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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetések és
Hirdetések lóg j Hiányosabban. árszabály szerint
előfizetések akiadóhivatalra czimezve Tui(ít**Szt.-Mártonba küldendők Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min
den bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
K iad ó h iv atal: A turócz-szt.-m artoni „Magyar Nyomda*1'.
Megjelen minden vasárnap.

azok száma, kik a legnagyobb tiszteletet érzik metésen testületileg vesz részt és Geszten is
iránta s őszintén csodálják ritka kitartását, küldöttség által képviselteti magát.
nagy államférfim képességét, páratlan debatA politikai tusák viharedzett harezosa ime
teri tehetségét, tiszta, senki által kétségbe békességben tér be az Urnák kebelébe. Neve
Napokig tartott küzdelem után a kérlel-' nem vont önzetlenségét, puritánizmusát, igaz- a részrehajlatlan történelem lapjain fog egy
hetlen kaszás legyőzte Tisza Kálmánt. Az j ságszeretetét és soha nem ingadozó hazasze kor fényleni.
egyenlőtlen harcz végét előre lehetett látni és retetét.
P . K.
mégis megrendített a katasztrófa. Egyesek tu
Mielőtt Tisza Kálmán miniszter lett, ille
datában voltak, mások üsztönszerüleg érezték, tékes helyen tisztába akartak jönni afelől, minő
hogy 1902. márczius 28 történelmi dátummá politikai következményei lesznek annak, ha
Hogyan dolgozik a oseh-szláv egység? A múlt
lesz hazánk történetében. Egy hetvenkét évesj ily heves, szinte kérlelhetlen ellenzéki vezért hó folyamán l'ngarisch Brodban alakult meg a prágai
ember, ki már évek óta nem akart több lenni, hívnak meg a kormányügyek vezetésére. Egy cseh-szláv egységnek fiókja. Azóta ez az egyesület mind
mint egyszerű képviselő, vált m eg‘az élettől, politikus, ki az akkori kabineti irodai főnök. nagyobb tért hódit és most már egészen nyíltan bevallja,
és mégis úgy érzi az egész ország, hogy e Fápaij István feltétlen bizalmának örvendett, hogy az ügynevezett magyarországi tótságra pályázik.
férfi halála nagy esemény. Az elköltözöttnek azt az értesítést adta, hogy Ó Felségének A kör tagjai egyszer s mindenkorra 200 koronát vagy
nagyságát mi sem bizonyítja jobban ennél az soha sem volt odaadóbb és hivebb minisztere, évenkint 20 koronát fizetnek. Vannak a körnek pártoló
általánosan uralkodó érzelemnél.
mint Tisza Kálmán lesz. Ez a jóslat tényleg tagjai is, a kik évente 2 koronát Űzetnek. A kör beval
Miben volt Tisza Kálmán nagysága, azt helyesnek bizonyult s hogy Tisza ragaszkodá lott czélja „ K u l t u r á l i s Ennek elérésére cseh könyve
sokféleképpen fogják magyarázni a gyász e sáról és hűségéről az évek folyamán ü Felsége ket és folyóiratokat gyűjt s azokat a magyarországi
napjaiban. Mi főképpen abban látjuk nagysá mennyire meggyőződött, annak legékesebben tótságra küldi. Ezenkívül* segíti a cseh iskolákba járó
gát, hogy Magyarországot modern állammá ala-' szóló bizonyítéka az az emlékezetes, rendkívül tói tanulókat valamint közvetíti az ipart tanuló tót fiuk
kitotta át. Ő volt az, aki lerakta a rendezett kegyes, királyi kézirat, melylyel tizenöt évvel elhelyezését, hogy a magyarországi tót fiuk cseh iparo
pénzügyi gazdálkodás alapjait s a nagy közön később a király Tisza lemondását elfogadta. soknál nyerjék kiképeztetésüket. Ezek olyan kulturális
séget hozzászoktatta, hogy az adófizetést állam- 1A bizalom pedig, melyet a király Tisza szemé eszközök, a melyek alaposan hozzájárulhatnak az egye
polgári hazafias kötelességnek tekintse s a lyébe helyezett, a nemzetnek vált javára, mert sület czéljainak eléréséhez. Azonban jó lesz nekünk is
kincstárt ne tartsa olyan tárgynak, melyet tekintélyes része volt az annak az alapnak, gondoskodnunk a megfelelő ellenszerekről. Nevezetesen
megrövidíteni erény, ő volt az, ki az állam melyen felépült az a szerencsés egyetértés, meg lehetne akadályozni a cseh újságoknak mint nyom
tekintélyét a szolgabirák és csendbiztosok szinte i mely korona és nemzet közt már oly hosszú tatványoknak szállítását. Továbbá, csak olyan iparosnak
korlátlan hatalomteljessége fölé állította és idő óta örvendetesen, tántorithatatlannl fenn áll. adatnék meg az iparengedély, a ki kitudná mutatni, hogy
A rokonszenvben és ellenszenvben, mely hazai iparosnál is tanult; vagy megkövetelni, hogy ipa
ezzel a kivált külföldön rossz hírben állt ma
gyar igazságszolgáltatás tekintélyét is emelte, i lyel valaki találkozik, nyilvánul az egyén nagy ros tanoncz éveit itt töltse el és csak ha ezt itt jó si
Midőn ezt az inkább adminisztratív ténykedést' sága. Tisza Kálmán nagy egyénisége el volt kerrel végezte, akkor mehessen ki egy kis cseh kultú
Tisza Kálmán politikai működése elé állítjuk, j ismerve, midőn az ellenzéken volt, midőn a rára, ha éppen nagyon vágyódik utána. Bizonyára elennek oka az, hogy éppen az elijesztő rossz' kormányügyeket vezette s midőn közlegénynek szörnyüködnek tót atyánkfiái a mi ellenszereinken. Le
gazdálkodás volt az, mely 1875-ben a Deák állt be. A nemzet egyik legnagyobb fiát veszti gyenek nyugodtan nem lesz azokból semmi. De jó lesz
párt fúzióját a Tisza-párttal szükségessé tette, el benne, és ha van valami, ami a veszteség gondolkozniuk afelett, hogy abban a nagy országban,
és magát Tiszát a kormány élére vitte. Hogy ben vigasztalhat, az az isteni kegyelem, mely a melyhez annyira húzódnak, ezek lennének a legeny
esetleg nem lett volna-e képes más is teljesí e nemzetnek mindig az igazi, a legalkalmasabb hébb rendszabályok az ilyen kultúrának orvoslására.
teni a nagy feladatot, erre ma bajos felelni, vezért adja.
A gyászból kiveszi részét a képviselöház
de hogy rendet kellett csinálni, nehogy Ma
Követésre ajánljuk. Érdekes jelenség a szerb
gyarország egész államisága kérdésessé legyen, is, melynek az elhunyt 1861-től kezdve min Národnoszt egyik utóbbi számának közleménye, a mely
dig tagja volt; érdemeit Apponyi Albert gróf lyel ugyancsak előveszi Paulovics törökbecsei képvise
ez minden kétségen kívül áll.
Ilyen átalakító, a viszonyokba mélyen be elnök meleg szavakban méltatta, majd Széli lőt és olyan leczkét ad neki a politikai illemtanból,
vágó munkát természetesen nem lehet a nélkül Kálmán miniszterelnök emlékezett meg a gyász a melyet bizonyára nein tesz az ablakába. Nyíltan sze
mébe vágja, hogy semmi joga som volt a szerbek ne
végezni, hogy sokféle érdekek s kedves szo ról, mely Tisza Kálmán elhunytéval az orszá vében
beszélni az országgyűlésen, mert a mit mondott,
kások meg ne sértessenek. Ez aztán ellensé got érte, mire elhatározta a képviselöház, azt a Zasztava kedvéért mondotta. Mert végtére az tel
geket szerez és Tisza Kálmánnak is nem ke hogy az elhunyt érdemeit jegyzőkönyvben meg jesen közönyös, hogy Paulovics mit tart a szerbek hely
vés ellensége volt. De százszorta nagyobb örökíti, a ravatalra koszorút helyez és a te zetéről és mit gondol szükségesnek állítólagos külön
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várostól az rézpénz Selmecz.cn eddigh az országban
folyni szokott jó pénzen bizonyosan fclváltassck." Fel, hívja ebből kifolyólag a megyét, hogy ez ügyben vélej ményét egy hét alatt nyilvánítsa s adja a fejedelem
j értésére, hogy igy a nemes vármegyék egyetértésével
A R ákóczy-L orszak T urócztörténjék ezen ügy eldöntése, minthogy ezt az ország
törvényei megengedik. Egyúttal felhívja a megyét, hogy
m egyében.
sokan dijat fizetnek, de a tölkelés alól magokat kivon— A * Fe l v i d é k i H íradó* e re d e ti tá rc z á ja . —
j ják : ezeket fegyverfogásra kényszerítőt te a megye. A
megye a következő feliratot intézte Rákóezyhoz: „Mai
Irta: Braz Bóla.
gyűlésünkben (május 7.) az Xgod más publikált kegyes
(Folytatás.)
1parancsolattya Jászberénynél levő Ngod táborából elmúlt
Turóczmegyc a szomszéd Bars és Árva megyé
április havának 20. napján cmanáltatott egy millió Rézis átirt ez ügyben s véleményadás- és csatlakozásra ' pénznek vere.tettésse és nemes vármegyékben úgy kir.
hívta fel a két megyét, felsorolván előttük a rézpénz i városokban follyássa és az iránt részünkről való adandó
folyásából eredő hátrányokat. Bars megye, mint érdekelt
' opiniója végett.
fél, nem helyeselte Tur^czmcgyo állás foglalását. Árvamegye alispánja. Okoliclányi György, értesíti megyénket '
Mellyet is alázatossan és szokott hűséggel vevén
„ex praespcci ficatis legalibus et legitim is rationibus declaralljuk magunkat, hogy mi szükséges alapulókat
ezen nomes Árva vm. aftirmativa opinioját in simili destituáltatván nemcsak sőt Lengyelországból de másmatéria klmes Í runk eü Nagyságának nem adhat — : féle portékát is más szomszéd provincziákból és orszá
megnyugszik a fejedelem rendeletében.
gokból kénytelenittetjük pénzen szerezni. Azokban pcl'gyancsak a vörös rézpénz forgalomba hozatala nigh az (divatán réz pénz nem follyván fejér pénzt min
iránt leiratot intéz Kákóczy jászberényi táborából (Április denért köll adnunk. Azonban elmúlt esztendőben is
20) is. M iu tán 'az arany és ezüst a bányavárosokban Római császár által az ollyan réz pénz (a ki vorctcttott
nagyon megfogyatkozott s nehogy a pénzszükséglet volt) abrogállatván Három ezer forintig!) való pro comhátráltassa a hadviselés szerencsés kivitelét „akarunk mutatione Körmöczro küldetettvén most is ott haereal
egv millió Rézpénzt veretni és annak a nemes várme és mi akkorban in exolutionem illius abominabilis Quanti
gyékben kir. szab. városokban folyását publicáltntnunk annak helyében másoktól sullyos Interesre kéntelenítet
ily Istenes igyekezettel, hogy Istenünk rövid időn a tük föllvenni az fejér pénzt az honnét nem kevés kárunk
rendes jövedelmeket a bányákból a kereskedésekből következett. Mindazonáltal a mi vármegyénk több sok
több fiscalitásokbül az maga kívánatos rendire hollyoze kal nagyobb vármegyéknél legkisebb lévén azoknak
állitván akár melly nemes vármegyéiül és szab, kir. opiniójához úgy az Nagyságod kegyes parantsolattyához

