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W ien & Comp.
(I).) A magyar parlamentben a 

fölfordulás teljes. Szeretett liorvát 
testvéreink, kiket annyi reménnyel 
öleltünk keblünkre a közelmúltban, 
ugyancsak kimutatják foguk fehérét 
becsületes jóakaratunkkal szemben. 
Követeléseikben szemtelenek és arro
gánsak, modoruk pedig egyszerűen 
minősíthetetlen.

A magyar országgyűlés termeiben 
már hetek óta vigan ropog az ékes 
horvát szó! Naponként ismétlődő 
skandalumok tartják izgatottságban 
a kedélyeket, háttérbe szorítva min
den nemesebb törekvést, mely az 
ország annyira óhajtott boldogulását 
célozza.

Mi sem természetesebb, mint az, 
hogy a nemzetiségi urak a legnagyobb 
szivességgel kooperálnak ezekben a 
gyerekes komédiákban, melyeknek 
kiérezhetö tendenciája semmi egyéb, 
mint a magyar parlament annyira fél
tett tekintélyét leszállítani a külföld 
előtt, melyet egyébként is ellenünk 
hangolni igyekeznek.

Szégyen és gyalázat! A harag 
pírja futja el arcunkat, látva ezeket 
a meg-megujuló kapcabetyárkodá- 
sokat!

De másrészt önkéntelenül is fel
merül az a kérdés, vájjon honnan 
merítik a magyar nemzeti törekvések 
eme knkodémonjai azt a merészséget, 
mellyel egy ország parlamentjének 
óriási többségével szembeszállnak ? 
Talán önerejük tudatából ? Talán 
igazságuk érzetéből? Törvény erejé
vel biztosított jogaikból ?

Ezek egyikéből sem ! A száraz- 
beteg Wien alattomos intrikáiból és 
a ml könnyelműséggel határos lojali
tásunkból, vagy ha jobban tetszik :
gyengeségünkből!

Vájjon? A gazdasági kérdések 
közelálló megoldásához — melyekhez 
a magyarságot életbevágó érdekek 
fűzik — Wiennek egy egységes, szol
gálatkész parlamentre van szüksége, 
mellyel a magyar törekvéseket kellő
leg kontrakarirozkassa. 8 aki olvasta 
az osztrák füleknek kedves császári 
Ígéreteket,, melyeket a jövő parla
menti teendők között felsorolt, egy 
percig sem kételkedik abban, hogy a 
célt, melyet az osztrák kormány a 
császár szájába adott beszéddel szol
gálni akart — ha csak valami embe
rileg előre nem látott akadály közbe 
nem jön —, minden bizonnyal el is 
éri. Vagyis törekvéseinkkel szemben 
találjuk Ausztria egységes parla
mentjét.

A maguk elé tűzött célt. otthon 
elérvén, Wien kopott, de célravezető 
politikája most már abban kulminál, 
hogy minden erejével gyengítse ellen
felét s tudjuk a múltból, hogy a ka- 
marilla ilyenkor nem igen válogatós 
a módokban!

Uccu! Itt vannak a nemzetiségek, 
busás ígéretek fejében mindig kész
séges támaszai voltak a császári ha
talomnak, hadd csináljanak osztrák 
mintára egy kis zenebonát! Az alka
lom is meg van hozzá: a horvát 
nyelvkérdés! Mint már egykoron, ma 
is a Jellasicsok vezetnek a gyönyö
rűséges koncertben, az oláhok és a 
tótok pedig hűséges társul szegődtek 
a rendzavarásban.

Vájjon mit Ígért nekik megint a 
kamarilla? Talán hátralékos adóssá
gának törlesztését, melyet még hamis 
játékos korából hoz? Kíváncsian né
zünk a jövő elé, kiváncsiak vagyunk, 
hol végződnek ezek a lábrakapott 
hóbortok?

Egy azonban bizonyosnak látszik:

a magyar parlament egyértelmű mű
ködése, legalább egyidőre, meg vau 
zavarva! Ha el is simulnak a szen
vedélyek verte hullámok, a felkavart 
iszap csak lassan, idők múltán fog 
végleg leülepedni s igy az osztrák 
intrika máris eredményes.

A kamarilla perfidiája azonban még 
itt nem áll meg. Az összeült Reicbs- 
rath teendői közt számtalan olyan 
szociális kérdés sürgős megoldását 
helyezi kilátásba, melyeknek szükség- 
szerűsége, elodázhatatlan volta mind
inkább tért hódit a magyar közvéle
ménynél is, de főképpen annál az 
osztálynál, melynek ezen uj kérdések 
úgyszólván létérdekeit érintik.

Miért teszi ezt a becsületes szom
széd? Hogy növelje szociálistáinkban 
a folyton fokozódó türelmetlenséget 
s irigységet s a jelenlegi kormány 
ellen bent is eléggé szitott bizalmat
lanságot, hogy a nagy, égető, sürgős 
és felette szükséges társadalmi kér
dések megoldását nem akarja komo
lyan, holott a sógor az, aki alattomos 
intrikáival ezt a gyors megoldást tőle 
telhetőleg hátráltatja.

Más szóval, Beck barátunk gyalá
zatos ármánykodásának egész tenden
ciája odairányul, hogy egyrészről 
gyöngítse a kormány állását bent a 
parlamentben, másrészről ellene bő- 
szitse az utcát, mely már is felette 
ideges, hogy az igy keletkezett be
láthatatlan zavarokban nyugodtan ha
lászhasson ismét az a nyomorult had, 
mely bárom század óta egyebet sem 
tesz, mint zsírunkon élősködik, mely 
— mint valami hozzánk ragadt kul
lancs — nem egyszer teljesen véd
telenné szívta már egész organizmu
sunkat.

S mit teszünk ezzel szemben ? 
Haragos kijelentéseket s fenyegető-
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zünk a rendelkezésünkre álló hatalmi 
eszközökkel! Az Ígéretet azonban tett 
nem követi! Rossz és helytelen poli
tika, mely bizonyos fokig gyenge
ségre mutat!

Ne álljunk meg mindig a puszta 
feuyegetődzésnél! Legyünk már egy
szer egész emberek! Szerezzünk ér
vényt nemzeti jogainknok minden 
áron!

De hogy ezt eredménnyel lehes
sük, forrasszuk egybe első sorban 
a magyar társadalmat, melyet az utolsó 
évek politikai küzdelmei ugyancsak 
széttagoltak. Nyerjük meg szövetsé
gesül első sorban a magyar munkás- 
osztályt, melynek szintén érdeke a 
gazdasági különválás, azáltal, hogy 
ekszisztencionális érdekeiket mélyen 
érintő kérdéseket hozzuk fedél alá s 
meg lehetünk győződve, hogy bennük 
hűséges fegyvertársakra találunk az 
osztrák szemtelenkedés ellen.

A Národnle Novlny ujjongó örömmel 
közöl egy hirt, hogy a cár a dumát szét
kergette. Szerinte egész Oroszország meg
könnyebbülten lélekzelt fel, mikor ez a 
zsiványbanda megszűnik az orosz nagyhata
lom képviselője lenni.

Ez a kis dolog gyönyörűen jellemzi a 
N. N. gondolkozását. Egy ország parlament
jének szétkergetése minden szabadságért lel
kesedő embert megbotránkoztat s hogy egy 
nemzet közvéleményét, óhajtásait, törekvéseit, 
a zsarnokság ilyen utakon akarja elfojtani, 
ez az egész mttvelt világ Ítéletét maga ellen 
kihívja s rokonszenvet kelt az elnyomottak 
iránt. A N. N.-tól, amely az ő „nemzetének* 
mindegyre uj és uj jogokat követe], azt le
hetne várni, hogy mint a népjogoknak, a

T Á R C A .

A beszédhibák okai- és azok 
gyógyításáról.

— Három közlemény. —

Irta és felolvasta: Mezei József.
III.

A beszéd a beszélöszervek és az ideg- 
rendszer ilyszerü összmunkája által létesül. 
De minthogy az [idegrenrlszer a csecsemőnél 
még igen fejletlen s az agyi központok mű
ködése csak az érzékszervek működésének 
fellépte után, azoknak bizonyos fokú fejlö- 
döttségével veszi kezdetét a gyermeknél, 
tehát a gondolkozás, a tudatos cselekvés, az 
értelem is csak bizonyos fejlődési fokon éretik 
e l ; természetes hogy az értelmes, folyékony 
beszéd is csak ezen fejlődési fokon jöhet létre. 
Igaz, hogy a gyermek már születése után 
hallat hangot, kiáltozással, sírással kezdi meg 
életpályáját, ezen hangok azonban csak a 
lélekzöszervek reflektorikus mozgásainak az 
eredménye. A gyermek általános fejlődésé
vel fejlődnek beszélő szer.yoi is.

Az értelmes beszéd folyamata abban áll,

sisbadságmk lelkes barátja, síintén ai orosi 
nép pártjára kel. De nem, ö a cáriimus 
uralmát dicsőíti és a nagyhatalom bukását 
félti akkor, amikor az orosz nép szabadságá
nak, jogainak kivívásáról kellene beszélnie. 
Hol itt a következetesség? Hát az nincs, de 
kapcsolat mégis van.

Oda dörgölődzik, ahol simogatják s meg- 
tnegkinálják egy-egy falattal is . . .

