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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 

előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turócz-Szt.-M ártonbaküldendők
H irdetések legjutányosahban, árszabály  szerint.

Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban —  min
den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.

Kiadóhivatal: A turocz-szt.-martom „Magyar Nyomda1’. Megjelen minden vasárnap.

A kivándorlás kérdéséhez.
A kivándorlási kongresszus megtartása 

előtt időszerűnek tartjuk e kérdésben vélemé
nyünket egyre-másra nézve elmondani.

Hétröl-hétre egész karavánok hagyják el 
megyénket s mezőgazdáink kétségbe esnek a 
munkásliiány miatt. Megkíséreljük ezen nagy
mérvű kivándorlás okait felderíteni és orvos
lásuk módozatait keresni. Megjegyezzük, hogy 
ennek alapos feldolgozására egy hírlapi czikk 
szűk keretű, miért is csak vázlatosan emlé
kezhetünk meg e kérdésről.

Megyénk éghajlata zord, miért is a mező- 
gazdaság nem minden ága folytatható itt ered
ményesen, legkielégitöbb a burgonya, zab, 
árpa és a hüvelyes vetemények termelése. 
Legfontosabb terményünk a burgonya. Érté
kesítése azonban nagy nehézséggel jár, mert 
eredeti állapotban való fogyasztása nagyon 
korlátolt s ipari szesz- vagy keményítő gyá
runk közelben nincs, mely azt felhasználná. A 
burgonya szállítóképessége pedig csekély ér
tékénél fogva minimális, úgy, hogy a jó bur
gonyatermés sem segít gazdáinkon: ilyenkor 
kénytelen a terméstübbletet takarmányul el
használni. Takarmány, mint a lóhere, bollioj és 
széna jó eredménynyel termelhető, miért is 
megyénkben a marhaállomány szépen fejlődik. 
Csakhogy itt is hiányában vagyunk a jó fo
gyasztási piacznak. A gabonafélék értékesítése 
tekintetében még a legjobban állunk, de itt 
megint az a baj, hogy a terméshozam alig té
ríti meg a mezőgazda befektetéseit. Tehát 
mezőgazdaságunk helyzete nem mondható fé
nyesnek, s gazdáink tényleg nagy küzdelem
mel dolgoznak létfentartásuk érdekében. Ezen 
nehéz viszonyok folytán parasztgazdáink töme
gesen vándorolnak ki, s a föld munkás kéz 
nélkül marad. Nálunk a napszámos évente 
körülbelül 80 napig van mezőgazdasági mun
kával ellátva, mi 1 kor. 50 fill. átlagos napi
bér mellett 120 kor. évi keresetnek felel meg; 
szerencsére az erdőgazdaság nyújt még egy 
csekély jövedelmet munkásainknak, különben 
állandóan koplalnánk. Ilyen kereseti viszonyok

A „ F E L V IDÉKI H ÍR A D Ó " T Á R C Z A JA .
A siketnémákról.
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1 .
Nagyontisztelt Hölgyeim és Uraim !

Nőm a szereplési vágy ösztönzött engcmet akkor, 
a midőn felettes hatóságomnak, a vallás és közoktatás
ügyi m. kir. miniszter urnák az iránt kértem az cngc- 
dolniét, hogy szülő vármegyémbe, az önök b. körébe 
jőve, bemutathassam önöknek, az itt jolonlévő egyik 
kartársam közreműködésével siketnéma növondékoinket, 
s megismertessem önökkel speeziális oktatásügyünket, 
hanem hivatásom iránti szeretetem sugalta érzelmeimnek 
hatása alatt csolekodtom őzt meg.

A gyógypaodagógiai ügy terén ez idő szorint or
szágszerte nagy a mozgalom az extensiv fejlesztést ille
tőleg. Mint egyik szerény munkása ez ügynek köteles
ségemnek tartom, hogy ezen mozgalomnak én is szol
gálatába szegődve, a lehetőség szerint támogassam azt, 
s egyengessem útjait az eszménk ott, a hol a talajt al
kalmasnak vélem annak befogadására. Ez mindannyiunk 
kötelessége, a kik e téren működve, ennek a humánus 
eszmének .szenteltük egész életünket.

Mielőtt azonban az általam szolgált ügyet becses

mellett, könnyen határozza el magát népünk 
a kivándorlásra jobb kere.-et reményében. Sőt 
az amerikai fényes kilátások folytán, még a 
falusinál jobb viszonyokban élő városi munkás 
nép sem tud a dollár csábításainak ellentállani.

Erőszakosan nem szabad a kivándorlást 
megakadályoznunk, mert a kivándorlási jog 
megszorítása nem egyéb a személyes szabad
ság megcsonkításánál. A tömeges kivándorlás 
súlyos vád közgazdasági intézményeink ellen, 
melyek a nép létfentarfcásáról kellőleg nem 
gondoskodnak. Legelső kötelességünk gazda
sági viszonyainkat javítani. A kivándorlással 
szemben az állam feladata egyelőre csak az 
lehet, hogy arra vigyázzon, hogy a kivándor
lók gazdasági és politikai tekintetben hazájukra 
nézve el ne vesszenek.

Vidékünk mezőgazdáira fontos a burgonya 
értékesítésének minemüsége. Legjobban fel
használható, ez a keményítő és szeszgyárak
ban. A mi törvényhozásunk inkább a nagybir
tokosok érdekét tartotta szemmel a mezőgaz
dasági szeszgyárak kedvezményezéséről szóló 
törvény alkotásánál.

Ezen törvény értelmében a mezőgazdasági 
szeszgyárak adómentességben és jutalomban 
részesülnek az állam részéről, de mi a gazda
sági szeszgyár definicziója? Csak azon szesz
gyár tekinthető gazdaságinak, mely kizárólag 
saját termésű nyersanyagot dolgoz fel s a 
mellékterméket (moslék) szintén csak a saját 
gazdaságban használja föl. Ily módon a kis
gazda nem képes önálló szeszgyárat fenfcar- 
tani. Ezért ajánljuk, hogy a kisgazdák szeszter
melési szövetkezetei létesítsenek, hol burgonyáju
kat állandóan jól értékesíthetik s a nyerendő 
moslék is gazdaságuk javára fordítható. Ter
mészetesen előbb azt kell elérniük, hogy ezen 
szeszgyár az úgynevezett „gazdasági szeszgyá
rakkal" egyenlő elbánásban részesüljön. Ke- 
ményitöiparunk is csak tengődik az osztrák 
ipar versenyével szemben. Ezen gazdasági ipar
ról az önálló vámterület nélkül le kell mon
danunk.

Juhtenyésztésünk a gyapjú termelés jöve
delmezősége miatt nagy volt, de utolsó idő

jóindulat ukha ajánlanám, meg kell önökkel ismertetnem 
magát az egyént, aki számára akarok emborszeretö szi
vük melegéből és jóságából egy parányi részt kérni és 
megnyerni.

Az olyan egyént, aki bármely oknál fogva nem 
tanulhatott meg beszélni, némának mondjuk. A néma
ság azonban nem mindenkor ogy- és ugyanazon dolog
nak a folyománya, hanem, több mondhatni nagyon sok 
tényre vezethető vissza.

Az embernek a hangzó nyelv elsajátításához első
sorban : jól kifejlődött, egészséges hallószervezctro van 
szüksége, mclylyel a mások beszédjét felfogni képes, 
—■ másodszor: ép elmére, mclylyel a Ilii által felfogott 
beszédet megértse; — harmadszor: jól kifejlődött, egész
séges beszédszervekre, a melyek .segélyével a fül ellen
őrzése mól lett hangosan fejezze ki gondolatait. Végül 
szüksége van az embernek, hogy a beszédet megtanul
hassa, egy oly egyénre, mint példára, akinek beszédét 
utánozhassa.

