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A kivándorlás.
Az aratás ismét időszerűvé tette 

a muukáshiánnyal összefüggő kérdést, 
a kivándorlást. A napi sajtó foglal
kozván evvel, különböző eredmé
nyekre jut, aszerint, amint tisztán 
nemzeti vagy gazdasági szempontból 
mérlegeli azt. Mig az egyik fél kutatja 
a bajokat s keresi a módot annak 
orvoslására, addig n másik fél meg
elégszik avval, hogy az egész vesze
delem felelősségét valamely politikai 
párt nyakába varrja. A magyar sajtó
ban mutatkoznak ugyan ilyen eltéré
sek, a dolog politikai fölfogását ille
tőleg, egyben azonban egyetértőleg 
jár el, hogy tudniillik lelkiismeretes 
gondossággal kutat az eszközök után, 
melyekkel ezt a nemzeti veszedelmet 
elhárítani óhajtja. Evvel merő ellen
tétben áll a tót nemzetiségi fölfogást 
tolmácsoló sajtó. Ez a bajok meg
szüntetését illetőleg kevés jóakaratot 
árul el. Nem erőlködik az ellenszerek 
megválasztásában, nem kutat a haj 
tulajdonképpeni forrása után, hanem 
ritka lelki nyugalommal tudomásul 
veszi azt, ami megvan s a visszás 
dolgokat szemlélvén, a legszélsőbb 
uemzetizégi álláspontra helyezkedik, 
amikor kimondja Ítéletét, hogy mind
ez a magyarság hibás nemzetiségi 
politikájára vezethető vissza.

Szerinte- a tömeges kivándorlás
nak más oka nincs, minthogy az 
elemi iskolák némelyikében tisztán 
magyarul tanítanak, hogy a bíróságok 
magyarul mondják ki ítéleteiket, 
hogy ,t közigazgatás nyelve a magyar 
és hogy minden a kultúrával, keres
kedelemmel és iparral együtt nem 
tót. Más szóval: a tót paraszt azért 
vándorol ki, mert gyermeke magyar 
fecsegését hallani nem akarja, mert
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| a közigazgatás és bíróságok magyar
I végzései sértik a füleit s mert az 

olyan iparban és kereskedelemben, 
vagy akár a földróivelésben is, hol a 
magyar szó már otthonra talált, mun
kát vállalni nem hajlandó, stb. A 
kivándorlásnak tehát más forrása 
nincs, mint a tót nyelv mellőzése s 
igy orvossága is csak az lehet, ha az 
eddig divó rendszert megváltoztatják. 
Az univerzális pilula i t t : a tót nem
zetiségi programul teljes életbelépte
tése. A-tól x-ig fogadjunk el mindent, 
amit ők kínálnak s akkor egy csa
pásra megvan oldva a gordiusi csomó. 
Az éhező gyermek, ha egyébként 
magyarul nem fog tudni, nem fogja 
megérteni üres gyomra panaszát és 
ha mégis megszólalna az, akkor szülei 
„édes anyanyelvén" elmondottegy-két 
szóval elhallgattatják. Következőleg 
apja nem lesz kénytelen idegenben 
keresni meg azt, aput itthon meg nem 
talál, mert hiszen az anyanyelv mindent 
pótol s azt nem pótolja semmi.

A bajba szorult ember, aki fölött 
ékes tót nyelven mondják el az 
ítéletet, zúgolódás nélkül fogadja a 
végzést, mely házát, telkét viszi ei. 
Meg lesz az az elégtétele, hogy 
mindezt tót nyelven hallgatta végig 
s elegendő vigaszt fog találni abban, 
hogy szerencsétlenségével alkalmat 
adhatott arra, miszerint édes anya
nyelve hivatalos formában is érvé
nyesülhetett. Szóval, a tót nyelv az 
amely minden bajt gyógyít, amellyel 
minden vágyat ki lehet elégíteni, 
amely legvégül s a legrosszabb eset
ben egyedül alkalmas, hogy benne a 
szerencsétlen megvigasztalódjék. Aki 
ő benne hiszen, üdvözül. ..  De men
jünk tovább.

Ha a tőt lapoknak ebben az állí
tásában csak egy csöppnyi valószinü-

ség lenne, akkor ott, ahol nem 
magyar tannyelvű, hanem felekezeti, 
vagy községi, tellát tót tannyelvű 
népiskolák vannak,kivándorlásról nem, 
vagy csak annyiban lehetne szó, 
amennyiben azt a többi általuk föl
állított tényező elősegítené. Szembe 
állitván azonban a kétféle községet, 
elméletük szerint a tót népiskolával 
biró község lakosságában a kiván
dorlásra kevesebb hajlandóságnak 
kellene lennie, mint ott, ahol talán 
magyarul tanitó állami népiskola van. 
Pedig tekintsünk csak széjjel. Ha 
különbségeket tapasztalunk, azok 
semmi esetre sem a tót nyelv mellett 
szólaltak. Az állami iskola gazdasági 
ismeretekre, kézügyességre, házi 
iparcikkek készítésére is oktat, 
melyek közül az utóbbi a téli hóna
pokban a heverő kezeket hasznosau 
foglalkoztatni képes s nemcsak az 
éhezéstől ment meg, de sokszor tekin
télyes jövedelmet is biztosit. Ezt 
— bátran állíthatjuk — a tót nyelvű 
iskolák sehol sem nyújtják.

Az az állitás tehát, hogy a kiván
dorlásnak egyik oka az állami isko
lákban folyó magyar tanitás volna, 
nemcsak nagyon merész, hanem benne 
határozott orzás nyilvánul meg azon 
hatásukat illetőleg, mely a kivándorlás 
ellensúlyozásában nagyon is érezhető.

És végül, ha az anyanyelv mellő
zése olyan nagy szerepet játszana 
itt, akkor a magyar parasztnak volna 
legkevesebb oka elhagyni földjét, 
hol nyelve mindenfelé érvényesül; 
pedig, pedig onnan is százezrek kere
kednek föl, hogy idegenben, őket meg 
nem értő fajok között keressenek 
módot a megélhetésre.

Ne tréfáljanak tehát a tót lapok 
olyan dolgokkal, amiknek nagyon is 
szomorú hátterük van.
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Nem szándékozunk e rövid cikk 
keretében a kivándorlás tulajdonké- 
peni okaira kiterjeszkedni. De ha már 
a tót lapok m egengedtek maguknak 
annyit, hogy ezt az egész nagyfon- 
tosságu kérdést kicsinyes nem zetiségi 
szempontból bírálják el s akkor arra 
a következtetésre jutnánk, hogy a 
nemzetiségi politizálás és a kivándor
lás között okozati összefüggés van, 
úgy mi azt elhisszük. Elhisszük, csak
hogy egészen más értelemben. Tudjuk 
ugyanis, hogy a nemzetiségi politizá
lás és a kivándorlás között szoros 
kapcsolat áll fönn, de az okozati 
összefüggés nem olyan értelmében, 
mintha a tót nyelv m ellőzése ker
getné ki a milliókat, hanem igenis 
úgy tudjuk a dolgot, hogy a kiván
dorolt tót nép között maguk az itt
maradt vezérek keresik a jól jö v e
delmező népszerűséget, maguk kere
sik a közeledést, melynek révén  
izetlen termékeiket drágán értéke
síthetik. Maguk az izgatok azok, akik 
ott a raesszeföldön elszigetelt jámbor 
népet hangzatos hazugságokkal el- 
ámitva, valóságos termőtalajjá alakít
ják át, hogy az csak nekik, egyedül 
nekik termeljen.

S nem kevés részük van a kü
lönféle tót pénzintézeteknek, bankok
nak, akik a körmeik közé került 
áldozatot kiforgatván mindenéből —  
szökésre kényszerítik, hogy őket az 
áldozat keserves munkájának silány 
gyümölcsével tovább is táplálhassa.

Ha tehát van kapcsolat, az csak 
ilyen lehet.

A tót nemzetiségi párt a „üud. Nov.“ 
20. számában bejelenti, liotry papjainak elitél
tetése ellen felebbezni fog. Ezek az ural; 
tudvalevőleg politikai vétségekért lettek bősz 
szabb-rüvideblt időre megfosztva szabadságuk
tól. olyan véiségekért tebát, amelyekért 
minden ember, bármilyen hivatalt viseljen is, 
csak a vPági türvéffyezta elébe állítható, 
amelyek elkövetéséért elsősorban világi 
törvény! (zést illeti meg az ítélet joga s követ
kezőleg csak annak felsőbb fórumai lehetnek 
hivatottak annak megváltoztatására is. 
nemzetiségi párt azonban igazál mái'tilt krre->i. 
Kereste ugyan már itt is, de nem találta 
meg, a magyar igazságszolgália;ás nem vette 
le róluk Lttneik elmaradbatlan súlyát s viselik 
azt most is. A politikai vétségekből most 
egyszeribe dogmatikus kérdéseket faragnak 
teiiat s mint ilyeneket, át akarják utalni oda,
• bov legkevésbbé tartoznak: az egyházi 
térre. Arról Yan szó, hogy a világi bíróságok 
lesújtó ítéletei: felobbezö szándékkal a pápa 
elé viszik! Ott akarnak kihallgatást kérni 
bűnös Űzőiméik tisztázása céljából, ott Kérnek 
öloldást, ahonnan ilyen természetű feloldás 

egyáltalában nem jöhet. Mert hogy az illető 
lelkiatyák, akik a világi törvénykönyvvel 
kerültek összeütközésbe, viselni kénytelenek

egyházuk Ítéletét is, csak természetes. Aki 
bUnös itt, az duplán bűnös ott. Hiszen az 
egyház sokkal szigorúbb azok beszámításában, 
mint a világi törvénykönyv, mely tág teret 
nyit a különféle enyhítő körülményeknek.