A „ F E L V I D É K I HÍRADÓ" TÁRCZÁJ

is kihoz alkalmaztatja magát az Postáknak és postale
gényeknek is. Nagyságod kegyes parantsolattya szerint
a tizetésseket megadgyuk. bízván annak jövőben proportionata roctificatiójához. Nemkülönben az melly szabad
személyek tanáltatnának még, a kik taxat fizetnek és
hadakozásra valók volnának azokat is az föllülésre kénszeriteni ell nem mulattyuk ugyan, do minthogy most
is Morvából nemeségh kicsapván s Trencsén várossát s
Várát meghszállván sok károkat mind emberekben mind
másban tett és nem kicsiny rémülést e tájon is csinált
és tovább is fellő ha csak derék provisio nem tétettik
Morvából való passusokon ide is azután irruptiot ne te
gyenek a németek és Labanczok. Ahoz való képest
Nagyságodnál alázatosan instállyuk oly dispotitiokat
tétetni méltóztassék. hogy mi is itten bátran moghmaradhassunk . . . (1704. máj. 7.;“
A hadi szolgálmányok s különösen a had üzenetek
gyorsabb tova vihetése szükséges postai állomások életbo
léptetése iránt már intézkedett a megye — mint láttuk,
de a tervezet papíron m aradt: miért Rákóczy újból
megsürgeti a postai állások rögtöni szervezetét s részle
tesen kimutatja a postai szolgálmányokat. Minden egy
szerű postán hívő veredáriusnak legyen angariatiin fize
tése tiz tallér, ha többfelé is fog szolgálni aszerint modificáltassék, ha lovat tart havonta egy lóra 2 köböl
abrak, egy szekér széna, a leginyek fizetése havonta 1
tallér fél köböl abajdócz élet. évente fél köböl lencse,
borsó, kása vagy tatárka és egy esztendős süldő." A
megye megígérte a fejedelemnek, hogy c szerint fog
eljárni.
Az ellenséges áramlat moggátlására, mely legin
kább Morvaország és Szilézia felől fenyegette a megyét,
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érdekeiknek megvédésére. Különben is beszélhetett a
maga nevében, még a törökliecsoiek nevében is, de
semmi esotro sem a szerb nép nevében, mely kevés
kivétellel, különösön a /asztava és embereinek kivé
telével teljesen megvan nyugodva sorsában, a mely som
mivel sem jobb, de semmivel sem rosszabb, mint a ma
gyáruké, a kik ép úgy szenvednek ebben a gazdasági
lag válságos időben mint a többiek. Azt a mit a Národ
neszt férfias nyíltsággal mond, bátran elmondhatnák ;
mi lapjaink is a tét nemzetiségi képviselők legutóbbi
sserepiéséröl. Mert ugyan ki hinné el nekik, hogy ők
a tótság nevében beszéltek VV Nem-e a Xárodni N'ovine
sőt a mi még rosszabb a cseh lapok és közleményeik
hatása alatt tették azt a mit tettek ? Vagy azt hiszik,
hogy mögöttük áll a felvidéki tót ajkú lakosság? Na
gyon tévednek, mert nap-nap után több a bizonyítékunk
arra, hogy a mi jámbor tót testvéreink nemcsak bog}
nincsenek táborukban, de utálattal fordulnak el még
annak a gránitjától is, hogy a tót túlzókkal együtt em
legessék ükét. Erre nézve nemcsak az utóbbi képviselő
választásokra hivatkozunk, a mikor például Turóczban
mind a két választó kerületből a szabadelvű párt jelöltje
került ki győztesen a küzdelemből, de ugyanekkor tót
ajkú do hazafias érzelmű testvéreink oly ragaszkodást
és kitartást tanúsítottak a hazafias magyar párt iránt, a
mi biztos zálogul szolgál a jövőre. Nagy merészség volt
tehát attól a tarokk pártira való négy embertől, hogy
a tótok nevében szóljanak föl. Erre ökot senki sem ha
talmazta föl és az ellen bizonyára tiltakoznak nemcsak
a szerbek, de hazafias érzelmű felvidéki tótajku pol
gártársaink is.

