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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések a kiadóhivatalra czimezve Turócz-Szt.-M ártonba küldendők

H irdetések loftjutányusabban, árszabály  szerint.
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Kiadóhivatal A turócz-szt.-martoni „Magyar Nyomda". Megjelen minden vasárnap.

A tótok próbálkozása Liptöban.
Az előzmények.

A felvidéki pánszláv mozgalmaknak egyik igen 
ügyelőmre méltó jelensége merltlt föl Liptóiján, a mely
nek eredete a f. évi január hóban megtartott közgyű
lésre vezethotö vissza a mikor ugyanis Szmrecadnyi 
Arisztid liptói főispán, az eddigi negyedszázados gya
korlatra hivatkozva Jancaek rózsahegyi kereskedő, me- 
gyebizottsági tagnak a tót felszólalást nem engedte meg. 
Ez volt maga a  kedvező inczidcns, a melyet a tótok 
siettok fölhasználni és dr. Sztodola Emil liptószcntmik- 
lósi ügyvéd indítványára kimondatni kérték, hogy a 
rármogyei közgyűléseken tótul /« lehesaen szólani. Maga 
az indítvány, melyet c tárgyban benyújtottak, igy 
hangzik :

I. Mi alulírottak indítványozzuk, mondja ki a köz
gyűlés, hogy a 1868. évi XLIV. türvónyczik 8 . §-a értel
mében minden tagjának mogengedi, hogy a közgyűlésen 
tótul szólhasson. Tisztelettel Liptó-Szent-Miklóson, 1962. 
május 21. Stodola Emil s. k.

II. Mi alulírottak indítványozzuk az alispáni jelentés 
kapcsán, miszerint vétessék he az alispáni jelentésije a 
helybeli m. kir. állami iskolákban felmerült fegyelmi 
eset, — mely abban állott, hogy Dzurik Mátyás liptó- 
szent-miklósi polgár gyermeke azért, mert az evangé
likus vallástani óra alatt tót anyanyelvével élt vallás 
tanítójával való érintkezésben, szigorúan megdorgáltatott 
és maga viseletéből rossz jegyei kapott. Tisztelettel 
Liptó Szent-Miklóson, 1902. május 21. Stodola Emil dr. 
s. k. Kállay Adolf s. k. Laczkó György s. k.

Ezt az indítványt a vármegye állandó választmánya 
a mull héten tárgyalta és rövid tanácskozás után k i
mondotta, hogy az indítvány tárgyában a főispán véle 
ményét kéri ki és ezért külön javaslatot nem ad elő a köz
gyűlésnek. Ezek voltuk előzményei annak a viharos 
közgyűlésnek, melyet Liptóvármegye ősi székházában 
f. hó 26-án tartottak meg.

* *
A liptói magyarság.

Liptóvármegye, mely hazafiság dolgában a kriti
kus időkben mindig előljárt, a hol a vármegye nagy 
számú nemesi családjai eddig ősi traditióképpen Őrköd
tek a magyarság érdekei fölött, a hol a reakezió még 
a szabadságluircz után következő gyászos korszakban 
sem hagyott maradandó nyomokat — most, a midőn a

nemzeti megerősödés diadalát lennénk hivatva ünne
pelni, most lett a pánszláv törekvéseknek színhelye. Ki 
hitte volna, hogy abban a teremben a hol valamikor a 
hatvanas évokbon, tehát a reakezió korában Francziszczi 
János kinevezett főispán, ma a tót túlzóknak egyik 
patriarchája, dörgő hangon utasította a tótul felszólaló 
bizottsági tagokat rendre és kijelentette, hogy itt csak 
magyarul szabad beszélni, — hogy most ott a pánszláv 
törekvések merészkedjenek megnyilvánulni! Minden
esetre az idők jele, mely szigorúan arra int bennünket, 
de különösen a kormányt, hogy a Felvidéken most már 
lépten-nyomon mutatkozó rendszeres pánszláv mozgalom
mal szemben a legerélyosobb eszközökhöz folyamodjék. 
Eddigi konczilians viselkedésünk rútul megbosszulta 
magát. Ma már az optimisták előtt is tisztán állhat, 
hogy békés engedékenységgel csak növeljük ellensé
geink erejét, mely ha a megindult tempóban halad, az 
egész Felvidék hazafias törekvését képes megbénítani. 
Maga a liptói kérdés alapjában csak egyik megnyilvá
nulása a forrongó Felvidék pánszláv akcziójának. Vár
hattuk. hogy ott a hol Ruziak Jánosnak, a ki őrükké 
mosolygó arczával, megelégedetten szemlélhette hívei
nek tombolását — szava van. hogy ott a tót túlzók be
folyásra fognak törokodni. Sajnos, bizonyosra vesszük, 
hogy a megkezdett munkának folytatása is lesz. Nem 
lehet feltételezni, hogy ott a hol 24 szavazattal rendel
kezik a pánszláv párt, hogy ott meg ne kisértse a to
vábbi harezot. l ’edig sajnosán kellett tapasztalnunk, 
hogy a liptói magyarság nőm áll a helyzet magaslatán. 
Most. legalább oly tartózkodóan viselkedtek többen, a 
molyét akkor, a mikor tisztán a magyarság kérdéséről 
volt szó, általában meg nem érthetünk. Azt mondják, 
hogy a liptói magyarság között vannak függetlenségi 
pártiak is, a kik ez által felmentve érzik magukat attól, 
hogy a szabadelvüpártiak hazafias küzdelmében részt 
vegyenek. Mindenesetre a legkönnyebb titulusa a visz- 
szavonulásnak. de teljesen indokolatlan, sőt vétkes el
határozás akkor, a midőn a tót túlzókkal való küzdelem 
van napirenden. A in  küzdjenek a magyarság dissidens 
tagjai a megyei vagy országos kérdésekben --  akár 
egymás ellen is; tiszteljük mindenkinek véleményét, 
módjukban áll. De sorakozzanak egyesült erővel a küzd- 
térre, ha a magyarság elleni harczról van szó. Csendes 
szemlélői voluink annak a súgás-húgásnak, a mely a 
közgyűlés mclléktermoilx n folyt. És keserűséggel kellett 
konstatálnunk, hogy a visszavonás, mely a magyarnak 
mindig átka volt, Liptóban is sorvasztja a magyarság

akczió képességét. Hiszen voltak ott ősi családoknak, 
jó magyar tagjai, a kik apró-cseprő családi vagy ki 
tudja mi okból, tartózkodtak a szavazástól! Sőt mi több 
volt olyan magáról megfeledkezott magyar nemes om- 
ber is, a ki azt az ivet, a melyen a tótok névszerinti 
szavazást kértek, aláírta. Nőm restellte ősi magyar ne
vét azok között, a kik a magyar nyelv fölénye ellen 
törnek.

Am mindez fokozottabb összetartásra buzdíthatja 
a közügyeket valóságban szivükön hordó bizottsági ta
gokat. Ne engedjék magukat eltérittetni az egyedül he
lyes útról, a kitartó küzdelemtől minden ellen a mi a 
magyarság érdekeivel ellentétben áll. És ilyen esőtök
ben szabadelvüpártiak, függetlenségiek, néppártiak — 
egységesen szervezkedjenek és a közös megállapodás
hoz ragaszkodjanak, ne mint most is tették, hogy a 
közös megállapodás ellenére az utolsó pillanatban uj 
inditványnyal lépjenek föl.

Unka meg a néppártiak.

