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Felelős sze rk esz tő : j
F  e  l i  é  i* J  á  h o n .

Kiadóhivatal: a turóc-szt.-martoni „Magyar Nyomda".
A lap szellem i részét ille tő  közlem ények a szerkesztőségre, h ird e té se k 'é s  
előfizetések a k ia d ó h iv a ta lra  cím ezve T u ró c -S z t.-M á r to n b a  küldendők |

Hirdetések Ingj Hiányosabban, árszabály szerint.
Lapunk szám ára h irdetéseket — eredeti árakban  — min 

den bel- és külföldi hirdetési iroda fogad el.

Az erkölcs betegsége.
Allalá nosati ism ert közm ondás az, hogy 

csak ép tesiben lakik ép lélek. —  Beteg em 
bernek beteg a m unkaképessége, beteg a je l
leme, önérzete, gondolkodás;!, egy szóval: egész 
lénye. Már pedig beteg em berek társada lm ának  
nem zetet fenn tartó  képessége e le rnyed ,az  állami 
gépezet kerekének küllőiben korhadás áll be, 
a nem zet sorvadásnak  indul, m ert annak a l
kotó elem ei, az egyes em berek saját testi s 
szellem i épségük jókarban  való ta rtásai szem 
elől tévesztik  s a m odern élet vásári zajában 
egym áson keresztü l gázolva, egymás', legyűrve 
törekszenek a boldogulás célpontja felé, a ku l
tú ra  e lek trikus lángja m ellen.

Kevés az em ber, a ki saját sorsával be
é r i;  az egyik koplal, csakhogy a külsőségek
ben többnek lássák, m int a mi; a másik többel 
költ, m int a m ennyire keresm ényéből telik, 
m ert összekötte téseinél fogva lépést kíván ta r
tani a társasággal. A szerényebb viszonyok 
közt levők u tánozn i, elérn i akarjak  a tehe tő 
sebb, m agasabb á llá sú ik a t szokásaikban, é le t
m ódjukban, szórakozásaikban  és törekvésükben 
s így rendesen felbomlik a gazdálkodás egyen 
súlya, beáii a deficit, adósság, gond, a m elyek
kel term észetesen  lépést ta rt az idegesség, 
vérszegénység s ezek nyomát) m ezer és ezer 
testi nyavalája  a családnak. Hogy m ennyire 
el van terjedve e kóroág m ár az utolsó falu
ban is, az a szorgos szem lélő figyelmét el nem 
kerü lheti.

G yakran van alkalm unk családok romlá 
sát látni, m iként ju to ttak  azok a nagyratörek- 
vés lejtőjén fokról-fokra tönkre.

S honnan  e kóros je len ség ? Azt m ondják, 
hogy a kultúra  az a bacillus, mely befészkelte 
m agát az em berek agyvelejébe s ezt az á lla 
potot előidézte. Mi nem hiszünk ebben. A kul
tú rának  meg van a maga o rszág ú b a ; a tudo
mány, a m űvésze!, az ipar és kereskedelem  
képezik a k u ltú ra  alapját, term ékeny talaját. 
Mi köze is volna ahhoz, hogy a napszám os, 
ki egész héten nehéz inunkat végez, gyakran  
önkén tes koplalás m ellett, vasárnap  eldorbé- 
zolja egész heti k e re se té t?

Nem, tisz te lt olvasó, nem a kultúra  itt a 
h ibás. Mások azok az okok. a melyek a tá r 
sadalom  és az egyes em ber rom lását előidézik : 
a hitélet lazulása, az erkölcs sülyedése. Ez az 
a bacillus, mely az em berek egym ás irán ti hi
tét, bizalm át m egfertőzte; ez ölte ki az igaz 
ba rá t fogalmát, a felebaráli szere le te t az em 
berek szivéből; ez az oka, hogy a h ázastá rsak  
egym ás irán ti bizalm a fölött csak a fé ltékeny 
ség őrködik, a mint a pénztárosban  is, a k e 
reskedő s egyéb adósok iránt is a kaució és 
a váltó tartja  ébren  a bizalmat. Hová sú lyed t 
m anapság a felebaráti tisztességbe és becsü 
letbe ve te tt igazi, föl tétlen  hit és b izalom ?

K isérjük csak figyelemmel a tö rv én y k e 
zési rovatot. A sikkasztások és lopások egész 
lajstrom a tá ru l e lénk ; a rendőri sajtó iroda 
évenk in t szárazon közli a lopási, rab lási s ta 
tisztikát és m ert a törvény elégtételt sze rze tt, 
a tá rs id a lo m  csakham ar nap irendre  tér, a 
helyeit, hogy keresné, tniképen lehotne a tá r 
sadalm i rendes erkölcsi úion he ly reá llítan i.

A folyót nem állíthatjuk  meg folyásában, 
a rosszat csirá jában  kell elfojtani s ez csak 
úgy lehetséges, ha gyerm ekeink á rta tlan , s z e p 
lőtlen lelkűletét szebb és nem esebb eszm ékkel 
és a tni fődolog, követésre méltóbb pé ldákkal 
tápláljuk , m iit  a m ii családok nagy része 
cselekszi s csak egy jól és célszerűen  nevelt 
új nem zedék keltheti új szárny ra  az e rkö lcs
telenség fertőjébe súlyedő nemes, tisz ta  íz lést, 
becsületes felfogást, felebaráti szare te te l, a 
vallási liszteletet, a gazdasági egyensúly ve 
zérszellem ét: az önérzetes szerény m unkában 
m egedzett férfias akarato t. Ennek m unkája 
részben az iskolára, de leginkább a csa lád ra  vár.

Farsangi levél.
Tisztelt Nagysád !

Úgy vettem ki múltkori leveléből, hogy Ön is, 
meg mások is alig várjak a pajkos, sőt itt ott eszelős 
Karnevá 1 herceg bevonulását, hogy így uralkodásának 
ideje alatt, mely az idén 52 napig tait, részesülhesse
nek azon boldogságban, melyet a házasságban meg
találhatni vélnek.

íme, itt az idő, melyben a lakodalmak megtartá

sát nem csak a világi, de az egyházi törvény is meg
engedi. Rajta tehát, kedves olvasónőim, használják föl 
a kínálkozó alkalmat! Nekem pedig engedjék meg igen 
kérem, hogy nehány megjegyzést tehessek itt az Önök 
előtt jelenleg talán legkedvesebb thémáról — a házas
ságról.

A házasságban is, a mely az emberi élet minden 
viszonyai között a legreálisabbak egyike, — megvan a 
művészi eszmény; sőt remekműnek is mondható az, 
ha magasztos fogalmának megfelel. Ha kérdeznők az 
igazi művészt, hogy művének gondolatát, eszméjét 
honnan nyerte? bizonyosan így felelne nekünk: Magam 
is alig tudom, hogyan jött ez a gondolat lelkembe ; 
bizonyosan valami istenség sugalta azt nekem; egy
szerre csak ott találtam azt és valami ösztönzött, 
mintegy kényszeritett kivitelére, végrehajtására.

É5 ha a két szerető lelket kérdeznők, mi indította 
őket arra, hogy az életre szóló kapocsra szívet s kezet 
nyújtsanak egymásnak? hasonló feleletet várhatnánk 
Nem a szülők akarata egyesítette őket: nem idegen 
kényszer láncolta őket egymáshoz; nem hideg számítás 
hozta össze őket: hanem Isten szava, melyet bensőjük
ben hallani . látszottak, — irányította akaratukat vezé
relte lépteiket.

Ugyan ki is akarná meghatározni azt a pillanatot, 
melyben az égi szikra mellébe szállt, mely csakhamar 
a szeretet szent tüzévé vált? Ki tudna beszámolni azon 
érzelmek keletkezéséről, egymásuláni következéséről 
és ellenállhatlan növekvéséről, mely érzelmek az oltár
nál és hivatalos személynél az ünnepélyes fogadalom
ban kifejezést nyernek ?

