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Felvidéki Hiradó.
POLITIKAI HETILAP.

E l ő f i z e t é s i  a r a k :
Egész évre .....................................
P'él évre . . .....................
Negyed évre . . .  . .

8  kor.
A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és 
előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turóos-Szt.-M ártonbaküldendők

Hirdetések logjiitányoHabhan. á rszabály  szerint. 
Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min

den bel- é3 külföldi hirdetési iroda elfogad.
K iadóhivatal: A turócz-szt.-mártom „Magyar Nyomda". Megjeleli minden vasárnap.

K ülföldi pénzek.
A nemzetiségi túlzók akna-munkájára jel

legzetes világot vetett egy pángermán délvi
déki lap szerkesztőjének sajtópere a szegedi 
osklldt-biróság előtt. Az államügyész ugyanis 
a tárgyalás folyamában föltétlenül biztos ada
tok alapján megállapította azt a tényt, hogy a 
nemzetiségi túlzók Magyarországon külföldi 
pénzzel alapítanak hírlapokat minden nagyob
bacska városban és elárasztják velük a vidék 
könnyenhivő népét ingyen, mert előfizetőjük 
alig akad 50—00.

E lapocskákban azután szítják a gyűlöle
tet a magyar nemzet ellen és szerencsétlenné 
teszik a szegény népet, amely az ily nyom
tatott betűnek még bitéit ad és így elhiszi, 
hogy külföldön valóban jobbak a viszonyok, 
amiért azután kivándorol és kilenez tizedrész- 
ben tüukremegy, vagy koldusként tér vissza 
szülőföldjére. Amit a szegedi államügyész, a 
délvidéki állapotokról ekképpen megállapított, 
az bízvást ráillik a felvidéki viszonyokra is. 
Minden beavatott ember tudja és látja itt 
Felsö-Magyarországon, hogy annyi már a tót 
túlzó újság, ahány vegyes nyelvű város van 
vidékünkön.

Azt is tudjuk, hogy e lapok előfizetőinek 
a száma még annyi sincsen, hogy minden egyes 
újságra, átlag véve, száz prenumeráns jusson ; 
minthogy pedig egyes számok elárusitAsa még 
bevezetve sincsen és igy nemcsak tömeges, 
de szórványos kolportázsról szó sem lehet, 
kézzelfogható az' a tény, hogy ezek a tót túlzó 
lapok, szerkesztőik s dolgozó társaik — pedig 
vannak jó nagy számmal — nem élhetnek 
meg az előfizetésekből, amelyek még a lap 
nyomdai kiállítását sem fedezik. Már pedig 
ingyen nem nyomják az újságot. De a szer
kesztőségi személyzet sem éi meg a levegő
ből és nem lévén som tőkepénzes, sem bankó- 
csináló, mégis csak valamiből kell pénzelnie, 
pedig, mint köztudomású, a nemzetiségi túlzó 
urak bőven költekeznek, különösen egyes 
északi s észak-nyugati perifériákon.

Igaz ugyan, hogy egy-két régibb lapjuk

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

(Hercsuth Kálmán budapesti siketnéma intézeti tanár felolva
sása Turócz-Szent-Márlonban 1902. évi május hó 19-én.)

III.

A mi a szerzett si kétség okait illeti, azok a kő
vetkezők :

1. A különféle agybetegségok, u. m. agyvelő gyu
ládé*, ngyhártyalob, agyrázkódás, vértorlódás és kelés 
az agyban, nyakszirt merevedés, agygürcsük stb. az or
vosok megfigyelései szerint a szerzett siketségi esetek
nek mintegy •!()-°/0át agybajok okozzák.

2. Heveny fertőző betegségek, mint a minők: 
himlő, vőrlieny, kanyaró és a bagymáz (tliyphus).

3. Vérbetegségek, minők a görvélykór és az an
golkór.

4. Hurutos bántalmak.
r>. (iyermekbetegségok, minők a szamárhurut, 

roncsoló toroklob stb.
6 . A fül önálló betegségei, melyek közvetlenül a 

fülben keletkeznek, ilyenek : a csonlszu, a belső kelé
sek. fekélyek, sebek, fültö-inirigylob stb.

7. A fül sérülései véletlen, vagy erőszakos külső 
befolyások következtében. Ilyenek a fejre esés, a fejre 
mért ütés, túlságos erős zaj. a fülnek hegyes tárgygyal 
való izgatása és szurkálása.

8 . Nollóz fogzás.
A hallási képességet az említett okok folytán az

kivételesen a maga erejéből áll fönn és saját 
nyomdával is rendelkezik, de a többinek a 
pénzforrását oly stlríl homály födi, mely a 
szegedi államügyész fönteralitett leleplezésére 
méltán gondolkodóba ejtheti az illetékes kö
röket.

Egyébiránt még ennél is érdekesebb az 
a kérdés: miként juthatott ez a dolog odáig, 
hogy csak a sajtóbirósági tárgyaláson pattant 
ki a titok? Ha azt a pángermán szerkesztőt 
nem kapatja el a külföldi pénz annyira, hogy 
vakmerőségében félretéve minden óvatosságot, 
egész nyíltan megrágalmazta a magyar nem
zetet, ma és talán éveken át tovább folytat
hatta volna az akna-munkát úgy ő, mint társai, 
akik egy-egy hetilapocskáért évenkint tizenöt 
ezer koronát, sőt többet is kaptak külföldről. 
Megjegyzendő, hogy a külföldi pénzeket nem
zetiségi túlzók vezetése alatt álló pénzintéze
tek közvetítették. így tehát nyilvánvaló, hogy 
Magyarországon egész szervezett hálózata van 
az állam-ellenes, fölforgató s hazaáruló pro
pagandának, mely külföldi pénzzel iparkodik 
aláásni a közbékét, az állami rendet s bizton
ságot.

Ki kezeskedhetnék róla, hogy ezek a 
pénzintézetek s ezek a szerkesztőségek nem 
fognak-e alkalom adtán pénzt s fegyvert ki
osztani az általuk megmételyezett nép kezébe, 
hogy nyílt lázadásban törjön ki? A szegedi 
államügyész adatai nyomán biztosra vehető, 
hogy ilyesmire szintén számtani bizonyosság
gal el lehetünk készülve akármilyen külügyi 
komplikácziók esetén. Ám igaz ugyan, hogy a 
magyar nemzet, mint 1848-ban, ily alkalom
mal is összetiporná a hydra fejeit, ha még 
annyi volna is; ámde a kormányzás államfér
fim kötelessége abban áll, hogy megelőzze a 
bajt, amig lehet. Már pedig kétségbevonhatat
lan tény az, hogy a túlzó nemzetiségi külföld
ről fizetett sajtó rendszeresen bolonditja s Iá- 
zitja a könnyenhivő népet és hogy erre a 
czélra bőven rendelkezik külföldi pénzzel’; 
továbbá tény az is, hogy ennek következté
ben a nem-magyar nemzetiségek körében mind 
nagyobb izgatottság és nyugtalanság tapasz
talható; végül tény az is, hogy mind az em-

élet bármely szakában cl lehet veszíteni, do az általá
nos tapasztalat szerint a siketség a legtöbb esetben 
az élet első három évében áll be, mivel ebben az idő
ben vannak a gyormekek a legtöbb ártalmas betegség
nek kitéve; halló szervezetük pedig még gyenge, fej
letlen, úgy, hogy a káros befolyásoknak alig, vagy egy
általában nem tud cllentállni.

