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

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda fogad el.

Választások után.
Az ország közvéleménye im megnyilatko

zott, A szabadelvű hazafias eszmék győzedel
meskedtek és csak 5 olyan kerület akadt, a 
hol a nemzetiségiek voltak többségben.

A mig azonban minket az általános ered-l 
mény teljesen megnyugtat, az a győzelem, a 
melyet Turóczvármegyében oly fényesen ki
vívtunk, valódi hazafias örömmel tölt el. Mertl 
mi ezen eredményben nemcsak azt látjuk kif'e-. 
jezve, hogy daczára a túlzók akna-munkájá
nak, a melyet az eszközök megválogatása nél
kül már hosszá időn át folytattak, Turóczvár
megyében a hazafias elem mégis túlsúlyban' 
van; de azt is, hogy összetartással, az erők] 
összpontosításával könnyű munka most már a ' 
kivívott eredményt nemcsak megtartani, de azt 
fokozni is.

De hogy ez megvalósuljon, ahhoz mind
nyájunknak hazafias munkájára van szükségünk. I

A nemrég lefolyt választási harcz együtt 
talált bennünket, ezért győztünk. A közös el-1 
lenség közeledtére zárt sorokat formáltunk és 
az ellenség kénytelen volt meghátrálni. A tu-j 
róezi hazafias elem ezzel a tüzpróbát kiállotta I 
és most rajta áll, hogy a láncz megmaradjon, 
sőt, hogy az erősödjék.

Társadalmi téren kell tömörülnünk.
A bemutatkozó október hó 2-án megtör

tént. Most már tudjuk, kik liivei a hazafias 
eszméknek és kik nem azok.

Becsüljük meg azokat, a kik velünk együtt 
voltak. Tartsuk fenn velük az érintkezést ál
landóan. Legyünk egymás támaszai mindenben 
és meg lesz erősségünk.

Azokat pedig, a kik velünk szemben ál
lottak, iparkodjunk meggyőzni. Értessük meg 
velük, hogy nem jó utón járnak. Az az út, a 
melyen ők haladnak, nem az ország szivéhez 
vezet, hanem messze idegenbe, a hová talán 
még sem akarnak jutni.

Társadalmi tömörülésünk pedig történjék 
meg mielőbb. No tegyünk különbséget egymás

között. Sem nyelv, sem vallás, vagyon, állás 
no különítsen el bennünket. Legyünk egyek a 
haza szeretetében és erősek a hazafias elvek 
mellett való kitartásban.

Szerveznünk kell a turóczi magyar hazafias 
pártot, a melynek feladata, hogy azokról az 
eszközökről tanácskozzék, a melyeket alkal
masoknak tart arra, hogy a hazafias elvek dia
dala Turóczban állandóan biztosítva legyen.

Nem a mi feladatunk a részleteknek fej
tegetése. De a nyilvánosság sem szükséges 
ahhoz, hogy terveinket itt pertraktáljuk.

Most csak magát az eszmét vetjük fül, a 
melyet minden hazafias szellemű polgár kell, 
hogy magáévá tegyen.

Most már tenni kell, még pedig mielőbb, 
már csak azért is, hogy azt az egységet, me
lyet most alkottunk, állandósítsuk.

Erre Turóczban még alig volt kedvezőbb 
alkalom.

Ezt nem szabad elszalasztanunk, fel kell 
használnunk.

Kidobott 3000 korona.
A tnróczmcgyoi mindkét választókerületben csúf 

kudarczot vallott tót túlzók sehogy sem tudnak megnyu
godni megérdcmlctt sorsukban. Kjpkednck-kapkodnak 
mindenféléhez, mint kótyagos Kermit a mennykő után. 

I Helybeli lapjaikban hivatali prcsszióról s atrocitásokról 
rémlcdeznek, pedig, a mint tudvalévő dolog, se jelön

ijeiknek, se jobb sorsra érdemes híveiknek avagy ezek 
| ija-íijának még a haja szála sem görbült meg, bármeny
nyire igyekeztek is hányivetyi provokáczióikkal a ma
gyar szabadolvüpárti megválasztott képviselők pártfeleit 
kihozni türelmükből.

Minthogy a kirendelt katonaság miatt a választás 
lefolyását sem merték zavarni, mert a szurony s golyó 
csiklandós egy jószág: most azt eszelték ki, hogy kér- 
vénynyol támadják meg a szuesányi képviselő-választást 
azzal a számítással, hogy majd ha ezzel sem érnek czélt, 

jakkor megint a magyar igazságszolgáltatási, magát a 
I legfőbb fórumot, a kir. Kúriát fogják gyanúba koverni; 
j ellenben, ha ez megsemmisítené a választást, akkor az 
I uj választásra újabb izgatásokkal és itatással majd csak 
' összehoznak egy-két szónyi többséget.
• Ez a spckuláczió azonban mindenképpen hajótö

rést fog szenvedni; meri bármint ügyeskednek is a mi 
t. tót túlzóink, annyira még som vitték, mint a macska, 
a moly tudvalevőleg, bármint dobják is a magasból, 
mindig a talpára esik le a földre.

így tehát ama kérvékyezés a kir. Kúriához csupán 
tüntetés és mosakodás számba jöhet. A tót túlzók hely
beli vezérei ugyanis tekintélyüket, pozicziójukat és jö
vőjüket látják a koezkán abban a helyzetben, melybe 
saját hibájukból jutottak. Szörnyű * mód boszankodnak 
azon, hogy szerintük oly „obskúrus" emberek, mint 
Válások, Veszclovszky, ltuzsiak győztek a választások
nál (persze a néppártiak segítségével), ellenben a „tót 
nemzet" oly nagyhangú vezérei, mint a turócz-szt.-már
tom „nemzeti urak", ogytől-kettöig olyan alaposan ha
saltak el, mintha csak a czirkusban produkálták volna.

A kérvényozéshez törvény követelte 3 0 0 0  (három 
ezer) koronát — hir szerint — már cl is küldték Buda
pestre. Kiváncsiak voltunk, hogy ki adta légyen ezt a 
szép summa pénzt erre a czéltalan tüntetésre; illetve 
kinek van itt minálunk ennyi kidobni való pénze? Vá
laszul azt nyertük, hogy ez a pénz is a tót „nemzeti" 
kincstárból került ki.

Ha ez való, és forrásunk eléggé megbízhatónak 
látszik, akkor a tót nemzetiségi párt ugyancsak telt párt
kasszával rendelkezik, a mely bizonyára n e m  abból az 
adóból gyűlt be, a melyet Mudrony Pál kortesei is
meretes agitácziójukon a falvak hiszékeny népének olcn- 
gedtok volt az esetre, ha a tót túlzók jelöltjére adja 
szavazatát.

Bármint legyen, annyi bizonyos, hogy ez a párt
kassza létezik és hogy ebből fedezik az illető „nemzeti 
urak" újabban azt a korteskedést, melyet már múlt va
sárnap indítottak meg, a midőn tizenkét kocsin mozgó
sították egész táborkarukat a kerület falvaiba oly appa
rátussal, melyből mindenki láthatta, hogy a sok szóbe
szédben kiszáradó gégékről bőségesen kivannak gondos
kodni, egyúttal a szuesányi kudaroz miatt a nekik Ígért 
adó-elengedésben csalatkozott választókba újabb reményt 
önteni.

Minthogy azonban a választás ellen beadott kér
vény elintézése alig várható november hó vége előtt: 
még bőséges alkalmunk leszen gyönyörködni abban a 
látványban, mint folyóslttatik az a tót „nemzeti" párt- 
hassá, a mely szemlátomást az az erős v á r , a melylyol 
oly hangos szóval dicsekedtek, midőn a választásnál már 
kifogytak a szavazókból.

Olyan vigságos élet lesz tehát itt minálunk, mintha 
valami garaboncziás diák Turóczba palántába volna át 
mind azt a szőlőt, a melyet Dunán innen, Dunán túl 
szüretelnek le boldogabb vidékén ennek a szép Magyar- 
országnak.

