy 

Dolovai nábob leánya*-ban csak néhány csermelykint 
csergedezik a komikum és fóbecse az emberi gyarlósá' 
gokkal tarkított jellemspeczialitások kiszinezésében ke
resendő,. — igen nagynak állítható műkedvelőink az a 
feladata : a komolyhangú s a hangulat skáláin vibráló 
szerepeket úgy kidomborítani, hogy a közönség azt 
élvezhesse. És dicséretükre legyen mondva, ők dereka
san feleltek meg ezen feladatuknak.

Az első felvonás, mely a darab puszta bevezetése 
és az epozék tartalomjegyzéke, kevés cselekményével és 
lehangoló tartalmával; — a mennyiben dzsentry osztá
lyunk fatumszerű pusztulását illusztrálja s megrendítő 
képét adja annak, hogy redukálódnak a nábob milliói 
egy szerény évi járadékká, — még nem melegítették 
fel a közönséget, noha az első felvonásban szereplő 
dilettetánsok a bemutatott képek benyomást keltő s ha
tásos előadásáért sok tapsot és őszinte éltetést arattak. 
De később a hatás fokozódott . . .

Első helyen keil szólnunk a czimszerep vivőjéről, 
Göllner Frigyesnéről, ki mint Jób Vilma a mindennél 
hatalmasabb szerelem győzelmére juttatásában, csaló
dott, kétségbeesett helyzetében, önerejét felülmúló le
mondásában és megvigasztalódott szive boldogságában 
egyaránt művészi a'akitással, precziz mimikával és a 
tomboló érzéseknek hangban való hű kifejezésében egy
aránt pompás volt s igen sok jelenetben magával ra
gadta a közönséget.

Méltán sorakozik melléje a másik két női szereplő: 
Lehotzky Ilona és Kossuth Ella. Mindkettő kipróbált 
műkedvelő s igazi kedvencze a közönségnek. Lehotzky 
Ilona özv. Domaházyné önzetlenül nemes szerepét tel
jesen átérezte s önfeláldozó szeretete, gondos igyeke
zete megrajzolásában oly közvetlenül ható és oly szere
tetreméltó volt, hogy mindenki elismerte róla, miszerint 
ezúttal egy a művelt lelkének és nemes szivének na
gyon megfelelő szerepben ragyogtatta képességeit. 
Kossuth Ella mint Szentirmay kapitány energikus jel
lemű, de leányosan szilaj felesége igen herzig volt az ő 
lelkes igyekezetében, midőn saját boldogsága árán is 
a barátnőjeén, Vilmáén fáradozott. Számos szép jelenete 
volt, melyekben megtapsolták, de legzajosabb sikert a 3-ik 
felvonásban Tarján lakásán lejátszódó jelenetében aratott.

Mind a három bájos hölgyet kulömben lelkesen 
éljenezte a hálás publikum.

A férfiszerepekben első helyen említjük Tarján 
főhadnagy személyesitőjét Göllner Frigyes b. aljegyzőt,
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ki hosszú szerepét gondos betanulással és sok műgond
dal igon szépen színezte ki. Jó volt mint szerelmes s 
megható mint kétségbeesett es lemondásra kész csaló
dott. A közönség tapsa által gyakran nyilvánított neki 
elismerést. Nagyobb szerep jutott még mellette Borbély 
Kálmán főmérnöknek (Szentirmay kapitány), Kosatzky 
Rezső erdészgyakornoknak (Biliczky kadét), és Szalay 
Pál tanarnak (Merlin báró) s^konstalaltuk, hogy Borbély 
főmérnök, kit komoly és kimért embernek ismer társa
dalmunk, igen hangulatos és szinművészi talentummal 
rendelkező úri ember. Derék, hol durgajó, hol meg 
szivreölelő kapitánya igen élvezetes volt. Szalay tanar 
a parvenu Merlin bárót finom vonásokkal rajzolta meg 
sokatigérő módon bebizonyítván nekünk, hogy igen jo 
erővel gazdagodott műkedvelőink sora altala. Kosatzky 
Bilitzky herczege igen jóizű kedves alak volt. Szerepe 
ugyan igen halas volt, tekintve a sok humoros recitá- 
tumot, de könnyedsége, biztos mozdulatai és színpadi 
otthonossága elárulják, hogy nagyon beválik ügyes mű
kedvelőnek.

A divan-jelenetét zajosan megtapsolták.
Kisebb szerepekben közreműködtek még:
Dávid János (a mi kedves J ini bátyánk) mint Jób 

Sándor, Dr. Beniczky Ákos, mint Merlin üdvédje, Thomka 
János adótiszt, mint J ód ügyésze és napos káplár, Rutt- 
kay Aurél, mint Miska, Tarján szolgája, Schultz Gá
bor tanár, mint Szklabonyai és Nóri András Kolossy 
Miklós aljárásbiró, mint Lóránt hadnagy és Fischer 
Nándor mint inas s mindnyáján folyékony előadás és 
helyes pointirozas által igen nagy mérvben járulták 
hozzá az előadás sikerének kivivasához. A tapsok nagy 
része őket illette.

Készakarva hagytuk utoljára megemlékezni azon 
ováczióról, melyben Dávid János, magyar társadalmunk 
ezen közkedvelt tagja első felvonásbeii — igen sike
rült — szereplése közben részesült.

A felvidéki magyar társadalom ezen széles körben 
becsült és szeretett tagja egy igen Ízléses babérkoszo
rút kapott felnyujtva, melynek nemzeti színű szalagcsok
rán ez a megtisztelő felirat ékeskedett:

A dolovai nábobnak! A felsöjdrás három hölgye.
Azt hisszük, hogy a társadalmi téren kifejtett nuz- 

gósága s önzetlen tevékenysége, mely abban is nyilvá
nult, hogy oly készségesen lépett dobogóra a magyar 
szó diadalmas megszilárdítása kedvéért, késztette arra 
a felsőjáras nemes szivű s hazafias hölgyeit, hogy 
kedves Jani bátyánkat méltóképen ünnepeljék. Ez inten- 
czióhoz mi is csatlakozunk hozzájuk, kiáltván néki: »Ad 
multos annos!c

Az ováczio szervezői külömbén, amint kitudnunk 
sikerült: Dr. Boros Bélané, Roth Emil főerdészné és 
Zorkóczy Tivadárné voltak. Nem szabad végezetül meg
feledkezni a terem és a színpad ügyes díszítéséről sem, 
amely a rendezőn kívül Boldis Dezső joghallgató ügyes 
kezét, jó ízlését dicsérte.

