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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turúci-Szt.-Mártonba küldendők-

Hirdetések legjatinyosabban, irssabály saerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

Uj év, uj század.
A naptárcsináiők soká vitatkoztak, mikor 

kezdődik a huszadik század? Soká vitatkoztak 
és vitatkoznának még most is, ha közbe nem 
lépett volna s legilletékesebb biró, aki a kér
dést egyszersmindenkorra eldöntötle: a min
dent letörd idd, a mely nem törddve senkivel, 
visszatarthaUanul követi ulját.

A szilveszteri éjféli harangszó elhangzása 
után egyszerre benne vagyunk a huszadik 
században, azok szerint is, akik az 1900-ik évet 
a tizenkilenczedik, azok szerint is, akik a hu
szadik századhoz számították. Ez az év, mely 
a század legöregebbje voll, legfíatalabbja akart 
lenni. Elmúlt. Örüljünk-e rajta, hogy egy év 
keserveitől megszabadultunk, vagr fájlaljuk, 
hogy egy évvel öregebbek lettünk?

Az emberiség meglehetős önkényességgel 
választotta meg időszakaszainak kezdetét és 
végét. Semmi történelmi nevezetesség, vagy 
bibliai tradiczió nem követelte, hogy éppen 
az a nap legyen az év elsd napja vagy ulol- 
söja, melyet arra választott. Mégis, mert már 
eleinktől, tizenkilencz évszázadon át, a január 
elsejére esd nappal kezdjük az uj ével, bizo
nyos ihleltséggel gondolunk e napon az idősza
kaszok felváltására. Visszapillantunk a keserű 
múltra, melyen hamar álsiklunk és hosszasab
ban tekintünk a jövd elé, mely annyi édes 
reménynyel látszik kecsegtetni.

így volt mindig! A szép, csillogd remé
nyek hiúknak és csalfáknak bizonyultak ugyan, 
mégis káprázatos képüket csodáljuk és gyö
nyörködni szeretünk bennök. Örüljünk tehát, 
hogy még remélhetünk. Ha sok megviseltetésen 
is kell átesnünk, a magyar erősségét ez nem 
csorbította, ellenkezőleg edzetle. A küzdelem 
erőt adott nemcsak arra, hogy felszínen tart
hatlak magunkat, hanem arra is, hogy nyu- 
godtabban várjuk a jövendőket: bármi viszon
tagságot és balszerencsét is rejtsen méhében, 
megadással lürni fogjuk és fenn fogjuk tartani! 
a magyar faj önállóságát, függetlenségét és 
szupremácziáját az országban. 1

Azután meg nem lehet, hogy a szerencse 
folyton kerüljön. Elértünk ahhoz a ponthoz, 
hol az emberi energia óriási hajlandóságot 
mutat a tettre és ahol elénk áll a figyelmezte
tés: >Ide s ne tovább !< Igen, amit a sors meg
tagad tőlünk, saját erőnkkel kell azt pötolni.

Érteni kezdik a nyomort, mert oly tom
bold vehemencziával, oly viharos zajjal húr
ozol a tönk széléhez, hogy immár csak a vak 
nem láthatja, a siket nem hallhatja. S amikor 
a társadalom megtette az első lépést, hogy a 
bajt orvosolja: egyszerre tapasztaljuk, minő 
szükséges, minő nemes és minő hatalmas a 
humanismus. És amint elhangzott a szilveszteri 
éjféli harangszó: egyszerre uj században talál
tuk magunkat — a humanismus századában.

Ennek a zászlaja alatt indul meg é9 a 
felvilágosul! emberiség ez alatt is fogja végig
küzdeni a századot. A végét a ma élők közt 
alig fogja elérni valaki, mégis nekünk kell 
megteremteni, erős alapokra fektetni a huma 
nismust, hogy mint legnemesebb érzést erősen 
kifejlődve adjuk át a jövő nemzedékeknek, 
amint apáinktól mi is vettünk át sok más 
erényt.

Szivrepesve üdvözöljük a humanismus 
századának aranypirját, kívánva, hogy mint 
ragyogó nap, elhalványulás nélkül, fussa be 
dicsőséges útját. ■ v_

Üdvözölünk uj évi Uj századnak kéz 
dele, légy szerencsénk, boldogságunk kezdete 
is és kisérjél minden lelkes hazafit és honié, 
ányt híven, egész élele során!

És kétszeresen üdvözlünk uj év, uj szá 
zad, mi magyarok, a kiknek szép fővárosában 
a jószivfl humanismus már elérkezéstek előtt 
naponta oly szépen megnyilatkozott! Prágában 
fogházból börtönbe viszik a nyomortól a bűnbe 
kergetett éhezőket (ezt is hirdessék tót nem
zetiségi lapjaink a világnak!), a mi fővárosunk
ban pedig megmozdultak a nemes szivek, és 
kenyeret adnak az éhezőknek, meleg szobát 
a hajléktalanoknak, és százával, ezrével látják 
vendégül a munkátlanokat. (Ezt Se hallgassák 
el minket, magyarokat ócsárló tót lapjaink!)

S ez a  humanismus, mely az emberi szív 
könyarületéből fakadt, hadd terjedjen el az uj 
században a közélet minden terére! Béke és 
szeretet vonuljon be minden palotába, minden 
viskóba I Kergessük ki mindenünnen a gyülölség, 
a viszály gonosz szellemét, és virradni fog 
reánk az igazi, a valódi boldogság.

Ügy legyen!

A nemzetisági Izgatások a sajtóban egyre nagyobb 
merészséggel lépnek föl, mintha csak idegen megbí
zásból arra térnének, hogy a belrissonyok mindinkább 
terjedd megszilárdulását megzavarják abból a czélból, 
hogy a zavarosban halászhassanak dk maguk ama 
kUltdldi tényezők nyomdokában, amelyek hazánk állami, 
mivelddési s közgazdasági Elvirágzásában saját kllldn 
hatalmi s anyagi érdekeik legnagyobb veszedelmét 
láfiák. Ezek az izgatások az összes nemzetiségi sajtéban 
egy báron pendülnek, ami nyilvánvaló jele annak, hogy 
egy kiadott jelszó nyomán egy s ugyanazon rendszer 
szerint dolgoznak. Látjuk ezt legújabban a nemzetiségi 
sajtó újévi ömlengéseiből. Egyfelől ugyanis egyhangúlag 
panaszkodnak a különböző nemzetiségek üldözéséről 
Magyarországon, egyúttal gondoskodván arról is, hogy 
a külföldi pánszláv lapok is mintegy vezényszóra vissz
hangozzák ezt a mondva csinált jajvcszéklést. Úgy 
látszik azonban, hogy nem igen bíznak mái! ebben a 
taktikában, mely hova-tovább az egyszeri pásztor-fia 
sorsára juttatja őket, aki csintalanságból addig bolon
dította a szomszéd pásztorokat a farkassal, amíg ezek 
többé rá sem hederitettek, mikor igazán megjelent az 
ordas és széttépte a botor fiát. Most tehát a nemzeti 
túlzók fölváltva más taktikához folyamodnak, azt vitatván 
például, hogy az egész Felvidék Pozsonytól Ungvárig 
mind tót, azonfelül az Alföidön is mindon második-har
madik ember szintén tót vagy legalább tót a neve, s 
igy ez itt nem is Magyarország, de a magyar nemzet is 
csak a tótok szívességéből létezik. Tót anyanyelvű 
atyánkfiái legjobban nevethetnek ezen a fölfedezésen, 
mely különben nem is uj, lévén az azoknak a talál
mánya, akik azt bizonyítgatják, hogy a magyar s tét 
nyolvben előforduló közös szavakat csak a magyar 
vohette át a tótból és nem viszont, pedig kölcsönbe 
ment ez is, mint annyi sok más. A jelzett kétféle takti
kával szintén így vagyunk. Jól tudják ezt tót anya
nyelvit hazánkfiai, és épp oly kevéssé fognak felülni az 
örökös jajgatásnak, mely ha alapos volna, csak elcsüg
geszthetné őket, mint a nagyzoló túlzásnak, mely az 
életben s gyakorlatban minduntalan orra bukik. Mind
amellett ajánlatosnak bizonyult ezt a kétszínű játékot 
figyelemmel kisérni, annyival is inkább, mert ez az 
összes nemzetiségi tünetekhez megadja a kulcsot és

t  „FELVIDÉKI HllüOi)'' TÁBCZA JA,
Őszi gondolatok.

