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Felvidéki Híradó.
E l ő f i z e t é s i  á r a k :

Egész évre ........................................................................8 kor.
Fél é v r e .............................................................................4 „
Negyed é v r e ........................................................................2 „

Egyes szám ára 20 fillér.

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

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 külfö ldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Felvidéki kisiparos nagygyűlés.
Felhívás Eszaki.yugot-Maggarország különö

sen pedig Nyílra-, Túród-, Trencsén-, Arca-, Lip- 
tá-vármeggék összes kisiparosaihoz, valamint ösz- 
szes iparbarátaihoz, gazdáihoz, Jöldmiveseihez, 
kereskedőihez, egyesületeihez, hutúsgaihoz, hivatalai
hoz, stb!

Áthatva attól a nemes eszmétől és meleg 
érzéstől, melylyel az 1903. augusztus 1-én, 
Zsolnán megnyíló s úgyszólván egész észak
nyugat Magyarországra kiterjedő iparkiállitással 
szemben viselteti . ■, elhatároztuk, hogy ezen 
alkalmat felhasználva, nagygyűlésre hívjuk észak- 
nyugat-Magyarország, különösen pedig a kiállí
tásban érdekelt Ngitra-, Trencsén-. Turécz-, 
Liptó-, Arvavármegyék kisiparosait.

Éppen ezen oknál fogva, nemkülönben 
[ledig a felvidéki kisipar elhagyottságánál fogva 
kötelességteljesitést mulasztanánk el akkor, ha 
a kiállítási alkalmat föl nem használva össze 
nem jönnénk a végből, hogy megvitassuk azo
kat a teendőket, melyeknek segélyével a 
felvidéki kisiparosok nyomasztó helyzetén se
gíteni lehet.

Mikor tehát a felvidéki kisipar lábraálli- 
tása és megerősödése érdekében ilyen fontos 
közérdekű, áldozatteli terv keresztülvitelére 
vállalkoztunk, bizton reméljük és joggal el is 
várjuk, hogy megnyerjük erre nézve az összes 
érdekelt vármegyék polgárságának, összes 
hatóságainak és egyesületeinek, de legelső 
sorban összes kisiparosainak támogatását és 
csatlakozását.

Ez a nagygyűlés lesz hivatva arra, hogy 
feltárjuk a Felvidék magyarsága, kormány-kép
viselőház és az egész ország előtt azokat a 
sérelmek et, melyek a felvidéki kisipar romlá
sára és anyagi pusztulására vezettek. De a 
nagygyűlés hivatva lesz egyúttal arra is, hogy 
rámutasson a bonyolult helyzetből való kibonta
kozásra és az orvoslás módjára is.

Hz e nagygyűlés hű kifejezője és tolmá- 
esolója fog lenni a felvidéki kisiparosok óha
jainak, törekvéseinek és követelésének.

Ezen a nagygyűlésen, mely az ipar meg-

A „ F E L V I D É K I  H Í R A D Ó "  T Á R C Z Á J A .
[)r. Giiőz József korszakos ABC-éje.

Soha nem tapasz! allmló feszült érdeklődéssel, szinte 
lázas izgatottsággal csoportosál ma a magyar tanítói kar 
egy geniális férfiú: dr. Gööz József körül.

Tanító-egyesületek, taniló-képző intézetok verse
nyezve szólilják fe l: tartsoh az ö körükben élőszóval 
mutatványos előadást korszakos találmányáról, melylyel 
eme napokban lepte meg a reform után sovárgó tanító- 
világot. .Mulassa meg: hogyan kell a 6 éves gyermeket 
a magyar lélek harmóniája szerint egyesítő tanitásmód- 
jával, játékos könnyűséggel, 5 —6 hét alatt megtanítani 
a szótagolva olvasásra? A budapesti (budai) taniló-egye- 
sület ünneppé avatott közgyűlésén, a szinte káprázatos 
előadás hatása alalt, szólásra emelkedik egy tanügyi iró, 
igazgató-tanító s lelkesedve indítványozza, kérjék fél a 
a székesfőváros tanácsa!: helyezze ál. dr. Gööz Józsefet 
jelenlegi díjazásával polgári leány- és női ipariskolai 
igazgatói állásából a székesfővárosi elemi iskolai tanítók 
sorába a tanítók tanítójául. Ugyanezen gyűlésről egy 
tolllorgató szellemes asszony: Tomcsányiné Czukrász 
Róza, azt írja tamilníánys/.ámba menő hírlapi ezikkében; 
„Boldoggá lesz az a tudat, hogy — habár indirekt módon, 
de mégis egy kissé hatoltam arra. hogy Gööz dr. Isten
adta páratlan fnnitói tehetségével a közmunkások hör-

erősbitése mellett a magyar nemzeti egység- 
megszilárdítására is törekszik, legyen jelen 
minden felvidéki kisiparos, nyelv, vallás és 
politikai pártállásra való tekintet nélkül; min
denki, ki csak teheti.

A kiállítást csak emelni fogja ez a nagy
gyűlés, mely alkalom lesz arra nézve, hogy 
minden kisiparos elmondja azt, a mi a szivén 
fekszik, de egyúttal kifejezést adjon amaz óha
jának is, melylyel helyzetén javítani lehetne.

Ezek után testvéri szeretettel felhívjuk 
az érdekelt vármegyék összes öntudatos kis
iparos polgárait, valamint egész társadalmát, 
hatóságait, testületéit s továbbá vidéki községi 
jegyzőket, hogy igaz ügyünket támogatni, tö
rekvésünket mennél szélesebb körben terjesz
teni és oda törekedni szíveskedjenek, hogy 
a felvidéki kisiparos vándorgyűlés impozáns 
lehessen.

Budapesten, 1903. május 10-én-
a  „ M a g y a r  M u n k a “

mint a Zsolnai Felvidéki Kisiparos Nagygyűlés 
végrehajtó bizottsága.

Tót apostoluk.
Mudrony János, Hurbán Szvetozár, Kabina Fcrencz 

után negyediknek állott be Novák Antal betűszedő. 
Persze csak ebben az esztendőben szenvedett mártírok
ról szólunk, mert hiszen már a múltban is jó nagy szám
mal vannak azok, a kik nemzetellenes izgatásaikkal a 
törvény szigorát és büntetését zúdították magukra.

Nos ez a Novák Antal botüszedő észlelvén a nyom
tatott betűnek hatását, elhatározta, hogy nemcsak szedni, 
de írni is fogja a betűt. Mint a „Narodni Noviny" czimü 
turócz-szent-inártoni pánszláv lap szedője fellát melléke
sen vezérczikkek Írására adta a fejét. Mérgét négy 
czikkben adta ki. „Munkára fel!“ — „Védelmünk." — 
„A mi pereink.“ — és „Bujdosás vég nélkül.,, czimü 
fürmedvényekben. Mind a négy czikk a „Narodni Noviny"- 
ben jelent meg a télen.

Alkalmat e ezikkek Írására Wlassics Gyul a dr. 
miniszternek ismeretes népoktatási rendeleté és a Buda
pesti Hirlap-nak „A föld" czimü vezérczikke szolgáltatott. 
A fiatal ember tudniillik obböl az erős fajszeretettel megirt 
vezérczikkből az ö analizáló tehetségével azt olvasta ki,

kötényét felkösse s beálljon a mi sorainkba, dolgozni, 
hogy itt valóban szépet és nagyot alkothasson. Kiváló 
szellemi ereje kedélyének gazdagsága, élénk tempera
mentuma mind olyan egyéni tulajdonságok, melyeknél 
fogva a gyermek figyelmét lebilincselni, szivét, lelkét 
meghódítani s tetszése szerint idomítani képes. Nagy 
szükségünk van nekünk Gööz József dr.-ra, meri képes
ségénél fogva első sorban ö van hivatva arra, hogy 
sínylődő népiskolai metodikánk némely ágába uj vért, 
életet öntsön . . . Erős a hitem cs meggyőződésem, hogy 
Gööz József dr. nagyszabású munkája nagy lendületet 
fog adni népoktatásunknak modern szellemben, de azért 
nemzeti irányban való fejlődéséhez . . . Előadó bemuta
tott gyermekdalai valódi gyöngyei lesznek a népiskolai 
énekgyüjteménynck . . . Nagyon szép vallásos, kedély
es ( rkölcsképzö hangulat lengi át tanítását", melyről 
„tisztelet és csodálat" hangján szól a czikkiró . . .  A 
budapesti II. kér. csalogányutczai állam, lanitónöképzö 
intézetben néhány száz főnyi lelkesült hallgatóság jelen
létében tartott előadásáról meg az a vélemény kel szárnyra, 
hogy Gööz József dr. művész a szónoklatban, bűvész az 
előadásban.