A „ F E L V ID É K I H ÍR A D Ó " T Á R C Z A jA .
Erdőben.*)

Köröltem ünnepélyes néma csend van,
Csak a szerelmes lombok búgnak halkan 
S a fákat hévvel csókolgatja még 
A kéjittas, balzsamtelt esti lég.
Már száll a nap le. Bíborban fürüdnek 
A koronás vén tölgyek ormai,
Mint hogyha vére a megsebzett földnek 
— Mit fölszivának — ott bugyogna ki.

Szellő se mozdul, egy levél se zörren,
Szent áhitat uralg a vad erdőben ;
Minden, mi él, hangját pihenteti 
S a nagy természet üdvét élvezi.
Alá mosoiyg egy-egy kéklő azurfolt 
A zöld ágak között,
Fényárban úszva terjeng a nagy égbolt 
A rengeteg fö'ött.
S hogy száll a nap le, bíborban fürüdnek 
A koronás vén tölgyek ormai,
Dicsfényt sugározván föl az >Örök*-nek,
Kinek tüzét nem oltja semmi ki . . .

S az állitat ragadja lelkem 
Mérhetlen szárnyain,
Már ott fönn száll, száll az egekben , . .

*) Szerzőnek sajtó alatt lévő >Álmok« ez. verskötetéből

S erőtlen lábaim,
Megtörnek . . . En a porba omlom 
S örökké szent neved imádom,
Véghetlen Istenem !

Károlyi Gyula.

A  k épzelődés is adomány.
— A » F e l v i d é k i  H í r a d ó i  e re d e t i  t á r c z á ja .  —

Apró zömök volt, fénylő madárszetnekkel, uborka 
orrocskával és az arezbőre nagyon megkívánta volna 
a eremé de reine vagy más eféle megnevezésű szere
ket, habár több mint bizonyos, hogy ezen szerek mind 
együttvéve nem segítettek volna e sárga barnás baga
rián. Csak kis apró fehér foga volt szép és már Rous
seau mondta : »Fgy nő, kinek szép a foga, soh’ sem 
lehet csúnya.^ Csúnya c szerint nem volt, — ez áll!

Azonkívül mélyen érző szívvel és határtalan kép
zelődéssel bírt; ellenállhatatlannak képzelte magát, és 
ha ez neki sok szívbajjal is járt, mégis boldogságát 
éppen e bajok képezték.

Mikor a költő azt mondja: >Rcmény lesz, ez éle
ted jutalmat — biz azt is mondhatta volna : »Képzelsz, 
ez a te földi boldogságod t, különben Ibsen is mondja: 
»Vedd el az egyéntől élete hazugságát és boldogságá
tól fosztottad meg.« Ez egészen egyre megy a lentivel 
és Antoskán bizonyult be igaznak.

Antoska, a nagynéném unokatestvére, mindenes 
volt a háznál. A földi adományok osztásáról lekésett. 
Különben jó, ügyes, szorgalmas, nekünk mindnyájunk
nak gondját viselte, a kik gyermek, unoka, unokaöcs

czimén a házat laktuk és Antoska gondját, mind rút 
hálátlansággal fizettük, a természet rendje szerint.

Haszontalan ötleteink, szellemes élezeink tárgyáúl 
mindig őt szemeltük ki.

Soha némbernek nem volt annyi kalandja — 
közlései szerint — mint neki; megszámlálhatatlanok 
voltak azok az alkalmak, a hol ő bámulókat, sóhajtozó 
seladonokat felfedezett.

A képzelődés sokkal positivebb birtok ráviteles 
fogalommal, mint az ábrándozó remény, »mely kanosa
iul festett egekbe néz*. A képzelődés biztos birtok — 
a kié — mit azonfelül megadóztatni sem lehet, tüz- 
vi/.kár ellen biztos és még el sem lopja senki.

Ez Antoska legfőbb kincse volt!
Autoska elvégezvén teendőit, előrántotta keblének 

e féltett kincsét, és ha csak valamelyikünk hallgatni 
akarta áradozott és gyönyörködött megfigyeléseivel.

Mindig volt valaki, a ki őt csak nézte — és bá
multa, csak kevés hijja volt, hogy — furcsa — mindig 
azzal végződött a mese; »nem mert, szegény* — egy 
nagy sóhaj — »tudom, érzem, hogy szeret, nekem is 
tetszik, de nem mert, és én is oly félénk vagyok, azok 
a pillanatok oly magasztosak, hogy egész bátorságom 
elvész 1*

— De néni 1 mit akar, hisz ez e héten a tizedik, 
csak nem akarja mind ?

— Jaj gyerek, hogy tudsz igy istentelenül beszélni, 
én csak egyet akarok, azt híven szeretném, mert nekem 
oly mélyen érző szivem van !

Hiszen -- neki is volna elég ez az »egy«! de az 
az egy — vagy is »ő« testi szemeink előtt csak nem 
akart megje'enni, minden bizonygatásai daczára.

En nagyon kegyében álltam, ez kölcsönös hasz-



F  K li  V I  1)  K H  1 H  I MI  A  D  Ó,
Bresztyenszky Gyula, Triczkói plébánost, a ki Znlón 
keresztül utazott Stubnya felé, kővel, átkozodásokkal 
fogadta a felizgatott nép s csakis a véletlennek köszön
hette, hogy komolyabb haja nem esett. Mint halljuk, ez 
Ügynek a bíróság előtt is folytatása lösz, mórt a botrá
nyos esetre már taníik is jelentkeztek.

Olcsó utazás-
Mikor a zniói Justh-párt Stubnya feló utazott, a 

zuiói állomáson egy jó képű vriczkói polgár hangos 
„éljen Justhokkal fogadta a társaságot s nyomban kijelen
tette, hogy ö is elmenne Stubnyára, de nincs lő kr. 
vasúti költsége. Persze a Justhiak ÍO-szor annyit is öszo- 
gyttjtettek a lelkes választónak s szivarokkal is bőven 
ellátták s mert a dolgot még érdekesebbé teszi, feljegy
zők, hogy gyufával is megkínálták. El is utazott az 
atyafi Stubnyára, a fürdőig elől vitte a Justh-zászlót, ordí
tozott, kiabált, de a választóhelyiség előtt másnak adta 
a zászlót s nagyot köszönvo, indult Szkleno felé. Persze, 
tizen is belekapaszkodtak, hogy visszahozzák, do rögtön 
elbocsátotta mindenki, mikor a kérdezősködőknek egész 
flegmával oda mondja, hogy: „Kérem, nincs szavazati 
jogom."

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

(Vége.)
A szőlőmivelés kedvező kilátásokkal indult meg, 

amennyiben az 1899-iki őszi és a téli évad alatt a mi- 
velési munkálatokat jól el lehetett végezni; de az év 
elején bekövetkezett és a nyáron tartott időjárás nem 
minden tekintetben kedvezett a termésnek, a mely nem 
egyszer szenvedett az elemi károktól, A lapályokban 
fekvő szőlőkben sok téli fagyot lehetett észlelni.

A virágzás idején a peronospora fellépését ész
lelték, mely ellenséget a szőlő elvirágzása után a kuka- 
czok pusztítása váltotta föl, s igy az utolsó szüret 
mennyiségileg gyönge, közepes, de minőség tekinteté
ben jó volt.

A 1352. kát. holdnyi területen 21.660 hektoliter 
tiszta bor termett, ami holdankint i6'02 hl.-t tesz ki, 
holott a 30 évi átlag ennél több s: 19.21 hl.-nek felel 
meg. Érdekes följegyezni, hogy a pozsonyi szőlőhegyek 
utolsó 30 évének összes termése 991.837 hl. bor volt, 
melynek értéke — az uj bor mostani arait véve ala
pul — 33 millió és 168.865 koronára rúg. A borter
més jó minőségét mutatja az, hogy a mig a must át
lagos czukortartalma a klosterneuburgi följegyzések 
szerint 16%-ot tett ki, addig a mi utolsó szüreteié- 
sünknél 19°/,, czukortartalmat állapíthattunk meg.

A helyi borfogyasztás az elmúlt évben 21.199 
hl.-t tett ki, ami az utolsó tiz évi átlag 21.653 hl,-ével 
szemben nem tüntett föl figyelemre méltó apadást a 
fogyasztás tekintetében; de mindenesetre csekély bort 
fogyaszt a mi népünk, ha tekintetbe vesszük, hogy 
fejenkint egy évben alig 29 liter bor jut.