S ha az egyház kénytelen külön szigorúbb 
Ítéletet mondani a világi Ítélet alapján, akkor 
a föloldás csak akkor válik lehetségessé 
egyházi téren is, ha azt előbb a világi fóru
mok cselekedték meg. Mit keresnek ők tebát 
a pápánál, homlokukon a különféle bűnök 
letörölhetlen bélyegével? Olyan bűnökkel 
terhelten, amelyekért az enyhébben ítélkező 
világi törvény is csak {egyházzal fizet. Nem 
hisszük teliát, hogy ennek foganatja lenne. 
Nem hisszük azért, mert több tapintatot 
tételezünk föl a kath. egyház fejéről, sem
hogy az olyan dolgok tárgyalásába bocsát
koznék, ámelyekről könnyen kimutatható, 
hogy hatáskörét messze túlhaladják; de 
különösen azért, mert mint egyházfejedelem
nek szeretnie kell annyira saját birodalmát, 
hogy azt a salaktól megtisztítsa.

Az egészből különös tanulságot is vonha
tunk le. A nemzetiségi pártnak ez a kleriká
lis mozgalma rossz ajánló levél lesz kiszemelt 
szövetségeseiknél: a szociálistáknál. Ugyan 
mit szólnak ezek hozzá ? (A szociáldemokrata 
párt soha nem is akart és nem is fog szövet
kezni semmiféle párttal. Szedő.)

A magyarság' terjedése.
A m. kir. központi statisztikai hivatal most 

tette közzé az 1900. évi népszámlálási nagy 
műnek III. és IX. köteteit, melyek közül az 
előbbi a népesség demográfiái adatait, az 
utóbbi a népesség ház- és földbirtokának a 
foglalkozással való egybevetését közli. Oly 
bő anyag van e két kötetben összelialmuzva, 
hogy azt egy rövid cikk keretében még főbb 
vonásokban sem lehet ismertetni és épp ezért 
megelégszünk azoknak az adatoknak tárgya
lásával, amelyek az ország népességének 
anyanyelv szerinti megoszlására, az egyes 
nemzetiségeknek magyar nyelvismeretére és 
műveltségi viszonyaira vetnek világosságot.

A magyar birodalom népessége az 1900. 
évi népszámlálás alkalmával nemzetiségek 
szerint következőképp oszlott m eg: magyar 
volt 45.4 százalék, német 11.0 százalék, tót, 
10.5 százalék, oláh 14.0 százalék, rutén 2.2 
százalék, horváf 8.7 százalék, szerb 5.5 szá
zalék, egyéb anyanyelvű 2.1 százalék. Ha 
pedig csak az anyaország népességét vizsgál
juk, akkor itt a magyar elem volt abszolút 
többségben és pedig 51.4 százalékkal, inig a 
németek 11,8, a tótok 11.9, az oláhok 16.7, 
a rutének 2.5, a horvátok 1.1, a szerbek 2.6, 
az egyéb anyanyelvűek pedig 2.0 százaléké* 
tették a népességnek. Összevetve ez adato
kat az 1880. évi népszámlálás hasonló ada
taival. melyek első ízben derítőitek teljes 
fényt hazánk népességének nemzetiségi meg
oszlására, nomzeti szempontból arra a ked
vező eredményre jutunk, hogy a lefolyt két 
évtized alatt a magyarság szaporodási aránya 
több mint kétszer akkora, mint az utána leg
kedvezőbb növekedést mutató némzetiségé. 
Ugyanis, inig a magyarság 34.1 százalékkal 
szaporodott 1880. óta, addig a nagyobb szám
ban képviselt nemzetiségek közül az oláhok 
csak 13.7 százalékkal, a lótok 9.4 százalék
kal, a németek pedig 8.9 százalékkal szapo
rodtak. A magyarság erősebb szaporodása

jórészt a magyar elem erősebb propagativ 
erejének tnlajdonitható, amihez természetesen 
mint hatalmas tényező hozzájárul a beolvasz
tás is. A németségnek a többi nemzetiségek- 
nél kisebb szaporodásában föltétlenül jelenté
keny része van annak a körülménynek, hogy 
a német elem, különösen a városokban, szí
vesen asszimilálódik a magyarsággal; mig 
ennek éppen ellenkezője áll az oláhságról, a 
minek következménye azután eléggé erős 
szaporodásuk.

ÁHérve az egyes nemzetiségek nyelvisme
retére, mindenekelőtt mint örvendetes tényt 
említjük meg, hogy a magyar nyelvismeret 
az utolsó busz év alatt számottevően terjedt 
a nemzetiségek körében. Különösen a né
meteknél kedvező a magyarul tudók aránya 
és pedig 30.7 százalék, az 1880. évi 20.2 
százalékkal szemben. Legkevésbbé van el
terjedve a magyar nyelvismeret az oláhok 
és rutének között, kiknek csak 8.7, illetve 
8.3 százaléka beszélte a magyar nyelvet. E 
két nemzetiség közül 1880-ban csak 5.7, 
illetve 5.5 tudott magyarul, valami csekély 
javulás itt is észlelhető tehát. Aini végül a 
többi nemzetiségeket illeti, a szerbek közül 
11.4 százalék, 1880-ban 10.3 százalék, a tó
tok közül 15 százalék, 1880-ban 9.5 száza
lék, az anyaországi horvátok közül 22.5 szá
zalék beszélte a magyar nyelvet a legutóbbi 
népszámlálás alkalmával.

Érdemes szóvátenni, hogy mig a magya
rok közül 1900-ban 1,037.633 beszélt né
metül, 326.149 tótul és 257.461 oláliul, addig 
csak 608.812 német, 298.387 tót és 243.114 
oláh nyelvű egyén sajátitotta el a magyar 
nyelvet, a  német nyelvnek erős mértékű el
terjedtségét a magyarságnál érthetővé teszi 
Ausztriával való viszonyunk, a többi adatok 
pedig arról tanúskodnak, hogy a magyarság, 
ha nemzetiségi környezetben él, nem zár
kózik el annyira az idegen nyelv elsajátítá
sától, mint azt a más anyanyelvűek teszik a 
magyar nyelvvel szemben.

Hogy a magyar nyelvismeret tudása meny
nyire tulajdonítható az iskola és mennyiben 
az élet, a magyarsággal való érintkezés ha
tásának, ezt a magyarul is beszélő idegon 
ajkunknak korcsoportok szerint való részle
tezése teszi nyilvánvalóvá. Ez adatok szerint 
figyelmen kívül hagyva a három éven aluli 
gyermekeket, kiknek jórésze beszélni egy
általában nem tud, azt látjuk, hogy a három
öl éves idegenajka tiug.yornieknek 3.9 szá
zaléka, a nögyermekeknok 4.1 százaléka 
tudott magyarul. Ez a kor az, midőn az em
ber tisztán a család körében jut ismeretek
hez s az idézett adatok fényesen szólnak a 
mellett, hogy a magyarosodás, ha tisztán a 
családokra volna utalva, alig haladna előre. 
Már a hat-tizenegy éves más anyanyelvű 
gyermekek közül a fiuknál 15*2 százalék, a 
leányoknál 14.9 százalék beszélt magyarul, 
a tizenogy-tizennégy éves korcsoportban pociig 
23.8, illetvo 20.7 százalékra szöknek föl az 
arányszámok. Kétségtelen már e korban úgy 
az iskolának, valamint, a vegyesajku köz
ségekben a magyar gyermekekkel való érint
kezés hatása. Igen kedvező a magyarul tudás 
arányszáma a tizenöt tizenkilenc és husz- 
huszonkilene éves korcsoportokban : a férfiak
nál amott 25.6, omitt 28.9 százalék, a nők
nél 21.3, illőivé 19.1 százalék. Még az ötven- 
ötvonkilenc eves korcsoportban is az idegon 
anyanyelvi! férfiaknak több mint 20 százaléka
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tudott magyarul, mig a nőknél 11 százalékra 
száll ez az arányszám. Ez adatok arra valla
nak, hogy az iskoláknak a fáradozása a ma* 
gyár nyelt terjesztése körül nem tolt meddő, 
továbbá arra is rámutatnak, hogy mily kiváló 
szerepe van e téren az életnek is, speciáli
san a nemzetiségeknek a magyar vidékek 
népével való érintkezésben. Erős a reményünk 
azonkívül, hogy az uj iskolai törvények a 
magyarosodást az eddiginél sokkal hatvá- 
nyozottabb mértékben fogják előmozdítani. 
A külső érintkezés erősen magyarositó ha
tása mellett szól pedig az a körülmény, hogy 
minden korcsoportban, de különösen az idő
sebb korosztályokban a férfiaknak sokkal na
gyobb aránya beszél magyarul, mint a nőknek.

