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Felvidéki Híradó.
P O L I T I K A I  H E T I L A P .

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre ..................................................................8 kor.
Fél é v r e .......................................................................4 n
Negyed é v r e ..................................................................2 „

Egyes szám ára 20 fillér.

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

Turócz.-Szent-Mártonba küldendők.

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

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 4" fillér.

„A csehek és a tótok."
Miután a mi lapunkban látott napvilágot 

dl*. Czambel Samunak sok port felvert bro- 
sürje a cseh-tót nemzetegységről, könnyen 
érthető, hogy a magyar sajtó részéről első* 
sorban mi érdeklődünk az iránt, hogy a benne 
kifejtett hazafias eszmék és javaslatok Milyen 

fogadásra  találtak a szláv sajtóban. Lapuul- kü
lönben is a felvidéki események teljes és neg- 
bizható krónikája kíván lenni s manapság 
bizony nemzetiségi körökben egyébről se be
szélnek. mint arról a kis vörös borítékos fü
zetről, a melynek tartalma már akkor is, a 
mikor lapunk hasábjain czikkelyek alakjában 
jelent meg, feltűnést keltett mindenütt, a hol 
tárgya iránt érdeklődnek. S tagadhatatlan, 
hogy e czikkelyek egy egészbe fűzve, még 
nagyobb benyomást tesznek az olvasóra.

A múltkor bemutattuk a cseh-tót nemzet
egység egyik csehországi föbajnokának, a 
prágai „Öas“-nak a véleményét dr. Czambel 
brosürjéről. Ma beszámolunk a „Ludové No 
viny“  állásfoglalásáról.

A „Ludové N oviny“ a mint azt olvasóink 
bizonyára tudják, a magyarországi tótoknál, a 
napirendre került cseh nyelvi kérdésben, a 
cseh álláspontot képviseli.

E lap a cseh-tót nemzetegység elismert 
föszóvivöje a tótoknál, véleménye vissza tükrözi 
tehát, a m i csehesHóink gondolkodását.

A „Ludové Noviny“ eddig már 3 vezető 
czikket irt a cseh-tót nemzetegységről, mind 
a hármat azon czim alatt, a melyet czikkünk 
élére irtunk. A lapnak gondolkodása legjobban 
kidomborodik a 2-ik czikkben, s azt a lényeg
telen dolgok elhagyásával, ideiktatjuk:

Czambel ur szenvedéseink történetében 
fekete betűkkel lesz beírva, még ha százszor 
is adna ki tót helyesírásokat, mert eddig 
semmiféle tót könyv és semmiféle hírlap nem 
közeledett oly rossz indulattal ahhoz, a mi 
nekünk legkedvesebb, drága, édes anyanyel
vűnkhöz.

Mert miről .van itt szó ? Hamis frázisokkal, 
mézes-mázos, nem szép módon, fortélyossággal 
akarja elvakitani a külömben is homályos és 
rövid látású embereket, s meg akar fosztani 
bennünket legkedvesebb kincsünktől, anya
nyelvűnktől, még pedig anyanyelvűnk felhasz
nálásával !

Ez vakmerő, bűnös orvtámadás, pedig 
nálunk csak kevesen látják! Helyesebben 
mondva, sokan közülünk nem akarták észre 
venni. Hogy miért, azt az Isten tudja. Az az 
egy bizonyos, hogy e támadás olyan orvtáma
dás, a mely fekete betűkkel jegyzi be dr. 
Czambel ur nevét szenvedéseink történetébe.

Dr. Czambel ur jól kifőzte azt. ő  igy 
tisztítja  a mi nyelvünket. Ő ki akar küszö
bölni belőle minden cseh, orosz, lengyel szót. 
De különösen a cseh szavakat, az orosz és a 
többi szavakat, mintegy készakarva elhagyja. 
Tudja ő, hogy eminnen semmi veszély nem 
fenyeget, s azért a nemzeti tót büszkeség 
czimén izgatja a tótokat, különösen a csehek 
ellen. így akarja köztünk teljessé tenni a sza
kítást. Tűzbe akarja hozni a tótot, a tiszte tót 
nyelv jeligéje czimén a tót nyelvű önállóságért 
s ez által el akar bennünket szakítani a cseh 
kultnrától, a melyhez ma ragaszkodnia kell 
minden tót embernek, a ki, ha élni akar, kell 
hogy kézzel-lábbal e kultúrán csüngjön. Egy 
szóval Czambel ur azt igy főzte k i : E lszige
telem s teljesen árvaságra juttatom  a tótokat. Eel-

állitom a cseh és a tót nyelv közzé a gyű
lölet és elhidegülés sorompóit, a tótokat fel
bőszítem a „nemesi büszkeség“ fölkeltésével a 
csehek ellen, s azután a tótok mint érett gyü
mölcs esnek a halál torkába. A dolog világos:
A mivel máig a tót irodalom rendelkezik, az 
határozottan elégtelen szellemi szükségleteink 
kielégítésére ! Az nem elég a mindenkori év 
két hónapjára se. Mihez kezdjen az a tót em
ber, a ki művelődni akar? Ha nem akar éhen 
halni, örökké szellemi nyomorúságban élni, 
kell, hogy a művelődés legközelebbi eszkö
zéhez nyúljon — s ez a cseh könyv, a melyet 
a tótul folyékonyan beszélő tót ember épp 
úgy megért, mint a tót nyelvet.

Dr. Czambel ur például ki akarja küszö
bölni a tót nyelvből az összes cseh szavakat. 
Kiváncsiak vagyunk rá, hogy hogyan tehetné 
ezt, mert, tegyük fel, hogy van ilyen tízezer 
szó, hát ebből a számból ki kellene neki 
kilenczezerkilenczszázat küszöbölni, körül
belül ilyen arányú a közös szavak száma, ily 
formán teljesen tönkre tenné a tót nyelvet, s 
ha szülő helyére érkeznék s beszédbe állana 
az édes anyjával, bizony az ilyen nyelven 
nem értetné meg magát vele !

Ilyen az az okosság, a melyet a dr. ur a 
tiszta tót nyelv neve alatt árul; s azt akarja, 
hogy igy menjenek lépre a szegény tótok.

Pedig milyen felséges munka várná az 
olyan tót tudóst, a ki szereti saját faji, anyai 
nyelvét! Mennyi jót tehetne dr. Czambel ur. 
a ki érintkezik a magyar tudósokkal. P. 0. 
megírhatná azt, hogy mennyire káros az ha
zánkra, ha a kormány és közegei minden 
lehetőt megtesznek arra, hogy a tót nyelvet 
elnyomják. Megírhatná, hogy ezzel vétkeznek 
Magyarország ötödrészének az adóképessége 
ellen. Megírhatná, hogy hazánk jól felfogott 
érdekében vau: a tót nyelv művelése s az, 
hogy részére a tantervben szabad hely bizto- 
sittassék ; mert minnél jobban, minél mélyeb
ben kimüvelődik a tót ember, annál jobb hon* 
polgára lesz a hazának.

íme, milyen hálás tér nyílik az olyan 
tudós részére, a ki komolyan gondol anya
nyelvével !