Ha már a fecske 
Hazatér,

Réten virágot 
Öl a dér;

Ha fának minden 
Lombja hull

8  a napnak forró 
Reve múl;

Csak hidegen fu j  
A szélló,

Mily kopár akkoi•
Hét s erdó l

Ha már fecskének 
Válni kell,

Ne hervadna a 
Virág el;

Vagy napnak fénye,
Sugara

Mindig felettünk 
Ragyogna ;

Vagy ne hullana 
Falevél,

Ne fújna hideg 
Öezi szél!

Ha már a nyári 
Szépség múl,

Virág s levél mind 
Elpusztul;

Szivemet bánat 
Tölti el,

Mélyen sóhajtok 
Akkor f e l :

Óh maradna a 
Sok közül 

Valami — édes 
Emlékül!

Szentgyörgyi Vilma.

A szfinx,
— A .F e lv id ék i Híradó* eredeti t&rczája. — 

Fővárosunkban járván a minap, egy károlykőruti 
régiségkereskedés kirakatában mindenféle ócska edé
nyek, régi szerszámok, fibulák, mumiarészek és egyéb 
lim lom között egy kis bronz szfinxalakot pillantottam 
meg, a mely akár csak mint lybiai őse az ezeréves ho
mokból, oly közömbösen, de épp oly titokzatosan is 
nézett reám a sok holmi közül.

Megvettem, s azóta íróasztalom raritásai közül 
fénylik fe'ém nemes patinával bevont arcza; és mi ta
gadás benne, olykor úgy tetszik nekem, mintha meg
akarnának elevenülni azok a merev vonások; mintha 
ki akarnának nyilni a néma ajkak, hogy nekem regél
jenek mindarról, a mi még rejtély előttem, a mit ki
kutatni, kitudni, megérteni hiába törekszik véges elmém; 
— a mire még azok sem tudnak biztos feleletet adni, 
a kik már tül vannak azon a mesgyén, a mely testi 
és szellemi életünk határvonalát képezi; pedig hát a

! ,

sír, igaz, hogy sok mindent elfed, de egy uj világ is 
nyílik meg mögötte a lelkünk számára, a hol sok min
dent megtalál fejtve szellemünk, a mi neki földi életé
ben megfejthetetlen talánynak látszott.

Ilyen tájt, a mikor az ó-év az idők tengerébe 
Vész és uj év köszönt be saisi fátyolba burkolva, le
hetetlen nem elmélkednünk az időről, az emberiség 
sorsáról és mindarról, a mi ezekkel összefügg.

Idő, sors, örökkévalóság! Ha egy apró csepp 
iszapos vizet, csak akkorát, mint egy gombostűnek a 
feje, a górcső alá teszek, egy nem is sejtett világ tá
rul ki szemem előtt. Csodás alakú állatok ryüzsögnek- 
mozognak abban a parányi kis tócsában, a mely 10—15 
perez alatt kiszárad a két üveglemez között, a mivel 
aztán véget ér annak a kis világnak az élete is, a mely 
benne úgy mozgott és fáradozott, mintha ez a parányi 
csepp maga a mindenség lett volna . . ! íme egy része 
az időnek, az örökkévalóságnak, a világsorsnak! És 
az évek milliói kellettek ahhoz, hogy a földünk gyom
rában kőszénné szilárduljanak a rothadt növényi anya
gok óriási tömegei . . . 1 És ez is, ezek a millió évek 
is csak egy része a végtelen örökkévalóságnak 1 És a 
megszámlálhatatlan csillagrendszerek ki tudja hány mi- 
riad év óta keringenek a vég nélkül való világűrben, 
— és ez a sok miriád év is csak egy kis része az 
örökkévalóságnak! És mi mégis mérjük, emberi, földi, 
véges mértékkel mérjük ezt a megfoghatatlan és vég
nélkül való valamit, és időnek nevezzük 1 Mert hát a 
mi elménk is véges, nem tehetünk máskép. S ugyan 
igy vagyunk az emberiség sorsával, rendeltetésével is ; 
csak véges elmével vizsgalgathatjuk, de megérteni nem 
tudjuk, legfeljebb, ha vagy egy homályos sejtelem tá
mad a lelkűnkben . . ,



Turőcz-Szt.-Márton,
nagyon sok alkalmat nyújt kmok-kmck, megg) faadni 
arról, hogy közgazdasági nagy társadalmi bajaink, ha 
Tannak, egyaránt sújtják a magyart meg a tótot, viszont 
örömünk is közös ebben az országban, hol ezer eve 
megosztoztunk jóban-rosszban, és ahol élnUnk-halnunk 
kell, ha nem akarunk lemondani ősi tűzhelyünkről, 
hogy hazátlan s névtelen földönfutókká legyünk távol 
idegenben.

Tót nemességről ábrándozik egy helybeli nemzeti
ségi újság, azt vitatván, hogy ez a tót nemesség c ve
tette a sulykot, mikor a XVIII. szazadban a magyarhoz 
csatlakozott. Megváltjuk őszintén tudatlanságunkat, hogy 
mi nemcsak e házában, de széles e föld kerekségén tót 
nemességet nem ismerllnk. Olyan nincs nem is volt 
soha, mert ehhez tót államiság is szüksége tétnek, vagy 
nem? A felvidéki nemesség, mint a történe em bizo- 

legnagyobb részében a török hódoltság előlnyitja, wguog/um# .«»«»»»- .
menekült a Kárpátok völgyeibe, avagy itt kapta a magyar 
királyoktól birtok-adományait, de egytől-egyig a magyar 
szent koronának köszönheti nemesi oklevelét, éjiensóggel 
a maqyar szent koronának teljesített szolgálatokért, hzen 
pedig mit sem változtat a név. Mert tudva lévő dolog, 
hogy a nemesi nevek a birtok, a falu neve után kép
ződtek hol magyar, hol meg más végezettel; így van 
például Okolicsnóból Okolicsányi és Okolicsánszky, de 
e* *ryik sem tót nemes. Különben ebben a kérdésben nem 
is ez az érdekes, hanoin az, hogy a nemzetiségi „demo
krata" túlzó urak ezzel a megkülönböztetéssel kivetik a 
hálójukat a nemosi birtok után a tót nevű magyar nemes- 
ségre. Ugyancsak kiváncsiak vagyunk, hányán mennek 
rá erre a „demokrata" lépre! Legalább meg fogjuk 
tudni, mennyiben állja meg helyét a pánszláv izgatók 
amaz állítása, hogy bizonyos urak a közigazgatás térén 
szívesen paroláznak velük a színfalak mögött és pártfo
golják őket a hazafiak rovására. Ez lehet ugyan pán
szláv bujkálás, de nemes, gentleman eljárás nem lesz 
soha, ellenkezőleg nyilvánvaló hazaárulás. Ezekre külön
ben jobban koll vigyázni, mint a kikiáltott pánszlá- 
▼okra . . .

Ajs antlszemltlzmost politikai kérdésnek nyilvánította 
ugyan a legfőbb bíróság, de nem tagadta meg annak 
társadalmi jellegét sem. Éppen azért minket, valamint 
a tótul értő közönséget fölháborit az a rendszeres haj
sza, következetes gúnyolás és szertelen konkolyhintés, 
melyet a tót nemzetiségi lapok napról-napra izraelita 
honfitársaink ellen folytatnak. Mi tehát kötelességünknek 
tartjuk ünnepélyes óvást emelni a vallásié’ekezetek közti 
béke eme megbolygatása ellen cs fölkérjük elvtársainkat, 
hogy a nemzetiségi izgatás eme jellemző s veszedelmes 
akna-munkája ellen erélyesen állást foglaljanak; viszont 
figyelmeztetjük izraelita polgártársaink közül azokat, kik 
két malomban szeretnének Őrölni, hogy eljárásukkal 
nemcsak maguk alatt vágják a fát, liánéin megbénítják 
a felekezetközi béke barátainak akczióját is.

