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A m agyarosítás az igazság vilá
gításában.

— Megjegyzések Mudroií Pál ily cziuiil czikksorozatára. —

IV.

Az általunk eddig kifejtett igazságok elől 
Mudrofi Pál sem tudott egészen kitérni (pedig 
nagy volt ebben is az igyekezete!) s igy a 
maga és a tótság részéről beismeri a magyar 
nyelv hegemóniájának a jogosultságát, ámbá
tor hiszen szinte látjuk azt a fanyar arczot, 
amelyet akkor vágott, mikor ezen legkevésbbé 
sem őszinte meggyőződésből eredő kénytelen 
konczessziót tette, — sőt a tótok hírhedt me
morandumára is hivatkozik, amely szintén a 
magyar nyelvet kéri megtartatni hivatalos 
nyelvin, — de már a következtetéseket nem 
tudja levonni e konczessziókból, liánéin azt 
követeli, hogy a magyar nyelv is azon hatá
rok közé szorítkozzék, amelyek között a latin 
nyelv mozgott, s körülbelül ugyanoda utalja 
a magyar nyelvet is, ahová a francziát, an
golt, németet stb. t. i. az idegen nyelvek közé, 
amelyeket csak az tanuljon meg, akinek szük
sége vau reá. Ha valamelyik magyar újság 
elszólja magát s mint idegen ajkú népről be
szél a tót népről, akkor iszonyú az apprehen- 
zió, a lamentálás, a düh a tót túlzók között, 
mert a tót és az ö nyelve nem idegen ezen 
a hazai földön, — és igazuk van. De foko
zottan helytelen felfogás az, ha magának a 
nemzetnek a nyelvét, a magyar nyelvet sorolja 
valaki azon idegen nyelvek közé, amelyeket 
csak annak illik tudni, a kinek szüksége vau 
rájuk Ilyen felfogás mellett azután a tót szü
letésű ember nemcsak itt a Felvidéken, de az 
egész országban lehetne tisztviselő, ha a ma
gyar nyelvet megtanulja, a magyar ember pe
dig még a tót nyelv elsajátítása után is csak 
idegennek, betolakodottnak tekintetnék a Fel
vidéken, mint a hogy tényleg annak is tekin
tik a tót túlzók az egyenjogúságról alkotott 
furcsa felfogásuk szerint.

A magyar nyelv mint hivatalos nyelv az 
állam nyelve, a nemzet nyelve, s mint ilyent 
kötelessége azt megtanulni minden embernek, 
aki ebben az államban lakik, ezen nemzethez 
tartozik, nemcsak czélszerüségi, hanem ethikai, 
politikai és hazafias okokból is, — az állam
nak, az állam kormányának pedig kötelessé
gében áll módot nyújtani minden polgárnak, 
hogy ezt a nyelvet elsajátíthassa, — s ha a 
magyar kormány nem igy tenne, akkor lehetne 
öt igazságtalansággal, sovinizmussal megvádolni, 
minthogy a nemmagyar ajkú népeket kizárná 
azon előnyük élvezetéből, amelyek a magyar 
nyelv ismeretével járnak. A magyar faj érdeke, 
— lm az önzés, az opportunizmus álláspontját 
foglalná el az a faj, -  inkább azt kivánná, 
hogy mennél kevesebben tudjanak magyarul, 
mert akkor az u. n. húsos fazekakból annál 
kevesebb tóttal, oláhhal, némettel, ráezozal 
kellene mernie; ámde a nemzet érdekeit nem 
ily anyagi szempontról kell tekinteni s igy 
a magyar faj sem helyezkedhetik, lm akarni 
is, a puszta önzés, a rideg opportunizmus állás
pontjára, — s ezért mi a köszöneté? A tót 
nép, az, amelyiket a panszlavismus oktalan 
dolgaival még el nem bolondították, örömmel 
nézi. lm gyermeke magyarul tanul, mert józan 
esze, ép érzéke azt mondja neki, hogy ez a 
gyermek előnyére, hasznára van. Hz az öröm 
azonban nem tetszik Mudroft -  Hurlmnéknak ; 
tehát el kell azt valahogyan rontani. Húrban
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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, 
a hirdetési és előfizetési pénzek a kiadóhivatalra czimezve 
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elbutitónak mondja népnevelési rendszerünket, 
Mudroil pedig a vonatkozó min. rendelet vilá
gos szövegének és intenezióinak meghamisítá
sával, elferdítésével igyekszik izgatni 11 tót 
népet és gyűlöletet szítani a magyarság ellen. 
Ezeket mondja ugyanis Mudroft Pál a m. kir. 
közokt. miniszter m. é. 30332. számú rende
letéről, amely a magyar nyelvnek a neinina- 
gyar tannyelvű népiskolákban való intenzívebb 
tanításáról szól :

