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N e h é z  idők.
Kilós hazánk fölült ez idő szerint sokkal 

nehezebb idők járnak, mint első pillanatra 
gondolhatná az ember. A magyar társadalmat 
szőkébb körű ellentétes érdekek mozgalmai 
tariják izgatottságban; fölzavarják, bolygatják, 
nem hagyják teljesen elsimulni hullámait csak 
rövidke időre sem.

A múltban, néhány évvel ezistött^látszó
lag oly csendes volt a -magyar, társadalom 
képe, hogy a béke embereinek lelkét, boldog
sággal tökölte el az a .gqndolat, ho«y ejóffe
zeit a magasabb világosságiéival megilletett 
emberi szivekbe a valódi bjik.enszelTemess hogy 
e szellem áldásai meg fogják ifjítani az egész 
nemzetet; azt gondoltuk, hogy rövid idő múlva 
nem ismert dimenziókban fogunk közeledni 
ahhoz a célhoz, mely minden hazáját szerető 
s nemzetéhez őszintén ragaszkodó magyarnak 
lelke előtt lebeg a messze jövőben: megterem
teni ipari, kereskedelmi, anyagi és szellemi 
jólétünket, és ezek kapcsán összes kulturális 
nemzeti önállóságunkat.

Azonban keservesen csalódtunk. Az a 
békés, csendes, sima kép csak látszat volt; 
olyan, mint mikpr, a tengerfelszíne csc-ades, 
alul azonban’ forrong/ háboiyjg a fenék -vjííe. 
Az elszunnyadni látszott .ellentétes érdekek 
sima, hullámtalan kepe alak forrongtak, állandó 
mozgásban voltak a rokon elemek és készül
lek a kitörésre, melynek ideje immár a küszö
bön van.

Ki tudná megmondani, hova fejlődnek 
ezek a mostani viszonyok! ki tudja, hova jut 
nemzeti társadalmunk éppen akkor, mikor a 
nemzeti törekvések áramlata azt követelné, 
hogy lelkünk, szívünk, erkölcsi és anyagi erő
ink teljes odaadásával támogassuk azokat a 
közművelődési mozgalmakat, mik az egész nem
zet megizmosodását célozzák ! Mikor egy gon
dolattal, egy szívdobbanással kellene körűidI- 
lanunk a közművelődési egyesületek zászlaira 
írt magasztos eszméket, a nemzeti létérdekek! 
oltárkövét; mikor minden kisebb érdekünk 
feláldozásával s mellőzésével testvériesen ölel-1

kezve kellene a szeretett haza, a .mindnyájunk 
édes anyja oltalmára elősietnüiíkV ffJRtte éppen 
azt tapasztaljuk, hogy kézdetét veszi a gyá
szos visszavonás.

Igazán átok van rajiunk, hogy éppen 
midőn legnagyobb szükségünk volna az ösz- 
szetarlásra, akkor kezdik legerősebben verdesni 
a nagy magyar társadalom épületét a békét
lenség hullámai.

Az újabb reform-törekvések áramlata és 
a konzervatív szellem fordultak egymás ellen 
és küzdenek egymással most még csak gyönge 
előőrsi találkozásokban, de már ebből is biz
tosra vehető, hogy — ha a mindeneket intéző 
hatalmas Istenség el nem vezeti valami cso
dás módon a hazánk fölölt megtorlódott fel
hőket — az előbb-ulóbb kitörő csata-zivatar 
irgalmatlanul meg fogja rázni nemzeti társa
dalmunkat.

Ez az, a mitől valóban félünk, a mi szo
rongással tölti el szívünket; a mi felhőt vet 
homlokunkra is, a mi nehéz gondolatokkal 
árnyalja be lelkünket most, midőn minden 
áron haladnunk kellene; midőn a nemzetközi 
általános béketörekvések ideje alatt évtizedek 
mulasztásait volna alkalmunk pótolni minden 
nagyobb erőfeszítés nélkül. És éppen most 
vannak bomlófélben erőteljes társadalmi álla
potaink, az erőteljes közszellem, mely készség
gel támogatja a magyar nemzeti törekvéseket.

A jövőt rósz színben látjuk. Erős a sej
telmünk, hogy a munkára hivatott erők nem
csak széthullanak, hanem majd egymás ellen 
is fordulnak. Úgy sejtjük, hogy a legszentebb 
törekvéseket nem az elvek szempontjából fog
juk mérlegelni és megítélni, hanem előtérbe 
nyomulnak a parciális érdekek, és hátul a 
legszűkebb, legészrevétlenebb, legsötétebb sut
ban lesz kénytelen meghúzódni a legszentebb, 
a mindenekfölöU álló érdek: a haza és az 
egyetemleges politikai nemzet érdeke.

A jelek arra mulatnak, hogy a társada
lom egyes rétegeiben a harcvágy nem áll 

j valami alacsony fokon s azok, kik elég mélyen 
belátnak a helyzetbe, kik mindegyik tábor hívei- 

I vei érintkezve, egész természeti nagyságában1

látják a kölcsönös ingerültséget — bizonyára 
nem ok nélkül várják elborult homlokkal a 
fejleményeket.

Teljes reménytelenséggel kellene néznünk 
a fejlemények és azok kibontakozása elé, ha 
hazánk viharos története meg nem vigasztalna 
bennünket legalább azzal, hogy éltünk át mi 
már nehezebb időket is; sokszor kecel vol
tunk már ahhoz, hogy saját kezünkkel ássuk 
meg a saját sírunkat, de mindannyiszor meg
jelent és jobb útra térített a nemzelőrző Isten 
állal közénk küldött jogérzet szelleme. Remél
jük ezúttal is úgy lesz.

Magyarország gazdaközönségéhez!
Abban a nagy munkában, mely Széchenyi István 

szavára a Kárpátok bércei s az Adria között megin
dult, a melynek célja volt egy vagyonban, értelemben s 
munkaszeretetben gazdagabb, érzelmeiben nemesebb 
Magyarországot állítni az elhunyó nemzedékek helyére : 
a magyar gazdaosztály is kivette részét.

Vizjárta rónákat hódított meg a kultúrának, 
nemesbíti állatállományát, igyekezett elsajátítani a művelt 
nyugat fogásait, hogy jobbá tegye tőkéinek borát, fáinak 
gyümölcsét, jövedelmezőbbé kezének munkáját. E törek
vésekben nem csupán az anyagi haszon előnyei, hanem 
az a tudat is lelkesíti, högy a helyzet jávítására törve, 
hazafias munkát végez, oiyat, melyért egykor emlékét 
a nemzetnek ma még nem született milliói áldani 
fogjak.

Mind e mellett a haladó idők a nemzetnek éppen 
ezen osztályát nehéz válságba sodorták. A gyapjú ára 
leszállt, hegyeink világhírű termését elpusztítá a filoxera, 
végül a hanyatló búzaárak százezrek, sőt milliók erő
feszítéseit tették meddővé. A paraszt kunyhóiban s a 
birtokosok kúriáiban a sötét gond, a jövőért váló aggó
dás ütött tanyát, megsemmisítve á nemzeti fejlődésnek 
egyik legelőkelőbb tényezőjét, a gazdaosztály cl’égült 
nyugalmát.

fis a jövő, melytől sokan oly sokat várnak, ha a 
dolgoknak szabad folyást engedünk, a jelek bizonysága 
szerint, még sötétebb lesz a jelennél. Az árak nem fog 
nak javulni, visszavonás, mely a föld urai s a birtok
nélküliek ezrei közt kitört, önként meg nem 'Szűnik.

'Főhetnek ugyan évek, midőn a föld dúsabban terem,

A „ F E L V I D É K !  H Í R A D Ó ' *  T Á R C Á J A .
Kirándulás a Csierui Kamenra.

