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Kiadóhivatal: a turócz-szt.-mártoni „Magyar Nyomda".
A lap szellemi részét Illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turócz-Szt.-M ártonba küldendők.

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

den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

A tót F e lv id ék  m agyar sajtó
viszonyai.*)

r.

A mikor tanulmányutamon Turócz-Szent- 
Mártouban is megfordultam, szerkesztő úr azt 
kívánta tőlem, Írnám le a „Felvidéki Híradó“ 
részére, hogy mit eredményezett a tanulmány- 
utam.

Bajos volna azt leírni. Amint tetszik tudni, 
én nagyon hálátlan ezikkben utaztam: a tót 
népnyelvet tanulmányoztam. A mit én ítt-ott 
feljegyeztem, — pedig nem sajnáltam a tolia
mat, — az egyátalában nem arra való, hogy 
az újságolvasót szórakoztassa. Nagyon rideg 

_yolt a tárgy és én hozzá méltó lelkülettel dol
goztam azt fel. És különben is próbára tettem 
már egyszer tisztelt olvasói türelmét a múltkor, 
a mikor egy egész csomó tót frázist szőttem 
a „Kell-e magyar-tót frazeológia?" czimű czik- 
kelyembe . . .

Be liát utóvégre is tagadhatlan, hogy én 
félévi vándorlásaim alatt a tanulmány tulajdon
képi tárgyi tapasztalatain körül sok olyat is 
tapasztaltam, a mi szélesebb köröket is érde
kelhet. fSziittal csak a Felvidék sajtóviszo
nyaira terjeszkedem ki.

Mondhatom, hogy engemet, mint fővárosi 
embert, nagyon kellemetlenül érintett az a 
szellemi elszigeteltség, a mely a tót Felvidék 
(van ruthén felvidék is!) városaiban lépten- 
nyomon tapasztalható.

Önök, mintha Szibériában laknának, semmi 
iránt nem érdeklődnek! Egy-egy helyi pletyka 
leköti egy pillanatra érdeklődésüket s erről 
híven beszámolnak a helyi közlönyök, de a 
közügyekröl . . . csak elvétve esik szó. A mi 
országos ügy, azt békén hagyják, a mi felvi
déki ügy, azt ignorálják s lokális hazafiságuk- 
ban már annyira mentek, hogy önöknek — 
már a szomszéd megye — Hekuba!

Az ember bejárhatja Hont-, Bars-, Zólyom-, 
Turócz-, Liptó-, Árva-, Gömör-, Nógrád megye 
járási helyeit, sőt imitt-amott megyei székhe
lyeit is és a leglátogatottabb vendéglőkben és kávé- 
házakban nem talál többet egy-egy fővárosi magyar 
lapnál!

Hát ez kielégíti szellemi életüket ? S ennek 
nem a „pánszlávok" az okai! Liptó-, vagy 
Arvamegyék körjegyzőségi falvaiban sincs ke
vesebb újság a nyilvános helyeken, mint pl. a 
Losoncz tőszomszédságában lévő járási szék
helyen : Gdcson. Isten mentse meg a fővárosi 
embert attól, hogy több napot töltsön Gácson! 
A fönálló vendéglő kávéházába egy szál buda
pesti újság jár! Délután érkezik. Egy vendég 
még az ajtó küszöbén kivágja belőle a regényt, 
egy másik mindjárt rá a tárczát, más meg a 
vezetöczikkelyt meg a gazdasági rovatot. A 
többi olvasó már csak a napihirek rovatából 
ollózhat . . . Es rövid idő múltán: az egy szál 
újság elfogyott! Úgy látszik, hogy Gácson, a 
járási székhelyen, egy uradalom középpontján, 
nagy gyárak helyén, a hol sok a tisztviselő és 
intelligens ember, —■ a magyar intelligentia magyar 
lapot egyátalában nem járat. S betetőzésül: Gácson 
olvasókör sincs.

Hát mondhatom, hogy ezen mogbotrán- 
koztam!

A turóczmegyei Suttó (isten bocsásd meg 
bűnömet, hogy nyilvánosság elé hurczolom év
százados hegyi magányából), — a turóczme
gyei Suttá községének szellemi szegénysége 
éppen csak egy lap nemjáratásával nagyobb 
Gács járási székhely, kereskedelmi és társa
dalmi kisebb góczpont szellemi szegénységénél!

De liát, végre is azt mondhatják, hogy 
önök nem fővárosiak, s kisebb gondjuk is 
nagyobb a fővárosi lapok olvasásánál . . .

Talán jobban szeretik önök szükebb pátriá
juk sajtóját? A felvidéki sajtót?

Uraim, nem olvassák önök a felvidéki 
sajtót s e !

Ön, igen tisztelt szerkesztő úr, hiába akarja 
olvasni Hontmegyében a Zólyommegyei lapokat 
s Zólyommegyében a honti lapokat. Hiába ke
resi Turóczmegyében a barsmegyei lapokat s 
Barsmegyében a turóczmegyei lapokat vala
mely nyilvános helyen. Az olyan esetek, a 
mikor a szomszéd megyék lapjai is ott talál
hatók, — kivételszámba mennek. A felvidéki 
sajtónak viszonyai, a felvidéki magyarság teljes 
szervezetlenségét tárják fel.

Minden apró-cseprő megyei városkának van 
saját lapja. Zólyommegyében: Breznóbányának, 
Zólyomnak (kettő!), Beszterczebányának (kettő)! 
és igy más megyékben is, — de már a  szom
széd megyékben nem olvassák őket.

Hát mire való az a sok lap, ha leszámítva 
a legközelebbi ismerősöket és érdekelteket 
senki nem járatja azokat? Nem volna ezélszerü 
a megyei élet ápolására erős alapon álló és tar
talmilag imponáló egységes megyei közlönyöket ki
adni s lemondva a személyes jellegű versen
gésről a Felvidék közös érdekei felkarolására 
és hathatós előmozdítására egy általánosabb fel
fogású és irányú, esetleg hetenkint többször meg
jelenő központi felvidéki közlöny körül csoportosulni?

A Felvidék tót lapjai egészen máskép 
cselekesznek; azok nem olyan szűkkeblűét 
és nem olyan zárkózottak; azok nem a Felvi
dék egy-egy zugára alapítják létjogosultságu
kat, hanem az egész Felvidéket kisérik figye
lemmel, s mi az eredmény?

A budapesti „Slovenské Noviny" uj évtől 
napilappá lett.

Nem értem, hogy mért nem jelenhetne meg 
magyarul egy „Slovenské Noviny11, (ha nem is na
ponkint), és pedig a „Národnie Noviny11 székhelyén? 
Mert hát tagadhatlan, hogy egy ilyen általános 
jellegű felvidéki magyar közlönynek legalkalmasabb 
székhelye: Turócz-Szt.-Márton!

Nézetem szerint a tót Felvidéknek szük
sége van egy olyan magyar nyelvű közlönyre, 
a mely az egész tót Felvidék eseményeit kí
séri figyelemmel, a mely ennek mintegy kró
nikája, s a mely a Felvidék dolgait nem megyei 
szükkörü, hanem általánosabb, főleg közművelő
dési és nemzetiség-poFtikai szempontból teszi 
szóvá.

Mert ha valaki a Felvidék közös, speczi- 
ális érdekéről akar szólni, hol helyezze el 
czikkét, hogy azt okvetlenül és kellő időben tudo
másul vehesse az egész f  elvidéki magyar közönség ?

Sok jó eszme és gondolat csak azért vész 
el nyomtalanul, mert nem helyes és kellő mó
don propagálja azt felvetője.

Azt hiszem, hogy az, a mit itt elmondot
tam, megérdemli, hogy a felvidéki magyar 
sajtó foglalkozzék vele.

Or. Czambel Samu.

