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

den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

A szö v etk e z e te k  és az alkohol.
A művelődés czélja nemcsak az, hogy is

mereteinket gyarapitsuk. Fejleszszük tehát 
szellemi képességeinket, hogy felfoghassuk hi
vatásunkat. Erősítsük akaratunkat, hogy be 
is tölthessük azt. Nemesítsük érzelmeinket, 
hogy békében élhessünk embertársainkkal. 
Mert boldogak és elégedettek csak akkor lehe-, 
tünk, ha környezetünk, amelyben élünk, boldog 
és elégedett.

Ide kellene törekednie mindeneknek. Ál
lamnak, társadalomnak s embereknek egyaránt.

És még sem úgy történik.
Miért? Ennek száz oka van.
Egyik a száz közül az alkohol. Nagyobb 

mennyiségben élvezve idővel megtámadja az 
ember gyomrát, velejét, szivét, máját, idegeit. 
A tobzódás pedig elzsibbasztja az agyvelőt s 
kiöli a szív nemesebb érzelmeit. Vad indula
tok, ocsmány szenvedélyek kerekednek fölül. 
Verekedés, gyújtogatás, rombolás, sőt nem 
ritkán, emberölések járnak a féktelen kitöré
sek nyomában. A törvény enyhítő körülmény
nek tudja be a részegséget. És igaza van. Az 
ivás szenvedélye betegség. Áldozatait nem 
büntetni, hanem gyógyítani kell. Ez utóbbi 
rendszerint elmarad. Mert az állam nem képes 
elhelyezni és gondozni ezeket a betegeket. 
Kiszabadítja tehát őket ismét a társadalomra. 
Sőt még ennél is rosszabbat cselekszik. Maga 
terjeszti a pálinkaivást. A hadsereg fentartása 
sok pénzt kíván. Az italmérési jövedék millióit 
az állam nem nélkülözheti.

így terjed a kór s a rombolás, meg
akasztva a társadalom erkölcsi fejlődését.

A nép elsatnyul s elszegényedik. Az apa 
csekély keresete a korcsmába vándorol. Csa
ládjának kenyér helyett nyomor jut osztály
részül. Életerős, munkaképes ifjúság helyett 
mámorban fogamzott nyavalyatörős és hülye 
gyermekek torzítják el az otthont. Vagy olya

nok, kik már magukban hordozzák a vészé-< 
delmes betegségek s a bűnös hajlamok csiráit. 
Az elégedettség, öröm és boldogság érzete las
san, de biztosan sorvad el a nép lelkében. 
Mint sötét felhő, úgy nehezedik rá ennek az 
átkos méregnek a hatása.

A lefolyt héten, Bécsben az alkohol-ellenes 
mozgalom hívei és terjesztői kongressust tar
tottak. Minden müveit nemzet képviseltette 
magát s számot adott arról, hogy miféle intéz
kedéseket tett az ivás szenvedélyének korláto
zására s következményeinek enyhítésére.

Csak mi magyarok voltunk némák. Pirulva 
hallgattuk idegen szónokok lelkes és tanulsá
gos előadását.

A külföldön már rég felismerték s a köz- 
tudatba ment át, hogy az ivás szenvedélye 
egyike a legveszélyesebb, a jövőre nézve leg
gyászosabb kihatással biró bűnöknek.

Ttt nem a szánalmat érdemlő áldozatokról, 
hanem az egész társadalomról, a jövő nemze
dékről, a népek sorsáról van szó.

Francziaországban és Angliában ebben az 
irányban a hadseregnél is érdekes kísérlete
ket tettek. Ezek szerint tévhitnek bizonyult 
az az általános meggyőződés, hogy a szesz 
táplál s erőt ad. Ellenkezőleg, csökkenti a test 
ellenállási képességét, úgy a fáradalmakkal, 
valamint a betegségekkel szemben. A m a d a 
g a sz  k á r  i hadjárat, például, kétségkívül kimu
tatta, hogy azok a franczia csapatok szenved
tek legkevcsbbé a gyilkos éghajlat s a posványos 
viz miatt, azok voltak legkitartóbbak, melyek
től a szeszes italokat megvonták. A többi csa
patokat megtizedelte a mocsárláz s azok is, 
akik megmaradtak, csakhamar kimerültek.

Ezek az eredmények valószínűleg arra 
fogják indítani az illető hadügyi kormányokat, 
hogy az alkoholivást (ideértve a bor és sör élve
zetét is) a hadseregből teljesen kiküszöböljék.

Svajczban és Oroszországban sze3zmono-

polium van. A kormány azonban a jövedelem 
egy részét a mértékletességi mozgalom támo
gatására, gyógyintézetek és menházak alapítá
sára fordítja.

Ezek az államok belátták már, hogy amit 
elveszítenek a réven, az bőven megtérül a vá
mon. Az alkoholivás korlátozása csak előmoz
dítja a nép jólétét. Az italfogyasztás csökke
nése következtében elmaradt adók más czimen 
duplán megtérülnek.

De hiszen a józan ész is azt tanácsolja, 
hogy ne s o r v a s z s z u k  el c z é l t a l a n u l  a 
t o j á s t  to jó  t y u k ö t ,  a t e j e t  adó  t e h e 
net.  Ápolnunk kell a nép testi és erkölcái 
javait, mert ezzel csak fokozzuk erejét, munka
bírását és munkakedvét, tehát fizető képes
ségét is.

A legszebb eredményeket azonban — a 
külföldi referensek szerint — maga a társa
dalom érle el. A mérsékeltek és az italtól tar
tózkodók egyleteinek se szeri se száma. Nyom
tatványokkal és felolvasásokkal csinálnak 
propagandát az eszmének. A népnek ismernie 
kell a veszedelmet, amelyben forog. A svajczi 
kék-kereszt-egyesület egész Európára kiterjesz
tette működését, melynek eredményéről vastag 
kötetben számolt be a kongressusnak.

A javithatatlan betegeket menházakban 
gondozzák. A megmenlhetőket gyógyiló-intéze- 
tekben ápolják. Ha ismét kikerülnek, az egye
sületek tagjai vállalkoznak arra, hogy a lábba- 
dozót családjuk körébe fölvegyék. Oly emberek 
közé kerül itt, akik nem gúnyolják ki tartóz
kodásáért, hanem szeretettel gondozzák s ápol
ják. Szeszes ital különben sem kerül az asz
talra, önmeglagadása tehát nem viseli magán 
a kényszer bélyegét.

A kigyógyult beteg aztán — hálából — 
többnyire maga is beáll a mentők sorába. 
Ezek a legmegbízhatóbbak, mivel végig járták 
az iszákosok kálváriáját.

A „ F E L V ID É K I H IR A D Ú11 T lR G Z A jA .
Áz erő dicsérete.

— Könyv a veszélytelen párbajról. —
— A *Felvidéki Híradó* eredeti tárczája. — 

Analizáló költő se tudná a gyöngeségnek rette
netes nyomorúságát meginditóbban leirui, mint az a 
katonatiszt: Cseresnyés Zoltán honvédhuszár főhadnagy, 
aki most könyvet irt a kardpárbajról. Nem kódexet, 
amely a sértéseket osztályozza, nem szabályzatot, amely 
felek, szekundánsok dolgát pontokba foglalja, nem is 
használati utasítást az úri becsület megvédésére, hanem 
bölcselkedést az erőről és a gyöngeségről, az erő ko
médiásairól és a gyávaság szegényeiről. Valami különös 
keveréke ez a könyv a természetfilozófiának és a ro- 
mántikának, az erőkultusznak és az igazságban való 
hitnek. Nem is a lovagiasság szakembereinek ajánlom 
az olvasását, hanem azoknak, akik nem értik meg 
miért adatott az embernek gyöngeség is, a mikor a 
természet megalkotta az erőt is.

A kérdésükre ebben a könyvben sem találnak 
feleletet, de találhatnak benne valami olyasfélét, ami 
talán az erő önleirásának nevezhető. Megszólal benne 
az erő és bebizonyítja, hogy bölcs és igazságos.

