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A magyarosítás az igazság világításában.
— Megjegyzések Mudron Pál ily ozimlt czikksorozatára.

Azt mondja Mudroft P. s ezt a doctrinát 
az első tót túlzók állították fel, hogy a latin 
nyelv hivatalos használatában a nemzetiségek 
egyenjogúsága nyilvánult, s ezt már Szent Ist
ván király akarta így, inig ellenben a magyar 
nyelvnek elfogadása a magyar fajnak hege
móniáját jelentené ez országban.

Vizsgáljuk meg ezt a dokrinát közelebbről.
Először is nem áll az, mintha a latin j 

nyelv kötelező használata kifejezője akart 
volna lenni a nemzetiségek egyenjogúsá
gának, ennek legalább sem a történelemben, 
sem törvényeinkben nyomát nem találjuk. Nem
zetiségekről a szó szorosabb értelmében véve, 
sem Szent István király idejében, sem később 
nem volt szó, tehát egyenjogúsításukról sem le
hetett gondoskodni. A latin nyelvet egészen 
más okból fogadta be a magyar nemzet. Az 
utolsó vezér, de különösen i. István király 
idejében a konstantinápolyi oalriárka és a ró
mai pápa egyaránt azon igyekezett, hogy a 
magyar fejedelmet s véle az egész magyar 
nemzetet egyházának, amaz a keleti vagy 

.görögnek, emez pedig a nyugoti vagy római
nak megnyerje. Az utóbbinak a befolyása 
győző Lt, ami főleg azon körülménynek 
tudható be, hogy a német befolyás is érvé
nyesült a fejedelmi udvarnál. A római egy
házzal együtt a római kultúrát is kellett be
fogadnunk, s hogy mind a kettő mennél szi
lárdabb gyökeret verjen Magyarországon, azon 
fölül még a latin nyelvet is meghonosították, 
bár több mint bizonyos, hogy akkoriban nem
csak az itt élő szlávságnak, hanem maguknak 
a magyaroknak is volt eléggé kifejlett saját 
nyelvük, sőt Írásuk is, valamint hogy történeti 
tény,' hogy a magyarság egy része ellenezte a 
római egyház és latinizmus terjesztését, igy 
pl. Gyula vezér mindvégig a görög egyházhoz 
tartozott s a fölkelések és véres harezok, 
amelyek a  római egyház meghonosítása miatt 
hazánkban folytak, ismeretesek. Tehát nem az 
itt lakó népek egyenjogúsága, hanem a nyu
goti keresztyén egyház, Róma érdekében fész
kelte be magát a latin nyelv, s azok a népek, 
akik • akkoriban itt laktak, épp oly kevéssé 
olvasták az István király latin dekrétumait — 
a hogy azt Mudron a ,,miveltebbekről“ regéli 
— mint a hogy a tót, oláh, rácz, német, sőt 
iüá’ga a magyar miveltebb nép ma sem bú
várkodik valarn1 nagyon a törvénykönyvekben, 
kir. Vendeletekben és más effélékben, bárminő 
nyelven is Írattak azok. Az Írni olvasni tudók 
száma Kr. u. 1000 körül vajmi csekély lehe
tett, mert hisz még a későbbi évszázadokban, 
sőt még a 17-ik század végén és a múlt szá
zad elején is elég gör. kel. pópa akadt, aki 
éppen csak a misekönyv öreg betűivel tudott 
valahogyan boldogulni. Jó sokáig a papok 
kiváltsága volt és maradt ez a tudomány és 
eleinte természetesen csak a latin nyelvre 
szorítkozhatott.

De bármi nyelvet használtuk is azon a 
932 esztendőn át hivatalban, iskolában, diplo- 
mácziában stb., ez az ország, ez a nemzet 
mindig magyar ország, magyar nemzet volt, s 
mindenki, a ki itt lakott, ezen nemzethez tar
tozott nemcsak törvény, hanem érzelem sze
rint is, bármi nyelven beszélt is családjában, 
vagy imádkozott templomában. A tót nem 
mondta magát slováknak, hanem uhornak\ a

német nem büszkélkedett svábságával, szász- 
ságával, hanem büszkén vallotta magát Ungar- 
nak és sem az ulior, sem az Ungar, sem az 
ungur név nem jelentette azt, hogy az illető, 
aki viseli, mellékesen a tót, német, román 
„neinzet“-hez is tartozik, de jelentette az ille
tőknek a magyar nemzethez való tartozását, 
aminthogy mást nem is jelenthetett.

Tót politikusok és nyelvtudósok (?) azon
ban erre nézve is saját külön elméletet állí
tottak fel. Az ulior név szerintük szláv eredetű 
s azt jelenti, hogy „hegyi lakó" (hegyek alatt, 
hegyek között lakó), a magyar név pedig tisz
tán csak a magyar fajra alkalmazható. Az 
igazság pedig az, hogy a magyarok mindig 
mogoroknak, mogioroknak, később pedig ma
gyaroknak nevezték magukat, inig ellenben a 
rómaiak hungarusnak, a németek Hungarnak, 
később pedig Ungarnak nevezték, amely elne
vezés minden bizonnyal inkább a hun, vagy 
ugor, vagy mogor szóból, mintsem a szláv 
uliorból eredhet, mert a magyarság zöme, mint 
kitűnő lovasság, már kezdettől fogva a Tisza- 
Duna közti nagy síkságokon telepedett le, 
ahonnan az ott előtalált szláv és oláh népeket 
a hegyek közé szorították. Mindenesetre tény 
az, hogy ez az őrs zág eleitől fo^va, a hon

foglalás óta, magyar néven mindég Magyaror
szág volt, hogy aztán más népek minek nevez- 

i ték el ezt az országot, ez oty közömbös reánk 
magyarokra és alkotmányos jogainkra nézve, 
mint Deutschlandra nézve, ha a tót Nemec- 
kónak, a magyar Németországnak nevezi, vagy 

. Italiára nézve, ha mi azt Olaszországnak ne
vezzük. Ez az ország törvényeinknél fogva, 
de a  magyar faj jogainál fogva is, amelyeket 
ezen ország megalapításával és fenntartásával 
minden időre szerzett, Magyarország, a benne 
lakó nemzet magyar nemzet s e nemzettest 
tagjai magyarok; a ki pedig nyakatekert szo
fisztikával máskép magyarázza ezeket a dol
gokat, az nem az igazság szövétnekét lobog
tatja, az áltanokat hirdet, hamis elméleteket 
terjeszt, gonosz munkát mivel, s bármi loyá- 
lisnak, hazafiasnak állított köpenyben burko
lózzék is, a lóláb azért mégis csak kilátszik.

A Mudron Pál történeti igazságai pedig 
ilyen igazságok.

S a történelem fonalán ekképen meg
dönthetetlen igazságkép beigazolva lévén, hogy 
ez az ország a magyar nemzetnek az országa, 
önként ökvetkezik, hogy kultúrájának, egész 
életének a magyarság bélyegét kell magán 
hordania, s hogy ha az országban használt 
nyelvek közül valamelyiknek a hegemóniájá
ról van szó, ez csakis a magyar nyelvet illet
heti. Ez a  tétel ellenmondást nem tűr, ezt az 
igazságot megczáfolni nem lehet, s a ki ebbe 
az ügybe még érzelmi momentumokat is bele
visz az ne a nyilvános fórumon, hanem vala
melyik beszedában érveljen és siránkozzék.

