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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 logjutányosabhan, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

A F. M. K. E. tu róczvárm egyei! 
választm ányának k özgyű lése.

A F. M. K. E. luróczvármegyei választ
mánya f. évi január hó 27-én délután a vár
megyeház dísztermében tartotta meg ez évi 
közgyűlését s ugyanezen alkalommal ejtette 
meg a következő öt évre szóló tisztujitást.

A Turóczvármegyei választmány üdvös 
és hazafias működését tárgyilagosan tünteti föl 
az ügyvivő aleinöknek jelentése. Ehhez nincs 
mit hozzáadnunk. Kitűnik ebből, hogy a lu
róczvármegyei választmány ifj. Juslh György 
főispánnak mint a választmány elnökének öt 
évi vezetése alatt nemcsak anyagilag rendezte 
ügyeit, de szellemileg is oly hasznos munkás
ságot fejteti ki, a melyért a magyar társada
lomnak elismerő köszönetére méltán számíthat. 
A közgyűlés nem is mulasztotta el ifj. Justh 
György főispánnak erélyes és kitartó hazafias 
munkásságáért, valaminta tisztikarnak is buzgó 
közreműködéséért elismerését és köszönetét 
nyilvánítani.

Lapunk állandóan foglalkozik a F. M. K. 
E.-nek ügyeivel. Lépten-nyomon méltányoljuk 
a turóczmegyei választmánynak munkásságát 
és így fel vagyunk mentve attól, hogy a vá
lasztmány ezen közgyűlését külön is kommen
táljuk.

Magáról a közgyűlés lefolyásáról azonban 
a következőkben értesítjük olvasóinkat:

Ifj. Ju s th  György főispán hazafias és lel
kes szavakkal üdvözölvén a nagy számban 
megjelent tagokat, a közgyűlés jegyzőkönyvé
nek hitelesítésére Beniczky Kálmán és Berecz 
Gyula választmányi tagokat kérte föl. Majd a 
következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlési.

„Tisztelt Közgyűlés! A mai napon öt éve annak, 
hogy a F. M. K. E. turóczvármegyei választmányának 
közgyülésileg egybegyült tagjai megtisztelő bizalmából 
ezen választmány elnöki állását elfoglalni szerencsés le
hettem s az ugyanakkor megválasztott tisztviselő társaim
mal együtt a választmány ügyeinek vezetését átvettem.

Nehéz és válságos időket élt akkor ezen választ
mány ; tagdíjai éveken át he nem hajtva, számadásai és 
előirányzatai el nem készítve s le nem tárgyalva, a le
hető legrendezetlenebb pénzügyi viszonyok közt volt; a 
gondozására bízott znióváraljai kisdedóvoda pedig finan- 
czialitcr jóformán az elzüllés stádiumába jutott.

Ez volt az akkori helyzet képe.
Tudtam én s velem együtt tisztviselötársaim, hogy 

a választmány élére állítva, komoly és fáradságos mun
kára vállalkoztunk; kifejezést adtam ennek mindjárt ak
kor, midőn az elnöki széket elfoglaltam; de kijelentet
tem egyúttal azt is, hogy bízom benne, miszerint kellő 
erélylyel és csüggedetlen munkával, s a mi a fő. a tisz
tikar és választmány tisztelt tagjainak hazafias támoga
tásával sikerülni fog ezen akkoriban kétségkívül zilált 
állapotoknak rendbehozatala.

S ezen feltevésemben nem is csalódtam, mert meg
feszített erővel — nem remélt rövid idő alatt — nem
csak a számadásokat rendezhettük, s mindjárt az első 
évben egy minden tekintetben reális előirányzatot ter
jeszthettünk a közgyűlés elé, hanem részint a hátralékos 
t.-gdijak erélyes é spontos behajtása által, részint ala
pítványok és egyéb adományok gyűjtésével oly eredmé
nyeket értünk cl, hogy a fennállott deficzit már működé
sűnk első évében teljesen eltüntethető volt.

Ma pedig, t. Közgyűlés, ügy állunk, hogy leszá
mítva az időközben államosított znióváraljai óvoda kia
dásaira s egyéb folyó kiadások fedezésére szükséges 
összegeket, valamint a már több ízben tanítók jutalma
zására fordított adományokat, — mely kiadásokat a 
a központ minden támogatása nélkül, egészen önerőnkből 
fedeztünk, — még mindig mintegy ezer korona gyümöl- 
csözőlcg elhelyezett oly töke felett rendelkezünk, melynek 
csupán kamatjövedelmét fordítjuk a választmány czéljaira.

Szívesen elismerem, hogy ezon fényes eredmény 
létrojötte egyrészt a választmányi tisztikar, s kivált a t. 
ügyvivő alelnök űr odaadó buzgalma és fáradhatatlan 
tevékenységének, másrészt azonban a választmány tagjai

és a hazafias társadalom eléggé meg nem becsülhető 
lelkos- támogatásának és áldozatkészségének köszönhető, 
miértis nemcsak a magamrészéröl, de tisztviselő társaim 
nevében is togadják úgy egyenként mint összesen liaza- 
fiüi szívből fakadó igaz hálánk és köszönctünk legö- 
szintébb nyilvánítását.

Most, midőn mandátumaink lejártával a i. Közgyűlés 
bizalmából nekünk juttatott megbízatást kezeikbe vissza
szolgáltatjuk, minden dicsekvés és hivalkodás nélkül, de 
a pontosan és becsületesen teljesített munkát követöleg 
rendszerint jelentkezni szokot benső megelégedettséggel 
és nyugodt önérzettel hivatkozhatunk -íz általunk elért 
eredményekre, mert lelkiisinoretünk azt sugallja: meg
tettük kötelességünket.

S ha nem is lehetett mindazt megvalósítanunk, a 
mit óhajtottunk volna, mégis a múltnak nem egy mulasz
tását sikerült helyre pótolnunk.

A kezdet nehézségeit leküzdve, rondezett állapotok 
mellett a megkezdett munkát eredményesen fotytatni 
most már nem lesz oly nehéz; hiszem és reményiem, 
hogy a rendelkezésünkre álló szerény eszközökkel is, 
ha lassan bár, de bizton elérünk kitűzött czélunk elé.

Azon erős hitben, hogy ez így lesz, Isten áldását 
kérem e hazafias egyesületre, s az utóbbi öt éven át 
általunk vezetott eme választmány további sikeres műkö
désére. Szívélyes üdvözleteimmel a Közgyűlést megnyitom.

A lelkes éljenzéősel fogadott beszéd után 
Bőid is Ignácz igazgató, ügyvivő elnök olvasta 
fői a választmány öt évi munkásságát felölelő 
gondosan szerkesztett jelentését, melyet legkö
zelebb egész terjedelmében közlünk.

Bemutatta ezután az elnöklő főispán a 
központnak körlevelét a F. M. K. E. gyufájá
nak terjesztése tárgyában, melynek kapcsán 
az egyesületi tagok erkölcsi kötelessége, hogy 
annak terjesztésére sikeresen közreműködjenek.

Majd a turócz-szt.-mártoni állami iparos- 
tanoncziskola azon kérelme vétetett tárgyalás 
alá, a melylyel az iparos-tanonezok könyvtá
rának pótlására, fejlesztésére és karbantartá
sára 100 koronának engedélyezését kérelmezi. 
Ezt az adományt a közgyűlés meg is szavazta.

Végül a tisztujitásra került a sor.
Som ogyi Géza igazgató méltányolva ifj. 