Ez iskolai év elején engedélyt kapván a székosföv. 
tanácstól, önként beállt ABC tanítónak ho >y kipróbálja re
formmüvét, 5 hét múlva bemutatja az addig elért ered
ményt kiváló szakférfiak, tudósok, isk. hatóságok kép
viselői jelenlétében az elemi elemi isk. I-sö osztályában. 
Minden tanítvány tud már akkor szótagolva olvasni; tehát

hogy a czikkiró egyszerűen el akarja raboltatni a tótok 
magántulajdonát képező ingatlanokat. A négy inkriminált 
czikkben a szokásos gravamenek foglaltatnak. Hogy a 
miniszter rendelnie folytán butítjuk a tót népet, mog- 
raboljuk őket anyanyelvűktől, hogy ki akarjuk őket 
irtani, a tulajdonuktól akarjuk megfosztani a szegény, 
üldözött népet. stb. stb.

A nem valami nagy érvelési és iró tehetséggel 
megirt czikk mégis csak némi aggodalmat okozott a 
szerzőség kérdésében. A benyomás ugyanis az volt, hogy 
„Strohmann" áll a bíróság előtt. Ezt a hiedelmet fokozta 
még az is, hogy az elnöknek, a ki a vádlottat minden 
egyes inkrimált passzusra vonatkozólag kikérdezte, olyan 
ingadozó, akadozó és színtelen feleleteket adott, a minőket 
nem szoktunk észlelni sem a nemzetiségi, sem pedig a 
szocziálista vádlottaknál. Pedig a mai vádlott valószínűleg 
mindkettő egy személyben. Végül azonban mégis csak 
elhitte mindenki, hogy ö valóságos czikkiró. És pedig 
azért, mivel a czikk — a mint említettük — a gyengébb 
minőségű fajtából való és mert kiderült a vádlottról, 
hogy valóságos sportot üz a magyarellenes propaganda 
szitásából. Ennék a szent czélnak szenteli „csekély tehet
ségét" és ennek kíván a vértanúja is lenni.

Ezúttal is sikerült a horosztratesi ambiczió. Négy- 
rendbeli izgatás miatt helyezték vád alá és tartották 
meg ellenében a budapesti esküdtbiróság előtt a főtár
gyalást.

A tárgyalást Agorasztó Péter dr. elnök vezette. A 
vádhatóságot Daróczy Elek dr. ügyész, a  védelmet 
Mudron János, a nemrég ugyanazou teremben, ugyanily 
vétség miatt elitéit turócz-szent-mártoni ügyvéd képvi
selte. A hallgatóság körében a már letárgyalt apostolok 
is helyet foglaltak. Az első sorban ült Húrban Szvetozár, 
a nemrég el is Ítélt, fel is mentett tót poéta, közelében 
a hétfőn bárom havi fogházra Ítélt Kabina Ferencz 
békásmegyeri agg fiskális. Az apostolok körül pedig az 
ifjú tót rajongók lesték a védőnek elég nyugodt hangon 
elmondott igéit.

Az esküdtszék megalakítása után az elnök a vád
lottat hallgatta ki.

Az elnök: Bűnösnek érzi-e magát ?
A vádlott: Nem. Engem a ezikkek megírásakor 

nem az a czél vezetett, hogy gyűlöletet szítsak, hanem 
felháborított, a „Budapesti H írlapinak A told czimü 
vezérczikke a molyben az volt megírva, hogy a nemzeti
ségektől a földet el kell venni. Ezt én a magántulajdon

biztos, fényes eredmény. Szinte bravúrral produkálja: 
mennyire ura a gyermeki léleknek!

Kipróbált egyesítő tanítás módját kiadja könyvek 
alakjában. Eddig már megjelent Hangutánzó Olvasás és 
Írástanítás czimü képes vezérkönyve tanítók számára és 
Hangutánzó, Képes ABC-je s e mellett „Gyors-tanitó 
Képes ABC“-je. Ez utóbbi kizáróan a magyar karaker- 
nok megfelelően.

Játékos könnyűséggel tanít. Lecsalja a természet 
hangjait az iskolába. Kezdve a madárhangokon. „Cselek
vő szemlélettel" kancsolja össze tanításait. Külön „gyer- 
mekbetüket," „gyermok-abcét" szerkeszt, a könyvnyom
tatás, betűírás gyermekkora tanulmányozása és lélektani 
motívumok alapján.

Tanulási hatását legalább tízszeresen fokozza ön
maga stilizálta, ötletes, erodeti színes szemléltető képei
vel, melyeket intontiója szerint, kiváló szaktanárok raj
zoltak meg.

Mennyi ötlet, mennyi frissesség, eredetiség ezekben 
az ABC'ékben! Mindenütt hasonlítás a természetben 
hasonló tárgyakhoz. Hangutánzó Képes ABC-jében pl. 
az 1 betű bemutatása szinte panoráma hatású. Ujnyi 
nagy i hetük álnak glédában. Háttérben s balra a másik 
lapon az i betű lényegére emlékeztető díszes rajzok : 
kedves babácskák, mórt hiszen az álló gyermeg is i-lioz 
hasonló ; feje a betű pontja, i alakú lécos székely kapu 
felé irányuló táviró oszlopok, i alakú jegenyefák stb. stb. 
Mind-mind megkapják, magukhoz ragadják ezek a lelket



szentsége ellen intézett támadásnak tekintettem és csupán 
csak a sovinizmus ellen keltem ki.

— Hány iskolát végzett V
— Hat elemit.
— ön  a Národni Noviny szedője?
— Igen, de néha ezik keket is Írok bele tizotés 

nélkül, mivel kevés a jövedelem.
— Hát a ezikkben foglalt latin szavakat hol tanulta?
— Egy szótárból irtain ki azokat.
A védő kérte, hogy a törvényszék olvastassa fel 

a „Budapesti Hírlap" czikkét a mely a vádlotatt a bepe
relt czikk megírására ösztönözte. \  törvényszék azonban 
az Ügyész álláspontját fogadta el. kimondván, hogy hírlapi 
czikk nem szolgálhat bizonyítási eszközül.

a minőnek azt az ügyész megfesti. Az ügyész azt 
mondja, hogy mi el akarunk szakadni a hazától. De 
hiszen ez már nem izgatás vétsége, hallom „hűtlenség 
büntette1'  volna! Már pedig a vádlott nőin ezzel van 
vádolva és az nem tételezhető fel az Ügyész úrról, hogy 
lm a vádlott ezt a bllntottot elkövette, hogy ö őzt neki 
elengedte volna, l'igyolmozteli az esküdteket, hogy ilyen 
ügyekben nem érzelmi szempontból, Imiiéin hideg ésszel 
kell véleményt alkotni. A nemzetiségi érzés ügyiben 
nehéz dolog valakit kapaczitilni. Olyan ez az érzés, mint 
•i szerelem. A ki már szerelmes volt, az megérti a más 
szerelmét is. a ki pedig azt soha át nem érezte, annak 
ugyan hiába magyarázgatjuk a szerelmet. A vádlott 
azzal, hogy panaszkodott a közoktatásügyi miniszter és 
i B. II. „Föld" czimtl ozikkének tendencziája ellen, 
nég nem szított gyűlöletet a magyarajku nép ellen.