Tótok per-patvara.
A Felvidéknek specziális társadalmi kérdései van

nak. A társadalom itt ugyanis különleges életet él.
Ha a családi életben a meghasonlás a megférhe- 

tetlenségig fajult el és a család-tagok összekülönbözése 
közel áll a tettleges kitöréshez, akkor közönségesen az 
udvarra s utczára viszik ki a per-patvart. Van, aki meg- 
botránkozik, van aki kárörömmel nevet ra jta ; olyik 
már rendőrt is hívna. Valamennyi azonban érthető kí
váncsisággal várja a további következményeket, akár 
valópör, akár biinfenyitő tárgyalás alakjában.

A tót túlzók köreiben is ennyire jutott a viszály
kodás, mert a kulisszák mögül immár a teljes nyilvános
ság terére vitték át a küzdelmet a meghasonlott üzlet
felek és ugyancsak versenyeznek egymással az őszinte 
szó kimondásában, egymás kölcsönös szapulásában, fő
képpen pedig az öntömjénezésben.

Mielőtt ennek a llomér tollára érdemes, persze: 
világra szóló hercze-hurczának a csattanó kifejlődését 
mint valami tragédia, vagy komédia, avagy tragi-ko- 
média csomójának kibontakozását szemügyre vennők, 
számot kell adnunk annak az érdekes bonyodalomnak 
kiindulásáról és fokozatos kiélesedéséről, megjegyezvén, 
hogy a sok színbe játszó kérdésnek csak társadalmi vo
natkozásaival foglalkozunk és szorgosan kerüljük annak 
politikai izü oldalát, pedig ez talán még érdekesebb 
volna a tárgyalásra.

A tót túlzók, köznyelven: pánszlávok per-pitvará
nak kezdete a sárga irigység és a sötét gyanakodás, 
párosulva a többé-kevésbé nyílt versengéssel a közön
ség, már mint az előfizető s egyébként is áldozni kész, 
tótul olvasó közönség kegyeiért. Úgy látszik, hogy a 
tót túlzók hollói ..ellenére a közmondásnak — nagy 
hajlandósággal bírnak arra, hogy kivájják egymásnak 
a szemét. Ez tehát a legújabb társadalmi kérdés a Fel
vidéken.

Úgy esett a dolog, hogy a Stefanovicsék pártot 
toborzottak össze azokból, akik nincsenek megelégedve 
a turócz-szent-mártoni túlzók vezérkari működésével, 

[mely — amazok szerint — >nem mutat föl sikeres 
eredményű. Ámde jól tudják Stefanovicsék, hogy a 
turócz-szent-mártoniakat, kik birtokon belül vannak, 
innen ki nem zavarhatják oly könnyedén, azért kiadták 
a jelszót, hogy a tót »nemzetit propagandának iszeren- 
csétlenül megválasztott központja (vagyis: Turócz-Szt.- 
Márton) az oka annak, hogy nem jutnak, nem is jut
hatnak előbbre*. Ez is társadalmi, illetőleg kenyér-kérdés.

Ezt a jelszót fölkapták sokfelé es szidják Turócz- 
Szent-Martont, mint az egyszeri duhaj legény, aki kipo
rolta a pajtása ruháját, csakhogy ez is benne volt.

Érzékeny porolás lehetett az, mivel a turócz-szt.- 
mártoniak lapja három számban egymás után fölfájdul 
tőle, hosszas czikksorozatban fejtegetvén annak á mos
tani központnak előnyeit, helyesebben az ott fészket 
rakott tót nemzetiségi férfiak bokros érdemeit a társa
dalmi téren.

Ám az ellentábor még kevésbbé tágít és annál 
határozottabban ajánlja s követeli ezt a levegő-változást 
az állítólag nagy beteg vezényletnél, vagyis a központ
cserét, minél többen akadnak egyes felvidéki városok
ban olyanok, akik annak révén a turócz-szt.-mártoniakat 
a nyeregből kizökkenteni s helyükbe lépni szeretnének. 
Ez is társadalmi kérdés kanaj)é-2>örrel párosulva.

Ez a kölcsönös torzsalkodás mellesleg oly őszinte 
vallomásokra ragadtatja a két versengő tábort, melyek 
minket már közelebbről is érdekelnek a fölvidéki tár
sadalom látó-pontjáról.

Mindenek előtt tudomásul kell vennünk azokból 
azt a tényt, hog> a tót túlzók per-patvara voltaképpen 
csak gyönge visszhangja annak a lesújtó ítélkezésnek, 
melylyel maga a tótul olvasó közönség pálezát tör a 
felvidéki nemzetiségi izgatások és azok szerzői fölött. 
Bezzeg, ha a felvidéki nép osztaná ezt a gyűlöletes 
izgágáskodást, akkor Stefanovicsék nem igen mernék 
támadni a turócz-szent-mártoni agitátorokat, ezek pedig 
nem sietnének annyira a czikksorozatos védekezéssel.

Ez a tény annál inkább nyilvánvaló most, minél 
nyíltabban fejezik ki Stefanovicsék ezt az elégületlen- 
séget és minél gyöngébb a t.-sz.-mártoniak védekezése, 
mondván, hogy »Mojzes meg Kuzmány sem birtak 
nagy eredményeket fölmutatni, pedig az akkori körül
mények kedvezőbbek voltak és igy sem T.-Sz.-Márton, 
sem a mártoni vezetés nem lehet oka a sikertelenség
nek*. Elég, ha ezt itt megrögzitjük, mert ennek fejte
getése a politika terére vezetne s ezt elvből kerülni 
szoros kötelességünknek ismerjük.

Hasonló érdekes vallomás az is, midőn a t.-szent« 
mártoniak védekezése megállapítja, hogy néhány évti-
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zeddel ezelőtt gyöngyélete volt itt a 
nak* ; most ellenben tömegesen elpártolnak az 
bátor hívők, sőt 
s hölgyek cselekvöleg 
kedvelői előadasokbai. 
t.-sz.-martoni próféták es Írástudók ellen. A többi politi
kai vonatkoztatást itt is mellőzzük.

Meg ennél is jellemzőbb ennek a védekezésnek 
az a részé, mely azt igyekszik kimutatni, hogy Felső- 
Magyarország egy városa sem oly alkalmas a »t.-sz.- 
mdrtoni politika« (pánszláv izgatás?) előmozdítására 
mint Turoc/.varmegye székhelye.

»Nyitván — úgymond — egy lélek sem lelkesedik 
egykori (svatopluki) dicsőségéért. Pozsony, a 40-es 
éveknek ez a tót Athénje, legszívesebben kiéheztetne s 
kinézne minden tót intelligens embert a varosból. Bcsz 
tevezebánya haladatlan pánszláv jótevői iránt, Zólyomban 
beverik a tót nemzetiségi patrióták ablakait. Kassáról 
szó sem lehet. Liptó-Szt.-Miklóson, Breznóbányán, Zsol
nán, Csaczán a tót öntudat kialudt, mint a meteor csil
lama. A többiről nem is éidemes szót ejteni. Budapesten 
volna ugyan 40-  50 ezer tót, de nem igen érzi magat 
a tót inemzetc íianak*. Ez a legújabb siralma a mi 
Jeremiásainknak.

És e vallomás szinte elemi erővel késztet minket 
a kérdésre : hol van hát az a három (3) millió tót, kik
nek nevében szavalnak és pózolnak úgy Steíanovicsék, 
mint a t.-sz.-martoni tót hazafiak?

A felvidéki varosokban nincs. De közelükben stm 
lehet, mivel a vidék mindig a varos nyomán igazodik.

Csak Turócz-Szent-Mártonban kell lennie, habar 
itt mindössze alig harmadfélezer lakos vallotta magat 
tót nyelvűnek a legutóbbi népszámlálás alkalmával. 
Akiknek mindegyike azonban százezrekkel ér föl, amint 
világra szóló csoda itt mindaz, amit az idevaló nemze
tiségi vezérek létesítettek. így mondja legalább az a 
czikksorozar, mely Steíanovicsék említett tamadasaval 
szemben nagy bölcsen azt ajanlja megszivlelésül min
den >öszinte tótnak*: Tartsd s óvd, amid van. nehogy 
elveszítsed koronádat (értsd: Turócz-Szent-Mártont)., 
Ami ehhez politikai vonatkozassál fűződik, azt megint 
kénytelenek vagyunk begyünkben tartani . . .

