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A F. M. K. EJ. tátrafüredi 
közgyűlése.

Talán nem is volt valami szerencsés gon
dolat oly helyre hivni össze a közgyűlést, a 
melynek állandó lakossága nincsen. Mert, sze
rintünk, a közgyűlésnek nemcsak az egyesü
let ügyeinek elvégzése a feladata, hanem az 
is, hogy a magyarok kulturális solidaritását 
demonstrálja a más nyelvűek előtt s magyaros 
ünnepélyeivel is hasson ezekre. — Mindazáltal 
azt reméltük, hogy az a varázs, a mely tátrai 
fürdőhelyeink nevéhez fűződik, nagyobb tömeg
ben fogja az egyesület tagjait s az ügyünk 
iránt érdeklődőket odavonzani; mert hisz ilyen 
időtájt, a kinek a hozzá való költsége megvan, 
alig tehető kellemesebb kirándulás valahová. 
Nyilván erre számított az egyesület vezetősége 
is. Csalódtunk. A közgyűlés s az azt megelőző 
igazgató-választmányi gyűlés nem volt ezúttal 
olyan látogatott, a mint azt az ügy fontossága, 
az egyesület hatásköre, no meg az eszme meg
kívánta volna. De ennek magyarázatát is ad
hatjuk. Tátrafüred, a nyújtott kedvezmények 
mellett is még mindig csak tetemes költségek 
árán közelíthető meg távolabbi vidékekről, s 
így a magyar társadalomnak épp’ az a rétege 
maradt távol, a melyben megvan még az ér
deklődés az ilyen törekvések iránt, a melyek
nek azonban anyagi eszközeikkel is számot 
kell vetniök. De meg azután szó, a n:. szó, 
de a magyar ember, kivált a vidéki, kényel
mes is egy kissé és ha éppen nem muszáj, 
nem igen mozdul ki otthonából. Megfizeti a 
tagsági diját, a többit aztán azokra bízza, a 
kiket illet. Ily körülmények között nehéz dolog 
az egyesület törekvéseinek impozáns megnyi
latkozását lehetővé tenni még akkor is, ha 
ezeknek a törekvéseknek ezéltudatos munka
terv szolgál alapul, és ha a közgyűlés előtt 
örvendetes eredményekkel is dicsekedhetik a 
vezetőség. Annál nehezebb ez akkor, a mikor 
ezek az eredmények jórészt hiányzanak s a 
közgyűlés feladata abban áll, hogy az Évkönyv
ben is olvasható ügyvezetői sablonos jelenté
seket tudomásul veszi, jóváhagyja.

No de elég legyen a bevezetésből; lássuk 
most röviden magát a közgyűlést, illetőleg az 
azt előkészítő igazgató-választmányi gyűlést, a 
mely a közgyűlést előkészíti. Ez hétfőn volt, 
aug. 2G-án, csekély részvét mellett.

Az elnöki, illetve központi igazgatósági 
jelentéses javaslatokat az ig. választmány ke
vés kivétellel és megjegyzéssel tudomásul vette, 
illetőleg azok értelmében határozott. Ezeknek 
részleteire az Évkönyv ismertetése alkalmával 
fogunk rátérni; ezúttal csak két ügygyei fog
lalkozunk: a hagyatékok és az óvodák ügyé
vel, a melyek az ig. vál. gyűlésen hosszabb 
vita tárgyát képezték. — A körmöczbányai 
Sohimó-féle hagyaték tárgyalásánál az az in
dítvány is tétetett, hogy mondjon le a P. M. 
IC E. erről a hagyatékról, a melyre eleddig 
közel 50,000 koronát költött az egyesület, 
anélkül, hogy még csak a tulajdonjogot is meg
szerezhette volna reá, és a mely a jövőben 
sem kecsegtet jövedelmezőséggel, haszonnal, 
sőt további tetemes áldozatokat fog követelni. 
Ezzel az indítványával szemben azt határozta 
az ig. választmány, iiogy a további fejlemények 
bevárását fogja javasolni a közgyűlésnek. Ez 
a határozat természetes és indokolt, mert
60,000 korona nem csekélység, már pedig ez

a befektetés is odaveszne a hagyatékkal együtt, 
ha erről az egyesület lemondana. A határozat
hoz tehát nem férhet szó; de igenis szó fér 
ahhoz a — mondjuk ki magyarán — könnyel
műséghez, a melylyel az egyesület vezetősége 
ez ügybe bele ment. Igaz, hogy „ajándék ló
nak ne nézd a fogát", — de ha nekem valaki 
lovat ajándékoz és bizonyos föltételektől, kö
telességek teljesítésétől teszi ezt függővé, akkor 
bizony megnézem a lónak a fogát, megtudandó, 
megér-e a ló annyit, mint a mennyi kötelessé
get vállalok el vele. Hát mikor azt a Scliimó- 
féle hagyatékot az egyesület vezetősége át
vette, nem becsültethette volna-e azt föl, meg
tudandó, hogy lesz e belőle haszna az egye
sületnek ? Az egyesület összvagyonának negyed
részét emésztette immár fül ez a szerencsétlen 
hagyaték, — kérdés, nem kellene-e az anyagi 
felelősség kimondását szorgalmazni a vezető
ség azon tagjai ellen, a kik ezt a hagyatékot 
bírálat nélkül átvették ? — Újabban a Sembery- 
féle hagyaték miatti per is követel anyagi ál
dozatokat az egyesülettől, s ha ez igy tovább 
megy, ugyan várhatjuk, hogy mikor követke
zik be az a „második honalapitás", a melyet az 
egyesület vezetői f. é. aug. 1-én kelt felhívá
sukban a P. M. K. E. hivatásául jeleznek. Az 
egyesület pénzéből ugyan nem lesz ilyen máso
dik honalapitás soha!

Igen élénk vita fejlődött ki az óvodák 
ügye körül is. Berecz Gyula, turóczmegyei kir. 
tanfelügyelő, ig. vál. tag ugyanis, a lapunkban is 
bővebben kifejtett elvek alapján azt indítvá
nyozta, hogy, miután most már törvényünk 
van, a mely óvodák fenntartására kötelezi a 
községeket és az államot, igyekezzék az egye
sület az óvodákat ezeknek kezelésébe átadni 
s föíigyelmét fordítsa az elemi iskolát végzett 
serdülő ifjúság továbbképzésére. Czobor László 
honfi alispán, ig. vál. tag hozzájárult ez indít
ványhoz, de azt indítványozta, hogy miután ez 
programmváltoztatást jelentene, tétessék tanul
mány tárgyává ez az ügy. Még többen is hozzá
szóltak s a hangulat olyannak látszott, hogy a 
Berecz-Czobor-féle indítvány lesz a győztes, a 
mikor György Aladár hosszas fejtegetései után 
Dr. Janits Imre ügyv. alelnök felszólalt s az 
indítványok mellőzését kérte, mivel hogy őt a 
György Aladár érvei tökéletesen meggyőzték. 
Pedig hát a György érvelései i nkább az emlí
tett indítványok mellett, mint ellene szóltak! 
No de mikor Dr. Janits Imre ügyvezető alel
nök nem a helyszínén, a Felvidéken szerzett 
öntapasztalásából, az Évkönyv jelentéseiből és 
az elnökség határozati javaslatából meríti meg
győződését, hanem egy budapesti úri ember 
fejtegetéseiből, nem csoda, ha az ig. választ
mány a Dr. Janits beszédének hatása alatt ezen 
körülményeknek megfelelő határozatot is ho
zott, — vagyis elfogadta az elnökség előter
jesztését, a mely szerint felkéretik a küzokt. 
minister, hogy évenkint legalább egy óvodát 
vegyen át az egyesülettől, és hogy a nyelv
határon újabb óvodákat nyit az egyesület. Nyilt 
beismerésben vau e szerint az ig. választmány, 
hogy a tót helyeken fenntartott óvodákkal 
„második hont" alapítani nem lehet, s azért 
túl is adna ezeken az óvodákon; beismeri azt 
is, hogy az állam, a községek kötelesek tör
vény értelmében ezeket az óvodákat fenntar
tani, de azért megelégszik, ha évenkint egy 
óvodát vesz át az állam, — sőt még további 
óvodákat is fog nyitni, — tizenegy törvény- 
hatóság területén pedig a serdülő ifjúság ezrei
nek továbbképzésére (olvasó-daloskőrük) 1000,

mondd egyezer koronát fordit az 1902. évben. 
Difficile est satyram non seribere! — Hát mi 
nem vonjuk kétségbe sem Dr. Janitsnak, sem 
az ig. választmánynak a jóhiszeműségét, de az 
elhangzott felszólalásokból s a hozott határo
zatból megbocsáthatatlan tájékozatlanságot és 
felületességet olvastunk ki. A mikor a Felvidék 
magyar társadalma, a F. M. K. E. tagjai jóformán 
az elnökség kezébe rakja le bizalmát s mandátu
mot ad neki a magyar kultúra előbbre vitelére, ak
kor ez az elnökség, ez a vezetőség, első sorban 
pedig az ügyvezető alelnök oly erkölcsi kötelessé
get vállal, amelynekteljesitéséhez a helyzetnek, 
a viszonyoknak alapos ismerete szükséges. — 
Már most az Évkönyv jelentései szerint a leg
több óvoda néptelen, némelyiket át is kellett 
e miatt helyezni, a magyar nyelv ismerete 
efemer, a magyarosodás — az óvodák révén
— tapasztalás szerint =  0, ámde Dr. Janitsnak 
nem kell a Czobor-ajáulotta tanulmányozás, s 
belekergeti az ig. választmányt oly határozat
nak a hozatalába, a mely egy perczig sem áll 
meg a logika itélőszéke előtt.

Olvasóinkat bizonyára érdekelni fogja, 
hogy nemcsak Czobor honfi alispán osztja vé
leményünket az óvodák kérdésében (ámbátor 
hiszen múlt heti czikkünk a többi ig. választ
mányi tagok között is mély benyomást tett). 
Ide iktatjuk azt a czikket a melyei közvetle
nül a gyűlés előtt kaptunk.

„A legszentebb, a Ioghazafiasabb eszme az, meljrt 
a F. Ál. K. E. lobogójára (elírt: igazi testvérekké tenni 
az egy haza gyermekeit érzésben, nyelvben és művelt
ségben. Magasztos, hazafias eszme ez, ilc megvalósítása 
valóságos sisyphusi munka, — keresztülvitelei pedig — 
tekintve az eddig elért eredményeket — talán csak a 
messze századok zenéje lehet. Tengerrel áll szembon a 
F. M. K. K., az idegen ajkúak tengerével s 0 maga 
csak kis ladikon jár még a hullámok közepette, kes
keny, kis bulikon, melyet hányszor, de hányszor vor- 
nck vissza a hullámok, hányszor, de hányszor tartóz
tatnak tői haladásában! Nem tehetek róla — de ha 
komolyan gondolkodom az elért eredmények fölött, ha 
összevetem a F. M. K. E. óvodáinak s az ezek mellett 
működd állami iskoláknak sikereit, ha bejárom a nyu
gat i Felvidék megyéit, ha érintkezem a néppel, önkén
telenül is eszembe jut az a végi hasonlat: „Annyi biz’ 
ez, mint kanállal hordani a tengerből a vizet, hogy ke
vesebb legyen!" S e nézetemben fájdalmas emlékezés
sel erősít meg egy ftlzetecske is, melyet — ha jól em
lékszem — Losonczon adtak ki ezelőtt 3—4 évvel s a 
melyben statisztikailag volt kimutatva, hogy a Felvidék 
magyarosodása ma épen ott áll, mint Mátyás király ide* 
jelien. Engedőimet kérek — nem nagyítás ez, de szo
morít való! 11a valahol ügy ezen a téren lenno legve
szedelmesebb tíz önámitás — őszintén, tisztán kell itt 
feltárni a valót, még akkor is, ha elszomorító, ha le
hangoló !