Az egyes nemzetiségek műveltségi viszo
nyait felt Untotő adatokból kiemeljük, hogy az 
irni-olvasni tudás legerősebben a németek 
között van elterjedve, kiknek (52.8 százaléka 
nem analfabéta, mig legszánalmasabbak e 
tekintetben a viszonyok a ruténeknél és 
oláhoknál, kiknek csak 14.7, illetve 20.4 
százaléka tud irni-olvasni. A magyarság mű
veltség tekintetében majdnem megközelíti a 
németeket, amennyiben GO.8 százaléka irni- 
olvasni tud. A tótok közül 49.9, a horválok 
közül 39.3 és végül a szerbek közül 32.7 
százalék tud irni-olvasni.

Bár csak jelentéktelen részét mutaltuk be 
azoknak az adatoknak, amelyek a népszám
lálási nagy műnek most megjelent kötelei
ben foglaltatnak, mégis a számok nemzeti 
életünk szempontjából sok kedvező jelről tesz
nek tanúságot, egyúttal a jövőben odaadóbb 
és fáradságot nem ismerő tevékenységre buz
dítanak a magyarság érdekében.

(B . //.)

A tót nemzetiségi kérdés logikája.
Minden ábrándképben, minden képzelet

ben benne kell lenni legalább a tehetőség 
fogalmának ; különben egy intelligensebb em
bernél még ábrándnak sem válik be, legfel
jebb hóbortos gondolatszámba mehet. A ma
gyarországi nemzetiségek egy része is áb
rándképeket alkot magának, nyelvi kerületek 
szerint széttagolt Magyarországról, fajrokonok
kal való egyesülésről, stb.

Bennünket természetszerűen tót testvé
reink érdekelnek legjobban. A magyarországi 
összes nemzetiségekből, a fajmagyart kivéve, 
feltétlenül a tótokból -  ha egyszer magyarrá 
válik — lesznek a legjobb, a legönzetlenebb 
és legsovinisztább magyarok ; minthogy azon
kívül a tótoknak egy nagy része rajongó 
szeretettel csüng az egységes magyar állam
eszmén, a Felvidéknek a tótok által lakott 
részét — magyar nemzeti szempontból is — 
a magyar birodalom egyik legértékesebb ré
szének kell tekintenünk.

Fájdalom ! azonban a jóra való tót nép- 
nek egy része lelketlen izgatók által félre 
▼&n vezetve.

Mily lélekemelő, mily ideális állapot lenne 
K'1) ha a tótok — úgy mint azt szláv test
véreik, a rutének teszik — egyértelmüleg 
atl mondanák, „Mi éltiulf-halunk az egységes 
ma85'ar állameszméért ; — kevesen vagyunk, 
külön államot nem alkothatunk, inkább egye
sülünk teljesen a fajmagyarra), ennek az 
ePyesülésnek mi épp úgy hasznát látjuk, 
m,nt a fajmagyarok, mert egyesülve erősek

és hatalmasak leszünk, holott széttagolva 
gyengék és tehetetlenek vagyunk, mint a 
pálca, mely több darabból van összeróva s 
mely az első ütésnél dirib-darabra törik.u A 
tótoknak félrevezetett, része azonban nem igy 
gondolkozik.

Megvetve, elfelejtve őseinek hagyomá
nyait, a perfid oláh népet választja magának 
mintaképül s ezzel az elmaradott népséggel
versenyt döngeti az egységes magyar állam 
épületét, melynek egykoron ősei a legerősebb 
oszlopai voltak.

A nemzetiségi féktelenkedésnek az összes 
nemzetiségek közölt a tótoknál van legkeve
sebb értelme.

A tótságnak körülbelül felerésze és pedig 
a szine-java teljesen, minden utógondolat 
nélkül átadta magát a magyarságnak és an
nak értékes, számottevő részét képezi. A tót- 
ság másik fele azonban szembehelyezkedve 
saját fajának elitjével, szembehelyezkedve a 
magyarsággal, mellyel ezer év óta együtt, 
szenvedett, együtt örült, — idegen bálványo
kat, állított fel magának és perverz módon 
ábrándok, délibábok után futkos.

Mit akarnak félrevezetett tót. testvéreink ? 
Azt hiszem, ők maguk sem tudják. Csak sej
teni lehet., hogy Ők lót középiskolákat, tót. 
hivatalos nyelvet, tót egyetemet s Isten tudja, 
még mit nem kívánnának. Eltekintve ezen 
1-latonikus óhajtások teljesen veszélytelen vol
tától, mert hiszen a fajmagyarnak még a kis 
ujját sem kellene megmozdítani — maguk 
a tótoknak hazafias része a legnagyobb fel
háborodással utasítaná vissza a nemzetiségi 
kérdésnek ilyetén való megoldását s tekin
tettel a hazafias tótok nagy számára, előkelő
ségére, intelligenciájára és vagyonára, kétség
telen dolog, hogy a félrevezetett tótokat 
könnyű szerrel legyűrnék — vegyük szem- 
ügyre ezen ábrándoknak alapját. Meg van-e 
a lehetősége annak, hogy ezen ábrándoknak, 
— bár a messze jövendőbe is, valósággá vál
janak ? Vagy csak egy hóbortos gondolat 
jelentőségével bírnak az összes kívánságok, 
az összes ábrándok ? Azt hiszem, bátran az 
utóbbi sorozatba sorolhatjuk őket. Lássuk 
az okokat.

A félrevezetett tótok államot akarnak 
alkotni az államban. De erre a tóto.k keve
sen vannak ! Sőt ebből a kevésből is az intel
ligensebb, gazdagabb, hatalmasabb rész nincs 
ilyen véleményben. — Kire támaszkodhatná
nak tehát, hogy céljukat valamikor elérjék ? 
Legközelebbi fajrokonaik: a csehek lenné
nek azok. — Csakhogy ezek országa sze
rencsétlen földrajzi fekvésénél íogva mélyen 
nyúlik be a németség testébe — úgy hogy 
nem is szükséges valami politikai éleslátás 
annak megjövendöléséhez, miszerint nem telik 
bele száz esztendő és a hatalmas germán 
áramlat elsepri Csehországot a földszinéröl és 
a csehek elenyésznek a német törzsek között.

Tótjaink kire fognak támaszkodni ekkor? 
Meggondolták-e mindezeket az izgató urak ? 
Meggondolták e azt. hogy ők tulajdonképen 
egy haszontalan és hiába való dolgot végez
nek, midőn a tudatlan népet olyan dolgok 
elérésére serkentik, mi a józan észjárás sze
rint sohasem küvetkezhetik be ? Meggondol- 
ták-e az izgató urak, hogy Ők tulajdonképen 
saját tájuknak — a tótoknak ártanak leg
inkább, — midőn megingatják a fajmagyar
ban — eddigelé a történelem által igazolt — 
ama bitet, hogy a tót a leghívebb testvére,

kivel bátran megoszthatja az országban a 
hatalmat, az uralkodást ?

A magyar mellett eddigelé nem a tót 
származásúak voltak-e a legtöbben, kik az 
ország ügyeit igazgatták ? Vájjon lu  kíván
ságuk teljesülne és az ország széftagolása 
bekövetkeznék, a tótok legkiválóbhjai — 
tekintettel a tótoklakta országrész aránylag 
csekély voltára — töltenének-e be oly nagy 
számban fényes állásokat, mint jelenleg? 
Hiszen akkor a többi nemzetiségeknek, kik 
náluknál nagyobb számban vannak, kellene 
a tért átengedniük! Tekintettel továbbá a 
sokkal kisebb hatáskörre, a tótok legtehet
ségesebb fiai tudnának-e olyan hírnévre szert 
tenni, mint a jelen viszonyok között ?

Azt akarják-e az izgató urak elérni, hogy 
ez ezután már mind máskép legyen, hogy a 
magyarság a tótokat is olyan kétos okszisz- 
tenciáknak tartsa, mint az oláh népet, mely
nek háromnegyedrészo hazaáruló?

A józan ész. az érzelmi momentumok, a 
történelem mind önök ellen bizonyítanak.

Szálljanak tehát, magukba és hagyják 
békébe a tót.ságof. Ha izgatni akarnak, men
jenek az oláhok közé.

Ne rontsák meg a tótoknak régi jó hírét! 
Maradjanak a tolok továbbra is az egységes 
magyar állameszmének, melynek véd címezé
sében kiváló tulajdonságaikat legjobban érvé
nyesíthetik, elismert liüségU és bátor harcosai.

x. y.

