
X. évfolyam 1891. 24. szám Turócz-8zt.-Márton. junius 14.

Felvidéki Híradó.
TÁRSADALMI és KÖZMŰVELŐDÉSI HETILAP.

RI.Ö FIZKTKSJ ARA 

Egéa* ú\ re *1 ír:. Fél évre 2 fr:. 
v̂re 1 írt. t

-í“ MEGIF.LF.XIK : MINDEN VASARNAP as-

A iái, c eiicmi részét illető közlemények a szerkesztősedre, hirdetések es előfizetések a 
kiadóhivatalra c/iniezve Turocz-Szt Mártonba küldendők.

.4 hivatalos nini-rv.irkir, kéziratokat péntekig kérjük beküldeni *"^g}

HIVATALOS HIRDKTKSKK D IJA

100 miiig 2 fr: . ezentúl minden megkezdeti 
nkv. x/.óinil :>() krral több

A félév közeledtével kérjünk lapunk igen 

tisztelt olvasóit, hogy lejárt előfizetéseiket 

megújítani, netalani hátralékaikat is bekül

deni és lapunkat ismerőseik: a Felvidék h a 

zafias közönségé körében terjeszteni szives- 

kedjenek. Az előfizetési pénzek - legcelsze- 

rúbben postautalvanynyal a Felvidéki Hí

radó szerkesztósagonek küldendők.

I ])nr])árt olás.

Nőin éppen rózsaszínű szemüve
gen keresztül tekintünk iparunkra, 
amidőn azt merjük kimondani, hogy 
amit ma a magyar ipar előállít, mind
az kiállja az összehasonlítási u kül
föld iparával.

Nemcsak kiállja az összehasonlí
tást. de vannak egyes iparágak, egyes 
ipartermékek, melyekkel felülmúlja a 
külföldet is.

Csak néhány évvel ezelőtt is, va
lódi bámulatot keltett s országos ese
ményszámba ment, ha gazdag nábob- 
jaink s pénzarisztokratáink a hazai 
ipar fejlesztése céljából, a tisztán ké
nyelmükre szolgáló ipartermékeket 
nem kül- hanem belföldön rendelték 
meg.

Manapság már bizony nem kell 
külföldre zarándokolnunk- Amiket a 
Nyugat miiv é nemzetei előállítanak, 
azt képes a magyar ipar is előte
remteni. Igaz, sokszor úgy fogjuk ta
pasztalni. hogy egyik-másik iparter
méket talán jutájivosabhan szerez
hetünk be* külföldről, de viszont fel

tétlenül arra a meggyőződésre jutunk, 
hogy a magyar ipar rendszerint tar
tós és szolid árukat bocsát ki kezei 
közül.

Hazánk viszonyainak tanulmányo- 
j zásával s jólétének fokozásával fog- 
i lalkozva, okvetlenül arra a tapaszta

latra kell jönnünk, hogy kifejlett ní
vón álló iparunk nagyobb mérvű pár
tolása nélkül most már igen köny- 
nyen visszaesést idézhetnénk elő ipar" 
haladásunk tekintetében.

Nekünk minden árón oda kell lö- 
rekedniink, hogy a mezőgazdasági té
ren szerzet: vagyoni gyarapodás ered • 
menyeként mutatkozó tőkéinkéi, a 
szükséges ipartermékek beszerzése 
alkalmával, egyáltalában ne dobjuk a 
külföl li árupiacra. De ha már éppen 
ki nem kerülhetnék ezt- úgy ezen 
kényszerhelyzetből is, csak minél je- 

i lentéklelenebh arányokban költekez
zünk. Fölörekvésünk az legyen, hogy 
a nemzeti tőke a haza halárain be
lül maradjon.

Mennyi tömérdek életképes hazai 
iparvállalatunk van ! Tegyük felada
tunkká. hogy megrendeléseinket csak 
is hazai vállalatoknál eszközöljük. 
Midőn ezt tesszük, kifejlett iparunkat 
tesszük erősebbé, s a külfölddel szem
ben versenyképessé.

Mert kifejlett iparunkhoz n m hi
ányzik egyéb, mint a versenyképes
ség. Ha ezt megszerezzük neki, ak
kor iparunk éppen azon a színvona
lon áll. melyen a legműveltebb kül
föld ipara.

A versenyt, a küzdelmet kell lehet
ségessé tennünk, hogy iparcikkeink
nél* minden részről fogyasztókat sze
rezhessünk.

A lefolyt utolsó két évtized kiállí
tásai teljes hitelű bizonyítványt nyújt
hatnak afelől, hogy ipartermékeink 
általában milyen kitűnőek, s hogy a 
változott viszonyokhoz képest a kül
földi cikkekkel kiállják a versenyt.

Csak nehány iparcsoportot tekint
sünk, mik voltak ezek két évtized 
előtt !

Volt e vegyészeti iparunk ? Mit 
termelt az agyag- és üvegipar ; vagy 
hol állott a vas- és fémipar ; mily pro
duktumai voltak a fa-, bőr-, vagy 
akár a papir-iparnak ? A ruházati 
ipar terén mily óriási haladást tet
tünk ; a bútoripar és dekoratív lak
berendezés haladása meg éppen bámu
latot kellő

De ki sorolhatná fel egy rövidke 
cikk keretében azon haladást, mit kü
lönösen két évtized óta tettünk

Csak örülnünk lehet a fölött, hogy 
a természeti áldásokban gazdag for
rások kellő kiaknázása, s a befekte
tési tőkékkel való zsugoriskodás mel
lett is oly óriási haladást teltünk az 
ipar terén, dacára annak, hogy még 
a meglévő, s a rendelkezésünkre álló 
munkaerőket sem használtuk fel min
denkor kellőleg, sőt még ma sem 
használjuk fel úgy, amint kellene.

P á r t o l j u k  a haz ai  ipart!  
Ha o jelszó általánossá válik, akkor 
a vállalatok emberei sem fogják fél
teni a befektetési tőkéket, melyek

mostanság, a legcsekélyebb körülmény
től is csakhamar ingadozni kezde
nek, mert iparunk még nem szilár
dult meg eléggé, jóllehet teljesen ki
fejlett, s ismételjük, hogy kiállja az 
összehasonlitást a külföld iparával, 
de pártolás hiányában még mindig 
nem versenyképes.

E téren a sajtónak is van hivatása, 
és pedig igen szép, igen nemes hiva
tása.
• Első sorban is kötelessége az anya

gi érdekeinket előmozdító iparügyi 
körülményekre folytonosan figyelmez
tetni ; mert valóban nem tesz hálá- 
datlan munkát, ha a közönséget a 
hazai ipar pártolására serkenti; sőt 
nemcsak kötelessége serkenteni, ha
nem arról mindaddig beszélni, amig 
csak a hazai iparnak pártolása vé
rünkbe át nem szivárog, amig az ve
lünk egygyé nem forr, úgy szólván 
nemzeti természetünkké, sajátságunk
ká nem válik.

A sajtó egyik igen szép hivatása 
I az, hogy folytonosan buzdítson arra, 

hogy a haza minden egyes lakója a 
hazai ipar pártolásának gondolata ál
tal legyen áthatva ; mert csak akkor 
érhetjünk el a magunk elé tűzött nagy 
célt, ha a honi ipart azon polcra emel
tük, amelyen az diadalmával verse
nyezhet a művelt külföld iparával.

Legyen a jelszó: P á r t o l j u k  a 
h a z a i  i p a r t !

MEDOR

T Á R C A

Ftlrti Ailolár tragédiája.
^ Irla Hmlnyáns/.ky Gyula.

