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Felvidéki Híradó.
P O L I T I K A I

Előfizetési

H E T I L A P .

árak:

Egész évre
.................................................................. 8 kor.
Fél é v r e ....................................................................... 4

Negyed é v r e ............................................................2 "
Egyes szám ára 20 fillér.

A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre,
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve
Turócz.-Szent-Mártonba küldendők.

— Hirdetések legjutányosabban, árszabály szerint. —

Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — minden
bel- és külföldi hirdetési iroda elfogad.
Nyilttér soronként 40 fillér.

Ezi :i magasztos czólt az alakulásban lévő „ Fel- („firma") alatt, — mert 1844-ig az üt lakó nemzetisé
Magyar Szövetség" csak úgy érheti el, ha hozzá gek egyenjogúságának a korszaka tartott, amely nem
Véres kardot hordoztak egykor szerte az ország a magyar társadalom minden rétege, minden tagja csat zetiségek egyaránt harczoltak e hazáért anélkül, hogy
lakozik, mert a szövetség elé tllzö't nagy erkölcsi és valami fölényt vagy elsőbbséget nrrogált volna magának
ban, ha a hazát nagy veszély fenyegette!
FelemeljIIk és meghordozziik most mi is a kardot, gazdasági czélok megvalósítása, a magyar nép és nyelv bármelyik is a többi ftJlötf.
fölényének fenntartása, a magyar földnek a magyarok
Hát igen, nem arrogdlt magának a magyar faj
mert ismét veszélyben van a haza!
A lolkcllon nemzetiségi izga'ók, mind megannyi számára való megmentése ma már csak egyesült erővel sem semmiféle hegemóniát, avagy szuprcmácziát a nem
esklldt ellensége a magyar nemzetnek, a magyar nem a magyar nép lelkes és állandó összetartásával képzelhető. zetiségiek felölt, mert ez a dolog természete szerint
Ez a felhívásunk, magyar szivünknek ebbe öntött joggal megillette. Arrogálni rendesen csak olyan dolgo
zeti állameszmének, hadat üzente < a, magyarságnak s
nagyobb erélylyel, nagyobb elkeseredéssel, lángolóbb fájdalma és aggodalma, legyen tehát a véres kard, mely kat lehot, amikhez valakinek jussa nincsen, s igy az
gyűlölettel, mint valaha, törnek a magyarság erkölcsi a magyarságot a veszélyre figyelmeztesse és a nemze arrogálásnak logikus folyománya a bitorlás. A magyar
tiségi aknamunka elleni küzdelemre serkentse !
faj alapította meg fegyverével ezt az államot és tar
és anyagi érdekei ellen.
Jöjjetek magyarok, jöjjetek közénk, lépjetek a totta fenn vérénék árán egy évezreden át. A főnemes
Úgyszólván szemünk elölt folyik az ellenünk irá
ség, a köznemesség túlnyomó része mindenkoron a
„Felvidéki
Magyar
Szövetséginek
tagjai
sorába,
hogy
nyuló munka.* az a konkolyhintés, amelynek czélja
elfordítani, irányunkban ellenségessé lenni azoknak a minél előbb megalakulhassunk, hazánk és nemzetünk magyar fajból került ki. s e két rendet illette meg
első sorban a hadviselés, a honvédelem kötelessége, igy
népeknek a szivét, amely népek hosszú századokon I érdekében a küzdelmet megkezdhessük!
Hogy a honmentő munkában mindenki résztvehes- liát a magyar faj hozta inog évszázadokon át a legtöbb
keresztül velünk együtt építették államunknak immár
sen a tagsági évi dijat 2 korona 40 fillérben állapítot áldozatot is a haza fenntartásáért folytatott küzdolomtölib, mint ezeresztendős épübtét.
Kígyókat akarnak nevelni azokból, akikel a ma tuk meg, mely egy összegben, vagy két egyenlő rész hen, — vagyoniján úgy, mint emberéletben.
gyar nemzet mindig szeretettel ölelt keblére, akiknek letben félévenként is fizethető. Alapitó tagok azok, a
Ha Mudron Pál nem tudná, hát megmondjuk neki
jóvoltáért, szabadságáért hossza évszázadokon keresztül kik a szövetség czéljaihoz legalább 100 koronával mi, hogy a török hódoltság előtt a temesi bánságban is (To
járulnak.
hullott a magyar vére.
rontói, Tcmes, Krassó-Szörény-megyék) sűrű volt a
Mihelyt a tagul jelentkezők száma az ötszázat j magyar lakosság, inig a török kitakarodta után már
Erőszakkal akarják széttépni azokat a szem köte
lékeket, amelyek pedig egyedüli feltételei a kölcsönös j eléri, a szövetség a már kész alapszabálytervezet alap csak a Ilire élt — ha egyáltalán élt, — sok magyar
ján azonnal megalakul.
boldogulásnak, a magyar állam épségének.
nevű községnek az újonnan odatelcpitett oláh, rácz és
Az utolsó évek tapasztalatai szomorít bizonyságul A „Felvidéki Magyar Szövetséyu végrehajtó bizottsága. német nép ajkán. így vagyunk más vidékekkel is. Nem
tagadja senki s a millcniumi ünnepségek rendezése sem
szolgálnak arra, hogy az egyes ’ nemzetiségek úgy az
akart ilyen demonstratív tagadás lenni, a hogy ezt
országgyűlési képviselőválasztásoknál, mint a megyei és
A közigazgatás államosítása meg a csehek. Mudron elhitetni szeretné, — hogy a nem magyar ajkú
községi élet körében rohamosan hódítják el a tért a
magyarság elöl, a nemzetiségi bankok pedig a rendel Igen a csehek, mert .ma már IjMsankint ott tartunk, népek is kivették a részüket a véres küzdelmekből, s
kezésükre álló és külföldi pénzzel is nagyban gyar.ipi- hogy a magyarországi tótok hely ott a csehek gondol ha egyéb nem, hát azok a családok és községek is bi
lott hatalmas vagyonukkal, kövei kezelés rendszeresség koznak arról is, hogy a közigazgatás államosliása hasz zonyítják ezt a tényt, akiknek nemességet, birtokokat
gel rántják ki r magyarság talpa alól a földet és adják nára lesz-c a nemzetiségeknek, különösen pedig a magyar- adományoztak királyaink hűséges szolgálataikért, — de
országi tótoknak. Hosszasan foglalkozik ezzel a prágai ( ’as, hogy már a magyar faj, a magyar fő- és köznemesség
át a hazafiatlan elemeknek.
A kié r föld, azé a haza ! A nemzetiségi pénz mely tudvalevőleg nagy előszeretettel viseltetik a mi ! számánál fogva és a szorosabb értelemben vett magyar
intézeteknek már nem is alattomos, hanem nyílt műkö tótjaink iránt. Kesereg is erősen az államosítás hírére, ság vállaira sulyosodtak a haza fenntartásának a gondjai,
dése 0 hazában a magyarság fölényét, sőt létezését is mert azt tartja, hogy inkább elszenvednék a vármegyék miért is ez a magyarság hozta meg a legtöbb áldozatot
nek mai apró incsolkedéseit, elnéznék a megyei slcndria- | is, — ezt, (így hisszük, eltagadni nőin lehet, s ha ez cl
fenyegeti.
Ezt n nomzetölö munkát a magyar társadalom nismust és azt a basibozukságot, a mit a nemzetiségek ! nem fogadható tény, úgy merő valótlanság s a történe
tovább tétlenül nem nézheti. Erős meggyőződés hevíti kel elkövetnek, mintsem hogy a közigazgatás államo lem igazságainak meghamisítása, ha azt mondja, hogy
sziveinket, hogy a veszély tudatára ébredt, nemzet sítva legyen, a mi lehetetlenné tonné. hogy a tótok nőm a magyarság ezége alatt töatént itt mindaz, a mi
képességeinek egész erejével fog útjába állani a pusztító legalább néhány megyében nagyobb bofolyásra tegye 932 éven áf történt.
Azzal érvel Mudrofi, hogy a múlt század negyvoáradatnak és hiszünk abban, hogy a nép, mely egy év nek szert. A közigazgatás államosításától még jó távol
ezreden keresztül kemény tusák közt; megállotta helyét, vagyunk ettől ugyan nyugodtan lőhetnek még egy nes éveiben még arról vitatkoztak maguk a magyarok
darabig
a
tótok
is,
meg
gondozóik
a
csehek.
Hanem
i
is, hogy melyik nyelv legyen a latin nyelv helyett az
meg fogja azt tenni most is.
Látjuk, az ecsetelt szomorú eredmények is igazol azért résen vagyunk mi is. Es nemesek itt Turóczban, állam nyelve, és hogy Turóczmegyo mostani főispánjá
a
hol
a
legutóbbi
megyehizottsági
tagok
választása
1
nak nagyatyja, Justh Fercnez, a tűt. nyelvet ajánlotta
ják, hogy sem a magyar állam, sem a már fennálló
magyar egyesülések és szövetkezések nem voltak képe alkalmával a nemzetiségi pártiak 7 helyet veszitettek, az országgyűlésnek az állam nyelvéül, amiért aztán „tót
de
az
egész
Felvidéken
ma
már
nem
csak
a
törvénykirálgu-nak
nevezték el. S ezt az indítványt természe
sek azt az olönyomulást megakadályozni és önnek okát
mi abban látjuk, hogy úgy az állam, mint az egyes hatóságok, de még a községi képviselő-testületek is arra tesnek is találja Mudron, mert hisz 1830-ig a felvidéki
szövetkezések tisztán a védelemre szorítkoznak, holott törekszenek, hogy a nemzetiségi érzelmű elemeket nemesség a Útin nyelven kívül szinte kivétel nélkül
a védekező a támadónál mindig gyöngébb és az adott maguktól távol tartsák. A mint erre példával szolgált csak a tót nyelvet beszélte és használta s számos ne
Rózsahegy meg Zsolna. Mindebből pedig az a tanulság, mes községnek tiszta tót a lakossága mostanában is.
helyzetben már nem a védelem, hanem a támadás,
Ez mind igaz lobot, amennyire igaz (Thurzó
ellenségeinknek minden téren való visszatlzéso van hogy az akcziú roakeziót szül. Azzal, hogy a tótok
képviselőket választottak, a kik a magyar parlament Györgyöt pl. hiába reklamálja a tótoknak Mudron, mert
helyén.
ben minden bárgyuságuk mellett is elértek annyit — magyar volt az minden izibon), de semmit scin bizonyít.
És őzt a munkát olt kell megkezdenünk, a hol
és azért nagy köszönettel tartozunk nokik — hogy az Igenis, a felvidéki nemesség (a fönemesség csak igen
szerintünk a veszély ezidőszorint a legnagyobb, neveországos közfigyelmet a nemzetiségi és különösen a ritka esetben) használta a tót nyelvet, mert hisz a tótok,
zoteson első sorban ki kell irtanunk a nemzőt testéből
pánszláv kérdés felé irányították. Ennek köszönhetjük, vagy hát mondjak: a tót nemzetiség, köböléből szakadt,
j i pánszlávizmusnak
fekélyét, megsemmisíteni, tehetet
1hogy országos mozgalom indul meg a pánszlávizmus — ámde oz a nemesség sohase tartotta és mondotta
lenné tenni a pánszláv izgatókat, minden a törvény
megfékezésére; ennek tulajdoníthatjuk azt is, hogy a magát „slovák“-nak, hanem mindaddig, ainig a tót iz
korlátáin belül alkalmazható fogyvcrrcl és megnyerni
magyar sajtó végre nyíltan tárgyalja azt a rákfenét, a , gatok valami „tót nemességről“ kezdtok regélni, kivétel
újra annak a tótajku és jóérzés# népnek a szivét, a
melytől a nemzet testét meg kell szabadítani.
nélkül nhornak, magyarnak vallotta magát, és ha fogya
mely nép több századon keresztül együtt érzett és együtt
tékosán is, de rendszerint (kivált a kuriális nemesség)
küzdött a magyar hazáért, annak szabadságáért.
magyarul is tudott, amiről a felvidéki megyék és csa
Ebből a czélból szükségesnek láttuk a „Felvidéki (
Magyar Szövetség" nek megalakítását, melynek alap- A magyarosítás az igazság világításában. ládok levéltáraiban őrzött ‘Írások is tanúskodnak. De
le 'ck légyen nyelvre nézve a legperfektebb tótok cs a
szabályszerű rendeltetése lenne: „a magyar társadalom
— Megjegyzések Mudron l’ál ily cziuiil czikksorozatára. —
l(gtudatlanabl) magyarok, érzelemre nézve magyarok
szervezése abból a czélból, hogy a magyar nemzeti
III.
vul ak, a magyarsághoz szítottak s a kuruezok soraiban
állam eszméje megvédessék és kiépítése gyorsítássák
Micsoda páratlan cynismus kell ahhoz, hogy va is találkozunk velük elég szép számmal. Mudron adó
oly módon, hogy egyrészt a magyar nemzeti eszme
in’ kkal is érvel, hadd hallja hát ami adománkat is.
szolgálása a magyar nép minden rétegének vézérelvévé laki, aki magyar jogot, magyar jogtörfénolmet és nem
Mikszáthtól vottllk, egyik remek elbeszéléséből, a mely
legyen, másrészt a magyar nemzeti állam ellen törd zeti történetet tanult, hozzá amazt, mint kenyérkereseti'
Prakovszkyról, a siket kovácsról regél. Valami morvaeleinek hatása inegbénitassék, a nemzetiségi izgatok tudományt, — hogy valaki magyar ügyvéd létére olyat
országi úri ember vetődött oda a Prakovszky falujába
működése meggátoltassek s meg is töröltessék." (Alap mondjon, amit Mudroíi Pál, hogy csak 1844. óta tart
ják fenn ezt az országot a magyarok a saját czégllk j alkudozni a hilibi (inál urammal liptói birtokára. Ennek
szabály tervezet ű. § a.)