A megriadt tót lapok. Az a súlyos csapás, mely 
a turóczi tót túlzókat az utóbbi törvényhatósági biz. 
tagválasztásoknál érte, nagy elkeseredést szült az izga
tok táborában s lapjaik, a helyett, hogy mélyebben ku
tatnák kudarezuk okait s megkérdeznék önmagukat, 
hogy vájjon tényleg olyan igaz és tldvözitő-e az ö po
litikai álláspontjuk, hogy joggal elvárhassák, hogy a tót 
nép vakon kövesse őket tilskön-bokron keresztül, a 

, megye tisztviselőit szidják, ócsárolják, sértegetik, amiért 
i hogy azok a nép között korteskedni mertek. Az egyik 
lap csak per sehonnai zsidókról, magyarónokról beszél 
egyes tisztviselőkről, amiért azok nemcsak agitálni, ha

nem győzni is merészkedtek. Ezzel a már megszokott 
népámitással szemben mi azt jelentjük ki, hogy azok a 
megyei tisztviselők, akik pártunk győzelmét biztosították,
nemcsak hogy hivatalos mulasztást nem követtek el, 
hanem csak szoros kötelességüket végezték, amikor a tót 
népet az izgatók és ámitók gonosz mételyétől megóvni 
igyekeziek. Azoknak a tisztviselőknek, akiket a magyar 
állam a magyar nemzet pénzéből fizet, nemcsak az 
aktagyártás a feladatuk, hanem az is, hogy a magyar 
állam integritása fölött őrködjenek ott, a hol erre szükség 
van, valamint minden szoczialista, anarchista vagy más 
efféle veszedelmes népséget karhatalommal is joguk van 
a közig, hatóságoknak a községekből, a megye terüle
téről eltávolítani, éppúgy joguk és kötelességük az u. 
n. nemzetiségi izgatók gyanús és közveszélyes sáfárko
dását is szemmel tartani, szándékaikat meghiúsítani s 
a már félrevezetett népet a helyes útra terelni. És most 
fordítsunk a dolgon. Mi jogon bujkálnak a Tátra-bank 
tisztviselői a tót községekben, amikor a választások kö

te lednek? Mi keresni valója van pl. Kompis könyvvivő
nek Klicsinyben stb.? A Tátra-banknak magyar rész
vényesei és betevői is vannak s egyátalán a Tátra-bank 

\ pénzintézi t, amelynek mint ilyennek semmi köze a politi
kához, a választásokhoz és a választási mozgalmakhoz, 
mivel pedig azt a függő viszonyt, melyben némely vá- 

( lasztók vele, mint hitelezővel szemben vannak, politikai 
1 és hazafiatlan czélokra kiaknázni igyekszik s minden 
kínálkozó alkalommal ki is aknázza : felhiojuk az illetékew 

| hatóságok figyelmét erre az intézetre, a mely sehogy sem 
! akar megférni abban a körben, amelyet neki a törvény 
és a saját szabályzata előir. Vagy mit keres Halasa 
András ügyvéd a tót községekhen, a hol adjutánsával, 
Oszadczky J. órással egész nappalokat és éjjeleket töl
tött az utóbbi választások előtt és alatt ? Mit akarnak 
a tót túlzók Vriczkó német lakosságától ? Az még csak 
érthető, ha a tót ajkú népet ámítják és bolonditják, de 
hogy szinte erőszakkal a német népet is a maguk tábo- 

! rába terelni igyekeznek, ez oly vakmerőség, a mely min
den szemtelenséget fölülmúl! Az a békés nép, a mely 
századok óta háborítatlanul, békében él hegyei kö
zött, német nyelvét és jellegét máig'is megtartva, a ma
gyar állam által istápoltatva, épp most engendje magát 
Vriczkón a tót ámitók által elcsábittatni, mikor csak a 
minap oly szép és megható iskolai ünnepségnek a 
szemtanúja és részese volt, amely ünnep újból is annak 
a magyar nemzeti állameszmének a hirdetője volt, 
amelyet a tót túlzók gáládul megtámadni, piszkolni 
mernek ?

A szövetkezés és a pánslávizmus.
Lapunk egyik múlt évi számában felszólaltunk a 

„Magyar Gazdaszövetség" szövetkezési mozgalmának 
módja ellen s kívánatosnak jeleztük, hogy az egyes sző* 
vetkezetek felállításának kezdeményezésénél óvatosan 
járjon el a személyek megválasztásában. Az igazgatóság 
lapja a „Szövetkezés" ezeket feleli felszólalásunkra :

„Válaszul a „Híradó" aggodalmaira, elmondhatjuk, 
hogy a Magyar Szövetség nem fogja tűrni, hogy a szö
vetkezeteik keblében bármiféle politikai irányzat lábra* 
keljen. A szövetkezeteknek egyéb a hivatásuk és hogyha 
azt becsülettel betöltik, meg lehetnek magukkal clé- 
geedvc. Addig tehát, amig a falusi szüvoketkozetek a „Han* 
gyávái" állanak kapcsolatban, baj nincs és veszedelem 
nem is lehet. De mi is mindenesetre helyesnek és kí
vánatosnak találjuk, hogy a hazafias irányú és jóindu
latú elemek a szövetkezeti mozgalomban aktív részt 
vegyenek, mert he kell vallanunk, hogy a szövegezőtek 
révén szorosabban kapcsolódik össze a nép vezetőivel, 
inkább hallgat reájuk, mint azokra, akik vele c tekin
tetben som törődtek. Miután azonban azt, hogy valakire 
rá fogják, hogy pánszláv vagy pángermán, elégséges 
oknak nőm tartjuk arra nézve, hogy támogatásunkat 
tőlük megvonjuk, nincs más mód, mint azoknak, akik



magukat magyar hazafiaknak tartják, a mozgalom élére 
állnni s erélyűkkel, odaadó munkásságukkal meggyőzni 
a Iliidnek a népéi arról, hogy igaz szívvel vannak bol
dogulása iránt és nem irigyelik vagyonosodását.

Ami egyébiránt a turóczi szövetkezeteket illeti, 
azokra nézve a következőket adhatjuk elu: Xnióváralján 
a közigazgatási közegek s az ottani tanítóképző tanárai 
semmi áron sem akarlak a szövetkezet alakításánál és 
vezetésénél közreműködni, sőt a szövetkezet ellen a tő. 
Ilik telhetőt megtelték. Szklabinyán hot. hó 20-én alakult 
meg a fogy. szövetkezet Gasparik Mihály a priokopai 
fogy. szövetkezet gondnokának kezdeményezése folytán. 
A mozgalom vezetésében resztvettek az ottani körjegyző, 
Tiniké Gusztáv és Zorkóczy Héla tanító. Mindketten 
derék magyar emberek, kiknek hazaliaságukhoz kétely 
nem fér. Hogy az alakuló közgyűlésen nem uralkodott 
magyarellenes hangulat, bizonyság rá az, hogy a gyű
lés a magyar gazdák és a Magyar Gazdaszövetség élte- 

-tésévol végKödöttv Könnyil -tollát hazafias frázisokat 
hangoztatva leszólni minden kezdeményezést, ami nomzo- 
tiségi vidékeken történik és sokkal nehezebb élére állni 
a mozgalomnak, nem sajnálva a munkát, vezetőjévé lenni 
annak az intézménynek, melyet a nemzetiségi agitátorok i 
vezetésére bízni nem akarunk. Mindenesetre az volna 
szép, ha a felvidék hazafias intelligenciája élére állana 
a szövetkezeti mozgalomnak s megmutatná a tótajku 
népnek, hogy annak őszinte, igaz és jóakaró barátja.; 
Akkor nem kellene felnin pánszlávizmustól. De egyesek, 
tétlenségre hajtása nem ok nekünk arra, hogy a  mun
káról lemondjuk érlc.“

Ebből a válaszból, mindenki, a ki a viszonyokat, 
smeri, beláthatja, hogy aggodalmunk nem oly egészen í 
alaptalan, litert mi az itt említett egyének ogyikét-mási-j 
kát ugyanis nem ismerjük oly embernek, akinek hazn- 
tiaságához — magyar felfogás szerint — kétely nem 
férne. Ámde a „Szövetkezés" szerkesztősége még lecz- j 
kéztetni is akar bennünket s frázisoknak mondja az',: 
amit mi a helyi viszonyok alapos ismereténél fogva; 
mint indokolt aggodalmat és óhajt fejeztünk ki, llát haj 
már provokáltatlunk, kimondjuk most a dolgot magyarán, 
érthetőn.

