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Kiadóhivatal: a turócz-azt.-márloni „Magyar Nyomda".

Hirdetések Iegjutinyosabban, árszabály szerint.

Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min
A Jap szellemi részét illető közlem ények & szerkesztőségre, hirdetések és
den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turóeas-Szt.-M ártonba küldendők

tehát nálunk is az európai nemzetek ama nagy szüksége van a magyarosodásra avégből,
tapasztalaié, hogy azok a rajok, melyeket a hogy könnyebben boldoguljon.
kivándorlások utján kibocsátanak, nem gátol
Már pedig azt senki sem mondhatja ko
A népszámlálás nagy munkája országszerte ják meg a népesség természetes szaporodását, molyan, hogy azok, akik a múlt népszámlálás
befejezést nyert és már csak az egybegyüjtött ami némi vigasztalásul szolgálhat a népéleti nál még tótoknak és most magyar nyelvüek
adatok földolgozása maradt hátra, hogy a népe jelenségek mérlegelésénél, de mégsem képes a nek vallották magukat, időközben elfelejtették
sedési mozgalom tíz évi eredményét a legap fölött érzett sajnálatunkat teljesen eloszlatni. volna a tót nyelvel, avagy szándékosan, meg
Ami már most Turóczvármegyét illeti, en vetésből mellőzték volna ezt a tót beszédet.
róbb részletekig megállapítsa.
A hozzávetőleges számbeli tényállásról nek a lakossága szintén növekedett, amennyi Inkább teljes joggal el kell ismerni azt a tényt,
gy a mindennapi élet szükségletei rászorí
azonban már a nyilvánosság elé kerülnek egyes ben módunkban állott az erre vonatkozó ada
szórványos adalékok, melyeknek összegező egy tokból hozzávetőleges összegezést csinálni ; tották őket a magyar nyelv megtanulására és
használatára.
A társadalmi érintkezés is erre
bevetéséből kétségbe vonhatatlan bizonysággal majd lesz alkalmunk még ennek számbeli pon
utalja őkel, mint amely mindinkább meggyőzi
kitűnik az a lény, hogy Magyarország lakos tos erdményét is bemutatni.
Azt a tényt azonban már ez alkalommal tót anyanyelvű népünket arról, hogy a magya
sága o lezajlott évtized alatt tetemesen meggyarapodott, első sorban természetesen a hon sietünk megállapilani, hogy a lúróczmegyei rok, akik itt. közölte élnek, semmiben sem ré
alkotó s hazafönlarló magyarságnak a száma népesség körében a magyar nyelvűek és ma szesülnek külön kiváltságokban s előnyökben,
gyarul beszélők száma tetemesen s örvende hanem minden tekintetben egyenlően osztoz
növekedett meg örvendetes mértékben.
kodnak vele azokban a javakban, melyeket
Be kellett ennek következnie. Annál bizo tesen szaporodott meg.
Lesznek ugyan, akik ebben .erőszakos közös hazánk a polgároknak egyaránt nyújt,
nyosabban, minél nyilvánvalóbb belső és külső
jelenségeiben az a nagy munka, melyei a ma magyarizáczióW fognak látni, pedig ez az élet amin! vele egyformán viselik azokat a terheket
gyar nemzet a lefolyt időszak alatt állami, szükségszerű folyománya, ez a népmozgalom is, melyek ama javak élvezetéért minden polgárosult államban a lakosokra nehezednek.
tudományos s mivelődési, közgazdasági és tár természetes rendje, valamint annak az együtt
És ill méllán fölvethetjük azt a kérdést:
sadalmi téren végezet!. Ez a nemzeti munka érzésnek az önkéntelen következménye, amely
pedig éltető erejével behatolt a népesség min a felvidéki népet az egész nemzethez évszá vájjon töt anyanyelvű népünk közül bárkinek
a kárára leli volna-e, hogy megtanult magyarul?
den rétegébe, belevonja a köztevékenységbe a zados testvéri kötelékkel fűzi.
A szellemi, társadalmi s gazdasági lél min
társadalom összes tényezőit és a munkásság
Kérdezzük csak azokat a tót ajkú cselé
mérlékének arányában mindegyiknek juttat az den szála annyira az össznemzethez csatolja deket, kik a felvidéki városokban, avagy Buda
fölvidéki
népünket,
hogy
a
természet
rendje
áldásos eredményekből.
pesten nagy számmal szolgáinak. Kérdezzük
A többiben pedig a természet megköveteli szerint folyton-folyvást erősbödniök kell mind meg azoknak a napszámosoknak és munká
ama hagyományoknak, érzékiteknek és szükség soknak ezreit, kik a fővárosban keresik meg
a maga jogait s szükségleteit.
Ez az örvendetes szaporodás kiterjed az leteknek, amelyek a múltban egységes nemzetié élhetésüket és ott mosl, hogy nincs elég munka,
ország minden vidékére. A Felvidékre is, mely forasztották közös hazánk összes lakosságát. lört magyar nyelven hálálkodnak naponkint
nek népesedése lépést tart hazánk többi részei
Ennek jellemző bizonyítékát láthatjuk ezrével azért a falat kenyérért, melyet a ma
vel, jeléül s bizonyítékául annak, hogy felvi abban az örvendetes tényben, hogy szép szám gyar főváros jótékony egyesületei nekik éppen
déki lakósságunk, amint ezeréven ál osztozott mal találkoztak megyénkben, sőt itt, ebben a úgy nyújtanak, mint a született magyar munkaa nemzet viszontagságos sorsában, úgy a jelen városban is olyanok, akik tiz esztendő előtt nélkülieknek. De kérdezzük meg a drótosokat,
ben is kiveszi a maga részét abból az általá az akkori népszámlálás alkalmával még lótok üvegeseket, gyolcsosokat, kosarasokat, faedénynos tevékenységből, mely a népesség növeke nak iratkoztak be. most pedig már magyar nyel stbivel házaló atyafiakat, vájjon a magyar
nyelvüeknek jegyezték be magukat az ismere nyelv ismerete és a magyar haza szeretete nem
désének föltételeit megadja.
Pedig voltak, akik komolyan tartottak attól, tes nemzetiségi izgnlók kómikus sopáukodására. ór-e föl rájuk nézve egy egész vagyonnal?!
Pedig ebben — ismételjük — nincs mit De kérdezzük meg a lótajkú szülőket, kik
hogy a kivándorlás veszedelmesen megbillenti
ezt az egyensúlyt a Felvidéken. Ez az aggoda csodáljunk. Ellenkezőleg csakis annak megerő gyermekeiket boldogokká akarják tenni, hogy
lom azonban nem teljesedett be. Bebizonyull sítését láthatjuk ebben is, hogy a Felvidéknek vájjon ezeknek a magyar nyelv tudása és szülő

A m in ek be k e lle tt k ö v e t
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Az intelligentiánál meggyökerezett eme versengés

két hivatal alantas közegeire is atszállva, ezeknél az
A„FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÍJA, aellentét
még inkább is durva formában élesedett ki.