Felhívás a hazafias magyar közönséghez! I vidéki
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H i r adó.

i szenvedjen ? El, idegenbe, o l! És, hogy annál hatáso
a morvának igen derék embernek kellett lennie, m értje
Magyarország szellemi és erkölcsi elete sabbá tegye ezt a durva hazugságot a czikkiró, még ;i
a környékbeli nemesség hamarosan megszerette. Erre
névgunyolás, nyelvöltögetés dicső és egészen hozzá, mc •
tót világításban
mondta az öreg hilihi G aál: Hej milyen jóravaló, derék
torségéhez méltó eszközéhez is nyúl. A nagy, a dicső
magyar ember lenne ez a morva, lm — tótul tudna.
Itt Turócz Szeijt-Mártonban ködös, borús idők jár- Oroszország egyik kormányzóságában az a „divat", hogy
' Hát ligetiek voltak azok a tótok, akikkel Mudrofi
nak s az ólmos felhőkön át csak nagy ritkán tör maelmebetegeket, az őrllltekot, a dllhöngőket rövid
enelni ak.n, de ‘r' - *"*
maa.v.ir maradt volna,' S»nak rést egy-cgy röplio napsugár — nem cspih hát, |£nczra vorjk s úgy tartják őket. a ház valamelyik kucza „tót király" még
ba a tót hirlapirók lelke is elborul és Jeremiás kóser-1 bójában holtukig. Miért nem mennek oda Húrban A
lm Iliit- indin .ui.x.m
.,z inilitváii\ akkor is ■
Kasszandra próíécziáit dudolgatja magában íu - |com p., ha már a magyar haza csupa nyomorúság nekik ?
De ha nem
•llett bizo- r^-cz* kiadásban. De nem a tótok sanyarú helyzetén ke- ()tt majd magukhoz méltóbb elbánásban fognának része„em a Mudrofi állításai, hanem a mieink n
a mikor a scre£ az a derék lélek, hanem a magyar közviszonyo- sjj|nji
nyit. Azt bizonyítja, hogy ama 932 év alatt
kon, a magyar szellemi élet sivárságán, a jó erkölcsök t —------■ ■
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javára billentette
a mérleget. ,Kuzsiák
Jánosnak,
“
I pornográfiában utazik,, magyar tudomány ISIM, amely «szlávok
* » « * javam
uyionte^ a,nur.ogu,.
vuza.au ..
.
volnil -~ .O t* c lc lltn ; plágiumokból,
, *
... U m khíl. szávai
kivonatolásokból,
szóval sznilemi
szellemi kötésű-!
kölcsö » M nemzetiségi part jelöltjének megválasztása

