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A  lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turói-c-Szt.-M ártonba küldendők

Hirdetések lojfjutáuyosubban, árszabály szerin t
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda elfogad.
K iadóhivatal: A turócz-szt.-martom „Magyar Nyomda1'. Megjelen minden vasárnap.

A tót pénzintézetek.
Ha a kiterjedt pánszláv mozgalmakat te

kintjük, önkéntelenül is előtérbe tolul a kér
dés, hogy a lelkesedésen kívül honnan veszik 
tótjaink azt a tömérdek pénzt, a melyre a szer
vezett akczió folytatásához okvetlenül szüksé
gük van. Hogy ebben a pénzintézetek is ré
szesek, azt ma már mindenki tudja és csak 
még azt kellene megállapítani, hogy melyik 
pénzintézet mennyivel járul az akczió költsé
geihez.

Már pedig a pénzintézetek magokban véve 
is hatalmas társadalmi tényezők, a melyeknek 
hatása a közéletre elvitázhatlan. Nekünk itt a 
Felvidéken nap-nap után van alkalmunk meg
győződést szerezni arról, hogy a tót pénzinté
zetek mind azoktól, a kik a bankot igénybe 
veszik, nemcsak a szabályszerű kamatokat be
szedi, de megköveteli tőlük azt is, hogy a tót 
túlzó törekvéseket támogassák vagy legalább 
azokat ne akadályozzák. Azt is tudjuk, — hi
szen közöttünk élnek — hogy a Felvidéken 
számos oly régi nemesi magyar család van, 
mely már régen a tönk szélére került volna, 
ha összeköttetéseik révén nem találnak me
nedéket a tót takarékpénztáraknál. Es ez ki
válóan elszomorító jelenség. De egyben bizony-i 
ság arra is, hogy egy-egy tönk szélén álló 
vagyonikig tehetetlen ember gyámoltalan hely
zete is kedvező alkalom a hódításra. Megmen
tik anyagilag, de lekötik lelkét, meggyőződé
sét, szabad akaratát. És ezeknek a szerencsét
leneknek a száma folyton szaporodik, pedig 
tudhatnák, hogy a pánszláv pénzintézetek nem 
azért áldoznak, hogy őket megmentsék, hanem 
igen is azért, hogy vagyonukat — ha lassan 
is -  megszerezzék. Az egész Felvidéken szo
morúan kell látnunk, hogy a nemesi kúriák 
itt is amott is a Tátra meg más tót pénzinté
zetek tulajdonába kerülnek, melyet aztán a 
maguk emberei vesznek meg vagy kapnak 
bérbe.

Eltekintve attól, hogy ily módon a tót 
pénzintézetek évről évre nagyobb forgalom
hoz és ebből kifolyólag mind nagyobb köz-

gazdasági jelentőséghez jutnak, az erkölcsi 
hatás is növekszik, a melylyel a bank az egész 
közönséget valóssággal terrorizálhatja.

Nem csoda tehát, hogy a pénzintézetek 
és ezeknek vezetői meg alkalmazottai a fel
vidéki pánszláv akczióban egy külön hatalmat 
képeznek, a mely az ügyvédek, papok és ta
nítókkal szövetkezve folytatja hazaellenes mun
kásságát.

Azon sem lehet csodálkozni, hogy látva 
azt a befolyást, a melyét a pénzintézetek révén 
szereztek, minden eszközt felhasználnak arra, 
hogy még kisebb helyeken is fiiókokat állít
sanak fel, a melyekben a pánszláv csemeté
ket helyezik el hivatalokba, hogy ismét ezek 
helyébe a központokon újabb hajtásokat ne

veljenek. Nemcsak politikailag demoralizálják 
: tehát a népet, de közgazdasági téren is.

Másrészt az is tagndhatlan, hogy a pénz
intézeteknek felügyelete nem lévén szabályozva, 

j a vezetőség kénye-kedve szerint osztogathatja 
| a segélyeket, adományokat annélkül, hogy 
ja nagyközönség tudomást szerezhetne a való- 
j Ságról.

Mindezekkel az áramlatokkal szemben mi 
tétlenül állunk.

Pedig nem kellene egyéb hozzá, mint 
módját ejteni annak, hogy hazafias irányú 
felvidéki pénzintézeteinek abba a helyzetbe 
jussanak, hogy a tót pénzintézeteknél legalább 
valamivel olcsóbban nyújthassanak kölcsönö
ket. Ha ezt sikerülne megvalósítani — a mi 
pedig nagyon is lehető — nemcsak anyagi 
előnyünk lenne belőle, de politikailag is 
messze kiható hazafias szolgálatot teljesí
tenénk.

A tót nemzetiségi sajtó rohamos terjedése is bi
zonyítja azon állításunkat, a melyet lapunk múlt heti 
számának vezető helyén kifejeziUk, hogy t. i. nem egé
szen tiszta forrásokból eredő pénz támogatja a nemzeti
ségi, hazacllencs és veszedelmes törekvéseket. A Buda
pesten megjelenő „Illa8 Imin" cziinll lapot évi 1 koro- 

; nácrt vesztegetik kiadói, tehát éppen csak hogy ingyen 
nem adják (minden bizonynyal azonban igy is adják), a 
jövő hó elejétől fogva pedig Liplú-Hózsahegyen is meg- 

j indul egy tót nemzetiségi havi folyóirat, a „lí/ttnvsko- 
| Oravskc Noviny." Köztudomású dolog, hogy a tót nép

nagy része szegény s igy nem igen telik ujságlapra, 
folyóiratra, de meg aztán nem is igen érzi szükségét 
az újságolvasásnak. Világos tehát, hogy özeket a gomba 
módon szaporodó tót lapokat szinte ráerőszakolják a 
jámbor népre, a melyet mesterségesen, bűnös módon 
igyekeznek elidegeníteni a magyar hazától s azt a szel
lemet beléje oltani, amely egyrészt a tömeges kivándor
lást, másrészt pedig a pánszlávizmus örületes hóbortját 
eredményezi. Csak egy módot ismerőnk, hogy ettől a 
mételytől a még jó érzelmit tót népet megvédjllk : az 
izgató tót sajti! alajius megrendszabályázását. Valameddig 
csak minden századik izgató és a magyart gyalázó tót 
lapközleményért vonják felelősségre azt a hírlapírót, aki 
hivatásból, kenyérkeresetkép űzi a rágalmazást, mind
addig ez a veszedelmes mozgalom terjedni fog.

Csehek a Tátrában. A csoh-tót egység létesíti- 
! sére alakult prágai egyesület mind inkább keresi az 
| alkalmat arra. hogy eszméit a gyakorlatban is megvaló
sítsa. Cseh újságokkal már az egész Felvidék el van 
árasztva: ma már alig van tót pap, tanító meg más ka- 

; putos ember, a ki cseh újságot ne olvasna. Most pedig 
a cseheket édesgetik a magyarországi lótságra, neveze
tesen a Tátra szépségeinek emlegetésével arra ösztön
zik a csellókét, hogy a Tátra közelében levő városok
ban, különösen pedig Rózsahegyen inog Liptó-Szt.-Mik- 
lóson töltsék a nyarat, a hol nemcsak olcsó ollátást 
nyomok, de a hol a tót intelligentia esetről esetre m ű
kedvelői előállásokat, társas játékokat és kirándulásokat 
is kész rendezni. Az orré vonatkozó felhívás majd min
den cseh lapban megjelent és azt Malypets Vladimír az 
„Ocsko slovanská jodnota“ titkára tette közzé. A fölhí
vás különben részlotes programmal is szolgál, a moly 
szerint a Tátrában olcsóbban clhetncnok mind otthon, 

illa  ugyan a csehek azért jönnének, hogy a mi Tátránk 
. természeti szépségeiben gyönyörködjenek, mint látoga
tókat nemcsak szívesen fogadnék, de számíthatnának a 
magyar vendégszeretetnek minden megnyilatkozására. 
Ámde a csehek agitáczió végott tolakodnak ide, azért, 
hogy a felvidéki tót népünket a maguk czéljainak meg
nyerjék. Ily körülmények között no számítsanak barát
ságos fogadtatásra, mert erre az ellenség non. számít
hat. a  rózsahegyi meg Hplószentmiklósi magyarság figyel
mébe ajánljuk a cseh jövevényeket — ha ugyan addig 
a hatóság is nem magyarázza meg nekik, hogy tömő- 

jgos tüntetéseknél csendes szemlélője még sem akar lenni.

