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

E l ő f i z e t é s i  á r a k :
Egész évre 
Fel évre 
Negyed évre

Egyes szám ára 20 fillér

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

Turócz.-Szent-Mártonba küldendők.

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

bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Az önállósított tót nyelv.
A ki tótul tud és a tót nemzetiségi lapo

kat olvassa, az nagyszerű, eddig nem látott 
látványban gyönyörködhetik. A nemzetiségi 
tót lapok — alaposan Összekaptak. Még pedig, 
— s ez a legérdekesebb a dologban, a saját, 
tót nyelvük ügyéből kifolyólag.

Tudjuk már, bogy a  tót hírlapok között 
olyanok is vannak, amelyek a cseh-tót nem- 
zetegységet propagálva, a cselt nyelvet vissza
szeretnék hozni tót irodalmi nyelvül. Sajátsá
gos, hogy az ez irányban prononszirozott s a 
(ír. Czambel ismert füzetében ilyenekül meg
jelölt lapok uj évtől kezdve mind vagy szer
kesztőt, vagy kiadót, vagy ezimet, vagy meg
jelenési helyet változtattak. A szakolezai „Hlas,“ 
a cseh iskolákon tanult fiatal tótok haviszem
léje szerkesztőt és megjelenési helyet cserélt. 
(Most dr. Örobár szerkeszti Rózsahegyen.) A 
turjfoz-szent-mártoni „liudové Noviny” szintén 
Rózsahegyre tette át megjelenési helyét. „Slo- 
venské Národné Listy“ ( Tót nemzeti lapok) 
cziinet cserélt s uj évtől kezdve „Cesko-slo- 
venská vzájemnost ( Cseh-tót kölcsönösség) 
czim alatt jelenik meg. Mindezekből mi azt 
következtetjük, hogy dr. Czambel nagyon ele
venükre tapintott, oly annyira, li'ogy szüksé
gesnek látták megfordítani ti ezégért s uj 
ezé'gér alatt, árulni a tótoknak a cselt üdvös
séget . . .

De másról, sokkal fontosabb dologról 
akarunk szólni.

Helybeli tót lapjaink, nevezetesen a Ná- 
rodnie Noviny, még mindig nem vettek tudo
mást dr. CzSmhel rüpiratáról. Sem akkor, a 
mikor az vezérczikkek alakjában lapunkban 
megjelent, setn későbben, a mikor már a ma
gyar lapok is, a tót lapok is, s a cseh lapok 
is tudomásul vették fontos tartalmát. A cselt 
lapoknak is s a csehesitö tót lapoknak is el
fogyott végre a türelmük s a Národnie Novi- 
ny“-re, a mely a tótok föközlönyének s egy
úttal a szláv érdekek védelmezőjének tartja 
magát — ráolvasták, hogy -  szövetkezett a 
csehek ellen „dr. Czambellal, az ismert tót 
renegáttal* oly czélból, hogy a tót nyelvet a 
cselttől külön válasszák.

Ezt igy irta meg: Vrchnieh A., olmützi 
lapjának, a „őeskoslovenská Vzájemnostnak* 
ez évi 1. számában, referálva a Národnie No
viny és a „liudové Noviny” közti „elvi kü- 
lümbségröl.”

Már előbb is megmondottuk, hogy a csoli- 
burát lapok folyton szemére vetik a Nár. 
Novinynnk, hogy hallgat a Czambel rüpiratáról. 
Úgy látszik, hogy a Národnie Noviny mégis 
csak megsokalta a dolgot s elhatározta, hogy 
ha nem is ő maga a saját személyében, de 
Ökultéty József társszerkesztője külön lapja, 
a Slovenské Pohlady czimU haviszemlében — 
végre nyilatkozik. S meg is jött rá az 
alkalom.

Dr. Czambel hosszú levelet irt a rózsa
hegyi liudové Noviny szerkesztőjének, hogy a 
tót és cseh lapokban sokszorosan megtámadott 
s ismert rópiratában elfoglalt álláspontját meg
védelmezze, a  liudové Noviny lapja élén közzé 
is tette e levelet, de, habár már ezelőtt több 
czikkben foglalkozott dr. Czambel brosürjével, 
levelére ismét terjedelmesen, három czikkben 
válaszolt s e válaszban a polémiái harcz he
vében olyan nyilatkozatokat is tett, a melyek 
- - végre megszólaltatták a Národnie Noviny 
egyik társszerkesztőjét, Skultéty Józsefet is.

A mit Ökultéty József mond lapjában, a 
Slovenské Pohlady-ban, a tótok legelőkelőbb 
havi szemléjében, a rózsahegyi csehharát tót 
lapról, a liudové Novinyröl, az olyas valami 
a mit az emberek már csak a harcz legelke- 
seredettebb pillanatában vetnek egymásnak 
szemükre . . .

A tót „Slovenské Pohlady” azt mondja 
ugyanis a tót „liudové Novlny“-nak, hogy cseh 
pénzen van kitartva s hogy fel van bérelve arra, 
hagy a tótoknál az önálló tát nyelv ellen agitáljon.

A tót lapok között a szakadás tehát teljes.
. . . Elkeseredett harezokra és küzdelmekre 
el lehelünk minden esetre készülve, de az 
eredményt minden ember már most láthatja. 
Az a tót lap, amely nem a tót, hanem a cseh 
nyelv mellett tör lándzsát, már előre — el
vesztette a csatát . . .

A „Slovenské Pohlady,” habár a polémia 
sok tekintetben személyes izü, a lót nyelv ön
állósítása mellett foglal állást ezúttal, a miből 
azt kell következtetnünk, hogy a Národnie 
Noviny is a tót nyelv önállósítása mellett van 
s csak különös okokból, a melyeket mi nem 
ismerünk, nem akar maga nyilatkozni.

Érdekes az, a hol Skultéty József meg
magyarázza, hogy a turócz seent-mártoni tót. lapok 
miért nem Írtak dr. Czambel röpirata elten ?

Ezt mondja Ökultéty:
„Mi semmi okát nem láttuk annak, hogy 

e magyar röpirat ellen Írjunk. Avagy azért 
kellett volna támadnunk a szerzőt, mert tisz
tán, tősgyökeres tót nyelvért buzgólkodikí 

Avagy azért, mert ott keresi részére a 
támogatást, ahol az nem található? Hogy ő a 
„politikádba mélyebben belement, az az ő 
dolga, dr. Czambel mindig annyira külön állt, 
hogy nekünk nincs jogunk dolgaiba avatkozni. 
Ha fenforgott volna annak a szüksége, hagy ellene 
fellépjünk, bizonyára megtettük volna. Sem becs
telenségből, sem gyávaságból eddig nem mu
lasztottuk el kötelességünket . . . ”

Mindezeknek elmondása után pedig öröm
mel konstatáljuk, hogy a tótoknál tisztul a 
helyzet. Habár a Nár. Noviny embereivel soha 
se tudtunk egy véleményen lenni, e nyelvi kér
désben, — habár nem is ugyanazon indító okok
ból, véleményeink találkozhattak.

Kezdjük hinni, hogy a tót nyelv önálló
sítására törekvő irány győzedelmeskedni fog 
azon az irányon, a melyet tót ellenes, önző 
czélokból Csehországból cseh pénzen tarta
nak fenn.