A „Magyar Gazdaszövetség" kiküldöttje megyénk' 
népe között propagandát óhajtván csinálni a szövetkezés j 
eszméjének, sok községben megfordult s bejárta egyebek ' 
között a slubnyafürdöi körjegyzőséget is. l'gy értesültünk 
hogy sem a főszolgabíró, sem a jegyző nem látták, noha I 
talán mégis csak a hatóságnál tud hatók meg első sorban 
és legjobban azok a személyek, akiknek tisztcségéhez,; 
házasságához kétség nem fér. Ellenben tárgyalt a 
kiküldött Palicz .János haji év. lelkészszel. Savói András 
alsó-stubnyai szabóval. Marké József, slubnyafürdöi 

■ tímárral, Karlovszky János, kisfalvi gazdával, hogy kinek \ 
az ajánlatára, azt ö tudja legjobban. Mi s velünk együtt 
a hatóságok is mindenesetre vagyunk oly igaz barátai a 

. felvidéki lót népnek, mint a Magyar Gazdaszövetség, 
de amikor látjuk, hogy az itt a Felvidéken létesült szö
vetkezetek nagy része hol az antisemitismus, hol a pán
szlávizmus, hol pedig mind a kettőnek a szolgálatába 
áll és --  biztos értesüléseink szerint — a „Hangyáw-t 
is kijátszszák, a mennyiben ott vásárolnak be, a hol 
nekik elvi szempontból kényelmesebb, rossz szolgálatot 
tennénk a tót népnek, de különösen a magyar államcsz- 
ménck, ha a szövetkezetek alakításának mai módját 
helyeselnék, avagy szó nélkül hagynék.

A  p a n s l a v i / . i m i s  e l le n .
(Uj egyesület.'

Lapunk előző szamában „ I j  egyesület", ezimen j 
közöltük lapunk egyik régi barátjának és jeles munka
társának czikkel, a melyben a felvidéki pánszláv moz
galmak ellensúlyozása ezéljából megindult akczióból i 
kifolyólag ellene v.m rtrtfiülc. Tiogy' e czélra Tcttllln egye
sület szerveztessék.

A dolog t. i. úgy áll, hogy nehány lelkes fiatal 
ember megbotránkozva a pánszláv féktelenkedésekcn, 
elérkezettnek látta az időt arra, hogy ezekkel szemben j 
a magyar társadalmat munkára szólítsa. Majd tágasabb j 
körben is rokonszenves fogadtatásra talált ez az eszme 
a mikor már a fővárosi lapok is sorra foglalkoztak cj 
kérdéssel s valamennyien elismerőleg nyilatkoztak aj 
megindult mozgalomról. A mint tudjuk az eredeti czél 
az volt, hogy a felvidéki pánszláv féktclenkcdésck ellen
súlyozására alakilássák meg a Felvidéki Magyarok Szö
vetségé. Később az az eszme is felmerült, hogy ne csak 
a felvidéki, de általában a nemzetiségi túlkapások ellen 
irányuljon a szövetség Es oz az oszino tért is hódított 
s már-már azt hittük, hogy győzni is fog. A megalakult1 
bizottság azonban heves vita után az eredeti terv mellett 
maradt és azt határozta, hogy a Felvidéki Magyarok 
Szövetségét alakítja meg.

Tudomásunk szerint oz az uj ogyosltlot most van 
tervezés alatt és már csnk rövid idő kérdése lehet a 
mikor ez irányban az országos mozgalom megindul.

Munkatársunk pikkére már a kezdés alkalmával 
megjegyeztük, hogy annak tartalmával nagyjában egyet- 
értünk, de nőm mindenben. Egyetértünk annyiban, hogy 
mi a nemzetiségi mozgalmak ellensúlyozását első sorban 
a társadalomtól várjuk. Mert úgy vagyunk meggyőződve, 
hogy az államhatalom nagyrészt a közvélemény hatása 
alatt kell hogy álljon,. A mit a társadalom jónak ismer 
el, azt az államhatalomnak kötelessége tormába önteni. 
A legtermészetesebb fejlődés az, a mikor a törvények 
a közhangulat megfigyeléséből származnak. Viszont a 
törvények, a melyek jnás külső behatások nyomása alatt 
keletkeznek, nőin mindig találkoznak a közhangulat 
helyeslésével, a mi onnan származik, hogy eredetét nem 
a közhangulatnak köszöni.

Am beszéljünk tisztán.
Ha a nemzetiségi törvény eltörlését, vagy legalább 

jannak módosítását és a körülményekhez loondŐ alkal
mazását akarjuk a törvényhozóktól, ebben az esetben a 
kérdés számára a közhangulatot kell kedvezővé tenni, 
sőt azt oly fokra eáiélnt, hogy annak hatása alatt a 
közvélemény parancsolóing forduljon a törvényhozó tes-, 
tülct elé, hogy azok a kérdés rendezése elől ki no tér- 1 
h essenek.

A közhangulatot pedig csakis társadalmi munká
val lehet elérni.

Es ha társadalmi munkásságunknak történetét te
kintjük, mindenütt látjuk, hogy a társadalmi munka, 
mindenben megelőzi a törvényes intézkedéseket. Ezer I 
példát hozhatnánk föl erre. Vagy nem volt száz meg 
száz jótékony egyesület, a moly a munkások segítését 
czélozla, inig 'örvény szervezte a munkás- és cseléd 
pénztárakat; vagy hány év múlt el és hány egyesület 
alakult kisdedóvodák felállítására, mig meghozatott az 
óvodai törvény stb. stb. stb.

Mindebből önként következik, hogy a mit a tár
sadalom törvényben szeretne biztosítva látni, annak 
megvalósításához neki kell megtennie a kezdeményező 
lépéseket.

Ezen Irhát ne. is vitatkozzunk. Valamint hogy 
tarthatatlan es téves-felfogás az is. a mely megfordítva 
koníemplálja a dolgot. Akadt ugyanis egy laptársunk, 
a melyik azt az elméletet állítja föl, hogy előbb kell a 
törvényt revidiálni‘és majd csak arra támaszkodjék a 
társadalmi akczió, akkor lépjenek munkába a kulturális 
egyesületek.

Ez igen kényelmes elmélet ugyan, de véleményünk 
szerint jaj annak hz államnak, a mely törvényeinek 
végrehajtását nem a maga hivatalos közegeire, hanem 
a többi között kultur egyesületre bízza.

Azt hisszük, hogy ebben olvasóink is egyetértenek 
velünk.

A lölött lehetne tárgyalni, hogy annak a mozga
lomnak a vezetését nein-c vehetnék át a már szervezve 
levő egyesületek? Például a Felvidéki pánszláv moz
galom megfékezésére alakulóban levő egyesület teendőit! 
nem-e végezhetné el a F. M. K. E. ?

Vagy hogy czélirányosabbnak mutatkozik-e uj I 
egyesületnek szervezése?

Véleményünk szerint uj egyesületnek szervezésére 
nem lenne szükség, ha a F. M. K. E. vezetősége érzék
kel bírna a nemzetiségi mozgalmak ügyében munkálni. í 
Ámde ez az egyesület csak vegetál, ennek programja 
nincs, semmit sem kezdeményez, a mit megkezd azt ! 
félbonhagyja, kétes értékű hagyatékok, apró administrativ 
ügyek végzése foglalják el a nagy apparátust, a melynek I 
létezéséről csak az évi közgyűlések alkalmával vehetlln <! 
tudomást.