Panaszos levelet hallottunk a napokban felolvasni, 
mivel pedig azért olvasták fel fülünk hallatára, hogy 
meghalljuk, nem térünk ki a provokált megjegyzés elöl 
sem. Egy középiskolai, tót anyanyelvű tanuló irta a levelet 
s koservesen panaszkodik benne, hogy tanulótársai, tanárai 
csak azért üldözik, mivel hogy tót. Föltéve, hogy a 
levél írója igazat mond, a leghatározottabban kijelentjük, 
hogy minden üldöztetést, szóljon az akár a nemzeti
ségnek, akár pedig a vallásnak vagy bármi másnak,

A „ F E L V I D É K I  HÍRADÓ'* T Á R C Z Á JA .
A sikütnémákrúl.

• Ilorrsulli Kálmán budapesti sikelnéma intézeti tan*r felolva
sása Turócz-Szenl-Márlonban 1902. évi május hó 19-én.)

IV.

A két gyermek közötti különbség csak akkor tű
nik ki. a midőn a halló gyermek már beszélni kezd, 
a siket szájár pedig még mindig a némaság bilincsjc 
tartja fogva. A halló gyermek korának növekedésével 
testileg és szellemileg is fejlődik, inig ellenben a sze
gény sikelnéma legtöbb esetben gyenge, testi fejlődése 
mellett azzal is van sújtva, hogy lelke az örökös sötét
ségben és bizonytalanságban kell, hogy tengődjek.

Általánosan tudott dolog, hogy gondolkozó lény 
nyelv nélkül nem létezhetik, a .siketnémától pedig senki 
sem vitathatja azt el, hogy gondolkozó lény. mert hisz 
ember ő is épen úgy, mint mi, ép oly pliisikuminal van 
felruházva mint mi. azzal a különbséggel, hogy őt a 
hallás hiánya megfosztotta annak a lehetőségétől, hogy 
hozzánk hasonlóan a hangzó beszédet nem tanulhatta 
meg természetes utón. a  siketnémának, mint gondol
kozó lénynek szintén szüksége van egy közlő eszközre, 
a melynek segítségével magát másokkal megértesse. 
Természetes ösztöne viszi arra rá, hogy magának nyel
vet. megérletési eszközt teremtsen. Cesttusokkal, jelek
kel iparkodik magát másokkal megértetni; örömét, fáj
dalmát jelekbe önti s azokkal iparkodik kifejezni a 
bensőiében rendet len egymásutánban fellépő érzelmeket. 
Most már csak az a kérdés, hogy a siketnéma az ő

jeleivel mindent ki tud-e úgy fejezni, mint a halló egyén 
a hangzó beszéd szavaival. Ha megfigyelünk egy jelölő 
siketnémát, azt lógjuk látni, hogy mily szegényes, mily 
naiv plasztikával, mennyi fáradsággal és kínlódással 
tudja azt előadni, a mit a halló ember egy szóval fejez 
ki. A jelnyelv a szemléleten alapulván, a taglejtés a 
szemlélet tartalmának plasztikus kifejezése, a szó azon
ban általánosságban ismert jegye ennek. Kitűnik már 
ebből is az, a mi amúgy is tudva van, hogy a termé
szetes jel csak a konkrét fogalmak megjelölésére alkal
mas, mig ellenben a szó hozzáférhetőkké teszi a legol- 
vontabb fogalmakat is. Ezekből is láthatjuk, hogy a 
sikotség mennyire elválasztja, elkülöníti szerencsétlen 
embertársainkat m< tőlünk, mennyivel különb a mi földi 
létünk, mint az övék.

A siketnémának öntudatát hallási érzetek sohasem 
érintvén, a világ neki egy mozgó, keringő néma csoda. 
Mint a hogy mi egy képtalányt sokszor nem tudunk 
megfejteni, úgy bántja a tanulatlan sikelnéma lelkét a 
szemei előtt kaleidoszkopszcrüon rajzó, nyüzsgő embe
rek s tárgyak tömege. Ha elölte vagy körülötte idege
nok csoportosulnak, bambán bámulja őket. nőm értvén 
ezéljaikat, törekvésüket. Az örök kiskorúság szánalomra 
méltó naivitásával itcli meg a dolgokat s a szemei előtt 
véghomonő eseményeket.

A mi a sikctnémánál kiváló és feltűnő: az a 
szeme. A lelke úgyszólván a szemében lakik, a  látható 
világ, ez az ö világa. \  wágosság, fény. szin. ezek az 
ö elemei. Mint szomjas föld az esőt, mohón szívja he 
a világosságot s ha ezt megvonnák tőle, elvesztené jó
kedvét, bátorságát, élénkségét és testileg szellemileg 
megdermedne, a mint az oly siketnémánál tapasztalható, 
kit a haragos sors vaksággal is sújt még.

A siketnéma unatkozik, ha szeme nem láthat va
lami újat, vagy ha tekintetét hosszabb ideig kell egy 
és ugyanazon dologra irányoznia. Mindig uj és uj látni
való után sóvárog s ha nincs a mi ezen sóvárgásának 
tápot nyújthatna, tompa clniorültség vesz erőt rajta. Mi 
som lehet tehát reá nézve lólokölőbb, mintha négy ko
pasz fal közé zárják. Csak akkor unatkozik, ha nem 
akad kozeügyébo valami ismeretlen tárgy, mit tövirül- 
hegyiro megnézhet s azért a helyett, hogy otthon övéi 
körében jól erezné magát, inkább unalom bántja s ellont- 
állhatatlan vágy űzi, hajtja ki a szabadba, hol valami 
újat remél láthatni.

Kruso Ottó sikotnéina-intézoti tanár, a ki maga is 
sikelnéma volt, azt mondja, hogy a ki műveletlen siket- 
némát megfigyelt, az bizonyára észrevette, hogy a mily 
vidáman s bátran lát kora reggel a munkához, s vigad 
egész napon át, oly sajátságos s ■megmagyarázhatatlan 
szorongás fogja el egész lényét, midőn az alkonyat olflre 
veti árnyékát. És a helyett, hogy örrondeno az órának, 
midőn a nap fáradalmai után nyugalomra térhet, boszan- 
kodik, kedvetlen s ha más mulatságot nem falál, kínoz 
szeszélyével mindenkit s oly visszataszító modort tanú
sít, mit ismerve őt nappal, alig hihet cl róla az ember.

A siketnéma szereti a nagyvárosiast, a mozgal
mast, mig kisebb helységeket, vagy éppen falut való
sággal utál.

Természeti fogyatékossága, mely a látási benyo
másokra utalja őt. oka ismeretes kíváncsiságának is. 
Ha idegen helyre jön, minden szobát, minden zoget- 
zugot k'kutat, minden elölte ismeretlen tárgyat kezébe 
vesz, ide-oda forgat, megnéz, megszagol, s ha valami 
nem tetszik neki. rögtön arczát lintorgatja és sokszor 
zavarba hozza hozzátartozóit azzal, hogy mindenkinek