íme itt van szemünk előtt Tűröczmegyc — legck- 
latánsahb példa állításom igazolására! Sok, majdnem 
legtöbb községében jártam már — ott, a hol óvoda is, 
népiskola is van s mégis koresvo kell keresni embert
— a ncp zömét értem — a kivel magyarul beszélni 
lehelne. Ritka az, mint a fehér holló! l’edig, ha beme
gyek tíz iskolájába, az óvodájába, az teljesen megfelel 
a várakozásnak, azt a bizonyos minimális alapot, melyet 
az iskola adhat, mindenütt megtalálom és mégis — 
tessék nekem egész Turóczban csak egyetlen falucskát 
mutatni, akár olyat is, a hol már 20—26 év éta áll 
fönn állami iskola, hogy a családok magyarul társalog
nának, vagy legalább magyarral beszélni tudnának 1 
Azoknak a szép vizsgálatoknak fényes eredményeit se
hol sem találom az életben, ogy két év ügy szétrom
bolja, megsemmisíti azokat, minim sohasem lettek volna. 
S ilyenkor csak az a mérlictlcn áldozat, az a töménte
len fáradtság és pénz jutnak eszembe, a mibe ez az 
eredménytelenség kerül. Tapasztalom a legközvetleneb
bül, hogy a Felvidék magyarosodásának ügye lassabban 
halad a csigánál, töméntelen erőt, fáradságot látok meg
semmisülni, kárba veszni s ez. az. a mi engem kételke
dővé, hitetlenné tesz, ez az, a nnert az cgységos nyelvű 
magyar állam kialakulását a messze jövő századok ze
néjének tartom, tó ennek az eredménytclcnségnok —*



szerény nézetem szerint — két oka van! Első; liogy 
az iskola csak fel munkát vége/., ágy, hogy a gyer
mek az iskola elhagyásakor tökéletesen egcsz életére 
tudja a nyelvot, megtanítani nem képes s csak az ala
pot rakja le; a második: hogy nincs oly elegendő és 
hathatós eszköz, molylyol ez alapot tovább építeni 
lehetne és kellene. Maguk a tanítók elszöniy üködnek 
azon a visszaesésen, amely csak egy nagy szllnidö 
alatt tapasztalható, hát még mily nagy lesz ez a vissza
esés kint, az életben, ha tovább tanulásról és gyakor
lásról szó sincsen. Mire az az iskolából kikerült legény 
családot alapit s gyermeket nevel, maga sem tud ma
gyarul s gyermekeivel újból elkezdheti az iskola ugyan
azt a mivelotet, a mit az apjával már — minden ered
mény nélkül — elvégzett. Jól tudta s tudja ezt a F. 
M. K. E. bölcs vozotöségo is s ezért kétszerezte meg 
— mint évi jelentéséből látható — népkönyvtárainak 
számát, ezért szaporítja dal- és olvasóköreit, mert csakis 
ezekkel képes az iskola munkáját tovább folytatni, vagy 
legalább is a véy elpusztulástól megmenteni.

Igen ám, de mily kevés és mily gyenge eszközeik 
ezek ! Mindössze öt dal- és olvasóköre van az egyletnek 
s ez az oka annak, hogy az óvodák s az iskolák által 
lerakott alap oly gyorsan, oly eredménytelenül elpusz
tul, romba dől. 11a körutat teszünk a nyugati Feltold 
megyéiben, vizsgálva az iskolák nagy fáradságába és 
anyagi áldozatába kerülő eredményeit, olyan az, mint a 
a letarolt mező — megdöbbentően kevés és gyönge 
eredményt találunk. Az úgynevezett mustraalakokat 
mindenik falu kifogja állítani, de micsoda kis százalék 
ez az idegen ajkúak tengerében s micsoda végtelen idő 
kell ahhoz, még ebből az elvétve talált koczkákból az 
cgységos nyelvű, érzésű magyar nemzeti állam felépül!

És tehát — bár feltétlen elismeréssel, hálával és 
bocsüléssel viseltetem is a F. M. K. E. vezetőségének 
apostoli működése iránt s bár a legnagyobb készséggel 
elismerem, hogy rendkívül sokat londitett és lendít a 
magyarosodás ügyén, mindazonáltal ama nézetemnek 
adok kifejezést, hogy a F. M. K. E. sokkal üdvöseid), 
sokkal eredményesebb működést fejthetne ki, ha föcre- 
jét nem az óvodákra, tehát nem az alapvető tényezőkre 
fordítaná, hanem a dal- és olvasókörökre, azaz a tovább 
építő tényezőkre. Van már a Felvidéknek elég nagy 
számú alapvető tényezője — az állami iskolák — csak 
úgy öntik ezek évröl-évre az anyagot, de, mert hiány
zanak a továbbépítő tényezők, romba dől, megsemmisül 
a nagy munka, eredmény nélkül szétíoszlik, magába 
nyeli az idegen ajkúak tengere. Pedig — sajnos — 
mint a F. M. K. E. jelentéséből világosan kitűnik, az 
egyesület főerejét az alapokra, az óvodákra fordítja; íJő 
óvodát tart fönn s ezzel szemben csak 5 dal- és olvasó
kört. Nem helyes politika!

Szerény nézetem szerint: igyekezzék a F. M. K. 
E. óvodáinak legalább felét (miért nem mind? Szerk.) 
átadni az államnak s igy nyert erejét fordítsa az isko
lák által rakott alap tovább építésére, megszilárdítására 
vagy legalább megmentésére. Pusztán az iskolák által a 
Telvidék megmagyarosodni nem fog. vagy legalább is 
olyan hosszú idő múlva, a mit — talán épen politikai 
okokból — bevárni nem lenne tanácsos.

Ismétlem: az iskola csak félmunkát végez; ma
gyar nyelvi oktatása — bármily gondos és alapos le
gyen is az — csak himpor, melyet, ha tovább nem 
ápolunk, az első szél lesodor, elfúj, megsemmisít!“

S a hogy ezeket írjuk, hozzák nekünk 
az „Egyetértés* ez. lapot, a mely a P. M. K. E. 
közgyűléséről szólva, ezeket írja: „Czobor
László óva inti a gyűlést, hogy ötletszerűen 
ne változtassa meg az egyesület programmját, 
a mely tizenkilencz év óta olyan fényes ered
ménynyel bevált!" Hogyan, hát ezt mondta
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A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCZÁJA.
Nyúlhizlaló.
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Bartos bácsi komoly, higgadt, feivdagosodott férfi, 
ki holmi babonás felfogasokra mit sem ad, róluk mit 
sem tart.

Az oly állítások : pappal találkozni, midőn valami 
vállalatra indulunk, hogy annak teljes sikertelensége 
varható : a macska mosakodik, hogy vendéget kapunk ; 
a nyéil ugrott utunkon at, hogy kellemetlenség ér ben
nünket stb. stb. — legfeljebb szánalmas mosoiyt idéz
tek elő nala.

Mindezek daczára azonban a sors szeszélye őt is 
egy izoen nagyon is megtréfalta.

Egy februári nap reggelén a hivatalba bandukolt 
Bartos bácsi. A vidék igen vastag hóréteggel van bo
rítva, melyen mély út vezet a gyarba, a hol a Bartos 
hivatala volt. Egy sovány, kiéhezett nyúl, taián annak 
tudatában, hogy már itt a februári hajszaszünet, vagy 
tálán inkább testi gyöngcsége miatt, csaknem sétáivá 
athaladt a mély úton, figyelemre sem méltatva a kö
zeledő személyt.

Bartos bácsi, bár már ékesebb ember, önkénte
lenül odaugrik a léha nyúl titán, s miközben ez a 
magas útszéli hórétegen felkapaszkodni igyekszik s a 
szélén lecsúszik, nyakon csípi az ugrifülest.

A megfogott nyúl kezdetben ficzkándozik, de 
Bartos bácsi prémes kabátujjan csakhamar megmele
gedve, lecsillapul, meghunyászkodik.

Amint Bartos bácsi az összekuporodott nyulat 
menetközben szemléli, akaratlanul is eszébe jut ama

volna Czobor, mikor mi éppen ellenkezőjét hul
lottuk ennek, hogy t. i. mivel ö is — Czobor — 
úgy tudja, hogy az óvodák révén kifejtett mun
kálkodásunk meddő, tegyük tanulmány tárgyává 
He*ecz indítványát. Igazán fényes eredmény nyel 
vált volna be az egyesület eddigi programmja? 
De hát hol is az az eredmény, vagy hol a 
fény, vagy hol vau a kettő együttvéve ? Hiszen 
még az Évkönyv sem tud ilyenről beszámolni! 
Szívesen konstatáljuk, hogy Clair Vilmos fő
titkár működése, különösen a tagok szaporo
dása s a pénzügyi viszonyok rendezése tekin
tetében, örvendetes eredményeket mutat fel, 
ámde ezek csak eszközök a tulajdonképeni czél- 
hoz: a magyar kultúra terjesztéséhez. Mutas
sanak hát nekünk olyan pusztát, falut, vagy 
várost, akár a tiszta tót vidékeken, akár pedig 
az u. n. nyelvhatárokon, a hol az óvoda révén 
legalább annyit ért el az egyesület, hogy a 
fiatalabb tót vagy német származású nemzedék 
(a 18—25 évesek) magyarul társalog, magyar 
könyveket s lapokat olvas, vagy csak legalább 
tűrhetően magyarul beszélni tud, — ha magyar 
iskolákat is nem végzett egyúttal, avagy ma
gyar vidékeken nem időztek huzamosan. Még 
azt a keveset is — a mi még nem is magyar 
kultúra, hanem csak eszköz ezen kultúrához, — 
fényes eredménynek fogjuk elismerni. De ha 
nem tudnak ilyet mutatni, akkor az Isten 
szerelméért tartózkodjanak minden dicsekvés
től és — önámitástól, mert ez a legbiztosabb 
út — a további sikertelenséghez.

Újra és újra lapozgatunk az Évkönyvben, 
s újra és újra bukkanunk rá a nekünk igazat 
adó adatokra. Ott van a holicsi óvoda. Holics 
nagy község a magyar-morva határon. Óvó- 
köteles gyermekeinek száma 393, ebből 58 
van beírva az óvodába, de csak 40—50 nö
vendék jár rendesen. Félő, hogy az a 40—50 
gyermek nem a lakosság azon részéből kerül 
ki, a melyet nyelvben és érzelemben magyarrá 
akarnak tenni az óvodával és hogy nem is a 
tandíj eltörlése eredményezné a nagyobb nö
vendékszámot, — hanem hogy a holicsi értel
mes tót anyák nem is nemzetiségi, hanem tisz
tán humanitási szempontból féltik gyermekei
ket az óvodai rendszertől. Mert hát ebben az 
óvodában is „sikerrel tanittatik a magyar nyelv,
— de nagy baj, hogy a gyermekek tót nyelvű 
iskolába kerülvén, lassan elfelejtik a magyar 
szót, a mit az óvodában tanultak.* — Holmi 
fényes eredményről olvasunk ugyan az alsó- 
köröskényi óvoda jelentésében, a mely 1901. 
január 1-je óta áll fenn és „az óvodákba járó 
gyermekek nagy része máris kiváló előmene
telt tanúsít a magyar nyelvben*. Ha igy van
— szegény kicsi mártírok !

No de nem folytatjuk, úgyis post festa 
már az egész!

Kellene még a keddi közgyűlésről és a 1
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közebédről is szóllanunk, de hát mire ezen 
soraink megjelennek, a napilapok már úgy is 
beszámoltak erről.

Mi e lapban s ott is a gyűlésen elmon
dottuk véleményünket, mi megtettük a köte
lességünket, s hiszszük, hogy lesznek olyanok 
is, a kik elmélkedni fognak kívánságaink fölött. 
A vezetőségnek pedig kötelessége ez az el
mélkedés ; a vezetőségnek gondoskodni kell 
azon módok felöl, a melyekkel biztosabban, 
gyorsabban megközelíthető a kitűzött czél; a 
vezetőségnek be is kell váltani azokat az ő 
felhívásaiban hangoztatott Ígéreteket. Mert 
előbb-utóbb eljön, el kell hogy jöjjön a komoly 
leszámolás napja is, a mikor számon fogja 
kérni a magyarság a tényleges eredményeket 
is, számon kérni azt, hogy mit ért hát el a 
F. M. K. E. a rendelkezésére bocsátott eszkö
zökkel, évtizedek, egy negyedszázad, egy em
beröltő alatt? Becsületesen, lelkiismeretesen 
sáfárkodott-e a reábizott anyagi, erkölcsi és 
szellemi kincsesei, avagy pedig csak csalóka 
légvárakat épített, Potemkinfalukat, melyek
ért egyesek rangot és kitüntetést arattak, ame
lyekben azonban semmi nyoma — a magyar 
kultúrának.
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Bosszúért égbe kiáltó sérelem miatt jajául fői a tót 
túlzók helybeli közlönye, még pedig több ízben egymás 
után. Olvasó közönsége megszokhatta ugyan már azt a 
mondva csinált pátlioszt, melyet a lánczhoz hasonlít, a 
mely — mint ismeretes — ha fölveszik is, s ír; ha le
teszik, akkor is sír. Ennek a láncz-csörgésnek van azon
ban észszerű oka, de a jelzett lap folytonos siránkozá
sának nincs ilyen oka. És ez éppen az ö legnagyobb 
virtusa: az, hogy mindig kitalál valamely ürügyet nem
zetiségi sérelmek kifundálására, a melyekkel a könnyen- 
hivöket hajmeresztő izgalomba ejthet.