Az előadás után zajosan tapsolt a lelkes néző kö
zönség, s e tapsnak nagy része illette a buzgó s igen 
routinalt rendezőt Dugovich Titusz fószamvevöt. ki pa- 
ratlrn preczizitással és bámulatos csinossággal vezette 
az előadást és Gyöngyössy Árpád adóellenőrtj; ki a súgó 
nehéz szerepét igen tapintatosan végezte el s újabb 
érdemet szerzett maganak altala.

Azután táncz következett, mely vig hangulatban 
folyt éjfél utáni 3 óráig. Ekkor azonban a vidéki nagy
számban jelenvolt közönség megadta az impulzust az 
oszlakodasra, a mi azonban sokaknak deprimálta tovább- 
mulatozási kedvét.

Tálán jó volna a jövőre alaposabban kizsákmá
nyolni a rövid farsang röpke óráit s úgy rendezkedni 
be, hogy a mulatozás édességébe ne vegyüljön a más 
gondok ürömé. Jelenvoll.
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hogy még márczius 7-én gyalog és lóháton utazhattak 
Dániából a Hanzavárosokba és Svédországba.

1481. Sok utazó megfagy az utón. Gyermekek 
pedig a bölcsőben. A 40.000 főnyi török hadból, mely 
Lengyelországban időzik, harmadrész pusztul el a ke
mény hideg miatt.

1621. Egész januárison át nagy hideg. A folyók 
legbiztosabb utak. A déli tenger 12 mértföldnyire be
felé befagy. Velenczeiek nem hajózhatnak. Konstantiná
polyból gyalogosan mennek át Ázsiába. A folyók jég- 
pánczélosak.

1635. Oly nagy hideg uralkodik, hogy a farkasok 
is megfagynak. Két ilyen példányt Berlinbe hoznak.

1697. Német- és más északi országokban a tél 
meglehetősen hideg, a déli országokban a hideg Őrjitö. 
Spanyol országban ember-emlékezet óta nem volt ily 
erős hideg észlelhető. Génua vidéken az összes gyü
mölcsösök elfagynak. Svajczban az élők között eddigelé 
egy sem tapasztalt ily gyakori és hosszantartó havazást.

Most azonban a leghidegebb celek királya követ
kezik be az 1709-ik évben. Valaki akarván kemény cs 
borzasztó téirol emlékezni, emlékezik az 1709-iki télre. 
Az 1608-ik év óta nem volt oly hideg tél, mint a na
gyon hidegnek elnevezett 1709-iki.

Az 1608-ik tél után legalább bő aratás követke
zett, fajdalom az 1709-ik után az összes fák, termények 
cs gatouanemüek elpusztultak. 1708. deczember 3-ikan 
kezdett az idő télies jelleget ölteni. A mértek szerinti 
hideg karácsonyig tartván, utána esőzésre állt az idő. 
Jamiar kezdetén kemény hideg ali be, mely a hónap 
végéig kitart. Ekkor magas hó esik, az idő enyhülni 
kezd, déii szelek olvasztják a havat. Jó azonban észak
keleti szél s a hideg félelmetes fokra hág és megsza
kítás nélkül márcziusig tart. Három hónapon át tart az 
őrjítő hideg bekalandozván Európának meleg és hideg 
tájait egyaránt, pusztítást, rombolást okozva Német-, 
Magyar-, l ranczia- és Angolországokban.

Január 6-án volt a legnagyobb fokú hideg. E napon

számlálhatatlan mennyiségben hullt el vad és háziállat, 
madár és ember. A krónika szerint a párisi püspökség
ben 20.000 emoer pusztult el a nagyfokú hideg miatt. 
A tavakban az összes halak elhullnak (?) Nemcsak fo
lyamok es tavak, hanem tengerek óriási kilométerekre 
fagynak be.

A föld 3 ölnyi (?) mélyre befagy. A fák tövéstől 
elszáradnak.

Sok helyen a kutyák és macskák a hidegtől meg
vesznek, a farkasok betörnek a falvakba és városokba, 
azoknak a házaiba és istállóiba és embereket, állatodat 
marczangolnak. Márczius 15-én még oly nagy hideg 
uralkodik, hogy a IegerősebD hamuzsir a szabad leve
gőn rövid időn belül jéggé fagy. A föld még májusban 
is dermedtem keményen alszik, az őszi vetések Német
országban elhalnak. Borzasztó nagy károkat okozott a 
leghidegebb telek e választott királya.

1740. január 9-ike a 18. század egyik leghide
gebb napja. Utazók és postások útközben megdermed
nek. A fiatal marhák legnagyobb része elpusztul. Lovak 
az utón, tehenek az istállókban megfagynak. Tyúkok, 
ludak, kacsák ólakban, őzek szarvasok, nyulak az er
dőben halnak el. Madarkak megdermedten alá hullnak 
a földre, patkányok és egerek lyukaikban, padláson, 
lépcsőkön megfagyva feküsznek. Bor, sör, eczet utczán 
vive jéggé fagy. Szabadban a nyal jéggé tömörül, mi
előtt a szájból a földet érintené. Az arezbőr szétpat- 
togzott. Veszély nélkül senki és semmi sem mozdulha
tott ki a szabad levegőre. Az összes fák elfagytak. 
Németországban szibériai, lapplandi, grönlandi hideg 
uralkodik. A Déli, Keleti és Északi tengeren a legna
gyobb teherkocsikkal közlekednek. A tengerszoroson 
úgy utaznak, mint az 1657-ik évben utaztak az embe
rek. Spanyolországban 10 lábnyi, Portugáliában 8 láb- 
nyi magas hó esik. Holandiában az iróasztalakon a 
tinta befagy, a hideg borzasztó, félelmetes. A földközi 
tengeren viharok és pedig olyan nagy viharok dúlnak, 
hogy a hajószcrencsétlenségek mindennapiak. London
nál a Themsén ökröt sütnek, a mainzi Rajnán diszlövé-

szetet tartanak. Angliában az összes tavak befagynak. 
Az északi országokban egy emberfia sem merészkedett 
ki házából.