A közgyűlés kedvező határozata minden esetre 
biztosítva volt. az intézők számítása teljesen bevált je 
léül annak, hogy a terrénumot ismerik. Am a számada
tokra nézve sok függött attól, hogy a néppártiak mily 
magatartást fognak tanúsítani Jés mennyiben fogják a 
tótokat támogatni.

Linka plébános azonban, a ki előbb a néppártnak 
volt legagiliscbh vezére, a ki a liptói néppártot Rakov- 
szkyval együtt szervezte, a néppártot, meg a nemzetisé
gieket is megtagadta. A papok közül is kevesen jelen
tek meg, mert mint hallottuk papigylllésen voltak el
foglalva. A néppárt mint ilyen nem is adott élotjelt 
magáról és tagjainak szabad tetszésére bízta, hogy mely 
javaslatra szavazzanak.

A tótok elfiértakezlate meg Húrban Szvetozár.
A pánszlávok a küzdelemre erősen szervezkedtek 

Dr. Sztodola Emil, Kállay Adolf és társaik már napok
kal a közgyűlés előtt bejárták a bizottsági tagokat s 
ugyancsak mindent mogtettek, hogy egyetlen szavazatuk 
se hiányozzék. Vasárnap délután a turóczszentmártoniak 
részéről megérkezett Húrban Szvetozár, a kinek közbe
vonásával értekezletet tartottak és kiosztották a szere
peket. Már akkor megállapodás történt, hogy amennyi
ben az Angyal-félő indítvány keresztül menne, ez esetre 
liuziak visszavonja a tótok nevében benyújtott indít
ványt. Kimondották, hogy mcgelégesznek azzal, ha ál
talában tótul szólhat legalább az, a ki nem tud magya
rul. És ezzel a tót politikusok teljesen igazat adtak

A „ F E L V I D É K I  H ÍR A D Ó " T Á R C Z Á JA .
A sikutnémákről.

illeresutli Kálmán budapesti siketnéma intézeti tan.tr felolva
sása Turócz-Szent-Mártonban 1902. évi május hó 19-én.)

11.
Rvldahiány miatti néma az olyan egyén, a ki az 

emberi társaságtól teljesen elkülönítve úgy nő fel, hogy 
emberi beszédet nem Imii soha. Ha az ilyen egyén em
berek közé kerül, rendesen megtanul beszélni. A példa- 
hiány miatti néma természetesen a legritkább esetek 
közé tartozik; volt azonban már reá eset, hogy tudo
mányos kísérletek végett több-kevesebb ideig elkülöní
tettek gyermekeket. Miután pétiig az észleletek a felte
vést igazolták, a kísérlet tárgyát képező gyermekeket 
ismét visszaadták az emberi társaságnak.

A történelem többek között egv igen érdekes pél
da liiánn miatti némáról emlékezik meg. Az illető llaiiser 
Gáspár, a nürnbergi rejtélyes lelenc/., a ki 1828-ban 
május 26 án. mint parasztruliáha öltöztetett egyén tűnt 
fel Nürnberg eg\ ik ulczáján Meggönnodve járt és ke
zében az ottani lovas ezred egyik századosához ezimzett 
levelet tartott. O maga csak makogni tudott, de beszélni 
nem. a minek következtében addigi éleiére vonatkozó 
lag som mi féle felvilágosítást sem tudott adni. \ kezében 
tartott levélből azonban kitűnt, bog) 1 H1 2 -ben magas

rangú csalidból született s születése után közvetlenül 
egy szegény napszámos ajtaja elé tétetett, a ki öt kö- 
nyürülothül felnevelte. A további puhatolódzásokbói ki
tűnt azután, hogy az illető napszámos Hauser Gáspárt 
ismeretlen rendelkezésre, kora iljuságától kezdve az 
emberektől elzártan, szűk, földalatti helyiségben tartotta 
s csupán kenyérrel és vízzel táplálta. Daumer nürnbergi 
tanár arra vállalkozott, hogy Hausort megtanítja beszélni, 
Írni és olvasni, a mit 3 év loforgása alatt tökélotoson 
meg is oldott, úgy, hogy Hauser 1831-bon már alkal
mazást nyert Ansbachban a felebbezési törvényszék iro
dájában, a hol 1833-ban rejtélyes módon elkövetett or
gyilkosságnak esett áldozatul.

Mi, az intézetekben, csakis az olsö esetben emlí
tett némákkal foglalkozunk: csakis oly növendékeket 
veszünk fel és képezünk ki, a kiknek a siketségen kí
vül más testi és lelki fogyatkozásuk nincs. A ki si
ketnémát tanítani sohasem látott, azt hinné, hogy azt 
hangzóbeszédre megtanítani lehetetlenség. A hangzó- 
beszéd azonban látható és érezhető benyomásokat is 
gyakorol a megfigyelöro, a mennyiben a beszélő szájá
nak, nyelvének, fogainak, ajkainak a beszédhangok ki
mondása közben változó helyzete és az arezvonásoknak 
a beszédet kísérő különféle alakulásai a szem segélyé
vel, a zcngöhangok pedig a gégefün, fejtetőn, mellen 
s az orron a tapintás segélyével észrevehetők: ennél
fogva ezekre támaszkodva rendszeres oktatás segélyé
vel a siketeket is meg lehet tanítani a hangzó beszédre

és annak megértésére. Közönségesen az oly siketeket 
is siketnémának nevezik, a ki az intézeti képzés segély
ével elsajátította a hangzó-beszédet: tehát siket ugyan, 
de nein néma többé. — Hogy maga a tanítás miképen 
folyik, a szemnek és tapintásnak a tanításnál való fel
használása hogyan történik, azt majd a mai ismeretter
jesztő előadás gyakorlati részének bemutatásánál az itt 
jelenlevő kartársam fogja önökkel nagyoutisztelt Höl
gyeim és Uraim megismertetni.

A siketség maga 2 féle u. in. veleszületett siket- 
! ség, és szerzett siketség.
1 A veleszületett siketség okai a követkozük:

1. A szülőktől való átöröklés, ez rendszerint akkor 
áll elő, ha a szülök maguk is siketek, de előfordul ez 
az eset akkor is, ha a szülök hallók, akkor azonban 
sokszor a nagyszülők, vagy a szülők testvérei között 
van a siket, vagy nagyothalló egyén.

2. A szülök közötti vérrokonság. Eltekinvte a sta
tisztika elriasztó számadataitól a vérrokonok között kö
tött házasságnak az ivadékokra veszélyes voltát leg
jobban igazolja, hogy azon vallásfelekezeteknél találunk 
legtöbb siketnémát, a melyeknél a vallási dogmák log- 
kevésbbé akadályozzák meg a vérrokonok egybekelé
sét. Legkevesebb a siketucma a protestánsoknál, vala
mivel több a  katolikusoknál, aránylag még sokkal több 
a zsidóknál, legtöbb pedig a pogányoknál és bálvány
imádóknál.

3. A szülök közötti nagy korkülönbség.
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Wlassictnak meg Hódossynak elismerve, hogy az 1808. 
évi 4 4 . t. ez. szelleme azt követeli meg, hogy a ki ma
gyarul tud, az magyarul beszéljen a közgyűléseken. 
Hurbán Szvetozár különben mint a Ndrodnie Noviny 
munkatársa annak rendje és módja szerint kért enge
dőmet Joób Marczel alispántól, hogy a közgyűlési te
remben megjelenhessék. Az engedőimet meg is kapta. 
A liptóiak pedig ugyancsak megnézték a torzon-borz 
véres szájú agitátort, a ki azonban szerényen meghúzó
dott, szorgalmasan jegyezgetett és óvatosan tartózkodott 
elvtársainak tombolásában részt venni.