Ezzel a kifogyhatatlan találékonyságával kisüti most, 
hogy veszedelemben van a tót nép vallása és anyanyelve > 
mert a Felvidéken az iskolákban a vallás-oktatás ezentúl 
mayyar nyelven fog történni.

Ez idő szerint a dolog úgy áll, hogy az állam a 
maga intézeteiben tényleg a vallásoktatást is magyar 
nyelven kívánja természetesen ott és akkor, a hol és a 
mikor a tanulók a magyar nyelvet már annyira bírják, 
hogy a vallástanitást magyarul is jól megértik. És hogy 
az állam ezt helyesen teszi, leginkább bizonyítja az a 
körülmény, hogy maguk az egyházak is megmozdultak 
már. így a sárosi ágostai evangélikus tanitó-íestülct to
kintettel az orosz-pánszláv részről folytatott izgatásokra 
és már megtörtént áttérésekre egyhangú határozattal meg
állapodott abban, hogy az illetékes egyházkerületi főha
tósághoz megokolt ÍÖliratot intéz azzal a kérelemmel, 
hogy a vallás-oktatás úgy, mint a többi tárgyak taní
tása egységes azaz magyar nyelven történjék.

Amint ebből kitűnik, ezt a határozatot az ösztönszerü 
s jogos önvédelem sugallta éppenséggel a nép vallásának 
megóvására, melytől az említett orosz izgatok el akar
ják téríteni.

Ezt, valamint annak megvalósítását ily körülmények 
között sérelemnek, hozzá még bosszúért az égbe kiáltó 
sérelemnek legfölebb azok mondhatják, a kik az orosz 
térítőkkel egy húron pendülnek és a tót népnek atyái
tól öröklött ősi vallását is föláldoznák — merő gyíilöl- 

* ködösből a magyarok ellen.

babonás állítás, az utón átugró nyúl kellemetlenséget 
jelez! de egyúttal felülkerekedik a folvilagosultsaga is, 
hogy ilyen artatlan szegény para mit is véthetne az 
intelligens emoernek.

Haza hozva a nyulat s megmutatva a szerencsés 
fogást feleségének, ez örömmei kap a kellemes meg
lepetés után, de már is hosszúra nyúlik az arcza, a 
mint kezéOe veszi s meggyőződik, hogy csak egy 
nyúlcsontvaz az, amely vékony bőrbe van bujtatva. 
Szóval a nyúl testi allapota oly szánalmas, hogy 
egyelőre elvezetés pecsenyének nem ígérkezik.

De ami ma még nem élvezhető, majd lehet az 
holnap : ily gondolatoknak kifejezést adva Bartos bácsi 
csakhamar összetákol ketrecz alakjában egy ladat s 
beleugratta a nyulat.

Hogy a nyúl e percztől kezdve jó és bőséges 
eltartásban részesült, könnyen elképzelhető ; s valóban 
húsvét közeledtével — sajat vesztére — már is széles 
gerinczczel biztatta az ápolóit.

A nagy héten kimondatott a halálos ítélet; épen 
akkor, a midőn a házi asszony a konyha- és éléskamra 
alapos tisztogatásával elfoglalva, a sok edény a kony- 
haszer ki- és berakását foganatosította.

A haialos ítélet kimondatott nagy könnyedén, de 
ki hajtsa végre? Ez nem oly könnyű leiadat!

Bartos bácsi megmagyarázza ugyan mikép kell 
egy nyulial elbánni. Egy nyakonyüiés és vége az 
életének. De ehhez tnzonyos elhatározás, bizonyos bá
torság is kell, mely azonban a háziasszonynál teljesen 
hiányzott. A cseled meg épen a leghatározottabban 
vonakodott eme műtét véghezvitelétől.

Mi maradt tehat cgyéo hatra, minthogy maga 
fogja a nyulat a fűiméi, kihúzza a ládából cs végez
zen vele.

Amint igy fulinél fogva balkezébe tartja a nyu

lat és épen a jobb kezével megakarja ütni, nagyot ránt 
magán a nyúl s kiugrik s kiszabadul a konyhában, 
mely teljesen tele volt rakva a különböző üveg- és 
porczellan edényekkel, veszettül kezd ugrándozni.

Erre mikép az ur, a háziasszony és a cseléd kiki 
más-mas ütőt kézbe ragadva hajszolni kezdik a meg
vadult állatot; megfogni, leütni azonban nem képesek, 
sőt ellenkezőleg, itt-ott minél nagyobbat húznak a 
nyúl határa, annál nagyobbat ugrik, s dönt a rakás
ban összeállított különböző üveg- és porczellanedényben.

A törött edény csörömpölése vegyülve az üldöző 
emberek kirbálásával pokoli lármát idéz elő, mely csak 
növekedett, midőn Bartos bácsi teljesen elveszítve lelke 
nyugalmát, vakon vagdalódzik a konyha felszerelése 
között, s igy maga is halomra dönti azt, s a kart 
kárra szaporítja, tetézi; mig végre valahara egy sze
rencsés csapassa! leteriti a fenevadat.

Amint most a háziasszony végig tekint a valósá
gos csatamezőn, kezdetben mintegy kővé válván meg
rémülve egy hangot sem képes kiejteni; később jaj- 
veszékelve kezeit tördeli a szenvedett tömérdek káron; 
míg végre újra a dühnek magasb foka erőt vevén 
rajta, megragadja a nyulat, megrázza a tehetetlen álla
tot, s egyszerűen az ablakon dobja ki; mert hogy Ő 
ezen fenevadat beparolja, s kisulve a husvét ünnepi 
asztalra feltalálja — olyan nincs 1

Bartos bácsit az egész dologban egyedül csak az 
bántotta, hogy ama babonás felfogasnak, amely az 
úton átugrott nyulra vonatkozik, eme eset fclvilago- 
sodtsaga d«czára, igazat látszott adni.

De ezzel még korán sem volt vége az egész ese
ménynek, mert nem szabad megfeledkeznünk arról, 
hogy a kárvallott keserű jutalma a kinevetés.

Hogy e nyúlhistoi iának Ilire nem maradhatott 
titokban, hogy tiszttarsai csakhamar neszét vették,
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őzt a kérdést, mi se térjünk ki előle.
Mindenek előtt kijelentjük tehát, hogy sérelemről 

szó sem lehel. A tót túlzók ismeretes választási prog- 
rammja ugyanis elismeri, oll'ogadja és magáévá teszi a 
magyar nyelvet mint állami nyelvet. Már pedig altban ez 
alapon sem lehet sérelem, ha a jövendő honpolgárokat 
állami nyelven oktatják őseik vallására az iskolában, 
lönmaradván még mindig az anyanyelv használata az 
isteni tiszteletnél. Sőt vallási, pedagógiai és kulturális 
szempontból a magyar nyelvű vallás-oktatás nagyon üd
vösnek és szükségesnek mutatkozik tekintettel arra, 
hogy:

1 . a tanuló ekképpen magyarul az iskolában, anya
nyelvén pedig a templomban, tehát kétszeresen tanulja 
meg vallásának igazságait és nem jut abba a szomorít 
helyzetbe, hogy ezekről s általában a hittani fogalmak
ról csak egy nyelven tud gondolkozni, érezni s beszélni;

2. a pacdagogia legelemibb követelménye az, hogy 
az iskolában minden tantárgyat egy nyelven adjanak 
elő és ezzel teremtsék meg az egységes s egymást ki
egészítő kapcsot az összes tananyagban a tanuló gyer
mek fáradozásának megkönnyítésére, olőhaladásának biz
tosítására és ekképpen a rendszeres, következetes s egy
séges nevelés előmozdítására;

3. a kulturális szempont az előbbiekben sarkallik: 
müveit embernek, magyar honpolgárnak az állam nyel
vén is kell tudni imádnia istenét s imádkoznia a közös 
magyar hazáért, a mellett fejlesztvén, mélyítvén és ki
szélesítvén szellemi látókörét.

Nem „bosszúért, az égbe kiáltó sérelem" tehát a 
magyar nyelvű vallás-oktatás, hanem szükséges jog s 
kötelesség: a leendő honpolgárnak joga van hozzá, az 
egyháznak és államnak pedig kötelessége ezt a haza
iba s honpolgári jogát kielégíteni.

Ajánljuk a kérdést a F. M. K. E. nagyérdemű 
vezetőségének bővebb tanulmányozásra és országos meg
valósításra ; ezzel tagadhatatlanul inkább s előbb telje
sítené föladatát, mint óvóintézetek sikertelen állításával. . .

A F. M. K. E. Turóczban.
(Tanitók jutalmazása)

A F. M. IC. E. turóczvármegyei választmánya, mely 
iíj. Justli György főispán elnökké választásával nagy 
buzgalommal fogott hozzá az elhanyagolt pénzügyi vi
szonyoknak rondezésélfbz, már évek óta oly kedvező 
helyzetben van, hogy a központtól általában semmi se
gélyre sincs szüksége. Különben is a választmány any- 
nyira cmanczipálta magát a központtól, hogy azzal csak 
erkölcsi összeköttetésben áll. Autonóm hatáskörét a lcg- 
czélszeríibbcn használja fel és mai szervezetében és ve
zetésével hivatva van a turóczvármegyei magyar haza
fias szellemnek igen hasznos szolgálatokat teljesíteni. A 
választmány, mely állandó figyelemmel kiséri a vármegye 
területén fölmerülő mozgalmakat, már évek óta jutalom
ban részesíti azokat a tanítókat, a kik a magyar beszéd 
sikeres tanítása mellett arra is törekszenek, hogy a ma
gyar hazafias szellemet az iskolán kívül is ébren tartsák 
és terjeszszék. Különösen azokat a tanítókat kívánja a 
választmány jutalmazni, a kik a tanköteles koron túl levő 
tanulók továbbképzésére ifjúsági egyesületeket alakíta
nak, olvasó- és dalosköröket és népkönyvtárakat szer
veznek.

A turóczvármegyei választmány ezen elhatározásá
val megjelölte azt a helyes utat, a melyet a többi vár
megyei választmányoknak is követniük kellene. Biztos 
is reményünk arra, hogy a F. M. K. E. választmányai
nak nagy többsége mihamarább arra a meggyőződésre 
fog jutni, hogy működésének fősúlyál és anyagi erejének 
java részét ebbe az irányba fogja terelni, illetőleg erre * S

ismerve az emberiség gyarló természetét csodálni 
sem lehet.

S valóban egyik collégája Mattoni, a becsapások, 
tréfák s felültctések nagy mestere, csakhamar kész 
volt gonosz tervével. Bécsbe, Budapestre, Grazba és 
több városba Bartos névaláírásával felhívásokat és 
ajánlatokat menesztett egyes vadkereskedőkhöz, kikkel 
tudatja, miszerint nála egy speczialis patentirozott uj 
módszer szerint hizlalt nyulak nagyobb mennyiségben 
kaphatók.

S tényleg egy néhány napra reá roppant megle
petésére és bamuiatára szegény Bartos bácsi két kraj- 
czáros nyílt kártyákon következő tartalmú, megrende
léseket kapott:

Tekintetes
Bartos János úrnak nyúlhizlaló-intézet tulajdonosának

Ligetbányán.
»Jelzett súlylyal biró hizlalt nyulakra vonatkozó 

ajánlatai elfogadjuk s kérjük, hogy egy darabot 
postafordultával megküldeni szíveskedjék. *

Mire sem tudván magyarázni eme levelező-lapok 
tartalmát, isszonyu haragra lobbant, midőn nap-nap 
után nagyobb számban jöttek az ily ajánlatok, kérde- 
zősködések, mert be kellett látnia, hogy valaki gonosz 
tréfát (íz vele. Idővel elmaradoztak lassankint az aján
latok s Bartos bácsi is nyugodtabb lön.

De ha valaki elakarja rontani a jó kedvét, s jó 
adag gorombaságot akar zsebre vágni, hát csak kocz- 
kaztasson ily kérdést :

>Bartos bácsi, hogy is volt az, azzal a hizlalt 
nyúllal ?«

a esteim áldozni. Lapunk más helyén bővebben foglal-1 
kozunk ennek a kérdésnek megvitatásával, azért most 
csak azon ünnepélyes aktusról számolunk be, a mely 
f. évi augusztus hó 24-én folyt le Turócz-Szt.-Mártonban 
a főispán hivatalos helyiségében.

