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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 

Turócz.-Szent-Máríonba küldendők.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden 

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyiittér soronként 40 fillér.

A csehek riadalma.
A cseh tót nemzetegység czime alatt meg

jelent czikksorozatunkkal a cseh lapok napról- 
napra foglalkoznak. És bár dr. Czambel Samu 
jeles munkatársunknak munkálatát már kez
detben nagy horderejűnek ismertük föl, mégis 
meglepő az az egyértelmű riadalom, amelylyel 
azt nemcsak a cseh legelőkelőbb lapok, de a 
eseti-tót egységnek magyarországi orgánumai 
is fogadták.

Erről a kérdésről egy hosszabb czikkso- 
rözatot kezdett meg a prágai Cas, a cseh-tót 
nemzeti egységre törő áramlatnak csehországi 
Szószólója.

Szerinte a tót kérdés, inkább a cseh-tói 
kölcsönösség kérdése napról-napra aktuálisabb 
lesz. Aktuálisabb lesz egyrészt az által, hogy 
az uralkodó magyar faj erőszakoskodásának 
durva fokozása kezdi — habár lassú tempóban 
— magára voniii a cseh nemzet szélesebb 
rétegeinek a figyelmét; másrészt az által, hogy 
a korbács sühogtatása a tótoknál nemcsak 
komor és reménytelen panaszokat fakaszt, 
hanem egészséges reakeziót is kelt, épp az 
ellenkezőjét annak a lethargikus’állapotnak, a 
melybe a tótokat a Hurbán-féle turóczszent- 
mártoni fanatizmus hajtotta. Pezseg az élet a 
Tátra alatt. S aki az elmúlt félév békéjét úgy 
magyarázta, hogy az a tót haladók (a csehe- 
sitök !) mozgalmának csődjét jelenti, bizonyára 
meglepetten nézi, hogy a tót haladók moz
galma szervezettebben, erélyesebben, átgon
doltabb programmal lép a küzdőtérre, hogy 
megmutassa a népnek azt az utat, a melyet 
küV-etvé kigázolhat szellemi, politikai, köz- 
dasági Téig'ázottságából. Érti itt az uj életre 
ébredt „Hlas“ lapot.

A csehek nagyobb érdeklődése s a tótok 
éiénkebb mozgalma, a mely reálisabb, tisztes
ségesebb alapon nyugszik, arra szólítja a gon
dolkodó embereket itt is, amott is, hogy a tót 
kérdést alaposan elintézzék, alaposan, szenve
délyesség nélkül, ügy, a mint azt a természeti 
törvények, a történelmi folyamat s a mostani 
viszonyok megkívánják, a mint azt a kettö-

egy cseh-tót nemzetnek a tényleges java, 
jövője megkívánja.

De van más okunk is, — Írja a Öas —- 
hogy most e kényes tárgyról czikkezzünk.

A magyar nyilvánosság a legújabb korig 
elég tétlenül viselkedett a cseh-tót Kölcsönös
séggel szemben: úgy értjük azt, hogy a szeu- 
zácziót hajhászó s érzéket csiklandozó külön
féle gyanúsítás, üldözés tendencziózus ferdítés, 
vagy a zuglapok és komoly lapok hamis tudó
sításai nem voltak veszedelmesek a cseh-tót 
kölcsönösségre nézve, legalább nem voltak 
oly mértékben veszedelmesek, mint az uj tan, 
amely a tótokat külön, önálló nemzetiségnek 
mondja a cseh-morva nemzettel szemben. E 
tant dr. Czambel Samu miniszteri titkár ter
jeszti, a ki alaposan képzett nyelvtudós, akinek 
nagy a befolyása a tótoknál, a ki tehát a leg
főbb mértékbeli veszedelmen ellenség.

ő , a legnagyobb tót filológusok egyike, 
a ki eddig is több értékes nyelvtudományi 
müvet irt, a múlt év végén egy 84 oldalra 
terjedő tanulmányt irt a cseh-tót nemzetegység 
múltjáról, jelenéről és jövőjéről a magyar 
közönség részére és külön felhívja azt, hogy 
alaposan megfigyelje a magyarországi tótstíg 
kulturális irányait s gátolja meg a tótoknak a 
esek nemzetbe való beolvadását.*

A könyv a mint a Öas értesül — nem
sokára cseh fordításban is megjelenik. Hogy 
azonban olvasóink addig se maradjanak infor- 
máczió nélkül s hogy megítélhessék, vájjon 
helyes-e a mi nézetünk e kérdésben, megis
mertetjük kivonatosan Czambel könyvének 
tartalmát. Ez után az említett brosür ismer
tetése következik. A mit persze mi itt elha
gyunk, mert azt a brosúrát olvasóink eredetiben 
ismerik.

Majd igy folytatja: „Eleget közöltünk dr. 
Czambelnek a cseh-tót nemzetegység múltjáról 
jelenéről és jövőjéről irt füzetéből arra, hogy 
az olvasó Ítéletet alkothasson róla és hogy 
belásson a szerző leikébe. Nem fogunk vele 
polemizálni a tanulmány nyelvészeti része tekin
tetében, azt remélve, hogy nemsokára hivatot- 
tabb részről fogják fejtegetéseit leczáfolni ;

addig is azonban biztosítjuk Czambel urat, 
hogy téved, ha azt hiszi, hogy a cseh nyel
vészek „cseh hazafias okokból* nem kívánják 
a tót népnyelv átkutatását. Az olyan állítás 
igazán meglepő. Csak nagynehezen tudjuk 
magunkba fojtani e szavakat. Az tudva hazu- 
dozás, az megszólás, az méltatlan fegyver ! 
Nem hihetjük, hogy ő, szakember, nem ismerné 
a cseh filológusok különféle nyilatkozatait e 
részben, nem hihetjük azt annál kevésbbé, mert 
maga is megemlékszik a ,,Slovensko“-ról, a 
melyben pedig csinos kis dolgozat van e tárgy
ról Pastmek egyetemi tanár tollából. Hogy nem 
adott ki oly müvet Pastmek, a melyben fel
dolgozta volna a tót nép nyelvről összegyűjtött 
összes anyagát, abból Czambel ur inkább arra 
következtethetett volna, hogy náluk lelki- 
ismeretesebben tanulmányoznak a tudósok s 
óvatosabban teszik meg Ítéleteiket, mint a 
brosür szerzője.

Csak úgy röptében emeltük ki e dolgot; 
a füzetet más oldalról kívánjuk megvilágítani. 
A mai napon azt akarjuk kimutatni, hogy 
Czambel ur tendencziózusan ir s hogy czéljai 
összeférhetetlenek az oly férfiú czéljaival, a 
ki szivén viseli nemzetisége érdekeit.

Ismételjük meg egynéhány szóval a füzet 
lényegét: Magyarországot nagy veszély fenye
geti az által, hogy a tót területen terjed a 
cseh kultúra és a cseh nyelv. Miután ez az 
epidémia már a széles tömegeket is meglepte 
s ezek önvédelme nem elégséges, a magyar 
kormány kötelessége, hogy kellőkép közbe
lépjen a mig a tót nemzetiség egy oly dolgot 
nem juttat kifejezésre, a mely felér a haza
árulással.