F e l v i d é k i  U i r a d ó

Ezután a perbeszédekro került a sor. .
Dnróczy Klek dr. ügyész azzal kezdte vád beszédét, A „Hmlapesli Hírlap* ebbe., u ezikkben „zt Irta, hogy 

hogy viharban és diadalban, örömben és bánatban mindig veszon oda minden, csak legyen Hungária. De hiszen 
együtt éreztek e hazának lakosai De pár év éta önző, Hungária megvan már régen, ezeréves fennállásit is Un
dicsvágyó agitátorok feldúlták a békét. A békejobbot 
nemzetiségi túlzók visszautasították. Lelketlen bujtogatók 
hazaáruló munkája megtenné gyümölcseit. Ezért résen 
kell lenünk, hogy a vihart jelző fellegeket elkergessük 
A tót mozgalmakat az állami biztonság érdekéből tovább 
elnézni nem lehet. A cseü-morva-tót irányzata ennek az 
akcziónak oda konkludál, hogy ha amaz ábrándjuk: 
a monarchia szétbomlása bekövetkeznék, akkor ők csinál
ják meg együtt a nagyszláv birodalmat. A másik irány
zat, a mely főleg Turóczszentmártonban fészkel, oda 
tendál, hogy a tót nyelvet teljesen egyenjogusitsa a 
magyar nyelvvel, ' 'á r  pedig ez az ország csak úgy 
maradhat meg, hogy ha az egy erős magyar állam 
marad. Magyar pedig csak addig maradhat, a inig a 
magyar nyelv dominál. A tót törekvésnek mind a két 
irányzata egyformán fordul ellenünk. Vezető emberei 
gyakran megjelennek Krakkóban és Prágában és mindig 
hangoztatják a szláv közösséghez való ragaszkodásukat. 
Ennek a közösségnek egyik Ilivé a vádlott, a ki négy
rendbeli izgatást követett el sajó utján. Már busz éves

nepelték. Teliét ha a B. Hírlap ennek daczára is köve
teli a Hungáriá-t, ez ilatt csak azt értheti, hogy itt min
denki magyarajku legyen. I)e kérem, ez öszetttközik 11 
millió nem magyar aj su honpolgár törvényes jogaival. És 
ez ellen az ügyész úr izgatás miatt vádat nem emelt. És 
lm nem emelt, helyesen telte, mert a sajtószabadságot 
tisztelnünk kell. Mindenki szabadon fojtegosse politikai 
nézeteit a sajtóban. Ezt a jogot kérem én a vádlott 
részére is és ezért kérem a felmentését.

Az esküdtek a vádlottat nem négy, hanem három 
rendbeli izgatás vétsége miatt mondták ki bűnösnek, 
mire a bíróság elitélte egy havi államfogházra és 120 
korona pénzbüntetésre. Az ügyész az ítéletben megnyit 
godott, az elitéit és védője azonban semmiségi panaszt 
jelentett be.

Közgazdaság.
Keviczky Imre közgazdasági előadó jelentése.

korában is elitélték izgatás miatt, két év múlva Besz- 
terczebányán Ítélték el szintén izgatás miatt. A mai 
pőrén kívül még egy másik izgalási pőre is legközelebb 
kerül az esküdtek bölcsesége elé. Mindezekből látható 
tehát, hogy a vá-ilott javíthatatlan ellenségé a magyar
ságnak és a magyar nemzetnek. 0  jól tudja, hogy valót
lanságokat állít, de a ezélja csakis a gyűlölet szitása. A 
komoly veszedelem beállott, a félrevezetett tót testvérek 
immár együtt éreznek a politikai kalandorokkal. Ilyen 
ember áll most előttünk, tejiát kéri az esküdteket, álla
pítsák meg a bűnösségét.

Mudron János dr. védő úgy látja, hogy az ügyész 
túlbuzgóságában túlságosan félti a hazát. Elismeri, hogy 
létezik a Felvidéken egy irány, a mely a lótokat a cseh 
irodalmi nyeiv hatalma alá akarja kergetni. l)e a Narodni 
Noviny éppen az ellenkező párton van ; azon, a mely a 
tót nyelvet semmiféle inas nyelvért feláldozni nem haj
landó. Azt is elinuTi, hogy tót nemzetiségi kérdés léte
zik. De ez létezik már ezer év óta és sohasem volt olyan

Szempillantás alatt örökre belevésik az i hetit lényegét, 
típusát. Szoktatják a gyermeket a dolgok lényegének 
„fogalmának" kikereséséhez, fölismeréséhez.

Yig ABC-e cimü részben rend kívül ötletes képek 
a gyermek népség kedélyének földerítésére. Kacagtató 
humoros naiv rajzok. Tréfás elbeszélések. Másik részben 
remek leírások, olvasmányok a beszéd, érlelem és cselek
vés gyakorlat köréből, melyek megindítják a szivet, 
nemesítik az érzést, emelik a lelket . . . föl a hazaszere
tet s az istenség magasztos eszméjéig.

A magyar anyák 1000 év óta legtermészetesebb, 
legigazabb nevelői a gyermeknek, úgy a mint anyai 
érzésük, szivük s lelkűk diktálta. .\ magyar anyák nevelői 
tudományából is gyönyörű részletek vannak dr. Güöz 
egyesítő uj tanítás módjában, melyet játékos rajzolás stb. 
egészít ki.

Érdemes volna, hogy szerző és más kiváló előadásit 
tanítók az anyák, apák nagy gyülekezetei előtt is ismer
tetnek ezt a szellemes, játékos, szív és léleknemositö 
uj tanítási módot, mely uj korszakol nyit a m agyar nép 
oktatásában.

örvendetes dolog magyar embernek ily nagybecsű 
találmánya. Szakemberek állítása szerint ma dr. (időz 
rendszere páratlan az egész müveit világon. A gyermeki 
lélek bámulatos ismeretének, s a gyermek iránt való 
odaadó szerelőinek fényes bizonyítéka ez.

A folyó év első négy havának gazdasági állapo
táról az őszi vetések tekintetében kedvezőtlen jelentést 
kell előterjesztenem. Az őszi egérkár, rövid és fagyos 
őszi és tulszigoru téli időjárás következtében s a tavaszi 
kedvezőtlen idő behatása alatt a vetések nem fejlőd
hettek ; s e mellett még a nagy számban fellépett csi
gák által is folyton gyéritve lettok. Ennek következté
ben az egész vármegye területén kifogástalan őszi vetés 
nincs; csak 15—20% -ra tehető azon őszivel bevetett 
terület, mely tűrhető, 4—5 métermázsára teltető termést 
ád kát. holdanként, a  kiszántás alá kerülő s más termény- 
nyel pótlandó terület meghaladja a 80°/0-ot. A tényleg ki- 
szánfott terület ugyan a 30%-ot alig haladja meg, mi
nek oka abban keresendő, hogy a vetések pótlására 
a szükséges tavaszi vetőmag hiányzik : hogy a kedve
zőtlen áprilisi időjárás miatt a gazdák a rendes forgóba 
vetendő tavasziak megmunkálásával is elkéstek s végül 
abban is, hogy a gazdák mindeddig abban reményked
tek, miszerint a vetések a kedvező tavaszi időjárás be
hatása alatt megjavulhatnak.

Még kedvezőtlenebbé teszi a helyzetet, hogy a 
mesterséges takarmány neműek az ősziekkel egy torma 
viszontagságon mentek át, mi okból azok gyérek leltek 
és sok helyen tökéletesen kivesztek.

Hogy ezekből következőleg az 1901. évhez ha
sonlókig mily mérvű takarmányhiány fog bekövetkezni, 
az az elvetett tavasziak és a termeszei es kaszálók be
következő gyarapodásától függ. Eddig a tavaszi vetés 
szépen kelt s csak kedvező l.v.aszi és nyári időjárás kí
vánatos, hogy ezen termények az ősziekben beálló hi
ányt némileg pótolják.