Justh György főispánnak mint elnöknek a vá
lasztmány ügyeinek rendezése és vezelése kö
rül szerzett érdemeit, a közgyűlés általános 
helyeslése közepette kérte, hogy az elnöki 
tisztet továbbra is vállalja magára. Kérte a 
tisztikart is, hogy eddigi helyeiket tartsák meg.

Ifj. J u s th  György főispán úgy a maga, 
mint tisztlársai nevében megköszönve az is- 
rnételten nyilvánult bizalmat kijelentette, hogy 
az elnökséget továbbra is elfogadja, a mit a 
közgyűlés örőmmmel vett tudomásul.

A Fehér János volt pénztáros eltávozá
sával megüresedett pénztárosi leendőket ide
iglenesen Hoffm ann Ede vállalta magára és 
vezette, miért is ezen fáradozásáért a közgyű
lés elismerését nyilvánította.

A pénztárosi állásra egyhangúlag Erdödy 
György kir. főerdesz választatott meg. Megej 
tettek ezután a választmányi tagoknak, vala
mint a znióváraljai kisdedóvó felügyelő bízott 
sági tagjainak választása.

Ezeknek alapján az egyesület tisztikara 
és választmánya az 1906. év elejéig a kö
vetkező :

Elnök: itj. Justh György, Turóczvármcgye főispánja. 
Ügyvivő aleluök: Boldis Ignácz, jegyző: Cscpcsányi 
.Sándor, pénztáros: Erdödy György. Választmányi tagok: 
Akantisz Rezső, Balázs Endre, Dr. Beniczky Ákos, Be
niczky Kálmán, Berecz Gyula, itj. Bulyovszky Simon, 
Cscpcsányi Ferencz, Cserei Emil, Edcr Ferencz, Epstcin 
László, Feketo Miklós, Dr. Haas Jakab, Hoffmann Ede, 
Justh Forenczorsz. képv., Justh Kálmán, Keviczky István, 
Klimó Vilmos, Kolosy Béla, Komora János, Dr. Lax 
Adolf, I’árvy Endre, Rnkovszky Iván. ltaksányi József, 
Báró Révay Gyula, Itévay Miklós, Itosza János, Saagcr

Ferencz, Schultz Lajos, Somogyi Géza, Újhelyi Attila, 
Zorkóczy Tivadar.

A znióváraljai egyesületi kisdedóvó felügyelő bi
zottsága : elnök : Akantisz Rezső, alelnök: Somogyi Géza, 
jegyző: Párvy Endre, pénztáros: Balázs Endre. Tagok: 
Bellisek Imre, Éder Ferencz, Ulrich Vendel.

Ezekután Hoffmann Ede id. pénztáros mutatta be 
jelentését a mely szerint a választmány 1900. év ibov '• 
tele volt 1385 K 20 f, kiadása 897 K 20 f, a pénztári 
maradvány tollát 4(51 K 81 fillér. Ezen felül a választ
mány alapítványi tökéje 1112 K 18 fillér, a  számadá
sokat Keviczky István, Erdödy György és Dugovich Ti- 
tus választmányi tagok vizsgálták meg, azokat teljesen 
rendben találták, miért is a pénztáros részére a felment- 
vény megadását javasolták, a mit a közgyűlés köszöne
tének nyilvánítása mellett meg is adott.

Tárgyalta a közgyűlés a jövő évi előirányzatot, 
melyet 2170 K 11 f bevétellel, 1180 K kiadással és 
900 K 15 fillér felesleggel fogadott el. A főbb kiadási 
tételek ezek: a znióváraljai kisdedóvoda segélyezésére 
580 K, tanítók jutalmazására 400 K, jutalomkönyvekre 
100 K.

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

A színészet.
2.

(Vége.)

Először is szükségesnek tartom, hogy a 
P. M. K. E. alapszabályaiba a színészet anyagi 
és erkölcsi támogatása is fölvétessék tevé
kenységi programújának egyik pontjául, — 
vagy ha már ott volna, ez a pont végre is haj
tassák (3. §.).

Ehhez pénz kell. Nos, egy korona nem 
nagy összeg, hozzuk meg ezt az áldozatot is, 
ha már négy koronát fizetünk az egyesület 
pénztárába. Ez egy. E réven (kerek számban 
4000 fizető tagot számítva) 4000 korona jutna 
a színészetnek, — nem sok, de mégis valami. 
De ha több kellene, okvetetlenül több, úgy 
adjunk 2 koronát évenkint erre a czélra, ettől 
se megyünk tönkre. Ám az óvodák fentartá- 
sára fordított összegből is hasítható ki valan5. 
e czélra, ha azokat, a kiket ille t: az államnak, 
a községeknek átadjuk, mint a hogy ezt előző 
czikkeimben sürgettem.

És ha az orsz. szinészeti felügyelő kerü
leteket osztogat a direktoroknak, városokat 
jelöl ki, a hol működhetnek, úgy feltétlenül 
anyagi eszközöket is kell, hogy adjon e tá - 
sulatok fentartásához, szóval, kell, hogy az 
állam arányosabban oszsza el a színészetre for
dított költségeit. Ez idöszerint ugyanis kap a 
pesti opera összesen 484,000 koronát; a Nemzeti 
Színház 124,000 koronát; a kolozsvári szinház
40.000 koronát; a vidéki színészet czéljaira
74.000 koronát irányított elő az 1901. évi 
költségvetés (a múlt évi 56,000 koronával 
szemben).

A vidéki színészet orsz. felügyelője három 
vidéki városban (Kassa, Arad, Pozsony) tervez 
állandó szülészetet a kolozsvárin kivül; to
vábbá 18 városi és 5 megyei szini kerületet 
ugyanannyi társulattal, — megoszlik tehát 
(arányosan) az előirányzott 74,000 korona 26 
szinigazgató és illetve szintársulat között, s 
kap tehát egy igazgató — ha átlagosan le
hetne számítani — évi 2846 kor. állami segít
séget ; de mivel átlagos számítást nem lehet 
tenni (az állandó színházak jóval nagyobb se
gélyt kapván, a dolog természete szerint, mint 
a többi), nem vélek tévedni, ha azt mondom, 
hogy egy-egy városi kerület ambuláns színtár
sulatának aligha jut majd több 1000—1200 ko
rona évi segélynél az állami subventióból, a 
mi bizony édes-kevés az opera félmilliója-
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val szemben. Ha tehát felügyelőt, intézkedő!
dilit az állam a vidéki színészet élére, uqv l'l,.N/,,í.‘,s (. Tn’ .* * ... —  •...... S......, . , . , íok ellen lehetőleg védelmezendő, :i téli évszak szigorú-
adjon módot is hozza, hogy az intezkeaeseit S, ^ | I0Z la-pest mesterséges etetés, s tavasszal sózok 
foganatosíthassuk. felállítása által minden kitellielö módon ápolandó és .cm-

De persze sem a F. M. K. E.-től, sem az tartandó, 
államtól nem várhatunk mindent, — a fentartás; I Vu/óV-í
gondjainak nehezebbik része a. mi vállainkra 
fogna sulyosodni; de mivel ezek nem uj gon
dok (mert hisz eddig is kellett áldozni erre 
a czélra), hát nem is lesznek oly nehezen el
viselhetek.