Azon esetben, ha a íentemlitctt tényezők bárme
lyike hiányzik, vagy nem tökéletes, akkor a hangzó
beszédet nem tanulhatja meg az illető egyén természe
tes utón, hanem néma marad. — Ezeken kívül a sok 
fertőző betegség is némává teheti az em bert; hogy me
lyek az ily fertőző betegségek, arról még szólam fogok 
jelen értekezésem folyamán.

A fent említett okokból kifolyólag megkülömbözte- 
tllnk : sikotnémaságot, hülyonémaságot, beszédszervi né-

ben a gyapjuárak rohamos hanyatlásával, úgy
szólván teljesen megszűnt a Felvidéken. Ausz
triának fejlett textilipara lévén, önként kínál
kozik nekünk gyapjutermésünk elhelyezésére. 
De a gyakorlatban másképen áll a dolog, a 
következő okból: Ausztria érdeke, hogy gyár
ipara részére olcsó nyersanyagot kapjon, miért 
is a gyapjú behozatala vámmentes. Ennek foly
tán a németek olcsó ausztráliai gyapjúval 
árasztják el a monarchia két államát. Külke
reskedelmi statisztikánk szerint vagy 70 millió 
korona értékű gyapjubehozatali többletünk 
van. Ez csattanós érv arra, hogy az ipari 
Ausztria s az agrár Magyarországnak a közös 
vámterület az érdeke.

A mezőgazdasági ipar, mint a fentemlitet- 
tek, továbbá a malátagyártás, füzfa-gyékény- 
fonás, len , kender-, agyag-, mészköipar nem
csak azért szükséges, hogy a gazda nyerster
ményeit kellően értékesíthesse, hanem azon 
okból is, hogy a munkásnépnek a tulajdonké- 
peni mezőgazdasági munkák szünetelése alatt 
is nyújtson keresetet s ne legyen kénytelen 
120  kor. évi jövedelemmel nyomorogni. Ezen 
ipar előteremtésére a következő eszközük 
alkalmasak:

1. A belföldi fogyasztás emelése, mi csak 
hatalmas iparral érhető el. Mellékesen meg
jegyzem, hogy saját érdekükben is, egy kis 
jóakarattal kellene mezőgazdáinknak az ipar- 
fejlesztést támogatni. A „Köztelek" vezérkara 
e helyett inkább külföldi ipari termékek ter
jesztésével foglalkozik, pedig ezeket nagyrészt 
hazai iparosoktól legalább is oly előnyösen 
szerezhetnék be.

2. A szakértelem fejlesztése, ismétlő is
kolák, tanfolyamok fentartásával és népszerű 
szakmunkák terjesztésével.

3. Egészséges hitelviszonyok. Tele kürtöl
ték az országot bizonyos körök, hogy szövet
kezetekkel kell a népet az uzsorás vidéki pénz
intézetek karmaiból kiragadni. Nem akarom 
utóbbiakat a nyilvánossággal szemben védeni, 
mert erre nem szorultak: csak azt szándéko
zom konstatálni, hogy az eddig működő szö
vetkezeti hitelintézetek nem elégítik ki ked-

maságot és példahiány miatti némaságot.
Siketnémának oly egyént nevezünk, a ki azért nem 

tanulhatta meg a beszédet rendes utón, mivel hallószer
vei hiányosan fejlődtek, megbetegedtek, vagy clkorcso- 
sodtak úgy, hogy azokkal vagy igen keveset, vagy 
semmit sem hall. Az ilyen egyén magától nem vesz 
tudomást a hangzó beszédről, tehát ép olméje és ép 
beszédszervei daczára sem érez ösztönt arra, hogy a 
beszédet, mint előtte ismeretlen, vagy elfelejtett valamit 
utánozza.

Hülyenémának az oly egyént nevezzük, a ki hallja 
ugyan a mások beszédét, de az észbcli tehetségek fo
gyatékossága, vagy teljes hiánya miatt nem képes azt 
megérteni. Ennek következtében beszédszerveit öntudat
lanul legfeljebb testi szükségleteinek kielégítésekor, 
vagy fájdalmában használja állattias hangok kimon
dására.

Beszédszervi néma az, a ki jó hallása és ép elméje 
segélyével észreveszi és meg is érti mások beszédét, 
maga azonban beszélni, vagy csak hiányosan vagy egy
általában nem képes, mivel heszédszervei hibás alka
tnak, fejletlenek, vagy különféle kóros elváltozásokat 
mutatnak. Ilyenek: a hangszalagok részleges vagy tel
jes hiánya, a mi legtöbbször a szülök fiatalkori bűnei
nek a következménye: a hangszalagoknak és a nyelv
nek, vagy esetleg csak az egyiknek hüdöttsége, gége, 
vagy nyclvrák. túlságosan vastag nyelv, hasított száj
padlás stb. (Folyt, küv.)
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vezőbb feltételek mellett a hiteltigénylő kö
zönséget, mint e nemű részvényes vállalataink, 
miután az előbbiok Keiffeisen példájától elté- 
rőleg, szintén osztalékra dolgoznak. Nézetünk 
szerint ez nem lehet egyes társadalmi osztályok 
privilégiuma. Forgalmi tőke hitelezése tekin
tetében még uinos okunk panaszra. Azt el kell 
ismernünk, hogy a birtok és befektetési hitel 
tekintetében gazdáink helyzete nyomasztó, 
mert ennél úgy a kamattehernek mint a tör
lesztési hányadnak alacsonynak kell lennie. 
Úgy vidéki pénzintézeti részvénytársaságaink 
mint szövetkezeteink, e téreu, nem állanak a 
kor magaslatán. Újabban foglalkoznak pénz
intézeteink ezen üzletág reformjával s remél
hetőleg rövid időn belül megtalálják a helyes 
megoldást.

A hitelügy fejlesztéséhez feltétlenül szük
séges a közraktári intézmény terjesztése, mi
által gazdáink a Warrant hiteljegy segítségé
vel, nem volnának kényszerítve terményeiken 
minden áron túladni.

A szabadrendelkezési rendszer örökösö
dési jogunkban a parasztbirtokot illetőleg na
gyon egészségtelen intézmény, mert ez a föld
birtok túlságos elaprózására vezet s igy a pa
rasztosztály vagyoni sülyedésót vonja maga 
után. Ezért szükséges nálunk a törzsörökös 
rendszer behozatala s azt a porosz minta sze
rint egy állami járadékhitelbankkal össze
kötni.

A fogyasztási szövetkezetek nem minde
nütt szolgálnak a nép javára, mert sem árban 
sem minőségben különös előnyüket nem nyúj
tanak. Sőt itt-ott felekezeti és nemzetiségi 
szempontokból nem is tartjuk a Szövetkezete
ket helyén valóknak.

A népet a kivándorlástól csak úgy tud
juk tartóztatni, lm megélhetését itt biztosítjuk, 
mi csak virágzó mezőgazdaság, ipar és keres
kedelemmel érhető el.

Dolgozzunk hát egyesült erővel ezen há
rom gazdasági tényező fejlesztésén.

Sr.