Péétli angol orvos szorint a siketeknek 43o/0-a 
születik siketen, — 75o/0-a pedig teljesen siket és csak 
2öo/0-a bir némi csekély hallási maradványnyal. Persze 
ez olyan dolog, hogy erről a leglelkiismoretesebb, leg- 
odaadóbb munkássággal sem lehet csak megközelítően 
is pontos statisztikát összeállítani.

Minthogy a fcntcmlitctt bajok mindenkor léteztek, 
siketnémák is mindenkor voltak. Eme tényt maga a 
biblia és az ó-kori irók feljegyzései igazolják, de arra 
nézve, hogy az ó- és a középkorban foglalkozott volna 
valaki oktatásukkal, nyomot nem találunk.

Herodot egyik történeti munkájában említést tesz 
Krözus király sikotnéina fiáról, a kit fölötte ügyesnek 
mond. — Plinius, a ki a Kr. előtti században élt Kómá
ban, egy l’edius novü siketnéma festőről emlékezik meg 
egyik természetrajzi müvében. Márkus Valérius Messala 
Corvinus Írónak is volt egy siketnéma rokona, a ki 
ugyanazon időben élt és festő volt.

Ezek a feljegyzések természetesen nem elegen
dők arra, hogy megállapítsuk azt, hogy azon időben, 
a mikor a fentemlitett siketnémák éltok, rendszeresen 
foglalkozott volna valaki oktatásukkal. — Az elvitatha
tatlan tény, hogy a siketnémáknak az ó-korban szomorú 
és rossz volt a sorsuk s az emberi szeretet csakis a 
legújabb korban fordult feléjük, llipokralcs és Aristotc* 
les híres görög szónokok megtagadták tőlük az emberi

litett állam-ellenes akna-munkák úgyszólván az 
állami törvények oltalma és az illetékes ható
ságok szeme láttára folytatódtak: ennélfogva 
itt a legfőbb ideje annak, — hogy a magyar 
állam törvényei ne szolgálhassanak takaróul 
ugyancsak a magyar állam vesztére törő haza
árulásnak.

Ez már öngyilkosság volna. Ki adna még 
maga gyilkot annak kezébe, aki életünkre 
tör . . .

Legyen neked könnyű a föld, ez a tót
föld. Hogy a tót túlzóknak vakmerősége meny
nyire terjed, hogy agitácziójukat még a teme
tőbe is behurczolják, arról igen megbízható 
forrásból értesítették lapunkat. A múlt héten 
Ivánkófalun elhalálozott Kleszkeny gondnok, a ki 
egészen a közelmúltig a magyar pártnak volt 
liive. Az utóbbi képviselő választások alkalmá
val azonban sikerült őt a tót túlzók karmai 
közé keríteni minek folytán szavazatát a tót 
nemzetiségi jelöltre, Paulinyi Tóth Zsigára adta 
le. Körülbelül ez volt az összes szolgálata, a 
melyet a tót túlzóknak tett. De a pártszerve
zet ezt is honorálta, mert temetésére küldött
séget menesztett, a melyet Dula Máté ügyvéd 
vezetett. Az egyházi szertartás befejeztével 
azután szót emelt Dula Máté és a mikor az ő 
kedves testvéreihez, nővéreihez, kedves népéhez in
tézte szavait és . elmondotta volna, hogy ő is 
a nép gyermeke és azért dobog szive a né
pért és sajog, ha a nép közül oly derék haza
finak halálát kell elsiratnia, mint Kleszkeny 
volt, — összetartásra, egymásiránti szeretetre 
buzdította a népet, a melynek nyilvánulnia 
kell a családban, a községben és a nemzeti 
törekvésekben. Szavait pedig igy fejezte be : és 
most legyen neked könnyű a föld, ez a tót 
föld. Nem kívánunk ehhez a kívánsághoz hosz- 
szabb kommentárt fűzni. A kir. ügyésznek lesz 
feladata megmagyarázni Dula Máté hites ügy
védnek, hogy Ivánkófalu egyelőre még Magyar- 
ország területén van. A ki pedig Ivánkófalu 
határán tót földet emleget, az vétkezik a ma
gyar haza integritása ellen.

értelmet; :i spártaiak pedig a vadállatok prédáiul lették 
| ki őket, vagy pedig a Taygothos szikláin zúzták szét.

Teljesen megbízható, liitoles forrásaink és feljegy - 
zéseink alapján biztosan tudjuk, hogy Pcdro de Ponce, 
spanyol szerzetes, a ki 1520-tól 158-l-ig élt, volt az 
első, a ki a siketnemák tanításával rendszeresen foglal
kozott. Ettől az időtől, tehát, a XVI. századtól egészen 
a XVIII. század utolsó harmadáig csak szórványosán 

(foglalkoztak siketnemák tanításával.
De l'Epéc abbé franczia pap volt az, a ki a siket

némák számára 1770-ben Parisban az első intézetet ala
pította. I tána 8  évvel tehát 1778-ban Heinickc .Sámuel 
német protestáns tanító alapított hasonló intézetet Lip
csében. Ez utóbbi, mint a hangoztató módszer úttörője 
hírnévre is tett szert. E két férfiú két egymástól elütő 
módszer szerint tanította a sikotnémákat. De l’Epéc a 
siketnéma természetes jeleiből methodikus jeleket, csi
nált. vagyis a természetes jeleket a mi hangzó nyelvünk 
törvényei szerint kiművelte és annak, - valamint az 
írásnak segélyével képezte siketnémáit, mert a jelnyol- 
vet. a siketnéma természetének megfelelőbbnek tartotta, 
mint. a hangzó nyelvet. Ezáltal egy külön módszertani 
iskola, az úgynevezett franczia-iskola megalapítója lett.

lloinicko a hangzó nyelvre, a beszédre tanította 
. növendékeit s ezen eszköz segélyével képezte ki őket, 
mert belátta, hogy a siketnémák csak akkor boldogul
hatnak a gyakorlati életben, ha a hangzó bőszedben 
jártasak. O tekinthető tehát az úgynevezett német mód
szer, vagyis a beszéd tanmód-mcgalapitójának.