Ők nem izgatnak!
Gróf SzéchonyPpUspök az Amerikába való kíván- 

dorlá.srúl nyilatkozván, a nép erkölcsi és anyagi nyomo
rára is utalt, amelyen valahogyan segíteni, enyhíteni 
kellene. Olcsó kölcsönintézetek, fogyasztási egyletek, jó 
olvasmány, iskolák stb. volnának szerinte azok az esz
közök, amikkel czélt lehetne érni.

A „Nár. Nov.“ is helyesli ezeket a dolgokat s 
azt. hogy a népen segíteni óhajtanak, do minden esz
közt haszontalannak, czéltalannak, minden törekvést 
meddőnek mond, valameddig a katli. püspökök a tót 
nyelvet a templomokból kiküszöbölni igyekeznek. A 
tót nyelv, az ezen nyelv szeretető, mélységes tót haza- 
fiság nélkül semmire som lehet menni. „Püspök Ur!M 
igy apóst rotálja a tót lap gr. Széchenyi püspököt. — 
„az Ön kollégái kidobdljdk a lót ngelvet a templomokból 
én ima házakból s vele együtt kidobdljdk Krisztiin Untu
kat, Szűz Máriát is.“ S ezt az erős mondását azzal a 
sajátságosán hangzó metaphizikai okoskodással i gyök szik 
indokolni a czikkezö, hogy a szellem birodalma nem áll

elkülönített, széttépett szigetekből, hanem a szellem bi
rodalma szárazföld, kontinens, amelyen ha egy helyet 
csorbítanak meg, az egész töredezik. Minek — úgy 
mond — aggódni a vallásért és az erkölcsökért amott 
túl az idegen világban, idegen népek között, amikor a 
föpásztorok itthon a nyelvvel és nemzetiséggel együtt 
a vallás és az erkölcs szilárd kontinensétől is meg
fosztják e népet? a  tót népen segíteni akarni tót nyelv 
nélkül annyit jelent, mint őt még nagyobb veszedelembe 
taszítani. — így hát a tót nyelv az az arkanum, a 
melylycl a „Nár. Nov.“ okoskodása szerint a tót nép 
minden baján segíteni lehetne. Csak az a baj, bogy 
ezeknek a tót kotyvasztúknak soha semmiféle orvosszere 
sem válik be, sőt inkább csak rosszabbul lesz tőlük a 
szerencsétlen pácziens. Egyszerűen azért, mivel méreg
gel, erős és veszedelmes méreggel dolgoznak ezek a 
társadalmi és politikai orvoskontárok. Eszükbe juttatjuk 
ezeknek az áldoktoroknak, hogy Moysos István beszter- 
czebányai püspök tizenhárom próbás tót s a Maticza 
egyik alapítója oszlopa volt, a ki nem dobálta ki som 
a tót nyelvet, sem Krisztus Urunkat és Szűz Mária 
Nagyasszonyunkat a templomokból és imaházakból.

A legtótabb megyék katliolikus népe akkor is a 
beszterczebányai püspök, Moyses István főpásztorsága 
akut állott, — az evang. hívok — pedig papjaik és 
autonómiájuk hő palástja alatt nemcsak a tót nyelv, 
hanem a Maticza,. a nagyrőczei tót gimnázium s egyél) 
apró tót játékok részére is tartogattak, rejtegettek min
denféle eszközöket, s nemcsak hogy a magyar nyelv 
tanítására vonatkozó állami intézkedések Írott raalaszt 
maradtak, de sőt ott is igyekeztek kiküszöbölni az állam 
nyelvét, ahol már gyökeret fogott. A tót nyelv tehát 
in fioribus volt, a pánszlávizmus, a csehhol, oroszszal 
való barátkozás is virágkorát élte, annyira, hogy a Ma
ticza föcmbcrcinck már szűk lett a tót köpenykéjük, 
. . . .  de különösképen a tót nép az ö szép nyelve, a 
magyaroktól szűz moralitása és vallásossága mellett is 
szegény volt, s akkor is a vándorbot volt az, amely
hez nyomorában folyamodni kényszerült. Mondják, hogy 
a tót „vezérek" tűrhető állapotban éltek akkor is, 
egyikük-másikuk meg is szedte magát, vagyonos ember 
lett, de a tótok lakta vidékek gazdasági nyomorúságán 
a magyar kormány volt kénytelen segíteni, úgy, a hogy 
lehetett. Folytassuk? Nőm folytatjuk. Még csak azt 
mondjuk, hogy, ha valaha tényleg úgy történnék, hogy 
a tót népet nyelvétől, nemzetiségétől megfosztanák, úgy 
ennek azok az okai, a kik a hazafiatlanság konkolyá
nak elvetésével az erkölcsöt, a vallásosságot is megin, 
gatják a tót nép szivében, mert a ki gyűlöletre, vissza
vonásra igyekszik rábírni valakit, az a szeretet tana- 
az Krisztus ellen vét.

Állattenyésztési viszonyaink.
A beszterczebányai kir. állattenyésztési folügyolöség 

1902. évi jelentésében szomorú képét festi azoknak az 
állapotoknak, mely a felügyeletére bízott Zólyom és 
Trcncsén vármegyékben, de különösen az utóbbiban 
a legeltetési viszonyokat illoti.

Azt mondja, hogy Troncsénmegyében a logtöbb 
helyen olyan szogénység uralkodik, hogy olt az állat- 
tenyésztés omoléséröl egyelőre még szó som lehet, mert 
az első feltételről az apaállatok elhelyezéséről és jókar
ban tartásáról gondoskodni a községek képtelenek.

A sok szomorú és lehangoló jelenség mellett van 
nak azonban olyanok is, melyek valóban a legszebb 
reményrkre jogosítanak. így igen szép haladást lehet 
Turóczmegyébon észlelni; azt hiszem, a ki ismerto c 
vú* megye marha állományát 10 évvel ezelőtt és látta 
azt a collociiot, melyet a gazdasági egyesület a pozsonyi 
kiállításra küldött, az akarva nemakarva kénytelen be
ismerni, hogy c vármegye állattenyésztése óriási módon 
javult. Bátran állíthatjuk, hogy ha ezen javulás folyta
tólag tart, rövid idő múlva a vármegye páratlan szép



F e l v i d é k i  H í r a d ó
marha állománynyal dicsekedhetik. Kp ily javulási ve 
hetni észre Zólyomvármegye 2 déli járásában.

Ebből a jelentésből örömniol látjuk azt is, hogy 
Turóczmcgyében a tehenek és a kifejlődött üszők száma 
12.253 drb., a melyből a tszlmárton blatniczni járásra 
5478, a mosócz—zniói járásra pedig 6775 drb. esik. 
Apaállat volt az elmúlt évben 91 drb., ezok közül ki
selejteztek 21 drbot. Hogy azonban állattenyésztésünk 
kellő lendületet vegyen, kétszer annyi apaállatra lenne 
szükség. E tárgyban az állattenyésztési íolügyelő meg 
is tette a kellő intézkedéseket.