Iiogy az életnek művészete és a szépségnek biz
tosítéka. A naturalizmus rideg kegyetlenséggel magya
rázza az erő jogát, ez a jórészt romantikus munka pe
dig nemes bölcseséggel az erőhöz való kötelességet 
hirdeti. Legyetek erősek, mert az erő a nyugalom, a; 
erő az életöröm 1 Messziről szinte olyannak hallatszik 
ez a szózat, mint a boldogtalan német költő-filozófus 
utolsó szava, hogy: »Testvérek, legyetek kemények 
okoskodjatok a kalapácscsal 1* De csak messziről. Meri 
nem az uralomra törekvő keménységet prédikálja, ha
nem a senki uralmától nem tartó nyugodalmat. Amaz 
uj világot sürgető apostol, ez csak pedagógus, a ki

nem uj életre tanít, hanem a mai élet tudományára. 
Olyan nagyon pedagógus, hogy a könyvét elolvastat- 
uám fiuk, de még lányok szüleivel is.

Tanulják meg belőle kötelességüket. Tanítsák a 
gyerekeiket nem félni. Nem félni semmitől, senkitől. Az, 
a ki nem fél, lehet küzdő, lehet idealista, lehet a meg
győződés embere. Cseresnyés főhadnagy nem a párbaj 
szempontjából hirdeti ezt a tételét, hanem a bölcseség 
magasságáról. A bátor ember nyugodt bölcsesége 
magasságáról. Én magam sem a lovagiasság könyvét 
látom abban a kis kötetben, hanem az erő és egészség, 
a gyönyörűséges életbiztosság szimpátikus nyilvánulását.

Hanem azért érdekesek a könyvnek ama részei 
is, amelyek párbajbölcseséget tartalmaznak. Ez a szó 
pedig ne vétessék gúnynak. Van ilyen bölcseség még 
a kodexpáragrafusokon kivül is. Mert nem puszta hó
bort a páros viaskodás, hanem ahoz a társadalomhoz 
méltó intézmény, amely elfogadja, sőt megköveteli. 
Szükséges ott, ahol megvan, mert külömben megvetnék 
az emberek. A könyv előszavában báró Bothner Jenő 
huszárszázados azt kérdezi, hogy mig az államok sorsa 
is támadásnak és védelemnek van kitéve, miért hiányoz
zék az egyén védekezéséből a párbaj ?

A párbaj talán nem is az erő manifesztácziója, 
mert az erő mindig nyugodt, az erő mindig biztos, a 
párbajozó ellenben csak alázatos parancsfogadója a 
társadalomnak. Eszem ágában sincs, hogy belemarkol
jak a párbajellencsség közhelygyüjteményébe és belőle 
néhányat kiszedve okoskodásképpen az olvasónak fejé
hez vágjam. A párbaj ellenségeit finom humorral úgy 
jellemzi Cseresnyés főhadnagy, hogy »ha nem akarjuk 
magunkat általuk meggyőzetni, könnyen a kihívás ve
szélyének teszszük ki magunkat « A párbaj van és lesz, 
mig a gentlemannek gavallérnak kell lennie, a gavallér 
pedig lehet nem gentleman is. A párbaj társadalmi 
institutió és az marad, amig a társadalom az úri em
berek sokasága. Amig a világot az urivilág, a felsőbb 
és közép úri világ szempontjából nézik. Ha pedig van

és lesz párbaj, olyan okosan, nemesen elmélkedjenek 
róla, mint Cseresnyés főhadnagy a maga könyvében.

Azt adta a könyve czimének, hogy »A kardpár
baj veszélytelen kimenetele és annak eshetőségei.* Ne 
essenek neki az olcsó hősök, ne várják benne az útmu
tatást a nyugodalmas kötekedésre. A krakéler ürességét 
és veszélytelenségét még úgy kevesen jellemezték, mint 
a könyv szerzője. Az ember szinte kaczag, amikor a 
nagyszájú hős leírását olvassa benne. Cseresnyés főhad
nagy a párbaj veszélytelenségét a veszedelemtől való 
nemfélésben látja. Nem a jó v í v ó  az erősebb, hanem 
az erős ember a jobb vivő. A lelkileg erős ember. A 
bátor, a ki a kardot — csakis kardnak tartja. Olyan
nak, amely nem csak arra való, hogy az embert meg
vágják vele, hanem arra is, hogy az ember a másikat 
megvágja vele. A bátor ember nem is gondol rá, hogy 
megvághatják, mert ez a gondolkozás már is meggyön- 
giti. A bátor ember egyáltalán nem gondol amolyan 
mellékkörülményekre, amikor a becsület lovagias meg
védésére vállalkozik. Még arra sem, hogy mit gondol
nak róla, ha »bocsánatkéréssel teszi jóvá hibáját, amely 
mindenen fölött a legnagyobb elégtétel.* A bátor 
ember, becsületes ember, olyan aki »jól tudja, hogy 
saját becsét mások ítélete sem nem emelheti, sem nem 
alacsonyithatja le, azért mindenki irányában méltóság- 
teljes szerénységgel viseltetik.* »Még a szélhámos öndi- 
csekvővel szemben is türelmes, és békés türelemmel 
hallgatja végig a szájhősök bátorságát.* Ebből a ne
hány szemelvényből megérthető, hogy kit tart a hu
szárfőhadnagy-szerző erős embernek. És kívánja azt is, 
hogy a bárbajsegéd ugyancsak komoly, bátor, erős 
ember legyen. Olyan, aki csak akkor segédkezik, ha 
maga is átérzi a sérelmet, vagy az elégtételadás szük
ségességét. Ne legyen párbajsegéd az, aki csak forma
lista, és még kevésbbé az, aki még az sem. A katonai 
felfogásra hivatkozva szokták a párbajt eltörülhetetlen- 
nek mondani. Örvendetes dolog, ha éppen ez a katonai 
fölfogás bölcsnek, emberiesnek, igazságosnak mutatkozik.



A korcsmák helyét lassankint olvasóter
mek, tea- és kávémérések foglalják el. Hiszen 
a nép csak azért jár korcsmába, mivel szóra
kozni vágyik. Ott kap rá az italra. Irigykedve 
hallgattam a tanulságos előadásokat. Mit gon
doltak volna felőlünk a müveit népek képvi
selői, ha felsoroltam volna mindazt, amit tenni 
elmulasztottunk?

Ha elmondtam volna, hogy nálunk is van 
alkoholkérdés, de az más, sokkal rémesebb, 
sokkal pusztitóbb az önökénél.

Egy álló hétig beszéltek a külföldiek, na
ponkint 8 órán keresztül. M é rg e z e t t  p á l in 
k á ró l  azonban ezalatt ott szó sem esett. Ide
genek ezt nem ismerik. A halőság azt a kül
földön meg nem tűrne. Ez szabadalmazott 
magyar különlegesség.

A Galicziából bevándorolt uzsorások min
den nehézség nélkül kapnak nálunk italmérési 
engedélyt. Ezek aztán rézgáliczczal, vagy más 
maró savval keverik az erősen vizezett pálin
kát, hogy karezosabbá tegyék. A paraszt pedig 
lépre megy. Azt képzeli, hogy erős szöszt iszik.

Mennyire el vagyunk maradva! Nálunk 
már itt kezdődik az alkoholkérdés.

Ma még hiába is prédikálnók a tartózko
dást. Nem volna, aki megértsen bennünket. 
Még a vezetésre hivatott elemek sem. Kávéra, 
teára, limonádéra szoktatni a népet: ki ne 
kaczagna ezen!

Másként kell a dologhoz fogni. Mindenek 
előtt a korcsmákat kel! a szövetkezetek kezébe 
juttatni, hogy a nép — addig, amig fokozato
san le nem szokik róla — legalább hamisí
tatlan italhoz jusson. A vezetők arra is ügyel
nének, hogy a korcsmaadősságok útját levág
ják s a tagok kelleténél többet ne igyanak.