Az imént elmondottakból láthatjuk, hogy l'Epéo- 
nck midőn az első sikotnénia-intczclct létesítette nem 
az volt a czélja, hogy a siketnémákat élőszóra oktassa, 
hanem csak az, hogy az Írás és mesterséges jel beszéd



Az idők Jele. A napokban gyűlést tartott a Pozsony* 
megyei Általános Tanitóegyeslllot, a melyen Zsigmondik 
János bazini tanító azt az indítványt tette, hogy az egylet 
gyűlésein a  magyar nyelven kívül mást is használhas
sanak az egyesületi tagok. Ilire jár, hogy ezen indítványért 
fegyelmi vizsgálatot akarnak indítani Zsigmondik János 
tanító ellen. Nos, nokllnk az a véleményünk, hogy ezért 
vizsgálatot indítani, fegyelmi büntetést kiszabni nem 
lehet, mert elvégre indítványozni szabad, még azt is. a 
mi az alapszabályokkal ellenkezik, minthogy az alap
szabályokat is szabad módosítani. Ehhez kétség nem fér. 
I)e igenis kérdés fér ahhoz, mint tűrhettek meg egy 
községi iskolánál immár közel 30 év óta olyan tanítót, 
a ki mindenkor hírhedt volt túlzó tót érzelméről s ebből 
soha még csak titkot sem csinált? Buzin városában, 
amelyet németek, tótok s magyarok vegyest laknak, 
ezelőtt 30—35 évvel még csak hírét sem ismerték a 
tót túlzók törekvéseinek; de odajött lakni mint ügyvéd a 
volt tnodori tót evung. pap fia ; oda dr. Stur ügyvéd, 
Zsigmondik János tanító és még nohány izgató és kész 
lett a veszedelem, de a magyar- és hazaellenes mozga
lommal akkoriban nem törődött senki, mert hisz a nem- 
bánomság nagy bajunk nekünk nemzeti ügyekben. .8 imc 
most elérkezettnek} látja az időt. Zsigmondik János ta
nító arra, hogy a nagy fáradság árán és hosszú idő 
múltán annyira — mennyire mcgmagyarosodott pozsony- 
mogyei tanítóságot, amelynek nagy része külömben is 
tősgyökeres magyar, cltótositsa. Az idők jelo ez. még 
pedig szomorú jelo . . .

Megérdemelt leczkében részesíti a „Slov. Nov.* 
azokat a tót túlzókat és sajtójukat, akik mint a tót nép 
egyedüli képiselői és védői szerelnek szerepelni, de mi
kor ezen nép életbevágó, igazi érdekeinek megvédésé
ről van szó. akkor nagybölesen hallgatnak. A miskolezi 
kongresszuson például, amely a felvidéki kivándorlásról 
tanácskozott, a hol tehát különösen a tót nép helyzeté
nek javításáról folyt a beszéd, egyetlenegy tót korifeus 
sem jelent meg. — Nos, ezen mi nem csodálkozunk. 
Ha ezt, a kongresszust valahol Varsóban, Prágában, 
Laibachban tartották volna meg hírhedt pánszlávok 
égisze alatt, minden bizonynyal ott lett. volna a Mud-j 
rony-frakezió néhány képviselője is, — de magyarokkal j 
magyarul tanácskozni a tót nép érdekeiről V Olyan nincs! 
Inkább csak hadd költözzék ki ez a nép az utolsó em
berig Amerikába.

Kettős Ünnepély Znióváralján.

2 Turócz-Szt.-Márton,
ifjúság önművelésére való jótékony hatását ismertette. 
Ezután lierecz Gyula kir. tanfelügyelő buzdította az ifjú
ságot arra, hogy mindazt, a mit e körben önképzésére 
elsajátít, használja fel később az életben is eredménye
sen. Az önképző körnek 25. éves múltját Éber Béla 
IV. éves növendék ismertette felolvasásában. Az önkép
zőkört Mihnlicska István tanár alapította. A kör az első 
években csak irodalmikig működött, később azonban s 
jelenleg is a paedagógiát s zenét is felkarolta, s ennek 
megfelelően három szakosztályra oszlik : a paedagogiaira, 
elnöke Somogyi Géza igazgató, a „Jókai* irodalmi 
szakosztályra, elnöke Párvy Endre tanár és a „Barra- 
lus“ zenei szakosztályra. < Imike Hitlert Ferencz tanár.

A felolvasást az ifjúsági zenekar előadása követte, 
mely Mascngni „Parasztbecsület* operájának Inlermez- 
zóját játszoita orgona s zongora kiséret mellett. A kö
zönség zajosan megtapsolta a teljes szabatossággal elő
adott darabot. Szánthó László III. éves növendék lelkes 
hévvel előadott szavalata után az ifjúsági dalárda érde
melte ki a hallgatóság osztatlan tetszését, Bcschnitt 
„Ossián* ezimü nehéz ének darabjának gyönyörű elő
adásával. A szép és lélekemelő ünnepélyt Gresz Jenő 
III. éves növendék hegedű szólója, — Gregorovics 
László III. éves növendék zongora kíséretével — s az 
összes ifjúság által énekelt Hymnusz fejezte be.

Délután már 4 óra előtt gyülekezett a közönség 
az intézet kertjében levő ügyesen feldíszített tornatéren, 
hogy végig nézze az ifjúság testedző gyakorlatait s a 
díszes közönség soraiban ott láttuk a zniói kerület sze
retett képviselőjét Justh Forenczef családjával, özv. Soest 
Ottónét leányával, Bcrccz Gyula kir. tanfelügyelőt csa
ládjával s még sokat a vidéki intelligencziából, mig a 
znióváraljaiak teljes számban jelen voltak. Egy asztal
kára voltak kitéve a verseny dijak, melyeket a közön- 

j ség adományozott a győztesek részére. Ezen tárgyak 
között méltó feltűnést keltett a győzelmi szalag, széles 
bordó selyemből, arany hímzésű: „Az erősé és ügyesé 
a diadal !* felirattal, melyet dntth Fcrcnczné sz. Batt
hyányi Mária grófnő volt kegyes az intézetnek ado
mányozni.

E díszes szalagot a legügyesebb s a legtöbb győ
zőimet felmutató növendék nyerte az idén s fogja nyerni 
a jövőben is, de csak egy évig viselheti a szalagot 
ünnepélyes alkalmakkor, mert minden év végén meg 
kell azt védenie, s ha nálánál ügyesebb akad, úgy an
nak a birtokába megy át. Köszönet illeti a többi em
léktárgy adakozóit is, kik nemesszivüségükkol ébresz
tőivé, istápolóivá lettek a testi nevelés szent Ügyének.

Emléktárgyakat adtak: özv. '  A kan fisz ltczsőné

F e l v i d é k i  II i  r  a d ó.

különösen a magasugrás, távolugrás s a futás, a legna
gyobb érdeklődést pedig a rúdugrás keltette, melynél 
a két legjobb tornászó: Midió Ágost III. és Szánthó 
László III. küzdöttek az első díjért, s végre is nem 
nem tudva egymást legyőzni, a nehéz küzdelem holt 
versenynyol végződött.

Az egyes versenyeknek részletes eredménye a 
következő:

I. A magasugrásban : Első Jienkő Ede IV. ugrott 
174 cm.-t, második Bulla József IV. ugrott 172 cm.-t, 
harmadik Szánthó László III. ugrott 169 cm.-t.

II. Pőznamdzzdsban \ Első Kachnics Andor III., 
második Gasparik János IV., harmadik Kontnrik Gyula IV.

III. Távolugrásban: Első Szánthó László III. há
rom ugrás összege 1720 cm., legnagyobb ugrás 587 cm., 
második liomonnay Károly III. három ugrás összege 
1689 cm. legnagyobb ugrás 570 cm., harmadik l ’jsághy 
József III. három ugrás összege 1658 cm. legnagyobb 
ugrás 576.

IV. Súlyemelésben: Első KronorafV Sándor III., 30 
k. súlyt emelte 43-szor, 50 k. súlyt 13-szor, második 
Sálck István 11L, 30 k. súlyt emelte 42-szer, 50 k. 
Súlyt 12-szor, harmadik Ujsághy József 1ÍL, 30 k. súlyt 
emelte 34-szer, 60 k. súlyt 6 szór.