Színészet.
Szabados Lászlót, mint színigazgatót, ismer

jük immár második éve. Tudtuk róla már 
akkor, midőn a kerület igazgatására vállal
kozott, hogy minden ambíciója, minden törek
vése, semmi áldozatot sem kímélve, arra fog 
irányulni, hogy társulatával ne csak előadá
sokat rendezzen, de a kerület szinpártoló 
közönségének fejlett ízlését minden tekintet
ben ki is elégítse, s a lehetőséghez képest 
a szinikerüleí eddig nagyon is elhanyagolt 
művészi színvonalát igaz értelemben emelje.

Eme várakozásunknak Szabados minden 
tekintetben meg is felelt. Fiatal igazgató 
létére kellő szakértelemmel és tudással válo
gatta össze társulatát, ugyannyira, hogy ma 
minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy 
Szabados társulata, a vidéki társulatok leg
jobbjai közi is, az elsők között foglal helyet 
nemcsak a tagok számát, de azok művészi 
produkcióját illetőleg is.

A társulat tagjai — kevés kivétellel — 
alapos előkészttltséggel, hivatásukhoz okve- 
tetlentil megkívánható ismeretekkel oldják 
meg feladataikat. Tudásuk érvényesül az 
összhang megbontása nélkül, ami főleg a 
vidéki színtársulatok tagjainál nem lekicsiny- 
lendö erény. Alakításaik legnagyobb része 
sikerült. Csak a legritkább esetben elhibázott. 
De sohasem torzkép! Cselekvésük, mozgásuk 
öntudatos. Ha egyes szcénák kissé elmosód
nak is, nem annyira a játékos színésznek, 
mint inkább a szűk szintérnek tudandó be, 
mely a teljes kiíejlést, a tökéletes játékot 
rendkívül hátráltatja. Ez azonban a mi rová
sunkra Írandó, nem a játszókéra.

A színpadon igazi emberek. Ami a fő: 
természetesek. (Herczeg, Ágotay, Tóth, Füzy, 
Bársony, Fehér, Radó.j Nem vezérli őket a 
tetszéshajhászás, pillanatnyi siker, de eyy 
égisz alkotás utáni vágy. Tudják viit és miért
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cselekesznek. Kezükben nem mázolódik el 
egy-egy szerep, de a lehetőségig tökéletes 
marad. Ritkán zökkennek ki a kellő és fel
tétlenül megkívánható egyensúlyból. Rár e 
tekintetben még lesz javítani való. Ezt a kis 
szépséghibát is annak tudjuk be, hogy a 
társulat javarésze most tanul össze, ami 
pedig nagy munka és nehéz feladat, s igy 
nem csodáljuk, ha a nem egyenlő erejű 
partnerek néha egymást akadályozzák egyé
niségük teljes kifejtésében.

Nem áll hátrább az operett-személyzet 
sem. iSzabadosné, Vida, Sarkady, Arnold 
dicsőségére válnék bármely színtársulatnak. 
Az énekkar vezetése is kitUnő kezekben van. 
Palotay érdeme, hogy az énekrészek simán, 
a közönség teljes megelégedésére folynak le.

Szóval, van kitUnő társulatunk, felszerelve 
minden szükséges kellékkel, még csak kö
zönség kell hozzá! Meg vagyunk győződve, 
hogy ez is lesz. mert Szabados nem fog el- 
csUggcdni a tapasztalt közöny miatt, sőt 
teljes erejéből azon fog lenni, hogy nemes, 
odaadó törekvéssel megtörje a közönség 
közönyét, s meghódítsa azt a művészet kész
séges pártolásának.

Szombaton
Lindau K. „Milliárdos kisasszonyba ment.
A darabban lépett fel másodszor Vida Ilonka, 
a társulat újonnan szerződtetett szubrettje, 
Betsy szerepében. A kisasszony ma is rá
szolgált a hálás közönség elismerő tapsaira, 
habár ma hangja egy kissé fátyolozott, moz
gása pedig bizonytalan volt. Dé ezt nem 
indispoziciónak, mint inkább a rozoga desz
káknak tulajdonítjuk, melyen nemcsak a 
tánc, de a rendes járás-kelés is bizonytalan. 
Egészben véve azonban, az estét egyik leg
szebb sikerei közé sorozhatja. Hasonló dicsé
rettel kell megemlékeznünk Sarkady Rózsi- 
káról (Povicska Nasa), ki ma is mindvégig 
élvezetes volt. Különösen tetszett Vidával 
énekelt kettese. A pajkos, élvhajhászó özve
gyet kitünően álliiotta elénk. Sz. Végh 
Gizelláról (Harmat Évi) elmondtunk már min
den jót, minden szépet. Szombat esti játéká
ról Írva, csak ismétlésbe esnénk. A férfiak 
közül kitünően adták le szerepüket Iíerczeg 
(Stanley), Szabados (Feigenbaum), Ágotay 
(Turtelbaum). A darab második felvonása 
kissé vontatott és névtelen volt.

Vasárnap
este kevés közönség előtt Mészáros Kálmán 
eredeti népszínművét, „A selyembogárl* adta 
a társulat.

Sz. Végh Gizella keresetlen egyszerűség
gel alakiiott Juciját élvezhettük. Ügyesen 
oldottak meg feladatukat (szülei Boldizsár 
Tamás és felesége Ágnes asszony) Bársony 
A. és P. Nagy Linda. Ágotay rátermettsége 
a kiszolgált freiter Roszkorgyi Gergő szere
pében az est folyamán sokszor megnevettette 
a  közönséget, ép úgy Szelényi Emília mint 
álomszuszék cseléd és Mály Gerö (Rúzsa 
Balázs) a nagyravágyó tipikus paraszt képé
ben. Hozzájárultak az est sikeréhez Iíerczeg 
V., Horváth E., Fehér ö . László, Füzy. Az 
előadás, egy-két technikai hibát leszámítva, 
jó Yolt. A színtársulatnál a darabnak bár ez 
volt a premierje, mégis az előadás és rende
zés műélvezet számba vehető.

Hétfőn
Porzsolt Kálmán egyik legszebb alkotása
„Az asszony“ került színre. A főszerepek
Eadó Rózsi (Jolán), Bársony (Tabajdi),

Harsányi (Pethőj és Iíerczeg (Gyöngyössy) 
kezeibo voltak letéve. Kiválóan nehéz alkotás 
ltadónak és Harsányinak jutott osztályrészül, 
kik közül Itadó, leszámítva néhány jelenték
telen szépséghibát, kitünően oldotta meg 
szerepét. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
a művésznő néha tulizgatott ott is, ahol erre 
nincs még kellő ok. A drámai részekben 
azonban felséges és elragadó volt. Harsányi 
már kevesebbet mutatott. Ez egyszer nem 
találta magát egészen a szerepébe. Itt-ott 
egy kissé zökögött is. Mindamellett játéka 
kielégítette közönségünket s egyes jelenetei 
pedig határozottan tetszettek. Bársony kitUnő 
munkát végzett. Pompásan állította elénk a 
mások családi boldogságán élősködő élvliaj- 
hászt. Herczegnek is kijutott a közönség el
ismeréséből. Kisebb szerepeikben jók voltak 
Borsody Paula (Etel) és Mály (Rakó).

Kedden

a társulat első betanulásában, Molnár Gyula 
bohókás operettje „A papa lánya* került 
előadásra. Dicséretére legyen mondva Ágotay 
fáradozásának, a darab minden fennakadás, 
minden zökkenés nélkül, tökéletes simaság
gal folyt le. A játékosok közül ki kell emel
nünk Herczeget (Simonházi), Szelényi Emíliát 
(Klotild), Radó Rózát (Lili). Az est sikere 
azonban határozottan Sarkady Rózsi ka
(Marianna), Ágotay (Gesztes) és Rársony ki
tűnő játékának köszönhető. Ágotay remek 
alakításával, bohókás ötleteivol, változó, moz
gékony mimikájával állandóan derültségben 
tartotta a közönséget, mely teljes elismerés
sel adózott művészetének. Hasonló jót és 
szépet Írhatunk Sarkadyról is, aki ma megint 
remekelt. Egyáltalán a kisasszony a társulat 
legtehetsegesebb tagjai közé tartozik. Ének
számaival, sikerült táncaival teljesen meg
nyerte közönségünket. Bársony szintén igen 
sokat mutatott. Kár, hogy alulról vár so k a t! 
Testtartására is több súlyt fektethetne. A 
daliás főhadnagyból nem szabad egy görbe 
hátú aggastyánt faragni. Egyébként játéka 
igen szép és sikerült volt.