Szűkre szabott terünk nem engedi, hogy a me
gye székhelyének ezt a sajátságos földicsérését és az 
itt lévő tót intézeteknek, egyesületeknek stbinek, mint 
ama híres »t.-sz.*martoni politika* szervezett s rend
szerestényezőinek ily részletes ismertetését, önkészitette 
fotográfiáját bemutassuk. Ám, ha annak csak a fele 
igaz volna, bízvást mondhatnék, hogy ennek a város
nak jobb a hire, amilyen valójában.

Egyelőre bízzuk ezt Stefanovicsékra, akik talán 
még a tót keresztvizet is leszedik róla.

Mi majd nyugton bevárjuk ennek a per-patvarnak 
könnyen előre latható végét, mely a politiKa küzdő te
rére is at fog csapni.

Addig is kétségtelenül megállapíthatjuk mindkét 
tusakodó félnek vallomásaiból, hogy a nemzetiségi iz
gatások sikertelensége miatt érzett elégületlenség szó
laltatta meg a vádlókat, viszont a védők ezt nem is 
tagadjak, legfölebb mentegetik. Ez fényes elégtételül 
szolgaihat a felvidéki társadalomnak és a F. M. K. E. 
kulturális munkálkodásának.

Mert mind a kettőből következik az, hogy a Fel
vidék népe, sőt az egykor pánszláv hírben állott szám
talan intelligens csalad is mindinkább meggyőződik 
arról, mily okos, praktikus és érdemes férfiak valának 
az ősei, akik nem a cseh zseorakokKal Mátyás idejében, 
sem Caraffával utóbb, — hanem a magyarokkal, 
Hunyadival, Rákóczyval, Bocskayval vérüket ontva, 
mentették meg ezt a közös hazat a késő unokáknak, 
hogy ezek ezt az ősi szent örökséget hasonló lelkesült 
bu/goikodassal és egyazon honfiúi hűséggel óvjak meg 
és biztosítsak utódainknak újabb ezer esztendőre.

Csippók Ferencz.

pánszlávizmus- 1 lása is, uyy, hogy most a turócz-szt.-mártom marhavásdro- 
nak az egykor! kai már tömegesen keresik föl az idegen vevők, a mi az-

borzalm ak borzalma — tót urak|e» M  egyáltalában nem fordult eló. Bátron Mithatmi, 
t részt vrsznek mé > m agy ar mii- hugi/ e venaegje dllatdUománmiiak érteké az utolsó .< u 
In is, ami lazadaa es áru lás a *  alatt hgalibb 3We-al a elkedett. ízen eredmemj tikep 

annak köszönhető, hogy mindjárt az első észtem 0 óta, a 
midőn a feliigyelőseg vezelését átvettem, más mint tiszta 
vérit pinzgaui bika köztenyésztésre nem bocsájtatot..i%

Zólyommegyében is moglchettíson haladt az állatte
nyésztés tlg„ e.

Árvában a marhaállomány oly gyatra, hogy talán 
évtizedekbe fog kerülni, mig határozott eredményt tud
nak fölmutatni. Árva megye marhaállományának hü 
képét mutatja azon tény, hogy a mostanáig használt 
tenyészbika legnagyobbika alig haladta mega 110  llo  
cm. magasságot. A tehenek ennélfogva átlagban még 
kisebbek. Az állomány és különösen a bikák kicsi 
volta azonban elenyésző kis hiba ahhoz képest, hogy 
a mostanáig köztenyésztésre használt bikák kivétel 
nélkül minden fajta jelleget nélkülöztek s azonkívül oly 
silány, oly korcs, hogy ezt leiirni egyáltalában lehetet
len. Itt tehát bikakiosztással magában alig boldogulhatni: 
különösen azért, mert a nép ilyen a felügyelőség htján 
kiosztott apaállatot nem szívesen vesz. minthogy mégis 
nagyobb gondozást s több takarmányt igényel, mint az ő régi 
marhája; sőt rossznak, haszonvchetetlennek mondja, 
mivel rossz tartása s gondozása következtében elsatnyul. 
E bajon kívül még a rossz talajviszonyokban, a legelők 
hiányában és a föld sajátságos felosztásában lálja az 
állatiéiig észtési felügyelő az állattenyésztés akadályait 
Arváb. n.

Liptóvármegye állattenyésztéséről végre alig szólhat 
valamit a felügyelő, ült — úgy mond — az utolsó két 
esztendő alatt oly fölfordult állapotok uralkodtak, hogy 

illattcnyésztéssel nem értek rá foglalkozni.
A Fölvidéken nagyobb birtokos igen kevés van, a 

gyszerre több tiszta vérit tehenet beállíthatna, s igy 
ez ügy sokkal lassabban halad, mint másutt, hol a földes- 
urak saját tenyésztésük által is a kis gazda állományát 
javítják.

A nép nincsen azon helyzetben, hogy megfelelő 
tény észanyagot beszerezhetne, pedig szívesen tenné. 
Lassankint talán ezen állapot is megjavul.

A felügyelő a szarvasmarhatenyésztésre fektette a 
fösulyt. A sertéstenyésztés a sertésvész miatt pang. A 
juhtenyésztés pedig az utolsó években részint a gyapjú 
alacsony ára miatt, részint a kedvezőtlen időjárás miatt 
nagyon hanyatlott és különben is ott, a hol a szarvas
marhatenyésztést intenzivebben űzik, hanyatlik a juhte
nyésztés.

A szarvasmarhatenyésztésben ott látjuk a legna
gyobb haladást, a hol a felügyelőségnek elejétől fogva 
sikerült a megyei mezőgazdasági bizottságokat arra bírni, 
hogy egy határozott marhafajta mellett foglaljanak állást, 
s csak azon egyrajtáju bikák köztenyésztésre való bo- 
csájtást engedélyezzenek. A kerület 2 megyéjében ez 
már sikerült. Az állattenyésztés fejlesztésére igen jó ha- 
tásuaknak Ígérkezik lenni a tejgazdaságok és tejszövet
kezetek keletkezése, melyek közül tavaly Zólyom me
gyében több alakult.

(Folyt, köv.)

Állattenyésztésünk.
(A beszterczcbányai ni. kir. állattenyésztési kerület felügyelőjé

nek 1900. évi jelentéséből.)

A Körmöczbányai Magyar- 
Egyesület.

(Huszadik és huszonegyedik évi jelentéséből.) 
Egyik körmöczbanyai tudósítónk ismételten emlé

kezett meg lapunkban azokról a sajnálatra méltó és 
őszintén fájlalható torzsalkodásokról, a melyek utóbbi 
időben a körmöczbanyai magyarság keblében dúlna’k ; 
most meg az ottani Magyar-Egyesület elnökének meg
nyitó beszédében, a melyet a f. é. közgyűlésen elmon
dott, a következőket olvassuk :

»Hi egy tárgyilagos visszapillantást vetünk a kör
möczbanyai Magyar-Egyesület húsz éves működésére, 
megnyugvással konstatálhatjuk, hogy csendes, hazafias 

i ténykedése nem volt meddő. Az egyesület programúi
dat keletkezésétől fogva megtartotta. A nemzeti eszmék 
I és szellem istapolasa és terjesztése, nemzeti ünnepeiyek

