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Kiadóhivatal. a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda".
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turócz-Szt.-M ártonba küldendők

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

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

Az angol k irálynő halála.
Több mint hatvan évi dicsteljes uralkodás 

után meghalt e héten Viktória angol királynő.
Uralkodása alatt nemzete bámulatos módon 

haladt a dicsőség, a hatalom és a meggazda
godás utján. Ha az uralkodóknak örömök telik 
nemzetük boldogulásában, Viktóriának bőven 
kijutott belőle. Csak éppen halála előtt homá
lyosodon kissé az angol dicsőség napfényes 
ege. És a görög bölcs mondása, hogy senkit 
halála előtt boldognak ne magasztaljunk, a 
napok elült a boldogult angol királynőn Í3 betel
jesült. Mert Viktória mindig együtt érzett nem
zetével, örült, ha nemzete örült; sajgóit a szive, 
a mikor néha napján balszerencse érte. S ha
bár a búrok elleni háborúból sok kedvező 
hirt is veti, mégis jól tudta, hogy ez a háború, 
hadvezéreinek legékesebb szavú táviratai és 
egyéb jelentései daczára, nem végződhetik oly 
dicsőséges győzelemmel, mint az uralkodása 
alatt viselt többi angol háborúk. Hiszen maga 
a győzelem se biztosíthatja az angoloknak 
Transvaal nyugodt birtoklását, inért paczifi- 
kácziőja még a legjobban szervezett és fegyel
mezett hadak erejét is meghaladó feladat.

Nem tudjuk, szívesen ment-e bele a kri
tikus háborúba Anglia királynője. Annyi bizo
nyos, hogy parlamentjének — mint a nemzet 
képviseletének — határozatát nem igen másít
hatta meg. Reá tehát e háború miatt épp oly 
kevéssé vethetünk gáncsot, mint nem dicsér
hetjük kelletén lúl Anglia dicsőséggel viselt 
háborúiért.

Inkább magasztalhatjuk azért, hogy egész 
uralkodása alatt az alkotmánynak leghívebb 
őre volt. Az angol alkotmányosságot követendő 
például tekintik az összes európai alkotmányos 
államokban. És ebben nagy, csaknem legna
gyobb része volt Viktória királynőnek. Amint 
szerette népéi, szerette kívánságait is teljesí
teni és szabad elhatározását sohasem akarta 
befolyásolni. Ez vetetle meg az angol szeren
cse alapját és löbbet járult hozzá a nemzeti 
vagyon és boldogság gyarapodásához, mint a 
gyakran kíméletlen módon folytatott foglalási 
hadjáratok.

Nerneslelkü, jószívű volt. Évenként leg
alább egyszer maga között kivánta látni a 
szegények gyermekeit, kiket megvendégelt és 
egy-egy barátságos szóval egész életökre való 
kedves emléket nyújtott nekik. Általában a 
szegényeket mindenkor hathatósan támogatta, 
abban telt legnagyobb kedve, ha alattvalóit 
igazán boldogoknak, megelégedetteknek látta.

A politikával keveset foglalkozott, mini 
hirenztelni szerették róla. Igazán nőies jelleme 
inkább a s z ív  szavára hallgatott, mert a poli
tika és a diplomáczia csűrcsavaros rejlvényei- 
nek bolygatásával nem igen foglalkozóit. Mégis, 
ha valami fontos államaklusról volt szó, találó, 
gyakran meglepő megjegyzéseket telt, melyek 
tanúságul szolgálhattak, hogy egyszerű, ép el
méje még a politika és diplomáczia kacska- 
ringós utjain sem tévedt el.

Nő volt mindenek előtt és csak azután 
uralkodó. A női szív gyengédségével élt csa
ládjának, melyet úgy szeretett, mint akárme
lyik polgárasszony szereti a családját, Érlelte 
az angol etikett szigorú és sokrétű szabályait 
szive kívánságával összeegyeztelni akként, hogy 
minden hozzátartozója bármikor felkereshette. 
Rajongással csüngött viszont rajta n családja. 
Azok a könyek, melyeket családja a halála 
fölött sir, a fájdalom igaz könyei. Mert nincs

családjában senki, a kin jót és nemeset ne 
gyakorolt volna.

Igaz és mély az angol nemzet fájdalma is. 
Van reá oka. Ha végig tekint immár elhunyt 
királynője uralkodásán, nemcsak azt tapasz
talhatja, hogy temérdek dicsőséget aratolhalatta 
az ország, hanem azt is, hogy e nemes ural
kodó szive összeforott népének szivével.

Mi is osztozunk az angol nemzettel fáj
dalmában. Emlékezünk, hogy az angolok "sze
retetteljes vendéghelyet adtak negyvennyolezas 
emigránsainknak, a mikor idehaza féktelen düh 
tombolt és eltiport mindent, a mi magy*. 
Az angol királynő védelme alatt a hazából 
menekült hazafiaknak biztos menedékük volt 
Angliában s ott bántatlanul maradtak.

Ezért mi is áldjuk Viktória királynő em
lékét.

A F. M. K E. feladata.
VI.

A színészet.
2,

Egy rövidke hírt olvastam a minap a „B. 
H.“ színművészeti rovatában. Azt mondta ez a 
Ilii-, hogy a Délvidéki Színész-szövetkezetnek Mezey 
Béla igazgatása alatt lévő színtársulata ezidö- 
szerint Verseczen működik, és hogy a szövet
ségbe a^küvetkező városok léptek be : Lúgos, 
Versecz, Fehértemplom, Oravieza, Karánsebes 
és Orsóvá.

Ez a hir engem nagyon érdekelt, mert 
még csak néhány éve szó sem lehetett róla, 
hogy Karánsebeseu, Orsován, Oraviczán és Fe
hértemplomban valamire való magyar színtár
sulat játszhassék és boldoguljon ; akadt ugyan 
egy-egy kétségbeesett igazgató, a ki oda is el
látogatott truppjával, de ebben egyik részről 
sem volt valami nagy köszönet. így pl. még 
igen élénken emlékszem arra, hogy Őraviczára 
valamelyik télen szintén állított be ilyen ván- 
dortrupp s bár a városkának már ez évszázad 
eleje óta csinos színháza van (de persze né
met), a társulat fele egy ötödrangu vendéglő 
nagytermében ütötte fel tanyáját (másik fele a 
szomszéd Fehértemplomban boldogította a ma
gyarságot 1) s diszlet hiányában valami cziha- 
félékkel választotta el a nézőteret a színpad
tól ; mikor pedig — télviz idején volt — 
estende obiigát hazaflságból odasereglettünk 
(inkább talán szállingozás volt az, mert igazán 
kevesen voltunk magyarokul), a primadonna 
(vagy már nem tudom, micsoda titulust viselt) 
ott szorgoskodott a kivül fűlő kályha lyuka 
előtt, igazgatva az égő fatuskókat . . .

No, sohase tudtam bárkit is gyűlölni a 
nemzetisége miatt, de az oraviczai német só
gorokra igazán megharagudtam ekkor. A még 
most is virágzó s bizonyára a színészetet is 
istápoló Arany-kör megalapításával oly borsot 
törtein az orruk' alá, a melytől még most is 
tltsszügnek némelyek. — De azért még sem 
mertem volna remélni azt, hogy Oravieza egy
hamar rendezett magyar színtársulatot lásson, 
mert ez sok pénzbe kerül, az oraviczai magya
rok pedig kevesen vaunak és jobbára szerény 
fizetésükből élnek. Ám ott kellett lenni valami 
mozgató erőnek, mert - -  Verseczen és Lúgo
son kívül a többi négy városka csak olyan, 
mint pl. Zsolna.