F  F, l i  V I  »  fe ’» 1  I I  t  H  .% W W.
7a" körmöczi erélye" és kitartása nem a személye,r éi 
fizikai bátorságban nyilvánul, hanem a ravaszság, titkos 
módon való eljárás és cselvetés kötik le energiáju
kat.. — 1 (Az az gyávák stb.) .A kisebb lenyek tulaj
donát vették fel.. (Az az megmagyarosodott.) .A  ma- 
gyár törvények előtt sohasem hajolt meg*.»Az asszonyok 
némileg érintkeznek a magyar cukrával.. »A körmöczi 
ú*\ gondolkodik nemzetiségi szempontból, mint 100 ev 
előtt, azt a nyelvet tanulja meg, a melyre legnagyobb 
szüksége van, azzal a hatalommal tart, a melyik ural
kodik.* »Önállóskodasának czéija szimpla magánérdek.* 
A körmöczi emoer lelkében százszor és ezerszer meg

fordul, mint magyar* sto. stb.
Ezen idézeteket mutatványképpen szőrül szóra 

közöljük. Ezek a Körmöczi polgárság ellen vannak in
tézve abból a czélból, hogy őket a világ előtt diskre- 
ditálják. Az nem változtat a dolgon semmit, hogy ezen 
súlyos vádak tételenként ravasz cinizmussal, de elég 
inconsequentiával is, fellengző m agasztalással vannak 
körülourkolva.

A második rész a körmöczi magyarok és magyar 
egyesület ellen irányul; ime ismét egy sorozat ezen 
szemelvényekből.* »Ezt .

1901 január 6.

Szilveszter-estély.
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A körmöczbányai magyarság 
védelme.

Körmöczbánya, 1901. jan. 1 . 
Igen Tisztelt Szerkesztő Url 
A »Bars« 1900 évi deczember havi 51-iki számá

ban »Körmöczbánya nemzetiségi szempontból* czim 
alatt egy czikk jelent meg, mely rosszakaratú irányzatával 
nemcsak a körmöczi polgárokat, hanem az itteni ma
gyarokat és magyar egyesületet is durván sérteni, és 
a tájékozatlan olvasó előtt discreditalni igyekszik.

A körmöczbányai magyarok, a magyar egyesület 
és a polgárok, a kik majd mind tagjai ez egyesületnek, 
felháborodással utasítják vissza ezen sértő vádakat, s a 
nemesen és igazságosan vélekedőkre bízzák az ítéletet.

Hogy mennyire »tendentiózus« azon czikk, ime 
belőle néhány szemelvény. Az első rész, a körmöczi 
polgár jellemét iparkodik pellengérre állítani, mondván :

ember fel nem fogta, mint a körmöczi magyarok.* »A 
magyarok az egyesületekben üres fecsegéssel és torzsal
kodással lopták idejüket, s a napi komikumhoz szolgál 
tattak az anyagot.* »Szóval, mindent megtettek, hogy 
a körmöczi a magyar embert meggyülölje* stb. stb. stb.

Bírálja el ezeket a magyar hazafias közönség, 
melyről meg vagyunk győződve, hogy lelke mélyéoől 
megbotránkozik és kell hogy felzúduljon ilyen setét 
lelkű nyilatkozatokra!

A körmöczbányai magyar egyesület 20 évi sike
res működését nemcsak a körmöczi közönség, mert 
hiszen mindenki tagja, elismeri, de elismeri az egész 
ország és tudomásul is veszi.

Az egyesület igen szerény anyagi eszközeivel, havi 
40 fiilérnyi tagsági dijából évek hosszú során át segíti 
és jutalmazza a városhoz tartozó németajkú falvak haza
fias tanítóit, s a magyar nyelvben legszebb előmenetelt 
tett tanulóit; magyar jutalorakönyveket ad, és tan
szerekkel is segíti őket; olyan szép könyvára van az 
egyesületnek, mely ritkítja párját a felvidéken s a me
lyet a közönség a legnagyobb szeretettel is és érdek
lődéssel karol fel; segíti és támogatja a vidéki magyar 
színészetet; megteremtette a hazafias közönség támo
gatásával és közreműködésével az állandó magyar 
színházat.

Minden hazafias ünnepséget megtart. Tart felol
vasó, zenei és színi előadásokat. Segélyezi az itteni el- 
aggott honvédeket, azok sírjait megkoszorúzza ; legutóbb 
a »Szkalkán« vas emlék-táblát állított az 1848-ban erre 
átvonult hős magyar honvédsereg emlékére, s annak 
megörökítésére stb. stb. Mindezeket havi 40 filléres tag
sági dijából!

Ezenfelül az egyesületnek vannak még megtaka
rított fillérei is!

így »lopják« idejüket!!!?
Van azonban itt egy »lappangó csoport*, mely 

mindezeket megirigyelte, a mely csoportnak ezen egye
sület kezdettől fogva szálka volt a szemében; ezen 
csoport főtörekvése volt és ma is az, hogy az egye
sületet a föld színéről eltüntesse.

Hogy ezt elérjék, elkövettek mindent, de eddig 
sikertelenül s miután igy itt czélt nem értek, a vidéki 
sajtót akarják félre vezetni, a közönséget megtéveszteni, 
olyan czikkekkel, a melyeken a magyar ember megbot
ránkozik, de a melynek a lappangó nemzetiségi törek
vések, melyek itt fejüket felütni nem merik, — lelkűk 
mélyéből örvendenek 1

»Iracta loquüntur* ?
Igen kérem a Tisztelt Szerkesztő Urat, szívesked

jék ezen sorokat a megbántott körmöczi polgárság és 
magyarok nevében közölni.

Kiváló tisztelettel N. N.

Harmadik éve már, hogy nemcsak a »Dom*-ban, 
hanem a megyeházán, a Magyar Társaskörben s most 
az allami iskolák tornacsarnokában is búcsúznak az el
múló évtől, s a kik ezen tarsas estélyekben résztvettek,
őszintén óhajtják, hogy ez a jó, szép szokás, a Mely 
összehozza a magyarságot, mindjobban meghonosodjék 
nálunk.

Folytatásaként azoknak a 1 égebben tartott esté
lyeknek tekinthetjük ez évvégi társas összejöveteleket, 
a miket Boldis igazgató honosított meg nálunk annak 
idejében, s ugyancsak az övé most is az érdem orosz
lánrésze, úgyis mint buzgó rendezőé és úgy is mint 
szakavatott, műértő szereplőé. A sikerült estélyről a 
következő tudósítást kaptuk.

Az estély háromféle szórakoztató részletből állott. 
Kezdete hangverseny volt, folytatása szinielőadás s a 
vége táncz.

Elsőnek két bájos úrhölgy: Lax Valéria és Moskóczi 
Margit kisasszonyok ültek a zongorához s eljátszották 

hivatást soha gyatrábbanJ Webernek »Ünnepi nyitány«-át szépen, kedvesen. A

Szólj hát, ó szfinxem, mit tudsz erről ?
De a szfinx helyett megszólalt más valaki, a ki 

már tisztultabb elmével szemléli a földi dolgokat; a 
kinek szellemi látóköre kibővült s akinek lelkében a 
szunnyadó sejtelem már-már bizonysággá kezd válni. 
Mondta pedig a következőket.