A dr. ur szemei láttára a legjobb tót 
munkás erők ezrei és ezrei menekülnek Ame
rikába, dr. ur tudhatja, hogy tulajdonképpen 
a nyomor elől, a tisztviselők basáskodása elöl, 
a rossz közigazgatás elöl menekülnek, egy 
szóval azért, mert itt, Magyarországon nem 
tudnak boldogulni, miután a kormány teljesen 
kizárta a tótok nyelvét az iskolákból, s ö 
mindannak daczára, hogy tudja, hogy hol van 
a tót nyelv tulajdonlóépeni gyenge oldala, s 
hol van lehetetlenné téve, — egyetlenegy szót 
se talál arra, hogy a tótokat és nyelvüket védel
mébe fogad ja , ellenkezőleg üti a hazafias dobot 
a tiszta tót nyelvet hangoztatva, de csak azért 
hogy legyözhetlen kőfalakat emeljen közénk 
és cseh testvéreink közé, a kiktől a tót ember 
egyedül szerezheti be magának a művelődés terén 
azt, a mire neki az anyanyelve módot nem nyújt.

E szerint tehát a czél világos, még job
ban felakarja tüzelni művelődésünk jelenleg 
egyedül lehetséges kút forrása ellen a tótokat, 
a kik már különben is sokat vétkeztek ez 
irányban.

Ha a tótok szavát fogadják, teljesen elszige
telik m agukat, árvaságra jutnak, s azután annál 
könnyebben elbánnak velük azok, ak ik  el akarják  
őket magyarosítani.

Ilyen okosság és ilyen törekvés rejlik dr. 
Czambel munkáiban.

Azután a ezikkiró azon nézetének ad ki
fejezést, hogy dr. Czambelnek — a tót intel
ligens elemek egy harmad része sem ül fel. 
Nekünk ez ügyben saját nézetünk vau.

Minden elfogulatlan ember átlátja, hogy 
itt sem furfangról, sem becsapásról, sem fel
ültetésről nincs szó. A „Ludové Noviny“ ha
sábjairól lerí a határtalan csecho fii izmus, a mely 
teljesen figyelmen ki vili hagyja azt, hogy a 
tót nép művelődésére hathatósabb eszközt 
lehet megteremteni az által, ha a saját nyelve 
emeltetik arra a polezra, a melyre a cseh 
nyelv bizonyos történeti események folytán 
jutott, s a melyről a megváltozott politikai 
viszonyok folytán végre is a tót nép műve
lődése érdekében, le kell szállnia.

Nem tudjuk, hogy mire alapítja a „Ludové 
Noviny“ azt a hitét, hogy a tót intelligens 
elemeknek legfeljebb egy harmadrésze volna 
barátja az önállósított irodalmi tót nyelvnek, 
az azonban bizonyos, hogy éppen ez a része 
a tót intelligens elemeknek az, a mely e nyelvi 
kérdésben helyes utón halad.

Igaz-e ? A „Nár. Nov.“ egyik múlt heti számában 
furcsa, igen furcsa dolgokat ir a két hétig tartott nyitrai 
nemzetiségi per ' egyes mozzanatairól. Megtámadja, ki
figurázza ez a czikk a kir. ügyészt, a miért keserű 
igazságokat mert oda mondani a három veszedelmes 
izgatónak, de megtámadja a törvényszék egyik biráját 
is, amiért a három vádlottal és tanúikkal nem rokon
szenvezett. s ennek egyik-másik taglejtésével kifejezést, 
adott. Ezen közlemény szerint az egyik vádlott, Mar- 
kovics Gyula, azzal fenyegette volna meg a nyílt főtár
gyaláson a kir. ügyészt, hogy, ha az modorát vele 
szemben meg nem változtatja, a személyes retorzió terére 
fog lépni, — mire a kir. ügyész — állítólag— szelidcbb 
lett és csak a pap Csalikkal szemben folytatta kímé
letlen támadásait, tehát megijedt, — bár a vádbeszéd* 
a mit mondott, nem vall erre. Ugyancsak ezen közlemény 
szerint a három tót száj hőst, a mikor már bűnösöknek 
mondta ki őket a bíróság, egyik ottani szálló kávéházában 
egy nagy, intelligens magyar társaság éljenzéssel fogadta, 
a mikor beléptek. — A „Nár. Nov." eme csikkének 
fdlcnorja, tehát, az, hogy a három tót izgatót ártatlanul 
ítélték e l ; hogy tehát az igazságtalan volt és hogy 
azért volt igazságtalan, mivel a kir. ügyész nem az 
igazságot kereste, hanoin stréber létére, a ki ki tudja 
használni a kor szellemét, érdemeket akart, szerezni 
ezen [törökkel a gyorsabb előléptetésre; és mivel a kir. 
törvényszék bírái elfogultak, részrehajlók voltak. Mindez 
pedig, ha kíméletesebb, műveltebb hangon is mondatott 
volna cl a „Nár. Nov.“ ezikkében, durva támadásnak 
minősítendő egy bíróság és annak ítélete ellen; helyes
lését annak a dclictumnak, a melyért a sújtó Ítélet ho
zatott és felmagasztalás.'.t az elitéit egyéneknek De a 
mikor mindez azonkívül a kicsinylés, a gúny, a dur
vaság kihívd hangján történik, a mikor a kir. ügyészt, 
a kir. törvényszék egyik biráját nyilvánosan megtámadja 
s amazt olybá tünteti föl, hogy a főtárgyalás során, 
minden vergődése ellenére oly vereséget szenvedett, a 
minőt kir. ügyész még soha: úgy ez vakmerő izgatás 
és lázi tás az állam egyik hatósága és bírósága ellen, a 
melynek szigorú megtorlását kérjük és elvárjuk. A 
bíróság nem kormányzati, avagy politikai fórum, a 
melynek ténykedése ily kritika alá vonható volna, s 
azt meg kell értetni ezekkel a fékevesztett, fanatlsta 
tót túlzókkal, de éreztetni is. Nyiirán pedig, úgy hisszük 
ki fogják kutatni azt az „intelligens magyar társaságot," 
a mely a három elitéit, tót nemzetiségi apostolt állítólag 
éljenezte, mert ha tényleg létezne ez a társaság, — a



F e l v i d é k i  H í r a d ó .
mit elhinni nem tudunk — úgy ez szégyenfoltja lenne 
nemcsak Önmagának, hanem Nyitra város egész 
gyarságának.

Szén és Bánffy. Egy röpirat jelent meg a na- 
napokban Bndapesten, a mely Bánffy és Széli neinze, 
tiségi politikáját is fejtegeti, párhuzamot vonva á kettő 
között. A tót národnistáknak s egyik szócsövüknek, a 
„Nár. Nov.“-nak ez persze kínálkozó alkalom, hogy 
mind a két magyar miniszterelnököt szapulják, s csodák' 
csodája, arra a konklúzióra jutnak, hogy Bánffy alatt 
mégis csak jobb dolguk volt a nemzetiségeknek (értsd 
persze az izgatókat, mert magukkal a nem magyar ajkú 
népekkel egyiknek se volt semmi baja) mert, hogy 
Bánffy nyíltan s a saját feje szerint csinált mindent, 
Széli ellenben, a maga tehetetlenségében, mindenkinek 
szabad kezet enged, már t. i. a nemzetiségi izgatók 
üldözésében. Legfurcsább mondásu a vonatkozó tót 
czikknek ez: „Tisza idejében még Grünwald sem volt 
lehetséges. Széli alatt pedig még a turóczi ifj. Justh 
György is nagy ember." Hogy Grünwald Béla a maga 
idejében mily önfeláldozó munkásságot fejtett ki a fel
vidéki magyarság védelmében és a pánszláv féktelen
kedések leleplezésében, .-ízt az ország magyarsága és 
ezek élén Bánffy az egykori miniszterelnök is elismerte. 
A hálás utókor pedig most fáradozik azon, hogy Besz- 
terczebányán szobrot emeljenek neki. Hogy pedig ifj, 
Justh György turóczi főispán miként tölti be állását 
azt maguk a národnisták is elismerik, mert ők maguk 
állítják, hogy bizony szavának súlya van, hogy a mit 
mond, azt a miniszterelnök igen is számba veszi. A ki 
pedig a hivatálával járó teendőket oly buzgalommal, 
nagy energiával és sikerrel végzi mint ifj. Justh György 
Turóczvarmegye főispánja, azt igen is nagy embereink 
közé számítjuk. És az ilyen emberek nagyok lesznek 
minden kormányelnök előtt, igy Széli Kálmán előtt is. 
Persze a národnisták előtt akkor lenne így, ha pák- 
tálna velük. Ezt azonban sohasem fogják ^érni. Ezt ki
zárja ifj. Justh Györgynek egyénisége, családjának tra- 
ditionális hazafias szelleme, a melylyel a magyarság 
érdekeit a vármegyében már évtizedek óta minden 
megalkuvás nélkül, önfeláldozóan képviselik. Különben 
a národnisták gáncsoskodása a legnagyobb dicséret, a 
mely a Felvidéken magyar embert érhet.