Majd igy folytatja a je lentés: az a körülmény, hogy 
az 1901. évben Turóczvármegyében vásárolt tenyészbi
kák Trencsénvármegyében kitünően beváltak, arra kész
tetett, hogy az elmúlt évben is Stulmyalürdön és Turócz- 
Szént-Mártonbán bikavásárt rendezzek. Előbbi helyen 
41 darab bikát hajtottak fel, utóbbi helyen 42 darabot. 
Ezek közül vásároltam Stubnyafürdőn 31 drbot. Turócz- 
Szcnt-Mártonban 33 drbot összesen 64 drbot. Említette
ken kivltl vettem még az év folyamán 31 darabot, tehát 
összesen 95 darab bikát összesen 21,490 koronáért 
Turóczvármegyében. Kívülem a liptő-szent-miklósi fel
ügyelő vásárolt ugyancsak Turóczvármegyében 19 da
rabot 38000 korona értékben. Ha már most tekintetbe 
vesszük, hogy ezen bikák majdnem kivétel nélkül be
váltak, sőt sok helyen jobban, mint az importált bikák 
— ez áll különösen Trencsén inegye északi részére, hol 
az ottani csonevész tehén állományra nem is lehet még 
tisztavérü bikát hozni — és hogy azokat kevés kivétel
lel (23 drb. kivételével) kisgazdák nevelték és vételáruk 
szintén kisgazdáknak jutott, nem lehet elvitatni, hogy 
ezen bikanevelés és vásárlás a Turóczvármcgyei gaz
dáknak már most is nagy jelentőségű jövedelmi forrá
sát képezi, mely jövedelem az anyag javulásával még 
jobban fog emelkedni. Ezen eredményt Turóczvármegyc 
csak 2 körülménynek köszönheti és pedig első sorban 
annak, hogy említett vármegyében már hat év óta más 
mint tisztavérü pinzgaui tenyészbika nem használtatik 
és másodszor azon üsző importnak, mely 4 évvel ezelőtt 
a megyébe érkezett. Bárcsak a szomszéd vármegyék 
követnék Turócz példáját s ne hagynák magokat min
denféle téves nézetek és alaptalan panaszok által tévútra 
vezettetni. Ezen vármegyében teljesen bevált az apaállat 
vizsgálatokra vonatkozó régebbi megjegyzésem is, a 
mennyiben itten már évek óta csak a íelügyelö, az 
állatorvos és a járás részéről egy kiküldött végzi azokat, 
a hatóság azonban szigorúan intézkedik, a hol a vizs
gáló bizottság azt igénybevenni kénytelen.

Sertés tenyésztésünk is javulóban van. bár a gaz
dák nem igen akarnak azzal foglalkozni. A juh  tenyész
tés azonban stagnál, de nemcsak nálunk, hanem a szom
szédos vármegyékben is.

Az elmúlt év folyamán Turóczmegyc területén 4 
tenyészállat díjazás tartatott. Kettő Turócz-Szent Már
tonban és kettő Stubnyafürdőn. A jelentés szerint a 
turóczmegyei kiállításokon ez alkalommal is, mint min
dig igen nagy volt a felhajtott marha száma. Igen ér
dekes itten megfigyelni, mennyire terjed évröl-évre e 
vármegyében a pinzgaui jelleg. Az idén már alig lehe
tett látni oly marhát, melynek nem lett volna határo
zott pinzgani jellege.

Turóczmegyében tenyészállatok díjazására az állam 
által adományozott 500 koronát fordítottak.

Az egész jelentés azt a benyomást teszi reánk, 
hogy ebben a vármegyében, mely az állattenyésztés 
fejlesztésére már csak létfentartási érdekekből is utalva 
van, tényleg évröl-évre haladás mutatkozik

Talán nem is kell felemlítenünk, hogy ezt az ör
vendetes körülményt Justh Fcrencz orsz. képviselő fá
radhatatlan buzgalmának köszönhetjük, a ki költséget, 
fáradságot nem kiméivé, kezdetben teljesen egyedül in
dította meg a pinzgaui faj betelepítését. De elisméréssel 
emlékezünk meg Kimer Jenő állattenyésztési felügyelő
nek jóakaró munkásságáról is, a mclylyel a megkezdett 
munkát folytatja és a mint a jelentés számadatai bizo
nyítják, azt sikerrel eredményhez segíti.

Jól esik azt is konstatálnunk, hogy a közigazga
tási hatóságok, különösen pedig a járási főszolgabírók 
ebben az érdemben méltán osztozhatnak, mert az állat- 
tenyésztésre vonatkozó intézkedéseket szigorú jóakarat
tal foganatosítják.

A kürmüczbányai „Széchényi Egye
sület'' ünnepélye.

Nemzetünk az 1848/49-ik évben lezajlott, a népek 
millióit megrendítő s történelmünk lapjain aranybotükkel 
bevésett nagy események üdvös hatása folytán meguj- 
hodott, nemzeti önérzetünk a maga valójában s a leg

magvasabb tartalmában fölébredt, alkotmányunk a nem
zet óhajainak megfelelő mivoltában visszaállíttatott.

Egyszóval a „szabadság-testvériség és függetlenségi 
eszméinek sugarai nemzetünk „én“-jére olnyomólag ha
tott fénynek homályát áttörve, nemcsak tündökölve vi
lágították, de mohón gyujtva-égetvo közéletünkben meg 
is valósultak.

Ezen az alapon küzdve bár, de bízva épült nem
zetünk immár tömjénezö oltára, az alap s az azon nyugvó 
megdönthetetlen alkotmány meg van tehát, nekünk már 
csak annak magyar hazafias hűséggel való gondozása 
és ápolása szent kötelességünk !

Eg osülolünk o kötelesség érzetétől áthatotta)!
Idézőit a nagy idők felejthetetlen emlékének azon 

ünnepélyével is. melyet az említett napon a helybeli 
„Szarvas" szállóban a következő műsorral tartott :

1. „Talpra magyar.“ Előadja a Dalos-kör. 2. „Ün
nepi beszéd “ Tartja: Kokas Nándor. 3. „Melinda nagy 
áriája" (Bánk-bán operából.) Előadja: Hiszner, Edéné. 
Zongorán kiséri: Antos Károly 4. „A hazaszeretet." 
Szavalja: Schrődor Gizella. 5. „Kuruczdalok." Előadják : 
Kiszner Edéne és Wildmann Adolfné, Bresztyánszky 
József és liiszner Ede. (5. „A vén czigány" (Melodráma.) 
Előadja: Klemen! Aladár. Zongorán kiséri: Antos Ká
roly. Hegedűn kiséri: Posch Adolf. 7. „Szózat." Előadja 
a Dalos-kör.

a  műsor úgy általában, mint minden részletében 
a legpompásahban sikerült: annak kiemelésére mégis 
késztetünk, hogy a műsor egyes számai a szószoros 
értelmében vett művészi praeczisilással adattak elő. Él
veztünk a legteljesebb mértékben, lelkesültünk azokon 
a szivünkig ható lelkesítő szép szavakon, melyek ezen 
az estélyen ünnepélyesen elhangzottak.

űröinittasan úsztunk jövőnk idcálysmusának má
morában s azon erős meggyőződésben, hogy boldog lesz 
még a magyar!

Húrban Szvetozár izgatási pőre.
a z  utóbbi időben a kir. ügyészségek nagyobb 

figyelemben részesítik a tót túlzók újságjait, a minek 
természetes küvetkozincnyo, hogy a Národnic Noviny 
sajtópöreinek száma is emelkedik.