Az 1301. évi jutalmazásokat illetőleg már régebben 
javaslatot kért az egyesület a vármegye kir. tanfelügye
lőjétől, a melynek alapján 100—100 korona jutalomban 
leendő részesítésre Greyorovits József tótprónai állami, 
Rásztóczky József kiscsepesényi állami, Czinczilc Nándor 
szlováni róni. katholikus felekezeti iskolai és végül Addvi 
János tarnói állami elemi iskolai tanitók jelöltettek ki.

A megjutalmazandó tanítók a főispán mint a vá
lasztmánynak elnöke előtt megjelenvén, ifj. Justli György 
főispán magvas és lendületes beszéddel méltányolta a 
jutalmazandó tanítóknak a vármegye és ezzel kapcso
latban a hazai magyar kultúra érdekében kifejtett mun
kásságát. Lelkesen buzdította őket a további kitartó és 
fáradhatlan tevékenységre és átadta egyenkint a 100—100 
korona jutalmat Adám János kivételével, a ki távol lé
vén, csak később fogja a jutalmat átvenni.

A jutalmazottak nevében fíregorovits József tótpró
nai állami iskolai tanító mondott köszönetét és egyben 
társai nevében is kijelentette, hogy ezen jutalmat rész
ben mint hazafias munkásságuknak elismerését, de leg
inkább mint buzdítást tekintik arra, hogy nemes hivatá
sukat a népnevelésscl még fokozottabb mértékben telje
sítsék.

Az egyszerű, de lélekemelő aktus, a melyen Berccz 
Gyula kir. tanfelügyelő, Boldis lgnácz igazgató és ügy
vivő lelnük, valamint Erdődy György m. kir. főerdész 
választmányi pénztáros is részt vettek, ezzel véget ért.

Turóczvármegye állami tisztvise
lőihez.

Az országos mozgalomhoz, mely helyzetünk javí
tását czélozza, annak idején mi is készséggel csatlakoz
tunk és a szegedi kartársaknak azt a javaslatát is elfo
gadtuk, mely az állami tisztviselői kongressus megtartá
sát kívánta. A turóczvármegyei állami tisztviselők már 
első értekezletük alkalmával megválasztották congressusi 
képviselőiket is Fekete Miklós kir. táblai biró és Berccz 
Gyula kir. tanfelügyelő személyében.

A tervezett kongressus megtartása immár elhatáro
zott dolog és az / .  évi szeptember hó 21., 22. és 23-án 
Budapesten fog megtartatni. A congressust előkészítő bi
zottság most felhívást bocsátott ki, a melyből közöljük 
a következőket:

„A Tisztviselői Kongresszust Előkészítő Központi 
Bizottságnak 1901. évi augusztus hó 17-én tartott ülésén 
hozott határozata folytán értesítjük az összes magyar 
állami tisztviselőket, úgy a fővárosiakat, mint a vidékie
ket, hogy a szeptember 21., 22. cs 23-án tartandó álta
lános tisztviselői kongresszuson való részvételre igazoló 
jegyek fognak kiállíttatni.

1 Ez igazoló jegyek szeptember hó l-étől szeptember 
hó 10-ig bezárólag délután 4—G óráig a Központi Bizott
ság irodájában (II., Fő-utcza 4. sz.) átvehetők.

Az igazoló jegyekre minden állami tisztviselő igényt 
tarthat, ki személyesen jelentkezik a Központi Bizottság 
fent jelzett irodájában és állaintisztviselői jellegét kellően 
igazolja.

A vidéken alkalmazott tisztviselők Írásbeli megke
resés folytán is kapnak igazoló jegyet.

Úgy az utóbbiak, valamint a vidéki helyi bizott
ságok részéről megnevezett kongresszusi megbízottak 
posta útján kapják igazoló jegyüket.

A helyi bizottságok kiküldöttjeinek jegye zöld 
szinti, a Tisztviselői Kongresszust Előkészítő Bizottság 
tagjainak jegye narancs szinti, a többi kongresszusi tagok 
igazoló jegye fehér szinti.

Szeptember hó 10-től szeptember hó 15-ig csak 
kivételesen és azon körülmény beigazolása után fognak 
igazoló jegyek kiállíttatni, hogy a kérelmező előbb jegyét 
ki nem válthatta. Szeptember hó 15-ikc után igazoló 
jegyek nem fognak többé kiadatni.

Igazoló jegy nélkül a kongresszuson senki sem 
vehet részt."

Ugyancsak körlevelet adott ki az elszállásoló bi
zottság is, melynek tartalma a következő:

„Hogy a folyó évi szeptember hó 21—23-án meg
tartandó tisztviselői kongresszuson való részvétel czéljá- 
ból Budapestre érkező karlársaink elszállásolása igényeik
hez képest legyen eszközölhető, sőt azon okból is, hogy 
az elszállásolás fennakadás nélkül s tervszerűen legyen 
foganatosítható, tisztelettel felkérjük érdekelt kartársain
kat, szíveskedjenek az alulírott albizottsággal f. évi szep
tember 5-ig közölni, hogy:

1 . mely napon, mely vonattal, melyik pályaudvarba 
érkeznek meg;

2. hol kívánnak olszállásoltatni:
a) Szállodákban ármérséklés mellett, vagy
b) Szállást adó kartársaknál.
3. Minő ismertető jclvénynyel lesznek ellátva.

Kartársi üdvözlettel 
A fent jelzett albizottság nevében: 

Hank Gyula,
p énzügy i tan á c so s ,

a 7. e ls z á llá so ló  cs fogadó  a lb iz o tts á g  e ln ö k e .<

Megjegyezzük, hogy az, elszállásoló bizottság Buda
pesten V. kér. Váczi-kürút 82/a. 11. emeleten tartja hi
vatalát.

Kartársi szeretettel kérjük Turóczvármcgyc állami 
tisztviselőit, hogy a kongressuson minél számosabban je
lenjenek meg igazoló jegyeik megküldése, valamint el

szállásolások iránt pedig közvetlenül az illető bizottsá
gokhoz forduljanak.

Turócz-Szt.-Márton, 1901. aug. 28.
Berecz Gyula, Fekete Miklós,

kir. tan fe lü g y e lő , k irá ly i tá b la i  b iró ,
az  in téző  b izo ttság  e ln ö k e . a  h e ly i b izo ttság  e ln ö k e .

A pozsonyi kereskedelmi és ipar
kamara jelentése az 1900. évről.

i.
Nem kevesebb, mint 79 oldalra terjedő vaskos 

füzetet tesz a Kamarának a keresk. miniszter elé ter
jesztett jelentése, amelyet, amennyiben jórészt a Fel
vidék közgazdasági viszonyait ismerteti, bő kivonatban 
szándékozunk ismertetni lapunkban, hogy gazdáink, 
iparosaink, kereskedőink s a közgazdasági mozgalmak 
iránt érdeklődő minden olvasónk lehetőleg tiszta és 
teljes képet nyerjenek a felvidék közgazdasági viszo
nyairól. Megjegyezzük, hogy a pozsonyi Kamara terü
letéhez Pozsony város, Pozsony-, Nyitra-, Trencsén- és Tu- 
róczmegye tartozik.

*
A jelentés azzal kezdi, hogy az elmúlt közgazda- 

sági év nehéz viszonyok és kedvezőtlen körülmények 
közt telt el.

Ipari termelésünk érezte a nyersanyagoknak foko
zódó drágaságát, s ezzel együtt a szénárak rendkívüli 
emelkedése az egész éven át korlátozta a gyári tevé
kenységet, — a gyártmányok pedig nyomott áron 
keltek el.

Az aratás is csak közepes, sőt némely vidéken 
gyenge volt.

Mindazonáltal sok örvendetes fejleményről is szá
mot ad a jelentés.

A kormány iparfejlesztési munkálatainak eddigi 
sikerei uj tevékenységet ébresztettek; a hazai kereske
delem elé gördülő akadályok elhárítása és a kereske
delmi forgalom szabályozására irányuló törekvés pedig 
nagyrészt az előmunkálatokban nyilvánul ugyan, de 
mihelyt az érdekek egészséges elrendezkedése végbe
megy, a kereskedelem is örvendetesebb lendületet fog 
venni.

Kivitelünk a nehéz helyzet daczára emelkedett, 
mert úgy a szomszéd Ausztriában, mint pedig többi 
külföldi piaczainkon, nagyobbmérvü szükséglet mutat
kozott nyers termékeink s iparkészitményeink iránt.

A gyáralapitás is élénk volt. A Kamara kerületén 
tiz uj gyártelep kezdette meg üzemét, 5,358.000 korona 
alaptőkével; ezenkívül még három kisebb, szintén mo
torikus erőre berendezett ipari vállalat létesült 37.000 
korona tőkebefektetéssel. Az említett vállalatok közül 
8 Pozsony vármegyében, 2 Nyitra- és 3 Trencsén vár
megyében fekszik; van egy fadoboz- és lemezgyár, egy 
hajtószíj-, egy légszesz-, egy tégla- és egy faedény
gyár, a többi gazdasági termékeket feldolgozó iparte
lep, u. m. szesz- és szeszfinomitó gyárak, gőzmalom, 
és egy nagy ezukorgyár, mely utóbbi leégett hasonló 
gyár helyébe épült fel nyomban.

A földművelésnek az iparral és kereskedelemmel 
való együttműködésének eszméje szélesebb körben 
terjed és kezd megvalósulni a közgazdasági élet külön
féle nyilvánulásaiban.

Az elmúlt év kereskedelme az általános közgaz
dasági depresszió alatt kedvezőtlen helyzetben volt. 
Az élvezeti és luxus-tárgyak iránt nem mutatkozott a 
régi vásárló hajlam, .1 divatkereskedőknél pedig a 
rossz időjárási viszonyok, kivált a kedvezőtlen hideg 
tavaszi idő miatt már az év első felében is rosszul 
indult az üzlet, a kézműárukereskedők a nyersanyagok 
drágasága miatt csakis a minden napon és biztos 
keresletre számottartó czikkeket tarthatták raktáron. 
A gyógyfükereskedés hanyatlóban van. Ennek oka 
nagyrészben az orvosi és vegyitudomány azon irány
zatában keresendő, hogy a növényi főzetek helyett a 
vegyiszereket használják inkább, amelyek pontosan 
lemérhetők és hatásukban megbízhatóbbak, mint a 
különféle éghajlati és időjárási viszonyok befolyása 
alatt termett növények. Ezzel kapcsolatban a kiviteli 
kereskedelmünk terén észlelhető pangás főleg abban 
leli magyarázatát, hogy a szomszédos államok újabb 
időben erélyesen felkarolták a gvógynövények mivelé- 
sét és ekképen mindinkább függetlenítik magukat a 
más országokból való behozataltól.

Mindamellett gyógynövény-kereskedelmünk mind
azon növények és növényrészek tekintetében, a melye
ket a vegyiszerek még nem szorítottak ki a használat
ból, sikeresen fejleszthető lenne annál inkább, mert 
ezáltal a kamarai kerületben a felvidéken éppen a sze
gényebb és kevésbbé keresetképes emberek és a gyer
mekek, mint a család tagjai is kenyérkeresethez jut
nának.

A Kamara a pozsonyi orvos- és természettudo
mányi társulat szakértő közreműködésével megirt nép
szerű ismertetést a gyógynövények szedéséről s az 
azokkal való kereskedésről a kerületben alkalmas 
módon fogja legközelebbről szétosztani és terjeszteni a 
nép között.

Kiskereskedelmünknek a folyton szaporodó fo
gyasztási szövetkezetek ártanak legtöbbet. Sok helyen 
képtelen a kereskedő a kedvezményekkel támogatott 
szövetkezettel fölvenni a versenyt s egyre érkeznek 
panaszok a kiskereskedők válságos helyzetéről.

A kereskedelmi társulatok, egyletek élénk tevé
kenységet fejtettek ki a kereskedelmet és általában a 
kereskedői osztályt érdeklő kérdések megbeszélése 
által. Utóbbi időben tapasztalható, hogy a kereskedői 
körökben is mindinkább kezd ébredni az együvétarto-



Turócz-Szt.-Márlon,
oltalmazása végett az
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zás érzete és közös érdekeik 
egyesülés iránti hajlam.

Az év folyamán Malaczkdn (Pozsony m.) alakult 
egy kereskedői és iparos egyesület, a mely a szomszéd 
járásokra is kiterjeszti működést. A testületi szellem 
ébredését annál inkább kell örömmel fogadnunk, mert 
ez az időszerinti közgazdasági helyzet mellett, nemkü
lönben a közeli jövőben varható jelentőségteljes ala
kulásokra való tekintetből, az egyesületi élet éber 
működésére nagy szükség lesz.