•Sajnos tehát, hogy éhben az aktuális kérdésben a ; 
K. M. K. E. általában nem számíthatunk. Fedi,; a kér
dés rendezése sokkal stlrgösobh, miniséin hogy addig 
lehelne várni, mig á F. M. K. E.-nck ügyei ismét oly 
kozokbo kerülnek, n melyek képesek lennének az egye
sületbe uj élotet lehelni.

így nem marad más liá rn, mint uj egyesületnek
szervezése.

Es bármint iparkodnak is némelyek a megindult 
budapesti mozgalmakat kicsinyleni, bármennyire szeret
nék azt egy kis asztaltársaság jámbor óhajtása gyanánt 
feltüntetni, maga az eszme megállja helyét és pártolásra 
érdemes. Igaz, hogy egy lelkes kis csapatnak köréből 
indult ki. Deltát a szabadságharcznak annyi fényes ese
ménye nem a l’illvnx kávéházban érlelődött meg. Aztán 
:< hires márcziusi ifjúság smn volt még akkor potentátom, 
mégis megliódolt nékik az ogész ország, mert eltalálták 
a közhangulatot, a mely nem keresi azután, hogy kitől, 
hogyan indult meg az eszme.

llog.v a felvidéki Magyarok Szövetsége miként 
szervezkedik, mily alapokon indul meg, ma még nem

F e l v i d é k i  H í r a d ó .
tudjuk. De reméljük, hogy azok a kik az előkészítés 
munkájában fáradoznak megtalálják a módokat arra, 
hogy az eszme hódítson, hogy annak támogatására sies- 
son mindenki a ki előtt szent a magyar állami eszmé
nek egysége.

És majd ha ez bekövetkezett, ha a magyar társa
dalom meglette kötelességét, akkor az államhatalom sem 
zárkózhatik cl attól, hogy teljesítse az országos közhan
gulat kielégítését.

H Í R E I N K .

— Személyi hír. Ifj. Justh György turóczvármogye 
főispánja nehány napi tartózkodásra a fővárosba utazott, 
a mely alkalomból a vármegye életét érdeklő több fon
tos közügyben fog eljárni.

— Rnttkai Ráth Péter m. kir. udvari tanácsos, 
a kassa-oderbergi vasút vezérigazgatója a múlt hét fo
lyamán Éder Róbert felügyelő kíséretében beutazta az 
igazgatása álatP °áW ’,v á m ‘',fíonftMÍ^^s ez alkalomból 
Ruftkán is töltött egy napot.

— Felvidéki Magyar Szövetség, amely
nek megalakulásáról már több ízben megem
lékeztünk és a melylyel mai számunkban más 
helyen is foglalkozunk, már kiadta lelkes fel
hívását a magyar hazafias közönséghez. Ezt a 
felhívást jövö számunkban egész terjedelm é
ben közöljük, addig is ürömünknek adunk 
kifejezést a fölött, hogy az eszme im testté 
vált.

— A zsolnai kiállítás érdekében már javában 
folynak az előmunkálatok S legközelebb megalakították 
az egyes csoportok beosztását. Megemlítjük, hogy a 
kereskedelemügyi m. kir. minister Láng Lajos 15.000 
korona segélyt engedélyezett ezen kiállítás költségeire,

— Árverés. Jövő szombaton kerül nyilvános ár
verés a helybeli kir. telekkönyvi hivatalban néhai Révay 
Miklós trebosztói birtoka. A kikiáltási ár 280,000 ko
rona. Kívánjuk, hogy oz a szép ősi magyar birtok ma
gyar kézre kerüljön.

— Három tót izgató ellen holnap lesz a főlár- 
gvalás a nyitrai törvényszéknél. Dr. Markovics Gyula 
orvos, Dr. Markovics Gyula ügyvéd — mind a kotten 
nemcsak lakóhelyükön Vág-Ujhelyon, hanem az egész 
Felvidéken ismert izgága tót túlzó, — valamint Csulik 
Lajos ó-torai esperes ellen a magyar nemzet ellen való 
izgatás miatt perel s hisszk.lt hogy ez a nemes trifolium 
mielőbb összekerülnek Válások János barátjukkal és elv
társukkal — et quatuor faciunt collogium in enreere.

— öngyilkosság. Szomorú véget ért egy köztisz
teletnek örvendő családnak hozzátartozója, a  divéki ura
dalmak bérlőjének, Kőim Jakabnak veje Kjein Fqrdinand. 
Néhány évvel ezelőtt vette nőül Kőim Jakabnak egyik- 
leányát, a kivel boldog családi életet élt, mit még szo
rosabbá fűzött az a körülmény is, hogy házasságuk két 
gyonnekkcl volt megáldva. Am a szerencsétlen U Jeti 
spekulácziók annyira tönkre juttatták a fiatal férjet, 
hogy nőm volt menekvés számára és igy hozzátartozói 
sem áldozhattak többet megmentésére. Felesége mint 
értesültünk, még e hó lti-áfi jött látogatóba szüleihez 
Divékre. Férje f. hú 19-én érkezett a stubnyái vasúti 
állomásra és a mint megérkezett azonnal a vasúti váró
terembe sietett, a hol egy. revolver lövéssel véget vetett 
életének. Mindez néhány pillanat alatt történt, azalatt, 
mig a vonat az állomáson tartózkodott. Az összecsődült, 
állomási és vonat személyzet már csak a halált konsta
tálhatta, mely általános részvétet keltett. A szcroncsét- 
len embernek temetése f. hó 21-én délután ment végbe 
Divéken, a honnan a  holttestet a mosóczi izraelita te
metőbe szállították.

— A megyei pénztár átadása alkalmával, a mely
ről mát- megemlékeztünk, készpénzben 30.045 korona, 
kötvényekben pedig 900.355 korona került az állam- 
pénztárba kezelés véget!.

— Népkönyvtárak Taróozban A Folkusfalván és 
Nagy-Cscpcsénybo a már szervezeti népkönyvtárak ked
vező fogadtatásra találván legközelebb Devocsenon, Kovi- 
czen, Kis-Csepcsényben, Stobnyaíürdőn, Mosóozon és 
Tűrésekben is szerveznek népkönyvtárakat.

— újabb vereségek. Zsolnán és Rózsahegyen s 
környékén e héten voltak a közs. képviselőválasztások, 
a melyeken a tót túlzókhoz sziló néppárti jelöltek egy- 
től-egyig elbuktak, amiért most nagy az elkoseredés az 
„Okolie" szenátusában, de meg negyobb a zsidó — és 
magyarón szidás I

— Sajtóper. Piclor Milos, a „Zábovné a pouíné 
Kniitky" szerkesztőjének sajtóperében febr. 10-én lösz 
a fötárgvalás a budapesti sajlótörvényszéknel.

— A znlól Magyar Olvasókör f. hó 18-An ta r
totta meg évi rendes közgyülésését. Somogyi Géza el
nök szép és lelkes beszédben méltatta a kör lefolyt évi 
működését, melynek vezérfövonaJa most is csak a ha
zafiasság volt. A gyíilc< a tisztujitás megejtésévol vég
ződött: elnökké tijból Somogyi Géza választatott meg. 
Éder kcrencz az alelnöki, Szarka Lajos jogyzői, Ró-



zonzwcig Jakab a pénztárosi s Párvy línüro a liáznagyi 
tisztséget töltik be.