Felvidéki

Hí radó.

Csehországba. Oroszországba és iné.', tovább, hogy ott
élő szóban bemutassák az elnyomón „lót nép nyögéseit"
és „rablánezainak a osörgetésél.'' A korszakol alkotó
nagy terv azonban nem valósulhatott inog. l)e nem
azért, mintha azok a nyögések s rablancz-csörtetések
élő vagy holt megrögzítése a fifikus tervezőknek nehe
zére esett volna. Ellonkezölog mindez mér több pél
dányban és többféle változatban mind készen s rak
táron volt. A próbák is fényesen sikerültek. Alii köz
bejött az az előre nem látott eset, hogy a dolog —
mint megbízható helyről jelentik.
a boszterezobányai
püspöki hatóság tudomására jött, a mely az egyik a tót túlzó
tonográtlal operáló káplánénak a szivére kötötte, hogy
a vallás igéit hirdesse inkább, semmint a tót nemzeti
ségi politika fonográfját nyalogassa. Ezzel egyidöhen Ilire
terjedt annak is, hogy az említett egyházi főhatóság
oly értesülést nyert volna, hogy azt az ördöngős masi
nát Oroszországból idetévedt rubeleken vásárolták, mi
ellen most erősen tiltakoznak olyanok, akik újabban
szintén ily mekegö gépezetet vásároltak és igy már kél
vagy lübi> ilyen fonográf vonul fül a tót túlzók politikai
színpadára. Á zsivaj, mint könnyen elképzelhető, utolér
hetetlen. Csak annyi bizonyos, hogy a pánszláv fonogáf ügye annyira összegabalyodott akár csak a bábeli
torony építésének ismert épületes istóriája.

1902. múrczius 30.
13. szám.
Bizonyos láthatatlan erő kihozza a mag
szem csiráit, és kényszeríti, hogy az gyökeret
verjen, szálakat hajtson, s a folytonosság fentartásával faját fentartsa s abban tovább éljen.
Az egész természet arra jogosít, sőt kény
szerít, hogy belőle levezethessük, kivegyük
az örök megújulás, a feltámadás eszméjét. Bi
zonyos velünk született, kiirthatatlan ösztön
azt sugallja szivünknek, hogy létezik bennünk
valami, a mi létünknek főrésze, a mi Istentől
származik s sohase fogja ismerni a megsemmi
sülést. Az anyagból összetett testünk szétbontlik ugyan elem eire; de még ezek is tovább
élnek, belevegyülvén a természet nagy háztar
tásába. A tudomáuy kutatásai segédkezet nyúj
tanak a vallásnak s ennek tekintélyével hir
detik, hogy létezik ugyan változás, de nem —
megsemmisülés.