A kerület élénk borkereskedelme az elmúlt év
ben némi korlátozást szenvedett a mennyiségileg gyen
gébb szüret miatt, a mely alig volt képes a magyar 
borok iránti fokozott keresletet kielégíteni, az előbbi 
időről pedig nem igen maradtak készletek. Mindamel
lett borkereskedelmünk folyton emelkedik.

A kamarai kerületünk beiterjesebb állattenyésztése 
és az állatkereskedés helyzete általában véve a múlt 
évinek felel meg. A bécsi vásárral összeköttetésben álló 
hizlalókat azonban nem egy Ízben nyugtalanították azon 
hírek, hogy a bécsi hatóság rájok akarja hárítani a 
fogyasztási adók megfizetésének kötelességét, a mi ter
mészetesen lehetetlenné tette volna azt, hogy továbbra 
nézve is Bécsbe vigyék a hízott marháikat eladni. Ka
maránk éber figyelemmel kisérte állatkereskedelmünket 

' fenyegető ezen veszedelmes mozgalmat s már az év 
folyamán is felterjesztést intézett a kormányhoz a múlt

1091. október 13. 41. szám.
évi jelentésünkben bővebben indokolt pozsonyi kivitel 
hizómarha-vásár visszaállítása iránt, a mely vasár egye
dül képes állattenyésztőink és kereskedőink érdekeit 
megóvni és előmozdítani.

Pozsony- és Nyitramegyékben az erdők állománya 
az elmúlt év folyamán lényeges változást szenvedett, 
részint a legtöbb helyen már befejezett uj kataszteri 
felmérés folytán, részint a végbefejezés nyert úrbéri 
rendezések s közigazgatási utón foganatosított erdö- 
és legelőelkülünitések, valamint az ezen évben eszkö
zölt üzemrendezések folytán, részint pedig az által, 
hogy az 1898. évi XIX. t.-cz. hatálya alá tartozó s 
allami kezelésbe végleg átvett erdők közé több befa- 
sitás alá vett kopár terület és legelő erdő is lett beso
rozva.

Az erdősítések terén örvendetes ügybuzgalom 
volt észlelhető és 535.31 k. holddal többet tett ki az 
erdősítés, mint az 1899. évben.

A helyenkint még mindig észlelt csemetehiánynak 
a jövőben leendő fedezhetése czéljából, az eddig léte
sített 4 allami csemetekerten kiviil legújabban Pozsony
ban is egy 2 k. holdnyi állami csemetekertnek létesí
tése terveztetik. A befásitandó kopár és vízmosásos 
területek beerdősitése is örvendetesen halad előre, 
habár a kedvezőtlen időjárás több helyen okozott kárt 
a kiültetett csemetékben.

Az elmúlt évben Nyitra- és Pozsonymegyékhen 
összesen 258 00 k. h. kopár terület lett betásitva.

A foganatosított erdősítések költségeinek részbeni 
fedezése czéijából 1257 K állami pénzsegély engedé
lyeztetett. Ezen kívül részben ezen kopár területek be- 
fásitásához, részben pedig a szegényebb sorsú úrbéres 
erdőbirtokosok által foganatosítandó erdősítésekhez 
szükségelt csemetemennyiséget az állam díjmentesen 
bocsátottá rendelkezésre.

Erdőégés a lefolyt évben Nyitra-vármegyében 2 
erdőbirtokban és Pozsony-varmegyében 9 erdőbirtok
ban fordult elő, és pedig mind alomtűz. Az okozott 
kár lényegtelen.

Felemlitésre méltó károkat okoztak azonban, 
főleg Pozsony-vármegyében a Kis-Kárpát hegylánczo- 
lat nyugati lejtőin és az egész Morva mentén álló feny
ves allubokban az 1900. évi márczius utolsó és április 
hó első napjaiban uralgott hó- és szélviharok.

Rovarok által okozott károsítások az elmúlt év 
folyamán feljegyzésre méltó mérvben nem fordultak 
elő. Károkat idézett elő Nyitra-vármegye több járásai
ban a cserebogár, melynek a tölgyesek lombozata jó
részt áldozatul esett, továbbá az akáczpajzstetű (leca- 
nium robiniarum,) amely mind a két vármegye akáczo- 
saiban volt észlelhető, szerencsére mindeddig ezen 
állabok fenntartását nem veszélyeztető mérvben. A 
szükséges óvóintézkedések és védekezési munkálatok 
mindenütt lelkiismeretesen lettek keresztül vezetve.

Trencsén és Turócz vármegyéket illető erdészeti 
viszonyokra nézve a következőket jelentjük ;

Az erdők területe Trencsénben mintegy 230 kát. 
holddal szaporodott, Turóczban nem változott. A ko
pár területek fásítása szépen balad.

Az állam Trencsénben 51 és Turóczban 20 erdő- 
birtokosnak megfelelő mennyiségű ingyen és kedvez
ményes áru csemetét adományozott.

Nagyobb károsítások nem fordultak elő. Erdei 
rovar és gombabetegségek Trencsén-vármegyének 
alantab fekvő vidékein állandó megfigyelés tárgyát 
képezik és onnan erednek, hogy a gyorsan növő lucz- 
és veres fenyőfák, a nekik meg nem felelő enyhébb 
kiima alatt tényesztetnek, ott ahol a tölgy- és más 
lombfák foglalták el a területet.

Az erdőtermények értékesítése terén az elmúlt 
év folyamán különösebb fellendülés nem volt észlel
hető.

A fakereskedelem Pozsonyvármegye egyes vidé-

2 T u ró c -S z t.-M árto n ___
Üsd a zsidót . . .

Ezt a jelszót kultiválták a tót túlzók mindenkor 
és lapjaik, a N d r .  N o v in y - tö l kezdve a Cornokna7.nik-ig 
valóságos kedvtültésscl igyekeztek a világ minden anti
szemita lapjából összeszedni azokat a „hiteles" adatokat, 
melyekkel a könnyen hivő népet eltántoríthatnák a ke
resztény vallás ama parancsolatától, mely meghagyja, 
hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

Mégis úgy tesznek most a választások után, mintha 
csodálkoznának azon, hogy a zsidó választók a tót túl
zók jelöltjei ellen szavazának, pedig azt már még sem 
kívánhatja senki, hogy halálos ellenségünket hízzuk meg 
képvispltetcsllnkkel.

Ámde az már kissé merész vállalkozás, midőn a 
tót túlzók kortesei újabb faluzásaikon valóságos hajszát 
kezdenek izraelita polgártársaink ellen, a kiket egyes 
részeg parasztok agyonveréssel fenyegetnek. Másutt a 
népet arra unszolják, hogy ne vásároljon a zsidó keres
kedőnél. Sőt itt Turócz-Szt.-Mártonban boycottálnak egy 
borbélyt, aki elég vakmerő volt Révay Gyula báróra 
leadni szavazatát.

Vájjon meddig fog még tartani ez a felckozet elleni 
uszítás? Erre aligha tud valaki választ adni; de hogy 
a tót túlzók nem panaszkodhatnak a szabadság miatt, 
melylyol izgatásaikat folytatják, azt szemlátomást min
denki tapasztalhatja. Elvégre mégis ennek is vannak 
határai.

Zsidó polgártársaink egyébiránt nem fognak meg
ijedni ozoktől a hajszáktól, jól tudván, hogy ezek nőin 
egyebek mint színpadi villámlások meg menydörgések, 
a melyeket meghallunk ugyan, de 1 árt nem tesznek 
senkiben sem.

Éppen ez a tapasztalás szolgáljon biztatásul a 
jövőre, hogy minden kétséget kizáró határozottsággal 
sorakozzanak ama zászló alá, mely a magyar hazafiság- 
nak, nemzeti szabadságnak és alkotmányos egyenjogú
ságnak a palládiuma,

Választási mozzanatok.
Justh Ferencz ünneplése.