_______f e l v i d é k i  h í r a d ó

A magyar nyelv sérelme.
A z  o rs z á g g y ű lé s  k é p v is e lő h á z á n a k  ju n iu s  

5 -én  ta r to tt  ü lé sén  a  vasúti alkalmazottak 
fizetéséről és szolgálati szabályzatáról a lk o t o t t  
tö rv é n y ja v a s la t  tá rg y a lá s a  a lk a lm á v a l n a g y  
sé re lem  e se tt a m a g y a r  n y e lv  tö rv é n y e s  jo g á n  
a k o rv á t  n y e lv  jo g ta la n  e lö r e h e ly e z é s é v e l,  
m ég p e d ig  a zá lta l, h o g y  a k é p v is e lő im  elnöké
nek ja v a s la tá ra  a  h o rv á t n y e lv e n  e lm o n d o t t  
b e s zé d e k  a z  országgyűlési naplóba h o rv á t  
n y e lv e n  Íra tta k  be  s m ag ya r fo rd ítá s b a n  c s a k  
m in t a  n a p ló  mellékletei a d a t ta k  k i.

Ez ellen a következő ülésen Éter Antal 
képviselő fel is szólalt s hivatkozván, hogy 
semmiféle törvényes vagy házszabályszerü 
intézkedés nincs arra nézve, hogy idegen 
nyelven felszólalások a naplóba kerüljenek, 
arait a naplóbiráló bizottság nem is hitelesít
het, ennélfogva az előző napon elhamarkodva 
hozott határozatnak megvizsgálását kérte. 
Azonban ez meg nem történhetett. Ugyanis 
a képviselöház elnöke kijelentette, hogy mi
vel a kérdés fölött Ja Ház már határozott, 
azt ebben az ülésszakban megváltoztatni nőm 
lehet. Bármily nagy tisztelettel viseltetem is a 
képviselöház elnökének személye és közjogi 
állása iránt, kénytelen vagyok felfogasával 
szemben Éber képviselő álláspontjának he
lyességét vitatni és hivatkozva a fennálló 
törvényekre, valamint a törvényes gyakor
latra, kimutatni, hogy a felmerült esetben 
a magyar nyelv törvényes jogának olyan 
feladásáról van szó, amit a törvényhozás többi 
tényezőjének hozzájárulása nélkül egyoldalú
iig és ismerjük be, elhamarkodva hozott

hogy az értelem —■ melyet azonban az agy 
területére lokalizálni nem lehet s mely, mint 
tudjuk, az agyi központok együttes működé
sének eredménye — megadja az indítékot a 
beszédmozgató központnak, ez mozgató rost
jai utján mozgásba hozza a beszélő szervek 
izomzatát s e közben a halló, látó és tapintó 
izomérzési központok, melyek, mint tudjuk, a 
beszédmozgató központtal összeköttetésben 
állanak, ezeknek összmunkájukat ellenőrzik. 
Az értelmes beszédet a hangutánzás, beszéd- 
utánzás ideje előzi meg, mely abban áll, hogy 
a gyermek iparkodik azon hangokat, hang
csoportokat, melyeket anyjától hall, lát, — 
anélkül hogy azokat értené, utánozni. Ezon 
utánzó beszéd folyamata az értelmos boszéd 
folyamatától tehát abban különbözik, hogy 
az értelmi központ hiányzik, ellenben annál 
intenzivebb működést fejtenek ki az ellen
őrző, tehát a halló, látó és tapintás izomérzési 
központok. A győrinek az anyja hangját, 
száját, ajkmozgásait figyeli, iparkodik beszélő 
szerveit hasonló helyzetbe hozni s beszélő 
szerveinek ezen beállításainak nyomai a 
tapintás izomérzési, 'az úgynevezett kinez- 
tosiás központban megmaradnak. Ilyformán 
jut lassú fejlődéssel a moglovö és ép beszélő

határozottal, a házszabályok téves alkalmazá
sával és magyarázatával a legközelebbi ülés. 
szakig érvényben tartani egyáltalán nem 
szabad, hanem oda és arra kell hatni, hogy 
a képviselőház a napló nyelvének kizárólagos 
magyarságát minden késedelem nélkül vissza
állítsa.

A magyar állameszme életfájának oroje 
a nemzeti nyelvben gyökerezik s jaj annak 
a nemzetnek, mely ezt az életfát nem gon
dozza, nem tisztogatja, hanem felengedi ve
retni a burjántól s elnézni, hogy törzsökén 
olaj hajtások is élősködjenek. A Haza meg. 
kívánja minden fiának éberségét, hü és buzgó 
szolgálatát. Ennek mélyen átórzett köteles
sége késztet arra, hogy felhívjam a közfigyel
met a nemzeti nyelven esett sérelemre s 
annak mielőbb való orvoslására.

Merem állítani, hogy ha a horvát nyelv
nek törvénybiztositotta jogán olyan sérelem 
esik, mint a junius 5-iki képviselőházi ülésen 
a magyar nyelv jogán esett, már azóta a hor- 
vátok egy szálig felvonultak volna a küzde
lem sorompójához. Sajnálatos jelenség, hogy 
a magyar társadalmat még mindig nem hatja 
át eléggé a nemzeti [nyelvnek meleg szere
tető, féltő gondja, a történelmi tények tudá
sának, a törvény és törvényes szokások is
meretének szükségessége, mert különben nein 
történhetett volna meg, hogy a képviselőim* 
naplójában a horvát nyelvnek elsőbbség 
adassék az államnyelv kiszorításával.

A képviselőház junius 5-iki ülésén hang
zott elnöki előterjesztéshez sietett is Supiló 
Ferenc horvát képviselő ur hozzájárulni. A 
horvátországi követek [bizonyára összenéztek 
és markukba nevettek, mert olyan könnyá 
szerrel s hozzá magyar segítséggel még nem 
szereztek nyelvüknek jogtalan előnyt a ma
gyar nyelv fölött.

Ezek után rátérek annak bizonyítására, 
hogy a fennálló törvények és a gyakorlat 
szerint is az országyülési naplóba a horvát 
beszédek csak magyar fordításban lettek volna 
beirhatók annak megjegyzése mellett, hogy 
horvát nyelven mondattak el.

szervezet mellett a beszéd fokára. E fejlő
désben, mint láttuk, a beszédközpontot a hal
lási, látási és tapintás izomérzési központok 
támogatják. Ezen központok közül, ha vala
melyik hibás a másik által helyettesíthető 3 
éppen ennek alapján lehet a  süketnéma gyer
mekeket is a hangos, értelmos beszédre 
megtanítani.

Tisztelt Közgyűlés! Felolvasásom eddigi 
részében a beszéd szerveinek ismertetését, 
azok bonc- és élettani működését iparkodtam 
képességeim szerint lehetőleg rövidesen elő
adni, most viszont bátorkodom azon beszéd
hibákat vázolni, melyek a beszélő szerv 
szervi fogyatékossága, vagy csak működései
nek zavara által idéztetik elő.

Azon beszédhibákat, melyek valamelyik 
beszélő szerv szervi hiányossága kövotkozté- 
ben áll elő, szervi beszédhibáknak, melyek 
az ép szervezetnek rendellenes működése 
folytán származnak, müködésos beszédhibák
nak nevezzük. A szervi beszédhibák legna
gyobb csoportját az idegrendszer bántalmai 
okozzák. Agyhártyagyuladások, fertőző be
tegségek, mint a skarlát, legtöbb esetben 
beszédhibákat vonnak magnk Után. Beszéd
hibákat okoz a hallószerv mogbotegodésó,
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Az 1868. évi 44-ik t. c. l .§ -a  kimondja, 
hogy r a m agyar országgyűlés tanácskozási és 
ügykezelési nyelve ezentúl is  egyedül a  m agyar. 
Ki következik ebből? Az, hogy a képviselö- 
j^xnak minden irományait magyar nyelven 
kell szerkeszteni. Igaz ugyan, hogy az 1868. 
ári 30. t. c. 60-ik szakasza megengedi, hogy 
» borvát képviselők az országgyűlésen a hor- 
?át nyelvet is használhassák, de ez nem 
ronthatja le az előbb hivatkozott tőrvény 
rendelkezéseit oly értelmezéssel, hogy a bor- 
tát beszédek horvát nyelven Írassanak be a 
naplóba. Ezt a legtágabb törvénymagyarázat
tal sem lehet kisütni.

Hasonlítsuk csak össze a két törvényt 
rendelkezési részeiben. Az 1868. évi 30-ik 
t. c. 60. szakasza értelmében a borvát kép
viselők a horvát nyelvet is használhatják, de 
az országgyűlés Ügykezelési nyelvéről ez a 
törvény nem szól. Ellenben a később hozott 
1868. évi 44-ik t, c. 1. szakasza kimondja, 
hogy a magyar országgyűlés tanácskozási és 
ügykezelési nyelve ezentúl is egyedül a magyar. 
Világos tehát, hogy az előbb hozott 30-ik t. 
cikknek a horvátokat illető kivétele csak a 
tanácskozási nyelvre vonatkozik, de nem 
ér'nti az országgyűlés ügykezelési nyelvét, ami 
más nem lehet, mint magyar.

kiég csak az kellene, hogy az országgyű
lési naplóba is bele vitessék a bábeli nyelv
zavar. Ilyen képtelenséget a 68-iki ország- 
gyűlés nem akart teremteni.

A borvát képviselőknek anyanyelvükön 
való szólha’ását is csak azért engedte meg, 
hogyha valamelyiknek nem lett volna módja 
megtanulni magyarul, no legyen kizárva a 
tanácskozásból. Ez a törvény szelleme s nem 
az, amint a horvát képviselők értelmezik, 
hogy mivel a törvény jogot ad nekik hor
vátul is beszélni, ezzel a joggal kihívó módon 
éljenek és tüntessenek a magyar államnyelv 
ellen. Ez megtagadása a magyar táj nemzeti 
felsőbb8égének.