V. Rúdugrásban : Elsők Midió Ágost III. és .Szánthó 
László III.. ugrottak 309 cm. magasságot, második 
Brózik Dezső IV., ugrott 266 cm. magasságot.

Yí. Súlydobásban: Első Éber Béla IV., dobolt 
jobb kézzel 1092 cm. balkézzel 900 cm.-t, második lel
kes István III., dobott jobb kézzel 1035 cm. balkézzel 
873 cm.-t, harmadik l ’jsághy József III., dobott jobb 
kézzel 969 cm., balkézzel 850 cm.-t.

VII. 100 méteres futásban: Első Lelkes István IIL, 
második Éber Béla IV., harmadik Murgas József III.

Vili. l'tO méteres futásban : Első liomonnay Ká
roly III., második Gregorovics László III., harmadik 
.Szánthó László III.

Ezek után a díjkiosztásra kerüli, a sor : Berecz. 
Gyula kir. tanfelügyelő lelkes beszédei intézett az ifjú
sághoz. Kiemelte a testi nevelés fontosságát, melynek,, 
mint leendő tanítóknak a legbuzgóbb munkásainak kell 
lenniük az életben. Megdicsérte Somogyi Géza igazga
tót, mint a ki az ifjúság testi nevelése iránt maga is 
érdeklődik, ’s különösen kiemelte Rárvy Endre tanár 
szeretetteljes buzgalmát s fáradozását a  torna tanítás-’ 
terén, a mclylycl nemcsak itthon, de az országos torna- 
versenyen is, oly fényes és meglepő sikert aratott és a 
mclylycl az ifjúságban a testedző gyakorlatok iránt való- 
hangulatot fclköllotlo és a  most felmutatott eredményig-

1902. június 8. 28. szám.

Szép ünnepély színhelye volt e hó 1-én a znió* 
váraljai áll. tanítóképző intézet.

Délelőtt 10 órakor az ifjúsági önképző kör 25. 
éves fennállásának emlékére hangversenynyel egybe
kötött diszgryülést tartott, melyen úgy a vidéki vendé
gek, mint a helybeliek közül sokan vettek részt. Az 
ünnepélyt az ifjúsági dalárda nyitotta meg szépen elő
adott alkalmi dallal. I tana Somogyi Géza igazgató, a 
kör paedagogiai szakosztályának elnöke tartott megnyitó 
beszédet, melyben az önképzőkörnek rendeltetését s az

elsajátítása által tegye őket képessé arra, hogy a klil 
világgal is némileg érintkezhessenek. Benne inkább az 
emberbarátot, mintsem} a szakembert kell tekintenünk. 
A lipcsei intézet megalapítója: Meinicke, mint láttuk, 
egészen más véleményen volt. Ö élőszóra oktatta nö
vendékeit s ezt tesszük jelenleg mi is Az a kérdés me
rül fel ezek után, vájjon jogosan tette-e ezt Heinickc, 
s jogosan követjük-e öt ebben mi isV

Értekezésem folyamán elmondottakból tudják már, 
bogy a némaság a sí kétségnek természetes folyománya. 
A hallás hiánya megfosztja a siketnémát mindazon elő
nyöktől, a melyeket ennek bírása az épérzékünek biz
tosit. A siketnéma lelke kora gyermeksége óta úgyszól
ván teljesen izolálva van a külvilágtól s nélkülöznie 
kell mindazt, a mi a hallónak élvezetet nyújt. Magunk
ról tudhatjuk, hogy mily hatással van reánk egy szép. 
tartalmas költemény elszavalása, miképen vidámitja fel 
lelkünket egy-egy mesterileg szépen eljátszott zeneda
rab. az orgona hangjai és egy szépen elmondott, tar
talmas imádság mennyire tini bennünket az Istenhez 
felemelni. Mily jól esik lelkűnknek az, ha örömünknek, 
fájdalmunknak s más lelki állapotainknak élőszóval ad
hatunk kifejezést úgy, hogy azt mások is megértik. 
Ezek után önkéntelenül ezt a kérdést tesszük lel ma
gunkban. hogy a 4! oinéma mindezen érzelmeinek mi 
módon ád kifejezést, mert hisz. i.em tud beszélni!

A csecsemő siketnémái vájjon lm: y n szólaltatja 
meg ösztöne? A bölcsőben ahg stólán nem .3 tehetünk 
különbséget a halló és siket gyermek között. Sem ez, 
sem amaz beszélni nem tud 8 igy mindkettő a látás ál
tál szerzett benyomások következtében egyformán gon- 
dolkodhatik, lm ugyan egyáltalában gondolkodni tini. 
Ha örömet érez, mindkettő nevetésre nyitja meg ajkait 
ha pedig fájdalom gyötri őket, úgy kölcsönösen egyforma 
bennük a megnyilatkozás is.

(Folyt köv.)

Petőfi összes költeményeit, özv. Ilodobay Józseíné arany fokozta. (Párvy Endrét a közönség meg ifjúság is kt- 
gyürltt, özv. Moskóczi Fcrcnczné hamutartót. Moskóczi, ,nn' lelkesedéssel megéljenezte.) Majd Justh Ferenc/,né 
Margitka féntatartót, Scliönaich Viktorné ezüst gyűrűt, sz. Batthyányi Mária grófnőhöz fordult, felkérte öl, hogy 
Somogyi Gézám' arany gyűrűt, Babosok Ede tollkést,!!IZ adományozott győzelmi szalagot Szánt hó László III. 
Berecz Gyula négy diszkölésli köny vet. Berlsch Ottó növendéknek, ki az összes versenyekben a legszebb 
utazó- és fésű készletet. Broszty enszky Gyula dohány- eredményt mutatta fel, saját kezűleg adja át. A közön 
tárczál, Diliért Ferencz téntatartót, Eder Ferencz Petőfi j lelkesen megéljenezte a derék ifjút. x z  emléklár- 
összes költeményeit, dr. Jakubovics Mór ezigarelta tár f?y;,k kiosztása után az ifjúság öröm teljes meglepetésére, 
czál, Kirchmayer Győző inggomb készletet, Krccs Gyula :i hir. tanfelügyelő még Imi koronát oszlott szél az in- 
téntatarlól, Dr. Messinger Mór dohányszelcnczét és hő- Gízel tíz legkiválóbb tornásza közöli, mely összeget a 
mérőt. Párvy Endre dohányszelcnczól és asztali csen- v;|h- és közokl. Minisztérium adományozta az inlézel- 
göl. .Scliönaich Viktor ezüst óralánczot, Spitz Gusztáv 11 °h- A kitüntetett ifjak, kik ragyogó arczczal vették 
tinfalarlót, Szarka Lajos levélnehezéke,l, Szibner Gy ula S|t. a kir. lanlelllgyelő kezéből a* fényes aranyakat, a 
zsebkendőket és poharat, 1’lrieh Vendel borotva készlo- következők: Bonkő Kde, Bulla József, Éber Béla. Ken
tet. Wagner Arthur inggombkészlclot és /vada Antal t.;irik Gyula. Macstiga .íános, Varga Béla IV. éves nü- 
levélnehezékct. vendékek, liomonnay Károly, Midió /\gost, Szánthó

,\ torna ünnepély kevéssel I óra után kezdődött, Eászló 111. éves- és Wolf Géza II. éves növendék, 
a mikor az összes növendékek zászló alatt négyes so- Lelkes tornász induló fejezte be a szépen sikerült, 
rokban zeneszó mellett vonultak fel a térre, s a közön-1-s emlékezetes ünnepélyt.
ség előtt tiszteleglek. Nyomban a felvonulás után hosszú Kopogós csárdás jelezte hogy megkezdődött a má
solókba állva az összgyakorlatokat végezték pontos j jáli>. \ igán lolyl a táncz elébb a gvönvörücn Liviiá.— 
szabatossággal. Ezt követték a szabadgyakorlatok, neve- K'fotl tornatéren, majd később az intézet zenetermében 
zetesen kéz gyakorlatok, bot gyakorlatok és gúlák, va- s csak világos hajnal vetett véget a minden izében ke
lamennyiben rendkívüli ügyességei, pontosságot s pro- délyes mulatságnak.