Mert a szövetkezetnél az anyagi érdek 
háttérbe szorul a morális érdek előtt.

Egyidejűleg gondoskodni kellene a tagok 
szellemi és erkölcsi műveléséről; továbbá mó
dot és alkalmat kellene nekik nyújtani, hogy 
szabad idejüket az ivásnál nemesebb szórako
zással tölthessék. Lassankint aztán, szinte 
észrevétlenül hozzászoknának a mértékletes
séghez.

Egész programm, melyet minden szövet
kezet megvalósíthat, ha hivatását teljesiteni 
akarja.

Csak a jó szándék ne hiányozzék a kez
dethez. Kedvet és kitartást már az eredmé
nyektől lehet meríteni.

2 Turócz-Szt.-Márton,

A vármegyei tisztviselők helyzete.
— Részlet Dr. gróf Matuska László könyvéből. —
A vármegyei közigazgatásnak sokirányú és nagy 

fontosságú feladatai betöltésére nincsenek meg a kellő 
eszközei nemcsak a jogaival élni nem tudó, kötelességeit 
átérteni nem képes, magasabb feladatok megoldására 
nem alkalmas, gyakran anyagiakban is vajmi szűkén 
ellátott népnek az önkormányzat terén való használha
tatlansága miatt, hanem a silányan javadalmazott, biz
tos kenyér és az előlépés reménye nélküli, felülről és 
alulról egyaránt függő, és sokszor csupán családi érde
keket magasabb becsvágy nélkül szolgáló, gyakran a 
nepotizmus bűneivel fertőzött tisztikarok kedvetlensége, 
csüggedése, olykor elkeseredése folytán előidézett bajok 
miatt is. Nincsen szolgálati pragmatikánk, nincsen meg
felelő fegyelmi törvényünk s a szorgalmas munkás a 
megérdemlett előlépési alig remélheti.

A közigazgatási tisztviselők javadalmazása éppen 
nincs arányban azzal a nagyfontosságú és terhes mun
kával, mely a nagy államgépezet keretében osztályré
szükül jutott. A törvényhatóság tisztikara a szigorú 
kötelességtudás és kötelességteljesités színvonalára csak 
úgy juthat, ha anyagi függetlenség, tisztességes meg
élhetés biztosittatik annak minden tagja részére. Mert 
elmúltak a régi patriarchális jó idők. A vármegyei 
tisztviselők ma már nem aféle kedélyesen pipázgató, 
borozgató és tarokkozó urak, hanem munkában izzadó 
szürke hivatalnokok, akik életpályájokúl választották a 
közigazgatás szolgálatát, s akik ennélfogva jogosan el
várhatják, hogy az a szellemi tőke, amelyet erre az 
életpályára visznek, nekik tisztességes existencziát biz
tosítson.

Anélkül, hogy a részletekre kitérni akarnék, példa
képen csak azt hozom fel, hogy a főszolgabiráknak a 
legtöbb vármegyében 2800 korona, sőt néhol 2400 ko
rona évi fizetésük van, mig a főszolgabíróval egyenlő 
rangosztályú osztrák tisztviselő fizetése 4800—5800 ko
rona. Aki mint főszolgabíró, ebből a 2400—2800 koro
nából megél anélkül, hogy fülig sülyedne adósságokba, 
az — schwarzkünstler, az bűvész. Pedig a közigazga
tásnak nem lehet czélja, hogy schwarzkünstlereket ne
veljen, sem az, hogy egy tisztviselő a hivatalára ráfi
zesse a vagyonát. Talán évtizedeken át kell szolgálnia 
egyik-másik közigazgatási tisztviselőnek anélkül, hogy 
fizetésjavitásra, clőlépésre lehetne számítania, holott ne-
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tán családja szaporodik, igényei fokozódnak, l'izetése 
valósággal oly csekély, hogy abból az életszükséglet 
költségei egy műveltebb család részére ki nem telnek, 
s igy a vármegyei tisztviselő nem rendelkezik a meg- 
élhetés eszközeivel. Hát még ha az u. n. reprezentálási 
költségeket is számba vesszük!

Ahelyett, hogy e téren aprólékosságig menő fejte
getésekbe bocsájtkoznám, elégnek kell tartanom, ha 
közreadom itt azt a feliratot, melylyel Győrvármegye 
indítványára a törvényhatósági tisztikarok anyagi hely
zetük javítása érdekében 1898-ban a belügyminiszterhez 
fordultak. Ez a következő:

»Köztudomású, hogy az állami közigazgatás mun
káját teljesítő gépezet, a melynek működésétől az állami 
élet legsürgősebb mozzanatai függnek: a vármegyék 
tisztviselői kara, az alkotmány hajdani védbástyáiból a 
modern közigazgatási vidéki gyúpontjaivá váltak, s kö
telességükké lett az állami adminisztráczió teljesítése, 
s az autonómia még megmaradt hatáskörében, de az 
állami közélet érdekében megoldandó feladatok végzése.

Excellencziád, aki szintén ezen tisztikarból lépett 
a politikai pályára, legközvetlenebbül tudja, hogy minő 
viszonyok közt vállalt ilyen tisztviselői hivatalt az uj" 
nemzedék, megtartva a régi rendszerből annyit, amennyi 
a parlamentáris állam kormányzati hatalmát nem csor
bította, vállalkozva az állami igazgatás közvetítésére: 
minden megtörtént, ami egy átmeneti időszak jellegét 
adja, csak egyről nem történt gondoskodás : a kellő 
megélhetésről.

Igen, ezt a szót kell használnunk, mert egyedül 
ez illik azon fogalomra, mely ezen végtelenbe húzódó 
átmeneti időszak alatt kijegeczesedett.

A régi rendszer melletti fizetések és járulékok az 
úgynevezett táblabiró világ embereire voltak mérve, 
akik született tisztviselők és földesurak voltak egy sze
mélyben, de hogy ezen fizetések a mai élet követelmé
nyeihez volnának alkalmazva, senkise mondhatja, s mégis 
azt kell tapasztalnunk, hogy bármily tetemesen gyara
podott és változott meg a tisztviselő munkaköre, javadal
mazása épp olyan, mint mikor hivatala inkább csak nobile 
officium volt, holott úgy a társadalmi élet követelmé
nyei, mint a hivatali állással járó kiadások ma sokkal 
nagyobb súlylyal nehezednek a tisztviselő vállára.

A társadalmi nyomor kérdései, nemcsak az utcza 
szemetje közt, hanem mindenütt fölvetik hydrafejöket, 
ahol a munka és létminimum elnyerése nincsenek arány
ban. A társadalmi rendet és tényleges állapotokat né
hány élelem nélküli csavargó és hajléktalan koldus 
feldönteni nem tudja, de ha egész kasztok tömegében, 
a rendszeres munkához szokott seregben a becsülettel 
teljesített munka daczára is a kenyér hiánya mutatko
zik, ha az állam szolgálatában állók mindennapi kenye
rüket megkeresni és megfizetni, gyermekeiket nevelni, 
családjukat fentartani képtelenek, s az élelmi czikkek 
árának, egyáltalán az egész ipari forgalmi életnek meg
drágulásával a hitel igénybevételére, majd ennek kime
rülésével a kétségbeesés ösvényére tereltetnek, akkor 
felbomlik a társadalmi egyensúly, az állam alapját ké
pező család szétesik, a pénz tisztességtelen hajhászása, 
a becsület aláásása, mint megélhetési formák jelentkez
nek s legnagyobb Kárát vallja maga az állam.

Ha körültekintünk saját sorainkban s a remény
telen jövőt látjuk, rendezetlen viszonyok közt szolgálati 
pragmatika nélkül, alig valaminek nevezhető fizetés mel
lett : legyen meggyőződve Exellencziád, hogy önmagunk
tól ijedünk meg.

Akinek még van vagyona, ennek utolsó részleteit 
aprítja fel, hogy hivatalos állását betölthesse, s akinek 
már nincs, vagy nem is volt, a váltónyargalással iram- 
lik azon örvény felé, amelynek fenekén a kétségbeesést 
találja fel.