A betörő.
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K . . . városának a kincstárral majdnem két szá
zadon át húzódó pere volt,
Az emberi természet gyarlóságát ismerve, mi ta
gadás, hogy a perbeni ellentétek nem egyszer átcsap
tak a társadalmi élethe is, s hogy a városi és kincs
tári tisztviselők igen gyakran mint ellenfelek találkoztak
e téren.
Csak ebből magyarázható meg, hogy a kincstár
nak még most is külön temploma, külön fizetett papja
és kántora van, s hogy a vallási körmeneteket külön
a város s külön a kincstár ünnepli. Midőn azonban a
két hivatalbeli tisztviselősereget egy közös isteni tisz
telet— mint pl. a király neve- vagy születésnapja —
összehozza, valóban érdekes ama kicsinyes versengés,
melyet vagy az egyik, vagy a másik hivatali főnök ki
fejt, a midón a templomba felvonulva, a padsor első
helyét mindenikök magának vindikálja.
Hogy közválasztáskor a kincstárnak és a város
nak külön-külön jelöltje szokott lenni, azt most már
csak természetesnek fogjuk találni.
A kaszinóban, a hol az intelligens emberek a
társadalmi szabályoknak legszigorúbb szemmeltartása
mellett a legfinomabb előzékenységgel ütik a tarokkot,
s kontrázva fogják el a pagátot: a tisztújító gyűlés
alkalmával, ha valamelyik kincstári vagy városi úr ki
pottyant a választmányból, ezt bizonyára csakis az
ellenfelek által a kulisszák mögött folytatott összesúgás
eredményezte, a mit aztán egy finom, de metsző mo
soly vagy udvarias sajnálkozás szokott kisérni.

A kincstárnak is, a városnak is vannak hajdúi.
Próbálja csak a világ legbölcsebb bírája eldönteni,
melyik köztük a magasb rangú, melyik a nagyobb úr!
Olyat, alig hiszem, hogy találni lehetne. S ha eldöntené is a nehéz problémát, ugyan melyik fél nyugod
nék bele a hozott Ítéletbe ? A kincstári hajdú mindig
nagyobb urnák fogja magat tartani; hisz ő a király
szolgája! mig a városi hajdú, mint a társadalom egyik
fontos közege, mint rendőr, ugyancsak lenézi és egye
dül csakis a kincstári hivatal kapujában őrt állani tudó
simplex hajdút.
S most ha a sors e két elkeseredett ellenfelet
valami ügyben összehozta, hogy mint érezteti egyik a
másikkal a fennhatóságát és fölényét, könnyen belát
hatni, s megmutatja az alább elbeszélendő kis epizód,
mely husvétkor megtörtént.
*

Sehogy sem akart tavaszodni. A havazást majd
száraz szeles hideg, majd ismétlődő esőzés váltotta fel.
A hosszú tél már is kimerítette az ember szívósságát,
ellenállási képességét, s a mi kevés e drága kincsből
még fennmaradt, a nehezen tavaszodó kellemetlen és
egészségtelen időjárás végkép akarta felemészteni.
De ime ! a nagyhét nagyszombatján mennydörgés
kíséretében feltámadt a kereszténység megváltója I Min
den igaz hivő felsóhajtott, fellélegzett annak biztos re
ményében, tudatában : vége! végre valahára az egész
ségtelen emberölő időjárásnak 1 Beköszönt, itt a szép
tavasz 1
Husvét első napján még küzd^ a természet a szo
morú múlttal, de már husvét hétfője valóban nem csak
ünnepi nap, hanem valóságos örömnap.

Kiki siet ismerőseit, rokonait felkeresni, hogy ma
gasztos kedélyhangulatát, szive teljét közölje velők,
kiöntse előttük! Mindenki csak azt hangoztatja : k i! a
szabadba! ki! a friss üdítő levegőre! Menjünk sétálni!
tegyünk egy kis kirándulást!
Ily érzelmekkel összeverődött egy vendéglátó
háznál egy kedves, rokonszenves hölgytársaság; s mi
után egy kellemes sétában felüdültek, a hölgyek még
egy pár szóra, egy pohár kávéra betértek újra a kiin
dulásuk helyére.
Alig alkonyodott azonban le a nap, forró nappali
működésének utóhatásai csakhamar kezdtek jelentkezni.
Az északi és nyugati látóhatáron fekete, vé3ztjelző
felhők kezdtek mutatkozni, s tornyosulva egymásra
csakhamar elsötétítették a szemhatárt. Nemsokára hall
hatóvá lesz az ég moraja; a villám czikkázni kezd; s
miután e magasztos, de borzadalmas légköri játékhoz
a déli vidékről közbeszól a közeledő vihar: isszonyú
orkán támad, mely nemcsak a kopasz fák koronáiban
Aeolus hárfáját szólaltatja meg, hanem a házak fede
leit is recsegteti; s végre, miután az eső is nagyobb
cseppekben kezd a házfedeieken kopogva visszhangzani:
teljessé lesz a zaj és a borzadalmas zúgás.
A hölgytársaság nyelvén csakhamar akadozni
kezd a szó; a beszéd fonala erőltetett, a hangulat
nyomott.
Egyszerre csak felugrik egy hölgy s azon kije
lentéssel: >Jézusom! az én ablakaim! Nekem haza kell
mennem!* a tornáczra kisiet.
A házi asszony osztva vendége ijedelmét, vele
együtt kisiet s hivatkozva és mutatva neki a borzadal
mas égi háborút, igyekszik megmagyarázni neki válla
lata lehetetlenségét.
»Csak volna valaki, kit haza tudnék küldeni!«
sopánkodik a megrémült hölgy.

2
Turócz-Szt.-Márton,___ ____________
hazájuk szeretele nem nyitja-e meg az állami
s egyéb hivatalokat akárcsak a magyar anyanyelvüeknek egyenlő képzettség mellett?!
Hát lemondjanak-e minderről?
Nem. Sőt inkább megmutatták a mostani
népszámlálásnál, hogy teljes mértékben átérzik
ennek a tudásnak a hasznát s szükségét és
igyekeznek is pótolni a mostoha régi idők
mulasztásait.
Elkövetkezett tehát, aminek be kellett kö
vetkeznie. És nincs messze az idő. midőn a
F'.lvidóken egyáltalán nem lesz 30 éven alul
ember, aki a magyar nyelvet nem beszélné,
hogy amint egy hazát bir a magyarral, egy
nyelve is legyen vele és egy szive azért a
közös hazáért, megmaradván neki a tót nyelv
is amellett, ahol arra szüksége iészen.
Csippék Ferencz.
„Rémület a nemzetiségektől!" ilyen hátborzongató
ezimen akar a helybeli nemzetiségi újság ránk ijeszteni,
azt állítván, hogy a magyar nemzet és összes hatalmi
tényezői féltik ezer éves államiságunkat a tótoktól,
oláhoktól, szászoktól, szerbektől s ruténektől; és hogy
ebbeli félelmükben nem merik a választói jog kiter
jesztésével a parlamenti reformot megindítani. Igazán
irigylésre méltó az a csapongó, szertelen képzelődés,
melylyel a fentisztelt nemzetiségi újság ilyeténképpen
beáll krampusznak, hogy a szörnyű mód félénk magya
rokra ráijeszszen. Csakugyan volna is okunk rá, hogy
rémledezzllnk tőle, ha éppen most nem volnánk a far
sangban, araikor a mi bősz nemzetiségeink épp múlt
vasárnap a Dom-ban elzengett dics-himnuszban holmi
„slovensky Mardocheju szerepében mutatták be magukat
az elvtársak zúgó taps-vihara között, akik ihletett lelkűk
ben látták is a „magyar Hamant“ az akasztófán him
bálózni. Ilyen farsangi bohózatokban tetszelegnek
maguknak tehát ezek a képzelet-dús „elnyomott tótok
Nem rontjuk a kedvűket, de nem irigyeljük az Ízlésűket
sem a mint megvagyunk győződve, hogy tót atyánkfiainak
óriási többsége teljességgel nem osztja sem azt a dics
éneket, melyet a helybeli lap jan. 29-iki száma közöl,
sem azt a rémítgetést, melylyel ugyancsak ebben a
számban a vezérhelyen a magyar nemzetre, mint föntebb
kifejtettük, rá akar ijeszteni.
Nem oszthatják pedig már csak azért sem, mivel jól
tudják, hogy a mostani kormány rondelete értelmében
véghezvitt összeírása a választóknak két szászezerrel
szaporította ez utóbbiak számát. Amiből a vak is láthatja,
hogy a magyar államiság tényezői éppenséggel nem
félnek a választók számának szaporodásától, már csak
annál a fénynél fogva sem, hogy a mennyiben növe
kedett igy a választók száma a nem-magyar ajkú vidé
keken, ugyanazon vagy még nagyobb arányban gyara
podott az a magyar nyelvű területen is. Az arány tehát
megmaradt.
Ugyancsak ilyen volna az eredménye minden további
szaporításnak, még általános választó-jog behozatalánál
is, amire nézve némi hozzávetőleges adatokkal bírunk
az uj népszámlálás óta, mely a magyarság tetemes
gyarapodását számbelileg kétségbevonliatatlanul kimutatja.
A parlamenti reform kérdésével ezúttal nem foglal
kozunk, de arra a föntidézett rémítgetésnél kénytelenek
vagyunk utalni arra, hogy a nemzetiségek bevonulásától
az országgyűlésbe éppen nincs oka félni a magyarságnak.
És pedig nemcsak a fünebbi természetes arány túlnyomó
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súlya s biztos Itatása miatt, liánom ama másik fénynél
fogva hogv a nemzetiségek azelőtt s most is képviselvék
a “m a g y a r ‘parlamentben anélkül, hogy az erők termé
szetszerű egyensúlya fölbillent volna. A szászok most is
külön töredéket képeznek o tt; a szerbek pedig annak
idején, Mileticscscl s Polittal hatalmasan akartak neki
rugaszkodni a magyar államiságnak. De sem ők, som
oláh segédeik, sem a többiek nem voltak képesek akár
csak megbolygatni azt az ozeréves állam-alkatot, amely
diadalmasan ‘kiállotta a tatár, török és legutóbb az orosz
inváziót, valamint azt a sok belvillongást, melyet a
honfiak ogycnetlenkedése hozott a hazára.
A nemzetiségek bevonulása a képviselöházba egyéb
iránt már csak azért sem félelmetes, mivel közismert
tény az, hogy a nem-magyar ajkú, nevezetesen tót anya
nyelvű polgártársaink óriás többsége határozottan dlfordul
a‘ túlzók hazafiatlan akna-munkájától és épp úgy, szereti,
áldja s védi ezt az ezeréves hazánkat, mint a magyar,
a kivol együtt szenvedett az elnyomatás korszakaiban,
de együtt élvezi az alkótmány biztosította egyenlő
jogokat s szabadságokat a koronás magyar király esküvel
megpecsételt védő jogara alatt.

