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Kiadóhivatal: a turócz-szt.-martoni „Magyar Nyomda“.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czunezve Túrói z-Szt.-Mártonba küldendők

Hirdetések lej?,jutányosakban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

Az utak befásitása.
Nem tudom van-e reá törvény, megyei 

szabályrendelet, vagy egyéb, aminek alapján , 
el lehetne rendelni, hogy az utak mentén fá
kat ültessenek.

Ha még nincs ily törvény, vagy megyei 
szabályrendelet, úgy meg kell azt hozni, mert 
valóban elszomorító, amikor az utas az egész 
vármegyét beutazhatja s csak itt-ott talál egy
két fára. Nem kívánunk utalni a külföldi pél
dákra, a hol az űlmentén ültetett fák, még 
pedig gyümöcsfák, egyik jövedelmi forrását 
képezik a községnek. Nálunk ez még alig tör
ténhetnék meg, mert a gyümölcsnek még éretlen 
korában gazdája akadna. Azt azonban nálunk 
is meg lehetne, meg kell tenni, hogy az utak 
mentére arra alkalmas fákat, lehetőleg gyü
mölcsfákat ültessünk.

Ha o lekintelben a vármegyei törvényha
tósági bizottság a határozatot kimondaná és 
a közigazgatási tisztviselők lelkesen teljesíte
nék kötelességeiket, ha nehezen is, de hiszem 
hogy a községeket reá lehetne szorítani arra, 
hogy az utak mentét befásitsálc.

Hiszen úgy is fá s ita n ak  évről-év('re.
Most ugyanis, a mikor a hóviharok az 

utakat felismerhetlenekké tették kénytelenek 
voltak a községek minden 10—15 lépésre egy- 
egy szalmacsutakos póznát felállítani, vagy 
száraz gályát a hóba beszúrni, mert különben 
megakadt volna a közlekedés.

És ez m inden évben ism étlődik.
Önként felmerül már, most annak a szük

sége, hogy már csak ebből a szempontból is 
gondoskodnunk kell fák ülletéséről, a melyek 
legbiztosabb útmutatói lennének a hóviharban 
eltévelyedő utasoknak.

Ebben a munkában a községek nem álla
nának minden támogatás nélkül. Biztos a re
ményünk, hogy ha a vármegye ezen jó szán
dékáról a földmivelésügyi m. kir. Minisztérium 
értesülne, készséggel bocsátana a községek 
rendelkezésére csemetéket. Ezeknek ápolását,

elültetését a lakosság eszközölné, a mely mun
kájában a vármegye területén levő gazdasági 
ismétlő iskolák s azoknak növendékei is, tanító
juk k al együtt segítségükre lenne.

Különben a módozatok megjelölése a szak
emberek feladata.

Mi csak reámulattunk erre az égelő kér
désre, melyet a legmelegebben ajánlunk az 
illetékes tényezőknek figyelmébe.

Akarattal és kitartással ezt is végre lehet 
hajtani.

A marosvásárhelyi képviselőválasztásnál az imént 
történt baleset pártkülönbség nélkül az egész országban 
osztatlan sajnálatot keltett. Ezt a. fájdalmat csak az 
enyhítette, hogy a kormán}- szigorú vizsgálatot rendelt 
el és ünnepélyesen megígérte a kiderítendő bűnösök 
példás megbüntetését. Ki hitte volna, hogy a tót nem
zetiségi sajtó ez esetből tőkét kovácsolhasson a magyar 
államiság ellen ? Pedig ott a Maros partján magyar 
csendőrök és tisztára magyar polgárok között esett meg 
az a sajnálatos összekoczczanás: ám a nemzetiségi pa- 
ralysis progressiva éppen ebből merít tápot agyrémeihez 
és megfordítva, a valót, azt kérdi, hogy hány tuczat 
embert lőttek volna olt agyon, ha azt a vidéket tótajkn 
nép lakja? Ilyen, a delirium tremens-hez hasonló őrü
lettel nem lehet komolyan foglalkozni. Azért csak arra 
szorítkozunk, hogy azt köztudomás-vétcl czéljából meg-1 
rögzítsük és a psychiatcrekre bizzuk. De már annak 
egyik szelidebb válfajára, mely a helybeli nemzetiségi 
lapban nyilatkozott meg. nem sajnáljuk a szót veszte
getni, mert kitűnően jellemzi ennek az újságnak lopva 
settenkedő furfangosságát.

Azt írja ugyanis febr. 12-iki számában, hogy a ma
rosvásárhelyi eset újabb bizonyítéka annak, mennyire 
tiszteli a liberális magyar kormányzat a választó polgá
rok szabadságát, mert „a legközelebb adandó alkalommal 
végre fogja hajtani hazafias, a magyar állam s nemzet 
egységének megoltalmazására állítólag irányuló erőszakos
ságokat s orgiákat".

E nyilatkozatnak egybevetése a fönebbi nemzetiségi 
fürmedvénynycl mindenekelőtt meggyőzhet mindenkit 
arról, hogy mindkettőnek az alapvető, kiinduló pontja 
egy, a rendszer is egy s ugyanaz, csak a megnyilvánu- 
lásában van némi - színpadi különbség. Alii éppen az 
a rendszer az, mely hódít.

A képviselő-választásoknál mindenkor s mindenütt elő
fordulnak rendetlenségek, és a franczia köztársaság. 
Angol- és Németország legutóbbi választásainál is voltak 
veres összeütközések, — igy a marosvásárhelyi eset sem 
szolgálhat alapul a magyar államiság s magyar nemzet

meggyaniisitására. Ezt minden józan gondolkodású ember 
belátja, a mint észszerűen nem fog abból a jövőre nézve 
gyűlöletes jóslatokat következtetni.

Csakhogy a nemzetiségi túlzóknak egész programmja 
éppen abban pontosul össze, hogy minden áron s min
den alkalommal gyanúsítsa a magyarságot a végből, hogy 
gyűlölködést keltsen ellene. Es mivel szabadelvű intéz
ményeink szemlátomást biztosítják s előmozdítják állami
ságunk megszilárdulását, ezért most egy álst alatt a 
liberálismust is hitelét vesztettnek szeretnék föltüntetni.

Méltán kérdhetnek, vájjon a helybeli nemzetiségi lap 
ezzel a reakeziót óhajtja-e megkedvelteim olvasóival ?! 
Avagy talán elő akarja-e őket készíteni arra a paradi
csomi boldogságra, mely Oroszország népeinek osztály
része. ahol épp a napokban kétszáznál több egyetemi 
hallgatót alapos ok nélkül összefogdosott a hatóság és 
vagy 1() évre közkatonáknak sorozott be, vagy Szibéria 
ólombányaiba küldött kínos, emésztő haldoklásra.

Nem ismerjük a (Öntisztell lapnak titkos czéljaít, de 
arról megvagyunk győződve, hogy Felvidékünk tót ajkú 
népe lelke mélyéből utasítja vissza azt a gyanúsítást s 
gyűlölködést, melyet ez a hírlap rendszeresen szítani 
igyekszik.

Ez a felvidéki nép tudja, hogy a magyarságnak és a 
szabadelvüségnek köszönheti fölszabadítását a jobbágyság 
alól, mi által a nemessel egyenlővé lett, rabszolgából 
szabad polgárrá, birtokból birtokossá, aki adójával éppen 
úgy, mint szavazatával befolyást gyakorol az állam ügyei
nek vezetésére és rajta áll, hogy itt e hazában teljes 
mértékben érvényesüljön, akár csak a legrégibb s leg- 

I gazdagabb főnemesi családból származnék.
Sajnos, hogy ezt a nemzetiségi túlzók feledik; de fel

vidéki népünk cszébon tartja azt és büszke azokra a 
jogokra s szabadságokra, melyekkel a magyar szabad- 
elviiség a haza egyrangú tényezőjévé avatta föl a magyar 
ajkú polgárokkal egyaránt.

Azért bízvást mondhatjuk, hogy veszett ügye van annak 
a nemzetiségi izgatásnak, mely azt hiszi, hogy a nem- 
magyar ajkú nép eszét elcsavarja azokkal a gyűlöletes 
gyanúsításokkal, melyeknek ezélzatos, agyafúrt furfangja 
éppen a túlzásokkal (eszi figyelmessé ízt a népet arra, 
hogy összehasonlítást tegyen az igaz valóság és a falra- 
festett - ördög között, amilyennek a nemzetiségi újság
írók a magyart eléje rajzolják. Ez összehasonlításnak az 
eredménye csak az lehet, hogy józan esze,és becsületes 
szive őszinte lelkesedésével felkiáltson: Éljen Magyar- 
ország !