meg f-fd* 3

egyenjogúságnak a kifejezője, úgy a tót nyelvet nenij
meglehetős zavart okozott a magyar érzelmű lakosság
. , ,
. ,i
• v* inükből és lopásokból'tengeti életét. No do hadd állja-,
ajánlotta volna helyeim M
í.erenez, minthogyindít-1
^ gyönyörűségére a derük tát lélek k ó s e r - körében, mert ezen győzelmen a pánszlávok neki hátévaujának elfogadásával az az addig, egyenjogúság _oly |
sz<lszorinlT^or^rtásba°l, amint következik:
'
ulon-ulfélon rendeztek erőpróbákat, a melyeknek
népfaj javára szűnt volna meg, amely, igaz, minden idők
Töltelék. Magyarország politikai, szellemi ís egyik megnyilatkozása volt a mull ív tavaszán megben legközelebb állott a magyar fajhoz, amelyből a leg
kultur világának száraz pusztaságában (a bátraméra- | '"rtott vármegye, közgyll és, a melyen tudvalevőleg
több nem magyar ajkú köznemes került ki, de a mely
dás volt a száraz, romboló széli az életbe mindenféle
l ^ v o k mmd felvonultak és erfis lmrezot ,ndr
azért mégis csak másodrendű szerepet játszott mindig
töltelékkel gyömöszölnek, kitömvén azt mindenféle | h>tak » mellett, hogy a vármegye, közgyűléseken lelni
nemzeti életűnkben, miért is nyelvének államnyelvül
is beszelhessenek.
kóczczal.
való elfogadása csak az esetben lett volna helyén, ha
Ezen hires közgyűlés alkalmából megemlékeztünk
Bizony pusztaság vnn. A politikában kis tükfea magyar faj nyelve bármi oknál fogva erre alkalmat
jek hányják-vetik magukat (pl. Kossuth Ferenc/-, aki- arn^ »
■>'e110 Si!™ é
'T “ “
'
lan lett volna. Ámde a dolog természete szerint más,
nők n háta mögött’ saját hívei nevetnek) mindenféle j ''»*? M**"/ I-'Ptól*»n *
n u " * P*"“ l4v,,k
mint a magyar nyelv, a magyar állam hivatalos nyelve
Kátkavak és Nessík, akikről a dolgok becsületes rendje
k ő e le m b e n sem lábúink együtt, a.őrt voltuk
nem lehetett, mikor a latint elhagyták, már csak azért
melleit az esti szellő som suttogna, országhirll nevoke......>*"' különben föltétlenül buzgó, hazafias érzelmű
som, mivel — a németet kivéve — a magyar nyelv volt
csinálnak magáknál; és teletöltik velük ai újságok szol- j "‘"gyár ó b o r o k is, a k i k csak azért nem vetlek akeztn
a legfejlettebb irodalmi tekintetben is az itt használt
l'emtelen rongyait. Politikai gondolat nem létezik, be11 közgyűlés mozgalmaiban, sőt meg szavazatukkal
összes nyelvek között.
iyébe vad utópia, ofszágbirtl, vagy a IJpétmezövel!som támogatták a hazafias többségét, mert részben partAm a magyar ajkú népek, a köznép, nem is elle
politikájukkal nem tartották összeogyeztethetönek, hogy
határos Iioitsy megalomaniája ugrott.
nezték a magyar nyelvnek államnyelvvé való tételét,
Politikai' tevékenység nincs, helyette az Emkék ' szabadelvű pártot erősítsék, másreszt pedig nem ak ar
legkevésbbé pedig a tótok, akik, mint említettük, a leg
ás Felülték törvénytelen zsin,kelése kapott lábra. A z!
kelleni, mintha .nőst egyszerre beszorosabb együttélésben voltak a magyarsággal s mikor
igazságnak nincs nyilvános alapja, kiabálják, „peront M ' 4k volna derekuli,l‘ az intézők Kívánságára.
a magyar nyelvet iskolákban megtanulni még nem le
Dicsérotéro
szolgál
azonban azoknak a discidens
justitia!" és a népet; hivatalosan expropriálják, mintha
hetett. magyar vidékekre cserébe küldték gyermekeiket
anélkül is nem oxpíopriálnák eléggé, mintha nem elemeknek, hogy álláspontjuk tarthata lanságát belátták
a magyar .szó tanulására már akkor is, mikor a latin
és módját keresték annak, hogy politikai elméknek lenfutna eléggé A ménkába.
nyelv még használatban volt. l)c ellenezte a magyar
tartásával, részt vehessenek a megyei élet hazafias moz
Nyilvános
erkölcsösség
nincs:
becsületes
magyar
nyelv befogadását egy pár tót pap, iró, tanár st.b., a
hangok reszketve'kiáltanak segítségért, mert egész galmaiban. mindenkor, a midőn arról van szó, hogy a
kiknek fejét nagyorosz, pánszláv újságok és rüpiratok
nemzedékek az erkölcstelenség mocsarában fuldokolnak. llMaflas eSimék g.' özedeltneskedjenek a pánszláv,,!;
megzavarták, akik egy nagy szláv birodalomról, vagy
törekvéseivel szemben.
Már az erkölcsösség tégalma is nevetséges lett.
tudja a manó miről álmodozva, hamis politikai és tör
Ebből a czélból Magyar Párt cziin alatt szervezA tudomány1 parlagon hever. A szttkkcblüség
ténelmi tételek felállitásával a magyar állaineszme ellen
megölte a tudományt. Az■már szinte nevetséges, hogy kedett a liptói magyarság, a mely mozgalomhoz csatlaizgatottak, lazítottak, majd pedig e haza le^válságosabb
lehet oly büszkeség mellett annyira nyomorultnak kozott a vármegye magyarságának nagyobb része.
esztendejében nyílt lázadásba léptek és fegyverrel liarczolF. hó 27-én. délután 3 órakor tartotta meg a
lenni a tudományban; Igazán, az utczán büszkeség
tak a magyar nemzet, a saját nemzetük ellen. Ezt a
(Akadémia, Egyetem, Társaság) a ládában sár, mi nt a Magyar Párt alakuló gyűlését Liptó-Szt.-Miklóson,
tételünket, bármely jobb, pártatlan történeti miiben iga
kaczér menyecskénél. Szinte nevetséges, ha a két fek ete Sas szálloda egyik termében.
zolva találhatja Múdroií Pál, ha utána néz. O.t van pl.
egyetem tudományos tevékenységét bíráljuk. PlagiuAz alakuló gyűlést Thurdnszky Zoltán a mozgalom
hogy többet ne említsünk, a dr Schüttc könyve (Ungarn
mok, utánzások, excerptek. De hiszen azt ök ma- vezetője nyitotta meg és lelkes beszédben vázolta az
und dér ungariscjie rnnbliiingigkeits-Kricg. Dresdcn
guk is mondják, mit kell elismerni és dicsérni
alakulás czéljait, a mely nem más, mint a vármegye
1850.) amelynek I. kötete 169. lapján ez olvasható:
A szépirodalom, amely valaha erős nevekkel, j magyarságának egyesítése a hazafias küzdelmekre. Mo„Es (das Nationalgcfühl bei den wcstlichcn slavischen
értékes munkákkal magas színvonalon állolt, lesülycdt legén üdvözölte a megjelenteket és különösen a FeloiStammen) wurde gevveckt, genührt und verbreitet von