Oly házasság, mely csak külső okok s befolyások 
következtében jönne létre, éppen oly értéktelen volna, 
mint az oly művészi alkotmány, melyre a művész csak 
idegen parancsra és akarata ellenére vállalkoznék.

Oly házasság, melynek díja a csábító fény, nem 
érdemel jobb kritikát azon művészi alkotmánynál, mely 
minden inspiráció nélkül csak az anyagi nyereségért, 
fizetésért készíttetett el.

A férfinak és nőnek azon magasztos, komoly, 
önkényt bekövetkezett elhatározásában, hogy önzetlenül, 
híven, életüket kölcsönösen egymásnakjszentelik — látom 
én a házasság isteni institúcióját.

*
Nagy hiba volna azonban, ha azt hinné valaki, 

miszerint, ha házasságkötésre határozta magát, ezzel 
már azután a dolog legfontosabb részén túl is esett.

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ" TÁRCÁJA.
A róm aiak.

(A róm aiak története. A Nagy Képes Világtörténet III. kötete.
Ir ta : dr. Geréb József. Ára bekötve 8 frt.)

Soha sajátosabb race nem élt a világon a római
nál. Nép, melynek lakhelyét körülözönli a tenger, s 
mely mégis szárazföldi éietet él, ősi lakosságát idegen 
hajósok látogatják a partokon, s az egész félsziget 
mégis egy földmivelő város törvényeinek hódol. Maga 
csak későn, teljes belső kifejlődése után merészkedik 
tengerre, de akkor meghódítja az egész világot. Meg
nagyobbítja a történelem szinterét: Spanyolországot,
Galliat, Britanniát hódítja hozzá, s az Alpesekig és 
Dunáig viszi határait, később azon túi is. Lassanként 
a Földközi tenger minden partja az övé lesz, s az 
egész vi ágon szétömöl Róma nyelve és hatalma.

S a hová ez a nyelv és ez a hatalom eljutott* 
ott volt a római szel'em.

Soha nép oly erősen magába nem olvasztott 
idegen nemzeteket, mint Róma. Mindent amit meg
hódított, birodalmának része lön. »Vo!t görög vll —

mondja Lavisse, — de nem volt görög birodalom; 
elleniben volt római világ s római birodalom is.«

Lavisse, az óvatos és szellemes francia, mindjárt 
hozzá is teszi : hogy kétséges azonban, vájjon jó volt-e 
mindenben hatása ?

Annyi bizonyos, hogy egészen kiélte a meg
hódított népek nemzeti egyéniségét, meggyilkolta sajá
tos szellemöket, s midőn a császárság megszűnt, a meg- 
hódí'ott népek felszabadultan sem bírtak nemzetekké 
alakulni. Az olasz, a gall, a spanyol csak a barbárok 
beolvadása után tettek szert uj, nemzetalkotó energiára. 
A meghódított országok mindenesetre gyorsabban fej
lődtek Róma uralma alatt, mint fejlődlek volna magok 
bán. De nem hiába tűnik fel, hogy a meg nem hódított 
s hosszasan el nem foglalt országoknak ma kiválóbb 
szerepük van a világban, s több reményök a jövőben. 
Miért? Tálán mert eddig kevesebbet éltek, s így hosz- 
s/.abb jövőre van joguk? Va >y mert amazok nemzet
rontó tulajdonságokat örököltek Rómától? Örök titok. 
A világtörténet egyszer folyt le, s más módjavai próbát 
tenni nem lehet. A találgatás pedig nem tudomány. 
Az bizonyos, hogy egy nép sem haladt oly következe
tes logikai úton végig kifejlődése és elpusztulása felé, 
mint Róma.

Caesar útja a császársághoz az egész császárság
nak előképe.

Önzését és hatalomvágyát nehéz-kórjával együtt 
örökölték Caesar-utódjai. A hatalmi és politikai dolgok
ban oly éles elméjüek voltak, mint egyetlen ókori nép 
sem ; oly nagy és oly maradandó birodalmat egy sem 
alkotott. A néptribunatns, a provinciák, az imperator- 
valasztás, mind a legnagyszerűbb politikai fogások közül 
valók.

A művészetet nem sok eredeti feltalálással vitte 
előre a római nép. De mégis tőle származik a kupola
fedés és a boltozat. Az épitő és szobrászműveszetben 
műkincseinek javarészét a kiásott és Rómaba szállított 
görög műemlékek, vagy azok draga másolatai teszik. 
Költői közül Virgilius Homeros tanítványa. I’iautus sem 
éri utol a görögöket, csak Horatius bájol és emel 
eredeti erővel. Ugylatszik, ilycshez kevés volt bennök 
a hajlékonyság és a képzelet. De a hol az igazság alap
jára állhatták, a régi vagy a mai igazság gyakorlatiasabb 
szelleme érintette őket ; a történelemben és a politikai 
beszédekben, olt két paratlan mester all elő: Ticitus 
és Cicero.

E sajátos népről, melynek kivált jogi intézményei 
hatottak napjainkig, most díszes és jeles uj könyv 
jelent meg. A könyv a Nagy Képes Világtörténet III. 
kötete. Szerzője Geréb József. Pontos, logikus munka, 
jó írói tu'ajdonsagokkal. Illustratiói is gyönyörűek. 
Nincsen a római-kori művészetnek egyetlen fontosabb
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fordítják, hanem csak i tamilt, megvesztegethetetlen 
ügyéért halni kész tanút, a milyenek pl. a nemzetiségi
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A feladatok, melyeket e lépésével magára vállal 

nem oly könnyen teljesíthetők és legnagyobb részük 
szilárd akaratot s erős kart, éles, biztos szemet s fárad* 
hatlan kitartást követelnek.

A feleségnek hivatása és kötelessége ellátni a 
gazdasagot, vezetni a háztartást, a cselédségre felügyelni, 
mindért fegyelemben s rendben tartani, a szerzeményt 
takarékosan felhasználni és okosan szaporítani.

Ha ezen fáradalmakat elhanyagolja, ezen köteles
ségeket elmulasztja: a ház zavarba jön, a becses ház
tartás megbomlott és csak chaotikus romok maradnak 
belőle.

Kis kellemetlenségek és a jó kedv elmúló meg
zavarása nélkül a dolog úgy se megy.

Ke

A házasság boldogságához okvetlenül megkiván- 
fatik az azt fentartó erők egyenmértéke, mert ezek az 
erkölcsi erők, ezek egyenmértékén nyugszik a boldog
ság. Okvetlenül szükséges, hogy a férj s a feleség 
helyes erkölcsi arányban alljanak egymáshoz. A férj ne 
nyomja le a nő akaratát lényegtelen semmivé; de 
viszont a nő se törekedjék jellemben felülmúlni férjét. 
A közös életnek terhei úgy lesznek felosztva, hogy 
mindegyik azon részt viselje, melyre erői képesek; úgy 
azonban, hogy mindig az egyik együtt viszi a másik
nak terhét is. Önkény s makacsság ne zavarjak meg 
álhangok által a közös világnézet összhangját.

Működjék mindegyik saját hatáskörében; elhamar
kodott gáncsolással ne keserítsék, közönynyel ne 
sértsék egymást.

Az elvek szigora igen jól egyeztethető össze a 
kivitelükben való gyöngédséggel.

Azon férfi, ki a főzéshez jobban ért, mint a nő, 
és azon nő, aki a politika s irodalom iránt jobban 
érdeklődik, mint a férje, — jobban tették volna, ha a 
házasság közös igájának viselésére nem vállalkoznak. 
Mindegyik ott legyen található, a hova tartozik; az 
ügyek élén a féifi, oldalán a nő, ne feküdjék a férfi 
az uralomvágyó nő lábainál, sem a nő ne heverjen 
porban a kényúr előtt.