Minden szini kerületnek szerintem eg'y 
közös szinpártoló egyesülettel és a szini kerü
letbe tartozó minden egyes városnak helyi szin
pártoló egyesülettel kellene bírnia, talán szin
tén a P. M. K. E. hatáskörén helül. Úgyis 
lehetne, hogy a helyi szinpártoló egyesületek 
képviselői képeznék a közös kerületi egyesü
letet. Ez mellékes kérdés, de azért mégis jól 
meg kell szervezni ezt is,

‘lyzet. .
2. A vadak gondozására és a vadász-területek őrzé

sére megfelelő számú vadőr-személyzet alkalmazandó. A 
vadőröknek az 1883. évi XX. t.-ez. 41. §-ában felsorolt 
kellékekkel kell himlők és vadászfegyverrel nem k.ilön-

i ben a vadászati adó mentességet igazoló fogyverado 
Ibizonyitványnyal (1883. évi XXIII. t.-ez. <>. és 34.
| ellátva lenniük. A vadőröket az intéző előterjesztésére 
az elnök fogadja fel és bocsátja el. 11a egy vadászié 
rllleten több vadőr alkalmaztatnék a területet az intéző 
osztja fel.

Lüpénz út* lödij.
3. A vadőrök az általuk elpusztított, valamint a 

társulati tagok és vendégek által a társulat vadászterü
letén elejtett ragadozó és kártékony állatok után lizc- 
tendő, a közgyűlés által cgyszersmindenkorra mcgálla-

jpitott lődijban és az összes elejtett hasznos vadak után,
' ugyancsak az egylet által évröl-évre megállapitandő Ki-

Ezen szinpártoló egyesületek tagjai tizet-. pénzbe •n részesülnek, 
nének évenként 10 vagy mondjuk 20 koronát, I 4. A vad őrszemélyzet lődijai és lőpénzoi a követ 
ezért azonban megfelelő helyet kapnának a közökben állapitatnak meg. 
színházban; ez tehát nem lenne ajándék, ha
nem csak a színházi előadások szükséges jö
vedelmének s a társulat fentartásának a biz
tosítása, mondjuk 3 vagy 6 évre, annyira, a 
meddig a F. M. K. É. tagsága is tart.

A kérdés anyagi oldalát csakis ily módon 
tartok sikeresen megoldhatónak, máskép nem.

Törekednie kellene azonban minden szín- 
kerületi városnak arra is, hogy megfelelő szín
házi helyisége legyen. Kezdetleges szinpad, 
rongyos díszletek, fülledt terem, füstös falazat 
stb. sehogy sem fér össze egy valamire való 
társulat előadásával és feltétlenül csökkenti a 
szereplők kedvét és ambitióját. Azért, ha más
kép rém lehetne, álljanak össze a város haza
fias polgárai s építsenek közköltségen, rész
vényekre, kölcsönpénzen színházat, ha még
oly szerényét is, — a mely, ha kaszinóval, 
vendéglővel stb. van összekötve (persze kü
lön helyiségekben) meghozza a reá költött 
40—50000 koronának (kisebb várost értek) a 
kamatait.

És szervezzenek mindenütt, a hol csak 
lehetséges, műkedvelő színtársulatokat, játszsza- 
nak havonként egyszer-kétszer s az igy befolyt 
összeget szintén fordítsák a szinlutzépités 
költségeire.

Vagy mért ne lehetne bármelyik felvidéki 
városkában az ilyen műkedvelő egyesület ?
Ez is közelebb hozná az embereket egymás
sal, állandóan közelebb, s a közszellem más 
lenne, mint a milyen mostanában . . .

Vázlatosan bár, de érthető módon előad
tam mindazt, a mit e fontos kérdés megoldá
sára czélra vezetőnek tartok. Most már azo
kon a sor, hogy a tett mezejére lépjenek s 
minket odaszólitsanak, a kik közéletünkben 
vezérszerepre hivatvák és a kiknek szivét a 
hazaszeretet szent lángja hevíti.

A F. M. K. E. pedig, a melynek felada
taival vázlatosan bár, de mégis ily hosszasan 
foglalkoztam e hasábokon, vegye e mondotta
kat fontolóra; ne nézze azt, hogy ki mondta, 
hanem csak azt, hogy lndyes-e, a mit mondott,
— azután pedig cselekedjék bölcs belátása 
szerint. Banfi János.

a) Lödijak:
Medve után 10 K, hiuz után lő K. vadmacska után 

10 K, róka után lödij 2 K, róka mérgezés után 1 K. 
borz után 2 K, vidra után 5 K, nycst után 4 K, görény 
után 1 K, kóbor eb után 1 K. kóbor macska után 1 K. 
sas után 4 K. héja, kánya, vércse stb. 1 K, füles ba
goly után 2 K, kisebb bagoly után f>0 f. varjú, szarka 
után 20 f, vaddisznó után 4 ív, vaddisznó malaca után 2 K,

b) Löpénzek:
Öz után 2 K, nyúl után 30 f, sltkolfajd után 1 K, 

császármadár után 20 I'. fogoly után 20 í, vadkacsa és 
erdei szalonka után 20 f.

Vadászati területnek tilalom alá helyezése.
5. A vadász-területnek bizonyos hányadrésze a 

törzsállomány fentartásának s minden eshetőségekre való 
biztosítása czéljából, — évenként más-más helyen — 
általános tilalom alá helyezendő. Ezen területen vadász
nia senkinek sem szabad.

A vadnak tilalom áld helyezése.
6. Tilalom alá helyezhető, a társulat egész vadász- 

területén. vagy annak egy bizonyos részén a vadak egyik, 
vagy másik faja is a vadállomány fentartásának, valamint 
az őszi és a téli vadászatok biztosítása szempontjából. 
Ezen vadászati tilalom kiterjedhet a vadászati idény egy 
bizonyos részére, sőt indokolt esetekben az egész vadá
szati idényre is.

A tilalmadat elrendelő közegek. \
7. A tilalom felett az 5. §• esetében a társulati köz

gyűlést, a (I. §. esetben az intéző indokolt javaslatára — 
a társulat elnöke határoz.

Vadászatok neme és száma, 
x. A társulat tagjai a vadászatot társaságban és 

egyenként, — magánosán, --  gyakorolhatják. A vadá
szati idény alatt tartandó rendes társas vadászatok — 
hajtó- és körvadászatok — számát, a vadász-terület nagy
ságára, és a vadállományra való tekintettel az elnök — 
az intéző javaslatára évröl-évre, a vadászati idény köze
ledtével állapítja meg. E rendes vadászatokon kívül annyi
szor tartandó társas vadászat   a ,6. §. intézkedéseinek
szigorú szemelött tartása mellett — a mennyiszer ezt az 
elnöknél, a vadászatot, megelőzőleg S nappal három tár
sulati tag bejelenti. Az elnök e kívánalmat csak akkor 
tagadhatja meg, ha az vagy későn érkezett hozzá, vagy 
oly területre vonatkozik, a mely terület tilalom alá van 
helyezve.

Vendégek.
9. Magános vadászatra vendéget hívni nem szabad. 

A társas vadászatokra meghívandó vendégeket s azok 
számát az elnök az intézővel együttesen állapítja meg. 
Minden egyes tag jogosítva van cgy-egy vendéget ajánlani.

Társas vadászatok rendje és biztonsága.
10. Társas vadászatok alkalmával az intéző a rend 

és biztonság érdekében megfelelő intézkedéseket tenni 
köteles. A hajtások befejezése s azoknak ismét leendő 
megkezdése közötti időben a töltények a fegyverből ki

kapunk rnult évi folyamában megemlékeztünk azon!veendők, s a  fegyver a csővel felfelé hordozandó. Az
mozgalomról, mely Erdödy György kir. föerdész kez.de- intézőnek a vadászat közben tett rendelkezéseihez a la 
ményezésére indult meg abból a czélból, hogy a vad- és vendégek föltétlenül tartoznak alkalmazkodni, 
állomány szaporítására is a variakra kártik,„,y állatok I Mmdnm vadászatot
pusztítására J urócz varmegvebon vadasz-egvlet letesiiliön. , ,  . , ,

• ......... " •  • •• • • • 1 _ 1J. A tagok egyenként — magánosán — is, .
vadászati idény alatt, annyiszor a mennyiszer, tetszés sze

Vadász-Euylet Turóczbnn.
ezt illik

Az érdeklődők annak 
tartottak, a melyen megá 
a házi szabályok elkészítésére 
döttek ki, mely munkálatával ne 

Ezt a háziszabály tervezetet 
olvasóinknak, különösen pedij

idején
ák
dig

több értekezletei 
alapszabályokat ; 

egy bizottságot klll- 
ég elkészült, 
mutatjuk most be 
ászai iránt érdeklő

ik cserkészve 
vagy egv-két

döknek, a birtokosoknak és gazdáknak, abból 
hogy azt tanulmányozva, véleményüknek, esetleg lapunk 
utján is, kifejezést adjanak.

