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Felvidéki Híradó.
TA HSAD ALMI ős KüZMUVKLODESI IIKT1LAP.
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-*  MEGJELENIK: MINDEN VASÁRNAP * -

\ la; . (11  m i részét illető közlemények a szerkesztőséire, hirdetések és előfizetések a 
kiadóhivatalra czimezve TurüCZ-Szt Mártonba küldendők. 

igSJé' .1 hivatalos hirdetéseket, kéziratokat péntekig kérjük beküldeni

HIVATALOS HIKDKTKSKK DIJA

IIHí Miiig ií írt . ozoutúl miiidmi megkezdett 
száz szónál &0 krral több.

Ünnep után.

(R.) A felvidék hazafias értelmisége 
ünnepet ült e hó 10-én ; lélekemelő 
és nagyszabású ünnepet, melynek 
hatása nem pillanatnyi lesz, hanem 
az ország egy nevezetes részének 
történetében érezhető s hazafias szem
pontból örvendetes nyomokat hagy 
maga után.

Azok az eszmék, melyek Liptó vár
megyében felhangzottak, bizonyára 
nem vesztek el Rózsahegy városának 
falai között, hanem Yis/.hangot kelle
nek országszerte.

Amikor az idegen érdekek szolgá
latában álló pánsláv, pángermán és 
dákoromán agitátorok akna munká
jának eredménye gyan:int itt is, olt 
is felüti fejét az idegen eszmekörnek 
meghóditotl nemzetiség, — érdeklődé
sünknek teljességével, rokonszenviink 
egész odaadásával üdvözöljük a saját 
érdekében megmozduló hazafias, 
magyar társadalmat.

Régóta és következetesen annak az 
eszmének voltunk harcosai, hogy a 
nemzetiségi agitaciókkal szemben 
nem a politika, hanem a társadalom 
fegyvereit kell használni, ha ered
ményre - valódi és maradandó ered
ményre akarnunk jutni.

Nem értünk ennélfogva egyel az 
ellenzéki lapok ama tenorjával, mely 
a kormányt következetesen azzal 
vádolja, hogy nincs benne erélvesség 
a nemzetiségiekkel szemben, hogy 
hatalmának kellő érvényesitése

I helyett folyton engedményeket lesz, 
j hogy folyton alkudozik.

Mert szerintünk a hatalom merev 
érvényesítésével inkább rontanánk,

' mint javítanánk. Mig, hu társadalmi 
j tevékenységünkben csak m e g k ö 

z e l í t ő l e g  annyira leszünk képe- 
: s«*k, mint a nemzetiségiek, — minden 

nyerve van.
És épen. mert ezt lapunk hasábja

in ismételve kifejtettük, lehetetlen 
elzárkóznunk amaz örvendetes érzel
mek elöl, melyeket bennünk a rózsa
hegyi közgyűlés felébresztell.

Ott láttuk felső Magyarország tiz 
vármegyéjének szellemi intelligenciá
ját, amint a Rózsahegy város közön
sége állal a magyar közművelődésnek 
emelt gymnazium nagytermében láng
ra gyűlt Szalavszky Gyula állam tit
kár. egyesületi elnök lelkes megnyitó 
beszédén.

Láttuk, hogy a szellemesés mélyen 
gondolkodó főből kikerült beszéd fre
netikus lelkesedésre ragadta a figyel
mes hallgatóságot s láttuk, hogy fel
fogásunk a F. M. K. li. hivatásáról 
azonos ama felfogással, mely vörös 
fonálként húzódott végig az elnöki 
megnyitó beszéden.

Társadalmi úton csinálni propagan
dát a hazafias magyar eszmének !

Hasonlót hasonlóval.
Mert (hiszen, aki akarja, láthatja, 

hogy a tót Maticák, Zsivenák, a német 
Schulvereinok s a román hasonszőrű 
egyesületek tisztán társadalmi úton 
érték el azt, hogy politikai tényezők
ké leltek.

A Národnie Novinik hatása meg 
sem kózeliti amaz egyesületekéit, — 
valamint hogy a hazafias magyar 
sajtó Összes működésénél többet tett 
a F. M. K. E. a maga társadalmi és 
kulturális ténykedésével arra. hogy 
a felvidéken a közszellem ma erősen 
nemzeties irányú.

És itt lehetetlen elhallgatnunk 
Szalavszky remek beszédének egyik 
legkimagaslóbb pontját, melyben kie
meli, hogy midőn a felvidéken a 
magyar szól. a magyar szellemet ter
jesztjük, amidőn a nemzetnek leszünk 
szolgálatot, akkor főleg a nem | 
magyar ajkú polgártársak érdekeit is- 1 
tápoljuk.

Aki a fennálló viszonyok között 
ezt tagadni meri, abban nincs egy 
szemernyi igaz jóindulat nem magyar 
ajkú polgártársaink iránt.

A magyar hazafias eszmének tár
sadalmi utón való terjesztésére igen 
szerencsés gondolatnak tartjuk a köz
művelődési egyesületek országos 
szövetkezesét, — olyan módon, mint 
ahogy a rózsahegyi közgyűlés azt 
magáévá tette ; hogy t. i. ezen szö
vetkezés által az alföld gazdag lakos
sága, melynek ez ideig úgyszólván 
semmi része nem volt a nemzeties 
irányú harcban, bevonassék azok 
sorába, kik anyagi áldozatokkal is 
járulnak e küzdelem sikeres kivívá
sához ; úgy hogy a gazdag alföld ez 
által a határszéli magyar nemzeti 
törekvések istápolására rábiratik.

Hogy a felvidék eme nemzeties 
törekvése mind szélesebb érdeklő

dést kell föl, mulatja Szepes várme
gyének az egyesülethez való csatla
kozása s az a lelkesedés, mclylyel az 
elnök azon indítványa fogadtatott, 
hogy Pozsony, Abauj, Gömör, Sáros. 
Zemplén, IJng, Bcreg és IJgocsa vár
megyék közönsége hivattassék föl a 
csatlakozásra

Ha e felhívásnak — amint hisszük 
— meglesz a remélt eredménye, ak
kor az egész felső Magyarország 
összetömörült a magyar nemzeteszme 
szolgálatára.

S ez esetben lehet-e kételkednünk 
a biztató eredményben ?

A közigazgatási bizottság ülése.

Turoc vármegye közigazgatási bizottsága 
e hó 1 2 -án tartotta meg rendes havi köz
gyűlését Justh Kálmán főispán úr ö mél
tósága elnöklete alatt a vármegye házának 
nagy termében

Az ülés lefolyásáról a következőkben 
adunk a lényegesebbekről ismertetést t. 
olvasóinknak

Nehány nem igen fontos — ministeri 
leirat tudomásul vétele után fclolvastatott 
Túróé Szentmartól! város közönségének a 
közig, bizottsághoz intézett azon kérelme, 
hogy engedtessék meg nekik - miután a 
vaddisznók az erdő halárán levő földjeik
ben érzékeny károkat okoznak — ezen 
dú vadak ellen haj tó vadászatot tartani. Idősb 
Bulyov. zky Simon hosszabb beszédben ipar
kodván kimutatni, hogy a hajtóvadászattal 
a dúvadak pusztításainak nem lehet eiéjét

T Á R C A

Levél Szabadkáról.
— A Felvidéki Híradó eredeti tárcája. —

Míg az ember Turócmcgyéből Szabadkára 
leutazik, a zsúfolásig megtelt vasúti kocsik
ban ug yan csn'k rendre kerül a szánom-bá- 
nom vétkemet bűnbánó felsóhajtás egész 
özöne. A zóna a regi kényelmes utazást 
egészen felemésztette,

Mimlazonalt.il alig szükséges említenem, 
hogy utazásommal jaró kellemetlenségeimet 
bőven kárpótolták az alföld dús rónai. A 
hova az ember néz, mindenütt a pezsgő élet 
nyiívánulásai vonják magukra a felföldi em
ber figyelmét. Mas nép, más életmód, más 
ssokasok itt az uralkodók.