(A »ÉeIvidéki Híradó* eredeti tárcája.)

Kedves barátom főszerkesztő!
Mar régen kínozza lelkiismeretűmet egy bűn. 

mely a világ tudomásara eddig nem jutott ugyan, de 
felvén nyilvánosságra kerülésétől, hogy a büntető tör
vénykönyv szerint is enyheob elbírálás alá kerü jck, 
magam vallom azt be, suttyomban megsúgom neked, 
hogy egv kis hiúság is ösztökél.

Emlékezel arra, hogy B. barátunknak lapodban 
tavaly megjelent botanikai népies értekezletei mennyire 
tetszettek. És még ha csak a férfiaknak tetszettek volna 
hagyjan, de épen a hölgyek részesítették öt nagy 
elismerésben s igy engem is igazában elfogott az irigység, 
a mi nagy hiba ugyan, de hat benne van az emberi 
természetben.

Ilyen két nagy ok vezérel ezen irka-firka meg
írásában : a bünbanat és a hiúság ; bízom benne, hogy 
megnyugvást fog találni lelkiisinerciem, hiúságom pedig?

Tudod, milyen hévvel kapacitáltalak nchanj bará
tunkkal egyetemben tavalyi vakációd elején, hogy 
jerünk fel a Pioszkára és a Csierni Kamenra; emlékezni 
fogsz arra is, hogy a megbeszélt nap reggelál milyen 
tüzzel-hévvcl járkáltam a'‘társakat költözgetni, nehogy 
lekéssUnk; az egyiknél pl. addig csengettem, míg az 
egész ház felébredt, az ablakok a nagy lármára kinyíl
nak és megtelnek kikandikáló fejekkel, de mivei egyik 
ablakban sem láttam Bőrei barátunkat, a hozzám 
legközelebb lathaló fej tulajdonosának egész nyiltan

kimondottam, hogy öt perc niuiva visszajövök s ha . 
társ úr addig fel nem kel ágyából, a csengetyüvel 
való eljárás részemről ismételteim fog. Biztos voltam 
benne, hogy ha a deliquens nem akarna felkelni, az 
egész haznép térden adva fog neki könyörögni, ne 
hogy ismét oly lármát kelljen élvezniük. A másik helyen 
a nagy zörgésre az ablakfüggöny felemelkedik s latom 
a keresettet fogkefevei a szájában ; megyek tovább, 
gondolom magamban az mar vissza nem fekszik s 
ilyen tónusban folytatom tovább működésemet, mind
addig mig valamennyien együtt nem leszünk.

Hat bizony azért volt részemről ez a nagy igye
kezet, mivel tudtam, hogy egy nagyobb kiránduló- 
társaság, - - melyben hölgyek is lesznek — szándékozik 
oda felmenni s azért verbuváltam össze a kompániánkba 
oly tagokat is, kik egy nívón allanak a hölgyekkel — 
turistaság tekintetében, hogy ha ezek ép testtel kerül
nek vissza, akkor ezen kirándulást hölgyeknek is bíz
vást ajánlhatom.

Tudod, hogy a szekér milyen kényelmetlen volt, 
sokszor feliajdultai, ha a kerek köre vetődött, de most 
mar megvallom, magam választottam épen ilyen sze
keret. hogy az erőpróbát még erre nézve is a legvég
sőig forszírozzam. Hogy milyen tulajdonságokkal bírt 
ezen szekér, szívességből még azt is elárulom, hat ha 
lapod Olvasó-közönségének valamelyik tagja kénytelen 
volna szintén ilyen próbát tenni. Nos. a szekér egy 
egyszerű szénás szekér volt, három alacsony zsúpszal- 
mából készített üléssel, melynek az a tulajdonsága, 
hogy csodálatra ragadja a pasasért, miként nőhetett 
meg a lába oly hosszúra, hogy térde egy magasságban 
van* az orra hegyével s igy ügyelnie kell, nehogy a 
folytonos rázásban térdét az orrával megüsse; falukon

keresztül még ama s/.ói akozása is van, hogy labait 
még feljebb kell emelnie, nehogy valamelyik adó
mentes komondor a szekérből kilógó bokáját elkapja.

Hogy mennyire sikerült a társaság egy némely 
tagját a kirándulás nagyszerűségének leírásával extazisba 
hozni, bizonyítja az is, mily türelmetlenül vártak Bellán 
a hozzánk csatlakozandó utitársra, a hol nem egy célzás 
mondatott a falusiak késön kelésére.

Hat bizony az igazat megvallva, felséges élvezet 
korán reggel a bellai völgyön való felmenet. Hogy a 
természet szépségei az emberrel a saját baját meny
nyire feledtetik el, jól tudjatok, hiszen ott simultak le 
egy némely arcon a rósz kocsizas okozta redök ; a 
legszebb csoportozatok vaiiozatossaga eredményezi, azt, 
hogy az ember észre sem veszi, miszerint másfél 
óra hosszat a legrosszabb úton a leggyalázatosabb 
kocsin utazott, a midőn a bellai völgy Dosná mellék
völgyének beömlésénél leszáll. — És most egynéhány 
percnyi pihenés, egynéhány szamóca fcietti dulakodás 
és kezdődik a tüdőt és latakat igénybe vevő folyton 
30— 35 foknyi lejtőn való felmenetel.

Mélyen tisztelt medecinae doktor urak! Ha tudnak 
olyan szert praescribálni, melyik olyan jótékony hatás
sal volna nemcsak a tüdőre, de az egész emberi szer
vezetre, mint meleg nyári napon ar:meredek lejtőn való 
felmenetelés által előidézett izzadas:.ugy én büntetésből
— a miért az orvosi tudományban kételkedni mefttím
— az 1895. év folyamán tízszer megyek fel a Pioszkára. 
Szintén hallom, >brrc igy tör ki eme sorokra egy 
kirándult társunk : én bizony oda nem megyek többé ; 
elhiszem azt neki, hiszen láttam egész kikelt arccal, 
ziháló mellel utánunk igyekezni a meredek lejtőn. Arcá
ról egészen tisztán le volt olvasható, hogy még halálos



Turóc-Szent-Márton^ I i V I B Í H 1 I I  I  H  A  D  6 -
hígy az egíTTTmlMldt el'jé-

1895. február 10.

de -  ka|á3zok dúsabb hozadéka nem lesz öröm a g a z d a  , tatásomnak helyet adni. 
de a aaiaszoa » «  '  . , . nincs tel vég a lelketlen hazugéig
szemében, mig az arak esése feltartóztatva n m c . ^ ^  ^  hogy „ z egyház nem

— ;---- r r\a mit éra? Az nincs befejezve j
BántTy^minisztériuma 'nem je.en. — Vénemé,

6. szám,

annyi föladat 
haladó

Annyi küzdelem után, melyet átélt, 
mellett, melyek megoldása reá vár, a gyorsan 
idők egy újnak fölkarolását követelik a magyar gazda
osztálytól, hogy megmentse magát és így a nemzetet 
a jövő számára, saját magának munkája által.

Szervezkedjék úgy, a mint még eddig nem tudott 
egy életerős organizmussá és az erre irányuló kitartó 
és szívós munkában megnyerje azt, a mi még belőle 
eddig hiányzott: az összetartást és a nagy célok szol
gálatában elsajátított fegyelmezettséget, mely a siker
nek föltétele.

Az első lépés, melyet ez irányban tettünk, nem 
várt eredménnyel jutalmazta erőfeszítéseinket. A  füg
getlen magyar gazdák pártja múlt évi december 8-án 
tartott ülésén egyhangú és sokat Ígérő lelkesedéssel 
mondotta ki, hogy Magyarország gazdái a bajok föl
tárása és Az orvoslás módjainak kijelölése végett ez év 
tavaszán tartsák meg a III ik országos gazdakongresz- 
szust (egy országos gazdagyülést). Ez a kongresszus 
Budapesten május 19— 23. fog megtartatui s a szeivező- 
bizottság abban a reményben van, hogy munkája 
nehéz, de eredménytelen nem leend.