elitélünk. Az iskola, a tanár nőm osztályozhatja, szeret
heti vagy üldözheti a tanulókat nemzetiség szerint. Az 
iskolában, a tanár előtt minden tanuló egyenlő, s leg
feljebb belad tulajdonságok okozhatják azt, hogy az egyik 
tanuló esetleg kedvesebb a tanárnak a másiknál. De 
nem is hihetjük, hogy akadjon magyar iskola, ahol a 
nevelés és tanítás egyik alapfeltételéről : az igazságos- 
ságról  annyira megfeledkezzenek, hogy ezért panasz 
lehessen a tanulók között: süt inkább azt hisszük, hogy 
ha tényleg sérelem esik egyik-másik tót nemzetiségű 
tanulón, úgy ennek az az exkluzivitás az oka, amelyet 
némely tót tanuló társaival szemben tanúsít, mintegy 
fitogtatva azt, hogy ö amúgy muszájból magyar iskolába 
jár ugyan, de azért ő mégis csak tót. Ez a dolog bibije. 
Már most az csak természetes, hogy az ilyen tót anya
nyelvű tanulót nem fogják valami különösebben beezéz- 
íretni magyar tanárai és társai. Hiszen minden iskola 
egy-egy respublioa-féle közösség, a hol minden exklu
zivitás megtorlást szenved, tehát a nemzetiségi is, sőt ez 
leginkább, mert ez a mások érzületét is sérti. Igen-igen 
sok tót származású fiúból magyar tisztviselő, biró, ügyvéd, 
lelkész, tanár stb. stb. lett, a kik tót származásukat és 
nyelvüket nem tagadták meg s arról sem panaszkod
hatnak, hogy ezért bármi kellemetlenségük is lett volna 
az iskolában : de hogyha valaki itt ez országban szü- 
lotctt s tót nyelvével az iskola, az állam nyelve ellen 
tüntet, ezt mintegy megveti, akkor megérdemli, hogy, 
ha máskép nem. úgy erkölcsileg kiközösítsék. Ez nem 
olyan szörnyű „hrúza*. mint a hogy a kérdéses levél 
felolvasója egyre hajtogatta. És hogy ez a tót nemzeti
ségi exkluzivitás nem a mi agyunk réme, hanem reális 
jelenség, amely nemcsak az iskolában, liánom egyebütt 
is léptcn-nyomon tapasztalható, azt bizonyítja egyebek 
között az a gödingi kiállítás is, a melyet morva és tót 
képírók és szobrászok a minapában „tót nemzeti kiállítás“ : 
név alatt rendeztek. Nem ismerjük ugyan Uprka József
nek és Fercneznek, Pecsinkának, Múmiának, Hudecseknck, i 
ilanulának stb. művészi kralitását, — de ha ezek az 
ismeretlen nevű urak tényleg magyarországi születésűek, 
úgy talán mégis csak illőbb társaságban lettek volna a 
budapesti művészek között, s ha l ’prka Józsefnek „ Tót 
madonnau nevű szoborművé kivitel dolgában szeren
csésebb a nevénél, — úgy Budapeston is arathatott 
volna vele elismerést és babért. De hát a tót exkluzi
vitás arra ösztökélte őket, hogy Morvaországba menjenek 
tót babért keresni, ma-holnap pedig megérhetjük, hogy 
szintén Írnak panaszlovelet a magyarok ellen, mint az 
a kicsi tót d i á k ................

A liptói határozatot megfelebbeztók. A f. évi! 
május hó 2 (i-án tartott közgyűlésen Liptóvármcgyc tudva
levőleg kimondotta, hogy közgyűlésein csak azok beszél- 1  

hétnek más nyelven, ak i k  magyarul nem tudnak. Ez a 
határozat teljesen megfelelt a nemzetiségi törvény szelle
mének és a közgyűlés folyamán úgy tűnt fel, hogy 
ezzel a tótok is megelégedtek. Ezt bizonyítja az a körül
mény is, hogy Ruzsiák ennek folytán a tótok részéről 
qeadott határozati javaslatot visszavonta. Am azóta a 
dolgot meggondolták és Stodola, Kállay meg Laczkó 
bizottsági tagok a határozatot mcgfclcbbczték. Fclebbe- 
zésükben különösen azt panaszolják, hogy Csobrda Páltól, 
ki tótul kezdett beszélni a szót megvonták. Majd a bras
sói több nyelvűséggel hozakodnak elő, a mi pedig éppen 
amellett bizonyít, hogy oly helyeken, a hol a lakosság 
több nyelvű, szükség van egy nyelvre, a mely mindenkire 
kötelező. Úgy Magyarországon az a nyelv csak a magyar 
lehet, ezt talán még a tót túlzók sem tagadhatják. A 
liptói határozatot — ha az már napi rendre került — 
ma is a leghelyesebbnek tartjuk. Különben csak hivat
kozzanak gyakrabban arra az 18t>8. évi XEIV. t. ezikkre! 
Ez mind csak sietteti, hogy azt alapos revízió alá vegyük. 
A félreértéseket meg kell szüntetni — ezt pedig a gyö
keres revízióval érthetjük csak el.

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

Megyei élet.
(Turóozvármegye közigazgatási bizottságának Illése.)

Turóczvármegyo közig, bizottsága 1902. óvi június 
| hó 12-én tartotta meg rendes havi ülését itj. Justh 
i György főispán elnöklete alatt.

jelen voltak itj. Justh György főispán elnöklete 
alatt Beniczky Kálmán alispán, Gruvmich Géza kir. ta
nácsos pénzügy igazgató, Keoiczky István árvaszéki elnök. 
Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, 1 >r. Skultety István,kir. 
ügyész, Borbély Kálmán főmérnök, Dr. Beniczky Ákos 
főjegyző, Dr. llaas Jakul) főorvos, Dr. La.r Adóit tiszti 
főügyész. Reviczky Imre közgazdasági előadó; továbbá 

i Cserey Emil, Kontsek György, Klinw \  ilmos, ltakovszky 
Iván, Rosza János bizottsági tagok.

Jegyző: C se p c sd n u i Sándor tb. főjegyző.
Báró Révay Gyula és Justh Forencz kb. tagok el

maradásukat hivatalos elfoglaltságukkal igazolták, a mit 
a bizottság tudomásul vett.

Dr. Beniczky Ákos főjegyző előadásában kerültek 
napirendre: A ftJldmivclésügyi miniszter rendeletére a 
kopár területek befásitása ügyében a községok mégha 11- 
gatassanak arra nézve, hogy a bofásitást mily idő alatt 
kívánják eszközölni.

Kossuth Rezső útadó ügye a főszolgabíróhoz ada
tott ki annak megállapítása végett, hogy fizetésre fel 
szállittatott-c ?

Jeszenben postahivatalt kért a köz. bizotts. felállí
tani. Ezt a kereskedelmi miniszter nem engedélyezte, 
sőt még a postai ügynökséget som hajlandó megadni, 
mert a posíai forgalom ott igen csekély. Beniczky alis
pán felszólalására újabb fölterjesztés tétetik ügynökség 
felállítása iránt.

A törvényhatósági állatorvos jelentése szerint a 
veszettség az ebek között terjed, panaszolja, hogy az 
évi intézkedések nem tartatnak be. A bizottság felhívja 
az állatorvost és íöszolgabirót, hogy a szabálytalanság 
megszüntetése tárgyában azonnal intézkedjenek és eljá
rásukról a bizottságnak jelentést tegyenek.

Újhelyi Attila főszolgabíró anyakönyvi kikühloté- j 
sének költségeiről uliszámlát terjesztett be, a melyet a ; 
bizottság a belügyminisztériumhoz fölterjeszti annak | 
megállapítása végett, hogy ily ügyekben jár-e a főbíró- 1 

nak megtérítés vagy átalányából tartozik a költségeket 
fedezni.

Ruttkay Gábor volt ruttkai közs. biró hivatalosko
dása alatt a község pénztárából 1301 irtot felhasznált, 
Ruttkay Zoltán volt jegyző pedig 1187 irtot vett föl n 
fogyasztási adóból. Ruttkai Gábor a terhére rótt össze
get 30 nap alatt Ígérte befizetni. Ruttkay Zoltánra nézve| 
pedig utasittatott a íőszalgabiró, hogy az összeg behaj
tását kisértse meg.

Az 1883. XV. t. ez. szerint megalakítandó útadó- 
bizottságba Borbély Kálmán, Dávid Forencz, Cserey 
Emil és Kcviczky István választattak meg.

Előadott még a főjegyző több útadó leírási és ki- j 
vételes nősülési engedélyt kérő ügyet.

Dr. Haas Jakab vármegyei tiszti főorvos jelentése 
szerint a közegészségügy május hóban sem volt ked
vező, mert az általános betegedés tömeges vo lt; külö
nösen meghűlésből származó tüdő hurutos és a csűzos 
bántalmak nagy számban fordultak elő. lv/enkivül több 
heveny gyomor-hurut és gyomorbélhurut eset észlelte- 
te t t : azonban a halálozási arány kedvező volt. A he
veny-tort öző kórok közül előfordultak :

1. Kanyaró-. Bisztricskán 1, gyógyult, Priekopán 
12, gyógyult 8 , meghalt -4. Szucsányhan 4. gyógyult 4. 
A.-Tűréseken 8 , gyógyult 5, meghalt 3. F.-Turcsekcn 
25, gyógyult 19, meghalt (5. Divéken 21, gyógyult 20,

i meghalt 1 .
2. Vörheny : Mosóczon 2, maradt 2.
3. Hólyagos him lő: Andrásfálun 1, maradt.
4. Hasi hayymáz : Helyben 1. gyógyult 1. Bellán

1 . gyógyult 1. Mosóczon 5, gyógyult 5. Folsö-Turese- 
ken 1 , maradt 1 .