Ki volt, vagyis helyesebben mondva, 
kicsoda Fürli Adolar ?

Oh minő kérdés! Hat nem ismernetek 
nevet ?Ncm olvastatok müveit ? kürti Adolai: 
költő, meg pedig a javából. Mert haja kócos, 
szemei savós/.inuek és folyvást a csillagok 
keresik, arca sapadt és himlöheiycs, fülei 
nagyok és fejétől messze elállók, ruhája ko 
pott, nyakkendője nincs, zsebei mindig tele 
vannak legújabb költeményeivel .
szóval Kürti Ado.ar s/.ulctett költő.

De a világ oiy nyomorult es az emberek 
oly gonoszak és irigyek, hogy a nagy szel
lemeket elfojtják, Üldözik, megt tgadjak. tls 
mert »a költő «rs sorsharag egy anya
méhből született« bizony szegény Kürti 
Adolar kénytelen ejicli almai és a hajnal 
bíboros órait megraboim, hogy lantját pen
gethesse, nappal pedig, hogy a hitvány 
gyomor örökös korgasu: megszüntesse, boj
téi kodig i gy uzsorás ügyvéd irodájában

Kívüle meg négyén dolgoznak az irodá
ban Köznapi t• •.«i • i.igadt ósztóvér lelkek 
mind a négyen, egyebet e tudnak a parag
rafusoknál és a/ <> magasan szárnyaló - ivét 
Ogyatalan nem k- p i, megérteni.

Nem is igen érimk /i. v< luk. Ha elvégzi 
dolgát és varakoznia kell újabb munkára, 
nem áll s/.e .kollegáival* ("h. mily pro- 
fonálása es sz<» költői hivatásának!) hanem 
felborzolja hajai, homlokára !«•». i l d kezét 
és varja az ihlett peicvt. Iiyenkoi . -me el
homályosul és lelke megvilágosodik. S midőn 
érzi a uiú . • u. a * v ' láb

mérésre csúcsórája, oh még egy pillanat és 
a múzsa csók olt égne homlokán, ha közbe 
nem szólna az irodavezető :

Kürti úr, kapja le gyorsan ezt a vissz
kereseti viszonválaszt.

Oh atkozott végzett! Visszkereseti vi-zon- 
választ kell másolnia, miiion talán lírai köl
tészetünk egy remek gyöngyevei gazdagít
hatna az irodalmat !

De az irodalom és még inkább a divat
lapok szcrkes/.'őinck végtelen szerencséjére, 
a hivatalos órak nem tartanak örökké. 
Kürti Adolarnak >üt« a szabadulás perce, 
midőn lerázza a hétköznapiság porát és oly 
helikoni gyönyörök rózsás le.hőibe merül
het, mely gyönyörök megedesitik cletenek 
*keseru poharat* és elűzik léikéről az ön
gyilkosság eszméjének süni kodét.

Mindenekelőtt haza rohan és leírja leg - 
ujahb költeményét, melyen a hivatalos órák 
alatt folyvást kotolt. Azután hangosan k i
olvassa, majd lelkesedve elsznvalja a tükör 
előtt, szive fölé rejti a többi .kiadatlan 
gyöngyszem* közé es megy a színházba. 
Tulajdonképen Csak a színház ele; de kép
zelő .lese oly élénk, hogy annyi, mintha ott , 
benn lenne páholyból nézne az. előadást, 
bátrán mondhatom tehat, hogy a -  szilt- ' 
házba megy

Rendesen a legelső vendég. Oda ail ah
hoz a hatulsö kapuhoz, melyen a művészek 
es művésznők járnák föl az öltözőjükbe, oda 
all és várja öl.

Igen - ö\ lelke ideálját az égi lényt, a vi
lág legszebb a onyát, a legtökéletesebb 
mit, a kihez költeményeit írja. Mert hat ez . 
a mm senki inas, mint a színház ünnepelt 
primadonnája. Rozsalánczi Amanda, a ki 1 
különben *-gy meg mágnásnak a kedvese, 1 
fenyői palotában lakik cs a holdvilágfaló I

diurnistat soha észre nem vés i. De ez Kürti 
Adolart csöppet se zavarja abban, hogy ne 
álmodozzék »róla«, ne irja »hozza* dalait 
is ne legyen boldog »vele«.

Mikor a szép »ö* cgy-egy gavallér kar- 
jan kacérkodva belebeg a színház kapuján, 
Kürti áhítattal iebege.

K kék szemek, c sárga haj.
Ezek szülik zöld gondolataimat,
Mert a színek törvénye t z,
Hogy kék és sárga együtt z> Idet ad.

Es mikor az imádott ideál tan epen vala
melyik szerencsés dandyi ak osztogatja csók

jait, öleléseit Kürti a lefüggönyözött abla
kok alatt acsorog és érzi az  ő szenvedélyes 
Csókjainak bűvös nektárját ajkai epedö tü- 
zcvcl összeforni; keblének havára haitva 
ábrándos fejét és míg a zefir bajolo tündér- 
regeket suttog, örök szerelmet esküsznek 
egym isnak a föléjök hajló rezgő lomb alatt, 
es a csillagok miriadjai Aidást hintenek pla- 
tonikus frigyiikie.

Igaz ugyan, hogy pocsék idő van ; olykor 
bokáig cró sárban kell a >kólto<-nek lubic
kolnia, a mi pedig örök szerelmet, a csókot, 
ho keblet es a költemények egyéb rekvizi- 
tumait illeti, hat bizony ó még soha se 
melegítette a körmeit Amanda hó-keble tü- 
zene!, hanem azért csak zengi tovább 
»kristaly-habgyöngyök szivai vány-sugarain 
átszűrt költői szerelme lángszarnya dalait*.

S .üdvének c hetedik egében ringatózva* | 
Kürti Adolárnak nincs is más vagya csupán | 
az. hogy egyszer, oh csak egyszer bejut- | 
hasson .hozza* és clszavalhassa neki Ián- j 
goló szerelmet lehelő legújabb költeményét ! i

Oh ha ezt elérhetné, költészete bizonyara | 
meghódítana *Öt.«

Ez volt mindennapi abrándja, óhajtása. 
Ha főnöke (az uzsorás ügyvéd) külön mun

kát ád vala neki, s miután három nap és 
három éjjel körmöit, azt kérdené tőle :

—  Nos Kürti úr, mind jutalmat kíván e 
faradságért ?

I Iabozas nélkül igy felelne :
—  Főnök úr, engedje, hogy Rózsalánczi 

.Amanda lábaihoz borulhassak és elzenghes- 
sem előtte legújabb költeményemet, melyet 
.hozza* írtam !

Ilyen gondolatokon tépelődvc lépett be 
rendesen az irodába s kelletlenül végezte 
gépies munkáját. Irtoztató sokat szenvedett 
és rőfós sóhajtásaival gyakran mcglebbcn- 
tette a poros aktakat.

Egy napon valamivel korábban érkezett 
az irodába. Kemény hideg volt, verset 
akart írni, otthon elfelejtett befűteni, azért 
sietett be, nem is sejtve mily végzetes lesz 
reá nézve ez a lépés. Ott talalta főnökét az 
irodában. Amint Adolart megpillantotta ki
derült arccal kialtá:

- -  No jó hogy bejött. Félórája várok 
mar valakire. Menjen azonnal Rózsalancii 
Amandához.

Fürti Adolarnak minden csep vére a szi
vébe szökkent. A  boldogságtól reszketve 
hebegc:

— Oh főnők úr köszönöm !
—  Mi az ördög! tán csak nem szerelmes 

a szép asszonyba ?
Adolar mélyen elpirult és lesfltötte sze

meit.