Nekem legfőképpen Szabadka', s ennek 
népét van módomban meügyclni s igy erről 
fogok cgyet-mást a Híradó olvasó közön
ségének elmesélni.

Sz. kir. Szabadka város az ország har
madik varosa, nagyság-, terület-, vagyoni 
jólét- és gazdaságra nézve. Erkölcsi tekin
tetben is büszkén megállja helyét, de a mi 
hazafiui erényeit és áldozatkészségét illeti 
—  nem ismerhet el egyetlen egy várost 
sem maga előtt.

Csak nem regiben, midőn a most már 
használatban levő törvényszéki palotának 
alapkövét letették, Szilagyi Dezső igazság
ügyi miniszter nagylelkesedéssel aposztro
fálta a varos érdemeit. Úgy mutatta be e 
várost az országnak, mim a mely minden 
tekintetben megállja helyét és betölti misz- 
stiójat.

Az alföld ezen óriásának legdrágább kincse 
a hazafisag. Pedig laknak itt dalműi szar-

1 mazásu úgynevezett bunyevacok, kevés 
számban rácok, s túlnyomó többségben ma
gyarok. Ks az eredet ezea különbözősége 

j dacára a közös kapocs teszi a lakosokat 
testvérekké s ez : u lángoló honszeretet. Ez 
és a trón iránti tantorilliatlan hűség képezte 
a múltban, képezi a jelenben is, de cgy- 

! szerstnind a jövőben is azt a palládiumot, 
a minek ereje és befolyása alatt megalakult 

i folyton emelkedett, nagygyá lett és a kul- 
ralis általános lejiödés attribútumait uiegsze- 

• reztc itt a Duna és Tisza között.
Alig van széles Magyarországban még 

sok ilyen kedvező helyzetben lévő város, 
mint Szabadka.

Az indöház úgyszólván az első házat ké
pezi a varos területén. Az a tér, mely egy
kor a város és az indóház közölt elterült, 
ma mar palotákkal és gyönyörű angol kert- 

I tel van betöltve.
Körülbelül 2 0  évvel ezelőtt, midőn a pá

lyaudvar helye kitüzctolt, némileg a költői 
oldal lépett előtérbe, t. i. a közelség, a csi
nosság, a fasorok felállítása s ama fantas- 
magorikus tervek, melyek majd emeletes 
házak építésére, majd csinos angolkcrtnck 
befasitására vonatkoztak.

És ma már mindez nemcsak megvan, de 
az indoliaznak engedni kell a rohamos fejlő
dés előtt, s kénytelen kiljcbb vonulni.

Két évtized alatt forgalmi tekintetben is 
oly lendület állott be, hogy az indóház az 
igényeknek mar a legkisebb mértékben 
sem tud megfelelni Ezen indokok ssemelött 
tarta mival kezdenek m »«t hozzá egy megfe
lelő uj állomás építéséhez.

A szabadkai elet oly sajátságos és válto
zatos. hogy annak részletes leírása több 
helyet találna igénybe venni mint rendelke
zésünkre all. ennélfogva nmek mellőzesé

vel áttérünk Szabadka gyöngyének a palicsi 
tónak rövid megemlítésére.

A mintegy 3 mfdnyi kerülettel biró pali
csi tó, Szabadkától vonattal menve 10  percnyi 
távolságra fekszik. Mint gyógyintézet 18 5 3 - 
ban alapittatott, bár széksós tartalmú vizé
nél fogva már régebben ismeretes volt. 
Orvosi tapasztalatok szerint jó sikerrel hasz- 
naltatik a tó vize görvelykor, csúz és mind
azon bántalmak ellen, melyek a sávos hár
tyák izgatottsága vagy idült iobos állapotá
ban gyökereznek.

A  ló északi partja szépen parkírozott s 
ettől 1 5 — 2 0  lépésnyire a lóban két csinos 
fürdőház all, egyik a lérfiak. másik a nők 
szárnál a. A  fürdőintézetet mintegy 80  hold 
területű angolpark környezi, mely a sétálni 
kívánóknak a szabad levegő élvezetére kel
lemes helyül szolgál úgy szintén a lakh ízak 
előtti sétányok is.

Hogy a szabadkaiak mennyire tudatával 
bírnak korunk fejlődési processzusának s 
mennyire tudják elvezni Palicsot, mutatja 
egyrészt azon körülmény, hogy a jövő évre
2 3 0 ,0 0 0  irtot szándékoznák fordítani modern 
lakházakra s díszítésre, másrészt mutatja a 
nagy látogatottság.

A rendes személyvonatokon kivid helyi 
vonatok i:« közlekednek naponta, melyek 
zsúfolásig telvek fűrdővendégckkel. Különö
sen ünnepnapokon tömérdek nép árasztja cl 
Palicsot s az idegennek bú alkalom kínál
kozik néprajzi ismeretek gyűjtéséhez. Itt 
latjuk ilyenkor Szabadka intelligenciáján kí
vül a dúsgazdag polgári osztályt drágánál 
drágább ruházatban s ékszerekkel gazdagon 
megrakva.

Lehet, hogy elfogulatlan ember még töb
bet is észlelne mint a mit elmondottam én, 
de azt merem allittam. hogy boldogabb al

földi ember a felvidéken ez idő szerint nincs 
mint én vagyok itt az alföldön. Csak egyet 
ismerek el a felvidék előnyére s ez ; levegője 
s a mennyiben a fúróit kutak itt még gyé
rek : vize. De bezzeg kárpótolja azt a sok 
között a gyümölcs es a dinnye.

Ezekutan még csak annyit említek meg, 
hogy ha valaki irigyelne boldogságomat, 
jöjjön élvezni az alföldre, továbbá, hogy 
küldjék ide hazafias honfitársaim a felvidéki 
nemzetiségi szájhősöket egy kis hazaszere
tetei tanulni Az alföldi magyarokkal való 
érintkezés — merem allittam —  sok ábrán
dos főt kijózanítana, azután meg lenne mit 
aprítani a tejbe s a hivatásbeli szerepet 
sutba lehetne dobni.

Fehér

Az állatok zeucérzéke.

Nem egy, két alkalommal volt már vita 
tárgya a kérdés eldöntése, vajion az állatok 
birnak-e zcncérzékkel és sokan tagadtak an
nak lehetőségét, süt a természettudósok ál
tal a mull évben Wcsztfaliában megtartott 
tudományos értekezleten a tudósok legna
gyobb része a mellett nyilatkozott, hogy az 
állatoknak zeucérzéke nincs, vagy ha van is, 
az csak igen jelentéktelen, mindazonáltal a 
tapasztalat eg*. ;zen ellenkezőt bizonyít és ez 
esetben is. mint mar nem egyszer történt, a 
mindennapi tapasztalat megcáfolja a tudo
mány száraz állításait, tagadásait.