5. Roncsoló toroklob: Záturcsán 1, meghalt, Rutt- 
kán 1, gyógyult. Helyben 3, gyógyult 3. Noczpálon 3, 
gyógyult 1, meghalt 2. Bálintfalun 1, gyógyult, Alsó- 
Stubnyán 1, gyógyult. Alsó-Turesokon 1, gyógyult.

(5. Hökhurut: Jahodnikon 2, maradt 2. Draskóczon 
1, maradt. Szklabinyán 8 , maradt 8 . Záturcsán 2, ina- 

j radt 2. Helyben 1, maradt.
A kellő óvó és gyógyintézkedések foganatosíttat

tak. Szklabinyán s Divéken az iskolában a tanítás 2 
' hétig szünetelt. Mosóczon valamennyi rossz fekvésű kút 
eltiltatott a használatból, s minthogy valószínű, hogy a 
többi esetek valamely mezei forrásból nyertek fertőzést, 
ligyolmoztott a lakosság, hogy a mezei források vizét 
ne élvezze. A himlőoltás majdnem az egész megyében 

! befejeztetett. A ruttkai Grünblatt-lclc szikvizgyár tisztát- 
lanság miatt kifogásoltatott és a szolgabiróságnál foljc- 
lontetett, a többi szikvizgyárak rendben találtattak. Ki
állíttatott 23 orvosi bizonyítvány s 13 orvosi látlelet, 
még pedig 1 2  könnyű s egy súlyos testi sértésről.

Orummich Géza kir. tanácsos pénzügy igazgató je 
lentése szerint az állami egyenes adók befizotése a 
múlt év hasonló szakához mérten 884 koronával volt 
kedvezőtlenebb. Ez yoR a közvetett adóknál is 1215 
koronával: mindazáltal ogyelőro külön intézkedésnek 

j  szükségét még nem látja, a mi tudomásul vétetett.
Bercez Gyula ktr. tanfelügyelő jelentése szerint az 

évzáró vizsgálatok az egész vármegye területén folya
matban vannak. A népoktatásügy f. tanévi állapotáról 

! szóló statisztikai kimutatások beszereztettek és azok fcl- 
' dolgozás alatt állanak. A vriczkói állami elemi iskola 
I uj épülete szeptemberre megnyitható lévén ott a har
madik tanítói állomásnak szorvezéso tárgyában fölter
jesztést tett a közoktatásügyi minisztériumhoz. Ugyan
csak tervbe vette Kuttkán a 1 1 1 -ik állami óvodának fel
állítását, tokintettel arra a körülményre, hogy Ruttkán 
az óvoda, kötelesek száma a 300-at j  óval meghaladj? 
Bejelenti, hogy meglátogatta a ruttkai vasúti tanoncz- 
iskolát, mely hivatva van ott az iparos tanoncz iskolát 
pótolni. Részt vett több iskolának záró vizsgálatán. Elő
adta, hogy a közokt. m. kir. miniszter úr a blatniczai 
ág. li. ovang. felekezeti iskola II. tanítói állomásának 
jövedelmét nem hajlandó kiegészíteni, miről a felekezet 
értesittetett. Sutién a községi képviselő testület ülést 
tartott, a melyen ismételten is kérelmezte, hogy ott 
államköltségen állami elemi iskola állíttassák föl. mint
hogy a lakosság nagy szegénysége miatt teljesen kép
telen felekezeti iskola felépít ősére és fentartására. Ezt 
a kérelmet a bizottság pártolókig határozta felterjeszteni, 
minthogy a maga részéről is kiváló fontosságot tulaj
donit annak, hogy Sültén állami iskola létesüljön.

Végül bemutatta a vall. és közokt. m. kir. minisz- 
I tér rendeletét, a mclylycl Bielek János nyugalmazott 
1 tanító, a „Ludove NovinyM szerkesztője ellen a lapjá
ban a magyar nyelv ellen közzé lett ezikk miatt a fe
gyelmi vizsgálatot elrendeli. A vizsgálat foganatosításá
val a turócz-szcnt-márton—blatniczai járási főszolgabíró 
bízatott meg.

Beniczky Kálmán alispán bejelentette, hogy a sut- 
tói ág. ev. iskola részére kiszemelt lelket a kiküldött 
bizottsággal megvizsgálták és azt alkalmatlannak talál
ták. Erről a vall. és közokt. minisztériumhoz jelentés 
tétetik.

Borbély Kálmán főmérnök jelentése szerint a be
idézi Idd elkészült és annak átvétele és felülvizsgálására 
Solcz műszaki tanácsost tartja felkérendőnek. Ezt a bi
zottság elfogadja és a maga részéről lvliino Vilmos kb 

| tagot küldi ki a felülvizsgálathoz.
Kcviczky Imre közgazdasági előadó jelentése sze

rint a gazdasági helyzet az utóbbi napokban némi ja 
vulásnak indult.

1902. június 15. 24. szám.

az ablakán betekint, ha zárt ajtóra talál, a világért el 
nem mulasztaná a kulcslyukon bepislantani.

Fogyatékossága teszi érthetővé a képek iránti 
rajongását, kedveli a természeti szépségeket, a részarányost 
élvezettel szemléli; ellenben cllordul a 'ru t látványoknál. 
Elkényeztetett Ízlése oka annak is, hogy különösen a 
műveletlen sikelnéma illetlen módon utánozza s gúnyolja 
ki embertársai testi hibáit és gyengéit.

Öltözködni nagyon szeret a siketnéma, mindig 
tiszta és csinos, a pipere fVí vágyát képezi, de viszont 
nem mondható ízlésnélkttlinok kézi munkája s ez az oka. 
hogy fogyatékossága daczára szívesen látják mindenütt 
s technikai ügyességét becsülik.

Bizonyára kevés épérzékü embernek olyan érdekes 
a fiziognomiája, mint az övé. Majd körülhordja szemét 
minden irányban, mintha egyetlen pillantással mindent 
át akarna tekinteni, majd mereven egy tárgyra, vagy 
személyre szegzi, mintha keresztül akarná szúrni tekin
tetével. Pillantása csupa kifejezés, a szem beszél, noha 
ö maga hallgat, s arczán hű kinyomata ül annak, a 
mit gondol és érez. Az egyik pillanatban csendesen, 
nyugodtan s minden iránt közönyösen néz maga elé, 
mintha mélyen el volna merülve gondolataiba, a másik
ban már megeleveníti, hevesen felugrik, mintha közelebb 
jutott volna az igazsághoz, s meg akarná azt ragadni. 
Félelem, remény, levertség, megelégedés, olégülctlcnség 
mozgékony arczvonásairól híven leolvasható anélkül, hogy 
szándékában volna elárulni érzelmeit.

Talán egy kissé hosszadalmas is voltam az egyén 
ismertetésénél, de kérem szíves elnézésüket, mert hiszen 
hazánknak 1 1 * ezerre menő leikéről van szó, a kit milliók 
sokszor nem ismerve, tévesen Ítélnek meg.

A  tanulatlan .siketnémákat ép o ly  szemmel nézik,

mint amazokat, akik oly szerencsések lehettek, hogy az 
oktatás áldásaiban részesülhettek. Pedig nagy az ellentét 
a kettő között. A tanulatlan sikotnéma a társadalomra 
nézve egy szinte nem létező valami, mig a tanult siket
néma hasznos tagja annak.

A tanulatlan sikotnéma som isteni, sem emberi 
törvényeket nem ismer, valóságos átka ez a társadalomnak 
és a családnak magának egyaránt. Cselekedeteiért felelő
ségre vonni s azokért büntetni őtt, nem emberi méltó
sághoz való.