Szmrecsányi főispán.

Alkalmunk volt Szmrecsányi Arisztid főispánnal a 
liptói viszonyokról beszélgetni. A főispán teljes mérték
ben át van hatva a pánszláv mozgalom fontosságától 
és éppen ezért tartotta szükségesnek már az első tót 
felszólalás alkalmával elvonni a szót. Különben ismerte 
a legutóbbi választás óta uralkodó hangulatot, Rumiak 
és társainak akczióját, készen volt arra, hogy a kérdés 
a megye gyűlés elé kerül. A maga részéről, a mint en
nek a közgyűlésen tartalmas és energikus boszédben 
kifejezést is adott — az Angyal-félo javaslatot tartja a 
körülményeknek, meg a törvény szellemével is meg
egyezőnek, azért annak megszavazását kívánta, a mi 
meg is történt. Különben a közgyűlés folyamán, a tár
gyalások erélyes vezetéséből és más körülményekből azt 
a meggyőződést merítettük, hogy Szmrecsányi főispán 
a jövőben is megfogja tudni óvni a magyarság érdekeit 
és ha az ottani hazafias eleinek, meg a kormány is 
kellőleg támogatják, a viszonyok alapos ismeretével 
módjában lesz a pánszláv törekvéseknek ellensíllyozása.

Angyal József képviselő indítványa.
A felvidéki viszonyoknak alapos imeröje Anyyal 

József ny. jogügyi igazgató, rózsahegyi orsz. képviselő 
a helyzetnek és a törvény szellemének megfelelő indít
ványát alább közöljük. Beszédét, a melyet a tót túlzók 
hangos csapata állandó tombolással kisért, a melyben 
Csobrda evaug. pap és Stodola jártak elöl — mindvégig 
a nyugadt tárgyilagosság jellemezte. Mitnha érezte volna 
azonban, hogy azzal is a mit indítványoz, túl megy 
azon a határon a melyet a közgyűlés tagjainak egy része 
dr. Kux Adolf és társai kifejezésre is juttattak indítvá
ny okban kérve, hogy az eddigi usus tartassák fenn, 
nevezetesen, hogy a közgyűléseken csupán magyarul 
lehessen felszólalni.

Bár kétségtelenül örvendettünk volna annak, ha 
ez a kérdés általában nem kerül tárgyalás alá és marad 
az eddigi gyakorlat, mindazonáltal Angyal indítványát 
a körülményeknek megfelelőnek tartjuk. Mert hiszen 
Liptóban még igy is jobban vannak, mint más felvidéki 
vármegyékben, a hol azok is beszélnek tótul, akik kü
lönben magyarul is tudnak. Angyal tartalmas beszédét 
befejezve a következő indítványt nyújtotta be:

Liptóvármegye törvényhatósági biz. azon tényből in
dulva ki, hogy a vármegye hivatalos és tanácskozási nyelve 
több mint egv negyed évszázad óta az uralkodó jogszokás 
szerint az államnyelv vagyis a magyar, az 1868. évi 44. 
törvény ez. 3. §-ának köteles tiszteletben tartásával ter
mészetesnek találja, hogy azon tagjai kik magyarul nem 
tudnak a közgyűléseken anyanyelvükün szólalhassanak 
fél; de viszont tekintettel arra, hogy az idézett törvény- 
czik első és második kikezdése szerint éppen az ország 
és a magyar nemzet egysége és a kormányzat és közi
gazgatás gyakorlati lehetősége érdekében korlátozza a 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Az előrehaladott életkorú szülőktől való szár
mazás.

5. A szülök ifjúkori bűnei.
6 . A szülök iszákossága.
7. a szülök egészségtelen foglalkozása és elégte

len, állandóan egyféle étellel, pl. burgonyával, kukori- 
czaliszttel Stb. való táplálkozása. A vasúti alkalmazottak, 
molnárok, kőfaragók, bányászok családjaiban nagyon 
gyakoriak a siketnéma gyermekek.

8 . Kedvezőtlen éghajlati, talaj és lakásviszonyok. 
Hideg, szeles éghajlat alatt és nyirkos posványos vidé
keken valamint szűk, nedves lakásokban sok siketnéma 
jön a világra.

9. A szülök gllmö és görvélykórja.
1 0 . \alaraely foglalkozá-i á^nak egy és ugyan

azon családban apáról fiúra és ivadékról-ivadékra való 
átvétele és folytatása.

11. Megcsodálás. Ez azonban csak igen ideges és 
kepzelgö anyákkal esketik meg, a kik fejükbe veszik 
és nem tudnak azon gondolattól szabadulni, hogy siket- 
néma gyermekük l»-z. Az ilyen nők az állandó töpren
gés, félelem és rémlátás következtében mondhatni lelki
beteggé válnak és a folytonos önsugalmazás Itatása alatt 
tényleg sokszor siketnéma gyermeknek adnak életet. 
Természetesen ez az eset a legritkábbak közé tartozik.

^Folyt. köv .)

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

nyellek használatát, a ttirvényhatásági bizottság az ott 
lefektetett alapelvek és az államnyelv ellen irányított 
tüntetésnek volna kénytelen minősíteni oly eljárást, ha 
egyes tagok kik az állam nyelvét bírják, mégis inás 
nyelven szólalnának fel. Kivárja tehát minden egyes 
törvényhatósági bizottsági tag hazafiasságától, hogy a 
tárgyalás e módját a legszorosabban betartsa kijelentvén, 
hogy az ellenkezőké]) cselekvőkkel szemben a tanács
kozási Ügyrend 18. §-a alkalmazandó.

Csobrda, a mártír jelölt.
Alig hangzott ol az indítvány felállott Csobrda 

l’ál szmrecsányi ág. h. evang. lelkész és ékes tót nyelven 
kezdte volna beszédet de a magyarság hangos eláll, 
ki vele, közbe szólása miatt a megszólításnál tovább uein 
juthatott. Dühösen belekezdett másodszor sőt Stodola 
és társainak biztatására harmadszor is, inig végre Szmre
csányi Arisztid főispán erélyes felszólalása után alázato
san meghúzódott helyén és beletörődött, hogy a köz
gyűlés névszerinti szavazással döntse el, hogy hajlandó e 
Csobrda tót beszédét meghallgatni. A névszerinti szava
zás megejtetvén kitűnt, hogy csak 23 bizottsági tag ki
váncsi a tót beszédre, 76 an pedig nem kívánják a cseh 
frázisokkal díszített tót dikeziót.

És ezzel el volt döntve a tótok indítványának sorsa 
is, mely a tótok körében nagy lehangoltságot szült. Ru
zsiák mosolyogva ugyan, do izgatottan magyarázta hí
veinek, hogy már most bátran hallgathatnak.

Hozzászólások, más indítványok.
Lelkes és hazafias felszólalásokban sem volt hiány. 

Dr. Kux Adolf indítványának megtételekor, Dr. Mayer 
ügyvéd pedig a midőn Angyal indítványának pártolására 
szólalt fül, mindketten erős, hazafias érzésükről tanús
kodó beszédeket mondottak. Ruzsiák pedig a ki a moz
galom yezetését inkább Stodolára látszott bízni, azt indít
ványozta, hogy a főispánnak ne legyen joga senkitől 
sem megvonni a szót azért, mert nem magyarul beszél.