„8 vájjon mit. mondjunk a közokt. miniszter amaz 
intézkedéséről, amelylyel elrendeli, hogy az állami elemi 
iskolákban a lehetőség szerint egész heti 24 órában 
tanítandó a magyar nyelv? Az összes heti tani'ási órák 
száma 26. Ha már most ebből elveszünk 24-et, a többi 
tanítási tárgy számára marad 2 óra. Mire lehet a gyer
meket heti két órában megtanítani? írásra, vallástanra, 
számtanra, földrajzra, történelemre, természetrajzra ? Hát 
ezen tárgyak számára nem marad idő. A győrinek mind 
e tantárgyakból nem lóg tudni semmit, csak azért, hogy 
néhány magyar szót megtanuljon. És ilyenekre millió
kat ad ki az ál la in. “

Mudroft vagy elolvasta azt a min. rende
letet, vagy nem olvasta el. Ha elolvasta, akkor, 
tudva, merő valótlanságokat állit róla, csakhogy 
izgathasson, — vagy nem olvasta el, akkor 
meg hasból beszél, a liasbeszólő szava azonban 
hamis szó, komédiás szava. Mert a vonatkozó 
rendelet, amely csak a nemmagyar tannyelvű 
népiskolákról szól (az államiak tanítási nyelve 
csakis a magyar lehet), bevezető, megokoló 
részében ime ekképen szól:

„Állásomból kifolyó kötelességemnek tartom a 
szentesitett (1879. XVIII. t. ez.) törvény rendel
kezéseinek az összes nem magyar tannyelvű nép
oktatási intézetekben teljes „• zigorral érvényt szerezni, 
még pedig nemcsak azért, hogy már régen érvény
ben levő törvényt a maga teljességében végre hajtsam, 
hanem hazánk nem magyar ajkú lakosságának jól 
felfogott érdekében módot akarok annak nyújtani, 
hogy a magyar nyelvnek, mint államnyelvnek bir
tokában legyenek és az ezzel járó előnyökben az 
iskolák hibái miatt hátrányt ne szenvedjenek. A 
rendelkező részben pedig (b) pont 2-ik be
kezdés) ezek olvashatók :

„Hivatali elődöm 1879. évi 17284. szám 
alatt kelt rendeletével a nem magyar tannyelvű 
népiskolák tantervét megállapítván, ugyanakkor el
rendelte, hogy az egy tanítóval bíró (osztatlan) 
népiskolában a beszéd- és értelemgyakorlatokra és 
ezzel kapcsolatban a magyar beszéd tanítására heti 
9 óra, az anya- és magyar nyelven való Írás és 
olvasás tanítására heti 8 óra fordítandó. — Ugyan
ezen tantárgyakra a két tanítóval bn‘ó iskolákban 
13, illetve 15; a három tanítóval bíró iskolákban 
17 illetve 19; a négy tanítóval bíró iskolákban 
20, illetve 25; az öt és hat tanítóval bíró isko
lákban 18, illletve 24 óra fordítandó hetenkint. 
l'Jzen heti óraszámok fele mulhatlannl a magyar 
beszéd és a magyar Írás, olvasás tanítására fordí
tandó A népiskola második osztályától kezdve a 
számtanitás segítségével is gyakorlatidé a magyar 
nyelv. A hazai földrajz, történelem és alkotmány
tan tanításánál a magyar beszéd igénybevétele mó
dot nyújt a tanítónak a gyermek szivében a haza
fias érzület felkeltésére és ápolására stb. “

Mi igaz hát a Mudroft fentebb idézett állí
tásaiból? Semmi, éppen semmi, mert a min. 
rendelet a nyelvtanításra fordítandó heti óra
számnak (8 —24) csak a fe.lét rendeli a magyar 
nyelv tanítására fordittatni, másik felét tehát 
az anyanyelv tanítása veszi igénybe, mig a 
többi tantárgy — a számtan kivételével — a 
tanító belátására van bizva, hogy minő nyel
ven tanitsa, — de ha azokat is mind magyar
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nyelven tanitaná, még akkor sem igaz az, 
hogy egyátalán nem taníttatnak, mert ezer meg 
ezer példa van már rá, jóformán egy egész 
nemzedék, hogy magyar nyelven is lehet si
kerrel tanítani minden tantárgyat a nemmagyar 
anyanyelvű gyermekeknek, anélkül, hogy azok 
anyanyelvűket elfelejtenék.

De hát épp ezt nem akarják Mudroöék, 
nem akarják, hogy magyarul tanuljon a tót 
nép, mert ha általánosabb lesz közte a  magyar 
nyelvismeret, akkor szorosabbá lesz a viszony 
magyar és tót között s nem lehet a tót népet 
mindenféle ámításokkal oly czélokra felhasz
nálni, amelyek a tót túlzók törekvései alatt 
lappauganak s a memorandumaikban egyszer- 
másszor már kifejezést is találtak.

