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El ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész, é v r e ............................................... 8 kor.
Fél évre . . .   4 ,
Negyed évre . . .  . . . . .  2 »

Felelős szerkesztő: Főmunkatárs:
B E H E C *  G Y U L A  II Í  Y F  ■ J Á N O S

Kiadóhivatal. a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda11.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a Kiadóhivatalra cznnezve Túróiz-Szt.-M ártonba küldendők

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

den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

M ilán k irá ly  halála.
Jó szomszédunk voll, míg király volt. Jó 

barátunk maradt azután is. Méltó tehál, hogy 
most, a mikor váratlanul korán, férfikorának 
delén 47 éves korában, idegen földön érte utói 
végzete, kegyelettel emlékezzünk meg a király
ról, szánalommal az emberről.

Mert mint fejedelem nagy volt Milán. Or
szágának függetlenségét ő vívta ki. Ö volt a 
szerbek első királya s mint ilyen, a szerbek 
történetében maradandó emléket biztosított 
magának. Milán király a nyugoli czivilizáczi- 
ónak volt igaz barátja s arra törekedett, hogy 
népének gondolkodását, műveltségét is ebbe 
az irányba terelje. Ezért tartott velünk, ezért 
ápolta a magyar barátságol.

Magyarország második otthona voll. Szí
vesen időzött közönünk s őt hazánkban is 
sokan, igen sokan ismerték. Barátai is magyarok 
voltak. Gróf Zichy Jenő mágnás volt kebel- 
barátja, ő lógta be elhomályosuló szemei!. Úgy 
halljuk — mikor e sorokat írjuk — hogy Sándor 
király is öt kérte föl atyjának, Milán király 
temetésének rendezésére. Aztán végkiránsága 
is az volt, hogy magyar földön tegyék nyuga
lomra elfáradt testét.

Ö vonzódott hozzánk, mi is szereltük őt 
nemcsak mint királyt, de mint embert is.

Mert mint embernek valóban szánalomra- 
méltósorsjutott osztályrészéül. Mint kis gyermek' 
idegenek gondozására volt bízva. Gyermek nem 
is voll; a gyermeki élet apró kedvteléseit nem 
is ismerte. 14 éves korában fejedelem. Eszköz 
a kormányzók kezében. Bámulatos, hogy ener
giáját nem veszítette el. Majd szive vonzalmá: 
követi, királynővé teszi egy orosz ezredes le
ányát, a szép Natáliát. Ennek nagyravágyása 
szövetkezik Milán ellenségeivel. Az lesz leg
nagyobb ellenségévé, a kinek a természet rendje 
szerint legjobb barátjának kellett volna lennie. 
Egy ily rázkódás a családi életben — elég 
egy élet megrontására. De Milán kibirta ezt 
is. Szórakozást keresett — talált is; más is 
így lesz, ha teheti. Majd lemond a trónról fia

javára s minden törekvése az Obrenovicsház 
megszilárdítására irányul. Elvállalja a szerb 
sereg fővezérségél, csakhogy módot találjon fia 
közelében lehelni. Ez a vállalkozása is balul 
ütött ki —• számkivetés lett a vége.

Egy király, a kit a saját országa — fia 
száműz!

De im befejezte pályafutását.
Mi benne hazánknak barátját gyászoljuk 

s részvéllel oszlozunk azok fájdalmában, a kik 
Milánt siralják.

Igaza van Zichy Jenő grófnak: Egy igaz 
barátjával van kevesebbje nemzetünknek.

Jelentés
a F. M, K. E. Turóczvármegyei 
Választmányának 1896—1900. évi 

működéséről.
Éppen ma, január hó 27-én, 5 éve annak, hogy a 

I \  M. K. E. Turóczvármegyei Választmánya újból meg
alakult. S midőn az akkor megválasztott tisztikar meg
bízatása a mai nappal véget ér: szokásos évi jelenté
sem nem szoritkozhatik pusztán az elmúlt iyoo ki év 
kiemelkedő mozzanataira, de számot kell adnom ezen 
5 évre terjedő egész cyclus működéséről.

A midőn visszapillantok az elmúlt öt év történe
tére, ne várjon tőlem a Tekintetes Közgyűlés hangza
tos szólásformákat; ne várjon tőlem czifra cimefutta- 
tasokat az egyesület nagy jelentőségéről, fontosságá
ról s az átélt nehézségekről. Ez valóban felesleges 
volna. Az egyesület magasztos czélja, nagy jelentősége 
oda van irva sziveinkbe; az átélt nehézségeket meg 
jól látták a Választmány összes tisztelt tagjai, mert 
hisz hű munkatársaink voltak az elmúlt 5 év alatt.

Bizonyosan jól emlékezünk mindannyian az 1893. 
évi szeptember hó 12-ik szép napjára, a midőn Választ
mányunk azon szerenfcsébeti részesült, hogy területün
kön, Turócz-Szt.-Mártonban tartotta egyesületünk 1 1 -ik 
rendes évi közgyűlését. A Turóczvármegyei Választ
mány tagjainak hazafiúi lelkesedése akkor magasan fel - 
lobogott, a közgyűlés előkészítésében, a vendégek fo
gadásában az akkori vezetőség rendkívül nagy buzgal
mat, a Választmány tagjai pedig ritka áldozatkészséget 
tanúsítottak. De el is mondhatjuk, hogy a mióta az 
egyesület fennáll, alig volt ennél jobban sikerült és 
jobban látogatott közgyűlése. S mintha a Választmány, 

nagy megnyilatkozása után végleg

elerőtlenedett volna : közvetlenül ez után vette kezde
tét az egyesületi élet pangása, sőt majdnem teljes szü
netelése. Azért kellett öt évvel ezelőtt, szintén január 
hó 27-én a Választmánynak újból megalakulnia, újból 
szervezkednie.

Az uj tisztikar, a melynek megbízatása a mai 
nappal jár le — 1896. évi január hó 27-én vette ke
zébe a Választmány ügyeinek vezetését. Legelső fela
datunk a választmány pénzügyeinek rendezése volt. A 
helyzet ez volt: a tagsági dijak 3 év óta nem hajtat
tak be (a tagdíj hátralék 1084 korona volt); a köz
ponti ellátmány nem utalványoztatolt ki rendesen; a 
znióváraijai kisdedóvónő és dajka hónapok óta nem 
kapott fizetést; az óvodai helyiségekért bér nem fizet
tetett; a zniói kisdedóvónőért járó nyugdijilleték a ké
sedelmi kamatokkal együtt 276 koronára felszaporodott; 
a Választmány akkori vezetője tetemes összeget köl
tött a sajátjából a Választmány czéljaira, s nem ter
jesztettek be a Választmány 1893-, 1894- és 1895. évi 
számadásai.

Feladatunk tehát kettős volt: rendezni a múltat, 
vagyis törleszteni a nyomasztó adósságokat; és szilárd 
alapra helyezni a jövőt, részben uj tagok gyűjtése, 
részben a tagsági dijak pontos behajtása áltál. Hozzá
fogtunk tehat teljes erővel a munkához, s már ugyan
azon évi ápril hó 1 5-én tartott közgyűlés alkalmával 
abban a kedvező helyzetben voltunk, hogy bemutathattuk 
az 1893-, 1894- és 1895. évi számadásokat, fedeztük 
az adósság nagy részét, és a mi fődolog : 78 uj tagot 
szereztünk, vagyis a tagok számat megkétszereztük. 
Legsajnosabb, s ránk nézve bizony mélyen leverő kö
rülmény volt az, hogy a nagy tagdijhátralékből mint
egy 600 koronát nem tudtunk behajtani. De annál ked
vezőbb eredményeket értünk el a Választmány eme 
válsága után a tagdíjbehajtás körül. Az 1896. év, va
lamint az ezt követő évek tagsági dijai — hala pénz
tárosunk buzgalmának és gondos utánjárásának — már 
minden nagyobb nehézségek nélkül folytak be. És így 
elértük a Választmány sikeres működésének első biztos 
alap-feltételét, a tagdijak pontos behajtását.