Ezt az állapotot közömbösen nézni, bármi rövid 
legyen az idő az általános rendezésig, nem lehet.

A tizenkettedik órában fordultunk Nagyméltósá
godhoz, hogy addig is, mig a törvényhozás a várme
gyék rendezését eszközölni fogja, tekintsen Exellencziád 
jó indulattal reánk s részesítse a vármegyék tisztikarát 
ideiglenesen s általánosságban az egyenlő rangú s ha
sonló felelősség mellett dolgozó állami tisztviselők fize
téséhez hasonló javadalmazásban.

Az önkormányzat hatáskörében a pótadókat sza
porítani a jelen viszonyok közt lehetetlen. A közigazgatás 
tisztviselői kérik Nagyméltóságodat, hogy megélheté
sükről ily módon gondoskodni s módot nyújtani mél- 
tóztassék, hogy mint becsületes polgárai a hazának, 
munkájukért kenyeret kapjanak, gyermekeiket tisztessé
gesen nevelhessék, családjaikat fentarthassák, s azzal 
az odaadással szolgálhassák a közügyeket, amelylyel 
tették azt eddig.

Részletes statisztikai adatokat nem sorolunk fel; 
úgy a napilapok, mint a szaklapok hasábjai élénk ada
tokkal szolgálnak a tisztviselők állapotáról.*------

Nem is csoda, hogyha hovatovább nehezebben 
kap a közigazgatás jóravaló, tehetséges, ambicziózus 
munkaerőket. Talán nem tévedek, ha azt állítom, hogy 
a közigazgatás szolgálatába lépőknek legfeljebb öt szá
zaléka adja magát erre a pályára hivatalos lelkesedés
sel, munkakedvvel és képességgel, s úgyszólván kivétel 
nélkül az »államositás< csalóka reményétől csábittatva ; 
további 5 százalék a képviselőséghez vezető lépcsőnek 
nézi s csupán e vélelemtől indíttatva »kezeli« a köz- 
igazgatást, mig a fenmaradó 90 százalék olyan embe
rekből áll, akiknek tulajdonképi foglalkozása és élethi
vatása a mezei gazdálkodás íízése, s a kik csak ettől 
le nem kötött szabad idejüket szánhatják tisztviselői 
teendők végzésére — ha nem elvégzésére is, — jobba
dán annak szükségétől indíttatva, hogy csekély jöve
delmet adó földbirtokuk mellett a mellékfoglalkozás- 
szerüleg űzött tisztviselősködcs révén legyen miből 
megélniük.

Dókus Gyula valóságot mond, midőn annak 
okaiul, hogy a közigazgatásnál az alkalmazást keresők 
száma folytonosan csökken, a következőket hozza föl: 
i. A fizetés gyarlósága; 2. a törvényhozás, mely a mi- 
nősitési törvényben a közigazgatási szakképzettség szín
vonalát alacsonyabb mértékkel vonta meg; 3. a válasz
tási rendszer J 4. a közigazgatás választott tisztviselő
jének a törvények és felsőbb hatóságok által mester
ségesen megrontott tekintélye; 5* előléptetés 
nagyfokú korlátoltsága; 6. a szolgálati pragmatika 
hiánya s a fegyelmi törvények bizonytalansága; 7. a 
helyi klikk-uralom és nepotizmus.

1901. április 28.________ 17. szám.

Levelezés.
Znióváralja, 1901. évi április hó.

Pár éve csak, hogy egy nemes intézmény létesí
tése, a magyar tanítók háza érdekében széles e hazá
ban mozgalom indult meg s mint tudvalevő dolog, az 
ige már tettet is öltött s Budapesten korszerűen épült 
palotában sok szegény tanító gyermeke gondtalanul, 
teljes ingyenes ellátás mellett, folytatja tanúlmányait, 
hogy hazájának hasznos s derék polgárává váljék. Tu- 
róczmegye hazafias közönsége jól ismeri már a nemes 
intézményt s iránta való lelkesedésének, pártolásának 
fényes tanúbizonysága az a sok száz korona, mely tisz
tán e megye területén gyűlt egybe. De a lelkesedés 
még most sem szűnt meg! A znióváraljai áll. tanító
képző intézettel kapcsolatos gyakorló elemi iskola s 
az áll. elemi leányiskola e hó 21-én ünnepelték meg az 
április n-iki nemzeti ünnepet és pedig szélesebb keret
ben, nagyobb ünnepélylyel, hogy annak tiszta jövedel
mét a Ferencz József Tanítók Háza javára fordíthassák. 
50 koronát jövedelmezett az ünnepély, mely méltán 
dicséretére válik Müller Ottilia tanítónőnek és Uliich 
Vendel gyak. isk, tanítónak, kik fáradságot nem ismerő 
buzgalommal készítették elő leginkább tót anyanyelvű 
kis növendékeiket, hogy velők a nyilvánosság előtt 
ünnepélyt rendezhessenek. Tiz számból állott a pro
gramm, hazafias dalokból s versekből, melyek között két 
gyermek-szindarab foglalt helyet. Sokat, nagyon sokat 
kellett fáradniok a fentnevezett tanítóknak, de a szép 
eredmény sem maradt e l: a teljes siker. A gyerekek 
valamennyien szépen, szabatosan énekeltek s szavaltak, 
a miben különben Ferk Ede és Bodor Ármin, tanító
képző int. növendékeknek, mint segédkezőknek is nagy 
szerepök volt. Az ünnepély után a magyar casino helyi
ségében tánczmulatság volt, melyet a kis fiúcskák s 
leánykák kezdettek meg, de a folytatás és a bevégzés 
szerepét már a felnőttek vették át.

A nemes czélra felülfizettek: Somogyi Géza, ^der 
Ferencz, Bresztyenszky Gyula, Dittert Ferencz, Dr. 
Messinger Mór I — I koronát, Köttl Rudolf 40 fillért, 
Volko Emil 30 f, Valló Zoltán 20 f, Zibesz Béla 10 f 
és Párvy Endre 3 koronát.

Az ünnepély anyagi sikere a legszebb tanulság, 
hogy Znióváralja közönsége mily lelkes odaadással ál
doz a nemzet napszámosainak támogatására, segítségére.

P. E.

A Turócztnegyei Jótékony 
Nőegylet választmányi gyűlése.

A választmány f. hó 21-én tartotta meg rendes 
évnegyedes gyűlését Fekete Miklósné elnöklése mellett. 
Jelen voltak : Zorkóczy Tivadarné alelnök (Stubnyafürdő), 
özv: Soestné (Rákó), Schultz Lajosné (Szucsány), Somogyi 
Gézáné és Schönaich Viktorné (Znió), Borbély Kálmánná, 
Erdödi Györgyné, Janthó Jánosné, Kertész Jánosné, Dr. 
Lax Adolfné, Qrossmann Adolfné, Dávid Ferenczné, 
Révay Nándorné (Trebosztó), Fischer Arminné, Újhelyi 
Gusztávné (Pribócz), Hoffmann Edéné pénztáros, özv. 
Rakssdnyi Gusztávné ellenőr, Kolosy Béla titkár és 
Bánji János jegyző ; mint vendégek : Csepcsdnyi Sán- 
dorné (Pribócz), Dávid János megyei várnagy és Sealay 
Pál tanár. Többen levélben igazolták elmaradásukat.