*
>Ha az idők folyamát, a népek sorsát szemlélem, 

olyannak látszik ez nekem, mint egy óriási laboratórium, 
a melyben ezernyi ezer anyagot megvizsgálnak, össze
kevernek, felbontanak s azután ismét eredeti mivoltuk
hoz vezetnek vissza. Hallom a habzó üstök sistergését 
s érdeklődve nézem, a rainc a kavargó tömeg fenékre 
száll és tisztul . . .  és gyakran akadnak oly kedvező 
pillanatok is, a mikor az anyagok különösen enge
dékenyek s oly sikerült készítmény jön létre, a mely 
méltó arra, hogy a minden idők múzeumába, a tör
ténelembe kerüljön, mint magasztos és ékesen szóló 
tanúja és hirdetője annak az örök igazságnak, hogy ti 
emberek nemcsak a jelennek éltek; nemcsak a köz
napi tűzben használjátok el erőiteket, hanem hogy e 
létetek a múltban is gyökerezik, a melyet magatokba 
fogadtok és felhasználtok, és jövőtökhöz, a saját jövő
tökhöz idomittok. Minden nemzet a legjavát hagyta 
hátra nektek, a mit súlyos szenvedések, nehéz küzdel
mek árán szerzett meg. Csak tőletek függ, hogy ezen 
régi, elpusztíthatatlan, erős alapra építsétek azt a szel- 
lős épületet, a mely kifejezője legyen a ti szellemi 
irányatoknak, a ti reményeiteknek és vágyaitoknak.

A régi egyplomiak szfinxe könyörög hozzátok, 
szabadítsátok ki sok ezeréves megaláztatásából! Minded
dig hiába emelte föl fejét, szemeivel hiába kereste a 
tiszta áthert, . . 1 A régi előítélet az ő állati megtes

tesülésében tartja fogva a régi helyén . . . De ha egy
szer meg lesz fejtve a régi rejtvény, a mely az emberi 
kebelben mint izzó láng lappang, — ha végleg meg 
lesz fejtve, akkor azután a szfinx is betöltötte hivatá
sát s el fog tűnni a föld színéről . . .

Ezen s ezekhez hasonló elmélkedések önkéntelenül 
is foglalkoztatják a kutató, gondolkodó elmét uj év 
körül.

Az idő! Mely különös fogalom! A végtelensé- 
gekat karolja át és foglalja magában, de azt is meg
engedi, hogy rövid szempillanatokra, szakaszokra osz- 
szuk föl . . . Ilyen szakasznak az elejét képezi az uj 
év napja . . .  Ne múljék el ez az uj év anélkül, hogy 
szivetek minden dobbanásával magába ne foglalja földi 
és jövendő hivatástok világos és teljes képét . .  . Magam 
is bizalommal és reménynyel tekintek elébe az uj év
nek, hadd jöjjön és győzzön szellemi téren!*

*
Nos, én más magyarázatot vártam tőled, jó Isme

retlenem ! Mert most is csak ott állok a nagy rejtély 
előtt, a melyet szfinxem sem akar elárulni. De azért 
értlek 1 Azt akarod, hogy magam kutassak az igazság 
után, mert csak az a tudás gyümölcsöző reám nézve, 
a mit öntapasztalás utján szerzek meg. Ezért mondod, 
hogy azon legyünk, hogy szivünk minden dobbanásá
val földi és jövendő rendeltetésünk viiagos és teljes ké
pét magaba foglalni igyekezzék. Igen, úgy van. rendel
tetésünk ismerete nélkül a többi örök igazságokat sem 
éiti meg véges elménk; mert szellemünk csak éoredése 
után tud tisztán látni.

Bán fi János.

közönség lelkesen tapsolt a két fiatal hölgynek.
A második pont a most szervezett magyar női 

dalosköré volt. Tüpdéri látvány volt a tíz üde, szép és 
fiatal hölgynek már puszta megjelenése is a lámpák 
előtt. Hat még, midőn dalra csendültek az ajkak s szebb- 
nel-szebb magyar nótákkal gyönyörködtették a hallga
tóságot !

Ám ők többet tettek ennél. Csakhamar a művészi 
készség még meglepőbb tanujelét adták a Rossini 

Teli Vilmos« dalművéből elénekelt tTánczkar*-ral, 
mely pattogva, élénken s temperamentumos színezéssel 
lévén előadva, őszinte elismerésre ragadta a sűrűn 
tapsoló közönséget. Végül a programmon kivül még 
egy-két magyar nótát énekelt a bajos daloskor.

A jóleső kezdet után nagy reményeket fűzünk a 
szépek* művészkörének működéséhez.

Harmadik pontban következett Soest Alice úrnő 
zongora-, Boldis igazgató harmonium- és Boldis Dezső 
egyetemi hallgató hegedű-hármasa. Két darabot élvez
tünk ezen három routinált s elismert zenekedvelőtől. 
Elsőnek Mascagni Parasztbecsület ez. dalművének »/n* 
lermezzóf ját, másodiknak Wagner »Lohengritit-)ébö[ 
igen szép részleteket. Tudvalevő, hogy Mascagni a fül
bemászó romantikus zene mestere, mig Wagner a har
sányabb, realisztikus hangnem kultiválója volt. Ámde 
tekintve azt, hogy minden komponista a kottaírás gyarló 
eszközeivel képes csak megörökíteni .müvét, ezek ezer 
és egyféleképen játszhatók jól, de az a nagyobbik mű
vész a lejátssók közt, ki mindjobban megközelíti a 
mester szellemi zenetökélyét a kifejezésben.

Soest kisasszony bájos előkelőséggel s bámulatos 
biztossággal színezte ki a zenedaraboknak úgy elhaló 
piaoissimóit, mint a szilaj fortékat, igazi gyönyör volt 
öt hallgatni. A harmoniumon, a hol siró, hol ujjongó 
hol sóhajtozó, hol meg csevegő, kifejezésteljes kísére
tet Boldis igazgató mesteri keze nyújtotta hozzá.

A hegedűn Boldis Dezső játszott szépen és tisz
tán. Mindenki konstatálta, hogy nagyot haladt tavaly 
óta a hegedüjátékban s hogy méltán sorakozik a fen
tebb érintett két kiváló zenekedvelőhöz.

Ezután következtek a színdarabok.
Először egy víg franczia apróságot: Gondinet 

» Valami hibája van« ez. I felvonásos vígjátékat adtak 
elő: Kossuth Ella és Anna kisasszonyok, Benczik Géza 
tanár és Boldis Dezső joghr Ugató.

Az előadás igen sikerültnek mondható. A szerep
lők gondosan kizsákmányolták a darab minden komi
kumát és élvezhető részét. • Kossuth Ella úrhölgy ked
vesen durczaskodott, idegeskedett s békült ki férjével. 
Kossuth Anna kisasszony pedig kisebb szerepét is él
vezetessé tudta tenni. Benczik tanar nagybácsija jóizü 
kabinetalak volt, kit mohon élveztünk mindvégig. Boldis 
Dezső, mint uj dilettáns szintén igen jól beképzelte 
magát szerepébe. Az indulatok kifejezésében s szín
padi otthonosságban pedig versengett céhbeli dilettáns 
társaival.

A közönség hálásan tapsolt a derék műkedve
lőknek.

Második darab Morton »Szegény Pillicoddy* ez. 
bohósága volt. Tulajdonképen draraaba ojtott vígjáték 
ötletekoöl áll a művecske, melyeket a routinált ügyes 
szereplőknek ki kellett halaszgatniok, hogy a közönség 
jól mulasson.

Dugovich Titusz főszámvevő az ő páratlan komi
kumával buzgón meg is oldotta feladatat a czimszerep- 
ben. Mint féltékeny férj és rettegő ember, mulatságos 
öugyilkos jelölt egyaránt pompás volt. Méltó hozza a 
második ferfiszerepvivő, jóizü mókázása O’Scuttle ha
jóskapitányé, kit Eichner Zsigmond tanár személyesített 
igen élvezetesen. A női szerepek csodálatosan rövidek 
e darabban s Fischer Arminné, Bo dis Ilona és Lehotzky 
Anna úrhölgyek kezéoen voltak, kik mind a hárman 
derekasan oldották meg feladataikat.

Fischerné úrhölgy régibb szereplései óta kiváló 
szinműkedvelői erő s kis szerepében művészkedett 
ezúttal is, de jobban szeretnők öl mielőbb egy nagyobb 
hozzaméltó szerepben élvezni. Boldis Ilonka kisasszony 
határozott, lampalazmentes és folyékonybeszédü dilet
táns létére meglepte a közönséget. Színpadi ügyessége 
s alakitó tehetsege előnyösen fejleszthető. Lehotzky 
Anna kisasszony mint kertészné igen bajos volt s a kö
zönség ezúttal is kedvencz műkedvelőjét üdvözölte benne.