Tekintve azt az érdeklődést, mely a Turóczmegvei 
Vadász-Egylet megalakítása iránt minden oldalról nyilvá
nult s több oldalról kifejezést is nyert, erősen hisszük, 
hogy az egyesület szervezésére vonatkozó előmunkálatok 
még oly időben befejeztetnek, hogy az I9t»l évi vadá-z- 
idény beálltával a vadász-egylet teljesen szervezve kezd
heti meg munkásságát.

A „Turóczvármegyei Vadász-Egylet*' házi szabályai.
I. A vad gondozása.

1. A vadállomány a társulat anyagi viszonyaitól

rint vadászhatnak. A magános vadászat 
lesben egy. vagy két. vadőr segélyévé
vadliordozó társaságában és végül vizslával gyakorit........
Hajtásokat ilyenkor tenni nem szabad.

Ltdiető vadak minősege, és mennyiségi.,
12. Az elnök az intéző meghallgatása mellett é'vröl- 

e\re megállapítja, s valamennyi taggal közli, liogv a 
magános \adászatokon csctröl-'esctrc. minő- és mennyi 
vadat szabad lőni.

1' 11jegy zés i kö nyv.
vadászatoknál a vadász-területre való 

gadozó és kártékony
13. Magám

érkezésnek ideje, az elejtett vad. 
állatok faja és neme valamint, száma, a fizetendő .jöpén- 

, z< k es lödijak mennyisége stb. a terület vadőrénél lévő. 
.altala felmutatandó könyvbe pontosan és híven beic'v- 
jzcndö s a bejegyzés aláírandó.

(Vége küvetk.)

A kiirmöczi magyarság háborúja.
Lapunk a nőnapéban a Körmöczi magyarokat vé

delmező c/ikket hozott, megütközését fejezve ki egy 
magyar lap azon eljárás* íeic.t, hogy egy varos magyar 
intelligentiajat oly kíméletlenül megtámadni engedte.

A szomorú ügynek azonban, mint az alabbi tudó
sítás mutal'a, folytatása vau, a vége pedig ki tudja 
hol és mikor lesz ? lvvánjuk, hogy mennél előbb s hogy 
visszatérjen a béke a körmöczi magyarok közé.

Tudósításunk a következő:
Körmöczön van két. culturális czélokat követő 

egyesület; a régibb Concordia (most Szécsenyi-kör) és 
a magyar egyesület. A czikk azt a benyomást gyako
rolja, hogy mikép a régi rómaiaknál akadt egy Corioldn 
ki a Voloscok élén sajat hazájára tört; ügy egy czeljat 
nem ért magyar egyesületi tag irta eme nem szép, 
valóban szomorú czikket. Ila elszomorító valami, midőn 
egy magyar ember ily czikket ír, még elszomorítóbb, 
hogy akadt egy magyar lap, mely e czikket nyilvá
nosságra hozta. Hogy a varos polgársága és annak in- 
telligentiaja forrongásba jött, csak természetes valami. 
Egyes polgárok azonnal válaszoltak a vidéki sajtó kü- 
lömböző lapjaiban; mások Chabadához, mint képvise
lőjükhöz fordultak, szerezne nekik elégtételt; megint 
masok abban állapodtak meg, hogy a város közgyűlést 
hívjon össze, s ebben hozott határozat értelmében sajtó
pert akasztanak a /Bars«-nak nyakára. A polgárság, 
nemkülömben a magyar egyesület, s szintén Chabada 
valaszai teljesen,a correctség színvonalat! állanak. így 
állották az ügyek, a midőn Jíaán Elemér volt körmöcz- 
banyai kir. közjegyző nyilatkozott. A fenti becsmérlő
czikk ugyanis . . . n ............r betűk jelzésével jelent
meg. Minthogy városszerte ismeretes, hogy eme két 
betű alatt Baán Elemér szokott irni, mindenki hitet
lenül csóválta fejét; mert lehetetlenség, hogy ezen tisz
tességes correct férfi, a ki a magyar egyesületnek éveken 
át elnöke, a F. M. K. E. birtokának kezelője volt, hogy 
ily c/ikket Írhasson. Baán Elemér a »Bars< legújabb 
számában kijelentve, hogy az ő névjeizését niás valaki 
a közönség és a magyar egyesület félrevezetésére hasz
nálta fel, minden komolyan gondolkodó kritikája elma
radhat, egészen felesleges, eme czikkiróval szemben, a 
mennyiben eme eljarasaval önmaga magáról még pedig 
sújtó kritikát mondott. Hogy most nagyon is érdeké
ben fekszik a czikkirónak, hogy valahogyan becses 
neve ki ne tudódjék, ezt könnyen beláthatni, mert meg 
vagyok győződve, hogy a körmöcziek sajat szavait c/.i- 
talva bizonyítanak rajta: ihogy a körmöczi fajnak van 
erelye, a mely physikai baiorsagban is nyilvánul, és 
pedig nem ravaszul, titkon és cselvetve«, hanem nyil
vánosán, a mint azt meg is érdemelné.

Ifjúsági tánczestély Turócz-Szent- 
Mártonban.

A turóczi farsangnak egyik legkedvesebb mozza
nata a lurócz-szent-martoni allami felső kereskedelmi 
iskola tanuló ifjúságának »hagyományosan« az ifjúsági 
segéiyző egyesület javara rendezett tanczmulatsága szo
kott lenni. Azért mondjuk, hogy »legkedvesebb* moz
zanata, mert e mulatságra a balba »hivatalosan* még 
nem járó serdülő leányok, az u. n. bakfisok is szoktak 
járni. S lehet-e szebb, kedvesebb, szivet-lelket gyö.iyör- 
ködtetőbb látvány, mint 40—50 ilyen kis leányt látni 
együtt, csinos, világos öltözetben, arczukon az ártat
lanság s a boldog gondtalanság pírjával ? S valóban, 
lehetnek a turóczi farsangnak latogatottabb, nagyobb, 
jövedelmezőbb estéi, de szebbet, kedvesebbet ennél 
nem képzelünk.