Tót szlnielőadások A tót sajtónak az utóbbi 
években való rohamos elszaporodása kezdi éreztetni 
hatását a tót falvakban is, a menyiben újabban még 
kisebb községekben is, mindsürübben tartanak színi 
előadásokat. Ennek örvend a „Nár. Nov.'1 egyik utóbbi 
közleménye, amelyben a többi közt ezeket mondja : 
„Még soha em volt annyi színi előadás, mint ebben az 
esztendőben. Ezelőtt csak Turócz-Szent-Márfon és néha- 
néha Lipíó-Szent-Miklós adott életjelt magáról. Most 
már székében a falvakban is játszanak. Ez nagyon 
vigasztaló és felvilágosító. A tót nyelv minden fórumról 
kidobva ott keres bemenetelt, a hol tud. És talán csak 
ez a tiszta menhely számára. Csak arra kérjük a tisztelt 
rendező, igazgató és dramaturg urakat, hogy vigyáz
zanak a nyelvre, az átfordítás tisztaságára és a tiszta 
kiejtésre. Mert a germanizinus kétszeresen rossz ha
tással van a színpadról.'1 „Ha figyelmei fordítunk a 
nyelv tisztaságára, akkor a mi műkedvelő színi elő
adásaink a tót nyelvnek, a tót Ízlésnek, a tót művelt
ségnek iskoláivá válnak." Nos kedves barátunk N. N. ! 
Ez hát az az elnyomás, a tót nyelvnek eltiprása, a tótok 
üldözése, a mikor önmaguk hirdetik, hogy a tót színi 
előadások és a tótok társadalmi érintkezése mind sű
rűbben jelentkezik ? Nem rút valótlanságok tehát azok 
a vádak, a melyek e részben a N. N. hasábjain meg
jelentek? Ugyan melyik közleményüknek adjunk hitelt? 
Azoknak-e, a melyekben elnyomatásról, mellőzésről 
keseregnek ? A vagy a most idézett közleménynek-e, a 
melyben hódításaikkal dicsekszenek? A többi között 
következetesnek is illenék lenni!

Schönaich Viktorné (Znió), Justh Anna (Tótpróna), Dá
vid Ferenczné, Reviczky Istvánná, Erdödi Gyürgyné, 
Dr. Haas Jakabné, Dr. Strausz Mózesné, Kossuth Ella 
jegyző, Fischer Lajososné, dr. Láng Ernönó, Beöthy 
Vladimirnó, Dávid Gyuláné (Stubnyafflrdő) Kolosy Béla 
titkár, Bántí János jegyző, s mint vendégek: ifj. Justh 
György főispán, Zorkóczy Attala (Stubnyafflrdő), Párvy 
Endre és Dittert Ferencz tanárok (Znió).

A közgyűlést vál. gyűlés előzte meg, amelyen a 
közgyűlés elé terjesztendő jelentések állapíttattak meg. 
A közgyűlést Justh Ferenczné gr. Batthyány Mária azzal 
nyitotta meg, hogy a megjelenteket melegen üdvözölte, 

beléje, mint uj elnökbe helyezett bizalmat s a tiszt
viselők és cgyl. tagok támogatását megköszönte s azon 
reményének adott kifejezést, hogy valamint a jog, tör
vény és igazság hármas lobogója alatt az ország, úgy a 
rend, buzgalom és összetartás jelszava alatt egyletünk 
fel fog virágozni, a  szép beszédet megéljenezték.

A Bánfi János jegyző által felolvasott évi jelentés 
szerint az egylet választmánya 4 rendes, és I rendkí
vüli gyűlést tartott, a melyen 1654 korona segélyt osz
tott ki a szegények között. Ez a segítség 550 koroná
val haladta meg az előző évit, a mi úgy volt lehetséges, 
hogy az összes, az elnök kérésére befolyt adományokat 
(295 K.) e czélra fordították s a stubnyafűrdői nyári 
mulatság (tombola) 1007 koronát, jövedelmezett. Volt az 
egyletnek 22 pátfogó (200 K.), 23 alapitó (100 K .; u j: 
Blaskovics Elemérné), 50 rendes (évi 10 K.) és 42 pár
toló (évi 4 kor,) tagja. Az egylet törzsvagyona 1040 
koronával gyarapodott s 1902. év régén 18.105 koronát 
tett ki, összes vagyona ugyanekkor 20,907 korona volt, 

Ezt a jelentést, a melyben az uj elnök odaadó és 
fáradhatatlan buzgalmáról szóló részt élénk helyeslés ki 
sérte, úgyszintén a zárszámadásokról szóló jelentést is 
tudomásul vették és uj vál. tagokul Justh Annát, dr 
Láng Emönét és Graber Jakabnét választották meg.

A közgyűlést követő vál. gyűlésen 60 at megha
ladó szegénynek és árvának 430 kor. segély! szavaztak 
meg, több kérvényt fedezet hiánya miatt mellőzni kellelt 
ezúttal.

8 mint tavaly ilyenkor, most is felvetjük a kér
dést, hogy megyénk vagyonos, intelligens tót hölgyei 
miért nem vesznek részt a nőegylet emberbarát! törek
véseiben ? Hiszen jobbára tót ajkú özvegyek, árvák, 
nyomorgók támogatásáról, olykor az éhenhalástól való 
megmentéséről van itt szó! A Zsivena működése által, 
amelynek inkább nemzetiségi, bár szintén elismerésre 
méltó czéljai vannak, még nem látjuk teljesítve azon 
társadalmi- humánus kötelességeket, i melyek nagy
részt a nők vállaira nehezednek, mivel ők képezik em
beri nemünknek azt a részét, a melynek szive hozzá
férhetőbb a részvétnek, a könyörületnek, a felebaráti 
szeretetnek, a szelidebb érzelmeknek. Jól tudjuk azt, hogy 

Zsivena is nagy terheket ró annak, tagjaira, de a ki 
ilyen, távolabb fekvő, ideális czélokra tud áldozni, az 

közvetlen közelében fel-felbukó nyomornak és szén 
edésnek enyhítésére is kell, hogy találjon módot és 

eszközöket; a tót hölgyeknek a nöegylettöl való távol 
maradását tehát semmi sem indokolja, semmi sem 
menti.