A F. M. K. E. bármely megnyilvánulásától úgy prüsz
köl a tót nemzetiségi sajtó, mint az ördög a tömjéntől. 
Amig azonban a megyénkbcli f. in. k. e. választmány 
érdemes működésétől, mint a minapi gyűléséről is csak 
zártkörű fenekedésre van bátorsága, mert nagyon közel 
esik hozzá: addig a képviselő-házban folyó hó 15-én e

Miért . . ?
— A >F»1 v i d é k i  H írad ó *  s r e d s t i  t d r e z á ja .  —

Miért zavartad fel szivem nyugalmát 1 
Miért gyötörsz ismét, oh szenvedély ? /
Már azt hívem, örökre megpihenhet 
E  szív az élet nyugodt tengerén.

De im — a végzetet bármint kerültem, —
Új lángra gyűlt bennem a régi lűz,
És életem rajongó tenger-árján 
Szivemmel ismét bősz játékot ük !

Oh! sejtem, hogy e láng erős, hatalmas;
Hogy elhamvasztja szivem - s telkemet:
Mert azt, — kiért lobog emésztő hévvel,
Azt bimom nékem tán sohsem lehet!

Mindegy, gyötörjön meg, kínozzon újra :
Utolsó lesz e tűz, azt erezem,
S ha pusztulok, vigasztalódom azzal,
Hogy éretted szakad meg a szivem!

Troubadour.

Kultúrbál Turócz-Szt.-Mártonban,
A nemzeti kultúra és nemes áldozatkészség kibon

tott zászlójával kezébe vállalkozott megyénk hazafias kö
zönsége e magasztos ezélú farsangi mulatság rendezé
sére, mely szeretve tisztelt főispánunk ifj. Justh György 
védnöksége alatt folyó hó 16-án a vármegyeháza 
nagyterméken folyt le nem túlnagy, de lelkes közönség 
önérzetes részvétele mellett. Mert bármit is mondjon a 
szóló pletyka Turóczról a bérezek e kies öle még 
Rakóczy korában s azóta számtalanszor dokumentálta, 
hogy ez a szabad eszmékért és hazafias czélokért he- 
viiiő kebleK otthona, hol traditionálisan gyökerezik a 
haza iránti szeretet sokoldalúiig raegnydatkozó erénye. 
De sajnos, sokszor ember tervez s Isten végez ! A zord 
tél szülte influenza járvány több oly résztvevőt tartott 
távol a személyes megjelenéstől, kik aranyos jókedvük
kel s szellemi vigságukkal az ily mulatságok jókedvének 
animózus hangulói szoktak lenni. így maga az estély 
védnöke : a főispán és több családok nem jelenhettek 
meg a balon.

De azért szépen volt képviselve a felső járás is. 
Megjelent Justh Ferencz a felsökerületi népszerű s me- 
gyeszerte közszeretetnek örvendő orsz. képviselője hú
gával, Znióról és Stubnyafürdőről pedig az intelligentia 
több kedvelt tagja. A helybeliek közül ott láttuk tár
sadalmunk több buzgó tagját. Csak Ruttkát nem láttuk 
képviselve, mert ugyancsak azon este ott is tánczmulat- 
ság volt. Ezen is segíteni kellene, módját ejteni annak, 
hogy a mulatságokban ily torlódások ne legyenek. A 
táncz esti Vsakor kezdődött s fokozódó jókedvvel reg
geli ig folyt. Ekkor a vidékieknek a vonatjárás pa
rancsolta kényszerűségből távozniok kellett, mi azonban

nem zavarta a jeunesse dóren-kat, hogy kellőképen el 
ne parentalja amúgy magyarosan az utolját járó farsangot.

Tót nemzetiségi polgártársaink szintén passivek 
maradtak, holott a kórházi balokon meg szoktak jelenni. 
Ebben is tévedést gyanítunk. A satnya műveletlen lé
lek kultúrája époly jótétemény, mint a beteg test fel- 
üditése ; az pedig, hogy ezt hazafias szellemben eszközli 
a magyar ember, közjogunk folyománya s lelkiismere
tünk követelménye. A magyar kultúra nem is óhajt 
politizálni, csak küzdeni felvilágosodottságért a lélekölő 
homályban.

A sok szép és kedves hölgy közül, kik ezen es
tély ékességei voltak hamarjában a következők neveit 
sikerült teljegyeznünk :

Asszonyok: Akantisz Rezsőné (Znió), Boross Béla 
dr.-né (Stubnyafűrdő), Csepcsányi Sandorné (Pribócz), 
Dávid Ferenczné, Duschek Jánosné (Kis-Selmecz), Eichner 
Zsigmondné, Erdődy Györgyné, Fischer Arminné, Janthó 
Janosné, Labáth Józsefné (Szolnokmegye), Lax Adolf 
dr.-né, Michnik Gy. né, Zanyi Kálmánné stb.

Leányok: Dávid Berta, Duschek Ilona, Eichner 
Berta. Galatida Olga, Justh Anna (Tót-l’róna), Kossuth 
Ella. Lax Valéria, Lehotzky Ilona, l’loy Irén stb.

Örömünkre szolgál végtére konstatálni, hogy hála 
a buzgó rendezőségnek az elegáns tánczestély általáno
san jó benyomást szült s egy fesztelenül kedélyes est 
kedves emlékével fejezhettük be az ez idei mulatságok
ban dús farsangot.

Ezek után szabadjon még megemlékeznem egy 
operettc-couplé aktuális szövegéről, mely igy szól :

„A farsangnak már vége van,
s apa, férj (kifordítván üres zsebeit) szól nagy búsan:
Zu pasa! . . . zu pasi! . .

Figyelő.
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tirsvban mondott beszéd annyira kihozta sodrából a | Gusztáv ismét bebizonyította, lio«y a világot jelentő lelátok

P \  .. . . . .  i '  n 1 ii . -     I A    I n . . i     ' I '_ I   4a ... AL"i 1 A SCPG Vhelybeli nemzetiségi lapot, hogy megfeledkezve a nagyon 
is ajánlatos óvatosságról, egész merészen öltögeti a nyel
vét a szónokra, Janita Imre, a F. M. K. E. alelnökéro 
és magára az egyesületre. Ez a ftlrinedvény, ha az ellen
tétek szembeállításából szabad következtetést vonni, szin
tén klasszikus bizonyíték a F. M. K. E. vezető tényezőinek 
sikeres munkálkodásáról, melyet hazafias buzgólkodásuk- 
kal a Felvidék s az egész hon javára kifejtenek. Más
felől azonban tanúsága ez annak is, hogy Janita I. fején 
találta a szöget, midőn Pőllobbentetto a fátyolt azokról 
az Uzelmekről és azok szerzőiről, a pánszlávokról, melyek
kel ez utóbbiak e haza lakosságának békés együtt 
munkálkodását megbolygatni iparkodnak. Különösen azt 
is szerfölött zokon veszi a helybeli nemzetiségi újság, 
hogy az érdemes szónok az orosz rubelekért terjesztett 
brosúrákat is szóba hozta. Legfájdalmasabban mégis az 
érintette a föntisztolt újságot, hogy a szónok állami 
segélyt indítványozott a F. M. K. E. számára és hogy 
felejthetetlen emlékezotü Grünwald Béla szellemének 
föltámadásától s érvényesülésétől várja, s vele a felvidéki 
értelmiség is, a haza e részének felvirágozását. Tudomá
sul veszszük a tót nemzetiségi lap eme toporzékolását 
és őszinte szívből kérjük számára t. olvasó közönségünk 
csöndes részvétét.