Elnök bejelenti, hogy Nyári Kálmán grófné ren
des és választmányi tag az alapitó tagok, Perl Albertné 
pedig a rendes tagok sorába lépett. Kiosztásra került 
ezúttal 38 szegény között 201 korona, s a választmány 
inkább mint valaha érzi most eszközeinek elégtelenségét. 
Munkaképtelen özvegyeket 3—6 árvával nem képes 
6—8 koronánál nagyobb összeggel segíteni a folyamo
dók nagy száma miatt, többeket fedezet hiányában 
egészen el kellett utasítani. Az elnökség több helyre 
küldött taggyüjtő iveket, egyebek között Ruttkára is, 
de tagok nem igen jelentkeznek innen sem. Oka ennek 
részben az a körülmény, hogy a nagyobb helyiségek
ben a vörös-kereszt-egylet fiókjai s izr. helyi jótékony 
nőegyletek vannak; — ám ki gondoskodjék hát arról 
a nagyszámú szegényről, a kiket e helyi egyesületek 
nem segélyezhetnek? A Turóczmegyei Jótékony Nőegy
let a f. évre 1000 kor. segélyt vett föl költségvetési 
előirányzatába, ezen kívül rendezett és rendezni fog még 
jótékonyezélú előadást is ugyanezen czélra, de mindez 
nem elég, kivált ilyen esztendőben, mint a minőnek a 
mostani indult. Megyénk nagy része erdős terület, s 
mégis sok özvegy, árva és munkaképtelen ember fázni 
kénytelen 1 Mért nem bocsátanak — mint másutt — 
tehetős birtokosaink faadományokat az egylet rendel
kezésére ? Mennyi nyomort, mennyi szenvedést lehetne 
ez úton is enyhíteni 1

A szükséget szenvedő, nyomorgó embertársunkat 
tőlünk telhetőén támogatni, segiteni pedig nem is szí
vesség, hanem emberi kötelesség !
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jelontését, a melyet Clair Vilmos főtitkár referált. Az 
egyesület tagjai újabban ismét 8 alapitó, 1 ürüküs, 31 
rendos és 47 pártoló taggal szaporodtak. Báró Luzsénszky 
Félix felolvasásai 247 5  koronát jövedelmeztek az egye
sületnek, a nyitrai vivóakadémia pedig, mely Mayer Guidó 
tábornok védnöksége alatt tartatott meg januárban, 2 13  
koronával szaporította az egyesületi vagyont. Az elnök
ség újabban 14 népkönyvtárt állított föl a magyar-tót 
nyelvliatáron s 34  óvodát tart fönn a Felvidék tizenegy 
törvényhatóságában. A gyűlés a főtitkár indítványára el
határozta, hogy a körmöczbányai Mária-ház történeti 
emlékeinek megvétele iránt főlir a vallás- és közoktatás
ügyi miniszterhez, a múzeumok és könyvtárak országos 
tanácsát podig megkeresi, hogy Nyitrán egy általános 
felvidéki néprajzi múzeumot létesítsen s illetőleg ilyen 
múzeum felállításában az egyesületet rendes évi segély
ben részesítse. — Ez utóbbi határozatra az a megjegy
zésünk, hogy ha egy felvidéki néprajzi muzeum szerve
zésének az eszméjét bizonyos tekintetben helyeselni 
tudjuk is, azt, hogy ez a muzeum éppen Nyitrán legyen 
nem értjük. Minden muzeum arra való, hogy mentül több 
ember látogassa, — a szervezendő néprajzi muzeum pedig 
különösön a más vidéki és a külföldi idegeneket fogná 
érdekelni első sorban, már pedig Nyitra — egyebektől 
eltekintve, — már fekvésénél fogva sem kerestetik föl 
a touristák stb. zöme által. Az lenne tehát ennek a mú
zeumnak is a sorsa, a mi a F. M. K. E. által itt Turócz- 
Szent-Mártonban szervezett közkönyvtáré, a mely már 
három éve itt van, de eddig senki sem használja 
A néprajzi muzeum a magas Tátra valamelyik elsőrendű 
fürdőhelyébe való, vagy a vasúti fővonal mellett fekvő 
Trencsénben, Rózsahegyen, sőt Besztorczebányán is jobb 
helyen lenne, mint Nyitrán ; — de azért talán sürgősebb 
dolgaink is vannak e muzeum szervezésénél?

— Meghívó a turóczvárincgyei általános tanító 
egylet mosócz-zniói járásköre f. é. május hó 4-én Abra- 
hámfalván, d. e. ValO órakor kezdő közgyűlésére. Tárgy- 
sorozat: 1 . Körelnöki megnyitó beszéd. A tanfelügyelő 
meghívása. — 2 . Gyakorlati tanítás. Az 184 8 . évi ese
mények ; vagy a mérges növények. — 3 . A múlt gyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése. — 4 . A

(gyakorlati tanítás érdemleges bírálata. — 5 . Tisztviselők 
választása. — 6. Iskolai gyűjtemények. Értekezés. Czinczik 
Nándor. — 7 . Vitatárgy a tornatanitásról. — 8. Az Eöt-d

H Í R E I N K .
— Személyi hírek. J u s t h  György Turóczvár- 

rnegye főispánja 8 napi tartózkodás után Budapestről 
székhelyére visszaérkezett. — B e r e c z  Gyula kir. tan- 
felügyelő az április hó 2 5 -én Budapesten tartott tan- 
felügyelői értekezleten vett részt, hétfőn pedig Ö 
Felségéhez jelentkezett kihallgatásra, megköszönni a 
Ferencz-József-rend lovagkeresztjével történt kitün
tetését. — Itt említjük, hogy a tanfelügyelők gyűlése 
által a vall. és közokt. miniszterhez menesztett kül
döttségnek, a mely a tanfelügyelők és tanfelügyelő- 
ségi alkalmazottak óhajait tartalmazó emlékiratot 
adta át pénteken, Berecz Gy. tanfelügyelő is tagja volt,

— Kinevezés. Az igazságügyi m. kir. minister 
Liha Antal selmeczbányai járásbirót és Vilcsek Alfréd 
rózsahegyi törvszóki birót a VII. fizetési osztályba ne
vezte ki.

— Főispán! látogatás. Kürthy Lajos, Zólyoravár- 
megye főispánja a múlt héten Zólyomban időzött, 
meglátogatta egyebek között az ottani iskolákat is, 
hol a tapasztaltak fölött ismételve elismerését fejezte ki.

— Látogatás. K a l ló s  Bertalan pozsonyker. kir. 
iparfelügyelő e héten a turócz-szent-mártoni gyára
kat megvizsgálta és az iparos iskolát is meglátogatta, 
a hol a tanulók feleleteit meghallgatva és a rajzokat 
megtekintve úgy nyilatkozott, hogy ilyen kiváló tani 
tási eredményt még egyetlen egy iparos iskolánál 
sem tapasztalt.

—- Protestáns templom Ruttkán. Az a törekvés, 
hogy a ruttkai protestánsok templomot építsenek, 
mindinkább közeledik a megvalósuláshoz. A régi va
súti állomásépület anyagának olcsó áron történt meg
szerzésével az ügy nagy lendületet nyert s remélhető, 
hogy a templom felépítése másként is biztosítva lesz.

— Hymen. Dutkó János korponai kir. járásbiró 
f. hó 1 6 -án Kürmöczbányán oltárhoz vezette Hollós 
Albertina urhölgyet, Hollós Gyula győri áll. főreál 
isk. tanár bájos leányát. A fényes esküvő, mely csakis 
a legközelebbi rokonság tagjaira szorítkozott, igen 
szépen sikerült. Gratulálunk!

ifjúságunk túlterhelése* czímü müvével az orsz. köz
egészségügyi egyesület 2 0 0  K pályadiját nyerte el.

— Gazdasági iskolák látogatása. Bertsch Ottó 
gazdasági szaktanár megbízást nyert, hogy a turócz- 
v&rmegyei gazdasági ismétlő iskolákat és azok mű
ködését szakszerű szempontokból vizsgálja meg. Eddig 
a jezerniczi, kia-csepcsényi és ábrahámfalvi ilyen 
iskolákat látogatta meg. Az illető gazdasági szaktanár 
a látogatásokat folytatja.