A szavazás.

Végül döntésre került a dolog. Szmrecsányi főis
pán a névszerinti szavazás elrendelése előtt lelkesen és 
történelmi alapon fejtegette a nemzetiségi törvény szel
lemét, a melynek Angyal indítványa felel meg. A sza
vazás elrendelésekor többen elhagyták a termet azok, 
akik se hideg, se meleg politikát űznek. A kik ott ma
radtak azok között is voltak olyanok -  a Matuska volt 
bizalmasai — a kik nem szavaztak. A szavazás ered
ménye az lett, hogy az Angyal-féle indítványt 80 sza
vazattal 24 ellenében fogadták el, a mely szerint a jö 
vőben csak az beszélhet tótul, a ki magyarul nem tud.

A mikor a főispán ezt az eredményt kihirdette, 
dörgő éljenzés hangzott föl az ősi teremben és a ma
gyarság diadalmasan tekintett le az ellenfélre, a kik egy
más után kisompolyogtak és csakhamar ki is ürült a terem. 
A mi annak a bizonysága volt, hogy azok a bizonyos 
elemek nem azért jöttek össze, hogy a vármegye ügyes- 
bajos dolgait intézzék, hanem hogy zavart és feltűnést 
okozzanak.

Ruzsiák, daczára a vereségnek, még mindig mo
solyogva, visszavonta indítványát; a Kux-féle indítvány 
pedig az Angyal-féle javaslat megszavazásával vált tárgy
talanná.

A közgyűlés egyéb tárgyait ezután rövidesen el
intézték, ezek között a tótok azt a javaslatát, hogy a 
liptószentmiklósi( polgári iskolában felmerült inczidens a 
közgyűlésen tárgyaltassék, a közigazgatási bizottsághoz 
utasították.

A karzaton.
A mig a bizottsági tagok lenn a teremben kapa- 

czitálták egymást, addig a karzat közönsége is élénken 
tárgyalt. A pillanatnyi hatás alatt sok csípős megjegy
zés esett és különösen kényelmetlenül érezték magukat 
a fennrekedt tót atyafiak, a kiknek egyéb nem jutha
tott osztályrészül, minthogy csendes szemlélői legyenek 
a magyarság erélyes állásfoglalásának a miben persze 
nem nagy örömük lehetett.

A tótok dühe különösen a vitában részt vett két 
ügyvéd ellen irányult. A karzati diskurzusból felemlít
jük, hogy a mikor dr. Mayer Ármin inegyobizottsági 
tag beszélt a magyar párt indítványa mellett, a karza
ton levő liptószentmiklósi ev. lelkész Jánoska György, 
Baltik Krigyos utódja, azt mondta szomszédjának Sef- 
ranka lakatosnak, hogy a zsidó ügyvéd, mikor a tót 
parasztot kiaknázza, akkor tud tótul beszélni, most meg 
irtózik a tót nyelvtől. Még más kirohanást is intézhetek 
a zsidók ellen, mert a karzaton egy zsidó fiatal ember 
olyanokat mondott a lelkész urnák, a mit aligha fog 
valakinek elbeszélni. A gyüléstercmhen a tótok egy asz
tal körül ültok, nem messze egy zsidó ügyvéd dr. Kux 
Vilmos is tett egy rövid megjegyzést, mire egy tót lel
kész Csobrda l’ál. kitől a főispán megvonta a szót, mert 
tüntetőleg tótul akart szónokolni, oda kiált a zsidó ügy
védnek : az a kutya zsidó satb. — No ez a lelkész is 

; megkapta a magáét

Kitiltott tót lap. Hogy a mi tót túlzóinknak szűk 
Magyarország határa azt már sokszor bebizonyították 
és hogy a nagy szláv állam délibábja mereng szemeik 
előtt, az som ismeretlen előttünk. Hogy pedig nem elé
gesznek meg azzal, hogy a mi jó tót népünket idehaza 
mézes-mázos szavakkal, reá beszéléssel, pénzzel, hitel
lel és ki tudja milyen más eszközökkel, ezek között 
azonban különösen sajtójuk révén megmételyezzék, azt 
sajnosait konstatáltuk már több ízben. De nemcsuk az 
itthonlevök áldozatai a tót agitátoroknak, hanem talán 
még fokozottabb mértékben kiterjesztik akcziójukat 
azokra, a kik túl a tengeren Amerikába vetődnek ki. 
A tótok Amerikának régi ismerősei a kik ott már évti
zedek óta egész nagy egyesületeket is szerveztek. Ezek
nek a revén gondoskodnak az uj jövevények elhelye
zéséről és már ezzel kelepczéjükba fogják és ott erősen 
meg is tartják a magyar ellenes és pánszláv ezélzatu 
mozgalmak eszközéül. A többi azután a sajtó dolga. 
Ilyen szolgálatot tett az Amerikáuské Slovenské Noviny 
a mely lapot a belügyminiszter megelégelve azt. az 
állandó izgatást, melyet hasábjain minden ellen a mi 
magyar kifejtett — most Magyarország területéről ki
tiltott. Volt alkalmunk ennek az újságnak néhány szá
mát látni, a melyben a mi turóczszentmártoni tót túl
zóink is szerepelnek dolgozataikkal. Ott láttuk néhány 
hírnevesebb emberüknek képét és elmondva róluk, 
hogy mily derék harezosai ők a tót nép érdekeinek. 
Azt is tudjuk azonban, hogy a tót Írók ezon vendég- 
szereplésének honoráriuma is lesz, mert ellenükben uz 
eljárás folyamatba tétetett. Megérdemlik.

Hudrony Pál vallomása Lalbaohban. Nemzeti
ségi matadorjaink váltig tagadták a pánszlávizmust, úgy 
hogy az Őket alaposan nem ismerő közvéleményt e te
kintetben félrevezették. De hogy a magyar közvolemény- 
nyel szemben nem őszinték, legjobban bizonyítja egyik 
vezérük Mudrony Pál, ki a laibachi szláv hírlapíró kong
resszuson a következőket mondta? „Miért féljünk mi a 

[pánszlávizmus vádjától? Hiszen Ausztria—Magyarország
ban a pánszlávizmus természetes dolog. Ausztria— Ma
gyarországban vannak csehek, lengyelek, oroszok, tó
tok, szlovének, horvátok, szerbek és bolgárok. Nem 
pánszlávizmus ez magában véve ?! Mi alkotjuk a több
séget; csak egyetértés szükséges s keresztül visszük 
akaratunkat, a szláv nemzetek akaratát. — —w Tehát 
még sem akarják hazánk területi introgitását tisztelet
ben tartani, hanem idegenekkel (osztrák nemzetiségek
kel) szövetkeznek hazájuk ellen. Uraim.' Ne csak a 
külföldön, de itthon is álarcz nélkül járjanak, mert fér
fiakhoz ez illik! Aztán vannak képviselőik is pláne 4 en, 
mondják meg azoknak is, hogy nyíltan vallják be 
czéljaikat!