— A F. D. K. E bálja, a molyét tudvalevőleg 
f- évi február hó 1-én tartanak meg Tmócz-Szt.-Márton
ban a vármegyeház nagytermében, most már minden 
tekintetben biztosítva van és remélhető, hogy a rende
zőség, mely semmi fáradságot sem kiméi, fényes erkölcsi 
és anyagi sikerrel fog beszámolni. A V. M. K. E. turócz- 
vármogyei választmánya abból a jövedelemből, am elyet 
tagdíjakból meg j z e czélra rendezőit mulatságaiból 
bevesz igen hazafias missiót tejesít, mert buzdításul 
jutalmazza a magyar hazafias szellőm és beszéd terjesz
tésében kitUnt tanítókat, valamint fon tartja a znióváraljai 
kisdedóvodát, melynek szintén szép szerepe van. Azzá 
orkölcsi kötelességet teljesít tehát a turóczi magyarság, 
ha ezt az egyesületet és annak czéljait támogatja.

— Esküdt blrdság fog összeülni Uesztorczehányán 
f. évi február hó 8-án, a melyro Turóczvármegyéböl 
csupán lapunk Yömunkatársa, lidnfi János tanár van bc- 
hiva. A minket érdeklő tárgyalásokról lapunk olvasóit 
annak idején értesítjük.

— Késre került betörők. l'ár héttel ezelőtt 
ugyanazon éjjel betörést kíséreltek meg a priokopai fo
gyasztási egylet boltjában és a rultkai Wachsbergor-féle 
vendéglőben. Amott nem sikerült a mivelet, utóbbi hely
ről azonban mindenféle élelmiszereket vittek el a betö
rök, akiket csak mo;t kerített kézro a csenddrség két 
munkás személyében, a kik a ruttkai gözfürésznél dol
goznak.

— A liptói magyar párt f. hó 27-én tartja meg 
alakuló gyűlését Liptó-Saent-Miklóson. Az uj párt a 
melynek már eddig is több mint 100 tagja van arra 
vállalkozik, hogy a liptói különféle politikai, do hazafias 
irányú párttagokat tömöritson és karöltve vegyék föl a 
harezot az ott uralkodásra vágyó pánszláv párttal. Ezen 
a gyűlésen a Felvidéki Magyar Szövetség is képviselteti 
magát.

— A ruttkai k&th. kör f. hó 18-án tartotta meg 
jótékonyczélu táncmulatságát, moly összesen 452 kor. 
42 fillért jövedelmezett, s melyet a következő felülfize- 
tések gyarapitottak: 20 koronával .• ruttkai iláth Péter 
vezérigazgató, Saager Ferencz; 10 koronával: N. N., 
Kafenda Frigyes, dr. Szolárik Vilmos; 9 koronával: 
VValdmann Vilmos; 5 koronával: Porutiu Emil, Stiftél 
László (Bbánya), Rakitta Samu, MihályfTy Hona és 
Kvanduk Irén (Tsztmária), Marcsek József (Trencsén- 
Misse); 4  koronával: Friodmann Mór, dr. Brichta Ainold, 
Epstein László, Barthos Emma; 3 koronával: Olsavszky 
Gyula, Judik András, Richter János (Arva-Nagyfalu), 
Plazer Tivadar, Tergina József; 2 koronával: Kapallay 
István, N. N., Marosi János, Wojaszky Gyula, Spilauer 
Péter. Herrmann Imre, Uhrin János, Schrődlein József, 
ÍScIimied Géza (Turzovka), Wa.chsberger Lipóf, Tóbis 
Gusztáv, Brunnor Vilmos, Váczy Gedeon, Omaszta János, 
Komora János (Neczpál), Gyuris F ranciska; 1 koroná
val : Rrix Sándor, Vadnai Károly, Szigeti László, Cser
vény Miklós, Mihályfty Vendel, Kempny Károly, Hosoff 
József, Kvizdák Ferencz, Bura József, Jordán János, 
Szurák Józsof, Kovács László, Torna Ferencz, Sehlesin- 
ger J., Fiala József, Krausz Sándor, Vadnai Adolf 
Reviczky Kálmán, Vogelhut Gyulai B&Izsanki János, 
Steffel Ede, Záborszky Ottó, Lux Artliur, N. N., Lábay 
Nándor (Turány),; 80 fillérrel: Blumenfold Ftlldp ; 60 
fillérrel: Karvázy János; 42 fillérrel: OszvaM Emil 
(Turány); cotillon jelvények eladásánál 1 kor, 60 íttl.

— ÜJ folyóirat. Magya r Iskola cziinen Szokolszky 
Rezső szerkesztésében Beszterczebányán uj tanügyi 
folyóirat jelent meg, a melyet legmelegebben ajánlunk 
megrendelésre mindazoknak, a kik a felvidéki killturális 
viszonyok iránt érdeklődnek. A Magyar Iskola I. Száma 
a következő tartalommal jelent meg 1. Kartársainkhoz : 
Szokolszky Rezső. — 2. Magyar iskola. — 3. Számol
junk a helyzettel: Beree* Gyula. — 4. Mihez tartsuk 
magunkat?: fin. — 5. Levél a szerkesztőhöz: Bodnár 
Antal. — 6. ^  social-piidagogia alapvonalai: Podbraszky 
Lajos. — 7. A rajzianWás kérdése az elemi iskolában: 
Dr.'Olgyai Bcrtabur. — 8. Tánutsfágók: Botli Bél*.
9. Megfigyelések- — 10. Magyar tanügyi lapszemle. — 
11. Külföldi tanjÉfri lapszemle. — 12. Irodalom. - -  13. 
Hírek. — 14. Előfizetési felliivá*. — 15. Szerkesztői 
üzenetek. — 16. Hirdetések. ÉKHfctetúsi á »  egy évre 
5 korona, mely a szerkeszti mrrére Besaéerezebányára 
ktlldondő.

— Haláloiás Gnandt János, a znióváraljai áll. 
tanítóképző intézetnek IV-ed éves növendéke, a ki sú
lyos betegségével már november óta feküdt a helybeli 
megyei kórházban, f. hó 20-án délután kiszenvedett. 
Egy szorgalmas, tdrokvö fiatal ember hunyta le szemét- 
telvc nemes ambmóvai magasztos pályája iránt, lom é, 
lése f. hó 22-én ntapt végbe, a mélyen a tanilóképző 
intézet nevében a tanári kar tagjai vettek részt, társai 
nevében pedig, a k it teljes számban résztvettek * teme
tésen, Szántó László mondott, megható gyáwftcszcdet. 
Fgynncsak az ii.fizet és tanuló-társai díszes koszo
rút helyeztek a r u ta i r a .  Az inté ie f  énekkara pedig 
Ditterí Ferencz tanár vezetése n m h t t gyászdalokat 
adott ölő. Nagyban emelte n temetés díszét az is, hogy 
a türócz-szf.-mártoni állami felső kereskedelmi ifjúsága

Soltész, Akantisz Ödönné, N. N. 1 — 1 kor. összesen: 
148 korona. Ezenkívül Bienfeld Annin ur 8 drb kisebb 
ruhaneműt küldött o czélra. A fenti összegből 124 kor. 
32 fillért a felruházásra, miből 18 gyermeket ajándékoz
tunk meg teljesen uj, meleg ruhával, a többit, pótolva 
hozzá a gyermek-szini előadás jövedelméből még 9 kor.

___ F e l v  i d é k i  H Í r  a dó .
gyászlobogóval kivonult. Jelen volt a temetésen liorecz 
(Jyula kir. tanfelügyelő,\Boldis hjndcz a felső-kereske
delmi iskola igazgatója, a znióváraljai áll. lanitóképozdo 
és a helybeli állami tanintézetek tanárai sőt tanítónői is.