Isteni missiót végeznek a mi intézeteink, mert hiszen 
visszaadják az Isten képére teremtett lényt a társadalomnak 
s ezzel számtalan családnak felszántják a kétségbeesés 
könnyűit.-

Hazánk sikctnéma-oktatásUgyo ez évben ünnepeli 
100 éves fennállásának ünnepét. A váczi intézet volt 
hazánkban az első. (.házár András, gömörvármogve 
tábla bírája, a bécsi siketnéma-intézclbcn látottakon fel
buzdulva, hazajőve gyűjtést indított egy sikotnéma-intézet 
czéljaira s az ö fáradhatatlan munkálkodásának az lett 
az eredménye, hogy hazánkban 1802. aug. 15-én megnyílt 
az első magyar sikotnéma-intézet. Ez idő szerint * 1 1  

siket néma intézetünk van, melyekben összesen mintegv 
500 gyermek részesül oktatásban, tehát alig 10u/o-a a 
tanköteles siketnéma gyermekeknek, a kiknek száma 
meghaladja az 5000-ct.

A nagy Német-birodalomban, a hol ma holnap nem 
csak az egyes országokban, hanem az egész vonalon 
ki fogják a siketnémák tankötelczottségét mondani, sok
kal előbbre vannak a humanizmusnak ezen a terén, 
mint mi. Ebből is láthatjuk, hogy mennyi tenni valónk 
van még e téren, hogy azt mondhassuk magunkról, 
miszerint csak valamit is tettünk az örökös szellemi

sötétségre kárhoztatott embertársaink érdekében.
Legújabban örvendetes pártolásra akadt hazánkban 

a siketnémák oktatásügye. Belátják mindenfelé, hogy 
ezen szerencsétlenek érdekében kell tenn i; itt az ideje, 
hogy felkaroljuk az ö ügyüket is. Intézeteket kell .szá
mukra létesíteni, hogy visszaadhassuk őket önmaguknak. 
Az intéző körök, a szakemberek tudására és tapasz 
talataira támaszkodva megtalálták már a biztos irány.. 
a melyben a siketnémák intézeteinek működniük keli.

Ezen irány a siketnémák intézeteinek czélját abban 
jelöli meg, hogy általános, az elemi oktatásnak meg
felelő ismereteket nyújtván a siketnémáknak, egyszer
smind arra és képessététessenek, hogy később kenyérkorcsö 
és az épérzékllekkol versenyezni képes kézművesekké 
képeztcssonok ki.

Bátrán állíthatom, hogy a siketnémák oktatásának 
ezen sarkalatos alapelvét soha sem hangoztatták még 
olyan határozottan, mint épen most. A czél az, hogy a 
siketnéma ne szoruljon mások istápolasára, hanem tartsa 
fenn magát a saját keresményéből.

A siketnémák intézetének czélszorü nevelési és 
oktatási rendszer alkalmazásával a siketnémát önállóvá 
kell képeznie és fel kell szabadítania öt az életét szűk 
korlátok közé szorító gyámság alól.

Ónálló és lollcmcs emberré kell a siketnémát 
nevelnünk.

Ónállóvá azonban csak az válhatik. a ki a primitív 
életszükségleteket két keze és esze munkájával képes 
megszerezni, miért is ügyes, az épérzékllekkol versenyezni 
tudó emberekké kell a siketnémákat kiképeznünk.

T'olyt köv.)
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H Í R E I N K .

— A vezérkar Turóozban. Pawok Lajos altábor
nagy vozetéso alatt a vezérkar tisztjei 1 2 -én érkeztek 
hozzánk StubnyafÜrdőről, bel egy napol töltöttek és az 
ottani elhelyezéssel igen meg toltak elégedve. Annál 
tölil) bajjal já rt az elhelyezés T.-Szt.-Mártonban, a hol 
alkalmas szobák alig voltak kaphatók. Innen 13-án in
dultak Ruttkára.

— Hivatalos látogatás. Belemarni Lajos, a hosz- 
torezobányai lcir. törvényszék elnöko, valamint dr. 
Skultéty István kir. ügyész a múlt hét folyamán meg
látogatták a znióváraljai kir. járásbíróságot, dr. Skultéty 
kir. ügyész pedig a tsztmártoni kir járásbíróságnál is tel- 
jesilette a szokásos évi hivatal-vizsgálatot.

— Eder Ferenoz znióváraljai kir. járásbiró, kinek 
gyengélkedéséről már megemlékeztünk, négy heti sza- 
nadságot kapott, a melyet Budapesten a Lukács fürdő
ben tölt c l ; oda már cl is utazott.

— UJ Ügyvéd. Dr. Fcrdinaiuly Béla a napokban 
jó sikerrel tette le az ügyvédi vizsgálatot Budapesten.

Dr. Haáz Simon szuesányi körorvos folyó hó i 
15-én Budapestről, a hol a szünidei orvos-kurzust hall-1 
gáttá, hazatér és orvosi gyakorlatát megint folytatja.

Tankópesitö vizsgálatok. A znióváraljai ál
lami tanitóképozdében a tankópesitö vizsgálatok f. hó 
21. következő napjain fognak megtartatni. Vizsgálatra 
30 tanítójelölt jelentkezett. Ennyien az intézet fennállása 
óta még egyszer sem tettek tan képesítő vizsgálatot.

Szabadságon. Dr. Boross Béla tb. megyei fő
orvos, több heti szabadságot nyervén, üdülés czéljából a 
Tátrába utazott.

Eljegyzés. Löwy Zsigmond turócz szent-már- 
toni polgártársunknak kedves loányát, Malvint, eljegyezte 
Weichherz Izsó Kadantzból. Az esküvő f. hó 22-én dél
után 4 órakor fog megtartatni a turócz szent-mártoni 
izr. templomban.

— Börtönvlzsgálat. A vármegyei börtön vizs
gáló bizottság f. hó 7-én Beniczky Kálmán alispán el
nöklete alatt Bcrccz Gyula és Klimő Vilmós bizottsági 
tagokkal megvizsgálta a znióváraljai kir. járásbíróság 
mellett elhelyezett fogházat, melyet általában rendben 
talált ugyan, de kifogásolta, hogy a rabok részére meg
felelő felső és alsó ruházatról kellőleg nincs gondoskodva. 
Erről a bizottság jegyzőkönyvet vett fel, a melyet az 
igazságügy minisztériumhoz terjesztenek fel.

— Vármegyei közgyűlés Turóczvármogyo tegnap 
megtartott közgyűléséről, az idő rövidsége miatt, csak 
jövő számunkban számolhatunk be.

— Hazafias ünnepély a turcsoki honvéd szobor
nál. Mint minden esztendőben, úgy az idén is f. hó 
4-én kivonult a körmüczbányai áll. főreáliskola tanuló 
ifjúsága Faitli Mátyás igazgató vezetése- és illatky, Már
ton, I)' Ouvonoti, l ’rónai és Pszotka tanárok kísérete mel
lett a turcsoki honvédszoborhoz, hogy az ott a hazáért 
elesett, hősök iránti kegyeletének kifejezést adjon. Az 
ünnepély ezúttal is szépen sikerült; programul ja a kö
vetkező volt: Az ifjúság elénekelte a „.Szózatot", azután 
Huszár VII. o. tanuló „Kik voltak a honvédek" czimü 
költeményt szavalta : erre Sebestyén V. o. tanuló Kos
suth Lajos egyik beszédjének egy részletét mondta el; 
majd Steril VII. o. tanuló az „Előre" czimü költeményt 
adta elő hatásosan : Németh VII. o. t. pedig szép sza
vakban szólította fel a fiatalabb tanuló-nemzedéket, hogy 
e történeti hely iránti kegyeletét továbbra is megőrizze. 
Pszotka Főrenez tanár rövid beszédben jelezte, mily 
jelentőséggel bir egy nemzet szivébe oltott oly magasz
tos eszme, a minő a szabadság és egyenlőség eszméje; 
elmondta, hogyan, mint sodortatott 1848-ban a magyar 
nemzet az önvédelem harczábn, s mint folyt a szabad
ságért a turcsoki szorosban a hős honvédvér. Miután 
végül felhívta a tanuló ifjúságot, hogy ne feledkezzék 
meg sohasem e honvédszobor hazafias intelméről, a 
ilymnus és a Kossuth-nóta eléneklésévol az ünnepély 
véget ért. — Csak szerencsét tudunk kívánni annak az 
intézetnek, amelynek tanári kara minden alkalmat meg
ragad, hogy a növelésére bízott ifjú nemzedék szivébe 
a hazaszeretet magasztos eszméjét plántálja.