Eltekintve azon ókori mesétől, mely azt 
mondja, hogy Ürfeus az ó éneke és zenéjé
vel oly benyomást tett a/, állatokra, hogy 
nemcsak a szárazföldiek, hanem a víziek 

{ is. sőt a haluk maguk kénytelenek voltak



venni, több oldalú indítványnyal lépett fel 
azok kiirtása tekintetéből. Kevicky István 
Akantisz Rezső a kivált ifj Justh György 
orsz. gy. képviselő hozzászólása után, ki 
kimutatta hogy a tett indítványoknak a 
vadászati törvény világos rendelkezései 
ellentmondanak, az indítványok mellőzésé 
vei a folyamodó közönség kérelmének hely 
adatott s megengedtetett, hogy k é t 
h a j t ó  v a d á s z a t o t  tarthassanak a 
vaddisznók ellen.

Az árvaszéki elnök a külömböző árva
pénztárak állapotáról, forgalmáról olvasott 
fel részletes jelentést s utána az építészeti 
kirendeltség főnöke tett néhány pontban a 
kazánok vizsgálására vonatkozó miniszteri 
rondeletekrúl jelentést.

A főorvos röviden fölemlítette, hogy a 
majdnem járványszerüleg fellépett hagy- 
máz ellen Turóc S entmártonban •meg
tette a kellő intézkedéseket.* Ifj. Justh 
György bizottsági tag felhívta a főorvost, 
szíveskednék ama kellő intézkedésekből 
bővebb felvilágosítás*. nyújtani, hogy a 
bizottság is meggyőzöd ;k, nem forog-e 
fenn szüksége annak, h v a veszedelem 
elhárítása szempontjából a közig n . ottság 
tegyen erélyes intivkedések:. A lóorvos 
elmondván az Ivánka-szallódaban tett intéz 
kedéseit, azt hiszi — úgymond —  hogy a 
közveszélyes csatorna és kút elzárattak a 
közhasznaiul elöl.

Főispán úr Öméltóságának megnyugtató 
kijelentése után, hogy o személyben fog 
utána járni, miszennt a veszedelem forrá
sai teljesen elzára.-sanak. a főorvos jelen 
lése tudomásul vétetett.

A pénzügyi igazgatóság értesítése szerint 
az adókezelés a tavaly ilyenkorihoz képest 
úgy az egyenes, mint a közvetett adóknál 
kedvező.

A kir. tanfelügyelő örömmel tesz jelen
tést arról, hogy a közoktatásügyi ministe- 
rium a turócszentm&rtoni állami iskolák 
elhelyezése végett impozáns épület eme
lésére. 70 ezer forintot tett folvóvá s hogy 
az idei érettségi vizsgák eredményét elis
meréssel vette tudomássul.

Ezek örvendetes tudomásul vétele után 
főispán úr Öméltósága a bizottsági tagok 
érdeklődését megköszönvén, az ülést be
zárta

Referens.

követni a zenélő Orfeust, bárhová is ment 
ő. Több példát is mondhatunk, melyek az 
állatok zeneérzésének létezését bizonyítják.

Navarában egy katonatisztet zárták el 
egyes börtönbe ; mint Hawkin zenészeti tör
ténetében olvassuk s az elzárt tiszt engedélyt 
nyert, hogy egyedüllétének unalmát elűz
hesse. naponta pár órát kedvenc fuvoláján 
játszhatott.

Alig fújt belé fuvolájába, a börtóncella 
minden sarkában levő lyukakból az abban 
tanyázó egérkék elhagytak leshelyüket, s a 
fuvolyázó köré gyűlve hallgatták annak ze
néjét. a fedélrésen levő pókhálókból pe
dig a pókok lebocsáfkoztak a szoba pado
zatára, s az egerek hala mögött kört ke
pezve, érdeklő hallgatói voltak a fuvolának. 
Meglepetve latta ezt a kapitány. Aztán le
tette fuvoláját s az álatkak abban a perc
ben elszéledtek. Hat napig nem fuvolázott 
és hat napig nem látott egyetlen egérkét 
sem s a hat napon át nem hagytak el háti- 
lóikat a pókok. Hetednap ismét fuvolával ' 
ölte el unalmas óráit a fogoly <-s zeneszer 
hangja ismét köribe gyűjtött apró. hálás 
hallgatóit.

Tatlow, hírneves manschcstcri 'ennró oe- 
széli, hogy egy alkalommal a Marcey folyó
partján egy kiránduló férfi-társ íság 'depó
déit le nem messze az erdőtől, s ;tf ne ;yes j 
hangban énekelt. Alig kezdték meg az éne
ket. a dallamos hangokra egy süld* nyúl j 
jött ki az erdőből s egyenesen a hang után 
ment. z éneklőktől - : otven lépé: i . re 
leült füleit i.’-gye:' a legnagyobb figye
lemmel A rae fle ■ tt
tarsasag latva a szokatlan jelenetet, abban 
hagyta az éneket, mire a nyúl felugrott es 
elfutott , ii  erdő Í'.T , mielőtt azonban elérte 
volna az ciső fal, a férfi-négyes hangja ismét

A vasúti szerencsétlenségük 
megakadályuzója.

A budapest-ferencvarosi pályaudvarnál 
hivatalos próbát tartottak a vasúti szeren
csétlenségek megakadályozására szolgáló 
Sponar-Adler-féle önműködő biztonsági 
készülékkel.

A próbán képviselve volt a keremkedelmi 
minisztérium, a magyar államvasutak igaz
gatósága, üzletvezctósége és forgalmi fő 
nökségc. a bécsi vasúti ezred, a főváros 
és a sajtó.

A társaság a központi személypályaház- 
ból küb-n vonaton ment ki a fercnezvá 
rosi pályaudvarba, hol a készülék a külső 
soroksári-uti hídnál levő optikai jelzőké
szüléknél volt beállítva. Az önműködő biz
tonsági készülék, melyet Sponar-BÜndsdorf 
Antal és Adlei Károly .szerkesztettek, két 
részből áll :

1 Kgy ak idtilv acélból készült ék) a 
I pályatesten, mely vagy nráUóan. vagy 
' pedig a; optikai jelzőkészülékkel .s-zeköt- 
; tetésben automatikusan lép működésbe A

• szabad- menetnél ez az akadály eltűnik.
; ugv hogy azt a vonat egy részé .• érinti

de a »tiios« menetnél az. előtűnik es egy * 
mozdonyon alkalmazott k é -z ú ie k  a i 'a l  érin- i 

tetik, mi áltál a géziek, vacuumfék stb. í 
automatikusan működ, be lep.

2. A mozdonyon oly k é s z ü lé k  van, me- 1 

lyet a mozdonyvezető h> zz.ii .indusa nélkül ;
• tilos* menetnél a vágány.>u levő akadály ;

' érint, úgy az ez altul önim.k Időb-g teve- I
kenysegbe lép A pálya-, Arc alkalmazott j 
akadaly szállíthat.' »•• .szükség -<tén a 
pályaőr bárhol beütheti Ha a pályaőrök I 
ily készülékkel cl vannak látva, akkor 
mindegeknek hatalmában all vi -zély ese
ten a vonatot bárhol megálüla n Kisiklás 
esetén a mozdonyon atka nazoit ..szülék j 
beleütközik a töltés kavicsába vagy a ta
lapfákba éi ennek következtében ugyanaz 1 

a hatás áll eiő, mintha a mesterséges aka- 
dalyiyal érintkezne, vagyis a fél. k /.ónnal 
automatikus utón működnek.