Naiv dolog volna politikai sakkhuzást 
lái.ii a tényben, melylyel a szerző arra akarná 
bírni a kormányt, (!) hogy engedjen tót isko
lákat és támogassa a tótok kultur-politikai 
törekvéseit, egy szóval, hogy léptesse életbe 
a magyarországi nemzetiségi törvényt. S ha 
sakkhuzás volna Czambel ur fellépése, úgy 
ilyen alakban minden tisztességes politikus 
kell hogy elvesse, mert a czél nem szentesíti 
az eszközöket. Hogy azonban az olyan even-

A „FELVIDÉKI HÍRADÓ*' TÁRCZÁJA.
Riinély Károly dr.

— A ^Felvidéki Híradó" eredeti tárcsája. —

„Hosszá munka, rövid pihenés, nemes kezek ve
zetése mellett eltíiltött ifjúság s mások nevelésének 
szentéit férfikor, sikerek hosszá sora. melyek fáradha
tatlan buxgóságát kisérték" : képezik — miként ezt 
é lett öltének megirója jellemezte — dr. Kimély Kái’oly 
püspöknek élettörténetét.

És méltán ! hiszen munkásságát, küzdelmeit vissza
tükrözted pllspöki jelszava is az: „Age, eogitate, fortiter!"

Az ogyháznagy 1825. február 4-én Esztergomban 
született régi, hírneves családból. Vallásos szellemtől 
áthatott szülői minden fáradozásukat oda irányították, 
hogy rendkívüli tehetségekkel megáldott gyermekük az 
egyház és az édes haza javát minél jobban szolgálja. 
Ily szellemtől átíratva lépett be a korra nézve fiatal, 
de szellemileg s lelkileg már is nagy Kimély — Ko- 
pácsy József herczegprimás idejében - az esztergomi 
növendékpapok sorába : mint ilyen egy évet az „Eme- 
ricamnn“-ban töltött el Pozsonyban,■ honnan főpásztora 
öt a pliilosophiai tanulmányok elvégzésére Nagyszom
batba, majd innen hol tehetségével kivált — a hit- 
tudományok hallgatására a bécsi Pazmaneumba küldte.

1848. évi jun. 21-én lett áldozópappá szentelve, s 
első szt. miséjét Esztergomban tartotta meg, Első kápláni 
állomása Dömös volt, onnan Patakra, majd meg már 
1849-ben Budára a Krisztinavárosba került, hol átélte 
a szabadságharcz mozgalmas napjait, midőn „azellenség 
élénk tüzelése közt temette cl az elesettek holt tetemeit. 
(Egy főhadnagy temetése alkalmával reverendáját fúrta 
át az ellenség golyója.)

Az 1850. évben az egyházi főhatóság más mű
ködési kört jelölt ki dr. Kimély számára, a lelkipász
torkodás teréről lelépett s a „Pazmaneum" tanulmányi 
felügyelője lett; az 1852. évben ott látjuk öt már az 
esztergomi papnovelöintézet egy háztörténeti és egyház- 
jogi kathedráján. Egészsége azonban itt megrendült 
némileg, s igy került 18(11-ben ismét mint aligazgató a 
bécsi Pazmaneumba vissza. E működésében érte öt. az 
első kitüntetés: IX. Pius pápa, kamarásává nevezte öt 
ki, majd meg 18157-ben Scitovszky primássága alatt 
pozsonyi kanonok lett.

Mély, valódi papi élettel párosult tudománya fel
tűnt az 18(58. évben Ü felségének is, ki egyetlen fiának 
Rudolf trónörökösnek, valamint Gizella és Klotild íöher- 
ezegnöknek neveltetését püspökünk szakavatott kezeire 
bízta. E téren kifejtett működésének jutalmazásául meg
kapta I870*bcn a lekéri valóságos apátságot s a királyi 
kegy nem feledkezett meg róla az 187(5. évben sem, 
midőn a M pót rend lovagkercsztjével lön kitüntetve.

1892-ben Pozsony szab. kir. város, plébánosává 
választotta meg, s itt elévülhetetlen érdemeket szerzett 
a pozsonyi katli. autonómia megteremtésében- 1893-ban 
XIII. Leó pápa házi praelatusává nevezte k i; 1893. 
május 23-án elnyerte a püspöki méltóságot, midőn a 
besztcrczebányai püspökség élére lett állítva.

Székhelyét 1893. évi szeptomber 14-én foglalta el 
tényleg, tiz éve működik tehát itten „Isten és a haza" 
javát önzetlenül szolgálva.

S ez érdemeinek elismeréséül a királyi kegy meg
ajándékozta öt 1898. márczius 30-án a Fercncz József 
rend nagykeresztjével.

As 1902. évben ünnepelte 50 éves tudorságának 
jubileumát, mig a legujabbi királyi kitüntetés ismét 
fényes bizonyítéka annak, hogy dr. Kimély püspök 
keveset pihent, sokat dolgozott.

Ezek a vázlatos adatai Kimély Károly dr. besz
tcrczebányai püspöknek, a kinek Ö Felsége most a 
valóságos belső titkos tanácsosi rangot adományozta.

Ha mindehhez hozzá fűzzük, hogy benne egyház
megyéje a legbuzgóbb és jó  lelkű főpásztorát bírja, ha 
felemlítjük, hogy a magyar hazafias kultúra fellendülé
sében a Felvidéken püspöki szavát mindenkor érvénye
sítette, hogy jótékonyságával mindig az elsők között 
voll, természetesnek találjuk, ho rv legutóbbi kitüntetése 
az egész Folvidékcn őszinte örömöt okozott.



tualitiisra nem gondolhatunk, az a napnál 
világosabban áll előttünk. Nem is kell a bro- 
sürböl idézni, egyes helyei a napnál is vilá
gosabban beszélnek; csak azt kérdjük : Lehet
séges-e, hogy a tót ember, a ki szivén viseli 
nemzetisége jövőjét, oly hazárd politikát 
kövessen s hogy oly könnyelműen experimen- 
táljon a tűzzel, a mikor körös-körül robbanó 
anyag van felhalmozódva? Borzasztó dolog az? 
Nem, azt a füzetet nem tót ember irta, hanem 
a kormány hivatalnoka, fizetett individium.

Nem azon emberek közé tartozunk, a kik 
mindig készek a reájuk kényelmetlen embe
reket kidobni, illetve kizárni a nemzettestből 
s mi nem is zárjuk ki Czambel u ra t; ő maga 
zárta ki magát, Az a mód. a melylyel ráijeszt 
a kormányra, azok az eszközök, a melyeket 
a kormánynak ajánl s főleg a megokolásuk 
eléggé bizonyítják, hogy csak a tényt kon
statáljuk.

A czikkiró azután még kigyót-békát kiált 
a brosűr szerzőjére s perfidiának nevezi azt 
az eljárást, ha ö „kifogástalan vörös nadrágba 
s hazafias dolmányba bújva" azzal ijesztgeti a 
tótokat, hogy elcsehesednek s a csehek javára 
elnemzetlenednek s ébreszti és erősíti bennük 
a könnyelmű üntetszelgést, a hiúságot, ten- 
dencziózusan idézve a cseh-tót eszme bajno
kainak különféle mondásait és nyilatkozatait, 
hogy csak a csehek ellen hangolja őket. — 
Azoknak a tótoknak pedig, a kiknek tetszik 
a tót nyelv önállósága, ezt kiáltja: „Videant 
consules . . .!“

A czikkeket igy fejezi be a cseh-tót nem- 
zetegység csehországi főszólója:

„A magyar kormány bizonyára nagy üröm
mel fogadja az uj harczot, a mint azt p. o. a 
Budapesti Hírlap is megcselekedte, a mely 
egekig dicsérte Czambelnek — a miniszteri 
titkárnak politikai fejtegetéseit, meg a haza
fiaságát. Sok szerencsét, Czambel ur, az uj 
karriérhez 1“

Mi is ugyanazt kívánjuk dr. Czambelnek, 
de persze más szívvel, mint a öas.