Azok a tót gyülekezések. Hogy a tót túlzók min- ! 
dcn kedvező alkuimat felhasználnak arra, hogy eszméi
ket. propagálják, arra számos példát hozhatnánk töl, mert 
hiszen itt magunk előtt látjuk azt a társadalmi életet, 
a melyet a tótok közöttünk élnek. Kitekintve a turócz- 
szentmártoni „D om “-ban folyó élénk kaszinói élettől, a 
melyben társadalmi állásra való tokintet nélkül résztvc- 
het mindenki a  ki tótnak vallja magát, a hol minden 
este benépesíti a tágas terem és folyik a politikai vita 
és tanácskozás, még sziniclőadások, tánczmulatságok ré
vén is módot keresnek és találnak arra, hogy híveikkel 
az érintkezést minél szorosabbra fűzzék. A „Z s i v e n a“ 
évi nagygyűlései pedig tudvalevőleg találkozó helye a 
tót korifeusoknak, a kiket minden alkalommal idegenek, 
többnyire cscb profeszorok is nagyobb számban fölke
resnek. Az sem titok, hogy vasárnaponkint, különösen 
megyegyülések vagy más nevezetesebb alkalmak előtt, 
kocsira perdülnek és bejárják falusi elvtársaikat és nem
csak informálják a teendők felől, de ha ez sem használ 
a „T átráival meg a „Sporitelná“-val alaposan megré
mítik a jó falusiakat, a kik igy megdolgozva vak esz
közeik, czéljuk kivitelében. Az utóbbi időben azonban 
azt is észleljük, hogy különösen StubnyafÜrdöt keresik 
föl gyakrabban és tömegesebben, bizonyára nem ok nél
kül és nem azért, hogy a fürdőnek fellendítésén tanács
kozzanak. Mindezt pedig azért említjük föl. hogy poli
tikai hatóságainknak figyelmébe ajánljuk a tót agitáto
roknak gyülekezéseit, mert úgy tudjuk, hogy nálunk a 
gyülekezési jog szabályozva van és ebbe a politikai ha
tóságoknak is van beleszólása.

UJ tót nyomda. A tót agitátorok Nagyszombatból 
valósággal második Turócz-Szent-Mártont akarnak vará
zsolni. Persze nem a turóczszentmártoniak, a kiknek 
minden törekvésük oda irá n y i, hogy a központi hatal
mat megtartsák, hanem a pozsonyi félig-meddig ellenzék, 1 
a mely ugyan elvben a turóczszenfmártoniakkal tart, de I 
a hatalomban osztozkodni szeretne. A nagyszombati tót 
bank, a melyet Vcszelovszky tót nemzetiségi képviselő 
szervezett, nagy befolyásra tett szert és a környék la
kóit alaposan befolyásolni képes. Most pedig egy tót 
nyomdának felállításán fáradoznak, a melynek első szü
lötte bizonyára egy újabb tót újság lesz, a melynek csak 
az lehet rendclíefése. hogy Pozsony és Nyílra megyék- 
ben legyen a pánszláv eszméknek terjesztője. A többi

tótok által is lakott vármegyében már nagyobb elterje
désre tettek szert a turóczs/entmártoni lapok, de Po
zsonyban és Nyitrában még nem igen olvassák ezeket 
a lapokat, íg y  értesítenek bennünket, hogy a tót nyom
dát részvények utján akarják létesíteni, még pedig a 
Szent Adalbert egyesületnek most vett uj házában. Hár- 
mint legyen is a dolog, sajnosán kell látnunk, hogy a 
pánszlávok törokvése Pozsonyban sikereket ér cl, a 
melyeket pedig a magyarság összetartásával és erélyes 
ollenakcziójával megsemmisíteni lehetne. Külömben ez a 
hir a turóczszentmártoni tót körökben sem fog valame
lyes kedvező fogadtatással találkozni, mert a meglevő 
konezon osztozkodni nem örvendetes dolog. Egy hasz- 

! nunk azonban lesz belőle, még podig az, hogy majd 
gyönyörködhetünk a Stofanovits-Vcszelovszky — m ega 
turóczszentmártoniak egymás elleni hajszájában.

Tót mozgolódás Nyitrában. Nyitra vármegye al
ispánja évnegyedes jelentésében szomorú képet festi an
nak ajmunkának, a melyet a pánszlávok Nyitravármegyében 

; is folytatnak. Ezt a szomorú jelenséget konstatálni min
denesetre leghivatottabb a vármegye alispánja, a kinek 
; első rendű kötelessége, hogy megyéjének politikai vi- 
j szunyáit figyelemmel kisérje. De még szomorúbb lenne,
; ha az alispáni jelentésnek molancholikus hangja a köz- 
tudatba menne át és önnmegadással aláírnák azt a kije
lentését, hogy „Hatóságaink a pánszláv propaganda 
térfoglalásával szemben minden hazafias igyekezetük és 

. kötelesség érzetük daczára sem nyújthatnak a magyar 
i állameszmének kellő védelmet.- Vagy még súlyosabb és 
j teljesen érthetetlen az a kijelentése, a mely szerint „ott 
a hol a nemzetiségi, a faji öntudatnak csak csirái i.s 
vannak, vesztett mezeje van a magyar kultúra minden 
igyekezetének, ott azokat a magyar kultúra cl nem 
fojthatja, csak a gyorsabb kibontakozásra serkentheti.- 
Érthetetlen ez a kijelentés különösen Nyitrában, a hol 
a pánszláv mozgalmak még csak csiráiban lehetnek 
meg. Ezt egy vármegye alispánjának nem szabad mon
dania, hacsak azt nőm akarja, hogy a pánszláv had fel
szabadítva érezze magát. De nem is lehetséges, hogy 
Nyitrában egyszerre oly nagymérvű tót mozgolódásról 
lehetne szó, m inta milyet az alispáni jelentés sejtet. Ez
zel a kérdéssel még foglalkozni fogunk, de már most 
kijelentjük, hogy az alispán jelentését és következteté
seit indokolatlannak és túlzottnak tartjuk. Ugyan mit 
jelentene ha turóczi alispán lenne ? ?

Tót fészkelűdés Liptóban.
A tót nemzetiségi túlzók legújabban Liptóra vetet

ték magukat: a f. hó 2 ft-án tartandó közgyűlésre ugya
nis azt az indítványt adták be, hogy a megyei gyűlé
seken ezentúl tótul beszélhessenek. íme ez a nemzeti
ségi akczió hegyeket vivő s egeket ostromló hadjáratá
nak legújabb czéljai. Valóban ráillik az a közmondás, 
hogy „vajúdik a hegy s egérkét szül.-  Ha nem tudnék, 
hogy ez újabb okvotctlenkedés mögött egészen más rej
lik, mint a  mit az indítvány első látásra tartalmaz, ak
kor csakugyan azt vélhetnék, hogy a liptói tót túlzók 
merő ártatlan báránykák. Mert elvégre is Liptóban ré
gebben, Árvában és Turóczban most is tótul beszélnek 
a megyei gyűléseknek azon tagjai, a kik nem bírják 
eléggé az állami nyelvet. Az azután egészen más kér
dés, hogy mogérti-c őket a közgyűlés többsége és igy 
czélravczet-e a tót nyelv használata oly kérdésekben, 
melyek nem nyelvi vitákra, hanem a nép szellemi és 
anyagi érdekeinek tárgyilagos előmozdítására vonatkoz
nak. Pedig ez utóbbi a fő s nem a tót nyelven való 
dikeziózás, különösen azon a tót, melyet még maga az 
a tót paraszt sem ért meg, aki más nyelven egyáltalán 
nem tud még kenyeret sem kérni.