Hát úgy volt az, hogy mikor a későbbi 
belügyi államtitkár, Jakabffy Imre, még krassó- 
szürényi főispán volt, ő vette kezébe a dél
vidéki magyar színészet ügyét, megalakította

az említett szövetkezetét, a melyhez, ha jól 
emlékszem, eleinte csak Lúgos és Versecz 
(vagy talán Pancsova vagy Nagybecskerek is ?) 
tartozott. A főispán, mini e szövetkezet elnöke, 
a kir. tanfelügyelő pedig, mint titkár ugyan
csak buzgólkodtak e téren, s ime, megvan az 
eredmény: hat román, román-német, német- 
rácz város magyarságának van tisztességes 
színtársulata, a melylyel ők rendelkeznek, amely- 
lyel szégyent nem vallanak.

Nos, kérdem, miért nem alakíthatnánk mi 
itt az északon fölvidéki szinész-szövetkezetet ? Miért 
áldozzunk csupa u. n. hazaflságból, amelyre 
pedig a legutolsó magyar szűngerei is appellál 
vidékünkön, — oly társulatokra időt, pénzt, 
jóakaratot, mikor ugyanily áron magasabb 
színvonalon álló szinmüvészetet is élvezhet
nénk ?

Lássuk csak 1
A vidéki színészet orsz. felügyelője az 

ország városaiból 18 állandó szinikerületnek 
a szervezését tervezi, ezek közül esnék a F. 
M. K. E. területére a 12-dik kerületből: 
Turócz-Szt,-Márton, Zólyom, Liptó-Szent-Miklós, 
Selmeczbáuya, Losoncz, Alsó-Rubin, Szliacs- 
Fürdő és Körmöczbánya; — a 9-ikböl: Nyitra, 
Beszterczebánya, Trencsén, Léva, Aranyos- 
Marót, Pöstyén, Ersek-Ujvár; — (Zsolnáról, 
Rózsahegyről, Trencsén-Tepliczről nem tesz em
lítést a te r v e z e t ) , ta r to z n é k  tehát két ál
landó szintársulat a F. M. K. E. segélyezése 
alá, hahogy e segítésre magát elhátorozná; 
amennyiben azonban két társulat sok lenne, 
úgy, nagyobb személyzettel ugyan, akár egy 
is megtenné, amely, ha jól van szervezve, két 
helyen is játszhatik egyszerre, vagy pedig csak 
minden második évben térne be az említett 
városokba, a szünetévben pedig a külön ter
vezett megyei vándortávsulat kopogtathatna bo. 
Mindez a szervezési munka feladatát képezné.

Atn, e társulat, vagy társulat állandósitáBa 
pénzbe, még pedig sok pénzbe kerül, — 
honnan vegyük? Hát onnan, a honnan eddig: 
a zsebünkből. No meg aztán még valahonnan, 
a mire majd alább térek rá.

(Vége következik.)

Nagy a panasz tót nemzetiségi részen. Ámde ezek
ről a nemzetiségi feljajdulásokról tudjuk jól, hogy min
dig s mindenben a magyarság ellen fordulnak. Ezúttal 
azonban kivételképpen megállapíthatjuk, hogy a sopán- 
kodás tót atyánkfiái, nevezetesen az intelligentiájuk ellen 
irányul. Azt vetik a szemükre, hogy nem állanak nem
zetiségi föladatuk magaslatán, minek következtében a 
Felvidéken egész területek vannak, ahol a tót nemzetisgi 
tudatnak még a szikrája sem mutatkozik, ott tehát meg 
kell kezdeni az izgatást és — úgymond — fölemelni a 
népet. Ezt a nemzetiségi önvallomást meg kell rögzíte
nünk, hogy minden alkalomra készen álljon, valahány
szor a mi kedves tót nemzetiségi izgatóink nagy pátosz- 
szál azt akarják ország-világgal elhitetni, hogy „három" 
millió tót nevében beszélnek és formulázzák állam-fclfor- 
gató követeléseiket. Mert azok a bevallott területek, hol 
még nem sikerült a tót anyanyelvű lakosság hazafias 
érzületét megmételyezni, semmi esetre sem ismerhetik 
el képviselőjüknek és szószólóiknak azokat a nemzeti
ségi újságírókat akik mégis az egész tót „nemzet" ügy
védjeiül tolják tol magukat. Máskülönben a iöntemolitett 
panasznak némi üzleti hátsó tere van, amennyiben oda 
lyukad ki, hogy a nemzetiségi könyveknek s újságok
nak csinál vele reklámot, arra buzdítván az intelligen- 
tiát, hogy szent kötelességüknek ismerjék tümegosen 
meghozatni ezeket az egyedül üdvözítő nemzetiségi saj
tótermékeket, és bevezetni s terjeszteni azokon a terü
leteken, amelyek még immunisok a nemzetiségi filok- 
szerától s peronoszperától. Úgy látszik, hogy ebből az 
ajánlgatásból is lehet egy tényt levonni. Ázt, hogy a 
nemzetiségi irodalom nem igen örvend nagy kelendőség
nek. Ez pociig már nagy baj. Ám még nagyobb baj az, 
hogy — mint bizonyosan tudjuk — az említett te rü lj
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(okon ezek a nemzetiségi könyvek s ktrUpok tügyen 
sem kellőnek. Mórt az intolligenczia s a ncp lnvon apolja 
a haza iránt való szeretőiét és testvériesen megfér a 
magyarral ezer esztendeje s njnbb ezer esztendőre.

Hazugságnak és hamisításnak'1 mondja már előre 
s látatlanba egy helybeli tót nemzetiségi lap azt a sta- 
tisztikát. mely a népszámlálás alapján létre jön. 11a ez 
a statisztikai kimutatás elkészíti, majd csak akkor lesz 
az ideje a szakavatott megbirálásának. Ilyet azonban a 
nemzetiségi konkoly-hintök nem tudnak bevárni, mivel 
azzal nem igen lehet izgatni. Erre sokkal alkalmasabb 
az a folytonos gyanúsítás, molyét valóságos rendszerre fej
lesztettek a gyönge-clméjllek megtévesztésére. Józan s ep 
eszlt ember ugyanis nem fogja elhinni, hogy az a sta
tisztika hazugság s hamisítás lészen, csak azért, mert 
egv budapesti cseh ember a népszámlálásnál azt vallotta, 
hogy magyarul beszél legszivesebben, pedig csak töri 
ezt a nyelvet, mert továbbá egy katonatisztnek a felesége 
szintén legszivesebben használja a magyar nyelvet; mert 
azonfelül egy népszámláló biztos a budapesti egyetemen 
tanuló ifjak néhányat „olák“-nak irta be „román- helyott, 
és végltl mert a nép is, ha csak töri is a magyar nyel
vet, úgy Íratja bo magát a számláló lapra, hogy magyar 
a nyelve. Ez a négy eset szolgál alapul s okul a font- 
jelzett tót nemzetiségi lapnak arra a kijelentésre, hogy 
hazugság S hamisítás a népszámlálás és az annak alap
ján elkészitondö statisztika. Ki hazudott vagy hamisított 
a főnebbi esetekben ? Azok-e, a kik önként bevallották, 
hogy bizony mégis csak magyarul beszélnek legszive
sebben ; avagy azok a biztosok, a kik ezt a vallomást 
kötelességükhöz híven s hivatalból fölvették V Egyik som. 
Ennélfogva a statisztikai hivatal alaposaknak kell, hogy 
tekintse ez adatokat s Így iktassa be az Összegező ki
mutatásba. Megjegyzendő, hogy a fönt ismertetett ese
teket maguk a budapesti magyar lapok közölték, s igy 
teljességgel kizártnak kell mondani még a lehetőségét 
is annak, mintha itt bármily visszaélés megeshetett volna. 
Mi különben csak annak okáért tettük itt szóvá ezt a 
dolgot, hogy újabb adalékot mutassunk be annak a meg
ítélésére, mily fegyverekkel küzd a tót nemzetiségi sajtó 
és mennyire sajnálatraméltó az a közönség, mely hasonló 
minősíthetetlen kifakadásoknak hitelt ád.