*
Ha a házasfelek a házibutorzatukat, ruháikat, élet

módjukat csak a divat tekintetbevételével alakítják, 
ha kölcsönös magaviseletüket, társadalmi kötelezett
ségeiket csak a szomszédok utánzására alapítják : elóbb- 
utóbb bizonyosan céijokat elhibázva, tévútakra kerül
nek, saját s családjuk romlására és — a gonosz, kár
örvendő világ gúnyjára.

Igaz ugyan, hogy a házasságban is nagy szerepet 
játszik az a kérdés: mi hiányzik még, mire van még 
szükségem ? De csak a folytonos erkölcsi nemesülés 
magasabb értelmében-

Mire van még szükségem, hogy ferjem szeretetét 
teljesen megnyerhessem ? hogy bizalmára egészen méltó 
legyek? hogy érzékenykedéseimtől szabaduljak, hogy 
másnak gyöngéit elnézéssel s türelemmel elviselhessem ? 
hogy esetleges ostobaságaimat legyőzhessem ?

Valóban csodálatra méltó dolog, mely roppant 
hatalmat nyerhet e tekintetben, egyik házasfél a másik 
fölött. Egy gyöngéd szó elegendő arra, hogy a fenye
gető egyenetlenségei elűzze, egy jóságos tekintet

alkotása sem, melynek hű mását meg nem találhatnánk 
a kötetben. Semmi phantásia nem szentségteleníti meg 
itt a történeti emlékeket; authentikus, és szépen reprodu
kált képeket látunk oly nagy számban, hogy a könyv 
valóban egész művelődéstörténeti és művészeti képes
könyv, melyben a legszebb emlékek panorámáját néz
hetjük végig rövid idő alatt. S nem csak az ábrázolt 
emlékek — ábrázolásuk és elrendezésük is művésziek. 
Szükséges könyv, mely kellő időben jelenik meg. Tóth 
Béla panaszt emel, mert a közönség most is német 
könyveket vásárol, olyasmiben is, a minek jobb párját 
lelhetni a magyarban. Nos. ez a könyv ebben is az ő 
kívánsága szerint való. Ilyfajtajú könyv igazán nem volt 
eddig magyarban, a németekhez kellett fordulni. Most 
itt van, magyarul, olyan jól, olyan alaposan írva, hogy 
a német munkák sem különbek.

Ez a könyv igazán szükséges, mert csak eljött 
már valahára az ideje, hogy az ezeréves magyar nem
zetet is megláthassuk a világ életében a többi népek 
közt; s mikor volna az ily könyv megjelenésére jobb 
idő, mint az uj ezredév és uj szazad küszöbén ?

A nagy vállalat létesítésére a Frankhn-Tarsulat 
és a Révai Testvérek írod. intézet egyesültek.

A kön>v méltó párja a nagy vállalat eddigi 
köteteinek, s az olvasó épen annyi élvezetet és tanul
ságot talál benne, mint azokban. Jobb ajánlólevelet 
könyv mellett nem írhatunk.

elegendő arra, hogy a másikat megóvja valami oktalan
ságtól.

*
Talán sehol sincsen nagyobb szükség a lemon

dásra s önmegtagadásra, mint a házas életben.
Bizonyos föltételek mellett itt mindent oda kell 

adnunk: fiatalság, szépség, vagyon, rang, szabadság, 
barátságot, — hogy így a legbecsesebb jót, a leg
nagyobb kincset, t. i. a szívek egyetértését megment
hessük. Oly férfi, kinek nincsen elegendő erkölcsi ereje, 
hogy hajlamait korlátozza, azokról lemondjon, hogy 
tarsas szükségleteit kevesbítse, hogy a polgári háztar
tás szerény viszonyaihoz alkalmazkodjék ; s viszont oly 
nő, kiben nincsen elegendő önmegtagadás, hogy férjé
nek kedvéért nélkülözni tudjon, vágyairól Iemoudjon, 
a mostoha idők nyomása alatt lelkének egyensúlyát 
megőrizze: — oly nő, mondom, nem való a házasélet 
vezetésére.

Erkölcsi tekintetben nincsen nyomorultabb a sze
rencsétlen, békétlen, szétbomlott házasságnál, siralmas 
sors az, valóságos pokol a földön !

De viszont, nincsen magasztosabb oly házasság
kötésnél, mely Isten áldssa mellett, szabad hajlam 
után jött létre; az erők egyenmértékéoől nyeri minden
napi táplálékát; közös tapasztalatok által örömben és 
bajban mindinkább erősbödik; a tökéletesedés célját 
mindig szeme előtt tartja; önmegtagadás s lemondás 
által igazoltatik.

Ez azután felséges, irigylésre méltó isteni ajándék ; 
ez menyország — a földön! —

Cselkó József.

Lapszemle.
A helybeli tót nemzetiségi politikai lap ; a »Národnie 

Noviny«, most bőven táplálkozik az 1898. évi június 
hó 24-én egyes turóc-szt.-mártoni polgárok áltál Pietor 
Ambrus elitéit lapszerkesztő hazatérése alkalmából ren
dezett tüntetés peréből s annak körülményeiből, melyet 
f. hó 5-én tárgyalt véglegesen a besztercebányai kir. 
törvényszék, Az 3. 4. 5. 6. számok kimerítően re
produkálják a peres ügy menetét, természetesen több 
szubjectivilással, mint a mennyit a helyzet megvilágí
tása igazságosan megkíván. A kérdések és feleletek 
gyorsírászati úton vannak az olvasó közönség számára 
megörökítve s gondos következetességgel tele spékelve 
támogató magyarázatokkal.

Objective megtudjuk, hogy az egész demonstráció 
tulajdonképen csak oly nyilvános fellépése volt a túl
zóknak, a milyen hasonlót többet is van alkalmunk üt
ött megfigyelni; a denunciáció is téves névfeljelentése
ken kezdődött és ha a nemzetiségi tót pártnak nem el
tökélt szándéka szenvedéseivel imponálni a tömegnek, 
módjában állt volna egyszerűen kibújni a nagyhangon 
kikiáltott >üldözés< alól. De az ilyen tőkét elejteni ba
nális tévedés lett volna s a jó atyafiak siettek névleg 
jelentkezni, hogy kéjes öntudattal kiüríthessék a zsar
nok sanyargatás keserűségeinek poharát.

Hiába próbál lamentálni a N. N., hogy úgy meg 
úgy : az elvakult magyar sovinizmus az u. n. hazafias 
politikai gyűlölet lovalta és kényszeritette bele a tör
vényszéket ezen igazságtalan eljárásba ; tisztán kilatszik 
az izgató renomisták és stréberek lólába a martyr 
köpenyeg alól!

Egészben véve nagyon meg vannak elégedve a 
martyrok a törvényszék által tanúsított igazságos ügy
kezeléssel, csak persze drákói Ítéletét rosszalják. De 
felér nekik a szenvedések előre vetett árnyával az az 
örvendetes tapasztalat — írja a N. N. — hogy Zólyom 
és Besztercebánya vidékéről töméntelen ügybarát tanú
sította irántuk a szimpátiáját s meggyőzte őket ekla- 
tánsúl arról, hogy törekvéseik elhintett magva ilyen 
rejtett s megmagyarosítottaknak hitt helyeken is szé
pen vegetál.

A Rák-szálloda bankettjén elhangzott szlávák-ról 
és a tót Moyzesz püspök korabeli dalokról elragadtatás
sal referál a Národnie Noviny, valamint arról a fellel
kesült tót szellemről is, melyet a vádiottak Besztercén 
léte s viselkedése úgy közhelyeken, valamint a tárgya
láson demonstratíve éoresztett. A siránkozó tót lap ér
tesítése aztán mégis csak oda konkludal, hogy ez a 
per és végső lefolyása mégis csak tiszta nyeresége a 
propagált nemzetiségi ügynek!