Automobil Turóoz-Szent-Mártonban Bizonyo
san kedélyes mosolyra indítja a városi embert az a hi
tünk, hogy az első automobil a múlt héten pöfékelt elő
ször Turóczban. De ez azután nem olyan közönséges 
automobil volt ám, mint a milyen az Andrássy-úton vé
gig száguld, liánom valóságos verseny-automobil, mely 
8  m. mázsát nyom, ára pedig 16.000 korona, Gróf So- 
rényi tulajdonát képezi, aki kikötötte, hogy az utat 
Bécsből Pulitokra maga az automobil tegye inog. Azt 
tudjuk, hogy Ituttkáról a vasúti állomás épületétől szer
kesztőségünkig az utat 10 perez alatt tette meg. Ezt 
konstatálta az automobilon érkezeti ülsavszky Gyula 
rultkni állomási főnök.

Turócz-Szt -Márton törvényhatóság Nagy 
talán még ennél is többnek, mondjuk Fiúménak képzeli 
magát TuróczSzcnf Márton, vagy legalább is a megala
kítandó ük ölje székhelyének. Mit neki főszolgabíró, 
alispán, törvényhatósági gyűlés stb. stb. Ennek a nagy
községnek az érdemes közs. képviselő testületé ugyanis, 
se szó. se beszéd, kapta magát és a Maticza épület mel
lett levő tűzoltó szertár lebontását elhatározta, sőt állí
tólag annak anyagát 2 0 0  koronáért már cl is adta. A 
községháza mellett pedig 2400 korona költséggel uj 
szertár építését mondotta ki és már meg is kezdette az 
építkezést. A járási főszolgabíró azonban megmagyarázta 
a községi elöljáróságnak, hogy Turócz Szent-Márton 
egyelőre még nem „Corpus seperatum," a miért is, ha

községi vagyont olidogenitoni vagy szerezni akar, előbb 
kérjen hozzá engedőimet. Természetes, hogy az építke
zést beszüntette.

Iskolai vizsgálatok. A turócz-szent-mártoni ál
lami elemi iskolában az évzáró vizsgálatok f. hó 1 1 ), 2 0 ,
és 2 1 -én tartatnak meg a következő sorrendben: jun. 
19-én a fiúiskola L—IV. osztálya; jun. 20-án a leány
iskola I . -11. és jun. 21-én a 1IL—IV. osztálya. A vizs
gák reggeli fél 9 órakor voszik kezdetüket. Az évzáró 
ünnepély jun. 2 2 -én, vasárnap délután tarlatik meg s 
fél 3-kor kezdődik. Minthogy a vizsgálatok nyilvánosak, 
azokon minden érdeklődő mcgjelonhctik : különösen pe
dig az évzáró ünnepélyre hívjuk tel a t. szülök és tan
ügy barátok figyelmét s kérjük, hogy ez alkalomra mi 
nél számosabban megjelenni szíveskedjenek.

A tantestület, j
Kérelem. Felkérjük a nöegyloti választmány t. 

tagjait, hogy minden nomüsogély iránti kérvényt nea választ
mányi gyűlésen mutassák be, hanem hogy azokat beér
kezésük után azonnal az egyleti elnökhöz, Justh Fercncné 
gr. Batthyány Mária ö méltóságához Tótprónára elkül
deni szíveskedjenek.

— Stubnyafürdö Turóczvármogyének ez az ogyet- 
[ len fürdőhelye, melyet az uj bérlő Braun Ármin nagyobb 
| anyagi áldozatok révén modern újításokkal iparkodik 
i élvezhetőbbé tenni, — a kellemetlen időjárás daczára is 
; kezd benépesedni. A régi kőház épületben, ott a hol az
előző években á té li ebédlő volt modern, társalgó termet I 

I rendeztek be. a szobák bútorzatát felfrisitették úgy. 
hogy azok most már minden tekintetben kielégíthetik a 
látogatókat. A fürdőhöz tartozó park gondos ápolás alatt 
van, az utak kifogástalanok és az idén már teljes ár
nyékban lehet eljutni az erdőbe, a hol az utakat szintén 
rendbehozták. Nagyon kívánatos lenne, hogy a turóczi 
közönség úgy a mint az régen volt, Stubnyafürdöt fenné 
nyári találkozási helyéül. A vonatok czélszorü közleke
dése nagyon kecsegtető arra, hogy a vármegye intclli- 
gentiája Stubnyafürdőn gyakrabban érintkezzék. A kör- 
möczbányaiak is meggondolták a dolgot és a múlt hé
ten az ottani Daloskor tagjai rendeztek Stubnyafürdüro 

1 kirándulást. De úgy, hogy senkisom tudott róla. Pedig 
■ ha előre jelzik és néhány darab előadására vállalkoz
nak. bizonyára nagyobb publikumot is vonzottak volna 

I Htubnyafürdörc, a melynek felélinkitésc legalább is 
annyira érdekükben áll, mint nekünk. Ma megérkezik 
Balogh László selmcczbányai júhirü zenekara, mely az 

I egész idényt ott tölti. Bátran lehet tehát Stúbny a für
dőre kirándulni, a hol ez évben a konyháról is jobban 
lesz gondoskodva, mert éppen a közönség érdekéből 
azt maga a bérlő kezeli.

— Nyilatkozat. Értésemre esett, hogy egy ipar
iskolai tanulónak fegyelmi esetéből folyólag hírlapi köz
lemények jelentek meg egy helybeli tót és egy buda
pesti magyar újságban. Hivatalos ügyekben polémiának 
helye nem lévén, — amire külőmben a közlemények 
értelmi forrását méltónak sem tartom, — magáról az 
esetről felettes hatóságomnak jelentést tettem, az olvasó 
közönség tájékozására pedig csak ar.t jegyzem meg, — 
hogy az iparos tanoncziskolák 1893. évi Szervezetének 
60. pontja értelmében mint igazgató „az intézet szellemi 
és erkölcsi ügyeinek irányzója, vezetője és őre, és min
denre nézve felelős" vagyok. Fgyanezen Szervezet. 47. 
g) pontja értelmében „az igazgató fel van hatalmazva 
szükség esetén a tanulót bezárni, vagy ellene a házi 
fegyelmezés eszközeit használni,u Ezen fegyelmezési esz
közöket én, felelősségem tudatában már csak a magam 
belátása szerint alkalmazom s nem az említett hírlapi 
közlemények értelmi szerzőjének belátása szerint. Ez 
történt, ennyi történt a kérdéses esetben is, — se több, 
se kevesebb. — Turócz-Szent-Márton, 1902. jun. 14.

Bánji János áll. iparisk. igazgató.
— Isten nyila ütött bele tegnap a Mudrony-félo házba, 

közvetlenül a „Národnio Noviny" szerkesztősége felett 
s végig szántotta a falat. Épp azon perezben ültek a ház
gazdái a megyei közgyűlésen é s ................vájjon nőm
akar-e ez memento lenni?

— A Tátra bank ostroma. Igaz, hogy csak egy 
szegény asszony vorte be a Tatra-bank ablakait, de 
igazi elkeseredéssel. Az a baj érte a szegény asszonyt,

| hogy fiainak nógatására pár ezer koronás betéti köny
vecskéjét olyan záradékkal láttatta el, a mely szerint a 
pénzt csak fiai vohetik föl. A betéti könyvecskét azon
ban nem adta át a fiainak, a kik e miatt a szegény 
asszonyt állítólag bántalmazták, sőt koplaltatták is. Be- 
sictott tehát az asszony Turócz-Szcnt-Mártonba és pén
zét követelte a Tátrán, a mit persze nem kaphatott 
mog. Ostromolni kezdette tehát a házat, izgatottan föl 
s alá futkosva, inig nagy nehezen lecsendcsitették.

— A pénzügyőrség figyelmébe ajánljuk a hely
beli boltokat, amelyekben okmánybélyeget árusítanak, 
de amelyek közül egyik-másik kitette ugyan a nagy 
pléhtáblát, amely a bélyegárulást jelzi, bélyegeket azon
ban nem tart, úgy hogy mégis csak a távolabbra eső 
főárushoz kell menni érte. Emiatt panaszt is tettek ná
lunk, a bajt azonban csak az arra hivatott pénzügyőr
ség orvosolhatja szigoríi ellenőrzéssel.