Alig múlik el egy hét, hogy ebben a lapban a 
magyarságot gyalázó, kicsinylő, gúnyos és megvető han
gon irt czikk meg ne jelennék. Mi, a kik a nemzetiségi 
tót túlzóknak minden lépését figyelemmel kisérjük, lép
ten nyomon kénytelenek vagyunk konstatálni, hogy 
a gyűlölet nem ho<ry apadna, de fokozottabb mértékben 
tör ki, a mire alkalmat nyújt minden mozgalom, mely 
a magyarság érdekében indul meg.

Az igazság sújtó keze már reá nehezedett Húrban 
Szvetozárra, a tótok ünnepelt Írójára, a ki pedig nem 
mindennapi képességeivel bizonyára hasznosabb szolgá
latot tehetne népének, ha az irodalom mellett marad, 
minthogy epébe mártott tollal izgat minden ellen a mi 
magyar.

A Budapesten a múlt héten megtartott esküdtbiró- 
sági tárgyalás csak bevezetője volt a Národnic Nov. 
ellen már folyamatba telt és még folyamatba teendő 
püröknek.

Magáról a tárgyalás menetéről a következőket Írja 
tudósítónk:

A budapesti büntető törvényszék esküdtbirósága 
Zsitvay Eeo elnöklete mellett f. hó 21-én tárgyalta a 
pánszláv mozgalmak apostolának, Húrban Szvetozár turócz 
szentmártoni ügyvédnek nemzetiségi izgatási sajtópörét.

a z  apostol a múlt évi november hó 25-én Ne 
ustavajme! (El ne aludjunk) czimmel vezérczikket irt a 
Národnic Noviny-be, ahol a többek között igy i r t ; a 
magyar nemzetről szólván:

„Csak a lump kritizálja azok építési módját akkor, 
amidőn az ellenség lövegi beléjük ütköznek, midőn 
visszapattannak az ellenség golyói, midőn védelmezőink 
róluk ledobálják bástyáinkra a hazukságok, ócsárlások, 
panaszok, undok gyalászkodás, árul kodás, hűtlenség és 
szentélyrablás létráin felmászó gyilkosokat. A tót nemzetet 
életétől megfosztani akaró ellenségünk maga meggyőződik 
arról, hogy mi védbástyák vagyunk mindenben. Ifjak ezre 
és ágyutorkok ezre látja felénk nyilait és golyóit, minden 
ördög hurkot állít, minden lemez, minden nyomtatott 
lepedő, minden rotácziős nyomdaszerkezet naponta meg
rohanja nemzetünket, népünket, ami becsületes, magas 
és igazságos nemzeti müvünket és az ü'ések első sorban 
ránk esnek sűrűn és megszakítás nélkül.

Ezen a tárgyaláson az itélötanács tagjai voltak dr. 
Doleschall Alfréd és dr. Kramaszla Imre törvényszéki 
bírák. A vádat dr. Hodászy Antal kir. ügyész képviselte, 
vádlottat pedig dr. Mudrooy l’ál ügyvéd védte.

A tárgyalóterem hallgatósági padsoraiban a Národnic

Noviny és I.udove Noviny tót lapok munkatársai, több 
pánszláv agitátor, igy a többek között a nemrég izgatásért 
elitéit dr. Mudrony János ügyvéd is jelen voltak. Megjelent 
a tárgyaló teremben több fiatal nő kíséretében Kuzsiák 
János képviselő is.

A vádirat rendelkéző részének felolvasása után elnök 
a vádlottat, szólította e lő :

— Megértette a vádat V
— Igen.
— Bűnösnek érzi magát ?
— Non.
— Az imént ismertetett vádirat szerint ön az inkri

minált czikkben a magyarság ellen izgatta a tót népet ?
— A czikkben egy szóval sincs említve a magyarság, 

En csak a tót né]) ellenségeiről beszéltem általában, 
mert hisz minden embernek van ellonségo is. A tót 
népnek, a tót nyelvnek a magyar sovinizmus az ellensége 
ezt a  sovinizmust értettem az ellenség alatt.

— ö n  irta ezt a vezérczikket s ön is adta a nyom
dába V — Igen.

Dr. Doleschall biró felolvasta ezután a Národnic 
Noviny czimü lapban megjelent vezéczikket magyar 
fordításban.

— Védő urnák van kifogása a magyar fordítás 
ellen ?

— Nincs.
Elnök a vádlottat szólította e lő :
— Ez az a czikk, amit ön irt?  — Igen.
— Bolmunkatárs ön ennél a lapnál? — Igen.
— Konstatálom, — úgymond az elnök hogy a 

kézir t beszerezhető nem volt.
Ezzel a bizonyítási eljárás befejezést nyert.
Dr. Hodászy Antal kir. ügyész egy kérdést terjesztett 

az esküdtek elé és pedig azt, hogy bllnös-e a vádlott 
abban, hogy a nevezett lapban megjelent vezérczikkének 
inkriminált részei által a tót népet a magyar nemzet 
ellen izgatta?

A kérdések feltevése körül folytatott vita után a 
perbeszédek sorát dr. Hodászy Antal kir. ügyész nyitotta 
meg.

— Közvádlói működésem alatt — úgymond — még 
nem töltötte cl oly fájó és keserű érzés egész valómat, 
mint most, amikor polgártársam ellen azért kell vádat 
emelnem, mert nem hit tia a hazának, mert gonosz és 
kegyetlen ellensége a magyarnak. A vádlottak padján 
kell látnom a magyar ügyvédi kar volt tagját, aki magyar 
földet tapos, magyar levegőt szív és magyar kenyeret 
fogyaszt. Azok szavában visz vezérszerepet, akik rossz- 
akarattal, gyűlölettel, álnok gyanúsítással akarnak minden 
oly törekvést, mely az egységes, osztatlan magyar állam 
kiegészítését, fejlesztését és megerősítését czélozza. Ki
mondhatatlanul fáj, hogy mint magyar közvádlónak az 
igazságszolgáltatás templomában a haza védelmére kell 
szót emelnem s a mcgtorlandó bűnök sorozatába bele 
kell foglalnom a haza ellen való vakmerő támadást, az 
árulást. Eehet-e irgalom annak a számára, aki a magyar 
nemzet politikai és törvényes integritását, a haza életét 
támadja s aki nemzeti törekvéseink meghiúsítására tö
rekszik.

— A magyar nemzetet folyton támadják hírlapokban, 
egyesületekben és iskolákban, a haza ellenségeit, nevelik 
ezek a kegyetlen izgatok. Ezt nem nézhetjük összefont 
karokkal. Tennünk kell. Meg kell oltalmaznunk idegen 
nyelvű testvéreinket a nemzeti izgatások mérgező hatása 
ellen. Ki kell emelnünk ez* a becsületes, jóságos tót 
népet az izgatok karmaiból és a pánszlávizmus áradatából. 
Vegyenek részt önök is esküdtbiró ura-k ebben a nagy 
és magasztos munkában. Némitsák el a haza ellenségeit, 
büntessék meg az izgatókat. Ezt követeli a törvény és 
ezt várja az ö biráitol a magyar haza!

Dr. Mudrony l’ál vedöbeszedében azt. fejtegette, 
hogy Húrban nem a magyar nemzetiség ellen izgatott, 
hanem az úgynevezett magyar sovinizmus ellen, ami 
nem képez büntetendő cselekményt.

A replikák után maga a vádlott is fölszólalt vé
delmére.