A lelkiisraetctes munka, az önzetlen törekvés 
azonban sikerre vezetni csak akkor fog, ha a kongresz- 
szus úgy tagjainak számát, valamint ezek részvétét ille
tőleg is azon színvonalon fog állani, a melyen annak a 
szóban forgó kérdések súlyát és horderejét tekintve 
állni kell.

E végből szavunk egész súlyával, törekvéseink 
egész komolyságával fordulunk a magyar gazdaosztály 
azon részéhez, melynek szíve a nagy nemzeti érdekek 
iránt dobogni meg nem szűnt, csatlakozzék azokhoz, 
a kik sorsát enyhíteni, vagyoni helyzetét javítani, poli
tikai súlyát emelni s erkölcseit megtisztítani igyekeznek. 
Szebb, nemesebb, őt magát közvetlenebbül érintő célok 
szolgálatába nem állhat soha. És ne feledje, hogy a 
csomóra kötött vesszőket gyönge kéz szét nem töri, a 
megoldott kéve széthulló szálait pedig szétszórja, sem
mivé teszi a gyönge szél is.

Kelt Budapesten, február hóban.
A III. országos gazdakongresszus 

rendező-bizottsága nevében
gró f De886wffy Aurél,

elnök.

ért egyet a
kerületek arányosítására vonatkozó zsinati tor\én\
nyel, mert azt tudomásul vette. ,oltással

Nem i gaZ, h . gy M pv— t » n  "  "
fogjuk ellátni, miszerint oda hassanak, hogy a rég' 
állapot visszaallitassélt, hanem csak azon remén) nek 
adatott kifejezés, hogy oda fognak hatni,__hogy M

L evelezés .

egyházak jogai az uj viszonyok között s 
vények keretében is respektáltatni fognak.

Nem igaz, hogy ft. és mélt. Sárkány Sámuel 
banyakerületi püspököt még mindig püspökünknek s 
magunkat banyakerületieknek tekintjük, mert ugyan
azon gyűlés határozatából külön, mint egyházközség 
is, elbúcsúztunk tőle.

S végre nem igaz, hogy ft. és mélt. Haitik Frigyes 
levelét, melyben magát az újonnan alakított dunán- 
inneni kerület püspökének bemutatja »ad akta* tet
tük. Ilyen határozat egyáltalában nem is hozathatott, 
hisz a levél nem az egyházhoz, hanem az egyház- 
megyei elnökséghez szólt s alolirott mint barsi espe
res csak megemlítette, hogy érkezett s hogy az 
egyházmegyei elnökség arra már válaszolt is, fel
ajánlván a püspök urnák készséges közreműködését 
a haza és az egyház javára. Egyúttal jelentette alól- 
írott, hogy a püspök úr új egyházaihoz külön pász
torlevélben fog szólni. — Midőn szóba jött, hogy ha 
az egyház volt püspökétől külön búcsúzott, nem 
kellene-e az uj püspököt is külön üdvözölni, elhatá
roztatott, hogy az egyház ezt akkor teszi majd meg. 
ha a kilátásba helyezett pásztorlevél megérkezik (a 

int a gyűlés után egy héttel meg is érkezett). Ezt 
nevezi a »Pocestny« ad akta tevésnek. Biztosítom 
tudósító urat’ s mindazokat, kik ezen hazug tudósí
tásból oly nagy tőkét iparkodtak csinálni, hogy mikor 
majd a püspök úr pásztorlevele legközelebb gyűlé
si lég tárgyaltatni fog, az semmi esetre sem fog ad 
akta tétetni, hanem, hogy új püspökünket, ki úgy is 
a mi vérünkből való vér — atyja körmöci volt — 
s ki, még miélőtt püspökünkké vált volna, egyházunk 
s szórványunk iránti szeretetének nem egy jelét adta, 
a legszívesebben fogjuk üdvözölni.

Ezen tudósításból is látni, hogy a »Národnie 
Noviny* bán milyen fegyverekkel küzdenek.

Raab K ároly ,
Körmöcbányái ág. ev. lelkész 

• s barsi esperes.

szakítást, setninnö v a llo n t . As bizonyos idóre 
nntitikai rév csendes bastnjévé less.
P Futkarozas volt valóban sok és sok. Mindé, 
nyaktörésre vezetett: az egyházi reform ok, a tntndes 
4r„n való magyarizacó, a nem magyar patriótáknak 
tálé börtönbe vetése, az adóknak felemelése trga on, 
nélküli eksekuziók, választmány nélkül, vasúti kon- 
cessiók (ezrekre), a nikelfémü valuta, a 
maga papiroson felfújt nagyságával, a papok keze,.

‘ L-tin V ve k az ev. egyházban való

Körmöcbánya, 1895 febr.
Tekintetes Szerkesztő úr!

A »Národnie Noviny* 1894-iki 148-ik száma 
a körmöcbányai ág. egyháznak m. é. dec. 8-iki gyű
léséről »Pocestny« aláírással tudósítást hozott. Én a 
lapot nem olvasom s nem is látom, azért ezen tudó
sításról tudomásom nem volt s csak későn értesül
tem róla. Mindazonáltal egyrészt azért, mert az min
ket körmöcieket legalább is a renitens egyházmegyék 
hirébe hozott, melyből nem kérünk, másrészt azért, 
mert az, a mint hallom, ft. és mélt. Ballik Frigyes 
püspök úr ellen használtatik fel, — tovább nem hall
gathatok s tisztelettel kérem a tekintetes szerkesztő

Lapszemle.
»Národnie Noviny* f. évi

megszab
tétlen vi

fi. sx

A
olvassuk a következő vezércikket:

Úgy tetszik nekünk, hogy a magyar politika 
zavaros árama beleömlött valamilyen basinbe, meg
szűnt a sík felületen való folyása, vízesésszerü ugrán- 
dozása és pocsolya keletkezett. Még habzik s forr a 
dolog, de előre nem halad. Avagy talán ismét ketté 
szakad a gát ?

Bánffy ugyan Ígéri, hogy egyházpolitikai tekin
tetben teljesen Wekerle-Szilágyi-féle model szerint 
fog haladni, s hogy keresztül viszi a többi törvénye 
kel az országgyűlés mindkét házában s hogy azután

urat, kegyeskedjék becses lapjában azon kinyilatkoz- az előbbi éra liberális törvényeinek életbeléptetésé

ből kiragadott anyakönyvek, az ev egyházban való 
erőszakoskodás, bankárság. a kereskedelmi térén s 
„agy indusztriális vállalatoknál való hallatlan szódéi- 
Kés a Kossuth féle radikalizmussal való játék, mig 
végtére Andrássy idejét fölülmúló tetszetősebb
látszólagosabb hyperloyálitáshoz jutottunk.

S így már csendes vízben vagyunk. Külsőleg 
minden nyugodt mederben folyik s örvendezik, 
szászok német módra behelyezik fejeiket a liberalizmus 
jármába, igaz, nem minden nyeremény-osztalék remé
nye nélkül. A ki bennök a büszke germánokat, 
Cherusker Hermán vérét akarná felüsmerni. nagyon 
csalatkoznék. A Niebelungok egykor szintén az aldunai 
tartományokba jövőnek s szintén éjjel attakirozlák 
őket. Igaz, azok Niebelungok voltak, az Hagen volt 
s nem sima alispán németecske. Az idők nagy 
megváltoztak. Akkor a német *Reckenek« lovagok 
módjára verekedtek s ha estendén fáradt s megsebb- 
zett tagjaikat a nagyi erem padlójára fektették, Volksker 
hegedűn játszott nekik.