A hallgatóság jól mulatott és sokat tapsolt.
Ezután táncz következett. A bájos hölgyek víg 

hangulatban tánczoltak bele az uj évbe s az uj szazadba.
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A lelkes mulatságnak csak reggel felé szakadt vége. 
Az első négyest 40 pár tánczolta.

A szép est emléke még most is élénk előttem 
s mintha most is hallanám a bajos eperajkak dallamos 
szarait:

Boldog uj évet 1 Figyelő.

Műkedvelői szinielőadás Ruttkán.
A kassa-odcrborgi vasút ruttkai főműhelyének ipa

ros ifjúsága jól sikerült szinielőadást rendezett Szilvesz
ter estén a vasúti vendéglőben. A lelkes ifjúság a nehéz 
napi munka után nem feledkezik meg lelkének, szelle
mének műveléséről sem s e saisonban már másodszor 
adta tanujelét annak, hogy akar és tűd magyar lenni.

Szigligeti ismert szép színmüvét, a „Szökött katonát*1 
adták elő Veszély Imre áll. isk. tanító vezetésével, a ki
nek a munka oroszlánrésze jutott. A ki valaha a ruttkai 
vasúti vendéglőben azt a színpadnak günyolt alkotmányt 
látta, csak annak lehet fogalma arról a sísiphusi mun 
káról, mit Veszély Imre végzett az ogyes jelenetek dí
szítésénél, mert Szigligeti e rövidke darabjában sok és 
változatos jelenet van, mig a ruttkai színpadnak 
egyetlen culissája! Az összes díszleteket újból kellett 
előállítani, de a munka nem veszett kárba; erkölcsi és 
anyagi siker egyaránt volt bőven. A szereplők általában 
szépen oldották meg feladatukat, bár némelyiknek óriási 
nehézségeket kellett leküzdenie, nem lévén teljesen jár
tas a magyar nyelvben. És épen ez a társaság főérdeme, 
hogy daczára a többféle technikai nehézségeknek, öröm
mel tanulták meg és játszották el a magyar darabot s 
énekelték azokat az édes bús magyar dalokat.

S a közönség? Ez versenyzett a siker érdekében 
a szereplőkkel. Megtöltötte a két termet úgy, hogy a 
kik későn érkeztek, egyszerűen vissza kellett, hogy for
duljanak, mert nem kaptak helyet, A férfiközönség állott, 
hogy a nők ülőhelyet kaphassanak s még sem volt elég 
hely. Pedig ez az első .Szilveszter est, melyen tisztán 
magyar darabot játszottak, máskor mindig volt egy né
met előadás is ! És ez Iiuttkán történik, a hol alig egy 
évtizeddel ezelőtt a magyar szó még fehér holló volt. 
Dicséret érte az ifjúságnak, dicséret Veszély Imrének, 
a ki fáradhatatlan vezetője és rendezője a magyar da
raboknak. Hosszadalmas volna a szereplőkről egyenkint 
megemlékezni. Általában elmondhatjuk, hogy mindenki 
igyekezett szerepét jól játszani, a mi a legtöbbnek si
került is. Legjobban sikerült a siralomházi jelenet, hol 
Bauvigartner (Gergely) és Kostyala (Miska)ének-duettjét 
a közönség megismételtette. Sikeresen játszottak továbbá 
Svdbi Margit, Biederman Márta (Montiné), Illccskó Amália 
(Korpádiné), Nándsy Antal és Fercsek Ferencz. Taps volt 
bőven. A harmadik felvonás után a közönség Veszély 
Imre rendezőt kívánta látni, a ki, midőn a lámpák elébe 
lépett, hosszan tartó éljent kapott. Az előadás után táncz 
volt egész virradtig. A tánezolók közt kedves egyvele
get képeztek a szereplők, kik magyar kosztümeikbon 
maradtak. Az előadáson és azután is még sokáig jelen 
voltak Saager Ferencz felügyelő és Olsavszky Gyula 
M. a . V. állomásfőnök, a kik mindketten buzdítással és 
anyagi támogatással egyaránt hozzájárultak az est sike
réhez. F. L.

játékán, ki jól adta elő a részeges házmester szerepét.
Elismerést érdemelnek és tetszést arattak szerepük

kel Tóth Gyula, Mester Géza és Turanecz András, a 
ruttkai műhely munkásai. A súgói teendőket Reichraann 
Sándor végezte.

E darab után következett az HJch und meine Schwie- 
germutteru czimü egy folvonásos vígjáték, melyben Krasz- 
necz Vilma és Spitz Irma kisasszonyok, és Stein Miksa 
szerepeltek sikeresen.

Előadás után tánezra perdült az ifjúság, de járták 
az öregek is. Az első négyest 50 pár tánczolta. A jó- ; 
kedv és vigasság reggel 6 óráig tartott. Dr. Ilaáz Simon j 
buzdítására elhatároztuk, hogy rövidebbre szabjuk a 20 j 
esztendőt és farsang alatt rendezünk egy tisztán magyar 
műkedvelő előadást, de ezt már a „Tanítók Házára". 
Ha gyűjtögetünk a „Tanítók Házára", legalább jó kedv 
mellett gyűjtögessünk.

És visszhangra fog nálunk találni a „Csak előre !*
Reichmann Sándor.

Szilveszter-estély Szucsányban.
Már 20 év telt el azóta, hogy .Szucsányban magyar 

műkedvelői előadás tartatott. Igaz, volt azóta sok bál, 
sőt műkedvelő előadás is, ez utóbbi azonban csak tótul 
persze, do magyar előadást rendezni, nem jutott senki
nek őszébe, mert attól tartott, hogy nem lesz, a ki 
végig nézze. l)e ha oly régen volt magyar közönség, 
mennyivel inkább kell most lennio. Éppen ezt akarta 
megmutatni Dr. Haáz Simon, hogy igenis van ilyen kö
zönség, és megalakított egy kis rendező bizottságot, mely 
négy egyénből állott, t. i. Dr. Haáz Simon, Fóliák 
Gyula, Hinkó Ferencz és Reichmann Sándor Vörös ke
reszt egyleti tagokból.

E rendezőség kettős czélra törekedett, midőn az 
estélyt megteremte és mindkét czél jótékony és nemes 
irányú. A Vörös-kcreszt-cgjlet tőkéjét gyarapítani volt 
szándéka és egy kis életet akart önteni a különben egy
hangú és csendes helységbe.

Igaz ugyan, hogy német szó is hangzott a színpa
don, de ennek még igy kell lennie. Mert a rendezőség 
arra is figyelt, hogy azok is mulassanak, kik nem értik 
a magyar szót. Do talán újabb 20 év letelte után más
kép lesz.

Régen látott Szucsány annyi intelligens közönséget 
együtt, mint ezen estén, csak az volt a kár, hogy nem 
volt nagyobb termünk.

Először I’ollák Gyula a grammophonon, — melyet 
Tomaschek János úr volt szives átengedni az estélyre, 
— mutatta be Blahánénak, Vörösnek s több művésznek 
darabjait, mit a közönség feszült figyelemmel hallgatott.

Ezután következett „A miniszterelnök bálja11 czimü 
vígjáték egy felvonásban.

A szereplő hölgyek között igen jól játszott Löoin• 
ycr Malvin kisasszony, mint Lotti, a városi tanácsosnak 
neje, és a közönségnek teljes elismerésében részesült. 
A várakozást fölülmúló sikert aratott játékával Rosenfeld 
Erzsiké kisasszony, mint Eliz, a tanácsnok leánya. E 
különben fiatal leányka először lépett fel a nyilvánosság 
előtt, de megmutatta, hogy van benne szép tehetség is erre.