— Sipulnsz-ig és Brődy Sándorig. A képzőművészet- j délei Magyar Szövetség képviselőit Berecz Gyula kir.
zwei Scitcn bér zu zwei ganz verschicdenen Zwecken
röl nem beszélünk. Vannak dolgok, amelyekről be- tanfelügyelőt és Gerti Ernő budapesti hírlapírót.
von dér panslavistisch-polnischcn Propaganda und von
szélni Ízetlenség. A hol gyenge középszerűségek a
Majd Berecz Gyula üdvözölte a szövetség nevében
dér föderalistisch-russiselien Propaganda: die eine beuParnasszus legmagasabb csúcsára juthatnak, ott min* a liptói magyarságnak tömörülését, a mely hivatva van
tete es aus im monarcliistiscli-absolutistischen Interessé
den lehetséges. A színházakról maga a magyar sajtó, j arra, hogy a vármegye területén észlelhető nagyobb
des Cárén, die amiére im Interessé dér polnischen Frcipersze nem mindegyik is igy nyilatkozik. Végül nézzé- pánszláv terjeszkedési akcziónak elejét vegye és oda
heit und Unabliiingigkoit-" — A tótok rövidlátó politi
tek meg a napi színházi hirdetéseket s elborzadtok hasson, hogy a pánszlávok Liptóban mog ne teremtheskusai még csak sejteni sem látszottak, hogy a lót nép
a
hazai dramatikus termékek pusztaságán. De mit sék második otthonukat. Egyben a liptóiaknak meleg
nek a magyar nemzetiestül való elszakitásával és a
nagy-szláv nemzcttcslhoz való csatolásával ennek a tót' is játszanának, ha nem volnának franczia és ne- í figyelmébe ajánlotta a Felvidéki Magyar Szövetséget, a
met bohózatok és sikamlós operettek? No, ez csak a melybe a megjelentek mind azonnal be is léptek. Fel
népnek az individulitását seinmisitik és ölik meg, mert
központban : másutt üresek a színházak (Pozsony, olvasták a Szövetség üdvözlő táviratát is, mely általános
mig ez a nép a magyar fajjal való sűrít érintkezésé és
Sopron) legalább nem ártanak.
lelkesedést keltett.
szoros viszonya mellett is egy évezreden át nyelvében
és szokásaiban tót maradt, addig a nagy-szláv áramban
Tehát e sivár üresség mellett mily pótlékkal,
Elővették ezután az alapszabályok tárgyalását, a
feltétlenül a vele rokon többséghez kellett volna,hogy simul
mily töltelékkel kell megtölteni az öblös, sovány pe- melyhez alapul a Felvidéki Magyar Szövetség alapszajon s benne idővel elmerüljön, mint a hogy a fürge hegyi
esenyét? Sovinismussal.
bályait vették.
csermely is megszűnik lenni, amikor a patakkal és en
Eddie a tót czikk.
Hogy pedig az uj egyesület valóban komolyan
nek révén a hömpölygő folyammal, a végtelen tengerrel
Es ismételjük, hogy rendszer van ebben a deli- j akar kitűzött czéljai felé haladni, ehhez bizonyságul
ecjcMl . Hngj pediglen ez » sors erte volna a tőt ne- rumiban, ebben a gonosz őrületben, vagy őrült gonosz- szolgál az a körülmény is, hogy miután az intéző körök
pel ezt az oioszorsznp lengyelek mai helyzete is luzo- tágban, nehéz volna ugyanis megmondani, melyik mo- eddigi tartózkodásának leginkább az egyesület elnove, Mlk,os ™ ir; nunkor egyik var- mentőm dominál n kettő közül a Hiúban & Comp.agy- zése a Magyar Párt volt az oka, orröl az elnevezésről
so, beszedőben így szolt a lengyelekhez: „ 1, nem velejében!) mert Íme egy másik cikkben (Exulanstvo minden vita nélkül
lomonclolb.k
nélkül egyszerű
egyszerű indítványra
indítványra lemondottak
vagytok többé lengyelek, hanem szlávok, az oroszok bez konca . . .)
aiTl^ í*jgatnak, hogy a tót nép nagy és a Magyar Párt helvett a Liptói Magyarok Szövetsége
vérei. Mii
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Az alapszabályok lotárgyulása után megválasztották
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kobercsikok,
sáfrányikok,
olejkárok
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„ '
............ ío'.v-* dnyeh, — sanyaruságokért megint csak a magyarságot, a m ngrar! Miklós és /T o r t. Zsigmaml.
Titkár dr .Stieglcr Kálmán.
7 lcl,ct- közviszonyokat állítják oda bűnbakul. Megemlékezik j Jegyző dr. Knx Adolf.
■ k;he. lN«, ^ « , * | ; . k k » l
azok czikkiró arról :, sok (?) kiváló tót íróról, tanárról, pap.
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.'kitan,:, kelleti volna meg az emlékűkkel is.
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. Illatja gyermekét a tót szülő, hogy az iskolákban ne Szövetség munkásságára vonatkozó terveiket és óhajt*-
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mn
1,""nkii nem kaptak és esak nnpr'd-napra tengették
életüket. Feleségeiket inog felnőtt gyermekeiket még
nem politikai egyesülőt. Politikai mozgalomban csakis
_ ni mérnSk A licM.nl! n i ' í, ■
..
a panszlávokkai szemben fog egyöntetűiét: cliárni A i„„ u i
,™°k A ,llcl>W l “Hamepileszcli hivatal. az őszszel hazukllhllék. Ök maguk azonban útiköltség
k most in izdulliattak meg. De csak idáig
magyar pártok keretén bellii minden tagja » szavetség
.......szabadságolása óla állása hiányában csak
' * * ’ I I 80!1 |áll0lt, , r . H1llÍVfttÍ,ban a ,cnni valók annyira!jutottak és várják, hogy nehéz helyzetükből üssön a
nek meggyőzőt] éso szerint cselekoilholik.
,
‘“Y , T 0kn;‘k
most egy | menekvés órája. Illője lenne, lm a hatóságok a lelketlen
Kzt a kijelentést nagy tetszéssel fogadták, va|a
k,8etf tA ,IMérnük'lt ren(,(ílt k>a kereskedelemügyi minis/.- Ügynökük Özeiméit lehetetlenné tennék.
mint zajosan megtapsolták liord Uráli hazafias és le i,
e,KC* tor- * ®«er János mérnök n múlt héten foglalta el ide—
siló beszédét, a melyet a megjelentekhez intézőit.
Klnostárl erdők bérbe adást. Liptó-.SzentAz ülés lefolyásából, a komoly tárgyalásokból és \ t m m m , T
,
‘r ' T
, ,ne,'níík a Miklósról Írja levelező
a lelkes hangulatból, a moly azon uralkodott, azt a hónapi kárára*K #rm #e»M nyárrm o»rMl H ^
moggyözödóst lijoriteliuk, hogy most már csakugyan
_ MflbaitniAi „ l í .a i .c b .A
0
,,
semmi akadály sincs arra, hogy a liptói m agyarig, ,eve,ezda
A'