A szakemberek, kik a mai bemutatásnál 
jelen voltak, elismerőleg nyilatkoztak az 
uj jelzőkészülék rendkívüli egyszerűsége, 
pontossága és biztonsága fölött.

Hogy a jelzőkészülék mily prccizióral 
működik, azt bebizonyította a inai pró
bánál. Különösen az optikai jelzőkészülé
kekkel kapcsolatban abszolút biztonságot 
nyújt.

Másodrendű vasutakon, valamint kisebb

állomásokon ez a bbtonsági készülék fö
löslegessé tesz minden más jelzést, mert 
ha az akadaly 200— 300 méternyi az állo
más elölt vagy után löl van állítva, az ál
lomási tisztviselő hivatal szobájából egy 
egyszerű huzal összeköttetéssel működésbe 
hozhatja u jövő vagy menő mozdony göz- 
sipját és automatikusan u fékek t.

A mai próbán végigvezették a vonatot 
előbb nagyon lassu menetben, majd a 
gyorsvonat sebességével az akadály fölött 
és u vonat mindig mezállott körülbelül 
100 lépésnyire az akadálytól. A mint a 
mozdonyon elhelyezett készülék az akadályt 
érintette, azonnal megszólalt a gőzsíp s 
utána lassubboóott a menet, inig végre a 
mozdony önmagától, csupán a fék automa
tikus működése következtében megállóit.

Most még csak az a kérdés nincs tiz- 
tazva, vájjon ily precizióval müködik-e a 
készülék akkor is. ha a pályatest hóval 
van belepve.

A F. -\1. K. E. közgyűlése.

A rózsahegyi ünnepélyről oly részletesen 
utak a fővárosi lapok, hogy szinte félve fo
gok hozzá, hogy a mi Híradónkban szamot 
adjak a lelvidek magyarságának eme lélek
emelő gyülekezetéről.

Különben hibás dolog azt állítani, hogy 
ez csupán a felvidéki m a g y a r s a g ün
nepe volt. mert szazával sereglettek oda 
azok is. A ’, ugyan nyelvre nézve nem ma
gyarok, de i. zafiaknak tartják magukat, 
a közös haza olyan jo • hü fiainak, mint 
bárki más

A k o z o tt i közel IOOO em ber kö zött, 

m ely a hazafias kis város u tcait olyan 
é lén kké  te tte , fe les  szám m al lá ttu k  a hali- 
naba ö ltö z ö tt  e g y sze rű  tó t  p a raszto t is. aki 
< gyiítt tudott örülni az  ö m lő k k e l és ü nne
pelni az ü nneplőkkel.

S ezt látva nagyon gondolkodóba ejt ben
nünket az igazgató választmány ülésén elő
terjesztett azon indítványa Szüllö Géza kir. 
tanácsosnak, hogy a Felvidéki Magyar es 
Tót Közművelődési Egyesületek egycsittcs- 
senck. A magunk részéről nem látnánk a - 
bán szörnyű vétket, ha a m a g y a r  köz
művelődési egyesület t ó t nyelven terjesz
tené a hazafias érzelmet; annál is inkább 
nem, mert tény az, hogy magyar nyelvvel 
közel sem férhetünk egyelőre azokhoz, 
kiket természetes vonzalmuk a magyar
sághoz húz, de ennek nyelvét nem beszelik.

megüté füleit, s mintha visszavonná valami 
mágnes megfordult, oda ment előbbi helyére, 
s ott hallgatta az éneket mindaddig mig a 
társaság felallott s elhagyta a folyam párt
ját. ekkor a nyúl is vissza sietett erdejébe.

Különösen feltűnő a szarvasok és lovak 
vak zeneérzéke.

A laplandi szarvas, melyet tudvalevőleg 
a bcnlakók lovak helyett hasznainak jármü
veiknél, ha osszhangzó zenét adó csengő
ket akasztanak szerszámaikra, kettőzött jó
kedvvel és ; sebességgel röpítik a szánt 
a sík jégen s hótükrön keresztül.

A lovak zeneérzéke leginkább feltűnik a 
mülovardakban, hol a lovak a zene után 
polkalépésekben táncolják kurul a kort; 
de észrevehető az a katonai lovaknál is, 
melyek nemcsak halljak, hanem tökéletesen j 
érzik is a harci síp hangjának jelentőséget ; 
és ha a rohamra vezénylés után felhangzik j 
a csatasip. a huszár lova tombolva rohan 
előre, az adott jelből uiegéi.v-. hogy ro
hamra van vezényelve s fut.

Láttára mar egy u ?ynevezett >vasárnapi 
lovagot* ki c m i  kényeiémben ült : zelid- 
véru lova nyergében, v - tón: az And- 
rassy-út lovag -'.lányán . de csaknem halai- 
sapadt ijedtség fogta ei. in .vinem Kibukott 
nyeigébol. mikor . v i  lid ló mely va ami- 
koi a huszároknál v o lt, az Andr.issy-uton 
elvonuló huszarsa. trombitáját ni-: {hallotta 
s egész katonai pontossággal ebes v i t a 
táshoz kezdett, in ut i troui: i jel.-.e

Mas alkatommá gy oerfc< esi,t hozott
nagy zavarba különben < g - n •iirelnies es 
az ostort is eltűrő , »va Mxjön .. k o c s i így 
cirkusz eiőtl állott . a ark\.znan felliang- 
Sott a katona;, rr . r* , Í v. lyug-
talankodni .̂ kezdett, ma rendes itembcn 
taacoiu a polkát, ■. al/crt. A • .cr kocának

csak azután jutott eszébe, hogy lovát egy 
műlovarda tulajdonosától vette, s úgy nem 
csodálható ha az megtartotta emlékében a 
zene hangját.

A legügyesebb ióidomitók, a katona tisz
tek állítják, hogy bármely ló, legfeljebb 
3— 5 hót alatt a katonaságot vezénylő trom
bita hangjának különféle jelentőségeit tel
jesen megtanulja, s fut, rohan, tombol, vág
tát a szevint a mint a trombita jeli ad.

A  kutyák is bírnak zcncérzékkd és sze
retik a zenét. Különösen nagy figyelemmel 
hallgatják a citcra hangjai, míg ellenben a 
torókzene lármájánál fogva félénkké teszi 
okét ; a kintornát épen nem szeretik, s an
nak hangjara ugatással nyilvánítják nem
tetszésüket!

Meg a vérengző farkasra is hatással van 
a zene, megfosztja azt minden erejétől s 
elvéve vérengző kedvét, mintegy lefegyverzi 
az erdők e vad allatat.

Az 18 8 9 . évi január 4 -cn egy posta- 
kocsis haladt postakocsijavai Erdélyben s 
tnidóti egy erdő közelébe jutott, lovai hor
kolni kezdtek s óriási vihogás közt figyel
meztették a kocsist, hogy veszély közéig. 
A kocsis széttekintett s kétségbeesetten 
iatta, hogy az. erdőből három farkas rohan 

j a posta kocsi felé. A kocsis, hogy ha nc»a- 
lan közelben emberek volnának, segélyt 
nyerjen, elővette postasipját s egész erejé 
óöl tnjni kezdte azon .1 vészjelzőt. Segély 
nem jött ugyan, de a farkasokat lefegyve- 
reztc a zene hangja, s megálltak egy p rcrc. 
.ztaii megfordulva visszatértek a/ erdőbe a 

po.takocsis legnagyobb ••lömére, ki posta- 
sipjauak hangja áltál megmenté a sajat es 
lovain a* életét

Minden esetre meg kéne egyelőre eléged
nünk azzal, hogy a hazafias é r z e l m e t  
terjesszük a magunk érdekében; s másod
sorban a hazai nyelvet a netu magyar aj
knak érdekében.