Orvosok díjazása.
Nem kívánjuk ecsetelni különösen a vidéki orvo

soknak szomorít helyzetét. Mert nem lehet, hogy az 
annyi elökészültséget igénylő és költséges pályán bevé
gezve tanulmányait, megelégodhcssék az orvos azzal, a 
mit ma a vidéki társadalom nyújt neki. De még oltalma 
sem igen volt eddig az orvosnak, mert nem volt semmi
féle scala, a mely az orvosi segély honorálását szabá
lyozta volna. Mindenütt a helyi szokásra támaszkodtak, 
az emberek méltányosságára, a mihez hozzájárult még 
az orvos egyénisége is és a szerint, a mint élnitudó em
ber vagy pedig tűlszerény volt — kapta a honoráriumot, 
De még az is számított, hogy jómódú ember-e az or
vos vagy pedig szegényebb. Az utóbbit gyengébben is 
honorálták; annak a kevesebbet is elégnek tartották. 
Sok, nagyon sok esetben pedig semmit sem kapott az 
orvos, sőt' nem ritka volt az eset, hogy az általa hozott 
s neki is készkiadást okozó gyógyszerek árát sem volt 
képes behajtani.

Az orvosok élelmesebb része ilyenkor a bírósághoz 
fordult, mely persze a szerint, a mint a íeníorgó esetet 
megbírálni képes volt, hozta meg Ítéletét.

Ennek a tarhatatlan és az orvosokra lealázó állapot
nak véget vetett az a szabályrendolet, mely

koronaaz 1. fokozatú városokban
n II. „ ,, 8
a III. „ „ 2
a IV. „ „ 1

minden további látogatásért az orvos lakásán tizetendő 
az 1. fokozatú városokban 3 korona
a 11. „ „ ^
a III. „ 1
a ív. „ „ 80 fillér.

Ha az orvos megy a beteg lakására, akkor a kö
vetkező dijak lizetondők :

1 . II. III.
fokozat

k o r o n a

IV.

6
8

20
2

30
3

4
G

15
1.50

20
2

3
4 

12
1.20

15
1.50

2
3

10
1

12
1.20

Egy látogatás nappal . . .
Egy látogatás éjjel . . . ,
Az orvos dija félnapra . . •
A félnapon túl minden óráért 
Az orvos dija tél éjjelre . .
Fél éjjelen túl minden óráért 
Orvosi tanácskozásért (konzí

lium) nappal . . • • •
Orvosi tanácskozásért éjjel

Vannak díjtételek, a melyek minden fokozatban 
egyformák. Így mindenütt fizetendő:

Kórtani vizsgálatért..........................5—25 korona.
Elmebetog-vizsgálatért . . . .  20—50 „
Kimerítő kórtörténetért . . . . 10—30 „
Munkaképtelenségről szóló bizo-

20
30

12
1G

nyitványért
Vannak orvosi működések, a 

féle, esetleg háromféle fokozat van.
melyekért csak két- 
Igy fizotendő:

I. ‘ II. III. IV. 
fokozat

4
k o r

4
0 n a 

2 2

2 2 1 1

G-—15 4 -1 0
12 --3 0 8—20
6 6 4 4

20 15 10 10
30 20 15 15

Az első fog kihúzásáért . . 
Ugyanabban az Ülésben a többi

fogért............................. ....
Egy fogtömés (plombirozás) 

czementtcl nagyság szerint 
Fogtömés aranynyal. . . .
Egy müfogért......................... 6
Egy fogsorért....................
Mind a két fogsorért . .

Turóczvármegyére vonatkozólag a vármegyei egész
ségügyi bizottság múlt hó 9-én ülést tartatott ifj. Justh 
György főispán elnöklete alatt, a melyen tárgyalás alá 
került az orvosi díjazásnak kérdése is. Tekintettel a 
vármegye lakosságának szegénységére, Turóczvármegye 
összes községei az orvosi díjazás szempontjából a lV-ik 
osztályba soroztattak. Ezt most már a belligyministcr 
közrendeletileg is igy állapította meg.

A Turóczroegyei Jótékony Nőegy
let közgyűlése.

E hó 20-án tartotta meg vármegyénk jótékony 
nőegyesülete ez évi közgyűlését, a melyre •— különö
sen a vidékről — igen kevesen jelentek meg, részint a 
zord időjárás, részint pedig az általános betegeskedés 
miatt. Részvétlenségről csak keveseknél lehett szó, mert 
hisz ha valami, hát a szegények ügye az, a mi az érző 
női szivet arra készteti, hogy a nyilvánosság előtt szere
peljen. Jelen voltak Tót-Prónáról: Justh Anna, Roller 
Blanka és Justh Ferencz orsz. képviselő, mint vendég.

Ntuhaus grófnő, özv. Soest tábornokné ésPribóczról
az orvosi Soest Alice. Bisztricskáról: Michnik Gyuláné. Helybeliek: 

díjazások tárgyában megjelent. A tarifa négy fokozatot Dr. Haas Jakabné, Berger Ede- és Jakabné, Fischer
különböztet meg minden díjtételre nézve. Budapest fő
városra nézve az első fokozat lesz érvényes, tehát a leg
drágább, a többi három fokozat arányosan olcsóbb. A 
negyedik fokozatban a díjtételek az elsőhöz viszonyítva 
annak egy harmadrészénél nem kisebbek, sőt többnyire 
csak az első tétel felét teszik ki s e két szélsőség kö
zött van még a két fokozat.

A tarifa minden képzelhető orvosi funkezióra, min
den operaczióra külön-külön megszabja a dijakat, a me
lyeknél kevesebbet a paczienstöl az orvos elfogadni nem 
tartozik s a melynél kevesebbet a bíróság meg nem 
állapíthat. A tarifán kívül még más általánosságokra is 
kiterjed a szabályrendelet. Ilyen például — és ez minket 
vidékieket kiválóan érdekel, hogy az orvos, — ha a beteg
től 2 kilométernél távolabb lakik, jogosan felszámíthatja 
a fuvarköltséget.

Viszont a betegek érdekeit is védi a tarifa, ameny- 
nyiben például megtiltja az orvosoknak, hogy az ope* 
ráczió egyes mozzanataiért külön dijakat számíthasson 
föl. Nem történhetik meg tehát az, a mire eddig gyak
ran volt eset, hogy az orvos egy kelés fülvágásáért, ki
tisztításáért, bevarrásáért, bekötözéscért külön-külön szá
mított dijat.

Operáczió esetén az orvoslátogatási dijat külön csak 
akkor számíthat fül, ha az operaczióért járó dij 20 ko
ronával kisebb. Egy napra 2 vizitnél többet csak akkor 
számíthat az orvos, ha igazolja, hogy a beteg hozzátar
tozóinak különös kívánságára volt kötszernél többször is 
egy napon a betegnél. Ha egy lakásban több beteg van, 
csak egy betegért jár a teljes dij, a többiért csak a fele. 
Ha 30 napnál tovább tart a kezelés, akkor az orvosi 
látogatásoknak diját felényire lehet leszállítani. Orvosi 
tanácskozásért a kezelő orvosnak a látogatási dy két
szerese jár.

Ezek azok a fontosabb részletek, a melyek olva
sóinkat bizonyára érdeklik.