Az árva iak  közgyűlése .
Arvavármegyc törvényhatósági bizottsága május 

hó 27-én tartotta meg Csillaghy József főispán elnöklete 
alatt ez idei tavaszi közgyűlését. A gyűlés Tisza és 
Horánszky olparentálásával kezdődött. Zmeskál Zoltán 
néppárti képviselő Tiszára vonatkozólag a maga és pártja 
nevében tiltakozik a vármegye részvétének beiktatása ellon. 
a Horánszkyra vonatkozó részvétnyilatkozathoz azonban 
hozzájárul. A gyűlés nagy többsége mindakét elhunyt állam
férfi fölött kifejezi részvétét. Majd Széli Kálmán miniszter- 
elnökhöz ászt. István r. nagykeresztjével történt kitüntetése 
alkalmából intézendő üdvözlő felirat került szóba. Termé
szetes, hogy Zmeskál Zoltán, hivatkozván pártpolitikai 
állására, ehhez sem já ru lt; a gyűlés nagy többsége 
azonban elhatározta az üdvözlő felirat megküldését. A 
további pont értolmébon az ürosedésbon levő II. aljegy
zői és egy szolgabirói állás botöltése került sorra. II. 
aljegyzővé egyhangúlag megválasztatott dr. Divéky Ist
ván, szolgabiróvá pedig dr. Horváth József. Következeit 
az alispán félévi jelentése, kimerítő, mindenre kiterjosz- 
kedő, lelkiismeretes munka. Nem egy pontjából kitűnik, 
hogy bizony sokat koll küzdenie Árva vin. szegény né
pének, hogy a ránehozülö terhoket olvisolhos.se. Hát ha 
még oly rossz esztendők sújtják a gazdát, a minő a ta
valyi volt, s a minőre, vagy még rosszabbra alighanem 
kilátás van most is. Érdekesek, de egyúttal mélyen 
lehangolók az ez idei fősorozásra vonatkozó adatok. Az 
alsó kubini járásban sorozás alá került 398, bevált 60, 
nem jelent meg 166; a vári járásban sorozás alá ke
rült 143, bevált 45, nem jelent meg 242; a trsztenai 
járásban sorozás alá került 292. bevált 91, nem jelent 
meg 341 : a námesztói járásban sorozás alá került 384, 
bevált 83, nem jelent meg 269. .S a nagy számmal meg 
nem jelentek bizony majdnem mind ott vannak az 
Oczeánon túl. A jelentéssel kapcsolatban Zmeskál Zol
tán ugyan még interpellált egyes Ügyekben, igy a kor 
Hiánytól felajánlott olcsó takarmány megvétele, a Pop-
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por fakoroskedése által a „Jancsi bankók “-kai történő 
visszaélések, s azon pénzintézetek ollonőrzéso ügyében, 
a melyeknél megyei pénzek vannak olholyczvc: de kü
lönben úgy ö, mint az egész közgyűlés, elismeréssel 
fogadta az alispán jelentését. Nagyobb vitát keltett még 
a községi közutak kérdéso s a vármegyei nyugdíjalap
nál mutatkozó szükséglet fedozésc czéljából 1 évre ki
vetendő 2.7°/0-os pótadó ügye. Végre ezek is a választ
mány javaslata szerint intézteitek el. Nagyváradnak az 
önálló váinterülét létesítése iránti feliratát hasonló fel
irattal támogatni határozták. Hasonlókép felír, a megye 
is az alispán javaslatára, llákóczy, Thököly és Borcsé- 
nyi ditlamálásAt kimondó törvényok törlése iránt. A köz
gyűlésen most is tctszolgott magának egyik másik cvg. 
lelkész tót beszéddel, de nem sok vizet zavartak vele. 
A banketten pedig már csak magyar beszéd hangzott.

1902. junius 1. 8

Előfizetési felhívás!

són öngyilkossági szándékból bárom golyót röpített tes
tébe. Önkívületi állapotban a helybeli kórházba szállí
tották, a hol csak másnapra nyerte vissza eszméletét. , 
Öngyilkosságának okául azt adja elő, hogy Amerikában 
élő férje hűtlenné le tt ; de azt is mondogatja, hol ma
gában, hol meg fenhangon, hogy csak a rossz nyelvek 
pletykái olöl akart a halálba menekülni. Zavaros beszéd
jéből arra lehet következtetni, hogy megörült. Amint 
értesülünk, az öngyilkos asszony négy apró gyermekét 
otthon hagyva, sógornőjével Amerika felé vette útját. 
Útközben — állítólag — már mutatkoztak rajta az őrü
lés jelei, sőt Bartos-Lehotka és Kürmöczbánya között 
már a vonatból ki is akart ugrani, csak nagy nehezen 
fékezhették meg. Ezután csendesen viselkedett egész 
Pribóczig, de itt ismét annyira erőt vett rajta az őrjön
gés, hogy Turócz-Szt.-Mártonban le kellett szállítani s a 
esendörségnek adták át. Az éjszakát a községi toloncz- 
házban, kellő felügyelet mellett töltötte, s másnapra a
szolgnbirói hivatalba vezették. A nála talált 260 

Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek ^ló 1 p^nzóból 20 koronát neki visszaadva, szabadon bocsá- 
lizotéstlk ó lió végével lojár, hogy olöüMtésllkot miolíibb j J Bkk„r sscroíliotto mc* azt a forgópisztolyt,
megújítani szíveskedjenek. , , . . , ,v , . .

Azon t. előfizetőinket pedig kik előfizetéseikkel hát- melyből egy golvot a homlokába, de ez visszapat- 
ralékban vannak, ezúttal istisztclettolkérjük, hogy bátraié- tant, — kettőt meg a mellébe röpített. Sebesülései, az 
kaikat kiadóhivatalunkbamielöbb eljuttatni szíveskedjenek. orvosok véleménye szerint, nem feltétlenül halálosak.

— Dr. Haáz Simon szuesányi körorvos június hó 
1-én 15 napi szabadságra mogy, hogy Budapesten a 
gyakorló orvosok részére tartandó szünidei orvosi kur
zusban részt vegyen. Távolléte alatt a ruttkai pályaorvosok 

, cgyiko naponta rendel Szucsányban délután 5 —6 -ig.
— Szesztermelési Szövetkezet. Múltkori vezér- 

czikkünkhöl kifolyólag mozgalom indult meg szövetke
zeti szeszgyár létesítése iránt. Valószínűleg o hó 8 -án 
fognak gazdáink o tárgyban értekezletet tartani.

— A osaozal választás A mint előre látható 
volt dr. Láng Lajos kereskedelemügyi m. kir. minisz
tert Csaczán f. hó 28-án újból egyhangúlag választották

A „Felvidéki Híradó- előfizetési á ra :
Egész évre — — — — — — — _  — — 8 kor.
Fél évre — — — — — ------ ---------------- *1 •>

Kiváló tisztelettel
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kimlőhivntnln.