Valóban, ünnepnapja volt a vasárnapi ngip Znió- 
varaljának, s különösen a tanítóképző inlézeluok, mely
nek tanári kara minden módot s alkalmat megragad 
arra. hogy növendékeiből művelt, helyüket megállni 

•rnázásnak l|idó, hazafias tanítókat neveljen. S az az áldozatkész- 
s meleg pártolás, melyben Turóczvármegyo kö- 

zoiisége az intézetet ez alkalommal is részesítette, nagy
ban megkönnyíti s elősegíti a tanári testület nemes tö
rekvését. Dittcrt Ferencz.

czizitast mutatlak be a tornászok. Különösen a szépen 
összeállított gúlák kötötték le a közönség I igy öltnél s 
érdemeltek ki zajos lapsokat. Ezek után a versenyekre 
került a sor, melyekben a legügyesebbek mérték össze 
erejüket s ügyességüket. A versenyekben 
s testedzésnek minden ága szerepelt, s az egyes verse
nyeknél oly kiváló erőt s ügyességet mutattak fel a 
tornázok, hogy az elért eredm ény nem egy iskolának. 
bánéin bármely s/iortey,/lelnek is díszéé, vált volna

A versenyek a -/■ ■rlornázás-al vették kezdetüket, 
melynél különösen öt növendék: Kontnrik (ívnia IV.. 
Mncsnga János IV.. Midié Agov Hl. Varga Béla IV.

" " ll ■•. ............... . nehéz < rílgynkorlntok
végzése által, részint a lest könn 
ságát feltüntető mo/ga-ok 
tón
versein

hajlékony-

H Í R E I N K .
Secfrled báró, •> Felsége minkniánnk térje, 

P“r l,!lP ótn ismét Ré.zsahogyen Inrléizkmlik : mint liirlik n
'l'1'" ,"’....... i'iv'l héten nejo, Erzsébet lühorezognn is hosszabb l.irtóz-
.l ""* "" .....er*;,. A tiilibi kodH.sr.-, Rózsahegyre érkezik. A báré villáját az idén

... 7 ’"; ' " ' ' " ' k  ''guna-l. l-litun ébren Inrtvji 8  szobával kibíívilctte ; az építkezési munkálat',,kai e na.
' "K)" 1"11'1 miekl/blcsi't. Nagyon tetszettek pókban befejezték.



23. szára. Turócz-Szent-Márton
— Erdély Sándor v. b. t. t. volt Igazságügyim* 

niszter, őrs/., képviselő családjával együtt a múlt bélen 
csütörtökön SlubnyafUrdőre, rendes nyári tartózkodó 
holyéro érkezeit. A család > isszatérése nemcsak Slub- 
nyaíürdön, de egész Turóczvármegyébon igaz örömet 
keltett, mert az a bir volt eltorjodvo, begy ebben az 
évben, más ftlrdöbolyot fog fölkeresni.

— Báró Révay Gyula orsz. képviselő bárom hetes 
kúrára Kaltonloitgebenbo utazott a melynek befejeztével 
Kis-Solmoczro érkezik a hová családja már a múlt hétj 
csütörtökön megérkezett.

Állandó választmány. Turóczvármegyc állandó 
választmánya í. hó 5-én Illést tartott, a melyen a f. hó 
14-én megtartandó közgyűlés tárgyai olőkészitetiek. 
E/.ok közül felemlítjük, hogy az állandó választmány a 
Kákóczy, Thököly és Hercsényi diftamáló törvény tör
lése iránt javasolja a felirat-intézést.

— A mnnkássegélyzö pénztárak ügyében Da
rányi miniszter törvényjavaslatot dolgoztatott ki, a mo
lyét Justh Ferenc/, orsz. képvisolö olőadása alapján a 
töldmivclésügyi bizottság is elfogadott. A törvényjavas
latot az országgyűlésen is Justli Ferenc/, fogja előadni.

— Megbízás. Az igazságügyminiszter dr. Mossin- 
ger Mór znióváraljai ügyvédet a beszterezobányai tör
vényszék területére ügyészi megbízottul; Here/. Mór 
znióváraljai ügyvédjelöltet pedig a znióváraljai kir. já 
rásbírósághoz nz ügyészi megbízott helyetteséül kirendelte.

Szüllő Géza orsz. képviselő több napot töltött 
Turóczban, a mely idő alatt Rakovszky Iván nagybir
tokos vendége volt.

A turócz-szent-mártonl ozelluloid gyár épí
tése már javában folyik az alapozási munkálatokkal 
készen vannak és maholnap felemelkednek a falak is. 
A múlt héten volt a telep közigazgatási megtekintése, 
a melyben részt veitek Újhelyi Attila főszolgabíró e l- ; 
nöklote alatt az iparfelügyelőség részéről Péterffy Zol- j 
tán iparfelügyelö, az országos hálászati felügyolőség ré
széről Kuttnor Kálmán megbízott, az államvasut részéről 
Náday és Epstcin főmérnökök, továbliá Necsasz a czel- 
1 ülőid gyár igazgatója, Dr. Potrikovich járás orvos és a 
vállalat Ilg3 /édjo. Minthogy annak idején papír gyár 
alapítására volt az engedély kérve most pedig sulphid-j 
celluloid gyár terveztetik, az egyes tényezők előadták 
észrevételeiket. Pélorfly iparfelügyelő az épület és a 
munkások biztonsága szempontjából hozott föl — egyet- 
mást. Kuttner Kálmán az orsz. halászati felügyelőség 
megbízottja azonban roá mutatott azon veszedelemre, 
mely a sulphit-czelluloid gyártás alkalmából a Túró ez 
vizének megmételyezéso folytán nemcsak a turóczi ha
lászatot fenyegeti, de a Tnrócz és Vág egyik spccziáli* 
tásának, a galóczának tcljos kipusztulását is maga után 
vonhatja. Minthogy pedig a szenyviz levezetésére nézve 
a vállalat tervet sem mutatott be, az ipartelep engedély 
megadását mindaddig függőben tartani kéri, a inig erre 
nézve kellő és megnyugtató intézkedések nem történnek. 
Közegészségügyi és az államvasut részéről számbavebető 
kifogás nem merüli föl. Mint értesülünk Újhelyi főszol
gabíró, mint első fokú iparhatóság, az orsz. halászati 
felügyelőség megbízottjának közbevetése folytán, az 
ipartelep engedélyt megtagadta; megengedte azonban, 
hogy maga a gyár építése a vállalat felelősségére és 
esetleg veszélyére folytatható legyen.