Sokat akar a szarka - - - ulykur a logkomo- 
lyabb helyzetek is a komikumba csapnak át és mosolyt 
csalnak az illeti) jelenet szemlélőjének az ajkára. Ilyen 
jelenet volt az, mikor «l r. Mudroíi János ügyvéd a minap 
a tótok igazait fejleget'voa budapesti sajtó bíróság előtt, 
nagy garral kijelentette, hogy mikor ő majd orsz. kép
viselő lesz, majd ő akkor érvényt szerez a nemzetiségi 
törvénynek, azt a minisztert pedig, aki ezt a törvényt 
végre nem hajtotta, vád alá helyezteti. Ejnye no! gon
dolhatta magában a tárgyalást vezető elnök, ez az em
ber veszedelmes, — s kérlelni kezdte dr. Mudroií János 
ügyvédet hogy ne mondjon, ne tegyen ilyeneket most, 
a mikor még nem is orsz. képviselő, hagyja későbbro, 
a mikor majd megválasztják . . .  De dr. Mudroií János 
újból belekezdett a mondókájába, hogy majd igy s úgy 
lesz, ha ő képviselő lesz, — s mikor az elnök újból 
kérlelte, egyszerűen — leült. — Miért is semmisítették 
meg dr. Mudroií Jánosnak megyebizottsági tagválasz* 
fását. KostyánbanV

A „Nár. Nov.“ meg a herczegprimás.
Magyarország herezegprimása szívhez szóló, haza

fias érzelmű körlevelet intézett az esztergomi főegyház- 
megyc papságához, amelyben a magyar nyelv beható 
tanítását ajánlotta különösebb figyelmükbe és gondjaikba 
a lelkészeknek és tanítóknak. Ezért a „Nár. Nov..“ 
mint aunak idejében Bubicsot, Kimélyt. Vaszary her- 
czegprimást is Icczkézteti, azt a dőre tételt koczkáztatva 
meg, hogy az egyháznak mi köze sincs a kultúrához 
és hogy az, amit a herczegprimás körlevelében czéloz, 
nem kultúra, hanem ennek ellenkezője, vandalismus s 
a kath. egyház lealázása. — Persze a „Nár. Nov.“ piida- 
gogusai és cgyházpolitikusai sokkal jobban tudják azt, 
mit szabad, mit kell, mi czélirányos, mi üdvös az ogy- 
házra s annak híveire nézve, mint az összes érsekek és 
püspökök — a prímást sem véve ki, — együttvéve! Miért 
nem fordulnak ezek az Ugyefogyott bíboros és nem bíboros 
urak a „Nár. Nov." szerkesztőségéhez tanácsért, mielőtt 
körlevelüket szétküldik? Hiszen a tót sovinismus, a tót 
vakmerőség csak jobb és indokoltabb annál az ostoba 
magyar hazafiasságnál és sovinismusnál, amelynek vala
hol Ázsiában, a botokudok és cscrcmizck földjén lenne 
helye, nem pedig itt Hungáriában, a Szviitopluk déd
unokái között, akiknek vezérei értsd a núrodnistákat

— egv ezerévesnél is régibb tót kultúrára hivat kozhat
nak, amelyhez képost csak kismiska a tegnap megszü
letett magyar kultúra. A nyelvről nem is szólva, mert 
a magyar nyelv förtelmes, csúnya, hisz igy tanította 
ezt Zoch, a híres nagy-rőczei tót gynin. tanár, aki min
den magyar btszéd után szájöblitcst ajánlt tót diákjai
nak. — Óh, ezek a Markovicsok, Csulikok, Hurbanok 
és társaik nagy barátjai a magyaroknak, az igazi faj 
magyaroknak, akiket lovagias. derék embereknek mon
danak, amikor a kapeza szorul s pár havi fogház s 
nehány ezer korona pénzbüntetés kísért a kir. ügyész 
és a magyar bíróság vésztjósló szemeiben; ámde amikor 
maguk között vannak ezek a derék atyafiak, akkor a 
„Hej .Slováci“-t nem úgy éneklik, mint Prágából idc- 
származott ártatlan nótát, s a jó magyar testvér iránti 
szorotetük is körülbelül olyanná alakul át, mint a mi
lyen a macska szeretető az egerek iránt. Hiszen ez is 
szeretet, — de azért, árva kis egérke, ne higyj a macs
kának ! — A magyar főpapok pedig csak hadd apostol- 
kodjanak a magyar nemzeti ügyért, a nemzet hálája 
lesz a jutalmuk. Mert hiszen ha Vaszary elődei a pan
nonhalmi monostorban és az esztergomi érseki székben 
mindjárt elejétől fogva magyar nemzeti kultúrát terjesz
tettek volna ebben az országban, ma nem lenne már 
szükség azokra a buzdító körlevelekre s nem kellene 
nap nap után megbotránykoznunk a szintén a magyar 
nemzet, a magyar haza kötelékébe tartozó tót. národ- 
nisták vakmerő és hazafiat lan viselkedésén és törekvésein.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

Megyebál Liptúban.
A liptóvármogyei bál fényes sikerrel folyt le 

a vármegyeház összes termeiben. A rendező-bizottság, 
élén Joób Marczcl alispánnal, mindent clkövotott. 
hogy a régebbi időben tartott vármegyei bálokhoz 
méltóképen sorakozzék az idei mulatság is Már 
este 8 óra tájban szokatlanul élénk volt a megyei 
székház környéke s egymást érte a sok úri fogat, me
lyekből diskréfiil csillogtak ki a fényes báli toalettek 
ékességei. Az érkező vendégeket a délszaki növényekből 
feldíszített lépcsőházban a bálbizottság fiatal tagjai fogadták 
s a nagy gyülésterem, mely ez alkalomra pazarul fel- 
diszitf etett, már 9 órakor megtelt a mulatni vágyók 
vidám arczu seregével. Fél 10 órakor kinyíltak a füispáni 
lakosztály szárnyas ajtajai, S díszes kísérettel bevonult 
a bál védasszonya Szmrecsányi Arisztidné úrnő, ki 
elfoglalván helyéi a külön emelvényen, körülötte höl
gyekből és férfiakból vegyesen udvar képződött. Majd 
rázendített a czigány a „Hímezni a vármegye“ kezdetű 
csárdásra s kezdetét vette a táncz, mely kedélyes han
gulatban kivilágos kivirradlig tartott. A rendezőség a 
hölgyeknek Ízléses tánczrenddel kedveskedett s való
színű, hogy a hölgyek kellemesen fognak a mulatságra 
visszaemlékezni, mert most megesett az a ritka eset, 
hogy a tánezosok száma szokatlanul nagy volt. A mu
latság anyagi és erkölcsi sikere egyaránt fényes. Az 
első négyest 30 pár tánczolta. a  bevétel meghaladja az 
1300 koronát s igy a vármegye szegényalapja is szép 
összeggel gyarapszik, a  karzaton is díszes közönség 
foglalt helyet, inig a bálteremben a következő jelen volt 
hölgyek neveit sikerült feljegyeznünk. Asszonyok: Anda- 
liázy Gézáné, lovag Brentschildt Ottóné, Balló Rezsőné, 
Bohus Péterné, özv. Ferjencsik Miklósné, Holéczy Jó- 
zsefné dr.-né, Joób Albortné, ifj. Kiszcly Arpádné dr.-né 
Kiszcly Gyuláné, Kiszcly Kálmánná, Machalitzky Já- 
nosné, özv. Mattyasovszky Gyuláné. özv. Nemes Béláné, 
Palugyay Móriczné dr.-né, özv. Sáfáry Lászlóné. Sándor 
Istvánná, Szabó Fcrenczné, Szmrecsányi Arisztidné, 
Thuránszky Zoltánná, Závody Albinná, Ziorotin Prscnko- 
né grófné. — Leányok : Andaházy Gizella. Ilonka és 
Janka, Balgha Melauic, Bohus Mariska, Joób Eli. és 
Mariska, Gallasz Gizella. Holéczy Kamilla. Machalitzky 
Ilona, Mattyasovszky Irén. Sáfáry Lu za, Thuránszky 
Sarolta, Závody Olga, Erzsi és Magda. A liptói társa 
dalmi élet fellendítésére kiváltképen alkalmas eme bál 
rendezői az elért sikerrel valóban meglehetnek elégedve. 
Itt említjük meg, hogy a bál elnöke, Szmrecsányi 
Arisztid főispán a jótékonyezélu bál kölségeihez 200 
koronával járult.