—  No no, de azért semmi részrehajlás! 
—  folytatta a főnök nevetve. Eleget vár
tunk. eleget hitegetett bennünket, a legszi
gorúbban kell eljárnia.

Fürti Adolar csodálkozva nézett az ügy
védre.

—  Egy kettő! szedje össze e peresoraa- 
got, már négyszer adtunk halasztást, elég



A gazdák  baja.
Nehány hit múlva kalásztengerré váltó- 

zik át a magyar termőföld rónasága és a 
gabonanemek sárga kasszáinak rengő ten
gerébe vidáman vág bele az aratók kaszája. 
Ez életteljes képben ott látjuk a gazdit 
amint homlokán mély barázdát vésnek a 
gondok, Mert neki számolni 'kell az ered
ménynyel és amint megvizsgálja a kiadá
sok és bevételek bilancát, fájdalmasan kon
statálja, hogy izzasztó munkája nem áll 
egyenes aranyban az elért jövedelemmel.

Szive elszorul és szemebe a bánat köny- 
nye megvillan. Hej, mert máskép volt ez 
hajdan ! A földraiveiö úr volt Magyaror
szágon és a földbirtok biztosítékot nyúj
tott a mnnkás életnek.

Mest megváltónak a viszonyok : dolgozni 
kell és nélkülözni. A munka magabavéve 
még nem biztosítja az életfenntartást és 
bőség helyett nélkülözések között fejezzük 
be életpályánkat

Hogy miért van ez igy, miért hanyatlott 
a föld jövedelmezősége, mind fontos kér
dések, melyekkel érdemes foglalkozni, bár 
alig van kilátás reá, hogy egyhamar a 
▼ iszonyokba változás álljon be a földbir
tokosok előnyére.

E kérdések megvizsgálásánál első sorban 
az állam befolyását kell vizsgálnunk, hogy 
t. i. miatt tett a földbirtok jövedelmezősé
gének emelésére az utóbbi években.

És e tekintetben meg kell vallanunk, 
hogy jó akaratban nem volt hiány. A 
földmivelési minisztérium minden alkalmat 
megragadott arra nézve, hogy a magyar 
gazda helyzetét javítsa, ámde a dicséretes 
törekvés nem vezetett célhoz, mert nem 
állottak rendelkezésére azok a pénzforrá
sok, melyek a különböző szabályozási 
munkálatok keresztülvitelére szükségesek 
lettek volna.

A gazda maga kénytelen volt zsebébe 
nyúlni a költségek fedezésére és ekkép 
elvonta a tőkét ama szükséges beruházá
soktól, melyek nélkül modern gazdaság 
alig képzelhető ■

A hitelviszonyok tekintetében is körül
belül ezek a visszásságok tűntek fel. A 
pénz megdrágult, az intézetek nagyon óva
tosak u személyi hitel nyújtása körül és 
az állam nem gondoskodott olyan pénz
intézetről, ahol a magyar gazda könnyen 
juthat hitelhez, hogy a föld mivelésénél az

idd és a ha'adás parancsolta költséges újí
tásokat keresztülvihesse 

Innen van, hogy ma e szazad végén is 
oly rendszer mellett gazdalkodnak Magyar- 
országon —  annak legtöbb vidékén — 
mint akár a szazad eleién és főleg ez az 
oka unnak, hogy gazdáink nem tudnak 
megáliani a külföldi versenynyel szemben, 
mely a modern gazdasági tudományok 
összes találmányainak kiaknázásával jele
nik meg a piacon.

A bajok tehát ismeretesek és csak az 
orvosság hiányzik a z  o l c s ó  p é n z .  
Erre nézve a törvényhozásnak meg kel 
lene tenni a kellő lépéseket, hogy a gaz
dák helyzetén lendítsen. Ha ezt a kérdést 
sikerülni fog szerencsésen megoldani, ak
kor Magyarország gazdáira nézve az ősi 
talaj ismét kincses banyává válik és a nép 
mely a hazat lakja boldog lesz és ha
talmas.

A H ÉT T Ö R T ÉN ET E.
A képvistlfihdznak állandó munkarendjét 

ez idő szerint az állami közigazgatásról 
benyújtott törvényjavaslat tárgyalása ké
pezi. Most még a legfigyelmesebb laikus 
sem tudna megítélni, hogy mi sors vár 
a javaslatra s mily átalakulásokat hoz ma
gával a pártokban. A Budapesti Hirlap a 

I helyzetet ma bonyolultabbnak látja, mint 
e tárgya ás megkezdése óta bármikor, s 
kevés reményt fűz ahhoz, hogy e javaslat 
ból törvény lesz.

Ebbéli nézetéi a párti iszonyok legújabb 
állásából magyarázza ki. Mert —  úgy
mond --  Szapáry nem szövetkezett Appo- 

' nyival és nem szakított Tiszáékkal. De Ti- 
száék még sem lehetnek megelégedve Sza- 

| páry miniszterelnökkel, mert nem lépett 
velük szolidáritásba Apponyiék ellen s nem 
helyeselte párttaktikájukat, mely az álla
mosítást a kormány és a szabadé'.vti párt 
monopóliumának deklarálta ; hagyják te 
hát a miniszterelnököt verekedni a szélső 
ballal Apponyi is a mérsékelt ellenzékkel 
megszavazza a törvényjavaslatot, de a vi
tában semleges és hallgat s visszautasítja 
a szolidaritást a javaslattal, a kormánypárt
tal és Szipáryval. A kormánypártból egyen- 
kint hullanak ki a rnunicipalisták. A szél
sőbal pedig ellenfelének gyüngeségét lát
ván, egyre erősebben támad. És igy az ál

lamosítás Ifgőszintébb hívei elkedvetle
nedve. elfojtott elégüktlenséggel nézik, 
hogy napról-napra kevesebb kilátás van a 
reform keresztülvitelére.

Két dolgot emlegetnek sűrűén : Szapáry 
kiegyezését a szélsőballá1, vagy a ház fel
oszlatását. Valószínűleg az utóbbi fog be
következni, a mit az ellenzéki partok nem 
bánnának mert a mai helyzet nekik ked- 

i vezőnek látszik a választásokhoz.
A hármas szövetség Németország, Ausztria- 

Magyarország és Olaszország között meg- 
hosszabbittaiott és tökóletesbittetett. Az 
eddigi szer/ődés értelmében a szövetséges 

. társ csak kettős megtamadtatás esetén lett 
volna kötelezve a beavatkozásra. Vagyis,

I ha megtámadta vo na a monarchiát Orosz
ország. úgy Németország semleges marad
hatott volna. Minthogy pedig az orosz há- 

i ború bennünket meg mindig fenyeget s 
amennyire sejteni lehet, három év múlva 
ez a kérdés aktuálisabbá leszen, a szövet
ségen változtatni kellett oly módon, hogy 
mar egy oldalról történt mcgtámadlaiás 
esetén is kötelezve legyenek a szövetsé
ges társak a beavatkozásra. Az uiabb tar 
gyalások sokáig tartottak, mert Olaszor
szág egy német-francia háború esetén, ha 
az. veszteséggel végződik a németekre nézve 
sokat veszíthetett volna földközi-tengeri 
pozíciójából. Azonban Olaszország aggo
dalmait eloszlatta az angol kormány, a 

; mennyiben az olaszokkal megegyezésre ju 
tott a középtengeri birtokáliapotok és a 
partvédciem érdekében. Ez. annyit tesz, 
hogy diplomáciái jegyzékben van meg
ígérve, miszerint Olaszország biztosan szá
míthat Anglia tengeri haderejének segítsé
gére. Ilv módon az új hármas, esetleg na- j 
gyes szövetség megköttetett és sokkal erő
sebb mint az előző volt, mert a kölcsö
nös kötelességek határozotton vannak meg
jelölve.