Az igazgató választmány nem gondolko
dott az indítvány fölött ilyen szempontból 
vagy, hogy inas szempontból ennél nyomó- 
sabb érvei valának, denique az indítványt 
elvetette.

Mire az igazgatóvalasztmány ülése be- 
végződótt. Rózsahegy városa fényárban 
úszott. A főutcán, mely különben is nagy 
ízléssel volt díszítve, a ragyogó Vágparton 
a szép és díszes hídon ezer, meg ezer szí
nes lampion ontotta fényét.

T íz óra után több mint 30 0  fáklyás vo
nult végig az utcákon, ki a palyaházig, hol 
a vendégok egymással es a rózsahegyiek
kel kedélyes ismerkedési estélyt ültek.

Másnap 10  órakor nyitotta meg a köz
gyűlést Szalavszky Gyula államtitkár, egye
sületi cinok a gymnázium nagytermében 
egy minden izében átgondolt, hazafias esz
méktől áthatott s frenetikus lelkesedést 
gyuitó beszéddel. Különösen lelkes éljenzést 
provokált az egyesület működési területének 
kiterjesztésén- irányuló előterjesztése és azon 
tény lóieinlitése, hogy a felvidéken ma a 
közszel lem erőteljes nemzeti irányú és ily— 

j formán a pánszláv agitacióval szemben a 
: !*• M. K K. a leghathatósabb ellenszert 

mégis megteremtette.
Ezután megválasztanak a tisztviselők és 

pedig társelnökke : Kürtliy Lajos, tisztelet
beli elnökökké : Justh Kálmán, Csaky Gyula 
gróf és koszner Ervin báró főispánok.

Az alapitó tagok száma -í-io, az összes 
j tagoké közel 5 ezer. A költségvetés 28  ezer 
| forint bevételt irányoz elő, melyből 3 7  óvoda 

fentartatik, 7 segélyeztetik ; segélyez tétnek 
továbbá könyvtálak, iskolák, a Felvidéki 
Nemzetőr s fentartatik két faragó tanmű
hely stb. Szóval az egylet működéséről oly 
élénk és érdekes képet tárt elénk a köz
gyűlés, hogy teljésen megmagyarázható az 
a lelkes hangulat, melylyel a banketre 
gyűltek. Este fényes és kedélyes táncmulat
ság volt, melyen azonban mar sokkal keve
sebben vettek részt, mint a közgyűlésen, 
minthogy akkorára igen -sokan hazautaztak 
mar.

A közgyűlés lefolyása oly impozáns s an- 
n> ira örvendetes volt. hogy lehetetlen a 
legbiztatóbb reményekkel nem néznünk a 
F. M. K. E. jovö működése elé s a legtel
jesebb elismeréssel nem nyilatkoznunk első 
sorban Rózsahegy város, másodsorban Liptó 
vármegye hazafias, vendégszerető és áldo
zatkész lakosságáról.

Az a szép emlék, amelyet mindenki elho
zott onnan magaval sokáig élénken él a 
résztvevők lelkében s adja Isten, hogy en
nek halasa alatt a jövő évben L ő c s é n  
megtartandó közgyűlésen még számosabban 
hallgassak az egylet meg sikeresebb műkö
déséről szoló jelentéseket.

Adja Isten! Turóol.

h í r e i n k

Vegre. Örömmel jelenthetjük, akiket érde
kel, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
ministeriuin a Turócz-Szt.-Mártonban eme
lendő allami eltelni, poigán es kereskedelmi 
középiskola épületre 7 0  ezer Irtot engedé
lyezett 1 8 9 1 . évi 3 0 9 9 0  szám alatt kelt ma
gas rendeletével s egyben felhívta Turócz- 
varmegyc kir. tanfelügyelőjét, hogy a be
küldött tervezet szerint felépítendő iskolai 
épületre rövid lejáratú pályázatot nyisson. 
Az iskola egyemeletes hatalmas épület les* 
a vasút mehett meglevő telken ; a lóutcai 
fronton 2 3 , a mclleutcára 14  ablakkal bír; 
kulön bejáratuk lesz a leányoknak, külön a 
fiuknak A mellékutcai frontnak megfelelő 
szárnyon .1 tornacsarnok nyúlik az udvarra, 
mely 18  méter hosszú és 10  méter széles 
nagy terem, karzattal ellátva azon colból, 
hogy egyúttal dísztere múl 1 használható 
legyen felolvasó estely k, .imclőadások 
.-'tíz. alkalmával. Amiben nehezen vártuk, 
hogy szétszórt i.->k óamk vegre osszpontosit- 
tassanak, olyan na ;y a- örömünk, hogy
u.gi vagyunk teljesüléit végre oly közel 
levőnek latjuk Képzeljük milyen örömük 
telik az eredményben, a kiknek az köszön
hető; t. 1 justh Kálmán főispán és Szülő



Géza kir. tanfelügyelő uraknak. Az ők ki
tartó erre való hatása nélkül nem mondjuk : 
soha, do egyhamar bizony nem lett volna 
külön sajat épülete az állami iskoláknak 
Turócz-Srt.'Mártonban. Most már tehát meg 
lesz, hala Istennek ; nemcsak a város díszére, 
hanem az összes allami tanintézeteknek is 
határozott előnyére. Őszintén és melegen 
kívánjuk, hogy az uj diszépületben az is
kola társadalmi és hazaíiasan kulturális ha
tása fokozott legyen. Adjon Isten sok sze

rencsét az új épülethez!

Kinevezés. Martba Dénes znióváraljai ké- 
pezdei segédtanár eltávozásával megüt csedett 
segédtanári állásra a vallás- és közoktatás
ügyi ni. kir. minsterium 1 8 9 1 . évi 3 1 0 1 8 . sz. 
a. kelt rendeletével Zigány Pált nevezte 
k i ; aki is állását a jövő szeptember hóban 
foglalja el.

Uj állami iskola Túróéban. A vrickói á l
lami iskola gondnoksága indokolt folyamo
dást adott be az iránt, hogy az ottani 
leánynemzedék elhanyagolt nevelésének 
javithatasu céljából Vríckón al ami leány
iskola nyittassék, hogy a semmi nevelés
ben nem részesülő leányok legalább a leg- 
legszükségeseb tudnivalókat elsajátíthassak 
Örömmel üdvözöljük a tevékeny gondnok
ságot s óhajtjuk, hogy kérelmének hely 
adassék.

Kitüntetés. A  vaiiás és közoktatásügyi 
m. kir. ministerium a turóc szent mártoni 
állami polgári és küzépkereskede'mi iskola 
tantestületének ez évben is elismerését 
nyilványitotta sikeres működéséért az 
érettségi vizsga alkalmából Ismételten szí
vesen gratulálunk a ritka, de megérdemelt 
kitüntetéshez.