H Í R E I N K
Pápai jubllenm. XIII. Leó pipa f. hó 20-án 

töltötte be pápaságának 25-dik évét. Ebből az alkalom
ból az egész földkerekségen hálaadó istenitiszteletek 
tartattak. Ünnepi istcnitisztcntisztelet volt Turócz-Szt.- 
Mártonban is, a hol Cserey Emil esperes tartott nagy 
misét a melyen a hatóságok, továbbá a tanuló ifjúság 
is megjelent. — lluttkán Halká Zoltán esperes tartott 
hálandó istenitisztoletef., az ottani hitközség pedig az nap

este a vasúti étteremben rendezett ünnepélyt, a molyén 
elénekelték a pápai hymnust. majd Nánásy Antal elsza
valta Bán Aladár XIII. Leó czitnü költeményét, 1,'h- 
lyárik Szende felolvasta Hódolatunk Leónak cziniü élotrajzi 
munkálatát. More Erzsiké szavalta még XIII. Leó pápa 
Menekülés czimü költeményét, mire az ünnepély a ma
gyar Hymnus eléneklésével véget ért.

KltflntOtéS Ö Felsége a király dr. Iliméig 
Károly boszterczebányai püspöknek a valóságos belső 
titkos tanácsosi méltóságot adományozta. Ezen kitünte- 
lés híre az egész Folvidékcn általános örömet okozott, 
mert Kimcly püspök nemcsak mint egyházfő kiváló, de 
mint lelkes magyar hazafi már eddig is igen sokat tett 
a felvidéki kulturális érdekekért, a melyeket mindenkor 
tapintatosan tud összeegyeztetni a fenforgó körülmé
nyekkel. A kitüntetés alkalmából számosán üdvözölték 
a népszerű főpásztort. Az üdvözlőkhöz csatlakozunk mi 
is és kívánjuk, hogy az uj kegyolmos úr még sokáig 
kormányozza egyházmegyéjét bülcseséggel és hazafias 
irányban, mint tette azt eddig. Ad multos annos!

— Személyi hír. Ifj. Justh György főispán, a ki 
a múlt hét elején néhány napra a fővárosba utazott 
onnan tegnap visszaérkezett.

— Felvidéki Magyar Szövetség, mely iránt a 
kedélyek mindinkább kedvezően alakulnak, további 
hódításokat tosz megyénkben is. Lapunk szerkesztősé
génél újabban jelentkeztek Párvy Endre znióváraljai 
tanitóképezdei tanár buzgólkodása folytán : Somogyi Géza 
igazgató, dr. Messinger Mór ügyvéd, Bertsch Ottó, Mezei 
József, Párvy Endre, Ditiert Ferencz, Szarka Lajos és 
Kirclunayer Győző tanárok, dr. Jakubovics Mór orvos, 
Janovják Károly kir. albiró, Krees Gyula könyvelő, 
Wagner Artliur könyvelő, Vladár János gazdaköri elnök. 
Iliszner József igazgató ivén: Riszner József igazgató, 
özv. Hodobay Józsefné óvónő, Lohotzky Anna és Márkus 
Erzsébet tanítónők, valamint Gosztonyi Gyula tanító. 
Párvy Endre tanár az ivén aláírlak részéről 31 k. 20 
fillért küldött be, a mely összeg, a már előbb kimutatott 
17(5 k. 80 fillérrel együtt takarékpénztárban őriztetik. 
Itt említjük meg, hogy első közleményünkből Omaszta 
János ruttkai vasu'i mérnök neve tévedésből kimaradt, 
továbbá, hogy az Olsavszky Gyula ellenőr, állomási főnök 
ivén aláirt hágok részéről a tagdijak mind be is kül
dettek. Természetes, hogy a tagjelentkezésokot továbbra 
is szívesen fogadjuk és a jelentkezők neveit közölni 
fogjuk. Az évi tagsági díj 2 k. 40 fillér.

— Eljegyzés. Bohárfalvi Bohus Péter liptószen*- 
miklósi ügyvéd kedves és müveit lelkű leányát, Mariskát 
f. hó lf>-én eljegyezte dr. Trombaner Árpád, túróé/.- 
szentmárloni kir. albiró. Gratulálunk.

— A zsolnai lparklállltás rendező bizottsága a 
múlt héten tartort ülésén ruttkai Iiáth Péter kir. udvari 
tanácsost a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatóját a 
kiállítás tiszteletbeli elnökévé választotta meg.

Hózivatarok voltak a múlt hét folyamán Tti- 
róczban mindenfelé. Némely községben az utakat annyira 
befúta a hó, hogy a közlekedés teljesen megszűnt. Az 
emberek a szomszédokkal sem tudtak érintkezni. Ez 
volt az oka annak is, hogy a turóczi jótékony nöegyo- 
slllct múlt vasárnapra összehívott közgyűlését nem lehe
tett megtartani. Ezt tegnap d. u. tartották meg.

— A trebosztól Révay-féle birtok eladása körl'.l 
felmerüli ügyre vonatkozólag lapunk egyik lelkes barát
jától keserű hangú levelet kaptunk, a melyben erősen 
kikéi azon közöny ellon, a melyet i> felvidéki vagyonos 
magyarság ezen ősi birtok eladásával szemben tanúsít, 
A mindennapi életben folyton hangoztatjuk, hogy a fel
vidéki magyar birtokok pusztulnak, hogy azok a tót 
túlzók kezeibe jutnak, a kik azáltal nemcsak a magyar 
birtok tulajdonába kerülnek, do a társadalmi és politikai 
életben is oly tényezőkké fejlődnek, a melylyel végtére 
még is számolni kell. Ha azonban ilyen birtok eladásra 
kerül, mint most is ti trebosztói Révay-féle birtok, tét
lenül nézik, hogy miként játszák azokat idegen érzelmű 
cinberek tulajdonába. Jól mondja lapunk barátja, hogy 
inig 1848-ban készséggel hordta mindenki vagyonát a 
haza oltárára, most nem akad mrgyar ember arra, hogy 
pénzéért birtokot vásároljon. Pedig ezzel ma nem cse
kélyebb szolgálatit tenne, mint a múltban vagyonának 
feláldozásával. Pedig most nincs ilyen nagy áldozatról 
szó. Csak azt kellene megakadályozni, hogy az az ősi 
magyar birtok ne kerüljön pánszláv kezekbe. Mert, 
mint a panaszos levélből kitűnik az egyik vevő aspiráns 
már a legutóbbi tárgyalások alkalmával magáénak 
tokintve a birtokot, nagy büszkén hirdette, hogy no 
most már kipödörtem a magyarok bajuszát! Talán van 
még olyan vagyonos magyarember a Felvidéken, a k; 
tudna segíteni ezen a bajon — ha ugyan még nem késő.