Vadász-Egylet Turóczban.

1901 február 10.
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A tagság megszűnése.)
20. A tagság megszűnik:
a) halálozás
b) kilépés és
c) kizárás által.
Kilépés az elnökkel levél utján közlendő, rendsze
rint csak akkor Yan mogengodve, ha a társulat vadász
területeinek bérletidejo és bérlete lejárt; ezen időn belől
csak akkor, ha a tag távolabbi vidékre költözik. Az élköltözködés évére eső dij föltétlenül befizetendő. Halálo
zás és kizárás esetén az évidy lefizetési kötelezettsége
megszűnik, de a már befizetett dijak vissza nem térít
tetnek és a fonálló hátralékok behajtatnak.
Kizárás.
21. A ki feddhetlen és teljesen kifogástalan novét
bármi módon elveszti, a ki magaviseleté vagy tette által
a társulat tekintélyét és méltóságát sérti, vagy kétszeri
elnöki megintós daczára társas vadászatok alkalmával az
intéző rendelkezéseinek ellenszegül, a ki nevét a tagsági
könyvbe sajátkezűig beírni vonakodik, vagy azt meg
tagadja, vagy a ki évdijával, lőpénz, lüdijtartozásaival
az elejtett vad elővételi árával és ogyéb pénzbeli tarto
zásaival hátralékban van, s ebbeli kötelezettségét az iga
zolt elnöki felhívást követő négy hét leforgása alatt nem
teljesiti, a ki vadászati kihágásért (1883. XX. t.-cz. V.
fejezete) jogérvényesen büntetve lön, a kinek a vadá
szati jegy elnyeréséért benyújtott bejelentésétől az ille
tékes közigazgatási hatóság a láttamozási megtagadta
(1883. évi XX11I. t.-cz. 3fi. §-a), vagy a vadászati jegyét
jogérvényesen vissza vette; az elnök, az intéző, illetve
pénztáros, vagy bármely tagnak indítványára, a tagok
sorából közgyűlés által kizárandó.
A társulat jövedelme és vagyona.
22. A társulat jövedelmét és vagyonát képezik :
a) a tagoknak közgyülésileg évről-évre megállapí
tandó és előre fizetendő tagdijai, melyek tekintet nélkül
a belépés idejére mindig előre rovandók le:
b) az elejtett vadak értékesítéséből befolyó pén
zek, és
c) vadászati és jövedéki kihágások után jogerősen
megítélt s a feljelentő társulati tagot megillető felerésze
(1883. évi XX. t.-cz. 36. §.) illetve Ú3-da (1883. évi
évi XXIII. t.-cz. 49. §.), valamint a társulat vadászterü
letein elkövetett vadászati kihágások által okozott károk
ért a társulat részére megítélt összegek.
d) A társulat birtokába egyébként jutott alapítvá
nyok, s ezek kamatjai és a társulatot jogérvényesen ér
hető, bármi néven nevezendő pénzbeli jövedelem.