A férfiak közül igen szinészios ügyességgel ját
szotta szerepét Baross Gusztáv, a ki különben Zsolnán 
és más helyeken is dicsőséget aratott már e téren. .Szép 
sikert ért el Hinkó Ferencz, mint Tollagi hírlapíró, ki 
finom humorral adta elő a városi tanácsnoknak, mint 
jeleljék meg a minisztereiuök bábján, min a közönség 
nem egyszer nevetett.

Jóizüt kaczagott a néző közönség Kratznecz Iván

H Í R E I N K .
Lapunk jövő száma a jan. 12. közig. biz. gyűlés 

miatt, a melyről frissiben óhajtunk beszámolni, va
sárnap d é lb e n  jelenik meg.

— Lapunk olvasóihoz. Lapunk mai számá
tól kezdve Bá nf i  J á n o s  tanár, mint fő
munkatárs lép be a szerkesztőség kötelékébe. 
Bá n f i  a »Fel vidék i Híradónak* eddig is erős 
támasza volt, a mely viszony most még szoro
sabbá fűződik. Reméljük, hogy a szerkesztő
ség igy megerősödve, még sikeresebben fog 
megfelelhetni nehéz feladatának.

— Személyi hir. Lapunk múlt számában emlí
tettük, hogy Sztankovich Miklós államvasuti főfelü
gyelő, miskolezi üzletvezető-helyettes, a karácsonyi 
ünnepeket turóczi rokonai, a Zányi család körében 
Turócz-Szt.-Mártonban töltötte Mint most értesülünk, 
Sztankovich Miklós, eltekintve attól, hogy mint mis
kolezi üzletvezető-helyettesnek a máv. vasúti ügyei
nek elintézésében is része van, azért is országos hir 
névnek örvend, mert a szerb Államvasutaknak volt 
igazgatója, továbbá hogy éppen a mi vasutunkuak 
Garam-Berzenczétől—Ruttkáig való építése annak 
idején mint vasúti mérnöknek az ő felügyelete alatt 
történt.

— A Turóczmegyei Jótékony Nóegylet által e hó
12 -én az állami iskolák tornacsarnokában rendezendő 
műkedvelő szinielőadásra naponta folynak a próbák 
Dugovich Titus főszámvevőnek avatott vezetése alatt, 
a ki a rendezésre vállalkozott. Mint már említettük is, 
Herczeg Ferencznek »A dolovai nábob leánya* kerül 
színre s a következő műkedvelő hölgyek és urak szere
pelnek benne : Dávid János, Göllner Frigyesné,
Lehotzky Ilona. Borbély Kálmán, Kossuth Ella, Göll
ner Frigyes, Kolosy Miklós. Kosatzky Rezső, Szalay 
Pál, Schultz Ferencz Gábor, Dr. Beniczky Ákos,Thomka 
János, Fischer Nándor, Ruttkay Aurél, Thomka Já
nos. A kedélyesnek ígérkező estélynek, a mely az 
idei farsangi szezont is megnyitja nálunk, nagy vára
kozással néz elébe közönségünk, és kívánatos is, hogy 
az erkölcsi siker mellett az anyagi is meglegyen, 
mert kemény a tél, és sok az éhező, fázó szegény, 
a ki a nőegyesület segítségére vár.

— A népszámlálás az egész vármegye területén 
a legnagyobb rendben megindult. Fennakadásról, vagy 
ellenszegülésről eddig sehonnan sem érkezett beje
lentés. Csak egy helybeli nyomda alkalmazottja en
gedett meg magának meglehetősen sületlen tréfát. 
Az illető biztos ugyanis átadta neki kitöltés végett 
az űrlapokat, mire ő oly adatokkal töltötte ki az 
egyes rovatokat, amiket semmiféle statisztika szántón 
tartani nem szokott. Elmondta pl. hogy feleségének 
mellékfoglalkozása, a »férjcsókolás;« de bevallott 
ennél még intimebb adatokat is, — a melyek, úgy 
lehet, pontosak talán (az ellenőrzés bajos az effélék
ben !), — persze, a persiflage teljessége kedvéért, 
mindezt tótul irta meg, — ámde az illető biztos nem 
érti a trélát, hanem kötelességéhez hiven beterjesz
tette a pikáns statisztikai kimutatásokat a főszolga
bíróhoz, a ki azonnal meglette a megfelelő intézke
déseket e kihágás megtorlása végett. A törvénynyel 
nem jó ujjat húzni, még tréfából sem ! — A kisebb köz
ségekben ezt a munkát már be is fejezték, a nagyobb 
helyeken azonban még folyamatban van.

— Eljegyzés. Dr. Mikler Gusztáv, a felvidéki haza
fias sajtónak egyik lelkes munkása, Zólyomban elje
gyezte Drottner Arankát. Gratulálunk.

— Uj iskola. Folkusfalván, ebben a hazafias szel
lemű községben, már csak idő kérdése, hogy az állami 
elemi iskola megfelelő díszes épülethez jusson. A 
vallás és közoktatásügyi m. kir. miniszter megbízta 
a kir. tanfelügyelőt, hogy az állami építészeti hiva
tallal tervet és költségvetést készíttessen, a mi már 
meg is történt. Bizonyos tehát, hogy Folkusfalván 
folyó évben az iskolázás ügye teljesen rendezve lesz

— Kinevezés. A Dzurek Mihály nagycsepcsényi 
állami elemi iskolai tanító elhunytával megüresedett 
állomásra a vallás és közoktatásügyi m. kir minisz
ter ifj. Saskó Gyula jelenleg rajeczi okleveles tanítót 
nevezte ki.

— Utóállitás. Pénteken volt a szokásos utóálli- 
tás városunkban, a megyeházán, an.ely czélból az 
illetékes közös hadseregbeli és honvédtisztek váro
sunkban időztek.

— Nyilvános számadás. A deczember hó 31-én 
Turócz-Szt.-Mártonban, az állami iskolák tornacsar
nokában tartott Silvester-est alkalmával egy koronáé

belépőjegyekből befolyt: 149 korona, felülfizetés: 8 
korona, összes bevétel: 157 korona. Kiadások: czi- 
gánynak 40 kor., nyomda (meghívók, programmok 
stb.) 25 kor. 08 fii., világításért: 16 kor. 56 fii., zon- 
gorabangolónak 12 kor., jelmez kikölcsönzése 1 1  kor. 
06 fii., fodrásznak 6 kor., iskolaszolgának 8 kor., pósta- 
bélyegek 6 kor., napszámosoknak 4 kor. 20 fii., fenyő
gallyakért 8 korona, színdarabokért 6 kor. 60 fii., 
apróbb kellékek a színdarabokhoz : 4 korona 72 fii. 
Összes kiadás: 148 korona 22 fillér ; tiszta jövedelem 
tehát: 8 kor. 78 fii., mely összeg szegény tanulók 
számára az állami iskolák igazgatóságának adatott 
át. Felülfizetők: Michna Imre 3 kor., Löwy Mór 2 kor., 
Herz Ignácz 1 kor., Oláh Géza 1 kor., Dr. Róth Ar- 
thur 1 kor. Fogadják a szives felülfizetők a rendező
ség köszönetét! A Szilvester-est rendezősége.

— Köszönetnyilvánítás. A múlt évi deczember 
hó 31-én Ruttkán megtartott szinielőadás alkalmával 
felülfizető uraknak hálás köszönetét mond a rende
zőség. Felülfizet*ek: Kaffenda Frigyes 3 koronát, 
Omaszta János, Dr. Szolarik Vilmos és Wachsberger 
Lipót 2—2 koronát, Balzsanka Emil, Cservény Mik
lós, Haris Gábor, Knyazsoviczky Lajos, Nánásy Antal, 
Patay Andor, Paulinyi Gábor, Pilát Adolf, Tokay 
Dezső, Veszély Imre, Vogel József, Zednik József és 
Zsorna Rezső 1—1 koronát.