Választmányunk eddigi történelmének lapjain leg
gyakrabban találkozunk a znióváraijai egyesületi kis
dedóvó nevével. 1901-től 1906-ig a kisdedóvó emész
tette fel a Választmány egész anyagi erejét. Úgy vehető 
tehát, hogy ez években a Választmány kizárólag ez egy 
intézmény kedvéért élt cs működött. Tisztázzuk min
denek előtt a helyzetet. Tálán felesleges hangoztatnom, 
mily fontos kultúr-tényező Znióváralján az egyesületi 
magyar kisdedóvó. Okvetlenül szükség van rá, s meg
érdemli a magyar társadalom áldozatkészségét. De hogy 
egy törvényhatósági Választmány kizárólag csak a tör
vényhatóság egyetlen egy községének kultúrintézménye 
kedvéért létezzék, annak tarthatatlanságával az uj veze
tőség, az uj tisztikar azonnal tisztában volt. Program-
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t  „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
A betörő.

— A .F e lv i d é k i  H íradó* e red eti tá r c s á ja . — 
(Vége.)

A lakásnak eme bezárási módja folytán, hogy e 
hölgy mint derék gazdasszony netáni kincseit ugyan
csak zár alá még pedig alaposan elhelyezni tudja, két
ségbe vonni nem lehet, sőt ellenkezőleg még az »Ezer 
és egy éjszaka* valamelyik tündérvárának a kulcsait 
őrző herczegnője is megcsodálva eme elővigyázatot, 
fejét csóválná rajta.

— Et si fractus illabatur mundus — bámulatos 
elhatározással neki ront a vészes zivatarnak, a vesze
delmes vállalatnak a tettrekész ifjú; s gyorsított lép
tekkel csakhamar a város akropolisa alatt ott terem 
egy háznak a kapuja előtt — melyben évek előtt lakott 
a szóban forgó hölgy.

De hol itten a lépcsőház? hol a nagy folyosó? 
A ház kapuja zárva.

De majd segítek én a dolgon — igy gondolkozik 
a fiatal ember — s kemény öklével döngetni kezdi a 
ház kapuját. A ház azonban csendes, mintha csak ki
halt volna ; semmi nesz.! semmi v.ilasz.! senki sem je
lentkezik, senki nem reagál a nagy támadásra ; legfel
jebb a haragos ég morog mérgesebben.

Nagysokara oda vetődik egy a zivatar elől mene
külő, jégeső-verte szegény lélek, a kitől megtudja a 
máris feldühödt fiatal, hogy a G. úrhölgy lakása a 
kincstári épület nagy labirintusában keresendő. Tehát 
le at. akropolisról s a kincstári főépület kapuján be !

A bátor és öntudatos fellépés annyira imponál a

puskákkal és kardokkal felfegyverkezett kincstári haj
dúknak, hogy oldalt állva tiszteletteljes távolságban utat 
nyitnak a belépőnek.

Fel tehát a lépcsőházba és a kulcs feltalálása 
után be a hosszú folyosón az ominosus asztalhoz, mely
ből a kivett kulcscsal kinyitva a jelzett ajtót, be a 
lakásba.

így szerencsésen közeledve a vállalt feladat és 
szivesség megoldásához, csakhamar rettentő módon 
akadályoztatik meg annak teljes kivitelében.

Ugyanis ezalatt a bejárat kapuján a következő 
párbeszéd fejlődött ki az. őrt álló hajdúk között.

— János te! ki volt az a fiatal úr, a ki imént 
bejött a házba ?

— Hát én honnan tudjam azt!
— Hiszen én azt gondoltam, hogy te ismered, 

miután olyan tisz.tességtudóan félreálltai előle s utat 
engedtél neki.

— Ismeri — majd mondtam volna, hogy kicsoda, 
de nem én.

— No ! még csak az kellene, hogy mi egy isme
retlen embert eresztettünk a főhivatalba !

.— Ebből még szép komédia lehet.
— János te ! én csak a mondó vagyok; a dolgot 

nem lehet így hagyni, hanem uczczu! menjünk utána !
— Igazad lehet! nézzük meg háti
— De ha fegyver van nála, holmi rcvolvercsipést 

nincs éppen szándékomban zsebre vágni!
—• No! akkor ide szuronyos puskámmal, hadd 

töltsem meg, s a kardot a másik kezembe; igy aztán 
jöhet az úrfi, én ugyan nem félek. Bihács-Mosztárnál 
medáliát kaptam. Azt a neki! most előre! de csend
ben ám !

A mi szolgálatkész fiatal emberünk behatolva a

lakásba éppen a nagy asztal fiókját húzta ki, a mint a 
lábujjhegyen mászó hajdúk utána lopódzva, nesztelenül 
meglepték, megragadták.

Diadallittasan felordít a János. Megvagy, jó madár ! 
Megcsíptelek! Miska! hallod! lőjj ki az udvarba, csi
nálj lármát, hadd jöjjön a főnök úr és a többi ő r! — 
Ordítsd ! betörőt fogtunk !

A fiatal ember először meglepetve csakugyan ki
jött sodrából, de csakhamar összeszedi magát s mél
tatlankodva elhárítani igyekszik magától a kellemetlen 
gallérszoritó hajdút.

— De mit akarnak magok velem — igy szól tel
jes felháborodásában —- én G. úrhölgy őnagysága meg
bízásából vagyok itt, s lakása ablakait akarom betenni.

— Könnyű azt mondani! — szól az egyik hajdú.
— Hogy hazudik a szemtelen, mondja a másik.
Azalatt összefutnak az udvar őrei, s minthogy a

hivatali főnök csaladjával nincs otthon, maguk állanak 
törvényt a megcsípett betörőn.

— Tyhühűl pajtások! ez aztán fogás, lesz dicsé
ret és jutalom !

— Kőtelet vagy valami lánczot, hamar ide!
— F el! a városházára 1
— Nem a I jobb lesz bevárni a főnök urat, hidd 

lássa éberségünk gyümölcsét !
— Csukjuk be a pinezébe.
— Én csak a mondó vagyok, legokosabb lesz 

minél előbb átadni a gazt a rendőrségnek, s lerázni 
nyakunkról a felelősséget!

Ily szavak váltakoztak a tanakodó hajduhősök 
nyelvein.

Végre csakugyan a fiatal ember minden tiltako
zása és szabadkozása daczára, megkötözve szuronyok



munkba vettük tehát mindjárt az első évben mindent 
megtenni a kisdedóvó államosítása érdekében. S noha 
mar az 1897. april havi közgyűléstől kezdve hozzáfog
tunk az eszme kivívásához, az — Turóczvarmegye kir. 
tanfelügyelöségének közbelépésével — csak 1899. évi 
május hóban sikerült. A nagym. vallás- és közokt. miniszter 
úr 1899. május hó 1-től kezdve az eddigi óvónőt 800 
kor. évi fizetéssel s 240 kor. dajkatartási átalánynyal 
állami óvónővé nevezte ki. Ezzel Választmányunk eddigi 
jfgnagyoob s legierhesebb kötelezettségétől szabadult 
meg. A kisdedóvó egyesületi jedege továbbra is meg
marad ; a fenti összegeken felül a kisdedóvó fentartá- 
savai jaró összes dologi kiadásokat Választmányunk 
fogja fedezni. Itt emiítjuK meg, hogy a vagsellyei kir. 
közaiapitvanyi uradalom az ovodai helyiség kibéreié- 
sére az 1898—99 tanevtői kezdve öt évre évenként 
200 koronauyi segélyt szavazott meg, valamint az 
óvónő és dajka lakásának fűtésére évenkmt 60 köD mé
ter tűzi fát ad, melyet azonoan az óvoda sajat költsé
gén hazafuvarozni és vágatni Köteles Ekkép rendeztük 
a kisdedóvó ügyeit s ezzel Választmányunk sikeres mű
ködésének második alapfeltételét.