Mert az ám a bökkenő, hogy azok a közigaz
gatási, közegészségügyi és közgazdasági szakkifejezések, 
melyeknok hatása oly mélyen belevág a mi jó népünk 
életébe, nagyobbára cseh és orosz nyelvből kikölcsönöz- 
vék, a mint azokat a tót túlzók újságai használják és 
igy nem csoda, hogy a tót sem érti meg ; annál kovésbbé 
képes e szóhitelmftvcletben eligazodni a megyei gyűlé
sek többsége, melytől elvégre is nem lehet kívánni, 
hogy egynéhány pánszláv akarnok kedvéért csehül és 
oroszul tanuljon, holott máskülönben a föld népével en
nek anyanyelvén vajmi könnyen megérteti magát. A 
liptói túlzók indítványa tehát önmagában véve czéltudat- 
lan tüntetés, annál is inkább .az, mivel hogy a tót vezé
rek Liptóban éppen úgy, mint másutt a Felvidékon, ki
tünően beszélnek magyarul s igy — mint a legintelli
gensebbek — bízvást az állam nyelvén adhatnák elő 
kívánságaikat. Ámde éppen ez az amit nem akarnak.

A liptói indítván\ ugyanis settenkedve azt czélozza. 
hogy rést üssön a magyar állam nyelvének kötolezö

használatán, illetőleg, hogy azt idővel teljesen kiszorítsa 
a felvidéki törvényhatóságok tanácskozó termeiből, a 
tárgyalások jegyzőkönyveiből és végül, hogy igy az 
egész közigazgatást kizárólag tót nyelvűvé tegye. Mint
hogy podig az, nem ogyébb, mint első sorban nyelvi 
különválás a magyar államtól, másodsorban senki som 
kctolkedhotik abban, hogy ez volna az első lépés a tót 
„okolie-  megteremtésére. Ehhez pedig sem a liptói ma
gyarság, sem a hazafias tótság nem járulhat hozzá, nem
csak az ezeréves állami kötelékre, és a  magyar király 
koronázó esküjére való tekintetből, hanem azért sem, 
mivel a tót „okolie-  önmagában Yévo oly szegény, hogy 
nem képes fedezni a rondezott közigazgatási, igazság
szolgáltatási. közegészségügyi s ogyéb hasonló kiadáso
kat, eltekintve attól, hogy a felvidéki magyarság, az 
ősrégi magyar nemesség és értelmiség még mindig döntő 
tényező Folsö-Magyarországon, moly nem hajlandó ere
detét s fölényét szélnek ereszteni, mint a szétfoszlott 
bocskort, hanem mindvégig helyt fog állani s kell i.s, 
hogy helyt álljon azokért a hagyományokért s nemzeti 
javakért, melyek föladásával hazátlanabb volna, mint a 
pápua Ausztráliában.

A liptói eseményekről különbent  munkatársunk a 
következőket Írja:

Liptóvármegyc állandó választmánya, mint a köz
gyűlés előkészítő bizottsága, ma 2 1 -én tartotta ülését. 
Szmreosányi Arisztid főispán távollétében Joób Ma rezei 
alispán elnökölt. — Jelen voltak a tótok részéről szép 
számmal, — mint Dr. llállay Adolf, Dr. Stodola Emil, 
Dr. Húrján, Janovcsik likaszkai plébános, Laczko Milos, 
etc. — Úgy mondják, hogy a magyar urakért hajdúkat 
kellett küldözgetni amig néhányat összeszedtek kö
zülük. — A gyűlés nevezetesebb és épületesebb pontjai 
a következők:

Dr. Hallay Adolf interpellálja az alispánt, hogy 
van-e tudomása azon botrányos esetről ami a helybeli 
polg. leány iskolában történt.

Ugyanis Dzurik Ilona, IV. oszt. növendék, az osztály 
ovangelikus növendékei nevében, (az iskola helyiségében), 
— az evang. káplánnak tűt beszéd kísérete mellett 
egy ajándékot nyújtott át. (Arról nem beszélt hogy az 
oszt. f'őnüknőjc előzetesen megtiltotta a tót kísérő be
szédet.)

Ezért a tantestület az illető növendéket szigorú 
büntetésben részesítette.

Stodola Emil, hozzá méltó felháborodással ecseteli 
az esetet, — s megbotránkozását fejezi ki a tantes
tület eljárása fölött, kik a szegény ártatlan serdülő 
leányt az intézet és tanári kar színe előtt, — úgymond — 
megalázták, — daczára annak, hogy térden állva (?) kért 
bocsánatot. Hiszen ezek, — mondja, — nem tanárai 
a növendékeknek hanoin — hóhérai! — Gondoskodni 
fognak, hogy autonómiájukban megállapított jogukat 
gyakorolhassák. Később megtámadja a „Magyarság* 
napilapot és ismeretlen tudósítóját kik cselekedeteiket 
különös figyelemmel kisérik. Indítványozzák, hogy az 
alispán a jelen felháborító esetet jelentésébe vegye be.

Kiszely Árpád kir. tanácsos tanfelügyelő kijelenti, 
hogy ez nem tartozik a megye hatáskörébe, — ez az 
intézet fegyelmi ügye, amit annak rendje és módja 
szerint a tantestület helyesen elintézett. Joób Marczcl 
alispán hasonló értelemben nyilatkozik, — mire a vá
lasztmány az indítványt a közigazgatási bizottsághoz 
teszi át.

Később indítványt adtak be, hogy közgyűlésen 
a felszólalásoknál a tót nyelvet használhassák. Hosszas 
hallgatás és ide-oda gondolkodás után Halló Rezső fő
jegyző, — aki dicséretére legyen mondva, — fején 
szokta találni a szöge!; — tekintettel azon körülményre 
hogy erre egy megelőző közgyűlés szolgáltatott jirccze- 
denset ahol a főispán Jancsek in. bizottsági taguak nem 
engedte meg a tót nyelvű felszólalást. — kéri a vá- 
lasztmáuyt, hogy terjeszszék a közgyűlés elé ahol a 
főispánnak is módjában lesz erre vonatkozólag nyilat
kozni. A választmány a kérdést a közgyűlés elé utasítja.

Igazán megható ez a müfelháborodás, — külö
nösen ha az ember cgv kicsit a kulisszák mögé pillant, — 
ahol a rafinériának minden féle fajtáját megtalálhatjuk. 
Mert hát az a gyerek magától bizonyosan nem merte 
volna megtenni, — különösen ha meg is tiltják neki ! 
Hiszen igy gyártják a martyr csemetéket: „íme néz
zétek az üldözőt elnyomott tótokat.-

Épcn úgy jól tudják, hogy semmi köze jelenleg a 
megyének az iskola ilyen nemű ügyeihez ; — de hát meg 
kellene valahogyan örökíteni az ügyet — hadd lássák a 
későbbi nemzedék, az elnyomott és szonvedö, páuszláv 
eszmékért harezoló — dicső elődöket. S ha valaki azt 
hinné, hogy egy ilyen növendék nagyon a lelkére 
veszi, — akkor alaposan téved, - - mert arról gondos
kodnak a jó tót hazafiak hogy minél jobban a maguk
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körébe vonják és minél előbb elnyerhesse a pánszlávok 
babér koszorúját.

A magyar állam pedig, — ellátja őket ösztön
díjjal és minden féle fajtájú kedvezményiével, — hiszen 
jó l tudják ezek az urak, hogy lehet a magyar államot 
megfojni s a magyar állam zsebére pánszlávokat 
nevelni.

H Í R E I N K .