Mudroft a tót középiskolákról is megem
lékezik, hogy, úgymond, a nemzetiségi törvény 
megengedi az ilyenek állítását, de a kormány 
tiltja az azok szervezését ezélzó pénzgyüjtést. 
Hát nem voltak tiszta tót középiskolák Znión, 
Nagy-Rőczén ? De mi történt ott? Mudroft még 
emlékszik rá, talán védte is in illő tem porea 
tót ifjúság hazafiatlan, gonosz megrontóit s ö 
még panaszkodni mer, a miért hogy újból 
nem engedi meg az ilyen iskoláknak állítását 
a magyar kormány ? Kár, hogy az állam költ
ségén nem követeli az olyan iskoláknak fenntar
tását, ahol a legvadabb pánszlávizmus orgiáit 
ülhetné s a magyar nemzetről, a magyar nyelv
ről büntetlenül folytathatnának becsmérlő be
szédet mindenféle selionnai emberek! Már az 
is, hogy megtűri a magyar kormány, hogy 
Mudroft Pál per sundam-bundam pénzeket 
gyűjt, stipendiumokat osztogat magyar közép
iskolákban tanuló tót fiuknak, oly elnézés, 
amelyet annyi sok keserű tapasztalás után 
csak azzal lehet indokolni, hogy remény van 
rá, hogy az illető fiukból, e stioendiumok da
czára is, derék hazafiak válhatnak magyar 
tanárok vezetése alatt, bár a tapasztalás ezt 
a vékonyka reményt is nagyon, de nagyon 
gyakran hiúnak, optimistikusnak tünteti fel.

Párhuzam. Mialatt a nyitrai törvényszék előtt a 
Markovics testvérek és Csulik esperes nagyfennen a 
mellüket verték és csapatosan vonultatták föl tanúikat 
arra nézve, hogy milyen jó, milyen liü hazafiak ők (bár 
Vág-Ujhelytől kezdve Turócz-Szent-Mártonig nagyon is 
jól tudják, hogy milyen fajta ez az ö hazaliságuk!) ad
dig a szintén mellettük, ártatlanságuk és liazafiságuk 
mellett kardoskodó „Ludové Noviny“ egy uj módsze
rét találta fel annak, hogy mint kell a tót népet „fel
világosítani1* és a magyarral összebarátkoztatni- Ez a 
jeles tót lap egy modori levelet közöl ugyanis, amely
ben a szerző arra inti a tót népet, hogy szeresse, őrizze 
meg drága, szép kincsét, a tót nyelvet, mert ez a nyelv 
Sokkal szeld), sókkal gazdagabb a magyar nyolvnél, a 
mely számos kifejezését a tótból votte; a mely mint 
ragozó nyelv nem olyan tökéletes, mint a tót nyelv; a 
melynek irodalma csak mennyiségileg gazdagabb a tót 
nyelvénél, de minőség tekintetében nem. — Hát a sa
ját nyelvének sz eretetéro csak úgy kell inteni, buzdí
tani a lót népet, hogy a magyart kicsinyítjük, becsmé
reljük? Micsoda alantas észjárású és lelkületű ember 
lobot az, a ki a magáét — bármi legyen az — csak 
úgy tudja szeretni és megbecsülni, ha egyben a másét 
piszkolliatja, kicsinyítheti, mogvctlioti ?! 8 ezt a lelkű
idet igyekeznek a romlatlan népro is átvinni a go
nosz izgatok, hogy a magyar nemzettől — egy tót-cseh 
nemzetegység ostoba fantáziájának kedvéért — clidege- 
nitsék. 8 aztán az a logika! A magyar nyelv szépsége 
gazdagsága, litternturája alatta áll a tót nyelv szépségé
nek, gazdagságának és litteraturájának, — ezt mondja 
körülbelül a modori levél; — dr. Czambol Samu munka-



társunk, nein tudná magát zólyom-lipcsei édes anyjával 
megértetni, ha a tót nyelvből a cseh elomekot kivetné, 
— mondja egy másik közleménye, ugyancsak a „Lu- 
dové Noviny‘*-nak. Melyik igaz most már a két állítás 
közül ? Egyik sem, mert hisz ez az egész tót nemzeti
ségi törekvés, ez az egész pánszlávizmus, csehizmus 
vagy mi a patvarnak nevezzük ezt a bolond komédiát, 
nem más, mint egy kompromiáit hazugság.

„The Slovak Daily.” A pittsburgi Slovensky 
Dennik, mely lap magyar gyűlöletéről ismeretes és az 
amerikai tót túlzók orgánumának tekinthető, hosszú nyílt 
levelet intéz Hegedűs Lóránt országos képviselőhöz, a 
kivándorlási törvény tárgyalása alkalmából elmondott 
beszédéért, a melyben ugyancsak elevenére tapintott az 
amo’ikai tót agitátorok és ágensek Uzelmcinck. Hogy 
mit mond, azt nem reprodukáljuk, mert csak goromba
ságokkal van tele az a harmadfél kettős hasáb, a me
lyet. e célra lefoglaltak, de éppen semmit sem hoz fel 
annak megdöntésére, a mit Hegedűs állított beszédében. 
Igenis hangoztatjuk azonban ebből az alkalomból is, 
hogy az Amerikába szakadt véreinek megmentésére fo
kozottabb munkára van szükség. Magunknak kellene 
oda bankot szerveznünk, a mely a kivándoroltak pén
zeit kezelné, magunknak kellene ott lapot fentarfani, 
jegyzői irodát szervezni, általában mindent megtenni, 
hogy embereink Rovnianek és társainak karmaiba ne 
kerüljenek. Ezt a magyarországi jó tót nép megérdemli, 
ezf az áldozatot meg kell hoznunk érettük.