Nagyon természetes, hogy a hő szalmaformést. hozó 
ősziek szalmatermését a tavasziak teljesen nem pótolhat
ják, minek következtében a beálló hiány pótlásáról an
nak idején gondoskodni kell: annál is inkább, mivel az 
1901. évi takarmányhiány következtében megcsökkent 
állatállomány még mostanáig pótolva nincsen s az állat- 
állomány ismételt csökkenését mindenáron megakadá
lyozni szükséges.

Hogy a szarvasmarha tenyésztés fokozatos fejte,sz
ínsének előmozdítása, mily fontossággal bír. kitűnik 
abból, hogy a folyó évben már eddig 109 drb bikát 
adlak el a gazdák, darabonkint 285 K. átlagárban 28.130 
koronáért. Ezen szám azonban léiig sem fedezte a szom
széd vármegyék bikaszükséglctét, a bikanevelés még

Es a ki ezzel a  hírneves emberrel megakar ismer
kedni, a ki tőle magától akarja meghallgatni csodás 
módszerét, az legyen f. hó 30-án délelőtt Stuhnyafürdőn, 
a hol előadást fog tartani és a hol mindenki szívesen 
látott vendég.

megháromszorozható lenne. Ellenben 32 darab bika
importálásra van szükség. Eddig Ti rolból 27 darab bika 
érkezett 10.360 korona árban, mely szükséglet a házi 
nevelés növekedésével, mindig csökkenni fog.

A turóc,/.megyei szarvasmarha tenyésztés helyes 
Irányát a Földmivolési miniszter ur ö méltósága is mél

tányosa, s a kiváló egyesek megjutalmazására a folyó 
évhon is 600 koronát engedélyezett. A jutáiéin kiosztás
sal kapcsolatos áilatkiállitás Turócz-Szt.-Márlónban és 
Stuhnyaflirdőn még o hó folyamán fog megtartatni.

H Í R E I N K
— A *nlóváraljai képerdei lfjoság diadala Lő- 

OSÓD- A znióváraljai állami tanitóképezde ifjúsága, mely 
kiváló tornászati képzettségével már a két év előtt Bu
dapesten megtartott országos tornaversenyen is nagy 
feltűnést keltett f. hó 21-én a Lőcsén megtartott ifjúsági 
tornaversenyen is részt vett és ott a fö c e r s e n y b e n  elsólc 

le t te k  és ezzel ezen a kerületi versenyon az olsőség ba
bérját szerezték meg maguknak, lelkes vezérüknek, P á r v y  

Endre tanárnak, do az intézetnek is. A fővorsonybon 
részt vettek: H o m o n n a y  Károly, K r ó m r a  f f  Sándor, L e l 

k e s  István, SoÓ8 Aladár, S c h a le k  István és U js d y h y  Jó
zsef. Ezek valamennyien ezüst érmet és ezenfelül 1 — 1 
drb 10 koronás aranyat, kaptak. A  s í k  f u tá s b a n  Homon
nay K. és Moyses B. ezüst, érmet. Szántó L. és Pod- 
borszky J. bronz érmet; a f i ly y e s z k e d é s b e n  Pongrác/, 
Antal ezüst érm et; p ó z n a  m á s z á s b ó l  Longaucr ezüst ér
met; a m a y a s  ugrásban Nedbalek Ferenc/, és Vcninyi 
Jakab bronz érmet kaptak. így a znióváraljai ifjúság 
10 elsőrendű ezüst és 4 másodrendű, bronz kitüntetést, 
meg az elsőség pálmáját vitte el a küzdtérröl. Az ifjú
ság mindenütt lelkes ünneplésnek tárgya volt, de bősé
ges elismeréssel halmozták el derék tanárukat Párvy 
Endrét is, a ki fáradliatlan buzgalommal készítette elő 
csapatát a küzdolomre. Az ifjúsággal volt B e re c z  Gyula 
kir. tanfelügyelő és neje, B e r ts c h  Ottó és S z a r k a  Lajos 
képezdoi tanárok.

— Dr. Göőz Jó z se f  fővárosi igazgatónak 
uj olvasás tanítási módszeréről lapunk más 
helyén bővebben emlékezünk meg. Most ismé
telten ajánljuk, hogy mindazok, a  kik csak 
teltetik, tanárok, tanítók, óvók, de a müveit 
szülők is, a lelkészek és mindazok, a kik ezen 
kérdés iránt természetszerűleg érdeklődnek
— vegyenek részt a Stubnyafürdőn f. évi 
május hó 30-án szombaton magtartandó előadá
son, melynek meghallgatására a szomszédos 
megyékből is többen rándulnak át hozzánk. 
A közebédre (ára 3 kor. félliter borral) jelent
kezéseket f. hó 26-án estig elfogad Párvy 
Endre tanítóképző intézeti tanár Znió váralján.
— Azok pedig a kik már pénteken érkeznek 
Stubnyafürdöre ha ez iránt a fürdöigazgató- 
sághoz Stubnyafürdőn — levelező lapon for
dulnak, 1 kor. 60 fillérért szállást, szolgálatot 
és fürdőt is kaphatnak.

— A „Tátra" igazgatósági ülése. A Tátra felső- 
magyarországi bank részvénytársaság t. évi május hó 
19-én délután tartotta meg igazgatósági ülését, a melyen 
első Ízben elnökölt a nemrég megválasztott uj elnök 
J u s th  Ferenc/, orsz. képviselő. A kölcsönös üdvözlések 
után letárgyalták a napirenden levő kérdéseket, nagyobb
részt a javaslatok értelmében. Szóba került ezután B ie l e k  

Antalnak a bank egyik hivatalnokának és a T u d o r é  N o 

v in y  ismert szerkesztőjének ügye a mi abban állott, 
hogy a bank tisztviselő állásával össze nem egyezte - 
betű az a körülmény, hogy amikor az intézetet úgy a 
helybeli, a felvidéki, do az országos közvélemény is, 
mint prononciorozott pánszláv irányzata pénzintézetet 
akarja ismerni, ezen tudat az által nyerjen megerősítést, 
hogy annak egyik tisztviselője tényleg egyik ismert tót 
túlzó lapnak szerkesztője. Kezdetben az volt a javaslat, 
hogy a bank tisztviselői állás inkompatibilis legyen a 
lapszerkesztéssel. Majd abban állapodtak meg, hogy 
csak a most fölmerült konkrét esetet veszik elbírálás 
alá és Bielek Antalnak választást engednek arra nézve, 
hogy három hónapon belül vagy a szerkesztőségtől vál
jon meg, vagy pedig a  banknál elfoglalt jelenlegi állá
sáról mondjon le. P a u l i n y i  T ó th  Zsigmond a banknak 
volt vezérigazgatója megrendült egészségi állapotára 
való tekintettel tovább nem működhetvén, részére 4800 
korona végkielégítést, szavazott meg az igazgatóság; 
egyben a vezérigazgatói állás betöltésére f. évi június 
hó 16-dikára hívnak össze rendkívüli közgyűlést. Mint
hogy pedig egyes lapok állítása szerint a banknál sza
bálytalan kezelés is történt volna, ennek a vádnak meg
semmisítése és a bank érdekeinek megvédése, a biza
lom megtartása szempontjából maga az igazgatóság is 
szükségesnek mondotta ki, hogy a bank Ügykezelése 
valamint könyvei gondosan álvizsgáltassanak. Erre a 
czélra bizottságot küldöttek ki. .Szó esett a gyűlésen 
lapunkról a F e lv id é k i  H ír a d ó r ó l  is, a mely tudvalevő
leg azt közölte egyik előző számában, hogy a klic.sinyi 
tüzkárosultak részére megszavazott segélyből csak azok



részesültek, fi kik Mudrony Pálra szavaztak a képviselő
választások alkalmával. Erre. vonatkozólag azt jegyezzük 
meg, hogy mihelyst a. segélyezettek névsorába bete
kinthetjük és arról’győződhetünk meg, hogy informationk 
téves volt egyáltalában nem fog nehezünkre esni köz
leményünket a tényeknek megtol előleg helyesbíteni. Az 
igazgatóság ülése különben loljoson nyugodtan folyt le, 
a mit az elnök tapintatos eljárásának tudnak be maguk 
a tót túlzók is.