— Jubileum és tornaverseny. Mához egy hétre, 
junius hó 1 -én vasárnap tartja a znióváraljai állami ta- 
nitókópezde önképzőköre 25 éves jubileumát, az nap 
délután pedig tornaversenyét. Még élénk emlékezetében 
van közönségünknek az a nagy siker, a  melyet a zniói 
ifjak az orsz. tornaversenyen elértek. A vasárnapi házi 
lornaversenyon megyénk közönségének is módjában lösz 
iljaink Ügyességéről meggyőződni és hisszük is, hogy 
ott látjuk mindazokat, a kik az ifjúság testedző gyakor
latai iránt érdeklődnek. Az ünnepélyro szóló meghívók 
már szétmentek. Ennek szövege a következő: A znió- 
váralja állami tanítóképző intézet 1902. év junius hó 
1-én d. e. 10 órakor az „Önképzőkör" 25 éves fenn
állása alkalmából diszgyülést, d. u. 4 órakor pedig az 
intézeti tornatéren részben a „Tanítók Háza", részben a 
tornaalap javára torna-ünnepélyt rendez, melyre t. Czi- 
medet és b. családját tisztelettel meghívja a  tanári tes
tület. Az ünnepélyt az intézeti kortben majális követi. 
Belépő dij : 2 korona, családjegy 5 korona. Kedvezőt
len idő esetén az ünnepély junius hó 8 -án tartatik meg. 
A majálison Bartos Lajos zenekara játszik. Az ünnepély 
sorrendje: Délelőtt 10 órakor önképzőköri diszgyülés:
1. Fohász, előadja az intézeti dalárda; 2. Somogyi Géza 
igazgató elnöki megnyitója; 3. Az önképzőkör 25 éves 
múltjának rövid története, felolvassa Éber Béla int. nö
vendék. 4. Intermezzo a Parasztbecsület ez. operából; 
előadja az ifj. zenekar; 5. Szánthó László int. növendék 
szavalata; 0. Ossián, Besclmittől, énekli az int. dalárda ;
7. ltodé, Göncért A-moll, előadják Gresz Jenő és Gre- 
gorovits László int. növendékek ; 8 . llyinnus, énekli az 
int. dalárda. A d. u. 4 órakor kezdődő tornaünnepély 
programmja. 1. Felvonulás. 2. Szabadgyakorlatok. 3. 
Szertornázás. 4. Versenyek: a) magasugrás, b) pózna
mászás, c) rúdugrás, d) távolugrás, e) sulydobás, f) súly
emelés, g) futás. 5. Díjkiosztás.

— A Nőegylet, a melynek fényesen sikerült mu
latságáról még mindig élénken emlékeznek a társaságok
ban és nagy elismeréssel adóznak a mükedvolők önfel
áldozó fáradságáról és arról az összhangzó szép előadás
ról, melyben közönségünket részesítették, mint halljuk 
a nyár folyamán Stubnyafürdön szándékozik nagyobb 
szabású bazárt rendezni. Itt pótoljuk azt is, hogy a sze
replők közül múltkori hírünkből Lehotzky Annának neve 
kimaradt, pedig az ö kedves játéka ép oly teljes elis
merést érdemel mint buzgó műkedvelő társaié, a kik 
társadalmi életünk felélénkitéséhez oly nagy mértékben 
hozzájárultak.

— Dr. Sohaoh Béla a kereskedelmi iskolák fő
igazgatója a múlt héten kedden Turócz-Szt.-Mártonban, 
szerdán pedig Alsó-Kubinban látogatta meg a kereske
delmi iskolákat.

— Katonai tanulmányút. Mint minden évben 
úgy most is terep tanulmányukat tesznek ezúttal az 5 
hadtest részéről. Stubnyafürdőre junius hó 11-én, Turócz- 
Szcnt-Mártonba pedig junius 12-én érkezik a csapat 
amelyet Pawelc Lajos altábornagy vezet. Vele lesz 25 
tiszt, 50 legény és 48 ló. — Elszállásolásukról a vár
megye gondoskodik.

— Áthelyezések. Szigritz Géza ruttkai állainvasuti 
hivatalnok Krivány-Gyctvára, helyébe pedig K. Kápol
náról Loisch József hivatalnok áthelyeztettek.

— Veszett kutyák. Az Ősz óta állandó irgalomban 
vagyunk mert hol itt a központban, hol a vidéken de 
vcszettségi esetek igen gyakran fordulnak elő. A múlt 
héten ismét megtörtént, hogy Patsch vendéglőnek kutyái 
Éliás Péter háziszolgát megmarták. Az esetről a ható
ság értesülvén, a két kutyát elpusztittatta és bonczolásuk 
iránt intézkedett. Az állatorvos a veszettséget konstatátla 
miért is a szerencsétlenül járt Éliás Péter háziszolgát 
Budapestre a Pauster-félo intézetbe ssállitottak, Turócz- 
Szont-Mártonban pedig a kutyákat 40 napi zár alá 
helyezték.

— Ügyészi megbízott. Az igazságügy miniszter dr. 
Badinyi Béla tsztmártoni kit*, járásbirósági aljegyzőt az 
itt alkalmazva levő ügyészi megbízott állandó helyet
teséül kirendelte.

— BÚOSÚ-estély. F. hó 17-én búcsúztatta el a 
znióváraljai intelligentia dr. Bcdö Béla volt kir. aljárás- 
birót, kit Ö Felsége a közel múltban törvényszéki bíróvá 
nevezett ki Bosztcrczebányára. A barátok és ismerősök 
nagy száma sereglett egybe a Magyar Olvasókör helyi
ségében, hogy Isten Iíozzádot mondjanak a jeles bíró
nak, a kiváló társadalmi embernek. A mártoni társbiró- 
ság részéről dr. Lány Ernő, kir. járásbiró és dr. Trom•
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hamv Árpád, albiró jelentek meg, az ügyvédek sorából 
pedig dr. Lax Adolf, megyei főügyész. A pohárköszön
tök sorát Eder Fcrencz zniói járásbiró nyitotta meg, ki 
baráti meleg szeretettel mondott búcsút a távozó kar
társnak, élénk színekkel ecsetelve az ünnepelt fényes 
bírói tulajdonait. Somogyi Géza, mint a zniói Magyar 
Olvasókör elnöke, a kör nevében emelte poharát. Dr. 
Láng Ernő járásbiró szónoki hévvel elmondott bőszedé
ben a társbiróság üdvözletét ecsetelte. Dr. Lax Adolf 
először az ügyvédek, másod Ízben Turócz-vármegye ne
vében mondott meleghangú búcsú köszöntőt. Szibncr 
Gyula, bírósági végrehajtó a járásbíróság tisztviselőinek 
meleg rokonszenvét tolmácsolta. Pármy Endre tanár az 
ünnepelt nejére ürítette búcsú-poharát. Az igazi megha
tottság, a benső baráti szeretet hangján köszönte meg 
ez után dr. Bcdö Béla a lelkes óvácziókat s a tőle 
megszokott szerénységgel igyekezett magáról elhárítani 
a jól mégérdcmclt dicséreteket. Hét évi zniói tartózko
dásának emlékeit, mint legkedvesebbeket fogja min
denkor lelkében megőrizni. — A lelkes társaság a haj
nali órákig maradt együtt a távozó bíró ünneplésére.

— Választmányi ülés. A Turóczvármogyei Tanító 
Egyesület választmánya Somogyi Géza elnöklete alatt 
tegnap délután Kuttkán ülést tartott, a melyen a többi 
között tudomásul vették, hogy a kultuszminiszter a ta- 
nitóegyosületi költségek (úti és napidijak) összegét ez 
évre 2 G0  koronában állapította meg.