De most erről ne beszéljünk többet, ha
nem vizsgáljuk meg, hogy régebbi ország
gyűléseink minő álláspontot foglaltak el a

az adenoid vegetatiók, az általános szerre- 
leti megbetegedések, mint a görvélykór, 
angolkór, satnyaság stb., további a szervezet 
▼elesztlle.tett rendellenességei: a nyúlta, far
kastorok stb. A szervi beszédhibák gyógyításai 
orvosi beavatkozást igényel, a tanítónak sze
repe az ezen bajokat előidéző okok leküz
désében nyilvánulhat. Minthogy az agyi bán- 
lalmak okai a tUdővész, a ^érbetegségek az 
alkoholizmus és fertőző betegségek, ezek ellen 
kell az általános egészségtani ismeretek ter
jesztésével küzdeni, különösen az alkohol- 
ellenes küzdelemben való részvételt tartsa 
minden tanító lelkiismeretes kötelességének, 
mert hz alkohol nemcsak az egyén idegzetét 
leszi tönkre, hanem még fokozottabb mérték
ben átszármazik az az utódokra s a szUlők 
bűneiért az ártatlan utódoknak kell kegyet
lenül ineglakolniok. A gyermekek különösen 
óvassan^k meg az alkoholtól, nekik az alko
dról tudniok sem szabad ; az alkohol gyer

ekeknek méreg, melyet még orvosságul 
CeDl volna szabad nekik adni. A tiszta erköl- 

megóvása hasonló nagyhorderejű fel- 
? nemesebb, áldásosabb munkásságot se- 

°1 sem fejthet ki inkább a tanító, mint éppen 
*** » téren.

napló nyelvére nézve abban az időben, ami
kor a horvát képviselők latin nyelven okve- 
tétlenkedtek; E tekintetben igen okulásra 
méltó példát ad a pozsonyi 1833—34-iki ne
vezetes országgyűlés, melynek tárgyalásai 
ma is bő anyagot nyújtanak a magyar-horvát 
kérdés alapos megismerésére s kezünkbe ad
ják a vezető fonalat, melynek segélyével 
megtalálhatjuk a kivozető utat az országgyű
lési napló nyelvének a magunk hibája folytán 
előállott bábeli zavarából, a magyar nyelv 
törvényes joga álláspontjához.

Midőn a 43-iki pozsonyi országgyűlés rendi 
táblájának május 24-iki gyűlésén Jozipovich 
Antal turopolyai gróf, a turmezei magyarér
zelmű nemesek kijátszásával az illyr párt által 
Zágrábban megválasztott követek igazolása 
ellen irányuló sérelmet bejelentette, az érdé- 
kelt horvát követek deáknyelvü felszólalá
sait a Karok és Rendek a legnagyobb erély- 
lyel utasították vissza.

A borvát képviselők, néhány tiszteletre
méltó kivétellel, azt vitatták, hogy régebbi 
törvények és több százados gyakorlat alap
ján joguk van deáknyelven felszólalni, még 
azért is, mivel erre küldőik részéről utasítva 
vannak. Ezzel szemben magyar követek, hi
vatkozva a magyar nyelvnek törvényhozási 
rangra emelése tárgyában hozott 1790—XVI. 
1791—VII., 1830—VIII., 1840— VI.-ik törv. 
cikkekre, kimutatták, hogy az országgyűlésen 
a magyaron kívül más nyelven felszólalni 
nem lehet.

A magyar részről elhangzott beszédek, a 
horvát fészkelődések dacára, a mérsékletnek 
az engeszíelődésnek hangján voltak ugyan 
tartva, de komoly intelmet is foglaltak ma
gukban a magyar nyelv jogának tiszteletben 
tartására, melyben az ország államiságának 
elismerése foglaltatik.

A zágrábi követek azonban, annak dacára, 
hogy folyékonyan beszélték a magyar nyelvet, 
makacsul ragaszkodtak a deákhoz, amit mog- 
sokalván Verőce megye követe: Sallopek 
Lajos (másodalispán), ékes magyar nyelven 
következő és borvát a képviselők által ma is

A müködéses beszédhibák gyakran a be
szédfolyamat fejlődése közben állanak elő 
s ba kellő gondot nem fordítunk azok gyógyí
tására, állandósulhatnak. A beszéd fejlődése, 
mint már említettem is, utánzáson alapszik, 
ha teliát az utánozandó beszédhibás, úgy 
a gyermek beszéde is ugyanazokat a hibákat 
fogja feltüntetni. Ha teliát azt akarjuk, hogy 
a gyermek helyesen beszéljen, ügyelnünk kell 
arra, hogy helyes beszédet utánozzon. — Mi
dőn a gyermek az iskolába lép, beszédfej
lődése nincs befejezve, soknál kiejtési hibát 
tapasztalhatunk. Sok gyermeknél a beszéd 
még nincs kellőkép begyakorolva, ehhez já
rulván azon izgalom, melyet az iskolába lé
pés kedélyvilágára gyakorol, sokszor épp az 
iskolában lösz hibás beszédUvé. A tanító tehát 
legyen a gyermek beszédfejlödésére tekintet
tel. Ügyeljen arra, hogy növendékei tisztán, 
mély hangon ejtsék ki az egyes hangzókat, 
miközben Ügyeljen a helyes lélekzetvételre. 
A beszéd fejlődési folyamatának a phonomi- 
mikai olvasás tanítás jobban felel meg, mint 
az irra-olvastatás. Az irra-olvastatáanál a 
hanghoz betű képe kapcsolódik és a beszéd- 
szerv izommozgása által keletkezett izomérzés, 
a phonomimikánál a betű körülményesebben
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megszívlelhető kijelentést te tte :
„Midőn valaki a követi pályára föllép, 

főcéljának kellene lenni, hogy kötelességének 
lehetőleg legjobban megfeleljen; ezen köteles
ségérzetből indultam ki én is, midőn a követ
séget elvállaltam; de ha küldőim azon föltételt 
kötötték volna hozzá, hogy a teremben deákul 
szóljak, bizonyosan inkább lemondottam 
volna a követségről, mintsora ide jöjjek, nem
csak sejditve, de tudva is azt, hogy a K. K. 
és R. R. azon nyelveni nyilatkozatomat nehez
teléssel veendik. Azért is azon vélekedésben 
vagyok, hogy sokkal jobb lenne, ha a horvát
országi követek ezt követnék."

Ezt csak mellékesen hoztam fel. Reánk 
most inkább az tartozik, miként vezették be 
a pozsonyi országgyűlés naplójába a deák 
nyelven elmondott beszédeket. A Karok és 
Rendek véleménye az volt, hogy a horváfok 
deák nyelvű felszólalásai magyar nyelvre 
fordítva vétessenek be a naplóba, annak 
megjegyzése mellett, hogy deákul mondattak 
el. Klauzál Gábor, Beöthy Ödön, gr. Ráday 
Gedeon s a naplóbiráló bizottság többi tagjai 
egyenesen kijelentették, hogy a deák nyelven 
elmondott beszédeket ők többé nem hitelesí
tik inkább készek lemondani cenzori tisz
tükről.

Jellemző, hogy az alsóház akkori elnöke, 
„a király személyes jelenlétének helytartója", 
Szerencsy István, a magyar nyelv felsöbbsé- 
gét juttatta érvényre, kijelentvén, hogy amint 
a múlt országgyűlésen történt, úgy most is 
minden beszédek kirekesztőig magyarul 
jönnek ki a naplóba, megjegyeztetvén, hogy 
fordított beszéd volt. Mert ha a horvát köve
tek azt tartják, hogy itt joguk van deákul 
beszélni, ez még nem jelenti azt, hogy a 
cenzoroknak is {naplóhit elesi tök) tudniok kell 
deákul. Sőt tovább megyek s azt mondom, 
hogy a cenzor is, ha ezen nyelvet nem érti 
vagy nem tudja és mégis meghitelesitené, 
őszintén elismerem, hogy lelkiismerete ellen 
cselekednék.

Milyen más a most folyó országgyűlés 
képviselőházának junius 5-én hozott határo-

van meghatározva s már meglévő benyomás
hoz, tudáshoz, érzékeléshez van kapcsolva; 
előnye továbbá a phonomimikának, hogy a 
hangok összekötése, összevonása sokkal egy
szerűbb, mint az irva-olvastatásnál.