Justh Forenczet Akantisz Rezső üdvözölte a man
dátum átadásakor — a választási küldöttség s nagy 
számú választó-közönség jelenlétében. Justh Ferencz 
meleg szavakkal köszönte meg a bizalmat és megígérte, 
hogy nemcsak a vele egy elvet vallóknak, de még ellen
feleinek jogos, méltányos s főleg h a za fia s  kívánalmait 
is mindenkor teljesíteni s megvalósítani fog igyekezni. 
A hajnali órákig maradt együtt a Justh-párt s az első 
tósztot Zorkóczy Tivadar mondotta a megválasztott kép
viselőre. Utána Kosza János és Matuskovics Mihály éltet
ték Justhot. Majd Zorkóczy főszolgabíró ürített poharat 
Akantisz Rezsőre, mint a stubnyafürdői választás tapin
tatos, igazságos, pártatlan elnökére.

Labanczot fog tak .
Mulatságos epizódja a választásnak a következő is. 

Dula Máté ügyvéd — a Paulinyi-párt fővezére — a délu
táni órákban Briestyára hajtatott egy választóért, az atyafi 
erősen szabadkozott, hogy ő beteg, s igy szavazni nem 
megy. Sok kapaczitálás után végro kocsira totték a hős 
férfiút s nagy garral vitték az urna elé. Megható látvány 
volt, a mint a beteg választót a küldöttség elé czipel- 
ték a Paulinyi-párt emberei, do annál nagyobb lett 
ámulatuk, mikor a feltett kérdésre, hogy kiró szavaz, 
harsányan oda kiáltja, hogy „Éljen Justh \ “ Mint a bél- 
poklostól, ugrottak el a Paulinyi emberei, de általános 
bámulatra, a nagy-beteg teljes szilárdsággal állt meg a 
saját lábain s megköszönve Duláéknak, hogy elhozták, 
vígan indult hazafelé.

A zniói hősök.
A tót túlzók izgatásainak eredménye nagyon meg

látszott a znióváraljai népen is, különösön az asszonyok 
szórták a szebbnél szebb átkokat a Justh-pártiak felé.

nunkon alapult, nála lévén a spajsz kulcsa, tömérdek 
jó izü dolgaival, soh sem bántam, ha oda húzott, mint 
az ő korlátlan szentséges birodalmába.

Ott már nem bántam, ha ezer férfi hódításait el
mondja, én azalatt vígan ropogtattam fogaimmal, a mit 
meg őt szivömlengéseiben nem zavarta.

A mint tetszik látni, ez köztünk tiszta dolog volt. 
»Képzelt Bábikám*, ez volt becséző szava »mikor a 
boltból jöttem, megint találkoztam Kútyval, olyan ér
dekes ember, nagy köpenyébe burkolva, olyan tudod, 
mint azon spanyol hősök, vagy olasz rablók, a kikről 
a télen olvastunk, szakasztott másuk, oly titokzatosan 
néz ki, és mily szép a bajusza! — már harmadszor 
találkoztam vele e héten, mindig ugyan azon időben, 
ez világos — rám les, bizonyosan nyilatkozna — de 
tudod, a nénike oly kegyetlen, nem akarja soha elhinni, 
hogy nekem annyi szerencsém van. Pedig sok-sok, a 
Kozmáék boltos legénye mindig rám pislog, a patikus 
vastag provisora mindig ott áll az ajtó előtt és mélyen 
hajlong, és a segédjegyzővel ha találkoztam, annak 
mindig pirul az orra, erről már biztosítlak, mert ez 
különben természet — ellenes dolog volna.*

Én csak nagy bölcsen bólintgatok a fejemmel, a 
számmal más a dolgom.

Egyszer megint rám ront: >Gyere Bábikám, gyere, 
mondok valamit, fontosat. Képzeld, a kásznárné egy 
ezédulát küldött, hogy jöjjek délután hozzá — okvet
lenül, hogy valaki beszélni akar velem. Bábikám, ez 
fontos, ez nagyon fontos*, sóhajtozott Antoska, »úgy 
ver a szivem, meglásd ez Kúty. vagy a provisor, mit 
gondolsz? vagy a segédjegyzö ?! Olyan izgatott vagyok, 
nem tudom, mit csináljak! menjek? ne menjek-e? ha 
csak a néni megengedné a kimenést!*

— No igen nénike, menjen mindenesetre, hisz meg
látja, hogy kicsoda, — én már szinte szepegni kezdtem, 
t. i. a spajsz végett — de ha nem kedvére való, akkor 
utasítsa vissza kegyetlenül!

— Jaj. gyerek, de okos vagy, de én, én félek ma* 
gamtól, ha csak oly mélyen érző szivem nem volna ’ 
nem tudnék ellentállni, ha látnám, hogy szenved, meg' 
lásd, baj lesz abból, feláldozom magamat!

Ez már nekem is sok volt, adio spajsz és a benne 
töltött kedélyes és élvezetes idők, de Antoskát vissza
tartani, az sem járta, mert megvallom, szörnyen bántott 
a kíváncsiság, most az egyszer mégis megláthatom va
lójában azon bátor férfit, a kinek oly rendkívüli íz
lése volt.

Hát csak bátorítottam és ki is eszeltük rovásomra 
a kimenést.

Az ételek bizony meglehetősen kozmásak voltak) 
néni nagyba zsémbelt, emlegetve holmi vén fejeket, meg 
nem illő bolondságokat és ostoba bogarakat.

Szegény Antoska, valóságos martyr pofát vágott, 
s ha én tekintetemmel nem biztatom, ríva fakadt. De 
végre sikerült a délutáni kimenő is, én persze más úton 
előre, jól ösmertem a kasznárék tájékát, épp az abla
kuk alatt van egy lugas, akárhányszor benne jobban 
ízlett az aludt tejük uzsonánknál.

A szobában már ott volt az ember, nekem egé
szen ösmeretlen, nagy tagba szakadt alak tányér alakú 
arczczal, egy sárga-zöld nagykendő a nyakán, a kezé
ben meg valami táska formát szoritgatott.

Bejön Antoska, már a képén látszott a megdöb
bentő csalódás.

— Drága kisasszony, rám tetszik ösmerni ? — 
Antoska valamit motyogott.

— Igen, én vagyok azon híres specialista, opera- 
teur de cors de pied, kérem alázattal, a nagysága oly 
dühös lett tavaly rám, tetszik emlékezni? — pofon is 
vágott, a mit különben nem bánnám, a női pof férfi 
arczán — hm — megtiszteltetés számba megy — hm 
— különben ez egyszer rá nem szolgáltam, mit tehe
tek róla, hogy annyi kiirtani valót találtam, tetszenék 
neki nagyobb czipőt hordani, úgy bizony, de nem me
rek szeme elé kerülni, pedig tudom, hogy megint na
gyon kellek neki, ha tetszene, drága kisasszony, engem 
újonnan ajánlani, én kész vagyok kedves tyúkszemeit 
a legnagyobb gyöngédséggel és egészen ingyen — el
tüntetni.

Valóban »tableau* volt és én mehettem, most 
már csak az bántott, hogy fogja ezt Antoska elviselni

Mondhatom vitézül, egy pár napig mint egy sphinx 
kővé vált titokzatos fenséggel végezte kötelességeit, ha 
nem tudom, hogy mi volt — szentül azt hihettem, hogy 
valami kegyetlen katastrófa történt, legalább egy em
beri élet áldozatul esett, de lassan, lassan, nem tudom, 
hogy jött, talán már én is nyugtalankodtam — lévén 
a spajsz felülvizsgálatom nélkül — megint csak bejöt
tünk a bizalmas közlésekbe, azt az egy kalandot vité
zül mellőzve, Antoska tovább is elmélkedik a segéd - 
jegyző piruló orráról és én ropogtatom vígan a diót 1 
Jobb igy!

Velitsné Smialovszky Mária.



keitől eltekintve, virágzónak nem mondható, vonatko
zik ez főleg Nyitra-vármegye egyes járásaira, hol a 
fakereskedelem, a fa kelendősége tényleg kedvezőtlen, 
főleg s mióta a cserkéregnek ára is tetemesen leszállóit.