Az elrabolt utasok —  kikről lapunk előző 
számában említést tettünk —  visszanyerték 
szabadságukat, miután a kitűzött váltság
díjat —  200.000 frankot — megkapta a 
rablóbanda. A  haramiák kézrekeritésén 
most nagyban fáradozik a török csendörség 
és a katonaság. Kutatásukra 5000 főnyi 
lovasság és gyalogság indíttatott útba. A 
csapatok háromszöget fognak formálni. A 
drinápolyi katonai helytartó reméli, hogy 
kiéheztetés utján fogja kényszeriteni a ban
ditákat a fegyverletételre.

Ö felsége, e hó 9-én a brucki táborban 
adott udvari ebéden megelégedésén ok adót 
kifejezést Vasmegye főispánja előtt, a felsőt 
magyarországi kivándorlásban beállott ked
vező fordulat fölött, örül m rajta, hogy a 
lakosság ez irányban üdvös felvilágosítá
sokban részesült. Ö felsége a kivándorlás 
vágyát érthetőnek tartja, mindamellett tér- 
mészetes volt, hogy a sok szomorú csaló
dás után végre is a józanabb felfogás tör
jön magának utat.

H Í R E I N K

Előfizetőinkhez. Régóta fáradozunk azon, 
hogy lapunk olvasóközönségének egy kitü
nően szerkesztett gazdasági melléklappal 
szolgálhassunk. Most sikerült a »MAGYAR 
KIíRTÉSZ* kiadóhivatalával megállapodásra 
jutnunk, hogy előfizetőinknek kedvezményes 
áron adják e lapot. Reméljük, sőt megva
gyunk arról győződve, hogy t. előfizetőink 
a >Magyar Kertész«-szel minden tekintetben 
meg lesznek elégedve, mert a gazdasági té
ren, különösen pedig a gyümölcs- és kony
hakertészetben megbecsülhetlcn kalauzul 
fog szolgálni. Ezen igen elterjedt szaklapot 
olvasóinknak az előfizetési ar e g y h a r 
m a d á é r t ,  vagyis 80 k r é r t juttatják 
kezeihez egy egész éven át. Felkérjük azon 
t. előfizetőinket, kik e kedvezményt igénybe 
óhajtják venni, azt velünk mielőbb tudas
sak, hogy a megrendelendő lapok száma 
iránt mi is intézkedhessünk.

Turóczvarmeyye közönsége f. évi június
hó 15-én T.-Szt.-Marionban a vármegye 
háza nagytermében tartja meg közgyűlését, 
melynek tárgysorozatából a következőket 
emeljük ki : Alispánt jelentés. Különféle 
számadások. Az aüando választmány javas
lata. a közigazga-ad reform targvaban a 
képviselőhazhoz intézett több rendű más 
vármegyei feli:a ok tudomásul vétele iránt 
Honivarme felirata, az eid -1 yrészi valamint 
a felvidéki magyar közművelődési egyesü
letek javára fordítandó sorsjegy kölcsön 
engedélyezése tárgyában. A közok'atási 
bizottságnak az 1*90 év 11. felére szóló 
jelentése. A f iszol -abirók jelentései, a szü- 
ié-znői körök megallapitása tárgyában. 
Időközben beérkező ügyek.

volt a komédiából, siessen a végrehajtóhoz 
és ha 5 nagysága nem fizet, okvetlenül 
tartsák meg az árverést.

Fürti Adolárnak minden haja szála ég
nek meredt. Ezért küldi hat őt főnöke 
Amandához. Nem hogy labai elé boruljon 
és elszavalja neki legújabb költeményét, 
hanem azért, hogy árverést tartson nala! 
Mit tegyen már most ? hagyja iit megvetés
sel ezt a Icalázó mesterséget ? Vagy rohan
jon Amandához és fizesse ki helyette a 
követélését ? Fizetni ! oh, hiszen még a 
félhavi szobabérrel is adó. pedig csak 
ötődfól forint'! Haliaha !

Kaján sors! így üldözöd a lángszelle- 1 
meket!

Az ügyvéd rikácsoló hangja riasztotta föl 
néma monologizalasaból.

— No amice, ne bámuljon, hanem .fogja ' 
a percsomót cs menjen

Fürti Adolar kábultan ragadta meg az j 
átkos iratokat és kitámolygoil a szobából.

Mi történt vele azután, a vilagérl se tudná 
elmondani, csak arra emlékszik, hogy egy 
fél óra múlva a végrehajtó, a bccsló és 
néhány »árverési hiéna* kíséretében meg
jelent Rózsalanczi Amanda házi szentélyé
nek küszöbénél és méla almaiul átlepte 
azt épen akkor, midőn a Rókus kórház 
toronyórája harmat ütött.

Rozsalánczi Amanda igéző fehér pongyo- 
Iában fogadta őket. Pici labai piros papucsba 
bujtatva kikandikaltak szoknyája csipke 
fodrai alól és szemei kacer tüzet lóveitek 
feléjük.

Itt volt tehat a varva vart pillanat. Előtte 
a bíbor ajkak, melyeket annyiszor csókolt, 
a hó-kebel, mel>rc annyiszor lehajtá ábrán
dos fejét — ko.temenyeiben ; most odaborul- 
hat lábaihoz és bevallhatja szerelmet.

Ott dagad a legújabb költemény a szive |

| fölött Hah ! És neki most mégis úgy kell 
I szólnia :

—  Nagysád igen sajnáljuk, hogy ily szó.
' morú kellemetlen kötelességet kell teljesi- 
! tenünk !

Mintha csak egy néhai szatócs elhízott 
| özvegyéhez beszélne.

—  Szerencsétlen alkalom . . . szomorú 
kötelesség . . . kellemetlen kényszerhely
zet . makoga Fürti Adolár izgatottan, 
kétségbeesett önmegtagadassal és átnyúj
totta ideáljának a zsebéből átvett iras- 
csomót.

Rozsalánczi Amanda belepillantott és hir
telen csengő kacajba tört ki :

- Uraim, minő tréfa! Önök árverésre 
jönnek év fűzfa verseket nyújtanak at ne
kem ! Haliaha!

- Fűzfa verseket! kiailtjak egyszerű 
hármán is és nevetve néznek Adolarra.

— Legújabb költeményeim ! ordítja Fürti 
Adolár és mint a sebzett oroszlány odaug- 
rik a haiatlan eszményképhez, kir.1g.1da j 
kezéből a drága iras-csomót cs őrjöngve 
elrohant

Hogyan jutott Fürti Adolar szállá
sára ? Azt rt maga sem tudja, de az bizo- 
nyos, hogy felduil abrandviiaga romjain ke
seregve, a szive rajongó szerelmére méltat
lan oltárképet darabokra törve, sárba tiporva 
— még akkor éjjel egy füst alatt megirt 
három elégiát, hét balladat. kilenc rapszó
diát és tizennyolc kesergő szerelmi dalt a 
hűtlenhez.

Kneipp Sebestyén.
(Vége.)