— Tnróozvármegye az obstruktió ellen Folyó 
évi május hó 28-án d. o. 1U órakor Turócz-Szt.-Márton- 
bán a vármegyeháza nagytermében rendkívüli vármegyei 
közgyűlés lesz. melynek egyedüli tárgya a jelenlegi 
képviselőházi obstruktió ellen szóló indítvány leeiid.

— Halálozás. Nemesbükki Janthó D. János m. 
kir. erdőtől ügyelő. a ki sok éven át volt a tnrócz-szt.- 
mártoni kir. erdófelügyelüség vezetője, f. évi május hó 
19-én Brassóban elhunyt. Temetésé mint arról értesülünk 
f. hó 2I-en csütörtökön ment végbe a közönség nagy 
részvéte mellett. Az elhunytnak halálhíre, a kit mint 
kiváló szakférfiút, gondos családapát mindenki tisztelt 
és becsült — nagy részvétet keltett mogyeszerte sőt a 
Felvidéken mindenütt a hol ismerték. Janthó Jánosi 
ezelőit két évvel lepte meg a sorvasztó betegség. Eleinte 
Bpeslon keresett orvoslást, majd Brassóban családi kör
ben ápolták. Halálát nagy rokonságon kívül felesége és 
két gyermeke gyászolja. Nyugodjék békével.

Áthelyezés. Dl'. Badinyi Béla tsztmártoni kir. 
járásbirósági aljegyzőt az igazságügyminiszter saját ké
résére a beszterczebányai kir. törvényszékhez helyezte 
át. LTgy tudják, hogy Badinyi már rövid idő alatt el is 
hagyja Turócz-Szent-Mártont. Benne, nemcsak magyar 
társadalmunk veszíti el egyik közkedveltségnek örvendő 
tagját, .de műkedvelőink nagy sajnálattal látják vele 
távozni egyik legtehetségosebb társukat, a ki műkedve
lőknél ritka művészi alakításával mutatkozott be és egy
szerre elnyerte teljes elismerésünket. Természetes, hogy 
ily körülmények között mi is sajnálattal adunk hirt tá
vozásáról. Helyébe Egry Aladár aljegyző helyeztetett át 
a beszterczebányai kir. törvényszéktől.

Vasúti állomás kibővítése. Mint értesülünk a 
turcsoki vasút állomás legközelebb kibővül. Nemcsak 
még egy sínpárt fektetnek le, de kisebbszerü farakodót 
is létesítenek.

— Vasúti baleset ? A múlt. napokban .történt meg, 
hogy Franklin neczpáli birtokos fia Trobosztóra kocsizva, 
a vasúti átjárónál, nem vette észre a harangjelzést és 
éppen akkor ért az. e záró korláthoz, a mikor az leerosz- 
kedőbon volt. A korlát meg is sértette fején. E miatt 
Franklin a vasút ellen panaszt nyújtott be és orvosi 
kezelés, mulasztás stb. czilnen több mint 2000 korona 
kárpótlást követelt azon bizottságtól, a mely a panasz 
tárgyában Ncczpálon megjelent. — Viszont, a vasút azért 
panaszolta be Franklint,. mert .daczára annak, hogy a 
korláton alkalmazva levő figyelmeztető táblán magyarul 
és tótul is megvan Írva, hogy ;í harangjplzés után már 
nem szabad a vágányokon átmenni, ő mégis áthajtatott. 
— Mindebből pedig a közönségre .az, a tanúság, hogy 
ha iiij.i a vasúti vágányokon megy koresztül, akkor 
azok közelében legyen óvatos maga az utas is. Tekint
sen körül és ha vonatot lát, lassítsa meg a hajtást, hogy 
az esetleges jelzést, mely a korlát lébocsátását megelőzi 
meghallhassa. Így aztán senkii sem fog c réven 
baleset érni.

— Őrült a ruttkal pályaudvaron. Rövid időköz
ben immár másodszor fordult elő, hogy a ruttkai pálya
udvaron, őrült ember vészélyeztoli.az utasok biztonságát. 
Hétfőn délután Leyrer .'Sándor felsőöri születésit 34 éves 
ember okozott ott riadalmat. Ez a szegény ember a 
ruttkai vasúti vendéglősnél volt alkalmazásban mint csa
pos és mészáros. Dolgot az utóbbi napokig kifogástala
nul leljositolto, csendes, megbízható embernek ismerte 
mindenki. A múlt héten azonban dolgait elhanyagolta 
és inkább a vendégek beszélgetéseit hallgatta, a kik
ben ő had bírákat látott, a kik az ő nagy dolgában 
vannak hivatva ítéletet mondani. A vasúti vendéglős 
ettől az időtől kezdve állandóan megfigyoltotte, sőt a 
hatóságnál is jelentést telt a honnan azonban azt az értesí
tést nyerte, hogy mindaddig, inig a szegény ember baja 
nem közveszélyes, addig a hatóság be nem avatkozhat. 
Hétfőn délután azután kitűnt, hogy Eevrer Sándor közve
szélyes. Beült a Bpest felé készülő gyorsvonat, 1-ső osz
tályú fülkéjébe és a. mikor a kalauz figyelmeztette, hogy 
még nem érkezett el a beszállás, ideje, azt teljes Heg- 
mával arczul ütötte. A mikor pedig az állomási főnők 
elé vezették igen elcsodálkozott azon, hogy még Rutt- 
kán nincsenek értesülve róla, hogy ő hadbíró, a kinek 
jogában van mindenkit felpofozni: pedig ez már az új
ságokban is megjelent, olvashatták volna. Olsavszky 
(ívnia állomási főnök rendelkezésére a Szerencset len

ember* őrizet alá vették és intézkedtek, hogy orvosi 
kezelés alá kerüljön.

— Uj templom. Már említettük, hogy a ruttkai r. 
k. autonóm hitközség uj templomot fog építeni. Ez ügy
ben ma egy Saager Forencz, Olsavszky Gyula, Halko 
plébános, Uhlyárik Szende és Katfenda Frigyes hitközs. 
előljárósági tagokból álló küldöttség utazott le Buda
pestre, hogy egyrészt a vallás- és közokt. miniszternél, 
másrészt pedig Ráth Péter vozérigazgatónál anyagi tá
mogatást kérjenek.

— Villamos vasút Fenyőházán A Fenyöházán 
tervezett. 23 kilométer hosszá villamos vasútnak közigaz
gatási bejárását í. hó 20-án tartották meg. Az építke
zéshez pedig mindjárt másnap hozzáfogtak.

— Kathollkus tanítók gyűlése. A turóczmogyei 
rlc. tanítók f. hó 26 án Stubnyafürdön tartják meg ez 
évi tavaszi gyűlésüket Vojtussák Károly esperes elnök
lete alatt.

— Iskolaépítés. A közokt. m. kir. miniszter a 
felsőturcseki állami elemi iskola Il dik tantermének fel
építésére 6137 koronát engedélyezett. Az építkezés még 
a jövő tanítási év megkezdéséig be fog fejeztetni.