— Halálozások. Körmöczbánya nagy tornyáról, 
középületeiről és egyesületi házairól fekete gyász
lobogók lengenek. A köztiszteletben álló s az összes 
polgárság által osztatlan szeretetben részesülő B e lh d z y  
Imre r. k. apát-plébános f. hó 2 3 -án Budapesten meg
halt. A boldogult bátyjának, Belházy János ministeri 
tanácsosnak temetésére rándult le. A temetőből lel
kileg megtörtén lakására tért, s a fájdalom oly erőt 
vett rajta, hogy szélhüdés érte s rövid haláltusa után 
kilehelte áldott jó lelkét. Mily megdöbbentő hatással 
volt a haláláról szóló megrendítő hír, alig lehet el
képzelni. Csakhamar összeült a városi tanács és 
egyes egyesületek, melyeknek érdemdús tagja volt az 
elhúnyt, hogy részvétüknek kifejezést adjanak. Az 
összehívott rendkívüli közgyűlésben egyhangúlag el
határozta a képviselőtestület, hogy a boldogult neve, 
ki a többi között Körmöcz városának díszpolgára is 
volt, jegyzőkönyvileg örökítessék meg, a teteme pe
dig egy, kilenczven éven át a város által ápolandó 
sírba ugyancsak a város költségén eltemettessék. A 
tetem tényleg f. hó 2 5 -én Körmöczre érve nagy pom
pával és nagy részvét mellett a vasútról lehozatott 
s a szt. Ferenczrendiek templomában felállított rava
talra helyeztetett, honnan 2 6 -án az örök nyugalomra 
elkisértetett.

Stubnyafürdőnek hosszabb időn át volt bórlőj 
S c h le i c h t r  Emil magánzó, rövid betegség után Salgó- 
Tarjánban elhúnyt. Igen jóravaló, derék és tisztessé 
ges magyar ember volt, a kinek azonban kevés sze
rencséje volt vállalkozásaiban, Stubnyafürdőn pedig 
jóformán mindenét elvesztette. Nagyszámú család 
gyászolja az elhunytat.

Súlyos csapás érte Rudnón Hellerraann Jakabot, 
kinek feleségét a napokban temették el. Az öreg em
bert az egész környéken igen sajnálják, mert minden 
támasz nélkül maradt, gyermekei mind Amerikában 
vannak.

— Nyilvános köszönet. O lá h  Géza pénzügyőri biz 
tos 10 koronányi adományt juttatott a Turóczmegyei 
Jótékony Nőegylet pénztárába, a melyért az egylet 
nevében köszönetét mond Turócz-Szt.-Márton, 1 9 0 1 . 
április 2 3 -án, F e k e te  M ik lő s n é , elnök.

— A F. M. K. E. óvnegyedes közgyűlése. A felvi
déki magyar közművelődési egyesület igazgató-választ
mánya Thuróczy Vilmos elnöklete alatt a napok
ban ült össze Nyitrán, hogy az elmúlt évnogyed ered
ményei fölött tanácskozzék. Ott voltak a többek közt: 
Gróf Batthyány Vilmos kanonok, gróf Esterházy János 
főrendiházi tag, dr. Janics Imro és dr. Szulyovszky Dezső 
orsz. képviselők, Markhot Gyula alispán, Szccsányi Vilmos 
kanonok, dr. Kostyál Miklós főjegyző, dr. Tliuróczy 
Károly kir. tanácsos, dr. Gyltrky Geyza főügyész, Libertiny 
Gusztáv kir. tanfelügyelő és dr. Rudnay Sándor polgár
mester. A gyűlés elhatározta, hogy az egyesülőt véd
nökéhez, József föhcrczcghez, Gizella Auguszta föher- 
ezegnö olhunyta alkalmából, részvétfeliratot intéz. Figye
lemmel hallgatták meg azután az elnökség évucgyedes

vös-alap, a tanítók naptára, gyufája, stb. Az Eötvös-alaA 
dija, tagsági dijak és ezeknek hovaforditása. — 9 . ö 
körelnök jelentése. — 1 0 . Indítványok. —• 11. A jöv 
közgyűlés helye, ideje. — Kérem azon t. tagtárs urakat, 
kik a társas obéden résztvenni óhajtanak, okvetlenül előre 
jelentkezzenek Kristofcsák Lajos tagtárs úrnál Abraliám- 
falván, mert különben ellátásukról nem gondoskodunk. 
Znióvára^án, 1 901 . április hó 24-én. Ulrich Vendel, kör
elnök.

— A körmöczbányai Magyar-Egyesület 1 901 . áp
rilis 2 3  án esti 8 órakor, a >Szarvas-szálló« díszter
mében, Vörösmarty Mihály születésének évfordulóján 
ünnepet rendezett. Műsora a következő volt: 1 . Szó
zat. Irta Vörösmarty. Zenéje Egressi Bénitől. Énekelte 
a főreáliskolai tanuló ifjúság. — 2 . Emlékezés Vörös
marty Mihályra. Felolvasta Vizy Ferencz. — 3 . Vén 
czigány. Irta Vörösmarty. Szavalta Pál Sándor főre- 
álisk. tanuló. — 4 . Bordal. Szövege Vörösmartytól. 
Zenéje Erkeltől. Énekelte a főreáliskolai ifjúság. — 
5 . Szózat. Drámai jelenet. Irta Heltai Jenő. Előadták 
Schröder Gizella és Márton Jakab.

— Zólyomvármegye törvényhatósági bizottsága 
tavaszi közgyűlését f. é. május hó 8-án, d. e. 10 óra
kor Beszterczebányán, a vármegye székházának nagy
termében tartja meg.

— Uj iskola építését rendelte el a vallás- és 
közokt. m. kir. ministerium Folkusfalván s erre a 
czélra 1 1 ,4 0 0 0  koronát engedélyezett. Az építés biz
tosítására az árlejtés f. évi május hó 7 -én fog meg
tartatni a turóczmegyei kir. tanfelügyelőségnél.

— Turóczvármegye állattenyésztésének fellendí
tésére kitartóan folyik a munka. A pinzgaui apaálla
tok behozatalát tudvalevőleg Justh Ferencz orsz. kép
viselő kezdeményezte s minthogy ez a faj minden 
tekintetben bevált, ennek terjesztését most folytatják. 
Ebner Jenő állattenyésztési felügyelő, ki most Tiról- 
ban a bevásárlásokat eszközli Turóczvármegye ré
szére, a múlt héten 36  darab kiválóan szép apaálla 
tót küldött. Ezeket Reviczky Imre közgazdasági elő
adó vette át és ő eszközli azoknak szétosztását is.

— Hazafiatlan tanulók. Említést tettünk annak 
idején arról a két polgári iskolai tanulóról, a kik a tu
rócz-szent-mártoni áll. iskolákban f. é. márczius 15-én 
rendozett szép nemzeti ünnepély alkalmával a nemzeti 
szinü kokárdát becsmérelték, sárba dobták. — A felsőbb 
hatóságnak ez ügyben hozott határozata tegnap közölto- 
tett a két tanulóval, s ennek alapján mind a kettő szi
gorú dorgálásban részesült a tanári kar és az összes 
polg. isk. ifjúság jelenlétében, — az egyiket pedig ezen- 
fölül még egy napra el is zárják. Boldis igazgató ez al
kalommal igen inogható, hazafias beszédet intézett az 
ifjúsághoz, melynek hogy sikere, gyümölcse legyen a 
fótajku tanulók szivében is, őszintén kívánjuk; ezen ta
nulók szüleit, gazdáit, környezetét podig arra kérjük, 
hogy ha már csakis a magyarság gyülölése, becsmérlése 
révén tudják szerotni saját nemzetiségüket, úgy legalább 
a zsenge gyermekeket ne métolyezzék meg a gyűlölet 
mérgével, — mert „a ki szelet vet, vihart arat.u

— Vadász-szazad Körmöczbányán. Mint Körmöcz- 
bányáról Írják, olt nagy az öröm, mert már majdnem 
befejezett tény, hogy a város katonaságot kap. A 
kaszárnyát a város építené föl és e tárgyban Chabada 
József orsz. képviselő már meg is tekintette a lo 
sonczi most épülő kaszárnyákat, a melyeknek min 
tájára óhajtanak építeni. LJgy hírlik, hogy Körmöcz
bányán egy vadász-zászlóalj nyer elhelyezést.