Boldls ignáoz, a turóczszentmártoni állami 
polgári és kereskedelmi iskolák igazgatója, mint az 
orsz. közoktatási tanács tagja, a miskolezi polgári isko
lák meglátogatásával bízatott meg. Ezen megbízás telje
sítésére a múlt héten szerdán utazott Miskolczra.

Erdoégós volt, Valósán, mely gondatlanságból 
keletkezett és mintegy 10 holdtt) i területet pusztított 
<■1. A kár több ezer koronára rág.

A vasutas poota meghalt. Horczcgh Jenő a 
vasutas poéta, kinek „Marion" ezimü verskötetét estik 
nem régen ismertettük, most a midőn a fővárosi irodalmi 
körök érdeklődését is fölköltölte s költeményei egymás
után jelentek meg a fővárosi lapokban, dicsöséségénok 
hajnalán elhuny í. Vele egy mélyen érző költői lélek 
.szállott sírba. Nyugodjék békével.

Mühimzö kiállítás nyi'ik meg f. hó D-én a 
.Sto'óier-félo teremben, a melyet a Singcr és Tsa vatró- 
gép részvénytársaság rendez. Ugyanezen ezég ingyenes 
‘árfolyamot is tart a mühimzés elsajátítására. A kiállítás 
mogtokintéso is ingyenes.

üj lap. Cs; iczán f. évi július hó 1-jévcl hct’lap 
indul meg „Csaczaf Magyar Határőr" czimmel. .Szer
kesztője dr. Wi\ Mór ügyvéd, főműn ka társa pedig Frey- 
berger Ármin bankhivatalnok lesz.

Eljegyzés. Rrunncr Vilmos gépészmérnök, a 
kassa-mlerbergi vasút rullkai fütöházának rokonszenves 
fiatal főnöke eljegyezte Etnődi Ellát Budapestről.

Katonák Turócz-Szent-Mártonban. Csütörtö
kön riíggel mintegy 25 tiszt és körülbelül ugyanannyi 
'tiszt meg katona fordul* meg nálunk, akik Körraöcz-

bányáról jövet tanulmány utat tesznek a Felvidéken. 
Nálunk csak átmenöleg fordultak meg, minden külön 
feladat nélkül. A jövő héten f. hó 12-én érkezik idő 
azonban 1‘a m k  Lajos altábornagy vozotése alatt az V. 
hadtest egy nagyobb kirendeltsége, mely tereptanulmá
nyokat végez. Nálunk csak egy napig tartózkodnak.

— Halálozás. Valentin szül. Pálfi Róza, az a sze
rencsétlen asszony, a kinek öngyilkossági kísérletéről 
lapunk olőző számában megemlékeztünk, a turóczszent
mártoni kórházban meghalt.

— Az adóklvető bizottság moly több mint egy 
hónapon át működött a múlt héton fejozte be a mun
káját. A közönség körében általában megelégedést szült 
a tapintatos eljárás, a melyet úgy a bizottság elnöke és 
tagjai valamint a pénzügyigazgatóság kiküldöttei is ta
núsítottak. Minthogy azonban fizetni senki som szeret 

i és amennyire csak teheti szabadulni iparkodik tőle már
annyira amennyire lehet, valószínű, hogy a felszólamló 
bizottságnak is lesz dolga. Mert hát az adó soha sem 
lehet elég alacsony.

— Bírói helyettesítés. Édor Ferenc/, znióváraljai j 
kir. járásbiró betegsége miatt, továbbá mert az albirói 
állás is dr. Bedö Béla távozása miatt üresedésben van 
és igy a znióváraljai kir. járásbíróságnál jelenleg egy 
biró sincs, a járásbíróság ügyeinek vezetésére dr. Trom- 
baurr Árpád turóczszentmártoni kir. albiró küldetett ki.

— Tudományos előadás Körmöczbányán. A kör- 
möczbányai Magyar Egyesületben Toschler György, fő
reáliskolai tanár, a nagy közönség számára, igen érdo- 
kés és tanulságos előadást tartott. A szopesmegyei gá- 
nóczi mammut leletről. A főreáliskola o nagy szakkép
zettségű professzora, szemléltetve ismertette meg földünk 
őskorát s az előadása keretébe tartozó növény-, állat- 
s ásvány-világot. Ezután rátért Ganóczra. Ugyanis, ennok 
a mészkőbányáiból, a bartoslehotkai alagút kijavitásá-

; hoz, a magyar állami vasút, koczkakövcket szállíttatott. 
Ezek között véletlenül egy őskori leletre bukkant a ne
vezőt t tanár. Szép és érdekes darab. Az llzletvozetősé- 
got mindenesetre nagy elismerés és köszönet illeti meg 
e szép ajándékért! Az egész kő darab körülbelül egy 
métermázsa súlyú, ni6lybon egy őselofánt első lába 
felső részének megkövült darabja fekszik. Az oda nem 
tartozó kőrészek, szerccséson vannak lefejtve róla. Ter
mészetes tehát, hogy a kép, mely ezen korról a hall
gatóság ólé lön tárva, igen lekötötto a figyelmet s 
hasznos emléke, bizonyára sokáig meg fog maradni. A 

' közönség részéről, az érdeklődés elég élénk volt. Kör
möczbányán, ilyen ismeretterjesztő előadásokra, felolva
sásokra nagy szükség volna; mert bizony az ismorote- 

; kot itt sem eszik kanállal. Magyar előadásokra pedig 
feltétlenül szükség van. Itt is nagyon elkelne bizonyos 
lelkesedés, fölhevlllés. Igaz, hogy az embereket nem 

‘ lehet oda tossékelni ahová monni nem akarnak, de hát 
a közönséget nemcsak lehet nevelni és vezetni, hanem 
kell is.

— Iskolavizsgálat A helybeli állami iparosiskola 
évzáró vizsgálata c hó 15-én d. u. 3 órakor lesz az 
állami iskolák tornatermében. Hir szorint ugyanaz nap 
kiállítást rendez az ipartcstlllot a saját helyiségében a 
tanulók müholyi munkáiból.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

A veszett kutyák miatt igen sok volt a baj 
és panasz eddig is, de most már tűrhetetlen a helyzet. 
Hétfőn megint pusztítottak el ilyen kutyát a sétatér mel
lett, do csaknem szerencsétlenség történt, mert a pus
kás omlior, akire őzt a végrehajtást bízták, ulighunom 
két kutyát látott egy helyett pálinka közti állapotában, 
do aztán a két kutyán túl nem is látott semmit. így 
történhetett meg azután, hogy két lövése közül az 
egyikből egy arra menő kereskedő arczába tévedt egy 
szem sörét, amely kevés hijja, hogy a szemébe nem 
fúródott. Most már talán mégis csak felhagynak ezzel 
az utczai lövöldözéssel V

Nyári mulatság Ruttkán. A „Ruttkai Daloskör" 
egy tostlllcti lobogó boszorezhetés czéljából f. év junius 
hó 1-én nyári mulatságot rendezett, mely minden tekin
tetben sikerült. Az időjárás is kedvezett, hogy a szép 
eszme megvalósításhoz közeledjen; ugyanis az egész 
tavasz folyamán tartott eső, hűvös időjárást derült, 
meleg nap váltotta fel. A ruttkai lelkes közönség ez 
alkalommal is nagy számban jelent meg a mulatságon 
s igy a beszerzendő lobogó költségeinek fedozéséro 
körülbelül 100—100 korona összeg gyűlt egybe.