Ha ily módon — ösmerve a beszédfejlő
dés helyes menetét — kellő figyelemmel ki
sérjük a fejlődés egyes fázisait, azokat el
térés esetén helyes útra tereljük, akkor mű- 
ködéses beszédhibáról alig eshetik szó. A 
föntiekből látható, hogy mily eszközökkel 
lehet a beszédhibáknak elejét venni, most 
még a gyakoribb mtlködéses beszédhibákat 
kívánom fölsorolni s azok gyógyítási módjá
ról megemlékezni. Ilyen beszédhibák; a da
dogás, a pöszebeszéd és hadarás. A dadogás 
abban nyilvánul, hogy a dadogó beszédbeli 
folyékonysága időközönként meg-megak&d. 
Ezen megakadás okai valamelyik beszélő 
szervben beállott izomgörcs, izomösszehuzó- 
dás, amely lehet tartós vagy gyorsan ismét
lődő. A tartós izomösszehuzódás az egyes 
hangzók meghosszabbításában nyilvánul, pl. 
az m hangnál az ajakizmok hozódnak össze, 
a d hangzónál a nyelv hegye és a g hang
zónál a nyelv gyöke. E szerint a kiejtés lesz 
mmm . . .  ddd . . .  g g g . . .  At ismétlődő össze-
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xa ta , m e lly e l tu do m ásu l te t te  a io n  e ln ö k i 
in té zk ed és t, h o g y  a b o r i i t  n y e lt e n  tö rté nő  
fe ls z ó la lá s o k  e re d e tb e n  re ze tte tn e k  be le  a 
n ap ló b a  S m a g y a r  fo rd ítá sb a n  c sa k  m in t 

m e llé k le te k  ad a s san a k  k i.
Azt hiszem, nem kell totább titatnom és 

bizonyítanom, hogy ezen határozat meg nem 
állhat szemben az 1868. éti 44. t.-c. 1- sza 
kaszának azon világos rendelkezésével, hogy

ség: az ilszomérem, mely huzakodótá, sok
szor makacscsi szokott bennünket tenni 
tétedéseink beismerése iránt,

Ezt a beismerést elvárhatjuk képviselő
inktől azon intézkedések megtételére, hogy a 
magyar nyelv törvényes jogaiba mielőbb 
visszahelyeztessék.

Zseni József.

az országgyűlés ügykezelési nyelve ezentúl is 
egyedül o inagyur, A képviselőhöz egjszorü 
határozattal törvényt nem módosíthat és ha 
akár tévedésből, akár az ügy kellő előkészí
tésének hiánya miatt a fennálló törvényekkel 
ellentétes határozatot hozott, bárha önmagá
ban semmisnek tekintendő is, mindazonáltal 
meg kell változtatni s .a magyar nyelv tör
vényes jogát vissza kell állítani a lehető 
legsürgősebben, nehogy a horvátok jogszokást 
alkossanak belőle. Szerény véleményem sze
rint ez akként történhetnék, hogy a Képvi- 
selökáz a junius 5-én tudomásul vett elnöki 
intézkedést mint az 1868 : 44 t. c. I. szakaszába 
ütközőt, nemkülömben a saját határozatát is 
hatályon kívül helyezve, kimondaná, hogy a 
horvá: nyelvű felszólalások ezentúl magyar 
nyelvre fordítva vezetendök be a naplóba, 
annak megjegyzésével, hogy horvát nyelven 
mondattak el, a már bevezetett horvát szö
vegre nézve pedig megállapítaná, hogy téves 
intézkedés folytán történt, amiből a magyar 
nyelvre semmiféle joghátrány nem származhatik.

Hogy a képviselőbáznak ezen elhamar
kodva hozott határozata revizió alá vétessék, 
amint a junius G-iki ülésén Éber Antal kép
viselő javasolta, ennek semminemű házsza- 
bilyszerü akadálya nem lehet.

lsem pedig először azért, mivel hdzszabályi 
renddelkezéssel nem lehet érvényben tartani 
egy törvényellenes határozatot; másodszor 
azért, mivel a házszabályokban ninc3 is olyan 
rendelkezés, mely miatt a napló nyelvének 
ügyét ne lehetne még ezen az ülésszakon 
újból tárgyalás alá venni.

He legyen akadálya e határozat megvál
toztatásának az a bizonyos emberi gyönge-

Vármegyei élet.
Közgyűlés.

Vármegyénk törvényhatósági bizottsága a 
folyó bó 15-én tartotta rendes étnegyedos 
közgyűlését.

A közgyűlés külső képe teljesen nyárias 
volt, amennyiben a bizottsági tagok gyér 
számmal jelentek meg a különben elég érde
kesnek ígérkező közgyűlésen. Még a nemzeti
ségi urak is, akik pedig mindig teljes számban 
szoktak felvonulni, alig voltak képviselve a 
piros posztós asztalok mellett. Akik ott voltak 
is, némán, hallgatagon húzódtak meg a jobb 
oldali sarkon. jcsak Vanovics János dr., a 
recsegő hangú orátor próbálkozott ineg 
néhányszor kellemetlenkedni, de szárnypró
bálgatásai mint mindig, ma is kudarccal vég
ződtek.

Az ülést vármegyénk főispánja pontban 
10 órakor nyitotta meg. A bizottsági tagok 
szívélyes üdvözlése után, bevezető beszédé
ben meleg hangon emlékezett meg a nemrég 
elhunyt Nemes Jánosról, a turócszentmártoni 
járásbíróság volt vezetőjéről.

A múlt hónap elején — úgymond — 
az a megdöbbentő hir járta be az egész 
vármegyét, hogy Nemes János kir. törvény- 
széki bíró s a turócszentmártoni járásbíró
ság vezetője rövid szenvedés után elhunyt. 
Eleintén kételkedtünk a szárnvrakapott 
rettentő hírek valódiságában, mert nem 
akartuk elhinni, hogy ez az egész ember, 
kit mindnyájunk szivéhez a szeretet és 
őszinte becsülés kötött, kit viszont a leg- 
Őszintébb érzelmek vonzottak körünkbe,'

húzódásnál a hang többször egymásután hall
ható. Például: b, b, h, b és az ajkak több
ször egymásután nyitódnak és zárulnak. Az 
izomgörcs a beszélő szerv bármelyikében is 
felléphet, de legsúlyosabb, midőn az a hang
szalagokra is kiterjed. A dadogás oka leg
gyakrabban a beszédfejlődés rendellenessége, 
de lehet az az utánzás is. A főrka azonban 
a dadogásra való hajlamosság, a szangvini- 
kus vérmérséklet. A dadogás gyógyítása igen 
régi keletű s már a legrégibb időben foglal
koztak vele. A régi eljárás különösen a nyelv
fék felmetszéséből állott. A jelenleg divó 
dadogó gyógyeljárásokat dr. Gutzman Hermán, 
gégeorvos honosította meg, melyet hazánk
ban dr. Sarló Arthur egyetemi magántanár, 
idegorvos is alkalmaz s kinek előadásai s a 
„Beszéd" cimü könyvének nyomán ezen ér
tekezésemet összeállítottam. Eljárási módszere 
a következő: a dadogó gyermekkel naponta 
V*—1/* órában lélekzési gyakorlatokat végez
tet, egyúttal a levegő visszatartását is gya
koroltatja akként, hogy mély és gyors bc- 
lélekzés után nohány másodpercig visszatart
ja a levegőt és csak azután bocsájtatja ki. 
A hangoztatást gyakorlatok abból állanak, 
hogy előbb a magánhangzókat hangoztatja

és pedig előzetesen hehezetos hangkapocs- 
csal pl. h ------ a: — h a --------ó ; azután ren
des hangkapoccsal. Később mássalhangzók
kal köri össze a magánhangzókat, majd ma
gánhangzókkal kezdődő szókat, mondatokat 
hangoztat a begyakorlott hangokkal. Végül 
szabad, foylékony olvasásban és beszédben 
gyakoroltatja növendékeit. Az olvastatáshoz 
a Roboz-féle dadogók számára irt olvasó
könyvet alkalmazza.

A pöszebeszéd nyilvánulása egyrészt a 
hangok íölcserelésében, másrészt azok hely
telen képzésében mutatkozik. A helytelenül 
képzett, hibás hangokat azáltal, hogy a he
lyes képzési módot gyakoroltatja be, leszok
tatja. Leggyakoribb ily hibás képzésű hangok 
az r, n, 1, g, k hangok. Megemlítendő beszéd
hiba még a hadarás, melynél a beszéd gyorsa
sága folytán az egyes szavak, szótagok nem 
ejtetnok ki tisztán. A hadarás oka az, hogy 
a hadaró beszédű beszédszervei helyes be
állítását nein tudja olyan gyorsan eszközölni, 
mint amilyen gyors a kifejezni óhajtott gon
dolata. Ezen hiba lassú olvastatással köny- 
nyen leszoktatható.

i l y  v á ra t la n u l e lk ö lt ö z ö t t  v o ln a . Fájdalom, 
a  h ir  ig a z  v o ltá ró l m é ly s é g e s  m egdöbbenés
se l k e lle t t  m e g g y ő z ő d n ü n k .

Elhunyt barátunk, régi nemesi C3atyd 
sarja, ki véghetetlen szivjóságával, tiszta 
igaz hazafiságával, igazságos eljárásával 
csakis barátokat szerzett magának, mert 
ennyi férfiúi erénynek ellenségei nem is 
leheltek. Szülőföldjéhez a legbensöbb szere
tettel ragaszkodott, mely érzésnek mind
annyiszor hangot adott, még az idegenben 
is, valahányszor erre alkalom kínálkozott, 
Szükebb hazájához való legbensőbb szere
tető vonzotta őt közénk vissza, itt akarta 
munkás életének utolsó éveit lemorzsolni, 
de nem lelket hervasztó nyugalomban, 
hanem abban a fáradhatatlan tevékenység
ben. mely az elhunyt életét mindenkoron 
jellemezte. Mélységes fájdalommal sújtotta 
mindazokat ez a rettentő és váratlan csapás, 
akik értékelni tudják a megboldogultnak 
a közügyek és a közpályán szerzett érde
meit. Legyen áldott emléke.

Ép azért, azt hiszem, csak a közhangu
latnak adok kifejezést akkor, midőn indit- 
ványózora, hogy Nemes János elhunyta 
felett érzett fájdalmának jegyzőkönyvében 
adjon kifejezést a közgyűlés és ezen jegyző
könyvet megfelelő módon juttassa el a 
megboldogult mélységes gyásszal sújtott 
családjához.