— Szengázmórgezós Liptó-Szt.-Miklósról írja le
velezőnk e hó 2 1 -éről: Kammer Dávid helybeli gyá
rosnak 2 5  éves Gyula nevű fiát ma reggel hálószo
bájában halva találták. Az előhívott orvosok szón- 
gázmérgezést konstatáltak. A szóngáz a szélvész ál
tal becsapódott kályhacsövön át tódult a szobába.

nehezen sújtott atyára ez annál nagyobb csapás, 
mert a szerencsétlen fiatal ember vegyész volt, ki az 
üzletet vezette. A szerencsétlenség városszerte nagy 
részvétet keltett.

— Öngyilkosság. Nagy riadalmat okozott Hájon, 
ebben a csendes kis községben annak híre, hogy az 
ottani ág. hitv. evang. lelkésznek, Palicz Jánosnak 
nővére, ki fivérének háztartását vezette, öngyilkos
ságot követett el. A boldogtalan teremtés özvegy 
asszony volt, még alig 30  éves, beretvával vágta el 
nyakát és ereit és azonnal kiszenvedett. Végzetes 
tettének oka állítólag az volt, hogy félt a jövőtől, 
pedig mint értesülünk, kis vagyonkája is volt, ezen
felül fivérénél szeretetteljes bánásmódban részesült. 
Az esetet azonnal bejelentették a znióváraljai kir. 
járásbíróságnak. Temetése nagy részvét mellett ment 
végbe.

— Színészet Zólyomban. Kunhegyi Miklós szín- 
társulata e hó 1 3 -ika óta működik Zólyomban s úgy 
mint Turócz-Szt.-Mártonban, ott is nagy elismeréssel 
adóztak neki. Műsorát ízlésesen összeállította. Szer
dán egy helybeli szerző, Jarusovszky Jánosnak, máv. 
raktárnoknak egy népszínműve került színre, mely
nek czime »Uri vőlegény.* A terem zsúfolásig telt meg 
ugyan, de ez nem a darab minőségének tulajdonít
ható, hanem tisztán a szerző iránti jóindulatból. Mert 
népszínművéről mindent el lehet mondani, csak jót 
nem. Csupa képtelén dolgok fordulnak elő benne, 
sem meséje, sem tárgya nincsen, s ez az oka annak, 
hogy a színészek, bár legjobb akarattal is igyekeztek 
megmenteni, diadalra juttatni, nem sikerült, mert egy 
jelenet sem volt kidomborítható. A szerzőt különben 
sokszor kihívták és megéljenezték.

— Tanárok gyűlése. Az Országos Polgári Iskolai 
Egyesület »Tátravidéki Köre*, mely Árva-, Liptó-, 
Szepes- és Turóczvármegyék polgári iskolai tanáraiból 
az országos egyesület erősítésére s a helyi érdekek 
ápolására a múlt év május havában alakult meg 
Liptó-Szent-Miklóson. első rendes közgyűlését, mint 
már lapunkban említve volt, május 11-én tartja Kés
márkon. A meghívókat a rendező késmárki tantestü
let már szétküldte. Prógrammja: 1 . Elnöki megnyitó. 
(Jelentés a lefolyt év egyesületi eseményeiről.) Tartja: 
Rissányi József elnök. 2 . A polgári iskolák reformjá
nak mai állása, Felolvassa: Glosz Ferencz II. titkár. 
— 3 . Gyakorlati tanítás a csillagászattanból (képek 
vetítésével). Tartja: Zorkóczy Ferencz tanár. — 4 . A 
tanuló és az iskola, értekezés. Száva János. — 5 . In
dítványok, melyek közzé Reőthy Wladimir, a kör tit
kára, bejelentette az ügyrend módosítására vonatkozó 
indítványát, melyet a polg. isk. tanárság egyesületi 
életének élénkítésére és intenzivitására szükségesnek 
lát. A turócz-szent-mártoni polg. és felső keresk. is
kola részéről az eddigi megállapodások szerint részt 
vesznek e gyűlésen: Boldis Ignácz igazgató, Bánfi 
János, Benczik Géza, Dienes Károly, Eichner Zsigmond, 
Kertész János és Reőthy Wladimir tanárok.

— Pályázati hirdetés. A znióváraljai áll. tanító
képző intézet első osztályába felvételért folyamod
hatnak, felekezeti külömbség nélkül, azon ép testű, 
egészséges növendékek, kik a magyar nyelvben, szám
vetésben, földrajzban és történelemben annyi jártas
sággal bírnak, a mennyi a gymnasium, reáliskola és 
polgári iskola négy alsó osztálya, nemkülönben a 
felső népiskola két osztályára elő van írva, s 15-dik 
életévüket már betöltötték. A kérvények az intézet 
igazgató-tanácsához czimzendők és saját tanfelügye
lőségük utján, a képzőintézet igazgatóságához külden
dők. A folyamodvány beadásának határideje f. é. 
június 1 . Az érdekelt szülők a kérvényhez csatolandó 
okmányokat stb. illetőleg az igazgatóhoz forduljanak 
felvilágosításért, a ki azt szívesen megadja.

— Városi tisztviselő-választás Zólyomban. E hó 
2 5 -én töltötték be az ottani városnál megüresedett 
állásokat és a megejtett választás folytán rendőral- 
kapitány lett Kovácsik Gyula horháti körjegyző, és 
városi végrehajtó Jiricsek N., volt badini körjegyző.

— Ismét emberélet esett áldozatul a gondatlan 
szálfacsusztatásnak. Az erdős vidékeknek ez a 
réme okozta halálát Brezán község mellett egy em
bernek, de súlyos sérüléseket szenvedtek többen is. 
A privigyei kir. járásbíróságnál folyik a vizsgálat 
annak kiderítésére, hogy kit terhel a felelősség.

-------- - Szerkesztői üzenetek. ■ . ..
F. S. E., Helybon. Úgy a verset, mint a tárczát már átol

vastuk s mindkettőt a közlendők közzé helyeztük. Kiilömbcu 
szívesen üdvözöljük munkatársaink sorában. Verseket csak rit
kábban közölhetünk, a helyiérdekű tárczákat azonban szívesen 
látjuk. — Ruttkainak. Mint már előző számaink egyikében kijelentet
tük, az önök ügyeibe nem avatkozunk, végezzék el egymás kö
zött. Az előfordult dolgok ott bosszantók lehetnek ugyan, azonban 
végre mégis csak csekélységek. Majd elmúlnak ezek maguktól is. Az 
ilyen természetű ügyeket nem lehet hírlapi polémiával rendezni, 
— csak elmérgesiteni. Erre pedig nem vállalkozunk. Annyi azon
ban kívánatos, hogy a békés társadalmi élet helyreálljon. Erro 
törekedjenek közös erővel. — R. 6., Budapest, szives érdeklő
dését köszönjük; különben rajta leszünk, hogy kívánságát telje
síthessük. — R. J., Alsó-Kubin. A múlt héten lohetetleu volt, 
azonban május hó 5—12 között okvetlenül felmegyok. — Br. S., 
Zólyom. Arra kérem, hogy lehetőleg hetenkint küldjön tudósí
tást. Azt fölösleges is mondanom, hogy munkásságát szívesen 
látom, sőt kérem. Még jókor kaptuk, — köszönjük. — P. F. és 
V, F., Körmöczbánya. Köszönjük s a többit várjuk. Üdvözlett —
S. G., Znió. Csak kivonatban közölhettük — tér szűke miatt. — 
L. I., Rózsahegy. Majd csak az árlejtés eredményét kérjük velünk 
tudatni, más egyébbel, ha lesz.