Magát a tarifát a következőkben ismertetjük:
Ha a beteg az orvos lakására megy, az első ren

delésért a fokozatok szerint fizetendő:

Arminné, Fraenkl Edené, Dr. Lax Adolfné, Boldis Ig- 
náczné, Kertész]anosné, JanthóJánosné, Erdödi Györgyné 
és Dávid Ferenczné, mint vendégeli Benczik Géza ta
nár, Göllner Frigyes járásb. jegyző, Kolosy Béla alerdő* 
felügyelő és Kolosy Miklós albiró. Az egylet tisztviselői 
közül: Fekete Miklósné elnök, Hoftmann Edené pénz
táros, Rakssányiné ellenőr és Bdnfi János jegyző voltak 
jelen. Az elnök évi jelentéséből megemlítendő, hogy 
egy köz- é3 négy választmányi gyűlés tartatott 
elmúlt egyesületi évben, s hogy az egyesület atelnök- 
nője, Zorkóczy Tivadarné által a múlt nyár folyamán 
rendezett estély jövedelme 165 kor. 49 fii. volt az egy
let pénztára javara. A Szegedre elköltözött Fehér Já
nos tanar, egyleti jegyző helyébe Bdnfi János tanár, — a 
megüresedett választmányi helyre pedig Schönaich Vil- 
mosné (Znió) választatott meg. A pénztár allása 1900 
deczember 31-én a következő volt

I. Bevételek: kor. fii.
1. Pénztári maradvány 1899-ről
2. Tagsági dijak:

112 48

43 rendes tagtól 430 _
42 pártoló tagtól 

3. Kamatok:
168

Az a'aptökc után 701 30
Beniczkv Mára-alap után 91 05
Jókai Mór-alap után 8 21

4. Dr. Borossné alapítványa 100
5. A Btubnyafiirdöi estélv jövedelme 165 49
t>. Az alaptőkéből 950 _
7. Beniczkv Mária-alapból 100 —

11. Kiadások:
2826 53

1. Jótékonyczélu kiadás:
Szegények és árvák segélyezésére 
Onzágos nöképzö egyletnek
Két néptanító jutalmazására

2. Egyéb kiadások:
Erzsébet királyné arczképének megfestésére 
Nyomtatványok- s postadijakra

3. Az alapok gyarapítására:
Az alaptőkéhez esatoltatott
A Bcniczkv-alaphoz esatoltatott 
A Jókay-alaphoz

1000 13 
10 — 

100 —
200 -  
16 30

1151 30 
01 05 
8 21

E szerint az egylet vagyona 118,590 kor. gű fii 
a lefolyt évben se nem gyarapodott, se nem csökkent, 
a pénztári maradvány pedig 189 kor. 54 fi'lért tesz ki. 
Hogy az egylet alaptőkéje alapszabalyszerüen nem 
gyarapodhatott a jövedelem arányos részével, ennek 
oka részint a kegyeletes czélra fordított 200 kor. rend- 
kiv. kiadásban, részben pedig azon körülményben rejlik, 
hogy az elmúlt évben oly tömeges jelentkezés volt a 
segélyreszorultak részéről, hogy a rendes jövedelem 
kevésnek bizonyult annyival is inkább, mivel a szoká
sos 1—2 jótékonyczélu előadás sem volt megtartható.

A közgyűlést nyomban választmányi gyűlés kö
vette, a melyen 38 szegénynek összesen 249 kor. kisebb- 
nagyobb pillanatnyi segélyt szavazott meg a gyűlés 
a január 12-én rendezett előadás jövedelméből.

*
Ha valamikor, úgy most, az általános szegénység 

és nyomor, a szigorú tél idejében számíthat ezen egye
sület a közönség altalános támogatására; s ha latjuk, 
hogy ezen, az egész megye területére kiterjedő egye
sületnek mindössze 43 rendes és 42 pártoló tagja van 
s tudjuk, hogy ezen tagok, valamint az alapítók is 
kivétel nélkül a magyar és német (izr.) intelligentia höl
gyeiből kerül, s bar az egylet számos tót ajkú özve
gyet és árvát is istápol (nem tesz, s nem is szabad 
kivételt tenni szegény és szegény között), úgy akkor 
azt is ki kell hogy mondjuk, hogy az egylet nem ré
szesül a kellő tamogatasban, abban, amelyre czéljánál 
fogva méltán számíthat. Számosán hiányzanak még a 
magyar és német (izr.) hölgyek közül, és hiányzik 
valamennyi tót hölgy, — miért? Itt van egy sora a 
kereskedőknek pl., akiknek magyar vevő közönségük 
is van, még pedig tekintélyes, — hol vannak, hol ma
radtak ezek nejei ? Erkölcsi kötelességük lenne belépni 
az egyesületbe, különösen most, e válságos és Ínséges 
időben. De hisszük, reméljük, hogy mindenki, a kinek 
érző szive van, oda fog ez év folyamán sorakozni azon 
egyesület zászlaja ala, a mely immár 25-ik éve teljesiti 
emberbaráti, nemes feladatát.

Az egylet buzgó és fáradhatatlan elnökének pedig 
őszintén kivanjuk, hogy nemes törekvéseinek meglegyen 
az az eredménye, a melyet ő maga kíván, amelyet 
mindnyájan óhajtunk.

Jégünnepély Znió vár alján.
Dr. Wlassics Gyula, nagynevű kultuszminiszterünk, 

bölcs belátásával elrendelte, hogy időszakonkint kerü
leti, minden ötödik évben pedig Budapesten országos 
tornaverseny rendeztessék az ifjúság számára, mert mint 
ő maga kijelentette egyik budget tárgyaláson: »Igen 
helytelen közoktatásügyi politika lenne az, mely a mű
veltség rovására az egészséget, vagy az egészség rová
sára műveltséget hajlandó fejlesztenie.

Igaz és bölcs szavak ezek, melyeknek nagy érté
két — sajnos! — csak theoriában nálunk is elismerik, 
de a gyakorlatban kevés gondot fordítanak reá. Tálán 
egy országban sincsen annyi »öreg< ifjú, mint épen 
nálunk s korunk legöldöklőbb betegsége, a tiidővész, 
tálán alig pusziit valahol oly elrettentő mérvben, mint 
épen nálunk. Pedig csak az erősre vár boldog jövő, — 
a gyöngéjé az elbukás. A nemzet nagysaga, boldogsága, 
jövő hatalma nemcsak szellemi, de testi erőt is kivan, 
mert csak egészséges nemzedék felelhet meg a nagy 
feladatoknak.

E nagy igazság teljes megvalósulásán — bár szűk 
korlátok között — munkálkodik a znióváraljai allami 
tanítóképző intézet is, midőn ifjai körében külön torna
clubot alakított, óriási fáradtság árán szép, tágas jég
pályát teremtett és végre, midőn elhatározta, hogy az 
ez idei országos tornaverseny nemes küzdelmében részt 
vesz. Ez utóbbi tervvel kettős czél lebeg a tanari kar 
szemei előtt: edzeni az ifjúságot, ellensúlyozni a szellemi 
munkát; másodszor: a szegény, felvidéki ifjúságnak 
modot, alkalmat nyújtani hazank szivének, büszkessé- 
gének, az ország fővárosának megismerésére.

De bármily szép, nemes és üdvös vállalkozás ez, 
tisztában volt a tanari kar az első pillanatban azzal, 
hogy e terv nagy anyagi áldozatokba kerül. Gazda
gabb ifjak maguk is elviselhetik a terhet, de szegény 
ifjaknak nagy és hathatós támogatás kell. S vajon kitől 
remélhető, kitől varható e támogatás? A tapasztalat, a 
múlt mutatja meg az utat: Túróczvarmegye nemesen 
gondolkodó, áldozatkész, intelligens közönségétől. E 
társadalmi támogatásra számítva határozta el a tanári 
testület, hogy febrnár hó i-én a tornaversenyen részt
vevő ifjak részére az intézet kertjében lévő jégpályán 
jégünnepelyt rendez, mely után a zeneteremben tancz- 
mulatság következik. Mar magának a jégpályának gyö
nyörű fekvése, fenyvesekkel körülvéve, a kivilágításnak 
fénye is megérdemli, hogy a közönség részt vegyen ez 
ünnepélyen s támogassa azt a nemes czélt, melynek 
érdekében e sokat ígérő mulatság rendeztetik. Itt közöl
jük egész terjedelmében a meghívót, melyet a rendező
ség épen most küld szét mindenfelé.

Meghívó
a znióváraljai állami tanítóképző-intézet ál
tal a budapesti országos tornaversenyen részt

vevő növendékei segélyezésére 
(. évi február bő l én

rendezendő
J égünnepélyre,

valamint az ezt követő
TAnozmulatságra..