A feltámadás jelenti-e a sir s a lélek ta
vaszának a feltámadását? Hányán vannak kö
zöttünk, a kik megértik a vérző keresztről
R esurrexit!
felénk hangzó igazságot, hányán vannak kö
A sivtlrlelkü, hitetlen néptömeg halált kiál zöttünk. a kik értik és érzik a szeretet
tott az Isten egyszülött fiára s keresztre feszí tanácsait ?
E napon kérdezzük, de gondolunk-e más
tette tizt, a ki a próféták jövendőmondása
A tót túlzók lapjai majdnem kivétel nélkül
'! szerint eljött, hogy hirdesse az erkölcs, az kor szavaira annak, a ki példát adott reá, mint
meghalt oroszlánon próbálják ki fakeziózus erölköd
kell szenvedni, tűrni és meghalni az eszme
iket, amennyiben íz elhunyt Tisza Kálmán eiiíi'ékét | emberiség, a felebaráti szeretet, a változhatlan
igazságáért, mint kell a szenvedés és halál
igazságok s az örök élet vallását.
tolják,
iparkodnak meglépni. Különösen azzal
tíizzelerőszakosan terjesztette a magyarosítást
A sötét kor nem tűrte az ö szellemi fé órán győzelemre juttatni az igazságot!
pusztította a tót „népbarátokat." Mi itt ez utóbbiaknak nyét s megölte.
Ne vádoljunk e napon senkit hitetlenség
az izzó kohója közvetetten közelében élünk, és i,
De ime, ti halál után harmadnapra angyal gel, közönnyel. Éljen a mai napon szivünkben
magunk a saját szemünkkel s fülünkkel tanúi voltunk
a
Krisztus
eszméje, bárcsak hatoljon be a lel
boldogult államférfit! másfél évtizedre terjedő kormány száll le az égből, a szent sir köajtói feltárul
zatának, de bármennyire megerőltetjük is emlékező nak, s a megalázott, keresztre-feszitett, halálra kek mélyébe a szó igazsága, csak ma lebeg
tehetségünket, egyetlen egy oly emberre sem találtunk, kinzott Istenember: Krisztus feltámadott!
jen a népek előtt a vérző kereszt fenséges
de mások sem fognak olyanra mutathatni, akit Tisza
És a miként ö, úgy támadt fel az általa tragédiájának igazsága: ez az egy nap képes
Kálmán akár vassal, akár tűzzel pusztított volna, de még
megváltani esztendőknek bűnét.
sem tehette volna, mivel az illetők rendszerint okos hirdetett örök igazság s annak hite, a keresz
Az a fényes sugár, az a fellobogó láng,
számítással ki tudták kerülni a vasat s a tüzet egyaránt. tény vallás, a mely az idők folyamán tért
Inkább csak játszani szeretnek vele. Ezek ellen pedig foglalt a világ minden részében, s ma ezer mely tüzével a lelkekben mindig oltártüzet
elég jó a hűvös fecskendő. Ami pedig illeti a magya és kilenczszáz év után a föld minden népének gyújtott a szeretetnek, az igazságnak!
rosítást, még nagyobb túlzásba esnek az említett lapok. milliói ihletett szívvel járnak az Istenember
Tisza Kálmánnak nagy érdemei vannak ugyan a magyar
Olyan örök tűz ez, melyet a közönynek
államiság megszilárdítása körül, de erőszakot soha sem nyomdokain.
tengere sem képes kioltani.
alkalmazott az állam hivatalos nyelvének érvényesítésére,
Legyen előttünk vezércsillagként a nem
lévén a szentesített törvényeknek elégséges hatályuk
A kereszténység és az egész világrend
úgy ebben a tekintetben, mint a nemzetiségi túlkapások
zet vándor utján a magasztos példa, legyen
meghiúsítására. Ezeket a törvényes eszközöket alkal átalakulásának nagyjelentőségű fordulója a nyitva lelkünk az örök igazság előtt, tanuljunk
mazta a megboldogult nagy férfiú és ezzel kötelességét feltámadás varázsos, misztikus emléknapja. Nem
teljesítette a haza és a király iránt, ki azokat legma
ik a vallás ünnepe ez, nemcsak hitünket: a Mester életéből az igazságért szenvedni,
gasabb szentesítésével ellátta. Ily körülmények között a tót erősiti, emeli, de tanúságot tesz az Isten örökké tűrni, s ha k e ll: meghalni és tanuljuk meg a
túlzók lapjainak kirohanása Tisza Kálmán emlékezete
valóságáról s ami bennünk tőle származik : a szavaiból egymást szeretni.
ellen csak még inkább fokozni lógja Magyarország
Ez lesz a legnehezebb küzdelem, mikor
lélek halhatatlanságáról is.
hálás tiszteletét iránta.
Forgassuk a világtörténelem lapjait. Rideg kicsinyes érdekeink már harezba hoznak egy
mással, s a nagy küzdelemben hitetlen lelkünk
Nemzetiségi fonográf körül folyik újabban a ha réz tények kérlelhetetlen végzetet festenek elénk.
elernyed. De minden pillanatban gondoljunk
és háború a tót túlzók táborában. A krónika szerint Látni fogjuk, hogy a tévtanok büszke várai
valahonnan fonográfot szereztek, amelybe a vezérek s egymásután dűltek romba: milliókat számláló az igazság erejére, mely a sziklasirból is fel
közlegények beleharsogták a magyar állam s nemzet óriási nemzetek, melyeket csak rabszolgaláncz, támadott, hogy hirdesse a szeretet örök vallását.
ellen kiczikornyázott káromlásaikat, kötött s kötetlen
Es ez az igazság, hogy Krisztus feltámadott!
beszédben és hir szerint, már azon voltak, hogy kiviszik zsarnoki önkény fűzött össze, nyomorult fosz
Resurrexit!
lányokká szakadtak szét s nyomtalanul tűntek
Cselkő József.
•
el
a
föld
színéről.
újabban pedig a Rischán-félc ezred bciürésétöl félt. úgy
Látni fogjuk, hogy a mely nép csak a
intézkedett a megye a főispán kezdeményezése folytán,
hogy a még itthon lévő nemesek összeirandók s ezek hivalkodásnak élt, ötödik nemzedékét sem érte
Túróé/, várm egye állatten y észtése
az ellenség visszatartására fegyvert fogjanak. De a meg, viszont tapasztaljuk, hogy a föld ama
nembánomságból származó laza működés elégtelennek népei, melyek hitük, állami életük S törvényéiül
Ébner Jenő bcsztcrczebányai 111. kir. állattenyésznyilvánulván, Rákóczytól kér segedelmet, mert a fegy
verfogható nemesség a megyén kívül lévén, félő, hogy alápját a szeretet vallásában keresték s arra | tusi felügyelő terjedelmes évi jelentésben számol be koalapiták
küzdve
bár
ezernyi
véres
harezot
i-ulctének
(Turőcz, Trenesén : Zólyom) állattenyésztési
» Morva -Szilézia s Lengyel honban lángoló hadakozás
élnek s erőben, számban gyarapodnak 1állapotáról.
tüze megyénkbe is átcsap. A sikertelen kérelem után.
hogy a megye az ellenségek betörései ellen magát biz századokról századokra.
Ebből örömmel konstatáljuk, hogy míg Trencsénbcn
tosítsa, szigorú intézkedést tett. Meghagyta, hogy a me
Ebben rejlik a Jeltámadásnak, a husvét ünne- általában a legelhanyagoltabb állapotok uralkodnak e téren
gyében levő — vendégek és idegenek —■ irattassanak
j sőt Zólyom vármegye déli részétől eltekintve, ott is még
össze, ha azonban ellenkezést tanúsítanának, azonnal [•ének magasztos eszméje.
l<»o botot kapjanak. Kerületenként öresapatok szerve
« * *
[igen sok .a tenni való, addig Turóczvármogyében a