Ebner Jenő állattenyésztési felügyelő lapunknak is! rendezése, népiskolák támogatása, a magyar színészet 
bcküldöttc a szakminiszterhez intézett évi jelentését, s | pártolása és könyvtarának gyarapítása áltál iparkodott 
miután mi nagy sülyt helyezünk ezen ügyre, azon meg-1 leiadatanak megfelelni. És hogy e czél elérésében sikert 
gj őzödést vallván, hogy a mi szorosabb értelemben vett, értünk el, bizonyítják azon elismerő okmányok, melye- 
vagyis tót Felvidékünk gazdanépén csakis az okszerű ] két az egyesület, hazafias működéséért, a megyétől, 
állattenyésztés segíthetne hathatósan, ezt a jelentést a'kormánytol s töDb hazai egyesülettől kapott. Egyesü- 
szokottnál is bővebben ismertetjük, annyival is inkább,! létünk, semmi és senki elől sem zárkózott el. Arra 
mivel örömmel tudtuk meg belőle azt is, hogy a mi törekedett, s a jövőben is iparkodik, hogy társadalmunk* 
kicsi kis megyénk az állattenyésztés terén megkisérlett nak minden rétege, a hazafias ténykedésekben képvi- 
Utlvös reformok keresztülvitelében a négy megye között selve legyen. És mindezek daczara egy olyan felfogás
(Árva, Liptó, Turócz, Zólyom) legeiül jár, vezérszerepet 
visz, és mivel mindenkor jól esik nekünk, ha ezen üdvös 
mozgalom föintézöjének, a fáradhatatlanul buzgúlkodó 
felső járási orsz. képviselőnek, Justh Fercncznck elisme
résünket és a megye közönségének háláját tolmácsolhat
juk. Ez az előttünk fekvő jelentés is igazolja azt, amit 
mi már ismételten hangoztattunk, hogy törvény, rende
let, kormányküzeg stb. mind hasztalan, ha nem akad 
lelkes, odaadó bajnoka az ügynek, aki nemcsak szóno
kol, tanácsol, hanem a ki a tett terére is lép, a ki nem 
ijed vissza a fáradságoktól, a nehézségektől, de sőt a há
látlanság- és a inegszólástól sem.

No de lássuk a jelentést.
„Az állattenyésztési felügyelőség az állattenyésztés 

fejlesztésére gyakorolt jó hatása az egész kerületben 
tapasztalható, a mennyiben a marhaállomány láthatóan 
javul. Különösen czól ez Turócz megyére, a hol egynéhány 
cv múlva más mini határozott pinzgaui jelleggel bíró mar 
hát. már nem fogunk láthatni; de itt nemcsak a fajta- 
jelleg terjed, de evvel lépést tart az egész állomány jani-

verődött össze, mely méltatlan tamadasaival és gyanúsí
tásaival az egyesületet discreditalni törekszik, s végső 
ezéija ezen egyesületnek megouktatasa. Váljon mi indít
hatta e felfogas követőit ilyen tamadasra ? Ez bizony 
rejtély! Tálán ez áltál személyüket akarták előtérbe 
helyezni, hogy a közfigyelem reájuk irányulván, meg
mutassak, hogy az egyesületnek nincs azon a téren 
létjogosultsága, a melyen eddig működött, hanem el
pusztítva, majd ők szabják meg a munka anyagat és 
czéljait ? De akar hogyan is legyen, mi azért továbbra 
is azon az ösvényen haladunk, melyet eddig követtünk. 
Egyéni hiúság, feltűnési vagy és személyes érdekek 
bennünket eddig sem vezettek; igy tehat működésünket 
nem béníthatják meg! Erős a meggyőződésem, ho<*y 
egyesületünknek mind inkább szaporodó hazafias tagjai 
segélyével, nemcsak képesek leszünk e tamadasoknak 
e Antaliam, de hogy a jövőoen, a hazafias eszmék foly
tonos ápolása és terjesztése áltál, országos szempontod! 
is, még nagyobb mértekben fogunk használni a nem
zeti ügynek*.

Őszintén mondhatjuk, hogy a panaszló elnökkel 
együtt mi sem tudjuk érteni magyar részről azt az ellen
séges mozgalmat oly egyesület ellen, a mely, mint a 
Magyar-Egyesület, oly buzgóan, oly híven és hazafiasán 
él nemes hivatásának; a mely csekély anyagi eszkö
zökkel, de erős akarattal, szives kitartással oly szép és 
örvendetes eredményeket tud felmutatni egy kis vidéki 
varoskában, amelynek csak egy kicsi része magyarnak 
vallja magat!

Előttünk fekszik a Bellaagh Aladar egyesületi 
titkár áltál gondosan szerkesztett, két évről szoló jelen
tés, a melynek adatai legjobban igazolják az egyesület 
ellen folytatott háború indokolatlanságát és — mond
juk ki magyarán — igazságtalanságai.

Van az egyesületnek 12 tiszteletbeli, 124 rendes 
és 1 alapitó tagja. Az utóbbi két évcen a következő 
fontosabb momentumok különös említésre méltók. Pszotkci 
Ferencz tanár felolvasása Görgey Arthurról (1899. I /16) 
s ennek kapcsán tett azon indítványa, hogy a Beszter- 
czebanyara vivő utón, a meiyen a honvédek 1849-ben 
elhaladlak, közadakozásból emléktábla ailittassek. Ezt 
az emléktáblát 1900. szeptember 29-én leplezték le; a 
Beliaagh Aladar es Bszotka Ferencz tanároknak ez al
kalommal mondott szép ünnepi beszédeit annak idején 
lapunk is közölte. Ünnepségeket rendezett minden nem
zeti emlékünnepen; tanulókat jutalmazott, színészeket 
segített, a magyarság kegyeletét rótta le, a mikor és 
a hol erre alkalma nyílt. De hát mindezt hosszas lenne 
apróra elmondani! S nemcsak az egyesület mint ilyen, 
hanem egyes tagjai is buzgólkodtak e hazafias téren. 
Márton Jakab szép tájképet fest és odaajandékozza az 
egyesületnek, a mely kisorsolja. A sorsjáték eredménye 
124 kor. 50 fii. Vizg Ferencz tanár, Raab Mathild közs. 
tanítónő, egyesületi tagok és Bellaagh Aladar titkár 
ismételten könyveket, folyóiratokat ajándékoznak az 
egyesület könyvtárának, amelynek értéke immár 1728 
koronára becsültetik. Az egyesület múlt évi kiadasa 
volt 1023 kor; vagyona pedig 4495 kor.

Kívánjuk, hogy Körmöczbanya magyarsága végre 
valahara megértse egymást, s ha két egyesületben szol
gálják is ottani honfitársaink a hazafiassag szent ügyét, 
hat ne az irigykedés, az akadékoskodas, hauern a ne
mes versengés vezérelje ő<cet, s jusson eszükbe az ál
dott kévéről szóló tanulságos és örökké igaz mese!

Körmöczbányai levél.
A körmöczbányai dalárda kirándulása.

Közli: H. J.
1901. február 24.

A körmöczbányai dalárda nagyobb szabású kirán
dulást rendezett f. hó 23-án Garam-Szt.*Keresztre. A 
dalarda — élén elnökével Riesner Ede polgári leányis
kolái tanarral, — meghívott vendégeivel délután három 
órakor indult el hosszú szansorban, tizenegy szánon, a 
kirándulásra. Garam-Szt.-Kereszten a kirándulókat Goyida 
doktor főorvos, majd későbben Pinka főszolgabíró 
fogadtak az ottani kaszinó nevében. A dalarda a ka
szinó helyiségeiben rögtönzött hangversenyt rendezett, 
kedelyes, hazias jelleggel, élvezetes programmal. A 
hangversenyen íészt vett a dalarda karénekeivel, Havas 
Mariska úrhöly zongoraművésznő előkelő színvonalú 
zongorajatékaval, Riesner Ede dalárdái elnök raonolog 
előadasaval, Herczegh Jenő czimbalomjátékaval. A pro
gramra legélvezetesebb pontja azonban a körmöcz- 
banyaiak féltett büszkesége és dédelgetett művésznőjé
nek liiesner Edéné Adrienné úrhölgynek brillians éneke 
volt, amelylyel lebilincselte a garam-szt.-keresztiek és 
a hallgatóság figyelmét, egy nem vart magas színvonalú 
műélvezetben részesülő, a tapsokból ki nem fogyó 
közönséget. Énekelt magyar, német, olasz dalokat, 
mind azzal a játszi könnyedséggel, élénk temperamentu
mával, ragyogó színezéseivel, amelylyel mindég magá
val ragadja hallgatóságát. Gyönyörű énekének élvezése 
annál is inkább meglepő volt, mert a művésznő két 
hónapi súlyos betegsége után, úgy szólván alig hagyta 
el az agyat s mar is részt vett a siker érdekében a 
kiránduláson. A kórmöczbányaiak feltett, dédelgetett 
művésznője ő, a kiért a közelmúltban egy egész város 
aggódott, amikor súlyos betegen feküdt.