A Kamara az elmúlt évben ismételten fordult 
Pozsonyban, Nyitrán, Trencsénben, Zsolnán, Verbón, 
Nagyszombaton működő kereskedelmi társulatokhoz, 
véleményüket és kívánságukat kérve a fölmerült kér
dések tárgyalásának Különös tevékenységet fejtenek 
ki állandóan a pozsonyi és nyitrai kereskedői egye
sületek.

A kisipar küzdelmes helyzete az elmúlt évben 
sem javult; az iparosok régi és jogos kívánságainak 
teljesítéséhez az ipartörvény revíziójának előkészítése 
és az országszerte örvendetesen megindult iparpárto- 
lási mozgalom mind csak előkészületek és előmunkála
tok az elodázhatatlanná vált reform megvalósítása czél- 
jából. A kisipar újból való föllenditését czélzó mozga
lom közepeit mint jelentékeny és sok tekintetben uj 
tényező maga az iparososztály válik ki, a melynek 
törekvése az ipartestületek élénkebb működésében 
nyervén határozott kifejezést, kétségtelen bizonyítéka 
annak, hogy a küzdelmes idők után fölébredt az ipa
rosokban az önbizalom és a vágy, hogy helyzetük 
javításánál most már önerejüket is latba vessék.

A kisiparosok segélyezését a kormány különösen 
a közszállitásokban való részeltetés és némely ipar
ágban hasznosan értékesíthető gépek adományozása 
utján kívánta elérni, s az elmúlt évben köszönettel 
vették a miniszter azon ígéretét, hogy a kamara évi 
jelentésében foglalt kívánsághoz képest, többek kö
zött a privigyei posztós szövetkezetei is a katonai 
szállításokban megfelelő módon fogja részeltetni. A 
hadsereg lábbeli és egyéb bőrnemü szükségleteinek 
fedezésénél a kerület kézműiparosai az elmúlt évben 
is jelentékeny mennyiségű szállításokkal vetlek részt. 
Kívánatosnak jelzi azonban a jelentés, hogy a legtöb
bet fogyasztó al'amvasuti leltári tárgyaknak és egyéb, 
a kisipar által előállítható czikkek beszerzésénél, nem- 
külömben a javítások eszközlésénél a vidéki kézműipar 
első sorban vétessék tekintetbe.

A motorikus erő alkalmazása a kézműipar köré
ben lassan terjed, mert az erőszolgáltatás gőz-, vagy 
más gázgépek utján, a gépek kezelésének nehézségei 
miatt, nem igen képes az iparosok jelenlegi viszonyai 
között meghonosodni.

A kisipar rendszeres fejlesztésének egyik biztos 
alapját és alkalmas segédeszközét a kereskedelemügyi 
miniszter által a kamarának meghallgatásával mar el
határozott és az 1900-iki népszámlálássá! megkezdett 
ipari törzskönyv képezi. Az uj intézménynyel a keres
kedelmi és iparkamarák tevékenységi köre lényegesen 
kibővült s a törzskönyv vezetése úgy az iparügyi 
kormányzat, mint a kamarák feladatainak szolgálatá
ban pontos nyilvántartója leend az ipar mindenkori 
állapotának és mikénti fejlődésének.

Az ipartörvény módosításának előkészítő mun
kálataival behatóan foglalkozott a Kamara.

Az ipartestületi élet élénk volt a Kamara

s annak, hogy Káló úr mindezeken fennakadt. Azt, 
hogy magukat a tényeket akarattal elferdítettem 
volna, kereken tagadom. Kató ur azonban vizet pré
dikál és ö maga bort iszik, mert kell-e nagyobb va 
lótlanság, mint azt írni, hogy Alsó-, és Felső-Turcsek 
értelmisége csak e lap nyomán értesült az ünnep
ségről ? Hiszen az ünnepséget megelőző napon Hurka 
Károly tudatta ezt Kátó úrral ép úgy, mint a többi, 
a tekepályán és a társaskör helyiségében ez iránt 
érdeklődő értelmiség tagjával, a midőn egy keresztnek 
az elhelyezését eszközölte. Továbbá kérdi közlemé
nyében, kik voltak az intézők? Hivatkozik többekre, 
kik a helyreigazításra felhizlalták. Furcsa turcseki 
értelmiség lehetett az, a ki nem birt annak tudatával, 
hogy a község által építendő templom ügyét a hely
beli plébános vezetése mellett egy községi bizottság 
intézi s egy oly egyén, ki e bizottságnak nem tagja 
s a temptom érdekében sem hozott anyagi áldozatot, 
csak akkor bir beavatkozási joggal, ha erre az inté
zők által felszólittatik. Végre megjegyzem, hogy Kátó 
űrért egyébiránt tollat nem fogtam volna kezembe, 
mert. ismerem nyugtalan természetét s azokat a ba
bérokat is, melyeket ennek következtében már oly 
sokszor aratott, de tartoztam ezzel a F. Híradó tisz
telt olvasóinak, a kik még azzal gyanúsították volna 
a lapot, hogy holmi lehetetlen, valótlan dolgokkal 
tölti ki hasábjait. Azon reményben, hogy Tek Szer
kesztő ur soraimnak becses lapjában helyt adni szi
ves lesz. Alsó-Turcsek, 1901. évi aug. hó 21-én. Tel
jes tisztelettel vagyok Tudósító.

II.
Válasz Kató úr helyreigazítására.

T. Kátó úr! Midőn a F. II. múlt heti számában 
megjelent helyreigazító sorait olvastam, azonnal tisztá
ban voltam azzal, hogy ön valakin el akarta verni a 
port, de rossz helyre suhintott botjával. Legalább erre 
enged következtetni az a hang, az üres semmit-mondás 
mellett is, mely soraiból kirí. Sokat kifogásol s még 
sem czáfol meg semmit, mig végre beleakad a latin 
szövegll emlékiratba. Gyarló felszólalás, a melyre csak 
az lehet képes, a kinek nem pusztán az értelmére ha
tott az alsó-turcscki templom építésére vonatkozó tudó- 
vitásom, hanem — természetesen bizonyos érdekeltsé
génél fogva — érzelmeit is forrongásba hozta. Innen 
sejtem én Kátó úr, hogy mást akart ütni, mert oly ár- 
tat'an hirocskét, mint a kérdéses volt, csak ellenszenvvel 
irigység — vagy féltékenységgel kifogásolhat valaki, 
már pedig nekem, tudtommal sem Alsó- sem Felső-Tur- 1 
esőken ellenségem nincsen. No de ha már úgy történt, j 
hogy az a tudósítás véletlenül én tőlem eredt, helyén 
valónak tartom, hogy az arra vonatkozó helyreigazító 
soraira én meg is feleljek. — Mindenekelőtt, ha on 
valamit czáfolni akar, olvassa el a megczáfolandó köz
leményt jól, értse át s azután reproducálja is híven. 
Tudósításomban pl. az állt, hogy az alapköszentelés 
„nagyszámú hivő és vendég jelenlétében, megható ünne
pélyességgel" folyt le. Ön azt igy ferdítette c l: „nagy 
ünnepélylyol, nagyközönség és sok vendég jelenlétében. " 
— No lia igy adtam volna számot az ünnepélyről, ak
kor talán inkább rászolgáltam volna az On kritikájára. 
De nagy külömbség van „nagy ünnepély" és megható 
ünnepélyesség, — „nagy közönség és sok vendég" meg 
nagyszámú hívó és vendég kitételek között. Egyébiránt, 

!ha ezen kifejezések az Ön elferdítése szerint alkalmaz- 
I tattalc volna is, akkor sem ütött volna ki c miatt forra- 

terü- 'dalom, mert minden értelmes, okos ember ezen, szinte
létén. Az elmúlt évben Vagujhelyen egy uj ipartestü- divatossá vált s külömben is relatív érvényű jelzőket 
let alakult, s igy össsesen i i  testület működik a ka- a saját értékükre szállítja s a nagy ünnepélyesség kife-
mara kerületén.

(Folyt, küv.)

A közönség; köréből.
Az alsó-turcseki alapkő letétel ünnepe.*)

I.
Tek. Szerkesztő Űr!

Becses lapjának f. é. 33. számában Káló aláírással 
az alsó-turcseki r. k. templom alapkövének letételé
ről szóló tudósítására vonatkozólag helyreigazítás 
látott napvilágot, a melyre ezúttal a következő ész
revételemet bátorkodom megtenni. A tudósítást, a 
mint azt T. Szerkesztő úr legjobban tudja, az egyszer 
nem én küldöttem be, hanem egy jelen volt vendég. 
Gzélzatos támadása tehát közvetlenül nem engemet 
ért, mint a hogy akarta, hanem mást. Ez irányban 
végezzen Kátó úrral az illető tudósító. Ezúttal fog
lalkozni kívánok Káló úr abbeli kijelentésével, amely 
már közvetlenebbül érint, hogy »Alsó Tűrésekből 
már több Ízben küldetett be ilyen, a valóság kere
tén túl dagadó, az esemény hűségének meg nem fe
lelő tudósítás.* Erre vonatkozólag csak azt jelentem 
ki, hogy egy jó indulatu, nyugodt, békés természet
tel biró, önmagával is elégedett ember, sokkal szebb 
színekben látja a világot, nagyobb lelkesedésre bírja 
az öröm, az ünnepség és viszont nagyobb búra han 
gólja a szomorú esemény is, mint egy s z í v  és érzés 
nélküli, összeférhetlen, nyugtalan lelket, aki önma
gával is meghasonlott. Ebben találom én magyará
zatát annak, hogy tudósításaimban néha néha talán 
kelleténél szebb, nyomatékosabb jelzőket használtam

*) Ezt a polémiát csak azért közöljük, mivel bárom ren
des tudósítónk véleményéről, igazáról van szó, — amelyet, 
noha maga az eset eléggé jelentéktelen, tisztába akarunk 
hozni. Igen természetes, hogy az ezen közleményekben hasz
nált hangot nem tesszük magunkévá s arra kérjük tudósítóin- 
kát és munkatársainkat, hogy higgadtságukat minden körül
mények kö/.ött megőrizzék. Az igazságot szenvedély nélkül is 
lehet megvédeni. Sterk.

jezés alatt nem azt fogja érteni, hogy talán disz-ágyú- 
lövések, bandérium, harangzúgás slb. közt ment végbe 
a kérdéses szentelés — Alsó-Turcsokcn! Azon kitétel 
pedig, hogy megható ünnepélyességgel szentelték meg az 
alapkövet., teljesen jogos. Megható volt az ünnepély 
egyszerűségében is; sirt ott férfi, asszony, öreg-ifjú 
egyaránt, a minek szemtanúja voltam s annak a rend
kívüli örömnek tulajdonítom, mely az ottani ájtatos, 
istenfélő híveket áthatotta annak tudatában, hogy végre- 
valahára saját templomuk lesz. Mert jegyezze meg 
Kátó úr, hogy az alsó-turcseki nép megindításához, 
könynyekre fakasztásálioz nem kell ám annyi, mint — 
teszem azt — az edzett szivü pestieknek. — Azon állí
tására, hogy az alsó- és felső-turcseki értelmes közön
ség csak c lap utján értesült az ünnepélyről, nem is 
rcflcctálnék, a mennyiben éli értelmes közönség részvéte
léről nem is szállottam, ha nem megy annyira szörszál- 
hasogatásában. így azonban kijelentem, hogy az ünnep
ségen igen is jelen volt, két zsidó úr kivételével az 
egész alsó-turcseki értelmiség. Azonban ezen hiányzott 
két zsidó úriember sem értesülhetett a történtekről 
pusztán a lap útján, mert az egyiknek egész családja 
jelen volt, a másiknak pedig vendéglőjében folyt 
le az ünnepély befejező része: a megvcndégclés. — 
Hogy „afelső-turcsckiek erről nem tudtak, természetesnek 
találom : az ö meghivatásuk szóba sem került. Az tel
jesen az ö dolguk, honnan értesültek az ünnepségről."