A kedvezőtlen helyzet minden esetre első sorban 
a kereslet hiányának, de másrészt meg a még mindig 
magas vasúti szállítási dijaknak tulajdonítható. A be
érkezett jelentések szerint az 1900. évben letarolt vá
gásterületeken termelt fa-anyagokból a házi szükségle
tek fedezésére felhasznált, házi kezelés mellett kicsiny
ben értékesített vagy szerződések által hosszabb időre 
lekötött fatömegen kívül eladásra lelajánlva lett : körül
belül 200000 m3 fa.

A faárakat tekintve, az elmúlt évhez képest, cse
kély emelkedés constatálható, mely körülmény a kő
szén ár emelkedésével all kapcsolatban.

A cserkéregtermelés a kéreg árának folytonos 
csökkenése folytán az elmúlt évben is csekély volt.

A párizsi kiállítás tanulmányozása czéljából a 
kamara 18 mestert és 9 segédet illetve munkást kül
dött ki, a kiknek útiösztöndíj czimén 10,331 koronát 
adományozott.

Az évenkint tartani szokott tanoncz kiállítások 
tanulságosaknak bizonyultak s különösen a pozsonyi 
ipartestület élénk tevékenységet fejt ki az ilynemű ki
állítások rendezése körül.

Az általános közgazdasági lankadtság és főkép a 
kereskedelem és ipar terén beállott üzleti pangás mel
lett a kamarai kerületben, hol a mezőgazdasági viszo
nyok nagy befolyással vannak a kerület közgazdasági 
helyzetének alakulására, a pénzintézetek elmúlt évi 
működése a gyenge aratás és az alacsony gabonaárak 
miatt nem folvt le nehézség nélkül. De ezen körülmé
nyek kedvezőtlen hatását a pénzviszonyok terén a 
bankkamatlábnak mindjárt az év elején 572-%-ról 
4V2-°/o-ra történt leszállítása és a pénz ezen olcsóbbo
dásának állandó megmaradása enyhítette, úgy hogy 
pénzintézeteink helyes és tartózkodóbb üzletkezelése 
folytán a kerületbeli intézetek évi mérlegei — az egy 
némelyiknél beállott vesztesség leszámításával — álta
lában nem voltak kedvezőtlenebbek az 1899. évinél.

A kamarai kerületben levő bankok és takarék- 
pénztárak (egy néhány intézet hiányával ezideig 46 
intézet eredményeiről vannak kimutatásaink) tartalékai
nak összege:

1899- b e n .................... 6,779.312 K
1900- ban . , . . , 6.996.855 K volt ;

az utóbbi években általában észlelhető növekedés pénz
intézeteink biztos és gondos kezelését bizonyítja.

Az összes betétek :
1899- ben................... 116,600.392 K
1900- ban................... 118,602.617 K

tettek ki.
A pénzintézetek betétei örvendetesen szaporodnak 

és a nép között a takarékosság és a tőkegyűjtés mind
jobban terjed, sajnálnunk kell azonban, hogy ebből a 
tőkéből még mindig nem jut elég pénz a kereskedelmi 
és ipari tevékenység számára.

A váltó üzlet is gyengébbnek mondható, s az 
előző évekhez képest általában nem emelkedik megfe
lelő mérvben.

A váltó tárcza kitett:
1899- b e n .................. 53,182.763 K
1900- b a n .................. 53,611.592 K

Habár a pénzintézetek kezelésében mutatkozó
ezen eredmény azt igazolja, hogy a rossz üzleti viszo
nyok daczára hivatásuknak megfelelően jártak cl, a 
midőn a túlhajtott tartózkodás helyett, elegendő pénzt 
igyekeztek a kereskedelem, az ipar és a mezőgazda
ság szükséglete czéljaira rendelkezésre bocsátani ; mind
azonáltal a fentmondottak szerint keveseljük azt a 
tőké", mely kerületeink pénzintézetei részéről ipari vál
lalatokba fektettetik. Ennek oka az általános hazai 
viszonyok mellett a szomszéd Ausztria versenyére ve
zetendő vissza, a hol nem lévén betéti kamatandó, az 
ottani pénzintézetek olcsóbb pénzt bocsáthatnak ki.

A visszieszámitolást, mely az
1899- ben volt . . . 5,268.433 K-ról
1900- ban . . . .  5,259.344 K-ra

apadt, a pénzintézetek mind kevesebb mértékben hasz
nálják ki.

A kerületünkben a hitelviszonyok alakulását a 
gyengébb mezőgazdasági eredmények és az általános 
üzleti pangás befolyásolták. A kedvezőtlen aratási 
eredmények különösen Nyitramegyében éreztették hatá
sukat.

A kis ipari szövetkezetek terén haladásról fájda
lom nem jelenthetünk, a két régibb posztós szövetkezet 
állami támogatás mellett a múlt évben is jól működött; 
ezenkívül 8 oly segélyző szövetkezet működik — ezek 
közül egy a múlt évben alakult, — melyek a kisiparo
sokat nem közvetlenül a termésnél, hanem anyagi se
gélyek és olcsóbb hitel nyújtása által támogatják. A 
létező egyéb hitel-, ipar- és gazdisági szövetkezetek a 
kisipart is belevonják működési körükbe.

A községek háztartását a rájuk háramló közter
hek nagysága és folyton fokozódó növekedése miatt 
nem mondhatjuk kedvezőnek, s a költségvetésekben 
mutatkozó hiány fedezésére engedélyezett összes köz
ségi pótadóknak az egyenes állami adókhoz viszonyitott 
százaléka az elmúlt évben kerületünk egyik megyéjében 
44 20%-ik rúgott, a mi az előző évekhez képest 
5%-nyi emelkedést jelent, A magasabb pótadóval meg 
terhelt községek száma az elmúlt évhez képest szapo
rodást tüntet fel,

A fö'dbirtok terhe. Az 1899. évi adatok figye-

41. szám. Turóc-Szt.-Márton
lembe vételével kamarakerületünk az egész ország vi
szonyaihoz képest úgy a földbirtokra, mint a házakra 
eső jelzálogi kölcsönök magassága tekintetében a ked
vező középhelyen áll. A termőterület egy holdjára 
Pozsony megyében 22.60 koroua, Nyitramegyében 22.74, 
Trencsénmegyében 5.84 és Turóczmegyébeu 1280 ko
rona átlagos teher esik ; a leginkább megterhelt me
gyében 98.52, a legkevésbé megterheltben 0.04 korona 
teher esik egy holdra.

Eirtokválto/.ások mind a négy megyében összesen 
29.490 esetben 36295 korona értékkel fordultak elő. 
Ezen birtokvaltozasok jogai alapjuk szerint 18.900 eset
ben szerződés által, 8071-szer haláleset következtében 
éa 1500 esetben végrehajtás útján történik. Összehason
lítva ezen eredményeket az 1894-ik év birtok változá
sokkal, azt latjuk, hogy a mig a birtokvaltozások 
1894. év óta 5700-zal szaporodtak a végrehajtás útján 
szükségessé vált esetek száma egyáltalában nem növe
kedett, a mi jogi állapotaink, és a gazdasági helyzet 
lényeges javulására enged következtetni. A forgalomba 
hozott birtoktestek átlagos értéke kerületünkben 1231 
korona, az egész országban az átlagos érték 1899-ben, 
Morvát- Szlnvonországot is beleértve 1602 koronát 
tett ki.

A fekvő birtokra bekebelezett uj terhek 23,842.000 
koronát képviselnek, a régi tehertől való felszabadulás 
pedig 19,103.000 korona volt; ezen eredményeket a 
korábbi évekkel összehasonlítva lényeges javulást ta
pasztalunk, mert 1896-ban ugyanannyi eset mellett 
kereken 24,600.000 koronát képvisel az uj bekeblczett 
teher addig a régi adósságból csak mintegy 17,700.000 
korona törlesztett, sőt 1899-ben még ennél is kevesebb, 
vagyis 16,400.000 korona; eszerint a földbirtok meg
terhelése általában apadt, a régi terhek alól való fel
szabadítás, vagyis az adósság törlesztése pedig növe
kedett.