Szláv egyesülési törekvések.
(F) Pár hét előtt dr. Czambel Samu miniszteri 

titkár „A cseh töt nemzetegység múltja, jelene és jövője" 
czimen egy magyar nyelvű brosúrát adott ki, a mely
ben többek között azt ajánlja, hogy fel kell kutatni a 
tót népnyelv szókincseit s megtisztítani általuk az iro
dalmi tót nyelvet a rengeteg cseh szótól és formától.

Nem szándékozunk itt most Czambel müvével fog
lalkozni, mert hiszen ez a tanulmány lapunkban jelent 
meg és igy olvasóink már ismerik ; csupán arra akarjuk 
felhívni a figyelmet, hogy a tót túlzók s általában a tót 
sajtó, valósággal ijedt riadalommal vett tudomást Czam
bel nyelvtisztiíó szándékáról. A rózsahegyi „Hlas“ azt 
írja, hogy dr. Czambel nézete „rémülettelu tölti el s a 
„Ludové Noviny“ is kijelenti, hogy a tót nyelvet nem 
szabad elszakítani a csehtöl, mert a cseh-tót közösség 
a leghatalmasabb erősség a magyarosítás ellen is.

Ez a magatartás bennünket, a kik figyelemmel 
kisérjük a felvidéki tót mozgalmat s régen tudjuk, hogy 
az nem ismerve országhatárokat, pánszláv zászló alatt az 
összes szlávok kai való egyesülés felé törekszik s azt 
ismeri egyedüli czéljának, — nem lep meg, — de arra 
vagyunk kiváncsiak, hogy azok a mérsékelt és toleráns 
magyar elemek, melyek mindig csak a sovinizmus vád
jától félnek és ennek következtében veszedelmes lány- 
hasággal ítélik meg a nemzetiségi mozgalmat, mit szól- 
uak ehhez?

Nem látják-e ebből, ha már egyebekből észre nem 
veszik, hogy nem igaz miszerint a tót nép csak ősi 
nyelvéért és traditióiért küzd, a melyet bizonyos korlá
tok között respektálni kell.

A tótoknak, vagyis a mai tót mozgalomnak és e 
mozgalom vezetőinek nem az ősi nyelv s az ősi tradi- 
tiók kellenek, nem ilyen ártatlan faji érzelmekért küz
denek, nekik sokkal újabb és sokkal veszedelmesebb 
törekvéseik vannak, elszakadás a hazától és egyesülés 
a haza határain túl élő többi szlávokkal, először a 
csehekkel s azokon által, mint a patak a folyam állal 
jut a tengerbe, az orosszal az egész nagy pánszláviz
mussal, esetleg a jövendő nagy pánszláv birodalommal.

Ennek ók szívesen oda adják lassanként az ősi 
tót nyelve*, a melyhez pedig a tót nép ragaszkodik, 
mint a hogy oda adják lassankint magát a tót népet, a 
mely jóhiszemű s a magyar hazához ragaszkodó volt a 
mig meg nem mételyezték az agitátorok.

Hja a nép azé, a ki vezetni tudja azt, pedig nug 
kell hagyni a pánszláv agitátor uraknak, hogy ebbeli 
feladatukat nagyon lelkiismeretesen teljesitik, sőt azzal 
sem vádolhatjuk őket, hogy ne játszanának nyílt, kár
tyával, hiszen a kifele törekvés, a szláv egyesülés, a 
cseh-tót egység mind nagy hetükkel vannak zászlaikra 
Írva s lapjaik hangosan hirdetik ezeket az eszméket 
minden reggel.

Ma már a magyar nem is mint elnyomó zsarnok 
szerepel előttük, mint még pár évvel ezelőtt, de csak 
mint egy kellemetlen gát, melyet a nagy pánszláv esz
mék és egyesülés érdekében clőbb-ufóbb le fog kelteni 
dönteni-

Am azért nálunk még akad akárhány igaz, okos, 
komoly és hazafias politikus, a ki azt vitatja, hogy a

nemzetiségi mozgalmak ártatlan (?) fajt érzelmekből 
erednek, hogy nemzetiségi veszedelem nincs s hogy mi 
nnagy súlyokat emelőnk“ a mikor a nemzetiségi mozgal
mak ellenőrzését, az agitátió leküzdését, a nemzetiségi 
kérdés körül fölmerült bajok orvoslását tartjuk és hir
detjük egyik legelső és legfontosahh kérdésnek Magyar- 
országon.

A tiszta magyar vidékek, o boldog (?) tudatlans - 
gában élő „mérsékelteivei", „antisovinisztáival" szem
b ú i a nemzetiségi vidékek szorongatott magyarságának, 
moly szemtöl-szembe látja a veszedelmet és belát a 
nemzetiségi agitátorok kártyáiba, ju t aztán a kettős 
szerep hogy ne csak a nemzetiségi agitáíióval szemben 
küzdjön a magyar érdekek megóvásáért, de küzdjön 
egyszersmind a magyarság közönye és vaksága ellen is.

F e l v i d é k i  H í r a d ó .