l" va," i kerilletél' 0:! ,artozó mdfigondnokságokhan termclc,|lli,i fa mennyiség a múlt héleá öt évre hérho adatott,
t Ü
T *
«** "

saink* csorbát ne szenvedjenek.

— Baleset. Felső-Turcsekon szálfa szállítás közben
vándorló legényt
fuvarosok sietve tovább
szerencsétlen embert,
vitték, a hol dr.

niout,
luiaócah .tiaiuu. a iipioszenimiKiosi n i
dalegylet három dalt énekolt „agy hatással. A bevétel
°T
‘
a Várakozást felülmúlt.. Az előadás áfán táncz volt.
!",.T
/,,1’ ''° p ' } “' ^ t - M . r t o n h a a megyei kórH Í R E I N K .
Hirtelen halál. Szegény Oregus János turócz-1
siíAllitsAk' A lclkullcn fuvarosokat a csendörség
M. K. E. bál. Ma este lesz a szentmártoni sirásó addig járta a temetőt, inig ő maga
—
Halálozás, özv. Z á t l i u r c c z k y IstvánnéOO
i.s oda került. Most. az egyszer azonban nem sirt ásni,
házán a P. M*
üaiJa >I hanem állandó lakóul. Fát vágott ez a szegény ember . évcS ko,'al,an pll,un-Vt a >»ult szombaton. Halálát kitörjedt rökonság
rokonság gyászolja,
gyászolja, közöttük
közöttük nővére
nővére özv.
özv. Révay
g y e szerte j/.ányi
Xányi mérnök
Révnv
az elmúlt hetekben megye
mérnök udvarán,
udvarán, a mikor
mikor hirtelen
hirtelen a —•••*'....
szivéhezIJedt
Nándorné. Temetése nagy részvét mellett monf végbe.
előkészületek. A rendezőség m in- kapott és egy jaj nélkül holtaii/rogyott össze,

\ fT'l í 7

— P.
vármegye

mb

esyhm

a melyre
folytak az
„A vármegye" czimen lapunk munkatársa dr.
den lehetőt m egtett a bál sikerének és fényé-K ereskedők és iparosok mulatsága. Múlt
Iiek biztosítására. Gondoskodott díszes tá n cz- í szo,,d,aton tartották meg a helybeli kereskedők s ipa- H°rv,ítb József Alsó-Kubinban az ország közigazgatási
rendekről, jó czigáuyról, valamint arról is !rosoli' ig6n iél sikcrlllt t*nc«eatélxnfcot Homok látv án y t, tisztviselőinek érdekeit szolgáló hetilapot indított meg,
.

,

,

., .

..

.

..

...

’ i nyújtott a kereskedők s iparomk cziinerévol ékített te- a mü,yhöl mar eddig két szám jelent meg. Ez az uj