A főispán indítványa általános helyeslés 
közt egyhangú határozattá emeltetett.

A határozat kimondása után a tárgysoro
zat, első pontja: az alispáni jelentés korült 
tárgyalás alá, melyből a következőket emel
jük k i :

Az alispán mindenekelőtt bejelenti, hogy 
a vármegyei tisztikarban és a községi tiszt
viselői karban időközben változás nem állott 
he. A vármegyével szoros összeköttetésben 
lévő állami alkalmazottak körében történt 
változásként, bejelenti, hogy a földmivolés- 
Ugyi miniszter Daday Endre stubnyafürdöi 
járási állatorvost Trencséntnegyébe helyezte 
át s helyébe Veisz Lázárt nevezte ki állat
orvosnak.

Ennek előadása után bejelenti, hogy a 
közigazgatás menete, fennakadást nem szenve
dett s a közbiztonsági állapotok kielégítők 
voltak s elemi csapások nem pusztítottak.

A vármegye közegészségügyét illetőleg 
jelenti, hogy Suttó és Rattkó községben fel
lépett trachoma szembetegség rendes gyógyí
tása tekintetéből a nevezett községekben 
általános szemvizsgálatot rendolt ol, mely 
szemvizsgálat Bolemann János dr. megyei 
főorvos által már meg is ej tetett.

Suttó községben 398 ember vizsgáltatott 
meg s 35 egyén távol volt. Ezek közül 84, 
vagyis a lakosságnak 19°/0 trachoinásnak 
találtatott. Rattkó községben 106 ember vizs
gáltatott meg s 8 ember távol volt. A meg
vizsgáltak közül 10 órabér, vagyis a lakosság 
8-6%-a találtatott szembetegnek. Ezek szorint 
nyilvánvaló, hogy Rattkó, de különösen Suító 
községben a trachoma nagy mértékben elter
jedt.. Bejelenti ebből kifolyólag a közgyűlés
nek, hogy a inogbetegedettok rendszeres 
gyógykezelése végottagyógyitással megbízandó 
körorvos fuvarköltségeinek megtérítése végett 
sürgős előterjesztést teond a bolügyminisz* 
terhez.

A közegészségüggyel kapcsolatosan bojo- 
loníi, hogy Lenesó János dr. járásorvo3 laká*



gát Stubnyafürdőre helyezte át s igy a 
mosóéi köro.rrosi állás, melynek teendőit 
szintén Lenesé János fékezte, ilykóp megürül. 
Az állás betöltése végett szükséges intézke
désok a főszolgabíró által már is folyamatba 
tétettek.

Ezek előadása után áttért az állattenyész
tési viszonyok ismertetésére, örvendetes tudo- 
másvélel végeit konstatálja, hogy mgrlia- 
tenyésztéstlnk folyton emelkedőben van. 
Legpregnánsabb bizonyítéka ennek a folyó 
óv március havában megtartott apaállatvásár, 
liol kerek számban kifejezve, 100 darab apa
állat adatott el, mintegy 30 000 korona 
értékben.

Mezőgazdasági viszonyainkról megemlé
kezve, sajnálattal konstatálja, hogy az őszi rozs 
vetés vármegyénkben majdnem teljesen 
kipusztult. Igaz, hogy egyes takarmánynemüok 
igen szépen fejlődnek, mégis már előre meg
állapítható, hogy alomszalmában hiányt, fogunk 
szenvedni s ennélfogva ez évben is be fog 
állni annak szüksége, hogy más vidékről 
leszünk kénytelenek szalmaszükségleteinkot 
beszerezni.

Ha ezen kalainitásboz hozzá adjuk még 
a már néhány év óta érezhető s ijesztő mérvben 
fokozódó gazdasági cseléd- és munkáshiányt, 
gazdaközönségünk bizonnyal csak aggódással 
tekinthet a kétes jövő elé.

Végül áttért a Il-ik kedvezményes sóáruda 
ügyére. Annak oka, — úgymond, — hogy 
ezen ügy még ma som került dűlőre, egye
düli oka, Szigeti Vilmos hírhedt pénzügy- 
igazgató, ki mindenben odatörekedett, hogy 
ezen ügy befejezéséi alaptalan kifogásokkal 
késleltesse.

Végül bejelenti, hogy az uj körjegyzőségi 
beosztások kérdésében a m. kir. belügy
miniszter még nem határozott, miután eddig 
még nem tudhatta, hogy a többi vármegyék
nél eszközlendő megtakarítások terhére mily 
mérvű dotációval segélyezheti majd a vár
megyét.

Az alispáni jelentés befejeztével Újhelyi 
Attila főszolgabíró indítványozza, hogy$ azon 
méltányos menetrendért, melyben a kassa- 
oderbergi vasút a vág-volgyi községeket része
sítettê  a megye közönsége valamely formában 
szavazzon köszönetét. Az indítvány egyhangú
lag elfogadtatott, oly hozzáadással, hogy fel
kérik az igazgatóságot, hogy a most érvényes 
menetrendet a télre is tartsa fenn.

Az alispáni jelentés kapcsán elhatározta 
továbbá még a vármegye közönsége, hogy 
az előre látható szalmaszükséglet más vidék- 
ról leendő beszerzéséhez megkívánt segélyért 
felír a m. kir. földioivelésligyi miniszterhez.

A kereskedelemügyi m, kir. miniszternek 
leiratát, melyben értesíti a vármegye közön- 
segét, hogy államsegéllyel csak a hermancci 
ut leendő kiépítését engedélyezi, a vármegye 
közgyűlése tudomásul vette.

A községi segélyalapok létositésére a 
m; kir. földmivelésügyi kormány által enge
délyezett 3000 korona azon községok közt 
osztatott ki, melyek ily segélyben eddig még 
nem részesültek.

^ kir. belügyminiszter 44297/907. sz. 
Jfigíése, mellyel M o só é  község nevén álló  

korona névértékű kötvényt az úrbéresek 
érelmével szemben a községnek Ítélte oda, 

a közgyűlés által tudomásul vétetett.
kax Adolf dr. vármegyei tiszti ügyész 

* a fsában  elfogadta a közgyűlés a . » ; i
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gatási szakkönyvtárak érdekében alkotott 
s z a b á ly ro n d e le te t .

Temesvármegye törvényhatóságának a 
magyar nemzeti szellemnek és a magyar 
nyelv tanításának az elemi oktatás ügyénél 
kellően leendő érvényesülése tárgyában 
érkezett átiratára kimondta a közgyűlés, hogy 
a tanítóképzőkbe kizárólagosan csak a magyar 
nyelvű oktatást kívánja íentartani. Az indít
vány ellen a tót nemzetiségiek részéről 
Vanovics János dr. szólalt fel, de nevetséges 
eredménnyel, amennyiben elleninditványa 
mellett csak hatan foglaltak állást.

Szabolcs-, Szatmár-, Csanád vármegyék, 
valamint Szatmárnémeti és Győr városok 
közönségének átirata*, melyben nevezett 
törvényhatóságok a kivándorlás megakadá
lyozása végett a képviselőházhoz felírtak, 
tudomásul vette a bizotiság. Mi erről a nagy 
fontosságú kérdésről másutt mondjuk el 
véleményűnket.

Komárom szab. kir. város közönségének 
az ország gazdasági önállóságának törvényes 
biztositása, Jásznagykunszolnok vármegyének 
a városoknál és községeknél élethossziglan 
alkalmazott segéd* és kezelőszemélyzet nyug
díjalapjának létesítése, Kolozsvármegyénok a 
husdrágaság csökkentése, Szepesvármegve 
közönségének a rendezett tanácsú városok 
jegyzői karának javítása tárgyában hozott 
határozatait a törvényhatósági bizottság 
egyszerűen tudomásul vette.

Arad szab. kir. városnak a magyar ipari 
áruk egysége , törvényileg megállapított védő
iegye és ennek törvénybeiktatása érdekében 
közölt átiratára elhatározta a közgyűlés, hogy 
hasonló szellemben felír ,a képviselől'ázhoz.

Szatmármegyének a nemzeti kormány 
üdvözlése tárgyában hozott határozatának 
tárgyalása során, dacára dr. Vanovics János 
erőlködésének, ki érthető okokból, de főleg 
azérr, hogy ennél sovinisztább egyének még 
nem voltak a hatalmon, kimondta a köz
gyűlés, hogy a jelenlegi kormány iránt biza 
lommal viseltetik s eme bizalmának feliratilag 
ad kifejezést. Egyhangúlag elfogadtatott, 
azután az állandó választmány ama határozata, 
mellyel egy uj árvaszéki jegyzői állás kreálá
sát mondta ki.

A mosóc-zniói járás főszolgabirájának a 
helybeli járási főszolgabíróval egyértelm űig 
tett azon előterjesztését, hogy a vármegye 
ezen két járásában rendszeresített irnoki 
állásoknak irodatiszti állásokká leendő átvál
toztatását mondja ki, elhatározta a vármegye 
közönsége, hogy ily értelemben javaslatot 
tesz a belügyminiszternek.

Ezek letárgyalása után több kisebb jelen
tőségű ügy került tárgyalás alá, melyek 
közül kiemeljük, hogy Turócszentinárton 
nagyközségnek a megnyitandó uj utcák és 
terek tárgyában, Stubnyafürdő községnek az 
építendő járásbirósági épületre felveendő 
kölcsön ügyében hozott határozatát a köz
gyűlés megerősítette.