A pánszlávizmus és ellenszerei.
Egy igen figyelemre méltó tanulmány jelent meg 

Nyitván, a melynek szerzője lt. Miticzi Béla, kissé nép
párti hangulatban ugyan, azonban hazafias lelkesedés
sel tárgyalja a felvidéki pánszláv kérdést és annak el
lenszereit.

Ezzel a tanulmánynyal még bővebben fogunk fog
lalkozni, mert erre mindenképen érdemes.

Most csak arra terjeszkedünk ki, amit a felvidéki 
nagybirtokosokról mond :

„Ila a nagybirtok idegen kézre kerül, az legott 
elárasztja idegen gazdatisztekkel és munkafelügyelőkkel, 
sőt hoz magával Cseh- és Morvaországból még munká
sokat is. Ezek a néppel érintkezve, szidják és gúnyol
ják a magyart. Ökörnek, eszem-iszom fráternek nevezik 
el, a ki nem ért semmihez s azért nekik kellett ide
jönni kulturmissziót teljesíteni. Mi több, e családi ura
dalmak patronátusában vonul meg a kát. papságnak az 
a része is, a mely a pánszláv eszméknek hódol. Ilye
nekkel van telítve a Felvidék legnagyobb része. Nvit- 
rában Windischgratz, Springer Stummerek, Pálffy Já
nos és József grófok, Zedtwitz gróf latifundiumai hem
zsegnek az idegen alkalmazottaktól. A felvidéki tót nép 
hallja és látja ezt mind. Látja, hogy a fenséges ural
kodó család, a magyar oligárkák, a honosított és ide
gen nagybirtokosok megvetik a magyart, birtokaikon 
nem alkalmazzák, az idegen alkalmazottak pedig még 
gyalázzák is. Milyen következtetésekre jutnak aztán ?“

Szomorú igazságok azok, a melyeket Miticzi Béla 
tanulmányában elmond. És mindezzel szemben a kö
zömbösség, a melylyel a magyar társadalom ezek iránt 
viseltetik

Nagyon helyesen jegyzi meg a Budapesti Hírlap.
hogy:

„A pánszlávizmusról Írni és beszélni körülbelül 
hetven év óta — fájdalom — mindig aktuális volt ha
zánkban, de talán soha sem annyira, mint most, mikor 
a Felvidéken jóformán minden hétre esik egy tót nem
zetiségi sajtó- vagy hazaárulási p ö r; mikor a felvidéki 
magyarság legjobbjai elérkezettnek látják az időt arra, 
hogy egy nagyobb szabású társadalmi szövetségbe tömö
rülve, védekezzenek a szakadatlanul előretörő tót nem
zetiségi áramlatokkal szemben.“

Igen, ezek az indító okai annak, hogy a „fölei- 
déki Magyar Szövetség“ megteremtése aktuálissá vált : 
bármint is szeretnék némelyek ezt a mozgalmat olyanná 
minősíteni, a mely a F. M. K. E.-tel ellentétben áll. 
Pedig a dolog nem úgy áll. Ez a két egyesület egymás 
mellett is munkálhat. A F. M. K. Egyesületé marad a 
kulturális munka a F. M. Szövetség pedig kezébe veszi 
majd az agitácziót, a társadalmi szervezkedés, a köz- 
gazdasági akczió vezetését, a pánszlávizmus túlkapásai
nak ismertetését, az ezzel foglalkozó sajtó propagálását 
stb. stb. De mind erről legközelebb még bővebben meg
emlékezünk.

Tüdővész satui’.
Egynéhány évvel ezelőtt o lap utján gyűjtést indí

tottam az Erzsébet-tüdővész szanatórium javára s a gyűj
tés eredmény nyel járt. Ez bátorít föl arra, hogy ismét 
kéregessek, azonban nem a budake zi szanatórium, hanem 
egy Turócz-Szt.-Márlonban fölállítandó kis gyógytelep 
javára.

A napilapokból biztosan igen jól tudják, hogy 
Magyarország ttidővészstatisztikája a legrosszabb Európa 
összes államai között. Statisztikánk évenként 60-70 ezer 
tuberculosis halottat mutat ki, de azt hiszem, a valóság
ban sokkal nagyobb e szám. Annyi bizonyos, hogy 
minden hetedik ember tüdövészben hal meg, sőt egy 
igen komoly német tudós egy tavaly megjelent ezik ke 
szerint minden negyedik ember tudja magáról, hogy

tüdővészes és minden második (!) ember tuborculotikus, 
a nélkül, hogy bajáról tudomása volna.

Es sajátságos dolog, mig a külföldön, hol o betog- 
ség távolról som pusztít el annyi embert, mint minálunk 
egymásután építik föl a fényesnél fényosebb gyógyinté
zeteket nekünk, kik a legrosszabb statisztikát szolgáltat
juk, egyetlen egy szanatóriumunk van s az is csak 3 év 
óta. Pedig égető a szükség, hogy a bajt némikép eny
hítsük. Addig, mig az ország minden részében kényel
mes. modern berendezésű gyógyintézotoket állíthatunk 
föl, igen áldásosán működhetnének a kisebb kórházak 
mellett felállítandó tüdővész sátrak.