Az egységes magyar társadalom érdekében a kép
viselőház közoktatásügyi vitája folyamán elhangzott be
szédek is bősz haragra lobbantotlák a mi t. nemzetiségi 
Íróinkat. Ezeknek természetesen az önmagával megha- 
sonlott, széthúzó, viszálkodó társadalom tetszenék legjobban 
Magyarországon, amint valósággal mindig az egyenetlen- 
kedés s gyűlölködés magvait szeretik hintegetni a felvi
déki nép körében. Am hogy e czélra jónak látják hivatkozni 
a magyarok honfoglalására s nevezetesen arra, hogy a 
tótok itt. előbb voltak, mint a magyarok: ez fülőtto

deszkákon teljesen otthonos. Talpra esett mókáival a 
közönséget állandóan mulattatta. Ügyes partnere volt 
Hinkó Ferencz, ki mint kipróbált műkedvelő már isme
retes a szuesanyiak előtt s ezúttal se veszített semmit 
jóizii humorából s Baross Gusztávval egyetemben szin
tén hozzájárult az előadás folyamán élért diadalokhoz 
Krasznecz Iván a szolga szerepét a maga részére tel
jesen kiaknázta s bár rövid szerepében, alkalma volt 
tehetségét bemutatni. Az előadás végén a szereplőké1 
és a súgót és egyúttal rendezőt is ismételve kihívtak 
a lámpák elé, hogy tetszésüket nyilvánítsák. Ezen pom 
pásan sikerült előadást szép számú és előkelő közön
ség nézte végig. És kinek az érdeme, hogy ezen estély 
felülmúlt minden vérmes várakozást s fényes sikerével 
általános elismerést aratott ? Ez nem más, mint első 
sorban Dr. Haáz Simon körorvos, ki fáradhatlanul 
munkálkodott ezen estély létrejöttén, másodsorban 
Reichmann Sándor tanító, a kinek a felhangzott zúgó 
tapsokból az oroszlánrész jutott.

A ki tudja, mit tesz az súgó és egyszersmind ren
dező lenni, az tisztában van azzal, hogy Reichmann 
Sándor oly munkát végzett, melyhez nagy erő kell. S 
a mint láttuk, derekasan is teljesítette hivatását, s ön
zetlen, fáradtságot nem ismerő buzgalma által osztat
lan elismerésben részesült.

Előadás után Csonkaék zamatos nótái hangzottak 
fel, a nézőterem tanezteremmé lett átvarázsolva s az 
ifjúság rögvest sietett Terpsychore istennőjének hódolni. 
Jártak is a tanezot kivirradtig, és tovább is járták volna, 
de a türelmetlen garde de damok és gondos mamák 
akarata ellen nincs pardon.

Csak dicsérni való dolog, hogy az est anyagi jó- 
- Tanítók hazanak szántak, s ez is hozzaja- 

hogy ez estélyre a megye minden széléről
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jellemző a nemzetiségi törekvésekre. Nyilván ebből a tót i sereglett össze a néző közönség. Kötelességszegés
„okolie“ (önálló tót tartomány) ismeretes ábrándjával 
szoros rokonságban áll. Pedig azzal bizony kár előhoza
kodni. Mert azzal szemben áll a hódítás joga, mely úgy 
a régi, mint uj nomzetközi jog-elv szerint megszüntetett 
minden más létezett intézményt. Ha tót nemzetiségeink 
ez alapra állanak, akkor önmaguk alatt vágják cl a fát. 
Holott a magyar állam úgy a múltban, mint a jelenben 
a nemzet egyenjogú tagjává fogadta a meghódított nem
zetiségeket, miről itt a Felvidéken annyi kézzelfogható 
bizonyíték tanúskodik, főképp maga a tót anyanyelvű 
lakosság, mely józan észszcl fölérti s vallja, hogy a ma
gyar nemzet o páratlan türelemességc nélkül még hír
mondónak sem maradt volna az egykor meghódolt Szvato- 
pluk, morva fejedelem tót rabszolgáiból. A tótok ezt a 
magyar türelmet mindig megbecsülték s jövőben is ettől

voina itt fel nem hozni egy dolgot, mely élénk világot 
vet két egyénre, kik ámbár a tanítói testülethez tar
toznak és S ucsanyban laknak, mégse adtak jelét ér
deklődésüknek sem személyes megjelenés, sem pedig a 
jegy megváltása áltál, daczára annak, hogy a »Tanitók 
haza* üdvös intézményét ők is igénybe vehetnék.

Az estély alatti vacsora alkalmival felszólalt 
Reichmann Sándor, s fejtegetvén a »Tanítók haza 
tézményét, megemlékezett az éljenzés között lefolyt 
ünnepély létrehozójáról Dr. Haaz Simon orvosról. A 
díszes hölgykoszorút Hinkó Ferencz tanító éltette elmés 
mondókaval, míg Braun Soma a szuesányi hazafias 
társadalomra ürítette poharát.

Adjon Isten még továbbra is erőt a szuesányiák
nak, hogy kitűzött czéljukat magasztos eszközeikkel

várják boldogulásukat, jól tudván, hogy akár cseh, akár | elérjék s dicséretes buzgalommal folytatott munkássa-
orosz kormányzat alatt menten eltűnnének e föld színé
ről. Azért tót anyanyelvű honfitársainknak továbbra is 
ápolniok kell azokat a hagyományos kötelékeket, melyek 
őket e hazához fűzik és azokkal együtt azt a hazafias 
törekvést, mely itt egységes társadalmat akar szervezni, 
amelynek kebelében minden polgára ennek az országnak 
egy szivrel-lélekkel munkálkodhatik az összességnek s 
egyeseknek közös boldogulásán.

Magyar s/ini-előadás Szucsáuybau,
Nem mondom ón : előre, székelyek,
Előre mentek úgyis, hős űuk,

Petőfi buzdító sorait ra lehet alkalmazni a szu
esányi társadalomra is, melyben újabb idő óta oly lel
kes mozgalom indult meg, hogy ezáltal a turóczi ma
gyarság egyik foncos tényezőjévé vált. S a szuesányi 
társadalom ezen heves vér lüktetése nem a kiiioefolyas 
hatasa alatt állott elő, hanem sajat hazafias felbuzdu
lásának tulajdonítható. A szuesányi magyar társadalom 
mar első szárnypróbálgatásai alkalmival meggyőződött 
arról, hogy igyekezete nem lesz hiábavaló, mert bízott 
a maga erejében, s ebben nemcsak erkölcsi, de anyagi 
támogatásban sem részesült, a maga önerejéből emel
kedett arra a polezra, melyen most all. Hogy ebbel 
működése mily áldásos kihatással van, arról mar több
ször történt emlékezés e lap hasábjain, de önkéntele
nül vissza és visszatérünk e tárgyhoz, mert szívnek-lé 
leknek tetsző. A Szucsanyban divó magyar műkedvelői 
színi előadások nemcsak formalitások s élvezetnyujtásra 
valók, de egyszersmind fontos tényezők a turóczi ma
gyarságra nézve, a mennyiben megkedveltetik a zama
tos magyar szót s azt széles körökben kiterjeszteni 
elősegítik, mi áltál hazafias missiót teljesítenek. A többi 
közt lélekemelő volt a f. hó 9-én Szucsanyban lefolyt 
ünnepély, mely alkalommal színre került a »Hazassagi 
három parancs* ez. színmű. Mielőtt azonban az egyes 
szereplők játékává! foglalkoznék, nem szabad figyelmen 
kívül hagynom egy fontos körülményt. Ugyanis a szu
esányi magyar olvasókörnek bővített helyiségeiben ?a- 
jat költségén allando színpadot sikerült megszerezni, 
mely az igényeknek teljesen megfelel a így a hazafias 
czélok iránti törekvésükben nagy haladást tettek. Mar 
ez is fényes külsőt kölcsönzött a valóban szép elő
adásnak.

Az előadás folyamán arról győződtünk meg, hogy 
teljesen képzett műkedvelőkkel van dolgunk.

Lövinger Malvin a férje áltál ártatlanságában 
meghurczolt nőnek bajos előadásával gyakori viharos 
tapsokoan nyilvánuló elismerésre ragadta a közön
séget. Nécs Istvanné szintén nehéz feladatat pompásán 
oldotta meg s praecziz, ügyes előadasa alatt nem egy
szer zúgott felé a taps. Élvezetet nyújtott továbbá 
Rosenfeid Erzsiké, a nagynéni szerepében, ki kitünően 
fogta fel helyzetét s bőbeszédűségében renkoidot is 
ért volna el, ha tovább bírta volna. De száz szónak is 
egy a vége s a nyelves nagynéni végre elhallgatott, 
de nem úgy a közönség, mely öt sűrű tapssal jutalmazta; 
később a szobaleány szerepében is kedves volt. Baross

gukat a legfényesebb siker koronáz; Br. S.

Tánczmulatság Szucsanyban.
Szucadny, 1901 febr. 21 .