— Agyonvert czigányok. Az, hogy Alsó-Turcseken 
a czigányok, úgy szólván, a falu közepén telepedtek le 
és építették fel kunyhóikat, mindegyre jobban meg 
boszulja m agát; A szomszédboli lakosok és a czigányok 
közt évek óta éles súrlódások vannak, melyek több 
előkelőbb gazdának okoztak már nagy kellemetlenséget. 
A kölcsönös gyülölség tehát egyre fokozódott és az 
„ököljog-hoz" folyamodva, nagy verekedésekben nyil
vánult fokról-fokra. még e hó 22-étöl 23-ikára virradó 
éjjel tetőpontra ért. A czigányok ugyanis felfegyver
kezve kihívó módon kószáltak a faluban, a mi annyira 
felbőszitette a lakosságot, hogy a fiatalság rátört a 
czigányokra, közülök kettőt agyonvert és a czigánykúny- 
hót is szétrombolta. A vizsgálat megindult.

— Az országos óvógyülós tagjai Ruttkán. az 
eperjesi orsz. óvógyülésröl hazatérő óvónők mintegy 
100-an, György Aladár az országosan ismert iró és tudós, 
valamint Peres Sándor óvónőképezdei igazgató vezeté
sével kedden Kuttkán át utaztak hazafelé. A ruttkai 
tartózkodást arra használták föl, hogy Brunner Vilmos 
mérnök, fütőházi főnök kalauzolása mellett megtekin
tették a főműhelyt. Berecz Gyula kir. tanfelügyelő pedig 
a népoktatási intézeteket és az uj óvodát, mutatta be 
a látogatóknak.

— Slketnóma oktatás Turócz-Szt .-Mártonban.
Pünkösd hétfőjén az állami iskolák rajztermében érde
kes és tanulságos előadásnak volt fültanuja az a nagy 
számban megjelent közönség, mely a tágas rajztermet 
zsúfolásig megtöltötte. Hercsuth Kálmán budapesti siket
néma intézeti tanárnak nagyérdekü felolvasását, melyet 
a közönség zajosan megtapsolt mai számunkban kezd
jük meg közölni, Vdradi Zsigmond tanár pedig 4 siket
néma növendékkel gyakorlatilag mutatta be, hogy sze
retetteljes, kitartó munkássággal mily eredményesen le
het a  siketnémákat értelmes beszédre megtanítani. A 
növendékek értelmesen beszélve feleltek meg a hozzá
juk intézett kérdésekre és alig volt a hallgatók között 
egy is, a kinek szemében könnyok nem csillogtak volna, 
látva azt, a szép eredményt, a molyét ezen szerencsét
lenek tanításával elérni lobot. Váradi tanár is zajos óvá- 
czióknak tárgya volt. A buzgó tanárok czéljukat elérték, 
mert a sikotnéma oktatásügy iránt az érdeklődést föl
keltették és biztos a reményünk, hogy ha elérkezik an
nak az ideje, hogy a Felvidéken is szerveznek siket- 
néma intézetet, a mi közönségünk is sietni fog a jó 
ügy támogatására. A közönség nevébon Berocz Gyula 
kir. tanfelügyelő köszönte meg a tanároknak fáradozá
sukat. Tanárok és növendékek itt tartózkodásuk ideje 
alatt Beniczky Kálmán alispán vendégei voltak.

— Utóállltás. Szerdán Turóez-Szcnt-Mártonban 
utóállitás volt, a mely alkalommal 35 egyén került a 
katonai sorozó bizottság elé.

— Baleset. Saxa János szuesányi illetőségű ruttkai 
főmühelyi munkás pénteken délben több társával egy 
400 kilós vasdarab elhelyezésével volt elfoglalva. Az 
emolgotésnél oly szerencsétlenül járt, hogy a nagy darab 
vas lábára esett. A súlyosan megsérült embert hord
ágyon Szucsányba szállították.

— A szláv hírlapírók laibachi congrcsszusára 
Turócz-Szont-Mártonból is többen vettek részt. Neveze
tesen Dula Máté két leányával, Húrban Svclozár, Műd- 
rony Pál és Skultety. — Olyan parázs kis kongresszust 
tartották tótjaink pünkösd vasárnapján Stubnyafürdön 
is már annyiban, hogy tömegesebben kirándultak a ÍÜr- 
döéttermében elmulatoztalc és Melicskó karmesterük zon-

F p 1 v i (16 k i  H í r  a d  ó.
gora kísérete mellett pár tót nótát elénekeltek, össze
jövetelüknek tulajdonképoni czélja pedig állítólag a 
Kollár-szobor ügy megbeszélése volt. Mint halljuk az 
itthon maradottak táviratilag üdvözölték a laibachi con- 
gresszust.

— Díszes Esküvő volt folyó hó 11-én a Jézus 
Szent Szive templomában Budapesten. Dr. Gyarmati 
Viktor ügyvéd vezette oltárhoz Mauthner Ödön csász. és 
királyi udvari magkcrcskodő leányát Lenkét. Az 
esküvőn jelen voltak a nagyszámú és előkelő rokonságon 
kívül a Budaposton időző gazdák és kertészek szine- 
java, nemcsak számos magyar, hanem több külföldi 
elsőrengu kereskedő. Ott voltak azonkivöl magyar és 
osztrák gazdasági ogyosülctok képviselői, valamint számos 
ügyvéd és bíró. Halomszámra érkeztek üdvözletek a 
világ minden részéből. A fiatal házaspár az esküvő után 
nászutra utazott Olaszországba.-

— Véres haroz. A magy. kir. államvasutak 
Ituttka—Garamberzenczei vonalán mintegy 50 füzes
abonyi munkás van alkalmazva, a kik már jól beleta
nultak a pályafentartási munkákba és ezért állandó fog
lalkozásuk van a vasútnál. Ezek a munkások minden 
szombaton haza mennek Füzes-Abonyba a  honnan hétfő 
reggelre visszatérnek és szorgalmasan dolgoznak egész 
héten át. Kuttkán a kiinduló állomáson rendesen egy 
külön kocsit tartanak föl számukra. Így volt ez a múlt 
héten is, de a Kuttkán és a környékén dolgozó felső- 
stubnyai németek elfoglalták a füzesabonyi vasúti mun
kások számára föntartott kocsit. Ebből azután oly harcz 
fejlődött ki, a melynek 7 véres fej lett az áldozata. A 
németek előnyben voltak, mert mint famunkások, baltái
kat magukkal vitték és ugyancsak használták is. Az 
állomáson jelen volt csendőrnek és az állomási személy
zetnek elég dolgába került a verekedőket szétválasztani. 
A verekedésnek folytatása lesz a bíróságnál.

— Poroszok a Tátrában. A (kirándulások idénye 
megérkezett és daczára a kellemetlen időjárásnak a 
pünkösdi ünnepek alatt Berlinből és környékéről mint
egy 200 porosz külön vonaton kereste föl a Tátrát. Az 
persze senkinek sem jut eszébe, hogy a fővárosból vagy 
az ország más részéből rendezzen társas utazást. Pedig 
ezen a révén TuróczYármcgyo csak nyerne ha erre felé 
is útját venné egy-egy kriánduló és betekintene hozzánk.

— Az elnyomott tótok. Liptó-Szt.-Miklósról Írja 
levelezőnk : A tótok elnyomatását nálunk legjobban meg
hazudtolja azon körülmény, hogy e héten rendezett tót 
színi előadást nem csak a tót lakosok hallgathatták vé
gig zavartalanul, hanem sok magyar érzelmű ember is 
jelen volt. Az előadás oly látogatott volt, hogy a kin 
rekedt tót érzelmű polgáraink kodveért. a jövő héten az 
előadást újra fogják bemutatni.