Közutak. Az állami törvényhatósági és községi 
közlekedési utak fokozatos javítása csak igen szűk ke
retben halad előre; nagyobb szállítások alkalmával, 
vagy rendkívüli esőzések és télviz idején az utak gyor
san rongálódnák, s alig felelnek meg a közúti forga
lom igényeinek. Különösen érzik a közutak járhatósá
gának elégtelen voltát azon gyárak, melyek a vasúti 
vonalaktól és állomásoktól tovább fekszenek. A tör
vényhatóságok rendelkezéseire álló anyagi eszközök 
elégtelenek a kezelésükben lévő jelentékeny hosszúságú 
utak fenntartására és fokozatos építésére, miért is na
gyon kívánatos, hogy az állam nagyobb mérvben tá
mogassa a közutak javítását.

A távbeszélő forgalma folyton szaporodik, de a 
távbeszélődijak tú'ságos magasak, úgy hogy az üzlet
emberek nem képesek a távbeszélőt elég széles körben 
igénybe venni, miért is úgy a távbeszélő-, valamint a 
táviratok dija tetemesen leszállítandó lenne.

Vasúti hálózatunk a kamara területén két uj ipar
vágánynyal és a magyar-északnyugati h. é. vasút kut- 
tibroczkó-országhatárszéli vonalával, valamint a m. kir. 
államvasutak érsekujvár-nagysurányi vonalrészével sza
porodott.
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H Í R E I N K .
— Darányi minister Ruttkán. Lapunk múlt szá

mában említettük, hogy Darányi földmivelésügyi m 
kir. minister a csorbái tó eladása tárgyában Szent- 
iványi Józsefhez, a Gsorba-‘ó tulajdonosához utazott 
és innen visszatérőben Ruttkán át utazik Budapestre. 
Darányi minister csak vasárnap este érkezett kísére
tével Rultkára, a hol az éjjelt salonkocsijában töl
tötte. A Csórható ügyében pedig az a hír szivárgott 
ki, hogy a magyar állam semmieseíre sem engedi, 
hogy a Tátrának ezen gyöngye idegen és hozzá ma
gános kezére kerüljön. Mint értesülünk, Szentiványi 
József három millió halszáz korona értékű állami 
birtokot kap a Csorbatóért és azt a magyar állam 
veszi tulajdonába. Mindenesetre örvendetes, hogy ily 
módon a Csorbató nem záratik el a nagy közönségtől.

— Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minister Müller Vilmos turóc-c-szent-mártoni áll. 
polgári és felső kereskedelmi iskolai rendes tanárt 
hasonló minőségben a miskolezi állami polgári és 
felső kereskedelmi iskolához helyezte át.

— Megbizás. M ilu t in o v ic s  Ljubisa rajztanárjelölt 
a Dienes Károlynak a csóktornyai állami tanitóké- 
pezdéhez történt kinevezésével megüresedett állás, 
teendőinek ellátásával megbizatott.

— Választás. Kossina Teréz volt lezsiachoi ta
nítónőt a zsolnai községi iskolához rendes tanítónőül 
választották meg.

— Október hó 6-át kegyeletesen ünnepelte meg 
a znióváraljai állami íanitóképezde ifjúsága. Parvy 
Endre az intézet rendes tanára tartott lelkes beszé
det, mely az ifjúságra és a jelenlevőkre nagy hatást 
gyakorolt. Ugyanosak megünnepelie a tanitóképezde 
ifjúsága október hó 4 -én ö Felségének névnapját is, 
a mely alkalommal Somogyi Géza igazgató tartotta 
az ünnepi beszédet.

— Lahner-emlék. Október hó 6-án a neczpáli 
róm. kath. templomban kegyeletesen emlékeztek meg 
Neczpál szülöttéről, Lahner György tábornokról. 
Ugyanezen napon, mint az aradi nemzeti vértanuk 
gyászos emléknapján is, B á lá in  Ignácz, helybeli felső 
keresk. isk. igazgató három tanulóval kihajtatott a 
neczpáli Lahner-szoborhoz s szép koszorút lett le 
elölte az ö és a vezetése alatt álló intézet kegyelete 
jeléül.

— Búcsú-estély. A turócz-szl-mártoni kir. járás
bíróság tisztikarának nevében Medzihradszky Emil

kir. albiró felhívást bocsátott ki arra a bucsuestólyre, 
a melyet f. hó 2 2 -én kedden este Turócz-Szt.-Már
tonban az állami iskolák tornatermében rendeznek 
Fekete Miklós kir. táblai biró volt itteni járásbiró- 
nak távozása alkalmából. Tekintve, hogy Fekete 
Miklós mily köztiszteletben és becsülésben részesült, 
bizonyos, hogy a nagy tornaterem is szűknek fog bi
zonyulni a vendégek befogadására. A kik a búcsú
estélyen részlvenni kívánnak, forduljanak Medzi- 
hradszky albiróhoz. Egy terítéknek ára ital nélkül 
3 korona.

— Helyreigazítás. Múlt számunknak azt a hírét 
mely Fekete Miklós kir. táblai biró leányának eskü
vőjéről szól, helyre kell igazítanunk, mert az esküvő 
nem ma, hanem holnap: hétfőn délelőtt fog megtartatni.

— Közig, bizottsági ülés. Turóczvármegyé közig, 
bizottsága tegnap tartotta meg október havi rendes 
ülését iíj Justh György főispán elnöklete alatt. Ennek 
lefolyásáról jövő számunkban fogunk megemlékezni.

— Vármegyei közgyűlés. Turóczvármegye tör
vényhatósági bizottsága f. évi október hó lő-én, ked
den délelőtt 10 órakor rendes közgyűlést tart. Ezen 
a közgyűlésen kerül fölolvasásra a belügyminiszter
nek azon leirata, a mely szerint Ö Felsége a vár
megye közönségének Ö Felségeik képeinek felavatása 
alkalmából kifejezésre juttatott alattvalói hódolatát 
lemgagasabb köszönettel tudomásul venni méltózta- 
tott. Ez alkalommal lesz megállapítva a vármegyei 
közigazgatás jövő évi költségvetése és intézkedés fog 
történni az év végével megüresedő megyebizottsági 
tagok választása ügyében is. Végre be lesz mutatva 
Turócz-Szt.-Márton községnek a hetivásárok tárgyá
ban alkotott, szabályrendelete is.

—  A baániak Stubnyafürdón. Erdély Sándor volt 
igazságügyi ministert tudvalevőleg a baáni kerület
ben választották meg nagy többséggel. Ez a szép győ
zelem nálunk is örömet okozott, mert Erdély Sándort 
a lurócziak valamennyien ismerik és becsülik, mert 
hiszen az évnek felét nálunk, Stubnyafürdőn tölti. A 
mull héten csütörtökön délután élénk élet uralkodott 
Stubnyafürdőn. Akkor érkezett oda a baániaknak 30  
tagból álló küldöttsége a mandátummal. Petrás Károly, 
a választás volt elnöke szép beszéd kíséretében nyúj
totta át a képviselői meghívó levelet, melyet Erdély
S. átvéve, meghatott szavakkal köszönt meg. Majd 
kedélyes lakomára hívta meg választóit, a kik közül 
Riesz Károly zay-ugróczi evang. lelkész meleghangú 
beszédben tolmácsolta a választók érdemeit. A ven
dégek között volt Chabada József, a volt körmöczi 
képviselő, Holbay Lajos plébános és többen. A ven
dégek csak hajnal felé távoztak, másnap délben pedig 
hazautaztak.

— Szerencsétlenül járt tanár. Benczik Géza, a 
turócz-szent-mártoni állami polgári iskolának fiatal 
tanára, a múlt vasárnap egyik kartársával kerékpáron 
indult el Alsó Kubinba, a nemrég innen odahelyezett 
csendőrfőhadnagynak, Lázár Jenőnek látogatására. A 
látogatókat szívesen marasztotlák és intették, hogy a 
zord időben ne keljenek útra, hanem menjenek haza 
vasúton. Benczik Géza azonban délután 5 óra felé 
mégis kerékpáron indult el s mint szemtanuk állít
ják, nagy gyorsasággal haladt Isztebne községig, a 
hol a lejtő 1 is a megkezdett tempót tartotta meg. 
Itt a kerékpár pedaleja a kerítéshez ért és a fiatal 
tanar oly szerencsétlenül vágódolt hanyatt, hogy agy
rázkódást szenvedett s most az alsó-kubini közkór
házban ápolják. Állapota iránt általános a részvét. 
Remény van azonban, hogy eszméletét mielőbb vissza
nyeri és felgyógyul. A legújabb hirek kedvezők.