— A ki még holta után Is agitál. a  maga be
csületéből szerezte össze szép vagyonát C sv ik o ta  Mátyás 
valcsai lakos, a ki nehány hét előtt halt meg. Már ak
kor rebesgették, hogy az öreg Csvikota, a kinek egész 
életében a Národnie Noviny volt a legkedvesebb olvas
mánya, a ki tehát testestül lelkesüli a pánszláv eszmék
nek híve volt, olyan végrendeletet hagyott hátra, a 
melyben összes rokonait kizárta az örökségből és egész 
vagyonát pánszláv intézmények támogatására hagyomá
nyozta. És ez a Ilii* teljesen meg is felelt a valóságnak. 
Maga a mód azonban, a melylyel ezt megcsolekedte 
magában véve is érdokcs. A mült napokban bontották 
ugyanis föl a Csvikota Mátyás végrendeletét a znióvá- 
raljai kir. járásbíróságnál, a melyből kitűnt, hogy a 
rokonság teljes kizárásával vagyonát három egyenlő 
részben dr. K o r a u s c h  Mátyás . znióváraljai orvosnak, 
P ie to r  Ambrusnak a Národnie Noviny szerkesztőjének 
és Z a c h a r  Szaniszló lezsiachoi lakosnak, valamennyien 
ismert tót t hízóknak hagyományozta azon kikötéssel, hogy 
nevezettek a reájuk eső részt, mindenki saját belátása 
és lelkiismerete szerint, n e m z e tis é g i a g i tá c z ió r a  és n e m 

z e tis é g i c z é lo k ra  fordítsák. Legközelebbi rokonának, édes 
testvérének, a ki földönfutó koldus, havi 30 korona 
életjáradékot biztosított. A mint halljuk, tekintélyes va
gyonáról, mint egy 180—200 ezer koronáról van szó. 
így hát. elég számbavehető az a vagyon, a melyen 
triumvirátus osztozkodnék. Reméljük azonban, hogy a 
magyar törvénykönyvekben lesz paragrafus arra, hogy 
á lla m e lle n e s  érdekre a három örökös ne safárkodhassék. 
Különben a rokonok is megtámadják a végrendeletet, 
így hát aligha teljesedik Csvikota András végakarata, 
a ki még holta után is részt akart venni a nemzetiségi 
agitácziókban. Nem is rosszul választotta meg az em
bereit !

A körmöozbányai „Magyar Egyesület" ben.
f. hó 20-án Teschler György, állami föreáliskolai tanár, 
igen érdekes és tanulságos előadást tartott abból az al
kalomból, hogy a múlt hónapban, Olaszországban járt. 
Mint mindig, ügy most is lekötötte a hallgatóság figyel
mét a tudós alaposságával, észleletével, tapasztalatával. 
Előadásában a fösúlyt Nápoly s vidékének a megismer
tetésére fektette ugyan ; de azért magát az útirányt is 
méltatta és sok részletet (Fiume, Ancona, Róma) emelte 
ki. Gyönyürködtotöleg festette Nápoly fekvését, a város 
nevezetességeit, Pompei fenséges komorságát, a nyug
hatatlan Vezúv ijesztő, érdeket és kíváncsiságot keltő 
sajátságait. Előadását szebbnél szebb képekkel, rajzok
kal tette hozzáférhetővé s gyönyürküdtetöbbé.

— Betörés. Dávid Ferencz nyug. aljárásbiró la 
kásának éléskamrájába csütörtökre virradó éjjel betör
lek s mindenféle élelmiszereket vittek el. A tettesek 
még nem kerültek hurokra. — Ugyancsak e héten be
törtek Tomcsinyban is a Jcszenszkyék istállójába, a 
honnan csirkéket vittek el és a Herz-félo házba, ahon
nan egy szegény asszonynak, Frankónénak a sertését 
lopták el.

— Megunta az életét. Matojcsik András prieko 
pai öreg gazdaember, inig övéi odajártak a vasúti állo
máson, hogy Amerikába kivándorló rokonaikat elkísérjek, 
felakasztotta magát.

— A tlszolozl hazafiak. Az amerikai pánsziávok 
valami gyűlést tartottak s ugyanakkor Pittsburgban angol 
rüpiratot adtak ki, molyben Kossuth Lajost gyalázták. 
A tiszolezi tótok ozoket a dolgokat alkalmasaknak ta
lálták arra, hogy amerikai elvtársaikhoz áradozó üdvözlő 
iratot intézzenek, amelyet a „Nár Nov." első helyen 
közölt. Dr. Ján Mudrofi és a tiszolezi hazafiak okulására

F e l v i d é k i  H í r a d ó
ideiktatjuk azon amerikai levélnek a sorait, amelyek az 
amerikai tótok gyalázatos merényletéről szólnak, s ha 
majd megint áll egyikük vagy másikuk a törvény előtt, 
akár mint vádlott, akár pedig mint védő, vagy — vál
tozatosság okáért — mind a két minőségben ne verjék 
megint úgy a mellüket hazafiságuk említésénél. Azok a 
a sorok ekképen szófiának: „A pánsziávok megint
rúgtak egyet Magyarországon. Pittsburgban angol röp- 
iratot bocsátottak közzé, a mely a legaljasabban támadja 
meg Kossuth Lajos emlékét. Nyilván arra számítottak, 
hogy azzal a piszokba mártott, papirgydokkal el ölik azt 
a kegyeidet, a melylyel Amerika népe Kossuth neve 
és emléke iránt viselkedik. Hanem ez egyszer alaposan 
olszámitották magukat. A föld kerekségén alig van nem
zet, mely akkora kegyelettel őrizné meg elhalt nagyjai
nak emlékét, mint az amerikai. S ezt a kegyeletet más 
nemzetnek nagyjaitól sem vonja meg. Kossuth Lajos 
iránt pedig valósággal rajongó szeretettel viseltettek, a 
mely szeretet most is, hogy az említett szennylap 
megjelent, époly örvondetos, mint megható módou nyil
vánult. Az angol sajtó ugyanis kivétel nélkül elitélte a 
pánszlávoknak Kossuth omléke ellen való aljas merény
letét".

A Horgony Pain-Expollor (Richters Linimentum 
Cápáiéi comp.) igazi népszerű háziszerré lett, mely számos 
családban már több mint 34 év óta mindig készletben 
van. Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájás, köszvény, csúznál 
stb. nél a Horgony-Pain-Expollerrel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány- 
kornál, minő: a kolera és hányóhas-folyás, az altestnek 
Pain-Expellerrol való bedörzsölése mindig igen hasznos
nak bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredménynyel 
használtatott az influenza ellen is és 80 f., 1 k. 40 f. 
és 2 k. árban a legelőbb gyógyszertárban kapható, de 
bevásárlás alkalmával minding határozottan . „Richter-féle 
„Horgony-Pain-Expellert" vagy „Richter-félo Hogony- 
Liniment"et tessék kérni és a „Horgony" védjegyre 
figyelni kell.

— A boldogult Knelpp páter érdeme volt az, hogy 
Ő hívta fel legelőször az általános Figyelmet az egészségi
leg oly értékes maláta kávéra, a melyet azután Kathrei- 
ner egy sajátszerll találmánya által a babkávé izével oly 
kitűnő módon előállított. Ebben még ma is lényegesen 
különbözik ez az egyedül valódi „Kneipp-kávé" minden 
ogyéb hasonló gyártmánytól, és ez okból Kneipp páter 
egyedül és minden időkre a Kathreinor ezéget ruházta fel 
azzal a joggal, hogy a Kathroiner-féle Kneipp-maláta ká
véja részére az ő nevét és arczképét használhassa. En
nek daczára mégis a közönség hátrányára egyszerűen 
pörkölt árpát vagy malátát árusítanak hamisan „Kneipp- 
kávé„ gyanánt. Ettől óvandó, kérjük mindég határozói
kul a valódi „Kathreiner-féle" Kneipp-maláta kávét az 
eredeti csomagokban, melyek a Kneipp páter védjegye 
és a Kathreinor nevet viselik.

— Jó tanács. Mindazoknak, kik pázsitot akarnak 
étesitetni, ajánljuk, hogy szerezzék be Maullmer Ödön 
csász. és kir. udvari magkcreskedéséből Budapesten a 
„Sétatéri" vagy a „Margitszigeti" fűmagkeveréket.-Eze
ket már 29 éve szállítja Mauhtner Budapest és a Margit
sziget oly bámulatra méltó és gyönyörű sétaterei részére

— Az Uranos kék, a legkedveltebb ruhakékitö- 
Szer, mert a képzelhető legszebb kék szint szolgáltatja 
és minden tekintetben felülmúlja az eddigi ilynemű 
gyártmányokat. IV."kelő háztartások és nagy mosóinté- 
zetek tanúsága szerint az Uranos kék a legjobb és leg
olcsóbb ruhakékitö.