Szerdán

este mindvégig derült hangulatban tartotta a 
közönséget „A cserelányok* cziinü operette. 
Az eddig előadott darabok közül talán egyik 
sem mutatott oly eleven, színes, mozgékony 
képet, miért is a rendező Ágotay és az egész 
összes szereplők egyenkint és összesen elis
merést érdemelnek. Vida Ilonka Arabella 
szerepében újra igazolta, hogy vérbeli 
művésznő, ki jó hangjával, graciózus táncával, 
sikkes mozdulataival és szép, ízléses toalett
jeivel még sok kellemes estét szerez a közön
ségnek. Kiemelendönek tartjuk, hogy ének- 
partieját 2 nap alatt tanulta he s előadása 
mégis olyan volt, mintha évek óta játszaná. 
Újra gyönyörködhettünk Sz. Vég Gizella 
pajzán, jó kedvvel és Ízléses toalettekben 
ellejtett tánczában és kedves énekében. 
Sarkady Rózsi itt is eleven, édes szubrettnek 
bizonyult. Kitűnő alakítás volt Herczeg és 
Füzy Jackson testvérek. Mulatságos bohózati 
figurák voltak Maly mint kapitány, Szelényi 
E. a kiérdonilllt táncosnő. Sikerei voltak P. 
Nagy Lindának és Kováts Itózsikának, Fiatal
ság, üdoség vonult az előadáson végig. A 
sikerhez nagy részben hozzájárult Ágotay, ki 
elemében 7olt, s már puszta mogjolonésévol 
is derültséget és tapsot keltett.

Csütörtökön

az idény legnagyobb sikert ért újdonsága, 
„Az ördög* cimü vígjáték került színpadra 
Szabados László kifogástalan rendezésében. 
Az ördög a szó legteljesebb értelmében meg
ragadta, lebilincselte a nézőket. Szabados 
mint ördög, jelenlétével egy embori vonást, 
gyarlóságot, lelki tulajdonságot személyesít 
meg, kinek minden eszköz jó célja eléréséhez 
hogy barátját, a festőt (Bármny) szerelemben 
egyesítse Jolánnal (Radó Rózsi), 0 László 
(Herczeg) feleségével. A vígjáték lassan halad, 
de nem vontatottan, a néző nem érez unal
mat, hanem mindvégig feszült figyelemmel 
kiséri a színpadon történteket. Szabados 
remek játékában, értelmes, kifejező arcjáté
kaiban szinte élvezet hallgatni azon merész, 
de bámulatosan elmés, eredeti gondolatokat, 
melyek a darabban szikráznak, ütnek, vágnak 
és találnak. Radó Rózsi csütörtök este ismét 
beigazolta, hogy oly tehetséges és rutinos 
színésznő, amilyennek tartottuk. Rársony is 
igen jó volt. Sarkady, mint mindig, helyesen 
és kedvesen játszott. Kováts Rózsika (Selyem 
Cinka) jól illeszkedett a darab keretébe.

H Í R E K .

Párvy Endre.
Somogyi Géza távozásával megüresedett 

képozdei igazgatói állásra a vallás- és közok
tatásügyi miniszter ur Párvy Endre képezdei 
tanárt, közéletünk egyik lel kos és tevékeny 
tagját nevezte ki. A kinevezés Ilire bizonyára 
jóleső örömet fog kelteni az ogész vármegye 
intelligens köreiben, mert Párvy az ő végtelen 
kedves, megnyerő modorával csakugyan rá
szolgált arra a közszeretetre, mely személyét 
körülveszi. Részt vett társadalmunk minden 
egyes mozgalmában, ott volt mindonütt, hol 
a magyar ügyért folyt a harc. Az d véghe- 
tetlen lelkesülisége átragadt a vele egy zászló 
alatt harcolókra s igen sokszor csakis az ő 
ügyességének, mozgékonyságának, fáradhatat
lanságának volt köszönhető, hogy ügyünket 
siker, diadal koronázta. Mint tanügyi térüli, 
egyike a legképzettebb pedagógusoknak. A 
gondjaira bizott ifjúságot szeretettel, odaadás
sal neveli s szinte beleoltja egész egyéniségét, 
érzését, lelkét rajongó növendékeibe. Az 
iskolán kívül maga mutat jó példát a testi 
nevelésben. Néha egész délutánokat tölt el 
növendékei körében, bevezetve őket a nemos 
sportok minden nemébe. Az ö áldozatkész
ségének, az ő odaadó fáradozásainak köszön
hetők azok a diadalok, melyeket a képezdo 
növendékei az évenként lefolyó ifjúsági torna- 
versenyeken ogymásután arattak. A nevelés
ben a szigorral párosult szeretőt vezérli lelkét 
s ennek köszönhető, hogy az intézet növen
dékei mindenkor rajongtak érte. A keze alól 
kikerült növendékek közül nem akadt soha
sem, ki megfeledkezett volna a magyar haza 
szeretőiéről, mert ö tőle tanulták szoretni Azt 
a hazát, mely Párvy minden gondolatát, 
érzéséi, cselekvését lefoglalja. Nagy elfoglalt
sága mellett nekünk is szentelt néha-néha 
egy kis időt s Írásait mindenkor szives 
örömmel élvezte olvasóközönségünk. Őszinte 
szívvel csatlakozunk tehát mi is azokhoz, 
kik Párvy Endrét igazgatóvá történt kinove- 

\ zése alkalmával Udvözlik.
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Halász Fereno kultuszminiszteri tanácsos 
f hó 27-én Tnrócszentmártonban járván, 
meglátogatta a kir. tanfelügyelői hivatalt is, 
ahol a tapasztalt rend és példás ügykezelés 
fűlött a legnagyobb elismerését fejezte “ki.

je g y z é s .  Martincsek Károly tb. megyei 
aljegyző 11 folyó hó 27-én tartotta eljegyzését 
Jikantisz Irma kisasszonnyal, néhai Akantisz 
Kezső kedves és bájos leányával. Gratulálunk!

UJ közjegyző. Galanda Samu kir. köz
jegyző elhalálozásával megüresedett közjegy
zői állásra a magy. kir. igazságügyminiszter 
Bartn Ferenc budapesti ügyvédet, a belényesi 
kerület országgyűlési képviselőjét nevezte ki.

Pellegrlni József vlvómoster igen szép 
és előkelő közönség előtt mutatta be tanít
ványainak előrehaladását folyó hó 26-án. A 
kiváló mester az iskolavivás művészetet 
produkálta Fischer Jenő és Boldis Dezső 
tanítványaival. Rakovszky Iván doktorral 
pedig a szabad vívást. Végül a közönség 
lelkes tüntetése közt Akay Elemérrel az olasz 
tőrvívás művészetét mutatta be. A közönség 
szimpatikusán tüntetett a vívásban résztvett 
urak mellett s a kiváló mestert, lelkes ovációk
ban részesítette.

Kinevezés. A földmivelésügyi m. kir. 
miniszter Iludák Endrét, a törvényhatósági i 
állatorvosi teendők ellátásával megbízott 
állatorvost, a IX. fizetési osztály 3. íokoza- 
iába léptette elő.

A F. M K. E. 1907. augusztus 27-ón
Nyitra városában tartja XXV. évi rendes köz
gyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Ügy
vezető alelnök megnyitója és beszámolója az 
egyesület negyedszázados munkásságáról. 2. A 
közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére 
három egyesületi tag kiküldése. 3. Az egye
sület védnökének és elnökének megválasz
tatása s ennek nyomán az elnök székíoglalása.
4. Árpád vezér emlékezete halálának ezredik 
évfordulója alkalmából. Tartja Czobor László 
orszgv. képviselő. 6. Az elnökség 1906— 
1907. évi jelentése és az igazgató választmány 
határozati javaslatai. 6. Az egyesület 1906. 
évi összzárszámadása és a vonatkozó törvény
szerű fülmontvény megszavazása. 7. Az egye
sület 1908. évi összköltségvetésének megál
lapítása. 8. Az 1908. évi közgyűlés helyének 
meghatározása. 9. A központi pénztárosi 
állás betöltése. 10. Indítványok, amelyek az 
alapszabályok 16. §-a értelmében az elnök
séghez szabályszerű időben beérkeztek. Az 
igazgatóválasztmány a közgyűlést megelőző
leg, 1907. augusztus 26-án d. u. 3 órakor 
Nyitrán, a városháza közgyűlési termében 
Ülést tart, hogy a közgyűlés tárgyait elő
készítse.

Mese az Írógépről. Ezúttal nem a kiváló 
iró Szomaliázi István müvéről akarunk Írni, 
hanem elakarjuk mondani olvasóinknak, hogy 
legújabban Amerikában egy oly Írógép került 
forgalomba, melynek szerkezete oly csodás, 
hogy valóban mesébe illő. Ezen irógépol 
Ham mond, a világhírű amerikai mérnök 
találta tel és legnagyobb előnyo kétségtelenül 
abban rejlik, hogy egy és ugyanazon Írógép 
a világ minden nyelyéro használható, legyen 
az niagyar, német, szerb, angol, kina, japán, 
török vagy hébor. Ezen Írógép technika 
torén eddig megoldatlan problémát Hammond 
ugy oldotta meg, hogy az Írógépen az ösz- 
szos 90 botü egy géprészt képoz, mindössze 
10 gramm súlyú és egy másodperc alatt a 
gépbe betehető vagy kivehető. Hammond

New-Yorkban is óriási gyárat építtetett és 
úgy értesülünk, hogy immár Magyarországon 
is létesített, fióktelepet, melynek vezetői 
l'aragó testvérek Budapest, V. Arany János- 
utca 8. szám. Ezen Ilammond Írógépek leg
újabb példányai nevezett cégnél megtekint
hetők.