— Vonalbeutazás. Görgey László miskolezi üzlet
vezető, Kun Bertalan losonczi forgalmi főnök kísére
tében a múlt hóban utazták be a Garamberzencze— 
ruttkai vonalrészt. Kíséretükben volt Epstein László 
főmérnök is. Stubnyafürdőn megvizsgálták az ott folyó 
állomás-építési munkálatokat. Onnan hajtányon tet
ték meg az utat Ruttkáig.

— Ismét csak tűz. Immár a 9 -dik eset alig egy 
hónap alatt Hétfőn este 10 óra felé a város kellő 
közepén gyulladt ki Bukváné csűrje és égett porrá. 
Valóságos szerencse, hogy a leégett csűr közelében 
más épületek nem voltak, mert a nagy vízhiány miatt 
alig sikerült volna a tüzet lokalizálni. A tűzoltóság 
gyorsan a helyszínén termett és Kohut József ügyvéd 
főparancsnok vezetése alatt derék munkát végzett. 
És mindezek után ismételten kérdjük, nem volt-e még 
elég a tüzesetekből ? Nem kellene-e gyökeres intéz
kedésekkel gátat vetni a folytonos rémületnek, aggo
dalomnak ?

— Elégett gyermek. Kisfalun Albricht Antal 4 
éves kis gyermeke gyufával játszva, magára gyújtotta 
a csűrt. Benne égett, sőt a mentésére siető apa is 
súlyos égési sebeket szenvedett.

— Transzváli utazónk. Chrometz András klicsi- 
nyi lakos, a kinek vállalkozásáról már többször meg
emlékeztünk, valóban nagyobb komolysággal gyalogol, 
mint a hogy róla ezt feltételeztük. A napokban 
Amsterdamból kaptunk tőle hírt, a melyben tudatja, 
hogy 0 t is igen szives fogadtatásra talált. Felkereste 
az ottani búr-bizottságot, mely ellátásáról gondosko
dott. Hogy mikor utazik tovább, azt majd megírja.

— Léghajó Turóczban. Léghajó szállt le múlt vasár
nap reggel Neczpál környékén, mivel valami repedés 
történt rajta. A léghajó szombaton indult el BécsbŐl s 
13 óra alatt tette meg az utat. Egy főhadnagy és két 
polgári ember utazott vele, a kik azután kocsiu hoz
ták be sérült jármüvüket a helybeli vasúti állomásra 
és a délutáni gyorsvonattal hazautaztak. Ezt a lég
hajót, mint tótprónai levelezőnk írja, ott is látták.
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Turócz-SzL-Mártön,
— Nemes bosszú. Úgy látszik, hogy az éjjeli 

ilumnatiókban most már nem csak a turócz-szt.-már- 
tjniaknak lesz része. Jut ebből másoknak is. Mert 
hogy rövid idő alatt egymásután 9  tüzeset legyen 
gondatlanságból, no meg bosszúból is — mégis gon 
dolkodóba ejt mindnyájunkat. A turócz-szt.-mártoni 
tűzesetet lapunk más helyén Írjuk le. Itt csak arról 
adunk hírt, hogy lelketlen ember vagy emberek k 
sérletet teltek arra, hogy báró Róvay Gyulának va 
daskertjében levő vadászkastélyát felgyújtsák. Va
sárnap este, a mikor tudvalevőleg erős szél fújt min 
denfelé, a vadászkastély közelében tüzet raktak azzal 
a czélzattal, hogy az erős szél a lángokat majd át 
viszi a fából épült lakra, a melyben a báró egész 
családjával együtt napok óta tartózkodott. A nemte 
len terv azonban szerencsére nem sikerült, mert í 
gonosz szándékot idejekorán észrevették és mielőtt a 
tűz elharapódzhatott volna, eloltották. Ez is a kép
viselői örömökhöz tartozik.

— Derék juhász. Gregor János 17 éves juhászt 
a múlt napokban 4  ember támadta meg Tótpróna 
közelében é3 az őrizetére bízott juhokat akarták meg
dézsmálni. A derék fiú azonban kutyáinak segítségé
vel nemcsak elkergette a tolvajokat, de azok közül 
kettőt jól helyben is hagyott.

—  A „T u ró cz i Gazdasági Taka rékpénztá r R .-T .“  
működését megkezdte. Az intézet foglalkozni fog: 1 . 
Váltók leszámítolásával, m. p.: nagyobb összegeket 
6 —7 , kisebb összegeket 7 —8% mellett. — 2 Jelzá
log kölcsönökkel fenti módozat szerint. — 3 . Beté
tek elfogadásával, melyek 5%-al kamatoztatnak. —
4 . Ad előlegeket értékpapírokra. — 5 . Folyószámlái 
betét és kölcsönökkel. — 6. Idegen pénznemek bevál
tásával és mind olyan műveletekkel, melyek egy ta
karékpénztár üzletköréhez tartoznak. Hogy erre az uj 
pénzintézetre égető szükség volt, elég a most lezaj
lott választási küzdelemre utalnunk, a mikor is a 
»Tatrabank« és a »Sporitelna« vezető emberei hallat
lan pressziót igyekeztek gyakorolni a felső járás né
met lakóira. Remélhető, hogy az uj intézet részint 
olcsó kamat, részint pedig a kölcsönügyletek gyors 
és a mennyire csak lehet költségmentes lebonyolítá
sával a felső járás lakosságát lassankint emanczi- 
pálni fogja a hazafiatlan czélokat szolgáló tót pénz 
intézetektől, s hogy ezt tehesse, mindenkinek a támo
gatásába ajánljuk.

— Csendélet T ó t-P rónán. Mint onnan írják, i 
választás napján ott is élénk élet uralkodott. Mát 
délután hire ment, hogy a tót túlzók kudarcza kike 
rülhetetlen A Stubnyafürdőről hazatérő Justh-párti 
választók fogadására gyűlt hát egybe nagy csőcselék 
és kezdett dobálózni kövekkel. Valami Firák Pál 
suszterinas pedig annyira neki hevült, hogy egy 5 
éves kis fiút, azért, mert Justhot élj' 'ezte, úgy föld
höz Yágta, hogy az eszméletlenül tei. lt el. A dühös 
tömeg, mint a ki jól végezte dolgát, ezekután az.ab- 
lakoknak esett és több háznak ablakát verte be. Állí
tólag ezt a csőcseléket a községi albiró is lelkesí
tette. A vizsgálat különben folyamaiban van s majd 
megtudjuk, kik azok a hősök, a kik nagyobb ellen
ség hiányában az ablakokkal állnak szembe.

— T u rócz-Szt.-M árton  alkonya. A l i p tó s z e n t - m ik -  
lÓ8Í győzelem, a mily örömet okozott az odavaló tói 
túlzóknak, ép oly rémületet kellett a turócz-szt.-már- 
toniakban. Nem kevesebbről van szó, mint arról, 
hogy n pánszláv mozgalmaknak központját Turócz- 
Szt.-Márlont ól Liptó-Szt,-Miklósra helyezzék ál. Ezt 
az eszmél pedig a választások eredménytelenségével 
hozzák kapcsolatba. Úgy okoskodnak a liptó-szent- 
miklósiak, hogy ha a jó mártoni urak a maguk ott
honában sem képesek elveiket a gyakorlatban meg
valósítani, ha azt a sok előnyt és támogatást, a me
lyet az elvtársak részéről minden oldalról élveztek, 
csák úgy tudják fölhasználni, mint azt a szucsányi 
és stubnyafürdői választások bebizonyítottak ; ha a 
a tót kezekben levő takarékpénztárak összes befo
lyása sem volt képes őket győzelemre segíteni: a 
turócz-szt.-mártoniak nem érdemlik, hogy a vezelő 
szerep és a vele járó előnyök kezeikben maradjanak. 
Ez a liptó-szent-miklósi felfogás, a melynek mint ér
tesülünk, máshol is vannak követői. Megeshetik te
hát, hogy a liptó-szent-miklósiak meg turócz-szent- 
mártoniaknak egymás között is dolguk akad.
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A „LA FLEUR”
szivarkapapir ■ • e • •
• • • * - szivarkahüvely
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama vegyi szerek, 
a melyek az egészségre, főkópcn a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, mellőztetnek.
A Jacobi Monopol 