A kirándulók a késő esti órákig voltak együtt 
a garam-szt.-kereszti kaszinó vendégszerető falai között, 
a mikor kellemes benyomásokkal tértek visza Körmöcz- 
banyara.

A kiránduláson részt vettek a dalárda tagjain kí
vül: Riesner Edéné Adrienné, Havas Béláné, Havas 
Mariska, Tölüssy Béláné, Tölössy Jolán, Rudi Gizella, 
Tölössy Béla és Herczegh Jenő.

A csaczui gőzkenyérgyár.
Felvidékünkön a filléres gyújtótól kezdve egészen 

a draga ezüst készletekig s o k  mindenfelét állítanak 
elő gyáraink, delta kereskedéseinkbe lépünk, jóformán 
kivétel nélkül osztrák és cseh arukat találunk. Miért? 
Egyebek között azért is, mivel kereskedőink egy része 
nem is tudja, hogy mit szerezhetne be közvetlen közel
ből, tálán olcsóboan, tálán jobb minőségben, mint a 
szomszédból, s ezért, mint a Felvidék érdekeit szolgaló 
ujsaglap azt a feladatot tűztük magunk elé, hogy első 
sorban a Vág mentén fennal.ó gyarakat és más nagyobb 
ipartelepeket ismertessük, még pedig sajat tapasztalá
sunk és vizsgálódásaink nyomán, hogy annal megbízha
tóbbak legyenek adataink.

Kezdjük pedig a legfiatalabb ily fajta teleppel, a 
csaczai »Elsó felvidéki gözkenyérgyarrab, amely csak 
ez év január havaban iétesült’és, bar még mindig a 
kezdet nehézségeivel küzd, mar eléggé élénk tevékeny
séget fejt ki. Naponta 1000 — 1200 drb. fehér süteményt



ésC—800 db. barnább és fehérebb rozskenyeret hoz forga, 
lomba, még pedig nemcsak Csacza közvetlen környékére, 
hanem Sziléziada is, s elvétve egyik-másik szomszéd 
megyébe. Barna lisztjét egy jablunkaui (Szilézia) gőzma
lomból szerzi be a gyár, tehát Sziléziából; de enyhít 
ezen visszás állapoton az a körülmény, hogy említett 
malomnak egy csaczai kereskedő a tulajdonosa, a ki 
kivétel nélkül nyírségi, tehát magyar rozsot őröltét. A 
fehér búzalisztet Budapestről kapja a gyár. Közgazda
sági és territoriális szempontból minket természetesen 
az uj telep kenyérgyártmánya érdekel első sorban, azt 
óhajtván, hogy olcsó, de a mellett jó, Ízletes és tápláló 
kenyeret egyék a nép. Nem vélünk csalódni (hisz a 
hely színén vizsgáltuk meg apróra a telepet és annak 
működését), hogy a csaczai kenyérgyár van hivatva e 
fontos feladat megoldásara. Kiszorítja első sorban a morva 
és sziléziai e nemű gyártmányt Felvidékünkről, a mely 
olcsó, de — mint értesülünk — állítólag 30%  burgonyát, 
tehat csekélyebb tápanyagot nyújtó alkatrészt is tartal
mazó gyártmánynyal csakis a jó minőség révén versenyez
het. S tényleg, a kenyér minősége kifogástalan. Tiszta, jó 
liszten kívül nem kerül abba semmi. S az elkészítése 
is sokkal gondosabb, mint a közönséges pékmühelyek- 
ben, a hol a munkás verejtéke is segít a kenyér sózá
sában, más egyebeket nem is említve. A dagasztás 
gépteknyőben történik, a hói emberi kéz érintésé nélkül 
készül el a tészta 10—15 perez alatt. Csak a kida- 
gasztásnal nélkülözhetetlen a munkás keze. Két óriási 
vaslemezen sül a kenyér a gözcsövek komplikált rend
szere áltál fűtött nagy kemenezében. Az olcsó tüzelés, 
a gyorsított munkafolyamat teszi, hogy a gyár a bar
nább kenyérnek kilóját 14-. a fehérebbnek 16 filléren 
adhatja kilóját nagyban, pedig ennyibe, sőt ennél többe 
kerül a barna lisztnek a kilója a kereskedésekben. 
Mindezeknél fogva felső Trencsén, Turócz, Árva és Liptó 
megyék kereskedői, a hová a kenyér meg egész friss álla
potban — két és háromnaposán — eljuthat, helyesen teszik, 
ha a nép kenyérszükségletét Csaczaról szerzik be, és 
különösen Ruttka, az ottani fogyasztási szövetkezet, 
tehetne kísérletet vele, mert a rendesen nagy családdal 
megáldott munkások a mai szűkös világban köszönettel 
fogadnak az olcsóbb kenyeret. S a gyár tulajdonosa 
annal jogosabban számit támogatásunkra, mivel a morva 
és sziléziai gazdag kenyérgyarosok, a kik Felvidékünkről 
kiszorulni kénytelenek, mindent elkövetnek, hogy a fia
tal vallalat tevékenységét megbénítsák, fellendülését 
megakadályozzak. Felvidéki laptársainknak felhívjuk 
szives figyelmét erre az igazi »kenyérkérdés«-re.

9. szám Turócz-Szent-Márlon, F  |

H Í R E I N K .
— Tárczarovatunk s más czikkelyek anyaghal

maz miatt kiszorultak mai számunkból.
—  Királyi kitüntetések. A » B p .K özlöny*  

febr. 27. száma közölte azokat a kitüntetése
ket, a melyekben a múlt évi párizsi világkiál
lítás alkalmával kiváló érdemeket szerzett 
honfitársaink legfelsőbb helyről részesültek. 
Benső, igaz örömünkre a J u s th  Ferencz orsz. 
képviselő nevét is olvastuk e névsorban, a ki 
a III. osztályú vaskoronarendet kapla. Sokszor 
volt már alkalmunk ráutalni megyei közéle
tünk e kiváló és rokonszenves emberének 
közhasznú, fáradhatatlan tevékenységére, s mi
vel lapunk olvasói közölt alig akad egy is, a 
ki érdemeit no ismerné, a közvéleménynek 
vélünk tolmácsa lenni, a mikor őszintén sze
rencsét kívánunk J u s th  Ferencz orsz. képvi
selőnek e kitüntetéshez, a melyre már i t th o n  
is bőségesen rászolgált. Ugyancsak a harmad- 
osztályú vaskoronarendet kapta M a u lh n e r  
Izidor, a rózsahegyi textilipar részvénytársa
ság igazgatója is.

— Dr. Czambel Samu miniszteri titkárnak, a fel
vidéki viszonyok alapos ismerőjének mai vezérczik- 
két olvasóinknak kiváló figyelmébe ajánljuk. Régen 
érzett szükségletnek kielégítéséről szól ez a vezér- 
czikk, a melyre véleményünket lapunk következő 
számában fogjuk elmondani. Azt azonban már most 
jelezzük, hogy ezzel a kérdéssel már foglalkoztunk, 
sőt a kivitelre nézve is a kellő lépéseket megtettük 
A megvalósítás sok tényezőtől függ, de leginkább a 
tót Felvidék magyar társadalma az, a melyre bizton 
számítunk. Azt is reméljük, hogy a hivatalos körök 
készséggel fogják hazafias törekvésünket támogatni.