— Majális A turócz-szont-mártoni állami elemi 
iskola és kisdodóvó tantestülete f. hó 14-én szombaton, 
a Pátsch-félo kertben gyermek-jeniálist rendez, melyre — 
minthogy külön meghívók nem bocsáttatnak szét — a 
T. szülök és tanügy barátokat ez úton hívja meg a tan
testület. Kivonulás d. u. 1 órakor. A zenét Csonka Pali 
szolgáltatja.

— Az Időjárásról végre valahára jobb híreket 
kapunk. Melegre fordultak az éjjelek és nappalok, 
közbo-közbe csőt is kapunk, s igy a legelők, vetések 
egyaránt javulnak. A burgonya is szépen fejlődik, de 
legszebbek a hüvelyesek. Az alma fák dúsan virágoznak, 
a körte- és szilv félek gyöngék. E szerint tehát még 
kilátás van arra, hogy a május hó bajait kiheverjük. — 
Liptóban az esőt még mindig hiába várják a gazdák. 
Pár pcrczig esete ugyan az osö, de még eső közben 
kisütött a nap s felszántotta a kis nedvességet. A forró
ság nagy ugyan, do a hegyek még mindig hóval vannak 
borítva.

— Köszönetnyilvánítás A „Ruttkai Daloskör" 
által f. év és hó elsején rendezett nyári-mulatság alkal
mával felllltizcttek : Kafcnda Frigyes 10 koronát, Kovácsics 
Ignác/. 6 koronát. Justh Fcroncz 5 koronát, Waldmann 
Vilmos 5 koronát, Lux Arthur, Fricdmann Mór és Judik 
András 3 —3 koronát; Saager Fcrencz, Halkó Zoltán,

; Epstein László, Paulinyi Gábor, Reviczky Kálmán és 
Vadnay Károly 2 —2 koronát; Ifj. Gotsch János, Szigoii 
László, Kcmpny Károly, Binder Antal, Ksod. fütőház, 
Kárpáti Vilma, Zénoircs Imre és Löwy Nándor 1 — 1 

'koronát.; Kapallay István, N’éuási Antal, Stefid Kálmán, 
Balzsanka Emil, Szécsényi Ferenc/,, Loeher Ágoston, 
Grosz Samu, Ifj. Czupra József, Barducz Gyula, Kovács 
László, Huszák Jenő, Hajdú Richárd, Mihálfly Vendel, 
Kolloi.nann X., Platzor Tivadar, Lojkó János, Schlesingcr 

; N., Grun József M, Rcichort Zsigmond és X. N., 50—50 
fillért; Cscrozny Miklós, Kraulmarn X., és X. X., 40—40 
fillért. A fclülfizctőknck hálás köszönetét mond a daloskor 
választmánya.

1002. junius 8. 3

Franczlszozl Jánost 80 éves születése napja 
alkalmából ünnepelték a tót túlzók. Francziszczi a reakezio 
korában szerzett érdemeket a magyarság ellen kifejtett 
hivataloskodásával. A 60-as években Liptóvármo?yo 
főispánja volt.

— Junlálist rendez a helybeli tüzoRóegycsüIct 
jjüvö vasárnap (jun. 15.) a Sztrányában a saját pénztára 
javára. Belépő dij 2 kor. Kedvezőtlen idő esetén egy 
héttel később lesz a mulatság. Kívánjuk, hogy derék 
tűzoltóink mulatsága jól sikerüljön, megérdemlik.

Zenés temetés volt a múlt vasárnapon váro
sunkban, amelynek sok nézője akadt. A Pali bandája 
muzsikálta ki az örog Lajos bőgőst,, a ki vagy 30 évig 

, volt a nagybőgő moslcro, mielőtt a tulajdonát képező 
kis házikóba nyugalomba vonult. Utóbb már ez is nagy 
volt neki s még kisebbet kívánt, pár deszkából össze
róhat, s obböl hallgatta utoljára a  Pali bandájának bús 
nótáit . . .

— Érettségi vizsgák. A helybeli felső kerosk. 
iskolában í. hó 10—18 napján lesznek az érőt.ségi szó
beli vizsgálatok dr. Fcrenczy Zoltán közokt. min. biz
tos clnökléso mellett. — Jun. 19-én a magánvizsgálatok, 
20—20-án pedig az alsó és középső osztály vizsgálatai 
lesznek.

— Elismerés egy tanítónőnek. Turócz*Szt.-Mi- 
bályról elismerő lovélbcn adjuk tudtunkra, hogy az 
ottani róni. katli. felekezeti iskolában megtartott záró
vizsgán Hűmmel Irma tanítónő eredményes munkássá
gával monnyiro megvoltak elégedve. Ezt szívesen adjuk 
hirlll.

— Az Országos Pályázati Közlöny utján, mely 
az országban betöltendő összes állásokat közli, állást 
nyernek: ipari és kereskedelmi, mozö és erdőgazdasági 
ésjinflszaki tisztviselők, községi jegyzők és jogyzöirnokok. 
nötisztviselők, kereskedelmi alkalmazottak és gyakor
nokok. Előfizetési ára V* évre 4 korona. Mutatványszá
mokat 30 fillér beküldése ellenében küld a kiadóhivatal 
Budapest Rök Szillárd-utcza 27. Állás keresési beigta- 
tásnál minden szóért 2 fillér, vastagabb bellivel 4 fillér 
nyilttérbon pedig minden szóért 6 fillér fiizetendő, mely 
hirdetéseket legkésőbb csütörtökig fogad cl a kiadó- 
hivatal.

— — . Szerkesztői üzenetek. .
— V., Körmöczbánya. Köszönöm, felhasználtam. Mást is 

szívesen fogadok. — Liptó-Szent-Miklós. Igen örvendünk, hogy 
,i gyűlés lefolyásáról megírt czikkiink a liptói helyzetet a 
maga valóságában tüntette föl és hogy helyeslésükkel talál
kozott. -  Ny. E., Nyitrán. Kgy gyékényen árulunk, a minek 
szívből örvendünk. Több szem, többet lát. Megerősödve többet 
tehetünk. — Dr. Cz. S., Budapest. Azt hiszem, hogy most már 
elérkezett annak az ideje, hogy a megbeszélt czikket közzé
tegyük. Kérem szives sorait. — S. F., Turócz-Szent-Mihály. Ör
vendünk. hogy tanitójukkal megvannak elégedve, de szűk te
rünk miatt hosszas dicsériadékba nem foghatunk. — Tót Próna. 
Köszönöm, megjött, de jobbnak láttuk félretenni. —Z. J., Nagy- 
Szombat. Akkor is jó lesz ülőre is köszönöm. A Felvidéki 
Sajtó Iroda azonban nem irányadó. Azt másként kellene meg
cselekedni hogy használható legyen. Anyag lenne ped g elég ! 
—  D. F., Znióváralja. Az elszámolást is szívesen közlöm, csak 
küldjék be. A lefolyt ünnepélyekre büszkék lehetnek.