A Národnie Noviny 4-ik számának »Epilogus« c. 
vezércikke aztán elszontyolodva nyomja a pecsétet a 
tüntetők f. hó 5-iki perére, kimutatva az egésznek mé
lyebb jelentőségét s erkölcsi horderejét.

E cikkben, melynek zárjelezett misodcíme: »Küz- 
delem a nemzetiségért, Theraide előtte, előob meg van 
magyarázva bibliai alapokon a *martyn szó jelentő
sége. Hogy ez nem jelent vértanú-:, a hogy tévesen

mozgalmak szívós ügyvivői is.
Aztán folytatja:
»A mi tót nemzetiségünk és minden magasztos 

érdekei el voltak zsibbadva s szunnyadtak évszázado
kon át. mert a szerencsétlen nép nem nevelt magának 
s lelki igazságának tanúkat, noha nem volt szegény nagy 
lángelmékben, tudósokban, politikai és nyilvános func- 
tionáriusokban. Csak midőn világra kezdtek jönni a ta
núk, akkor tamadt fel halottaiból a tót igazság. Holly- 
nak: »Még éinek a tótok és élni fognak dicsőséggel,
bár kegyetlen szomszédjaik mindig elnyomni akarjak 
őket* c. szavai többet érnek, mint Béla, Mátyás min
den tudományos irka-firkája és minden latinizáló és 
europaizáló tót vidékeken elharapódzott irodalom. S 
ezután következtek oly tanúk, kik nem riadtak vissza 
Lipót király kazamatáitól, sem az igazságtól inul Ítélő 
galgóci és körrnöci Ítélő bíróságoktól, (48-ban Holuoy, 
Süiek, Svátik, Lingsfeid stb.)

Nem akarunk kis eseményeket összehasonlítani a 
nagyokkal és mozgalmasabb időket a békésebbekkel, 
de Besztercebányán e hó első napjaiban olyan tanús
kodás esett a tót igazságról, s éivényesült oly hatal
mas nemzetiségi öntudat és energia, ebben a 30 év 
óta elcsendesedett, megbénult és iskolák, hivatalok és 
sovinista stréberek által terrorizált városban, mint régóta 
nem. Az áltálunk leírt per nem egyéb, mint riasztó 
kürtszó arról, hogy a tótok még éinek és vannak fér
fias, becsületes tanúik, (értsd: vértanúk), kik soha sehol 
ki nem bújtak a bajból és mindig maguk után vontak 
egész sereg nemes epigont. Ne zavarjanak titeket egyes 
gyengeségek, ilyenekkel még az apostolok is bírtak. 
Ne alteráljon a tárgy kicsisége. Egy krajcaros faggyú
gyertyától leégett egész Hamburg. Csekély rendőri 
szekatúra, mely ügyetlen cinizmussal és könnyelműség
gel volt kere6Z'ülvíve, hivatalai lealázó és vele vissza
élő közeg által szét lett ütve politiKai monstre-perré
............Megismerteijük a tót közönséget hűségesen és
alaposan a lefolyt per minden fázisával és körülményei
vel, mert ez éiesen megvilagítot'.a a tót nemzetet, annak 
nyelvét és egész szellemi életének borzasztó helyzetét. 
Latjuk, hogy nagy elhatározás és férfi issag kell hozzá 
védekezni anyanyelvűnkön s e miatt vagyunk leginkább 
kitéve minden szájhős nyers támadásainak. Mikor ütnek, 
nem engednek sírnunk. A mi Rózsa Sándor érdekében 
szabad volt; részvétet kifejezni neki, az egy tót lap- 
szerkesztővel szemben tilos ! . . . Egy közigaztási tiszt
viselő, ki hivatalát tréfának, személyes sportnak nézi s 
hivatalos hatalmával úgy visszaél, mint magánvagyo
nával, olyan erő nálunk, mely ellen nincs felebbezés, 
sem segítség. Ha ná'unk valamiért felebbezel, az alispán 
fiókjában marad az appelláta Ítéletnapig. Ha panaszko- 
dől, kigúnyolnak és nincs feleltük ellenőrzés.

Velőig romlott ez a megyei közigazgatás, tiszta 
basáskodas és önkényes zsarnokoskodás ez a közön
ségen.

De mindezt csak mulékony, noha nagy bajnak néz
zük. Ez pillanatra sem képes megingatni minket, a tót 
nemzetiség küzdő férfiúit a becsületes harcban. Mi a 
szeretet lángjával égünk a tót nemzet iránt és nem 
hagyjuk cserben soha! Hiszünk életképességében, jövő
jében és erős hittel varjuk a megváltását, mialatt dol
gozunk, buzdítunk és ha kell, börtönt is szenvedünk érte- 

Szenvedhet, de ki nem veszhet 
A tót családit

A  Národnie Noviny 6-ik száma ismét agitáló vezér
cikkel frissíti fel az ügyfelek álmos vérét. Címe: »Nem 
rogyadozunk.* S világos célja megvilágítani a nemze
tiségi mozgalmakat s buzdítani általános akcióra min
denkit,

»Nincs igazuk a halálmadaraknak — itja — noha 
a nyomor és gyengeség rengetege düledezik a tót nem
zetre s noha a sirásászat hivatallá s szinekurává emel
kedett köztünk. Az ingyenélők és szorgalmas munkások 
egész serege ássa sirjainkait. S mi magunk ügyetlenek, 
merevek vagyuik, mintha fürgeségünket a görcs akasz
totta volna meg. Kevés visszhang és látható rokonszenv 
kiséri a küzdőket és szenvedőket. Közönségünk halott- 
kint türelmes. Kívánságai vannak, kész szemrehányásra 
és gáncsra, de gyönyörűséges cselekmény, szép művek 
visszhang nélkül fogadtatnak.

. . .  Ha jól nézitek a magyarellenes századok 
hadi terveit, észreveszitek, hogy a fő hadi erő 30 év 
óta fóleg a külsőleg szervezetlen, gyönge, legkevésbbé 
felvilágosuit és egyesült tótok ellen van irányítva. Elle
nünk mennek széles oszlopban, ágyulövegekkel s menné
nek hajórajjal is, ha volna nekik.

A szerbeknek, a kik keserű, Knicsanin-féle emlé
keket ují anak fel bennük, meghagyták iskolaikat, Mati- 
cajukat, nagy nevelési alapítványaikat s egyhazukat 
csak nem adják meg az egyenjogúságát. De tőlünk el-
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vették a Matícát, iskolák.., tűkéket, mtreumot, kű„y- ,menyecskék K-mpójál köy.moKoK-e.lűstc vitte, 
veket es kikergettek a hazából számtalan tanulót és! csábítója Pintér István (Marci) volt 
Sok tized tanárt s az ev. egyházat lealázták a politika
és szolga bírót önkény istálló szolgálójává. Nem vették 
el ja kulturális intézeteket és iskolákat sem a szászoktól 
sem a románoktól. Ott hivatalokat viselnek tisztes h>- 
zafiak, nálunk a legnyomoiúsagosabb irnokságot, vagy 
legszegényesebb kaplansagot is sovinistákkal töltik be. 
Oly vendéglős nálunk, a ki tót étlappal szolgai, a 
hazafias bosszú tárgyává válik. Nein tudom, mi lenne 
a többi testvér-nemzetiséggel, ha osztozkodnának a tó
tok sorsában, S úgy ezzel is meg van akasztva az előre
jutás. De, hogy államközigazgatási bírósági, pénzügyi 
rendőri, feladói, kérni stb. erőszak nyomása alatt el 
nem veszítettük a talajt lábunk alatt, ez a nem hanyat
lás, szívós erő és jobb jövő biztos előjele. Csak ma
gunkról gondoskodjunk. Ki kell selejtezni a gazság és 
gyöngeség konkolyát, uem bízni, csak a magunk erejé
ben és dolgozni, jelentkezni. Hisz solidárisok vagyunk 
a szenvedésben! M i nekem, holnap neked. Csak több 
mozgalom, több tevékenység és nem kell csüggedni!*

Szinézset Turóc-Szt.-Mártonban.
A vándor múzsa egész váratlanul köszöntött be 

városunkba. Sokszor csalódott közönségünk már nem is 
bízott Báródi Károly színigazgató bejelentő hirdetésében 
s ez az oka, hogy minden ezt érintő mozzanatot tartóz
kodva fogadott. Ám a miíérzékkel megáldott pártolók 
egy zöme meg nem állhatta, hogy bérlotjogyzéssol lehe
tővé ne tegye a 12 előadást. Kockázat ez mindenké- 
pon. Az ember zsákban vesz macskát, ha a nemzeti Thalia 
egy főpapjának bizalmat szavaz, ügy ismeretlenül. Báródin 
áll ezt az előlegezett bizalmat kiérdemelni.