Nincsen talán nemesebb czél, mint midőn szegény 
rongyos embereket ruházhatunk fel ily zord télen, mint 
az idei, de még nemesebb ez, ha ártatlan gyermekek
kel tesszük ezt. Hány gyermek van elvonva az iskolá
tól a miatt, hogy vagy nincs ruhaja, vagy csizmája. 
Meggyőződésből tudjuk, hogy a gyakori iskola mulasz
tásnak a ruházat hiány is az oka, a szegényebb csa
ládnak

Hinkó Ferencz helybeli tanító felismerte ezt s 
belátta, hogy bizony jó volna ezen segíteni. A szegé
nyeken való segithetés vagya vitte rá őt arra, lio^y 
összegyűjtő a rom. kath. ifjúságot s ezekkel együtl°f. 
hó 17-en egy tánczmulatságot rendezett a helybeli rom. 
kath. szegény gyermekek felruházására.

Hinkó minden lehetőt elkövetett, hogy a mulatság 
sikerüljön, hogy mennél több jusson a szegényeknek, 
de nagyoan hozzájárult ehhez a derék ifjúság is. A te
rem igen csinosan és Ízlésesen volt feldíszítve s hogy 
minél több maradjon a jótékony czélnak az ifjúság sa. 
jat költségén szerezte be a díszítéshez szükséges°dol- 
gokat. ö

Már este 8 órakor megtelt a terem, nem marad- 
tak otthon az öregek sem, sőt tánezra is kerekedtek  ̂
megmutattak, hogy a vén csont is raegifjodik, ha Pali 
húzza. De részt vettek a balon más felekezetbeliek is 
sokan. Lgyaltalaban nem látszott meg a felekezeti jelle 
a balon, de mkabb látszott az, hogy derék magyaT 
érzelmi, emberek rendezték, mit különben külsői 
elárult a terem, mely nemzeti szinü szalagokkal volt 
magyar' f" ’ ^  bC'ÖU' k m' 8Íe£yezték: .Ez igazán

S daczára annak, hogy f. hó 16-in, tehát előtte 
való este egy úgynevezett kontra bal volt, — vannak 
,tt is emberek, kik kontrázni szeretnek, — mé^is ú 
'ág vol't'ez m'nt anyaB'lag ^"S-öriien sikerült mulat-

Hmkó Ferenczé az érdem, ki a nemes czél mel- 
lett ,]y szép élvezetet szerzett a közönségnek. És az 
ifjúság . Adjon Isten erőt nekik, hogy tudjanak rekont- 
rázni máskor is. ^  ^

Alumneumi bál Körmüczbányán.
Az állami fórealiskola tanári kara az. uj igazgató 

óta mikép minden évben, úgy az idei farsangon is 
hangversenynyel egybekötött tánczmulatságot rendezett
előtl t I"k 'íf ' f ybel!' PCS0Ít “lumn' um Jávára. Mindenek a k nő í. Jelentenünk, hogy a mint fényesen sikerült 
a ke tós élvezet, oly eredményes volt egyúttal az anyagi 

f  J°v' de*m- A mint hírlik kilenczszíz. korona 
folyt volna be  ̂De ez nem is lehet máskép, ez valam, 

Me t alig képzelhető oly népszerű intéz-

szóval a varos és a környék közön 
sége vetekedik a humánus egyesület tamogatasaban’ 
De népszerű ez intézmény maga a tanulóifjúság körében 
is. Legszebb bizonyíték erre, hogy a tanczkedvelők 
már is előre úgy osztják el egymás között a báli költ
ségek előirányzatának a fedezetét, hogy a közönség 
adakozasa érintetlenül az alumneum-alap javára fordit- 
tassék.

A mi most már a hangverseny és tánczmulatság 
lefolyását illeti, ezekről röviden a következőket jegyez
hetjük tel:

A hangverseny programmja mi tagadás művészi
leg összeállítva művészetet reproducált. Az egyes pon
tok előadasa és kivitele valóban élvezetet nyújtott, de 
egyúttal tanúságot is tett arról, hogy mily buzgalom
mal fáradozik Antus Karoly zene- és énektanar a fö- 
reatiskolai ifjúság a szellemi művelődés és fejlettség 
eme agazataban. De egy megjegyzést koczkaztatunk, 
még pedig csak jóakarólag; áltálán feltűnt, s kérdés 
tárgyává is tetetett, a programra egyoldalusaga: a 
inennyiben az egész hangverseny csupán zene- cs ének
ből adott s az is kizárólag egyedül csak a tanulóifjú
ság által előadva. Az előbbi évekoen művészetben jár
tás hölgyek fölkéretve a legnagyobb készséggel siettek 
közreműködni a nemes czél tamogatásara. A tanuló 
fjúságnak az öntudata is csak növekszik, midőn alkalma 
nyílik képzettségét és fejlettségét különböző alakokban 
bemutatni. Előbb szavalatok, színpadi jelenetek fordul
tak elő, sőt fellépett egy kisebb magyar zenekar; 
mindennek az idén minden nyoma veszett.

A hangverseny befejeztével mig a nagy tánezte- 
rem kiürült s rendbehozatott, azalatt a raeilékterembeu 
megvendégeltettek a szegényebb sorsú tanulók. Valóban 
élvezet volt szemlélni az egészséges étvágyát. Csermák 
a vendéglős, hogy eme talalasnak önhasznára nem 
nézett, ezt tan felesleges felemlíteni is. Igen megható 
jelenet volt az is, midőn egyes jószivű emberoaratok 
e vacsora költségeihez azonnal hozzájárulták, s egyes 
fiukat kiknek szemeikről leolvasták, mint szeretnének 
ók is igy lakmározni, az asztalokhoz leültették; a ta- 
nulótársak pedig a czukrásznál vásárolt süteményekkel 
elhalmoztak őket.

De csakhamar megszólalt a zene és megmozdult a 
tengernyi fiatalság. Zsúfolásig megtelt a terem mikép a 
tanczosokkal, úgy a vidékről összesereglet szemiélő és 
gyermekeik örömében osztozkodó szülőiekéi. Képviselve 
volt ott majd minden szomszéd megyének a közönsége. 
Ha itt-ott a városi közönségből egyesek hiányoztak is 
és elmaradásuk feltűnt; ez bizonyára csak azért történt, 
mert házi és C3aladi körülményeik otthon marasztalták, 
de azért a belépti jegy váltva volt, a nemes áldozat az 
alumneum asztalára meg volt hozva. Legnehezebb meg
érteni, még az utolsó feltevés mellett is, a polgári is
kola tanártestületének corporativ távolmaradasa, akkor 
amidőn az ő gondjaira és vezetésére bízott leánytanuló- 
ifjúság a tánczmulatság egyik kiadóbb részét alkotta. 
Egészen másképpen mutatta be a főreáliskolai tanari 
testület a paedagogiai kötelesség eme leróvasát, a mi
dőn örvendve tanulóifjaink örömeinek velük együtt 
oszlott szét.

A hangulat egyáltalán kitűnő volt! A tánczmulat
ság teljesen sikerült!

^  „in , az alemneum. H a l ó ,* ^  c^

Körmöczbányai levél.
A Széchenyikor álarezos bálja.

Közli: H. J.
1901. február 17-én. 

legnap tartotta meg Körmöczbányan a Széchenyi
kor az idei farsang legfényesebb elite balját. Ez a nagy 
munkassagú és sok nemes czélt szentesitő egyesület 
minden egyes alkalommal markáns vonásokkal jelöli 
meg azt az utat, a melyen négy évtized óta halad. 
Komoly törekvései mellett a körmöczbanyai társadalmi 
elet mozgató ereje, lüktető ere ez az egyesület, a mely
nek élén Jankovszky Demeter főrealiskolai tanár, pol
gári leányiskolái igazgató all, ez a faradságot nem kí
mélő, agilis ember, a ki pályájának nagy elfoglaltsága 

I me ctt tu<̂  teremteni maganak arra, hogy az cgye- 
[ sülét érdekeit, egybefűzve a társadalmi élettel úgy vezesse, 
hogy azok mindég előkelő színvonalon adjanak s meg
mutassak az irányt, a melyen haladni kell. Mint az 
egyesület elnöke évről-évre nagyobb apparátussal, lele
ményességgel emeli az ügy erdekeit, a hasznosat a 
kellemessel egyesíti Össze, küzd, harczol eszméink ke
resztül vitelénél, mulatságokat, műkedvelői előadásokat, 
hangversenyeket rendez, a melyek minden alkalommal 
megszerzik es meghódítják maguknak a közönséget. Azt 
a közönségét, amely pedáns, mindent megfigyelő Ízlés
sel, muértéssel élvezi át az éivezni valót, eppen azért, 
mert a >jók* nyújtásában úgyszólván el van kényez- 
“ tv5- ^  *külvilág* milyen balul Ítélkezik erről a hegyek 
közé ékelt komor városkáról, a hol szerintük .mindenki 
s mindég alszik.* Pedig mennyire csalódnak azok, a 

kik i yen vonásokban kapjak a leírást erről a varosról, 
a Hol a társadalmi élet követelményei megfelelő szín
vonalon állanak. A Felvidéknek nem hiszem, hogy akadna 
még egy olyan komor arezű, de derült lelkű varosa, 
mint Körmöczbánya. A külseje komor, szürke, álmos, 
iogy úgy mondjam ósdi, a belseje csupa mosolygó 
elet, örökös derű. Ha statisztikát allitanank össze az 
idei farsang mulatságairól, a legridegebb érdeklődő sem 
nevesemé a pontokat, a melyek a mulatságok számat 
jeleznék. Minden hétre jutott egy-egy tanczestély, szim- 
doadas hangverseny. Szilvesztercstély, Katarinabal, 
deakestély, sportbal, legényegyesületi szinestely, polgár
ral és végül a tegnapi elite-bal egymásutánban úgy 
folytak le, hogy valamennyi megállta a kellő sikert és 
Karnevál herczeg úgy az erkölcsi sikerrel, mint a sta-

még lehet elégedve.