Télcn-nyáron a fehérneműjén és reve
rendáján kivüi egyéb ruhát nem visel. 16 
éve vette utolsó nadrágját; ezt is abból 
az alkalomból, hogy Augsburgban n püs
pök előtt kellett megielennie; de a mim

| az audienciának vége lett, haza ment szál- 
j lására újra levetette nadrágját s úgy uta

zott haza Azóta még fel sem vette, nem 
1 is tehelné, mert nagyon belehizott. Az 

asztalon sem sebészi kés. sem hallgató 
cső, vagy kalapács, a mint ez az orvosi 
rendelő szobákban lenni szokott, nem lat
ható, egyedül burnótszclencéje fekszik olt, 
ezzel játszik rendelés alatt, közben szip
pantván egyelt. Szegény öreg papnak egy 
pár elhalt betege miatt kellemetlenségei 

1 voltak a hatóságokkal .•> azért most kény
telen assislenst, köznéven fürdó'orvost tar- 
lani. még pedig hármai. - Az egyik elő
veszi a beteget- kikérdezi s megállapítván 
a betegséget bemutatja a plébánosnak, a 
plébános diétá ja a másik két orvos pedig 
felváltva Írja az ordináliól. rn lv főbb vo
násaiban nem all egyébből, mint hideg 
fürdók lepedőzések, mezitláb-jarás stb. stb.

A betegek Cgy része itt marad, mint 11
n. fünJövendég cLzállisolva az tndolens 
l-k knak le jprimitivebb módon berendezett 
s 'gy legkcnyclmetlenebb lakául házaiban.

MaMk rÍ8*e P« 'l g csak tanáé-ért jön s 
azt megkapván, utazik haza. A ronde- 
lessel el,alva rn gy a beteg az u n .fürdő- 
házi,a*, kikövezett alapú fabódé, fülkékre 
O'Ztva felmuta’ja a rendelvényt a rendel
vényt s a fürdőszolga lege artis leönti 
avagy bele mártja a hideg vizoe. azutan 
gyorsan fe ö.tűzik s megy gyors tempójú 
sétara. hogy újra kimelcgrdiék. Modern 
hvorotberapja, az ,1 a különbséggel hogy 
a hideget gyorsan, de rövid ideig engedik 
Hatni felheviilt testére Sokan mar azzal 
jönnek ide. hogy a könyv utasít A ai se- 
rin? mar otthon használták a kúrát — 
eredménytelenül pera/e nem tudták az 
alkalmazás módját.

s a, eredményt tagadni nem lehel. A 
■ Kneipp-gyOgymOd, célja a lested,és a,

anyagcsere fokozása által Oly anyagfor
galmat pedig, mint ez a gyógymód, alig 
hoz létre más. Latiam beteget, ki 10 hét 
a att ugyanannyi fontnyi sulyiyal szaporo
dott; ez egy lüdővés/es vol . ki két hóna
pig vért hányt, skeletkcpen hoztak de (a 
szó szoros értelmében hozták) s mikor 
hazament, a betegség nyoma sem látszott 
rajta .Az idegbetegségek minden neme 
zsábúk. bénulások, meglepő szépen gyó
gyulnak: egész gyűjteményt lehet szerezni 
ithagyott mankókból. Hát a hysteriás asz- 
szonyok! akik azelőtt cgy kis léghuzam, 
avagy csak kocsizörgésre görcsöket kap
tak. Ma már önmagukat nevetik ki. Meg
edződve a sok hideg víztől és mezítláb 
gyaloglástól, maga viszi csomagját a va- 
suthoz, hogv egészségtől duzzadó arccal 
utazhasson családja körébe. — Halvány, 
sáp kóros leányok, gyomot bajos asszonyok 
és férfiak boldogan térnek haza, megta
lálván itt a hiányzóka , vert és étvágyat. 
De ezzel aztan elég! A mi ezután törté- 
ok az a kiiruzsolás birodalmába tartozik.

A jó öreg p'éb.i»>>s famulusai körében 
gyakran dicsekszik azzal, hogy orvosi köny
vet -sohasorn oivaso t s nem is akar ol
vasni Mégis latszik iajta, mert az em
bert test a tatásáról foga ma sincs, annak 
phy.siologiáját távolról sem i-,meri s innen 
van az, hogy oly betegeket is gyógykezelés 
“Iá vesz, kiket mint gyógyíthatatlanokat 
az orvosi egyetemekről elutasítottak Ez 
persze nem haj De annál nagyobb baj, 
hogy az olyan beteg a kinek orvosi ope- 
'áe t tanácsoltak, ahelyett ide jön s min
denfele theákkal borogatta:ja a sebét, kré- 
t.iport kap 01 vo sagkép stó. cfTele kuruzso- 
lasoknak veti magát alá —  aztan mégis 
elmégy néhány hét múlva megoperáltatni 
mag.1 — de későn.

l’ersze erről a plébános nem tehet, de



Dell Jenő, a l.-szt.-mártoni áll középke.
reskedelmi iskola holnap megkezdődő érett
ségi vizsgájához a kereskedelemügyi mi
niszter által kinevezett ministeri biztos, 
ma érkezik városunkba s négy napon lesz 
vendégünk, ameddig t. i. az érettségi vizsga 
szóbeli része tart.

Szülőkhöz ! A budapesti BÖlcsészelhallga- 
tók Segito Egyesülete közvetít nevelői, ta
nári, korrepetitori, irodai, rajzolói, fordí
tói, zeneoktatói állomásokat, ágy helyben 
mint vidéken. Ez eljárás által ftíkép se
gélyt kíván nyújtani az arra érdemes és 
tehetséges egyesületi tagoknak; másfelől 
alkalmat igyekszik nyújtani az ország mü
veit családjainak arra. hogy ily módon 
gyermekeik molié nevelőkul képzett és 
megbízható ifjakat nyerjenek. S inidön e 
körülményre felhívjuk a hazai tanintéze
tek és a nagy közönség figyelmét, felkér
jük, hogy dy ügyben egyletünk t i t k á r i  
hivat a ához kegyeskedjék fordulni. A köz
vetítés díjtalan —  Budapest, lSül. junius
8-án. Tisztelettel C z e k u s  László, titkár.

A t -szt.martoni állami tanintézetek évzáró 
vizsgálatai a következő sorrendben fognak 
megtartani: Júniushó 15- és 16-án; a kö- 
zépkereskcdelmi iskola III. osztályának szó
beli érettségi vizsgálata; 18 au ; d, e. a pol
gári fiúiskola 1. III. ; d. u. a polgári fiúis
kola II. és IV. osztálya ; 19-én ; d. e. a pol
gári leányiskola II., III., IV-, d. u. a polgá
ri leányiskola I osztálya ; 20-án ; az összes 
iskolák hittani vizsgálata ; 22-én ; d. e. az 
elemi fiúiskola I.— IV-, d.u az elemi ieany- 
iskola I. és II. osztálya ; 23-án; d. e. az e- 
lemi leányiskola III. és IV. osztálya ; a kö- 
xépkeresk. isk. II. osztályában: arúisme
franczia nyelv; d. u. á középkcrcsk. isk. isk. 
I. osztályában : magyar nyelv, keresk. föld
rajz ; II. oszt: mcnyiségtan könyvitcltan ; 
24-én; d. e. és d. u. a középkcrcsk. iskola 
I. osztályában : árúisme, francia nyelv, ter
mészettan, könyvviteltan ; II- osztáiyaban : 
magyar nyelv, német nyelv, történelem és 
keresk. földrajz ; 23-én d. e. és d. u. középke. 
reskedelmi iskola I. osztályában : történe
lem, keresk. isme és levelezés, keresk- 
számtan ; II. osztályában : kér. számtan, ke
resk. isme és levelezés, 27-én ; d. e- 9 óra
kor : a tanév befejezése s a bizonyítványok 
kiosztása.