Népünket, mint már említettem, óriási mértékben 
fertőzte meg e betegség és a kórt család tagfai k között 
folyton terjesztik. Miniszteri rondelotek és utasítások, 
theorétikus tanítások eredménytelenek maradnak, a be
tegnek szükségo van egy intézetre, hol praktieze tanulja 
meg, hogy hogyan kell neki a hygienia szabályai szerint 
élni s hol egyúttal gyógyulást is talál. Az ilyen boteg, 
ha gyógyultan vagy legalább javultan és munkaképesen 
kerül haza falujába, ott is folytatja az intézetben meg
szokott életmódot és ezzel demonstratíve tanítja család
tagjait, szomszédait, faluját a tuberkulózis rationalis 
gyógyítására. Mindezt pedig csekély pénzáldozatok árán, 
kevés jóakarattal el lehel érni. A vármegyei kórház 
kertjéből csupán egy 50—60 négyzetméternyi területet, 
kellene kihasítani, ezt téglával kirakni és az északi szél, 
valamint eső ellen védeni. Három oldalról a sátor nyitva 
marad, hogy egész nap friss levegő és fény járja át. A 
sátorban tiz egyszerű, akár gyékényből font ágyat le
hetne elhelyezni, hol a betegek az egész napot és a 
csöndes, meleg éjszakákat eltölthotnék. Mindez számí
tásom szorint nem kerülne többe 300—400 írtnál, a 
mit gyűjtés, mulatságok stb. utján könnyen össze lehetne 
gy Uj. cni.

A betegeknek a rendes kórházi koszton felül na
gyobb mennyiségű tejre van szükségük. Ezzel természe
tesen a kórház számláját nem lehet terhelni, de biztosan 
tudom, hogy a turóczi társadalomnak okvetlenül van 
300 oly tagja, kik szívesen áldoznak e czélra havonként 
10 krajezárt és a kérdés ezzel meg volna oldva. Hideg
víz-gyógyintézetről persze álmodni sem merek.

Ha sikerülne a kórház ügyeit intéző körökben és 
a társadalomban eszmém iránt rokonszenvet ébreszteni, 
nagy jótétemény volna ez szegény népünknek és inog 
volna az a dicsőségünk is, hogy Turócz vármegyében 
létesült az első vidéki tüdővész sátor.

Dr. Lax Ernő.

A F. M K. B. bálja.
Turócz vármegye ősi székházának boltjai egy 

éjszakára szerepet cseréltek f. hó 1-én: a  rideg lépcső
ket, hol máskor a hivatal gondjait czipelik vállukon a 
megye spectabilisai s a pislogó gyertya halvány világa 
mellett igazgatják a papirost — akaróin mondani — a 
megyét, égy éjszakára a fényözön és jókedv járta be 
legsötétebb zugait is, kiűzve onnan az ügyes-bajosok 
visszamaradt sóhajait: a kopogó lépcsőket most neszfogó 
szőnyegek, a folyosókat karcsú tündérek silhuotjci, 
selyemruhák suhogása, frakkok lebbencse, a komoly 
dísztermet dévaj muzsika csapongó akkordjai foglalták 
le egy gonddal előkészített és sok időre visszaeinlékez- 
tetö estére a Fcmke báljára, moly minden izében sike
rült összejövetel volt Turóczmcgye magyarságának, 
sőt — és ezt külön elismeréssel emelem ki — a mi 
Carnevalunk vig toborzóját meghallották a szomszéd 
trencsémnegyeiek is és a vigságra vágyók bájos hadát 
ők is emelték.

Esti 9 órakor a Toncsi bandájának ropogós csár
dása fogadta az érkezőket, kik között Justh György 
főispánnal, a tánczmulatság védnökével élükön ott láttuk 
megyénk társadalmának minden képviselőjét.

A jelén volt hölgyek, kiknek nevét alkalmunk 
volt följegyezni, a következők:

Asszonyok : Akantisz Ödönné, Bárdos Adámné, 
Beniczky Akosné, Boldis Ignáczné, Csepcsányi Sándorné, 
Cscrvicsck Béláné (Troncsén), Erdődi Györgyéé, Fischer 
Lajosné, Gcrö Virgilné, Grossmann Miksáné, Hildák 
Endréné, Reviczky Istvánná, Klimó Vilmosáé, Koncsek 
Györgyné, Kubos Henrikné, Michnik Gyulánó, Moskóczi 
Fcrcnezné, Schwarz Kálmánná, Soest Ottóné. Zányi 
Kálmánul', Zathureczky Józsefné, Zorkóczi Tivadarné.

Leányok : Boldis Ilonka, Fischer Berta, Galanda 
Olga Halmai Pistike (Zsolna), Mauser Irma (Tacskó Tr. m.) 
Klimó Ella, Koncsek Annuska, Kossuth Ellus, Moskóczi 
Margit, .Soest Alicc, Zathureczky Berta és mások.

A rendezőség dicséretes buzgalommal gondoskodott 
a zenéről — melynek művészi fegyelmezettségéhez 
azonban szó férhet — a konyháról, melyet kifogástalan



gonddal Halkó vendéglős szolgáltatott és a kiszolgálás
ról, melyet — hogy róluk sem felejtkezzünk meg — 
a megye derek huszárjai teljesi'ettek.