Felelős szerkesztő: l l e r c c z  4> yu ln . 

Főmunkatárs: l l i in l l  J á n o s .



Turócz-Szt.-Márton, p  « 1 r  1 d  í  k  i  H í r a d ó .

H irdetéseket 
jutányos áron 

elfogad 
lapunk

kiahivdóatala.

4 kötet Ara 8 frt helyett 3 írt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló stylje, hatalmas egyéniségének eredeti kifejezési módja van

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

944 oldal tartalma 2 vastag dlszkötésben 2 frt.

A SZÖGHAJU. Fordította: SZIGET1IY SZAGAY K. 

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

Nincs e. regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és 
érdekes cselekményt.

BRADDON M E.

h A ü y  cecib
Két kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

Az itt felsorolt művek, a megjelölt árakban

Angol regény. 
Fordította: Zichy Cam.

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

delhetők meg.

í
I

Folyó évi október 1-Jóvol
a piaczou levő 155. összeirási számú 
házamat

berbe adom.
A bérösszeg nálam tudandó meg.

SIMKO GUSZTÁV,
kocsigyártó és kárpitos

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerli borítékban
3 frt helyett 65 kr.

Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.
A szerény czim engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Hartha .Miklós, a nagyszerű publiczista letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk, 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

TWA1N MARK és WARNER K D.

® AZ A R A N YO ZO TT KOR. «
Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál. --- - --

3 kötet i r a  3 frt helyett 1 frt 4 0  kr.
. . . . . .  ... 726 oldal terjedelem.

tvain .Mark ea \\ arnor K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
egy sert olvasni, moly az 0 tollakat hagyta el 6s megvan az ittlét.

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nőm akarnak "bofô adnl.
Regény.

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

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

Kiadta a „Kisfaludy Társaság*1. r = r = = *

A n. ő közönség szives figyelmébe aján
lom ii raktáramon levő, dús viílasztékn, 

jó és öleséi

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

g a l l é r o d a t ,  I d é z e l  ö ! < e t ,  
nyálkendőket stb. stSz.

F i lo  E m á n u e l ,  Rzaiióincster 
Tnroez-.Szl.-.lliíi’l ónban.

Mindenhol,
kis helyeken is ügyes ügynökök 
kerestetnek kedvelt különleges
ségi c/.ikk terjesztésére.

5 25 Kor. kereshotö naponta. 
Mellékfoglalkozásul js tehető az 
ajánlat, az eddigi foglalkozás, 
tudakozódási hely, valamint az 
újság megnevezésével „Kereset" 
jelige alatt H. Schalek hirdetési 
rodájához, Wien I.

Böhm Albertné

női divat-varrodája
Turócz-Szt.-Mnrl ónban 

(Szochán fényképész házában.)

Részit ti legmagasabb igénye* 
l<et is kielégítő mindennemű 
divatos nöbrübal{at jutányos 

áraljon.

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

ügyes varrólányokat
fizetéssel felvesz.

1902. június 8. 23. szám.

ttst •. w * .*■'
A  R l c h t e r - f ó l o

LINIiflENTliM CAP3. COMP.
H o r g o n n - P a l n - E x p e l l e r

egy régi kipróbált háziszer, a moly már több mint j 
33 óv óta megbízható hodörzsölósöl alknlmaztutik J 
köszvónynél. csúfnál és aie'jhOléseknél.
IlltéS. Silányabb utánzatok miatt beváflárláskoi 1 
m— A  óvatosak legyünk és csakis erődíti üvegeket { 
dobozokban n„florflonf" védjegygyol és a„Richter" ezóg- 
jogyzóssel fogadjunk ol. — 80 f., 1 k. 40 f. és 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertárban kaphatói. ■ 
Főraktár: T ö r ö k  J ó z s e f  gyógyszerésznél | 
B u d a p e s te n .

F lioh ter F A . d .  és társa,, j
osfiex. ée klr. udvari szállítók.

. ,  _ . - Rudolstndt.

Mindenkinek ajánlható
a most ■!<>. kiadást ért Dr. Mlillcr orvosi ta
nácsos miivo a

bántott ideg- és
sexual-rondszerről

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

jiortomcnteson küldi
Curt Röber, Braunsehweig.
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Egyedül valódi angol

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

Az üvegek felszereése a kereskedelmi törvények védjegyoltalma alatt áll.

M l’p r t  Q 7P M \/p H 9  "dkor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb Gebéknél is kilá- 
I V I i e n  o Z t l lV L U  . tása van és majdnem mindig elkerülheti a fájdalmas operá- 
cziót vagy amputálást, ha

Thierry A gyógyszerész egyedül valódi 
centifolia-lsenöcséí

használja, mely a sebek gyógyításában rendkívül jó hatással van, a fájdalmak egyhitésében 
pedig elérhetetlen. Valódi cenrifolja-kcnocs liasználtalik. a gyermi Vágyások mellbajainál. 
a tejelválasztás akadályainál, nudikciiiényedésnél, vörhcnynél, mindenféle régi bajnál, nyílt 
sebeknél lábakon és csontokon, sebeknél sóscsuz. dagadt lábaknál, sőt csontszfinál is; 
ütőit, szúrt, líilt, vágott és roncsolt sebeknél; az idegentestek kiválasztásánál, mint üveg
es faszilánk, homok, dara, tövis stb.; mindenféle daganat, kinövés, knrhimkiilus, uj 
képződmények, valamint ráknál, kürümmércgnél, köröiudagnnatnál, liolyngnál, menéstől 
kisebesedett lábaknál, egett sebek minden nemét, fagyott testrészek, a betegek fekvéstől 
eredt sebeit, a nyakon támadt daganatot, vérdaganatot, fiilbajt és a gyermekek sebesedését 
stb. stb. Szétküldés csak az összeg előzetes beküldése ellenében. -  tégely csomagolással, 
postak'iitséifLrv! és szállítólevéllel együtt .1 korona ÖO fillér. Számtalan elismerő bizonyítvány 
eredetében megtekinthető. Mindenkit óvok hamisítványok vételétől és kérem vigyázni, hogy 
mimlcii tégelyen a ezég: ..őrangyal-gyógyszertár Thierry (Adolf) Limited Prograda beégetve 
legyen.

E két gyógyerejében feltlliiiulhntlan szer, sohasem romlik el, ellenben minél 
régibb írsz, 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 szaluul hamisítványokat 
vagy elír le sokszorosan a janit hasonló, de liatástalán szereket használni, melyekért csak 
lek feljebb a pénzt dobjuk ki. hanem maradjunk esak c mellett a két régi elismert jó, 
olcsó, meghízható amellett teljesen ártatlan, világhírű szernél, melyeknek minden családnál 
találhatónak kellene lenni. A Ind a fent ismertetett végjegyekkel valód ián kapni nem 
lehet, tessék egyenesen rendelni és ezimezni:
Thiery (Adolf) gyógyszerész Limited Őrangyal-gyógyszertára. Pregrada 

Rohitscli Sauorbrunn mellett.
K'i/.p. raktár lliidupcstcn: Török .1. gyógyszerész. Zágrábban: Mittchach .1. gyógyszerész 

és Mécsben: Itraily (!. gyógyszerésznél.

Kiadótulajdonos: özv. Moskóczl Ferenczné
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