— Panlovlos Lyubomlr Tarinbao. Pnulovics 
Lyubomirnak a hírhedtté vált szerb nemzetiségi képvi
selőnek utánzója akadt Túrádban. Paiilovics a nagy-



kiküldői vasút állomáson verte meg az átutazó kis diá
kokat azért, mert a Hymnufct énekelték. Turánban pedig 
— a mint nekünk Írják — egy Amerikából liaza vetődött 
ember azért |. fűzött meg etry kis tűit, mert az ót ma
gyarul köszöntötte. K'zt az esetet ajánljuk az illetékes 
hatóságnak ügyeimébe. Jó lesz H e  megérlotni, hegy 
ha neki a magyar nyelv nem tetszik, vissza mehet 
Amerikába, a hol majd másként fognak vele elbánni, 
ha ott az angol nyelvet ily durva módon sérti meg.

-  Elfogott kivándorlási Ügynökök Sikerült 
fogást csinált — mint tudósitónk Írja — múlt szombaton 
a kralováni vasúti állomáson az ottani csendórség. Egy 
Hamburgban székeld Litkc nevű kivándorlási ügynök
ségnek két alkalmazottja, Kühringer Adolf és Üuchesz 
Mór, már hetek óta csavarogtak a Felvidéken, hogy az 
itteni lakosságot kivándorlásra csábítsák. Füliringcr 
Trencsén és Turóczmegyékben működött, társa ellenben 
Zemplén és- Szepesin egy ék lakosait csábítgatta a kiván
dorlásra. A két ügynöknek sikerült is 34 családot cl- 
bolonditani, a kik pénzzé téve mindenüket, pénzüket és 
so-sukat is az. ügynökökre bízták. A két ügynök az 
elcsábított családokkal nem mert a rendes vasúti vonalon 
utazni mert tudta, hogy Ruttkán és a többi határszéli 
állomásokon nagyon szemmel tartják az utasokat, elő
zetesen tehát abban állapodtak meg, hogy embereiket 
a kralován-kulisni vasúton viszik ki a galicziai határra, 
ahonnan aztán könnyű lesz a tovább utazás. Szombaton 
meg is érkezett mind a két ügynök az emberekkel. 
Egy csendörörjárat éppen akkor ért oda, mikor a két 
ügynök már megváltotta harmineznégy család jegyét 
a galicziai határállomásig. A két ügynököt igazolásra 
szólították a csendőrök, a  kik azt adták elő. hogy az 
ombercikot egy galicziai ipartelep részére szerzödteték.
A kivándorlók közt azonban volt egy Linzer Katalin 
nevű leány is, a kinek sehogysem volt ínyére a kiván
dorlás. Ez aztán megsúgta á csendőröknek, hogy bizony 
Amerikába készülnek. E vallomásra letartóztatták a két 
ügynököt, meg a kivándorlókat is és bekísérték őket a 
szolgabirói hivatalhoz. A két ügynöknél közel buszezer 
koronát talaltak. Az összeg a kivándorlók pénze volt.

— Hangverseny Znlóvárálján. A znióváraljai 
áll. tanítóképző-intézet ifj. önképzőkörének zenei szak
osztálya igen sikerült hangversenynyel egybekötött 
tánczmulatságot rendezett f. hó 14-cn Dittert Ferencz 
tanár vezetése és betanításával. A műsor számai közül 
ki kell emelnünk Petőfi a Hortobágyon ez. melodrámát, 
előadva Szántó L., Gresz J. és Ujsághy J. IV. éves 
növendékek által. Igen szé|), szabatos betanulással adta 
eid az énnokkar zenekari kísérettel a Zarándokok dalát, 
TannhUuser-ből; az énekkar pedig Pepi Tant ez. tréfás 
dallal zajos derültséget okozott. Valóságos műélvezetben 
volt része a közönségnek Dittert Ferencz tanár zongora- 
játéka alatt; Székely Imre: Honi emlékeim ésLysberg: 
La Nüradc ez. darabokat a tőle megszokott kitűnő elő
adási modorban adta elő. Végül nagy hatást ért el vár
megyénk műkedvelői társaságának két. oszlopos tagja: 
Kossuth Ella úrhölgy és Pórvy Endre tanár a „Mézes
hetek utánM ez. dialóg előadásával. Kitűnő öSszjáték s 
elöadásbeli űgyosség jellemezte játékukat. A hangver
seny után a szép és nagyszámú közönség táncza s ke
délyes mulatsága hajnalig tartott. Az i. négyest 26 
pár tánczolta.

— Gazdasági cselédek Jutalmazása. Darányi fold- 
mivolésügyi miniszter már évek óta jutalmazza azokat 
a gazdasági oselédeket, akik huzamosabb ideig kifogás
talanul szolgálnak egy helyen. Ilyen kitüntetésben 
részesült Turócz-.Szklenón Wtigner Pál, aki már 30 év 
szolgál egy helyen; továbbá Nagy-Cscpcsényben Vla- 
dár Károly cselédjét a ki már 15 év óta szolgál szintén meg
elégedésével mindegyik 50—50 koronát és elismerő 
oklevelet nyer , a melyeket ünnepélyesen a vármegyei 
közgazdasági előadó Keviczky Imre és a közönség jelen
létében ifj. Juaih György főispán megbízásából Zorkóczy 
Tivadar főszqlgabiró adott át, lelkes beszédben köve
tendő példákul állítva a kitüntetteket.

— Esküvő. Ma tartja esküvőjét Wiener Cécilc, 
Wiener Jakab szuesányi igazgató-tanitó leánya Abonyban 
l'olitzer Bcruát mérnökkel.

— Tanltdvál&sztis Szklenón. Schrődor Gizella 
szklonói tanítónő Körmöc/.bányán nyervén alkalmazást, 
helyébe Ttlesch Józsefoklevcles tanítót választották meg.

— Tömörülés Turánban meg ablak be verés.
űrömmel kell konstatálnunk, hogy a pánszlávoknak oxclusiv 
magatartása i. ndinkább arra ösztönzi a hazafias eleme
ket, hogy tömörüljenek és egymás között társadalmi 
érintkezést létesítsem!;. A szuesányiak sikerein neki 
bátorodva Turánban is rondeztek a múlt szombaton ogy 
kis farsangi összojövotelt. Egy kissé ugyan lehangolta a 
rende2Ökot az a körülmény, hogy összejövetelük czél- 
jára a kiszemelt helyiséget nem kapták inog. Ezen 
azonban csakhamar túltették magukat és a Porubszkv

tágas lakásában jöttek össze és vígan töltötték az estét.
A jól sikerült összejövetel, mely tánczczal, hazafias da
lok előadásával, meg kedélyes beszélgetéssel telt el, azt 
érlelték meg a jelenvoltakban, hogy tulajdonképen ele
gen vannak arra, hogy maguknak kellemesebbé (elles
sék a hosszú téli estéket a miért el is határozták, hogy 
ezután gyakrabban fognak összejönni. Ezt az elhatáro
zásukat csak megerösitetto az az insultus, a melyben 
részűk volt, nevezetesen, hogy az ablakon néhány 
jókora követ dobtak be. Ezt persze azért tették a tót 
túlzók emberei, hogy a hazafias elemeknek elvegyék a 
a kedvüket még egy összejövetel rendezésétől. De a 
mint már megírtuk épen az ellenkezőt érték el. A 
magunk részéről pedig kitartásra buzdítjuk a turániakat . 
Kitartással sokat, mindent ellehet érni.