hogy a konyha JÓ kezekbe kerüljön. Már most rmn|Joni „ szóp liiilgykoszoru, ott inagjolont, A táncz- laP Orszigszorto oly párallanul álló kedvező fogadtatásra
csak a turóczi magyarságtól függ a többi, j mulnlság röggel leié ért végett, midőn a társaság egy talált, a mely magában elegendő bizonyítók arra, hogy
a közigazgatási tisztviselők eddigi elszigetoltségllkkől
Remélhető azonban, hogy a magyar intelligen- kellemes éj emlékével lávozott
v.alaliára mozdulni akarnak. Ideje is már, mert az utóbbi
czia, úgy mint az előző években, most is
— Tét izgatók poré Nyltrin. A múlt hé 2f
tömeges m egjelenésével fog bizonyságot tenni koiMletllJ mog a nyilrai kir törvényszék a Markoviess évlii!0li óta “ vármegye képo alaposan megváltozott. A
»gy a kulturális érdekek tám ogatására' ,R.0ZSV "g-vvíd és Markovils Gí “h
«*>««"«' C * k“^ 2 ^ ; | tisz' viseMk » » » ^ «tami fbnctíét vége,arról, hogy
,.x ____ t1,
__._____ . . .
bics Lajos o-f.urai cvangolikns lelkésznek nemzetiségi ,
nnnelkűl, hogy nagyobb allami kedvezményben
mindenkor készen áll és szívesen áld
áldoz
o z akkor,
dKkor,1jJ’7 g a t á s j
tárgyalása. Még mindig a kihallgatásnál f é s ü ln é n e k . Anyagi ellátásuk pedig valósággal nyomoa midőn hazafias czélokról van SZÓ. A b ál tartanak, de már eddig is tisztán áll maga a tény, hogy , n,saSos* Még abból az időből való, mikor a megyei
lefolyásáról jövő számunkban részletesen be a nevezettek nincsenek .ttigztában a magyar hazának ,livata| csak tisztesség volt. Ma már kenyérkereseti pálya
fenálló kötelességek kai. Különben, ismétlődni látszik a a /’ ,nép Podi8 *Ben fontos, meri a jó közigazgatástól
számolunk.
— A trebosztól Révay féle birtokot, mint értesü Vabtsek féle-pör, a juelynél a isitanitott tanuk oly nagy ,Ugg .a né>)ek so,'sa- E/- a kitünően szerkesztett lap, minlünk, a kibirdotett árverés mellőzésével f. hó 28-án szerejtet, játszottak. Hudovszky Géza kirí ügyész, most ,len inin^ han érdemes a közigazgatási tisztviselők bizaleladták. A birtokot 270.(kX) koronáért Lehoczh/ János is erős hazafias érzülettel védi a tör.ényckct és semmi | ,nára és pártolására.. Előfizetési ára egész évre 12 kor.,
kétség benne, hogy a vádlottad elnyerik méltó bűna szerkeszídböz Alsó-Kubinba küldendő,
bisztrícskai földbirtokos vette meg.
— Hangverseny és tánoz Kőrmőczbányán. a
— A Felvidéki Magyar Szövetség, a melynek tetésüket.
— A tőt Brote. Erdélyi oláh újságírók, rodaktorok körmöezbányni m. kir. állami föreáliskola a mellette
lelkes íeliiivását lapunk m ii száma közli, az egész Fel
vidéken már eddig is nagy rokonszenvvel találkozott. politikai és egyéb sajtóbtlneit éytizedeken át egy Hrote, fönnálló nlumneiima javára 1903. évi fecruár lió 7-én a
A hangulatból itélvo remélhető, hogy a Szövetség érde nevű szedő ülte le az államfogházakban, most jtedig egy ; h‘t'zarvas"-vondéglö nagytermében bangvereenyt és tánczkeinek támogatására tömegcson fognak sorakozni mind tót. Hrote is akadt, a ki a betűszedés cygbangu mester- estélyt rendez. A hangverseny kezdete esti 71/*
azok, a kik megelégelték már a pánszláv féktelenkedé- S(^c° ki»zben Írói dicsőségről, nemzeti martiromságról hclé|>ö-jcgyck : személyjegy 2 kor., családjegy 4 kor ,
seket és elérkezettnek látják az időt arra, hogy özek kol!álmodozván, hamarosan mind a kettőre tett szórt. A famdójegy 1 kor. A hangverseny műsora: 1. Hunyadi
szemben a magyar társadalom fölvegye a harezot. A k(^ cn a k'r- járásbiróságboz idéztek Piotor Ambrust, a László. Ábránd. Erkel FeroncztÖl. Előadja a zenokar.
rendes tagok évi dija. összesen csak 2 K. 40 fillér, oly j >.Nár. Nov." és a „Nár. Hlásnik" szerkesztőjét s tudtára I a) *»Ksik cső", b) „Kis patak", c) „Jó étel a rák",
csekély összeg, a melyet mindenki könnyen áldozhat, j általi, bogz a „Nár. Nov." m. é. decz. 4-iki számában j d) "ff;l kort iszom". Magyar népdalok. Előadja az ifjuü'agsági jelentkezéseket lapunk is olfogad.
»Na Zácbranu" és a „Nár. Hlásnik" m. é. ö-iki száma- saő' énekkar. 8. Largo. Haydntól. Előadja az ifjúsági
— üj ellenőr. A pénzügyminiszter Thomka János kan
pi’áce" czim alatt megjelent közlemények miatt j zenekar*
Cansonetta. Pojacscvicb Dóra grófnőtől.
I.-szí.-mártoni kir. adótisztet ugyanezen adóhivatalhoz nemzetiségi izgatás cziinéi\ a kir. ügyészség panasztHegedűn zongora-kisérot mellett előadják: Perl János
ellenőrré nevezte ki. Thomka már huzamosabb idő óta emelt a két lap ellen. Piotor szerkesztő mind a két ^HI. és Tokaji Nagy Zoltán V. o. tanulók.;'). Rákóczi
közmegelégedésre töPötíe be az ellenőri állást.
jezikk szerzőjéül Novák Antal turócz-szt. mártoni írót induló. Előadja a* énekkar, zenekisérettel. 6. Szinész— Kinevezés és áthelyezés. A vallás* és köz-! nevezte meg, egyben a vonatkozó kéziratokat i.s botor- szerződtetés. Ifjúsági előadás.
oktatásügyi in. kir. miniszter Fabinyi Ida rultkai áll. j j-’sztvo; a szintén megidézett Novák Antal, a ki a hely— Műkedvelői előadás Zólyomban. A zólyomi
iskolai rendes tanítónőt .szolgálattételre az igpcsti áll. \ beli részvénynyomdában szedő, a szerzőséget beismerte i iparos ifjak önképzö-köre holnap farsangi mulatságot
iskolához rendelte. Varinyi Erzsébet oklevelos tanítónőt! és a felelősséget is elvállalta a panaszlott czi k kékért, rend ez. Lesz egy előkép, az ipar, a melyet Melchiori
pedig Ruttkára állandó holyotte-*Ul alkalmazta.
foen Húrban Szvetozar iskolát csinál. A Pictor Milos és : Ldc rendez, továbbá előadják „A sógoréku czimü énekes
— Szlnlelőadás. A zniói tanítóképző intézőt f. hó dr- Mudron János ügyét, mint már oinlitettük, c hó j bohózatot, melyet Zarlóczy Gyula rendez. Ennek a
24-én rendezett szinielöadása ezutüil is fénvesen sike- 10 én fo^ ák tár?-va,ni a budaj.esti kir. törvényszéknél, hazafias körnek szép munkásságát élénk figyelőmmel
rillt. Morton egy íelvonásos vígjáték*, a Cox és Box, | mint sajtóbiróságnál, s a mint hírlik, Piclort Miöátek | kísérjük és reméljük, hogy ez a vállalkozásuk is a
állandó derttPsógbon tartotta a nagy számú közönséget, j N 08 Hjvidéki U^ véd fo«ía védoni» miK dr- üuAroií közönség pártolásában fog részesülni annyival is inkább,
.Szánthó László, Soós Aladár és Nedbalek Ferencz inté- íJAnos ma«a ,06 védekezni.
| mert a tiszta jövedelmet a F. M. K. E. könyvtár gyara— Helyreigazítás. Múlt heti számunkban tévesen P a s á r a fordítják.
zoti növendékek, mint szereplők, ügyes játékukkal teljeson rászolgáltak a hálás publikum tapsaira, valamint közöltük, hogy a zniói Gazdasági Takarékpénztár jau
az intézoti énekkar is, mely két ének-számmal szerojielt 24-én tartja közgyűlését, mivel a jelzett napon csak ;
Szerkesztői üzenetek.
közgyűlést megelőző választmányi ülés tartatott meg.
a program inon. az előadást, követő fánczmulatság
igazi farsangi hangulatban -- egészen r e g g e l i g e l t a r t o t t Maga a közgyűlés, mint lapunk más bolyén is olvasható,
F. Budapest. Kellő időben megérkezett, de helyszűke miat
» j « esett már < w » o r Ütnénk a vendégek soriban . ! február IB-én tarbtUk meg.
i
Rászedett magyarok. Hogy a kivámlotlisi dol£ok óim és ha valmi ujabban tudoaiására Jut, art is.
márloniakat is, kik ezúttal lelőtte nagy számban jelön
ügynökük mily MketlenH járnak el áltlosataikkal, arra
Tw S:
iek inog.
mely a m agyarság érdekében lefolyt.
A m t ív a r s á í S zucsányban. A .Szucsányban például szolgálhatnak Harna Miliály meg Pető Ferenc/, Köszönöm, alkalm ilag felhasználom. Csak folytasd. — Megyebál
Liptóbin. Liptóvárm^ye közönsége f. é. február 7-én a megyei
Alakítandó magyar dal-egyesület egy kis könyvtárt is bácsfoketoliogyi lakosok, a kik már vagy 8 napja itt székház csinos termeiben a szegény alap javára Stmrectdnj/i
akar szervezni és ennek javára február lió 21-én mü- nyomorognak Turócz-Szt.-Mártonban s nőin is mozdul- Armtidné védnöksége alatt megyegyei bált rendez. Ennek sikere
érdekében nagy előkészületeket tesznek és reményük, hogy arra
kedvelő előadással egybekötött tánc /.mulatságot rendez, hatnak, a inig hazulról útiköltséget nem kapnak. Valami a megyei inteíligencziát mind megnyerik. — D. F. Zniováralján.
melyre az előkészületek már folynak. Színre kerül: Jeégli nevű szegliegyi luleáiius tanító biztatta föl őket A jövő számra hagytam; azt hiszem jobb lesz úgy. - Művezetők
Ruttkán. Levelüket megkaptuk és tudomásul veszünk belőle,
Murai Károlynak „Huszár szerelőm" czimü két lelve- most egy éve, hogy csak szedjék össze magukat csalt* hogy nem tudták, hogy a rózsahegyi Salva és Herle-féle nyomda
iiásos vigjátéka. A tánozvigalom és a sziniclöadás a dóstól és menjenek ki Szászországba, a hol szép kero- a panslávok alkotása. — Munkatársainkat kérjük, hogy az elő
forduló napi eseményekről értesítsenek. - R S. Megkaptam,
szuesánvi olvasó és társaskör helyiségeiben fog inegtar- setét biztosított számukra. Ki is mentek mindenestül, de köszönöm. Az Ítélet után felhasználom.