(Vége.)
Löpénzek és lódijak viselése.
14. A társulat tagjai a vadászegylet vadászterüle
tein lelőtt összes vadak után, a társulat közgyűlése
által évről-évre, megállapított löpénzt fizetnok. Ezen lőpénzek a társulat javára értékesítendő vadak után a
társulati pénztárt; más vadak, valamint a ragadozó és
kártékony állatok után fizetendő lödijak a társulat vadőrszemélyzet illetményeit képezik. A társulati tagok által,
a társulat pénztárába fizetendő löpénzek, melyek egyút
tal elővételi árak is, — a következőkben állapíttatnak meg:
Vaddisznó után 10 K, medve és liiuz után 10 K,
vadmacska után 5 K, róka után 1 K, borz után 2 K,
vidra után 2 K, nyest után 3 K, görény után 3 K,
őzbak után 7 K, nyúl után 1 K 50 f, sükotfajd után
5 K, császármadár után 1 K, fogoly után 70 f, fűrj után
10 f, vadkacsa után 1 K, erdeiszalonka után 1 K.
A mennyibon a társulat tagja az elővételi joggal
élni nem akar, úgy ez a társulat tagjai részére a követ
kező árakon osztható szét:
Vaddisznó busának kgja 50 fillérjével, özbak húsá
nak kgja 40 fillérjével.
Egyéb meg nem ^evezett vad nem a szokásos piaczi
áron, az elővételi jog mellőzése esetén — a társulati
pénztár javára értékesítendő. Úgy társas, valamint magán
A znióváraljai jégünnepély.
vadászatok alkalmával elejtett vadra nézve az elővételi
Immár harmadizben próbálkozik meg a znióvár
jog a vad elejtöjét elsősorban, a társulat tagjait pedig
másodsorban illeti meg az ezen szakaszban jelzett elő aljai allami tanítóképző intézet, hogy a kertjében lévő
terjedelmes jégpályán a farsangi mulatságoknak Turóczvételi löpénzek kifizetésének kötelezettségével.
A vad elejtöjét illetik: az őzbak agancsai és vad megyében eddig szokatlan fajtáját, a jégünnepélyt, meg
honosítsa és kedveltté tegye. E nemes és nagy áldo
disznó agyarai,
zatokkal járó törekvés az idén fényesen meghozta a
Társas vadászatok eredményei és költségei.
15. A magán vadászatokon és a társas vadászatokon maga eredményét, mert a február hó i-én megtartott
elért eredmény — az elejtett vadak száma és neme az jégünnepély nemcsak az elmúlt években kivívott erköl
intézőnek pontosan bejelentendő, ki is az elejtett vadak csi sikereket, hanem olyan fényes anyagi sikert is ered
ról löjegyzéket tartozik vezetni. A vadászatnál alkalma ményezett, a mely a legvérmesebb reményeket is fölül
zott hajtők dijait, a lödijakat, illetve annak kiadásait az múlta. A budapesti országos tornaversenyen résztvevő
egyesületi pénztár fizeti, nem különben a hajtóvadászatok ifjak segélyezésére kerek 300 koronát jövedelmezett, a
elöintézkedéseinél felmerült költségek is az egyleti pénz mi, tekintve azt, hogy igen-igen sokan, megyénk inteltárt terhelik. Minden egyéb költség az abban részt vett ligentiájának 8/* ed része hiányzott a mulatságról, nem
egyleti tagokat terheli. Azon egyleti tagnak, aki akár ma csak szép eredménynek mondható, de az előtt, a ki
gán, akár társas vadászatok alkalmával elejtett vad ne tudja, hogy hányán maradtak távol, az eredmény va
mét és számát letagadja, vagy az intézőnek be nem lóságos csoda és hihetetlenség. Sajnos, a mai világban
jelenti, az alább következő §-ban foglalt intézkedések mar nem történnek csodák s minden okozatnak meg
van a maga természetes oka. E szép mulatság fényes
következményeit kell levonnia.
sikerének is meg van! Egyszerű és természetes, min
Tagok száma.
den mulatság rendezője jól tudja : ha kevés a kiadás,
Ifi.
A
túróczmegyei
vadászegylot,
tagjainak
meg
A szót, nemkülönben az óhajt könnyű kimondani,
több a tiszta jövedelem. Ezt, csupán ezt kellett elérni
de hogy azt — ily Körülmények mellett — a tett is engedhető száma iránt, közgyülésileg határoz. Az egylet s a siker biztosítva volt. Ha a tanári kar s ifjúság öt
közgyűlése azonban jogosítva van az egylet fennállása
követhesse, ez valóban nem könnyű feladat.
napon keresztül minden szabadidejét hólapátolásra, a
De ime, előáll egy vállalkozó, tettrekész fiatal illetve feloszlása iránt, avagy az egylet működésének pálya öntözésére, simítására, vár építésére, a világítás
ember, ki daczolni merészel a feldühödött ég villamai bizonyos időre való felfüggesztése iránt határozni. Ha a előkészítésére fordítja, ha egyesek felajánlják a tűzi
tagok
számában
apadás
állana
be,
a
társulat
feloszlását
val, a fakat tépő és döntő orkánnal, s késznek nyilat
e körülmény nem vonhatja maga után, hanem az egylet anyagot, akkor meg van fejtve a csoda s megértjük a
kozik a szép hölgy óhaját teljesíteni.
hihetetlenséget is. Nehéz már a mai időben az ilyen
>Tessék csak velem parancsolni, Nagyságod, én a megengedett számig bármikor kiegészítheti magát.
eszközökkel való boldogulás, de mennél nehezebb, an
Tagfelvétel.
rendelkezésére állok s megyek!* Így nyilatkozik a ha
nál
dicsőségesebb is.
17. A társulat tagja minden feddhetlen jellemű
tározott akaratú és az ég haragjat fitymaló fiatal ember.
A mi magát az ünnepélyt illeti, két részből állt,
A majd magankívüli s megrémült hölgy abban magyar állam-polgár lehet, a ki a vadászatot kereset
a hiszemben, hogy minden ember tudja, hogy ő a képen nem űzi, vagy az 1883. évi XXIII. t.-cz. 36. és a jégűnnepélybol s az ezt követő tánczmulatságból. A
kincstári főépület egyik lakója, említést sem téve ezen 37. §-ainak joghatálya alatt nem áll. Kiskorúak csak kivilágított jégpályáról, mikor teljes pompájában tün
első föfeltételről, csakis a lakasaba való bejuthatást szülőik, vagy gyámjuk beleegyezésével lehetnek az egy dökölt, azt mondotta megyénk egyik notabilitása : »Szép,
let tagjai.
tündériesen szép, ezt látni és átérezni kell.* Valóban,
magyarázza a vállalkozó fiatal embernek.
már maga a jégpálya fekvése is a természet remeke.
Tagsági kötelezettség.
Ez pedig nem könnyű vállalkozás, nem minden
18. A tagsági kötelezettség az egylet által bérelt Van benne valami sajátságos poezis, mely mélyen ké
napi feladat. Mert ha mar magában véve merész egy
vállalat sötét estén bejutni a kincstár eme nagy házaba, vadászati terület bérlotidejénck tartamára terjed ki s pes hatni lelkünkre. Az a sima jégtükör, köröskörül
a sok veszedelmes őr és elszánt hajdú cerberusok miatt: hasonló joghatálylyal megújul, ha az egyleti tag, midőn véve fenyvesekkel, a melyek ágait vastag hólepel bo
a hölgy adta magyarázaton a lakásába való bejuthatás az egylet a bérletet meghosszabitja, vagy uj területet rítja, bizonyos bűvös erőt gyakorol a nézőre, magával
ragadja s nyomot hagy lelkében, mint valami karpáti
bérel, — ki nem lép.
még nehezebb feladat volt.
tájék. Fél hat órakor kezdődött meg a kivilágítás. Egy
Belépés.
Az útbaigazító utasítása ugyanis, a melylyel útnak
indította a merész ablakmentort, következőleg hangzott:
19. A belépési szándék az elnökhöz intézendő levél nagy, hatalmas máglya magasra felnyúló lángjai, a
»A mint a lépcsőhazba feljutott — a folyosó aj utján cszközlcndö. A felvétel, vagy elutasítás az illetővel színes lampionok reszkető fénye, a fáklyák s a szines,
tajának jobbfelöli oldalán lóg egy kulcs. Eme kulcscsal minden indokolás nélkül Írásban közlendő. Minden egy csillogó tűzijátékok sugarai világítottak be a hirtelen
tessék a folyosó ajtószarnyat kinyitni. Végig haladva leti tag köteles nevét sajátkezülcg a tagsági könyvbe megnépesült jégpályát. Vigan futkosó, kipirult arczú
e hosszú folyosón, annak végén újra egy ajtón bejut böjegyezm- Az egylet tagjai ezen tagsági könyvbe való párok siklottak végig vidám zene hangjai mellett a
egy kisebb közbe, a hol egy asztal áll; ezen asztal fiók beiratkozásuk által magukat az alap- és házszabályok tükörsima jégen s egy-egy csábos keringő hangjaira
ját tessék kinyitni s benne talal egy kulcsot. Ezen intézkedései és határozatainak önként alávetik s pénz valóságos pajzán életkedv ragadott el mindenkit. Nem
ku cs birtokában jobbra fordulva egy szouaaj'óhoz jut, beli kötelezettségeik teljesítésére kötelezik. A társulat is csoda! Ott, kint, a szabad természet ölén fogéko
mt.iyet felnyitva a lakasba hatol. Az eiső szobában tagjai, a társulat által kötött vadászterület bérleti szerző nyabb is kedélyünk s egy-egy jelentéktelen mozzanat
egy nagy asztalra akad, melynek fiókjában újra egy désekben foglalt összes feltételekre s az ezekből eredő ilyenkor mélyebb nyomot hagy lelkűnkben, mint más
ku.csot talal, melylyel a jobbfelöli szoba ajtajat fel kötelezettségekre egyenként és összesen szavatosságot kor valami jelentős esemény. E ’ragadóan szép volt a
nyitva vegre behatol a veszedelem helyére. Ugyanis vállalnak el, valamint pénzbeli kötelezettségeik teljesíté pálya déli oldalán hóból emelt hatalmas, középkori
eme szoba ablakai nyitvak; szíveskedjék tehat eme sére nézve a kereseti összeg mérvéhoz képest a polgári var, mely, mikor világosság áradt ra, kék és liliomszinü
ablakokat betenni, s azutan a kulcsokat fordított sor kisebb perek, vagy ennek helyébe lépő bíróság illetve volt, mint a gránit szikla s ereiben, hasadékaiban egy
rendűén elhelyezni és a lakást bezárni!*
a helybeli kir. járásbíróság illetékességének magukat szerre sárga, piros, zöld színekkel lett tele. Az időnkint meggyujtott tűzijátékok vakító fénye mindent s min*
(Vége kövotk.)
alávetik.