— Tüzeset Alsó-Stubnyán három gazdának istállóit 
pajtáit, négy szekerét, öt birkáját, két pár lovát és há
rom borjut hamvasztotta cl a tűz.

Baleset. A Ruttkáról Oderborg-felé igyekező 
egyik személyvonat Lonkau és Kralova között két asz- 
szonvt gázolt el, akik közül az egyik azonnal szörnyet 
halt, a másik pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

— Lopások czim alatt megjelent hírünkre vonat
kozólag arról értesítenek bennünket, hogy a helybeli 
csendőrség laktanyájából nem lopták el a disznókat, 
hanem azok valahogy kiszabadultak és maguk csatan
goltak a városban, mig a szomszédok egyike gondozás 
alá vette őket. 'Reggelre azután ismét haza kerültek.
A ruttkai eset sem volt olyan veszedelmes, mert a meg 
ejtett vizsgálat azt derítette ki, hogy az a bizonyos 
vasúti pinezér jól felöntve a garatra került a sínek közé, 
a hol részegségében elaludt. A pénzét sem vette el 
senki, hanem ö maga lumpolta el.

— Magyar színészet. Liptó-Szt.-Miklósról írja 
levelezőnk : Az északmagyarországi színi kerület igaz
gatója Halmay Imre, jól szervezett társulatával e héten 
megkezdte nálunk működését. A bemutató előadásról 
ítélve, már is mondhatjuk, hogy várakozásainkban nem 
csalatkoztunk. Már is kiemelhetjük Halmayné Emmát, 
Szalay Vilmát és Végli Gizellát, kik kitűnő játékukkal 
és művészi énekükkel lelkes tapsokat arattak. Egyed 
Lenke gyönyörű táncza különösen te'szett a közönség
nek. Az első előadáson annyian voltak, hogy sokan nem 
kaptak ülőhelyet. A zenekar kitűnő.

— Halálozás. E héten temették el Turócz-Szent- 
Mártonban Kohuf. János ügyvédet, a ki 74 évet élt és 
arról volt nevezetes, hogy 1848-ban tőt önkéntes volt 
s mint ilyen természetesen nem a magyar nemzet és 
haza, hanem a tótok külön igazaiért harczolt, Később 
törvényszéki ülnök volt Turóczmegyében, majd pedig o 
törvényszékek megszüntetése után ügyvédeskedett és a 
tót túlzók mozgalmaiban, a Matica és a tót gymnasiumok 
megalapításában tevékeny részt. vett. Sírjánál Mudroií 
Pál tartott búcsú beszédet, persze szintén a tót túlzók 
szellemében.

— A Tanltósorsjáték igazgatósága most bocsátotta 
ki a sorsjáték tervezetét. A tervezet szerint a sorsjáték 
tiszta haszna tanítói jótékony intézmények gyáinolitására 
és az Újságírók Egyesülete Segítő Alapja segélyezésére 
fog fordittatni. összesen 300000 sorsjegyet bocsátanak 
ki. A sorsjegy ára 1 korona lesz. A nyereménytárgyak 
hazai ipari-, iparművészeti tárgyak és a képzőművészet 
alkotásai lehetnek. Az igazgatóság már eddig is több 
ezer koronáért vásárolt képeket a Kclety-Tahy hagya
tékból. A sorjegyek nagy részének eladása már is biz
tosítva van, a mennyiben úgy a fővárosi- mint a vidéki 
tanítóság nagy lelkesedéssel igyekszik a sorsjegyek 
elhelyezésén. A sorsolás folyó évi deczetnber hó 23-ára 
van tervezze.

— A vasgyáros, a -melynek előadására műkedve
lőink vállalkoztak tegnap este került szilire. Az előadás 
lefolyásáról csak jövő számunkban emlékezhetünk meg. 
Azt azonban már most is konstatálhatjuk, hogy az 
előadás iránt már napokkal ezelőtt oly érdeklődés nyil
vánult, hogy már jegyeket sem lehetett kapni. Bizonyos 
tehát, hogy az erkölcsi sikerrel az anyagi haszon is 
karöltve fog jelentkezni.

— Garázdálkodó házaló. Tótprónai levelűnk 
irj . hogy bizonyos Duchovy Gábor znióváraljai házaló, 
a ki különben imakönyveket, olvasókat meg szentképeket 
árul, foglalkozásának épen nem illő garázdálkodást ren

dezett a múlt héten Rudiién meg Tó'prónán is. Rudnón 
a korcsinárost és háza népét loszurással fenyegette, Tót- 
prónán pedig Kohn Samu korcsmáros ajtaját, a melyet 
a garázda ember elöl elzártak, fokosával fényes nappal 
forgácsokra vagdalta. És mindezt az egész falu népe 
végig nézte mig végre akadtak néhányan, a kik a dü
höngő einbort megkötözték és igy ártalmatlanná tették. 
Duchovyt másnap három ember kísérete mellett Znió- 
váraljára vitték. Levelezőnk igen kívánatosnak tartja, 
hogy Tótprónán a csendörörs mielőbb felálliitassék, a 
mely a garázdálkodásnak útját vágná.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .
Villamos világítás Szucsányban. A szuesányi 

Robinson és Krausz gözfllrész ezég ajánlata folytán moz
galom indult meg Szucsányban a villamos világításnak 
behozatala iránt. Már eddig is 300 lángra akadt meg
rendelő. Ha a szuesányiak sietnek, hamarább lesz villám- 
világításuk, mint a t.-szt.mártoniaknak. Vagy tán nőm 
is kell sietniök.

Tánczmulatság Ruttkán A ruttkai izraelita 
nőegylet I. évi márczius hó 7-én a Wachsberger-félo 
szálló termeiben az egyesület czéljaira tánczmulatságot 
rendez. Belépőjegy személyenkint 2 korona, családjegy 
3 korona.

— Nehéz gondok aggasztják a szegény turóczi 
gazdákat. A múlt évben nemcsak a burgonyából, de a 
káposztából is rendkívüli rossz termés volt. úgy annyira, 
hogy sok helyen ezek a fő élelmiszerek is fogytán 
vannak. De a jövőre sincs valami vérmes kilátás, mert 
a későn vetett őszi, csírázásnak indulva fagyott el és 
igy csak ritka helyen vehetik majd hasznát az őszi 
vetésnek. A gyüinölsösökben is pótolhatlan károk estek. 
Sok helyen a vaddisznók is oly vakmeröek lettek a 
nagy hidegek miatt, hogy egész a faluk alá is bome- 
részkadtok.