Felelős szerkesztő : l l c r e c z  ( .v i l la .

Főműnkatárs: llsinli «VÚiion.
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F e l v i d é k i  H í r a d ó .
1684. tk. sz 1908.

Hirdetmény.
Túrán község felokkönyve birlokszabályozás követ

keztében az 1869. évi 2579. számú szabályrendelethez 
képest át illa kit tátik és ezzel egyidejlilotr inindazon in
gatlanokra nézve, amelyekre az 1886:-XXIX.. az 1889: 
XXXVIII.. és az 1891: XVI, t. czikkek a tényleges 
birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendülik, az 1892: 
XXIX. '. czikkben szabályozott eljárás, a tolekjogyzö- 
könyvi bejegyzések helyesbbitésével kapcsolatosan foga- 
natosittatik.

E czélból az átalakítási előmunkálat hitelesítése és 
a helyszíni eljárás a nevezett községben 1903- évi Junius 
hó 9-én tog kezdődni.

Ennélfogva felliivatnak:
1. Az összes érdekeltek, hogy a hitelesítési tár

gyaláson személyesen, vagy meghatalmazott által jelen
jenek meg és az új telekkönyvi tervezett ellen notaláni 
észrevételeiket annál bizonyosabban adják elő, mert a 
régi telekkönyv végleges átalakítása után a téves beve
zetésből eredhető kifogásokul jó hiszomü harmadik sze
mélyek irányában többé nem érvényesíthetik ;

2. mindazok, akik a telokjegyzökönyvokben elő' 
torduló bejegyzésekre nézve okadatolt előterjesztést 
kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi hatóság kiküldött, 
bizottsága előtt a kitűzött határnapon kezdődő eljárás 
folyama alatt jelenjenek meg é> az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fel;

3. mindazok, akik valamely ingatlanhoz tulajdonj 
jogot tartanak, de telekkönyvi bokehlezésre alkalmas 
okirataik nincsenek, hogy az átírásra az 1886: XXIX 
t.-cz. 15 18. és az 1889: XXXVIII. t.-cz. 5. 6. 7. és 
9 $§-ni értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a bizottság előtt 
igazolják, avagy oda hassanak, hogy az átruházó telek
könyvi tulajdonos az átruházás létrejöttét a bizottság 
előtt szóval ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére 
engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ezen az 
utón nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték elenge
dési kedvezménytől is elesnok : és

4. azok, kiknek javára tényleg már megszűnt kö
vetelésre vonatkozó zálogjog vagy megszűnt egyéb jog 
van nyilvánkönyvileg bejegyezve, úgyszintén az ily be
jegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a 
bejegyzett jognak törlését kérelmezzék illetve, hogy tör
lési engedély nyilvánítása végett a bizottság előtt jelen
jenek meg, mert ellen esetben a hélyegmentcsség ked
vezményétől elesnek,

Kir. Járásbiro ág mint tlkvi hatóság.
Turóez-Szt.-Márton, 1903. évi május hó 2-án.

Kolosy kir. alhirő

1093. sz. tk. 1903.

Árverési hirdetményi kivonat.
A tsztmártoni kir. járásbíróság mint telekkönyvi 

közhírré teszi, hogy Tónika Jánosnak Blahusjuk János 
elleni végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. tör
vényszék terület köréhez tartozó tsztmártoni kir. járás
bíróság területén Bodhragy községben fekvő :

a) a podhragyai 114. sz. tlkjvben A. 1. 2. sorsz. 
265/3. Iir. sz, alatt felvett s B. 3. tétel szerint 2/* rész
ben Hlahusjak János nevére irt ingatlanra 320 korona,

b) az ottani 250. sz. tlkjvhen A. 1. sorsz. 418 lir. 
sz. alatt felvett s H. 3. tétel szerint 1/ t  részben Hlahus- 
ják János nevére irt ingatlanra 11 korona,

c) az oltani 395. sz. tlkjvben A. 1. 1 —10. sorszám 
alatt felvett B. 1. tétel szerint egészben Blahnsjak Já
nos nevére irt ingatlanokra 193 korona, és

d) az ottani 51. sz. tlkjvben A. I. 60 és 61. sor
szám alatt felvett s B. 21. tétel szerint 1/ z  részben Bla- 
busjak János nevére irt úrbéri erdő és legelő illetőségre 
150 koronában megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingat lanság 
1903. évi Június hó 10 ik napján d. e. 10 órakor 
Bodhragy községben a község házánál megtartandó 
nyilvános árverésen a kikiáltási áron alól is cl fog 
adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság ki
kiáltási árának l<>°/0 át készpénzben vagy óvadék képes 
értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Turócz-Szt.-Márton, 1903. évi márczius hó 14-én.

Kolosy Miklós, kir. albiró.

1116. sz. tk. 1903.

Árverési hirdetm ényi kivonni.
A lurócz szent-mártoni kir. járásbíróság mint te 

lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a m. kir. állam
kincstár és társainak. Hultl.ay Dankó ferjenesike szüle
tett l’azár Amália és társa elleni végrehajtási ügyében 
a beszterczebányai királyi törvényszék terület köréhez 
tartozó Inrócz-szenl mártoni kir. járásbíróság területén 
Kuttka községben fekvő:

I. a rn'tkai 127. szánni tlkjvhen s B/s részben 
Buttkay Danko ferjenesike szül. Bazár Amália és Búit- 
k.-.y Danko ferjenesike született Lamos Zsuzsanna ne
vére ir t :

a) 203. hr. számit részletre 1051 korona
In 1144, hr. -zárna részletre 44 korona
ei 1145. hr. szánni részletre 120 korona
d, 1277. hr. szánni részletre 390 korona
o) 1280. hr.* számit részletre 41 korona
f) 1281 /a  hr. számú részletrt^4U8 korona 
gi 1282. hr.Szánni részUt*** 171 korona
Kiadótulajdonos özv. ifloskóczl Ferencznó

h) 1293. hr. szánni részlotro 20 korona
i) 1343. hr. számú részletre 23 korona
k) 1355. hr. szánni részletre 28 korona
l) 14 /h  h r. szánni részle tre 4 koronában.

II. a ruttk.n 462. sz. tlkjvhen fölvett s 8/s részben 
Buttkay ferjenesike szül. Bazár Amália és Buttkay fer- 
jcncsiko szül. Lamos Zsuzsámul nevéro irt 1830. hr
! számú ingatlanra 5 koronában.

III. a ruttkai 270. sz. tlkjvhen felvett s 8/ai rész
ben Buttkay Danko ferjenesike szül. Bazár Amália ne
véro i r t :

a) 1482. hr. számú részlotro 9 korona
b) 1484. hr. szánni részletre '4 korona
c) 1485. hr. számú részletre 2 korona
d) 1487. hr. számú részletre 3 korona
0) 1511. hr. számú részletre 3 korona
f) 1513. hr. számú részletre 1 korona

g) 1514. hr. számú részletre 4 korona
h) 1555. hr. számn részletre 6 korona és
1) 1628. hr. számú részletre 94 koronában.
IV. a ruttkai 882. számú tlkjvhen felvett s Vm-ml 

részben Buttkay Danko ferjenesike szül. Bazár Amália 
nevére irt:

a) 1761. hr. szánni részletre 30 korona
b) 1763. hr. számú részletre 4 korona és
c) 1764. hr. számú részletre 4 koronában meg

állapított kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennebb megjelölt ingatlanság 1903. évi Június hó 
13-lk napjának d. e. 10 órakor Kuttka községben a 
község házánál megtartandó nyilvános árverésen a ki
kiáltási áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben vagy óvadékképes 
értékpapírban a kiküldött közéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Tnrócz-Szont-Márton, 1903. évi április hó 16-án.