A l.szt -miklosi áll. elemi iskola és az 
óvoda, melyek fenáilásuk, 1870. óta egy 
félreeső utcában voltak elhelyezve, a jövő

tehet az orvos, a ki ismeri a bajt és an
nak következményét s azért van ott. hogy 
orvosi tanácsadója legyen -- a plébános
nak. Nem ártana, ha ó is megszn lelné a 
jó tan ácsot, melyet betegeinek so tolt osz
togatni: »maradion a víznél.* Ö külső 
lég amazok belsőleg.

A falu népe mdoiens. az idegent k ked
véért vagy azok előnyére semmit sem tesz; 
minek is az. a pénz úgy is dűl. Aludni 
mindon ágyban bitet; ágy pedig van né
mely házban nyolez is minden sarkot fel
használnak fekhelynek. Még papjuk iránt 
is hálátlanok, pedig ennek köszönhetik jó 
módjukat, mely nv'.st megengedi a korcs
mázast. tétlenségei.

Boszankodik is szegény ör< g plébános 
eléggé —  de még sem anyira. mint mikor 
a nőkről beszél. Időnként felo v isast szo
kott tartani a közönség szamára, subád 
ég alatt. Ezt köznéven kár- mkodásnak 
szoktak mondani, fis nem egészen alapta
lanul. Itt önti ki szivét, korbácsolja a meg
győződéstől áthatod szavakkal a nők rossz 
szokásait és szemükbe mondja tnind n be
tegségüknek igazi okát: a derékfüzol 
miedert és kávét. E kettőnek esküdi ellen
sége. Mied rben megjelenő nőbetegnek, 
vagy a kit az utcán 1 ;v á o f  nem ren
del- Ha perbg a kábát felül s/uk, úgy hogy 
a nyakat szorítja- avagy ahhoz simul. — 
ott az asztalon az olló, <-zzei kíméletlenül 
összevagdalja.

Fokonként megy az öreg Ha már las
sanként leszoktidn nőbetegeit n ffl/ö vi
seléséről, akkor kuraképen, boc-anai az 
indiscrctiócrt a bugyogót is eltiltja. A 
betegnek aztán a rendólő órán becsület
szavával kell bizonyítani, hogy a tilalmat 
meg nem szegte — más bizonyítási mód

ősszel egy igen díszes helyiségbe költöz- |
nek át. Ugyanis a ministerium kibérli a 1 
takarékpénztár emeleti helyiségének utcai 1 
részét az elemi isko’a részére, niig az óvoda 
az udvari részen lesz elhelyezve. Az allam 
ezen bérlet érdekében tetemes áldozatot 
hozott, mert az eddigi bérlethez képest 
5OO frttal fog többet fizetni, de a helyisé- , 
gck nem csak tágasak, világosak és egész- ! 
ségcsek, hanem maga az épület a város 
központján lekszik és annak legszebb épü- : 
lete. A szerződés pontjai a napokban álla- I 
pitt ittak meg s a takarékpénztár részéről j 
már a'á is iratod, most meg csak a mi- 
nisteri jóváhagyás hiányzik, mi azonban 1 
nem sokara meg lesz, mert a ministerium , 
a bérlethez előlegcsen elvileg hozzi járult.

Vizsga Szlovánban. A szlováni felekezeti 
iskolában junius hó 6-án délelőtt tartatott 
meg az évzáró vizsga. Jelen voltak: Fukasz 
József kér. tanfelügyelő, Vojtussák Károly 
plébános-helyettes, Beniczky Lajos, tkép. 
tanár, mint ministeri látogató, Kápolnay Jó
zsef, Ulrich Vendel tkép. tanárok, Kiszner 
Nándor, Uhlyárik Szende, áll. tanító, Ma- 
tuskovich Mihály földbirtokos és igen szá
mosán. Örömmel konstátálhatjuk, hogy a 
szlováni iskola buzgó tanítója azon szép di
cséretet, melylyel méltóságos Bende Imre j 
besztercebányai püspök úr két évvel ezelőtt 
kitüntette, jelen vizsgával is kiérdemelte. I 
Minden tantárgyból szép sikerrel feleltek a 
gyermekek, de főleg a magyar nyelvből 
meglepő eredményt mutattak föl. Kívánjuk, 
hogy a; ég aldása kisérje továbbra is, e 
buzgó tanító fáradozását.

A körmöcbanyai főreáliskolában az i88r 
évben érettségi vizsgát tett iskolatarsak, 
névleg : Beliezay Géza, Beliczay Tibor, Bür- 
ger János, EfTenberger Ágoston, Éttér Kál
mán, Karay Imre, Kelckes Aladár, Miskol- 
czy János, Racz Kálmán, Róth József és 
Tandlich Ármin, tiz év előtt tett megálla
podásuk szerint, f. hó 19-én Körmöcbányán 
jönnek össze, a mely alkalommal a megér
kezés napján délután kirándulást rendeznek 
a ritka szép zólyomi völgybe. Másnap 10 
órakor a főreáliskola dísztermében lesz az 
összejövetel, a hol Miskolczy János fogja 
üdvözölni az intézet igazgatóját és a tanári 
kart; ezután hJTenberger Ágoston felolvassa .
»Visszaemlékezések a diákéletből* című al
kalmi dolgozatát. Délben társasebéd lesz az 
»Arany szarvas*-vendéglőben, a melyet az 
iskolatársaknak Schröder Károly igazgató
nál teendő tisztelgése előz meg.

nincs. Kneipp plébános szerint az emberi
ség csak akkor lenne egészséges, ha úgy 
férfiak, mint nők a nélkülözhetlen felső 
ruhán kívül pusztán inget viselnének— ezt 
is lenből készítve —  »Kneipp-féle fehér
nemű*. Ez ideális cél, bár a viselet maga 

1 nem az.
Egyéb surrogatumai a kúrának a »Kneipp- 

kenyér* rozs és árpából és a »Kneipp- 
kávé c árazó árpából készítve. Mindezek 
közt pedig legtöbbet ér az, mc’y legolcsóbb 
-  a víz  Úgy használva, mint azt Kneipp 

, a kalma /a, sok patika-conto válik fölösle- 
j gessé.

Kneipp plébános nem rég panaszkodott 
j hogy déltájban a patak partján sétálva meg.

csúszott s a vizbe bukott. »Sebaj reveren* 
1 dissime, biztatja kaplanja, hisz csak a páti- 
i kajaba esett*. — Ilyen s efféle anekdoták 

százával járják Wörishofenben.
Valóban csodálatos, hogy nálunk e gyógy- 

módszert még meg nem honosították. Most 
miután a Koch-fé - oltások is eredményie
teknek bizonyultak, nem artnna kísérletet 
tenni oly eljárással, melynek mar oly sok 
tüdővészes beteg köszönni gyógyulását-

Németországban már a 30-at is megha
ladja azon gyógyintézetek cs fürdőhelyek 
,..áma, melyekben a Kncipp-fcle gyógymó
dot alkalmazzak. Ausztriában is létesült 
mintegy tiz, mindannyinak az orvosa Wö- 
ri.diofenban tanulmányozta az eljárást. Ná
lunk Csak az idén fogjak először bevezetni a 
trcncsenmcgyei rajecteplici fürdőben ahhoz 
értő orvos vezetése alatt. —  Mi persze 
mindig arra varunk, raig a külföld jól meg* 

. s/edte magát, aztán tarlózunk, ha ugyan 
meg akad valami.

A l.-szt. mlklósi éli. elemi és polgári is
kólában az évzáró vizsgálatok a következő 
rendben fognak megtartatni: június aO-an 
az összes hilfelfkezetek hittani vizsgálata, 
22-én az elemi osztályok vizsgálatai, 23-án 
a po'g fiúiskola I, és II. osztálya, 24-én a 
polg. fiúiskola III és IV. osztálya, 2ő-ón a 
polg. leányiskola I. és II. osztálya, 2Ü-án a 
polg. leányiskola III. és IV. osztálya. 27-ón 
záróunncpjily és a bizonyítványok kiosz
tása.