H Í R E I N K .
-  Jubileum és tornaverseny, a melyről lapunk

ban már több Ízben tettünk említést ma tartatik meg 
Znióváralján. A rendezőség mindent megtett, hogy a 
verseny és a velő összekötött majális sikere biztosítva m0 g. \  néppárt az „Alkotmány*-bán nyilatkozatot tett 
legyen. Hisszük, hogy mindazok, a kik a tanító ifjúság közzé, a melyben 14 plébános aláírásával az olvasható, 
önművelődése, valamint a testedző sport iránt érdeklődnek, j hogy a küzdelmet azért nem veszik fül a liberális párt
ott lesznek ma Znióváralján. tál, mert a 670 szavazó közül 330 zsidó és hivatalnok,

Gróf Pongrácz Frigyes v. b. t. t. a múlt hét- j .-jQ néppárti szavazó pedig távol van és igy eredményre 
főn utazott cl divéki birtokáról hol néhány napot töltött. a maj viszonyok közepetto semmi kilátás som lehetett 
A gróf mint a szentmihályi plébánia patronusa, ez alkalom- V(J|na B4rmint áll a dolog, Örvendünk annak, hogy 
mai is látogatást tett Szófa Károly föosperesnél; általában jj([,Xg Bajos kereskodolmi miniszter megválasztása má-
megyei ügyeink iránt élénk érdeklődést tanúsított

— Személyi hírek. Mint igaz részvéttel értesülünk 
ij'j. Ju8th György főispánnak Budapestem a Forencz-Jó- 
zsof intézetben tanuló két fia kanyaróban megbetege
dett. A fiuk már túl vannak a bajon. A Ferencz- 
József intézotbon a felmorült több kanyaró betegség miatt 
a tanulás különben is hosszabb időre be volt szüntetve. A 
főispán családja nyári tartózkodásra június hó végé
vel Neczpálra fog érkezni. — Klinovszky Lenárd 
anyakönyvi felügyelő, a turóczmegyei anyakönyvi hiva
talok vizsgálása végett a múlt héten Turóczban időzött. 
— J. Péterffy J . iparfelügyelő ipari ügyek megbeszélése 
végett szintén itt járt.

— Nyári mulatság. Ila az idő kedvező lesz, úgy 
ma Kuttkán az ottani „Daloskor“ nyári mulatságot ren
dez a melyre a következő tartalmú falragaszszal hívta 
meg a közönséget: A „Ruttkai Daloskör" 1902. évi jú 
nius hó 1 -én a ks. od. vasút tulajdonát képező ruttkai

sodszor is egyhangúlag történt meg. Nagy érdekünk ne
künk, hogy legalább egyik miniszterünk legyen a fel
vidéki mozgalmak telöl kollö'részletességgel tájékozva; 
hogy legyen, a ki a Felvidék zavaros viszonyai felől 
közvetlen tapasztalatokból is informálhassa miniszter 
társait és figyelmüket erro a mindenképen fontos kér
désre terelje.

— Bíró választás Tót-Prónán. Velits György 
fótprónai községi bíró, ki sok éven át buzgalommal és 
jóakarattal vezette a község ügyelt, lemondott a hivata
láról a mit az egész község sajnálattal vett tudomásul. 
Zorkóczy Tivadar főszolgabíró f. hó 26-án tartotta meg 
az uj választást, a mely alkalommal egyhangúlag Szka- 
lák Ágost kereskedő választatott meg. l'j pénztárnokot 
is választanak, mert Roll György eddigi pénztáros a 
jövő hó folyamán Amerikába vándorol.

— Halálozás. Tótprónai lovelezönk Írja, hogy 
megható temotés folyt Jaszenován a múlt vasárnap. Bi-

ligetbcn nyári mulatságot rendez, melyre a nagyérdemű zonyos Érti Zsuzsanna hunyt el olt hirtelen, 23 évos 
közönséget tisztelettel meghívja a választmány. Kivonu- korában az alatt, inig kis gyennokét keresztelni vitték, 
lás a ligetbe ezigányzene kiséret mellett d e. 1 0  órakor. A kcresztclés tényleg megtörtént, de hazafelé menet 
.v kirándulást este 8  órakor a vasúti felvételi épület a kis gyermek is meghalt. Az eset sok beszédre adó. 
1—II. oszt. éttermeiben táncz mulatság követi. Bcléptidij okot, de levelezőnk szerint minden szándékosság kivan 
személyen kint, 50 fillér. A ligetben megváltott jegyek 1 zárva, a szerencsétlen anya és gyermekének ily klllö- 
az esteli tánczmulatságra is érvényesek. A tiszta ma- nős körülmények között történt halála az egész környé- 
radvány a „Ruttkai Daloskor" részére beszerzendő lo- ken nagy hatást gyakorolt és ez volt oka annak, hogy 
bogó költségeinek fedezésére fordittatik. Felülfizetések j  temetésükön százával jelentek meg a szomszédos küzsé- 
köszőnottel fogadtatnak és hírlapikig nyugtáztatnak, i gekből is.
Kedvezőtlen időjárás esetén a mulatság junius hó 8 -án — Iskolai ünnepség. A ncczpáli r. k. elemi iskola
tartatik meg.

— Hivatalos látogatás. Ziegler Károly csendőr 
alezredes a helybeli csendőrszakasz parancsnokság meg
vizsgálására szerdán délben ide érkezett.

-  Eljegyzés. Braun Soma, zólyomi kir. adótiszt, 
a „Zólyom és Vidéke" ez. hetilap főmunkatársa, a „zó
lyomi iparos ifjak önképzőkör"-énck titkára jegyet vál 
lőtt Mllllcr Irma úrleánynyal Li bot bányáról. Braun So

növendékei Nemesek János tanító vezetésével ma délu
tán ünnepélyt rondoznok, a molyon az énok és szava
latok mellett egy gyermek színmüvet is előadnak.

— A zsolnai iparklállltái előkészítésén nagy 
buzgalommal dolgoznak. Sokat várnak Láng Lajos ke
reskedelemügyi m. kir. minisztertől ki mint Troncsén- 
megyei orsz. képviselő szintén érdeklődik a zsolnai ki
állítás siker iránt, a kiállítás védnöke Osztroluczky

mát turócz-szent-iuártoni müküdéso idejéből és itt kilőj- Géza Trencsénvármogyének agilis tőispánja lesz. 
tett társadalmi tevékenysége révén sokan ismerik. El- — Még egy halálozás. Alsó-Kubinból Írják, hogy 
jegyzéséhez tehát melegen gratulálunk. Tomala Gusztáv Arvavármegyc nyugalmazott főszám-

Szabadságolt aljegyző. Akantisz Ödön Turócz- vevője Szakolczán, 70 éves korában olhunyt. Özvegye 
vármegye II. aljegyzője, ki az utóbbi időben több iz- cs két kiskorú leánya gyászolja, 
ben betegeskedett, egészségének helyreállítására szabad- Gyapjuvásár Turócz-Szt.-Mártonban Hétfőn
ságot nyert, a melyet Glcichenbergben fog tölteni, hová volt nálunk a  gyapjuvásár illetőleg csak kellett volna 
már el is utazott. lenni. Mert eladó gyapjú volt bőven, de vevő csak

öngyilkos asszony Valentin szül. Pálli Róza' egyetlen egy volt, kit gazdáink csodaképen bámullak 
segesvári illetőségű nő, f. hó 2'J-én a helybeli allomá- meg. Szomorú idők ezek, a gyapjú ve vöt lehetue mon

dani, már csak hírből ismerik gazdáink. Csak egy or
vosságot ismerünk ezen baj megszüntetésére s ez az 
önálló vámterület. Csak az esetben tudjuk gyapjutormo- 
lésünket vámokkal megvédeni.

— Stubnyaftirdőn a kellemetlen időjárás miatt 
még mindig 'üresen állanak a vendégszobák. Néhány 
vendége van ugyan már a fürdőnek, de máskor ebbon 
az időszakban már jóval többen szoktak lenni. Külön
ben, ha a fürdő bérlője annyit gondol a fürdövol mint 
közvetlen elődje, úgy nem is igen számíthat nagyobb 
látogatottságra. Élelmes, mozgékony ombor kell oda, 
olyan a ki befektetésre is képes.