Most az ocsmány opporlunitás kérítőnője ját
szik nekik hegedűn. Ép tagjaik vannak s kényelme
sen nyújtózkodnak velők puha divánokon.

A többi, tisztességes nemzetek ugyanabban az 
állapotban vannak, a melyben őket a bukott minisz
térium hagyta. Ök nem várnak sokat, tulajdonkép 
semmit. De azt várják, s az valami természetes, csend 
áll be, hogy alaposabban lehet gondolkozni s oly 
dolgokat is látni, a melyek a zűrzavarban s a lótás- 
fulásban észrevétlenek maradtak.

S már itt volna az ideje, hogy tneghallgattassék 
az ész, és nemcsak a szenvedély, nemcsak a kelle
mes fantastikus melódiák, nemcsak a saját vágyak 
s a kedves álom hangjai.

Magyarország nemzetiségei természetellenes álla 
pótban vannak, a mely naponta elviselhetetlenebbé 
válik. Azért, mert fel nem zúdulnak, nem szitkozód

I
nak, nem kell azt gondolni, hogy nem érzik sérel
meiket s nagy fájdalmaikat.

A lármázó saját lármájával nyugtatja meg pana
szait. A nemzetek nem szájhősök. Ök készülődnek s 

bensőleg mutatás, komédiás nélküli gesztusok s moz
gások nélkül növekednek. Bennök a szabadság utáni 
vágy titkon születik, ők maguk azt előre nem látják.

Itt volna az ideje, politikai állóvíz mellett gon
dolkozni arról, hogy mi kell a nemzetiségeknek, hol 
fáj nekik s miként lehetne sérelmeiken enyhíteni. 
Negálni a sérelmeket, esztelenség. Azt m ondani: nem 
látom azokat, önámitás s önvakítás.

Meg kell azokat szemlélni, vizsgálni, a mi tán 
túl van hajtva, mérsékelni kell, a puszta negálás- s 
gúnyos funiigálásnak azonban a minden áron való
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ágyán is meg fog ezen partiról emlékezni s végrende
letében családjának egyenesen megtiltja, olyan kockáz
tatott vállalatokba bocsátkozni.

Hát bizony a legjobh hegymászó is csak úgy 
részletfizetésre járja le ezen kapaszkodót, annak is jól 
esik, ha a társaság valamelyik tagja egy kis pihenést 
proponál.

De hát mindennek meg van a vége; itt vagyunk 
az előhavason, a túr most már sokkal könnyebb lesz, 
legfeljebb 10 fok a lejt. Igen ám. csakhogy eddig 
árnyékban mentünk, most pedig ugyancsak igyekszik 
éltető világunk minket sugaraival elárasztani! A lankadni 
kezdő társak ama kijelentésre, hogy a főhavasra fel
jutni már csak gyermekjáték, új bizalommal indulnak 
neki, hogy mintegy háromnegyed órányi igyekvés után 
konstatálhassák, hogy itt vagyunk a Pioszka alatt s 
mindjárt ott mögötte emelkedik a Csierni Kamen.

Hiszen ha tudták volna a társak, hogy a távolság 
meghatározása a havason eme tiszta levegőben mily 
csalékony, nem üdvözölték volna kendő lobogtatással 
s olyan jó kedvvel azt a hegyet, pedig milyen közel 
látszik, alig egy órányi út. Persze, hogy közel van, 
alig három órácskát gyalogolván épen oly közel lat
szik, mint elinduláskor. De miután ezen szomorú 
tapasztalatra csak későbben jutottunk, egészen nyugod
tan gyönyörködtünk a szép kilátásban.

Nem tudom, említettem-e neked akkor, milyen 
felfedezésre jutottam ott a Pioszka alatt. — Az egész 
világ tudósai veszekednek azon, hogy egyik-másik 
népet, mely népcsaládba kellene besorolni. Ugy e tény 
az, hogy a tatárjárás alkalmával az itten elesett tatárok 
vére festette be a földet, reméltem, hogy ezt mindenki 
ténynek fogja tartani, hiszen megjelent a »Felvidéki 
Hiradó<-ban is. Én konstatáltam, hogy amaz anyag,

mely az ottani földet befestette vas oxid, ennek kapcsán 
tudósainknak nem keli egyebet tenniök, mint mégha 
tarozni, melyik népcsalád vérében van 3 legtöbb vas- 
oxid s a tatárokat bízvást ama népcsaládba sorolni.

Ugy e furcsa dolog, ha B. barátunkkal a botanikai 
cikkeket illetőleg konkurálni akarnék. Pedig a botanika 
keretébe vágó dolgot még nem említettem, talán leg
feljebb az eddig összefirkalt mindenféle zagyvaság tar
tozik a zöldségek osztályába.

Csak türelem. O. barátommal kissé előre indul 
tünk, hogy a Ploszka-tetőt megkerülve, mennél hama
rább akadjunk kutatásunk céljára, a havasi gyopárrá. 
Megemlíthetném, hogy ezen utunkban milyen veszélyes 
helyeken mentünk keresztül, a hol egy kis megcsúszás 
okozta véletlenség legalább is kéz- vagy nyaktörést 
okozhatna, de felek, hogy senki sem lesz hajlandó 
elhinni s ha be kellene bizonyítanom, nem volna mivel, 
miután nyakát egyikünk sem szegte.

Egy meredélyén három, esetleg négykézláb átjutva, 
elérjük a Pioszka nevű havas fensikjának keleti részét. 
Mar nagyobb távolságból latunk egy sárgás foltot, 
mintha a talaj ki volna égetve, oda menve konstatáljuk, 
hogy azt a mit mi a terméketlenség netovábbjának 
tartottunk, több száz négyszögméternyi terület, fedve a 
leggyönyörűbb havasi violákkal (Viola lutca); egyik- 
szebb mint a másik s mégis mily egyformák, az ember 
nem mer köztük tovább menni, hiszen oly bűnnek 
látszik az, hogy köztük gázoljon, mintha a világ lég- 
remekebo virágos kertjének, legszebb virágágyát kelleje 
letaposnia.

Itt ott a havasi lorrások partjain csoportonkint 
kicsillamiik a mi búzavirágunk havasi válfaja, a Havasi 
búzavirág (Centaurea montana), vagy talán megfordítva,

hiszen a mi búzavirágunk csak korcsfaja lehet ; ezen 
őstermöhelyen található növény, itt sokkal nagyobb, 
sokkal szebb kék színben pompázik. Amott meg gyanús 
szemekkel vizsgáljuk a fűidet, tálán fel van szántva, 
hiszen a mit magunk előtt látunk, ez. len és pedig 
virágzásának pompájában, távolabb pedig egy dohány
ültetvény. Nem túrta ezt a íöidet az ekdVas soha; 
maga a természet ősereje termeszti és pompaztatja itt a 
Havasi lent (Linuin alpinum) s a dohány ültetvény a 
Fehér zászpa egy alfaja a (Veratrum Lobeilianum).

Közbe közbe egyébb sem látható, mint B. bara 
tünk kedvenc növénycsaládjának két faja, a Keresztes 
Kntian (Gcntiana Cruciata) és a Keserűs Entian (Gén- 
tiana germanica) varialva a Török Liliommal (Lilium 
martagon). Amott több hoidnyi területet foglal el egy 
hagyma ültetvény, jobban mondva a Medve-hagyma 
(Aliiuin ursinum).

És sok más szebbnél szebb virág,, sajnos nekem 
nem lettek bemutatva s igy neveiket nem közölhetem, 
de biztosítom a legfinyasabb botanikai tudóst, hogy 
ha mar egyszer ide fel kerül, olyan könnyen el nem 
megy innen.

Az ember egészen megfeledkezik arról, hogy » 
remek kilátásban gyönyörködjék. Tessék csak tiszta 
idóocn belemélyedni a hegytenger panoramájaba ; tíz 
esztendő múlva is eszébe jut.