6. szám

Turócz-Szent-Márlon,
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denkit bevilágít, a hóval fedett fenyők majd rózsa,
majd kék színben jelennek meg, csodás ellentétben a
csillagzatos éggel. Szép, tündéri kép volt ez, be nagy
kár, hogy oly sokan nem látták, oly sokan nem élvez
ték ! 8 órakor a Rákóczy-hangjai jelezték, hogy vége
az ünnepélynek.
A szép számú társaság az intézet zenetermébe
vonult s kezdetét vette a tánczmulatság, mely széles
jó kedvvel egészen világos reggelig tartott.
P. E.
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czára utazott, hogy az ott szombaton este rendezett Kassa-oderbergi vonalon, Vychodna állomáson. Egy
tánczestélyen részt vegyen.
fékező megcsúszott a hágón, s a kerekek alá kerülve,
-- Kultur-bál. A F. M. K. E. turóczvármegyei ezek testét egész hosszában kettészelték, éppen csak
választmánya javára ifj. Justh György turóczvárme- a feje maradt meg egészen. Vájjon a vigyázatlansá
gye főispánjának védnöksége alatt f. hó 16-án szom gon, a szerencsétlen véletlenen kívül nem jut-e az
baton megtartandó zártkörű tdnezestélyre javában italnak is némi szerepe e sűrű baleseteknél?
folynak az előkészületek. A rendezőség lázas mun
— Bö áldás. Köztudomású dolog, hogy a múlt
kásságot fejt ki, hölgyeink is,igen élénk érdeklődést év folyamán minden második születéskor ikergyer
tanúsítanak. Kívánatos is, hogy ezen estén a turócz- meket hozott a gólya, a ki úgy látszik, kedvében
megyei magyarság együtt legyen.
akart járni a kivándorlás következtében kissé meg— Mulatságok Ruttkán. A ruttkaiak, mint hírlik gyérült népességű megyének. Most meg, hogy az egész
nemsokára ismét mulatni fognak. F. hó lü-ára a fő világ ínségről, nyomorról panaszkodik, de annál sű
Vörös-kereszt-estő 1y Ruttkán. mühelyi tűzoltóság rendez tánczmulatságot s mint rűbben farsangol, most meg a lábas jószág felé for
Ismét mulattunk Ruttkán, magyar érzéssel, magyar halljuk a »rutlkai daloskör* is nemsokára életjelt ad dult a gólya, vagy nem tudom micsoda madár figyelme.
Arról értesítenek ugyanis, hogy Rakovszky Iván rákói
szó mellett. Ez úttal a »Vöröskereszt-egylet ruttkai magáról.
— Uj tanító. A szklabinyai ág. ev. felekezeti is nagybirtokos 16 svájezi fajú tehene közül rövid egy
fiókja* javára történt a mulatság, ezé tehat a jövede
lem, az erkölcsi siker és elismerés pedig az ifjúságé és kolához Zorkóczy Béla okleveles tanítót választották másutánban nem kevesebb mint hat ellett ikerborjut, — s a mamák meg az apró jószágok kivétel nélkül
meg, a ki állomását legközeleb elfoglalja.
a kezdeményezőké.
frissek és egészségesek. Mennél többet az ily fajta
Jól sikerült műkedvelői előadással kezdődött az
— >Őrült a templomban* czimmel említettük már áldásból!
este, melyen Rdttkay László »Felhő Klári«-ját adták lapunkban, hogy Keller Gyula losonczi ügynök, múlt
— Halál az úton. A hegyvidéken lakó falusiak
elő uj rendezővel és több uj szereplővel.
év deczember 8-án a znióváráljai templomban a préAz alig nehány éve ültetett csemete kezd hatal dikácziőba többször belekiáltott, a miáltal botrányt egyik legnagyobb baja tél idején, hogy a gyors orvosi
mas fává fejlődni s hova tovább nemesebb és gazda okozott. A zniói járásbíróság most Ítélkezett ez ügy segélyt sokszor nélkülözniük kell. A mull heti hava
gabb termést hozni. A testben, lélekben megmagyaro- ben s Kellerl 30 korona pénzbírsággal sújtotta. Azok zások nem egy családdal megéreztették e nagy bajt.
sodott ifjúság a leghatásosabb eszközökkel magyarosít: nak ügyében azonban, akik a kínos esemény alkal Daubner János szklenó’ gazdának beteg gyermekéhez
jól rendezett, jól választott magyar népszínművek elő mával Kellert ütlegetni kezdték, a beszterczebányai a két hózivataros napon orvost hivatni teljes lehe
adásával megszeretteti a magyar nyelvet, hogy a ki törvényszék fog Ítélkezni. Valami negyvenen vannak tetlen volt. Harmadnapon látva a szülő, hogy leggyor
sabb segélyre van szükség, azért párnák közzé bur
hallja édesen csengő rithmusait, beveszi szivébe, leikébe ez ügyben Beszterczebányára beidézve.
kolva szánon Kürmöczre indult orvoshoz a kis beteg
s nem felejti el soha !
— Nyilvános számadás. Ruttkán a február 2-án gel. De alig ért ki Alsó-Turcsek községből, mikor a
Egy érdekes jelenség is merült fel ez alkalommal. tartott vöröskereszt-estély összes bevétele 349 korona szegény gyermek kiadta a lelkét. — Kunosvágásiak is
Szinte véletlenül a ruttkai állami iskola vizsgálatot ál 30 fillér volt, az összes kiadás pedig 162 korona 47 múlt héten a fent említett nélkülözésnek voltak ki
lott ki eddigi működéséről s az eredmény igazán fé fillért tett ki, tehát a vörös-kereszt tiszta bevétele téve. Egy kürmöczi orvos kétszer is megkisérlette a
nyes — nagyszerű volt. A darabban szerepelt leányok 186 korona 83 fillér volt. A szép anyagi sikerhez nevezett községbe az átkelést, de eredménytelenül,
ugyanis egytől egyig az iskola növendékei voltak s az felülfizetésekkel járulni szívesek voltak: Méltóságos mert a nagy hófúvások a közlekedést lehetetlenné tették.
»a« betűtől a magyar nyelv folyékony beszéléséig üsz- báró Révay Gyuláné 50 korona, Epstein László 10,
— Köszönet-nyilvánítás. F. hó 2-án a vörös-keszes alapismereteiket innen merítették.
Zsorna Gusztáv, Rozsnyó 4, KafTenda Frigyes 3, Flocli reszt-egylet ruttkai fiókja javára rendezett műkedve
íme, minő kerülő úton tudjuk meg, hogy a rutt Antal, Eperjes 3, Dr. Haas Simon, Szucsány 2, Horváth lői színi előadás fényes sikere tanúságot tesz ama
kai tanítóknak nehéz, szinte emberfeletti munkáját mégis Géza 2, Főtiszt. Halkó Zoltán 2, Indik András 2, odaadó tevékenységről, melyet a rendező és az össes
Reviczky Kálmán 2, Főtiszt. Stiffel László 2, Dr. műkedvelők kifejtettek. A fiókegylet elnöksége ked
siker koronázza.
Az ambitiosus szereplők most is teljes odaadással Szolarik Vilmos 2, Balzsanka Emil 1, Brunner Vil ves kötelességének ismeri Mórán János főrendezőnek
mos, Oderberg 1, Anfal Emil 1, Cservény Miklós 1, az összes műkedvelőknek és a rendezőségnek háláját
és jól játszottak.
A vezetés érdeme ezúttal Epstein László máv. Friedmann Mór 1, Kailbach Józsa 1, Láng Ignácz 1, és köszönetét nyilvánítani.
Az elnökség.
főmérnöké, a vöröskereszt ruttkai elnökéé, a ki mint Nánási Antal 1, Omaszta János 1, Milán József 1,
— Adomány. Méltóságos Révay Gyuláné bárónő
a múltban úgy most is fáradhatatlan buzgalommal Paulinyi Gábor 1, Perényi Román, Bpest 1, Porzó a vörös-kereszt-egylet ruttkai fiókja javára Ruttkán
törekedett, hogy a közönség élvezetet, az emberbaráti József, Pribócz 1, Reiszkup Ferencz 1, Schulz Ármin f. hó 2 án tartott raükedvelői-előadás alkalmából felül*
1, N. N. 40 fillér, összesen 99 korona 40 fillér. Szi
intézmény anyagi hasznot nyerjen.
fizetésképpen 50 koronát adományozott. Ezen nemesMagát a darabot Mórán János rendezte, a ki uj ves felülfizetőknek ez utón is hálás köszönetét mond szivü tettért fogadja kegyesen az egylet hálájának
ember még Ruttkán, de mostani szereplésével sokat a Vöröskereszt-egyesület ruttkai fiókjának elnöksége. kifejezését, azon kijelentéssel, hogy ő Méltósága nagy
igér a jövőre.
— Egy megbízható postakiildönnz. Folyó hó 4-én lelkűsége az egylet minden egyes tagját a nemes czél
A régi vezér Veszély Imre tanító ezúttal közvi Alsó-Turcseken az országút melletti árokban, egy holt buzgó támogatására fogja serkenteni. Az elnökség.
téznek állott be s megmutatta, hogy ha kell vezére, részeg asszony — kinek feje a sok eséstől már vé
— Szabadságolás. Kovács Ilona ruttkai állami
ha kell derék működő tagja tud lenni az általa meg resre volt ütve s ki erősen küzködött a szesz ereje óvónő további három hónapi szabadságot nyert s
teremtett intézménynek. Midőn Fátyol Ferkó szerepé ellen, iparkodva talpra állapi, — magára vonta az helyettesítéssel, a kir, tanfelügyelő továbbra is Lehotzky
ben először a színpadra lépett, régi műkedvelő tanít arra menők figyelmét. Az ily látványoktól különben Anna oki. tanítónőt bízta meg.