Betörők jártak Justh György ország
gyűlési képviselőnk kötő-utcai lakásán a folyó 
hó 21-én. A furfangos gazemberek, tudva azt, 
hogy képviselőnk lakásáról eltávozott, felfeszi- 
tették a külső ajtót s a lakásba hatolva, 
feltörték a szekrényeket, honnét néhány 
apróbb holmit elemelve, megugrottak. Kép
viselőnk értesülve a gazságról, személyesen 
utazott Budapestre, hogy meggyőződést szerez
zen a tolvajok által okozott kár nagyságáról.

Hölgyek és uraknak tudniok kell, 
hogy a kitűnő gyermek-kenőcs, Babimira- 
krém az izzadság, vagy nedvesség által fel
dörzsölt, felpattant bőrt gyorsan gyógyítja, 
bőr-és fej kiütéseket hamar eltávolít. Hintőpor 
(Stupp) helyett most mindenütt azt használ
ják. Doboza 60 fillér, minden gyógyszertár
ban és drogériában.

Veszett ebek garázdálkodtak ismét az 
elmúlt héten. Szombatról vasárnapra virradóra 
egy Draskócról elszaladt veszett eb megmarta 
Bttchlcr helybeli mészáros juhnyája mellett 
őrködő kutyáit és a nyáj közül is néhányat. 
A megmart kutyákat a hatoság azonnal kiir
tatta, a juhokat pedig megfigyelés végett 
őrizetbe vétette. Ebből az esetből kifolyólag 
a hatóság elrendelte a fertőzött község ebei
nek kiirtását.

Ideális szer a fogak és a száj tisztán
tartására és azok egészségének megóvására 
a Brázay-féle Kalogén sósborszesz fogkrém. 
Rendes használat mellett még a legelhanya
goltabb, megsárgult vagy barna fogaknak is 
szép fehér szint és csillogó zotnánezot köl
csönöz. A Kalogén szerencsés összetételénél, 
de különösen sósborszesztartalinánál fogva 
fertőtleníti a fogakat és a száj üreget.

á  Wollner cirkusz o hó 30-án, kedden, 
kezdi meg városunkban 5 estére terjedő elő
adásait. Még nem volt alkalmunk városunk
ban varietc-cirkuszt látni, de az előjelekből 
következtetve, nem mindennapi látványosság
ban lesz része közönségünknek. Egyébként 
idézzük egy Nyitván megjelenő, tekintélyes 
laptársunknak a Wollner cirkuszról irt rövid 
ismertetését: „Alkalmunk volt tapasztalni,
hogy a cirkusz össze nem hasonlítható nívón 
áll az eddig városunkat látogató cirkusz 
varietékkal. A társulat mgjai csupa kiváló 
erők, válogatott egyének, kiknek bámulatos 
ügyességit mutatványai a közönséget való
ságos lázba ejtik. Különösen érdekes mutat
ványai, melyekre ezúttal is fölhívjuk a közön
ség* érdeklődését, The Walloy Testvérek, 
mint kerék pártul! vészek, Sigrid and Alfréd 
Naess korcsolyamüvészck, valamint Mettro és 
Hettu abroncsmanipulatorok csakugyan remek 
produkcióira, annál is inkább, mivel ezeket 
csupán fővárosi orfeumokban es cirkuszokban 
lehet csak látni. A társulat méltán megér
demli a közönségnek támogatását.*

Az élelmi cikkek folytonos drágulása.
majdnem kötelességünkké teszi, hogy egy 
mindennapi nélkülözhetetlen táp- és élvezet
cikkre utaljunk, moly állandóan olcsó marad 
— a Kathroiner-féle Kneipp-maláía kávéra. 

! A mig a gyarmatkávé tudvalévőén idegeinkre 
( ártalmas és teljesen táptalan, addig a Katii-

reiner maláta tartalma, felerészben gyarmat- 
kávéval keverve, ízletes és tápláló kávéitalt 
szolgáltat. Gyermekeknek, nőknek és üdü
lőknek csakis Kathreiner-féle Kneipp-maláta 
kávét volna szabad adni, a mely a  legjobb 
gyarmat kávé ízzel bir és emellett könnyen 
emészthető és tápláló. Elkészítési módjának 
leírása az eredeti csomagokon látható. Csak 
olyan csomagokat, vegyünk a melyeken a 
Kneipp-páter védjegy és a Kathreiner név 
rajta áll. Valóságos megtakarítás, jóiz és 
egészség ajánlják a Kathreiner-féle Kneipp- 
maláta kávé használatát minden háztartásnak.

Stubny&fürdőn a szokásos Anna-bált
ma tartják meg. Miután a megtartandó mulat
ságról bővebb információt nem kaptunk, 
sajnálatunkra nincs módunkban tájékoztatni 
olvasóközönségünket a rendezendő mulatság 
egyéb módozatairól. Régi dolog, hogy a 
fürdőigazgatóság teljes indolenciával visel
tetik közönségünkkel szemben, mely még is 
megérdemelne annyi‘figyelmet, hogy legalább 
hébo-korba tájékoztatná a vármegye közön
ségét a fürdőn történtekről. Erre azonban 
nem kapható ! Hogy miért nem, azt csak az 
isten tudja és a gondos fürdőigazgatóság !

Szívesen teszünk eleget a gazdaközön
ség és iparosok köréből hozzánk érkezett 
számos megkeresésnek, hogy általános érdek
ből hozzuk nyilvánosságra, miszerint a 
Drezdai motorgyár r. t. gyárából beszerzett 
benzin és szivógáz-motorok és lokoinobilokkal 
minden tekintetben a legjobban megvannak 
elégedve és ajánljuk, hogy akinek ily gépre 
van szüksége, forduljon a gyár vezérképvise- 
löségchez: „Gellért Ignác és Társa* budapesti 
céghez, Teréz-körut 41. sz. a., ki szívesen 
szolgál prospektusokkal és árajánlattal.

Pusztuló magyar községek mentése.
Az Országos Magyar Szövetség a következő 
fölhívást teszi közzé:

Köztudomású szomorú tény, hogy a nem
zetiségek közé ékelt magyarság igen sok 
községben a megsemmisüléshez közeleg, mert 
az a végvoszedelem fenyegeti, hogy bele- 
fulad az öt körülvevő nemzetiségi tengerbe. Ép
pen a napokban hangzott föl a magyar saj
tóban a Marosíorda vármegyei Mojos község 
magyarságának jelszava, s ennek hallatára 
egymásután jelentkeznek a magyar községek 
— Hosszumacskás, Tolnaváralja stb. — a 
melyek jelentik, hogy a magyarság náluk is 
elvész, ha idejekorán segítség nem érkezik. 
A magyar társadalom, különösen az egységes 
tömegekben lakó magyarság özekkel a  szo
morú jelenségekkel eddig nem foglalkozott, 
nem annyira az ö hibájukból, mint inkább 
azért, mert figyelmét ezekre nem irányították. 
Most az Országos Magyar Szövetség kiindulva 
abból a meggyőződésből hogy a nemzetiségi 
községeknek veszélyeztetett magyarságát csak 
a magyar kormányzatnak és társadalomnak 
egy erőteljes és céltudatos mozgalma mentheti 
meg, az ilyen mozgalom pedig csak azoknak a 
szomorú jelenségeknek az egész ország előtt 
való föltárásával nyer erőt és biztat eredmény- 
nyel, elhatározta, hogy összegyűjti a szükséges 
adatokat s azokat azután nemcsak az egész 
ország előtt, megismerteti, hanem a beszerzett 
adatok alapján meg is indítja és szervezi a 
segítő és mentő mozgalmat. E célból az 
Országos Magyar Szövetség fölkéri a veszé
lyeztetett magyarság lelkészeit, tanítóit, köz- 
igazgatási tisztviselőit, s általában mindenkit, 
akinek az alant kért adatokról közvototlen
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tudomása van, hogy mielőbb közöljék közép
ponti irodájával (VIII., Budapest, Muzeum- 
körut 10. sz.) az általuk vezetett, vagy ismert 
községek nemzetiségek által veszélyeztetőt! 
magyarságának népmozgalmi adatait, lélek
számút, jelenlegi helyzetét s azokat az esz
közöket, amelyek szerintük a segítésre és 
mentésre a legalkalmasabbak. Az Országos 
Magyar Szövetség fölkér mindenkit, különö
sen a fővárosi és vidéki magyar sajtót, hogy 
öt ebben a mozgalomban támogassák s e föl
hívást is, lehetőleg ismételten, közöljék.