Innen lankás lejtőn folyton a legdúsabban tenyé
sző növényzet között lemenve, elérjük a Csierni Kamen 
(Fekete szírt) lábát, ez a kirándulás végpontja.

A Csierni Kamen a revucai és iubochnai völgyek 
vízválasztója, a dolomit-mészkő összes tulajdonságaival, 
bizarr és sivár kinézésű; s tulajdonképen több kiálló 
szírt csoportja.
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8 . BHátn, T u róc-S zen l-M á rlon ,
megszabadulás utáni olthatílínn' érzelmei s fékezhe- 
lellen vágyat kell szülnie.

4> +

A nemzetiségek unos-untaían arról panaszkod- 
nak hogy nem élveznek magyar testvéreikkel egyenlő 
szabadságot, füt-lat összehordanak annak bizonyí
tására, hogy mennyire el vannak ők most nyomva, 
de összes állítólagos sérelmeik odalyukadnak ki. 
hogy tulajdonkép »csak magyar állameszme, magyar 
nyelv* ne volna. Minden baj kútforrásává a magyari- 
zációt mondják, s ha valahol valami történik, annak 
szerintük nem lehet más oka, mint »a mindent meg
rontó* m agyarizációü ! íme, a fentiek is odalyukad
nak ki s halljuk e panaszokat igaz variáliókban 
ezerszer meg ezerszer. De éppen ez a legigazibb 
bizonyítéka annak, hogy tulajdonkép holmi sérelmek
ről szó sem lehet. A magyar nyelv tudása s tanítása 
kötelező. Ebbe bele kell egyezer nyugodni s meg lesz 
az általános béke, a testvériesség alapfeltétele.

h í r e i n k .
Tombola-estély. A turóci Jótékony Nőegylet 

által rendezett tombola estély tegnap volt. melyen a 
megye intelligens magyar közönsége szép számmal 
jelent meg. Már hetek előtt nagy érdeklődés volt 
tapasztalható egyrészt a jegyek kereslete, másrészt a 
mintegy 200 at meghaladó nyereménytárgy beküldése 
áltál. Az estély fényes sikeréről lapunk jövő számában 
fogunk részletes tudósítást adni.

—  A stubnyafürdói társasösszejövetelek legköze
lebbikén (folyó hó 14 én), Brózik Titusz háji ág. ev. 
lelkész, »A  síron túli lélek útjáról a régieknél* című 
tanulmányát fogja felolvasni.

—  A F. M. K. E. alapja javára nagy ünnepély 
rendezése van kilátásba véve Budapesten. Az ügy érde
kében, s kiválóan annak részleteit megbeszélendő, 
Klobusiczky János országgyűlési képviselő a múlt héten 
értekezletre hívta össze képviselőtársait s az ügy iránt 
érdeklődő barátait. Az értekezlet végrehajtó bizottságot 
választott meg ennek az ünnepnek rendezésére. A 
bizottság Csdky Albin gróí elnöklete alatt a következő 
tagokból áll : Keglevich István gróf, Klobusiczky János. 
Odescalchi Géza herceg, Ilévay Gyula és Simon bárók, 
Schober Ernő és Zichy Jenő gróf.

— A znióváraljai »Magyar Olvasókör* a múlt 
hónapban tartotta évi rendes közgyűlését, a melyen a 
vidéki tagok is nagy számban jelentek meg. A íolyó 
ügyek elintézése után a tisztikar megválasztására került 
a sor. Elnöknek egyhangúlag és nagy lelkesedéssel 
Akantisz Rezső erdőmestert, alclnöknek pedig Scnnogyi 
Géza képezdei igazgatót választották meg. — A  fontos 
nemzeti misziót végző társaskör vezetése oly kezekbe 
van az említett elnökök kezében letéve, a melytől úgy 
a kör tagjai, mint a vidéki magyarság általában csak 
a legjobbat várhatja.

—  Budapesti művészek a vidéken. LiptóSzt.- 
Miklósról Írja levelezőnk : Egy budapesti mtívésztarsasag 
c hó 4 -én a »fekete sas* szálló dísztermében hangver
senyt rendezett, melyre közönségünk soká fog élvezet
tel visszaemlékezni. A műsor a következő volt: 1. 
Magyar Rhapsodia, (Liszttől); zongorán előadta Tarnay 
Alajos úr. — 2 . Keringő-ária, Don Pasqualc operából, 
(Donirettitől); oboán előadta Mayer Adolf úr. — 3.

A lubochnai vöigy felül még a legmagasabb csú
csai is megközelíthetők s be van nőve henye fenyővel 
(Pinus mughus) és Fekete mamorkával (Empctm nigur- 
rum), azt hiszem tulajdonkepeni elnevezését az ez olda
lon lakóktól kapta, miután a szikla magában véve fehér 
és sötét kinézését csakis a henyefenyótől nyeri, a revu- 
cai oldalon — a hol majdnem derékszög alatt emelke
dik ki s henyefenyővel nincs borítva — nagyon is vilá 
gos s/ínű, fehéren fénylő.

Itt, a hol az ember a vegetálás alapelemeit sem 
taialja, a szaraz, sivár sziklán, ott a fehér fényű szikla 
íal repedéseiben kicsillániiik szürtös fényével a turista 
kedvence, a havasi gyopár (Gnaphalium lentopodium).

Nem is próbálom azt a hatást leírni, melyet meg
pillantása a kirándulóra gyakorol, nem lehet leírni, azt 
érezni kell. Mint az éhes sakal a koncra, úgy ront felé 
az ember, hogy egy párt leszakítson s ha mar néhány
nak birtokában van, sajnálja, hogy a sziklát eme remek 
díszétől megfosztotta.

Minden'esetre állíthatom, hogy a Csierni Kimen 
a turistáknak egyik legkellemesebb kiránduló helye lehetne, 
a mely határozottat! megérdemli a reá fordított farad
ságot. Hiszen gondoljuk csak el, hogy hány ember jut 
hat abba a helyzetbe, hogy a gyönyörű kilátáson kívül 
meg abban a kedvező helyzetben Is van, hogy maga 
szakíthat gyopárt, a mely ma mar a magas latraban 
Is kivesző feluen van 1 Ajánlom ennélfogva, hogy a 
»Magyar Turista Egyesület* turóci osztálya karolja lel 
ezt a'kiránduló helyet s a nyáron rendezzen._oüa egy
általános kirándulást. Fóturista.

r m .  v i d é k i  II I n i ! )  6.
Madardal, a bajazzóK operából. (Leoncavatlotól): éneklé 
Abrányiné Wein Margit asszony. — 4 . Variátiok, 
(Beckertő 1), gordonkán előadta Biirger Zsigmond tanár 
ur. 5. Grande Valse, (Moszkovszkitól); zongorán 
előadta Tarnay Alajos úr. -  6 . Le Desir, románcz 
(Bachtólj; oboán előadta Mayer A. úr. 7 . a) Ouvre 
tes yeuse bleus, (Massenettől); b) Ich liebe dich, (Grieg- 
től) ; c) Oiasz népdal, (Dundletöl); éneklé Abrányiné 
Wein Margit asszony. 8. a) Románcz, (Poppertől); b) 
Adagietto, (Bizettől); c) Elfentanz, (Poppertől); gor
donkán előadta Bürger Zsigmond tanár úr. — 9 . Magyar 
népdal, éneklé Abrányiné Wein Margit asszony. — A 
nagyterem zsúfolásig megtelt díszes közönséggel. Ott 
volt Kürthy Lajos főispán, Andaházy Géza alispán stb. 
Abrányiné énekrészeit igazi művészettel adta elő. A 
közönség a művésznőt percekig tartó tapsviharral 
fogadta, melybe bele-bele harsogott a lelkes éljenzés is. 
Feszült figyelemmel kisérték Bürger Zsigmond gordonka 
játékát is. A művészek engedve a tapsviharnak egy
két darabot ismételtek is. A  művésznő nagynevű férje 
társaságában volt itt, Innen a müvésztársaság Lőcsére 
ment, a honnan Rózsahegyre rándulnak. Csütörtökön 
e hó 7 -én a társaságnak már Budapesten kell lenni.