A tegnapi álarczos bál a várt eredményen felül 
sikerült. A sportbál óta nem volt olyan pezsgő jókedv 
a Szarvas szálló nagytermében, mint tegnap. Előkelő 
Ízlésben, nagy fénynyel folyt le az estély, a melynek 
keretét a jókedv, mindvégig emelkedett hangulat ké
pezték. Nyolcz óra felé egymást érték a fogatok, csi
lingelő szánok a Szarvas szálló előtt. A jelmezes részt
vevők az első emeleti helyiségekben gyűltek össze 
Jankovszky elnök vezetése mellett. Az álarczosok bevo
nulása félkilencz órakor történt, a mikor az ízlésesen 
diszitett nagyterem már zsongott a közönségtől, kiknek 
soraiban a notabilitások élén Chabada József ország
gyűlési képviselő is részt vett. A Rákóczy induló hang
jai mellett csengve-bongva vonult fel a íényes, csillogó 
jelmezek sora és megindult pajzánan a jókedv ; tréfás 
ötletek, elmés élezek sziporkáztak a levegőben, felhang
zott a kaczagás, nevetgélés minden oldalon. A menet 
élén festői színben egy magyar pusztai jelenetet ábrá
zoló csoport halad*-. Elől a csárda virága, egy magyar 
menyecske a pusztabiróval, utánnok két pusztai virág
szál, mindenik a maga párjavai egy-egy marezona, fekete 
lobogós ingű futóbetyárral. A mint ez a csoport beha
ladt a terembe, szinte érezni véltük a puszta szelét, a 
mint arezunkba csap. E csoport után következtek az 
elegáns rózsaszín, kék, piros dominók s utánuk a többi 
jelmezesek tarka-barka csillogó színben. Láttunk ott 
amort, sváb parasztot, konfettit, lampiont, koczkás an
golt, Mephistót, drótos tótot, kalotaszegi menyecskét, 
kínai és japáni gésakat, bébéket, pierette-ket stb. Kü
lönösen feltűntek: három elegáns rózsaszínű dominó, 
egy kék dominó bébé és két egyforma jelmezű piros 
bébé s a fehér konfetti. A bevonulás után csakhamar 
megkezdődött a táncz. A csárdást a pusztai csoport 
nyitotta meg, igazi magyar szenvedélyes csikós táncz- 
czal. A jókedv átfutott az egész tánezoló közönségen 
s emelkedett hangulatban folyt le mindvégig a fényes 
estély a késő reggeli órákig, amikor azután elbúcsuz- 
tatták Karnevál herczeget.

A négyeseket hatvan pár tánczolta.

8. szám Turócz-Szcnt-Márlon, fp

H Í R E I N K .
— Lapunk mai számába szorítottuk össze a tu- 

róczi farsangi mulatságokról szóló tudósításainkat, a 
melyek mind azt dokumentálják, hogy itt e várme
gyében a magyar hazafias elem mindenütt tömörül 
és arra törekszik, hogy a társadalmi érintkezést mi
nél gyakoribbá és élvezetesebbé tegye. Ez nagy vív
mány s ennek áldásos gyümölcseit már is tapasztal
hatjuk.

— Személyi hir. Mull számunkban örömmel ad
tuk hírül, hogy vármegyénk lelkes főispánja két hétig 
tartó gyengélkedéséből már fölépült és hivatalosi.o- 
dását ismét megkezdette. Most ismét, sajnálattal kell 
felemlítenünk, hogy főispánunk gyengélkedése vissza
tért, a mely miatt a védnöksége alatt megtartott 
F. M. K. E. múlt heti lánczestélyén sem jelenhe
tett meg. Ehhez járult még az is, hogy az influenza 
nemcsak főispánunkat, de egész családját megtámadta. 
Ma már azonban mindannyian vészéi'en kívül vannak

— A Dzurek-fóle árvák elhelyezve. Wkmics Gyula 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister, kinek ne
mes szive a magyar tanítóság minden ügyében már 
annyiszor nyilvánult, értesítette a vármegyei kir. tan
felügyelőt. hogy a nemrég elhunyt Dzurek Mihály 
nagycsepcsényi állami elemi iskolai tanító után ma
radt hat árva közül kettőt a kecskeméti, kettőt p^dig 
a hódmezővásárhelyi állami tanítói árvaházba vett 
föl. Az özvegynél maradt két árvácska egyike más
fél éves, a másik pedig csak 2 hónapos és így árva
házi fölvételre még nem alkalmasak. Ezt a kegyelmi 
tényt Turóczvármegye tanítósága is bizonyára öröm
mel fogadja, mint a kik az özvegy és az árvák iránt 
is meleg érdeklődést tanúsítottak. Az árvák már a 
jövő héten útnak indulnak.

— Egy igazi tanügybarát. Szlován község érde
mes elöljárója Mutnskovich Mihály ottani földbirtokos a 
népoktatásügy fontosságának teljes tudatában már szá
mos esetben fényes bizonyítékát adta annak, hogy 
községe iskolaügyét mily nagy mértékben viseli szi 
vén. Ennek újabb lanujelét adta Szlován község f. 
évi február hó 13-án tartott képviselő testületi ülé
sén, a mikor az ez évi bírói fizetését ugyancsak az 
újonnan épített iskolaépület környezetének rendezé
sére felajánlotta.

— Műemlékek Turóczban. A műemlékek orsz. 
bizottsága minden vármegyében összeiralta azokat a 
műemlékeket, a melyeknek fentartása országos ér
dekű. Ilyenekül találtattak Turóczban Blatniczán a 
várrom, Szent-Márián a rk. templom, Szent-Mihályon 
a rk. templom egy része, Szklabinván a régi vár, 
Szucsánban a rk. templom és kastély romja, Turócz- 
Szt.-Mártonban a rk. templom, Turánban a rk. tem
plom, Znióváralján a régi templom és zárda, a mai 
tanitóképezde és a várrom, Dívákén a régi kástély, 
Stubnyafürdőn az úgynevezett kőház, mely a XVI. 
századból származik.

— Erdősítési jutalmak. A földmivelésügyi minis
ter a kopárterületeket sikerrel erdősitő erdőbirtoko
soknak és egyáltalában kopárok tulajdonosainak er
dősítési pénzjutalmakat oszt ki évente. Vármegyénk 
államilag kezelt erdőbirtokosai közül a f. érben Li- 
pócz község nemesi közbirtokossága 3U0 K és Tót- 
Próna volt úrbéres közönsége ugyancsak 300 K er
dősítési jutalomban részesült A tóíprónaiak régi és 
szorgalmas kopárerdősilők a jutalmat jól megérde
melték. A lipóczi nemesi közbirtokosság pedig 
kezdő kopárerdősitő, a részére k oszlott pénzjutalmat 
buzdításul s annak documentálásaul tekintse, hogy 
az állam segítő jóakarattal válvetve működik közre 
és gyámolít a közgazdaságilag beerdősitendő kopá-

rok nehéz és reconstruáló munkájában s módot akar 
nyújtani bebizonyítására annak, hogy nemcsak ingyen 
fenyőcsemetékkel segíti a kopárerdősitőket, hanem 
pénzjutalomban is részesíti őket egy-egy kiválóbb és 
oly productiv munka sikeres teljesité eért, melynek 
közvetlen hasznát nem a jelen, hanem a jövő lát
hatja csupán. Sajnos, hogy vármegyénk szegény vág- 
menti kopárbirtokos úrbéri testületéi az 1900. évi 
kopárerdösitések alkalmával oly megmagyarázhatlan 
indolencziát és lanyhaságot tanúsítottak s ép ők azok, 
a kik leginkább szorulnának nemcsak az erdősítési 
jutalomra, hanem hasznavehetlen improductiv kopár- 
ságaik beerdösitésére is. Ök lássák, hogy a kopár- 
területek beerdösitési kötelezettségének hatóságilag 
történt kimondása után szives örömest erdősítenének 
jutalomra, csakhogy akkor — legföljebb — elismerő 
jutalom lesz a része legtöbbjének.