A gondatlanság áldozata Kralovanec János 
klicsinyi kis iskolás gyermeket szülői a szecskavágó 
mellett foglalkoztatták. A szegény kis fiú munkaközben 
oly közel került a késhez, hogy az mutató ujját tövében 
levágta. A szerencsétlenül járt fiúcskát ápolás alá vették 
ugyan, de nyomorék marad egész életére. És mindennek 
a szülők kapzsisága az oka, a kik a helyett, hogy 
iskolába küldenék gyermekeiket, már 6 —7 éves koruk- 
munkára szorítják.

Színi előadás Trsztenán. A trsztenai gymna- 
sium lelkes tanári kara az ottani magyarság tömörí
tésére f. hó 23-án szinielőadással egybekötött tánczestélyt 
rendez. Színre kerül Csiky Gergely drámája Anna, 
továbbá Goudinot egy felvonásos vigjátéka „ Valami 
hibája van.u A műkedvelők mind a helyi intelligencziából 
kerülnek ki.

— Gyilkosság! Rémes hir járta be lluttkát, a 
honnan azt a hirt kapjuk, hogy KMcsinvhen Druzsbik 
János odavaló lakos feleségét agyonütötte. Mint meg
bízható kelyröl értesülünk Druzsbik Jánost az keseritetto 
el, hogy a múlt héten szerdán étlen-szorajan ment el 
hazulról dolgozni Ruttkára, a hol a vasútnál kapott 
nn ''át. Felesége délben nem vitt neki ebédet és igy 
szegény ember alig várta, hogy estére hazakerülve 
ebessék valamit. Mekkora volt azonban bosszúsága, a 
mikor felesége még csak egy darab kenyeret sem tu
dott neki adni, sőt az asszonyt mámoros fővel találta, 
a kinek még följebb állott és ugyancsak felingerelte az 
urát, a ki nagy haragjában megverte a feleségét. Druzs
bik másnap reggel ismét munkába ment, az asszonyt 
nyugodni hagyta. Csütörtökön délelőtt azonban hírül 
adták neki, hogy félesége meghalt. A bíróság értesül
vén az esetről dr. Troinbauer Árpád kir. albiró Kli- 
csinbe ment és megejtette a hivatalos bonczolást. Druzs- 
bikot egyelőre szabadlábon hagyták.

— Megfagyott ozlgányok czim alatt azt írja 
egyik fővárosi lap, hogy Licsnó közelében hat megfa
gyott czigányt találtak, a kiket ott el is temettek. Állí
tólag Rudnón muzsikáltak, azután pedig keresményüket 
elmulatva útközben érte őket a veszedelem. Tudósítónk 
erről nem adott hirt. azért ezt csak föntartással közöljük.

— 300 gyermek kitüntetése. Érdekes mozgalom 
indult meg tavaly Budapesten, hogy az iskolás gyerme
keket szabad óráikban a virágneveléssel foglalkoztassák. 
Ezen nagyjelentőségű eszme lelkes elöharczosa Mauthner 
Ödön cs. és kir. udvari magkereskedő, ki már 1901 -ben 
több ezer növényt osztott ki továbbnevelésre gyermekek 
közt, most pedig díszes éremmel díjazta mindazokat, 
kik a legjobban nevelt és ápolt virágokat mutatták be. 
Mint értesülünk e héten ismét 500 cserép jaczintot osz
tott ki közöttük Mauthner Ödön, kinek a kertészet terén 
már annyi áldásos és szép közhasznú intézmény létre
jöttét köszönhetjük. Mauthner nemcsak az ö ismert 
áldozat készségével, hanem magvainak kitűnő minősége 
révén is rászolgált az általános elismerésre és büszkén 
vallhatjuk, hogy Európa bárom elsőrangú és legnagyobb 
magkereskedőinek egyike Mauthner Ödön — T. olva
sóink b. figyelmébe ajánljuk legújabban megjelent igen 
gazdak tartalmú képes magárjegyzékét, melyet szívesen 
ingyen küld az érdeklődőknek.

Mindenki tudja, hogy a Mauthner-félo impreg
nált takarmányrépamag a legnagyobb termést adja, hogy 
konyhakerti magvaiból a legjobb főzelék és zöldség te
rem és hogy virágmagvaiból fakad a legszebb virág. 
Szóval a Mauthner-félo magvak a legjobbak, készletei 
a legnagyobbak és árai igen olcsók.

■ Szerkesztői üzenetek. =—
— R., Szucsány. — J. E., Klicsiny. — Sz. J., Szklenó. — 

Gr. S., Tót-Próna. -  Sz. L., Znió váralj a. Tudósításaikat köszö
nöm. Kérem továbbra is közreműködésüket. Csak úgy lehet jó 
hir szolgálatról szó, ha mindenki hozzájárul. - Cz. S., ltudapest. 
Az leérteket kérem lehetőleg csiitörkökig. A mint mai számunk
ból is kitűnik a kérdést állandóan ébren tartjuk és örvendünk, 
hogy nagybecsű czikksorozata oly széleskörű érdeklődéssel ta
lálkozott. — Cs. G. dr., Itudapest. I.cveleinre választ kérek.

NYILTTER. )
Számadás- és köszönetnyilvánítás.

A febr. 1-én Ruttkán az evang. templom 
javára rendezett műkedvelői előadás eredménye 
a következő: összes jövedelem 610 kor. 46

*) K rov itban közöltökért nem vállal felelősséget a szerk.



fillér; kiadás 173 korona; marad tehát a fent- 
emlitett czélra 437 kor. 4(1 fillér, beleértve a 
felülfizetésekczitnén befolyt 172 kor. 95 fillér is.

Sok bajjal kttzködö fiókegyházunk törek
vésének ilyetén pártfogolása inondhatlan bálára 
kötelez bennünket!

Önzetlen fáradozásukért fogadják a sze
replők és a rendezőség, valamint - syinpa- 
thiájuk újbóli megnyilatkozásáért a nemesszivü 
adakozók hálás köszönetünket.

Kuttkán, 1903. évi február hó 19-én.
A ruttkai ág. bitv. ev. fiókegyház nevében

I)r. Szolárik.

Búcsúszó
Midőn 32 évi vasúti szolgálatomtól meg

válók s nyugdíjba vonulok, el nem mulaszt
hatom, hogy összes barátaim- és ismerőseimtől 
ez úton is el ne búcsúzzam, tisztelettel kérvén, 
hogy szives jóindulataikat számomra továbbra 
is fenntartani kegyeskedjenek.

Ruttkán, 1903. évi február hó 19-én.

Bum József,
ny. fömlih. művezető.

Érez és fakoporsó
sirkoszoru

s minden egyéb temetkezési 
czikk

jutányos áron beszerezhető
BIIDFELD Á R U S

(livalúnilinzában Tlirócz-Szent-Mifrton.

1 ()o-J. évi 26. szám. Turócz Szt.-Mártoni m. kir. jár. erdőgondnokságtól.