A fentiektől egészen más elbírálás alá veszem 
azon kifogását, melyet többek felszólítására omol (s me
lyet a saját szakállára is megtehetett volna), hogy t. i. 
pusztán latin szövegű emlékiratot helyeztek az alapkő 
üregébe. •Szeretem magam is, ha édes magyar nyelv
vünkkel büszkélkedünk ott, a hol csak lehet s még a 
sovinislákat sem Ítélem cl. Érvelése azonban oly naiv. 
hogy kénytelen vagyok ehhez is hozzászokni/ Attól 
tél Kátó úr, hogy „az utódok a templom lebontása ese
tén az iratból azt fogják magyarázni, hogy A.-Turcsck 
nem Magyarország egyik községe, hanem a római biro
dalom egyik provinciának kaszlruma volt, azért — 
mert az emlékirat latinul volt megírva, llát komolyan 
tart ettől Kátó úr? Ejnye, hát azt liis/.i, hogy ha a 
jelen gcncráczió kihal, megsemmisül vele minden kút-

forrás, nyom, irat, térkép s a művelődés összes vívmá
nyai? Aztán gondolja talán, hogy abban az emlékirat
ban litánia volt, vagy mi? Hiszen abban épen az volt 
Írva, a mi az utódokat helyes útra törölheti, hogy kik
nek idejében épült a templom. Meg van benne örökítve 
XIII. Eoo pápa, I. Fcrencz József apostoli király, 
Rimély püspök s még sok másnak neve, még az alsó- 
turcseki bíróé is. Tehát remélhetjük, hogy ha mi tud
juk, micsoda királyok, császárok uralkodtak nemcsak 
hazánkban, de más országokban is évszázadok előtt: 
utódaink már csak tudni fogják, hogy 1. Fcrencz József 
apostoli király mely nemzetnek volt királya. S ha ne
tán az alsó-turcseki tomplomot bontandó utódaink cgyiko- 
másika gyenge volna a történelemben, majd csak helyes 
irányba tereli véleményünket az a pár pénzdarab, me
lyet az emlékirathoz mellékeltek. — Azt hiszem, ezek
ben Kátó úr s companistái is megnyugodhatnak. Melles
leg megjegyzem, hogy arról igen is volt szó,̂  hogy az 
alapkőbe magyar irat helyeztessék, de erre én, mint ti 
ki csak mint vendég voltam jelen s a rendezésbe nem 
avatkoztam, nem vagyok hivatva felelni. Azt tudom, 
hogy a zsidók som helyeznek imaházuk alapkövébe 
német vagy magyar szövegű emlékiratot, hanem hébert, 
s az evangélikusok is a bibliai csehet. Gondolom, az 
egyháziak azért ragaszkodnak annyira a latin szöveg
hez, mert a templom alapkövének letétele — legalább 
a katholikusoknál — szertartás, a szertartások nyelve 
pedig a latin.

Ezeknek alapján Kátó úr bátran lemondhat azon 
tervéről, hogy pléhszelenczéjét tiltakozó soraival a pal
lér úr befalazza. Annak nincs értelme s felesloges költ
ségektől is megmenekszik. Azután meg, higyjo el, sok
kal jobb lesz, ha utódaink cgyike-másika —- úgy is 
csak a tudatlanja — azt fogja hinni, hogy A.-Turcsok 
római provincziához tartozott, mint ha arra a felfede
zésre jutnak, hogy ott összeférhetetlen, nyughatatlan 
lelkű nép élt, a mely még templomát sem tudta békés 
egyetértésbon felépíteni, a mit pedig tanult és tanulat
lan egyaránt képes lesz megítélni. — Ila esetleg a pléli- 
szclencze — tervéről lemondani nem hajlandó, úgy azt 
tanácsolom: szerezzen magának mindenekelőtt A.-Tűr
éseken jogokat s vállaljon ott kötelességeket is, hogy 
köze lehessen az alsó-turcseki templom építéséhez, azu
tán pedig no a pallér úrhoz forduljon, hanem Z. Sz. 
okleveles építész xírlioz, a ki talán a község képviselő
testületénél kifogja tudni vinni, hogy Önnek — mint 
idegennek — kivételesen niegongodjék pléhszelenczéjét 
befal áztatni.

Ezeket tartottam szükségesnek közölni nem is 
annyira azért, hogy az Ön és állítólagos felbiztatói naiv 
kételyeit eloszlassam, hanem e kedvelt lap reputáeziőja 
érdekében.

Az igazi tudósító.
III.

Tekintetes Szerkesztő É r!
A „F. II." múlt számában közölt helyreigazító 

soraim pótlásául a szerk. üzenet folytán van szerencsém 
a következőkről értesíteni:

A-Turcsck r. k. közönsége szeretett volna templo
mot építeni, de nem Yolt miből. E végből a község 
összes lakossága hitfelekczeti különbség nélkül szép 
egyetértéssel, ritka buzgósággal minden eszköz felhasz
nálásával fogott hozzá a szükséges pénz megteremtésé
hez, és a pénzalap meg is lett teremtve, és itt az igaz
sághoz képest ki kell emelni a nem katholikus lakosok 
önzetlen áldozatkészségét is. Eljött tehát az építés ideje, 
de itt már bevált a mondás, hogy a mór megtette 
kötelességét, a mór elmehet. Egy-két oly egyén ragadta 
magához a vezető szerepet, a kinek nem volt része az 
alap megteremtésében. E íeltolakodott önkénykedés tűr
hető volt, inig nem éreztette „az avatatlan kéz" hatá
sát. Az úgynevezett oltárkőlctétel egész csendben az 
érdeklődő nagy közönség mellözével ment véghez úgy, 
hogy a közönség valóban csak mosolygott azon, midőn 
h. lapjában olvasta a tudósítást, hogy az ünnepély nagy 
közönség, sok vendég jelenlétében ment végbe. De 
azon már megütközött, hogy a templomépitésro vonat
kozó adatok egyszersmind nem magyar nyelven is befog
laltattak a befalazott latin nyelvű jegyzőkönyvbe, 
melynek szövegét nem tudja senki; már pedig ezt tudni, 
talán joga van az áldozatot hozó közönségnek.

Ebből kitetszik, hogy olyas valami történt meg, 
a minek nem kellett, és az nem történt meg a minők 
kellett volna megtörténni.

Káló.

H Í R E I N K .
— Személyi hirek. Olsavszkg Gyula a ruttkai máv. 

állomás főnöke szabadságáról a napokban visszatér 
és elfoglalja hivatalának vezetését. — Sparzam Pál 
a keszthelyi gazdasági tanintézet tudós tanára a múlt 
héten Turóczvármegvében időzött és ifj. Bulyovszky 
Simon vármegyei pénzlárnoknak, rokonának vendége 
volt Draskóczon. Lehotzky Lajos budapesti kir. Ítélő 
táblai biró négyheti tartózkodás után Turóezszení- 
Mártonból Budapestre, lakóhelyére utazott. Eder Fe- 
renez znióváraljai kir. járásbiró nejével együtt hosz- 
szabb tartózkodásra Slubnyafürdöre utaztak.

— Kinevezés. Az igazságügyi m. kir. miniszter 
Roll Béla turócz-szent-mártoni kir telekkönyvvezelöt 
jelenlegi állomásán való meghagyása mellett a IX. 
fizetési osztály 3-ik fokozatába nevezte ki. Ezen kine* 
vezés méltó julalma annak a kiváló lelkiismeretnek 
és szorgalomnak, a melylyel Roll Béla hivatalának 
teendőit teljesíti.

— Kinevezés.- A vallás- és közokt. m. kir. 
Minister mint már jeleztük Lehotzky Anna oki. tani-



tónőt a turóczszentmártoni m. kir. állami elemi isko
lához rendes tanítónőül kinevezte. j

— A Maticza-fóle épület felülvizsgálata. A magyar ] 
országi tót közművelődési egyesület tulajdonát képoző 
épület felülvizsgálatát, mely már a tavaszszal átada
tott a közhasználatnak, a múlt hó 18-án kezdette meg 
az erre kirendelt bizottság, mely ifj. J-usth György 
főispán, mint az építést felügyelő kizottság elnökének 
főfelügyelete alatt, Solcz Gusztáv műszaki tanácsos, 
Jendrasik Alfréd kir. főmérnök, Schwarcz Vilmos 
kir. mérnök és Kovács Andor miniszteri számellenőr 
tagokból állott. Részt vett a munkálatok felülvizsgá
latában a turóczvármegyei m. kir. államépitészi hiva
tal főnöke, Borbély Kálmán kir. főmérnök is. A felül
vizsgálat, mely a legapróbb részletességgel tartatott 
meg, f. hó 27-én nyért befejezést. Ennek eredménye
ként kimondotta a bizottság, hogy az épités folyamán 
észlelt hiányok miatt az épületet át nem veszi, hanem 
a hiányok pótlására Cserey és Petrikovich vállalko
zóknak f. évi november hó végéig idöhaladékot ad, a 
mely határidőben a pótfelülvizsgálat és egyben a 
leszámolás is meg fog ej etni.

— Templom-felavatás. Mint tótprónai levelezőnk 
Írja ott f. hó 5 én szép ünnepségre készülnek. Az 
ottani izraelita hitközség ugyanis erejét meghaladó 
áldozattal uj templomot emelt, a melyet f. hó 5-én 
délután 2Va órakor ünnepélyesen fognak fölavatni 
Az ünnepség lefolyásáról értesíteni fogjuk olva
sóinkat.

— A turócz szent-mártoni áll. ipariskolában e hó
6-án, pénteken d. u. 4— 6 óráig lesznek a beírások a 
polgári iskola IV. oszt. tantermében, a tanítás pedig 
vasárnap, szept. 8 án veszi kezdetét. Miről az érdekelt 
iparosokat és kereskedőkét azzal értesítem, hogy a 
mely tanonezok a mondott napon be nem iratkoznak, 
azok az illetékes hatóságnál fel fognak jelentetni. 
Turócz-Szent-Márton, 1901. szept. 1. Bdnfi J., igazgató.

— Eljegyzés. Maija• Janka volt ruttkai állami 
iskolai tanítónő, kire mint kitűnő műkedvelőre közön
ségünk bizonyára még szívesen emlékezik, a napok
ban jegyet váltott Mucsy József szabadkai szigorló 
orvossal. Gratulálunk 1

— A Nagy Diákok mai műkedvelői előadása iránt 
az egész vármegye területén igen élénk érdeklődés 
mutatkozik, a melynek bizonyára oly fényes siker 
lesz következménye, mint a milyent a nyári mulat
sággal értek el. A rendezőség mindent elkövetett, 
hogy az előadást követő tánczmulatság is jól sike
rüljön. A zenét Csonka Pali bandája fogja ellátni, a 
konyháról pedig Balko & Starke vendéglős fog gon
doskodni. — Színre kerül A papa, vígjáték Bérezik 
Árpádtól. Kezdete este 8 órakor. Helyárak : az első 
három sorban 2 K, a többi sorokban í *50 K, állóhely 
80 fillér. Jegyek előre válthatók Boldis Dezső főren
dezőnél.

— Uj tanitók. A turáni ág. ev. felekezeti isko
lához Molnár Emil oki. tanító és Sesták Kornélia 
oki. óvónő, utóbbi mint ideiglenes tanítónő választat
tak meg. A most küszöbön levő tanítási évtől tehát 
már három tanító fog működni a turáni ág. ev. isko
lánál.

— Állami iskolai építkezések. Kissé elkésve ugyan, 
de azért mégis még ezen évben megkezdődik a folkus- 
falvi állami elemi iskolának építése, a mely munká 
latot a napokban adják át Komenda István vállalko
zónak.

— Riadalom Ruttkán. Nagy bajban vannak a 
kassa-oderbergi vasút ruttkai főműhelyének munkásai, 
a kik közül a munkahiány miatt a múlt héten mint
egy százat volt kénytelen 3 hónapra szabadságolni a 
vezetőség. Nagy csapás ez különösen a családos mun
kásokra, éppen most az ősz beálltával a szigorú tél 
küszöbén. A baj annyival nagyobb, mert vas- és fém
ipari munkások máshol is alig számíthatnak munkára. 
Mint értesülünk, Diósgyőrről a múlt héten 800 mun
kást voltak kénytelenek elbocsátani. A ruttkaiak 
reményük, hogy az őszi forgalom beálltával a munka 
is szaporodni fog és akkor a most munkanélküliek 
szabadsága is rövidebb lesz. Bár úgy lenne.

— Turóczból Transzvalba. Nem mindennapi útra 
határozta el magát Chromctz András klicsinyi lakos. 
Nem kisebbre, mint arra tett erős fogadást, hogy a 
búrokat saját otthonukban látogatja meg. Az utat 
gyalog akarja megtenni, már tudniilik amenny:re lehet. 
Mindezt 3 hónapra tervezi Oderberg-Amsterdamon át. 
Chrometz, ki szerkesztőségünkben is bemutatta magát, 
igénytelen kis emberke, a kinek fejét úgy látszik, 
hogy a nagy búrszimpátia zavarta meg Nem is hisz- 
szük, hogy messzire jutna. A kik iránta érdeklődnek, 
megláthatják ma, vasárnap délután 4 órakor a Pátsch- 
féle vendéglő előtt, a honnan útra indul.