A jógtinnepóly d. u. 5 órakor kezdődik. A tánczmulat- 
ság az intézet zenetermében osto 0 órakor kozdődik és 

kedvezőtlen időjáráü osetén is mogtartatik.
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Belépő dij (mely mindkét mulatságra érvényes): személyjegy 

2 korona, családjegy 5 korona.
Felülfizetósek köszönettel fogadtatnak.

R e n d e ző sé g:
Aknntisz Rezső, Babusok Ede, Balázs Endre, Dl*. Bodö Béla, 
Bellisek Imre, Benisek Rezső, Berta Ötté, Blumenfold József, 
Cserei János, Dittert Ferenez, Danovszky Emil, Éder Ferencz, 
Engel Gábor, Farkas István, Dr. llilmcr István, Janotyik Károly, 
Dr. Jakubovies Mór, Kirehmajor Győző, luittl Rezső. Klein Antal, 
Dr. Messinger Mór, l’árvy Endre, Roseimveig Jakab, Scliönaich 
Győző, Somogyi Géza, Szarka Lajos, Szibuer Gyula, Szmetana 
József, Tilesch Károly, 'l'ocsek Emil, Ulricli Vendel, Volkó Emil, 
Volkó János, Wagner Lipót, Wagner Arthur, Zacliar Szaniszló, 

Zatluireczky Lajos.

H Í R E I N K .
— Közgyűlés. A F. M. K. E. Túróczvár- 

megvei választmánya a mai napon délután 3 
órakor ifj. Justh György főispán mint elnök 
vezetése alatt, a vármegyeház nagytermében 
tartja meg az évi rendes s egyben tisztújító 
közgyűlését.

— Személyi hir. Berecz Gyula, kir. tanfelügyelő 
f. hó 18-án volt kihallgatáson Dr. Wlassics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. ministernél, hogy 
legközelebb nyert királyi kitüntetését megköszönje. 
IFZassics miniszter a legmelegebb érdeklődéssel tu
dakozódott a turócz vármegyei népoktatásügyi viszo
nyok felöl s megnyugvással vette tudomásul, hogy itt 
úgy a községek, mint a felekezetek megteszik a tőlük 
telhetőt. Ugyanaznap fogadta a kir. tanfelügyelőt Dr. 
Zsilinszky Mihály államtitkár, a ki a turóczvármegyei 
viszonyok iránt nemcsak érdeklődik, de azokat ala
posan ismeri is.

— 30 éves szolgálat. A turócz-szent-mártoni m 
kir. posta- és távirda-hivatalnak közszeretetben és 
köztiszteletben álló érdemes főnöke Knbala Alajos e 
hónap elején töltötte be szolgálatának 30-ik évét. A 
jubiláns nem dicsekedett vele s e miatt nem is volt 
része ünneplésben. Azt azonban el nem kerülheti, 
hogy barátai és tisztelői nevében is legjobb szeren
cse kivánatair.kat ne tolmácsoljuk.

— Kinevezés. Timkó Gusztáv a felső-jeszeni ke
rület körjegyzője ugyanezen kerületbe anyakönyvve- 
zetö helyettessé neveztetett ki.

— Farsang. Karnevál herczeg ez idén jóval tá
gasabb térre eresztette működése fonalát Turóczvár- 
megyében. A tánczmulatságok napirenden vannak s 
a gondos mamák nem mulasztják el leányaikat elvinni 
azon reményben, hogy a jövő farsangon már min! 
asszonyok fognak hódolni Carneval uralmának. Mint 
értesülünk, a mosóczi magyar olvasó- és társaskör f. 
évi február 9- ere rendez tánczestélyt úgyszintén a 
szuesányi és környékbeli fiatalság is felbuzdulva utolsó 
sikerén, ajövö hó folyamán magyar szini előadással 
egybekötött tánczestélyt rendez. Ruttkán jövő hó 2-án 
lesz tánczestély és szini előadás is.

— A dolovai nábob büszkesége. Lapunk múlt 
számában adtunk hirt a turóczmegyei jótékony nő
egylet javára rendezett műkedvelői szinielőadásról, 
a melyben felemlitettük, hogy Dávid Jánosnak, magyar 
társadalmunk ezen köztiszteletben álló tagjának, ab
ból az alkalomból, hogy a dolovai nábob szerepében 
fellépett, a felső járási nők egy díszes koszorúval 
kedveskedtek. Mint most értesülünk ezt a koszorút 
nem az előző számban említett hölgyek, hanem Justh 
Ferenczné szül. Batthyáni Mária grófnő a mosócz- 
zniói választó kerület képviselőjének neje, továbbá 
Zorkóczy Tivadarné és Boros Béláné készítették és 
adták át a mi csak emelheti a mi kedves nábobunk- 
nak büszkeségét.

— Havazás. A múlt hét első napjaiban az egész 
vármegye területén erős havazás állott be, a mi a 
hideg csökkenését vonta maga után. Gazdáink szíve
sen üdvözlik a fehér takarót, mely lehetővé teszi a 
fa kihordását és jótékony hatással van az őszi veté
sekre is.

— Eljegyzés Steklács György brailai (romániai) 
kereskedő eljegyezte Toperczer Annát Mosóczról. — 
Nevordl István ruttkai áll. isk. tanító és r. kath. kán
tor eljegyezte Gasselseder Ellát Nagy-Szombatról. — 
Dr. Stelczer Gyula cs. kir. ezredorvos eljegyezte Rosza 
Erzsikét, Rosza János köztiszteletben álló ivankófalvi 
ág. hitv. ev. lelkésznek kedves leányát. Gratulálunk!

— A znibvaraljai Magyar Olvasókör e hó 20-án 
tartotta évi rendes közgyűlését Akantisz Rezső elnök
lete alatt. Valamennyi belső és számos külső tag 
részt vett a gyűlésen. Akantisz elnök megnyitójában 
röviden összefoglalta a lefolyt év nevezeiesebb moz
zanatait, felemlítvén, hogy a kör helyiséget is cserélt, 
a mennyiben a körülmények kedvezése folytán a zniói 
uradalmi nagy vendéglőbe költözködhetett át, a mely 
köztudomás szerint casinói czélra a legalkalmasabb. 
Sajnálattal emlékezett meg azonban a jövő kilátá
sairól, mert a jelenlegi helyiségnek a tanítóképző 
által történt megvétele által a kör hontalanná lett s 
bizony az adott viszonyok között bájos dolog meg
felelő helyiséget falaim. Az olvasókör, melynek 33 
belső s 35 külső tagja volt, az elmúlt, évben ünne 
pelte fennállásának 25. évfordulóját s a szokáshoz 
liiven, a nemzeti ünnepeket is megtartotta A meg
nyitó után a tisztújitásra került a tor. Elnökké újból 
Akantisz Rezső lett, alelnökké Somogyi Géza, jegy
zővé Szarka Lajos, pénztárossá Rosenzweig Jakab, 
ügyésztzé Dr. Hilmer István, háznagygyá pedig Berts 
Ottó; valamennyien egyhangúlag. Rendes választmá
nyi tagokká: Éder Ferencz, Benisek Imre, Dr. Bedő 
Béla, Babusebek Ede, Tilesch Károly és Párvy Endre; 
póttagokká: Balázs Endre és Dittert Ferencz válasz

tattak meg. Majd a hírlapok megrendelésére került 
a sor, a mely alkalomból némi nézeteltérés merült 
föl a mi azonban remélhetőleg mihamarább el fog 
simulni. A znióváraljai magyarságnak az a feladata, 
hogy tekintet nélkül politikai meggyőződésére, a 
magyarság ügyét közös erővel és tömören sorakozva 
szolgálja. Az egyénnek itt alá kell rendelnie magát a 
magasabb érdeknek. Reméljük is, hogy az a ielkes 
kis csapat, mely oly kitartóan, hazafias buzgalommal 
teljesiti — annyi idő óta — feladatát, továbbra is 
együtt s vállvetve fog munkálni.

— A népszámlálás eredménye Turócz-Szent-Már- 
tonban. 657 lakásban találtatott 3358 lélek. (1890-ben 
2800 volt a lakosok száma). Anyanyelv szerint van: 
1958 tót, 562 német, 787 magyar, 27 lengyel, 22 
cseh és 2 olasz.