Ha a fütött szoba ajtaját kinyitották, a párázat 
hó alakjában esett le a szoba padozatára. Oroszország
ban emberemlékezet óta nem volt oly rettentő hideg. 
Pétervárott a Néván gyönyörű palotát építenek. Bécs- 
ben a jégtorlasz az összes hidakat szétrombolja. Végre 
április 23-án nyiladozik a 3 ölnyi mélyre fagyott föld. 
A vízvezetékekben azonhan még juniusbzn jeget talál
nak. A termés általában elpusztult.

A szarvasmarhát 30 héten át istállóban tartották. 
Volt takarmányhiány! A szalmatetők sok helyen eltűn
tek, mert ezekkel takarmányoztak, mindazonáltal sok 
marha pusztult el az éhségtől.

Németországban e borzasztó ítéletidőt maiglan 
Anno Vierzignek hívják. (A német krónikás mindazon
által kételkedik a maga tételeiben és kiváncsi a termo
méter fokaira.)

1799. Deczember 26-án ( 1798.) az orosz hideg 
északkeletről, a szibériai hómezökről húzódván Orosz
országon, Poroszországon, Pomenan, Lengyelországon, 
Szilézián át Morvaországig által ment a déli Német
honba, északi Olaszországba, hozván nagy-nagy hideget. 
Brünn 22Vs, Krakó 2 1 , Lemberg 22, Bécs 18V2, Buda
pest 18, Augsburg 25 fo:<nyi hideget (R) jelez.

I‘inlandi Abón 37, lapplandi Tornean 42 foknyi 
a hideg. Közép Európa jajgató szavaval betölti a leget. 
Őrjáratok sorba-sorba fagynak meg, Pétervárott sok 
ember még az ágyban is megdermedett, Németország 
és Prancziaország összes folyóvizei befagynak, jatiuar 
30-ikán és február 21-én borzasztó károkat okozva. 
Velencze jéggel körülzárt, a csatornák befagyvák, épp 
úgy mint a i795'*k* évben, a mikor Holandianak és az 
alsó országoknak összes csatornái be voltak fagyva, 
azért aztán a francziák könnyű módon foglaltak el azo
kat. Bécs körül akkoriban kemény volt, de le 'alabb 
elviselhető.
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h í r e i n k .
Iskolalátogatás. Ifj. Justh György főispán a 

hét folyamán a/, állami iskolák több osztályában lá
togatást tolt és a tanítást, valamint a tanulók fele
lőiéit meghallgatta s a tapasztallak felett teljes meg
elégedését fejezte ki. IJjabb jele ez főispánunk élénk 
érdeklődésének a közügyek minden ága iránt.

Közgyűlés A 1<\ M. K. E. Turóczvármegyei 
Választmánya folyó évi január hó 27-én, d. u. 3 óra
kor, Turócz-Szt.-Mártonban, a megyeház nagytermé
ben tartja évi rendes- s egyben tisztújító közgyűlését. 
Az elnökség ez úton is meghívja a választmány tagjait.

— Közgyűlés. Mint már lapunk múlt számában 
is olvasható volt, a »Turóczmegyei Jótékony Nöegy- 
let* ma d. u. Va 3 órakor tartja ez évi közgyűlését 
a megyeháza nagytermében.

— A szucsányi »0lvasó és Társaskör* f. hó 5-én 
tartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés tárgya 
volt a tisztviselők választása Sehulz Lajos, ki a 
kör fennállása óta buzgó elnöke volt az egyletnek, 
lemondott elfogultsága miatt. Helyébe Neumann 
Jakab választatott meg egyhangúlag elnökké. Neumann1 
Jakab méltó utódja lesz elődjének, a mennyiben már 
is estélyeket tervez az egylet részére, melyeken fel
olvasások lesznek és hasznos dolgokat fognak megvi
tatni. Egy ily estélyt már e hóban is fog rendezni. 
A kör jegyzőjévé ujolag Hinkó Ferenczet, háznagygyá 
Baross Gusztávot, pénztárosnak pedig továbbra is 
Reichmann Sándort választotta meg a kör.