A vasgyáros.
A „Turóczi Jótékony Nöegylot* műkedvelői színi előadása, 

1903. évi február hó 21-én.

A turóczi magyar műkedvelők igen nehéz feladatra 
vállalkoztak akkor, a midőn elhatározták, hogy elját- 
szák nekünk a farsang végén Ohnet György híres szín
müvét „A vasgyárosu-{. E darab állandó műsor darabja 
a legelőkelőbb színházaknak, s két főszerepe: Clairt
és Derblay, a legelső drámai primadonnák és drámai 
színészek legkedveltebb szerepei közé tartoznak. E két 
főszereppel együtt van a szinműben tizenegy oly szerep, 
mely egytöl-egyig nehéz próbára teszi a leglelkesebb 

legintelligensebb műkedvelő képességét is. A játékon 
kivűl pedig a darab egyes jeleneteinek elrendezése oly 
műkedvelőt igényel, a ki sok, nagyon sok jó  előadást 
nemcsak látott, hanem gondosan s e mellett a meg
felelő inüértelemmcl meg is figyelt.

8 végül a darab igényel még egy meglehetős 
nagy színpadot s legalább tűrhető díszleteket is. (Nálunk

Bizony

A Turóczmegyei Jótékouy Nőegylet 
közgyűlése.

E hó 21-én tartotta meg nöegyesületünk ez évii 
közgyűlését a szokottnál kevesebb részvétel melleit, mi
vel az elnöknek nagy hófúvás által való akadályoztatása! mindezekből csak a két utóbbi kellék hiányzott 
s az alelnök betegsége miatt a febr. 15-ére hirdetett I rozzant színpadunk már egy 
gyűlést el kellett halasztani, a közgyűlés napján pedig szorul.) A mi lelkes 
a hölgyek közül sokan az ugyanaznap este rendezett! rendkívüli 
műkedvelő szinielőadás és tánczmulatság miatt akadá 
lyozva voltak a megjelenésben.

Jelen- voltak: Justh Ferenczné gr. Batthyány Má- rázható meg az a páratlan 
ria elnök, Zorkóczy Tivadarné alelnök, I)r. Htrausz február hó 21-én, az állami

Az előadás minden izébon kifogástalan volt. Min
den egyes szereplő — még az is, akinok csak egy pár 
szónyi szerop jutott — át volt hatva a magára vállalt 
feladattól; ennek köszönhető, hogy az előadás mind
végig simán, mindenkor a megfelelő tempóban s felvo- 
násról-felvonásra emelkedő hatással folyt.

Valóban köszönettel tartozunk derék műkedve
lőinknek ez élvezetos estéért; elsősorban természetesen 
Reöthy Vladimír tanárnak, a kitűnő rendezésért. A mit 
e rokonszenves fiatal tanár az elmúlt két hónap alatt 
végzett, arról csak annak lehet fogalma, a ki maga is 
ily dolog rendezését valamikor megkisérlette. 0  volt a 
lelke, a jó  szelleme az egész vállalkozásnak; ö vezette 
az összes próbákat, ö tanította be az egész darabot, s 
ő maga gondoskodott mindenről, a mi az előadáshoz 
szükséges volt. 8  mert a rendezés munkája igy nem 
oszlott meg, hanem ö maga volt a rendező, ügyelő, 
kellékes, teremdiszitö stb. stb, ezért volt annyi össz
hang az előadásban.

Valótlan nehéz dolog minden ogyes szereplőről 
kUlön-külön is egy pár szót Írnunk, mikor már ismer
tetésünk elején kijelentettük, hogy az előadás minden 
izében sikerült. 8 ha mégis egyik-másik műkedvelőnkről 
egy-két szóval többet mondunk, az kivált nagyobb sze
repe miatt történik.

Az est. ünnepelt hősnője Soest Alice, Claire sze
mélyesít öje volt. A nehéz, fárasztó szerepet mindvégig 
fokozódó hálással játszotta. A II. felvonás végén lévő 
nagy jelenetében Derblay-val, a III. felvonásban 
Bligny herczeggel. majd Athenais-szel való páros jelene
teiben, de különösen a IV. jfelvonás zárójeleneteiben 
oly alakítást nyújtott, a minőt műkedvelőtől valóban 
nem várna senki. A közönség egész játékát lelkes 
tetszéssel s gyakran szünninem akaró tapssal kisérte.

Méltó társa volt és egyenlően osztozott a diadal
ban Boldis Ilona, kinek Athenais szerepe jutott. 
Kiváló, valóban művészi és játékbeli ügyességének 
bemutatására két nagy jelenetben nyílt alkalma, 
az I-ső és Ill-ik felvonásban, de itt azután oly 
rend kívülit., oly tökéleteset, oly művészi alakítást nyúj
tott, hogy a közönség mindkét jelenei után tomboló 
tapsviharral jutalmazta kitűnő játékát. Annyit konstatál
hatunk, hogy Boldis Ilonában műkedvelő társaságunk 
oszlopos tagját bírja,

Beaulieu márkiné szerepét dr. Beniczky Ákosáé 
játszotta, finom árnyalással. Mikor egészen fiatal hölgyek 
idős nők ábrázolására vállalkoznak, abban mindig, az 
önzetlenségnek nem csekély jelét látjuk, mert az ily mü- 
kedvelőnö lemond ekként a hatás igen sok eszközéről.

Az öreg márkiné személyesitőjének fiatal arczárói 
valódi eleganczia s a naiv jóság áradt felénk, mely 
jótevő meleggel töltötte el szivünket. Ép igy hálára 
kötelezett bennünket Lehuczlcy Anna. a ki Brigitte rövid 
szerepét vállalta magára.

Epén nem könnyű szerep jutott Kertész Gizella, 
Sophie báróné személyesitőjének. Ez az alak majd az 
egész darabon át folyton a színpadon van, mint hit kí
sérője a hősnőnek. Valódi egyszerűséggel, odaadó ragasz
kodással, meg pajzán jó kedvvel adta az egyes je le
neteit Claire-vel s férjével Préfont báróval.

A vasgyáros bugának, 8usanne szerepét Kossuth 
Anna játszotta, természetes naivsággal és kedves ártat
lansággal.

A férfi szereplők közül nagy elismeréssel kell 
megemlékeznünk Párvy Endre tanárról, ki a vasgyáros 
Derblay Flllüp szerepét oly kitünően játszotta. Alakí
tásán mindvégig meglátszott a gondos tanulmány, de 
különösen nagy hatást ért el j\ II. és IV. felvonás záró
jeleneteiben. Nagy és jellemző erővel emelte ki hálás, 
de nehéz és nagy szerepének minden mozzanatát. Hogy 
a közönség mindvégig es számtalanszor kifejezést adott 
elismerésének azt mondanunk sem kell, mert Párvy 
Endre műkedvelő társaságunké á nélkülözhetetlen tagja.

Dr. Badinyi Béla, Bligny herczeg szerepében gya
korlott műkedvelőnek biz< avult be, a ki ügyesen ki 
tudta domborítani szerepének mindon egyes kiválóbb 
részleté; s kivált a III. felvonásbeli nagy és nehéz jele
netével osztatlan tetszést aratott. Az egyedüli komikus 
szere]), Moulinct, a fáradhatatlan rendezőnek, Reöthy 
Vladintimek jutott, a ki a meggazdagodott gyárosból 
kitűnő alakot formált, a mely a közönséget mindvégig 
derültségben tartotta.