— Kinevezés. Körmöcz szab. kir. és főbánya vá
rosnál Palkovics Emilnek e város polgármesterévé 
történt megválasztása folytán üresedésbe jött városi 
rendőrfökapitányi állásra Húzóczy Lajos barsvárme- 
gysi tb. főszámvevő lett kinevezve. Egyidejűleg a Kör- 
möczbánya városához tartozó bét község tb. főszolga- 
birájává és Körmöcz és vidéke anyakönyvvezetöjévé is 
ki lett nevezve.

— Jótékonyr.zélu műkedvelői előadás Ruttkán. A
»Vörös Kereszt Egylet* ruttkai fiókja saját pénztára 
javára, Ruttkán 1901. február 2-án jótékonyezélú 
műkedvelői előadást rendez. Színre kerül: »Felhő 
Klári.-. Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. 
Irta: Rátkay László. Rendező: Mórán János. Szerep
lők : Szabó Károlyné, Mórán János, Sváby Margit, 
Riringer Anna, Veszély Imre, Szabó János, Tokay 
Dezső, Dancs István, Vogelhut Gyula, Szigeti Irén, 
Uletskó Amália, Rózsás István, Potrula Márton, Szitár 
Gusztáv, Berényi Alajos, Kristóf Béla. Tóth Tamás. 
Belépti dij: 1-sŐ és 2-ik sor 1 kor. 50 fii., a többi 
sorokban 1 kor., gyermekek részére 50 fii. Az ülőhe
lyek számozottak. Jegyek előre válthatók Friedmann 
Mór gyógyszertárában és este a pénztárnál. Kezdete 
este pont 8 órakor. Előadás után tánczvigalom. A 
tiszta maradvány a »Vörös Kereszt Egylet* ruttkai 
fiókja javára fog fordittatni. Felülfizetések köszönet
tel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak.

— Bálok Körmöczbányán. Már jeleztük múlt szá
munkban, hogy a körmöczbányai polg. és ipar-egylet 
február 2 án bált rendez. E bál védnökségét Palkovics 
Emil polgármester neje vállalta el, de sajnos ebbeli 
hivatásának nem fog eleget tehetni, mert betegen 
fekszik s igy a rendezőség az uj rendőrkapitány ne
jét Huzóczy Lajosnét kérte fel a védnöki tisztség 
elvállalására. —■ Ma folyik le a körmöczbányai kor
csolya-egylet által a jégpályának uj világítási beren
dezéséhez szükséges tőke gyarapítása czéljából a 
»Szarvasc szállóban rendezett farsangi tréfákkal egy
bekötött tánczvigalom. — Ugyanott f. hó 6-án az 
ottani kath. legény egyesület a házalap javára műked
velői szini előadást rendeztek, mely alkalommal színre 
került Balázs Sándor >Miért nem házasodik meg a 
sógor? s Langye »Recept gégén die Shwiegermütter* 
ez. vigjátéka. Az összes szereplők a közönségnek 
viharos tapsokban nyilvánuló elismerését vivták ki 
maguknak ügyes előadásuk által.

— Elöljáróválasztások voltak e héten a követ
kező eredménynyel: Neczpál: Sipka Pál (régi), Bella : 
Kovácsik Jáuos (régi), Gyulafalu: Bulyovszky Zsig- 
mond (régi), Zsámbokrét: Kmety József (uj előbb 9 
évig volt), Szt.-Péter: Hulej János (uj), Kostyán: 
Bielik József barborás (uj), (Koricsánszky József he
lyet ki 27 évig volt Kostyan községnek elöljárója).

— »Flóra*• Értesítjük Turócz vármegye müveit 
közönségét, hogy a Flóra virágüzlet Beszterczbá- 
nyáról Zólyom-Radványba a hasonnevű mükertészetbe 
ment át, hol megrendelések úgy mint eddig pontosan, 
finom Ízléssel és művészies kivitelben eszközöltetnek. 
A ki tehát a farsang folyamán szép virágcsokorral akar 
kedveskedni, ide forduljon. Melegen ajánljuk ezt a 
szolid vállalatot, mely minden igényt képes kielégíteni.

— Zivatar megfigyelések. Az orsa. meteorologiai 
és magnességi intézet a múlt év tavaszán zivatarokat 
megfigyelő állomást létesített Tót-Prónán, amelynek 
vezetője, Gregorovics József áll. isk. tan. évi jelentésé
ből a következő érdekesebb adatokat közöljük. A 
tavasz kezdete kedvező volt. Az első dörgés február 
végével észleltetett; márczius és április hónapok pedig 
oly melegek voltak, hogy kicsalták a fák rügyeit, 
később kemény fagyok következtek és gyümölcs almán 
kivül más nem termett. Ekét hónapban nem volt zivatar. 
Májusban négy zivatar volt: két erősebb és két gyen
gébb, a villám kárt nem te t t ; ezen hó villongásai igen 
gyakoriak és tartósak voltak. Júniusban négy zivatar 
volt. Julius havában erős zivatarok voltak ; a julius 
hatodiki sok kárt okozott mert szélviharral járt 
es több száz lát döntött ki. A villámcsapások 
sűrüek voltak, estek, de nem gyújtottak. Az árvíz 
Briesztya, Hadvigha, Jasszenova, Polerieka és a Jan- 
koczalvi puszta határát károsította meg, sok ember
nek egész évi termését vitte magával el és az utakat 
annyira elrontotta, hogy két évig sem lesznek képe
sek azokat helyre hozni. Villongások majd minden 
másod napon voltak. Augusztusban volt három erős, 
két gyönge és öt rendes zivatar, három két villám- 
ütéssel ; a zápor és jégeső nem tett nagy kárt. Augusz
tus vége szeptember és október derült volt és szép ; 
november hóban hideg esős napok, deczemberben 
erősebb fagy kevés hóval.

— Amerikai pénzek. Tótprónai levelezőnk irja, 
hogy az elmúlt év folyamán mintegy 14.000 korona 
értékű pénzküldemény érkezett odaaz Amerikába kiván
doroltak hozzátartozói részéről. Tekintélyes a pónzösz-

szeg, de annyi ember, annyi munkával mint ott, azt 
itt is megszerezhette volna. Azt is irja azonban leve
lezőnk, hogy számtalan az olyan kivándorolt a ki 
szivesen haza térne, ha lenne úti költsége. Ezért zak
latják az itthon maradottakat s ha nem juthatnak 
útiköltséghez, kénytelenek tovább nyomorogni. Ilyen 
az amerikai élet, ott is szerencse k e ll!

— Újból megnyíló iskola. A felsö-stubnyai községi 
iskola melyben a tanítás a felmerült nagyszámú ka
nyaró megbetegedések miatt szünetelt, ismét megnyílt.

— Hangverseny és tánczestély Körmöczbányán. A 
körmöczbányai m. kir. állami főreáliskola alumne- 
uma javára 1901. évi február hó 9-én hangversenyt 
és tánczestélyt rendez. Belépő-jegyek: személyjegy 
2 k., családjegy 4 k., lanulójegy 1 k. Jegyek előre 
kaphatók Paxner J. és Biron H. könyvkereskedésé
ben és a hangverseny estéjén a pénztárnál. Felülfi
zetések köszönettel vétetnek és az intézet évi érte
sítőjében nyugtáztatnak. A hangverseny műsora a 
következő: 1. Slix. Nyitány. Előadja az ifjúsági zene
kar. — 2. a) Magyar népdal; b) Olasz népdal. Énekli 
az ifjúsági énekkar. — 3. Bach. Preludium. Előadja 
az ifjúsági zenekar. — 4. Erkel. Vörösmarty Bordala. 
Előadja az ifjúsági énekkar zenekar kísérettel. — 5. 
Grieg. Ás halála. Előadja az ifjúsági zenekar. — 6. Lángé. 
»Nagyanyának álma*. Előadja az ifjúsági zenekar. — 
6. Beethoven. »Isten dicsősége*. Előadják az ifjúsági 
ének- és zenekar.