zendő k (dccurioncs kiválasztott vezetőkkel fduces decitMikor eljö ez az Ünnep, akkor kérdezzük, marha állomány javulása folyton tart, itt a nép már
rionum. Az 1. kerületben őrvezető Kuttkay György, a
magunktól, megdöbbenve önlelkünk közönyé- '•••aga rájött, a helyes tenyésztés és nevelés által reá
II. kerületben Jánossy András, III. kerületben a sv.olgatöl:
él-e még a fénysugár a hit világában, él-e háramló előnyökre és nagy kedvvel űzi az állat
biró, a I \. kerületben Kabiánkovich János zniói perjel.
tenyésztést.
Továbbá a sztricsini, lazáni, vriczkói és gajdeli szoro it Mester eszméje a nép lelkében?
sokban 5 0 —f)0 őrlovas állíttatik fel, szükség esetén a
Van egy törvény a világon, melynek haA ... . év folyamán ismét .‘>2 tenyész apa állat lett
szám nagyobbodjék.
tusa uralkodása kiterjed az összes anyagi és engedélyezve és kiosztva. .Sajnos azonban, hogy a nagy
Városokban és falvakban éjjel-nappal őr rendelte
tik. Ellenszegülés esetén a pór f>0 botra, a nemes 1 Irt erkölcsi világrendre. S e törvénynek befolyása takarmány Inány miatt nálunk is apadt a szarvasmarha
pénzbüntetésre Ítéltetik. A helyettes alispánnak erre következetesen és rendszeresen nyilvánul min- állomány. Különben a szarvas marha tenyésztés Túróra
nézve feltétlen hatalom adatik.
den tel Öli. Nem i> tűr ez semmiféle visszaesést megyében és /éh om déli részénlirvcndctos haladást mutál
Következett az 1704. évi tisztujitás. Midőn Beniczkt meg olyant sem. a mely különben talán csak Turiiczinogvcállatlnnyésztésének emelkedéséi misem liiznMárton a tavasz kezdetén megyénkben volt, a Mossóezon tartott közgyűlésen a tógenerális nevében tudatta perezekig tarthatna, maradandó nyomot maga nyitja jobban mini azon körülmény, hogy in az elmúlt
után nem hagyhatna.
t vben már 72 darab tenyészbikát lehetett vásárolni. Ezek
a megyével, hogy a zavart viszonyok közt tisztujitást
Még a természetben is csak átmenet a közül csak 21 drb. neveltetett nagyobb birtokos által
ne tartson s hogy a tisztviselők állásaikban továbbra is
megmaradjanak. Mi okból, nem tudni, a megye ennek hervadásnak, fönn,vadásnak ideje, átmenet a mig a többi I drb. kis gazdák tenyésztéséből származott.
ellenére tisztújító széket tartott. Huszár József alispán megerősödéshez szükséges uj erők gyűjtésére.
hivataláról lemondott s egyszersmind kapitányságáról is. Ks már az első alkalomnál feloldódik megsza A I iiró ez bán vásárolt bikák összes vétel ára 17.680 K.
tett ki. a mely körülmény, tekintetbe véve, hogy az
De a megye, tekintve a békében s harezbnn szerzett
nagy érdemeit, újból egyhangúlag megválasztotta. Ili badul az <") nyugalmából u természet; az első összeg
yobb része a kis gazdáknak jutott, minden
tavaszi
napsugár
rügyeket
csal
ki
és
virág-'
vatkozolt a megye arra is, hogy ha megválasztatását nem
eseire örvendetes jele az okszerű állattenyésztés ezélfogadná el, a megye gróf Károlyi neheztelését vonná díszbe öltözteti az egész természetet.
szeril voltának. Ez különben azt is bizonyítja, lmgv
magára, mert ö Huszár is kedves embere Károh inak.
Minden, a mi körülvesz tűinket, a halhatat Turóczban a kis gazdák a fősülyt magára az Állati r(Folyt, küv.,
lanságra emlékeztet.
nyesztésre fektetik, vagyis az állatoknak értékesítéséből
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kívánnak hasznot húzni, Turóczvármogyo területén utazó mun káscsa pútokat csupán azon az okon. hogy útSzínészet. Szombaton inárczius 22-én adták
kiosztott. 52 drh. pinzgaui tonyész apa állatok darnbonkint levolük nincsen, a ruttkai pályaudvaron letartózta.,,...... Orskay llrigadérost. Közönségünk, mely a nagy hírre
turócz
szent-mártoni
szolgabirói
hivatalhoz
bekíséri,
—
vergődött
darabot itt még nem élvezte, nagyon szép
átlag 342 koronán szereztettek he, de á'lag csak 247 koronát
• mindeddig semmi foganatja sem volt felszólalásunk számmal jelent meg az előíráson. A ház külső színén
űzettek érettük a vevők és igy darahonkint níajdnom nak, mert nagycslllörlökön isméi letartóztattak egy 11 is meglátszott, hogy ennek a kis városnak igen szép és
100 korona engodniényhon részesüllek, a mi minden személyből álló kllküllömogyci szász, munkásosapalot, válogatott múizlésü közönsége van. Kár, hogy egy ki
esetre ismételt bizonyítéka annak a kiváló gondosko hogy ezt is, mint már vagy 4-et vagy 5-öt, vissza indít csit fukarkodik ezt gyakrabban demonstrálni. A közre
dásnak a molylyol Darányi Ignácz miniszter a Felvidék sák szőkébb hazájába. Mi jogon V Ezek a munkások működőkön is megérzett a telt ház hatása. Elkövettek
Németországba igyekeztek, a hol földiáik mint gyári mindent a darab sikeréért. Fehér Károly (Ocskay) tel
állattenyésztésének emelése iránt viseltetik.
munkások naponia 3—4 koronát keresnek és némi kis jesen beleélte magát a kuruez brigadéros szerepébe, s
Jó hatással volt az állat tenyésztés fejlődésére még összogecskét meg is takarítanak.
még itthon 50—(»0 dem túlzók, ha azt mondom, hogy ezt a fárasztó szere
az az intézkedés is a molylyol a felügyelőnek módjában krajezár napibért kapnak. — Nem furcsa dolog-e. hogy pet kellő temperamentummal, egész odaadással csinálta
volt a jól tartott állatok pásztorait pénzbeli jutalomban meg a kabátos embert sonkisem kérdi, a ruttkai pálya végig. A közönség teljes mértékben honorálta igyekeze
részesíteni. Ezen a czimen Turóczban DO koronát udvaron, hogy hová tart, van-e útlevele, bizonyítványa, tét, s többször a nyílt színen is megtapsolta a szép elő
pénze V — addig ezeket a becsületes munkásokat rendre- adást. Fehér Laura (Tisza Ilona) játéka sem maradt hát
osztott ki.
sorra kísérhetik vissza csendőri fedezel mellett V Össze rább. Kitűnő volt Győri Maliid Dili-je. Ha valakit meg
Megyénkben a sertés tenyésztésre is nagyobb súlyt egyeztethető-e ez a személyes szabadság, a költözküdési rovás érhet, ez Magyart (Ocskay .Sándor), akinek úgy
fektetnek mint Zólyom és Trenesén megyében. Egyes jog elveivel V a z a körülmény, hogy számos hadköteles látszik mindegy, akárOcskay Sándort akár Falstaffotjátsza.
ily módon kívánja magát ezen kötelesség teljesítése vasárnap a Suhanczban búcsúzott el Tvri Mariska és
községeinkben már láthatólag javul az állomány a mi
kiosztott jorkshire-féle kanok használatának tulajdonitható. alól kivonni nem szolgáltathat okot arra, hogy anemhad- Győri Maliid. Erre az előadásra is nagyon szép közönség
köteleseket személyes jogaik gyakorlásában karhatalommal gyűlt össze, bizonságául annak, hogy a bucsuzók kis
Az elmúlt évbon 18 ily kant osztottak ki Turóczban.