A körmöcbanyai magyar egyesület júniusi 
estéjét az 179011 országgyűlés berekeszté
sének 100 éves évfordulója alkalmából f. 
hó 7-én tartotta meg. Beszédet Bellagh 
Aladár főrealiskolai tanar tartott. Forster 
Zsófia, Potomcsik Ignácz polg. isk. tanár 
és Varga László szavaltak. A főreáliskolai 
ifjúság a dalárindulót s marseillaiset éne
kelte.

Színészek Szucsányban. Az Árvában időző 
színtársulat egy része — úgy látszik : a 
javarésze — elválva a társulattól, Szu- 
csanyt is i'rbaejtette s négy estén át igen 
sikerült előadást tartott a számban ugyan 
kicsiny, de hazafias lelkesedésben annál 
nagyobb szuesanyi magyarságnak. Prima- 
domájuk nz országosán ismert nevű Fe 
renczyné. ki nemcsak csengő szép éneké- 1 

| vei. de valóban kifogástalan játékával is I 
1 e r ,gadta mind a négy estén a közönsé

get. Úgy tudjuk, hogy Mártonban is óhaj- 
' toltak 4 előadást tartani; a magyar ka- 
| szmó azomban megtagadta tőlük helyisé

gét e 4 estére. Hát hiszen lehet felfogás 
dolga, hogy hivatásuk-e általában az ol
vasó egyleteknek kulturális míssiót telje- 

I sitem ; de a turóc-szt. mártoni m a g y a r  
kaszinónak ez nemcsak hivatása, de sze- 
szerintünk szent kötelessége is lenne. Leg
alább annyit elvárnánk tőle, hogy ne állja 
útját az eziranyú kísérletezésnek. Azok a 
színészek — igy végezi tudósítónk értesí
tését —  bizonyára megkcdvcltctik ott ma
gukat, a hóra sorsuk veti ; de hogy a t.- 
szt.-mártoni magyar kaszinóról nem a leg
jobb véleményt viszik magukkal, az is bi
zonyos.

Dán turisták a Vágnál. A dán turista-egye
sület, a mely nem régiben Magyarországon 
keresztül a Balkan-félszigctrc utazott, únius 
hó vége felé visszajön Magyarorszagra és 
a Kárpát-egyesület budapesti osztályával 
együtt 27-én kirándulást tesz a természeti 
szépségekben bővelkedő Vág völgyébe. A 
kirándulás három napig tart s ez alattZsol 
niról kiindulva, megnézik Rajec-T plicet, a 
szulyói völgyet, a S/kalka hegyet. Szulyót, 
Vághévét, a hircs Manin hagadékot, Trcn- 
csén-Teplicet és Trencsént.

Föltamadott. Lapunk múlt számában meg
írtuk, hogy Thuranszky Maria nevű cse- 
lédUány kénsavat ivott s a megyei kór
házban hosszas kínlódás után meghalt. Be 
is lettek a halottas kamarába, hol egy 
egész napig volt ; másnap, mikor az or- 
vo-ok a biva'aios boncolás megejtése vé 
get t megji leniek, észrevették, hogy a teg
nap halottnak konsta'áU öngyilkos csak 
tet</h ilott volt, mert lelegszik. Azonnal 
hozzáfogtak a beteg megmentéséhez s ez 
hosszas kísérlet után sikerült is. Ma mar 
ttV van minden veszedelmen —  s ha fel
gyógyul. átadjak az igazságszolgáltató ha
talom kezeibe, hogy ez kiszabja rá kettős 

1 bűne< it a büntetést-

Nagy vihar volt ma egy hete. hétfőre vir
radóra ; éjféli 11 órakor tört ki az iszo
nyú égihaború. föidrengeto dörgéssel, va* 
k tó villámlással, orkánszerfl széllel s felhő
szakadásnak is bei ló záporesóvel. Kulónö- 
s 11 Arvamegye f ló dühöngött a vihar ; 
beszelik, hogy ot: ■> szegény embert agyon 
is sújtott a viiam. Nálunk ember éietben 
nem c*ett kar, de Suttón túl a hidat bcle- 
sodorta a hirtelen leümiö víz a Vagba s 
az or-zágutal egy kilométer hosszúságban 
úgy b hordta mázsás súlyú kövekkel, hogy 
nngy munkába került annyira szabaddá 
tenni, hogy a közlekedés Kralován felé fel 
ne akadjon. A varmegye azon részén csak
ugyan elmondhatják, hogy »adtal Uram 
esőt. de nincs köszönet benne!*

Az osztrak-magyar allamvasut-társaság
elnökei e hő 7-én írtak ala a kereskedelmi

minisztériumban a kormánynyal kötött szer
ződést az osztrák-magyar államvasut ma
gyarországi halózatanak eladására vonatko. 
zólag.

Nagy vihar vonult végig Liptómegye fe
lett vasárnap és hétfő közötti éjjel, mely, 
—  miután jég is esett, —  igen sok kárt 
tett. Külümbcn az utóbbi időben a megye 
területén igen sok eső volt.

Az időjárás ez év tavaszán valóban olyan 
Turóc vármegyében, hogy a gazdák meg- 
3  ndelésre sem kaphatnának külömbet. 
Minden héten kapunk két pompás meleg 
esőt ; közben enyhő, verőfényes napokat. 
Meg is látszik e kedvező időjárás kivált
képen a tavaszi vetéseken, melyek olyan 
gyönyörűek megyeszerte, amilyenek rég 
idő óta nem emlékezünk.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer által 23 éves süketség és fülzú
gásból gyógyult ki, készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hozzá 
fordul. Cim : NICHOLSON H. J., Wien XI

Irodalom.

Új könyv. Költemények. Irta Rudnyanszky 
! Gyula. Második kiadás. Budapest, 1891. 

Ára 1 fit őo kr. Lapunk nagyrabecsült 
munkatársának ezen legújabb szellemi ter
mékét bővebben szándékozván ismertetni, 
addig is a legmelegebben ajánljuk mind- 

: azoknak, kiknek lelke a szép, nemes és 
[ igaz iránt fogékonysággal bir. Kapható 

szerzőnél Érsekújvárt.

A gazdálkodók b. figyelmébe. A zöld lóhere
lucerna, rétifö, szóval az egész zöldtakar
mány, valamint a gumós és gyökér félék, 
okszerű eltartása, besavanyitása és mes
terséges sajtolása körül igen időszerű és 
gyakorlati útmutatást ad a »Hreblay EmiL- 
féle »Takarmanynemuek mesterséges eltar
tása* c. mű, mely rövid idő alatt a legna
gyobb elterjedésnek örvend. Nincs egyetlen 
uradalom, v. öugazda, hi hasznát ne ve
hetné a műnek, miért is e helyen sem mu
laszthatjuk el e műnek a t gazdaközön
ség b figyelmébe való ajánlását. A mű 
ára 86 kr. és megrendelhető Kassán a 
• Gyakorlati mezőgazda* c. lapkiadóhiva
talában. Az ár előleges beküldése mellett 
a mű azonnal és bérmentve küldetik.

E műnek ára, bár az 124 nagy rétü la
pot foglal magában, finom papíron nyomva, 
több csinos ábrával díszítve, oly csekély, 
hogy bárki is, ki a takarmány neműek 
újabb eltartási módjait ismerni akarja, 
megszerezheti.