— Gyűjtések a Vörósmarty-szoborra Turóczme- 
gyében. Az adakozást ezen hazafias czélra if. Justh 
György főispánunk nyitotta meg. Követte őt Csejjcsá- 
nyi Ilona, a ki a házuknál tartott Ferencz- 
névnapot hasznába fel gyűjtésre. Lapunk egyik 
számában az Akantisz Rezső zniúi erdőinester házá
nál eszközölt Szylveszter-esti gyűjtésről számoltunk 
ne, most meg újabb, tekintélyes gyűjtésről adhatunk 
hirt. Ugyanis Mtchna Imre gyógyszerész 117 koronát 
szolgáltatott be illetékes helyre, melyhez ő maga, 
továbbá Dr. Lax Adolf ügyvéd, Bojer Jenő bőrgyáros 
és Keviczky Imre 10—10 koronával járult hozzá. A 
turócz-szt.-mártoni állami tanintézetek tanárai és 
tanítónői részéről a következő adományok gyűltek 
egybe Reőthy YVladimir tanár gy üj tői vén s küldettek 
a Vörösmarty-szoboralap javára: Bőid is Ignácz 3 k, 
Kichner Zsigmond 1, Boldis Dezső 1, Reötby Wladimir
1. Benczik Géza l.Szalay Pál 1, Lakos Soma 1, Schuttz 
F. Gábor 1, Dienes Károly 1, Lehotzky' Anna 1, B. J. 1, 
Riszner József 1, M. V. 1, Spanraft Fanny 1, Gsippék 
Ferencz 1, Lehotzky Hona 1, Reőthy Wladimirné 1, 
Kertész János 2 k. Összesen 21 korona. Bár az 
adományok egyenesen a központi gyűjtő helyre 
szolgáltattak be, mi mégis helyén valónak tartottuk 
azoknak megemlítését és nyilván fogjuk tartani a 
megyénk területén előforduló adományokat ezentúl 
is, a mennyiben azokról értesülünk ; mert az ily ha
zafias czélokra hozott áldozatok, még a legszerényeb
bek is, számot tesznek itt, a hol nemcsak a magyar 
litleratura, a magyar tudomány, magyar kultúra, 
hanem immár magának a magyar nemzetnek a léte 
zését is eltagadni igyekszik egy nemes hivatásáról 
megfeledkezett nemzetiségi sajtó, a mely sajtó akkor, 
mikor nemrég nagy Petőfink emlékünnepét ültük, 
azon Petőfiéi, a ki a világ-irodalomban is számot 
tesz, csak annyit említett fel e tüneményes költőről, 
hogy régebben Petrovicsnak hívták és tót eredetű 
volt. A nemzet nagy dalnoka csak ennyi nekik: Pet- 
rovics és lót! Hát vegyék most tudomásul: Vörös
marty!! — Érdekesnek találjuk felemlíteni, hogy egy 
előkelő napilap, a Budapesti Hírlap, az Akantisz-féle 
gyűjtésre vonatkozó minapi hírünket egész terjedel
mében közölte gyüjtésrovalában.

— Előléptetés. Ruttkay Aurél, helybeli kir. adó
hivatal gyakornok a most történt katonai előlépte
tések alkalmával cs. kir. gyalogezredbeli tiszthelyet
tessé lépett elő.

— Ifjúsági tánczmulatsag. A turócz-szt.-mártoni 
állami felső kereskedelmi iskola ifjúsága folyó évi 
január hó 20 án a lurócz-szent-mártoni állatni isko
lák tornatermében az ifjúsági segélvzöegyesület ja 
vára tánczmulatságot rendez. Kezdete 8 órakor. Be
lépő d ij: személyenkint 2 korona.

— Tisztujitás Turócz-Szt.-Mártonban Tegnap volt 
a tisztújító városi közgyűlés, a melyen újból megvá
lasztatott közs. bíróvá Simko Samu, — a bíróvá Csics• 
vianecz János, — pénztárossá Simko János, — esküd
tekké Rolco József. Galanda Audrás, V’ancsó Pál és 
Svehla Gyula. — Rolkón kívül az esküdtek uj embe 
rek a városházán. Kívánatos lenne, ha egy kissé 
modernebb, városi és magyar szellem is vonulna be 
városunk vezetőségébe.

— Hymen TomaschofT Ármin zázrivai lakos el 
jegyezte magát Stubnyafürdőn Stranszky Jakab és 
neje bájos leányával, Irénnel.

— Uj orvos. Dr. Kölnit János, a budapesti kli
nikának volt orvosa, a ki a fogászat terén is speczi* 
alis'a, városunkban letelepedett és orvosi gyakorlatát 
már meg is kezdette.

— Nyilvantí köszönet. A »Turócztnegyei Jóté
kony Nőegylet* által f. hó 12-én rendezett műkedve
lői színi előadás összes bevétele : 537 K. 10 fill.; 
kiadása: 152 K. 48 fill.; tiszta jövedelme : 384 K. 
(52 fill. volt. Alulírott elnök kedves kötelességének 
ismeri az összes i. t. közreműködőknek, úgy szintén 
az i. t. közönségnek és mindazoknak, a kik felülfize- 
téseikkel voltak szivetek az előadás jövedelmét oly 
nemes áldozatkészséggel gyarapítani, az egyesület ne-

vében hálás köszönetét kifejezni. Fel ül fizettek a kó- 
vetkező m. t. hölgyek és urak: Beniczky Márlonué 

.. > Beniczky Margit és Mártim 10 K., ifj. Justh 
Gyorgyné 10 K., Neuhaus Ida grófnő 3 K , Somogyi 
Gézáné n K., Schönaich Viktorné 4 K , — ifj. Justh 
György főispán 20 K.. Justh Ferencz l l  K., Justh 
Ln í?ano 10 K’’ S?est 0d2kár 10 K - Rakovszky Iván 
10 K., Sehulz Lajos 6 K., Dr. Petrikovich János fi K., 
Náthán Henrik, Fischer Lajos, id. Justh György 
•> 5 K., Bécsi bácsi 3 K., Kuffler Zsigmond 3 K., 
lomaschek János 3 K , Friedmann Mór, Bauer Endre 
es X. Y. 2 - 2  K., Svehla Pál 1 K. 80 fill. — Turócz- 
Szt.-Márton, 1901. január 18. Fekete Miklósáé, elnök.

Nyilvános köszönet. Kohn Hugoné úrnő (Divék) 
azon örvendetes alkalomból, hogy kis leánykája szü
letett. 10 koronát volt szives küldeni a »Turóczme- 
gyei Jótékony Nőegylet*-nek. Fogadja az egylet hálás 
köszönetét, — s vajha mindenki emlékeznék meg 
ilyen s ehhez hasonló örvendetes családi események 
alkalmából egyesületünkről s az általa támogatott 
szegényekről! — Turócz-Szt.-Márton, 1901. január 18. 
Fekete Miklósáé, elnök.

— A ,Vörös-kereszt-egylet‘ szucsányi fiókegy
lete f. hó 23-án. szerdán délután tartja az »Olvasó 
és Társaskör* helyiségében évi rendes közgyűlését.