Valamikor ezek a mulatságok nagyon látogatottak, 
nagyon népszerűek voltak. Az utolsót — ha jól emlé
kezünk — 1897. évi február hó i-én tartottak. Azóta 
a közönség — talán a barom évi pauza miatt — úgy 
látszik elszokott a »diak-baioktó]«, vagy tan az egész 
megyében dühöngő influenza és a kedvezőtlen időjárás 
árthattak a folyó évi január hó 26-án az allami iskolák 
tornacsarnokában lezajlott mulatságnak. Mert a torna
terem nem volt oly zsúfolt, mint más ily alkalomkor 
szokott lenni. Azaz, hogy tanczolas közben egészen teli 
volt, de teljesen hiányzott az u. n. ülő-publikum a 
tánczterem'oen, — továbbá teljesen hiányoztak a csen
desen kvaterkázó öregebb vagy tanczolni nem akaró 
urak a két étteremben. Íme egy mulatság, a melyen 
mindenki tánczol! És valóban az első négyes alatt, a 
melyet két kolónban 58 pár tanczolt, nem ült több 
g irdedam, mint summa-suaimarum : 5. mond öt; mert 
a ‘ 5 —17 eVL's leányok m imái is meg mind eleg fia
talok, a tanezos ifjak óriási nagy tömege mindenkit 
tanezra kenyszeritett. Sajnálhatja mindenki, a ki ezt 
nem latta, a ki ez élvezetet — a mellett, hogy meg 
egy igen nemes és hasznos eszmét is támogatott volna 

meg nem szerezte magúnak. Ezt varosunkban, 
a hol bizony nem egyszer tanezosok luanya miatt tömött 
sorokban üinek a szeműiéi szebb hölgyek, nem egy
hamar lehet látni. Hiányozták azon mernek, a melyek 

askoi díszt adnak az ilyen estéknek ; nem is latiunk 
megyei és városi notabilitasok közül senki mást, mint 
recz Gyuia kir. tanfelügyelőt, Kuuala Alajos posta- 

fónokot, Jvvo.sy Béla erdöfdügyelöt és Lázár Jenő csend*
órfőhad

A mulatságnak hangulata páratlan volt. Kezdő
dött tel 9 órakor, s csekély kivétellel az egész közön-
ség együtt maradt másnap reggeli 7 óráig; holott _
mint tudjuk — az ezen évadban rendezett 3 mulatság 
— noha a tancz csak 11 óra felé kezdődött -- csak 
reggeli 3 óráig tartott.

A tanczmulatsag — mint értesülünk — szép 
anyagi eredménynyel záródott, a tiszta jövedelem 240



5. szám Turócz-Szent-Márton
korona. Ez összeget a rendezőség a turócz-szent-mái- 
toni áil. felső kereskedelmi iskola tavaszi nagy tanul
mányi utján résztv vő szegény tanulók telsegitésére 
fogja fordítani. A turócz-szent-nuirtoni áll. felső keres
kedelmi iskola tanári kara ugyanis a húsvéti szünidőben 
az iskola 30—35 növendékével nagyszabású tanulmányi 
utat rendez, Becs-, Trieszt-. Velencze-, Fiume- és Buda
pest uttraoynyal. A most megtartott tánczestély 6 ifjú
nak teszi lehetővé a kiránduláson való részvétek, kik
nek mindegyike 40 korona segélyben fog részesülni, 
íme ily szép eszme megVőlósitasat .segítették elő azok, 
a kik az. ifjúsági tánczmulats.igon megjelent: /, vagy 
jegyeiket megvallottak. Krónikás.

Ml 3miV<).
S z u c sá n y b a n , 1901. fe b ru á r  h ó  9-én  a  „ T á rs a s -  
k ö r“ n a g y o b b íto tt és  á lla n d ó  sz ín p a d d a l e llá 

to t t  h e ly iség é b e n
a .  „ ' I ’a a a . i t ó l s  ! E I á z a “  j a v á r a

műkedvelői előadássá! kiif ölt tánczvigalom
Színre kerül:

„Házassági három parancs".
Erőd. vigj. .‘í felv. Irta: Szigligeti Ede. Rendező: Reicliniann Sándor. 

S z e m 61 y e k :
Dörgei, pénztárnok Barcs Gusztáv úr
Ottilia, neje - - - Eövingor Malvinka úrhölgy
Viola, sóellenőr - - 1 linkó Eerencz úr
Ylctoria, neje - - Nécs Istvánná úrnő
András / .... . Mizsányi István úr
Czilli I Uurg0‘ szolgalatul.:." Kuaóntokl K ruikf ilrliüljty
Peti 1 ... , ivrasznocz Iván úr
Magdolna i ' lola “ olgillaUban
Pereginó (Ottilia nagynénje) - ltosenleld Erzsiké úriiülgv
Belépti díj: szemólyenklnt 2 K, családjegy (3 sz.) 4 IS.

P’g y  s z in la p  Ara a  p é n z ló rn á l ÍO lillér.
A je g y e k  :i lánezm ulatsághoz is érvényesek, 

■legyek előre válthatók Kosén féld Vilmos úrnál Szucsányban.
K e z d e te  p o n t  3  ó ra k o r .

Fcliilfizctéseket köszönettel fogadunk és liirlapilag nyugtázunk.
A  ren dezőség.

H Í R  F. I N  K .
— Egy arczképröl. Lapunk főmunkalársa. JSááfi 

János iparok, igazgató, uj kiadásban megjelent ‘ Egy
szer volt, hol nem volt . . .  czimü mesekönyvének 
egy példányát Mária Valéria magyar herczegnőnek 
küldötte meg kis leánya, Erzsébet herczegnö részére. 
E hó 3l-én főherpzegi koronával díszített bőrkeret íí 
arczképet kapott főmunkatársunk, a mely a kis her- 
czegnót ábrázolja, — a következő magyar levél kísé
retében: »lgen tisztelt tanár úr! Ezé ött egy hónap
pal volt szives Mária Valéria föherczeg asszonynak 
megküldeni meséskönyvének díszpéldányát az ö kis 
leanya Erzsébet föhcrczegnő részére. 0  fensége igen 
szívesen és kegyesen fogadta az ajándékot leánykája 
számára és mint az anya elismerése, mint a leány 
hálás köszöneté jeléül küldeti Kegyednek a kis fő- 
herczegi.ő ide csatolt arcz épét. Kiváló tisztelettel és 
üdvözlettel Wallsee, 1901. január 29-én Vécsey Mária 
bárónő, udvarhölgy.*

— A F. M. K E tánczestélye. A E. M. K. E. 
turóczvarmegyei választmánya f. évi február hő 16-án 
Turócz-Szt-Mártonban tánczestélyt rendez, a melyre 
az előkészületek már javában folynak. Az estély, mely 
hivatva van a turóczmegyei magyarságot egyesíteni 
minden valószínűség szerint méltóan fog sorakozni, 
az eddig fényesen sikerült esiélvekh :z. A rendező 
bizottság is megalakult s elnökévé Dr. JJenirzkg Ákos 
vm. tb. főjegyzőt, jegyzőjévé pedig Crollnei- Frigyes 
kir. bírósági jegyzőt választotta meg A rendezők kö
zött vannak a turóczmegyei intell’gentiának ifjabb 
tagjai, a kik mindent elfognak követni, hogy az estély 
anyagi és eikülcsi sikere imposans legyen. A meghí
vók már legközelebb szétküldetnek.

— Jégünnepély Zniovaraijan Tegnap délután 5 
órakor tartották meg Znióváralján a tervezett jég
ünnepélyt és este a táncz-mulatsagot, mely mint érte
sülünk, igen jói sikerült. Lefolyásáról legközelebbi 
számunkban emlékezünk meg. Itt említjük’ meg, 
hogy a jégünnepélyre szoló meghívóból tévedésből 
Dr. Weinberger Mór orvos neve kimaradt. Minden 
félreértés kikerülése végett a rendezőség e helyen 
fejezi ki sajnálatát a tévedés fölött annyival is inkább, 
mert nevezett orvos a zniói társadalmi életnek min
denkor lelkes pártlogója és támogatója.