A Bornemissza Zoltán és Czapáry Dénes
gazd. tan. szerkesztésében megjelenő »Ma
gyar Kertész* c. lap 11-ik száma gazdag 
és változatos tartalommal jelent meg. Cik
kei a következők : A gyümölcsfák ápolá
sáról. Mednyánszky Sándortól. —  A gyü
mölcsaszalás hasznossága, irta Gábor Jó
zsef. — Junius havi teendők. —  Tévedé
sek a gyümölcsfák trágyázása körül- Lieb- 
bald Bénitől. — Cseresznye magvetés. —  
Szemzés. — Vegyesek. —  Hirdetések. —  
A »Magyar Kertész* fönnállása óta min
dig nagyobb tért hódított maganak, rész
ben szakszerű szerkesztése, különösen pe
dig olcsó előfizetési ara végett. Hogy ne 
említsünk egyebet, a kiadóhivatal kényte
len volt az utolsó számokat újból sajtó alá 
rendezni hogy újabb rendelőit kielégít
hesse. Midőn még megemlítjük, hogy ezen 
kéthetenkinl 12 - 10 oldalon megjelenő gaz
dasági szaklap egész évi előfizetési ar po
tom 2 frt 40 kr.. nem mulaszthatjuk el 
olvasóközönségünk figyelmét meghívni an
nak megszerzésére. Az előfizetési díjak a 
• Magyar Kertész* kiadóhivatalába Nagy- 
Szöllosre (Ugocsamcgye) küldendők.

________________ _
Felelős szerkesztő : Révész Lajos 

Társszcrkcsztó: Feher János.



Egyszeri kísérlet mindenkit meg fog győzni, hogy

valóban a legjobb irtószer minden rovar 
ellen

Ezen kiváló szer meglepő erővel és gyorsasággal pusziit c 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zacherlin-féle takarékoskodóval 
beporozni.

A Zacherlint semmiféle más rovarporral összehasonlítani 
nem szabad, a Zacherlin egy különlegesség, mely sehol és so
ha másként el nem árusittalik, mint

lepecsételt üvegekben Zacherl J .  névvel.
A ki Zacherlint kér és papircsomagban vagy skatulyába 

kap valamiféle port, s azt elfogadja, biztosan megcsalatott. 
VALÓDI KAPHATÓ:

TuróczSzt.-Mártonban Soltész L. Fábry J zsef. Órabér M. és fia. — L - 
Szt:-Miklós : Palka Péter - Mossocz: Perl János fia. —  Ruttka: Schulz 
Adolf. Gaal Emii. — Zsolna : Paradovszkv Rób. Waidapfe! I . i. Tordy I.. 
Melzer, A., Hecht M. — Tót-Próna : Skálák G . Tinkó György. —  Turóc- 

Turán : Messinger H.

*o*********************oo***o*coo
J M elyik lapra fizessünk elő ? 0

Gazdag tartalmánál, nagy terjedelménél fogva a legolcsóbb magyar lap az

„ E G Y E T É R T É S "
a mely az uj évvel immár 25-ik évfolyamába iépctt. Kz a magyar olvasó kozön- 
ség lapja. Hiteles forrásokból szármázó ertesiileseinek gyorsasága, alapossága és 1 
sokasaga. rovatainak vahozatossaga kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz- I
• tag tarhaza tették az «Egyetértésit népszerűvé Az országgyűlési tárgyalásokról | 
a legrészletesebb s c mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedui az «Egyetértés* • 
közöl. Gazdasági rovata elismert regi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő (
S Gazdaközönség nem szorul többé idegen nyelvű lapr.i. mert az >Egyetértés* j 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak 1 őségével s alaposságával ma mar nem I 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos 8 a mezőgazda megtalálja mindazt az (
• Egyetértésiben, amire szüksége van. Változatosan szerkesztett tárcájában, any- j
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy- i 
szerre, úgy hogy egy év alat 30 40 kötetni regényt, részint eredetit, részint a 5
külföldi legjelesebb termékeket jó magyarsapu fordítási>an kapnak az »Egyctér- * 
tés« olvasói. A  ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan es hitelesen $ 
akar értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre*, melynek előfizetési ara egy hóra É 
1 frt 80 kr., >4 évre 5 frt s egy évre 20 frt Az előfizetési pénzek az >Egyctér- 4 
tés« kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy t 
hétig ingyen és bérmentve küld. '8

• * o O O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 * 0 0 • • • «

Z B i z o z r 3 r l a - t _
Az „Első m agyar g azdasági g é p g y á r rész- 

v én y társu lat“ tak . Ig azg ató ság án ak
BU D A P E S T E N ,

külső ráciut 7.

Qyüd község részéről tanúsítjuk, hogy azon gőzcsép
lőgép, mely 1880. évben az „l'llső magyar gazdasági gép
gyár részvéuytársulat“-tól Budapesten vétetett és mely 
1801). évben első Ízben használtatott, az itteni

S  s mind munkaképessége, mind kitűnő szerkezete elisme
r j  résben részesült, ugyanezért ezen bizonyítványunkat a ne- 
jSjj vezeti társaság részére készséggel kiadjuk, s ajánlatunkkal

Sjí j kibővitjük-
A gőzcséplőgép : 111.. lóerejü s tisztit<”> szerkezettel bir. 
(Ívűd. 1801. március hó 10-én-

Nyarv János, s. k .
jegyző.

• s s  m 'm & g z fö s m M  i  s e c o i

Viseli Bem
kiró.

Teros János s. k .,
esküdt.
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§  b i r t o k : e l a d á s  %
o  O
O Z n ió v a r a l já n  (Turúcz ni.) ‘I, órányira vasúti Q
X  állomástól 00 kát. hűld elsőminőségö szántófókl, kitűnő q  
q  rétek, nagy emeletes ház gazdasági épűlelekkel. éveukint O 
O 7U fuvar láirási joggal, szop kert patakvizzel, tégla gyár- 
§  tásra kitűnő földdel, gazdasági s mindennemű üzleti cé- 
Q  lókra alkalmas birtok haláleset következtében jutányos 
0  áron szabadkézből azonnal eladó. — Bővebb felvilágosi- 
q  tűst ad Bátskay János tképzöintézeti tanár Xnióváralján.
•  l - 3
••OOOOOOOOOO JOOOOOOiŰOOOOOOOOOOO*!

flréljer in ta l-fe le  k iviteli palaczkeör

' D I E T R I C H  és c o t t s c h l i g
B U D A PEST

vagy DREHER ANTAL Kőbánya.
Csakis teljesen leülepedett, tehat tükórtiszta kiviteli sör sz -tkühl ■ fojytoo friss 

üveglöltésben, a minőség hamisítatlan volta mellett kezesség vallaitatik

Nagybani fogyasztóknak jelentékeny árengedmény.
m iiü l  n i  f e l é  i i i f o n i  i; m b é rm v iilv < * .

Figyelmeztetés! Mintán gvaki.in megtörténik, hogy idegen kcs/.itnienvü e> gyön
gébb minőségű sörök »í)rehei i Kiviteli sör* citn alatt forgalomba hozatnak, a 
t. c. Dreher-fcle kiviteli sor fogva toknak a hatóságiiig oltalmazott üvegcimkét. 
melyen • Dietrich es Gottschlig mv okvetlen keli, hogy rajta legyen, kivaló figyel
mükbe ajánljuk

XXXXYXXXXXXXXXXX*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXX»

A  turócs-sst.-mártoai „MAGYAR HTOMRA"
kiadásában megjelent :

A magyar középosztály házi nevelése napjainkban.
Irta-: Révész ILa-jos.

Á R A  80 K R,
SCTJST Kapható a Magyar Hyomdáhaa.
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