— Az ügyész ur — úgymond — félreértette a 
a czikkel, mert, ez tulajdonképen a tót nép belső Ügyeivel 
foglalkozik. Ezeket sem az ügyész ur, som az esküdt 
urak nem ismerik, mert nem olvassák a „Národnic 
Noviny"-!. Mint hírlapíró és elismert költője a lót népnek, 
újból kijelentem — úgymond — nem a magyar nemzet 
ellen izgattam s ezért hiszem, hogy az esküdt urak 
felmentenek.

Az esküdtek bűnösnek mondották ki Húrban Szvc- 
lezárt, az izgatás vétségében s ezen marasztaló verdikt 
alapján a törvényt alkalmazó bíróság a vádlottat két 
havi államfogházra és 400 korona pénzbüntetésre ítélte. 
Az ügyész megnyugodott, a vádlott és védője semmiségi 
panaszt jelentettek be.

Az Ítélet Ilire már szombaton délután elterjedt 
Turóez-Szenl Mártonban. A N. N. szerkesztője sietett



arról értesíteni közönségét, moly Ilurlmn eddigi mártír 
kos/orftjáho/. bizonyára újabb babérlevelet fii/..

A/. ítélettel, daczára hogy az ellen az elitéit feleb- 
bozést jelentett be. mégis megvoltak elégedve. Jóval 
szigoríibb büntetésre számítottak. Zsitvay Leó törvény
széki elnök páratlan hivataloskodásáról, a molylyol a 
tárgyalást vozetto maguk az érdekeltek is a legelisme- 
rdbb módon nyilatkoznak.

H Í R E I N K .
— Tnrőczvármegye közigazgatási bizottsága,

mely havi Illését, rendesen a hónap 12-én szokta tar
tani, a húsvéti Unnopekre való tekintettel április havi 
Illését már 6-dikán tartja inog.

— Személyi bír. Fekete Miklós kir. táblai bíró, 
ki sok éveken át alsztmártoni kir. járásbíróság vezetője 
volt, a mull hét folyamán néhány napig városunkban 
tartózkodott.

— Pótlás. A Rudolf trónörökös szobrára ifj. Justh 
György luróczmegyei főispán által kibocsátott gyltjtő 
ivén történt adományokat lapunk előző számában sorol
tuk mi. Az aláírók közöl tévedésből kimaradt Rakovszky 
Iván rákói nagybirtokos neve, a ki ezen hazafias czélra 
10 koronát adományozott. — Ugyancsak a február hó 
21-én a nőegylet javára rendezett műkedvelői előadás 
felöl fizető inok névsorából tévedésből kimaradt Löwinger 
Ármin kisselmcczi birtokos neve, ki 4 kor. fizetett felöl.

— Vármegyei tisztviselők mozgalma. A köz
igazgatási tisztviselők, különösen fizetésük rendezése 
czéljából f. hó 25-én Budapesten országos Illést tartottak, 
a melyen luróczvármegyét Zorkóczy Tivadar főszolga
bíró, L  ip távúim egy ét Joób Marezei alispán, Pruzsinszky 
János megyei tiszti főügyész és Pereszlényi Zoltán szol- 
gabiró. Aroavármegyét pedig Bulla György alispán meg 
a mozgalom tulajdonképeni megindítója dr. Horváth Jó
zsef szolgabiró, a Vármegye szerkesztője képviselték.

— Tisztviselők mozgalma. Mint besztorezobányai 
munkatársunk Írja, a zólyommegyei áll. tisztviselők köre, 
Fokoto Miklós táblabiró elnöklete alatt gyűlést tartott, 
melyen végleg megállapitotta az alapszabályokat s bi
zottságokat küldött ki, egyrészt annak tanulmányozására, 
mikép lenne a tisztviselők helybeli fogyasztási egyleté
nek üzlete összekapcsolható egy mészárszékkel, — más
részt a házépitkezési szövetkezet létesítése ügyében 
szükséges előmunkálatok foganatosítására.

— Családi esemény. Saagcr Ferencz ruttkai 
vasúti lelllgyelőnek ismerősei és barátai bizonyára öröm
mel veszik azt a hírünket, hogy neje szül. Sztankovits 
Danicza f. hó 24-én egy egészséges fiú gyormekkel 
ajándékozta meg. Gratulálunk !

— Nyugdíjazás — elismerés Wiener Jakab, a 
szuesányi izraelita iskolának igazgató-tanítója f. évi 
április hó 1-jével nyugalomba vonult. Ebből az alkalom
ból felemlítjük, hogy Wiener immár a 43-dik esztendőt 
töltötte be, állandóan Szucsányban működvén. Ez alatt 
a hosszá idő alatt a vezetésére bízott iskolát valóságos 
minta iskolává alakította át, a melyet nemcsak az 
izraeliták, de a más vallásnak is mindig tömegesen 
kerestek föl, még pedig nemcsak Turóczmcgyéből, de 
a szomszédos, sőt távolabbi megyékből is. Ezen felül a 
mellette működő tanítókra is nagy hatással volt, a kik 
•Szucsányból távozva, törekedtek mesterüket követni és 
modern iskolát szervezni, olyant, a milyent Wiener te
remtett meg Szucsányban. De ahhoz a munkássághoz, 
a melyet ö kifejtett nemcsak hivatásra, de valóságos 
rajongó ügyszeretetre volt szükség. Több ezerre rág 
azoknak a száma, a kik a Wiener iskolájából kerültek 
ki és hálával emlékeznek vissza arra, a mit tőle tanul
tak. a  kötelesség tudásnak, a lelkiismeretes és alapos 
munkának senki sem lehetett oly megtestesült alakja, 
mint ö volt, a ki reggeltől estig fáradozott tanítványai
val és nem pihent meg addig, még velük czélját el 
nem érte. Ily hasznos működését többszörösen méltá
nyolták elöljárói. Most pedig a midőn orvosi tanács
adásra nyugalomba vonul, Wlassics Gyula vallás- és köz
oktatásügyi m. kir. miniszter felhatalmazta Turóczvár- 
megyo kir. tanfelügyelőjét, hogy nevében hosszas és sikeren 
szolgálataiért köszönetéi és legteljesebb elismerését nyil
váníthassa. ügy halljuk, hogy a szuesányiak ebből az 
alkalomból valláskülönbség nélkül méltóan kívánnak az 
érdemes tanférfiulól bíicsúzni.

Menetrend változás. Mint jó helyről értesü
lünk a vármegyei közig, bizottság fellorjesztésének és 
ifj. Justh György buzgó fáradozásának sikerült a vár
megyei érdekeket érvényre juttatni és I. évi május hó
1-töl kezdve a helyi vonatok oly időben fognak Turócz- 
Szent-Mártonba érkezni és innen indulni, a mely a kö
zönség igényeinek teljesen meg fog felelni. A többi 
között az Uderberg felöl érkező esti vonatnak is lesz

csatlakozása Turócz-Szont-Márton felé. Hogy ezen vál
tozás mily nagy horderejű a közönségre nézve azt fö
lösleges hangoztatnunk. A mit a közig, bizottság már 
ismételten kérelmezett végre beteljesedett. Azt is elárul
hatjuk, hogy az a reggeli vonat, mely most 7.15 percz- 
kor érkezik Túrócz-Szcnt-Mártonba f. évi május hó 1-töl 
7.45 perczkor fog ide érkezni, tehát nem korábban mint 
eddig, hanem még félórával későbben.