A Választmány anyagi viszonyainak jobbrafordu- 
lása lehetővé tette, hogy a magyar nyelv sikeres ta
nításában buzgólkodó turóczmegyei tanítok jutalmazá
sára összesen 800 koronát fordíthattunk. A Vahsztmany 
vezetősége a tanítóknak ily érdemekért való jutalma
zását tekintette egyik föfcladatanak. Elvünk — melyet 
a Választmány az 1898. évi marczius he 25-én tartott 
közgyűlésén magáévá tett — az volt, hogy különösen 
oly tanítok érdemelnek jutalmat a Választmánytól, a 
kik az iskola falain kívül is, magyar ifjúsági egyesü
letek, daloskörök alapitasa és vezetése, magyar mű
kedvelő előadások rendezése áltál terjesztik a magyar 
nyelvet és szellemet. Iiy irányú hazafias buzgólkodasért 
jutalmazta meg a Választmány a múlt évben Paulinyi 
Gábor és Veszély Imre ruttkai all. el. isk. tanítókat.

A mint fentebb említettem, a Választmány eddig 
800 koronát adott ki a varmegyei tanítók jutalmazá
sára. Még pedig 1898-ban: Blumenfeld Fülöp ruttkai 
izr., Hinkó Ferencz neczpáli róm. kath., Rasztoczky 
József kiscsepcsényi áll. és Timkó János haji ág. ev. 
felekezeti tanítók egyenként 100—100 korona; 1900 bán 
pedig Paulinyi Gábor és Veszély Imre ruttkai áll. isk. 
tanítók 100—100 korona, továbbá Gruber János briesz- 
tyai, Ilgó László folkusfalvi, Kristóícsák Lajos ábra- 
hámfalvi és Zvierina Teofil hadvigai allami isk. tanítók 
egyenként 50—50 korona jutalomban részesültek.

A turóczvarmegyei tanítók jutalmazása képezte 
tehát a Választmány egyik fögondját, s a mint az előb
biekből látható, eddigelé 10 tanítót részesítettünk juta
lomban.

Az eddig elmondottakból az is látható, hogy a 
z.niói kisdedóvó fentartási költségeire s a tanítók jutal
mazására nem lett volna elegendő a tagsági dijakból 
befolyó jövedelem. Igénybe kellett vennünk a turóczi 
magyar társadalomnak más téren nyilatkozó áldozat- 
készségét is. Halas szívvel jegyzem fel jelentésem lap
jaira, hogy a turóczi magyar társadalomnak hazafias 
áldozatkészsége az elmúlt 5 év alatt 1493 (egyezer négy
száz kilenczvenhárom) koronával gyarapította a Választ
mány pénztárát. Az erre vonatkozó egyes esetek a 
következők:

1. A turócz-szt.-mártoni áll. polgári és felső keres
kedelmi iskola 1896. évi márczius hó 15-én tartott 
hangversenyének tiszta jövedelme : 242 kor.

2. A választmány által 1897. évi márczius hó i-én 
rendezett műkedvelői szini előadás és tanczmulatság 
jövedelme: 610 kor.

3. A znióváraljai áll. tanítóképző intézet 1897. 
május hóban tartott hangversenyének jövedelme : 195 kor.

4. Zorkóczy Tivadarné úrnő által Stubnyafürdőn 
1898. évben rendezett tanczestély jövedelme: 100 kor.

2 Turőcz-Szt.-Márton, _____
5. A választmány áltál 1899. évi február hó 4-én 

rendezett tánczmulatság jövedelme ; 346 kor.
Az itt elsorolt adatok mutatják, hogy a Választ

mány iránti érdeklődés különösen Turócz-Szt.-Marton, 
Zntóváralja és Stubnyafűrdő községekben nyilvánul. 
Gyakoribb magyar tarsas összejöveteleket rendeznek 
ugyan még Ruttkan és Szucsanyban is, s azért őszin
tén reméljük, hogy Választmányunk jövőre e két haza
fias község társas mozgalmaiban is támogatásra fog 
találni.

De a fent elsorolt adatokból látható még az is, hogy 
maga a Választmány vezetősége az elmúlt 5 év alatt mind
össze csak kétszer vette igénybe a magyar társadalom
nak nemes áldozatkészségét. Hiszen nagyon is jól 
tudjuk, hogy igen kevesen vagyunk, s hogy a várme
gye egyéb jótékony czéljai is minduntalan megkíván
jak aldozatfillereinket. Ez volt az oka annak, hogy 
— bar szükségünk is lett volna rá — társas összejöve
teleket nagyoob szambán nem kezdeményeztünk.

Meg kell még emlékeznem a Turócz-Szt.-Márton- 
bán tervezett egyesületi közkönyvtárról is. A központ 
ugyanis, mint tudjuk Turocz-Szt.-Mártonban egy nagy 
kö/könyvtart tervezett, megfelelő olvasó- és társalgó 
helyiségekkel, s a könyvtár szamara 380 kötetet küldött. 
Nem lévén kilátás arra, hogy Választmányunk annjira 
megerősödjek, hogy a közkönyvtár alapitasaval és fen- 
tartasaval jaró terheket elviselhesse : múlt év marczius 
hó 1 1 -én tartott közgyűlésünkön azon határozatot hoz
tuk. hogy az egyesületi könyvtár elhelyezés és kezelés 
végett — egyesületi jellegének további fentartása mel
lett — a turóczi magyar olvasó-egylet és társaskör
nek adassák át.

A F. M. K. E. igazgató-választmánya e határo
zatunkat 1900. évi április hó 5-én megtartott ülésén 
jóvahagyólag tudomásul vette. A könyvtárnak átadása 
azonban a könyvtáros megbetegedése, majd eltávozása 
miatt mindeddig nem volt eszközölhető.

Jelentésem végére érvén, a következőkben számot 
adok Választmányunk jelenlegi állapotáról. Alapitó ta
gunk — a kinek alapítványát a Választmány kezeli — 
van 4, u. m. gróf Pongrácz Frigyes, özv. Beniczky Már- 
tonné, Dr. Beniczky Ákos és Turóczi Kereskedelmi és 
Hitelintézet. Ezeken kívül van a Választmány területén 
még 6 alapitó tag, a kiknek alapítványát a Központ kezeli, 
nevezetesen : N. B , báró Révay Gyula, Justh Kálmán, 
ifj. Justh György, Rakovszky Iván, Beniczky Kálmán 
és Turóczvarmegye közönsége. Örökös tagunk van 3, 
u. m. ifj. Justh Györgyné, Justh Ferenczné és Kolosy 
Béla. Rendes tagunk van 145, pártoló tagunk 13.

Legyen szabad még megjegyeznem, hogy a Vá
lasztmánynak az uj év beálltává! első és elmulasztha- 
tatian dolga legyen: a taggyüjtést az egész vonalon 
megindítani, annal is inkább, mert az e'mult 5 év alatt 
Választmányunk összesen 54 rendes s 1 pártoló tagot 
vesztett. Ezek közül 8 rendes tag meghalt (Szüllő 
Géza, Lehotzky Vilmos, Schultheiss Ferencz, Brüll Ár
pád, Rottler József, Érti Jenő, Marmorstein Lipót és 
dr. Wolf Lipót, áldott legyen emlékök!), 5 rendes tag 
• kilépettnek* jelentette ki magát, 41 rendes s I pártoló 
tag pedig időközben elhagyta a varmegye területét. Az 
eltávozott taglarsak között vannak olyanok, a kik buzgó 
munkásságukkal örök emléket birtositottak maguknak. 
Ilyenek: Fehér János tanár, buzgó pénztárosunk, az 
elmúlt 5 év alatt a tisztikar legmunkásabb tagja; Révész 
Lajos tanar, a Választmánynak 1896. év előtti pénztá
rosa, a ki a magyar társadalmi élet terén nagy érdeme
ket szerzett, épp úgy, mint Derszib Béla tanar, továbbá 
Mohar József tanár, a zniói kisdedóvó pénztárosa, 
Michalusz Sándor erdész, az 1893. évi közgyűlés egyik 
főrendezője és Zakkay Aladár tanár, a Választmány 
közkönyvtárának kezelője.