— Áthelyezések. Radlimzky József itteni m. k. 
posta- és távirdatiszt Budapestre a központba lett 
áthelyezve. — Okolicsányi Ferencz ■ stubnyafürdői 
szemlész hason minőségben Szepes-ülasziba. s he
lyébe Frniak Péter itteni pénzügyőri szemlész helyez
tetett át.

— Jóváhagyott alapszabályok. A »Turóczi keres
kedelmi ifjak egyesülete* alapszabályait a m. kir 
belügyminisztérium 1901. évi 10.978 szám alatt a 
bemutatási záradékkal ellátta.

— A jókedvű ruttkaiak. Ruttkán, hol a társas 
élet az utóbbi években igen örvendetes haladást tett, 
farsang utolsó napját is megünnepelték. A főműhely
ben délután 2 óráig folyt csak a munka, a meiynek 
befejeztével szabadságot élveztek a munkások is. 
Délután 5 órakor pedig a vasúti indóház nagytermé
ben a müheiyi zenekar hangversenyezett, - a melyet 
nemsokára kedélyes táncz követett.

— A turóczi kereskedelmi es hitelintézet zárszá
madása a napokban jelent meg. Ebből látjuk, hogy 
az intézet forgalma 2.277.974 korona volt, a tiszta 
nyereség pedig 25.676 korona. Ebből a tartalékalap 
javadalmazására 4000 K, alapszabályszerü részille
tékre 2567 K, 10°/o-/cos osztalékra 12.000 koronát for
díthatnak. A még fennmaradó 7108 koronát pedig 
mint különleges tartalékalapot fogják elkönyvelni. 
Mindenesetre örvendetes eredmény, de sajnosán lát
juk, hogy a hazafias és jótékonysági intézetek támo
gatásáról az igazgatóság megfeledkezett. Pedig illendő 
lenne, hogy a F. M K. E. turóczmegyei választmá
nyáról, a turóczi jótékony nőegyletről, szegény ta 
nulók segélyezéséről stb. stb. ily bőséges eredmény 
mellett megemlékezés történjék. Ezt a márczius hó 
3 án tartandó közgyűlés még pótolhatja.

— Tánczmulatsag Ruttkán. A ruttkai főmühelyi 
tűzoltóság f. év és hó 16-án az állomási épület étter
meiben tánczmulatságot rendezett, melyen oly sokan 
vettek részt, hogy alig-alig fértek a rendelkezésre 
bocsátott négy terembe. Egy-egy ilyen összejövete
len a termek túlzsúfoltsága nemcsak a ruttkai lakos
ság folytonos növekedéséről tesz tanúságot, de arról 
az örvendetes lényről is, hogy Rultka társadalmi 
élete virágzásban van. Éppen ezért, mint már sokszor 
úgy most is sajnálattal kellett tapasz'alnunk, hogy 
megfelelő elég nagy helyiséggel nem rendelkezünk. 
A tánczmulatság szépen folyt le s mondhatjuk, nagy
szerűen sikerült. A rendezőség mindent elkövetett 
arra nézve, hogy a közönség jól érezze magát. A 
hölgyeknek csinosan kiállított tánczrenddel kedves
kedett s a többek közül fel kell említenünk a pom
pás díszítést, mely Vogel Józef főrendező fáradozá
sát és jó Ízlését mutatta be nekünk. Az első négyest 
több mint 70 pár tánczolta, járta volna több is, de 
nem volt már hely. A mnlatozás felváltva két zene
kar accordjai mellett reggelig tartott. Az estélyen 
számosnál-számosabb szép öltözéket láttunk, de vala
mennyi között feltűnt a »bál tündérének* Saager 
Idának Ízléses és díszes toiletteje.

— Egy czigánybiró szomorú halala. Liptó-Szent- 
Miklósról írja levelezőnk e hó 15-éről: Reibula Emilt 
az ismert czigánybirót ma a Vág mellett megfagyva 
találták Reibula idevaló jómódú szülők gyermeke 
volt, ki középiskolába is járt. Szülei halála után a 
fiú egészen elzüllött és a czigányokhoz csatlakozott, 
hol haláláig maradt. A megye czigányainál nagy be
csülésben részesült s biróvá választották. Midőn né
hány évvel ezelőtt József főherczeg egy czigány- 
nyelvlant írt, Reibula kért tőle egy példányt. A fö- 
herczeg a könyvet levél és pénz kíséretében küldte 
meg a czigányvajdának. Reibula sokáig hordta magá
nál a főherczeg levelét, de midőn kifogyott a pénzből, 
azt is eladta. A vevő az érdekes levelet a budapesti 
múzeumnak küldte.

A znióváraljai jelmezestóly. Hogy mily egész
séges és jóizü fársadaltni élet van Znióváralján, fé
nyesen kitűnik az e hó 13-án megtartott jelmezes
télyből. Eleinte csak egy-két fiatal em! er tréfája 
akart lenni az egész, de a barátság s a kedélyesség 
hirtelen estélyt csinált belőle, mert részt vett benne 
az egész intelligentia s leszámítva azt a múlt heti 
számunkban említett »még valamit*, a lehető leg
jobban sikerült. Kár, hogy a jelmezes mulatságok 
nem divatosak Turóczban, változatosabbá s élénkebbé 
tennék mulatságainkat s érdekességük a kedélyek eme
lésére is kihatna A zniói mulatságon, mely a »Mngyar 
Olvasókör* helyiségében folyt le, a következők jelen
tek meg jelmezben: Akantisz Rezsöné (stájeri leány), 
Dr. Bedő Béláné (ulánus tiszt), Schönaich Viktorné 
(secessio), Farkas Istvánné (czigányasszony), Müller 
Ottilia (tiroli leány), Volko Mariska (viráglündér), 
Petyko Paula (japán hölgy), Dr. Messinger Mór (ja
pán), Dr. Bedő Béla (franczia tiszt), Szarka Lajos 
(tót leány); Diliéi t Ferencz (bébé),' Blumenfeld József
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(tiroli), Bertsch Ottó és Párvy Endre (bohóczok). A 
jelmezek igen ízlésesek és sikerültek voltak s a vi
dám társaság egész hajnalig együtt maradt.

— Mulatság Tót-Prónán. Turócz-Szt.-Márton, 
Zniúváralja, Ruttka, Szucsány, Mosócz és Stubnya- 
fürdő mellett, Tót-Prónáról is azt az örvendetes 
eseményt tudatják velünk, hogy a hazafias szellemű 
társadalom ott is szervezkedett s a múlt héten igen 
jól sikerült lánczvigalmat rendezett, a melynek tiszta 
jövedelme a szegény tanulók segélyezésére fog for- 
díttatni. Szívesen teszünk erről említést és hisszük, 
hogy ennek a vállalkozásnak folytatása lesz.

— Vadak pusztulása. A valóban igen szigorú tél 
kimondhatlan károkat okoz vadállományunkban. 
Leginkább pusztítja a foglyokat, a melyek pedig az 
utóbbi években szépen elszaporodtak, üton-útfélen 
találunk még csapatokat, a melyeket a szán csör
gése sem zavar, 2—3 lépésre bevárják a közeledőt. 
Több helyen egész csapafokat találtak megfagyva. 
Nemcsak a vadállomány ápolása, de a szegény álla
tok iránti könyörületböl is megtehetnék gazdáink, 
hogy etetésükről gondoskonának.

— Álarczos bál. A »Szucsányi Izr. Nőegylet* 
javára f. évi márczius hó 5-én, 8V2 órakor Szucsány- 
ban, a Rosenfeld-féle helyiségekben jótékonyezélú 
álarczos tánczmulatságot rendez. Semélyjegy 2 K, 
családjegy 4 K, álarczosok belépti jegye 1 K. Felül- 
íizetések köszönöttel fogadtatnak és hirlapilag nyug
táztatnak. — Álarczosok belépti jegyeket Hollánder 
Sámuel üzletében Turócz-Szt.-Mártonban és Rosen* 
féld Vilmosnál Szucsánban válthatnak.