„H.O. Pleur“
szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok
nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá

nyoznak. — Kapható:
y> Wix Miksánál T.-Szt.-Mártonbaii.
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Szerkesztői üzenetek
Cs. J., Zsolna. Köszönjük, —. közölni fogjuk. — Z. J., Az 

érdekes czikkelyt köszönjük. — „(inti dal" nem eléggé hangu
latos, — jobb is kerül onnan! A reflexiókat helyeseljük. — 
K. J., Hudapest. A küldötteket fel fogjuk használni, — s egyél), 
kivált felvidéki vonatkozású közleményeit is szívesen veszszük. 
Egyetlen föltételünk : jók s érdekesek legyenek közleményei. 
-  „G y f i t tü n k — érjük he ennyivel ezúttal. Az »Emlékszel-e« 
kissé nehézkes, ilt-olt prózai. Csakis alapos átdolgozás után 
közülhetnők. A ‘Mindennapi történct«-nek sorát ejtjük.

Búcsúszó.
R u í t k á r ó l  v a ló  tá v o z á s u n k  a lk a lm á b ó l  

m in d a z o n  b a r á la in k n a k  és is m e r ő s e in k n e k ,  k i k 
tő l  s z e m é ly e s e n  c i  n e m  b ú c s ú z h a t tu n k ,  ez ú to n  
m o n d u n k  s z ív é ly e s  b ú c s ú t .

Dr. Tiigcndhftt Gyula 
_____  és családja.

Építkezőknek
mintegy

5 0 0  □ m é t e r

ajánl 6 0 0  korona vételárban 
turócz-szt.-mártoni házából való elszállításra

GAZDIK JÁNOS
körmöczbányai gyógyszertár-tu’ajdonor.

Mirigydaganatoknál, görvólynél, angol betegségeknél, bőrkiütéseknél, 
köszvénynél. csúznál, torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá

nosan kedvelt és sokat hazsnált
Laliusen-tele jód-

cstika - máj-olajat.
A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. Gyógycrcjérc nézve fölül
múl minden hasonló készítményt és újabb gyógyszert. Ize fölötte 
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek mint felnőttek szívesen 
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat fkb. 80000 
üveg) legjobb bizonyítéka jóságának és kedvcltségénck. Számos 
elismerő és köszönő levél. Ara 3 és 6 Kor., utóbbi nagyság 
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyelni a 

gyáros ezégére: l . a l i u s c n  gyógyszerész, Bréma. — Kapható: 
H lc li im  Im rén é l, Tur.-Mzt.-iVlúHónban.

S E I F E R T  J Ó Z S E F
k ir . udvari í é g j  v e r s z a  I litó  |

POZSONY, Halászkapu-utcza 4 .
I n t e m  r í m  lm  t c f e l o i

Ajánlja dús raktárát

„ D IA N A “ fegyverekből

2509. tk. sz. 1901.

Árverési hirdetményi kivonat.
A tsztmártoni kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Urbanesik Györgynek 
kérelme folytán a beszterczebányai kir. törvényszék 
területküréhfiz tartozó turócz-szt.-mártoni kir. járás
bíróság területén Szucsán községben fekvő, a szu- 
cgáni 2 9 8 . sz. tjkönyvben A. -f- 1. sor-, 1651/b. hr. 
sz. a , — az ottani 2 9 7 . sz. tjkvben A. -f- 1- sor • 
1650/a. hr. sz. a , — az ugyanottani 4 4 4 . sz. tjkvben 
A. -f- 1. sor-, 1650/b. hr. sz. a. — és az ottani 6 2 9 . 
sz. tjkvben A. -f- 1. sor-, 165 6  hr. sz. a felvett s 
egészben Urbanesik György nevére irt 2 4 8 . számú 
őrlő és fűrészmalomra és egyébb melléképületekre 
88 7  koronában megállapított kikiáltási árban az ujabbi 
árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat- 
lanság az 1901. évi október hó 3 0 . napján d. e. 10 
órakor Szucsán községben a községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is el 
fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak minden egyes 
ingatlanság kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben, 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, vagy pedig a bánatpénznek a bíróságnál lett 
előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elös- 
mervényt átszolgáltatni.

Kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turócz-Szt.-Márton, 190 1 . évi szept. 16-án.

Kolosy,
kir. albiró.

Eliot György. M ID D L E M A R C H . Regény.
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.

~ Kiadta a „Kisfaludy Társaság". -....
4 kötet ára 8 ír t  helyett 3 frt 40 kr.

A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.
Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van.

TWAIN MARK és WARNER K. D.

•  AZ ARANYOZOTT KOR. •
-- Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál. ------- -■
3 kötet ára 3 frt helyett 1 frt 40 kr.

725 oldal terjedelem.
Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és megvan az ítélet.

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
530 oldal terjedelem.

MARKEV1TCH B.

A SZÖGHAJU. r ÍM ? t ó ( t á * ” í s M O E T I I Y  S Z A I . A Y  n .
Ára 1 frt 20 kr. helyett 60 kr.

350 oldal terjedelem.
is e regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és 

érdekes cselekményt.

ugyszinte
RAT10NEL (kakasnólküli) fegycrckböl

J. P. Sauer und Sohn ezég KRUPP FRlGYES-féle

különleges aczélcsüvii fegyverekből,
~----------- —  erede ti gyá ri á rakon. :—

Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és leg
jobban lövő vadászfegyverei s kimerítő leírással, valamint 
számos előkelő vadászkedvelők és hivatásos vadász-refe- 
rencziával, úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel szol
gálok.

Kész vadásztöltények , E t f T
osztr.-magy. igen finom vadász- és ezéllüvő porral, úgy
szintén osztr.-magy. füstnélküli vadászporral töltve szállí
tok bármikor pontosan és frissen töltve, minden kalibe- 
röböz a legolcsóbb áron, továbbá «•*. «-m k i r .  á l l a m i  
ariiiln á l l a l  osztrák-magy. füstnélküli I. számú vadá
szati és tárcsa-lőporral töltött töltények eredeti áron kap
hatók.

Vadászati, utazási és sportkülönlegességek.
1' r n l i  e z é g  l á i l i i n l c f  ( e l o l t :

a m. kir. földmivelés-, ipar- és kereskedelmi minisztérium I 
által 3853. sz. a. Hudapest, 1893. dcczeinber 1.. a m. kir 
honvédelmi minisztérium állal 5219. sz. a Hudapest, 1882. 
okt. 15,, a cs. és kir. hadügyminisztérium által 3fiSfi. Ablh 
/. sz. a. Hécs, 1881. decz. 17.. a cs. és kir. honvédelmi I 
minisztérium által 30G1/672. IV. sz. a. Hécs, 1882. már- 
czius 10., a m. kir. kereskedelemügyi minisztériumtól 

Hudapest, 1897. április 2-án.

Barttja Miklós;
150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerii borítékban

3 frt helyett 65 kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.

A szerény czím engedi következtetni, bogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Hartlia Miklós, a nagyszerű publiczista letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk, 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

Csokonai Vitéz Mihály ÖSSZES MÜVEI
Összeállította és hővezetéssel ellátta: Dr. Horváth Cyrill. egy. tanár

944 oldal tartalmú 2 vastag dlszkötésben 2 frt.

ISHADDON M. E.

M o y  c e c i b .
Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

Angol regény. 
Fordította: Zichy Cam.

Az itt felsorolt m üvek, a m egjelölt árakban  
u tánvét m ellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk k iadóhivata la  u tján  ren 

delhetők meg.

l i i :  i » i ; e j < i :
Turöc-BZI.-márloni magyar nyomda — Moskóoz! K.-né.

sz ivark a- s z iv a r k a 
papir hasonnevű hüvely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja. 
Egy kisérlct erről mindenkit meggyőz, - g o  

Kapható Moskóczi Ferenczné üzletében Turócz-Szt.-Mártonban
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