— Védekezésül. A turóczi kereskededelmi és 
hitelintézet részéről vettük a következő nyilatkoza
to t : »A »Felvidéki Hradó« mull heti száma hozott 
egy közleményt, mely a turóczi kereskedelmi és hi
telintézetet azon szerencsében részesíti, hogy foglal
kozik vele. Közli ugyanis a nevezett intézet mérle
géből merített adatokat, — mellesleg mondva — az 
intézet múlt évi forgalma nem 2 millióra, hanem 
főbb mint 20 millióra rúgott; — közli továbbá a tiszta 
nyereség felosztására vonatkozó igazgaiósági javas
latot. Eddig a dolog rendben volna. A szóban forgó 
közlemény beküldője jónak találta az intézet igazgató
ságát — bár nem kifejezetten, de a sorok között — 
szükkeb'üséggel vádolni, szerűére vetvén, hogy a bő
séges áldásból semmit sem juttat a szegényeknek és 
azt a tanácsot adja neki, hogy a mulasztást a köz
gyűlésen legye jóvá. Ezen váddal szemben megjegyez
zük, hogy haznfiúi és emberbaráti kötelességeinket 
eddig is teljesítettük. Több ezer forintra rúg azon

összeg, melyet az intézet fennállása óta jótékony és 
közhasznú czélokra fordítottunk és azon intézmények 
és egyletek, elemi csapások állal sújtott vidékek és 
községek névsora, melyek évek során át támogatásunk
ban részesültek, meggyőzné a czikkiró urat állításunk 
valódiságáról. De nem közöljük a neveket és az ösz- 
szegeket, mert a szentirással azt tartjuk, hogy a jó 
tékonyság gyakorlásánál a bal kéz ne tudja, mit tesz 
a jobb kéz, és azért most sem fogjuk közhírré tenni, 
hogy az 1900. évi nyereségből mennyit juttattunk jó 
tékony czélokra, de a czikkiró úr megnyugtatására 
biztosítjuk, hogy régi szokásunkhoz híven most sem 
feledkeztünk meg emberbaráti kötelességünkről.* — 
Készséggel helyt adtunk ennek a védekezésnek, mert 
az igazgatóság az előttünk felmutatott adatokkal iga
zolta, hogy évenkint tényleg megemlékezik a kultu
rális és emberbaráti kötelességeiről, sőt a jövőre e 
kérdést rendezni is óhajtja oly módon, hogy a tiszta 
jövedelem bizonyos százalékát kívánja e czélokra 
áldozni. Mi már most tisztában vagyunk a hitelinté
zettel, de a ki lapunkat nem olvassa és csak az in
tézel jelentése kerül kezébe, az még mindig kétség
ben marad, mert abban a kulturális adományokról 
nincs említés téve. Ezt tegyék meg a jövőben. Néma 
gyermeknek anyja sem érti szavát.

— Adomány a Dzurek-fóle árvák javára. A Turóczi 
Kereskedelmi és Hitelintézet a Dzurek-féle árvák fel
segélyezésére 50 koronát volt szives adományozni, 
mely összeget köszönettel nyugtáz a kir. tanfelügyelő.

— Nyilvános köszönet. A turócz-szent inártoni 
áll. felső kereskedelmi iskola folyó évi húsvéti tanul
mányi utjának költségeire a Turóczi Kereskedelmi 
és Hitelintézet 50 koronát, Löwy Mór, turócz-szent- 
mártoni kereskedő pedig szintén 50 koronát adomá
nyoztak s ezzel lehetővé tették, hogy 2 szegény sorsú 
tanuló a tanulmányi úton részt vehessen. Fogadják 
a nemes szivü adakozók a tanári kar és az igazga
tóság hálás köszönetét. Boldis Ignácz, igazgató.

— Oltárszentelés. Említettük annak idején, hogy 
a rultkai hölgyek gyűjtést indítottak egy díszes oltár 
felállításának költségeire. Ez a költség 1500 koronát 
tesz ki, a mely összegnek nagyobb része már együtt 
lévén, az oltárt már fel is állították, s azt — mint 
értesülünk — a mai napon Cserey Emil turócz-szent- 
márfoni esperes-plébános fogja felszentelni.

— Halálozás. Mint részvéttel értesülünk, Záborszky 
Géza, alsó lendvai m. á. v. állomásfőnök f. hó 26 án 
55 éves korában rövid szenvedés után elhúnyt. A 
boldogult fia volt Záborszky Adolf stubnyafürdői szol- 
gabirónak és sógora a helybeli állumásfőnöknek : 
Balogh Lászlónak. Özvegye, kis fiacskája s nagy számú 
rokonság siratja. Temetése február hó 28-án ment 
végbe Dagy részvét mellett.

— Eljegyzés. Múlt hó 19-én Medved János felső- 
turcseki lakos leánya, Leontin, jegyet váltott Utshig 
Ferenczczel Budapestről.

— Hymen. Lakos Soma turócz-szt.-mártoni polg. 
és felső keresk. isk. tanár és Schlesingcr Malvin k. a. 
esküvője e hó 17-én lesz Körmöczbányán, az izr. 
templomban.

— Géza napja. Somogyi Gézának, a znióváraljai 
állami tanitóképezde igazgatójának nevenapját úgy a 
tanitóképezde ifjúsága, mint az intézet tanári testü
leté megünnepelték. Az ifjúság szónoka az ifjúság 
atyját üdvözölte benne, ki szeretettel gondoskodik 
nemcsak szellemi kiképeztetésükről, de testi nevelé
sükről is. Majd az intézeti énekkar adott elő több 
darabot, végül pedig az ifjúság zenekara mulattatta 
a házi gazda ünneplésére egvbegyült vendégeket, a 
kik között ott láttuk a znióváraljai intelligentiát tel
jes számban. Az ünneplő igazgatót levélben és távi
ratban is számosán üdvözölték.

— Jelmezestély Szucsányban. A Szucsányban 
megindult élénk társadalmi élet legközelebb egy jel
mezestély rendezésében fog megnyilatkozni, a melyet 
f. évi márczius hó 5-én tartanak meg Eziránt az 
estély iránt nemcsak Szucsányban, de a környéken 
is élénk érdeklődés nyilvánul s valószínű, hogy ott 
ismeretlen jelmezek is meg fognak jelenni. Az estély 
lefolyásáról annak idején értesítjük olvasóinkat.

— Márczius 15. A szabadság üunepének megö
lésére az egész Felvidéken úgy a Magyar Olvasókörök, 
mint más testületek és tanintézetek is megtették az 
előkészületeket. Rt, hol a hazafias érzelmeknek külső 
kifejezésére is szükség van, csak helyeselni tudjuk, 
hogy április hó 11-dike mellett márczius hó 15-érŐl 
sem feledkeznek meg.

— A szepesi színtársulat Furócz-Szent-Mártonban.
A Kunhegyi Miklós igazgatása alatt álló szepesi szín
társulat e hó 16-án érkezik városunk; a, s Havasy 
Gyula titkár már gyűjti is a bérleteket 12 elő
adásra. A társulat, a mely saját zenekarral bír, 40 
tagból áll, s a működéséről szóló bizonyítványok és 
hírlapi czikkek nagy elismeréssel emlékeznek meg 
róla, — s így azt reméljük, hogy a mi közönségünket 
is ki fogja elégíteni. Régi óhajunk már, hogy a jobb 
vidéki társulatok közül is lássunk egyet városunkban.

— Áthelyezés és kinevezés. Túrni József kör- 
müczbányai kir. adóhivatali ellenőr hasonló minő
ségben a komáromi kir. adóhivatalhoz áthelyeztet
vén, helyébe Kiss Lajos, aranyos-maróthi kir. adó
tiszt ellenőrré neveztetett ki.

- -  Jégünnepély. A körmöczbányaiaknak folyó hó 
3-án vasárnap jégünnepélyük lesz, hol azt a szeszé
lyes időváltozás nem fogja meghiúsítani. A sport- 
egyesület elnökének Knöpjler Gyüla bányafőnöknek 
és Ilermély Győző alelnök polgári leányiskolái tanár
nak kezdeményezésére, nagyszabású jégünnepélyt 
rendez, jégpályájának az idén ötvenedszer való élve-
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zésének örömére. A jégünnepély tánczczal lesz egybe" 
kötve s az estéli órákba is be fog nyúlni.