Az „animo“ mindvégig — reggeli (j óráig, néme
lyek szerint 9 óráig — a legomclkod.-ttohb volt, miben 
oruszlánrésze volt a megye jeunesso d’oróo-jának, mely
nek soraiból ktllün dicsérettel koll kiomolnllnk a derék 
zniói gárdát, kik mulatságaink rendezésében annyi buz
galmat tanúsítanak.

A fényes erkölcsi haszon mellett nem csekély az 
anyagi eredményo som a hazafias Femkcjövedelmének, 
melyről más bolyon számol be a rendezőség pénztárosa, 
kinek szives közromüküdóseérl ez utón is elismerésün
ket fejezzük ki.

H Í R E I N K .
— Kinevezés A m. kir. belügyminiszter Réb 

Péter állami iskolai tanítót a vriczkói anyakönyvi ke
rületbe anyakönyvvezető helyettessé nevezte ki.

-  Pápai kitüntetés. Az őszszel nagyobb zarán
doklatot rendeztek a magyar tanügyi férfiak Kómába. 
Ezek között volt Szvietana József, znióváraljai ny. igaz
gató is, a kit ezen alkalomból a pápa ő szentsége a 
„Pro benő merenzu" érdemrenddel tüntetott ki. Az ün
nepélyes átadást Benisok Imre znióváraljai esperes 
végezte.

A Révay-fóle trebosstól birtokot, a mint cr 
ről megemlékeztünk Lehoczky János bisztrícskai föld- 
birtokos vetto meg 270.000 koronáért. Most arról érte
sülünk. hogy ezt a  vételt a bíróság semmisnek nyilvá
nította, mórt a megbízott ügyvédek f. évi január hó 1- 
töl kozdődöleg már nem voltak jogosítva a szabadkéz
ből való eladásra. Az árverés iránt igen élénk érdek
lődés nyilvánul és általános az óhaj, hogy ez az ősi 
nemesi birtok magyar kézen maradjon.

A F M K E és az Ifjúsági egyesületek A 
F. M. K. E. elnükségo meleghangú körlevéllel fordul 
az egyesület területén levő lürvényhatóságokkoz és egy
házi hatóságokhoz, valamint a vármegyei osztályokhoz 
és hivatkozva a Felvidéken észlelhető pánszláv mozgal
makra arra kéri az említett tényezőket, hogy anyagilag 
és erkölcsileg támogassák az ifjúság hazafias nevelésére 
irányuló mozgalmakat és hassanak oda, hogy minél 
több ifjúsági egyesület keletkezzék. Ez a körlevél nagy 
elégtétel nekünk, mert hiszen tud.alevő, hogy ezt az 
irányt lapunk szerkesztője még a tátrafüredl közgyűlé
sen javasolta, tehát előbb, mint a hogy a kultusz mi
niszter o tárgyban rendelkezett. A selmeczbányai 
közgyűlés azután teljesen magáévá tette ezt az eszmét 
és az elnökség jó későn ugyan, de azért most mégis 
teljesiti kötelességét és kiadta a vonatkozó körlevelet. 
Ezt mindenképen szívesen üdvözöljük és kívánjuk, hogy 
annak minél nagyobb sikere legyen.

— Hangverseny és tánozmulatság. A znióváraljai 
áll. tanítóképző intézet ifjúsága február hó 14-én (szom
baton) az intézet zenetermében az itj. önképzőkör zenei 
szakosztálya javára hangversenyt rendez. A hangverse
nyen az intézet ifjúságán kívül közreműködnek Kossuth. 
Ella urhülgy, Párvy Endre és Diltcrt Ferencz tanárok. 
A hangversenyt ugyancsak az intézet zenetermében 
táncz követi. Kezdete délután l/*(5 órakor. Boléptidij 
1 korona. Külön meghívók nem küldetnek szét, hanem 
az érdeklődő közönséget szívesen látja a rendezőség.

- Kivándorlás Toróosból. Hogy vármegyénkből 
is tömegesen vándorolnak az emberek Amerikába, hogy 
különösen Tót-l’róna vidékéről kezdenek többen uj hazát 
keresni, arról lapunk egyik előző számában emlékeztünk 
meg. Most megint arról értesülünk, hogy Briesztyáról 
szintén 10-cn mentek ki Amerikába még pedig útlevél 
nélkül. Az a jómadár pedig a ki a briosztyai németeket 
s talán a többi környékbeli lakosságot is kivándorlásra 
serkenti nem más, mint bizonyos Csicsmanecz, fia annak 
a Csicsmanocznek, a ki mint tudósítónk jelzi a turócz- 
szentmártoni kir. közjegyzőnél irnokoskodik. Ez az ur, 
a mint minket értesítenek a hajójegyeket is megszerzi, 
egyben métáját e,ti annak, hogy kliensei a Vlarapasson 
át jussanak Brémába. Ezt a körölményt ajánljuk az ille
tékes hatóságok figyelmébe.