Szalavszky Gyula Liptó-Szont-Miklósról a
F. M. K. E. Rózsahegyen tartott közgyűlé
sén megnyitó beszédében igy nyilatkozott : 
Azon nemes vciseny. mely a két város 
közt egy év óla folyik, elöltem minden 
részletben ismeretes és épen ezen verseny 
szól Liptó-Szt.-Miklós hazafisága mellett. 
Ez oly harc volt, melyben iegyőzőtt fél 
nincs, mert Rózsahegy dicsőségében osz
tozkodik Szt. Miklós varos is, mert köz
reműködése nélkül Ró/sahegy nem volna 
képes ilyen fogadásban részesíteni az egye
sületet. Tudom, hogy ep úgy Rózsahegyen 
mint L. Szt. Miklóson egyes cicinek nem
zetellenes tendenciákkal fogla'.kov.i a 
magyar állameszme eben törnek. \ teg
napi é* a mai nap tapasztalásai után 
azonban, ha voltak aggályaink eioszoitak. 
A fogadtatást illetőleg, kénytelen vagyok 
megjegyezni, miszerint a/, úgy személyemet 
mint az egyesületet, valamint annak ven
dégeit is várakozásunkat fölülmúlta : meg 
vagyok azonban győződve, hogy ha az 
egyesület I.. Szt. Miklóson ..irtja v a a 
közgyűlést, a fogadtatás meg s >kkai nagy
szerűbb lett volna, fi un különben ter
mészetes. mert l.iptö-Szi Miki), nemcsak a 
megye központja hanem a k iművetődés
nek iparnak kereskede.cinnek gyúponta. 
Ezt mondta az államtitkár a nula tisztelgő 
liptószeuiiniklósi küldöttségül:, is melyet 
Steiner Manó bíró vezetett.

Szülló Géza kir. tanácsos, t'ur»c varmegye 
kir. tanfelügyelője családjavai együtt Po
zsony varmegyébe utazott rokonai látogatása 
végett.

Díj kuylizas lesz ma a vasúti m..gankug- 
lizon; úgy tudjuk, hogy megint sok ér
tékes tárgy lesz a verseny győz leseinek ju
talma gyanánt kiállítva. Úgy gondoljuk 
hogy jó mulatságot nem keli kívánnunk.

Érzékeny veszteség érte lapunk felelős 
szerkesztőjét nug. 1 2 . ere virradóra ; mely
nek kellő méltánylásához előzőleg el keli 
mondanunk, h >gv nemes Turóc Szentmar- 
ton varosában az illetéke, körök kellő 
eréiyessége következtében híre hamva 
sincs a heti piarcnak : hanem ha valaki 
éléskamráiul el akarja látni előírni szerrel 
Udvamt baromfival, olyan drága pénzen 
kénytelen mindent bevásárolni, amint a 
falusi kofa úrhölgveknek adni méltóztatik. 
Ilyen körülmények között rengeteg luusag 
kell ahoz hogy valaki telt baromfiudvar 
rsl akarjon dicsekedni » méltán felhívja 
maga .ellen a sors minden haragját. Lapunk

szerkesztőjének is meg volt az u hiúsága, 
hogy. mire collegái megérkeznek, kisebb- 
nagyobb csirkék és nemes fajú tyúkok 
egész seregével hivalkodhassál Utol is 
érte a nemezis. E hó 12. éré virradóra vala
melyes kétlábú görény baromfi udvarra 
t i z e n n é g y  díszpéldányát sikkasztotta 
el, csinálván magának a kárvallott rová
sára magnum áldomást. Az érzékeny vesz
teség napja óta nem láttuk szerkesztőnket, 
de azt mondják, annyira szivére vette a 
sors eme kegyetlen csapásat, hogy szemei 
könybe lábbadnak, ha csirkét talajnak elé 
akár rántott, akár paprikás alakban. 
Fogadja őszinte részvétünket 1

A király Galgócon, Nyitrav.u megye tör 
vényhalúsúga c hó 8-án rendkívüli közgyü- 
b st tartott, melynek főtárgya az volt, hogy a 
a király a szopt. 9 én kezdődő hadgyakor 
latot alkalmával Nyitravármcgyébon : Gal
gócon fog több napig időzni. A törvényha
tóság a fogad.isi ünnepségek elökészitésére 
50 tagú read vő bizottságot választott s 
clhatáro ta, hogy 2 0 0  tagú küldöttség fogja 
tolmácsolni a király előtt a megye hódo
latai. A fogadás igen impozáns lesz, bár 
11 mileg korlátozza a pompát a királynak 
az a kívánsága, hogy nem óhajt túlságo
san sok tisztelgőt fogadni s igy már a 
szomszédos megyék küldöttségeit sem fo
gadja. A király Galgócon tudvalevőleg az 
Krdődy-kastélyban f g lakni. A Ősi var- 
ka-téiy, melyet most fejedelmi pompával 
rendeznek be, festői szép helyen fekszik ; 
végiglátni ablakaiból az egész Vágvölgyet.

Vérvad Uj-Szent-Annan. Uj-Szent-Annán a 
tisza-eszlárihoz hasonló vervád-eset merült 
föl, mely Aradon is óriási szenzációt keit. 
A faluban ugy beszélik, hogy Lövenstein 
Adolf sakter és neje az udvaron időztek, 
midőn benyitott hozzájuk Baumann Júlia 
di ínyeárus leány. Megkérték, hogy hozzon 
számukra a pad ásról tűzre való kukorica- 
torzsai. Később utánna mernek. A szom
szédok hallották a leány jajgatását s lát
ták, a mint rémült sikoltozással rohant le 
a padlásról. .Meg akartak ölni !« kiáltozta 
folyton. -  Az alispani hivatalhoz ma egész 
nap.nein jött jelentés. Este távirati kérdésre 
jött Kabdcbo világosi főszolgabírótól követ
kező távirat : .Gyilkosság nem követtetett 
ei, a k serleltcl Lüwenstcin gyanusittatik. a 
vizsgálat folyamatban.* Beszélik, hogy a 
leányt a sakterné megverte s ezért boszu- 
ból koholta a vérvádat. —  Az aradi hit
község táviratozol Rosenbcrg főrabbinak 
Krnsbe. hogy az uj-szontannai eset miatt 
azonnal hazatérjen, Simandi rabbit szintén 
behívják a vérvád megcáfol ására-

Az időjárás megemberelte magát e héten ; 
ha nem is igen meleg, de legalább csőnél* 
kul: veröfényes napok voltak, úgy, hogy az 
elmaradt hordást bátran lehetett eszközölni. 
Kz öt-hat napi szárazság a krumplinak is 
nagyon használt, mert már rodhadni kezdett 
a sok esőtől.

Német kiállítás Londonban. A horgony 
kőépitöszckrényciröl előnyösen ismert bécsi 
cég: Richter F. Ad. es 'Fsa a londoni né
met kiállításon az ő horgony kőépitöszek- 
rényeivcl a legmagasabb kitüntetést, az I. 
osztályú elismerő okmányt nyerte.

Nyilatkozat Tisztelt Szerkesztő ur ’ A 
• Felvidéki Nemzőtől* 1. szerkesztője, a F. 
M. K. K luk a tiszta hazafias szellemű 
Rózsahegy városának vendégszerető kőié
ben imént megtartott közgyűlése alatt is
mételten kijelentő, hogy hetiközlönyének, e 
apókban 1 hó 2-án szóbakerült 29-iki száma 

épen nem akarta a katholicismust, ennek 
apostoli lelkületű főpászlornit és klérusát 
megsérteni Mit midőn, a bizalmas meg
keresésre Kész örömmel hozok nyilvános
ságra, hazafias üdvözlettel vagyok Rózsa
hegy. 18'*1. augusztus 11. Dr. Csősz. Imre.