Koschntzky Rezső adta Bachelin, a jószivü üreg

magyar műkedvelőinknek tehát 
igyekezettel, fáradhatatlan és önfeláldozó 

buzgalommal, e mellett kiválóan finom müérzékkel kel
lett hozzálátniok a munkához, — csak is igy magya- 

siker, a melynek f. évi 
iskolák tornacsarnokában

kis javításra és újításra'jegyző szerepét jellemzetesen nagy gonddal és jól meg-

Adolfné pénztáros, üzv. Kakssányi Gusztávné ellenőr, | tanúi voltunk.

érdemelt sikerrel. IHttert Ferencz rokonszenves üctave 
volt, szerepének úgy érzelmi, mint derültebb részleteit 
mindig igen jól ábrázolta. Gosztonyi Gyula jó  kedvvel, 
sok természetes humorral játszotia Préfont báró szerepék 
Végül a kisebb szerepek viselői i s : Witviczky István
és Buácz .Sándor is jól és ügyesen illeszkedtek be az 
összjátékba. Hogy pedig az egész előadás ,  oly simán,



oly gördülékenyen folyt, abban nagy érdeme van ifj. 
Rdzga Edének, a kinek a súgó nagyon fontos, de na
gyon szerény, o mellett láthatatlan (s a mi különösen 
nagy dicséret: hallhatatlan) szeropo jutott.

** *
Attól tartok, hogy a szives közreműködők nem 

lesznek megelégedve kritikánkkal. Es méltán, mert 
odaadó buzgalmuk behatóbb méltánylást érdemelt volna. 
De oly ritkán van alkalmunk színi bírálatokat Írni, hogy 
ilyenkor azután hiába keressük a szó bőséget. Ma buzgó 
műkedvelőink gyakrabban nyújtanak majd alkalmat arra, 
hogy róluk Írjunk s különösen ha egy kis gáncsolni 
valóra is adnak okot, akkor lassan kint mi is bele 
jövünk e mesterségünk ügyesebb gyakorlásába. Most 
még csak gratulálhatunk az eszme mogponditőjénok 
Justh Ferenczné Batthyány Mária grófnőnek, a buzgó 
rendezőnek Reöthy Vladimír tanárnak meg a műkedvelő 
társaság tagjainak.

A szinielőadás után a vármegyeház nagytermébe 
vonult a társaság, a hol a magukkal iiozott kedvező 
hangulat hatása alatt oly vidám és fesztelen mulatságot 
cselekedtek meg, a mely reggeli 8 óráig tartott.

a-\-b.

H Í R E I N K
— Felvidéki Magyar Szövetség Magyar társa

dalmunknak ismét néhány derék tagja sorakozott a 
hazafias zászló alá, a mely hivatva van a pánszláv fesz- 
kolődéseknek gátat vetni és a Felvidéket a tót agitáto
rok garázdálkodásától megmenteni. Szerkesztőségünknél 
újabban jelentkeztek llgó László folkusfalvi állami iskolai 
tanító, Friedniann Mór rutlkai gyógyszerész, Dr. Stein- 
havát József ügyvéd pedig a tagsági dijat fizette be és 
igy a F. M. Sz. részére a most befolyt 7 kor. 20 fill. 
és az előbb kimutatott 208 kor. együtt 215 kor. 20 fill, 
van a helybeli kereskedelmi és hitelintézetnél elhelyezve.

— Az uto lsó  felvonás. Lapunk olvasói 
és a felvidéki magyar közönség tnég emléke
zik arra a pisztoly párbajra, a melyet lapunk 
szerkesztője Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, 
politikai polémia folytán Skultety József tót 
hírlapíróval vívott. Ebben az ügyben a turócz- 
szentinártani kir. járásbíróság, majd felebbe- 
zés folvtán a beszterczebányai kir. törvény
szék felebbviteli tanácsa Ítélkezett, mely la
punk szerkesztőjét 7 napi, Skultety Józsefet 
pedig 14 napi államfogházra ítélte. A m. kir. 
igazságügy minisztérium most leérkezett ren
delkezése folytán a párbajozó felek saját ké
résükre a váczi államfogházba utaltattak és a 
reájuk mért büntetést f. évi márczius hó 6-áu 
reggeli 9 órakor kezdik meg. És ezzel elér
keztünk ennek az ügynek teljes befejezéséhez.

— A Révay-fóle trebosztói birtok Ennek az ősi 
magyar birtoknak eladása már hónapok óta élénk izga
lomban tartotta nem csak Turóczvármcgyénok, de az 
egész Felvidéknek magyarságát. A mint erről már több 
Ízben megemlékeztünk özv. ltévay Nándorné jogi kép
viselője Mudron Pál ügyvéd, az örökösök többi képvi
selőjével egyetemben, meghatalmazásától eltéröleg, ön
hatalmúlag Lehoczky János bisztricskai birtokosnak adta 
el a birtokot. Ez az eladás azonban érvénytelennek lett 
nyilvánítva, mert az örökösök által adott meghatalmazás 
szerint a szabadkézből való eladást csak f. évi január 
hó 1-jéig eszközölhették volna. A mint értesülünk az 
örökösök képviselői a múlt napokban Turócz-Szt.-Már- 
tonban Galanda Samu kir. közjegyzőnél napokig tartó 
tanácskozást folytattak. Ezen a tárgyáláson özv. ltévay 
Nándornál, már dr. Tiles Béla jó novü beszterczebányai 
ügyvéd képviselte, a kinek sikerült a bonyolult ügyet 
rendezni, úgy hogy a birtok eladása lehetővé vált. 
örömmel tudatjuk olvasóinkkal, hogy a birtok hazafias 
szellemű derék embernek Mirháik Gyula bisztricskai 
földbirtokosnak tulajdonába inon., a ki 290.000 koro
náért megvette. Örömmel üdvözöljük az uj birtokost, a 
ki nagy szorgalmával, bizonyára minta gazdaságot te
remt a trebosztói birtokból.

— Hangverseny. A mint értesülünk, folyó évi 
márczius hó 15-én Turócz-Hzent-Márfonban Boldis Ignácz 
igazgató nagyobb szabású hangversenyt rendez a pol
gári és felső kereskedelmi iskola növendékeivel a turócz- 
vármegyci műkedvelők támogatása mellett. A gazdag 
és változatos programul kar- és magánéneket, zongora-, 
hegedű- és i armóniumjátékot, melodrámát, szavalatot 
és felolvasást ígér. Ez utóbbi érdekességét emelni fogja 
még az is, fogy a Petőfi költészetéről szóló felolvasás 
az ismertetett költeményeknek cLzavalásával is lesz 
összekötve. A mint értesülünk, a rendezőnek sikerült a 
közreműködésre a legkerfvcltebb műkedvelőinket meg
nyerni, kik közül egyelőre Socst. Alice, Kossuth Ella, 
Moskóczi Margit úrhölgyek, Dittert Fcroncz, B. linyi 
Béla, Boldis Dezső urak neveit közölhetjük. De külö
nösen nagy sikerre számíthatnak a hatalmas énekkarok. 
A rendező a felső kereskedelmi , polgári fiú- és leány
iskola tanulóiból háromszáz növendéket választott ki 
olykép, hogy 140 tanuló sopránt, 80 tanuló altot, 80 
tanuló pedig tenórt és bassust fog énekelni. Ez óriási 
vegyeskar már összes darabjait tudja. Alkalmunk nyílt 
egy próbát meghallgatni, a mikor is meggyőződtünk

arról, hogy az énekkar a legnagyobb erő mellett a leg
finomabb árnyalatokat is képes érvényre juttatni. A sok 
zsenge és serdülő énokes és énekesnő üde és csengő 
hangjának meghallgatása pedig a legtisztább gyönyörrel 
tölti el a szivet, a  lelket. A sokat ígérő hangversenyre 
már most is felhívjuk a közönség figyelmét.