Íme ezekben igyekeztem hű képet adni a Választ
mány 5 évi működéséről. A Választmány vezetősége
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jól tudja, hogy nagyobb szabású eredményekre, vívmá
nyokra nem hivatkozhatunk; de a rendelkezésünkre 
bocsátott eszközök sem voltak nagyszabásúak. Műkö
désünk csendes és zajtalan volt, a rendelkezésünkre álló 
forrásokat mind felhasználtuk és lelkiismeretesen ki is 
merítettük; egyebekben a t. Választmány tiszte meg
ítélni, mennyiben oldottuk meg a ma ; éve reánk bízott 
feladatot.

Turócz-Szt.-Mártonban, 1901. január 23-án.
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Megyei élet.
Turóczvármegye közig, bizottsága f. hó 12-én Tu

rócz-Szt.-Mártonban ifj. Justh György főispán elnöklete 
alatt tartotta meg rendes havi ülését.

Jelen voltak: Beniczky Kálmán alispán, Zathüroer.ky 
Tamás árvaszéki elnök, Grummich Géza kir. tan. pónz- 
Ugvigazgató, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Reviczky 
István főjegvzö, Dr. Skultety István kir. ügyész, Dr. 
Haas Jakab főorvos, Dr. Lax Adolf tb. főügyész, Reviczky 
Imre közgazdasági előadó, Borbély Kálmán főmérnök, 
előadók. Akantisz Rezső, Klimo Vilmos, Kontsok György, 
Kosza János bizottsági tagok.

Távollétüket kimentették: Justh Kálmán, Justh Fe
rencz, Csepcsányi Ferencz és Cserei Emil bizottsági tagok 
Jegyző: Akanlisz Udön vm. aljegyző.

Reviczky István Ym. főjegyző adta elő a következő 
ügyeket:.

Anyakönyvvezető helyettessé a jeszeni körűidbe 
Timkó Gnsztáv neveztetett ki és ügy az anyakönyvre- 
zctö Jeszenszky Ferencz, mint helyettese, a házasságkö
tésre is felhatalmaztalak.

Spitzer Bernát és Bum  József ruttkai lakosok a 
vasút mentén kivannak építkezni még pedig tíiztávlaton 
belül. Ez ügyben Reviczky István főjegyző és Borbély 
Kálmán főmérnök márczius hó 2-áu helyszíni szemlét fog
nak tartani s ehhez a M. Á. V. igazgatóságot is meg
hívják.

Ifj. Polják András nolcsói lakos kivételes nősülési 
engedélyt kérő folyamodványa pártolólag terjesztetik föl.

A kir. erdőfelügyelőség Valcsa és Joszen községek
ben kopár területek befásitását kívánta, a nevezett köz
ségek ez ellen kifogással éltok. Annak megállapítása, 
hogy ezen kifogások figyelmet érdemclnek-c, a járási 
főszolgabíróra bízatott.

Ju8csdk Sándor folsö-stubnyai közs. isk. gondnok 
számadási ügyében egy bizottság pótvizsgálatot tartott. 
Ennek jegyzőkönyve a kultusministerhez folterjesztotik.

Majd felolvassa a vm. főjegyző az uj törvényható
sági m. kir. állatorvosnak Ituzsicska Józsefnek jelentését, 
a melyben arról panaszkodik, liőgy a marhalevélügy ke
zelésére a községi elöljárók nagyobb részo képtelen. 
Minthogy pedig e miatt a közönség anyagi érdekei is 
rövidséget szenvedhetnek, a közig, bizottság utasítja a 
körjegyzőket, hogy az elöljárókat ebbeli teendőikre ki* 
tanítsák. Bejelenti továbbá az állatorvos, hogy Kis-Sol- 
meczen a sertésvész még a múlt év deczembor havában 
megszűnt, de a zár alól a községet még sem lehet fel
oldani, mert a lakosság az elrendelt fertötelenitést több
szörös sürgetésre sem eszközölte.

Pillarik István szent-máriai lelkész több szoczóczí 
lakos ellen panaszszal lépett töl, melyet azonban a bi
zottság visszaadott, mert ez az ügy a rendes bírósághoz 
tartozik.

Uhlydrik Szende annak idején Dr. Haas Jakab fő
orvos ellen panaszt nyújtott be, melyet azonban a közig, 
bizottság félretenni határozott. Ez ellen Jhlyárik follob- 
bozett, a mit a belügyministerium elutasított.

Grummich Géza kir. tanácsos, pénzügyigazgató je
lentése szerint január hó folyamán jövodékek befizetése

közé állítva a diadalittas hajdúk által a városházára 
vitetett.

*
K . . . rendezett tanácsú város; a mi annyit 

jelent, hogy varosunkban minden, de minden •rende
zett* azaz a legjobb rendDen történik. Legszebb bizo
nyítéka eme allitasnak, hogy a rendőröknek mi dolguk 
sem akadt, s így miután a napot átsétálták s többszöri 
megallapodas folytán úgy este felé a munkaszünet örö
mére behörpinteni szoktak.

Husvét ünnepén csak kevésbé akad oly istentől 
elrugaszkodott, ki valami galibát követne el s ennek 
teljes tudatában és meggyőződésében első sorban a 
rendőrkapitány nincs idehaza, hanem a közeli falvak 
egyikében — more consueto — a plébános úr keresz
tény felebaráti vendégszeretetét igénybe véve, élvezi is.

Az egyszerű hajdú, illetve rendőr, csak nem bo
lond ily szent napon a városházi őrszoba romlott, büz- 
hödt levegőjét szívni.

Ily körülmények mellett üres volna az egész vá
rosháza, ha véletlenül az őrmester nem laknék a város
házán.

Ide, e fontos személy elé állittatik a mi fiatal 
emberünk, mint az elmúlt héten keresztkinjait kiszen
vedett Üdvözítőnk valami Pilátus elé.

De fogadja is őket a mi őrmesterünk valódi pi- 
látusi tekintélylyel, mert felednünk nem szabad, hogy 
maris husvét masodünnepének estéjén vagyunk, a midőn 
az italok nagyobb mennyiségű élvezete folytán az amúgy 
is gyönge agyvelő elhomályosodott.

— Mit háborgattok ? mondja tehát a magas személy.
— Betörőt hoztunk! jelentik a kincstári hajdúk.
— Mar az megint micsoda beszéd; ki törne be 

nálatok ? s minek ? pénzintézet! s garasuk sincs 1 zseb
rákok ! — mondja az érnester.

— Zsebrák a város, nem mi!
— Hallgass! befogd, hitvány, a szád; nem tudod, 

hogy Magyarország leggazdagabb városa mi vagyunk !
— Külömben, fiatal ember, mondja maga el, hogy 

mivel vádoljak, mit követett el!
A mi fiatal emberünk már is teljesen beleélve 

magát furcsa helyzetébe, kellemetlen szerepébe, isszonyú 
méltatlankodással következőkép nyilatkozik:

— Én N . . y vagyok, a P. úr lakója és G. ur- 
hölgy őnagysága megbízásából a lakásán voltam, hogy 
ablakait a zivatar elöl bezárjam ; külömben tiltakozom 
ezen hajdúk áltál velem szemben elkövetett bánásmód 
ellen s elégtételt követelek !

— Tyhühü! felkiált az őrmester — mindjárt gon
doltam, hogy ez valami kincstári geniális tett. Azonnal 
menjen egyikök P. úr lakásara, s győződjék meg a 
dolog valódiságáról!

— Én ugyan nem megyek — mondja János — 
nekem az őrmester nem parancsol; küldje a miga ren
dőreit, ha akarja!

— No hiszen csak ne menjetek, majd besózoin 
én nektek rendőri ügyekbe avatkozni!

Erre csakugyan meghökkentek a kincstáriak s ta 
nakodva egymás között arra az elhatározásra jutottak, 
hogy ez egyszer a varoshazán is akad egy kis ész; s 
így tényleg egyikök elment P. úr házához.