Dohányzó királynék A Figaro egyik plety
kát a másik után bocsátja világgá. Leg
utóbbi szamában a dohányzó királynékat 
említi fel, kik között szerinte első helyet 
foglalja el Magyarország királynéja. A Fi
garo szeriut a királyné egész n ip dohányzik 
és 30  - 4 0  cigarettát szi el Az orosz cárné 
titokban és csak leli kertjében épült bou- 
doirjaban, áldoz c szenvedélynek. Az olasz

királyné nagyszerű cigarettázó, valamint a 
spanyol királyné is, de mindketten csak ak
kor cigarettaznak, ha egyedül vannak. A 
spanyol királyné állítólag az. Kgyptomi ci
garettákat kedveli. Az. elűzött Natália egész 
készietett hord magával különböző cigaret
tákból.

Nincs cserepes tanyam. Alig van ez idő
szerint népszerűbb nóta ; újnak tarthatná az 
ember, pedig ugyan elég régi; legalább a 
szövege, mint Farkas Sándor (Szentes) az 
•Etnographiában* közli, közel hetven éves. 
A  refrénben említett .igazi betyár* Fejér 
I. szentesi betyárvezér ( 18 2 6 ). A népdal 
Farkas közlése szerint igy hangzik :

Nincs cserepes tanyám, 
sem csűröm sem gatyám 

nékem.
Fődből a nyoszolyám 

Nem különb a párnám 
nékem.

Az iccaka a pártfogóm, 
zápor mossa a takaróm 

fehírre.
Még is ezer pengő 

kitűzve 
fejemre.

Az igazi betyár 
mégsem kerül kézre 

mindjar.

A szicíliai nők boszuja. Olaszországban az 
újabb időben a borotva ugyanoly szerepet 
játszik, mint Francia országban a vitriol. 
Ha egy aszonyt elhagyja a szeretője, bo
rotvával megy neki a hűtlennek ugy, hogy 
egész életében megemlegeti. Ilyen történe
tet esett meg most Messinában. Egy mun
kás megunta azt a viszonyát, melyek évek 
hoszu során tartott fenn egy özvegy 
aszonynyal. Az elhagyott szerető felkereste 
kedvesét, de sem a könyei, sem könyörgé
sei nem tudták megindítani a férfi szivét 
Az asszonyban erre felfort a forró olasz 
vér és borotvávai mély vágást ejtett sze
retője arcán, Az olasz törvényszékek nem 
sokat törődnek az ilyen esetekkel, mert 
a vége rendesen az, hogy a megbélyegzett 
bűnbánóan tér vissza az elhagyott kedves
hez, ki újra kegyeibe fogadja őt.

Süketeknek. Egy személy, ki egy közön
séges szer álla 23 éves süketség és fülzű- 
gásból gyógyul ki. készséggel szolgál 
azon szer leírásával mindenkinek, ki hoz
za fordul. Cim : N ICH O LSO N  H. J„ Wien XI

T a n ü g y .
Értesítés.

A turóc-szent-mártuni állami tanintéze
tekben a behatások szeptemberhó 1 -én, a 
rendes tanítások pedig szeptember hó 9- 
én veszik kezdetökel.

A polgári fiú- és leányiskola I. osztályá
ba oly tanulók vétetnek fel : 1 ) kik életük
9-ik évét betöltötték : 2) kik az elemi 
iskola IV. osztályát sikkerei elvégezték ;
3) kik a magyar nyelvet annyira bírják, 
hogy az e nyelven tartott tanításokat meg
érhetik. Tandíj : 5 fri. beiratasi és künyv- 
tárdij : l frl 50 kr.

A középkereskedclmi iskola I. osztályá
ba oly tanulók vétetnek fel, kik a gymna 
zium. reál- vagy polgári iskola IV. osztá
lyát legalább elégséges eredménynyel bevé- 
fimzték és ezt bi/.onyilványnyai igazoljak. 
Tündii . h frt. beiratasi és könyvtárdij : 4 
frt. A luróc-szent.-mártoni áll. kozépkeres- 
kedclmi iskola tanulói az egyévi önkén
tességi jogot is élvezik. Vagyontalan szü 
lök gyermekei a tandíj alól felmentetnek, 
a polgári és középkereskedelmi iskolában 
tandíjmentességre azonban csakis oly tanu
lónak lehet kilátása, ki jó magaviseleté 
mellett az előző tanévről legalább jó, azaz 
oly bizonyitványnyal bir, melyben —  a 
szépírást, éneket és tcstgyakorlalol nem 
számítva — egynél több elégséges nem 
foglaltatik A tandíjmentességért szóló kér
vény a nagyméltóságu vallás- és közokta
tási in. kir miniszterre címezve mindjárt a 
beírás alkuiméval az igazgatónak nyújtan
dó be. A kérvényt az előző tanévről szóló 
iskolai-, valamint egy évnél nem régibb 
keletű szegénységi bizonyitványnyal kell

felszerelni. A kérvény és mellékletei bélyeg- 
mentesek ; tanítók, tanárok, valamint á l
lami tisztviselők a szegénységi bizonyít
vány csatolását mellőzhetik, e helyett a 
kérvényt szabályszerű bélyeggel kell ellát- 
niok.

Szegénysorsú középkcreskedelmi és pol
gári fiúiskolái t&uuiók havi í írtért alum- 
neumbau élelmezést (ebéd, vacsora) nyer
hetnek

Az elemi fiú- és leányiskolában a tan- és 
beiratási díj 2 frt 50 kr.

A kisdedóvoban a tan- és beiratási díj : 
4 frt 50 kr.

A felvételre minden tanuló személyesen 
és atyja, vagy anyja, esetleg gyámja, vagy 
azoknak külön megbízottja kíséretében 
tartozik az igazgatóságnál jelentkezni. Ez 
alkalommal be kell mutatni az iskolai s 
az ujraollási bizonyítványt, s le kell fizet
ni legalább a tandíj felét

A  tanulók céiszerü elhelyezéséről szíve
sen gondoskodik az igazgatóság, egyúttal 
levélbelli megkeresésekre készséggel nyújt 
felvilágosítást. A felvételeket, vaiuminl a 
turóc-szen l-marloni allami iskolákat illető
leg kimerítő útbaigazítást ez iskolák 1889 
1890 tanévi értesítője, mely kívánatra bér
mentve megküldetik.

A felvételi és javító vizsgálatok szeplcm* 
berhu 4- és ö-en fognak megtartatni.

Az összes állami iskolákba vaió beiratá- 
sok a polgári fiúiskola tanácstermében 
délelőtt 9— 12-ig, délután 3— 5-ig történ
nek.

1 uióc-Szuit-Mai Ionban. 1891. ovi augusz* 
tushó 1 0 -en.

Boldis Ignác,
igazgató.

K özgazdaság.

A besztercebányai kereskedelmi és 

iparsamara közlései.