Végül letárgyalták a közgyűlés elé ter
jesztett számadásokat.

Több tárgya a közgyűlésnek nem lévén, 
elnökül főispán a hizoltsási tagok óvációi 
közt az Illést bezárta.
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Galanda Samu.
1822-1907.

A jó öreg bácsi nincs többé. Elragadta 
közülünk a kérlelhetetlen végzet a maga 
körttl bárom generációt felnőni látott öreg 
urat, kit speciális természete, ötletes mondásai, 
örökös jókedve, nemes szívjósága miatt min
denki tisztelt és szeretett.

Nem jött váratlanul a gyászos eset, mert 
hiszen tudtuk .mindnyájan, hogy az öreg ur 
hónapok óta gyengélkedik, de mégis bíztunk 
erős természetében, mely az agg korral járó 
gyakori bajoknak is annyi esetben sikerrel 
ellentállt. Legutolsó megbetegedése alkalmá
val azonban a folyton fokozódó szivgyenge- 
séghez még vizkór járult, mely baj teljesen 
megtörte fizikumának ellenállóképességét s 
orvosai már napokkal ezelőtt feladtak min
den reményt, hogy az életnek megmenthető 
legyen.

A gyászos eset pénteken reggel követ
kezett be, mikor is az öreg ur minden külső 
fájdalom megnyilvánulása nélkül csendesen 
elköltözött oda, ahonnan nincs többé vissza
térés.

Galanda Samu kir. közjegyző 1822. évi 
augusztus hó 7-én született Turócszentmár- 
tonban. Középiskoláit Késmárkon és Eperjesen 
végezte. Theologiai, majd jngi pályára készült 
s az ehhez szükséges tánulmányokat 1848— 
bán fejezte be.

1848-ban ügyvéddé képesittetett s még 
ugyanezen évben a turóevármegyei ügyvédek 
sorába iktattatott. Még ugyanebben az időben 
választotta meg a vármegye esküdté. Ezután 
Pozsony-, Komárom-, majd meg ismét Turóc- 
vármegye szolgabirája volt.

1860-ban a pozsonyi cs. és kir. helytartó- 
sági osztálynál politikai vizsgát tett s 1861. 
évben gróf Dessewffy t.uróci főispán a vár
megye pénztárnokává nevezte ki. 1867-ben 
lláray Simon báró elnöklete alatt megtartott 
megyebizottsági ülésen ezen állásában meg is 
erősittetett. E tisztében 1874. év végéig szol
gálta a vármegyét.

1875. évben Turócvárinegye területére 
királyi közjegyzővé neveztetett ki, mely állá
sában halála napjáig, 32 éven át mUködöu.

Már néhány hónap óla folytonosan gyen
gélkedett, mig pénteken megváltotta őt a 
halál hosszas szenvedéseitől.

Családja és hozzátartozói, kik már napok 
óta elő voltak készülve a gyászos eseményre, 
a következő gyászjelentést adták ki :

„Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk a 
a forrón szeretett férj, apa, após, nagyapa: 
Galanda Samu, Pozsony, Komárom, Thuróca 
vármegyék volt szolgabirája, Thurócz vár
megye volt föpénztárnok-i, királyi közjegyző 
folyó évi junius hó 21-én reggel fél 7 órakor 
életének 85-ik, boldog házasságának 52-ik 
évében történt gyászos elhunytát. A meg
boldogult hűlt teteme 1907. évi junius hó 
22-én délután 5 órakor az ágostai evang. 
hitvallás szertartásai szerint fog a helybeli 
sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. Tu- 
rócszontmárton, 1907. évi junius hó 21-én. 
Áldás és béke lengjen drága porai felett I 
Özv. Galanda Sainuné sz. Szalay Ilona, neje. 
Kohüt Józsefné sz. Galanda Ilona, Galanda 
István, Totncsányi Jánosné sz. Galanda Mária, 
ífj. llonéczy Sáudorné szül. Gálanda Olgíi
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gyermekei. Galanda IstTánné szül. lauber 
Margit menye. Kohút József, Tomcsinyi Jinos, 
if. Honéczy Sándor Tejei. Tomcsinyi Miklós, 
Galanda Miklós, Galanda Richard, Galanda 
Margit, Honéczy Éva unokái."

H I R_E K.
Révay Gyolt báró családjával együtt 

Kisselmecre érkezett, hol a nyarat tölti. 
Csütörtökön érkeiett meg László báró is 
feles égével.

A tnróosientmártonl magyar férfl-
íaloskór julius bó 7-én a „Sztránya" néven 
ismert erdörészben nyári mulatságot rendez. 
Nagy érdeklődéssel nézünk elébe. Az egy
letben u. i. középosztályunk majdnem min
den eleme képviselve van, akik eddig igen 
szépen mégis férlek egymás mellett s igy a 
magyar zene megkedveltetésén kívül szol
gálták a törekvést is, moly széthúzó társa
dalmunk levegőjébe egészségesebb szellemet 
kirán bevezetni. A mulatság fogja megmu
tatni, hogy mennyire sikerült ez nekik. 
Kívánjuk a legjobbat. Maga az egyesület 
mindent el fog követni, hogy a rendezés 
minél tökéletesebb legyen. A fölvonulá 
cigányzene mellett az állami iskolák épületé
ből d. u Vz2-kor veszi kezdetét. Gondosko
dott az egyesület arról is, hogy a mulatság
nak este folytatása is lehessen, valamint arról 
is, hogy kedvezőtlen idő esetén a tornacsar
nokban tartassák meg. Belépődij: személyjegy 
1 kor., családjepy 3 kor. Meghívók a legkö
zelebbi napokban küldetnek szét.

GJ aljegyzői állást rendszeresített Tár- 
megyénk közönsége a múlt közgyűlésen. 
Eddig ugyanis áryaszéki aljegyzőnk nem rolt. 
Ennek teendőit az alispáni hivataltól beosz
tott jegyző végezte. A törvény azonban ha
tározottan megköveteli az állás betöltését s 
igy szükség volt annak rendszeresítésére.

Műkedvelői előadás. Múlt számunkban 
ily cim alatt közeit hírünkbe tévedés csúszott 
be, melyet sietünk helyreigazítani. Az előadás 
t. i. nem julius 13*án, hanem 14-én, másnap 
lesz megtartva. A rendezőség ezzel is a kö
zönség érdekeit akarja szolgálni, hogy Stub- 
nyafUrdő nagyszámú vasárnapi közönsége 
annál könnyebben jusson hozzá az igazán 
nagy élvezetet Ígérő előadáshoz. Az agilis 
műkedvelők máris szorgalmasan és lelkiisme
retesen vesznek részt a gyakori próbákon s 
akiknek alkalmuk nyílt munkájukba betekin
teni, a legnagyobb elragadtatással szólnak 
úgy a darabok kittinő megválasztásáról, mi.it 
a szereplők sokat Ígérő játékáról s ha ehhez 
még hozzávesszük a még megtartandó pióbák 
nagy számát, melyek az összjáték simaságát 
és a darabok gyors lepergését fogják bizto
sítani, úgy nyugodtan állíthatjuk, hogy mű
kedvelőink ritka élvezetes estét fognak sze
rezni számunkra s tekintettel az előadás iránt 
mutatkozó általános érdeklődésre, egy nagy 
lépéssel fogják elörevinni az építendő kórház 
ügyét, mint amely jótékony célra az előadás 
jövedelme szánva van.

A fürdői élet Stubnyafflrdőn a bekö
szöntött szép napokkal ugyancsak megélén
kült. A telep nyaralói közül már megérkeztek 
Erdélyéi:, Jetzenezkyék s számosán azok közül, 
kik a fürdőt üdülés végett évente rendesen 

• felkeresik. Naponta kétszer — délelőtt és 
délután — % jászberényi cigánybanda játszik
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a vendégek nagy gyönyörűségére. Vasárna
ponként valóságos népvándorlás indul a kies 
fekvésű fürdőbe. Siorabaton érkeiett oda Gerti 
Ferenc 20 tagból álló síintársulatával néhány 
előadásra. A tervbe vott műsor a következő: 
Vig özvegy, Gülbaba, Az ördög, Aranyvirág, 
Koldusgróf, Milliárdos kisasszony, A tolvaj, 
Lili, Görög rabszolga, Nebántsvirág stb. Az 
operetté előadásokat Berghojfer József kar
nagy vezoti. Az igazgató ezúton is kéri a 
közönség szives támogatását.

A honvédaltisz ti segélyalap ra  még a 
következő összegek érkeztek vármegyénk 
főispánjához. A helybeli cellulosegyár és 
tisztikara 23 korona, Stubnyafiirdő község 
12 korona 90 fillér, Háj község 15 korona 
70 fillér, Zsámbokrét község 2 kor. 90 fillér, 
Necpál 12 korona 60 fillér, Béla 11 korona 
60 fillér, Kisfalu 10 korona 40 fillér, Gráber 
Jakab 10 korona. Összesen 99 kor. 10 fillér.