— Egy magyar gróf vigjátéka. Liptó-Szt.-Miklós- 
ról írja levelezőnk : A múlt hó 27-én került színre 
dr. gróf Matuska László helybeli megyei jegyzőnek »A 
báró úr tilosban* czimü vigjátéka. A Kunhegyi Mik
lós színtársulata mindent megtett, hogy a színdarab 
sikerét biztosítsa. A szerzőt többször hívták ki, aki 
a színpadon megjelenve, megköszönte az ovácziót. A 
színészek nagyon elismerően nyilatkoztak a darabról.

— Hirtelen halál. Isák Károly, morvaoíszági 
illetőségű 30 éves ember utazása közben, a nagy- 
csepcsényi határon két utitársa jelenlétében, nagy 
belső fájdalmak következtében február 26-án hirte
len meghalt. Holttestét Divék községbe vitték és ott 
el is temették.

— Pályázati hirdetés erdősítési jutalmakra. A föld
mi velésügyi miniszter tizennyolca, 200—1000 koronát 
kitevő julalomdíjat tűzött ki oly területek beerdősité- 
sére, a melyeken hegyomlások, hó vagy kőgörgetegek 
stb. megakadályozása végett az erdősítés közgazda- 
sági szempontbői szükséges. — Miután lapunk szűk 
tere nem engedi, hogy az egész pályázati rendeletet 
közzé tegyük, értesítjük az érdeklődő birtokosokat, 
községeket és erdőtiszteket, hogy a pályázat részle
tes adatai Erdödi György turócz-szt.-mártoni főerdész- 
töl, mint a járási m. kir. erdőgondnokság vezetőjé
től megtudhatók.

— Bő áldás. Pohánka András, turáni lakos neje 
tegnapelőtt virradóra három egészséges és teljesen 
kifejlett leánygyermeket szült. A keresztelésnél a 
»Hit, remény és szereteu-nek megfelelő tót neveket 
kapták: »Viera, Lászka a Nád’eja.* — Hát még mi 
lesz majd akkor, ha egész csapattal érkeznek meg a 
gólyák ?

— Kérelem. Mikor az utas a vasútról jőve a »Dom« 
szálló felé igyekszik, mindenek előtt egy utálatot keltő 
szemétdomb mellett kell elhaladnia, a mely már- 
már a kis fahidra is elterjed. Arra kérjük az elöl
járóságot, vagy a kinek hatáskörébe ez tartozik, hogy 
azt a szemétdombot onnan sürgősen hordássá el, a 
közönséget pedig utasítsa szigorúan, hogy a házak
ban felügyemlett piszkot és szemetet ne a járó-kelő 
emberek útjába hordássá, a közegészséget is könnyel
műen veszélyeztetve nembánom eljárásával.

— A F l ó r a  műkertészet Z. Radványban a tavaszra 
ajánl: Több száz magas törzsű rózsát és bokorrózsát cserép
ben. A legszebb régi, uj és legújabb fajok. Köztük sok újdon
ság, u. m- veres és fehér Marechal Niel, Souv. de Cath. Guil- 
lot, Béllé Liebrecht. Caroline Testout, Principessa di Napoli 
(Breuer-féle), Minial Greham stb. Magas törzsű rózsa 60—80 
krig; bokorrózsa 40—60 krig. — Több száz erőteljes rózsa 
nagyságú cserépszegfü mind a hét osztályból, közte a fekete 
bársony veres Égner A. tanár dbja 50 kr. — Most virágzásban 
levő cserépnövények, u. m. Azalea 80 kr.—1 Írtig, Játszint dbja 
30 kr., Cyclamen dbja 40 kr., Cineraria dbja 25 kr., Primula 
20 kr-, Téli viola 20 kr., Billbergia, dracaenaszerü levelekkel 
(feltűnő szép) dbja 70 kr.. Liliom lancifolia 80 kr., Clivia dbja 
1 frt 30 kr. — Levélnövények, u. m. Pálmák 3 írttól feljebb, 
Ficus elastica és australis dbja 60—80 kr., Dracaena indivisa 
(egy éves) dbja 30 kr.. Myrthus kis és nagy levelű drbja 35 kr., 
Arália Siholdi (egy éves) dbja 25 kr., tarka levelű Auéuba dbja 
30 krtól 1 frtig. Rex Begónia több fajban dbja 30—40 kr., Mtr. 
hosszú Medeolák dbja 40 kr., Adiantum scutum és cínyatum 
dbja 30—nO kr., Asperagus sprengeri és teunissimus dbja 30 
krtól 1 frtig- — Mindenféle cserépnövény 30 krtól 1 frtig. — 
Gyökeres dugványok, u. m. Cuphaea, Fuchsia közönséges futó 
és angol Pelargonia, legélénkebb színű Coleusok, Lobéliak, 
Salvia splendens, Turul vanília, Verbéna tüzes, piros és vegyes, 
Viola odorata 8 legszebb faj stb. 6—15 krig. — Virág gumók, 
u. m. Cactus Daliba kiváló szép színekben, Gladiolus Chilelsi, 
Ganna Crosy,Tubarózsa, Gloxinia, Montbretia. Begónia, Palonia 
Minensis, Tritonná, stb. a legolcsóbb árban. — A legújabb és 
legszebb Chrysanthemumok 60 fajban. Mindenféle szőnyeg- 
növény, u. m. Achirantus veres és zöld, Alternanthera veres 
és zöld, Gnafalia, Sedum, Iresina, Begónia Vernon stb. dbja 
■i—8 krig.

K i  a k a r  j ó  r e g é n y e k é i  o l v a s n i  ? A >Buda-
pcst« napilap nagy súlyt fektet arra, hogy érdekfeszitő regé
nyei legyenek. Két regényt közöl egyszerre, a melyek közül 
az egyik lapszámozva könyvalakban jelenik meg. A ki e regé
nyeket összegyüjtvén, bekötteti, mihamar egy egész kis könyv
tárra tesz szert. De a,»Budapest« más egyéb közleményeire is 
kiváló gondot fordít. Élénk, olcsó napilap. Előfizetési ára egy 
bóra 2 korona. 3 bóra 5 korona. Mutatványszámot kívánatra 
bárki ingyen kaphat. Az előfizetések a »Budapest« kiadóhiva
talához (Budapest, IV.. Sarkantyus-utcza 3. szám) intézendők.

A vetés idejének közeledtével említés nélkül 
nem hagyhatjuk, — a mit különben régen tud min
denki, — hogy nincsen hazánkban ezég, mely nagyobb 
bizalomnak örvend, mint Mauthner Ödön világhírű 
budapesti magkereskedése. Különösen megbízhatók 
gazdasági magvai, melyek közül impregnált takar
mány répamagjai párjukat ritkítják, de kerti magvai 
is minden versenyen felül állanak. Nagyon csodál
koznánk, ha akadna csak egyetlen hazai gazda vagy 
kertész, a ki külföldről hozatna magot, mikor — 
mint általánosan ismeretes — a Mauthner-féle mag
vak ép oly elterjedtek és közkedveltek külföldön, 
mint idehaza Magyarországon.