— A király unokája Liptó-Rózsahegyen. Egy idő 
óta arról volt szó a lapokban, hogy tícefricd báró, a 
királyunk unokájának férje a Porubszkv-féle villát 
szándékozik megvenni Rózsahegyen Mint nekünk 
rózsahegyi tudósítónk írja, a vétel már meg is tör 
télit, -- közelebbi adatokat azonban nem sikerült 
megtudnunk. Kívánatos lenne, ha királyi házunk 
mennél több tagja telepednék le, ha csak az évnek 
egy-egy részere is. hazánkban, s támogatná közgaz
dasági vállalatainkat.

•— Halálozás. Mint értesülünk Beniczky Lajos 
losonczi kepezdei tanár hos.-zas szenvedés után elha
lálozott. Az elhunytat Turóczvármegyében is sokan 
ismerték, mert évekig tanárkodon Znióváralján.

— A vörös-kereszt-egylet szuesányi fiókja január 
hó 24 én tartotta évi rendes közgyűlését. A múlt évi 
jelentés és a pénztári számadás előterjesztése tudo
másai vétetett. A választmány egyhangúlag jegyző- 
könyvi ke zönetet szavazott meg a múlt év utolsó 
napján tartott műkedvelői előadásnál részivel! sze

replöknek. nevezetesen: Löwinger Malvin, Krasznetz 
Vilma. Spitz Irma, Rosenfe d Erzsiké és Druchsler 
Arankának, továbbá Baross Gusztáv, Ilinké Fenmcz, 
Stein Lajos, Krasznetz Iván, Turunecz András, Tóth 
Gyula és Mester Gézának, végül Keichmann Sándor 
é- Klapphoiz Izsónak, mint súgóknak. A választmányba 
a regi tagok választattak meg.

A körmóczi kisértetjarás. Körmöozbányáról 
Írjak nekünk, hogy még a inait év őszén egy Hajíts 
nevű egyén telepedett meg. a ki világot próbált em
ber hírében áll. Azt mondja róla a hir. liógy különös 
ügyességgel tudó t hazakat szerezni olcsó áron, és 
aztán megfelelő nyereséggel túladni rajtok. Alig hogy 
Körmöczre érkezett mindjárt két ottani pénzintézetet 
ke )sett fel, s felvilágosítást kért, vájjon nem alla- 
nak-e e pénzintézetek rendelkezésére nagyobb mér
tekben megterhelt telkek, birtokok, házak, llv házak 
egyikében lakást fogadott, s amint látszik, oly szán
dékkal, hogy ezt olcsó áron megszerzi magának. Az 
uj év beköszöntővel megkezdte tehát furfangosságát. 
A házban, nem különben környékén egyszerre kövek 
kezdtek röpködni, s mi tagadás némelyik kiváncsinak 
még fejebe is. A hiszékeny nép kíváncsiságának uöve- 
kedtével, egyúttal a rémülete is növekedett. Mert 
tagadhatatlan, oly ügyesen csinálta a dolgot, hogy 
értelmes emberek teljes figyelmük megfeszítésével 
sem voltak képesek a dolog nyitjára lá tn i; és éppen 
ezek forogtak nagyobb veszélyben, mert rendesen 
ezeket vette dobasa czélpontjának. Hogy a comicum- 
nak is kijutott a maga osztályrésze, ez már ily szel
lemjárás természetében lekszik. A többi között egy 
asszonyság is megjelent a kérdéses házban és pedig 
teljes nyugodtsággal, hiszen a rossz szellemek hatalma 
elleneben ott vo.t kézében egy még a tizenhatodik 
szazadból való imádságos könyve. A leghatározottab
ban tagadta tehát, hogy a szellemek merészelnének 
most a szobába betolakodni, s valami rosszat csele
kedni ; s ime! hosszú időn át csend vau a háznál, 
csend a szobában Büszkén és öntudatosan körül
hordja fejét az imakönyv tulajdonosa, mert itt a ha
talom a rossz szelletnek ellenében, az imakönyv. Az 
összeseregleU. nép kezdetben bámul, s bizonyos szent 
borzadálvlyal szemléli az imakönyvet. de a kíváncsi
ság csakhamar felülkerekedik s kéri az imakönyv 
birtokosát, hogy vitesse ki az imakön-yvet. vájjon 
beköszönnek e a ködobáló szellemek. S valóban alig 
viszik ki a könyvel a szomszédházba, midőn a könyv
tulajdonosa lelordtt, leje után kap, mert oly hatalmas 
kőütést kapott, hogy rög.ön feldagadt az ütés helye. 
Mint egy villamCsattanásra, úgy szét futott a kiván
csi sereg ; hogy most a szellem *k bátrabban hajiga- 
lódzlak s hogy ki fejébe, ki hátúba kapott egy hatal
mas ködobast, ez mar leginkább a szellem jártatónak 
érdekében feküdt. Másnap egy bátor bányamunkás 
jött a házba, s miután bátorságát meg egy adag 
pálinkával fokozta, botjavai hadonázva kiabált, csak 
jöjjön az a rossz szellem, ha van inersze. A rossz 
szellemek ellenében legjobb fegyver leven az imád
ság. a bátor bányász letérdepel a szoba közepére s 
miután egy »rmatyánkot és üdvözletét* lemorzsolt, 
éppen emelkedik büszkén emelve a fejét, mint valami 
fe pánc/.éiozott hős: midőn orrába röpül egy k o ; 
no! ennek sem kellett több, és csakhamar kint volt 
a szabadban. Ezek a jelenetek napról napra ismét
lődtek, s igy a rémület nem külötnben a kíváncsiság 
is nőlten nőit; a rendőri közegek is megszemlélték 
a házat és környéket; de mind hiába, a rendkívüli 
jeleneteknek megfejtésére csak késeit es késeit. Míg 
végre sikerült a ház uiajdonos lianak a szellemet 
leleplezni, a Hajlis bérlő Űzőnkét éves lánykájában. 
Valóban, az ember nem tudja vájjon a romlottságot, 
vagy inkább az ügyességet csodálja-e ezen apró lény
ben Ez a kis gyerek volt tehát a kődobáló szellem, 
ki egyetértve az öreggel oly ügyesen csinálta a dol
gát. íiogy inig az öreg a felizgatott szemlélő közönség 
ügye mél egy bizonyos pont tele lekötötte a kis leány 
éppen az ellenkező irányból hajított köveket.

— Súlyos baleset érte Antal András füzes-abonyi 
illetőségű vasu'i napszámost, a ki többedmagával a 
ruttkai állomáson havat lapátolt az átjáró híd kör
nyékén, a mely arról nevezetes, hogy ott történik a 
legtöbb baleset. Vasárnap este volt, mikor a vihar 
javában dühöngött és .sűrűén hordta a havat, úgy 
hogy a munkáját végző ember csak késön vette észre 
a berobogó esti 8 órai budapesti személyvonatot, a 
melynek gépe azután elkapta es súlyos sebeket ejtett 
rajta. Most megyei kórházunkban ápoljuk a szegény 
embert, a kinek otthon, Füzes-Abonyban neje es 
gyermeke van.

... Családi öröm Dr. Beniczky Ákos vm. tb. fő
jegyző neje szül. Fekete Etelka, egy egészséges fiúgyer
mekkel örvendeztette meg férjét. Szövésen gratulá
lunk, az apai örömökhöz, de meiegen üdvözöljük a 
legifjabb nagymamát és nagyapat is!

— Elismerés. Min* a Magyar Vörös Keresztben 
olvassuk, a turóczvarmegyei vörös-kereszt-egylet vá
lasztmánya nevében báró Révay Gyuláné terjesztette 
be az évi számadásokul, a melyek szerint a választ
mány vagyona 11 .">0 korona 06 fillér. A központi 
igazgatóság Kossuth Viktor pénztárosnak a számadá
sok rendszeres e készítéséért elismerő köszönetét 
szavazott meg.