akadályozzák, nekik a megélhetés lehetőségét megnehe közönségünk szivéhez voltak nőve. Mindkét primadonna
A vármegye gazdáira nézve igen fontos újítást zítsék V Nem is említve azt, hogy az illető hatóságokat elleniében volt ma. Annyi kedvességgel, annyi elvenakar a buzgó felügyelő meghonosítani. Nevezetesen azt is, akik szabadon útra bocsátották a jelentkezőket, séggcl még nem játszottak egyszer sem. Tultették ma
akarja, hogy miután a megyékbe most tavaszszal már furcsa helyzetbe hozza az ilyen, intézkedésükkel ellen gukat a rossz vezetésen, s mindketten pótolni igyekeztek
mintegy 130 drb. bika kerül eladásra és azok beszer kezö eljárás. — Elismeréssel említjük föl tehát. hogy a karmester tudatlanságát. Kár, hogy megváltak a tár
Újhelyi Attila főszolgabíró, véget vetendő az ilyon se sulattól. A mi elismerésünk kisérni fogja őket.
zése községekről- községre és ud vnrról-udvarra járva roppant nem törvényes, se nem méltányos eljárásnak, a nagy*
#
fáradságba kerül, másrészt az átvevő község is szívesen csütörtökön eléje állított szász csapatot szabadon eresz
Tót túlzó temetése Körmöozbányán. Körlátja, ha maga tetszése szerint választja ki a bikáját: tette, amely azután vissza is utazott Kuli kára, hogy út inöczbányai munkatársunk Írja: Pánszláv színezetű és
Turócz-Szt.-Mártonban bika vásárt rendez, a hová a ját tovább folytassa Németországba. - - Reméljük, hogy izü temetés kir. föbányavárosunkban! — Hiába! csak
szomszéd megyebeli községek is eljöhetnek és a bikát most már a csendőrség sem fogja többé visszatartani az nem lehet tagadni, hogy haladunk ! Historice, constatálni
amúgv is a sorstól súlyosan megvert szegény embereket,
közvetlenül a tenyésztőtől maguk vehetik meg. Ez a ,.. kik, hogy kenyerű kot becsületes munkával megkeres- és a város nnnalosciben be kell iktatni, hogy Körinöczön megjelent az első tót szövegű gyászjelentés! Váro
terve mint arról lapunkban már említést toltunk sikerült. |lessék, olykor hosszú időre hazájukat kénytelenek itt- sunk közönsége ezeken kívül még ama szerencsében is
is mert úgy Stubny a fürdőn mint Turócz-.Szont-Mártonban i hagyni.
részesült, hogy egyik városi tisztviselője elhalálozása altömegesen keresték föl c vásárokat.
j
Áthelyezés. Mint értesülünk a vallás és küzokt. I kaiméból a pánszlávizmus nagy corifousait is láthatta
Nagv elismeréssel emlékezik meg Elmer felügyelő j m. kir. miniszter legközelebb Taksonyra helyezi át Dr. Jniég pedig szemtől szombc! s hallhatta nagy hangzású
szavait! Krizko l’avel nyugdíjazott városi levéltáros ha
a Stubnyafürdőn rendezett díjazással egybekötött állat Fábián Lászlóné ruttkai állami óvónőt, kinek férje csak lálesete szolgáltatott erre alkalmat. Minthogy csak a te
szintén nemrég helyeztetett át Teschcnből a kassa-oderkiállításról a hol 400 drb. szebbnél szebb, főleg pinz bergi vasul igazgatóságához Budapestre.
metésről szándékom szólani, az elhunytról, mellőzve sok
gaui marha volt kiállítva. Ezen kívül T.-Szl.-Mártonban
Halálozás. Mint alsó Rubini levelezőnk Írja oldalú — tevékenységének méltatását csak annyit kell
is volt ily kiállítás a mi szintén jól sikerült. Ezen kiállí Gallasz Nándor Arvavármcgyc főlevéltárnoka meghall az igazság érdekében felhozni, hogy majd negyven esz
tendeig táplálkozott a város emlőin, de csak azért, hogy
tások alkalmával Turóczban 72;’) K. jutalomdij lett Alsó-Kubinban.
— Országos vásárt tartottak a múlt csütörtökön szabadon felhasználjon minden alkalmat, miszerint kihikiosztva. Érdekes képét nyújtja a felügyelő munkássá
Turócz Szent-Mártonban. Bár az idő kedvező volt azértjvólag tüntessen a pánszláv boldogító eszmék mellett: a
gának már az is, hogy vármegyénk területén 7t> köz
kevesen keresték föl. Mindhiába a vásárok jelen- gyászoló családja meg kihívókig melözze annak kitételét
séget látogatott meg.
tőségének ma már vége van. Ma a legkisebb faluban is is, hogy városi tisztviselő v o lt; a városi tiszttársak által az
Általában azt kell konstatálnunk, hogy azon mindenki beszerezheti szükségleteit; ha pedig olyant elhunyt emlékének szánt magyar szöveggel ellátom
áldásos mozgalom mely néhány év előtt Turóczvármc- akar a mi otthon nincs meg, megkapja bármely keres-1gyászkoszorút pedig egy szolgáló által tartassa, nehogy
kedésben Turóez-.Szent-Mártonban. Különösön most a a tót szövegnek általa valamikép meg ne szentségtclegyében megindult az állattenyésztés emelésére, már is mikor a kereskedők üzletükben mindent tartanak.
nittessenok. Rendes körülmények között egy temotés
mutatja hasznos következményeit. Bizonyos immár, hogy
A sorozás eredménye turócz-szt.-márton —blat- napján a délelőtti órákban s a menet tartama alatt szól
azok a kik nem sajnálva fáradságot és időt, küzdve a niczai járásban jóval kedvezőtlenebb volt a mosócz— a sok harang. Minthogy eme temetés nagy csütörtökre
nép előítéletével ezt a mozgalmat szervezték, most zniói járásban elért eredménynél, a melyet lapunk múlt esett, ezen a napon pedig a harangok hallgatnak, kora reg
gel, tehát a még megengedett időben, figyelmessé lett
büszkén tekintethetnek vissza a fáradságuk jutalmára számában közöltünk. Turóez-.Szent-Mártonban ugyanis
felhívó volt I. osztályból 282, II. osztályból 183, HL minden lakó valami rendkívüli eseményro, a mennyiben
és arra, hogy a nép mely most már feltétlenül át érzi osztályból 109, magasabb osztályból 25, összesen 599 1egész óráig zúgtak a harangok. A délutáni gyorsvonata jótétemény horderejét szintén tudja, hogy kik jóakarói, hadköteles. Ezekből bosoroztatott 120, visszahelyeztetett | *’ól nagyobb szánni idegen vonult a gyászoló házba, hol
kik igaz barátai. Hogy ezt a mozgalmat Justli Ferencz KIT, fegyver képtelennek nyilváníttatott 51, töröltetett » külömbüzö turócz-szent-mártoni küldöttségek részvétorszgy. képviselő indította meg és vezette, azt itt mind 14. kórházba utaltatott 4. távol maradt 203, teljesen ] nyilatkozatukat közölték a gyászoló családdal. A temeisiueretlen 40. A távollevők legnagyobb része c/.cn já- j lesi szertartást véghezvivö helybeli ev. espereshez a monyájan tudjuk.
ráshól is Oroszországban meg Amerikában van.
sóezi ev. lelkész csatlakozott, a négy tagból álló gyönge
Felsőmagyarorsz&gi ip a rk iillitis Zsolnán.! dne.k k a r I"J<lig nagyon is megerősödött midiin hozzája a
A zsolnai iparkiállitás előkészítő bizottsága folyó,.lurócz-szent-mártoni tót dalárda szegődött. 8 imc fel
Előfizetési fe lh ív á s !
tét dallam, a tót szó, a tót
hó iW n tartotta .lakni.1, nlósói, molyon megjelent Smia- >!!“* ? » « , " “ * » *>"“