— Az Időjárásról s a termények állásáról e hé
ten nem kaptunk tudósításokat, jeléül annak, hogy min
den jobbra fordult s a javulás tartós. A magunk észle
lései szerint ennek a meleg, gyakori esővel váltakozó 
időjárásnak a lehető legjobb hatása van vetéseinkre, a 
rozsok helyenkint nagyon szépek s ha valami újabb 
szeszélye nem lesz az időjárásnak, úgy Turóczban nem 
lesz panasz a termés hozama ellen.

F e l v i d é k i  H 1 r a d ó.
Kitett gyermek. Tegnapelőtt csto egy több 

hónapos, nyöszörgő fiúgyermeket találtak Schwarz Kál
mán helybeli kereskedő kapujában. Az azon esto ott 
sétáló közönség közül többen is akadtak, akik ogy 
idegennek látszó, beburkolt női alakot láttak arra felé 
elsietni, — de azért mindeddig nem sikerült a kitett 
győrinek lolkollen anyjának nyomára jönni.

Virágbarátok I A „Florol" virágtrágya-kivonat 
használata bámulatos hatással van a virágok fejlődése, 
szinpompája és illatára. Postán hérmentvo küldi 1 , 2‘/ i  
és 4 korona ellenében Waltorsdorfcr R. Bál droguista, 
Budapest, VII. Kcrepesi-ut 8 /n.

— Az Országos Pályázati Közlöny Utján, mely
az országban betöltendő összes állásokat közli, állást 
nyernek: ipari cs kereskedelmi, mező és erdőgazdasági 
és műszaki tisztviselők, községi jegyzők és jegyzőirnokok. 
nőtisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gyakor
nokok. Előfizetési ára V* évre 4 korona. Mutatványszá
mokat 30 fillér beküldése ellenében küld a kiadóhivatal 
Budapest Bök Szillárd-utcza 27. Állás keresési beigta- 
tásnál minden szóért 2 fillér, vastagabb betüvet 4 fillér 
nyilttérbcn pedig minden szóért 6  fillér fuzetendő, mely 
hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad cl a kiadó- 
hivatal.

Elszámolás. A znióváráljai kettős ünnepély 
bevételei és kiadásai a következők: Az 1901. év június 
15.-én tartott mulatság bevétele: 216 korona, kiadások: 
124 korona 44 fillér, maradt tiszta jövedelem : 91 kor. 
56 fillér. Ez alkalommal felülfizettek: Ifj. Justh György 

j 20 korona, Rakovszky Iván 10 korona, Akantisz Rezsőné 
6  korona, Akantisz Rezső 6  korona, Ruttkay Sándor 5 
korona, Schönaich Győző 5 korona, Somogyi Géza 3 

: korona, Riecsánszky Matild 2 korona, Id. Justh György 
2 korona, Dr. Weinbergcr Mór 2 korona, Gaál Sarolta 
1 korona, ö/.v. Hodobay Józscfné 1 korona, Babusck 

I Ede 1 korona, Ifittért Fcrencz 1 korona, Kossuth Viktor 
1 korona, Köttl Rezső 1 korona, Láng Lajos 1 korona,

! Moskóczy József 1 korona, Roscnzwcig Arnold 1 korona, 
Szarka Lajos 1 korona, Volkó János 1 korona, a z  1 9 0 2 .  
év június hó 1 .-én tartott kettős ünnepély összes bevétele: 
2 8 0  korona 45 fillér, összes kiadás 2 3 0  korona 8 9  fillér, 
tiszta jövedelem 49 korona 50 fillér. Ez alkalommal 
felülfizettek : Justh Fcrencz 1 0  korona, Ifj. Justh György 
10 korona, Justh Kálmán 1 0  korona, Rakovszky Iván 1 0  
korona, Schönaich Győző 8  korona, Benisck Imre 5 korona, 
N. X. 5 korona, Janotyik Károly 4  korona, Ruttkay Sándor 
4 korona, Dr, Messinger Mór 3. korona, özv. Moskóczi 
Ferenczné 2 korona, Bcrtsch Ottó 2  korona, Ilorcz Mór 

, 2 korona, Matuskovich Mihály 1 korona, Vojtussák Károly 
1 korona, Dr. Weinbergcr Mór 1 korona. Mind a két 
mulatság összes bovétele : 4 9 6  korona 4 5  fillér, összes 
kiadás: 355 korona 33 fillér, marad tiszta jövedelem: 
1 4 1  korona 1 2  fillér. A mulatság tiszta jövedelme fele
részben a „Tanítók Iláza" javára, felerészben pedig a 
„Torna alap" javára fordittatik, ennélfogva 70 kor. 56 
fillér ju t a „Tanítók Háza" — és 70 kor. 56 fillér ju t 
a Torna alapnak. Dittert Fcrencz

— A kassa-oderbergl va*ut vonalain érvényes 
nyári menetrendben f. évi junius 15-től szeptember 15.- 
éig terjedő a nyári idény tartamára a következőkben 
felsorolt uj idényvonalok fognak közlekedni: Budapest 
k. p. u. Kassa-Poprád-Fclka-Csorba között a 9. és 10. 
számú éjjeli gyorsvonatok; indulás Budapestről 10 óra 
40 pcrczkor este, érkezés Poprádfelkára 6  óra 55 pcrczkor 
reggel, Csorbára 7 óra 30 pcrczkor reggel. Az ellenirány-

I bán indulás Csorbáról 9 óra 10 pcrczkor este, Poprád 
Polkáról 10 órakor este, érkezés Budapestre 6  óra 55 
pcrczkor reggel. Ezen vonatokkal Budapost-Poprád-Fclka 
közt háló kocsi és Budapest-C'sorba között közvetlen I — II 
oszt. kocsik is közlekednek. A magy. kir. államvasutak 
vonalairól Zsolnára és Ruttkára érkező, illetve onnan 
induló nappali gyorsvonatok közvetlen csatlakozásaként 
Zsolna és Poprád-felka között 11 és 12 sz. idény gyors
vonatok fognak közlekedni. Ezen gyorsvonatokkal Buda
pest nv. p. udvarról és Bécsből (St. E. G.) Zsolnán ál, 
valamint a Budapest k. p. udvarról Ruttkán át Poprád 
Felkára és viszont menő közvetlen I — II oszt. kocsik 
közlekednek. A f. é. junius 15.-étől kezdve szeptember 
15*-éig a csorbatói fogaskerekű vasúton, valamint a 
tátralomniczi h. é. vasúton is az összes személyvonatok 

I fognak közlekedni. A tátralomniczi h. é. vasúton vala
mennyi személyvonat Poprád Felkáig, illetve onnan 
közlekedik, úgy, hogy Tarpatakon csak azon utasoknak 
kell álszállniok, kik Késmárkról, Szepes-Béláról és Podo- 
linról Tátra Loraniczra vagy viszont utaznak. A (tátrai 
helyi forgalom emelése czéljából Csorba és Poprád Polka 

[között az uj 109 és 110 sz. személyvonatok fognak 
közlekedni, mely vonatok Csorbán a fogaskerekű vasút 
901 é$ 908 sz. vonalaihoz és Poprád-Fclkán a Tátra 
Lomniczra menő, illetve onnan jövő 802 és 807 számú 

iszemélyvonatokhoz csatlakoznak. Végül megjegyezzük, 
hogy a Zsolna-rajeczi h. é. vasúton az 1108 és 1109 sz. 
idényvonatok junius 15-élöl szeptember 15.-éig naponta 
fognak közlekedni. Tetemes könnyítés az is, hogy a 
Dcbreczon felől a Magas Tátrába rándulőknak csakis 
Kassán kell álszállniok, mivel Dobrcczon es Kassa kö
zött a nappali személyvonatoknál közvetlen I. és II. 
oszt. kocsik járnak.

... Szerkesztői üzenetek. ....■—
— Körmöczbánya. Főmunkatársunk köszönetét s üdvözle

tét küldi !

Felelős szerkesztő : l l e r e r z  C y u ln .

Főmunkatárs: l l i in ll  J iin o w .