ványai a főműhelyi iparos ifjak babér koszorúval lepték utálattal elszoktam fordulni, írja levelezőnk, de az árok
— A znióváraljai jégünnepély jövedelme. Znióvármeg s a közönség gyakran megújuló tapsviharral fejeáte ban levő postatáskát megpillantva közelebb léptem s nem alján, február hó 1-én tartott tánczmulatsággal egybe
ki háláját a gyakori élvezetekért.
kis megütközésemre felismertem a részeg asszonyban a kötött jégünnepély anyagi sikeréről, mely igen ked
Epstein főmérnöké az érdem, hogy a legkitűnőbb szkienói postaküldönczüt. Látva, hogy ily állapotban vezőnek mondható, a következőkben számolhatok be :
bármely útonálló könnyű szerrel juthat a postatáska Bevétel: személyjegyekből 124 kor., családjegyekből
műkedvelő erőket megnyerték ez estére.
így alig láttunk még Ruttkán oly kitűnő alakítást, birtokába, azért egy közeli házba elszállitattam a 50 kor., felülfizetésekből 155 kor., összeg 329 kor.
oly nyugodt otthonias mozgást a színpadon, mint megbízható postaküldönczöt, meghagyva a házbeliek Kiadások 59 kor. Marad tiszta jövedelem 270 kor.
Berényi Alajosé volt a Bencze szerepében. Csak azt nek őt csak a teljes kijózanodás után útnak bocsá Filülfizeltek: Justh Ferencz orsz. képviselő 36 kor.,
sajnáljuk, hogy ez a jó erő oly ritkán mutatkozik a tani. Ha ily postaküldöncz több pénzes levelet visz, Somogyi Gózáné 20, Justh Kálmán 10, ifj. Justh
vagy egy epedve várt házassági engedélyt, akkor ugyan György főispán 10, N. N , Turócz-Szt.-Márton 10, Berecz
szinpadon.
Még Dancs Pistáról és Vogelhut Gyuláról kell biztos kezekben van letéve vagyonunk, vagy esetleg Gyula kir. tan felügyelő 8, Dr. Messinger Mór ügyvéd
külön megemlékeznünk, mint a kik műkedvelőktől v ár-, jövő boldogságunk.
8, Akantisz Rezső erdőmester 6, Schünaich Viktor
ható fényes sikert értek el.
— A ruttkai rom. kath. aut. hitközség tisztviselői gyógyszerész 6, Reviczky Imre 4, Tilesch Károly 4,
kara
f.
hó
4-én
személyesen
fejezte
ki
üdvkivanatait
Özv. Hodobay Józsefné 3, Bertsch Ottó tanár 3, Dittert
A női szerepek közül Sváby Margit, Szigeti Irén,
és Illecskó Amália a régiek voltak s most is mint Garam-Szt.-Kereszten,. Dr. liimely Károly püspök előtt Ferencz tanár 3, Párvy Endre tanár 3, Gaál Sarolta
születésnapi évfordulója alkalmából. Rimelv püspök 2, Dittert Gyula főerdész 2, Kder Ferencz járásbiró 2,
máskor jól játszottak.
Láttunk azonban egy Ruttkán eddig ismeretlen tudvalevőleg kiváló főpászlori jó indulattal viseltetik Fischer Adolf 2, Kirchmayer Győző tanár 2, Kolosy
mükedvelőnőt Szabó Károlynét, kiről ugyanazt kell ruttkai hívői iránt, de viszont ez utóbbiak is szere Miklós aljárásbiró 2, Dr. Lencsó János 2, Szarka La
mondanunk, mint Berényiről, hogy egyetlen műkedvelői tettel és ragaszkodással ccüngnek személyén s nem jos tanár 2, Zorkóczy Tivadar főszolgabíró 2, Müller
késnek soha hálájuknak kifejezést adni. A tisztviselői Ottilia 1. Klein Antal 1, Saskó Gyula tanító 1 kor.
előadásról sem szabadna hiányoznia.
Az előadást táncz követte egész reggelig, melyből kar ugyan már a püspök névnapján óhajtott volna Ehhez járul még 30 korona, mely összeget Schönaich
odaadásának
személyesen kifejezést adni, ámde ebben Viktor gyógyszerész volt szives adományozni a kép
nemcsak a leányok, de az asszonyok is bőven kivették
a részüket.
F, L. az akkor dühöngött hóvihar által megakadályoztatok. zőintézeti ifjúságnak hálájának kifejezéséül azért,
Annál nagyobb örömmel tehetett most régi óhajának mert az ifjúság egy tüzeset alkalmával (1899. év szep
eleget. Nem szívesen ugyan, de mégis erről a kegye- tember havában) a gyógyszertári épületet hathatós?a
letes megemlékezésről szóló hírrel kapcsolatosan kell védelmezte. Ezen összeget a tanári kar ugyanezen
— Személyi hír. Ifj. Justh György, Turóczvárme- felemlítenünk, hogy a múlt heti számunk tPüspöki ebéd czélra kívánta fordítani Ezzel együtt az összeg, mely
Jánoshegyen*
ez. humoros közleményünket néhányan a budapesti országos tornaversenyre felránduló ifjú
gye főispánja, mintegy két hétig volt kénytelen a
szobát őrizni. Erős meghűlését azon a napon szerezte nemcsak félremagyarázták, sőt kérték is tőlünk, hogy ság segélyezésére lesz fordítva, kerek 300 koronát
jelentsük
ki.
hogy a ruttkai hitközségi elöljáróság tesz ki. Fogadják a lelkes adakozók, valamint mind
meg, a mikor Turócz-Szt.-Mártonban a F. M. K. E.
turóczvármegyei választmányának közgyűlésén elnö nem a püspöki ebédért indultak útnak, hogy nem hívták azok, kik egyébként is hozzájárultak a mulatság
kölvén, neczpáli birtokára hazatért, ürömmel értesü őket farsangi ebédre, hanem hogy hívás nélkül, szivük erkölcsi és anyagi sikeréhez, úgy a rendező bizott
lünk azonban, hogy főispánunk már legközelebb ismét sugallatát követve névnapja alkalmából kívánták üdvö ság, valamint a képző intézet leghálásabb köszönetét!
zölni az agg főpásztort; hogy Jánoshegyre táviratban
Dittert Ferencz, pénztáros.
teljes erővel láthat a vármegye kormányzásához.
senki sem kívánt nekik jó étvágyat stb. stb. Nos tel
— Műkedvelői színi előadás. Liptó-Szt.-Miklósról
— Óvoda-megnyitás. Mint már múlt számunkban jesítjük is ezt a kérést, bár fölöslegesnek tartjuk,
jeleztük a Ruttkán nemrég fölépült II-dik állami óvo mert mindezt, humoros közleményünk daczára is min írja levelezőnk: A helybeli műkedvelők f. hó 2-án
szinielőadátt rendeztek, mely úgy erkölcsileg, mint
dának díszes épületét tegnap avatták föl ruttkai lidth denki tudta.
anyagilag olyannyira sikerült, hogy soká fogja a beszéd
Péter m. kir. udvari tanácsos jelenlétében. A fello—
Adomány.
Dzurek
Mihály
volt
nagycsepcsényi
tárgyát képezni. Színre került: »Az arany kakas*
bogózolt épületben várták a vendégeket a gondnok
állami
elemi
iskolai
tanító
özvegye
és
6
kiskorú
ár
czimü 3 felvonásos bohózat. Az egyes szerepek oly
ság és a tantestület tagjai, a kis apróságok szépen
felöltöztetve. Berccz Gyula kir. tanfelügyelő meleg vája javára újabban Dávid Gyuláné küldött be hoz ügyes kezekben voltak, hogy bajos volna megmon
zánk
4
koronát,
melynek
átvételét
a
szegény
család
dani, hogy ki érdemelte meg a legtöbb tapsot. Egyet
szavakkal köszöntette ruttkai lidth Pétert, mint a
kinek nagylelkiiségü tette lehetővé ennek az uj kultu nevében itt kösszönettel nyugtázzuk. További adomá azonban még is ki kell emelnünk s ez Komor Arrális intézménynek felépítésé', minthogy tudvalevőleg nyokat kérünk, mert a támogatásra valóban rá noldné, ki ügyes játékával, bájos énekével és tánczá*
val egészen elragadta a közönséget. Az előadást végig
a Kassa-oderbergi vasút igazgatósága 10 000 koroná szorulnak.
— Szerencse a szerencsétlenségben. Szilár rutt hallgatta a főispán, alispán s a város és környéke
val járult az épület költségeihez Majd egy kis leányka
díszes csokrot nyújtott át az udvari tanácsosnak kis kai vasúti vizsgáló lakatos e napokban hamarosan át szine-java. A bevétel közel 700 korona volt. A tiszta
mondóka kíséretében. A kisdedek játékainak megte akart menni egy tolatás alatt levő vonat gépe előtt jövedelem az izr. nöegyesület javára volt szánva. Az
kintése után az épületet szemlélték meg a vendégek, a vágányon, de sietségében a síkos havon kicsúszott előadás után táncz volt.
— Ignatz Scbusdek, Piichter des Curortes Stábénmely czélszerü berendezésével és kiállításával álta s elbukott. Estében azonban beleíogódzkodott a fé
lános tetszésben részesült. Majd a gondnokság és a kező rúdba s e lélekjelenlétének köszönhette, hogy bad im Turóczer Comitat, arra kért fel bennünket,
tanítótestület tagjai az állomási épület étkező termé nem került a gép alá ; de még így is elég súlyos sérü hogy tudassuk a közönséggel, hogy a Stubnyafür*
ben közös ebédre gyűltek egybe, a melyen ruttkai léseket pzenvedett egyik kezefején. Mondják, hogy dőben az előző években szokásos volt társas össze
lidth Péter udvari tanácsos ismételt ovaczióknak ijedtségéből fölocsudva, e’öször is — kognakot kért. — jövetelek az ez idei téli hónapokban és pedig minden
tárgya volt. A vendégek nagyobb része innen Csá- Egy másik, sokkal súlyosabb eset is történt a csütörtökön ismét meg fognak tartatni.