Tisztelettel kérjük azon t. előfizetőket, kiknek elő lovszky \ alcr orszg. képviselő, bizottsági díszeinek, ul. Jdicsőítés! Első szónok a sírnál a mosóczi pap volt, m á
fizetésük e hó végével lejár, szíveskedjenek ez irányban Tvrdi István községi biró és a helybeli gyárak igazgatói. sodik a hely beli esperes. Még e két első szónok az
mielőbb intézkedni.
Miután Rudnay István főszolgabíró mint elnök a megje- elhunytnak rövid életrajza mellett inkább az egyház és
Azon t. előfizetőinket, kik előfizetéseikkel hátralék lenieket üdvözölte, megnyitott.
•íz ülést s * felhívta i;i cSa*lu* körül szerzett érdemeit ecsetelte; addig a poban vannak, ezúttal is tisztelettel kérjük, hogy bátraié Kropácsv Mór i,>:,r!ostIlleti jegyzőt, hogy í.'rjosziiz.' i lii jiH fai^A n o k Mndroa a ,nároJo v w - nemzetiségi hazafi
jelentőségét emelte ki. Végre egyet megjegyzés nélkül
kaikat kiadóhivatalunkba mielőbb eljuttatni szíveskedjenek. az elnökség javaslatát. Eszerint a bizottság kimondj
A ..Felvidéki Híradó- előfizetési á r a :
hogy 1903-ban Zzolnán iparkiállitás!. rendez, hogy aj nem hagyhatunk. A városi tisztikar, ha már túl tette
támogatás megszerzése czcljából .megteszi a szükséges maí?u 'lZ0,1; hogy a gyászoló család érdemesnek nem
Egész évre — — — — — — — — — — rt kor.
lépéseket, végre, hogy ezennel hivatalosan megalakul s találta a gyászjolentő lapon kitenni, hogy az elhunyt
Kiváló tisztelettel
megkezdi működését. A javaslatot egyhangúlag elfogadták ■kürmöczi városi tisztviselő volt, még pedig olyan, a ki
s csatlakoztak Smialovszki Valér azon indítványához, hatvanéves korában másodszor megnősülve, most egy
.A. „^el-.7-id.é3si H í r a d ó 1*
hogy a kiállítás szélesebb körű legyen s az égé: (/ : huszonhét éves özvegyet s pár hónapos árvát özvegyi
kiadóhivatala.
Felvidéket karolja fel, továbbá, felkérendő Zsolna küzsé 'l | nyugdíjjal és gyermek eltartási díjjal nyakába varrt —
elöljárósága, miszerint, tekintettel a kiállításra, kezdje s mind ezek mellett testületileg a temetésen mégis meg
meg a városi m unkálatokat: a csatornázást, kövezést stb. jelent, nagyon is helyén való lett volna, ha egyik
volt tiszttársa megemlékezett volna róla a fennforgó kö
a 7-én tartott ülésen elhatároztatott, hogy a kiállítás
H Í R E I N K .
hivatalos ezime : „Felsömagyarországi iparkiállitás Zsol rülményekkel mintegy számolva, még pedig magyar
szóval!
Személyi hírek. Jfj- Justh György Turócz- nán" legyen. Örvendetes tudomásul szolgált id. Tvrdy
Szerkesztő változás. A Zólyomban megjelenő
vármegye főispánja Tisza Kálmán halála alkalmából István közsg. biró kijelentése, hogy a városi munkálatok „Zólyom és Vidéke" ez. hetilap felelős szerkesztője KcBudapestre utazott a honnan csak az ünnepek után tér megkezdését tőle tolhetöleg siettetni fogja s elfogadhatót
Grün Gúla b. tag ajánlata, hogy a Zsolna és vidéki. meny Dániel megvált tisztségétől, s helyébe Manheim
vissza. — Saager Ferencz a kassa-oderbergi vasút leiipari hitelszövetkezete az előmunkálatok költségeit készsé- Annin, a kiadóhivatal egyik tagja lépett, ki „Zólyomi"
ügyelője f. évi április hó 8-án Miskolczon tartja esküvő
gcsen előlegezi. A védnökség elfogadására Oszfroluczky I álnév alatt fog a lapban szerepelni.
jét Sztankovics Miklós máv. főfelügyelő, üzletvezető he
Bezárt Iskola. Turóczvármcgyo alispánja a
lyettes kedves és nagy műveltségű leányával Daniczával, Géza Vili. főispánt kérik lel.
Tcmplomrablás történt Tót-Rrónán a róni. | bisztricskai ág. Ii. evang. felekezeti iskolát a gyermekek
Színészetünk. Fehér Károly színtársulata ma katholikus templomban a honnan ismeretlen tettesek a között föllépett kanyaró miatt 14 napra bezárta.
husvét vasárnapján folytatja megszakított előadásait. szegények telsegitésére rendelt perselyből kilopták az.
— Magyar Bazár. Az ifj. Lónyay Sándorné és
A mai napra a társulat újonnan szerződött tagjai mind egy adományokat, a melyben pedig Riódéi Lajos plébános S Hentallcr Elma szerkesztésével és az Athcnaeum r.-t.
gytltt lesznek. Remélhető, hogy a közönség is nagyobb szerint több koronányi összegnek kellett lenni A nyo kiadásában megjelenő „Magyar Bazár" nemcsak tartalom
számmal keresi löl a színházat mint eddig.
mozást a csendőrség már megindította, de eddig még tekintetében, hanem külső kiállításával is votekedhetik
a külföldi legelőkelőbb divadlapokkal. A divatrész és
— Osaládl öröm. Dr. Láng Ernő lurócz-szcnt-már- nem akadt a lelketlen tettesek nyomára.
loni kir. járásidról neje egy egészséges leánykával aján
— Egy nagyközség lángokban. Liptó-S/.cnt Mik szépirodalmi rész valóságos tárháza a sok tudnivalónak
dékozta meg. A szép húsvéti ajándékhoz a család
lósról irja levelezőnk : F. hó 23-án Ilibbe nagyközségben A „Magyar Bazár" havonkint kitszer jelenik meg.
Előfizetési ára V* évre 3 korona. Megrendelő cziin :
mos barátai között mi is örömmel gratulálunk.
nagy tűz volt, mely elhamvasztotta a község nagy ré „Magyar Bazár" kiadóhivatala Budapest, Kercpesi-ut 54.
Ismét veszett kutya. Már nem is szabadulunk
szét.
A
tűz
este
keletkezett
s
a
szélcsend
daczára
oly
meg a folytonos aggodalomtól, mely bennünket a veszett
Szerkesztői üzenetek.
kutyák elterjedésével fenyeget. Mint mondják a mull hét hamar terjeszkedett, ltog\ sok gazda semmit sem ment
Cs. J., Zsolnán. Köszönöm. Intézkedtem, hogy két
folyamán ismét járt veszett kutya Turócz-Szont Márton hetett meg s odaégett mindene. Emberéletben nincs kár, példány menjen.
Szintén minden legjobbat kívánok. ■ Ruttka.
hun és állítólag több kutyát is megmart. A kutyák túl de igen sok juh cs szarvasmarha lett a tűz martalékává. Igen szívesen, mindenkor számíthat támogatásomra. — B. S.
ságos elszaporodásán csakugyan kellene segíteni. Talán Ilibbén nincs tűzoltóság s szerencse, hogy a szomszéd Teljes lehetetlenség. Különben is nem kell azt a dolgot olyan
komolvan venni. — Cs. F „ Eger. Verseket nem közölhetünk, ha
nem is lett volna helytelen a mosócz -zniói járás lő
nem helyi vonatkozásnak és nem alkalmiak. Ezek pedig
szolga bírójának javaslatát elfogadni a ki t. i az ebadó Vichodnáról és Kokaváról idejekorán megjelölitek a tűz csak
oltók és orőmcgfesziléssel dolgoztak. A tűz egyszerre nem azok, de még csak nem is jók.
felemelését indítványozta.
Felelős szerkesztő : H e r o o * é iy u la .
A költözködés joga. Ismételten felszólaltunk több helyt Ütött ki. a miből azt következtetik, hogy
Kőmunkatárs. Iltiiill J a n ó n .
már a csendőrség azon eljárása ellen, hogy a küllőidre gyújtogatás történt.