Véres verekedést rendezett néhány cél- 
lulózegyári munkás vasárnap este a gyártelep 
munkásházában. A Mármarosból importált 
oláhok ugylátszik felöntöttek egy kissé a 
garatra, mert szűk volt nekik a szoba négy 
fala. Először csak csendesen diskurálgattak 
ékes anyanyelvükön, de csakhamar hangos 
szóváltás keletkezeti közöttük. Mikor már a 
szónak is fogytán voltak, az érezhetőbb ar
gumentációba kezdtek. Repültek a poharak, 
főzőedények, később a székek és a széttört 
ágy- és asztaldarabok. Mikor az sem volt 
elég, előkerültek a mellényzsebekből a bicsa- 
kok s egyik közülök, ki gyorsabb és jára
tosabb volt a rövidnyelü szurószerszám keze
lésében, alaposan helybenhagyta társait. Egyik 
közülük egy 14 centiméteres mély szúrt seb
bel ottmaradt az összekltlönbözés színhelyén, 
a többi azonban fel sem vette a kis bőr- 
folytonossági hiányt s már reggel munkába 
álltak. A tettest a helybeli járásbirósághoz 
kísérték be, a nehéz sérülést szenvedett 
embert pedig a gyár költségén ápolják.

Y «m tt ebek garázdálkodnak a megyé
ben szerteszét. A múlt heten Valósán mart 
meg néhány embert egy kutya, héttőn pedig 
Ruftkán és Záturcsán történt több ebmarás. 
Rutlkáról 11 embert szállítottak a budapesti 
Pasteur-intézetbe, Záturcsáról pedig Jeszenszky 
Dénes állami tanító, kit a mezőn munkaköz
ben ért a veszedelem, saját költségén utazott 
az áldásos intézetbe. A hatóság a legszigorúbb 
intézkedéseket foganatosította a fertőzött köz
ségekben. Ruttkán, Kostyánban és Priekopán 
elrendelte az összes ebek kiirtását, a közel
fekvő községekben pedig a legszigorúbb ob- 
zárlatot rendelte el. Helyeseljük és méltányol
juk a drákói szigort, mert a fellépett részen 
csak alapos kúra segíthet. De engedőimet 
kérünk, az már tulment a határén, amit 
kedden reggel müveit néhány lelketlen ember 
a város főpiacán. Egy kutyát a szó teljes 
értelmében úgy köveztek agyon a katolikus 
templom mellett. Mikor ez sem használt, fogta 
az egyik csibész a kutya hátulsó lábait s 
annúlfogva verték tejét a harangláb kőfalához, 
az odasereglett gyermeksereg nagy lelki épü
lésére. Hát ez már a legnagyobb barbárizmus I

TOl volt S a lov inb tn  a folyó hó 17-én 
este. A tűz vörös fénye messzire láthatólag 
befestette a csillagos eget, ugyannyira, hogy 
városunkból is szépen látható volt a felvető
dött piros fény. A tűi — mint bennünket 
értesítenek — 4 csűrt elhamvasitott. A tűz

keletkezésének oka — mint a megejtett vizs
gálat kiderítette — gondatlanság volt. Meg
kezdődött tehát a nyári hónapok réme, a 
tűzvész. Jó volna, ha a hatóságok most már 
eleve életbeléptelnék azokat a rendszabályo
kat, melyeket az elővigyázatosság, a gyakori 
tüzesetek meggátlása végett feltétlenül meg
kívánnak.

Jnrlga Nándor az elmúlt héten ismét 
szerepelt. A „Ludovo Noviny" 1906. évi 
október 19-iki számában cikket irt a zobori 
esetről, védekezve ama vád ellen, mintha a 
tót asszonyokat ö izgatta volna fel a köz
ségbe helyezett uj plébános ellen. A pozsonyi 
ügyészség a cikkben nemzetiség ellen gyűlö
letre való izgatást látott s vádat emelt Juriga 
ellen. Az esküdtszék e hó 17-én ült egybe 
ítélkezni ez ügyben s Jurigát a vád alól fel
mentette. Juriga ogy váci fegyintézeti tiszt 
kiséretében ment a tárgyalásra.

A következő levelet kap tuk . A „Fel
vidéki Híradó" f. évi 25. számában megje
lent, csekélységemet asposztrofáló s eljáráso
mat a nyilvánosság előtt kipellengérezni akaró, 
tehát tendenciózus tudósítására vonatkozólag 
válaszom a következő : Megyés főpásztorom 
Öméltósága 1011/1907. sz. a. kelt körrende
letében határozott utasítás foglaltatik arra 
nézve, hogy oly helyen, ahol a nép szétszór
tan kenyérkereső munkájával van foglalva, 
miután a koronázási emlékünnepély lényege: 
a hívek együttes jelenléte és buzgó imája, 
a szóban levő ünnep a következő napi va
sárnapra, vagyis junius 9-re tétessék át. Mi
vel r. kath. híveim 96% -a szegény iparosok
ból s földhoz tapadt napszámosokból és 
cselédekből, áll, akik hétköznapon serényen 
dolgoznak, a hivatolt ünnepélyes istentiszte
let, eltekintve attól, hogy „ni foro" az évfor
duló napján is ünnepeltünk, — junius hó 
9-én tartatott meg s éppen püspök ur Ömél
tóságának ezen bölcs és előrelátó intézkedé
sének köszönhetjük, hogy annak lefolyása 
valóban impozáns volt, mert nemcsak hí
veimnek apraja-nagyja vett részt azon, ha
nem a kellő időben s annak rendje-módja 
szerint a plébániai hivatal által meghívott 
testületek és hivatalok, kivéve a mosóci 
községi elöljáróságot és az itteni önkéntes 
tűzoltói egyletet, mind megjelentek s jelenlé
tükkel az ünnepély fényét emelték. Egyéb
iránt nyílt homlokkal ki kell jelentenem, hogy 
valamint egyrészt a mosóczi r. k. hívek lelki- 
pásztorukkal egyetemben Apostoli Királyunk 
felkent személye iránt táplált kegyelet, hódo
lat, szeretet és törhetetlen ragaszkodás külső 
megnyilvánulásában is, soha senki által nem 
hagyják magukat felülmúlni: úgy másrészt 
szerénységük s jóizlésük mindig tiltó aka
dály lesz arra nézve, hogy akkor, amidőn a 
Király és ezzel együtt a drága Haza boldog
ságáért a Mindenhatónak szioe előtt alázatos 
ssivvel imádkoznak, ezen csekély erényes 
cselekedetüket, bizonyos keleti fautáziával 
kiszínezve, világgá kürtöljék. Mert utoljára 
ez nem is annyira érdem, mint inkább a leg
szentebb kötelesség! A tudósító tévedése 
azért is nyilvánvaló, mert én nemcsak hívei
met értesítettem jó eleve az isteni tisztelet 
napjáról, hanem a f. hó 6-án megtartott köz
ségi képviselőtestület értekezletén is, min
den félreértés kikerülése céljából, az elnapol- 
tatás okát a jelenvoltaknak tudomásárahoztam. 
Kiváló tisztelettel Klein Emil, mosóczi r. k. 
plébános.
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Egy férfi hullájára akadtak Zsámbokrét 
község határában a mezőn dolgozó föld- 
mivesek. Rögtön jelentést tettek erről a köz
ségi elöljáróságnak, ki viszont a főszolgabírói 
hivatalt értesítette a leletről. A megindított 
hatósági nyomozás kiderítette, hogy az árolc- 
ban.talált férfihulla Suvadd György béresd, 
kit gyaloglás közben szivszélhüdés ért.

A mfavai zászlókról hirt adtunk mi is 
mult számunkban. A miavai evangélikuspap 

ezt a bírt utóbb megcáfolta és kijelentette, 
hogy iskolát tanulók díszítették tol tünte
ss szándéka nélkül. Ennek dacára a járás 
fíiszolgabirája, a cáfolattal szemben is fenn- 
taitja azt a hirt, hogy a koronázás jubileuma 
alkalmával rondozett iskolai ünnepségnél az 
ev. iskola termei nemzetiségi zászlókkal és 
jelvényekkel voltak díszítve. A hatóság 
tizennégy darab, leginkább vörös-felié-kék 
szinti Slavia felirásu zászlót kobozott el. Az 
az állítás, hogy a nemzetiségi zászlókat és 
jelvényeket az iskolásfiuk vitték oda, csak 
kifogás mert a vizsgálat kiderítette, hogy 
azokat tüntetés szándékával alkalmazták.

Álmatlan éjszakákat okoz a helybeli 
kőolajfinomitó a gyár környéken lakóknak. 
Néha egész éjjelen át puskalövéshez hasonló 
durranásokat végez, ugyannyira, hogy annak 
döreje a legmélyebben alvó embert is felveri 
álmából. Több helyről kaptunk panaszos le
veleket, melyekben kérdést intéznek a g y 'r  
igazgatóságához, hogy ezeket a lövtígyakor- 
latokat nem lehetne-e valahogy megszüntetni. 
Mi úgy vagyunk róla informálva, hogy egy 
kis el/ívigyázattal igenis lobot a dolgon segí
teni. Épp azért a környékbeli lakosok nevé
ben kérjük is ezt az elövigyázatot.