«C
Míg ezek a kincstári épületben és városházán tör

téntek, a zivatar elől menekülve P. úr is haza ért, s 
értesülve fiatal lakója missiójaról, teljes elismerésével 
adózva rendkívüli szolgálatkészségének, csak az egyen 
csodálkozott, hogy oly, soká késik.

Annal nagyobb volt a meglepetése, midőn egy 
kincstári hajdú beállít nála, s köszönve következőleg 
keid hadarni:

— Betörőt fogtunk hivatalunkban!
— Hát aztán miközöm nekem ahhoz, hogy ma

gok egy betörőt fogtak! mondja P. úr.
— Jaj! kérem alázattal, nem oda Buda! csak

hogy a betörő azt állítja, hogy az úrnak lakója; G. úr 
lakásán fogtuk, a mint éppen az asztal fiókját feltörte.

— Várjon csak lelkem — szólt P. úr — ki csak
hamar átlátta a helyzetet, besiet tehát a hölgytársaság
hoz s G. úrhölgyet értesíti lakója szerencsétlen missi
ójáról.

G. úrhölgy csakhamar előfogja a kincstári hajdút, 
megmagyarázza neki az ügy mibenlétét s felszólijta, 
hogy siessen mihamarább fel a városházara s intézked
jék azonnal, hogy a fiatal embernek semmi bántódása 
ne legyen, hanem hogy rögtön szabadon bocsáttassék.

Fejcsóválva, hosszú orral ballag a hajdú a város
házára s megtörve jelenti, hogy a dolog csakugyan úgy 
áll, a mint az úrfi nyilatkozott.

Erre méltóságteljesen felemelkedik az őrmester s 
így nyilatkozik az cnkénytelen fogoly előtt:

— Úrfi! Kegyed ezennel szabad. Elégtétele pedig 
álljon abban a tudatban, hogy az önnel szemben elkö
vetett méltatlan eljárás csak kincstári hajdú* * követték 
el, kiknek a rendőrség magasztos hivatásáról s tudo
mányáról fogalmuk nincsen, mert erre úgyszólván szü
letni, teremtve keli lennie az embernek, a hogy például 
mi vagyunk!

Te pedig kincstári hajduhad megint csak blami- 
roztad magadat! Mehetsz !

Mire a társaság feloszlott.
A fiatal ember most már jóizüt nevetve az átélt 

kalandon, visszatért a hólgytársaságba, melynek teljes 
elismerésével fogadtatott.
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1911 K 95 fillérrel kedvezőtlenebb volt: az egyenes- 
adóknál azonban kedvezőbb volt 4978 K .'1(5 fillérrel. A 
pénzügy igazgató javaslatára Fekete Miklós li korona le
vesen kivetett adóját leiija a bizottság. Jordán Péter 
tegyveradó kibágási ügyben a küzif*. bíróság az adóbe
fizetést bárcza helyességét kívánta igazolni, a mi meg
történt.

Berccz Gyula kir. tanfblügyelő jelentése szerint ja
nuár hó első napjaiban a népiskolák nagyobb része szü
netelt, mert a tanítók a népszámlálással voltak elfoglalva. 1 
A hónap utolsó napjaiban pedig a nagy hózivatarok miatt 
szünotelt a tanítás több helyen. Meglátogatta a pribóczi, 
larnói, trobosztói, divéki, kisfalvi és stubnyafllrdői isko
lákat, Folső-Stubnyán fegyelmi vizsgálaton vott részt, 
Ruttkán pcd:g a II-dik állami óvodát nyitotta meg. be
jelentette, hogy Turánban három tanító helyett csak egy 
tanító van, az pedig kántor is és e miatt alig jut a ta
nításhoz; a szükséges intézkedést megtette, bár ennek 
leginkább a tanitóhiány az oka. Közölte végül, hogy 
Suttón és Krpellánon az állami iskolák szervezésére már 
nincs remény: ezeken a helyeken a felekezet kívánja 
az iskolázás ügyét rendezni.

Dr. Haas Jakab főorvos jelentése szerint az álta
lános közegészségügy január hó folyamán kedvezőtlen 
volt a nagyszámban előfordult betegségek miatt, a me
lyek — az influenzát leszámítva — nem voltak járvá
nyosak, de tömegesen mutatkoztak, különösen a légutak 
hurutus bántalmai, a mennyiben a zord téli időjárás sok 
meghűlést vont maga után. A jégtől sikamlós talaj kü
lönösen, az erdömunkálatoknál több csonttörésnek voU 
okozója. A heveny fertőző kórok közül előfordultak: 
vörlieny: Szucsányban 9. Klicsinben 3, Kcviczcn 2 ; ka
nyaró: Podhrágyon 9, Folső-Stubnyán 27 : roncsoló to
roklob: Bisztricskán 1, Turánban 1, Ruttkán 2, Klicsin
ben I, Kis-Csepcsényben 1 ; hökhurut: Suttón 3, Briosz- 
tyán (5, Liesnón 3, Szklonón 5, Ruttkán 6 ; hasi hagy- 
máz: Helyben 3, Mosóczon 3, Bricsztyán 2, Kis-C'sep- 
csónyben 1, Szklenón 1. Mindenütt a kellő óv- és gyógy- 
intézkedések inegtétetlck. Ihdvighán egy ember meg
fagyott.

Borbély Kálmán főmérnök jelcntelte, hogy a jövő 
évi kavicsmennyiségre 24.000 korona lesz szükséges. Ezt 
a bizottság tudomásul vette azzal, hogy egy előbbi ha
tározatnak mcgfelelöleg próba-kavicsolások fognak esz
közöltetni.

Végül a vármegyeház melletti szöglet kisajátítása 
került szóba, a melyre az alispán kijelentette, hogy a 
kellő idöro az üt és a vele kapcsolatos kérdések is meg
lesznek oldva. Ezt a bizottság tudomásul vette.

H Í R E I N K .
— Személyi hir. Ifj. Justh György Turóczvárme- 

gye főispánja két hétig tartó gyengelkedése után a 
múlt hét szombatján, február 9-én jött be Turócz- 
Szt.-Mártonba. Teljes felépülése alkalmából tisztelői 
siettek Őt üdvözölni. A mull hét folyamán már úgy 
a közigazgatási bizottság, mint az erdei kihágások 
elbírálására rendelt bizottsági üléseken elnökölt.

— Uj örökös tag. Itéoay Miklós treboszlói nagy 
birtokos a F. M. K. E. turóezvármegyei választmá
nyának örökös tagjává lépett be és az előirt 00 korona 
dijat illetékes helyére befizette. Szívesen üdvözöljük 
az uj örökös tagot s reméljük, hogy jó példáját még 
számosán fogják követni.

— Kulturbal. Az if. Justh György főispán véd
nöksége alatt megtartott bál tegnap folyt le fényes 
sikerrel. Jövő számunkban részletes tudósítással 
számolunk be.

— A ruttkai ovoda megnyitása czimü. múltkori 
közleményünket azzal egészítjük ki, hogy a ruttkaiak 
nagy örömmel várták arra az ünnepségre a várme
gyének nagyrabecsüll főispánját ifj. Justh Györgyöt, 
aki azonban gyengelkedése miatt nem jelenhetett 
meg s erről a kir. tanfelügyelőt értesítette is. Meg
említjük továbbá, hogy ruttkai Ráth Péter udvari 
tanácsos kíséretében részt vették még Éder Róbert 
felügyelő, Szabó Ferencz és Hollán Miklós titkárok; 
a gondnokság részéről Saager Ferencá elnök, Olsavszky 
Gyula alelnök, Epstein László és Platzer Tivadar 
rendes tagok. A község részéről: Judik András közs. 
biró, Keviczky Kálmán körjegyző; továbbá ott 
láttuk Halkó Zoltán plébánost és Stiffl Vincze lel
készt, a tantestület tagjait teljes számban s más 
vendégeket. Az ovoda helyiségének megszemlélése 
után az állami iskola valamennyi osztályát megtekin
tette Ráth P. udvari tanácsos, minden osztályban 
meghallgatta a tanulók feleleteit s teljes elismerését 
nyilvánítva távozott a szépen feldiszitett épületből.