— A körmöczbányai Széchenyi-egyesület mostaná
ban tartotta évi közgyűlését. A gyűlés tárgya tiszt-, 
ujitás volt, azonkívül egy érdekes főpontját képezte 
az egyesület jubiláris ünnepélyének tervbe vétele, 
melyet a választmányi tagok egyhangú lelkesedéssel 
fogadták el. Jankovszky Demeter elnök negyedszáza
dos működésének emlékére elhatározta a választmány 
hogy a közel jövőben nagyszabású emlékünnepélyt 
rendez, ki az egyesület érdekeit hosszú éveken ke
resztül vezeti. Az ünnepély előkelő színvonalú ren
dezésére a választmány Matisz Dezső közjegyzőt, 
Schindler Jézsef városi főügyészt, Knöpfler Gyula 
bányafőnököt, Riesner Ede polgári leányiskolái tanárt 
és Goldner Mór kereskedőt küldötte ki. A részvét 
oly arányúnak mutatkozik, hogy az egyesület nagyobb 
szabású bankettet és utána tánczmulatságot szándé
kozik az ünnepelt tiszteletére rendezni. Különösen a 
hölgyközönség óhajtja az ünnepélynek ilyetén módon 
való rendezését, hogy ezáltal ők is részt vehessenek 
az ünnepeltetésen.

— Házi mulatság. Toracsányban is kedélyesen 
ünnepelték meg farsang utolsó napját, hol Tomcsányi 
Dénes vendégszerető házában jó magyaros mulatságot 
rögtönöztek. A zenét műkedvelők szolgáltatták, kö
zöttük egy ruttkai hölgy is, a ki a prímás szerepét vitte.

— Rémes eset Tót-Prónán. Valóban csak kevés 
hijja volt, hogy egy részeg czigányasszony a felett 
való bosszúságában, hogy a korcsmárosné már nem 
akart neki több pálinkát adni, annak 10 éves leány
káját, ki éppen az iskolából jött hazafelé, meg nem 
fojtotta. A/, ártatlan leányka segélykiáltásaira többen 
siettek segítségére, jókor, mert mire oda értek, szá
ját már betömve találták. A czigányasszony elmene
küli, most nyomozzák.

- A rózsahegyi izr. hitközség f. é. február hó 
20-án tartotta tisztújító közgyűlését; melyen hitköz
ségi elnökké Klein Jakabot, iskolaszéki elnökké Dr. 
Policzer Bernátot és pénztárossá Horovitz Pált vá
lasztották. A közgyűlés a tanítók törzsfizetését 100 
koronával felemelte.

— Nyugdíjazás. Duba Gusztáv pénzügyőri fel
ügyelő 42 évi szolgálat után nyugalomba vonult.

— Tánczestély Turócz-Szt.-Mártonban. Jövő hó
4-én az izr. iskola nagytermében zártkörű purim 
tánczesiély lesz, melyre a meghívók már szétküldet
tek. Az eredetileg tervbe vett jelmezes bál a széthúzó 
vélemények miatt nem sikerült.

— Nyilvános számadás. A folyó évi február hó
16-án a F. M. K. E. Turóczvármegyei Választmánya 
javára rendezett tánczmulatság bruttó jövedelme: 
407 koroDa. Kiadás: 168 korona 42 fillér s így a 
tiszta jövedelem: 238 korona 58 fillér. Ez alkalommal 
részben felülfizettek, részben jegyeiket megváltották : 
ifj. Justh György 30 K, ifj. Justh Györgyné, id. Justh 
György, Justh Kálmán, Justh Ferencz, Dr. Lehotzky 
Antal, Rakovszky Iván, Fekete Miklós és Farkas 
István 10—10 K, Duschek Ferencz, Tomasek János
8—8 K, Michna Imre 7 K, Somogyi Géza, Graber 
Jakab, Schultz Lajos, Löwinger Ármin 6—6 K, Hudák 
Endre, Fischer Lajos 5—5 K, Rosza János, Dr. Lax 
Adolf, Kufler Zsigmond, Grossmann Adolf, Toperczer 
Vilmos, K. A., 4—4 K, Friedmann Mór, Borbély Kál
mán, Dr. Lencsó János, Svehla Pál 3—3 K, Dr. Haas 
Jakab, Kubala Alajos, Michnik Vilmos, Párvy Endre, 
Zányi Kálmán 2—2 korona, összesen 213 korona. 
Fogadják a szives adakozók a rendezőség hálás kö
szönetét. A rendezőség.

— Köszönet. Mindazoknak, kik folyó hó 9-én 
Szucsányban a »Tanitók Háza* javára rendezett es
télyen felülfizetni és jegyeiket megváltani szívesek 
voltak, ez úton mond hálás köszönetét a volt rende
zőség. Felülfizettek: Duschek János (Kis-Selmecz) 5 
kor., Paulinyi Gábor (Ruttka) 5 K, Stammberger N. 
(József-gözfűrész) 3 K, Schultz Lajos 2 K, Simko Ma-

Iriska 2 K, Özv. Burda Jánosné 2 K, Bazovszky Kál- 
I mán (Turány) 2 K, Dr. Haas Simon 1 K, N. N. 1 K, 
Reiszkopf Ferencz (Turócz-Szt.-Márton) l K, Stein
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Lajos (Túrán) 1 K, Policzer Samu (Turócz-Szt.-Márton)1 
70 f Jegyeket megváltottak: Simko Mariska 2 K, 
Őzt. Burda Jánosné 2 K, Hodzsa János 2 K, Rakitta 
Samu 2 K, Tomaschek János 2 K, Lauber N. 2 K.

A rendezőség.
— Színészet Liptó-Szent-Miklóson. Liptó Szent 

Miklósról Írják, hogy ott a Kúnhegyi-féle színtársulat 
általános megelégedésre már huzamosb idő óta mű
ködik. Kúnhegyi a szepesi színi kerületnek a sainigai- 
ga'ója s társulata operettek előadására is szervezve 
van. Mint halljuk, Kúnhegyi társulatával márczius hó 
elején Turócz-Szt.-Mártonba is ellátogat.

Kaiser-ft'e mell-czukorkák
— köhögés és huruthnál —

‘ u b a  2650
közjegyzőileg megerő- 
sitett b iz o n y ítv á n y  
által elismerve =

Szerkesztői üzenetek. — —
H. J., Losoncz. A fővárosi lapokban megjelent munkáit 

észrevettem s örvendek sikereinek. Keressen fel azonban min
ket is. — A. G., Bpest. Nagyon általános ez a thema. Kérem 
válasszon mást. Önnek kigyakorlott írónak, aki ismeri a felvidéki 
viszonyokat, ez nem lesz nehéz. Felvidéki lap vagyunk, nem 
tárgyalhatjuk az alföldi kérdéseket. Van nekünk itt elég más 
gondunk. — Cz. N., Szlován. Köszönöm, felhasználtam. A czikk 
is nemsokára jönni fog. Kis türelem. — Fr. Z., Oraviczán. Mint
hogy nem tudom biztosítani, hogy itt levő kéziratait mikor kö-J 
zölhetném, intéződtem, hogy azokat küldjék vissza. Jól fe l- . 
használhatja azokat a saját lapjában is. — A F. M. K. E. fititká-1 
rának. Ha az egyesület azt kívánja a helyi lapoktól, hogy kül
deményeit közölje, akkor tessék úgy intézkedni, hogy a helyi 
lapok pénteken, a napilapok pedig szombaton reggel kapják 
meg a híreket, ezen esetben közleményeik mindenütt a vasár
napi számban jelennek meg. A mostani közleményt a napilapok 
már a február 21-én megjelent számukban közölték, mi pedig 
csak február 22-én reggel kaptuk meg levelüket. Így hát nem 
közöljük, mert töltelékre nekünk nincs szükségünk. — Br. S., 
Helyben. Csak megkurtítva adhattam, mert mai számunk már 
úgy is tisztán farsangi szám, még a vczérczikk helyére is 
majdnem báli tudósítás került. — Gróf M. L., Liptó-Szt.-Miklós. 
Gratulálok nemcsak az örvendetes családi eseményhez, hanem 
ahhoz a sikeres és sokoldalú munkássághoz is, melyről a 
*Liptó« legutóbbi számából értesültem. Ha kellő időben meg
tudom és Körülményeim megengedik, a premiéren ott leszek, 
— V. J., Ruttka. Felhasználtam. Egyebet is küldjön. — Gr. J., 
Tót-Próna. Megjött. Csak folytassa. — Troubadour. Kívánsága 
szerint cselekedtünk, — a többit pedig várjuk. Csak elmés, ér
dekes és helyi vonatkozású legyen, rövid és tömör!