— Helyreigazítás. A nőogylet multheti elszámo
lásából Lőwingcr Annin urnák a neve maradt ki 
tévedésből, a ki szintén 5 koronával fizetett többet; 
Révay Gyula báró, orsz. képviselőnk podig nem 10 
hanem 2 0  koronát fizetett fölül, — a mit az elszámoló 
bizottság kérésére, a hozzánk beküldött kimutatás pót
lásául közlünk.

i — Köszönet. Kürmöczbánya sz. kir. és főbánya- 
| város a baji r. k. plébánia javadalom kegyura, bőkezűen 
1716.30 koronát adományozni kegyeskedett a haji anya
templom, valamint az alsóstubnyai fióktcmploin tatarozá
sára. E nagylelkűségért hálás köszönetét fejezi ki és Kör- 
möcz városára Isten áldását kéri Szilveszter Román plé
bános.

— Az Időjárás csak nehezen akart javulni: Alig 
hogy vagy ogy napig derültebb, melegebb volt az idő, 
hideg már szél váltotta fel sbeborult. Mindamellett már ziva
tart, jégesőt is jelentenek nekünk a felső járásból, amely 
a gyümölcsösökben nagy kárt tett, mert borsónagyságu 
volt a szeme. Alig is remélhető már, hogy ezeket a 
bajokat valami csoda helyrehozza. A hét második fele 
ellen azonban már nem lehet panaszkodnunk.

— Gazdáink figyelmébe. A Magyar Gazdaszövetség 
nck egyik legfőbb törekvése a kisgazdák és lüldmivelők 
támogatása s érdekeiknek hathatós előmozdítása. Hogy 

] ez minél eredményesebb logyen, legsürgősebb feladat a 
| kisgazdák és fülmivclök szervezkedése. A szervezkedés 
; módozatainak megbeszélése czéljából a Magyar Gazda- 
szövetség f. évi junius hő 1 2 -én, csütörtökön, d. u. fél 
4 órakor Budapesten a vármegyeház dísztermében egy 
értekezletet tart, molyro ez utón is meghívja a lelkész, 
tanító és jegyzőket, valamint mindazon birtokosokat, 
gazdákat és töldmivelöket, kik a földmivelők szervez
kedésénél, illetve a községi gazdakörök létesítésénél 
közreműködni hajlandók. Ezen értekezleten a fölkéri 
előadók részletesen fogják ismertetni a kisgazdák és 
földmivelők szervezkedésének szükségességét vagyis a 
gazdakörök czéljál, hivatását és működési irányát. A 
kik e hazafias nemes munkában részt venni kívánnak 
s az értekezleten jelen lenni akarnak, szíveskedjenek 
legkésőbb junius hó 4-éig a Magyar Gazdaszövetség 
titkári hivatalánál (Budapest, Baross-utcza 10.) jelentkezni 
Miután lehetséges, hogy ' i 6yenos elszállásolást kaphatnak 
az értekezleten megjelenők, a mennyiben tehát erre 
reflektálnak, szíveskedjenek ebbéli szándékukat szintén 
junius 4-éig tudatni. A jelentkezők féláru vasutimenetjegy 
váltására jofe isitó igazolványt kapnak, ha közük pontos 
czimüket s ; on vasúti ál'omás nevét, honnan elindulni 
akarnak. Az tekezletct megelőzőleg ismerkedés czéljából 
társas étkozés lesz d. u. I órakor a Pannoniaszálió 
(Keroposi-ut) éttermében.

Egy uj mezőgazdasági gépgyár Budapesten. 
A nálunk már eddig is jó hírnévnek örvendő llofherr 
és Schrantz c/ég Kispesten, az l llöi-ut mentén, nagy
szabású, modem berendezésű mozügazdasági gépgyárat 
épittetelt, melyet jelen éviién üzembe is helyezőit. 
Nevezeti ezég eddig csak bécsi gyártelepén készült 
gépeit hozta hozzánk, melyek jóságuk, jó anyag fel- 
használásával végzett pontos kivitelük és honi viszonyaink
hoz alkalmazott helyes szerkezetük miatt külföldi voltuk 
daczára is általánosan elterjedtek és kedveitekké váltak. 
Annál örvendetesőbb az a körülmény, hogy e gépek 
most már Lábon készülnek. Magyar munkásoknak ad 
kenyeret a gyár és magyar anyagot dolgozva tel, valódi 
hazai iparczikket termel. A gyártelep minden egyes 
műhelye és felszerelése mintaszerű, épülctoi szépek, 
egyszerűek és világos helyiségekkel bírnak. A gyár 600 
munkás foglalkoztatására van számítva s jelonleg 300 
munkással dolgozik. Mint tisztán mezőgazdasági gépgyár 
ezen Hot .err és Schrnntzfélc uj gyártelop a logolsök 
közt foglal helyet és a jó kezekben levő vezetés, 
valamint a mintaszerű modern berendezés elég biztosítékot 
nyújtanak jó gyártmányok előállítására s a magyar 
gazdaközönség részér.) ezen uj hazai gépforás határozott 
nyereséget jelent.

— Az Országos Pályázati Közlöny utján, mely 
az országban betöltendő összes állásokat közli, állást 
nyernek : ipari és kereskedelmi, mozö és erdőgazdasági 
és műszaki tisztviselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok. 
nőtisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gyakor
nokok. Előfizetési ára lU évre 4 korona. Mutatványszá
mokat 30 fillér beküldése ellenében küld a kiadóhivatal 
Budapest Rök Szillárd-uteza 27. Állás keresési beigta- 
tásnál minden szóért 2 fillér, vastagabb betüvet 4 fillér 
nyílttérijén pedig minden szóért 6  fillér tiizetendő, mely 
hirdetésüket legkésőbb csütörtökig fogad el a kiadó-

' hivatal.

Felelős szerkesztő : B e r e r *  «■ > nl;». 

Főmunkatárs: l li in l i  a lá n o n .



köles, segélyzó pénztár znióváralján végre- 
hajtaténak Hausnor Vilmos és trs. végre
hajtást szenvedő elleni 26-l<• kor. tőkeko-

................................... ' isi Ugyéhen
lerilletéii

1 . i

152— 1902. sz.
Árverési hirdetmény. ,..vt...............

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi ve’tolés és jár. iránti végrehajtú; 
LX. t.-cz. 102. §-ít értelmében ezennel /nióváralján kir. járásbíróság 
közhírré teszi, hogy a znióváraljai kir. |ovíí Szlovánban tokvö: 
jásáshiróság 1902. évi V. I. 20. sz. vég
zése következtében I. magy. által, biztosító 
társaság javára Hltehler Dávid ellen 142 JY. 
kor. 98 till. s jár. erejéig foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján foltlllóglalt és 
720 koronára becsült két vörös ökör, há
rom ló, egy vörös tinó, 25 idei bárány,
30 szekér trágya, mely tárgyak Pohánka 
Károly és trsai javára, 899 V. 99/6 és a 
bittsei takarékpénztár javára 1902. V. 21. 
valamint a trencséni kir. törvényszék 1 1 *2 .
1902. sz. végzése folytán eredetileg le
foglaltattak s nyilvános árverésen eladatnak.,

Mely árverésnek a zniói kir. járásbíró
ságnak 1902. V. I. 26/2. számú végzése végrh, t. 156. §*a alapjait 
folytán 142 kor. 98 till. tőkekövetelés, en- Ilausncr sz. Kendek Kmili, 
nek 1901. évi szeptember hó 15. napjától