Püspöki ebed Jánoshegyen. A múltkori hófú
vásoknak ihulatságos epizódja is volt, a melynek egyik 
hőse egy, e lapban gyakran szereplő ruttkai vasúti 
főtiszlviselő. A bcszlet czebányai püspök farsangi 
ebédre hívta meg a ruttkai r. k. egyház néhány osz
lopos tagját, a mely szives meghívás természetesen 
kés.; örömmel fogadtatott, mert bar az álmoskönyv 
nem valami különös barátja a papoknak, mégis Ő is

li ». % e I* SE * IE B Bt a  «) 1901. február 3. 3.
azt tartja, hogy »püspöki ebéd jó.* Nos hát a rutt- 
kai urak felkészültek, a fekete ruhájukat gondosan 
inegkeféltették s bepakoltatták s azután útra keltek. 
De a falum, > meg a hóvihar máskép határozott. 
Jánoshegyen megrekedt a vonatjuk, s nekik ott kel
lett vesztegelniük a puszta vadonban. Mondják, hogy 
még az a távirat sem javított rosszkedvűken, a mely- 
lyel nekik egy tréfás kedvű ruttkai barátjuk jó étvá
gyat kívánt -  a püspöki ebédhez, a mely persze 
náluk nélkül költetett el.

Hóvihar dühöngött vasárnap és hétfőn, a mely 
miatt a vasúti közlekedés is fennakadt s a vonatok 
vagy egyálalán nem, vagy csak nagy késésekkel ér
keztek be. A r. kath. templom tetejének egy részét 
leszakította a vihar, azt, amely egyszer már leesett' 
volt vihar alkalmával; de mindjárt hozzáfogtak a 
helyreállításához. — Ábrahámfalvi levelezőnk szerint 
László falu  és Polericka községek teljesen el vannak 
zárva a nagy hófúvás miatt. Abraliámfalván az isko
lázás sem lehetett rendes, mert a szomszédos közsé
gekből nem jöhettek be a gyermekek. — Turdcz-Szt.- 
.Mártonban pedg egy erre a czélra rögtönzött hóekével 
iparkodtak legalább kocsiutal rögtönözni. — Tótprónai 
levelezőnk azt írja, hogy ott a hó 80—100 cm. 
magasságot ért el. A közlekedés megakadt, a posta
járatot he kellett szüntetni Az orkán a legszebb fák 
koronáit is megtépte, általában sok kárt is okozott. 
Egy szegény nyitrai családot a Zsiasi nevű hegy kö
z-lében leple meg az orkán, am int kocsin haladtak. 
Le kellett szállniok és egy elhagyott gunyhócskában 
24 óráig várták a menekvést.

Nyilvános számadás. A turócz-szent-mártoni 
áilatni felső kereskedelmi iskola tanuló ifjúsága által 
folyó évi január hó 26-án rendezett tánczestély bruttó 
jövedelme: 358 korona 30 fillér. Kiadás: 118 korona 
30 fillér, tiszta jövedelem: 2í0 (kettőszáz negyven) 
korona. Részben felülfizettek, részben jegyeiket meg
váltották a következők: ifj. Justh György 10 kor., 
Boldis Ignácz 5 kor.. Fekete Miklós 4 kor., Eichner 
Zsignond 2 kor. 30 fi!., Szalay Pál, Müller Vilmos, 
Lüwy Mór, Rover Jenő. Kubala Alajos, Riszner Jó
zsef, Weisz Mór, Bindfeld N. 2—2 kor., Zányi Kál
mán, Schwarz Vilmos, Steiner Lajos 1—1 korona, 
összes föl ül fizetés : 40 kor. 30 fii. Fogadják a szives 
adakozók a rendezőség hálás köszönetét! A rendezőség.

Tánczmulatság Ruttkán. A cs. kir. szab. Kassa- 
oderbergi vasút ruttkai főműhelyének tűzoltósága f. 
évi február hó 16 án az 1 II o. vasúti étteremben 
lánczmulatságot rendez. Belépti d ij: személyenkint 
l kor., családjegy 2 kor. Kezdete este Vs 9 órakor,

Heiyreigazitas. A Turóczmegyei Jótékony Nő
egyesület részéről azon kijelentés közlésére kérettünk 
föl, hogy bármennyire óhajtaná is nevezett egyesü
let, hogy múlt heti azon közleményünknek, a mely 
szerint az egylet vagyona 118,590 96 koronára rúg, igaza 
lenne, mégis kötelességének ismeri netáni félreérté
sek elkerülése végett ezt az összeget 18,590*96 koronára 
szállítani le. - - Sajtóhiba volt.

- Egy öreg tanító keserve cznn alatt nem rég 
közöltük a turócz-szklenói tanítónak adókönyvecské- 
jét. Most erre vonatkozólag a következő levelet vet
tük ; Miután oiy kegyes volt beküldött czikkemet 
becses lapjában közölni s azzal megtoldani, hogy 
sikert kivan — bátorkodom íeljes tisztelettel értesí
teni, hogy azon közlemény nem maradt egészen ered
mény nélkül, amennyiben Turócz-Szklenó rom. kath. 
iskolaszéke e hó 27-én tartott, gyűlésen egyhangúlag 
elhatározta, hogy: »Szentgvörgyi József rom. kath. 
kán'Ot* tanítónak a gyermekek vallása és korszerű 
nevelésen fáradhatatlan buzgalma elismerésül 50 ko
rona jutalomdij azonnal kifizetessék.* Sz. J. Örven
dünk ennek az eredménynek is, mely egyben a turócz- 
szklenói iskolaszéknek is dicséretére válik.

A szuesányi olvasó- és társaskör január hó 
26-án rendezte az első theaestélyt, a melyen majd
nem az összes tagok megjelentek, sokan nejeikkel is. 
Reichmann Sándor tartott ez alkalommal felolvasást 
•Vörösmarty életéről és költészetéről. A nagy szorga
lommal összeá.litott és gondos, szép nyelvezetben 
tartott értekezés mindvégig lekötötte a hallgatóság 
figyelmét. Ezután Dr. Haas Simon elszavalta Kiss 
József ».Jehovah« ez. költeményét. Az első próba 
sikerült, remélhetőleg uj élet virrad a szuesányi tár
saskörre és vele a szuesányi társadalomra.

— Óvoda megnyitó ünnepély. Mar áll ugyan a 
ruttkai díszes ovoda s szeptember óta használatban 
is van. Ünnepélyes megnyitása azonban késett, mert 
létesüléaének egyik föt.ényezője, ruttkai Rátli Péter 
udvari tanácsos a Kassa-oderbergi vasút vezérigazga
tója, ki a társulat nevében 10.000 koronával járult 
az épület költségeihez, nagy elfoglaltsága miatt erre 
időt nem szakíthatott. Mint halljuk úgy tervezik, hogy 
ezt az ünnepélyt február hó 8., 9. vagy 10-én ta rt
ják meg.

A pálinka áldozata. Moskócz mellett egy Kubik 
nevű embert találtak félig megfagyva. Nagy nehezen 
életre hozták kitűnt, hogy előtte való napon része
gen heveredelt • a hóba. Hetek telnek el mig felépül.

Évi jelentés. Ebner Jenő m. kir. állattenyész
tési felügyelő, most adta ki 1900 évi működéséről 
szóló jelentését. Minthogy abban Turóczvármegyére 
vonatkozólag is igen sok és érdekes adatokat talál
tunk, legközelebb részletesen fogjuk ismertetni.