Felvidéki

Híradó

I Ö3f>. szám. 1902.
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Á rverési hird etm ény.

H irdetm ény.

k o p o rsó ra k tá ro m a t

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi EX. l.-ez.
Szont-Gyürgy község telekkönyve birlokszabályozás
kllvolki'üli'lii'ii ................... . « i'*wl <f.-vi<!cjlll<;« Mzokra 102. g-a értelmében ezennel közli Írré teszi, hogy a let
;iz inicaab.... .. ni-zv. a- iiu Ivi Nit az 18*l>. M l ' az tes tszimártoni kir. járásbíróság 1902. évi \ . 396. számú
JKKJI. XXXVIII. is az ISIM. XM. I. rzlkki'k a Iflivlc- végzése következtében l)r. I.ax Adolf ügyvéd állni kép
m birtoklás liilnidaniapínak l«ii<'í.'.vzi‘sál rrmli'lik, m viselt Szucsány község javára Grcgor József szuesányi
jsír*. XXIX. I. czikkliMl szaliál.Miz.ill i-ljura* a Ifink- lakos ellen 606 kor. 28 lil. s jár. erejéig foganat osiiolt
ji-Kizuklinv 1i liajejivawk lidvasUilcsável ka|iMolatosan kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 970 kor. be
esült 2 vörös ríska ökör, 2 telién, 1 csikó, 1 borjú,
foganatosíttatott.
20 birka juhból'nlló ingóságok nyilvános árverésen
Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t. ez. Ifi. eladatnak.
Mely árverésnek tsztmártöni kir. jluróságiiak \ .
és 17. §fj-ni alapján ide értve c $J§-oknak az 1889.
XXXVífl. t. ez.
és 6. § -óiban és az 1891. XVI. t. 390/2. 1902. számi vé.zése folytán 606. kor. 28 fii.
tőkekövetelés,
ennek 5°/0 kamatai és eddig összesen
oz. 1... §. a i pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint
ig*e3T7L o l c s ó á r a k o n
103. kor. 18 fillérben blróilag már megállapított költsé
az
1889. XXXVIII.
1891.
XVI. t
IZ ÍOO;'.
AAAHIl, t.I. ez.
i x7. §-a és az *'
■_*••**.............
If).
b) pontja alapján eszközölt bejegyzések vagy az gek erejéig Gregor Józsefnél Szucsány hun leendő esz
Ifi.
Oipiíi* József
közlésére
1903.
évi
február
hé
16
napjának
délelőtti
1886.
XXIX.
t.
ez.
22.
fi-a
alapján
történt
törlések
ér1886........................
asztalos
10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni számié
rénvtelenségét kimutathatják, e végből törlési Koré
Turóoz-Szt.-Mrton.
két hat hónap alatt vagyis 1903. évi julius hó ló ik i kozik oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy érintett
napjáig bezárólag a znióváraljai kir. járásbíróság mint | ingóságok az 1881. évi EX. t.-cz. 107. és 108. g a ér
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák he, mert ezen meg telmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek
nem hosszaiul ható záros határidő eltelte illán indított becsáron alul is elfognak adani.
törlési kereset, annak a harmadik személynek a ki idő
Egész lliíz kerestetik é v i bérletbe, ha
Kelt tsztmártonban, 1903. évi január hó 25-én.
közben nyilvánkünyvi jogot szerzett, hátrányára nem
Zathureczky Jenő, csak lehet tágas és zöld ségterm elésre a lk a l
szolgálhat.
járásbírósági végrehajtó. mas kerttel v agy m ás b elsőségg el T u ró cz2. hogy mindazok, a kik az 1886. XXIX. t. ez.
Szent-M ártonban. A h ázb an legalább 4 — 5
16. és 18. §§-aínak eseteiben, ide értve az utóbbi §-nak
szép, m agas szoba, jó pin cze stb. legyen .
az 1889. XXXVIII. t. ez. ő. és 6. §§-aiban loglalt ki
egészítéseit is a tényleg! s birtokos tulajdonjogának be
A jánlatok a bér k itéte lé v e l „llnzbérlcl"
jegyzése ellenében ellentmondással élni kívánnak, írás
czim m el e lap k iad óh iva talá b a in té ze n d ő k .
beli ellentmondásukat hat hónap alatt, vagyis 1903. évi
julius hó 15-ik napjáig bezárólag a fontnevezett 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 kívül az, 1892.
XXIX. t. ez. szerinti eljárás és az ennek folyamán tör
tént bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogai
kat bármely irányban sértve vélik, ide értve azokat is,
a kik tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII. t. ez.
.16. §-a .alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják,
c tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a
fentmegnevezett telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt,
vagyis 1903. évi julius hó l ói k napjáig bezárólag
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros
dlvatáruháziiban TurOcz-Szeiit-M'rton.
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
'ltján és csak az időközben nyilvánkönyvi jogokat szer
I próbálják meg n köhö-g
z'ctl harmadik személyek jogainak sérelme nélkül tá
Köhögés és rekedtség ellen nincs Jobb a
madhatják meg.
gést csillapító és jóizll
RÉTHYféle
Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, kik a hite
............... . ■
... V
Kftisei-fcle
lesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy
amennyiben azokhoz másolatokat is csatollak, vagy ilye
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a fentmeg
nevezett telekkönyvi hatóságnál átvehetik.
de vásárlásnál vlgyászunk és határozátUn
0 7 i f i jegy/.. megli. bizonyítvány igazolja jó és biztos
Kir; járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
RÉTHY-féiót kérjünk,
ZlT-U
hatását
köhögés,
rekedtség,
hurut
és
elnyúlZnióváralján, 1903. január hó 10-én.
kÚSOdásnál. Helyette ajánlottat utasítson vissza. 1 cso
mivel sok haszontalan utánzata van.
Janovják, kir. albiró. mag 20 és 40 fillér. Kapható GRáBER MIKSA és FIA
■ V Egy doboz ára 60 fillér. " t H
czégnél Turócz-Szt.-Márton.