Az előkészületek kissé hosszúra nyultak. Nem akadt 
a nemzeti színészetnek sem haljéka, som erkölcsi támasz- 
téka; nagyon reális lett az ujszázadbcli publikum. Végre 
a Stcinor-féle terembe szorult a vándor múzsa. Ez a hely 
szükségből jó ugyan, do úgy néz ki benne irodalmunk 
egy-egy szellemes termékének előadása, mint a koldus- 
ruhában bujkáló királyleány.

Do azért csak jöjjetek, imádjuk bennetek is a nem
zeti géniusz bűbájos mesemondó alkotásait. Néha az iro
dalmi romok mii puszta elolvasása is elragadni képes, 
biztos tollát, hogy élő szóban reprodukálva a cselekvés 
s mogszemléltotvo a tárgy, szórakoztatni fog. 8 Baródiék 
nem a legutolsók, a kik a mtiizlés átlagos követelmé
nyeit kielégíteni képesek.

A társulat f. hó lö-án mutatkozott be a „Gyurka■ 
vics lányok“ Ilerczog Ferenc nagysikerű bohókás életké
pével. A társulat majdnem minden numeráié tagjának 
akadt szerepe benne s megnyugvással konstatáljuk, hogy 
meglehetősen élvezetes estéjo volt a nagyszámban egy- 
bogylllt színházi közönségnek. Igaz, hogy ez a férjva
dászó dcsentri-leányok históriája oly pattogó szellemes
séggel s annyi modern humorral van kicirkalmazva, hogy 
maga a súgó is el tud rajta mulatni, és ha mégis élvez
tük az előadást, azt a szereplők feltétlen érdeméül kell 
felróvnunk. Szabóné Róza (özv. Gyurkovicsné) az élelmes 
és elszánt mamák körmönfont példánya volt, ki egé
szen beleélte magát szerepébe. Katalin, Sári, Ella és 
Miéi a négy férjhez menő Gyurkovics leány is összová- 
góan alakított s Kóháry Mari, T. Kárpátlii Róza, P. Till 
Irma s B. G'sányi Juszti méltók voltak szerepeikhez. 
Észrevettük külömbon már ekkor, hogy B. Csányi Juszti 
a társulat priniadonája, mert annyi fürgeséget és tempe
ramentumos harmóniát más nem is képes befektetni a 
játékába, mint a társulat dalos madara.

A férfiak közt régi ismerősünkkel találkoztunk, 
Ilarkay Feri személyesítőjébén: Török Dezsőben, ki ki
fogástalan tanultsággal beszélt s biztos föllépésével, fess 
külsejével a közönség rokonszonvét keltette fel. Egészen 
jók voltak Pintér István (az ezredes szerepében), Marosi 
Géza mint Sándorfly és a kisebb szerepekben Bogyó Zs. 
(Radványi Gida) és Völgyi József (Jankó béres).

F. hó 17-én láttuk Bokor József pályanyertes nép
színművét a „Télen“-t. Ez a darab már egy kis roküzét 
adott a színtársulatnak. Először kevesobben nézték, má
sodszor az elölte való nap duzzadóvá vált dicsősége, 
mintha léket kapott volna, szeleit. Száz arany jutalomért 
jobb darabot is meg lehetne írni, do; Ilire nagy lelt s 
színészeink igyekeztek azt becsületesen eljátszani egy 
szörnyen lehangolt, rossz zongora segítségével. A nép
színművek deríts humora nagyon ritka e darabban, noha 
nem hiányzik a konvencionális kellék belőle. Vén Súnyi 
öreg parasztja, nevetséges vénleánya, menyecske hűtlen
ségben utazó falusi dón zsuánja stb. A tárgya egy fiatal 
féltékenynyé tett férj kibékitése és egy uj pár össze
hozása. A férjet, Vasas Józsit, Kiss 8. adta igen jó k i- 
raktorisztikummai, felesége a csinos dalaiért többszörösen 
megtapsolt Katalin, B. Csányi Juszti volt, ki a kardos

Felsült 
ki diskrét hangon

eldúdolt egy-két dalt, do annál tüzesebben alakította 
szerepét. Török, Katalin bátyját Miklóst adta ismét azzal 
a precizitással, mely öt jellemzi. 8zorelmcse Koliáry 
Mari volt, mint özv. Bogárnénak (Szabóné) leánya: Anna. 
Nagyon kedves naiv falusi libát utánzott ügyesen. Dalolt 
is, de erre nincs disponálva. Völgyi József a súnyi Tapsi 
bácsit adta s a többiek is igyekeztek a siker nyélbe
ütésén, de többet nem adhattak, mint a mennyit a szerző 
teromtott.

18-ikán telt ház előtt színre került a „Három pár 
cipő". A  közönség a játékosok előadásával meg volt 
elégedvo s tapsokkal jutalmazta iparkodásukat. 19-én a 
„Nöszabó“ .adatott olö, s a jelonvolt nem nagyszámú kö
zönség jól élvezte ezt a 3 felvonásos francia vígjátékot. 
Az eddigiekből Ítélve mondhatni, hogy a színtársulat a 
pártolásra érdemes, s hiszszük, hogy a hátralevő előadá
sokat is tömeges látogatásával honorálja közönségünk.