A R lch te r-fé le

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

egy régi kipróbált háziszor, a mely már több mint 30 
év óta megbízható bedörzsölésül alkalmazóik kösz- 
vénynél, csúznál és meghűléseknél.
In té s . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig 

■ figyelemmel legyünk a „Horgony" védjegyre 
ee a „Richter" ezégjegyzésre.

80 f.. 1 k. 40 f. és 2 k. árban úgysiólv*n minden 
gyógyszertárban kapható. Főraktár: T ö rö k  
Jó zse f gyógyszerésznél B u d ap es ten .

Sichter F. Ad. és társ*,
o i i i z .  é •  k l r .  u d v a r i  f r c f t l H t ö k .

Egyedül bebizonyított biztos hatással r e k e d l s e f ,  k ö 
h ö g é s , f i u r u lh  és e ln y a lk á a o d á e m ú l.

Kapható *© és 40  filléres csomagokban :
GRABER MIKSA és FIA fű szer-ü z le té b en

Turócz-Szent-Mártonban.

BE R G ER  SIM O N  czipész
Turócz-Szt.-Mártoiibnn

ajánlja a mai kornak megfelelően berendezett 
czipészeti műhelyét mindennemű férfi-, női- és 
gyermek-

s ^
mérték utáni készítésére, valamint kész

czipő-készletét
melynek állandó nagy raktára mindenkinek igé
nyeit kielégíteni képes.

Pontos, gyors és olcsó kiszolgálás!

Hazai ipar!

WEIÍTiKÁEOLYés Társai
szövőgyár, K ésm árk

elismert hírnevesSZEPESSÉGI VÍSZOK /

EOLKO P. K. miifonódája
T i i r ó n - M z t . - l f l i iH o i ib n n .

Tisztelettel bátorkodom a t. közönség b. 
figyelmét

mű-fonodám készítményeire *
felhívni.

Elvállalok 8 a megrendelő legnagyobb 
megelégedésére készítek: kocsi-kosarakat egy
szerű és keresztezett fonással (vidékre is, bekül
dött mérték szerint), teljes gyermek-kooslkat, 
úti-, papír-, fatartó- és kézi-kosarakat a leg
újabb alakokban ; továbbá: kályha-ellenzők, 
virág-asztalok, kézlmnnka-asztalkák, fonott 
támlaszókek (kertekbe), s minden e szakba 
vágó czikk Ízlésesen és csinosan állittatik elő.

Szives megrendeléseket kér 
tisztelettel

R o l b o  P .  K .

570. 1900. v. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy

minden nagyobb üzletben kaphatók,

Gyáraiból szár
mazó minden 

darab áru ezen

Hazai ipar!

Tidjeeygy.l i 
— ; ellátva. — •

102. .
beszterczebányai kir. törvényszék 1900. évi 4260. sz. 
végzése következtében a turóczi kereskedelmi és hi
telintézet részv. társaság javára Eckstein Frigyes ellen 
190 K s jár. erejéig 1900. évi november 7 én foga
natosított kielégítési végrehajtás utján felülfoglalt és 
1186 koronára becsült kővetkező ingóságok, u. m. 
szobabútor, 1 drb. euphonion, 1 drb. téli bunda és 
italnemüek nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a trsztenai kir. jbiróságnak 1900. 
évi V. I. 248/s számú végzése folytán 190 K tőkeköve
telés, ennek 1900. évi augusztus hó 2 napjától járó 
5°/o kamatai, Vb%  váltódíj és eddig összesen 70 K 62 f 
biróilag már megállapított költségek erejéig, melyre 
alperes 100 koronát fizetett, Turdossin községben 
Eckstein Frigyes hazábán leendő eszközlésére 1901. évi 
márczius hó 8-ik napjának d. u. 2 órája határidőül 
kitűzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. § a értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól is 
el fognak adatni.

A mennyiben az elárverezendő ingóságokat má
sok is le és felülfoglaltattak és azokra kielégítési jo
got nyertek volna, ezen árverés ezek javára is elren
deltetik.

Trsztenán, 1901. február 20-án.
Buocz Imre

járásbirósági végrehajtó.

i k l i c k s z iv a rk a 
p ap ir

é« az abból 
előállított 
hasonnevű

sz iv a rk a -
hüvely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
Egy kiséret erről mindenkit meggyőz. "Tí*a 

Kapható: Moskóczi Ferencznó üzletében Turócz-Szt.-Mártonban.

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

m inősítendő.

OOOC50GO©3©OOGQííüisáQOO;OlaOOOOOOOOOOOOOOOOO(

g M I S  X. és FIA gz8q Twóci-Sit.-X&rtonb&n!
Elpusztithatlan „pluviusln" • férfi - esőliópenyegek

(vizhatlanság kezeskedve), felöltő- és havelok- 
formában, darabja 12, 15, 20 és 25 frt 

Különlegesség 1 Újdonság! „Trlumph" nöl és férfi- 
czlpők, a légiin, kivitelben, frt 7’50, 8.—, 9 — 

Pichler-íéle grázi elpusztithatlan lodenkalapok
frt 3-50

közelgő idényre ajánl kiváló minőségben
Salon-szönyegek a legjobb kivitelben.
Valódi rumburgl vásznak (jótállás mellett)

30 röfös frt 12 — 14 — 1 8 '-  18.— 20- -  
, 54 röfös frt 35'— 40'— 50 — 60 —

lip ta i 18 röfös frt 7—  8' -  1 0 .-  12'— 14— 
egy darab kÓBz lepedő frt 1-50

Kapható minden jobb füszerkereskedésben 
és vendéglőben.

<xxxxxxxxxxxxxxxxx;

A „LA FLEUR”
szivarkapapir • • • • • 

szivarkahüvely
7Pn < 71 varira na ni v * Is.rmnn.kl,

* • • • ___________
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama veiryi szerek, 
amelyek az egészségre, főképen a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, mellőztetnek.
A J  a o o b i  M o n o p o l  

„IjO, Pleur“
szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá

nyoznak. — Kapható:
Wix Miksánál T.-Szt.-Mártonban.

, w  
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A ̂  J  Az öszirés téli idényre a jóhirne vil H o lz e r  S im o n  b u d a p e s t i  ezég 
nezve volt szerencsénk elnyerni: nöl kabátok és felöltők, 

tárunk ^ 9z P,?'ei a^ So 4t0k es. Ü7erme'f'Kabátkák. E czikkekből igen gazdag s változatos rak- tarunk lesz, mely körülményre mar most kívjuk fel a t. közönség b. figyelmét.--------

Óvjuk lábainkat a m elegtől, n ed vességtő l és izzadástól.
Nincs többé lábfájás!

Som tyúkszem, sem izzadós láb, sem bőrkeményedés, sem lábdaganat, sem lábégós. Rövid idei 
Viselés után ki czlpcjét , **.„ . r i ■ « > . .  M

"ÍS^^anaaksJSStJSíSS feSflSYfiMBi® iSUStUfiFnUSSIfc
Kettős vastagságul frt20kr., egyszerű 60 kr„ homoktalp 40 kr.,gyermekeknek fele
At  ooVincf tn ln U g ld .  l_Ja.fi.- r .  . >. . . . .

Í » J S S K . Í ® 1a S ,f s J  22.500 pár
SzétkiilrlA « rvalric „ ló n .rA l.ll.l   _ .. i   _ 1 - 1  i  _ _

------- ai.uuuootci ICUJUI
os. és klr. közös hadseregnek és am. 1
VÍSZSütelárusitóknak árengedmény ulánvélellel va87 a pénz előleges beküldése mel-

_ lett. felvilágosítások, prospektusok és köszönetnyilvánítások ingyen
Egyedül, . l í r u „ t i .  T ű r te ,  Liptó-, Á „ v ,  Trenesén. és NyUra.yirm.gyék ré.zér.. . _ ' nrva-, írencsén- és Nyitra-vármegyék részére —= = =

w z „Asbest-áru gyár betéti társaság" képviselete és elárusító rak tára :

0 LÁNG- M. és Pia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonkn. «
O O O O O O Q O O O O O O O O O O O O Q Q Q Q n o n Q n n n n n n n r t o o o r > 0

ruréu-ut-mtotoB, magyar nyomda — MoakóHi F.-mé -------------------------
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