Turócz-Szt.-Márton,

Van szerencséin a n. ó. közönség 
tudomáséra hozni, hogy a

Stubnyaíürdöben
Balogh László

Selnieczbúnyáról, kitűnő zenekarival
ma kezdi meg

h a n g v e r s e n y e i t .
Ilraimi Annin.

ffinltibéijö.

F e l v i d é k i  II I r  a  il é.

Baleket elleni biztosításokat
n legelőnyösebb feltételok mellett eszközöl a

„N EM ZETI”
Italm i lliztosiló Társaság részére

Moskóczi József
Turóez-Szent-iMártonbau.

rá
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M a  M ik ló s :  l i l H I i l H
1&0 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszorii borítékban

3 frt helyett 65 kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.

A szerény czfin engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Martba Miklós, a nagyszerű publiczista letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk, 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé iit.

2 darab
„Timírzi (ínzd. Tuknrékiiénztálri“ p

i  részvény eladd,
íS

Czim a kiailóhivatÉban.

> w v v ié v ; . vv;é v .

A n. é közönség szives ügyeimébe aján
lom a raktáramon levő, dús választéki!, 

jéi és olcsó

s z ö v e t e d e t ,  g y e r m e k  é s  
u r b ö l t ö n y ö k e t ,  l < a l a p c - -  
k o t ,  e s e r n y ő k e t ,  i n g e k e t ,  

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

Filo Emánuel, szabómester.
Turócz-Szt.-Mártonban.

1902. jnnius 15. 24. szám.

Bőhni Albertné

női divat-varrodája
Tiirócz-Szi-Miírtoiilniii

(Szochán fényképész házában.)

Készít a legmagasabb igénye* 
l<et is l<ieicgitö mindennemű 
divatos női=rahál{at jutdnv)os 

dragon.

Tanítványokat
a l a p o s  t e i l s á p z é s r e  c l f o g - a d . .

ügyes varrólányokat
fizetéssel felvesz.

j$ A R ich to r-fé lo

LINIMENTÜffi CAPS. C0IP.
H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

ogv regi kipróbált háziszer, n moly már több mint I 
33 óv óta mngbizlifttó bodörzsöléeűl alkalmaztatik j 
köszvéoynéi. csnznál és meghűléseknél.
Illtés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor ( 
l 'UL'ii'í óvatosak legyünk ós csakis eredeti üvogoket I 
dobozokban a.Jorjony" vóUjogygyol ós a„Richler“czég- 
jegyzéssel fogadjunk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. ós 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszortárbnn kapható.
Főraktár: T ö rö k  J ó z s e f  gyógyszorosznól V /  
B u d a p e s te n .  V

F l i o l i t e r  F .  A d .  ó s  t á r s a ,
4  ̂ osáez. éa klr. udvari szállítók. «

. _ R u d o l s t n d t .  , ,  _ . .

.Mindenkinek njtinlhiitú
;i most 4n. kiadási ért Ur. Müllcr orvosi ta
nácsos miivé a

bántott ideg- és
sexual-rendszerröl

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

portomontesen küldi
Curt ltöbcr, Braunseliweig.

TWAIN MARK és WARNER K 0.

•  AZ ARANYOZOTT KOR.
- -  Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál.

3 kötet ára 3 frt helyett 1 frt 40 kr. !
Twain Márk i 
egy sort olva

725 oldal terjedelem.
s \Yarncr K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre 
m, mely az ö tollúkat hagyta el és meg van az ítéld

TÓ VÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény. °

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
5150 oldal terjedelem.

Eliot György, M ID D LE M A R C H .  Regény,
Angol eredetiből fordította: Csukássy lózsef.

—  - -  Kiadta a ,.Kisfaludy Társaság".
4 kötet ára 8  frt helyett 3 frt 40 kr.

A I kötet terjedelme 1400 oldal.
Kliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van

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

944 oldal tartalmú 2 vastag diszkötésben 2 frt.

A SZÖGHAJU. s*ai.ay k.
Ára 1  frt 2 0  kr. helyett 60 kr.

:if.O oldal terjedelem.
Nines e regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és 

érdekes cselekményt.

J 2  ‘ö

imADDON M K.bAoy cecik ,.
Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

Az itt felsorolt müvek, a megjelölt árakban

Angol regény, 
rditolta : Zichy Cant

utánvét mellett vagy az összeg beküldése
ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren-

delhctők meg.

Egyedül valódi angol

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

a\ z üvegek folszereése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.
Kzen balzsam belsőleg és külsőleg használható. I.Atiidö- 

I nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult, 
megszünteti a katarrhust Ó3 kopetkiválást. a fájdalmas köhögésnek elejét 
veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitűnő hatással van 
torokgyuladásnál. rekedtségnél és a tolok összes betegségeinél. 
Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. Meglelni gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsöt, kulikat és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti liyjiodinndri.it és melankóliát 
és elönftzditja az étvágyat ésemésztési. Kitűnő hatása van tég
lájáénál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden lóg és száj
betegségeknél és megszünteti a lelbötógést, valamint a száj és gyo
mor iossz szagát 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy 

}mint liiipörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb. fagyott testrész, riili, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 

jtást. kuszvi-nu. i • ■-11 •. Tessék mindig vigyázni a zóhlapácza
.védjegyre, mint fent látható ! Ilninisitásoktól legjobb óvszer egycnc 
scu agrárból eredeti kartonckban bérmentve az. osztrák-magyar mo 

[narehia minden postaállomására 12 kicsi, vagy 6 dupla üveget I 
•koronáért hozatni. Bosznia é Ilcrczcgovinába I kor. GO fillér, Ka 
vés. iJi nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalványo

zása vagy lefizetése mellett.

IVAiriH- e v n n v n r l  9  ,n'k"r önnek biztos gyógyulásra a logrégibb sebeknél is kilá- 
iV llL I l o a C llV C U  • tston van ós majdnem mindig clkoriiilicti a fájdalmas operá 
cziót vagy amputálást, lia

Thierry A. gyógyszerész egyedül valódi 
c e n t i í o l i a l i e n ö c s é t

használja, mely a sebek gyógyításában rcndkiviil jó hatással van. a fájdalmak egyhitésében 
pedig elérhetetlen. Valódt_ ccntifolja-kcnöes l.a- / ii.t miik. .. .•■., ■ m. k.._-\a-,k mellliajaiiiál. 
a tejelválasztás akadályainál, iiiellkeinéiiyedésiiél. vörbenviiél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt esontszúnál is ; 
mütt, szúrt, lőtt. vágott és ronc.-ult sebeknél; az i.legentest. k kiválasztásánál, mint iiveg- 
és t'aszilánk, homok, tiara, tövis stb. : mindenféle daganat, kinövés, karlninkiiIiiH, nj 
képződmények, valamint iáknál, kürüniméiegm'-l. körömdaganatnál, liolyngnál, menéslöl 
kisebesedett lábaknál, tgett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt seb. It. a nyakon t tmadt daganatot, vér daganatot, fillíiajt és a gyermekek seliesedését 

"  '• s 1" küldése elit m licit í t<
Számtalan elismerő bizonyítvány 

eredetében megtekinthet. Mindönkit óvok hatnisit\.< , vigyázni, hogy
| / orangyal-gyóijyszertár Thiorry (Adolf) Limited Prcgratla beégetve

legyen.
1. két gyógy erejében It lülmiilliatlan szer, sohasem romlik el, ollcnbeu minél 

ré óbb !e,Z- annai értékesebb és liatliatósabb, és sem a meleg, sem pedig a hideg nem 
árt nekik, Így tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
is  -. giiei.ek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad liamisitvanyukat 
• éltél,- sok -/oiosan ajánlt hasonló, de batástalán szereket használni, melyekért csak 
b I b ijebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradiunk csak e mellett a két régi elismert jó, 

niegbizliató amellett teljesen ártatlan, világhírt! szernél, melyeknek minden családnál 
be • hatónak kellene lenni. A Imi a fent ismertetett végjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimezni:
Thicry (Adolf) gyógyszerész Limitod őrangyal-gyógyszertára. Prcgrada 

Rohitsch Sauorbrunn mellott.

Ki.nlótiilajtloiio, özv. Moskóczi Fcroncznc /.s/.cnl mai inni mag\
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