H Í R E I N K .
— Közgyűlés A fúróéi olvasó-egylet és társas

kör f. hó 14-én tartotta évi rendes közgyűlésé'. A 
pénztárvizsgáló bizo*tság jelentése szerin' a? egylet 
a f évben 1100 frt tiszta vagyonnal rendelkezik; akönyv- 
tárvizsgáló bizottság szerint az egylet jelentékenyül meg 
van károsítva azáltal, hogy a kivett könyvek nem része- 
sittetnek a kellő kíméletben, másrészről a könyvek 
egy része a hosszú ideig tartó használat folyamán 
veszendőbe mennek. E jelentés s a könyvtárvizsgáló 
bizottság ind'tványa folytán határoztatok., hogy ál
landó bizottság küldetik ki, a mely a könyvtárost 
munkájában támogatni s a beszerzésre ajánladó 
műveket a választmánynak időnkint előterjeszteni 
fogja, E bizottság tagjává Dávid Ferenc, Fehér János 
és Zakkay Alá iár tagok választattak meg. Ezután 
a tisztujitások ejtettek meg. Elnök -lelt Beniczky 
Kálmán alispán, iUplnók Újhelyi Attila főszolgabíró, 
jegyzők Révay M ík t ó s  és Trotnbauer Árpád, ügyész 
dr. Lax Adolf, háznagy Hoffir.aon Ede, pénztáros 
Chikán Miklós, könyvtáros Rakssányi József. Választ
mányi tagok : ifj. Justh György főispán, Berecz Gyula 
kir. tanfelügyelő, dr. Beniczky Ákos t. b főjegyző, 
Boldis Ignác felső keresk. isk. igazgató, Cserei Emil
r. kalli. plébános, Dávid Ferenc nyug. kir. alj. bíró, 
Fekete Miklós királyi táblai biró, Fehér János felső 
kereskedelmi iskolai tanár, dr. Haas Jakab főorvos, 
Janthó János kir. erdőfelügyelő, Ruttkay Sándor 
szolgabiró és ifjabb Bulyovszky Simon megyei 
pénztáros. — A választások megújítása után Beniczky 
Kálmán alispán megköszönve a beléje s tisztviselő 
társaiba helyezett bizalmat, röviden ecsetelve ama 
hazafias missziót, mely az egyletre bárul Majd in
dítványozta, hogy a választmányi taggá megválasz
tott főispán úr ő méltóságát egy küldöttség értesítse 
a választásról s kérje fel annak elfogadására. E bi
zottság tagjaiul felkérettek: Cserei Emil esperes- 
plébános elnöklete meRett: Dávid Ferenc, dr. Lax 
Adolf, Fehér János és dr. Beniczky Ákos tago t. A 
bizottság f. hó 15 én d. e tisztelgett főispán űr 
ő méltóságánál, a ki köszöneté nyilvánítása mellett 
fogadta el megválasz'atását s az egylet jövő fejlődé
sére és felvirágoztatására nézve vázolta nézetét, a 
mely nézet a bizottság felfogásával is megegyezvén, 
ő méltóságának köszönetét fejezte ki kiváló érdek
lődéséért. Mindezek után biztosra veszszük, hogy egy 
kecsegtető jövő küszöbét lépte át a túróé kaszinó, mely 
a miként Beniczky Kálmán elnök is jelezte, nem 
csupán egyszerű kaszinó, hanem a túród magyarságnak 
kulturális gócpontja is. — E felfogásba helyezett bi
zalommal, a kaszinói tagok készek minden kitelhető 
erejüket s anyagi áldozatukat az egylet javára fel
ajánlani.

— Fekete Miklásnó úrnő ő nagysága, a turóc- 
megyei jótékony nőegylet érdemes elnöke, néhány 
napra f. hó 18-án — a fővárosba utazott.

- -  A kórház javára rendezendő zártkörű 
láncmulatságra, a rendezőség serényen készülődik. 
A meghívók a napokban küldettek szét. Ha netán 
olyanok tévedés folytan nem kaptak volna meghí
vót, a kik igényt tarthatnak s a mulatságon részt 
venni óhajtanak, forduljanak ez ügyben a rende
zőséghez.

— A turóemegyei nőegylet az évi rendes közgyű
lését február hó 4-én tartja a vármegyeház dísz
termében

— Kérelem. A luróci olvasó egylet s társaskör 
könyvtárosa lapunk utján kéri fel azon tagokat, 
a kiknél régebb idő óta vannak a könyvtárból kivett 
könyvek, hogy azokat minélelőbb beszolgáltatni 
szíveskedjenek.

— Hitközségi választások A helybeli izr. hitköz
ségben e hó I í én ejtettek meg a hitközségi válasz
tások Dr. Politzer Bernül izr. községkerületi elnök 
elnöklete alatt. Megválasztanak: hitközségi elnöknek 
Dr. Haas Jakab; iskolaszéki elnöknek: Dr, Strauss 
Adolf; Chewra Kadisa (sz egylet) elnöknek : Perl 
Z-ugmond; templomi elöljárónak: Hollandéi* Sámuel, 
pénztárosnak: Fischer Ármin. A képviselő testületbe 
választattak; Graber Jakab, Löwy Mór, Dr. Strauss 
Mór, Náthán Henrik, Wagner Lipól, Herz Ignác, 
Grossmaan Józ-ef, Grossrnann Manó, Boscban Ignác, 
HoíTmann Ede, Waldmann Miksa. Glück Jakab, Ber- 
ger Jakab, Laufü.* Jakab, Láng Pinkinz

_ _ _ _ _  1900. január 21. 3
— Végzetes vigyázatlanság. Valósán gondatlan 

vigyáztalanság folytán egy fiú életét veszítette. 
Ugyanis Lutter Márton uradalmi erdővéd, mint ren
desen, az erdőbe készülvén, magával vitt egy paraszt 
fiút is, ki előtte haladt az úton. Egyszerre Lutter 
megbotilott és leesett, mialatt töltött puskája elsült- 
és a golyó az éppen előtte haladó fiú hálába fúród
ván, az halva terült el. — A vizsgálatot már meg
indították.

— Sorsjáték. A körmöcbányai korcsolya-egylet
nek az egészség ápolását és a testi erő gyarapítását 
célzó intézményei a pénzügyminisztérium által mél- 
tányoltatván, megengedtetett, hogy a létesített beren
dezések következtében anyagi zavarokkal küzdő egy
let pénztára javára f. évi február hó 17-én tárgy
sorsjátékot rendezzen. — Tudomásunk szerint ezen 
egylet fontos társadalmi s hazafias missziót is telje
sít s így minden tekintetben érdemes a szélesebb 
körű támogatásra is. Épen e célból melegen ajánljuk 
helybeli közönségünk s kerékpárosaink becses figyel
mébe a megyei Kerékpározók Egyesület elnökségé
hez elárúsílás végett küldött sorsjegyeket. Egy sors
jegy ára 40 fillér; kapható Fehér János ügyvivő al- 
elnöknél, Hudák Endre pénztárosnál és Braun Soma 
sporttársnál,

— A körmöcbányai polgári és iparegyesület f. évi
január 27-én a »Szarvas» szálló nagy dísztermében 
zártkörű táncestélyt rendez.

— Öngyilkosság. Milch Dávid nevű fiatal ember, 
a ki körülbelül egy hóval ezelőtt Ruttkán öngyilkos- 
sági szándékból a vonat kerekei alá dobtá magát, 
de a halál torkából véletlenül kiszabadult s a ki 
az akkor kapott sérülései folytán a megyei kórházban 
gyögykezóltelell, — f. hó 14-én a kórház félre eső 
helyiségében magat felakasztotta. Öngyilkossági 
szándéka ezúttal sikerült. Hogy mi hajtotta a szeren
csétlent a halálba, — ismeretlen.

— Elnéptelenitett körségsk. Lőcsei tudósítónk 
írja: Szepesmegyéből, főleg pedig a PoprádvölgybŐl 
a munkás és iparosnép ijesztő módon vándorol ki 
Amerikába; Alig múlik el egy nap, hogy tíz-husz 
ember ki nem vándorolna, úgy hogy több községben 
20—30 lakóház üresen áll s ha ez így fog tovább is 
tartani, akkor rövid idő alatt a községek e nép- 
telenesülése beállhat, mig azoknak szántóföldjei par
lagon maradnak. Az Amerikába való kivándorlás 
okai: a kedvezőtlen talaj- és éghajlati viszonyok, a 
marbatenyésztés megnehezítése a legelő korlátozása 
miatt, a tüzbiztosLasi kötelezettség irányzó föltétele, 
az alkoholizmus korlátlansága az újításoktól való 
irtózat és egyéb más nyomasztó körülmények.

— Dobra került fürdőtelep. Lőcsei levelezőnk 
írja: A Gölnicvölgyben fekvő Thurzófüred nyaraló 
és fürdőtelep, moly egy részvénytársaság tulajdono
sát képezi, egy eddig nem törlesztett adósság miatt 
már huzamosabb idő óla anyagi zavarokkal küzd. A 
legközelebb egybehívandó rendkívüli közgyűlés m ir 
meg fogja választani a felszámoló-bizottságot, mely 
azután a fürdőtelep elárverezése iránt fog intézkedni. 
A részvénytársaság újabb részvények kibocsajtása 
által akart a szorult helyzetén segíteni, de ebbeli 
kísérlete sikertelen maradt.