— Szabadságolás. Bröáer Gyula tsztmártoni állami 
polgári és felsőkereskedelmi iskolai tanár egészségének 
helyreállítására két hónapi szabadságot nyert. Bröder 
tanár szabadságát a múlt héten megkezdette.

— UJ róm. kath. templom építését határozta cl 
a ruttkai r. k. autonóm hitközség elöljárósága szerdán 
tartott gyűlésén, — de a régit is meghagyják, mint 
hírlik.

— Lopás. Iiuftkán Strohlinger kereskedőnél 12 
korona készpénzt lopott egy czigány, de rajtakapták s 
a helybeli fogházba kísérték. Bánja is a füstös képű.

— Vigyázzunk a gyermekekre! Itt Turócz-Szt.- 
Mártonban is csapatosan látni apró gyerekeket a Turóez 
partján csatangolni, minden felügyelet nélkül. Hogy 
mily veszedelemben forognak ilyenkor az illető gyer
meke , mulatja az a gyászos eset, amely Dvoroczen 
történt a napokban, a hol Kontsek Károly földbirtokos 
három éves, Oszkár iioyü fiacskája beleesett a Turóczba 
és a halálát lelte.

A prlekopal alblró vltózkedése. Risznor Jó
zsef áll isk. igazgató és Gosztonyi Gyula áll. iskolai 
tanító szerdán délután sétautat tettek Ruttkára s a prie- 
kopai határban egy mezei gyalóguton haladva, Lauko 
György priekopai albiró goromba szóval rájuk támadt, 
hogy miért mennek azon az utón, majd pedig tettleg is 
megtámadta őket és Riszner igazgatótól erőszakkal el
vette a felöltőjét. A vitézkedő albirónak még az a vak
merősége is volt, hogy másnap reggel bejött Turócz- 
Szent-Mártonba s orvosi bizonyítványt szerezve a jól 
kiérdemelt ütésekről, egyúttal följelentést is tett a csen- 
dörségnél azok ellen, akiket ö oly brutálisan megtáma
dott s akik csak nagy bajjal szabadultak tőle s a se
gítségére jött béresétől. A vitézkedő albiró ellen már 
úgy a közig, hatóságnál, valamint a büntető bíróságnál 
is már megtörtént a följelentés, az elkobozott felöltőt 
pedig még az nap este hozták el tőle a csendőrök.

— The Slovak Daily. Ez a Pittsbm-gban megje
lenő dühös pánszláv lap nagy figyelemmel kiséri a fel
vidéki kulturális mozgalmakat. A F. M. K. E. munkás
ságára is kiterjed ez a figyelem, mert nem maradt szó 
nélkül a turóczmegyei választmánynak az a hazafias el
határozása sem, a melylyel a magyar beszéd tanításá
ban legtöbb sikert elért, tanítók részére évenkint négy 
100 — 100 koronás jutalmat oszt ki. Erről a The 8lovak 
Daily a következő módon emlékezik meg: „Turóczban 
saját népük legnagyobb gyilkosai s fajtalanitói most 
Adám János tarnói, Gregorovits József tótprónai, Rász- 
tóczky József kiscsepcsényi és Czinczik Nándor szlováni 
tanítók. Ezen liyenák ugyanis a F. M. K. E.-től 100—100 
kor. jutalmat kaptak azért, mert a legjobban magyaro
sították az elmúlt évben, a turóczi ifjúságot. Mekkora 
szégyen az ! Ma, a 20-dik században jutalmakat adni 
azoknak az olbarmosodott tanítóknak, a kik a legtöbb 
gyermeket gyilkoltak meg lelkileg. Pfuj ! — Eddig en
nek a tót újságnak a förmodvényo. Mindehhez pedig 
csak az a hozzáfűzni valónk, hogy olyan újságtól, mely 
a magyar hazafias szellemű törekvésekről igy nyilatko
zik, a mely lap a magyarság apostolait ilyen hangon 
merészeli apostrofálni — annak ebben az országban 
helye nem lehet. Az ilyen lap megérdemli, hogy tőle 
a postai szállítás kedvezménye megvotiassék.

— Baleset. Lichner János tótprónai lakos társaival 
együtt dolgozott az erdőben. Munkájukat bevégezve ko
csira rakták a letarolt fát, a melynek megerősítése 
közben azonban olyan szerencsétlenül nyúlt a lánc/, alá, 
hogy az ujjait elmetszette. A nagy vérvesztességet szen
vedett embert csak a gondos orvosi kezelés mentette 
meg az életnek.

—. Halálozás. F. hó 25-én halt, meg Besztorczo- 
bányán Weisz Gyula Zólyomvármcgyo főjegyzője. Lelkes 
magyar ember volt, a hazafias ünnepélyek diszszónoka, 
kinek halála nagy veszteség a zólyommegyei magya
rokra. Temetése e hó 27-én volt.

— Betörés. Lipló-Szent. Miklósról Írja levelezőnk : 
E hó 26-án reggel, midőn Donnth Gábor helybeli divat
áru kereskedő kinyitá boltját, nem kis meglepetésére 
látta, hogy a helyiségében a legnagyobb rendetlenség 
van. Mindjárt rosszat gyanított s kitűnt, hogy éjjel be
török garázdálkodtak ot an, és sok selyemárut s másféle 
portékát vittek el. .-i pénzes fiókban mintegy 150 ko
rona volt, amit a betörök szintén zsebre dugtak. A 
Wcrlheim szekrényt is megrongálták a tolvajok, de 
kinyitni nem bírták. A csondörség nyomozza a tette
seket.

F e l v i d é k i  H i r  a d  ó.
— Uranla Beszterozebányán. Márczlus 21-én 

és 22-én Besztorczcbányán dr. Olgyai Bertalan fögyinn. 
tanár az „Urania" mintájára a városi színházban felol
vasás kíséretében bemutatta Londont s Angolországot 
mintegy 100 vetített képben. Első napon az iskolai ifjú
ság, másnap a nagy közönség gyönyörködött az élvezetes 
és tanulságos előadásban. Dr. Olgyai maga irta a ma
gyarázó felolvasást, maga festette a képeket s nem 
kiméit fáradságot s anyagi áldozatot, hogy müvének 
sikerét biztosítsa, a miért a legnagyobb elismerés illeti. 
Úgy halljuk, hogy az előadást a Felvidék más városai
ban is megtartja, vagy megtartatja, mikorra, azt min
denkinek kiváló figyelmébe ajánlhatjuk. Az esetleges 
tiszta jövedelem a Beszterozebányán megjelenő „Havi 
Szemle" szépirodalmi folyóirat alapjára fordittatik.