— Börtönvizsgálat ej teteit meg folyó hó 12-én a 
helybeli járásbirósági fogházban. A bizottság Reniczkv 
Kálmán alispán elnöklésével Akantisz Rezső, Berecz 
Gyula, Keviczky Imre bizottsági tagok és Dr. Skultety 
István kir. ügyész részvéteiével a legpéldásabb ren
det és tisztaságot konstatálta. Jegyzőkönyvbe vette 
azonban, hogy a ezellák fűtésére nincs elegendő fa 
engedélyezve s e miatt a foglyok tényleg szenvednek. 
Abban a czellában, a melyben 2 nőt tartanak fogva 
tényleg igen hideg volt. Egy másik czellában jó me
leget talált a bizottság, csak hogy kiderült, hogy ott 
n foglyok a saját erszényükből fedezik a fűtés költ
ségeit. Ezen bajnak orvoslására a kir. ügyész meg
fogja tenni a kellő lépéseket.

— Schusdek Ignácz Stubnyafürdö bérlőjétől a 
következő levelet vettük: > Tekintetes Szerkesztő Úr! 
Bocsánatot kérek, hogy a múltkori kérelmemet né
met szövegű ozégnyomáeú levélpapíron irtára, mi 
csak tévedésből történt. Kiváló tisztelettel Schusdek 
ignácz fürdőbérlö*. Már most azt is hozzá fűzhetjük

e közleményhez, hogy a stubnyafürdöi összejövetelek 
tárgyában többen fordultak hozzánk azzal a kérdés- 
sel, hogy miért maradtak el a múlt évi, mindig jól 
sikerült kedélye* összejövetelek. Annak idején azt a 
választ nyertük, hogy a bérlő személyében történt 
változás volt ennek az oka Ezen most már túl va
gyunk s abban a reményben, hogy az uj bérlő töre
kedni fog a vendégek ellátásáról gondoskodni, ajánljuk 
az alsó járásiaknak is, hogy csütörtökön ránduljanak 
le Stubnyafürdőre, aho l a másik járás intelligentiája 
bizonyára szívesen látja és fogadja a vendégeket. 
Hiszen valamikor Stubnyafürdö volt a turócziak 
gyűlő helye!

— A mosónzi magyar olvasókör által rendezett 
tánczestély folyó hó 9-én volt. A mulatság, melyen 
nemcsak a helybéli magyar családok, de vidékiek is 
többen részt vettek, vidám és kedélyes hangulatban 
reggeli öt óráig tartott. Az estély, mely tombolával 
volt egybekötve, szép összeget jövede lmezeit, mely a 
kör könyvtára javára lesz fordítva. A könyvtáriján 
már most is több mint 200 mű van. A kör alig 5—6 
éve áll fenn s tagjainak száma, tekintve a helybeli 
maroknyi magyarságot, bizony igen csekély, de a 
hazafias ügy iránti szeretet, mely a tagokat lelkesíti, 
keresztül segít sok nehézségen

— Farkasok Turóczban. Már a múlt hét folya
mán rebesgették, hogy a túlszigorú tél kikergette 
volna a farkasokat odúikból. Igaz-e nera-e, de azt 
emlegetik, hogy Znióváralja és Benicz között több 
arra járó látott már farkasokat. A farkas ma már 
igen ritka vendég Turóczban és ha tényleg ellátogat
tak hozzánk, érdemes lenne egy lmjíó-vadászatot 
rendezni. E nélkül is bizonyos, hogy néhány nap 
múlva azokról a bizonyos csizsmákban talált lábszá
rakról fog mesélni a nép!

— Elütötte a fatörzs. Kis Selmec'zi levelezőnk 
Írja, hogy ott a mu!t napokban Kurhajecz György 
szklabinyai illetőségű famunkást a hegyről alá csúsz
tatott hatalmas fa'.örzs elütötte. A szerencsétlen em
ber azonnal kiszenvedett. Hulláján a törvényszéki 
bonczolást f. évi február hó 13-án tartották meg Kis- 
Seltneczen.

— Megfagyott. A kiválóan szigorú télnek nap
nap után vannak áldozatai. Benicz közelében talál
tak egy megfagyott embert, a kinél az élesztési 
kísérletek már mit sem használtak. Annyit megálla
pítottak, hogy jezerniczi lakos és kosárfélékkel szo
kott házalni ; az is kitudódott, hogy előtte való napon 
áldomást ivott barátaival; ezt fizette meg életével.

— Uj bírák A mosócz—zniói járás községeinek
újonnan választott biráinak névjegyzéke a következő: 
Ábrahámfalu : Polereczky Mihály, Alsó-Slubnya: Du- 
bovecz József Ribár, Alsó-Turcsek: Pittner József, 
Andrásfalu: Skultety János, Balázsfalu: Horváth Já
nos, Bodófalu: Bada Károly, Bodorfalu: Chorvath 
András, Borczfalu : Holes József, Briesztya : Lichner 
Mihály, Budis: Húsz János pankeje, Csremosnó: Szi- 
kora József, Divék: Ondrus András, Dubovo: Hulla 
István, Dvorecz: Konlsek Dávid, Felső-Stubnya:
Höhenrieder Gyula, FelsŐ-Turcsek : Medved András, 
Hadvigha : ifj Páles Andrái, Háj: Hankó János, Ivánko- 
falu: Polereczky János, Jaszenovó: Licsko György 
Stefaneje, Jezernicz-Markovicz: Balya János, Kele
menfalu: Kubik György, Kevicz: Keviczky Pál, Kis- 
Csepcsén: ifj. Bada József, Kis-Szoczócz-Szt.-Mária: 
Frlicska Ignácz, Kisfalu : Kleszkeny hornánszky And
rás, Lászlófalu : Velits Kálmán, Lazán: Volko József, 
Lezsiachó : Hrasko Ferencz, Ljesnó : Sztuchli András. 
Moskócz: Bogya János, Mosócz: Francziszczy Lajos, 
Nagy Gsepcsén : Vladár Lajos, Nagy-Szoczócz : Ülej 
József, Nedozor: Granczl Mihály, Polerieka : Balogh 
Péter, Rakssa: Hrianka Cziril, Rudnó : Deeer János 
hajszter ifj., Stubnyafürdö: Stranszki Jakab, Szent- 
György: Rajczky János, Szt.-Mihály: Marék András, 
Szklenó : Palesch János, Szlován : Matuskovich Mihály, 
Tótpróna: idsb. Velits György, Valcsa: Hinko János, 
Vriczkó : Endreszel János, Znióváralja: Bargár Emil, 
és Zorkócz: Hrivnák József.

— Segítsük a szegényeket. A ruttkai állatni is
kolának és óvodának 4 oly szegény tanulója van, a 
kikről valóban csak a Mindenható meg a jó emberek 
gondoskodnak. Fábián Lászlóné óvónő most egy fel
hívást bocsátott közre ezeknek érdekében. A kinek 
fölösleges ruhája, különösen gyermekruhája vagy csak 
néhány fillére is van, küldje azt hozzá Ruttkára. Négy 
ártatlan kis gyermeknek felruházásáról, ellátásáról 
van szó. Adományokat mi is elfogadunk.

A népszámlálás eredménye Ruttkán. Mint rutt
kai levelezőnk írja, Ruttkán 4300 lélek találtatott. 
Ruttka tehát Turóczvármegyének legnépesebb köz
sége. Minthogy pedig az 1891. évi népszámlálás a l
kalmával Ruttkán 2933 volt a lakosok száma, szapo
rodás az utóbbi 10 év alatt 1467 lélek, a mi teljes 
50°/o szaporodásnak felel meg.

— Erdei kihágások elbiralasa ezéljából folyó hó 
12-én délután tartatott ülés ifj. Justh György főispán 
elnöklete alatt, a melyen a folyó ügyek tárgyaltaltak.