Kereskedési szerződésünk Egy//lommal. Az 
Egyptom és Belgium között 1891. évi júni
us ho 24-én létrejött és 1892. évi január 
hó 1-ón hatályba lépő kereskedelmi szer
ződés II. cikkében, a/ Egyptommal fennálló 
kereskedelmi szerződésünk (1890. X. L. I. 
t. ez.) ugyancsak J7. cikkében felsorolt 
árukon kivid még a következő aruk u. m. 
fayence, ablaküveg gyertya és festőanya
gok vannak olyanokul megneveze, melyek 
az Egy plomba való bevitelnél 10 százalék
nál magasabb vámdijnak nem vethetők alá.

Mintán ezen áruk az Egyptotumai fenn
álló kereskedelmi szerződésünk 17-ik cikke 
értelmében ann ak idején tökink is ugyan
azon feltételek mellett lesznek Egyptomba 
bevihetők, mini Belgiumból, erről az érde
kelt körök értcsittetnek

Házalást tilalom Gyöngyösön. A  kereske
delemügyi m. kir. miniszter úr Gyöngyös
r. t. varosnak 1890. évi december hó 23-án 
tartott képviselő testületi közgyűlésben 
342|XXXII. sz. a megállapított szabályren
deletét, melyáltal a házaló kereskedés a 
nevezett varos területén a fennálló háza
lást szao.iiyok 17. §-ában 9 az ezen §-t ki
egészítő későbbi rendeletekben bizonyos 
vidékek lakúinak biztosított jogok épség
ben tartása mellett cl ihatott: a fenti szám 
és kelet alatt jóváhagyta.

Felelős szerkesztő Révész Lajos 
Társszerkcszto : Feher János

Nyilttor.

F a r l i lg r  o llV  von
Otk k r . bis 11. 7 .6 5  per Méter - glatt 
gemustert cu 2 5 0 0  verseli. Farben und 
Dcssins) ( — vers. roben- und stúckwcise 
Porto- und /.ollfrei das Fabrik-Depőt G 
Hennebery iK. u. K. lloflieferant.) Zürich. 
Muster uoigehend. Briefe kosion ic  kr. 
Porto.



M elyik lapra fizessünk elő ?
Gazdag tartalmánál, nagy terjedelműiéi fogva a legolcsóbb magyar lap a;-

, E G Y E T É R T É S “
a mely az uj évvel immai 2 5 -ik évfolyamába lépett. Ez a magyar olvasó közön
ség lápja. Hiteles forrásokból szármázó értesüléseinek gyorsasága, alaposságú és 
sokasaga. rovatainak valtozaiossaga kitűnősége, a különböző olvasmányok gaz
dag tarhaza tették az <Kgyetértés»-t népszerűvé. Az or8zaggyülesi tárgyalásokról 
a legrészletesebb s e mellett tárgyilagos hű tudósítást egyedül az <Egyetértés* 
közöl. Gazdásági rovata elismert régi tekintélynek örvend. A magyar kereskedő 
8 Gazdaközönsóg nem szorul többé idegen nyelvű lapra, mert az. »Egyetértés* 
kereskedelmi s tőzsdei tudósításainak tőségével s alaposságával ma már nem 
versenyezhet más lap. A kereskedő, iparos 8 a mezőgazda megtalálja mindazt az 
»Egyetértés*-ben, amire szüksége van. Változatosán szerkesztett tárcájában, any- 
nyi regény olvasmányt ad, mint egy lap sem. Két három regényt közöl egy
szerre, úgy hogy egy év alat 3 0 — 4 0  kötetni regényt, részint eredetit, részint a 
külföldi legjelesebb termékeket jó magyarsagu fordításban kapnak az •Egyetér
tés* olvasói. A ki olvasni valót keres és a világ folyásáról gyorsan és hitelesen 
akar értesülni, fizessen elő az »Egyetértésre«, melynek előfizetési ara egy hóra 
I frt 80  kr., évre 5 irt s egy évre 2 0  fit Az előfizetési pénzek az »Egyetér
tés* kiadóhivatalába küldendők. Mutatványszámot a kiadóhivatal kívánatra egy 
hétig ingyen és bérmentve küld.
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Prámiirt mit 'lem Staats-Preis.

Prámiirt mit dér golüenen Medaille.

T E S C H N E R  TH O N Ö FEN
Mit Beginn dér Saison erlaubc ich mir mein reich assortirtes Láger 

von Thonöfen aller Arten in Glasuren und Formen etc aus guten, festi n 
Matériái und in geschraackvollster Ausstattung bestens zn cmpfehlcn.

Durch meine langjáhrige Praxis und Erfahrungen als Fachmann bin 
ich in dér Lagc mit den neuesten lleitzsistemcn (auch cigene Kombination) 
dienen zu können, die durch wenig Heitzmaterial eme schnellc und anhai- 
tend lángé Wárme gében und sicli durch derén biliige Herstcilung glcich 
den kostspicligsten Heizsistemen bewáhren.

Zeichnungen und Preiscourante franco und gratis.
Gcneigten Auftrágcn entgegensehend, zcichnet sich

hochachtungsvoll

Benno Heybach
Thonöfcnfabi ikant

Teschen őst. Schlesien.

Pályásat.
A ruttkai ágost. hitv. ev. iiliális hitköz

ség okleveles tanítót keres, ki a tót. ma
gyar és német nyelvet szóban és Írásba11 

tökéletesen bírja.
Fizetése: Készpénzben : 300 bt. minden 

gyermek után cgv fuvar tűzifa vagy a ki
nek erdeje nincsen 1 frt az iskolába járók 
száma 60— 70. azon fából a tanterem is 
fütendő. Két szobából álló csinos lakás, 
konyha, kamra és az iskolai épület mellett 
lóvé istálló és faszin, egy nagy gyümölcsös 
és egy kisebb zöldséges kert.

Egy sikeres próbaév után az illető taní
tó véglegesen meg fog választatni.

Folyamodványok a záturcsai ágost. hitv. 
ev. egyház elöljáróságához (pós’a Turóc 
Szt. Marton) küldendők

Ruttkán 1^91 évi Julius hó 26 kán
Az iskolaszék

XXXXXXXXXXXXXXXX

E G Y  F I Ú ,
ki helyesen tud írni és ol

vasni

felvétetik a turócz-szt.-már- 

toni magyar nyomdában.

XXXXXXXXXXXXXXXX

valóban a legjobb irtószer minden rovar
ellen

Ezen k iváló szer m eglepő erővel és gyorsasággal pusztít ej 
minden kártékony rovart.

Legcélszerűbb a Zocherlin-féle takarékoskodóval 
beporozni.

A Z acherlin t sem m iféle más rovarporral összeh ason lítan i' 
nem szabad, a Zacherlin  egy különlegesség, mely sehol és s o 
ha m ásként el nem árusittatik , mint

lepecsételt üvegekben Zacherl J .  névvel.
A ki Z acherlin t kér es papircsom agban vagy skatulyába 

kap valam iféle port. s azt elfogadja, biztosan m egcsalatott. 

VALÓDI KAPHATÓ:
TurócrSzt.-Márlonban Soltész I, Fábry .1 t ;r M j;a _  | .
SzL-MlkUs: I’alka Péter M.issocz: Perl Janó, ria Haltka : Sehulz 
Adolf. Gaal Emil. Zsolna: Paradovszkv li I, Wnálupfel I .  i Tordv I 
M.-lzer, A, lleclil M. Tál-Príma Skala t; Tiukó (lyöi-gy. Taráé- 

Túrán : Mussingor II.
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