Tüdőbajosok hálával emlegedhetik egy 
magyar gyógyszerész nevét, ki legújabb 
találmányával a *Hársfaméz-szörpu-pel eddig 
már nagy eredményeket ért el. Ezen Hársfa- 
méz-szörp készül Halápi Frigyes gyógysze
résznél, Budapesten, József-körut 64. Min
denkinek, aki köhög, rekedt, ajánljuk e 
kiváló gyógyszert. Minlaüveg 3 kor.

Amerikai tótok nemzetiségi tüntetése.
Hogy a pánszláv izgatás milyen élénken folyik 
a Magyarországból Amerikába került tótság 
körében, annak igen szomorú példája most 
az a tüntetés, amelyet az ottani tót asszonyok 
rendeztek. A napokban arról jött hir, hogy 
az amerikai katolikus tót asszonyok első szö
vetsége most tartotta közgyűlését s ezen a 
szövetség minden tagja esküt tett rá, hogy a 
pánszláv ügyet támogatni fogja. Ma azt je
lentik, hogy a liomestadi tói nőegyesület 
tiszteletin li tagjává választotta Hlinka Endre 
rózsahegyi plébános és Juriga Kándor pozsuny- 
szőllősi római katholikus lelkészt, mert az 
előbbit állásától föl kellett függeszteni, az 
utóbbit pedig fogságra kellett Ítélni állam
ellenes izgatásért. így jutalmazzák az ameri
kai tót asszonyok hazájuk ellenségeit.

6 __________ ___________________.

KÖZGAZDASÁG.

AJpasznly termesztése föveteménykónt.
Mivel hazai terménykereskedőjük paszuly- 
sztikségletük nagy részét külföldről kényte
lenek beszerezni, az országos m. kir. növény- 
termelési kísérleti állomás megállapítani 
kívánta, vájjon a paszuly termelhető-e nálunk 
főveteményképen. Ezen célból az állomás 
folyó év tavaszán 3 paszulyféleséget osztott 
ki 50—50 kilogrammnyi mennyiségben 
nagyobb hazai uradalmakban, még pedig 
hosszú babot, cukorbabot és amerikai apró 
babot. Mindhárom babféleség tiszia fehér. Az 
eredmény az, hogy a szikes (és természete
sen túlságosan kötött, valamint nagyon laza) 
talajok kivételével a kiviteli célra alkalmas 
paszulyféleségek főveteményképen is jövede
lemmel termelbetök. A nagyszemti paszuly 
nem vált be, mivel majdnem mindenütt a 
legkisebb termést adta s géppel nehezen 
vethető. A más’k két babféleség körülbelül 
egyenlő értékűnek bizonyult s kiviteli célra 
alkalmas minőségű árut szolgáltatván, termé
szetesen ajánlható. Tekintettel arra, hogy a 
paszuly termelése sok munkát nem okoz, 
mivel az 1—2 kapálás fogatos erővel vagy 
Planetkapával végezhet/', a növési munkálat 
pedig augusztusra esvén, munkatorlódástól 
nem kell tartanunk s mivel a paszuly a 
búzának igtn jó elöveteménye, oly helyeker, 
hol a 7 cj-es termés elérhető, 20 koronás

árt számítván, 140 korona bruMóbevctel mel
lett a paszuly már szép jövedelmet szolgál
tat. Ezen 7 epés termés tetemesen fokozható 
a szuporfoszfát és esetleg a 40%*os káli
trágya alkalmazásával. Értékesítése pedig a 
nagyszámú gazdasági munkásokat alkalmazó 
uradalmakban, katonai élelmező raktáraknál, 
vagy nagyobb gyári vállalatokkal biró váro
sokban különösebb nehézséget nem okoz.

A sárgaság és az ellene való véde
kezési mód- A növények táplálékát az 
oxigén, hidrogén, nitrogén, szén, kén, foszfor, 
mész, kálium, magnézium és a vas ktilömböző 
vég. ülefei képezik. A szén felvétele a levél
zöldet (cbloropbyllf) tartalmazó sejtekben, 
tehát a levélben történik, ellenben a viz és 
a felsorolt hamualkatrészek és n'trogénvegyIl
letek fölvételét a gyökér a talajban végzi. 
Egy-egv elem vagy vegyüld hiánya képes 
a növényeken feltűnő betegséget előidézni. 
Ilyen beiegseg pl. a sárgaság, mely több 
növényen, de különösen a szőlőn tordul elő. 
A betegség abban áll, hogy a növény leve
lei és gyengébb hajtásai sárgulni, száradni 
kezdenek, miáltal a szervek fejlődésükben 
visszamaradnak és a növény általános pusztu
lása következik be. A betegség oka a mész- 
carbonátok hatásában rejlik, mely vegyületek 
a talaj meszes részecskéiből kiválva, a 
gyökérbe és a növény többi szerveibe jutnak 
és ott kedvezőtlen hatásukat a levélzöldre 
kifejtik. A betegség ellen való védekezésre 
vasgálicot használnak, mely a mészkarbonát

hatását csökkenti. A vasgálicot vagy |)0rr£ 
zúzott állapotban hintjük a sorokba 20—30 
cm. mély és széles árokba, vagy pedig oldott 
állapotban a tőke köré öntjük. Védekezhetünk 
olyan módon is, hogy föloldunk 50 k-. 
vasgálicot 100 liter vízben és az oldattal 
bárom héttel szüret után, de levélhullás előtt 
a csapokat és a tőke fején levő metszési 
helyeket gondosan bemázoljuk. Az eljárást 
mindon két érben meg kell ismételnünk. Ha 
nem túlságosan meszes a talaj, akkor ered
ményre is vezet. Olyan talajokon, melyekben 
sok a mész és az a nagyobb vízmennyiség 
folytán jobban is oldható, a betegség igen 
gyakori szokott lenni.

A szepesmegyei iparkiállltást, amely 
bárom héttel ezelőtt nyílt meg, vasárnap 
délután zárták be Iglón. — A záróllnnepen 
megjelent alapi Salamon Géza főispán is, akit 
a kiállítás területén Folgens polgármester, a 
kiállítás elnöke üdvözölt. A főispán válaszá
ban megköszönte a szives fogadást, azután 
ürömét fejezte ki azon a szép sikérőn, a 
melyet, a kiállítás elért. Ezután fölolvasták 
azoknak a neveit, akiket a zsűri kitüntetett. 
A kiállítás bevétele 8000 korona volt. A 
szepesmegyei tulipánszövetség külön 200 
koronát adott két iparos jutalmazására.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

<? lü r o ü z ü n l iá r I o n ia n  i\ú 5 n ap in ! ^
J ö n ! Gránit j e n !

l i i k i i s i  f a r i é t !
E u r ó p á b a n  le g n a g y o b b  i ly n e m ii  v á l l a l a t !

J O n m z !  B á lié t!  l e j á l  z e n e k a r i
Megnyitás folyó hó 30-án, kedden!
Oly uj és dús tartalmú műsor, m ely még 
Turócszentmártonban nem volt látható!

Amerikai sátor, a melyben 1600 sze
mély elfér s 5 óra alatt felállittatik!

Bővebbel a napi falragaszodon!
T“ el«“1 Az igazgatóság. Jí
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Kathremur-lóio
Knoipp-niaiitaiiávé
bizonyult a legjobb pót
kávénak, mely könnyen 
emészthető, 
tápláló és 
véiképző, 
miáltal elő
mozdítja az 
egészséget
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Pályázat.
Glesinger J. Ph, cég vállalati betegsegélyző 

pénztáránál Józsefgözftirészen, Máv állomás

a beteg segélyező péiuteíri

o rV o s i állás
azonnal betöltendő.

Ezen állással 1000 korona évi fix fizetés 
van összekötve. Ezen állást elnyerni óhajtók, 
kiknek Józsefgőzfiirésztől legfeljebb 25 kim. 
távolságban kell lakni, fölszólittatnak, hogy 
Írásbeli kérvényeiket julius hó 20-áig a vál
lalati betegsegclyező pénztárnál Józsefgőz- 
für észen nyújtsák be.

Előnyben részesülnek olyan pályázók, a 
kik kötelezik magukat arra, hogy alkalmaz
tatásuktól számítva egy év múlva Felsőturcsek 
vagy Alsóturcsek községben állandó ottlakás 
céljából letelepednek.

Józsefgőzfiirészen (a Máv. Ruttka- 
Zólyomi vonalán), 1907. julius 2-án.

adászbérleti hirdetés.
A tótpróuai kör községoi 1907. 

julius Itó 29-én d. e. 10 órakor a 
Mtprónai körjegyzői hivatalban ári ej- 
lés utján a legtöbbet Ígérőnek G évre 
Wrbe adják vadászterületüket. — Az 
árverési feltételek fentnevezett kör
jegyzői hivatalban megtudhatók.