— Magyar színészét. Liptó Szt Miklósról írja 
levelezőnk : Kunhegyi Miklós a szepesi színi kerület 
igazgatója jól szervezett társulatával e héten itt meg
kezdte működését. A társulat rövid ittléte alatt is 
megnyerte már eddigi működésével a közönség fokon- 
szenvét. Ilyen társulat ritkán vetődik kis városunkba 
s a hazafias elemek erkölcsi kötelessége lesz a derék 
társulatot tőle teihetőleg támogatni. A társulatnak 
saját zenekara van, melynek játéka szinte vonzani 
fogja a közönséget. A társulat tagjai közül eddig 
kitűntek: Szalay Vilma, Kunhegyiné Bella, Baranyai 
Szidi, Kispálfl’y Jánoi, Makay Elemér, Viola József.

— A nópszf lás eredmény* Körmöczbányán* 
E város lakossági', mely 1890 ben 4220 lelket szám
lált, jelen évi január hó 1-én 4495-re, vagyis 5%-nyi 
növekedéssel felszaporodott. Mi tagadás, gyönge nö
vekedés és ha tekintetbe vesszük, hogy eme népszámb 
a tanintézeteket látogató ifjúság is, — bár január h- 
1-én nem volt Körmöczbányán — szintén felvétetett 
úgy a szaporodás képe még inkább összezsugorodik. 
Legjobban bizonyítja ezt az öt évi anyakönyvi ada
tok eme rövid statisztikai táblázata:

Év született meghalt szaporodás
1896. 141 106 +  35
1897. 110 105 +  &
1898, 143 130 +  13
1899. 129 104 -j- 25
1900. 114 156 — 42

Az elmúlt 5 évben ezek szerint született 637 és 
meghalt 601; s így a természetes szaporodás csak 
36 lélek, míg az általános népszámlálás kedvező ered
ménye kétszáz lelken felül szól.

— Vegyes daloskór. Ruttkáról azt az értesítést 
kapjuk, hogy Paulinyi Gábor áll. isk. tanító vegyes 
daloskört szervezett nőkből és férfiakból, a mely már 
most a márczius 15-én rendezendő hazafias emlék
ünnep programmjára készül. Igen, csak haladjanak 
tovább a megkezdett úton, és siker koronázza törek
véseiket !

— Egy megbízható postaküldöncz. A lurócz-szkle- 
nói postamesternő arról értesít bennünket, hogy 
postaküldönczét erős szívbaj vette elő s e miatt fet- 
rengett Alsó-Turcseken a hóban mind addig, mig jó 
szivtt emberek segítségére siettek. Hazaérve egy hétig 
betegen ifeküdt. Állítólag az erős hideg idézte elő 
a bajt, mely előbb nála nem mutatkozott.

— Magyar színi előadás Zólyomban. Ma este Zó
lyomban, hol a műkedvelők állandó színpadot óhaj
tanak biztosítani, ennek javára színi előadást tartanak. 
Színre kerül a »Stomfay család«. Mindig örvendünk, 
a midőn magyar kulturális térfoglalásról értesít
hetjük olvasóinkat.

— Jelmezestóly s még valami Znióváralján. A
kedélyes znióváraljai intelligentia a múlt héten igen 
jól sikerült jelmezestélyt rendezett. Részt vett azon 
minden kabátos ember s az idősebbek is jelmezt öl
töttek magukra, hogy hozzájáruljanak a valóban 
kedélyes estnek sikeréhez. Azt hisszük, hogy znió
váraljai levelezőnk még részletesebben fog erről az 
estéről beszámolni, azért csak azt a sajnálatos ese
ményt kell még felemlítenünk, a melyet egy magáról 
megfeledkezett csendőr idézett elő. A mig ugyanis a 
közönség a magyar olvasókör helyiségeiben kedély:- 
sen mulatoR, egy csendőr ittas állapotában minden 
áron beakart menni a terembe s a mikor a rende
zőség ezt megakadályozni igyekezett, kardjával kez
dett hadonászni. A dühös ember ellen a férfiak dákok
kal védekeztek s nagy nehezen ártalmatlanná tették. 
A vizsgálatot Lázár főhadnagy már megejtette. Teljesen 
méltányoljuk a csendőrségnek hasznos működését és 
érdemeit s egyesek hibája az általános becsülést setn 
kisebbítheti ugyan, minthogy azonban rövid időközben 
Turóczban ez már a második eset, mégis kívánatos 
lenne, ha az ily exponált helyre már kipróbált és 
teljesen megbízható egyének alkalmaztatnának.

— Liptó-Szt.-Miklós lakosainak száma 3009 (há- 
romezerkilencz), szaporodás az utolsó tiz évben 6V*%. 
A lakosok számát csökkentette az a körülmény, hogy 
a gyári munkások a szomszéd Verbicz községben 
laknak.

— Nepesedesi mozgalom az ivánkófalvi -anya
könyvi kerületben:

1899. évben 1900.Jévben
született 143 151 +  8
elhunyt 142 98 — 44
házasságot kötött 35 21 — 14

Ebből látni, hogy e kerületben 1900. évben 8-al töb-
ben születtek és és 4í*el kevesebben haltak el, mint 
az 1899. évben.

— Térhiány miatt a szuesányi »Tanitók Háza* 
mulatságról, valamint a körmöczi főreáliskola táncz- 
estélyéről csak jövő számunkban emlékezhetünk meg.

Általánosan ismeretes, hogy köhögés, rokedtség, torok 
és lélegzési szervek működési zavarainál legbiztosabban hatnak 
a Rétnv-félc pemelcíU-czukorkák, melyek nemcsak a be!-, 
hanem külföldön is r .gy clterjedségnck örvendenek. E tártain a 
és ize miatt is közkedvelt ezukorkák ltéthy Béla b.-csabai 
gyógyszerésznél rendelhetők meg (5 doboz bérmentve 6 korona , 
de kapható dobozonként 60 fillérért mindenük.

— Szerkesztői üzenetek.
Üt-. C*. S., Budapest. .Nagy érdekű czikkét jövő számunk 

hozza. Természetes, hogy. a .kérdésre vonatkozó véleményünket 
mi is fogjuk nyilvánít ti. fogadja szives üdvözletünket. — F. L  , 
Ruttka. A szegénv ^  gy< ■ .nekekröl megemlékeztünk, örvet; 
dci.énk, ha ennek s . '.^ c  ici: . \  Miért nem fordulnak a Nöegy- 
lethez. Ilyen esetek hiszem, hogy valami kis segélyt enge
délyeznének. - Br. ,s., Helyben. Köszönjük. Hireket is kérünk.
— fi. M.. Mosócz. Részletesebb tudósítást is közöltünk volra. 
mert a mosóczi magy. r társadalom iránt kiválóan érdeklődi!
— Munkatársainkat, a kiknek még le nem közölt czikkeik v: n 
nak, egy kis türelemre kérjük — mindenre sor kerül. — E. (>,, , 
Helyben. Máskor is szívesen veszem. — P. Körmöczbánya. 
Köszönjük! Mielőbbi teljes gyógyulást kívánunk. — G. /» ,  
Pctrozsény. Sorra következnek. Üdvözlet I

Teli menetrend a magyar kir. államvasutakon.
^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.



I

4  Turőcz-Szt.-MArton,
Gyorsvonat ind. d. u. 3'45» ^rk- este ,0 40- 
Személyvonat ind. d. u. 5 20, érk. rt-gjel 7 16 . 
Vegyesvonat ind. éjjel i r i o ,  érk. d. u 12 12.

Túr óc-Szt.-Márton—Budapest. 
Vegyesvonat ind. d. u. 40S . érk. reggel 5'20. 
Személyvonat ind. este 9'o y  érk. d. e. 1003. 
Gyorsvonat ind. reggel 5*41, érk d. 11. 12 50. 
Személyvonat ind. reggei 7'43. érk. este 7 00. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2'49, érk. este 9 20.

Turóc-Szt. Márton— Uu 11Ica. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2 00. érk. d. u. 2 08. 
Személyvonat ind. este 7 34, érk. este 803. 
Gyorsvonat ind. este 1040, érk. este 1C48. 
Személyvonat ind. reggei 7 17 , érk. reggel 7 29. 
Vegyesvonat ind. délben 12 12, érk. d. u. I2'24.