—  A turóci kereskedelmi és hitelintézet f. évi
február hó 24 én, délutáni 2 órakor, az intézet helyisé
gében tartja XXIV. rendes közgyűlését, a következő 
napi renddel: 1. Az igazgatóság üzleti jelentése. —
2. A lelügyelő bizottság jelentése és a zárszámadások 
beterjesztése. — 3. A felmentvény megadása. — 4 . 
Határozathozatal a tiszta nyereség felosztása iránt. —
5. Netaláni három nappal a közgyűlés előtt az igazga
tóságnál beadandó indítványok tárgyalása.

—  Búcsúzó járásbiró. A turóemegyei mossóc- 
zniói járás közönsége szép búcsuünnepélyt rendezett 
abból az alkalomból, hogy Nemes János volt znióváraljai 
járasbirót, ki 23 évig működött e minőségben, Beszter
cebányára helyezték at törvényszéki birói ranggal. Az 
ünnepélyen a járás legelöbbkeiői vettek részt nemzeti
ségi különbség nélkül, bar Nemes igazi hazafisága köz- 
ismeretű volt a pánszlávok előtt. Az ünnepélyen magyar, 
német és tót nyelven köszöntötték fel a távozót, a ki 
szintén mind a három nyelven felelt. Nemes távozását 
különösen azért sajnáljak, mert nagyban előmozdította 
a nemzetiségek békés együttélését.

— Halálozás. Dr. Groszman Ignác liptómegyei 
járás és vasúti orvos f. hó 5-én este, 51 éves korában 
meghalt. A megboldogúlt feieséget és négy gyermeket 
hagyott hátra.

—  Nihil super iustitiam. A »Národnie Noviny* 
egyik közelebbi száma, a »Felvidéki Híradó* múlt heti 
számában a szerkesztőhöz intézett levelemnek szintén 
fontosságot tulajdonítván, annak egy passzusát a saját 
szemüvegén birálgatva. csipkedő megjegyzéssel mutatta 
be. Bar ilyen oldalról jövő »kikötés* sel törődni elvi 
szempontból sem lehet érdekemben, az igazság kedvéért 
azonban újból kijelentem, hogy igenis, nem tartom szük
ségesnek, hogy a tanító a panszlávirók előtt tett vizs
gálat kedvező eredményéhez képest találtassák alkal 
masnak valamely iskolában való tanításra. Mély meg
győződésem szerint e hon határain belül a >conditio 
sine qua non* az, tud e a tanító első sorban magyarul; 
ebből azonban éppen nem következik, hogy más nyelvet 
ne tudhasson. Mert az igazság kedvéért konstatálnom 
kell. hogy a tót nyelvet éppen a tótnyelvű s magyarul 
tán absolute nem tudó tanítók nem tanítják úgy a 
hogy kellene. Szájhősködés, nagyképűsködés, izgatás, 
ragaimazás napi renden van. I li  azonban előszóllítunk 
egy gyermeket, még pedig a javából — a mely valamely 
hírhedtebb »nemzetiségi iskolában* nyerte alaposnak 
hirdetett oktatását, s talán éppen olyan iskolában, a 
hol magyarul egész éven át egy betűt sem tanítottak, 
s próbára tesszük anyanyelvi ismereteit, végtelenül sajnos 
eredményre jutunk. Nem az bantja ezeket az urakat, 
hogy a tót nyelvre való képesítés létföltétel gyanánt 
nem szerepel, hanem hogy az iskolákban nem >embe 
veik * tanítják, még pedig nem a tótnyelvet — de a 
pánszláv érzelmeket. Olyasmire nem szoktam vállalkozni, 
a mihez nem értek, s igy nagyon természetes, hogy a 
tót nyelvet is a fennálló paedagogiai követelményeknek 
megfelelően tanítom, magának a nyelvnek tanítását 
azonban abstrahalni tudom a netáni haza ellenes érzel 
mek tanításának módjától. Tanítom a tót nyelvet tótul, 
súlyt fektetek első sorban a helyes Írásra s olvasásra, 
de hazafias szellemben. Pánszláv tendentiakban utazni 
nem fogok soha, még ha annyira kétségbe vonja is a 
.Národnic Noviny* tótnyelvű ismereteimet. De nagyon 
jól tennék oda át is, ha arra vigyáznának, hogy a 
gyermekek csakugyan anyanyelvi ismereteket sajátítsa- 
nak cl a sajat — iskolákban. Nagyon jó lenne, ha saját 
hazuk eiótt söpörnének egyszer, mert ott nagyon sok 
mar a szemét! Persze, persze, holmi cseh-orosz költe
ményeket kellene tanítanunk ugy e, még allami iskolák
ban is ? ! !  De nem tesszük am 1 Hinc illáé lacrynac !

Uhlydrik Szende.
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—  Faure mint timarlegény. Faure, a francia köz

társaság elnökének múltja — vaióságos legenda. Any- 
nyira változatos az útja a bölcsőtől egészen az Eiysée-ig, 
hogy életrajzából sok igaz valószínűtlennek látszik. Habár 
ifjúságának legnagyobb részét Havre-ban töltötte, igazi 
párisinak mondható, mert Páris szivében, a Faubourg 
St. Denis-utcában született. Szülei szegény munkásem
berek voltak, a kik székekkel kereskedtek. Faure már 
ifjú korában saját keresetéből tartotta fenn magát. 
Londonban megtanulván az angol nyelvet, visszatért 
Párisba és a timarmesterséget választotta s Havre-ban 
telepedett meg, hol mint Valontaire Asselin dúsgazdag 
bőrgyárában kapott alkalmazást. Asselin ma egy hetven 
éves aggastyán, a ki most, hogy Faure köztársasági 
elnök lett, néhány francia hírlapíró előtt nagyon sok 
jellemző és érdekes adatot mondott el egykori alkal
mazottjának életéből. Elmesélte, hogy Faure a tenger
parton hányszor rakosgatta maga szép rendbe a hajók
ról leszedett árucikkeket. F’aure később egy Van Houten 
nevű hollandiaival maga is timárcéget alapított. Van 
Houten később visszavonult és akkor F’aure egy Bon- 
voisin nevű társsal szövetkezett és a cég neve igy hang
zo tt : »P'aure et Bonvoisin*. E cég később »P'aure et 
Comp.«-ra változtatta címét. F'aure köztársasági elnökké 
történt megválasztásával e cég is megszűnt.

—  A milliomos kolduló testvére. A  Cséry Lajos 
ellen elkövetett merénylet még mindig élénken foglal
koztatja a fővárosi közönséget, a melynek sok olyan 
részlete volt, különösen a mi a tett indokát illeti a 
mely sok elmélkedésre adott alkalmat. Most Csurgó, 
somogymegyei községből veszi a hírt a »Somogyi 
Újság*, hogy oda a szegényházból hozták a község 
nyakara Cséry édes testvérét, ki csurgói illetőségű. 
Ott koldul a milliomos testvére, házról-házra járva, 
gyűjti a filléreket, és koldulásból tengeti nyomorúságos 
életét. A szegényházban 600 forintra szaporodott fel 
Cséry tartási díja és mikor ezt — mint a legközelebbi 
rokontól — Cséry milliomostól kérték, elutasította a 
szegényházat, mely Csurgó községen hajtotta be a 600 
forintot. De mert nem akartak újabb fölszaporodás 
esetén újra Cséryhez vagy a községhez fordulni, kitették 
a szegény embert a szegények házából, hogy az most 
szülőföldén tengeti minden segély hiján az életét.