— Az áru-forgalmi statisztikai nyilatkozatik mag- 
változtatisa Az árú forgalmi adatszolgáltatást újon
nan szabályozó 86 542/1899 számú kereskedelmügyi 
m. kir. ministeri rendelet értelmében 1900. évi január 
hó l-től kezdi a külföldről érkezett és oda föla
dott árúk statisztikai bevallásához uj árúnyilatkozati 
nyomtatványokat kell használni. Ennek folytán az 
eddig használatban volt régi 10 filléres árúnyilko- 
zati űrlapok fenti naptól kezdve a közforgalomból 
kivonatnak. A felek birtokában lévő és 1900 január 
hó 1 -évei érvénylelenné vá t, eme pénzórtékü árú- 
nyilatkozati-űrlapokat a kassa-oderkergi vasút és annak 
üzemében levő k. é vasutak minden gyors és teher- 
árú pénztára legkésőbben 1900 évi január hó 31-éig 
darabonkint 10 fillér értékben készpénzen vissza
váltja. 1900. január hó 3 L-ike után á szóban levő 
árúnyilatkozali űrlapok többé semmi körülmények 
közölt be nem vallatnak.

-  A babkávé használatánál mindig ajánlatos 
egy jobb fajt választani, a melynek zamatja erősebb, 
és ezáltal használatban sem drágább és mégis sokkal 
jobb ízű. Az árkülömbözet, egy csekélyebb és finomabb 
faj közt, külömben is messze túl behozható, hogy 
ha a babkávét felerészben Kathreiner malátakávéjá
val keverjük. Ez az ál'alánosan kedvelt kávékeverék 
zamatjában kitűnő és az egészségre is kiválóan elő
nyös. Kathreiner Kneipp maláta-kávéja a forró őv 
a'att a kávé gyümölcíbő készített kivonat által a 
babkávé illatát nyeri s ezáltal fölülmulhatatlan módon 
e^yésíti annak megszokott és kedvelt ízingerét a bel
földi maláta készítmény előnyeivel. Kathreiner maláta- 
kávéját sohasem szabad nyitva árusítani, hanem 
csakis a Kathreiner csomagokban árusított a valódi 
s azért mindenütt c<ak ezt kérjük és fogadjuk el.

— A Horgony-Pain-Expeller igazi, népsrerü házi 
szerré lett, mely számos családban m ir több mint 
27 év óta mindig készletben van. Hitfájásnál, csip- 
fájdalom, fejfájásnál, köszvénynél, csúznál stb.-nél a 
Horgony-Pain-Expellerrel való beilörzsölések mindig 
fájdalomcsillapító hatásúiknak bizonyultak, sőt já r
ványkórnál minő : a kolera, hányóhasfoly.i«, az altest
nek Pain-Expellerrel való bedörzsölés: mindig igen

1 hasznosnak bizonyult. E kitűnő háziszer jó ered-



ménynyel használtatott bedörzsölésként az influenza 
ellen is és 10 kr., 70 kr. és 1 írt. üvegenkénti árban 
a legtöbb gyógyszertárban készletben van, hanem 
bevásárlás alkalmával mindig határozottan : mint 

Richter fele Horgony Pan-Kxpeller vagy »Richter«- 
féle *Horgony Liniment* kérendő <G a »Horgony* 
Aédjegyre kérünk ügyelni.

Kgy jé  összetételű, neutrális 
összefüggésbe] 
ségtül és börbjytól óv 
az anyákra, kik 
mulassza el tehát senki se a 
használni, mert ez által legfőbb kincsét, az egészségét sok baj
tól óvja meg. Hölgyeknek ajánlatos még az ártalmatlan össze

Kaphatók

4 Turóc-Szt.-Márton. I !L V
Azt a

í )  41.

szik,
tollút

fenyegetését várom, hogy bo|)crol, úgy lát- 
hogy ez már a valóságos hóbortnak az előjele, 
Kulilsek (li- ínui-álj.i szerint ő goromháshoilliatik 
kinek, őt i'e.lig, a sok lilllldonlion megöregeilott 

oinbort, a legnagyobb tisztelőnél bámulja az emberiség, 
mint a Chiliaik a Halai lámát.

Hazudik a mikor rám lógja, hogy csendőrökkel 
kénytelen a keatm  mnrnytdmUl duegödsu csolédot 
szolgálatába visszakisérni, mert olesábltom és obből osak 

yi igaz, hogy ő hozzá csak karhatalom kényszere 
1 megy a cseléd libben fi kipróbál! megöregedett

1 IV i ;  H  6 t i  I ( I  A

N v i 1 t, t o
e rovatban foglaltakért nem vállal

Egyebek közt azt említi nyilatkozatában, mily vitéz 
ő, én meg gyáva. Persze a magyarok történeti- 

feljegyezte Koiitsok uraságának a boszniai batljárat liá- 
évi liakáskodásának vitézségét 1?
Van szerencsém teliál a I. olvasó liözönségnek be

llii : líontsek György áliraliámlíilvi nagybirtokos 
— ki ö ! . . .
Ua a tisztelt olvasó közönség közt orvos urak is 

léteznek, ezt a megfigyelésre méltó egyéni, becses párt
fogásuk alá venni kérem.

Az előadottak után pedig a tisztelt olvasó közön
ségtől kérdem, liogy Kontsek uraságival jollemos ember 
kezet foghat-e!?? . . .

Kelt Tútprónán, 1900. évi január iió 18-án.
Velits Dezső

löldbirtokos.

Nyilatkozat.
Kontsek György uraságának, a „Felvidéki Híradó" 

f. hó 14-iki számában közzétett mulatságos és olvasásra 
ingerlő nyilatkozata, annyit elért, hogy rögtönözve haj
landóságot érzek neki felelni, annak dacára, hogy nem 
tart engem arra érdemesnek.

De mielőtt én tartanám ól érdemesnek erre. egy 
morális példabeszédet akarok neki citálni.

„A ki téged kővel, le őt kenyérrel;" persze ez 
már azért is — aplikálhat-ó Kontsek uraságára, mert 
neki a kő, nekem pedig a kenyér való kezembe.

En tehát rövidebben fogom szerény nyilatkozatomat 
közzé tenni, hogy ne untassam a t. olvasót, de gorom- 
báskodni szinte nem a szándékom, meri ezt a szerepet 
Kontsek urasága jobban érti, a ki ősi jogánál fogva erre február hó 15-i!( napjanak délelőtti 10 órájára zárt irás-

2 - cin. szám 1900.

Versenytárgyalási hirdetmény.
A „Magyarországi tót küzmivelödési társulat" meg

bízásából a 'i'urócszentinártonban levő u. n. volt szláv 
maiién épület átalakításával és az ugyanazon telken 
emelendő fogház épület felépítésével kapcsolatos összes 
'munkák végrehajtásának biztosítása iránt Turucszent- 

var.negyei székház kistermében 1900-ik ovi

hivatva van és azért sem volna tanácsos a gorombaság 
rám nézve, hogy ö valamikép a bírósághoz ne terelje, 
az llgvet, — amint azzal nyilatkozatában fenyegetődzik 
— mert a bíróságnál oda lyukadna ki a dolog: hogy ö 
azzal védekezne, — amint már tette is, — hogy azt 
neki rossz néven venni nem lehet, mert mindég kocsisok 
közt van.

Hogy ismer engem a vármegye közönsége! ? Ezt 
hozza fel Kontsek urasága nyilatkozatában. Mit feleljek 
erre V Azt, hogy nem ismer sehogy se. Mért V Mert nem 
volt még ideje. De Kontsek uraságát, ó azt ismerik, 
mint kötekedésbon és becsületben megöregedett exem- 
plárisát az emberiségnek.