— Az Időjárás az olinult bét, folyamán is szeszé
lyes, jobbára hűvös, esős volt. A hideg szelek még min
dig tépik, ritkítják az amúgy is jobbára gyenge veté
seket. Ezek között helyenkint ősziek szebbek is van
nak, de a tavasziak a felső járásban még csak most 
kelnek ki, sőt még a vetést sem fejezték be mindenütt, 
— s igy van a burgonyával is. A hüvelyesek szintén 
kelőben vannak, de a babot újra kellett ültetni a fa
gyok miatt. A legelők gyengék. A sertések között he
lyenkint (a felső járásban) orbáncz mutatkozik, a szarvas- 
marha a nyomorúságos telelés következtében sűrűén 
hull, a tehenek rosszul borjúznak, — juhoknak, bárá
nyoknak kevés a legelőjük, szóval, sok a panasz.

— Búcsúzás. Turóczból elköltözvén, őszintén óhaj
tanám, hogy számos jó barátaim és ismerőseimtől sze
mélyesen elbúcsúzzam. Minthogy azonban az ez időben 
részemről lehetetlen, ennélfogva ez utón szívélyesen 
ajánlkozik. Bedő Béla és családja.

— Elszámolás ós köszönetnyilvánítás. Turócz*
megyoi Jótékony Nőegylet javára f. évi májuslO-én rende
zett sziniolöadás jövedelme : I. Bevétel: Belépti jegyek 
árából befolyt 340 kor. Felüllizettok és jegyeiket megváltot
ták : ifj. Justh György és Justli Kálmán 20—20 kor., id. 
Justh György 15 kor., Justh Fcrencz 11 kor., báró Itéray 
Gyula, Iiakovszky Iván 10—10 kor., Justh Anna és 
Dlábik Ida 5—5 kor., Fischcr Adolf, Schönaich Viktor, 
Szoöke főhadnagy, Petrikovich János dr. és Binfeld Ár
min 4 —4 kor., Fekete Miklósné, özv. Soest Ottóné, 
Komort János, Kiedl Lajos, Friedmann Mór, Erdödy 
György, Kubala Alajos és B. J. 3—3 kor., Koller 
Blanka, Náthán Henrik, Záborszky Ottó, Schwartz Vil
mos, dr. Szolarik Vilmos, Szalay álloinásfönök, dr. Mes- 
sfngor Mór, Párvy Endre, Kolrn Hugó és Löwy Mórné 
2—2 kor., Szicbncr Gyula, Kossuth Viktor és Krecs 
Gyula 1—1 koronát, összosen 183 korona. Az összes 
bevétel tehát 506 korona. II. Kiadások: Az összes kia
dások 153 korona 96 fillér. Maradt tehát tiszta jövede
lem 352 korona 04 fillér. Mindazoknak, a kik ezen 
színi olőadás és estély létrejöttében és sikerében fára
dozni és az anyagi sikert biztosítani szívesek voltak, az 
egylet nevében szives köszönetét mond. Turócz-Szent- 
Márton, 1902. május hó 16-án. Az elnökség.

1902. május 25. 3

Felelős szerkesztő : H e r e c *  €»yilla. 

Főmunkatárs: l iá n t !  «l tin ó n .



Turócz-Szt.-Márton, F e l v i d é k i  H í r a d ó .

Turócz Szt. Martom ni. kir. jár. erdfígondnokságtól.

1902. évi 209. szám.

Faárverési hirdetmény.
Az alább mognevezett birtokosoknak tarlasztásra 

esedékes és hatóságilag engedélyezett vágástcrltletein 
nyilvános szóbeli árveréssel egybekötött zárt Írásbeli 
ajánlata versenytárgyalás utján a következő famenynyi- 
ség keríti értékesítés a lá :
1. Szklenón 2031 db f. fatörzs 1374 m 11196.04 kor. töértékb.
2. Alsó-Turcsek 977 „  „ „ 1441 .. 11256.- „
3. Nedozor 10db rudf. 167 ................. 59 .. 312 -  „

Összesen 10 db rudf. 3175 db f. fatörzs 2874nT 22764.04 kor. töértékb.

Az árveréssel egybekötött versenytárgyalás folyó 
év Junlus hó 9-én d. e. 9 órakor a turóczszentmártoni 
m. kir. jár. erdögondnokság hivatalos helyiségében fog 
megtartatni, melyhez venni szándékozók azon kijelentés
sel hivatnak meg. hogy zárt írásbeli ajánlataikat az ár
verés megkezdéséig alulírott kezeibe nyújtsák be. A zárt 
Írásbeli ajánlatokban, melyekhez a becsár lO°/0-a óva
dékképen, készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírok
ban csatolandó, az ajánlattevő nevét és lakhelyét ponto
san megjelölni s a felajánlott vételárt számokkal és be
tűkkel olvashatóan kiírni s azt kijelenteni tartozik, hogy 
az árverési feltételeket ismeri s magát azoknak föltétlenül 
aláveti. Olvashatlan s a fenti követelményektől eltérő, 
hiányos, bélyegtelen, későn érkezett, valamint pót- és 
utóajánlatok, figyelembe vétetni nem fognak.

Az árverési feltételek az alólirt erdőgondnokságnál 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Turócz-Szt.-Márton, 1902. évi május hó 23.
Erdödl, m. kir. főerdész.

Mindenkinek ajánlható
a most 40. kiadást ért Dr. Mtlllor orvosi ta
nácsos miivé a

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 2 0  fillér beküldése ellenében 

portomentesen küldi
Curt Röber, Braunsehweig.

1902. m ájus 25. 21. őzám.

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Déli Jég- és Viszontbiztosító-Társaság

magyarországi osztálya 
BUDAPEST, Váczi-ntczn 20. szám., 

az „Adria biztosító-társulat" házában.
Báró Podmaniczl<y Frigyes intéző.

Teljesen befizetett alaptőke . 3,000 000 korona. ,
Tartalékok 2,588.984 korona £ ,g (Jygrpy, M ID D LE M A R G H . ReQBny.

E társaság, mely a cs. kir. szab. „Adria biztosító-, j oj a j
I társulat" védnöksége‘alatt alakult, mindennemű termé
nyeket biztosit jégkár ellen és a t. ez. biztosító közön
ségnek a legelőnyösebben megállapított biztosítási lelté
teleket nyújtja.

A biztosítási dijak igen jutányosak s a felmerü
lendő károk a  leggyorsabban és legpontosabban térít
hetnek meg.

Biztosítási ajánlatokat elfogadnak és közelebbi fel
világosításokat készségesen adnak az „Adriai biztosító 
társulat" magyarországi osztálya, valamint összes vezér
fő- és kerületi ügynökei.
Föügynökség: Tátrai felsömagyarországi bank, vezető:

Krcsmóry Milos.

Kegény.
Két kötet 2 írt helyett 95 kr.

530 oldal teljedelem.

Angol eredetiből fordította: Csukássy József.
-  - '■ "  Kiadta a „Kisfaludy Társaság1*. -------.r

4 kötet á ra  8 frt helyett 3 frt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

: Ehot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár- 
í nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja vau

Csokonai Vitéz Mihály ÖSSZES MÜVEI
Összeállította és bevezetéssel ellátta: Dr. Horváth Cyrill, egy. tanár

944 oldal tartalmú 2 vastag dlszkőtósbeu 2 írt.

Vizsgálati próba
lapok

kitűnő papíron 
olcsó árban

kaphatók

könyvkereskedésében
T u r ó c z - S z e n t - M i í r  t o n b a  n.

Orosz regény.
Fordította: SZIGETI!Y SZÁLAY E.A SZOGHAJU.