-— Elveszett orvos. Dr. Kuoa Bernát liptó-szent- 
miklósi orvos a múlt héten Pottornyáról Okolicsnón 
keresztül Liptó-Szt.:Miklósra hajtatott. Azonban Oko
licsnón a lovak megbokrosodtak, a szán nagyot zökkent 
s az orvos kiesett a hóba A kocsis az esetet nem 
vette észre, az orvos <-pedig eszméletlen állapotban 
lévén nem kiabálhatott utána, s igy történt, hogy a 
kocsis ura nélkül érkezett haza. Képzelni lehet azonban, 
mily nagy volt meglepetése, mikor hátratekintett 
látta, hogy a szán üres. Nem volt piást tennie, mint 
gyorsan megfordulni s urat felkeresni, a mi sikerült is, 
mert Okolicsnón megtalálta az orvost, a ki ez idő alatt 
gyógykezeléseket végzett véletlen adta betegein.

—  Hideg lábak ellen ismételve dicsérni halottuk 
a Pain-Expeller elnevezés alatt altaianosan ismert Tinct. 
Caps. comp.-val való bedörzsöléseket; már az első bedör- 
zsölés után kellemes melegség áll be. Meghűlések elléu, 
melyeket nevezetesen oly időben mikor járványok pusz
títanak, nem szabad elhanyagolni, ezek ellen biztos és 
gyors hatásuaknak bizonyultak a Pain-Expellerel való 
bedörzsőlések. Épen igy fájdalomcsillapító hatásúak 
csúznal és köszvénynél. A Pain Expeller, melyről itten 
szólunk a »Horgony* védjegy gyei el van látva, a 
miért ir, ezen bedörzsölés bevásárlása alkalmával, a 
»Horgony* védjegyre ügyelendő és másfele üveg visz- 
szautasitandó. Ara igen olcsó, 40 kr., 70 kr. vagy 
1 frt 20 kr. üvegenként.

K ö z g a z d a sá g .
Folli i v ás.

Miután visszavonhatatlanul elhatározlatött, hogy 
a milleniumi kiállítás a jövő  lHílfi-ik évben megt'ar- 
talik s annak sikere érdekében a bejelentések mielőbb 
eszközlendők, a phvsikai idő hiányzik, hogy minden 
egyes gazdatársunkat külön levélben keressük meg 
a kiállítás részvétele érdekeben. a legnagyobb nyil- 
ványosságot választottuk, hogy gazdatársainkat a 
reánk bízott csoport (VI. csoport I. alcsoport B. 
osztály, trágyaszerek) részvéte iránt tájékozzuk, és 
a kiállítandó tárgyakra figyelmüket felhívjuk.

Mindenek előtt kérjük, hogy a szükséges felvi
lágosításokért és a bejelentési ivekért a főcsoport 
elnökségéhez (Budapest, II. kerület., főút 6 . sz. III. em.) 
forduljanak valamint kiállítási szándékukat a beje
lentő iv beküldésével legkésőbb f. év március hó 
10-ig nyilvánítsák.

Kiállíthatók, trágya es koinposltolepek mintában 
vagy rajzban leírással és költségvetéssel együtt, v a la 
mint a trágya kezelési módja, az így szerzett tapasz
talatok és elért eredmények.

Éhez tartozik, ha a trngyakezeléshez az istálló
ban vagy a telepen oonzerváló szerek alkalmaztat-



Turóc-Szent-Márton,
nak. Az ez által elért eredmények graphikai táblá
zatokban tüntetendők fel.

Az emberi ürülék alkalmazás-módjai. Az ez 
által elért termés-eredmények graphikai rajzokban 
állífandók ki.

A marhavér s egvébb városi hulladékok alkal
mazási és kezelési módja, és az elért eredmény gru- 
phikai rajzban feltüntetve mutatandó be.

Szintúgy a concentráll marha- vagy sertéstrágya 
alkalmazása és az elért eredmény ugyan ily módon.

Kiállítható általában minden a trágyázással és 
a műtrágyák alkalmazásával a gabona félék, takar- 
neműek s egyéb culturnövények termelésében elért 
eredmények, akár a tormények egész növényzetben, 
vagy magvaiban, fényképészeti felvételekben, vagy 
világosan szemlélhető graphikai görbékben, vagy bár
mily más ábrázolati mód szerint készült oly táblák
ban, melyek az egységesen elfogadott színekkel ábrá
zolják a négy főnövénv-tápszert u. m.

Nitrogén =  fekete 
Phosphorsav =  sárga 
Káli =  vörös 
Mész =  kék színben.

A magvakból legfeljebb 5 klg.. a takarmány
félékből és egyébb növényzetekből kevés helyet fog
laló kévécskék állítandók ki.

Budapest, 1895. február hó 5-én 
Hazafiúi üdvözlettel

Herényi Gothard Sándor Baranyay István
csoport biztosok.

Irod alom .
A „Fővárosi Lapok" újjáalakulása és politikai tar

talommal való kibővítése óta ismét egyikévé lett azon 
lapoknak, melyekről divat beszélni. Egy-egy érdekesebb 
számának tartalmát, politikai közleményeit, szellemes 
karcolatait, irodalmi, művészeti bírálatait megvitatják 
a legelőkelőbb szalonoktól kezdve le egészen a nagy, 
fényes kávéházakig; beszélnek róla mindenfelé, érdek
lődik iránta mindenki, tárcarovatát pedig az ország 
legelőkelőbb irói töltik be, akik dolgozataiké ai vetél
kedve sietnek, tudván jól, hogy ez időszerűit az ország
ban a legolvasottabb iap a »Fővárosi Lapok*, már 
pedig minden Írónak főambiciója, hogy a dolgait men
nél többen olvassak. Ez a magyarázata azután annak, 
hogy a lapban úgyszólván nap nap után, a magyar 
szellemi élet legkiválóbb munkásainak dolgozatával 
lehet találkozni. A lapnak még az is kiváló értékel 
kölcsönöz, hogy mint valódi irodalmi iap, elütőleg a 
többi laptól, mely bizony a nap eseményeinek meg
írásánál nem nagy gondot fordít arra, hogy a dolgok 
hogy vannak megírva — legkisebb hírét is úgy Íratja 
meg, hogy abban nemcsak siendrián nyelvbotlásokat 
nem lehet találni hanem benne a nyelv tisztaságára s 
az irodalmi színvonalra gond van fordítva. Különben a 
napnak bármi tekintetben (politikai, irodalmi vagy 
művészeti) érdekes eseményét a lap alapgárdáját képező 
iróemberek Írjak meg külön kis cikkekben, valóságos 
szellemi csemegék gyanánt, melyek amellett hogy érde
kesek s a nap eseményével foglalkozók, még azon
kívül mint egyes irodalmi dolgozatok is számottevők. 
Ami pedig a lap tuiajdonképeni szépirodalmi tartalmát 
illeti, az nemcsak felülmúlja valamennyi lapot, hanem 
körülbelül nap nap után kétszer annyi, mint amennyit 
a »Fővárosi Lapok* eddig adott. Minden számában 
egy eredeti regény-folytatás, egy eredeti tarca s amcl- 
let még a francia, angol, orosz vagy olasz irodalom 
valamelyik uj s értékes dolgának a fordítása. Némelyik 
számában közöl két-három magyar írótól is eredeti dol
gozatot s volt szama, amelyben tizenöt-busz önálló 
irodalmi, művészeti s politikai cikket hozott. Politikai 
értesülései pedig, a lap előkelő politikai munkatársának 
az irányadó körökkel való érintkezése folytán — a 
legutóbbi válságos időkben is méitán feltűnést keltettek. 
Es ezeknek a politikai dolgozatoknak is más értéke van, 
mint a többi efféle dolgoknak. Nem hasábos vezér 
cikkek ezek, hanem inkább apró karcolatok a politikai 
élet legelrejtettcbb kulisszái mögül — érdekes, szellemes 
s ötletes feldolgozása a politikai híreknek, ami mcliett 
természetesen közli a lap az oiszaggyiiiés komoly és 
tárgyilagos lefolyását is, tudósításában csak a lényegre 
fordítva gondot és a sok haszontalansággal nem lopva 
az időt s nem tömve tele a lapot. A lap politikai 
iránya teljesen független, nemzeti politika — melynek 
szolgálatától el nem tántoríthatja semmiféle pártérdek, 
amennyiben nem áll semmiféle part szolgálatában s az 
igazat mindig és mindenkinek megmondhatja, amint 
eddig is megtette csodálatra s elismerésre méltó bátor
sággal* pártatlansággai.