1907. El. 35/1. sz.

Hirdetmény.
A turócszentmártoui királyi járás- 

bíróság irodai helyiségei és a járás- 
birosági fogház részére az 1908. 
évben szükségelt tűzifa, kőolaj és 
könyvkötői munkák szállítása iránt 
1907. évi augusztus hó 27. napján 
délelőtt 9 órakor a kir. járásbiróság 
vezetőjének hivatalos helyiségében | 
(I. em., 3. ajtó) árlejtés fog tartatni. I

Felhivatnak mindazok, kik a szállításra  
vállalkoznak, hogy a kitűzött határ
napon akár szem élyesen, akár m eg
bízottaik által jelenjenek meg.

Az árlejtés és szállítás közelebbi 
feltételei a hivatalos órák alatt a 
kir. járásbiróság vezetőjénél m eg
tudhatók.

A kir. járásbiróság Turcszentmár- 
tonban, 1907. évi julius hó 20-án.

Ilerkely,
kir. albiró

a járásbiróság vezetője.

H  középiskolát 
oéiizett fin

\mm\
felvétetik

Koskóczl ferencné 
könyvkereskedésében 

Turócszentsnáríonban.

Hirdetmény.
A turócszentmártoni izr. hitközség elöljáróságának folyó évi 

julius hó 7-ik napján hozott határozata folytán alulirt hitközségi 
elnökség ezennel közhírré teszi, hogy a hitközség tulajdonát képező, 
a turócszentmártoni 597. sz. tjkvben A. I. 2. sor 295. h. r. 262. 
összeirási számú házat szabad kézből eladja, mi végből 1907. évi 
augusztus hó 12-én délu tán  3 ó rá ra  versenytárgyalást tűz ki 
Turócszentmártonba, az izr. hitközség tanácstermébe, melyre a 
venni szándékozók ezennel meghivatnak.

A kikiáltási ár 8000 koronában állapittatik meg.
Aki a versenytárgyaláson részt venni óhajt, köteles a kikiál

tási ár 10%-ának megfelelő összeget a községi pénztárnál vagy a 
versenytárgyalás vezetőjénél készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban előzetesen letenni

Folyó évi augusztus hó 12. napja déli 12 órájáig zárt aján
latok is elfogadtatnak, melyek az izr. hitközség címére cimzendők. 
Ily. ajánlatok azonban csak akkor vétetnek figyelembe, ha azokhoz 
a kikiáltási ár 10"/„-ának megfelelő bánatpénz akár készpénzben, 
akár óvadékképes értékpapírokban van csatolva s ha az ajánlat
tevő ajánlatában elösmeri, hogy a vétel feltételeit ismeri.

Az adásvétel egyéb feltételei a hitközségi pénztáros urnái 
megtekinthetők.

'•(ell Turócszentntártonban, 1907. évi julius hó 7. napján.

A túrócSzeetnjártoiji izr. hitközség 
«li)ökség«.

MAGYAR-AMERIKAI N O R T H R O P  SZÖ VŐ SZÉK
HLGYÁR h  i j ’h  í

MV1TÁRS. V E R SE N Y - 
K É PE S GÉPGYÁRA R Ó Z SA H E G Y -F O N Ó G Y Á R

F. I v á ! I a I j a : öQtött oszlopok, csövek és a ieg- 
külöpbözöbb épületögtv?!)vsk, vizikergkek, a leg
különbözőbb trai)SiQÍS$iór«&zlctck. nevezetesei): 
tengelyek, csapágyak, teogglykötgStk, Szíj- és kötél- 
korongok gyártását. ffliijcIsotKiijii javításokat

azonnal éS a legjütáoyoSabban eszközöl.



n a

mm
m m

m m
jViosKóczi fcrencnc

liönyíllcrcjljcdcscbcn Turőcszctitmárton.

scscuisa*'

ftvqulnyféte

írómai vértisztitó1 
szörp

ÜL SPÍ& JLlÜir' € jb 3t r.-'.*.
z & fm t t t z :

-■ *>j te í̂ev.srx'vm rv- ?fcirt • v .r ,i -v . -  -
, ar.s..u-j,j uö * \ I

I W minden bórfeejnél,
lUlakónA Váfbóeégben u*n- 

t t n e t i  | i f f k Q I & X h « t « t l * f l ,
vtw^oarftó t i  v é r tiM ttté .  

tohg 8 kor. • Öve** 
é t i m é n * !  k f lld t

Í Ö U m ?  A T T IL A  g m o r t a ,
®ut. . MM I n a i  «t 24.

. u a  M á íC Z i iVOHOm CSM Ü

rospektn* taggen !
x a t

K É S M Á R K !

h LENVÁSZON 
I DAMAST -

I Arak cs&k akkor valódiak.

*Of H if it*

Ihaesao fédjrgyjywl vannak ellát* i

i jfr  VÉRSZÉGENYS KG, ÉTV Á G YTA LA N SÁ G . IDEGESSÉG
n^jó^jlUtára a leghatásosabb késziüiiény a KRtEGPfílrí-f éíe

T O K A J I  C H I N A - V A S R O R  "
HeodluvüJ keUemee aO, eröait, tisztítja a vért 

I/Kjs Otcb ára 8 80 kér. Nagy (ivet 8 kor. Kapható gyórytáraki 
1 Postán küldi. ROBONA-G YÓGY8ZERTÁR Budapest, Kálvla-iviae M>m»»o«N>e<e«yrw»r»i

“ •  * legjobb é rák a t ••••'
.. i» és iMtwnssM <k— r»Jset. nrHnM—tn,

16 R É S Z L E T F I Z E T É S I J E ,
nálütjs Uimnmti • siet m ftesés

B * A  U S W E T T E R J Á N 0 8
S Z E O B D B R .

Ar)e«yséi *000 téttel lacyee ét HrtwU

T F
iüLL*

elismert legolcsóbb, legszolidabb

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest. IV., központi Városház. (K á ro ly-k ö m t). jji ?■ p #  ^ , 

T x ^ f ík  1 elkezdi ButUpesUM^jjljji

j S Oi U LLER  F E R E N C Z | } r ^  ' '
^  m jjo n h .* n  ** .-• n ö e a e t t  s le ó ra n g u  é O e rm o lb e o

'.*■ tt í . VI., Á J id rá s e y .a t  ISO

2  M * W * W * %
k c - >  V' •; ,Ij Ix í J . ’

í  0  6  ti  i b

ársíamézszörp
MinU0ve(«t 8 koronáért kQld 4

A P O S T O L -G Y Ó G Y S Z E R T Á R
BUDAPEST, tóZBtr-KflRUT 84

>, májfolt, patténál, mite*z«r, rAnceol 
•Itfloneá ti uráról s valódi
^  anjol
$ A f é l e

ív

lv *sU,
dóéi helf: BALASSA KORNÉL BpeatfVndráiiyul W.

Budapest. Ó-afcxa 42. 44 isa- 
iát ház). 45, 46. és UJ-otca 43.

•féli részv. társaság 
megóvó- Intézete 
az első ős legnagyobb. 
Ve millió részvény*

lóke.

AI1EZD AI MQTÖÜTIr
réen riay tá rs irA Q

t * * H * 't  .« * » '•  M lv é a á *  o o ttv re l  él 
b é m fln  le k » m o b il |a (  uakkóiéuwn rlia-
n»«n a j  '<•*,*• .TártaAavok kóiött.

u X ü : fiElLÓí! I6KÁC M Tta
* ▼IL. T « M ; l i6 r , l  4 V.

i*é *" Fvaapatu*

BABVMIRA-CRÉmT
I f l J o k é  . . . r  t l l t é M b ,  é t n r ,  r é a e o k ,  
f f  l é i m é i t  é .  t l . é ü . U  M r  ( f é tT tU é é r m .

> !rr« fiiii k é m ü l  f - - .

B R G D .tO V IN  H . gyogytz. Z Á G R Á B <
1  ta b u i á ra  b é n a  »  » t O  f ,  IQ d M o r 1 1 1 ]  f.

a I tv m i
L "  Ketzer uórm eárái az egész világod el vannak 
^ — a terjedve éa eisóranguak. é

TOJÁS
készítmény

telét térfélé ktiM 
ketnéienté • attót te tirttnll

■ * qv m cG T A iaaiT A s.
w K*#t.Mí miatea ftlitfléUtii*: órogfrtttaa —  Ktedtti

SIHOBENTZ TESTVÉRtt a  r.
*“ vaoritttü tr*ra. IVBAPCBt

„ Z s o r n a t ’-féle v ^

[SEFELEJTS 'Őí?
n y n k k e n d ó ,

kitünó
m a g ya r  Ipari

biíliodaé 3.rr»n Pál 
Bud&poat, VI.,Vécéi-körút 20

1 u<.*T. ? * K -:•'■! ff'irbh kíu« 
ó* vilienyvilajp'.ásial r tv  i'L .j'ii b SHf-M. l uerom. \ Flunu* > 

féllóholv w  f1.- :a j.iljaudvarok
rjrteji/i lii'itVli i

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtOj&n. Turócaszcntmárton, 1907.
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