— Vadászat, a mely gyűjtéssel végződik. Znióvár- 
aljáról írják lapunknak, hogy Akantisz Rezső erdő
mester szilveszteri vadászatot rendezett, melyre a 
közel vidéki vadászok is hivatalosak voltak. Az ered
mény kielégítő volt, a mennyiben 6 őz és 9 nyúl 
esett. E vadászatnál említendő egy »mester-lővés«, 
melyet ifj Akantisz Rezső reáliák. tanuló tett. Ugyanis 
a fiatal diák első ízben vett rétzt nagyobb vadásza
ton s már is egy lövéssel két őzet ejtett el első zsák
mányul. Föl is avatták legott Hubertus legújabb hívét 
a maga módja s rendje szerint Vadászat után a 
vadászaton résztvevők Akantisz Rezső vendégszerető 
házánál jó bor mellett hányták-vetettók meg a nap 
esélyeit, miközben a kedves házi úr agyában meg
született azon dicséretre méltó eszme, hogy a 19. 
század bezárása alkalmából családjával együtt a 
Vörösmarty szoborra gyűjtést kezdeményez, melyhez 
hozzájárultak: Özv. Akantisz Mártonné 1, Akantisz 
Rezső 2, Akantisz, Mányai Mariska 2, Akantisz Ödön 1, 
Akantisz Ödönné Guthi Ilona 1, Ifj Akantisz Rezső 1, 
Akantisz László 1, Akantisz Irma 1, Akantisz Ilona 1, 
Akantisz Anna 1, Bresztyenszky Béla gyógyszerész 5, 
Zvada Antal 1, Gasparecz Lájos erdész 2, Köti Rezső 
1, Béres Ottó 5, Babusek Ede 1 koronával. Összesen 
27 korona gyűlt össze, s ezt az összeget Akantisz 
•rdőmester kezeli és szolgáltatja be illetékes helyre.

— A hideg. Oly nagy vehementiával állott be 
a múlt hét elején, hogy arra a legidősebb emberek 
is alig emlékeznek. A múlt vasárnap még sárban 
jártunk, Sylvester napján azonban már csikorgó hi
deg állott be. A korcsolyasport idénye immár min
denütt beállott, mert a mi viz csak van, az hétfőn 
mind csontig fagyott.

— Hol a kard? Rosszul fejezte be cseudőrőrsünk
őrmestere az ó évet, a régi századot! Nyilván nagyon 
örült a tőlük való bucsuzásnak, mert a búfelejtetőbői 
többet talált elkölteni, mint a mennyi elég lett volna, 
úgy hogy olyan helyre tévedt be, a hol még józan 
állapotban sem szeretik látni a magyar csendőrt. Vig 
zenehangok ütötték meg a fülét, mikor az éj csend
jében már haza felé tartott; hát betért a »Dom«-ba, 
előbb csak a kávéházba, majd beljebb a terembe is, 
a hol a Szylvesterestét ünneplő tót intelligentia mu
latott. Hát ő is akart mulatni, s ebből keletkezett 
aztán a nagy galiba; mert hogy nem engedték mu
latozni kedve szerint, hát bizony szidni kezdte a te- 
remlőjüket még mit, azután egy kis zűrzavar is támadt 
hamarosan, mire ő kardot rántott, hogy ő bizony 
csak azért se enged! De hát: sok lúd disznót győz. 
Lefegyverezték, kituszkolták, de a kard máig sem ke
rült meg, és most foly a vizsgálat. Nagy baj ez a szegény 
őrmesternek, mert neki még Szylvester este is a csend 
őrének kell lennie, s a mi jókedvű fiatal úri és nem 
úri emberek között csak tréfa dolog: a bor
közi állapotot is bünül rójják fel neki fegyelmi szem
pontból. Hát még a kard! De már ezért még másnak 
is meggyűlhetik a baja, mert a csendőr kardja a 
rendőrségé, azt semmiféle ürügy alatt eltulajdonítani 
nem szabad. A vizsgálat, reméljük, megkeriti a kar
dot is.

— Értesítés. Lapunk kiadóhivatala, ez úton is 
értesíti a t. tanító urakat, hogy a Bánfi J.-féle >Tu- 
róczvármegye FÖldrajzác-ból most jelent meg a har
madik, javított kiadás, s hogy e tankönyvnek tót for
dítása is még mindig kapható, a mely a magyar 
tannyelvű népiskolákban is jó szolgálatokat tehet a 
magyar kiadás mellett

Szerkesztői üzenetek.
R. S., Szucsány. Még iókor érkezett. A hazafias felbuz

duláshoz sok sikert kívánunk. — M. .V., Helyben. Mindenféle 
tudósítást tömören, röviden, velősen megírva kérünk, mivel 
lapunk csak akkor lehet változatos, ha sokfélét hoz, s az 
olvasók nem szeretik a hosszúlélekzctü fejtegetéseket kevésbé 
fontos tárgyaknál. Ugyanez okból kerüljük a hosszadalmas czim* 
zéseket is a személyeknél, mert szintén nem tartoznak a dolog 
lényegéhez, a nehézkes vidéki „Tárogatóik kora már lejárt! 
li. B., Helyben. A krónika folytatását az actuális újévi tárczaczikk 
miatt későbbre hagytuk. — U. St., Ruttka. Hát már semmisem 
történik ottan? Ezúttal is hangoztatjuk, hogy a legjelentékte
lenebbnek látszó hirt is szívesen veszszük. Csak jókor jöjjön! — 
Figyelő, Köszönjük I Első czikkilnkrc való tekintettel csak a 
referádára kellett szorítkoznunk. — F. S„ Ruttka. Köszönjük. 
Azzal az állítólag „müveit” emberrel pedig, aki azt mondta, 
hogy a magyar beszéd csak „ugatás”, ne törődjenek Önök. Nem 
érdemli meg. Szives tudósításait jövőre is kérjük, de korábban! — 
7,. A., Vriczkó. Kívánsága szerint tettünk. — V. J., Ruttka. 
Közöljük; a referáda nagyon későn érkezett, miért is meg kellett 
kissé röviditsni.



1. szám
Turőcz»Szt.-Márton, F  F Ij V I n fe K 1 H I B A P ^ 1901. január 6.

Téli menetrend a magyar klr. államvaeutakon.
(Érvényes 1900. évi október 1-töl kezdve.) 

Budapest—Turóc-Szt.-Márton.
Gyorsvonat ind. reggel 7 30, érk. d. u. 2*oo. 
Személyvonat ind. d. e. 9-35, érk. este 7-54. 
Gyorsvonat ind. d. u. 3*45. ér*- este I0'40- 
Személyvonat ind. d. u. 5-20, érk. reggel 7-16. 
Vegyesvonat ind. éjjel i r io ,  érk. d. u I2 'i2 .

Turóc-Szt.-Márton—Budapest. 
Vegyesvonat ind. d. u. 4'08- érk- re£gel 5’20- 
Személyvonat ind. este 9'03, érk. d. e. 1005. 
Gyorsvonat ind. reggel S’41! érk. d. u* I2‘50, 
Személyvonat ind. reggel 7*43, érk. este 7 00. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2*49, érk. éste 9’20.

Turóc-Szt.-Márton—Ruttka.
Gyorsvonat ind. d. u. 2 00, érk. d. u. 2-08. 
Személyvonat ind. este 7*54> érk* este 8'°3* 
Gyorsvonat ind. este 10*40, érk. este 10*48. 
Személyvonat ind. reggel 7*17, érk. reggel 7*29. 
Vegyesvonat ind. délben 12*12, érk. d. u. 12*24.

Ruttka—Turóc-Szt.-Márton.
Vegyesvonat ind. d. u. 3-55, érk. d. u. 4.08. 
Személyvonat ind. este 8*45, érk. este 903. 
Gyorsvonat ind. reggel 5-30, érk. reggel 5‘4 l- 
Sremélyvonat ind. reggel 7*30, érk. reggel 7-43. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2*40, érk. d. u. 2'49.

Budapest—Zsolna.
Gyorsvonat ind. reggel 7.30, érk. d. u. 1 *55 
Személyvonat ind. d. e. 9*25, érk. este 8*39, 
Személyvonat ind. este 9*05, érk. reggel 828.
Keleti expressvonat indul éjjel roo, érk. reggel 7-05. 