— Megyei közgyűlés. Turóczvármogye közönsége 
tavaszi közgyűlését f. évi márczius hó líi-an fogja meg
tartani. Ezen a közgyűlésen kerül majd szóba az Urania 
budapesti tudományos egyesülőt indítványa, a inolylyol 
a gyászos véget ért Rudolf trónörökös részére szobrot 
kíván emeltetni. Semmi kétségünk benne, hogy ez az 
eszme Turóczvármogye hazafias közönségének teljes mér
tékű pártolásával fog találkozni, a moly irányban ifj. 
Justh György főispán fog indítványt benyújtani.

r  Pápai Jubileum Ruttkán. A rutlkai róm. katli. 
aut. hitközség f. hó 20-án, mint említettük, lelkesen 
ünnepelte meg XIII. Leó pápaságának 25 éves évfor
dulóját. Délelőtt 10 órakor hálaadó istcnilisztelet volt, a 
melyen a műkedvelők ének- s a főműhely zenekara 
működött közre. Résztvottek az ünnepélyes istenitiszte
leten a külömbözŐ hivatal főnökök és a tisztveselői kar 
teljes számmal. Az ünnepség fénypontját azonban az 
este 8 órakor megtartott „ Űíinepics összejövetel" képezie. 
Ez alkalomra az egyik étterem gyönyörűen fel volt di 
szitvo pápai és hazai jelvényekkel, cziiuorckkel. A pro
gramúi, melyet előző számunkban közöltünk, minden 
egyes pontja szépen sikerült s a közönség a szereplő
ket lelkesen megéljenezte. A hitközség a jubileum al
kalmából táviratban üdvözölte XIII. Leó pápát, ki a 
következő távirattal válaszolt: Francisco Saager, eaniti, 
Ruttka, Unghevia. Ob filialia vota Pontificalis jubilaei 
occasione deprnmta, sumvms Páter gvatias ágit et Jideli- 
bús \stiu8 autonomime communitatis amantissime benedicit.
— M. card, Rampolla, — A látványosságok közül föl 
kell említenünk egy óriási villamos bokrétát, a mely 
XIII. Leó arczképo előtt égett s nagyban emelte az 
ünnepség fényét. Úgy ez. mint a teremnek ritka mű- 
ízlésre valló díszítése, Tobis Gusztáv mérnök érdomc. 
Az ünnepélyen százakra menő közönség jelent meg s a 
termeket a szó teljes értelmében zsúfolásig töltötte meg. 
Emelte az ünnepélyt Matuskovich Márton kanonoknak 
megjelenése is.

Tüntetés a magyar zászló ellen. A liptó- 
szcnt-miklósi nőegylet („Dobrodoj"). a mely a lipló-szt.- 
miklósi járási orvos nejének, dr, Hojj'mann Adóijuknak 
elnöklete alatt áll, február 22-én álarezos bált tartott, 
a melyen a pánszláv vezetők Pietor Ambrus turócz-szt.- 
mártoni lapszerkesztővel együtt nagy számmal megjelen
tek. Ez alkalomból a mulatság rendezői a liptószent- 
miklősi „Fekete sns“ szálló nagytermét fenyőfaágakkal 
és számtalan, idegen állambeli papirzászlócskákk.d lel- 
diszitotték. Voltak ott angol, olasz, franczia, cseh, horvát, 
orosz, göt még amerikai zászlócskák is. — csupán tün
tetőleg a magyar nemzet, piros fehér-zöld zászlója, hiányzott 
a teremből De a fent czimzett.nőügyiét kétes hazafiságu 
vezetősége még másként is tüntetett. Daczára annak, 
hogy a február 7-én tartott vármegyei bájra mindazon 
tót. családok kaptak meghívót, a kik erre igényt tart
hattak, — mégis a nöegyloti mulatságra tüntetőleg el
felejtették meghívni a vármegye első tisztviselőit, a fö- 
és alispánt és még másokat. Az állami és megyei tiszt
viselői karból többnyire azok kaptak meghívót, a kiket 
a. tőt nőegylot a maga táborába tartozóknak vél. A 
vármegye tisztviselői közül senki sem vett részt a mu
latságon s nagy megütközést keltett, hogy a vármegyei 
bálra rendezőnek is fölkért s azt visszautasító, és a bá
lon meg sem jelent Krssák Árpád magyar királyi pénz
ügyőri biztos és felesége, ki az állami polgári leányiskola 
tanítónője, e mulatságon tüntetőleg megjelent. Nekünk 
az a véleményünk, hogy egy állami kenyéren élő jó- 
érzelmü magyar tisztviselőnek sem lett volna szabad 
abba a tánezterembe belépnie, a honnan a sok idegen 
állami zászló mellett a magyar állam zászlója kirívóan 
hiányzik, s a honnan a magyar kormány képviselője, 
a hazafias érzelmit főispán a többi tisztviselőkkel együtt 
a meghívottak sorából tüntetőleg törölve van. Tudósítónk 
megjegyzi még, hogy volt ugyan a bálterein bejáró 
ajtaja föltilt négy zászló, a melyre talán a fent czimzett 
nőegylot vezetősége védekezésül naivul azt mondja, hogy 
azok a magyar állam színeiből áll ak. Csakhogy mi nem 
vagyunk oly naivok, hogy az ott volt zöld-fehér-piros 
zászlókat a magyar nemzet színeiből állóknak tekintsük.
— íme a tüntető és annyiszor hangoztatott tót haza- 
tíság e példája is méltón sorakozik a többi számtalanhoz.

— Érdekes esküvő volt a héten a szomszédos 
Kis-Rákón. üztojanovics Demeter előkelő szerb tisztviselő, 
belgrádi lakos nőül vette Lohotzky Máriát. Az uj há
zasok, akik mind a kettőn jóval túl vannak már az 
ö'vencn, Béeson át Beigrádba utaztak.

— Megjutalmazott tanltők. A Turóczmcgyei Jó
tékony Nőegylet e hó 21-én tartott közgyűlése a kir. 
tanfelügyelő ajánlatára Bartsch Gyula hadvighai állami 
tanítónak és Ulrich Margit valósai r. katli. tanítónőnek 
ítélte oda a kezelésében levő Beniczky Mária-alap m 
é. kamatait, 50—50 koronát, mint oly tanítóknak, a kik 
a magyar nyelv tanítása körül különösebben buzgol- 
kodtak.