Ruttka—l'uróc-Szt.-Márton. 
Vegyesvonat ind. d. u. 3 55' érk. d. Ui 4-0^ 
Személyvonat ind. este 8 4̂5, érk. es’.e 903. 
Gyorsvonat ind. reggel 5 30, érk. reggel 5 41. 
Személyvonat ind. reggel 7-30, érk. reggel 7-43. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2‘40, érk. d. u. 2'49.
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M eghivé,
Van szerencsénk a tisztelt részvényeseket 

a „Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet" folyó 
évi miírczius hó 3-án, délután 3 órakor meg
tartandómi.
tisztelettel meghívni.

Napirend:
1. Igazgatósági jelentés.
2. Felügyelő-bizottsági jelentés, a mérleg beter

jesztése és határozathozatal a tiszta nyereség 
miképeni fordítása iránt.

3. A felmentvény megadása.
4. Netaláni indítványok tárgyalása.

igazgatóság .

ROLKO P. K. miífonódája
Turócz-ttxt.-VI n rtoii haii.

Tisztelettel bátorkodom a t. közönség b. 
figyelmét

íijníí-fonódáni készítményeire v
felhívni.

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

Szives megrendeléseket'^kér
tisztelettel

Rolho 1 K .

A R lchter-fóle

Horgony-Para-Expeller
Liniment. Capsici comp.

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 30 
év óta megbízható bedörzsölésúl alkalmaztatik kösz- 
vénynél, csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor mindig 

-' figyelemmel legyünk a ,.Horgony“ védjegyre 
és a „Richter" ezégjegyzésro.

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

Richter F. Ad. és társa,
osAsz. é s  k ir. u d v a r i  s z á l l í tó k .

Rudolstadt.

Kaiser-fe'e mell-czukorkák I
—  k öhögés és huruthnál
•  BlztOS O C C n  közjeiyzöileg mcsprö-

hatás Jbbü asfiísitiizia ®
hgyedül bebizonyított biztos hatással ro l* <■ «lí»*«-k , u ö  

Iiügen. lii i■ i i i !■ és c ln yiillitinoduotiin l.
Kapható 2«> és -IO lilléres csomagokban :

GRABER MIKSA es FIA füszer-üzietében 
Turócz-Szent-Martonban.

B E R G E R  SIM O N  czipész
Turócz-Szt.-Mni'toiibiin

ajánlja a mai kornak megfelelően berendezett

>
>
>

)  czipészeti műhelyét mindennemű férfi-, női- é8 
)  gyormek-

^  mérték utáni készítésére, valamint kész
c z i p ö - k é s z l e t é t

1 melynek állandó nagy raktára mindenkinek igé
nyeit kielégíteni képes.

Pontos, gyors és olcsó kiszolgálás! (

1901. február 17.
IHnzai ipar!

7- szám

Árverési hirdetmény.
A liptó-ujvári m. kir. főerdőhivatal kerületéhez 

tartozó fenyőházai gyógy- és fürdőtelepen álló, a kir. 
kincstár tulajdonát képező következő szálloda és egyéb 
épületeknek úgy mint:

a) az I. számú szállodának a hozzátartozó mel
léképületekkel és mellette lévő jégpinczóvel.

b) a vendégszobákkal ellátott kávéházi épületnek 
hozzáépített gyógy- illetve étteremmel, többi mellék-

helyiségekkel és különálló pinczehelyiséggel.
c) a 11. számú szállodának.
d) a postaépület első emeletén és padlásán levő 

helyiségeknek mindössze 62 vendégszobával; végre:
e) az I. számú szálloda mögött az »Erzsébet«- 

parkban álló tekepályának 1901. márczius 1-tól, 1905, 
évi deczember hó 31-ig terjedő időre való bérbeadása 
iránt a liptó-ujvári m. kir. főerdőhivatal irodájában 
folyó évi márczius hó 4-ón d. e. 10 órakor zárt Írás
beli versenytárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási évi haszonbér 9000 K.
Csak azok az ajánlatok fogadtatnak el, a melyek 

a kitűzött óra előtt a liptó újvári m. kir. fóerdőhiva- 
talnál benyujtattak, továbbá, a melyek az általános 
árverési feltételek 2. és 4. pontjaiban foglaltak szerint 
szerkesztettek és felszereltettek.

Az általános árverési és szerződési feltételek a 
foldmivelésügyi m. kir. Minisztérium erdészeti főosz
tályánál (Budapest, V. kér., nádor-uteza 5. szára, első 
emelet) és a liptó-ujvári m. kir. főerdóhivatalnál, vala
mint a fenyőházai in. kir. erdőgondnokságnál a hiva
talos órák alatt bármikor megtekinthetők. 

Liptó-Ujvárott, 1901. évi február hó.
M. kir. FöerdöMvatal,

IWEIIT KÁROLY és Társa^j
szövőgyár, K ésm árk

elismert hírnevesSZEPESSÉG1 VÁSZON
d a m a s z t -Ar d i

minden nagyobb üzletben kaphatók.

Hazai ipar!|

Kapható minden jobb füszerkereskedésben 
és vendéglőben.IL e szivsrkfl" ofc-fcsteofcoteofcoteofcsfcote-te-tepapír czigareUaltSv&ly

6* az abból előállított 
hasonnevű

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

Kapható: Moskóczi Ferenczné papirkereskedéséhen Turőcz-Szt.-Mártonban.
OO0OOOOGOOÖOÖOOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOQOOOOO

„-Mártonban
Elpusztithatlan „pluviusin" - férfi - esőkópenyegek

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

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

Plchler-fóle grázl elpusztithatlan lodenkaiapok
frt 3-50

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

30 röfös frt 12 — 14 — lfy— 18.— 201-  
54 rőfös frt 35*— 40‘— 50 — 60'— 

lltlfcl 18 röfös frt 7-— 8 — 1 0 .-  12'— 14 — 
egy darab kész lepedő frt 150

E r t e s i t e s !  Az őszirés téli idényre a jóhirnevü H o l z e r  S i mo n  b u d a p e s t i  ezég 
mintaraktárát a következő czikkeke nézve volt szerencsénk elnyerni: női kabátok és felöltők, 
gallérok, cápp, bakfls-kabátok és gyermek-kabátkák. E czikkekből igen gazdag s változatos rak
tárunk lesz, mely körülményre már most kivjuk fel a t. közönség b. figyelmét..... .......... .......... ......

Óvjuk lábainkat a melegtől, nedvességtől és izzadástól.
N in cs tö b b é  lá b fá já s !

Sem tyúkszem, sem lzzadós lib, sem börkeményedós, sem libdaganat, sem lábégés. Rövid idei

agkJ ir is a b U sLbaValmazott féle I5SESI-ÜLPBÉ1ÍSSÍL §
látja el. q

Kettős vastagságú 1 frt20kr., egyszerű (>0 kr.. homoktalp 40 kr.,gyermekeknek fele O
Az asbest-talpbélés kitűnőségét legjobban bizonyítja, hogy a A A  CT A  A  O
cs. és kir. közös hadseregnek ésam. kir. honvédségnek eddig 44.0UU JaT szállíttatott. Cl
YiSZÜntelámitÓknak árenCedménv iÍ.Mlli,jÍlíl,-íÍACSÍ,k,ÍS u,lá,,vélel1?1 VH«* a Pénz E lé g és  beküldése ínéi- Oarengeam eny . lett. f elvilágosítások, prospektusok és köszönetnyilvánításuk ingyen. | - |  

Egyedüli elárusilás Turócz-, Liptó-, Árva-, Trencsén- és Nyilra-vármegyék részére ■--r. 2T

a : XAz „Asbest-áru/w. „^su isi-u n i gyár betéti társaság" képviselete és elárusító rak tára : g

3 LÁU& M. és Fia divatáru-háza Turóc-Szt.-Mártonban. o 
OOOOqOOOCOQÖÜOOOOOOOOlOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Turéc-sit.-mártom magyar nyomda — Moikóeii F.-o». "
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