F  E  Ii  T  1 D  F  H  I  H I H  A D Ó .

N y í l t  t á r .
(Az e rovatban foglaltakért nem vállal felelőséget a szerk.)

Henneberg-selyem csakis akkor valódi, ha köz
vetlen gváramból rendelik — fekete, feher es szín 
sekel 36 krtól 11 frt 65 kiig méterenként — sima, 
csikós, kocká/ott, mintázottakat. dnmaszlot stb (mint
egy 240 különböző minőség és 2010 mintázatban stb) 
postakor és vámmentesen a házhoz szállítva es mintá
kat postafordultával küld: l l r i i i i é h e r s  «*• (cs. k. 
udvari szállító) seljrnijtJHi'W  iífirleliU eii. 
Svájcba címzett levelekre 10 kros és levelezőlapokra 
ö kros bélyeg ragasztandó. Magyar nyelven írt meg
rendelések pontosan elintéztottnek 1

Nyilatkozat. Maulhner Ödön üzletem gyors fel
virágzása fölötti dühében annyira megfeledkezett 
magáról, hogy tolvaj sógorával Abcles Mán íreddel 
összejátszva, ellenein egy alaptalan vádat (a vád 
tárgya egy címjegyzék) emelt és hogy ki ne süljön 
az összejátszás, megszöktette sógorát Amerikába. A 
megtartott végtárgyaláson ezen tényálladék kiderül- 

I vén, a kir. törvényszék engem a vád alól fölmentett. 
Természetes, hogy annakidején. Maulhner ellen hamis 
vádaskodás miatt, a följelentést meg fogom tenni.

Haldek Ignác,
magnagykereskedő.

218. tlkv. sz. 1895.

Hirdetm ény.
Szlován község telekkönyve birtokszabályozás 

következtében az 1869. évi 2579. számú szabályren
delethez képest álalakíttatik és ezzel egyidejűleg 
mindazon ingatlanokra nézve a melyekre az 1886: 
XXIX.. az 1889: XXXVIII. és az 1891 : XVI. t.-cikkek 
a tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzését 
rendelik, az 1892: XXIX. t.-cikkben szabályozott 
eljárás, a telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésé
vel kapcsolatosan foganatosítlatik.

E célból az átalakítási előmunkálat hitelesítése 
és a helyszíni eljárás a nevezett községben 1895. 
évi március hó II-én fog kezdődni.

Ennélfogva felhivalnak :
1) az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott által 
jelenjenek meg, és az uj telekkönyvi tervezet ellen 
netaláni észrevételeiket annál bizonyosabban adják 
elő, mert a régi .telekkönyv végleges átalakítása után 
a téves átvezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem érvénye- 
sítheitk ;

1096 február 10. _________6 igám.
2) mindazok, o kik a lelekjegyzíikúnyvekben

előforduló b e je g y ző k re  nézye okada.nU
lést kivannak lenni, Imgy a tlkvi ba los ig  kiküldőit 
bizottsága előli a kitűzött határnapon kezdődő eljárás 
foíva,na alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket
igazoló okiratokat mutassák re l;
8 81 mindazok, a kik valamely inga latihoz tulaj,

doniogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az alátrnsra
i wű«  • XXIX t-cikk lt)— 18- ás l e o . l . a a a VIII. 
, cikk r> 1  7 és 9. §§-ai értelmében szükséges 
adatokat megszerezni iparkodjanak és azokkal igénye
iket a bizottság előtt igazolják, avagy oda hassanak, 
hoav az átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruhá
zás létre jöttét a bizottság előtt szóval .smerje el 
és a tulalajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvá
nítsa, mert különben jogaikat ezen utón nem érvénye
síthetik és a bélyeg- és illetek elengedést kedvez- 
menytől is elesnek : — és

4) azok, kiknek javára tényleg már megszűnt 
követelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb 
jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az 
ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, 
hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve 
hogy törlési engedély nyilvánítása végett a bizottság 
előtt jelenjenek meg, mert ellen esetben a bélyeg
mentesség kedvezményétől elesnek.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság Turóc-Szt.- 
Mártonban, 1895. évi január hó 17-én.

M e d z ih ra d sz k y ,
kir. aljárásbiró.

A  üt A  A  A  A
Nem a reklámnak, hanoin a sok ezor ember általi 

személyes tovabbajánlásnak, —  a kik a

Rmer-téle Tinct. capslci comp.-r
(Horgony- Pain - Expellert)

az utolsó 25 évben jó sikerről használták. — kö
szönheti ezen igazán biztos hatású háziszer nagy 
elterjesztését és altalános kedvoltséget Ki a U nd. 
c'ip.tici comp.-t (Horgony - Pain -  hx(•öltért) kösz- 
vénynél. czuznál (tagszaggatásnál). keresztcsont
fájásnál, fej- es fogfájá nál, csipfájdalomnál. fáj
dalomcsillapító bcdúrzsolésként alkalmazta, abból 
ogy üveget mindig készletben fog tartani, hogy 
azt meghűléseknél is, mint levezető, elhárító 
szernek alkalmazhassa. Ezon rég jónak bizonya t 
háziszornek ára igen olcsó, tudniillik 40 kr., 70 kr. 
cs 1 frt. 20 kr. üvegenként — Kapható a gvógy- 
szertárakbán; H u d a p o s t e n : T ö r ö k  
J ó z s e f  gyógyszerésznél.

Csak a „Horgony" védjogygyol ellátott 
üvegek elfogadnudok.
Richter-féle gyár Rudolstadtban, Thür.

Turóci  k ereskedelmi -  és h i t e l - i n t é z e t

Meghívás.
A luróci kereskedelmi- és hitelintézet l. c. részvényesei a f. é. február hó 24-én 

déluláni 2 órakor az intézel helyiségében megtartandó

X X IV . rendes közgyűlésre
tiszteletiéi meghivatnak.

3ST a p i  x e n. a.:
1. Az igazgatóság üzleti jelentése.
2. A felügyelö-bizollság jelentése és a zárszámadások beierjeszlése.
3. A felmenlvény megadása.
4. Határozalhozalal a liszla nyereség feloszlása iránt, 
ö. Netaláni három nappal a közgyűlés elölt az igazgatóságnál beadandó

indilványok tárgyalása.

Az igazgatóság.

xxxxxxxxxxx:

Fém- és fa- Hjg| k o p o r s ó k
úgyszintén

sírkossoruk és valamennyi gyásseikkek
a l e go l c só b b  á rak  mel lett  kaphatok

G - r o s s r a a n n  J ó z s e f  f i s t i
c é g n é l

Turóc -Szt . - Mártonban.
.XXXXXX vXXXXXXXXXXXXX 8 X X X X X X *x w v

Turóc-nzt.-marloni Magyar Nyomda — Moskóezi Kerencné ------------------------
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