— Árvíz. A hét élőjén, a hirtelen beállt enyhe 
időjárás és nagy eső következtében a csermelyek, pa
takok kiléptek medrükből s az egész megye területén 
mindenfelé az alacsonyabb helyeket elöntötte a viz. 
Vasárnap délután a viz annyira emelkedett, hogy egész 
Jahodnik vizzol volt elöntve. Egész a falig ért a viz, 
úgy, hogy térdig érő vízben kellett járni. Az állami 
iskola előtti utcza egészen cl volt öntve. Zsámhokréton 
a viz egy házat majdnem egészen elöntött. Mártonban 
is egy házban térdig ért a viz. Ugyancsak múlt vasár
nap délután a llerez helybeli földbirtokos szolgái ga
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bonát vittek Szucsányba a molnárhoz, hogy lisztet eről
tessenek, de a kocsis nem ment a rendes úton, hanoin 
a llladoméren át, a hol az első patakban oly nagy viz 
volt, hogy mikor a lovak átakartak menni a vizen, 
akkor az egyik ló elcsúszott és locsolt, a szekér olő- 
része eltört és a benne levő gabona pedig elúszott. A 
lovat, aznap este, a szekeret pedig másnap délután hoz
ták haza.

Műkedvelői előadás Szuosányban. Folyó hó
21-én tartotta meg első fellépését a „Szucsányi magyar 
ifjúsági egyesület,“ mely igazán megérdemli, hogy róla 
megemlékezzünk. A szűcsinyiák már évek óta nem 
emlékeznek egy ily, úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
szépen sikerült estélyre. A színi előadás 7*9-kor kezdő
dött és a közönség élénk figyelőmmel hallgatta azt mind
végig közbe közbe tapsviharral jutalmazva a szereplőket. 
Különösen ki kell emelnem négy hölgyet nevezetesen 
llosenfeld Erzsikét, Fercsek Vilmát, Krasznecz Mariskát 
és Binétli Rózsát, kik nemcsak nagyszerű játékukkal 
tűntek ki, de minden tekinteíbon támogatják ezen uj 
egyletet mondván „Szívesen állunk ama ifjú csapatba, 
mely a hazaszeretet irta zászlajára." llosenfeld Erzsiké 
volt az, ki oine szavakat juttatta az egylet tudomására 
s ki már több ily alkalommal tüntette ki magát, Kor
csok Vilma és Binéi Rózsa először léptek fel, de kedves 
játékukkal megmutatták a közönségnek, hogy van be i- 
nök tehetség és a közönség tapsviharral adott elismeré
sének kifejezést.' Igen jól játszott Krasznecz Mariska, 
ki különben egyike a legjobb műkedvelőnknek. A fér 
fiák, kik többnyire kezdők, szintén jól játszottak, külö
nösen sokat mulatott a közönség Mester Géza és Adler 
Géza mókáinak. Tolszést arattak még Újvári Bodog, 
Ruzsicska Győző, Bohus Gyula, Nagy Lajos és I’lalii 
Lajos. A tánczinulatság reggeli hat óráig tartott. A né
gyeseket nem is igen lehetett tánczolni a sok lánczos 
miatt. A szép erkölcsi siker mellett az anyagi sem ma
radt el. Az összes jövedelem 258 kor. 78 fill., melyből 
100 kor. a tiszta. Ehhez nagyban hozzájárultak a folül- 
fizetök nevezetesen: Fercsek József, Fila Rudolf 4 —4 
kor., Dr. Szolunk, Gragger Kálmán, özv. Burda Jánosné 
3—3 kor., Dr. Haaz Simon 2 kor. 50 fill., Paulovits 
József, Neumann Jakab, Roichcrt Adolf, Janók Guidó, 
Grcgor Endro (Eperjes) Stein N. (Bpest.) 2—2 kor.. Láng 
Ignácz, Gyöngyösi Árpád, Tiniké Gusztáv, Schulcz La
jos 1 kor. 50 fill., Vogcl N.. Balsianka, Klein Ede. 
Koor László, Túrosán János 1 — 1 kor., Kosztra Béla, 
Jónás N., Ilodzsa János, Lenesé András, tllinko Foroncz, 
Krasznecz Miksa, Flack Lipót, Lövi Vilmos, Polliik 
Gyula és Malko J. 50—50 fillért. Az egyesület hálás 
köszönetét fejezi ki a közönségnek amiért ily tárnoga- 
fásba részesíti és azon fog igyekezni, hogy működése 
által a hazának hasznára lőhessen. Mi pedig kitartásra 
buzdítjuk az egyesület buzgó igazgatóját és lelkes ifjú 
tagjait.

— A pálinka áldozata. Tenczer András hadvighai 
lakos f. hó 21-én, mivel Giercth András nevű pajtása 
lakodalmára, mint vőfély lett ineghiva, Német-Prónára 
ment bokrétát vásárolni s ennek megtörténte után betért 
az egyik korcsmába áldomásozni. Ott azonban annyira 
leitta magát, hogy alig tudott a lábán állni. Mikor 
hazafelé igyekezett a németpróna-hadvighai határon 
vizet akart inni, azonban a lehajlása közbon egyensú
lyát vesztette és a vízbe esett. Fölemelkedni már nem 
volt ereje s igy teljes 13 órát feküdt a patakban, a 
hol annyira meghűlt, hogy eszméletét elvesztette. F. hó 
22-én reg :el találták meg hozzátartozói s ámbár l‘öl- 
élesztősére minden lehetőt megtettek, 5 órai kínlódás 
után meghalt.

— Baleset. Bukva Samu szoczóczi lakos, mialatt 
az erdőből hazaigyokezett, valahogyan két szekér közé 
került és a lábát törte.

— Elhalasztott sorozás. A m. kir. honvédelmi 
miniszter arra való tekintettel, hogy a katonai törvény- 
javaslatok tárgyalása még nem fejeztetett be az ország
gyűlésen, az idei sorozást ápril — május hónapokra 
halasztotta el.

— A kivándorlás Llptómegyében ez év folyamán 
oly nagy arányokat öltött, mint még soha. A szolga
iméi hivatalokban egymást érik az útlevélért folyamo
dók. Ez év első másfél hónapjában 300 útlevél érkezett, 
le a belügyminisztériumból; de nagy lehet azok száma 
is, a kik útlevél nélkül vagy már használt és visszakül
dött útlevéllel vándorolnak ki. Vannak községek, a me
lyekben alig van felnőtt férfi. A kivándorlók legtöbbje 
egyenesen bevallja, hogy meggazdagodási vágyból megy 
Amerikába. Általános a gyanú, hogy titkos kivándorlási 
ügynökök keze működik közre, azonban oly óvatosság
gal, hogy a hatóságok szinte tehotlenek velük szemben.

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

A megfagyott czigányok. Valami jókedvű ri
porter ugyancsak felöltötte a fővárosi lapokat azzal a 
Iliiével, hogy Liesno turóczmcgyei község közelében B 
czigány fagyott meg. A mint. most tótprónai levelezőnk 
írja, ez a hír valótlan, mert Liesnon és vidékén erről 
semmit sem tudnak.

Szerkesztői üzenetek. ■■■
Liptó-Szent-Miklós. Valóban megbotránkoztató eset. Es nem 

lehet ott módját ejteni annak, hogy az oly gyászmagyarok 
móltó megvetésben részesüljenek ? Kérem a dolog fejleményét 
is tudatni. Szives üdvözlet.

Felelős szerkesztő : Ite rccK  U y u la .
Főmunkatárs: H űn  fi J uiiom .
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5 db. ruttKai takarékpénztári rész
vény eladó. Czirn a kiadóhivatalban.

Hirdetmény.
Az árvái közbirtokossági uradalom gazda

ságának tisztavérü pinzgaui szarvasmarha ál
lományából számfeletti

7 darab "A—1 éves bika 
6 „ 1—2 „ üsző

f. évi márczius 10-én délután 2 órakor Siroka 
majorban tartandó nyilvános szóbeli árverésen 
készpénzfizetés mellett eladatik.