— Tánczestély Ruttkán A magyarországi mű
vezetők ruttkai egyesülete f. évi február hó 14-én táncz- 
estélyt rendez; a melyre a meghívókat, a rózsahegyi 
Salva és Herle-féle pánszláv nyomdában készíttették. 47 fillért, az óvodai karácsonfa-Unnepély költségeire for- 
Hogy miért kellett ezt lonniök, alig érthetjük, a mikor ditottunk. Fogadják a nemes szivü adakozók, a szegény 
üt a szomszéd baji van a Magyar nyomda, a melyet már gyermekek nevében is, ez utón bálás kiSszönctUnkct. 
csak hazahsagnol is pártolni kellene. De hat erro a . . .  .
rendezőség persze nem gondolt. A tantestület.

— F. M. K. E. czlm alatt Clair Vilmos főtitkár i — Nőmén et ómen. Duchay János blatniczai föld-
szerkesztésében egy uj havi lap indult meg, a mely J  birtokos ugyancsak duhaj kedvében lehetett, amikor a 
mint a F. M. K. E. hivatalos lapja jelenik meg. az első múlt év egyik szép napján Stulmyafürdőn mulatozván, 
szám tisztán egyesületi ügyeket tárgyal, Kilátásba h e -! olt egy vasúti alkalmazottal politizálásba ereszkedett 
lyezi azonban, hogy figyelőmmel fogja kisérni az egyes j majd pedig, hogy az ő túlzó tót elveit, a másik féllel 
vármegyékben megjolcnö nemzetiségi lapokat s az elő- j mogértotni s elfogadtatni nem tudta, a nagyobb nyoma- 
forduló nemzetiségi mozgalmakat is és azon felül osot- i tekosság kedvéért boros üveget vágott a fejéhez. Ezért 
röl-esetre, hiteles forrásból tájékoztatni fogja a fővárosja politikai duhajkodásért perbo fogták Duchay Jánost 
és vidék sajtóját. Mindent a mi a felvidéki viszonyoki8 {l besztorczebányai kir.törvényszék e héten egy havi 
ismertetésére és az itt uralkodó tarthatatlan állapotok i fogházra és 100 kor. pénzbüntetésre itélto. 
javítására irányul szívesen üdvözlünk. Sikert kívánunk j — A mtmkáspénztár működése- Hogy az Orszá- 
teliát ennek az uj vállalkozásnak is. |gos Gazdasági Munkás- és Cselédsegélypénztár áldásos

— A znióváraljai gazdasági takarékpénztár f. intézménye mily gyorsan vált népszerűvé, azt legjobban 
hó 21-én tartotta közgyűlését, a mely alkalommal be- bizonyítja a pénztárnak az elmúlt évről összeállított 
mutatták áz évzáró számadásokat. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy részvenvenkint 5%-ot fizet, a tartalék tőkét 
pedig a részvények értékének 2,5°/l)-ával gyarapítja.

— A ruttkaiak mint már más években is, most 
is éppen azon a napon tartják egyik mulatságokat a 
melyre a F. M. K. E, javára rendezendő hál már jó 
olovo kitűzve van t. i. február hó 1 -én. A ruttkai fiatal
ság mely a mulatságot rendezi, figyelemmel lehetett volna 
erre a körülményre annyival is inkább, mert febr. hó 
2-án szintén megtarthatták volna műkedvelői előadásu
kat. Akkor a midőn egy hazafias irányú egyesület tá
mogatásáról, a vármegye főispánjának védnöksége alatt

statisztikája. E statisztika szerint az 1902. évben 
a pénztár önként beiratkozott tagjainak száma 
összesen 44919. A biztosított gazdasági cselédek száma 
közel 350000. A kifizetett segélyekről a következő sta
tisztikát állította össze a pénztár. Baleseti segély cselé
deknek 1296 esetben Kr. 68786.96, I. cs tagoknak 222 
esetben kor. 7895.82, II. cs. tagoknak 43 esetben Kr. 
869.28, rendkívüli tagoknak 457 esetben Kr. 15323.38 
gépmunkásoknak 86 esetben Kr, 3627.98. Rokkantsági 
soyélyck: csolédeknek 344 esetben Kr. 4755.74, I. cs.

a/, egész vármegyére kiterjedő és a magyarságot ina-, lagokm k u  esctben Kr. 150, rendkívüli tagoknak 42

i - r  * *  h «■
sége ezen a közös ünnepélyen jelen lenni, az ilyen sakk-1 Halálesett segélyek, cselédeknek 109 esetben Kr. 
búzásokat helytelenítenünk kell. 27875.15, I. cs. tagoknak 35 esetben Kr. 4092.02, II.

— A koldusblró halála. Még csak második éve es. tagoknak 3 esetben Kr. 11.44, rendkívüli tagoknak 
viselte nemes tomcsányi Tomcsányi József a turócz- 25 esetben Kr. 4354.17, gépmunkásoknak 8 esetben 
szenl-inártoni koldusliirói méltóság jelvényét, a pálosit, j Kr. 2312.84, (isszesen kiflzettett 2688 esetben Kr.

: „ ; : i ) é r f kor  z f y z & t t x z ' «*■?«$ ^  ^
embernek az élete. Koldulással, apróbb szolgálatokkal I bcza es Dreher Antal jelentették be a pénztárnál, hogy 
tengette életét, ami aprópénzt igy szerzett, azt aztán a i összes cselédeiket beíratják a tagok közé. 
csapszékbo vitte, hajléka pedig ott volt a Pátcsh-félc — Nem kell neki hinni. Rőtül megjárta egy ke-
vendéglö istálójának vályúja ‘alatt. Az utóbbi napokban reskcdelmi utazó aki egy másik kartársával Turóe-Szt.- 
a mikor azok a csikorgó hidegek egyre fokozódtak az Mártonban ismerkedett meg. Elhatározták, hogy költs.ég-

_ Az
adta lelkét nemos Tomcsányi József koldusbiró. P á r ! édes viszontlátás azonban nem következett be, mert a 
héttel ezelőtt ugyancsak abban a vendéglőben fagyott j^ I,aJtas mindenestül ismoretlen helyre távozott és most 
meg egy koldusember, jeléül annak, hogy szegény- és s!l’MÍa holmiját a hiszékeny utitárs. 
koldusügytlnk vajmi rendezetlen lehet még. — ^  Horgony Paln-Expollor (Richters Linimentum

-  Nyilvános M űtőét és elszámolás. Mólt év- i S í j f j  r“ Wzisz«rré 1.et(' «*««»i , i  családban mar több mint 34 ev óta mindig készletben
végi elszámolásunk kapcsán pótlólag meg a következő van. Hátfájás, csipöfájdalom, fejfájás, küszvény, csáznál 
kimutatást is közöljük: a Turóczmcgyci Jótékony Nő- j stb.-nél a Horgony-Pain-Expcllerrel való bodörzsölések 
ogylet által rendezett karácsonyfaünnoprc adakoztak I mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő, sőt járvány
á i g :  Kufílor Zs., Omaszta mérnök (Rutka) és Kubala | koí‘nal> min6 : a ko,ei‘a «8 hányóhas-folyás, az altestnek 
A ,j„ s  3 = 3  bor., ifi. Justi, Gyürgy büspái, 20 kor , |
Z«iyi Kálmánne cs Grabcr Mifcsane 4 - 4  kor., Joob lmsználtatott az influenza ellen is és 80 f., 1 k. 40 I. 
Győző és Draskóczy Árpád 5—5 kor., Boros Bóláné! és 2 k. árban a legtöbb gyógyszertárban kapható, de 
(Stubnya-fürdö) 6 kor., Dr. Trombauer Árpád és dr. bevásárlás alkalmával minding határozottan . „Ricliter-féle
Szolárik 2—2 kor., Boniczky Akosné, Rakssányl Jó- 
zsefné és Kertész Jánosné különféle fiú- és Icányruha
darabokat. A moly szives adományokért hálás köszö
netét mond Turócz-SzentMárton, 1903. jan. 15. A ren
dezőség.