HÍREINK.

Turócz-Szt.-Márton,

f k

Ii V

fi. szám

1901. február 10.

H I B A P 6

i o í s h i

— Farsang ellen Egv rossz magyarsággal irt, de j
nem minden alapot nélkülöző nyomtatott lapot kap
tünk Rózsahegyről, mely a farsangi dőzsölés meg
szüntetésére irányul. A farsang káros hatását a kö
vetkező intézkedésekkel akarja csökkenteni: »1. A
k öh ögés és huruthnál
nm. Belügyminiszter Úr szigorúan betiltja a falvak
bán dívó azon rossz szokást, mely szerint a fiatalság
_
Biztos O P C r t közjegyzőileg megerő•
h .ó « ,2 b 5 U
b iz o n y ítv á n y
£
a farsangi költségek íedezésere házról házra éleim'
w
hatása
által elismerve = * =
w
szereket es pénzt gyűjt es kicsikar, és azon elvet Kgyedül bebizonyított biztos hatással ro lto illn A g
keresziülviszi. hogy »mai vaját költségén mulasson.« 2
liiilfcs, I m n i l l i és c ln y iilk á H O d ú w n á l.
Oly községekben, melyekből legalább üt lakos Ame
Kapható 9 0 és -10 filléres csomagokban :
rikába kivándorolt, a farsangi tánczmulatságok egy
szerűen betiltandók, vagy legalább egy napra redu GRABER MIKSA és FIA fű s z e r-ü z le té b e n
Turócz-Szent-Mártonban.
kálandók. 3. A m Pénzügyminiszter Úr a három napig
tarió tánczmulatságot nem egy, hanem három különkülön tánczruulatságnak fogja tekinteni é3 igy az 483. sz. 1900.
illeték minden napra külön-külön vetendő ki. 4. A
Árverési hirdetmény.
m. Vallás- és közokiatásügyi miniszter Úr szigorúan
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c
elrendeli, hogy az állam által fenntartott, vagy segé 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a
lyezett népiskolákban, gymnásiumokban a tanítás a tettes turócz-szt.-mártoni kir. járásbíróság 1900. évi
farsangi napokon rendesen megtartassák s egyúttal V. 343. számú végzése következtében Dr. Lax Adolf
felhívja az egyházi hatóságokat, hogy saját iskoláik állal képviselt Quitner Jakab és fiai bécsi czég ja 
ban is hasonlóképen járjanak el. Ez állal elérjük: vára Groszmann Ignácz Krpellani lakos ellen 754 K
A nép lesz : 1. 1%-kal jobb és erkölcsösebb. 2. 1%-kal 70 f s jár. erejéig foganatosított kielégítési végre
műveltebb, 3. 2% kai vagyonosabb (nem költ és dől hajtás utján felülfoglalt és 2345 koronára becsült
gozik) azután, 4. 1%-kal a börtönök lakóinak száma 2 tehén, 4 tinó, 1 malacz, 1 szekér, 2 vaseke, 2 bo
kevesbedik, 5. 1%-kal kevesebben vándorolnak ki rona, takarmány, gabona, krumpli, szobabútorok, ágy,
Amerikába, G. 1%-kal jobban fog az adó befolyni. ruhanemű, italok, 1 szecskavágó. 1 répavágó gépből
— A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű ház: álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.
Mely árverésnek a t.-szi.-mártoni kir. jbiróságnak
szerré lett, mely számos családban már több mint
32 év óta mindig készletben van. Hatfájás, csipő- V. 34% 1900. számú végzése folytán 754 K 70 f tőkekövetelés.
ennek 1900. évi szeptember hó 10. napjá
fájdalom, fejfájási, köszvény, csúznál stb.-nél
Horgony-Pain-Expellerrel való bedörzsölések mindig tól járó 6% kamatai és eddig összesen 98 K 35 f biróilag
már
megállapított
költségek erejéig Groszmann
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járványkor
nál minő: a kolera és hányóhas-folyás, az altest Ignácznál Krpellanban leendő eszközlésére 1901. évi
nek Pain-Expellerrel való bedörzsölése mindig igen február hó 25-ik napjának d. e. 10 órája határidőm
hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó ered kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
ménynyel használtatott az inlluenza ellen is es 80 f., zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az
1 K 4.0 f és 2 K árban a legtöbb gyógyszertárban 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § a értelmében készpénzkapható, de bevásárlás alkalmával mindig határo fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is
zottan: jRichter-féle Horgony-Pain-Expeller* vagy el fognak adatni.
Kelt Turóc-Szt.-Mártonban, 1901. évi febr. 2-án
»Richter*-féle »Horgony-Liniment<-et tessék kérni és
Zathureckzy Jenó
a »Horgony< védjegyre figyelni kell.