— Jégpálya. Vasárnap, e hó 13-án nyitották meg 
Znión a tan. kép. intézeti jégpályát. Az intelligentia 
részt vett az ünnepélyen. Az intézeti ifjúság zenekara 
játszott s a hatalmasan lobogó tűz mellett vígan 
siklottak végig a kipirult hölgyek. Február 2-án szán
dékoznak jégünnepélyt tartani, a melyről még bőveb
ben hozunk hirt.

— Adomány. Özv. Dzurek Mihályné s árváinak 
részére Gaal Sarolta turócz-szt.-mártoni áll. polg. 
isk. tanítónő 2 K. küldött be. További adományokat 
szívesen fogadunk.

— Elismerés. Felkérettünk a következő sorok 
közzétételére : »Stubnyafürdőn, 1901. január hó 17-én. 
Tekintetes Szerkesztő Úr ! A Stubnyafürdőn f. hó G-án 
lefolyt hangverseny és ezzel egybekötött tánczmulal- 
ságról a műit he:i becses lapjában hozott szép tu
dósításában figyelmen kívül hagyatott egy fontos kö
rülmény. Ugyanis ecsetelve lévén a közreműködők 
fényes sikere, önkéntelenül támad azon kérdés, váj
jon kinek az érdemeit dicséri e fényes eredmény? 
Ki fáradozott azon, hogy a mi mozgalmunkat fényes 
siker koronázta? Ez nem más, mint Braun Soma 
turócz szt.-martoni kir. adótiszt, a rendezőbizottság 
volt elnöke. Az ő érdeme minden, mit estélyünk szép 
eredménye gyanánt felhozunk, az ő fáradtságának és 
dicséretes buzgalmának a gyümölcse. Mi tehát ked
ves kötelességünknek tartjuk ezennel neki érdemdús 
szolgálataiért hálás köszönetünknek kifejezést adni. 
Kiváló tisztelettel a stubnyafürdőiek *

— Nyilvános köszönet. A Stubnyafürdőn f. évi 
január 6-án a Vörösmarty-szoboralap javára rende
zett hangversenynyel egybekötött tánczestély alkalmá
val a következők fizettek felül: Justh Kálmán és Justh 
Ferencz 8—8 K., YVeiss Zsigmond 2 K., Okolicsányi 
Ferencz és Hausler N. 1 -  L koronát, összesen 20 K., 
mely összeg rendeltetési helyére juttatott. Fogadjak e 
nemeslelkii adakozók a bizottság legmelegebb kö
szönetét. Braun Soma bizottsági elnök.

— Vivokör. F. év január 17-én alakult meg a 
sportkedvelő arany-ifjúság örömére a Turócz-szt.- 
mártoni Vívókor, melynek védnöke Beniczky Kálmán 
alispán, elnöke Lázár Jenő, alelnöke Reőthy Wladimir, 
pénztárnoka Eiclmer Zsigmond, művezetője JJuyovich 
Titusz. A kör aláírási ivet bocsátott közre, mely 
szerint fölvételre jelentkezni lehet Reőthy Wladimir 
alelnöknél; az alairas egyelőre, mig a kör rendszeres 
egyletté alakulhat, kötelez egy évi tagságra, 10 K. 
tags. díj lefizetésére s a kör erkölcsi propagálására; 
jogosít a vívóterem (az alispán szives engedelméböl 
a megyeház nagy terme fog ideiglenesen e czélra 
használtatni), a vivószerek használatára s Dugovich 
Titusz művezető — ki szives volt közreműködését 
fölajánlani — vivő leczkéinek igénybevételére. Vivő* 
órák minden kedden és pénteken G órától 8 óráig 
tarta'nak a megyeház nagytermében. — Sikert kívá
nunk e jóravaló vállalkozáshoz!

— Bal Körmöczbányan. A kürmüczbányai pol
gári és iparos egyesület 1901. évi február hó 2-án, 
az »Arany Szarvas* vendéglő dísztermében Palkovics 
Emilné szül. Gsepcsányi Adél védnöksége alatt ball 
rendez. A rendező bizottság 39 tagból all, elnöke 
Rakovszky Imre s tagjai az egyesület tagjaiból van
nak összeállítva vallas- és rangkülönbség nélkül. Ott 
látjuk Ghabada József országgy. képviselőt, Palkovics 
Emil polgármestert, Szmetanovics József v. főjegyzőt 
és még sokakat, bele vonták a bizottságba az iparo
sokat, ipari alkalmazottakat stb. Mindebből csak az 
tűnik ki, hogy Kürmöczbánya társadalmi élete erős 
pilléreken nyugszik, hol az érintkezés egymással 
bensőnek mondható s az osztálykülünbségnek ott 
nyoma sincsen. Már ez rejti magában a rendezendő 
bal fényes sikerét, valamint az is, hogy annak véd
nökségét a város kedvelt polgármesterének fenkölt 
szellemű neje vállalta el, s ezen általános közked
veltségnek örvendő úrnőben a bál legsikeresebb ered
ményének a biztosítéka el van helyezve.

B, s.
— Faertékesités. A turócz-szt.-mártoni volt úr

béresek 1901. évi vágásterületén lévő 1358 drb. fe_- 
nvőrúd és 2700 m3. becsült 14 995 K töértékü o365 
db. fenyőfatörzset a ratimaui cellulose-gyár képvise
letében Steiner Zsigmond 1529G K töértékben, to
vábbá Bella v. úrbéresek 1901. évi vág. területén
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lévő 612 drb. f. rúd és 2114 drb. 1499 m.8 becsült 
8147 K töértékü fenyőfatörzset Büchler Ármin mo- 
sóczi fakereskedö 10800 K töértékben és a Znióvá- 
ralja v. úrbéres erdő 13 osztagában található össze
sen 233 db 298 m.8 becsült 1697 K töértékü fenyő- 
fatürzset, Lüvvy Adolf tescheni fakereskedő 1850 K 
tőértékben vette meg. A rnosóczi v. urb. vágásterü
letén található faanyagra ajánlat nem érkezett be.