Ára 1 trt 20 kr. helyett 60 kr.
350 oldal terjedelem.

Nincs e regénynek lapja, melyen az olvasó no találna 
érdekes cselekményt.

BRADDON M. E.isAoy cecik
Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

A z itt felsorolt m űvek, a m egjelölt árakban 
u tánvét m ellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk k iadóhivatala  u tján  ren- 

delhetők meg.

Angol regény. 
Fordította: Zichy Cam.

T 'u . d - o r r i á L S 'U L l

•  A  R lc h t e r - fé le  *

LINIMENTUM CAPS. COMP.
Horgony - P a in - E x p e l le r

egy régi kipróbált báziszer, a mely már több mint 
33 év óta megbízható bedörzsöléstil alialmaztatik 
kóuvénynél, csínul és nobiliseknél.
IntÓB. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 

i ■’ óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a „Beroonj" védjegy gyei és a„Richler"czég- 
jegyzéseel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: T  ö rö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

R l a h t e r  F . A d . é s  t á r s a ,
a  csftsx. és kir. udvari szá llítók. •

adom a n. é. közönségnek, hogy a turóczszentmártoni gyógyszertárat f. é. május 1 -töl 
saját kezelésembe vettem és igyekezni fogok a n. é. közönség igényeit minden tekintetben

kielégíteni.

T O P E R C Z E R  S Á N D O R
gyógyszerész.

Mindenhol,
kis helyeken is ügyes ügynökök 
kerestetnek kedvelt különleges
ségi ezikk terjesztésére.

5 25 Kor. kereshető naponta. 
.Mellékfoglalkozásul is tehető az 
ajánlat, az eddigi foglalkozás, 
tudakozódási hely, valamint az 
újság megnevezésével ..Kereset*' 
jelige alatt H. Schalek hirdetési 
rodájához, Wien I.

mondásukat hat hónap alatt, vagyis 1902. 
november hó 2 0 -ik napjáig bezárólag a 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő letelte után ellentmondásuk többé 

Alsó-Kálnok község tclekköuyvc bír- figyelembe vétetni nem fognak.

tk. 1902.

Hirdetmény.

tokszabályozás következtében átalakitatott 
és ezzel egyidejűleg azokra az ingatlanokra 
nézve, a melyekre az 1880: XXIX. s az 
1889: XXXVIII. és az 1891: XVI. t. 
czikkek a tényleges birtokos tulajdonjo
gának bejegyzését rendelik, az 1892. évi 
XXIX. törvényezikkben szabályozott eljá
rás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések he
lyesbítésének kapcsolatosan foganatosít
tatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közé:
1 . hogy mindazok, kik az 188(5: 

XXIX. t. ez- 15 és 17. §.§-ai alapján 
— ide értvea§-oknakaz 1886 : XXXVIII. 
t. ez. 5 és 6 . § aiban és az 1891 : XVI. 
t. ez. 15. §. a) pontjában foglalt kiegé
szítését is, valamint az 1889. XXXVIII. 
t. ez. 7. §-a és az 1891 : XVI. t. ez. 15.

b) pontja alapján eszközölt vagy az 
1886: XXIX.  t. ez. 22. §-a alapján tör
tént törlések érvénytelenségét, kimutathat
ják, e végből törlési keresetüket bal hó
nap alatt vagyis 1902. évi november hó 
2 0 -ik napjáig bezárólag a telekkönyvi ha*

3. hogy mindazok, a kik a telek
könyv átalakítása tárgyában tett intézke
dések által, nem különben azok, a kik az j 
1 . és 2 . pontban körülirt eseteken kívül, 
az 1892: XXIX. t. ez. szerinti eljárás és 
az annak folyamán történt bejegyzésok 
által előbb nyert nyilvánkönvvi jogaikat 
bármely irányban sértve vélik ide értve 
azokat is, - a kik a tulajdonjog arányá- : 
nak az 1889: XXXVIII. t. ez. 1(1. §-a 
alapján történt bejegyzését sérelmesnek 
találják - -  c tekintetben felszólalásukat; 
tartalmazó kérvényüket a telekkönyvi ha
tósághoz hat hónap alatt vagyis 1902. évi 
november hó 2 0 -ik napjáig bezárólag 
nyújtsák be, mert ezen meg nem liossza- 
bitható záros batáridő elmúlta után az át
alakításkor közbejött téves bevezetésből: 
származó bárminemű igényeket jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem 
érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket 
p' ilig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönvvi jogokat szer
zett harmadik személyek jogainak sérelme

tnsagliiiz iiJ-Hltsák l.f. mert «? r a i l  meg Iá,„a,i|lalj4k mcg.
nem hosszabbítható záros hatandó eltelte , . . i . i <•„Egyhttal figyelmeztetnek azok a fc- 

i kik a hitelesítő bizottságnak cre-nnak a bar- 
lőközben nyil- 
átránvára nem

után indított törli 
madik személynek, a ki 
vánkönyvi jogot szerzett, 
szolgálhat.

2 . hogy mindazok.
XXXIX. t. ez. 16 és 18. 
ben - -  ideértve az utóbbi §-nak az 1889 
XXXVIII. t. ez. 5 és 6 . §-aiban foglalt 
kiegészítését is — a tényleg

lek.

kik az 1886;

deti okiratokat adtak át, hogy a mennyi
ben azokhoz egyszersmint egyszerű máso 

( i( latokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag 
.'u ‘TV benyújtanak, az eredetieket a telekkönyvi 

‘" " ,l ( c hatóságnál átvehetik.
Kir. Járás bíróság mint tlkvi hatóság, 

birtokos Turócz-Szt.-Mártonban, 1902. évi május lió
tulajdon jógiinak bejegyzése ellenében ellent- b e 
mondással élni kívánnak, Írásbeli ellent-:

Kiadótulajdonos özv. Moskóczl Foroncznó
Kolosy, kir. a Ibi ró.

Egyedül valódi angol

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

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

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust és köpetkiválást, a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. f. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, t'sztitja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést. U. Kitűnő hatása vau fog
fájásnál, lyukas fogaknai, szájprnész, továbbá minden fog- és száj- 
beteg8égeki él és megszünteti 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, küszvényt, flilfájást 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 6 dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Uerczegovinába 4 kor. Go fillér. Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo

zása vagy lefizetése mellett. ___________________________________

• önnek 
i van és i

biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá- 
íajdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá-Miért szenved ?

eziót vagy amputálást, ha
Thierry A gyógyszerész egyodül valódi

centifolíali cnócöét
használj:, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhjtásébsn 
pedig elérhetetlen. Valód. eentifolja-licnOés haizntltsUk, a gyornu;kágyas..k mc Ihaiainál, 
a tejelválasztás akadályainál, mclíkeményedésnél, vorhenynél, mindenféle ré«. hajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsnz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál i s ; 
ütött szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sobeknél; a* idegentestek kiválasztásánál, mint üveg
es faszilánk, homok, daru, 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 :S korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég: ..urangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada'' beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében feliilmiilhiitlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a hideg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
éB segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
vagy efféle sokszorosan ajánl! hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekért csak 
lek feljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, meghízható 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 ezimezni:
Tblory (Adolf) gyógyszerész Limited őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Robltscb Sanorbrunn mellett.
Közp. raktár Budapesten. Török J. gyógyszerész, Zágrábban: Mittchach .1. gyógyszerész 

és Becsben: Brady gyógyszerésznél.

Nyom. a turóczszentmártoni magyar nyomdában. - Moskóczi F.-ué.
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