— Dalestély Alsó-Knblnban. A nemrég alakult, 
és Al-pai'y Lajos kir. tanfelügyelő elnöklete alatt álló 
„ Alsó-Rubini Magyar Daloskoru f. évi február hó 1-én 
tartja első dalcstélyét változatos programmal.

— Nyilvános számadás és köszönet. A turócz- 
szent mártom állami ellomi iskola szegénysorsu tanulói
nak karácsonyi felruházására a kisdedóvodai kará
csonyfa thiiiopély költségűire a következő adományokat 
kaptuk: Háró Itévay. Gyula 40 kor. Ifj. Justh György 
főispán 20 kor. Berecz Gyúláné, Dr. Láng Ernő 5 —5 
kor. Grabcr L. 4 kor. Turóczi Kerosk. és Hitelintézet, 
Zányi Kálmán, N. N. 3 —3 kor. Borbély Kálmánné. 
Benézik Géza, Lax Flór;i, Boniczky Akosné, Schalch 
GétWné, Fischer Lajos. Wix Miksa, Toperczer, Kolosy, 
Grossmann Miksáné, Moskóczi Fercnczué. Boldis Ig- 
náczué, Dubovszky Karoiin, Erdödi Gyürgyné, Borger 
Ede, Rakssányi Józscfné, Grossmann Annin, Herz Ig- 
nácz, Láng Ilona, Zányi KAIiuánné, B. J., Csaby Erzsé- 

j bet-, Gaál Sarolta, Dávid Ferenczné 2 —2 kor., Fischer 
A., Spitzor, N. W., Kertész János, Laufer J.. Csepcsányi

IS., Buocz K., Cliikán M., Farkas István, Akantisz ü ., 
Dugovicli T., Dávid János. Reöthy Vladimír, Lakos S.,

„Horgony-Pain-Expellert“ vagy „Ricliter-féle Hogony- 
Linimont“-et tessék kérni és a „Horgony* védjegyre 
figyelni kell.

Szerkesztői üzenetek.
H. Z. Ruttka. Amennyiben helyünk engedi, az elszámolást 

közölni fogjuk. Azonban lapunk szűk terére való tekintettel az 
ily természetű közleményeket a jövőben csak igen kivételesen 
fogunk közölni. Amennyiben pedig a mulatságok jövedelmeit 
mégis nyilvánosan szándékoznak elszámolni ezt csak a nyílt
térien a kiadónak fizetendő dijak ellenében fogjuk eszközölni. 
Turócz-szent-mártoni Magyar Olvasókör eztm allatt beküldött czik- 
két nem közölhetjük. Nem pedig azért, mert nincs kilátás reá, 
hogy a közleménynek gyakorlati haszna len»e. Pedig a mit ir, 
az szóról-szóra igaz, a körülményeknek is teljesen megfelel 
mert csajtugyan nagy szégyen a helybeli magyar társadalom
tól, hogy egyetlen nyilvános találkozó helye oly tarthatatlan 
állapotban leledzik. De hát ebben mindnyájan hibásak va
gyunk. Ha nem vagyunk vele megelégedve miért nem teszünk 
róla? Itt a közgyűlés ideje, mindenkinek módjában lesz indít
ványával elöallani ha ugyan falra borsót akar hányni. Tudósítóinkat 
telkérjük, hogy a kivándorlási mozgalmakat állandóan figyelem- 
melkisérni s minket azokról s azok kideríthető okairól értesíteni 
szíveskedjenek. A lelkész, jegyző és tanitó urak is lekötelez
nének minket, ha a nép között észlelt kivándorlási s egyéb 
mozgalmakról az egész Felvidékről mennél gyakrabban tudó
sításokat küldenének lapunknak. Egyesült erővel talán sike
rülni fog orvosolni azokat a bajokat, amelyek népünket idegen 
földre és sokszor a romlásba kergetik.

Felelős szerkesztő : Durccr. Cyuln.
Főmunkatárs: Utinll J a n ó * .



28. iksz. 1903. Egyúttal figyelmeztetnek azok a főlek, kik a hite
lesíti) bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy 
amennyiben azokhoz másolatokat is csatoltak, vagy ilye
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a fontmeg- 

Szent-György község telek könyve birtokszabályozas nüveze|t telekkönyvi hatóságnál átvehetik, 
kéziében átalakiltatoll és ii» l_  Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

Znióváralján, 1903. január hó io én.
Janovják, kir. nlhiró.
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H irdetm ény.

következtében .
az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1880. XXIX 
1889. XXXVIII. és az 1891. XVI. t. czikkek a tényle
ges birtoklás tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX. í. czikkben szabályozott eljárás a telek- 
jegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1880. XXIX.  f. ez. lő. 

és 17. §§-ai alapján ide értve e §§-oknak az 1889. 
XXXVÍII. t. ez. 5. és 0. §aiban és az 1891. XVI. t. 
ez. lő. g. a) pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint 
az 1889. XXXVIII. t. ez. 7. §-a és az 1891. XVI. t. ez
15. §. b) pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az 
1886. XXIX. t. ez. 22. g-a alapján történt törlések ér
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetű- 
két hat hónap alatt vagyis 1903. évi julius hó 15-ik 
napjáig bezárólag a znióváraljai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg, 
nem hosszabitható záros határidő eltelte után indított 
törlési kereset, annak a harmadik személynek a ki idő
közben nyilvánkünyvi jogot szerzett, hátrányára nem 
szolgálhat.

2. hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. t. ez.
16. és 18. gg-ainak eseteiben, ide értve az utóbbi g-nak 
az 1889. XXXVIII. t. ez. 5. és 6. gg-aiban toglalt ki
egészítéseit is a tényleges birtokos tulajdonjogának be
jegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, írás
beli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1903. évi 
julius hó 15-ik napjáig bezárólag a fentnovezett telek
könyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem 
hosszabitható záros határidő letelte után, ellenmondásuk 
többé figyelembe vétetni nem fog.

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések állal, nem különben azok, 
a kik az 1. és 2. pont körülirt eseteken kivit! az 1892. 
XXIX. t. ez. szerinti eljárás és az ennek folyamán tör
tént bejegyzések által előbb nyert nyilvánkünyvi jogai
kat bármoly irányban sértve vélik, ide értve azokat is, 
a kik tulajdonjog arányának az 1889. XXXVÍII. t. ez. 
16. g-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, 
e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a 
fentmegnevezeít telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, 
vagyis 1903. évi julius hó 15-ik napjáig bezárólag 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő elmúlta után az átalakításkor közbejött téves 
bevezetésből eredő bárminemű igényeket, jóhiszemű har
madik személyek irányában többé nem érvényesíthetik, 
az említett bejegyzéseket pedig, csak a  törvény rendes 
utján és csak az időközben nyilvánkünyvi jogokat szer 
zetl harmadik személyek jogainak sérelme nélkül tá
madhatják meg.

Egész hilz kerestetik  évi bérletbe, ha 
csak  lehet tágas és zö ldség term elésre  a lk a l
m as kertte l vagy m ás belsőséggel T urócz- 
Szent-M ártonban. A házban  legalább 4 5
szép, m agas szoba, jó  pincze stb. legyen. 
A jánlatok  a bér kitételével „ Ilsízbérlc t^  
czim m el e lap kiadóhivatalába in tézendők.

Turócz-Szt.-Mártoni m. kir. jár. erdögondnokságtól.