Turócz-Szt.-Márton,

A „LA FLEUR”
szivarkapapir • • • • • 
• • • • szivarkahüvely
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül: gyártásánál mindama vegyi szerek, 
amelyek az egészségre, tüképen a légzési szervekre káros 

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

„ I L i a  P l e u r “
szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá

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

: i. v  i  n  is h  i  i i  i h  a  «  A. 1901. április 28.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881-ik évi 

törvény-czikk 102. §-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy a tettes turócz-szt.-mártoni kir. járásbíró
ság 1900. évi V. 403. sz. végzése következtében Izák 
Gusztáv ügyvéd által képviselt Volny György turócz- 
szt.-mártoni lakos javára Oszadszky János turócz- 
szt.-mártoni lakos ellen 1400 kor. s jár. erejéig fo
ganatosított biztosítási végrehajtás utján lefoglalt és 
763 kor. 20 fillérre becsült 1 dívány, bolti állványok, 
asztal, lámpák, ébresztő órák, 2 szekér, 1 szán, 2 
malacz, szecskavágó gép és mindenféle arany és 
ezüstnemüekből álló ingóságok nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a turócz-szt.-mártoni kir. járás- 
bíróságnak V. 40í/i. 1900. sz. végzése folytán 1400 
kor. tőkekövetelés, ennek 1900. évi deczember hó 9. 
napjától járó G% kamatai és eddig összesen 205 K 
G5 fillérben bíróilag már megállapított költségek ere
jéig Oszadszky Jánosnál Turócz-Szent-Mártonban le
endő eszközlésére 1901. évi május ho 8-ik napjának 
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók azzal hivatnak meg, hogy az érin
tett ingóságok készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé
rőnek becsáron alul is el fognak adatni.

Turócz-Szt.-Márton, 1901. évi április hó 16-án.
Zathureczky Jenő,

kir. jbirósági végrehajtó.
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* \  /lem MAUTHNHirrÖt yaió1'

~-S~ Jobb és megbízhatóbb w
gazdasági- és kerti-magvak

nem léteznek, mint a minőket 27 év óta szállít
MAUTHMER Ödön

cs. óa kir. udvari magkereskedése l l i i i la p o n ln n .  
rodik és I VII., Rottenbiller-utcia 33. szám. (Közúti villamos 
raktarak : ) megállóhelye)—

I Kiárusító | VI., Andrássy-út 23. szám. iA m. kir. operával 
helyiségek: / szemben.)- 1

4 0 0  sz.

Árlejtési hirdetmény.
Vallás- és küzokt. in. kir. Ministor Ur f. é. 6 2 4 9 . sz. 

magas rendeletével a vriczkói állami elemi iskolai épít
kezés alkalmával foganatosítandó munkálatok költségeire 
25 ,6 0 0  koronát méltóztatott engedélyezni.

Ezen építkezési munkálat foganatosítására a nagy
méltóságú Vallás- és Küzokt. m. kir. Ministerium részéről 
nyert szóbeli rendelet alapján az újabb árlejtés folyó Ó. 
május hó 1-én délelőtt 10 órakor hivatalomban fog meg
tartatni.

| A zárt ajánlatok a megfelelő 10%-nyi bánatpénz
zel folyó évi május hó 1-ig délelőtt 10 óráig nálam be
nyújtandók.

Később érkező ajánlatok nem fogadtatnak cl.
A műszaki műveletek hivatalomban naponta 10 — 12 

óra között megtekinthetők.
Turócz-Szt.-Márton, 190 1 . évi április hó 16-án.

Turóczvármegye kir. Tanfelügyelősége:
Berecz G yula,

kir. tanfelügyelő.

9 7 9 . sz. 1 901 .
17. szám

Árlejtési hirdetmény.
Vallás- és Közokt. m. kir. Ministor Úr f. évi 13385 

szánni magas rendeletével a folkusfalvi állami elemi isi 
kólái építkezés alkalmával foganatosítandó munkálatok 
költségeire 11 ,4 0 0  koronát méltóztatott engedélyezni.

Ezen épitkozési munkálat foganatosítására az árlej. 
tés f. é. május bó 7-ón délelőtt 10 órakor hivatalomban 
fog megtartatni.

A zárt ajánlatok a mogfolelö 10%-nyi bánatpénz
zol f. é. május hó 7-ig d. o. 10  óráig nálam benyúj
tandók.

Később érkező ajánlatok nem fogadtatnak ol.
A műszaki műveletek hivatalomban naponta 10 — 12 

óra között megtekinthetők.
Turócz-Szt.-Márton, 1 9 0 1 . április hó 2 4 -én.

Turóczvármegyo kir. Tanfelügyelősége:
Berecz Gyula,

kir. tanfelügyelő.

r i K ü M I K R  -  kerékpárok
Legjobb gyártmány! Kiváló ! U to láM len  árak!
The Premier C fd e  Go, L im ité i, Coveetry (Anglia), Eger és Becs,

k é p v i s e l ő  IFischer _ÁÁ.d_olf é* n s u
vask eresk ed ése , Turócz-Szt.-M ártonban.

MM  D E L I C E szivarka
papir

és az abból 
előállított 
hasonnevű

szivark a
hüvely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
SW “ Egy kiséret erről mindenkit meggyőz.

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

1 . 0 0 0  k o r o n a f
Legnagyobb nyeremény ieg,lencsésebb esetben

9
Az összes 5 0 . 0 0 0  nyeremény 

jegyzéke.
A legnagyobb nyeremény legszerencsé

sebb esetben:

k o r o n a
beosztása a következő'A nyeremények réi.zleíu:

T 3
«

£
Hcn-<D

X 
X 
1 
3 
X 
X 
X 
X

ti i
3  

31 
67 

3  
433  
763 

1338 
OO 

81700  
3600  
4000  

S O  
3000  
3000

lutalom
nyer. i

6 < M b O O O

50,000 i®*.*összegben

Sl&a&OSí©

90000
8 0 0 > 0 0

C H M M I O
40000
3 0 0 0 0
3.ÍOOO
3 0 0 0 0
1 5 0 0 ©

í o o o o
5000
S O O O
3000
lOOO

500
:ioo
3 0 0
170
1 3 0
ÍO O

8 0
4 0

13.180,000

Kiváló szerencse TÖKÖKNÉL!!
V a g y o n  N o U a n  N Z o ro n c N C S c K  l e t t e k  á l t a l u n k .

5 millió koronánál többet nyertek nálonk nagyrabeosült verőink
I Az egész világ legesélydusabb sorsjátéka a mi m. kir. szab. osztály-sors- 
, játékunk, mely nemsokára újból kezdetét veszi.

1 0 0 .0 0 0  sorsjegy 5 0 .0 0 0  pénznyereménynyel
| sorsoltatik ki, tehát az összes sorsjegyek fele nyer a mellékelt sorsolási 

jegyzék kimutatása szerint. — 5 hónap alatt összesen
tizenhárom millió 160,000 koronát t

egy hatalmas összeget sorsolnak ki. — Az egész vállalat állami felügyelet 
alatt áll.

Az I. osztály eredeti sorsjegyeinek tervszerű betétjei a következők : 
egy nyolezad (Vs) frt —.75 vagyis 1.50 korona 
egy negyed (Vg » 150 » 3 —
egy fél (V2) » 3 — » 6-—
egy egesz (Vi) » 6 — » 12—

A sorsjegyeket utánvéttel vagy a pénz beküldése ellenében küld
jük szét. Hivatalos tervezet díjtalanul. Megrendeléseket kérünk 

azonnal, de legkésőbb

f. évi május hó 5-ig
bizalommal hozzánk küldeni.

. és fsa..
B udapest "52$

Hazánk legnagyobb dotail osztálysorsjáték üzlete.
rr " Főárudánk osztálysorsjáték osztályai: —-----r - —

>• Vaczi-körút 4 /a. 2. Muzeum-körút II.
3 . Erzsébet-körut 5 4

ji-mloliilnvöi l.ivágumi.', Török Ai és Tsi bankháza Budapest.
Kérek részemre I. oszt. in. kir. szab. osztálysorsjáték

eredeti sorsjegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.
) utánvételczni kérem.
, postautalványnyal küldöm, 

mellékelem bankjegyekben (bélyegben 
A nein tetsző törlendő.

Az összeget korona összegben

T ur óc-821. -m ár to n i magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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