— Hiuzok Turoczban. Az uj esztendőben a zá- 
turcsai vadászterület bérlőjének, Reichl Jánosnak egy 
heti időközben két erős hiuzt sikerült csapdában 
fogni. Az előző években a hiuz Turóczmegyében még 
a ritkaságok közé tartozott, néhány év óta azonban 
aggasztó mérvben mutatkozik. így az elmúlt télen 
Révay Ferencz báró rnosóczi és blatniczai vadászte
rületén két kifejlődött hiúz került a csapdába, a 
múlt héten pedig ismét kinyomoztak egyet a rnosóczi 
erdőben, mely remélhető, szintén csapdába kerül. De 
nemcsak a hiuz, hanem más kártékony vad is nagy 
számmal jelentkezik, melyről elég világos képet ad 
a rnosóczi uradalom elmúlt két évi lőjegyzéke, mely

1901. január 20. 3

szerint elpusztíttatott:
1899., 1900. évben.

medve 1 2
hiuz 1 2
róka .41 33
vadmacska 2 2
nyest
vidra

4ti 25
11 7

borz 9 15
görény (5 10
menyét r>9 15
kóbor eb 36 32
kóbor macska 21 7
uhu 9 7
sas 5 3
sólyom 84 39
vércse és bagoly 
varjú és szarka

103 24
92 6f>

A jelen évben pedig már 20 drb. róka, 7 nyest és 
számos szárnyas ragadozó került csapdába és daczára 
ennek a szomszéd területekről nem szűnik meg a 
bevándorlás; éppen ezen okból volna szükséges, hogy 
a megyebeli vadászok nagyobb gondot fordítanának 
a kártékony vadak irtására, melynek most volna a 
legfőbb ideje, mikor csapdával és méreggel eredmény
nyel irtható.

— Vasúti összeütközés Sztrecsnón. F. évi január
14-én délelőtt 11 óra tájban egy Ruttkáról induló 
tehervonat neki ment a Sztrecsnó állomáson levő 
másik tehervonatnak úgy, hogy 16 kocsi teljesen 
hasznavehetetlenné vált. Egy fékező- és egy mozdony- 
vezetőnek állítólag csak könnyű testi sérülésén kívül 
egyébb baj nem történt.

— Tüzeset. Vriczkón f. hó 15-én reggel 4 óra
kor megszól ilt a vészharang, tüzet jelentve. A tűz 
nagy mohósággal emésztette föl a padlásokon lévő 
szalonnát és takarmányt; lokalizálása, daczára a szél- 
c endnek, nehéz volt, a mennyiben a tüzifecskendő 
annyira rozsdás volt, hogy ötven ember sem tudta 
mozgásba hozni. Létrát meg vizhordó edényeket pe
dig csak nagynehezen tudtak keríteni. Három család 
hajléktalanná és ezek közül kettő mondhatni kol
dussá lett, mert mindenük még a ruhájuk is oda
égett A rendőri vizsgálat folyamán kiderült — a 
mint tudósítónk írja, — hogy a leégett özvegy asz- 
szony kamrájában volt egy takaréktüzhelv, melynek 
a csöve faalkotmányu falon keresztül a fal mellett 
álló disznóólba vezetett. Gsodálatos, hogy három év 
óta csak most ütött ki a katasztrófa, mert ennyi 
ideig áht fenn ez a veszedelmes találmány. Felhív
juk az illetékes hatóság figyelmét arra, hogy Vriczkón 
az ilyen divatossá vált fűtési találmányokat szigo
rúan ellenőriztesse, a tűzoltóságot rendezze s a köz
séget az oltási szerek beszerzésére kötelezze, annál 
is inkább, mivel a község a többi községektől elszi
getelten áll s a legnagyobb veszély közepette magára 
van hagyatva.

— Népesedési mozgalom Tot-Prónán. A tótprónai
anyakönyvi kerületben az 1900-ik év lezárása alkal
mával következő eredmény mutatkozott k i : Születettek 
száma 141, az elhaltaké 90, házasságot kötött 26 
pár, az előző év eredménye 133 születés, 150 halá
lozás és 31 házassági eset volt; ha ezt tekintjük, 
örömmel consta'.áljuk, hogy az 1900-iki év sokkal 
kedvezőbb volt az előzőnél, mert a szülötteknél sza
porodás, a halálozási eseteknél pedig jelentékeny apa
dás volt A házasságot kötötteknél csekély a különb
ség A halálozási esetek azért apadtak, mert ezen 
évben járványos betegség, egy községet kivéve, nem 
pusztított.

— Jó helyre tévedt Fortuna. Igaz örömmel érte
sültünk B. I. szucsányi szegény borbélynak szeren
cséjéről. B. I. mint szegény ifjú fogott önálló kere
setéhez. Szorgalmával s igényeinek szerény, okos 
elrendezése áltál csakhamar elérte, hogy üzlete ele
gendőt szolgáltasson nemcsak magányos ember, de 
egy család eltartására is. Megnősült, családja lett s 
megelégedetten folytatta üzletét. Boldogságát s anyagi 
jólétét azonban nem sokáig élvezhette; megzavarta 
azt feleségének súlyos megbetegedése. Nejét, legkisebb 
gyermekével kénytelen vo.t ide Szt.-Mártonba szállí
tani, itt lakó anyósához, a többi gyermekét pedig 
magánál tartotta. Négy hónapja fekszik már itt az 
asszony. A gyógykezeltetés, a kettős háztartás költ
ségeit a kis borbélyüzlet nem volt képes már fedezni, 
a családban a legnagyobb nyomor állott be. A fiatal, 
eleterös családatya meggörnyedt a nehéz gondok 
alatt s csüggedni kezdett. Kétségbeesése válságossá 
vált, midőn legkisebb gyermekét is, most a karácso-



fl. szám
4 Turócz-Szt.-Mftrlon,
nvi ünnepek alatt, elvesztette. Hideg, szomorú kar 
csonvuk volt a szegényeknek. Nagy meglepetés volt 
midőn hirül vették, hogy január elején egyik sorsje
gyükre 10000 koronát nyertek. Talán soha jobb helyre 
s"jobb időben nem tévedt a Fortuna. A szegény csa
lád öröme leírhatatlan. Úgy halljuk, hogy a férj 
első terve: feleségét valamely fővárosi kórházban 
elhelyezni, a hol kellő gondozásban részesülne.