Nlnos többé uborka-salson. Ezt jól <udja 
mindé.i müveit újságolvasó és méltán világtól 
elmaradott embernek Ítéli azt, aki a nyári 
hónapokra beszünteti az előfiizetést, mert 
„nyáron nem történik semmi*. Sőt! A Pesti 
Hírlapnál pedig, mely télen-nyáron a legbő
vebb, legtartalmasabb és épen azért a leg
kedveltebb lap, már csak azért is üdvös a 
nyárra is előfizetni, mert csak az állandó 
előfizetők kapják meg teljesen ingyen a lap 
karácsonyi ajándékát, a Pesti Hírlap nagy 
képes naptárát az 1908 ik esztendőre. A Nap
tár ezúttal is bő, mulattató és közhasznú 
tartalommal fog megjelenni és temérdek kép 
díszíti. A Pesti Hírlap az uj félévet eredeti 
regénynyel kezdi; munkatársai — csupa 
jónevlt, kipróbált hírlapírók — a cikkek, 
tárcák, karcolatok jóságáról s a közkedvelt 
állandó rovatok gazdagságáról gondoskodnak. 
De hiszen nem kell már a Pesti Hírlapot 
bemutatni; jó ismerőse az a magyar olvasó- 
közönség legszélesebb rétegeinek, szívesen 
fátott mindennapi vendége a müveit magyar 
társadalom urainak és hölgyeinek. Csak 
^pen a félév alkalmából kivántuk a mi 
közönségünk figyelmét is felhívni az előfize
tés megújítására, mert nincs többé uborka- 
szezon. A Pesti Hírlap előfizetési ára nogyed- 
^Vre 7 korona; egy bóra 2 kor. 40 fillér. 
Kiadóhivatala, hova a pénzt logcélszerübb 
postautalványnyal megküldeni: Budapest, V., 
Váci-körűt 78.

Magyar Otthon. Tisztelt olvasóink becses 
gyeimébe ajánljuk a Budapesten, Vili., 
Jjbkerceg Sándor-utca 30. sz. alatt levő 

agyar Otthon Penziót. Mérsékelt árban ele
gánsán bútorozott, külünbejáratu szobákat 
°het ott bérelni s esetleg teljes ellátás is 
apható. Csoportos jelontkozőknok mogfololö
dvözmény. Szigorúan családi otthon.

ISKOLAI ÜGYEK.
A vallás- és közokt. miniszter Merei 

Anna tótprónai és Qreiner Róza sándor- 
egyházai állami óvónőket kölcsönösen áthe
lyezte. — Scheder Anna ruttkai áll. óvónőt 
nyugdíjazta és teendőinek ellátásával Debreceni 
Mária oki. óvónőt bizta meg.

Az állami elemi iskolai tanítók és 
tanítónők magasabb fizetése már kiutalvá- 
nyoztatott. A megfelelő értesítések a jövő hé: 
elején küldetnek szét a vármegyei tanfel- 
Ugyelőség által.

Évzáró ünnepélyt tartott a helybeli áll. 
elemi iskolák növendékeivel az iskola tanító
testülete f. hó 16-án. A tanulók szép éneke 
és szavalatai után Wunder József igaz
gató mondott záróbeszédet, melyben a 
gyermeksereget szép szavakkal intette köte
lességeikre. Ezután a jutalmak kiosztására 
került sor. A Riszner-alap kamataiból ezúttal 
is több szegénysorsu tanuló kapott kisebb 
pénzsegélyt. Az ünnepély keretéke szépen 
beleillett Zányi Zelma IV. o. tanuló kedves 
szavalata „lzé“ címmel. Tetszést és tapsot 
kapott érte. — A ruttkai áll. iskolák évzáró 
ünnepélye ma délelőtt 9 órakor tartatik meg. 
Délután a tantestület társas kirándulást 
rendez.

Kézimunkakiállitást rendeztek a hely
beli polgári leányiskola növendékei a folyó 
hó 21-én megejtett évzáró vizsgálatok alkal
mával. A kiállított munkák rendkívül csinosak 
és ízlésesek voltak. A kiállítás igazán dicsé
retére vált a tanulóknak és dicsőségére a 
tanítónőknek.

A szuesányi állami iskola igazgatósága 
e helyen mond köszönetét a szuesányi izr. 
nőegyletnek, Schultz Ármin, Haas Simon dr. 
és Lencsó András uraknak, kik nemes jószívű
séggel lehetővé tették azt, hogy az évzáró 
vizsgálatok alkalmával jutalomkönyvek voltak 
oszthatók.

A hódmezővásárhelyi állami tanítónő-
képezde mellett fennálló fanitói árvaház lián 
20 hely van 3 — 5 korú tanítói árvák számára, 
akik ott valóban kitUnö ellátásban és fel- 
Ugyelésben részesülnek s a képezde melletti 
óvodában foglalkoztatnak s 6-ik életévük 
betöltésével pedig ismét a tanítói árvaházakba 
vétetnek át, mert ezen árvaházban felvett 
árvák, ha netalán idegen ajkúak, teljesen 
luegmag varosod na k. Az árvák felvétele iránt 
haladéktalanul folyamodjanak a kultusz
miniszter úrhoz. A kérvényhez csak az árvák 
születési anyakönyvi kivonata, szegénységi 
bizonyitvány s egészséges állapotukat igazoló
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hatósági orvosi bizonyitvány csatolandó s 
hivatkozás teendő arra a miniszteri rendeletre, 
mellyel az illető árva gyámdija engedélyez
tetett.

Szerkesztésért felelős : Dugovlch Titus. 
Helyettes szerkesztő : B oldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: M oskóczl Ferencn t.
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K ereset bárki résiére!
Házi munkások keres
tetnek gyors kötőgépein
ken való kötésre. Távol
ság nem határoz; mi 
eladjuk a kötőit munkát.

T h o s . H. W h it t ic k  é s  T s a  
Prága, Franz?r\s-Quai 35.

F$ny*
Kcpészcti
ciKHeK

nagy választéka

K lo s l tó m  [ e r e i m é
Könyv* és papirK«rcsK«ttfsíben 

Turócszcnltnárionban

3 — 1  k ö z é p is k o lá t  
végzett fiú

felvétetik
Moshóczi F e n n é  

könyvkereskedésében 
Turöcszentmártonban.

Különlegességi dohánytözsde Stubnyafürdön!
Turócvármegye közönségének régi óhaja teljesült, 

amidőn sikerült különlegességi tőzsde-engedélyt szerez
nünk. Tudomására hozzuk a n. é. közönségnek, hogy 
minden fajta dolyáiyy-, Szivarka- és SziVarkakülötj- 
legesség nálunk kapható.

Sztránszky Jakab és veje
Stubnyafürdön.
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103/1907. vh. sz.

Árverési birdetnjéijy.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a znióváraljai kir. járásbíró
ságnak 1907. évi V. 49 2. számú végzése 
következtében dr. Bandler Alajos és társa 
ügyvéd által képviselt Schnitzer J. és fiai 
vamsdorfi cég javára Engel Gábor znió
váraljai lakos ellen 163 korona s jár. erejéig 
1907. évi május hó 1-én foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján felülfoglalt és 2007 
borona 90 fillérre becsült következő ingósá
gok, úgymint különféle korcsmái berendezés, 
asztalok, hordók, tekeasztal, golyók, dákók, 
többféle lakszobai bútorzat, különféle üveg 
és porcelláneoények, borok, szeszes édesített 
italok, mindenféle házi és lakási felszerelés 
1— 118. folyó tétel alatt nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járás- 
bíróság 1907. év V. 49 2. számú végzése 
folytán 163 korona 41 fillér tőkekövetelés, 
ennek 1905. évi szeptember hó 9. napjától 
járó 6% kamatai >,*% váltódij és eddig 
összesen 45 korona 85 fillérben biróilag már 
megállapított költségek erejéig a helyszínén 
Znióváralján, végrehajtást szenvedő lakhelyi
ségben leendő eszközlésre 1907. évi junius 
l.ó 27-ik napjának d. e. 10 ó rá ja  határ
időül kitűzetik és ahhoz a venni szándéko
zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóság ezen árverésen az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §§-ai 

értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet 
Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is 
el fognak adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat 
masok is ' le- és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Znióváralján, 1907. évi junius 9.
Szibner, jb. végrehajtó.

I szobás u tia i la tá s
290 koronáért augusztus 1-től, esetleg 
korábban kiadó. Cim akiadóhivatalban.

327,1907.
Faárverési hirdetmény.

A nolcsói' volt úrbéres erdőbirtokosság 1907. évi julius hó 8-án d. e. ‘/HÓ órakor 
a községházán Nolcsó községben tartandó nyilvános szó- és írásbeli árverésen eladja a 
tulajdonát képező erdő 1904 1905. évi 1862 kát. holdryi vágásterületén tövön található 
2674'58 tm3 I. oszt. biikkhasáb, 80'66 tm3 II. oszt. btikkhasáb és 5094 tm3 bükkdorong 
tűzifa mennyiségét, tehát összesen 280648 tm3-nyi faanyagot. Becsár 4042 60 kor. Kiszál
lítási határidő bezárólag 1909. év április hó 1-éig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 
nyujtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva tar
talmazzák a megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak boritéka kiviil 
az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint tartalmazza úgy, amint az 
a hirdetményben foglaltatik ; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak b e ; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és szerző
dési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; f )  ha bánatpénzképpen a meg
ajánlott összegnek legaláb 10°/„-át készpénzben tartalmazzák; g) ha úgy vannak aláirva, 
hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan 
kiolvasható és h) ha a boriték kivül „Ajánlat a nolcsói volt úrbéresek erdeje 1904/1905. évi 
vágásából eladandó fakészlelre" felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogad
tatnak el. Az árverés eredménye az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban 
csak az illetékes hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini m. kir. állami erdőhiva
talnál, a turócszentmártoni m. kir. járási erdőgondnokságnál és Nolcsó község volt úrbéres 
erdőbirtokossága elnökénél tekinthetők meg naponta 11 — 12 óra között.

Kelt Nolcsón, 1907. évi junius hó 16-án.

Az úrbéri elnökség. A turócszentm ártoni m. kir. já rá s i erdőgonduokság.
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