Faárverési hirdetmény.
Turóczvármegye törvényhatósága területén következő erdőbirtokosok faanyaga kerül zárt írásbeli ver

senytárgyalással egybekötött nyilvános árverés utján eladás alá:
Bella v. úrbéresei 393 db. rúd 4796 db. luez és jég. f. fatörzs 3637 m3, 23826:6 kor. Mértékben 
Dubová „ 352 „ luez és erdei f. „ 438 „ 2900-0 „
T.-Szt.-Márton „ 1890 „ „ 8900 „ jegenye f. „ 6904 „ 38324.0 „ •
Valcsa úrbéresei 200 „ „ f. „ 1103 „ 91010 „ „
Lipőcz nem közbirt.____________1000 „ luczfenyő fatörz^e 1101 „ 4077'Q „

Összesen: 2283 db. rúd 15248 db. fenyő fatörzs 13,185 ni3, 78,228-6 kor. tőértékben.
Az árverés a turóc-szent-mártoni m. k. járási erdőgondnokság hivatalos helyiségében 19Ö3. pvi február 

hó 16-án délelőtti 9 órakor, a kezelő kir. erdőtiszt és az erdőbirtokosok megbízottjai, jelenlétében fog meg
tartani. Venni szándékozók ezen faárveréshez azon kijelentéssel hivatnak meg, hogy a sajátkezüleg irt zárt 
Írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10" „-a óvadékképen készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
csatolandó, az ajánlattevő neve, lakába és utolsó póstája, valamint a felajánlott vételár szápiokkal és betűkkel 
érthetően és olvashatóan kiírandó, az árverést vezető kir. föer.lész kezeihez nyújtsák be.. A zárt Írásbeli aján
latokban — melyek csak az árverés megkezdéséig nyújthatók be — kijelentendő, hogy az ajánlattevő az 
árverési feltételeket ismeri s azoknak magát aláveti. Később érkezett, valamint pót- és utóajántatok és oly írás
beli ajánlatok, a melyek ivenként 1 kor. bélyeggel ellátva nincsenek, s ezen hirdetményben jelzett feltételektől 
eltérnek, figyelembe vétetni nem fognak. — Árverési feltételek az alólirt kir. t*rdögondnokság hivatalos helyi
ségében a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők. .

Kelt Turócz-Szent-Mártonban, 1903 évi. január hó 18-an.
E rdőd i, 111. kir. főerdész..

A R lc h te r-fé le

LINIMENTUM CAPS. COMP.
H o r g o n u 'P a i n - E x p e l l e r  »

egy régi kipróbált háziszor, a mely már több mint 
33 óv óta megbízható bodörzsölósfil alkalmaztatik 
köszvénynél, csúznát ós meghűléseknél.
In tés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor 
- óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket 
dobozokban a„Horgony" védjegygyei és a11Ricbler“ ezég- 
jegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. ós 2 k. 
árban a legtöbb gyógyszertávban kapható. 
Főraktár: T ö rö k  Jó z se f  gyógyszerésznél 
B u d a p e s te n .

R io  l it e r  F . A.J.. é s  t á r s a ,
coász. és kir. udvari szállitók. _

. __________ - R u d o l s t a d t .  . .

Egyedül valódi angol

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

Vidéken kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán, 
Toperczer S. „Megváltó ‘ gyógyszertárában Turócz-Szt.-Mártonban 

és Schönaich Viktor gyógyszertárában Znióvárallán.

~ |  E. JEM M ’s
régbovált

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

köhögés és rekedtség
ellen

.Megengedve 19. 4. 02. '/. 
75066. sz. helytartó határo

zat által.
ára csomagonként 50 fillér. 
Raktár Turóc/.:Szcnl-Márton bah 

Toperczer S. ggógyszerésznél.

Miért szenved? mikor önnek biztos gyógyulásra a legrégibb sebeknél is k
c*iót v,,By amputálta, |,a **“  Ó'  ,ninlli« eífcertllheti a fáj,la......

Thierry A. gyógyszerész egyedül -valódi
centifolia-teenőcsét

imrieregni laganat, kinövés, karb’unkuliu, 
körüiiulaganatnál, hólyagnál, menéstőlképződmények, valamint ráknál,

orcdt^eMt "7?611 feb.ok minden neSét, ’̂ S ' 7 S = :
«tí ití, S r f t t i e / Í  ' óaK-inatot, vcr,laBanat„t, flllliajt é» a B _____ _____
PMtakSiMggrl <■> sy'iiMit.óvVeMpl'JKvirt^ •V, k.Î ',!,nlÍ""(r'ni’Í"enKbt'ni ? “ l ° ly

legyen. ° 7 °e ' Thierry (Adolf) Liitiiled P rejrafi- beégetve

betegek fekvéstől 
gyermekek sebesedését

ráül la, 1 E k ít *yó*yor((|ében felül..... . ezer
i r t  „ík *” * óuóhrteW, és hatliatésabl,. art nekik, így tehát az év bár 
és segítenek, legalább

sohasem romlik el, ellenben minél 
és sem a meleg, sem pedig, a h-deg nem 

Majdnem mindég van hatásukely szakában küldheti
;- r ^ kCiZ,,V - természetesen nem szabad hamisitványőkat 

lekfeljebb a Vén/’t Vrohí!ilTJ kV \  1 Ó’ ,lc. hatástalan szereket használni, melyekért csak
ulcaó, mcgblkhaté1 ifmellcU ^ c l i c B e i i 'á r l a ó a n P Í  * ^  K e r t j 6,
találhatónak kellene lenni A ,0| a' fen s.neDf 'óf! M-cr"61, "1.,'.1>'?kne< »>'nden családnál 
lobé., teleik egyenesen véitáclnf és caiméltnT ‘ "» •« » »  nem

hlery (Adolf) Syógyszorész; Limited O rsngysl-gyógyszertára. Prcgrada 
Közn. r ík tir  It I. Rohitsch Sauerbrunn mellett. *
h'ady 0. Mi"Sb*£1' •' Kiesben:------------  Kapható. Gazdik János gyogyszertaraban Körmöczbányán.

Kadótulaj,Ionos. öze. Moskóczl Ferenczné

É rez és fakoporsó
s ir b o s z o r u

s minden egyet temetkezési 
czikk

jutányos áron beszerezhető 
BIIDFFLD ÁRMIN

(Uvatitruliáziiban Tnrócz-SZcnt-JÍI írton. 

Mindenkinek ajánlható
a most 40. kiadási él t .1 Ír. Jlllllrr orvosi, .fii- 
nácsos müve a , , ,

bántott ideg- és
sexual-rendszerről

valamint, annak alapos, gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében 

portomontesen küldi
Curt Köbér, Bí'aunséh>vei^.
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1IEXRI MEREK EREDETI

o  IIIAMA-FEGYVEREIBÖE
'ugyszinto

g  Raitenel kakasnélküli fegyverekből

o  
o  
o

A j á n l j a .  d ."ú .s  r a k t á r á t
K RITF 1'lllGVKS-félc. 

k ii 1 ö n  1 e g .o s  u c z é l e s  ö v ii 
fegyverekből .

8

e r e d . e t i  g r 3 r á , r i  á , r a , l £ o n -
Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és legjobban lövő .vadász

fegyverei és kimerítő leírásai, valamint számos' éjükéin vadászni kedvelő, és 
hivatásos vadász reJ'erene/.iájavai, úgyszintén á r j e g y z é k k e l  készséggel
szolgálók

Os. és kir. állami áruda által osztrák mngyár fttslnélküli l. számú 
vadászati és tárcsa lőporral töltött töltények, továbbá szálútok minden falta 
kész vadásztöltényeket mindenkor pontosan'és frissen töltve, minden kali
berűhez legolcsóbb áron.

Vadászati, utazási és spoi-t-kiilünlcgmégck.
.ii ?aJA‘..16T61,ie- 4  P°z30n)'1 a  Mezőgazdasági országos kiállítás 
aiKaimabÓl vadászfegyvereim es vadászeszközeim dús választékban lösznek 
kiállítva, melyek eladók is, mit is a t. közönségbecses .figyelmébe ajánlok.

O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O G Q O O O O O O O O
Nyom. ii turócmcnhnúrluni magviir nyioniláíian. MoíMczi I’.
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