4 Turócz-Szt.-Márton F e l v i d é k i  H í r a d ó . 1902. junius 1. 22. szóm.

szlováni 186. sz. tjkvben A v 
, foglalt H. 3 4 l. a. egészben 

. ausner Vilmos neje sz. Meinlek Kmilia 
nevére ingatlanra 25 kor.,

2. az u. azon tjkvben t  3. s. sz. a.
foglalt B. 3 4 t. a. az egészben u. annak
nevére irt ingatlanra 35 kor.,

3. u. a. tjkvben t  4. s. sz. a. foglalt 
B 3 — I t. a. egészben u. azok nevére irt 
ingatlanra 880 kor.,

4. az a. o. 195. sz. tjkvben A. f  2. 
s. sz. a. foglalt B. 5 —6. t. a 3/4-od rész
ben u. azok nevére irt ingatlanra és a

B. 9. t. a. >/4 
1 nevére irt in

atlanra az árverést 35 koronában ezennel
járó 6  százalék kamatai és eddig öszszo- megállapított kikiáltási árban elrendelte es 
sen 4 4  kor. 7 4  till. biróilag már megái- hogy a fonnebb megjelölt ingatlan az 
lapított és még megállapítandó költségek 1902. éri Junius hó 21 napjának d. e. 
erejéig Znió vasúti megálló mellett alperes 1 0  órája Szlován község házánál megtartandó 
házában leendő eszközlésére 1902.ÓVl Junius nyilvános árverésen a megállapított kikial 
9-lke azaz cgyezerkilonczszázkél évi junius tási áron alul is el adatni fog. 
hó kilenczedik napjának délelőtti 10 órája Árverezni szándékozók tartoznak az in-

kitüzetik és ahhoz a venni gatlanság 1 0  °/0-át készpénzbon, vagy az 1881 
oly megjegyzéssel hivatnak LX. t. ez. 42. § ában jelzett árfolyammal

határidőül 
szándékozók
meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. számitolt és 
évi LX. tcz. 107. és 108. §-a értelmében j  3333. sz. 
készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérő- rendelet

1881. november 
kelt igazságügyi miniszteri 

ij-ában kijelölt óvadék képes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a érlel- 

Szlbner, jbir. végrehajtó. | méhen a bánatpénznek bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt át szolgáltatni.

Kir. Jbiróság m. tkvi. hatóság. 
Znióváralján 1902. január hó 31-én.

Bedö kir. alj. bíró.

nek becsáron alól is el fognak [adatni 
Kelt Znióváralján, 1902. évi máj. hó 

24. napján

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

5—25 Kor. kereshető naponta. 
Mellékfoglalkozásul is tehető az 
ajánlat, az eddigi foglalkozás, 
tudakozódási hely, valamint az 
újság megnevezésével „Kereset'1 
jelige alatt H. Schalek hirdetési 
rodájához, Wien I.

179. sz. tek. 1902.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy

Folyó évi október 1-jével
apiaczon levő 155. összeirtlsi számú 
házamat

bérbe adom.
A bérösszeg nálam tudandó meg.

SIMKO GUSZTÁV,
kocsigyártó és kárj>it1

Egyodül valódi angol

B A L Z S A M  Thierry A, gyógyszerésztől
Közegészségiigyileq megvizsgálva és jóváhagyva

Az üvegek folszereóse 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. Kitiinö hatással vau 
tiirokgyuladásnál, rekedtségnél és u torok összes betegségeinél, ü. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
güresüt, kólikát és szakgatásokat. ö. Jótékony hashajtó és vértisz- 
tiió, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést, ti. Kitiinö hatása vau fog 
tájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj
betegségeknél és megszünteti a felbüfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemöles, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, küszvényt, fülfájást stb. Tessék mindig vigyázni a zöldapácza 
védjegyre, mint fent látható! Hamisításoktól legjobb óvszer egyene
sen a gyárból eredeti kartonokban bérmentve az osztrák-magyar mo
narchia’ minden postaállomására 12 kicsi, vagy ti dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Herczcgoviuába 4 kor. titi fillér. Ke

vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo
zása vagy lelizetése mellett. ^ _ _ _ _ _  

n a ; '  c 0 mikor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is kilá-Miert szenved Z tilsa van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas opera
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi 
centifolialtenöcsét

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

K két gvógyerejében felülmulhntlan szer, sohasem romlik cl, 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 
én segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
vagy etléle sokszorosan ajánl! hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekért csak 
lekteljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak e mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A hol a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
leltet, tessék egyenesen rendelni és czimezni:
Tblery (Adott) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Robltsoh Sauerbrnnn mellett.
Közp. raktár Budapesten; lötök .1. gyógyszerész, Zágrábban: Mittébach J. gyógyszerész 

és Béesben: Bratly C. gyógyszerésznél.

A ti. é. közönség szives figyelmébe aján
lom a raktáramon tevő, dús választékit, 

jó és olcsó

s z ö v e t e d e t ,  g v j e r m e d  é s  
u r i * ö l t ö n y ö d e t ,  d a l a p o  
l< a t ,  e s e r n y ő d e t ,  i n g e d e t ,  

g a l l é r o d a t ,  d é z e l ö d e t ,  
n y a d d e n d ö d e t  s t b .  s t b .

Filo Emánuel, szabómester 
Turócz-Szt.-Míírtonban.

Turócz-Szt.-Mártoni m. kir. jár. erdögondnokságtól.

1902. évi 209. szám.

Faárverasi hirdetmény.
Az alább megnevezett birtokosoknak t a riasztásra j 

esedékes és hatóságilag engedélyezett vágást őrületein 
nyilvános szóbeli árveréssel egybekötött, zárt írásbeli1 
ajánlatu versenytárgyalás utján a következő fatnenynyi- 
ség kerül értékesítés alá :
1. Szklenón 2031 db f. fatörzs 1374 m 11196.04 kor. töértekb.
2. Alsó-Turcsek 977 „ „ „ 1441 ., 11256.— ., „
3. Nedozor 10 db rudf. 167 .............  59 „ 312.- „

Összesen 10 db rudf. 3175 db f. fatörzs 2874 m 22764.04 kor. tőértékb.

Az árveréssel egybekötött versenytárgyalás (olvó 
év junius hó 9-ÓU d. e. 9 órakor a turóczszentmártoni
m. kir. jár. erdőgondnokság hivatalos helyiségében fog 
megtartatni, melyhez venni szándékozók azon kijelentés
sel hivatnak meg, hogy /.árt Írásbeli ajánlataikat az ár
verés megkezdéséig a lói írott kezeibe nyújtsák he. A zárt 
Írásbeli ajánlatokban, melyekhez a bee.sár I<>0/0-:i óva
dékképen, készpénzben, vágj óvadékképes értékpapírok
ban csatolandó, az ajánlattevő nevét és lakhelyet ponto
san megjelölni s a felajánlott vételár! számokkal és he
tükkel olvashatóan kiírni s azt kijelenteni tartozik. hogy 
az árverési feltételeket ismeri s magát azoknak föltétlenül 
aláveti. Olvnshailan s a fenti követelményektől eltérő, 
hiányos, bélyegtelen, későn érkezett, valamint pót- és 
utóajánlafok, figyelembe vétetni nem fognak.

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

Turóc/.-Szt.-Mállón. 1902. évi május hó 23
ErdÖdi, ni. kir. fő erdész. 

Kiadótulajdonos özv. Moskóczi Ferencznó
turóczszont mártom magyar nyomdában. Moskóczi F.-ué.
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