— Szörnyet halt. Megrendítő szerencsétlenség 
színhelye volt a napokban Péteri Zólyom megyei 
község. Balázs Pál kincstári erdőmester hivatalos 
ügyben Beszterczebányáról a vidékre utazott s útköz
ben egy öreg parasztasszonyt, ki alig birt ballagni, 
megsajnálva kocsijára felvett. Péteriben az üreg nő, 
midőn leszállón az egyik lovat véletlenül lábával 
megütötte, a mitől az megbokrosodott, a kocsit el
ragadta s a nőt is maga után vonszolta. Midőn ezt 
Balázs erdőmester látta, hogy a nőt megmentse a 
vágtató kocsiböl kiugrott, de oly szerencsétlenül esett, 
hogy rögtön szörnyet halt. Az asszony csak jelenték
telen horzsolást szenvedett. Ba'ázs erdőmester, ki a 
koronás arany-érdemkereszt tulajdonosa volt. hült 
tetemét Beszterczebányára vitték, hol augusztus hó 
27-én nagy részvét mellett timetlék el. Hogy mily 
népszerű és közszeretetben álló férfiú volt, és meny
nyire becsülték öt úgy hivatalos mint társadalmi téren
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kifejtett buzgó önzetlen munkálkodásáért, azt legin
kább bizonyította az a százakra menő közönség, mely 
örök nzugalomra kisérte. özvegye és három gyermeke 
gyászolja.

A Horgony-Pain-Expeller igazi, népszerű házi
szerré lett, mely számos családban már több mint 
32 év óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
fájdalom, fejfájási, köszvény, csúznál stb.-nél a 
Horgony-Pain-Expellerrel való bedürzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járványkór
nál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az aítest- 
nek Pain-Expellerrel való bedörzsülése mindig igen 
hasznosnak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó ered
ménynyel használtatott az influenza ellen is és 80 f., 
k K 40 f és 2 K árban a legtöbb gyógyszertárban 
lapható, de bevásárlás alkalmával mindig határo
zottan: >Richter-féle Horgony-Pain-Expeller« vagy 
»Richter«-féle »Horgony-Liniment<-et tessék kérni és 
a >Horgony* védjegyre figyelni kell,

Kronikár mosakodik.
A „Národnie Noviny“ 100. számában „Kronikár" 

erőnek erőjével ki akarja slltui, hogy neki igaza volt, 
nek' nk pedig, no meg az ünnepély rendezőinek, a kiket 
mi védelmünkbe vettünk, nincsen igazunk. Röviden vé
gezhetnénk ujahb felszólalásával, ha azt mondanánk, hogy 
a helyes tapintat a finomabb érzésnek és érzületnek a 
productuina, — a mit „Kronikár" nem tud, vagy nem 
akar elérteni, — de az esetben ránk fogná, hogy igazat 
adtunk neki, hogy sikerült neki kimagyarázni magát. 
Azért tehát — bár nem szívesen — még egyszer szóba 
állunk „Kronikár"-ral, s először is azt üzenjük neki, 
hogy rossz ízlésre és a helyes tapintat teljes hiányára 
vall, ha bármi néven nevezendő magasztos eszméket köz
napi, banális glossák keretében mutatunk be ujságlapban 
az olvasóknak, — már pedig „Kronikár" ezt tette, sem 
többet, seni kevesebbet. A királyról, a királynéról, a 
tiszteletükre rendezett ttnnopről szólva, nem átallotta egy 
füst alatt noYotség tárgyává tenni némely ünneplők 
ruháját, az egyik felszólaló tisztviselőt, a képek költsé
geinek beszerzési módját, — s a helyett, hogy az el
hangzott ünnepi beszédeket, a leleplezett képeket ismer 
tette volna meg az olvasókkal tudósítói tisztéhez képest, 
valótlanságokkal, ráfogásokkal igyekezett megtéveszteni 
Őket s ellenszenvet, gyűlöletet kelteni bennük az ünne
pély rendezői, a megyei tisztviselők ellen. És ha szép. 
magasztos királyUnnepélyről szóló referádában helyén 
valónak tart „Kronikár" „In der Notli frisst der Teufcl 
Fliegen"-félc idézőtöket és ehhez hasonló viczczelődést; 
s ha ö felségeik arczképoinek leleplezési ünnepéről szólva 
azt mondja, hogy nem is látta őket (mert, úgy látszik, 
nem is akarta látni), úgy nagyon különös improssiót 
kell hogy nyerjünk az ö dynasztikus loyalitásáról, de 
annál világosabbat határtalan czynismusáról, no meg más
ról is, a miről alább lesz szó.

De mielőtt erre, mint „Kronikár" ténykedéseinek 
főmotivumára áttérnénk, még a költségek, a meghívások 
elmaradásának stb. dolgát kell hogy tisztába hozzuk a 
„Kronikár" téves és teridentiósus állításaival szemben.

A főispán beszéde igenis beszámol a gyűjtésről is, 
mert hisz a törvényhatóság határozta azt e l; do azért a 
szó szoros értelmében vett gyűjtés még sem volt, mert 
mi gyüjtöivct nem kaptunk, nem láttunk. Igaz, hogy 
egyebek között a Turóczinegyci Jótékony Nöegylet is 
adott 200 koronát e czélra, de gyüjtöivct ott sem láttak. 
Vagyis a dolog úgy áll, a hogy azt előző czikkünkbon 
világosan kifejtettük s maga a főispán is elmondotta, 
hogy t. i. igenis szándékba vétetett a gyűjtés, de már 
eleve is meggyőződvén annak sikertelenségéről (immár 
két képről és az Erzsébct-szoborról is lévén szó), ez az 
eszme már megvalósítása legkezdetén elejtetett és a pót
adó eszméjét fogadták el, az 1 °/o-os pótadóét. Igenis 1%. 
Mert ha l°/o-ot akár 89 éven át fizet is valaki, azért 
az mégsem lesz sohasem 89°/o, hanem mindig csak 1% 
marad, — ez, úgy hisszük, bővebb magyarázatra, bizo
nyításra nem szorul, s egyébként is semmi fontosságot 
sem tulajdonítunk ennek a „Kronikár" által vitássá tett 
kérdésnek.

Nem tudjuk, nem is kutattuk, hogy kiket hívtak 
meg arra a küzgyülésro, kiket nem. Azt azonban tudjuk, 
hogy arra a törvényhatósági biz. tagokon s az illető 
megyoi tisztviselőkön kívül más ember meghívandó nem 
volt, mert hisz ezek képezik a megye lakosságának kép
viseletét, a hivatalos „vármegyei közönséget“ a vonatkozó 
törvény szerint. Minden egyes adózó polgárát c megyé
nek, csak azért, mivel ö is fizetett l °/0 pótadót a király- 
képek költségeire, meghívni nem lehetett, — mint ven
dég, mint hallgató és néző azonban bárki ott lehetett, 
mert hisz ez a közgyűlés is nyilvános jellegit volt, mint 
bármely más, és — mint megírtuk — a terem meg is 
tc't nemcsak biz. tagokkal, hanem érdeklődő közönség
gel is, eljöhettok volna tehát oda a „Kronikáru szerint 
annyira megsértett iparosmestorek, keroskodök stb. stb. 
is, szintén meghívás nélkül.

Egyébiránt olég sok azon megyék száma, a hol 
arczképloloplezési ünnepségek voltak a közel múltban, 
s lefolyásuk mindenütt lényegében olyan volt, mint a 
turóczi.

S most elérkeztünk a „Kronikár" szerccsonymosá- 
sának legérdekesebb momentumához. Azt mondja ugyanis 
„Kronikár", hogy az ünnepély rendezőknek, a kik holmi 
bakokat lőttek, az fáj leginkább, hogy az ünnepi szó
nokok „szekundára feleltek", és hogy tapintatlan rende
zésükkel az iparosok stb. széles köreit éppeu most, a 
választások elölt, maguk ellen zúdították.

Milyon érdekes I
Hiszen, ha az ünneprendezök, vagy hát mondjuk 

a főispán, az alispán és a többi megyei tisztviselők a 
közeledő választásokra való tekintettel rendezték volna 
ezt az Unnepot s kortes czélokra óhajtották volna ki-
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zsákmányolni (mint a hogy azt „Kronikár" teszi), úgy 
módjukban állott volna azokat a köröket is belevonni 
az ünneplésbo, a melyek most, „Kronikár" szerint, duz
zognak és a választásokon bosszút fognak állni állítóla
gos inollőztetésükért. De hát ez az ünnep, mint a főis
pán beszédéből is hallhattuk, még 1898-ban határozta- 
tott cl, a mikor sommiféle választásokról még nem volt 
szó, és nem is a fő- vagy alispán, vagy nem tudjuk, 
kinek az előrelátása és különösebb gondossága adta inog 
hozzá az impulsust, hanem egy ártatlan asszony, meg
boldogult, dicső emlékű királynénk és Nagyasszonyunk 
gyászos mogronditö halála. — Igen, igen, jól mondja 
„Kronikár", hogy „liinc illáé lacrimao"! Mi is tudunk 
németül, de egy kissé latinul is. Hát Oerindur gróf he
lyett mi mondjuk meg, hogy „Kronikár"-nak igazán csak 
akkor dagadt volna az epéje, ha az ünneprendezök azt 
a bakot lőtték volna, a melyet — nem lőttek: ha a ke
gyeletnek ezt a szép, magasztos ünnepét kortesczélokra 
használták volna fel s a Felségek dicsőítése helyett és 
iparosok és kereskedők köreinek s a „misora plobs con- 
tribuons" egyéb rétegeinek udvaroltak volna a megyei 
székház termőiben. De nem tették, mert törvény szerint 
és tisztességből nem is tehették, s így önmagát czáfolja 
meg „Kronikár", a mikor azt állítja, hogy a rendezést 
kor elkövetett s általa — „Kronikár" által — bírálat 
alá vett baklövések s ezek előrelátható, végzetes követ
kezményei bántják a rendezőket.

Nos, nőm bántja azokat semmi, sőt büszkék az 
ünnep szép sikerére, s ha mi mégis síkra szállunk éret
tük, azért teszszük, hogy „Kronikár" eljárását a kellő 
világításba holyczzllk; mert bár nem tartunk tőle, hogy 
a turóczmegyei „misera plebs contribuens" értelmesebb 
része az elfélo bujtogatásoknak hitelt adjon, mégsem 
tartjuk kizártnak azt sem, hogy a „Calumniare audacter 
aliquid somper haeret"-féle mondásnak ez esetben is 
némi igaza lehet.

Most podig lássuk azt a motívumot, a mely „Kró
nikáiét" most is, a múltkor is vezette felszólalásában. — 
Olyan néptribunféle szerepre látszik vállalkozni czikko- 
lyeibcn, a ki a „misera plebs contribuens" érdekeit és 
jogait védelmezi a hatalom képviselői ellen. — Staffage- 
nak igen szép ez a szerep, s vajmi háladatos is azok
kal szemben, a kik a látszattal beérik. A néptribun nem 
igen válogat az eszközökben, csak hatásosak legye
nek, — erkölcsi értékük irreleváns. Akusiust azzal vá
dolja a néptribun, hogy nem olyan orator, mint Cicero, 
— ergo Akusius szánalmas alak, szégyene a senatus- 
nak. — Titusz, Antonius e. c. t. senatorok szegények, 
nem fizetnek porcziót, és mégis parádéznak a Fórumon 
e. c. t.

De, mint mondtuk, „Kronikár"-nak csak staffage ez 
a néptribun szerep ; mert az igazi néptribun maga is részese 
vagy ismerője a „misera plebs contribuens" bajainak, nyo
morúságainak, s ezeknek érzete és ismereto az, a moly sza
vának erőt és hatalmat.ad. Nem, „Kronikár" nem igazi nép
tribun ; — más valami bántja, a mit azonban legczélsze- 
rííbbnek tart a néptribun szerepében elkeseregni. Az a 
baja „Kronikárnak", hogy tótra váltott furor teutonicus 
vesz rajta erőt mindannyiszor, valahányszor magyar szót 
hall, magyar ruhát lát, magyar jellegű ünnepségről ér
tesül. Ha Prágában kamtsadál, Varsóban pedig lapp 
nyelven és kosztümben rendeznének valami ünnepséget, 
az nem bántaná annyira, mint a mikor Turócz-Szt.-Már- 
tonban magyarul ünnepelnek meg valamit. Hogy miért 
tótul nem történik ez, a mikor igy szebb lenne — sze
rinte? S ebben a furorában azután megfeledkezik min
denről, a mivel királyának, hazájának, az igazságnak és 
saját nemzetisége érdekeinek tartozik. Mert hiszen a fú
ró rnak az a jellege, hogy a kit megszáll, azt a józan 
ész intő szavának meghallgatására képtelenné teszi.