Árva-Váralján, 1903. évi február 22.
Urad. gazdasági kezelőség.

198/1903. W. sz.

Árverési h irdetm ényi kivonat.
A turócz-szent-mártoni kir. járásbíróság mint te

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a turóczi keres

kedelmi és hitelintézetnek Volits Ilona elleni . jgrehai- 
tási Ügyében Holla községben fekvő, a bellai 569. sz. 
tjkvben felvett s Velifs Ilka nevére irt:

a) 569/b hisz. ingatlanra 419 kor. KJ fillérnyi
b) 569/a lírsz. ingatiara 220 korona,
c) 1156/b/l. hrsz. ingatlanra 11 korona, és
d) 570. hrsz. ingatlanra 991 korona 10 fillérnyi! 

kikiálfási árban az árverést elrendelte, és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingaflanság az 1903 évi márczius hó 
18-lk napján d. e. 11 órakor Bella községben a község 
házánál megtartandó nyilvános árverésen el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat lanság 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy óvadékké
pes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1903. évi január hó 25-én.

Kolosy, kir. albiró.

1585 -1 9 0 3 . tik.

Á rverési h ird e r mányi kivonat
A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Kosina János s neje vég- 
rehajtatónak Patrik János s társa végrehajtást szenvedő 
elleni vagyonközösség megszüntetése és 4(3 kor. ügy-1 
gondnoki díj s jár. iránti végrehajtási ügyében a znió- j 
váraljai kir. járásbíróság területén levő Znióváralja köz- ; 
ségben fekvő az u. o. 6, sz. tjkben I. 30. sor. 6. hr. 
5. össz. sz. s B. 5., 7., 18., 19, a kk. Patrik János, 
Patrik Rezső, Kosina sz. Duchony Antónia és Kosina 
János nevére irt, ház, udvar, kert és szántóra 1440 kor., 
továbbá u. azon telekkönyvben I. 31—39. s. sz. a. ■/8 
urb. teleknek s az ahhoz tartozó úrbéri erdőslegelő il
letőségnek B. 7. a. Patrik Rezső nevére irt V14 részére 
126 korona ezennel megállapított kikiáltási árban az 
árvevést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat
lanok az 1903 évi márczius hó 19-lk napjának d e. 
10 Órakor Znióváralja községházánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is 
eladattni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10°/oát készpénzben, vagy az 1881 : 
LX. f. ez. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és 
az 1881. évi november hó 1 én 3333. sz. a. kelt igaz 
igazságügyministeri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy 
az 1881: LX- t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek 
a bíróságnál elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi Hatóság
Znióváralján, 1902. deczeinber bú 5 én.

Janovjak Károly
kir. albiró.

Érez és fakoporsó
sirkoszoru

s minden egyéb temetkezési 
czikk

jutányos áron beszerezhető
B 1H D F E L D  Á R M I N

divatáruházábnn Turócz-Szent-Mih-ton.

Köhögés és rekedtség ellen nincs Jobb a 
RÉTHY-féle

pemetefű cuI<orl<ánál
de vásárlásnál vlgyászunk és határozottan 

RÉTHT-félét köriünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van.

Egy doboz ára 60 flllér.
Csak RÉ TH Y - f é l é t  fogadjunk cl!

Egyedül valódi angol

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

'xzereése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Ezen balzsam belsőleg és külsőleg használható. — I. A tüdő 

ek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
. egszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elejét 
eszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 

lorokgyuladásnál. rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyoinor- 
tíörcsöt, kólikát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
Litó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést, ti. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fog: ál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj-
betegségeknél és mi^ inteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, köszvényt, fülfájást 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 G dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Ilerczegovinába 1 kor. Go fillér Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalvanyo- 

zása vagy lefizetése mellett.

M l P r t  Q 7 P n v p r l  in'kor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
iV llC i l  OZ.C11VCU . tása van és majdneui mindig elkerülheti a fájdalmas operá- 
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi 
centifolia-kenőcsét

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésóben 
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kenőcs használtaik, a gyermekágyasok mellbajainál, 
a tejelválasztás akadályainál, mellkeményedésnél, vörlienynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál is; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint liveg- 
és faszilánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karbunkulus, uj 
képződmények, valamint ráknál, körömméregnél, körömdaganatnál, hólyagnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, tgett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fülbajt és a gyermekek sebesedését 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt :| korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég: .őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada" beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében feltilinulhatlan szer, sohasem romlik cl, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a ludeg nem 
ár* nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
<-s segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
vagy ötféle sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekért csak 
lekfeljebh a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett védjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és czimezni:
Thlery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Rohitscb Sauerbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten; Török .1. gyógyszerész, Zágrábban: Mittcbach .1. és Becsben: 
Brady C. gyógyszerésznél. Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.

iielD ecbtör Balsaoj
, -ül d«r Schuti«»(«i ■ Ap«th«ka

! í  inisi-ryinPregrada
i : .i üvr...icii-Siii'ln«n.

E. JEM M ’s
régbe vált

m s l l c z u k o r k á i
dia ti kai szói-

Mindenkinek ajánlható
a most 40. kiadást éri I)r. Mllller orvosi fa- | 
nácsos müve a

■bántott ideg- és
sexnal-rendsserröl

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldést* ellenében 

portomenteson küldi
Cnrt. Köbei-, Braunsehweig.

, cs. és kir. oInter- q

ellen
Megengedve 19. 4. 02. Z.
75066. sz. helytartó határo

zat által.
ára csomagonként 50 flllér.
Raktár Turócz-Szcnt-Mát ionban 

Toperczer S. ggógyszerésznól.
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ÍSEIFERT JÓZSEF POZSONY, H ulíszkapu 4 . 8
O  9

g  udvari ^ u r b a h n
O  fegyver telefon Ö

o  szállító  ' s « * — 252-l k sz. Q

q  .A . j  á r a l j  a ,  d .-ú .s  r a k t á r á t  O
O  HENRI PlE1*EU EREDETI K UPIT KIUGYEfi-féle O

2  MANNA-FEGYVEREIBŐL k ü l ö n l e g e s  n c z é l c s ö v i i  2
J r  úgy s/.int c V
g R a i te n e l  kakasnélküli fegyverekből. fegyverekből g

q  e r e d e t i  g r y á , r i  á r a k o n .  q
0  Kzcn fegyverok a jelenkor legmngbizlialóbb és legjobban lövő vadász- 0  
Q  fegyverei és kimerítő leírásai, valamint számos előkelő vadászai kedvelő és Q

O hivatásos vat/sz  referencziájával, úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel a  
szolgálok.

O  OS. ÓS kir. állami áruda  á lta l osztrák magyar fltslnélküli 1. számú O  
O  vadászaii és tárcsa lőporral töltött töltények, továbbá szállítok minden fajta O  
Q  kész vadásztö ltényeket mindenkor pontosan és frissen löllve, minden káli- 0  
q  bérliböz legolcsóbb áron. Q

o  Vadászati, utazási és sport-különlegességek. Q

O  Saját lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás O  
0  alkalmából vadászfegyvereim és vadászeszközeim dús választékban lesznek Q  
Q  kiállítva, melyek eladók is, mit is a t. közönség becses figyelmébe ajánlok. Q
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Nyom. a turóczszonlinártoni magyar nyomdában. Moskóczí K. né.Kadótulajdonoá özv. Moskóczi Főreueznó
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