sirkoszortkat

Érez és fakoporsó
sirkoszoru

s minden egyéb temetkezési
czikk
jutányos áron beszerezhető
BINDFFLD ÁRMIN
| Köhögésben vS'kj

p e m e te fű e u f ó r iá d n á l

m E llG z u k o r k á t.

Csuk HÉ TH Y - f c l ó t fo g a d ju n k cl!

A R ichter-féle

LINIMENTÜM CAPS. COMP.
H orgony-Pain-Expeller

•

egy ré^i kipróbált háziszer, a mely már több mint
33 óv óta megbízható bedörzsölósül alkalmaztatik
köszvcnyncl, eláznál és meghűléseknél.
Intés. Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
■
óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban .-(„Horgony" védjegygyei és a„Richler''czégjegyzéssel fogadjunk el. — SO f., 1 k. 40 f. ós 2 k.
álban a legtöbb gyógyszertárban kapható.
Főraktár: T ö r ö k J ó z s e f gyógysz.'ró»zm'|
Budapesten.

[/

H i c h t e r F . A J . é s t á r s a , \i I

'Zá
Vidékén kapható Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.
Toperczer S. „Megváltó - gyógyszertárában Tiirócz-Szl.-Martonban
és SchSnaich Viktor gyógyszertárában Znióváralián.

Miridaganatoknál, görvólynól, angol betegségeknél, bőrkiütéseknél
köszvénynél. csúznál. torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél,
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá
nosan kedvelt es sokat használt
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ix
s
í^
ii.--fé
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Mindenkinek ajáullintó
a most 40. kiadást ért Ltr. Muhar orvosi tauáesos müve a

Gsuka-máj-olajat.
A legjob és leghatásosabb csukamájolaj, Oyógyerejére nézve fölülmúl minden hasonló készítményt és iijahli* gyógyszer!. Ize fölötte
finom és enyhe, miért is úgy gyermekek mint felnőttek szívesen
szedik és könnyen emésztik. Az utolsó évi használat kit. 100000
üveg legjobb bizonyítéka jóságának és kedveltségének. Számos
elismerő és köszönő levél. Ara 3 és 6 Kor., utóbbi nagyság
hosszabb használatnál előnyösebb. A beszerzésnél tessék ügyelni a
gyáros czegére: b n i i i i s e n gyógyszerész, Bréma. — Kapható:
Vidéken : Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán és Toper
czer Sándor gyógyszertárában Turócz-Szent-Mártonban.

bántott ider- és
sexual-rendszerröl
valamint unnak alapos gyógyításáról.
1 korona 20 fillér beküldése ellenében
porlomcntcsca küldi

Curt Köbei', liraunaeliweig.

Meghívó.

MEGHÍVÓ.

fl Turóc.zi Gazdasági Takarékpénztár Rész
vénytársaság Znióváralján

fl ruttk, ai t a k a r é k és h i t e l i n t é z e t

f. 1*. február hó 16-án cl. u. 2 órakor, az intézet
helyiségében tartja

II. rendes közgyűlését
melyhez a t. ez. részvényesek tisztelettel meghivatnak.
Napirend:

1. Igazgatósági jelentés, felügyelő-bizottság jelen
tése, az 1902. évi zárszámadás bemutatása.
2. A felü g y el'-h iz'.rtság választása.
4. Netaláni indítványok.
Zniovár.*.
Í903. évi január hő 30.

Az igazgatóság.
K-'

özv. Moskóczl Ferencznó

1903. évi február hó 15-én cl. u. 2 órakor
az intézet helyiségében megtartandó

E. J E M M ’s
régkováit

mellczukorkái
tliiüikai szer

II. rendes évi közgyűlésére.
Napi r end:

és

ellen

Megengedve 19. 4. 02. / .
75066. sz. helytartó határo
zat által.
ára csomagonként 50 fillér.
Haktár Turócz-Szcnt-Máríonban
Toperczer 8. ggógyszerésznél.

1. Igazgatóság jelentése.
2. Felligyelőbizottság jelentése az évi számadások és mérleg
megvizsgálásáról.
3. Határozathozatal a fentemlitett jelentésekről, valamint a
felmentvény megadása az igazgatóság és a .felligyelőbizottság
részére.
4. 3 rendes és 2 póttagból álló felligyelőbizottság választása.
5. Nctáni indítványok az alapszabályok értelmében.

Az igazgatóság.
Megjegyzés Ha az alapszabályok 60 §-a értelmében egybehívott köz
gyűlés határozatképes nem volna, uj közgyűlés minden további meghívás riélklil f. é február hó 2.’-ón fog megtartatni. Alapszabályaink érlelőiében fel
szólalás és szavazás jogával csak azon részvényes bír, ki részvényeit 3 nappal
a közgyűlés előtt az intézetnél letette
Nyom. i turóczszcnl mártom magyar nyomdában. — Moskóczi p.-né.