Turóoz-Szt.-Márton,

F e l v i d é k i

9 4 -1 9 0 2 . szám.

Á rverési h ird etm én y .

1902. márczius 30^

Híradó.

ljk szám.

^7—4 902. tksz.

Ruttkún

[nagy forgalommal biró fehér
nemii tisztitó-intézet betegség
miatt eladó.

Á rverési h ird etm én y i kivonat.

A turóczszentmártoni kir. járásbíróság mint telek
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. Ovi LX. tcz. j
könyvi hatóság közhírré teszi, hogy özvegy Liskáné
102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Zniószül. Bartos Annának Voska György és neje szül. Liska
\ áraljai kir. járásbíróság 1902. évi V. 11. 10/2. szánni
Mária elleni végrehajtási ügyében Blatnicza községben
végzése következtében dr. Messinger Mór ügyvéd által
fekvő a blatniczai 85. sz. tjkben 79. és 117. Iir. szám
képviselt Leitersdorf ignáez pozsonyi lakos javára Színe
alatt felvett s Voska György és neje szül. Liska Mária
Értekezhetni ugyanott Reichcr Gyulánál
tana Simon mosóczi lakos ellen 984 kor. 28 fill. s jár,
nevére irt ingatlanokra 1430 korona kikiáltási árban az
erejéig foganatosított végrehajtás utján lefoglalt és 18(58
árverést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingalkoronára becsült 38 méter gyapjuférfiszövet, 25 női fej
lanság
1902. április hó 10-lk napján d. e. 10 órakor
selyemkcndő, 30 berlini női kendő, 9 női napernyő,
Blatnicza községben a község házánál megtartandó nyil
12 juta garnitúra, 12 nagy női kasmír hendő, 25 nagy
vános
árverésen
el fog adatni.
női kendő, 10 vég kanavászból 1—8 tétel alatt álló in
Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság
góságok nyilvános árverésen eladatnak.
becsárának 10 százalékát vagyis 32 koronát készpénz
Mely árverésnek a zniői kir. járásbíróságnak 1902.
ben vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezé
V. II. 10/2. számú végzése folytán 984 kor. 28 fillér
tőkekövetelés és ennek 1901. évi október hó 1. napjá kisebb birtokosoknak bekebelezés mellett ad hosszabb, hez letenni.
Kir. Járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
ról járó 5 százalék kamatai és eddig üsszeson 128 kor rüvidebb törlesztésű kölcsönöket
Turócz-Szt.-Mártonban, 1902. évi január hó 8-án.
90 fill. biróilag már megállapított költségek erejéig a
Segélyét fenállása óta
helyszínén Mosóczon leendő eszközlésére 1902. évi
Kolosy, kir. albiró.
április hó 3-lk napjának délelőtti 10 órája határidőül
kitllzetik és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az
1881. évi LX. tcz. 107. és 108. §-a értelmében kész- ölesön vevő vette igénybe, kiknok összesen
pénzfizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alól
is el fognak adatni.
Kelt Znión, 1902. évi márczius 10. napján.
Szlbner, jbir. végrehajtó. kölcsönt fizetett ki.
Az intézet külcsüneinek természete és módozatai
•
előállított
. ..
,
felöl mindenkinek ad szívesen felvilágosítást.
1011-1902. tksz.
hasonnevű
Egyszerű levélbeli kérdésre mindenki kaphat útba
igazítást s a felek kértére az intézet mérsékelt díjért
az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiválóbbikja.
a kölcsönök bekebelezése és lebonyolítása körüli teen
Egy kísérlet erről mindenkit meggyőz.
Folkusfalu község telek könyve birtokszabályozás dőket is elvégeztet sőt a költségeket is előlegezi.
Kapható: Moskóczi Ferenczné üzletében Turócz-Szt.-Mártonban.
következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra
A kik e kölcsönök iránt érdeklődnek, forduljanak
az ingatlanokra nézve a melyekre az 1888. XXIX., az közvetlenöl az intézethez, Budapest, Bálvány-utcza 19.
1889. XXXVIII. és az 1891.'XVI. tezikkek a tényleges szám alá.
birtokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 1892.
évi XXIX. tezikkben szabályozott eljárás a telekjegyzökönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan foga
natosíttatott.
Ez azzal a felhívással tétetik közzé :
1) hogy mindazok, kik az 188(1. XXIX. tcz. 15 és
17. §§-ai alapján ide értve e §-oknak az 1889. XXXVIII.!
tcz. 5. és G. §-aiban és az 1891. XVI. tcz. 15. §. a)
Van szerencsém a n. é. közönség tudom á
pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint az 1889-ik
XXXVIII. tcz. 7. §-a és az 1891. XVI. tcz. 15. §. b)|
sára hozni, hogy G rossm ann Adolf urnák
pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az l83tí-ik ,
XXIX. tcz. 22. §-a alapján történt törlések érvényteTurócz-Szt.-Márton, városház épület alatti
lenségét kimutathatják, e végből törlési keresetüket, hat |
hónap alatt, vagyis 1902. évi október hó 10-ik napjáig'
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, meri !
az ezen meg nem hosszabbítható záros határidő eltelte
után indított törlési kereset annak a harmadik személy
.................
mai napon átvettem. =
............
nek, a ki időközben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hát
rányára nem szolgálhat.
E z alkalommal az összes raktáron levő áruk
2) hogy mindazok, akik az 1886. XXIX. tcz. 1(5.
és 18. §-ainak eseteiben, ide értve ez utóbbi §-nak az
tetemesen leszállított áron árusittatnak el,
1889. XXXVIII. tcz. 5. és 6. §-aiban foglalt kiegészi-j
téseit is, a tényleges birtokos tulajdonjogának bej egy-'
mely ritka alkalmat a vevőközönség szives
zése ellenében ellentmondással élni kívánnak, Írásbeli
ellentmondásukat hat hóna]) alatt vagyis 1902. évi ok
.................. ügyeimébe ajánlom ....................... ...
tóber hó 10. napjáig bezárólag a telekkönyvi hatóság
hoz nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható
Kiváló tisztelettel
záros határidő letelte után ellentmondásuk többé figye
Turóc-Szt.-Márton,
lembe vétetni nem fog.
3) hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása
1902. márczius 30 .
tárgyában tett intézkedések által, nem különben azok,
a kik az 1. és 2. pontban körülírt eseteken kívül az
1892. XXIX. tcz. szerinti eljárás és az ennek folyamán
történt bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jo 
TW AIN MARK é.s W ARNER K. D.
gaikat bármely irányban sértve vélik — ide értve azo
kat is, a kik a tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII.
tcz. 10. §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek
Amerikai regény. Fordította : Mudrony Pál. - —
találják — e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kér
3 kötet ára 3 frt helyett 1 írt 40 kr.
vényüket a telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, va
72ö oldal terjedelem.
gyis 1902. évi október hó 10-ik napjáig bezárólag nyújt
Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre;
sák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros határ
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és megvan az Ítélet.
Turócz-Szt.-Mártonban
idő elmúlta után az átalakításkor közbejött téves beve
zetésből származó bárminemű igényeket jóhiszemű har
TÖVÖLGYI TITUSZ
(Szochán fényképész házában.)
madik személyek irányában többé nem érvényesíthetik,
az említett bejegyzéseket pedig csak a törvény rendes
utján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szer
Regény.
zett harmadik személyek jogainak sérelme nélkül tá
madhatják meg.
Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik a
530 oldal terjedelem.
hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy
a mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű másolato
MARKEVITCH B.
kat csatoltak vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az
eredetieket a telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
rőrdítotte*”Si!IOETHY 37.ALAY E.
Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság.
Turócz-Szt.-Mártonban, 1902. évi márczius 27-én.
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DIVATKERESKEDÉSÉT

K in d fe ld Á r m in .

Böhm A lbertné

női divat-varrodája

• AZ ARANYOZOTT KOR. •

Készit a legmagasabb igénye A kit nem akarnak befogadni.
ket is kielégítő mindennemű
divatos nöUruhdkat jutányos
dral<on.

Kolosy Miklós, kir. albiró.

M indenkinek ajánlható

Tanítványokat

a la p o s

k ik é p z é s r e

ügyes varrólányokat

■bántott ideg- és
sexual-rendszerről

Izetéssel felvesz.

valamint annak alapos gyógyításiról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében
portomentcscn küldi

Tanoncz felvétetik

Curt Köbér, Braunsehweig.

u t.-szt -marton i magyar nyomdában.

özv. Moskóczi Ferenczné

Ára 1 frt 20 kr. helyett 60 kr.

e l f o g a d , Nlncl,

a most 40. kiadást ért Dr. Müllcr orvosi ta
nácsos müve a

Kiadótulajdonos

A SZOGHAJU,

C OOOOOOOGOGOOCOOOOOO

regénynek

v „„ze «.
érdekes cselekményt.

BRADDON M E.

isADy cecik.

Angol regény.

Fordította: Zichy Cam.

Hét kötetben 716 oldal 3 frt helyett 1 frt 70 kr.

Az itt felsorolt művek, a m egjelölt árakban
utánvét mellett vagy az összeg beküldése
ellenében lapunk kiadóhivatala u.ján rendelhetők meg.

Nyom. a turóczszentmártoni magyar nyomdában.

Molkóczi F.