— ™  Szerkesztői üzenetek. ■ = —
Tudósító, Helyben. Köszönjük; — de majd csak inkább 

a mulatságok után kérjük értesítését azok sikeréről, — Gr. M. L., 
Liptó-Szt.-Miklós. Szerencsét kívánunk a sikerhez. Üdvözlet! — 
H. J., Kürmüczbánya. A tervezett jégünnepélyt is registráltuk, 
bár — őszintén szólva — márezius harmadikán, a mikor már 
ibolyát kellene szedni, sikert annak jó szívvel nem kívánha
tunk! A többit köszönjük! — M. F., Felső-Turcsek. Szívesen!
— B. A., Kürmöczbánya. A mai számot különös figyelmébe 
ajánljuk; — az ottani magyar társadalom hathatós támogatá
sára föltétlenül számítunk. Üdvözlet! — J. E., Klicsény. Kö
szönjük, fel fogjuk használni. Ne fáradjon bele az üdvös tö
rekvésbe! — Sch. J., Stubnyafürdő. Előzékenységét köszönjük!
— Gr. J., Tót-Próna. Részben felhasználtuk. Meteor, megfigye
léseit csak az egyes évszakok (tavasz, nyár stb.) végén röviden 
összegezve kérjük velünk közölni. — Flóra. Kívánságának meg
feleltünk, mert a Felvidék ipari s egyéb kenyérkereseti válla
latait tőlünk telhetőén szívesen támogatjuk. Alkalommal virág- 
kedvelő főmunkatársunk is megtekinti kertészetüket, ha szíve
sen látják. — P. E., Znióváralja. A hirt mellőznünk kellett, -a 
okát majd szóval moudjuk meg.
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Téli menetrend a magyar kir. államvasutakon.
(Érvényes 1900. évi október 1-től kezdve.) 

Budapest—Turóc-Szt.-Márton. 
Gyorsvonat ind. reggel 7 30, érk. d. u. 2 ‘oo. 
Személyvonat ind. d. e. 9*35» éfk- esCe 7'54- 
Gyorsvonat ind. d. u. 3'45* éfk- este I0‘4°* 
Szentélyvonat ind. d. u. 5-20, érk. reggel 7-16. 
Vegyesvonat ind. éjjel i r io ,  érk. d. u I 2 ‘I2.

Turdc-Szt.-Mdrton—Budapest. ,
Vegyesvonat ind. d. u. 408, érk. reggel 5'20. 
Személyvonat ind. este 9’03, érk. d. e. 1005 . 
Gyorsvonat ind. reggel S‘41' érk. d. u. 12-50. 
Személyvonat ind. reggel 7*43, érk. este 7 00. 
Gyorsvonat ind. d. u. 249, érk. éste 9‘20.

Turác-Szt.-Márton—Ruttka. 
Gyorsvonat ind. d. u. 2 00, érk. d. u. 2'oS. 
Személyvonat ind. este 7-54, érk. este 803. 
Gyorsvonat ind. este 1040, érk. este io‘48. 
Személyvonat ind. reggel 7*17, érk. reggel 7-29. 
Vegyesvonat ind. délben 12 12, érk. d. u. I2'24.

Ruttka—Turóc-Szt.-Márton. 
Vegyesvonat ind. d. u. 3-55, érk. d. u. 4.08. 
Személyvonat ind. este 8'45, érk. este 903. 
Gyorsvonat ind. reggel 5'30, érk. reggel 5*41. 
Személyvonat ind. reggel 7-30, érk. reggel 7-43. 
Gyorsvonat ind. d. u. 240, érk. d. u. 2‘49.

S zeg e s-k á r p á ti n ö v é n y -te a
moll- * tüdölDotegeknek.

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

hasonló kimerítő bajoknál.
1 doboz ára 50 fillér, 10 doboz árának előzetes 

beküldése esetén bérmentve.
Főraktár és szétküldési hely :

GAZSIK JÁNOS „M2g7áltó“-gycgysz8rtára - ■
Körmöczbányán

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

A R lc h te r-fé le

Horgony-Pain-Expeller
Liniment. Capsici comp.

egy régi kipróbált háziszer. a mely már több mint 30 
év óta megbízható bedörzsölésúl alkalmaztatik k8sz- 
vénynél, csúznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskormindig 

figyelemmel legyünk a ,, Horgony" védjegyre 
és a „Riehter" cégjegyzésre.

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

Riehter F. Ad. és társa,
c s a s z .  é s  k l r .  u d v a r i  s z á l l í t ó k .

> R u d o te ta d t. ».

K a is s r - f e i e  mell-czukorkík 
— köhögés és huruthnál

Biztos o c cn  k°*iwy'8>les
/ n n i l  Sltett b iz o n y í t ’ hatása ”  által elismerve ~

sitett b iz o n y ítv á n y  A  
által elismerve = =

Egyedül bebizonyított biztos hatással rek e ilta é g ;,  KÖ- 
h ö g é a . I iu r u lh  és elnyitlkiÍM odÚ M iiűl.

Kapható SO és lO  filléres csomagokban :
GRABER MIKSA es FIA fű szer-ü z le té b en  

Turócz-Szent-Martonban.

ifpCOOOOOOÖOOÖOOÖOOOCA
/ \  H s té szn lL lé lE  0 S

— o gyártási vállalat
Mautner Adolf és Társai

B u d a p e s t .  V A r a n y  J á u o s - u .  5. sz.
A c e ty le n -v ilá g ítá s i berendezések
minden nagyságban. — Számos berendezés üzemben.
Oa.lciu.m-ca.r'bid.-ela.d.á.s.

Minden mennyiség a legolcsóbb napi árban.
Árjegyzékek és költségvetések díjmentesen.

Szakképzett képvise'ők kerestetnek.
Számos elismerő nyilatkozat birtokában vagyunk. A 

többek között berendeztük.
Özv. gróf Batthyány Józsefné. nagybi rtokosnnö. Felbar- 
Or. Almássy László, ügyvéd. Jászberény. Dr. Polgár 
Sándor, ügyvéd. Gyöngyös. Takarékpénztár. Esztergom. 
Községháza. Yojtek. Bikfalvy Testvérek. kereskedők. Z ilah .
Löwy József és Tsa. likőrgyárosok. Beszterczebánya. 
Trappista-kolostor. Prijedor ^Bosznia . ..Posavina "-száíló. 
Bresa Bosznia). ..Bosna ’-szalló. Banjaluka (Boszniai 
Friedrich Sándor, vendéglős. N. Palánka. Haus Kérész- 
tely. vendéglős, Hódságh. Mezei Mór. vendéglős. Mun
kács. Földvary István, vendéglős, U j-Gradiska. Frank 
Morné es Tsa. vasúti vendéglő. Boglár. Wimmer Károly, 
vendéglős. Bjelina Bosznia). Planer Ferencz. vendég- 
Jós- Déva. Konya Miklós, vendéglős, Zilah. Kaszino-egy- 
le t Nyírbátor. Weiser Berthold. vendéglős. L.-Szt.-Miklós.

Syytfmatitfs! A híres
MAUTHNER féle MAGVAK i

e zacskóin
ra jtá i! a MAUTH.NER-név. í

■BT Jobb és megbízhatóbb
gazdasági- és kerti-magvak

nem léteznek, mint a minőket 27 év óta szállít
M A U T H 1 V E R  Ö d ö n
cs. és kir. udvari szállító magkereskedése I tiu la p e M o n . 
Irodák és ) VII., Rottenbiller-utcza 33. szám. (Közúti villamos 
raktárak: } megállóhelye) - ■■■■-■-== = = - — —
Elárusító I VI., Andrássy-út 23. szám. [A m. kir. operával 
helyiségek: /  szemben.)' ; - 11 -•

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

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

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

nyoznak. — Kapható:
Wlx Miksánál T.-Szt.-Mártonban. y

cxxxxxxxxxxxxxxxxxP

B E R G E R  S IM O N  czipész
Turócz-Szt.-Mártonbnn

ajánlja a mai kornak megfelelően berendezett 
czipészeti műhelyét mindennemű férfi-, női- és

Iá/©- if4 "beli
mérték utáni készítésére, valamint kész

c a s i p ő - k é s s E l e t é t
melynek állandó nagy raktára mindenkinek igé
nyeit kielégíteni képes.

Pontos, gyors és olcsó kiszolgálás!

2  D E L I C E s z iv a rk a 
p ap ir

és az abból 
előállított 
hasonnevű

s z iv a rk a 
hüvely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
0BT* Egy kiséret erről mindenkit meggyőz. TUS 

Kapható: Moskóczi Ferenczné üzletében Turócz-Szt.-Mártonban

Turóc-i magyar nyomda — Moíkóczi K.-aé
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