Kolosy Miklós, kir. albiró.

Árverési hirdetmény.
A Nngyméltóságu ni, kir. földinivolésllgyi minisler 

úrnak 1903. évi 44458/1/2. számú rendeleté folytán a 
lipl óujvári kincstári uradalomhoz tartozó

fenyoházai m. kit1, gyógyfürdő
és nyaralótelcpen fekvő: a fenyöházai 12. sz. (adminis- 
tratió) kincstári épületben levő 2 földszinti, 10 emeleti 
és 4 mansardo vendégszoba és pincze, továbbá II. számú 
szállodában levő 3 földszinti szoba tartozékaikkal és 
belső berendezéssel együtt a fenyöházai in. kir. fürdö- 
felügyelöség irodájában 1903. évijanuár hó 1 -töl, 1906. 
évi deczember hó 31-ig terjedő időtartamra, 1400 kor. 
kikiáltási árban 1903. évi május hó 30. napján nyilvá
nos árverés utján bérbe fog adatni.

Az árverési versenyben a múltra nézve bérleti 
hátralékban levő bérlők, továbbá csőd, gyámság, illetőleg 
gondnokság alatt levők, vagy kik nyoreségi vágyból 
eredő bűnért elítéltettek vagy kik szakképzettségüket 
illetve vagyoni állásukat kellőleg igazolni nem képesek, 
részt nem vehetnek.

Az árverési bizottság előtt ismeretlen versenyzők, 
sgy vagyoni helyzetük és tisztességükről szóló hatósági 
bionyitványt tartoznak beadni, valamint kötelesek írás
beli ajánlatukhoz a kikiáltási árral felérő bánatpénzt mel
lékelni. illetőleg azt a szóbeli árverésnél azonnal leten
ni. Minden más versenyző köteleztetik a szóbeli árverés 
megkezdése előtt a kikiáltási ár 10%-át mint bánatpénzt 
az árverési bizottság kezeibe letenni.

A szóbeli árverés a fenti napon délelőtt 10 óra
kor veendi kezdetet.

írásbeli 1 koronás bélyeggel ellátott és az árverési 
feltételekkel összhangzásban levő ajánlatok, melyekhez 
a megkivántató bánatpénz hozzá csatolandó, a fenyöházai 
m. kir. gyógyfürdő és nyaraló telep felügyelősége által, 
a szóbeli árverés megkezdése elölt mindenkor elfogad
tatnak.

Mindenkinek ajitnllintó
a most 40. kiadást ért l)r. Mtiller nno.-i ta
nácsos müve a

"bántott ide?- és
sexual-rendszerröl

valamint annak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése oll 

portomcntcscn küldi
C urt Ilöber, Braunsehweig.

' M i m

Ezen ajánlatoknak azon nyilatkozatot kell maguk
ban foglalniuk, hogy az ajánlattevő előtt az árverési 
feltételek ismeretesek és hogy ezeknek ugyanez magát 
minden kifogás nélkül aláveti. Különösön pedig kileendü, 
hnjry ajánlatából felmerülhető bármely peres kérdés 
felmerültére a ni. királyi kincstár által sz ili időn válasz
tandó bármely és a sommás bíróságnak, az összeg nagy
ságára való tekintet nélkül magát, szintén aláveti.

Határozottan megjegyeztél ik, hogy utó ajánlatok el 
nem fogadtatnak és azok alapján, ha fennlartatnak is, 
újabb árverés kiíratni nem fog.

Kiköttetik továbbá, hogy takarékpénztári köny
vecskék sem óvadékul, sem bánatpénzül el nem fogad
tatnak.

Azon versenyzők, kik jelzálog! biztosíték kedvez
ményével akarnak élni, kötelesek ezen müvolot keresztül
viteléig a biztosítékot készpénzben lefizetni.

Az árverési és szorződési feltételek a fenyöházai 
magyar királyi fUrdőfelügyclöség irodájában a hivatalos 
órák tartama alatt bármikor megtekinthetők.

Llptónjrárl m. kir. föerdöhlvatal.

1681. sz. tk. 1903.

Póthirdetmény.
A lurócz-szcnt mártoni kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, miszerint a in. kir. állam- 
kincstár és társai végrehajtóiknak, Buttkay Danko fér- 
jencsiko szül. Bazár Amália és Buttkay Danko ferjenesike 
szül. Lamos Zsuzsanna végrehajtást szenvedők elleni 
257 korona 46 fillér s jár. iránti végrehajtási ügyében 
1416/903. tk. szám alatt kibocsátott árverési hirdet
ményben a ruttkai 127. sz. tlkjvben felvett s B/s rész
ben Buttkay Danko ferjenesike szül. Bazár Amália és 
Buttkay Danko forjoncsike szül. Lamos Zsuzsánna né
vére irt 203., 1144.. 1145.. 1277., 1280., 1281/a, 1282., 
1293., 1343., 1855. és 14/b hr. számú ingatlanokra az 
1051 korona, illetve 4 4 -1 2 0 , 390—41, 408-171 . 
20 —23, 28 korona kikiáltási árban Kuttka községben a 
község házánál 1903- évi Junius hó 13-lk napjának 
d. e. 10 ó rá já ra  kitűzött árverés az 1881: 60. t. ez. 
167. §-a alapján a tsztmártoni részvény takarékpénztár 
érdekében is 1460 korona tőkekövetelése s járulékai 
kielegitése végett megtartatni fog.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Tnrócz-Szont-Márton, 1903. évi május hó 3-án.

Kolosy, kir. albiró.

223. sz. 1903.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 

102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a tettes 
tsztmártoni kir. járásbíróság 1903. évi V 98. számú 
végzése következtében dr. Ferdinandy Béla ügyvéd által 
képviselt Kiszmann János jahodniki lakos javára Fillo 
Einánuel tsztmártoni lakos ellen 2000 kor. s jár. erejéig 
foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt, és 
1948 kor. 10 fillérre becsült szövetek, öltönyök, ingek, 
nvakravulók, kalapok, inggallérok és bolti állványokból 
álló ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek tsztmártoni kir. jbirúságnak V. 
98/4. 1903. számú végzése folytán 2000 kor. tőkeköve
telés, ennek 1901. évi augusztus hó 10. napjától járó 
5 °/0kainalai és eddig összosen 141 kor. 12 fillérbon 
biróilagmár mepállapitott költségek erejéig Fillo Ernáiméi
nál Turócz-.Szt.-Mártonban leendő eszközlésére 1903 évi 
Junins hó 12-ik napjának d e. 10 órája határidőül 
kitüzetik és ahhoz. a vonni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet ígérőnek becsáron alól is el fognak 
adatni.

Kelt Tsztmártonhan, 1903. évi május hó 18. napján
Zathnreozky Jenő,

járásbirósngi végrehajtó.

Legolcsóbb árak mellett
szállít

Fischer Lsjos T.-Szt.-Mártaa:
Valódi ttizmentes aszfalt fedél- 

. lemezeket, Portland-Cémentet, 
vasgerendákat és meszet.

Szt. Anna malátalikőr a legjobb én legegészsége
sebb ilditü ital, kellemes i/.ii 

és zamat ú
kiváló gyoinorerösitü, turis
táknak és vadászoknak ked- 

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm vencaés nélkülözhetetlen itala, 
m  A I A t  9  o  g L q o  kitiinö táp- és leasiitemény, 
l l l f l l f l l f l u f l n u u  elsőrendű tanárok és orvo- 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmi sok ajánlják.

kitűnő minőségűek,2. '  Fenti készítmények mind tiszta malátából készülnek, 
élvezetük kellemes és hatásban felülmúlnak minden ilynemű gyártmányt. 'I£j$ 

Kapható csakis eredeti csomagolásban Turócz-Szt.-Mártonhan:

F á "b r y J ó z s e f  czégnél.
Nyom. a turóczszontmártoni magyar nyomdában. — Moskóczi F.-né.
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