Az iszákosság áldozata. Tenczer András, had- 
vighai lakos f. hó 17-én Német-Prónára ment, leá
nyát, a ki ott szolgálatban van, meglátogatni. Ennek 
megtörténte után betért egy útszéli korcsmába. De 
a búfelejtőből többet talált bevenni, mint a mennyit 
szervezete elbírt volna. Estefelé mámoros fővel indult 
haza; de lábai megtagadták a szolgálatot, s igy egy 
bokor mellé feküdt. Hozzátartozói, kik késése miatt 
nyugtalankodtak, keresésére indultak, s f. hó 18-án 
reggel megfagyva hozták haza. Két neveletlen árva, 
kik közül az egyik néma, siratja.

— Beton-járdánk, mely egyedüli külső jele annak, 
hogy Turócz-Szt.-Márton is törekszik a modern vá- 
rosoksorába emelkedni, oly elhanyagolt állapotban van, 
hogy a közlekedők biztonságát is veszélyezteti. Ezen 
a járdán több helyen egész jég hegyek emelkednek, 
a melyeken a járás-kelés csak a legnagyobb óvatos
ság mellett lehetséges. Községi elöljáróságunk hasz
nos dolgot cselekednék, ha a háztulajdonsokat arra 
kötelezné, hogy házuk előtt a járda tisztántartásáról 
gondoskodjanak.

— Farsangi krónika. Az itteni izr. fiatalság egy 
nagy szabásá álarezos bál rendezését vette tervbe, 
melynek előkészítése iránt a mozgalmat már megin
dították s tekintve a már most is észlelhető érdeklő
dést, fényes sikert jósolnak a vállalkozásnak.

— Betörés. Szlovánban, ebben a különben csen
des kis községben nagy riadalmat okozott a múlt 
héten egy czigány, a ki három helyen követett el 
betöréses lopást. Azonban rajta vesztett mert elcsíp
ték és a znióváraljai kir. járásbíróság börtönébe kisér
ték, a hol mint régi ismerőst fogadták. Valószínű, 
hogy jól fognak reá ügyelni, mert évekkel ezelőtt 
éppen Znióváralján a bírósági fogházból, a kályhát 
kidöntve, a keményen át szökött meg.

— Kazánrepedés történt a helybeli kőolaj fino
mító gyárban, a mely a szomszédos házak tulajdono
sait alaposan megijesztette. Azonban a kazánban volt 
potroleum elégésén kivül sem kár nem történt, sem 
senki meg nem sérült.

— A biróválasztas Klicsényben f. hó 21-én folyt
le, a mely alkalommal az eddigi biró Záborszky Fe
rencz helyébe Szianta J. választatott meg. Záborszky 
Ferencznek nagy érdemei voltak a községi ügyek 
rendezése körül. Az ö birósága alatt történt meg a 
tagosítás, alatta épült föl 10.000 K. költséggel a szép 
tornyos iskola. De hát talán épen a miatt elégelték 
meg az Ő bíróságát félve attól, hogy talán más hasz
nos dolgot is megcselekedhetne.

— Vasúti szerencsétlenség. Az államvasutak 
Körmöczbánya és Jánoshegy közti vonalán a »Zólyom- 
völgy* feletti kanyarulatnál, hol a vonat a legmaga
sabb pontokon halad, egy Thúróczy István nevű 
fékező a kocsi hágcsóról lecsúszott és a szóditő 
mélységbe iv alakjában lerepült. A segítségre siető 
emberek holtestet véllek fellelni, de szerencsére 
csalódtak feltevésükben, mert komolyabb baj nem 
történt vele s útját megint folytathatta.

Szülők figyelmébe. Forgó bácsi „Kis Lapja", mely 
betonként bőven megrakodva mesékkel, versikékkel mu
lattatja és szórakoztatja az egész hazában az apróságo
kat, egyúttal kitűnő segitö a nevelésben. Minden szülő- 
nok módjában van ezt a kitűnő gyermeklapot megrendelni, 
mert előfizetési ára V* évre csak 2 korona. Megrendelő 
cziin: „Kis Lap" kiadóhivatala, Budapest, Kerepesi-ut 
45. sz.
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Szerkesztői üzenetek. = —
J\ A7., Zsámbokrét. Tudósításait mi is azivesou vesszük. — 

Lövü. „Ecce homo" még az önképzőkört színvonalat sem üti meg. 
Inkább lőréket, tudósításokat kérünk napi eseményekről. — G. 
./., Tót-l’róna. Jelentését felhasználtuk. Jövöre abban a formában 
kérjük, a hogy most közöljük: rö v id e n .  — Többeknek. Szivo- 
sev közlünk „kezdőktől" is tárczaezikkekct, ha akár a kidolgo
zás némi irói tehetséget árul c l; ha a jó eredeti ötletek, — ha 
mindjárt gyéren is, — megcsillannak a czikkelyben. Do hosszá 
lére eresztett érzelmi Ömlengések végtelen, de semmitmondó 
beszélgetések és más effélék közlésére nem vállalkozunk, mert 
az ilyenek sem a nyomdafestékre, sem az olvasás fáradságára 
nem érdemesek. — lir. S., Helyben. Megjött minden, de részben 
a jövő számra kellett hagyni. — P. F., Körmöczbánya. Köszö
nöm szives felvilágosítását. Lapunk a körmöczbányai ügyek 
védelmére mindig rendelkezésre áll. — F. F.} Znióváralján. Min
den kívánsága szerint fog történni; a meghívók bizonyára már 
kéznél vannak.



Turócz-Szt.-MBrton,

i U»

jffjS-feárpáíi növény-tea ' 
mell-* tüdőbetegeknek.

Legjobh sikerrel használtatik : köhögés, hurut, rekedt
ség. szamárhurut, influenza, szükmcllüség, légzési 
bajok, oldalszúrás, kifejlett torokgyulladás és egyéb 

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

beküldése esetén bérmentve.
Főraktár és szétküldési hely :

GAZDIK JÁNOS „Megváltó“-gyógyszertára
Körmöczbányán

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

Legjobb
"“-Hzivarka-liüvely,

mivel semminemű az egészségre ártalmas alkatrészt sem fog
lal magában.

470. sz. 1900.
Árverési hirdetmény.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c 
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a 
turócz-szt -mártoni kir járásbíróság 1890. évi 3908. 
számú végzése következtében Dr. Lax Adolf ügyvéd 
által képviselt Kladivo sz. Bella Katalin javára Kladivo 
Máté podhragyi lakos ellen 480 K s jár. erejéig fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 
1055 koronára becsült 1 vastengelyü szekér, 1 vas
eke, 2 borona, 3 fehér malacz. 1 nagy disznó, 8 kis 
malacz, 25 kereszt árpa. 25 kereszt vegyes, 15 kér. 
rozs, 2 pej ló, 2 riska ökör, 1 szenes tehén, 1 sze
nes tinóból álló ingóságok nyilvános árverésen el
adatnak.

Mely árverésnek a t.-szt.-mártoni kir. jbiróságnak
V. m /n  1900. számú végzése folytán 480 K tőke
követelés, ennek 1895. évi május hó 14. napjától 
járó 0% kamatai és eddig összesen 179 K 18 f biróilag 
már megállapított költségek erejéig Kladivo Máténál 
Podhragyon leendő eszközlésére 1901. évi február 
hó ll-ik napjának d. e. 10 órája határidőül kitö- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegyzés
sel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. § a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is 
el fognak adatni.

Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1901. évi jan. 21-én.
Zathureckzy Jenő

járásbirósági végrehajtó.

F  S  l i  T  I  D  í  K  ■ H I B A  D Ó 1901. január 27. 4. szám

A ki egyszer használta a „Ij»ixii»u-w»ivai,K a-liii 
vely* , többó semmiféle más fajtát nem fog vásárolni. 

Kapható kizárólagosan

Moskóczi Ferencné désében
T iiróc-S zt.-jflárton lm ii.