Reánk nézve, a kik ezeket a tüneteket szemléljük, 
csak az az egy a vigasztaló, hogy a furorban szenvedő 
ember önmagában, közvetlen környezetében tesz leg
több kárt.

Szerkesztői üzenetek
— N. Z., N yilrán . T e lje s  m érté k b e n  h o z z á já ru lu n k  fe jte 

g e té séh ez . A c se re p é ld á n y t m eg in d íto ttu k . B e n n ü n k e t t is z tá n  
az  ügy  irá n t i  le lk e sed és és m eg in g a th a tlan  m eg g y ő ző d ésü n k  
veze t. A szem élyekke l n em  tö rő d ü n k , csak  az  ü g y e t szo lg á lju k . 
Az idő  n e k ü n k  fog ig aza t a d n i. — K. Gy., B u d ap est. Jövő  sz á 
m unk  h ozza. In tézk ed tem , hogy  az  i l le tő  sz á m o t m eg k ap ja . — 
R. M., M osócz. M egjött é s  m in t lá tja , fel is  h a s z n á l ta m . — B. 
Z., T ú rán . T ud ó sítso n  m á s ró l is. — P. E., Z n ió v á ra lja . T a r 
ta lm a s  czikkét, m ely  m in d e n b e n  m egfelel in te n t ió in k n a k ,  m ai 
sz á m u n k b a n  h a sz n á ltu k  föl. — Tudósítóinktól a z t  k é rjü k , hogy  
a  k ö rn y é k ü k ö n  e lő fo rd u ló  e sem én y ek rő l sü rg ő sen  é r te s íts e n e k . 
— Gr. J., T ó t-P ró n a . A tem plom  fe la v a tá sá ró l é r te s í té s t  kérek .

Nyári menetrend a magyar kir. államvasutakon.
(É rv én y es  1901. év i m á ju s  l - tő l  kezdve .)

Budapest—T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton—Budapest:
Gyv. i. reggel 7-30, é. d. u. 1*58 i. d. u. 2-49, érk. este 920 
Szv. i. d. e. 9*35, érk. este 8* 11 i.regg. 7-44, érk. este7-00 
Gyv. i. d. u. 3-45, é. este 10*37 i. reg. 5*41, érk. d.u. 12-50 
Szv. i. d.u. 5-20, érk.reggel7 i6 i. esteg'C^,érk.d.e. 10 05 
Vv. i.éjjel 1 p i o , érk.d.e. 11-58 i. d.u. 4 32, érk.regg. 5*20 

T.-Szt.-Márton—Ruttka:
Gyv. ind. d.u. 1-58. érk. d.u. 2'06

Ruttka—T.-Szt.-Márton:
i. d. u. 2-40, érk. d. u. 2-49

Szv. i. este 8-n, érk. este 8 20 i. reg. 7-30, érk. reg. 7-44 
Gyv; i.este 10-37,érk.este io'45 '•reo-5,3°i érk. reg. 5-41 
Szv. i. regg. 7'16, érk. reg. 7-29 i. este 8 45, érk. este 9-03 
Vv. i. d.e. 1158, érk. d.u. 1210 i. d.u. 4-20, érk. d. u. 4.32 

Budapest—Zsolna Zsolna—Budapest:
Gyv. i.reggel 7.30, érk. d.u. 1-50 i. d.u. 2-55, érk. este 9-25 
Szv. i. d.e. 9-25, érk. este 8-26 i. este 9-25, érk. reg. 7-05 
Gyv. i. este 6*15, érk. éjjel 1213 i. éjjel 3-45, érk. d. c. 9-45 
Szv. i. éjjel 9-40, érk. regei 8-26 i. reg. 5-24, érk. d. u, 5.55
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A ci. k. szab. Kassa-Oderbergi vasút nyári menetrendje.
Kassa—Ruttka: Ruttka— Kassa:

Szv. i.d.u. 4-00, érk. éjjel II-20 i. d.u.4-30,érk.éjjel í r 50 
Sxv. i.d.u. rio, érk.este 808 i.este 10-50,érk.reg. 7 30 
Gyv.i. reg. 8 00, érk. d. u. 2-10 i.d.u. 2*33, érk. este 8 35 
Szv. i. reg. 5-05, é. délben 12-02 i. d. e. 9 15, érk. d. u. 3-33 
Szv. i. este 8-50, érk. reg. 5 20 i. reg. 4-45. érk.d. e. 11*50 

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka:
Szv. i. reg. 8-05, érk. reg. 8-35 i. reg. 6-05, érk. reg. 6-40
Szv. i. d.u. 12-26.érk.d.u. 12-54 i. d. u. 3-40. érk. d.u.4 06
Gyv. i. d u. 2-22, érk. d. u. 2 45 i. d. u. 1-58, érk. d u. 2-21
Szv. i. este 8-34, érk. este 9 02 i. este 9-03, érk. este 9-40
Szv. i. éjjel 11-34. é. éjjel 12 00 i. reg. 4 oo, érk. reg. 4 30 

Kralován—Árvaváralja: Arvaváralja—Kralován:
Szv. i.d.e. 11-40,érk.d.u. r  10 i. d.e. 915.érk.d.e. 10-50 
Szv. i. este 5-15, érk. este 6 52 i. este 5-27, érk. este 7-10
Szv. i. d. e. 8-56, érk. d. e. 11-32 i. d.u. 3-00, érk. d.u. 4 35

Zsolna—RajeczfürdŐ: Rajeczfürdö—Zsolna
Szv. i. d. e. 9-00, érk. d. e. 9-57 i. reg. 7-03, érk. reg. 7 55
Szv. i. d. u. 3-48, érk. d. u. 4-37 i. d.e. 11-48, érk. reg. 12 40
Szv. i. este 9 30. érk. este 10 18 i. este 7-24, érk. reg. 8-15 
Május 26-tól, szept. 16-ig minden vasár- és ünnepnapon közi. 
Szv. i. d.u. r í 8, érk. d. u. 2-05 i. d. u.2-2ő, érk. d.u.3*io
Szv. — - ----------i. éjj. 10-58, érk. éjj. 11-46

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
S C H M I D T  YI KT OR  S " !  §
---------Gyöngyösön (Heves megye) ---------- X

X
csemege-szőlőt |

§5 kg. kosarakban 3 koronáért X
^  A ján lja  1900. év i s a já t  te rm ésű  k itű n ő  b o ra it

siller 20 kr., fehér 26 kr., nehéz vörös 30 kr. literenkint^J^

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SEIFEflT JÓZSEF
c s á s z . é s  k l r .  u d v a r i  f e j í t  t  t r s / ; i l l i l o |

POZSONY, H alászkapu-utcza 1
I n t e r u r b a h n  t e l e f o n  w 25Z.*mz.

A já n lja  dús r a k tá r á t

H“ r  „ D IA N A "  fegyverekből,
ug y sz in te

RATIONEL (kakiisiiélkiill) fcgyerekltöl
J. P. Sauer und Sohn ezég KRUPP FRIGYES-fóle

különleges aczélcsövü fegyverekből
eredeti gyári árakon.

E zen  fegyverek  a  je le n k o r  leg m eg b ízh a tó b b  é s  leg
jo b b a n  lövő v ad ász feg y v e re i s k im e rítő  le írá s sa l,  v a la m in t 
szám os e lő k e lő  v a d á sz k e d v e lő k  és h iv a tá so s  v ad ász -re fe - 
re n c z iá v a l, ú g y sz in té n  á r j e g y z é k k e l  készséggel s z o l
gálok.

Kész vadásztöltények , C b f
o sztr.-m agy . igen finom  v ad ász- é s  e z é llö v ő  p o rra l, úgy 
sz in tén  o sztr.-m agy . fü s tn é lk ü li v a d á sz p o rra l tö ltv e  s z á l l í 
tok b á rm ik o r  p o n to san  és fris sen  tö ltve , m in d en  k a lib e 
rű h e z  & leg o lcsó b b  á ro n , to v á b b á  c n . c m  k ir .  á l l a m i  
á r n r i a  á l l a l  o sz trá k -m a g y . fü s tn é lk ü li I. szám ú v a d á 
sza ti és tá rc sa - lő p o rra l  tö ltö tt  tö lté n y e k  e re d e ti  á ro n  k a p 
hatók . ______

Vadászati, utazási és sportkfilönlegességek.
F e n t i  e z é g  k i l i i n l e l l e l e l l :

m . k ir. fö ld m iv e lé s-, ip a r- é s  k e re sk ed e lm i m in isz té riu m  
á lta l  .'1863. sz. a. B udapest, 1893. d e c z e m b e r  1., a  m. k ir. 
h o n v éd e lm i m in isz té r iu m  á lta l  5219. sz. a . B udapest, 1882. 
okt. 16., a  cs. és kir. h ad ü g y m in isz té r iu m  á l ta l  3686. A bth  
7. sz. a . Bécs, 1881. decz. 17., a cs és k ir .  hon v éd e lm i 
m in isz té r iu m  á lta l  3061,572. IV. sz. a . B écs, 1882. m ár- 
czius 16., a  m . k ir .  k eresk ed e lem ü g y i m in isz té r iu m tó l 

B u d ap es t, 1897. á p r il is  2-án.

Van szerencsém a t. közönség szives tudo
mására hozni, hogy

férfi- s gyermek-

kiárusitom,
mivel is ezen csikkek jóval a gyári íiroil

alul kaphatók
Grossmann Adolf,

Turócz-Szt.-Márton.

- Fontos a mezőgazdának I -
A ján lom  a  t. ez . gazdak ö zö n ség n ek  k itű n ő  és k ö zk ed v e lt

m e ly e k e t jó tá llá s  m e lle tt  szá llíto k . C zélszerü  szerkeze t, a lap o s  
k iá llítá s , kö n n y ű  j á r á s  és sok év i ta rtó sság  g y á rtm án y a im  j e l 
lem ző  tu la jd o n sá g a i, m it  szám os e lism erő  levé lle l b iz o n y íth a to k .

Amerikai dobrendszerii szecskavágókat
kézi- és járginyos cséplőgépek, Járgányok, szeletö- 
rosták, triörök (konkolyvilaszté). vetögépek, ekék, 
daráié malmok; répa- és burgonyavágék, káposzta- 
vágégép és kukorlczamorzsoló ; csertörögépek, sajt
malmok, maláta- és borókamagzuzók, agyaggyuré- 

’ ok. Tlzedesmérlegok, körfűrészek és amerikai 
mángorlégépek.

Ábrás árjegyzéket kívánatra ingyen és bérmentve küldök.

T E E S Z K O N Y  M I H Á L Y
m ezőgazdasági gépgyáros

X A G Y -M T T S E , Trencsén megye.

^ w Y W v y y w y w v y v v ^

A „LA FLEUR”
szivarkapapir • • • • •
• • • • <! ■ szivarkahüvely
k iv á ló  g y á rtm á n y . E zen  s z iv a rk a p a p ir  a  leg fin o m ab b  
a n y a g b ó l k é s z ü l ; g y á r tá s á n á l m in d a m a  vegyi sze rek , 
a m elyek  az  egészségre, főképen  a  légzési szervekre káros 

hatással leh e tn ek , m e llö z te tn ek .

Jacobi Monopol 
A „ I i a  Fleur“

sz iv a rk a p a p ir  a  to rk o t k i n e m  s z á r ít ja  s k iv á ló a n  a z o k 
i g  n a k  a já n lh a tó  a  legm elegebben , a k ik  so k a t do liá- 

ny o zn ak . — K a p h a tó :

g  Wix Jllksiíiutl T.-Szt.-Mártonban.
Qxxxxxxxxxxxxxxxxxxi

Építkezőknek
m in tegy

.■500 □ m é te r

a já n l  600 korona vételárban 
turöcz-szt.-mártoni házából való elszállításra

GAZDIK JÁNOS
körmöczbányai gyógyszertár-tulajdonos.

Turóc-sat.-martoni magyar nyomda — Moskóczi

szivarka-
.  e lő á llíto ttpapír hasonnevű

“  S í i *  f» rg a l„ ,„ l,n „  loyS gyártmányuk logktváiöbbikia. 
R v  l.gy  k ísé r le t  o rru l m in d en k it m e g g y ő z ------ '

szivarka
hüvely

F.-né.
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