Doktor, tánozmester, dllletáns színigazgató, 
szerkesztő és pánszláv agitátor — egy személy
ben. IJgy-e bár sokoldalú tevékenység ez egy ember 
számára? Es mégis ily sokoldalú tehetséggel dicsekszik 
Dr. Pavel Blahó, a „Pokrok" szerkesztője. Ez az úri 
ember a szakolezai kath. legényegyletben tót nyelvű 
szinielöadásokra, továbbá tánezra oktatja az ifjúságot. 
Szünet közben pedig szórakozásképon izgatja őket az 
úri osztály és minden ellen, a mi magyar. Pedig a 
kath. legényegyletnek a vallásosságra való nevelés lenne 
szép czélja, de lehet az vallásos, ki nem szereti hazá
ját ? A ki ma hazáját tagadja meg, az holnap Istenét 
fogja megtagadni. Csodálom, hogy a szakolezai kath. 
legényegylet ilyen embert megtűr kebelében. Nem ma
gyarok ezek, hanem pánszlávok, ellenségei a magyar 
állam egységének, aláásói a társadalmi békének, oly 
emberek, kiktől a magyar kereskedő, iparos soha egy 
krajezárt som lát, mert ők mindent Prágában és Brünn- 
ben vásárolnak. (Bebizonyított tény, hogy a sasvári 
szövetkezeti pánszláv bolt a múlt évben még lisztet is 
Csehországból hozatott.)

— Okleveles óvónők, a kik hajlandók lennének 
megfelelő díjazás mellett a tótprónai állami óvónőt he
lyettesíteni 2—3 hónapra, okmányaik beküldésével sür
gősen jelentkezzenek a turóczmegyei kir. tanfelügyelőnél.

— Álarozos bál. Liptó-Szent-Miklóson, mint leve
lezőnk írja, az izr. nőegyesület álarezos bált rendezett, 
melyen annyian voltak, hogy a Fekete Sas szálló nagy 
terme szűknek bizonyult. Ott volt Szmrecsányi Arisztid 
főispán és Joób Marczel alispán is. A tiszta jövedelem 
635 korona volt.

— Hölgyek figyelmébe I Strausz Manóné (lakik a 
Lamos-félc házban, a róm. kath. templom átellenében) 
értesíti a hölgyközönségei, hogy a legdivatosabb női és 
gyermek kalapokból raktárt rendezett be, a mely gaz
dag tartalmával a legmesszebbre menő igényeket is ki
elégítheti. Ezt az uj vállalatot melegen ajánljuk.

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

— A JŐ kávé I Melyik háziasszonynak nem képezi 
büszkeségét, ha jó kávét tálálhai asztalára? Sajnos, 
gyakran a legjobb kávéfaj kétes értékű pótkávéval el- 
rontatik, a miért azután a kávéfajt okozzák. A Kathreincr- 
féle Kneipp-maláta kávé mint legkiválóbb izll és egy
úttal olcsó pótkávé a babkávéhoz, neinkülömben ennek 
helyébe mint legjobb pótlék ajánlható. A Kathreiner-féle 
különleges eljárás utján a babkávé kedvelt zamatát. 
nyeri, miáltal a kávéitalt enyhébbé és kellemesebbé 
teszi, és az egészségre nézve előnyössé válik. Aki tehát 
a Kathreincr elöenyeit magának biztosítani óhajtja, 
ügyeljen saját érdekében a bevásárlásnál az eredeti 
csomagokra, a melyek a „Kathreincr" nevet és a „Kneipp 
páter" védjegyet viselik. Azt, a melyet nyitva mérle
gelve és hamisan mint Kneipp-kávét árusítanak, rend
szerint nem más mint közönségesen pörkölt árpa vagy 
rósz maláta, de sohasem Kathreincr.

— Az Uranos kék, a legkedveltebb ruhakékitö- 
szor, mert a képzelhotö legszebb kék szint szolgáltatja 
és minden tekintetben felülmúlja az eddigi ilynemű 
gyártmányokat. Előkelő háztartások és nagy mosóinté. 
zetek tanúsága szerint az Uranos kék a legjobb és lóg. 
olcsóbb ruhakékitö.

Szerkesztői üzenetek. ■
— F. J. Már előző számunkban akartuk megüzenni, hogy 

tudósítónknak igaza volt abban, hogy kérelmével el utasították. 
Erről a végeit már bizonyára kezeiben is lesz. — Többeknek. 
A márczius 15-diki iskolai ünnepélyekről lehetetlen volt részle
tesen megemlékeznünk, hiszen azt minden iskolában megiinne- 
>elték, még pedig mint a leírásokból meggyőződtünk igazi 
lazafias lelkesedéssel úgy a mint az a magyar tanítókhoz illik 
is. — B. A., Körinöczbánya. A „Magyar Egyesület" múlt évi 
működéséről legközelebb megemlékezünk. — E. J., Besztercze- 
bánya. Köszönjük szives figyelmét. D. F. Levelét kiadtuk an
nak, a ki a czikket irta. Áz majd bizonyára megmondja, hogy 
lionan vontaié az inkrimáit részleteket. Addig türelmet kérünk.

Felelős szerkesztő : l le r e c z  (g y u la . 
Főmunkatársi HÚnll J a n ó  a.



F e l v i d é k i  H í r a d ó .
Fiatal legény tisztviselő keres szerényen 

bebutorozott hónapos szobát, f. évi április hó 
X-töl lehetőleg külön bejárattal. Ajánlatok a 
kiadóhivatalra 5(10. sz. a. czitnzendök.

80.-1903. tkvi sz.
Árverési hirdetményi kivonat.

Az alsókuhini kir. járásbíróság mint telekkönyvi 
hatóság közhírré teszi, hogy idősebb Szlaniczky András 
és neje végrehajtatónak ösineretlen tartózkodása ifjabb 
Szlaniczky András végrehajtást szenvedő elleni 20í kor. 
töke követelés s jár. iránti Ügyében ennek az alsó- 
kubini járásbíróság területén levő Kriva községben fekvő 
a krivai 121. számú telokjegyzükünyvben az 1. 1/14 
régi rallix (StaSova) 2 — 84. sorszám alatt foglalt s M. 4 
tétel szerint nevére egészben irt iiigatl.mságra 4H(i kor. 
becsárban — és a krivai 220. sztjkben az A. I. urb. 
talaj 1. sorszám alatt foglalt — a 118. számú házat is 
magában foglaló s 11 2. tétel szerint nevére egészben 
irt ingatlanságra 320 kor becsárban a végrehajtási ár
verést elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatla
nok az 1903 Ó?1 április hó 17-én il. u. 1 órakor Kriva 
községben megtartandó nyilvános árverésen a megálla
pított kikiáltási áron alul is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becs
árának 10% át vagyis 46 kor. 01 fill, és 32 koronát 
készpénzben a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. 
évi LX. t. ez. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a, 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű 
elismervényt átszolgáltatni.

Kir. Járásbíróság mint tlkvi hatóság
Alsó-Kubin, 1903. évi január hó 30-án.

Kollár, kir. aljbiró.

I r c z  és fakoporsó
sirboszorti

s minden egyéb temetkezési 
czikk

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

dlvatáruliiízában Turócz-Szent-Mírton.

5 db. rutlKai
taKaréKpénztári részvény eladó.

Czim a kiadóhivatalban

A Rlchter-féle
LINIMENTUM CAFS. COMP

H org o n y  -  P a in  - E x p e lle r  a
egy rém kipróbált háziazor, a mely inár több mint 
33 év óta megbízható bedörzsölésűl alkalmaztatik 
kitzvéiyitl, eláznál és negbalétakaét.
In tés . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 

óvatosak legyünk és cBakis eredeti üvegeket 
dobozokban a,,H«rg«ny‘‘ vódjegygyel és a„Riíklir”czóg- 
jegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható. 
Főraktár: T ö  r  ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél 
B udapesten .Tlichter JF. Ad. és társa,

ceáez. és k ir .  u d v a r i  s z á l l í to k . #
. . _ Rudolstndt.