— A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű házi
szerré lett, mely számos családban már több mi 
32 év óta mindig készletben van. Hátfájás, esi 
fájdalom, fejfájási, küs/.véuy. csúznál stb.-nél 
Horgony-Pain-Expellerrel való bedürzsölések min 
fájdalomcsillapító hatást idéztek eló, sót járvánvkó 
nál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az _ altest- 
nek Pain-Expellerrel való bedörzsölése mindig igen 
hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó ered- 
ménynyel használtatott az influenza ellen is es 80 1., 
1 K 40 f és 2 K árban a legtöbb gyógyszertárban 
kapható, de bevásárlás alkalmával mindig határo
zottan: >Richter-féle Horgony-Pain-Expeller* vagy
»Richter«-féle »Horgony-LinimenU-et tessék kérni és 
a »Horgony« védjegyre figyelni kell.

sipő-

lindig
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Szerkesztői ‘üzenetek.
Jl. E., Mosocz. Szívesen közlöm, mert magam is úgy vagyok 

meggyőződve, hogy Turóczban a vadászati viszonyokat rendezni 
kell. Erre szolgálna a nemrég megalakult egyesület. Hogy a 
szervezkedési munkák miért késnek, nem tudom. Máskorra is 
kérem közreműködését. — /•’. S., Szuesány. Köszönöm, a sze
rencsés borbély dolga azonban már a múlt számra ki volt szedve, 
de tárgyhalmaz miatt késett. Körmöczbánya. A „Bars"-
iigyben szives értesítést kérek. Nem olvastam, nem tudom mi 
van benne. De egy vegyes ajkú városban a lelkesen munkáló 
magyarságnak gáiicsolását nem értein. A tárcza legkozcleljn 
sorra kerül. Mi történik a Piehlcr-házban, a „Ncugriind“-oii v Erről 
is, egyebekről is szives értesítését kérem ! X. A., \  riczko. 
Kívánsága szerint közöljük a liirt s liiszsziik, hogy foganatja is 
lesz. Keressen fel sűrűbben tudósításaival. — J \ E.. '/.nió. A 
jelzett értesítéseket várjuk. — H. V., Helyben. Köszönjük. Más
kor is szívesen látjuk. — Jl. J., Stubnyafiirdö. Szívesen közöljük, 
bár múlt heti vezcrczikkiiiikben már megemlékeztünk róla.

a turócz-szt.-mártoni 
M ag y ar N y o m d áb an

Értesítem  a  m. t. közönséget, hogy Turócz- 
Szent-Miirtonban a  mai nappal

orvosi praxisomat
m egkezdettem .

Az általános orvosi gyakorlaton kívül a 
fogászattal is foglalkozom és minden ebbeli 
(technikai) m unkálatok, m in t: tömések, csapos 
fogak, aranykoronák és egész fogsorok stb. 
készítését elvállalom.

Dr. Kohut János.
Legjobb

a „Iimii3u'$zivarka-liiively,
mivel semminemű az egészségre ártalmas alkatrészt sem fog
lal magában.

A ki egyszer használta a l . u \ u s '- s / . i \ a i U a  ln'i
<*!> •, többé semmiféle más fajtát nem fog vásárolni 

Kapható kizárólagosan
papir-kereske-Moskóczi Fsrencné désében

l’u i'óc-Nzí.- yi á i< o n I) a ii.

jj Szepe$-kárpáti növény-tea * 
mell- ós tüdőbetegeknek.

f.egjobb sikerrel haszn,állatik : köhögés, hurut, rekedt- 1 
ség. szamárhurut, inlluenza. szükmellüség, légzési j 
bajok, oldalszúrás, kifejlett torokgyulladás és egyéb , 

liasonló kimerítő bajoknál.
1 doboz ára 50 fillér, 10 doboz árának előzetes 

beküldése esetén bérmentve.
Főraktár és szétküldési hely .

SÁZDIK JÁNOS „Megváltó-gyógyszertára
Körmöczbányán

Nagy uj árjegyzék január hó elejével jelenik 
meg s kívánságra bárkinek lesz elküldve.

A R ic h te r-fó le

Horgony - Pain - E j:?3 aller
•;gy rég

Liniment. Capsici comp.
;i|iról)j'dt liá/.iszi-r. a mely már több mint 30

. , ..........>gbizhutó bedörzsiilÓM'il alknlm.i/.tntik kösz-
vcnynél. csúznál és megliiíléseknél.
In té s . Silányabb után/amk miatt be vásár! .iskor mindig 

tigyeluminol legyünk a ..Horgony*4 védjegyre 
és a ,.Richter“ ezégji-gyzésiv.

80 f . 1 k. 10 f. cs k. árban úgyszólván minden 
gyógyszertárban kapható. Főraktár: T ö r ö k  
J ó z s e f  gyógyszerésznél B u d a p e s t e n .

Richter F. Ad. es társa,
c s íisz . é s  k ir. u d v a r i  s z á l l í tó k .  

R u d o ls ta d t.

ÍZ z

nagy m élységből faka 
d ó  á llandó összetételű, 
igen tiszta, ca lc ium  és 
m agnesium  - hyd roca r- 
bonatos ásványvíznek 

m inősítendő.

# -

Kapható minden jobb fűszerkcrcskcdésbcn 
cs vendéglőben.