Zsolna—Budapest.
Szeméyvonat ind. reggel 5-28, érk. este 6 05. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2*58, érk. este 9 25.
Szeméy vonat ind. este 9*10, érk. reggel 7*35.
Keleti expressvonat ind. d. u. 5*10, érk. éjjel iro o . 

Zsolna—Pozsony.
Személyvonat ind. este 9-10, érk. éjjel 3*38. 
Személyvonat ind. reggel 5*28, érk. d. u. 147 . 
Gyorsvonat ind. d. u. 2-58, érk. este 6*58. 
Személyvonat ind. d. u. 3*38, érk. este 1 1 *30.

Pozsony—Zsolna.
Személyvonat ind. reggel 600, érk. d. u. 1 00. 
Gyorsvonat ind. reggel 9*36, érk. d. u. 1*5 5. 
Személyvonat ind. d. u. 1 *15, érk. este 8.39.
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A Rlchter-féle

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

ogy régi kipróbált liáziszor, n moly már több mint .10 
óv óta megbízható bedörzsölésfll alkalmaztatik kösz- 
vénynól, csúznál ós meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig 

!-" figyelemmel legyünk a„Horgony“ vódjogyre 
és a „Richter" ozógjegyzósre.

80 f.. 1 k. 40 í. és 2 k. árban úgyszólván minden 
gyógyszertárban kapható. Főraktár: T ö rö k  
J ó z s e f  gyógyszerésznél B u d a p e s t e n .

Richter F. Ad. és társa,
C8&8Z. és  k lr. u d v a r i  s z á l l í t ó k .

Rudolstadt.

Kaiser-«ie mell-czukorkák
—  k öhögés és huruthnál—=

“■‘•‘.2650
közjegyzőileg megerő-

. ., / n u l l  8itett bizonyítvány _  O a ta s a ^ v w  által elismerve ■ "
Egyedül bebizonyított biztos hatással rek ed tség , KÖ- 

liogCN, liun itli és d n yá lká tiodúaná l.
Kapható *0  és 40  filléres csomagokban :

GRABER MIKSA és FIA fűszer-ü z le téb en  
Turócz-Szent-Mártonban.

H || Hazai ipar !

(wEIU  KAROLY és Társai
X  szövőgyár, K ésm árk

elismert hírnevesISZEPESSÉGI VÁSZON
ésDAMASZT-ARUI

minden nagyobb üzletben kaphatók.

Gyáraiból szár
mazó minden 

darab áru ezen

Hazai ipar!

védjegygyei van 
=  ellátva.

Kapható minden jobh füszerkereskedésben 
és vendéglőben.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0  *1 a mm mi mm r  m  a . m  r  M l .  r  i ____ _______ 9

6 frt 30 krtól feljebb — 14 méter! 
póstabér és vámmen

tesen szállítva! Minták póstafordultával küldetnek; 
nemkülönben fekete, fehér és színes »Henneberg- 
selyem* 45 krtól 14 frt 65 krig méterenkint.

Legjobb

mivel semminemű az egészségre ártalmas alkatrészt sem fog
lal magában.

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

30 rőtbe frt 12—  14—  16—  18.— 20- -  
54 röfös frt 35—  40—  50—  60—
18 röfös frt 7—  8—  1 0 .-  12—  14— 
egy darab kész lepedő frt 1 '50

Elpusztithatlan „pluvlnsln" - férő - esökópenyegek
(vizhatlanság kezeskedve), felöltő- és havelok- 
formában, darabja 12, 15, 20 és 25 frt 

Különlegességi Újdonság! „Triumpb" női és férfi- 
czlpők, a legfin. kivitelben, frt 7'50, 8.—, 9—

Pickler-féle grázl elpusztithatlan ledenkalapek
frt 3’50

É r t e s í t é s  i  Az őszirés téli idényre a jóhirnevü H o lz e r  S im o n  b u d a p e s t i  ezég 
mintaraktárát a következő czikkeke nézve volt szerencsénk elnyerni: női kabátok és felöltők, 
gallérok, oapp, bakfls-kabátok és gyermek-kabátkák. E czikkekböl igen gazdag s változatos rak
tárunk lesz, mely körülményre már most kivjuk fel a t. közönség b. figyelmét.-------------- ■........

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

Sem tyúkszem, sem lzzadés láb, sem börkeményedés, sem lábdaganat, sem lábégés. Rövid ide

A ki egyszer használta a „Laxusu-szivarka-hii 
velyt, többé semmiféle más fajtát nem fog vásárolni 

Kapható kizárólagosan

Moskóczi Főrendié désében
Turóc-Szt.-TIúifoiilmii.

mell-* tüdőbetegeknek.
Legjobb sikerrel használtatik: köhögés, hurut, rekedt
ség, szamárhurut, influenza, szükmellüség, légzési 
bajok, oldalszúrás, kifejlett torokgyulladás és egyéb 

hasonló kimerítő bajoknál.
1 doboz i r t  50 fillér, 10 doboz árának előzetes 

beklldőse esetén bérmentye.
Főraktár és szótküldési hely :

SAZDIK JÁNOS „Msgváltn^-gyógyszsrtára
Körmöczbányán

Nagy uj árjegyzék január hó elejével jelenik 
s kívánságra bárkinek lesz elküldve. I 2

W X

viselés után 
megkönnyebfil 

a járása

ki czlpőjét 
az égés világon I 
szabadalmazott

látja el.
Kettős vastagságú 1 f r t 20ki\, egyszerű 60 kr., homoktalp 40 kr., gyermekeknek fele

22.500 pár szállíttatott.
Az asbest-talpbólés kitűnőségét legjobban bizonyltja, hogy a
cs. és klr. közös hadseregnek és a m. klr. honvédségnek eddig

árengedmény. lett. Felvilágosítások, prospektusok és köszönetnyilvánítások ingyen, 
= Egyedüli elárusitás Turócz-, Liptó-, Árva-, Trencsén- és Nyitra-vármegyék részére

a turócz-szt.-mártoni 
M ag y ar N y o m d áb an
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Az „Asbest-áru gyár betéti társaság*1 képviselete és elárusító rak tára : 9

, LAUG M. és Fia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonban. g
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M9-1900 sz. Turócz-szt.-mártoni m. k. j. Erdőgondnokságtói,

Faárverési hirdetmény,
Az alább megnevezett erdőbirtokosok a következő famennyiséget értékesítenek nyilvános 

árverés utján:
Bella volt úrbéresei . . 612 db. fenyö-rudat, 2414 db. szálfát 1499 mJ 8447 korona íőért.-ben
Mosócz. . . 241 . . 2035 . .  1798 . 11482
T.*Szt.-Márton volt úrbéresei . 1358 » » 5365 » > 2700 » 14995 > >
Znióváralja volt úrbéresei _______________________ 233 > » 208 » 1667 » »

Összesen . . . .2211 db. fenyö-r dal, 10647 db. szálfát 6295 m8 36591 korona tőért.-ben
Az árverés Turócz Szí-Mártonban az alólirt kir. erdögondnokság hivatalos helyiségében 1901. 

évi január no 10-en délelőtt 9 órakor az úrbéri elnök és az úrbéri erdőgazda jelenlétében fog megtartatni. 
. i . , i11? ’ szár)dékozók ezen árveréshez oly kijelentéssel hivatnak meg, hogy zárt Írásbeli ajánla-
aikat, melyekhez a becsar 10°/0-a készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban csatolaudó és a me

lyekben a felajánlott vételár számokkal és belükkel kiírandó, az árverést vezető erdőtiazt kezeihez az 
árverés megkezdése előtt annál inkább nyújtsák be, mert a később érkezett ajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak. Az 1 koronás bélyeggel éllátott zárt Írásbeli ajánlatokban világosan és határozottan kijelen
tendő, hogy az ajánlattevő az árverési f Itételeket ismeri s azoknak magát föltétlenül aláveti.

Az árverési feltételek az alólirt erdőgondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Kelt Turócz-Szt.-Mártonban. 1900. évi deczember hó 22-én.

A tnrócz-8zt.-niártonl m. k. j. Erdőgondnokság.
Turóc-zlt.-már lőni magyar nyomda — Moskóczi F.-né.
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