BUDAPESTI B/\ZARUj kladás!
Alapította 1859-lien Király János szerkesztő

Szerkeszti és kiadja: Radnay Erna.
A magyar hölgyek kedvencz lapja április hó 1-én uj. 

rendkívül olcsó kiadásban fog megjelenni. 
Minden szám tartalmaz:

teljes divatrészt, szépirodalmi részt, szabás- és 
kézimunka ivet.

Előfizetési ára negyedévre:
1 K°r. 50 fillér =  75 Krajczár.

Az előfizetési pénzeket a következő czimro kérjük 
küldeni:

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöűzbányán, 
Toperczer S. „Megváltó'* gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schőnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.
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B U D A P E ST I BAZAR kiadóhivatal ánnk
Hilda pest, VIII., Haross-utcza 59. sz.

Nálam kapható olcsó árakon a legjobb minőségű

r n c v Ű L t r á L g ' s r s u ,

Superfosfát és Tomassalakliszt
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valamennyi gabonafaj és burgonya trágyázására, vala
mint lóhere- és luczernavetések és mezők fejtrágyázá

sára alkalmas több fajta

Q- “3T IF s.
Kívánatra szolgálok Prospektussal és vegyi elemzéssel.

Továbbá ajánlok a legolcsóbb napi árakon vető ezé- 
lokra szolgáló: árpát, zabot, nyári búzát, bükkönyt, 
borsót, lencsét, habot, lóheremagot, bolhojt stb.

Lőwy Mór,
gabonakereskedő Turócz-Szt.-Márton. i

Egyedül valódi angol

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

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

nek és mellnek összes betegségeinél elérhetetlen gyógyszernek bizonyult. 
\ | megszünteti a katarrhust és köpetkiválást. a fájdalmas köhögésnek elejét

j veszi, sőt még régibb betegségeket is gyógyít. 2. Kitlinö hatással van 
—■ **( torokgyuladásnál, rekedtségnél és a torok összes betegségeinél. 3.

Alaposan kiirtja a hideglelést. 4. .Meglepő gyorsan gyógyít gyomor- 
görcsöt, kólikát és szakgatásokat. 5. Jótékony hashajtó és vértisz- 
titó, tisztítja a veséket, megszünteti hypochondriát és melankóliát 
és előmozdítja az étvágyat és emésztést, ti. Kitűnő hatása van fog
fájásnál, lyukas fogaknál, szájpenész, továbbá minden fog- és száj- 
betegségeknél és megszünteti a felböfögést, valamint a száj és gyo
mor rossz szagát. 7. Külsőleg csodás gyógyszer minden sebre, úgy
mint höpörsenés, sipoly, szemölcs, égési seb, fagyott testrész, rüh, 
kosz és kiütések, megszünteti továbbá a főfájást, zúgást, szakga- 
tást, köszvényt, fiilfájást 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 kiesi, vagy ti dupla üveget 4 
koronáért hozatni. Bosznia és Herczegovinába -1 kor. 60 fillér Ke
vesebb nem küldetik. Szétküldés csak az összeg előzetes utalvanyo- 

zasa vagy lefizetése mellett.

legrégibb sebeknél is kilá- 
majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá-Miért szenved ? ,1.% “  l>i“°“

cziót vagy amputálást, ha
Thierry A gyógyszerész egyedül valódi 

c e n t l í o l i a - k e n ö c s é t
használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésében 
pedig elérhetetlen. Valódi centifolja-kenöcs használtaik, a gyermekágyasok mellhajainál, 
a tejelválasztás akadályainál, inellkeményedésnél, vörhenynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscstiz. dagadt lábaknál, sőt csontszúnál i s ; 
ütött, szúrt, lőtt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint üveg- 
és faszilánk, homok, dara, tövis stb .; mindenféle daganat, kinövés, karhunkulus, 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, fülbajt és a gyermekek sebesedését 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. 2 tégely csomagolással, 
postaköltséggel és szállítólevéllel együtt :t korona 50 fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
minden tégelyen a ezég: -őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Pregrada1 beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében feliilmulhatlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb lesz, annál értékesebb és hathatósabb, és sem a meleg, sem pedig a hideg nem 
árt nekik, igy tehát az év bármely szakában küldhető. Majdnem mindég van hatásuk 
és segítenek, legalább az orvos megérkeztéig, természetesen nem szabad hamisítványokat 
vagy efféle sokszorosan ajánlt hasonló, de hatástalan szereket használni, melyekért csak 
lekteljebb a pénzt dobjuk ki, hanem maradjunk csak c mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, megbízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A nol a lent ismertetett védjegyekkel valódian kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és cziinczni:
Tülery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Rohltsoh Sauerbrnnn mellett.
Közp, raktár Budapesten: Török J. gyógyszerész, Zágrábban: Mittcbach .1. és Bécsben: 
Brady C. gyógyszerésznél. Vidéken kapható: Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.

Mindenkinek ajánlható
ti most 40. kiállást éri l)r. Müllor orvosi ta
nácsos müve a

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint annak alapos gyógyifásáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portomén!oson küldi
Curt Riibei', Braunsehweig.

E . J E M M ’s
régbevált

m e l l c z u k o r k á i
diüli kai szer

köhögés és rekedtség
ellen

Megengedve 19. 4. 02. Z.
750GG. sz. helytartó határo

zat által.
ára csomagonként 50 fillér.
Raktár Turóez-Szent-Márfónban 

Toperczer S. ggógyszerésznél.
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oSEIFERT JÓZSEF POZSONY, Halászkapu 4 ,  §
olator- q  

urbabn Q  
telefon O  

25211t sz. §
o o o

„ .. o
k ü l ö n l e g e s  n c z é 1e s o v u q  

fegyverekből O
e r e d . s t i  á r a k o n .  q

-A -járalja, cL-víis ra ,lc -á ra .t
,KPElt HItKDKTf

o  D IA N N A -F E G Y V E R E IB Ő Ii
ugyszinfe

g  Ballonéi kakusnélkllli fegyverekből

o

KIÜTI' l-'IÍIGYI'X-félo

oo
Iv/.cn fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és legjobban lövő vadász- Q  

fegyverei és kimerítő leírásai, valamint számos előkelő vadászai kedvelő és q

O-  hivatásos vatlász relereneziájával, úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel a  
szolgálok.

O  Os. és kir. állami áruda által osztrák magvar lilstnélküli I. szánni O  
O  vadászati és táréba lőporral töltött töltények, továbbá szállítok minden fajta O  
Q  kész vadásztöltényeket mindenkor ponlosan és frissem töltve, minden káli- Q  
q  berüböz legolcsóbb áron. Q

q  Vadászati, utazási és sport-kiilönlegosségck. Q
O  Sajót lövölde. A pozsonyi II. Mezőgazdasági országos kiállítás O  
Q  alkalmából vadásztáig) verőim és vndászeszközcim diis >álasztékban lesznek Q  
Q | kiállítva, melyek eladók is, mit is a t. közönség becses figyelmébe ajánlok. ^

oooocooooooooooooooooooooooooo
Fi.if,»',ni f'o’f.s ?7v HToskóczI fcrcnczné
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