-  Vörheny Szucsányban Január hó folyamán 7 
vörhenymegbetegedós fordult elő Szucsányban. Mint
hogy a megbetegedettek közül hatan az izr, iskola 
tanulói, a kik közül egy vörhenyben mégis halt, a 
körorvos az izr. iskola bezárása iránt tett előterjesz
tést a hatóságnak.
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Szerkesztői üzenetek. = —
Jír. L. Abrahámfalu. Mint látja ezt is felhasználtuk. — 

Krónikát. Kívánsága szerint tettem, mert a tudósítás az én vé
leményemmel megegyezett — ámbár egvben-másban ki lehetett 
volna azt bővíteni, mert valóban megfoghatatlan, hogy a magyar 
társadalom számottevő tagjai mért nem jelentek meg azon! —
P E., Znióváralján. A tudósítást csütörtökig kérem. — Tudótitó, 
Helyben. A F. M. K. E. közgyűléséről beküldött tudósítását i 
félre tettem; magam írtam meg. Aztán nem is olvan fekete 
az ördög, a milyennek Ön látja. — St. J., Szklenó. örvendünk, 
hogy közleményünknek eredménye lett. — Stuctdnyiaknak. Szí
vesen teljesítjük kérésüket A vállalkozáshoz sikert kívánunk. 
Valóban, önök dicséretes buzgalmat fejtenek ki.
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Salon-szőnyegek a legjobb kivitelben.
Valódi rnmburgl vásznak (Jótállás mellett)

30 rőfös frt 12 — 14— 16— 18.- 20— 
54 rőfös frt 35— 40— 50— 60— 

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

Téli menetrend a magyar kir. államvasutakon.
(Érvényes 1900. évi október l-től kezdve.) 

Budapest— Turdc-Szt.-Márton.
Gyorsvonat ind. reggel 7 3o, érk. d. u. 2 ’oo. 
Személyvonat ind. d. e. 9*35, érk. este 7-54. 
Gyorsvonat ind. d. u. 3-45, érk. este 10-40. 
Személyvonat ind. d. u. 5 20, érk. reggel 7-16. 
Vegyesvonat ind. éjjel i r io ,  érk. d. u 1 21 2 .

Túr óc-Szt.-Márton—Budapest. 
Vegyesvonat ind. d. u. 408, érk. reggel 5-20. 
Személyvonat ind. este 9-03, érk. d. e. 1005. 
Gyorsvonat ind. reggel 5-41, érk. d. u. 12-50. 
Személyvonat ind. reggel 7-43, érk. este 7 00. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-49, érk. este 9-20.

Turóc-Szt. ■ Márton—Ruttka.
Gyorsvonat ind. d. u. 2 00, érk. d. u. 2 08. 
Személyvonat ind. este 7-54, érk. este 8 03. 
Gyorsvonat ind. este 1040, érk. este 10*48. 
Személyvonat ind. reggel 7-17, érk. reggel 7-29. 
Vegyesvonat ind. délben 12 12, érk. d. u. 12 24.

Ruttka—Turóc-Szt.-Márton.
Vegyesvonat ind. d. u. 3 5 5, érk. d. u. 4.08. 
Személyvonat ind. este 8-45, érk. este 903. 
Gyorsvonat ind. reggel 5 30, érk. reggel 5-41. 
Személyvonat ind. reggel 7-30, érk. reggel 7-43. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-40, érk. d. u. 2 49.

Budapest—Zsolna.
Gyorsvonat ind. reggel 7.30, érk. d. u. 1-55 
Személyvonat ind. d. e. 9 25, érk. este 8-39, 
Személyvonat ind. este 9-05, érk. reggel 8 28.
Keleti expressvonat indul éjjel roo, érk. reggel 7-05. 

Zsolna—Budapes t.
Szeméyvonat ind. reggel 5 28, érk. este 6-05. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-58, érk. este 9 25. 
Szeméyvonat ind. este 9-10, érk. reggel 7-35.
Keleti expressvonat ind. d. u. 5 10 , érk. éjjel u  oo. 

Zsolna—Pozsony.
Személyvonat ind. este 9-10, érk. éjjel 3-38. 
Személyvonat ind. reggel 5-28, érk. d. u. 14 7 . 
Gyorsvonat ind. d. u. 2 58, érk. este 6-58. 
Személyvonat ind. d. u. 3*38, érk. este 1 1 *30.

Pozsony—Zsolna.
Személyvonat ind. reggel 6-oo, érk. d. u. roo. 
Gyorsvonat ind. reggel 9 36, érk. d. u. 15 5 . 
Személyvonat ind. d. u. 1* 15 ,  érk. este 8.39.

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

orvosi praxisomat
megkezdettem.

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

Dr. Kohut János.

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. 11 87—4 sz végzése következtében Dr. Lax Adolf 
turócz szt. mártoni ügyvéd által képviselt Spitzer Ede 
és fia turócz-szt-márioni lakosok javara Velits Dezső 
tótprónai lakos ellen 1151- K 62 f s jár. erejéig fo 
ganato«itott kielégítést végrehajtás utján lefoglalt és 
2118 koronára becsült 1 —16 folyó tétel alatt 4 ló, 
1 csikó, 2 borjú, 5 tehén. gazd. felszerelés, széna, 
szalma. 32 zsák vegyesből álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járásbíróság
nak 1900 V. II. 87—4. sz. végzései folytán eddig 
összesen 148 K 26 fillérben bíróilag már megállapí
tott költségek erejéig a helyszínén Tótprónán leendő 
eszközlésére 1901. évi febrnuar ho 14-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok — készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alúl is el fognak adatni.

Kelt Znióvaralján, 1901. évi január hó 22-én.
Szibner,

kir. jbirósági végrehajtó

Elposztlthatlan „pluvlusln" • férfi - esőkópeny egek
(vizbatlanság kezeskedve), felöltő- cs liavelok- 
formában, darabja 12, 15, 20 és 25 frt 

Különlegesség! Újdonság! „Trlumph" nöl és férfi- 
czipők, a légiin, kivitelben, frt 7*50, 8.—, 9—

Plohler-féle grázl elposztlthatlan lodenkalapok
frt 3-50

É r t e s í t é s !  Az őszirés téli idényre a jóhirnevü H olzer Simon b u d a p e s ti  ezég 
raintaraktárát 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. figyelmét. —-■---=

Óvjuk lábainkat a m elegtől, n ed vesség tő l és izzadástól.
N in cs  tö b b é  lá b fá já s !

Sem tyúkszem, sem Izzadós láb, sem bőrkeményedós, sem lábdaganat, sem lábégés. Rövid idei 
viselés után » ki czlpőjét

megkönnyebfil 3 JJJT3 IT az égés világon I 
a Járása szabadalmazott

látja el.
Kettős vastagságú 1 frt20ki\, egyszerű 60 kr., liomoktalp 40 kr.,gyermekeknek fele
Az asbest-talpbélés kitűnőségét legjobban bizonyltja, hogy a H f lf t  
os. és kir. közös hadseregnek és am. kir. honvédségnek eddig w v  V JJdd szállíttatott.
Vievnn+olénuei+ÓIrnoV ,nc6fe'cl0,  =  Szétküldés csakis utánvétellel vagy a pénz elöleges beküldése mel-I lOáUUbwld* ütíllüáüftft árengedmény. lett. Felvilágosítások, prospektusok és köszönetnyilvánítások ingyen.
-------- "■ ■ ........ - Egyedüli elárusitás Turócz-, Liptó-, Árva-, Trencsén- és Nyitra-vármegyék részére   —-

Az „Asbest-áru gyár betéti társaság1* képviselete és elárusító raktára :

LÁNG M. és Fia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonban.
OOOOOOOOCOOOOOOOOCOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Turóc-.it.-mártoni magyar nyomda — Mo.kóczi F.-né.
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