Faárverési hirdetmény.
Tuióczvárinegye törvényhatósága terűidén következő erdőbirtokosok faanyaga körül zárt Írásbeli ver

senytárgyalássai egybekötött nyilvános másodízben árverés utján eladás alá:
T.-Szt.-Márton úrbéresei 1890 db. rúd 8900 db. jegenye f. falörzs 0904 m», 38324.0 kor. tétértékben 
Valcsa úrbéresei 200 „ , f- „ 1103 „ 9101 0 » „
Lipócz nem közbirt. 1000 „ luezfenyő fatörzsc 1103 „ 4077-0 „ ,,

Az árverés a turóc-szent-inártoni m. k járási erdőgondnokság hivatalos helyiségében 1903. évi márczius 
hó 9-én délelőtti 9 órakor, a kezelő kir. erdötiszt és az érd birtokosok megbízottjai jelenlétében fog meg
tartani. Venni szándékozók ezen faárveréshez azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a sajátkezűig irt zári 
Írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10"„-a óvadekképen készpénzben vagy óvadékiépes értékpapírokban, 
csatolandó, az : jánlattevö neve, laka a és utolsó pöstája, valamint a felajánlott vételár számokkal és hetükkel 
érthetően és olvashatóan kiírandó, az árverést vezető kir. föerdész ke eiliez nyújtsák be. A zárt írásbeli aján
latokban — melyek csak az árverés megkezdéséig nyújthatók be — kijelentendő, hogy az ajánlattevő az 
árverési feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti. Később érkezett, valamint pót- és utóajántatok és oly Írás
beli ajánlatok, a melyek ivenként 1 kor. bélyeggel ellátva nincsenek, s ezen hirdetményben jelzett feltételektől 
eltérnek, figyelembe vétetni nem fognak. — Árverési feltételek az alólirt kir. erdőgondnokság hivatalos helyi
ségében a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Turócz-Szent-Mártonban, 1903 évi. január hó 18-án. E rdőd !, m. kir. föerdész.

F e l v i d é k i  H í r a d ó

Hirdetmény.
A priekopai ág. bitv. 

evang. iskolaszék ezennel 
közhírré teszi, hogy Priekopán 
két tanszobából és két tanítói 
lakásból álló új iskola épület
nek felépítésére a verseny- 
tárgyalás f. évi márczius hó 
I-éu d. u. 2 órára kitüzetik 

nz építendő iskola eme
letes ; hossza 27'20 in., széles
sége 15'20 m.

A tervek és feltételek 
községi elöljáróságnál bármi
kor megtekinthetők.

Kelt Priekopán (u. p. 
Ruttku), 1903. felír. 10-én.

Az iskolaszék.

; Hirdetmény.
Alóljegyzett pénzintézetek közös megállapodás folytán ^ 

közhírré teszik, hogy 1903. évi április lió 1-től kezdve 
a betéti kamatokat még pedig:

a) az összes egy évre vagy hosszabb időre szóló 
betétek után 4% (négy százalékra).

b) határozatlan vagy egy éven alóli időre szóló be
tétek után 3—37*7,, (három— három és fél százalékra) 
szállítják le.

Ha valaki 4" „ kamatozás mellett egy éven felüli időre 
betétet helyezne el, azonban egy év letelte előtt annak 
visszafizetését kívánná, az esetre alóljegyzett pénzintéze
tek az illető betét után csak 3% kamatot- fizetnek kiv.

Turócz-Szent-Márton, 1903. évi február 5-én.

Tátra Felsőmagyarországi Bank ...
részvénytársaság. V

Turócz-Szent-M ártoni Q

Részvény-takarékpénztár. £
^ Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Egyedül valódi angol

B A L Z S A M  Thierry A. gyógyszerésztől
Közegészségügyileg megvizsgálva és jóváhagyva

Az üvegek felszereésc a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. — 1. A tüdő

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást. a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő Itatással van 
torokgyuladásnál. rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 

tisztitja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát

1
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zása vagy lefizetése mellett.

és előmozdítja az. étvágyat és emésztést. Ü. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj- 
betegségeknél és megszünteti a fel böfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, ngv- 
mint höpörsenes, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tásf. köszvényt, tiilfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák-magyar mo
narchia minden postaállomására 12 kicsi, vagy ti dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Herczegovinába 4 kor. Go fillér Ke- 
• esebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo-

Miért S7PT1VPH 9 ra'k,,r önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
‘ o ^ ^ n v e u  . tíisa van majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá

c ió t  vagy amputálást, ha
Thierry A gyógyszerész egyedül valódi

centifolia-kenőcsét
ti:.szn:ilja mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésében 
pedig elerhetetlen. \ alód i centi folja-kenöes basználtatik, a gyermekágyasok mellbajainál, 
a . Í T / i i ' f ;'S akadályainál, mellkuményedésnél, vörhenynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt. esontszúnál is ; 
íitott, szűri, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint üveg
es Tasznánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karbunkulus, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, ngett sebek minden nemét, fagyott, testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fülbajt és a gyermekek sebesedésél 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postakoltseggel és szállítólevéllel együtt 3 korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredeteben megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
legyen té*e*̂ en a czé8 : *őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada" beégetve

k  gyógyerejében fe.liilmulliatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a lodeg nem 
art nekik, így tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 

l e 8°k8zoro8an ajánlt hasonló, de liatástalán szereket használni, melyekért csak 
lekfeljcbb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó 
T u í l’ " W  am,ellcft teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimezni:
Thiery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Rohitsch Sauerbrunn mellett.
Bradv rak,!lr. H," laPC8ten: Török J. gyógyszerész, Zágrábban: Mittebach J. és Béesben: 

y ■ gyógyszerésznél. Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.

E. JE'MH’s
régbovált.

HiBllczukorkái
diiitikai szór

Mindenkinek ii.jánlható
a most 40. kiadást éri Dr. Mtíller orvosi fa
llá esős miivé a

bántott ideg- és
és rekeütséQ sexual-rendszerről
ellen

Megengedve 19. 4. 02. Z. ,1" " :lk
75IMi(l ss. helytartó hutái-..- 1 koron" » * “«  l,okHl'leR1,y.lt y„a, portomon! csen kllldi
ára csomagon ként' 50 fillér. C u r t  K ö b é r ,  B rau n seh w c ig .
Raktár T'urócz-Szenl-.Mái tonban 

Toperczer S. gyógyszerésznél.
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cSEIFERT JÓZSEF POZSONY, Halászkap 4, oO oO a Mr  r n
j CS. és kir. Inter- Q

o  udTarl urbahn Q
telefon O 
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o  DIANNA-FEOYVEREIBŐL 
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Kltt'I’P FlíIGVKS-fóle 

k ü l ö n l e g e s  a c z é 1 (is ö vü 
fegyverekhőf

o

siigyszinfp
Raitenel kakasnélkiili fegyverekből.

e r e d e t i  g y é , H  á r a l s o n -
lv/.on fegyverek a jelenkor logmegbizhalóbU és legjobban li»vfl . vadász- 

fegyverei és kimerítő leírásai, val.unint, számos előkelő vadászai kedvelő és 
hivatásos vadász'relereneziájával. ugyszinlén á r j e g y z é k k e l  készséggel 
szolgálok.

OS ÓS kir. állami áruda által osztrák magyar fllslnéfklíli f . számú 
vadászati és tarosa lőporral Iüllőit töltények, további, szállítok minden fajta I 
kész vadásztöltényeket mindenkor pontosan és frissen 1ö|| ve, minden káli Q  
boriihoz legolcsóbb áron. —
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Nyom. a turúczszbntmartoni magyar nyomdában. -M oskóczi F.-iie.

Vadászati, utazási és sport-kHlöule^ességek.
o
o

Saját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás □  
alkalmából vadászfegyvereimé* vadás/.eszközeim dtls választék lián • lesznek Q  
kiállítva, melyek eladók is. mii is a t. közönség beosotf figyelmébe ajánlok, q

Kadótulajdonos özv. Moskóczi Ferenoznó
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