Hirdetmény,
Önkénytes nyilvános magánárverés utján eladom a 

Turóczmegyében, Krpclán községben fekvő, a krpcláni 
26. sz. tjkben -|- 94., 96—107. sor-sz. alatt foglalt kül
telekből, ház és melléképületekből, szántókból, rétekből, 
legelőkből és erdőkből álló, összesen 438 kát. hold, 
168 □  ölnyi térmértékű, Fürster Mór és Zug Lipót tu
lajdonát képező ingatlanokat.

A főbb feltételek:
1. A kikiáltási ár 12,000 azaz tizenkétezer korona, 

melyen alól a fent megjelölt ingatlanok el nem adatnak,
2. Árverezni szándékozó köteles lesz az árverés 

megkezdése előtt a kikiáltási ár 10°/o-át bánatpénzül 
készpénzben, vagy óvadékképcs értékpapírokban, vagy 
a turócz-szt.-mártoni és beszterczebányai pénzintézetek 
betéti könyvecskéiben kezeimhez letenni.

3. Vevő az ingatlanok tényleges használatába a 
vételár első felének lefizetése idejében lép be.

4. Vevő köteles lesz a vételár felét az árverés 
napjától számítandó 30 na]) alatt, másik felét 45 nap 
alatt kezeimhez lefizetni. A bánatpénz a második rész
letbe fog betudatni.

7. Ha a vevő a vételárt kellő időben le nem fizetné, 
az esetre vagy a bánatpénzt elveszti s az adásvétel ha
tálytalanná válik, vagy pedig Fürster Mór és Zug Lipót 
jogosítva lesznek a vételárt 8% kamataival követelni.

A többi árverési feltételek irodámban bármikor 
megtudhatók.

Az árverés megtartására határnapul 1901. évi február 
hó 19. napjának délelőtti 10 óráját Krpclán községbe 
tűzöm ki.

Turócz-Szt.-Mártonban, 1901. évi január hó 19-én.
Dr. Vanovics János.

ügyvéd,
mint Fiirstcr Mór és

_____ ____________  Zug Lipót megbízottja.

. 1900.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881-ik évi 

törvény-czikk 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a znióvaraljai kir. járásbíróság 1900. évi 
V. I. 5 3 -4  szátnu végzése következtében Dr. Graber 
Károly budapesti ügyvéd javára Düchler Dávid ellen 
54 K s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
hajtás utján azon felöl lefoglalt ingóságok, melyek 
Singer javára 619 K 24 f iránt 1900. V. 1/2 és Enderia 
István javára 190 koronányi ügyben 1898. V. 1/5 sz 
jegyzőkönyv alapján eredetileg összeirattak, neveze
tesen 4 ló, (kancza és heréit), 2 tinó, 4 anyajuh, 
2 sertés, szekér, szán. 12400 zsindely, 54 drb. ácsolt 
épitőfa, 12 czölöpía és egy fabódé nyilvános árve
résen eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járásbíróság
nak 1900. V. 1. 53—4. sz. végzései folytán 54 K 
tőkekövetelés, ennek 1899 évi nov. hó 9. napjától járó 
5% kamatai és eddig összesen 35 K 86 fillérben 
biróilag már megállapított költségek erejéig a znió 
váraljai vasúti megállóhely mellett leendő eszközlé-ére 
1901. évi januar ho 28-ik napjának délelőtti 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók 
azzal hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becs 
áron alul is el fognak adatni.

Kelt Znióvaralján, 1900. évi deczember hó 26-án.
Szibner,

______ __________________  kir. .(bírósági végrehajtó.

_______|£Ea.za,i iparl^H

|W EI1T KÁROLY és T á rsa i]

\szövőgyár, K ésm árk  f
elismert hírneves M

" SZEPESSÉGI VÁSZON"

A R lch ter-fó le

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint i!0 
óv óta megbízható bedörzsölósűl alkalmaztatik kösz- 
vénynél, csúznál és meghűléseknél.
In tés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig 

figyelemmel legyünk a ,,Horgony“ védjegyre 
és a „Richter“ ezógjogyzésre.

80 f.. 1 k. 40 f. ós 2 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. és társa,
c 8á 8z. é s  k ir .  u d v a r i  s z á l l í t ó k .

"* R u dolstadt.

Értesítem a m. t. közönséget, hogy TlU'ócz- 
Szent-Míírtonban a mai nappal

orvosi praxisomat
megkezdettem.

Az általános orvosi gyakorlaton kívül a 
fogászattal is foglalkozom és minden ebbeli 
(technikai) munkálatok, mint: tömések, csapos 
fogak, aranykoronák és egész fogsorok sth. 
készítését elvállalom.

Dr. K ohut János.

Kaiser-féie mell-czukorkák
— köhögés és huru thnál—

1X 2650közjegyzőileg megerő
sített b iz o n y ítv á n y  
által elismerve

Egyedül bebizonyított biztos hatással r e k e d t s é g ,  k ö 
h ö g é s . l in r u f l i  és e lnyálkŰ N odŰ N iiú l,

Kapható 20  és IO filléres csomagokban :
GRABER MIKSA es FIA füszer -üzl et ében 

T urócz-Szent-Mártonban.
Kapható minden jobh fnszerkereskedóshen 

és vendéglőben.
ÖÖÖÜOOOOOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
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a közelgő idényre ajánl kiváló minőségben

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

30 rőfös frt 12 — 14 — 16 — 18.— 2 0 --  
54 rőfös frt 35'— 401— 50'— 60’— 

lepedőknek 18 rőfös frt 7-— 8 — 10 . -  12  — 14-— 
egy darab kész lepedő frt 150

Elpusztithatlan „pluvlusin“ - férfi - esökópenyegek
(vizliatlanság kezeskedve), felöltő- és havelok- 
formában, darabja 12, 15, 20 és 25 frt 

Különlegesség! Újdonság! „Triumph" női ós férfi- 
czipők, a legfin. kivitelben, frt 7’50, 8.—, 9 —

Pichler-félc grázi elpusztithatlan lodenkalapok
frt 3-50

Értesítés 1 Az öszirés téli idényre ajókirnevü H o lz e r  S im o n  b u d a p e s t i  ezég 
mintaraktárát a következő czikkeke nézve volt szerencsénk elnyerni: női kabátok és felöltök, 
gallérok, cápp, bakfis-kabátok és gyermek-kabátkák. E czikkekből igen gazdag s változatos rak
tárunk lesz, mely körülményre már most kivjuk fel a t. közönség b. figyelmét. ----------- ■

Óvjuk lábainkat a melegtől, nedvességtől és izzadástól. §Nincs többé lábfájás!
Sem tyúkszem, sem lzzadós láb, sem börkeményedés, sem lábdaganat, sem lábégés. Rövid idei 
viselés után ,, ki czipőjét . w n . r,

megkönnyebül az 68és ylliSon rfj IIOCIVBS-IBIBa Jarasa szabadalmazott 3] “ P i e la
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szabadalmazott
látja el.

Kettős vastagságú 1 frt20kr., egyszerű (10 kr., liomoktalp 40 kr.,gyermekeknek fele
Az asbest-talpbélés kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy a O O  C A A  
cs. és kir. közös hadseregnek és am. kir. honvédségnek eddig rfátt.öU U  p o T  szállíttatott.
ViSZO&telárUSitÓknak árengődménv "‘án,élel1' 1 v.*y a p4ns előlege, beküldése inéi-drcngüuraeny. lett. felvilágosítások, prospektusok és köszönetnyilvánítások ingyen.

Egyedüli clárusitás Turócz-, Liptó-, Árva-, Trencsén- és Nyitra-vármegyék részére
_ ^  ••Asbost-iíru gyár betéti társaság* képviselete és elárusító raktára:

§ lÁ.UG M. és Fia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonban. o 
QQOQOQQQOQOooooooQOOioioggooooooQooQQOQono

Turóc-sat.-mártoni magyar nyomda — Moikócai K.-né. ““—
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