Szavaim hitelesítésére, Kontsek uraságát, legyen 
meggyőződve nem fogom felkérni.

A nagyzási hóbortot illetőleg; ebben mindenki 
szenved, ki kisebb, ki nagyobb mértékben, — még liatál. 
Kontsek úr, szinte nagyobb mértékben foglalkozott és 
foglalkozik ezzel az ő kedvenc mulatságával: mert amint 
hallottam, gyémánt ifjúságának egyik évében az angol 
lefuttatásokról hallott harangozni, persze akkor aztán volt 
elég lóláb törés Moskócon, n miről szinte feldicsérések 
voltak szükségesek, mint a „rég múlt becsületről". Egy
ben feldicsérem, hogy oly nagylelkűen akar nekem be
csületet ajándékozni, úgy látszik, hogy ő is könnyen 
akarna hozzá jutn i! . . .

Azt mondja Kontsek urasága, hogy nekem jelk 
ulcs ember kezet nem nyújthat. Erre a felelet csak az : 
„Bolong lyukhói, bolond szél fúj." En pedig abból, 
hogyha nem nyújtaná más nekem a kezét, azt kö
vetkeztetném, hogy az is olyan, mint Kontsek urasága. 
Ez a logika, s ez nem is keserítene engem.

Egyéb iránt Kontsek uraságának a nyilatkozatai

ok. me.lv vállalkoznibeli versenytárgyalást hirdet 
kívánókat ezennel meghívom.

Versenyezni óhajtók a kijelölt időig f> pecséttel 
lezárt ajánlataikat Túróé vármegye alispánjához, mindazon 
által alóli rótt címére kötelesek benyújtani.

nkák

A biztosítás tárgyát képező
I. Bontási, föld, kőműves és 

elhelyező i

3. Kőfaragó n
4. Ácsmunka 
r.. Bádogos m 
ti. Cserépfedü
7. Szobrász n
8. Asztalos, lakaté 

munka. . . .
9. Üveges munka . 

lü. Padlózó munka.
II. Szobafestő munka 
12. Granitto, térazzo

tozó munka . .
lő. Kályhás munkák

nkák következők

os és mázoló

és aszta

64919 kor. 
9232 „

. 0380' „ 
9(335 „

, 4035 „
. 4145 „
, 1480 „

, 22205 „
, 1962 
. 3139
. 1242

. 5385 

. 3592

32 fül.
9 0  „ 
10 „ 
66 „ 
06 „ 
02 „ 
16 „

*4 „ 
01 „ 
31
«>0 „

52
00 !

13735; „ 86( tsszcsen
Ajánlat csakis az üsszos munkákra tehető, azonban 

minden egyes munkanem végösszege és az arra vonat- 
kosé esetleges engedmény küíön-külön feltüntetendő.

Az ajánlatoklian a költségvetési összegekre vonat
kozó és százalékokban kifejezett árengedmény számok
kal és hetükkel kiírandó.

Távirati avagy későn érkezett ajánlatok ügyelőmbe 
nem vétetnek.

Az ajánlatok ivenként egy koronás bélyeggel lá
tandók el.

Ajánlattevők kötelesek a költségvetési összeg 5% át 
evő bánatpénzt készpénzben vagy elfogadható érték- 

■jkban Turócvármi gye pénztáránál letenni s az erre 
kozó letéti nvuirlát ajánlataikhoz csatolni.
Az ajánlatok felett döntő bizottság fentarlja nngá-

kite 
],;i |,ir,

oly bölcsek. Iinev bátran az! inniiíllialjiik : liny.y mikor jjiak a joyot az elöl!- le^megbízllaöllömak véli vállalko
a „llolikónoii" szamár lejei kilpllllek, leli. Kontsek ura- “ónak ....... inkái odaítélni, esetleg belátása szerint az.
ságiból íré; pedig múlik úri n tálal koz,-Unitiban tanáesoimn I ".Őnlalokal mellőzni a a inunk...... . iránt

, . . , i, , harinelv módón szabadon rendelkezni,neki az iskolát, erre o hallgat. k::t írhat rltalallmn1 1
volna jól tanácsol ni neki.

Záborszky és Dávid urak nyilatkozatait azért lelte 
közzé, hogy duplán hazudjék, mert ilyet Moskóczon nem 
mondtam. A födolog, amit Kontsek urasága is

\ veisenyiiyerles vállalkozó köteles az összes épít
kezéseket 1'.Hio. évi október 1-ig minden részleteiben- 
hevégezni s rendeltetésének teljesen használható és lak
ható állapotban átadni.

Versenyiiyorles vállalkozó a vonatko

(bán levő peres ügyben 
Ez vall az ö taktikájára

hogy
rám, a mivel a közlünk tolva 
a bírónak a kegyéi elnyerhet 
és élelmességére.

Nyilatkozatában azt írja. hogy 
nekem felelni többé. En részemről csak megtisztulva 
érzem magam, ha Kontsek urasága nem dicsér, mert a 
német azt mondja: „Es kaim Einon niclits schlechleros 

a Is von cinen „II

alamit fogván aláírásakor köteles bánatpénzét a vállalati összeg lO°/o ára 
kiegészíteni

Az építésre Muiatkozó tervek és költségvetések, 
valamint a szerződési minta és a szerződés kiegészítő 
mellékleteit képező általános és részletes feltételek a 

tart érdemesnek, luróc-szcnt-márloiii m. kir. államepitészeti hivat ilnál a 
ndes hivatalős órák alatt megtekinthetők.

Kelt Turocszentmirtonban, 1900. évijan. 15-ikén.

if j .  Justli György
Turócvárnicgye főispánja.

Táróé-* Ma^ya- Myomli -  Mi
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Schwarz Kálmán fdeiárusitonái
'T ’v L r ó c - S z t . - i v í á . r t o n .

a Kaiser-féie mell-czukorkák
a legmelegebben ajánltatnak.

f S  M f t  r \  közjegyzőileg hitelesítet- bizonyítvány a 
9 A X Í I  legnyomatékosabban tanúskodik a mellett, 
Cd T  \ J \ J  hogy köhögő , rekedtség, katliarrus és el 
uyálkás'idás ellen felülmuihat-itlan.

20 és 40 íi léres csomagokban kapható: 
G R A B E R  M IK S A  é s  F I A  c z é g n é l  

Turocz-Szt. i

324. sz. 1899.

Árverési hirdetmény.
Alulirot! bírósági végrehajtó ezennel közhírré 

teszi, hogy a znióváraljai kir. járásbíróság 1899. évi 
V. 200/2 számú végzése következtében Dr. Vanovics 
János ügyvéd áltál képviselt a Tatra bank részvény
társaság javára Csepcsányi Zsuzsanna és Isa ellen 
12102 kor. s jár erejéig fog in itositolt kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 766 koronára becsült 
1 —13. t. alatt 32 drb fenyőszállfa, 42 kereszt ki- 
csépeletlen gabona, széna, takarmány, gazd. felszere
lés, 2 16 és különféle uzobatárgvakból álló ingóságok 
nyilvános árveréssen eladatnak.

Mely árverésnek a zn óváraljai kir. járásbíró
ság 899. V. 200—2 sz végzése folytán 12402 kor. 
tőkekövetelés, ennek 1899 évi junius hó 5 naplatól 
járó 6°/o katna'ai és eddig összesen 329 kor. 48 fii. 
biróilag már megállapított költségek erejéig a hely 
színén Slubnyafürdőben leendő eszközlésére 1900. évi 
január hó 30-ik napjának délelőtt 10 órája határidőül 
kitüzetik, és ahhoz a venni akarók azzal meghivat- 
nak. hogy az érintett ingóságok készfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek el fognak adatni.

Znióváralján, 1900. évi jan. hó 10-én.
Szibner,

kir. jbírósági végrehajtó.
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