Kaiser-fe'e mell-czukorkák
köhögés és huruthnál

BÍZt0S O C C n  kii2jepyz«‘leg megerő- 
h a tá s a  z b ü U

Egyedül bebizonyított biztos hatással re l ie i l lN é g , UÖ- 
liü sé f* . I m r i i l l i  és eliiya lk iÍN O «lsÍN ii> il.

Kapható 2 0  és IO filléres csomagokban :
GRABER MIKSA es FIA fűszer-üzletében

Turócz-Szent-Mártonban

(>7. sz. urb. 1901.

Hirdotmény.
a bcszterczebányai kir. törvényszék mint úrbéri 

hatóság; közhírré leszi, hogy Blalio János és társainak 
Dián isii Pliclita János és társai ellen Károlyialva határá
nak úrbéri rendezési és tagositási ügyéhen a birtoksza- 
hályozás megengedhet őségét tárgyazó kérdés eldöntésere, 
szükséges nyomozás megtételére, és a szükséges adatok
nak hivatalból leendő beszerzésére, határnapul a hely
színén Károlyfal u községben f. évi február hó 12-ének
d. e. íl óráját kitűzte, s ahhoz Lelioczky István kir. tör
vényszéki fiiról kiküldte.

Miért is az érdekelt főlek ezen határnaphoz való 
megjelenésre ezen hirdetmény által idéztetnek.

Kir. törvényszék, Bcsztcrczchányán, 1901. évi ja
nuár hó 12-én.

1901. január 20.

E g r y
jegyző.

Boleman
elnök.

3059. tk. sz. 1990.

Árverési hirdetményi kivonat.
A t.-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy a turócz-szt.-már
toni r. takarékpénztárnak Thomka Antónia elleni 
végrehajtási ügyében Ruttka községben fekvő a ruttkai 
(5(36 számú tjkönyvben A. -f- 1. sor-, 92 hr. sz. a. 
felvett és Hanulik szül. Basztár Anna, tíallo János 
és neje született Szí tár Zsuzsanna nevére irt ingat- 
lanságra (571 korona kikiáltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 
1901. évi február hó 5 ik napján d. e. 10 órakor Ruttka 
községben a község házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni akarók kötelesek a kikiáltási ár 10 
’/o át készpénzben vagy óvadék képes értékpapírban 
a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Turócz-Szt.- Márton, 1900. november hó 2-án.

Fekete
kir. itélö táb\ai biró

________] Hazai ipar!B H

|W E IÜ  KÁROLY és Társai |

\szövőgyár, K é sm á rk  f
elismert hírneves W

' SZEPESSÉGI VÁSZON -
ésDAMASZT-ÁRÜI

I
minden nagyobb üzletben kaphatók.

mar- véiljcgygycl van m

ec«T 2, r s ^

Hazai ipa,rlB

Gyáraiból sz; 
mazó minden 
arab áru ezen I

©OOGÖÜOÖÖÖÜÖOÖQGOOGOIOIÖOOOOOOQQOOOÖOÖÖGOG

LÁNG- M. és F IA  ezég 9
a közelgő idényre ajánl kiváló minőségben

Salon-szönyegek a legjobb kivitelben.
Valódi rumburgi vásznak (jótállás mellett)

30 ró fős frt 12 - 14-— 10*— 18.— 20* -  
54 rőfös frt 8.r— 40' — 50'— 60'— 

lepedőknek 18 rőfös frt 7-— 8 — 10 . 1 2 — 14-—
egy darab kész lepedő frt 1-50

Elpusztithatlan „pluviusin11 - férfi - esökópenyegek
(vizhatlanság kezeskedve), felöltő- és havelok- 
forraában, darabja 12, 15, 20 és 25 frt 

Különlegesség! Újdonság! „Triumph" női és férfi- 
czipök, a légiin, kivitelben, frt 7'50, 8.—, 9'—

Pichler-féle grázi elpusztithatlan lodenkalapok
frt 3'50 |

•  Az őszirés téli idényre a jóhirnevü H o 1 z e r S im o n  1» u d a p e s t i  ezég 
mintaraktárát a következő czikkeke nézve volt szerencsénk elnyerni: női kabátok és felöltők, 
gallérok, cápp, bakfls-kabátok és gyermek-kabátkák. E czikkekből igen gazdag s változatos rak
tárunk lesz. mely körülményre már most kivjuk fel a t. közönség b. ügyeimét. q

Óvjuk lábainkat a melegtől, nedvességtől és izzadástól. 2
N in cs tö b b é  lá b fá já s !  g

Sem tyúkszem, sem izzadós láb, sem börkeményedés, sem lábdaganat, sem lábégés. Rövid idei O  

»nyebüi annakszabadalmazott SotjyGj isié iSMSi-ÜLfSÉtiSSil 8
látja el.

Kettős vastagságú 1 frt 20kr., egyszerű GO kr.. liomoktalp 1(1 kr.,gyermekeknek fele
Az asbest-talpbélés kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy a cs. és kir. r-s-ö~ *-J— ' •• • • - -st-talp be les kitűnőséget legjobban bizonyítja, hogy a CTAA

r. közös hadseregnek ésam. kir. honvédségnek eddig w íá .w w U  J ő t i  ^állíttatott.
;elárU SÍtÓ knak áren tfedm énv  Szétküblés csakis utánvétellel vagy a pénz elölegos beküldése mel- 

engenm ony. lett. 1 clvilagositások. prospektusok és köszönctnyilvánitások ingyen,
K iM-n.l ti 11 ni >í I íl.. 'I’ A — l . . . . .  i  ... . . . . .

ViSSOntSlá................... a, oiigcuiuuuy. lett. felvilágosítások, prospekUieoV á» küszünelny
Egyedüli clárusilás Turécz-. I.ipló-, árva-, Trencsén- és Nyitra-virmegyék részére

Az „Asbcst-áru gyár betéti társaság44 képviselete és elárusító raktára:

w LAUG M. és Fia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonhan. o 
oooooooocoooGooooqooioioooqooooooooooooooo

Turóc-sat.-roártoni magyar nyomda — Moskóczi E.-né.
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