Kaiser- «ie mell - czukorkák

Kapható minden jobb fííszcrkercskcdésbcn
és vendéglőben.
A R ic h te r -f é le

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.
egy régi kipróbált háziszer, a mely már több miut 30
év óta megbízható bedörzsölésöl alkalmaztatik kösz
vénynél, csúznál és meghűléseknél.
I n té s . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskormindig
-------- figyelemmel legyünk a „ Horgony11 védjegyre
és a „Richter“ ozégjegyzésre.
80 f.. 1 k. 40 f. és 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 .

járásbirósági végrehajtó.

Szerkesztői üzenetek.
R. ír,, Budapest. Közleményeit szívesen veszem ugyan,
de csak azon esetben, ha azoknak tárgya aktuális és azonfelül
helyi természetű; általános érdekű dolgokat a napi lapokban
is olvashat közönségünk. — R. ./., Kis-Csepcséuy. Csak foly
tassa ! — //. Z. és U.
Ruttka. Teljesítettem kérésüket, bár
teljesen felesleges, mert a mit kijelenteni óhajtottak, azt min
denki úgyis tudta; csak nem tételezi fel senki Önökről, hogy
egy püspöki ebédért indulnak útnak; azt sem, hogy a püspök
farsangi mulatságot rendez, sőt arra meghívókat küld szét, stb.
stb. Ártatlan, humoros oldalról való bemutatása volt a mi lóriink
annak a komikus inczidensnck, a mely miatt a püspöki pezsgös
ebédről lemaradtak. Különben béke velünk.

Richter F. Ad. és társa,

_
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Legjobb

elismert hírneves

mivel semminemű az egészségre^ártalmas alkatrészt sem fog
lal magában.

éS

DAMASZT-ÁRUI

minden nagyobb üzletben

HOLKO P. K. miifonódája

MoskócsI Fcrencné papdéSnke‘

Tisztelettel bátorkodom a t. közönség b.
figyelmét

& mű-fonodám

készítményeire ^

felhívni.
Elvállalok s a megrendelő legnagyobb
megelégedésére készítek: kocsi-kosarakat egy
szerű és keresztezett fonással (vidékre is, bekül
dött mérték szerint), teljes gyermek-kocsikat,
úti-, papír-, fatartó- és kézi-kosarakat a leg
újabb alakokban ; továbbá: kályha-ellenzők,

A ki egyszer használta a ..I í i i x i i n u-*#. í v a r i t a - l i i i
v e ly t , többé semmiféle más fajtát nem fog vásárolni.
Kapható kizárólagosan

Gyáraiból szár
mazó minden
arab áru ezen

T u r ó c z - K z t.- jf lá r f ó n b a n .
---------- ---------------------------- - o - ----------------------------------------
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a közelgő idényre ajánl kiváló minőségben

Elpusztithatlan „pluvlusin“ • férfi - esőkópenyegek
(vizhatlanság kezeskedve), felöltő- és havelokformában,
darabja 12, 15, 20 és 25 frt

virág-asztalok, kézimunka-asztalkák, fonott
támlaszékek (kertekbe), s minden e szakba

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

Különlegesség! Újdonság! „Trlumph" nöl és férficzlpok, a legfin. kivitelben, frt 7 50, 8.—, 9-—
Plchler-fóle grázl elpusztithatlan lodenkalapok

vágó czikk Ízlésesen és csinosan állittatik elő.
Szives megrendeléseket kér

30 rőfös frt 12 — 14 — 16 — 18.— 20* 54 rőfös frt 35-— 40'— 50'— 601—
18 rőfös frt 7-— 81— 10.— 12 — 14egy darab kész lepedő frt 1-50

frt 3-50 |
* Ai5.,°BZIirés téIi idényre a jóhirnevü H ó h é r S im o n b u d a p e s t i czég
gallérok’^ rdnn h»kaft.Zniri,kkeke nezví volt szerencsénk elnyerni: női kabátok és felöltök,
es gyermek-kabátkák. E csikkekből igen gazdag s változatos raktarunk lesz, mely körülményre mar most kivjuk fel a t. közönség b. ügyeimét. —
—

tisztelettel

'f

R o lk o P. IC.

Óvjuk lábainkat a m elegtől, n e d v e ssé g tő l és izzad ástól.
B E R G E R S IM O N czipesz

N in c s tö b b é lá b fá já s !

Turócz-Szt.-Mártonbnn

Sem tyúkszem, sem Izzadés láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem lábégés. Rövid idei

ajánlja a mai kornak megfelelően berendezett
czipészeti műhelyét raindenneraíi férfi-, nöl- és

a Járása

gyermek-

látja el.

lá/o-

"beli

Kettős vastagságul frt20kr., egyszerű 60 kr., homoktalp 40 kr.,gyermekeknek fele
Az aabest-talpbélés kitűnőségét legjobban bizouyitja, hói

czipö-készletét
f melynek állandó nagy raktára mindenkinek igéI nyeit kielégíteni képes.
v 3 V * Pontos, gyors és olcsó kiszolgálás!

22.500 pár

cs. és
és kir.
kir. közös
h a d s e r ~ és
' am. ••
•• - - “fdy
1 dig
cs.
közös hadseregnek
kir. •honvédségnek

mérték utáni készítésére, valamint kész

Viszontslárusitókaak

megfelelő

szállíttatott.

Szétküldés csakis utánvétellel vagy a pénz előlege, beküldése mel‘Hit- íelvilágosilások, prospektusok és köszönetnyilvánítások ingyen.
. bsvedOb elárusitás Turócs-, Liplő-, Árva-, Trencsén- és Nyilra-vármegyék részére

árengedmény.
-

W

.

q

Az ,,Asbest-áru gyár betéti társaság11 képviselete és elárusító raktára •

g LÁNG M. és Fia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonban.
0 0 p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Q Q Q n o n n o ft<
Turóc-sat.-mártoni magyar nyomda — Moikóczi F.-né.
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