-  Slketnéma intézet Körmöozbányán. Körmöcz 
bánya város már régebben foglalkozott avval az eszim 
vei, hogy siketnéma intézetet szervezzen. Ennek támo
gatására a szomszédos vármegyéket, a többi között 
Turóoz vármegyét is inog kereste. Turóczmegyc közön
sége pedig legutóbb tartott közgyűlésen egy bizottságot 
küldött ki az ügynek tanulmányozására, de elvileg mar 
a közgyűlés kimondotta, hogy ózta humánus intézményt 
támogatni fogja. Mint Kürmöczbányáról jelentik Lukács 
László pénzügyminiszter értesitelto a várost, hogy a 
siketnéma intézel felállítására irányuló törekvésüket nem

csak erkölcsileg, de anyagilag is kész támogatni. Így a 
körmöczi intézet fölállítása bizonyosra vehető.

Turóozmegye Igazoló választmánya a múlt
héten tartott ülésén vette tárgyalás alá a legutóbb meg
tartott megyebizottsági tag-választásokat, a melyek közül 
a kostydnit megsemmisítette több forma hiba miatt, a 
melyet a választásnál elkövettek. Itt említjük meg, hogy 
a tót túlzók az örökös felobbozö Hálássá András ügyvéd 
által mindezen megy obizol tsági tag választásokat meg- 
folebbezto, a melyekben a hazafias párt jelöltjei győz
tek. Minthogy azonban özeken a helyeken nemcsak a 
választás mont teljes rendben, de nagy többsége is volt 
a hazafias pártnak, a tót túlzók erőlködése teljesen 
kárba veszett munka.

-  Esküdt bíróság tárgyal mostanában Besztercze- 
bányán. Ezen bíróságnak lapunk főmunkatársa lidnfi 
Jdnos ipariskolai igazgató is tagja, ki Beszterczcbányá- 
ról csak f. hó 11 -én tér haza.

A községi választások Llptószentmlkfóson a 
napokban folytak le a választók csekély érdeklődése 
mellett, mely alkalommal bekerültek a képviselőtestü
letbe a szabadclvüpárt részéről: ifj. Balló Lajos gyógy- 
szorész, Kőim József kereskedő, id. Neumann Ármin 
iparos, Jeszenszky Géza járúsbiró, a tót nemzetiségi párt 
részéről: Kállai Adolf ügyvéd, Guoth Jónás könyvelő, 
Zsufta Mátyás bőrgyáros és Aalló János háztulajdonos. 
A beválasztott négy póttag a tót nemzetiségi párthoz 
tartozik.

A Ludové Novlnt Rózsahegyen. Ez az njság 
mely újévtől kezdve mint a cseh-tót egységnek közlönye 
hetenkiut háromszor jelent meg Turócz-Szt.-Mártonból 
Rózsahegyre tette át székhelyét. Néhány hétig lapunk
kal egy nyomdában készült a L. N. — Most már nem 
szívunk vele egy levogőt, mert állítólag szerkesztési 
nehézségek miatt kellett Rózsahegyre átköltöznie. Ott a 
Salva és Hcrlo cseh-tót alkotásit nyomdában fog továbbra 
megjelenni. Különben szerencsés utat kívánunk ehhez a 
költözködéshez, de jobb szeretnök, ha messzebbre, pél
dául Prágába tenné át székhelyét!

-  Esküvő. Juscsák Sándor felsö-stubnyai községi 
iskolai tanító leányát, Annát f. hó 23-án délután 4 óra
kor vezeti oltárhoz Felső-Stubnyán Tarnói Buócz Imre.

— Furfangos szélhámos. A múltkor egy szép 
délután Hrianka kocsin hajtott be Szucsányba és Ro- 
senfeld vendéglője előtt állott meg. Boment az ivóba, a 
hol sörözött és az ott ülő gazdáknak olcsón kinálgatta 
lovait. A korcsmában lévő ismerőseinek kérdésére, hogy 
hol szerezte lovait, azt felelte, hogy apósa adta át neki 
hogy adja el a rózsahegyi vásáron. Már alkudozott is 
egy gazdával, aki csaknem megvette a lovakat, mikor 
azonban marhalevelet kért Hriankától, ez azt mondta, 
hogy elvesztette. Észre vette Hrianka ur, hogy gyanú
san nézik, lassan kiment a korcsmából anélkül, hogy 
söreit mefizette volna s tova robogott kocsiján. A ven
déglőben csak másnap reggel vették észre, hogy mi 
történt, hiányzott ugyanis egy .arany nyakláncz arany 
szívvel, 2 arany gyűrű és még más apró értékesebb 
tárgy. A vendéglős gyanúja azonnal Hrianka Róbert el
len irányult és a legközelebbi gyorsvonattal Rózsahegyre 
utazott, a hová Hrianka lovait eladásra vitte. Rózsa
hegyen sikerült ö kelmét megcsípni, ahol kiderült az 
is, hogy az egész fogatot lopta Belluson, a hol a ko
csist leitatta. A kocsi tulajdonosa szintén utána hajta
tott Bcllusról s Rózsahegyen ö is utolérte. Az ékszere
ket nem találták már nála, de bevallotta, hogy kinek 
adta el és igy azok mégis kerülnek.

A szerelmes távirász. Nagy baj a szerelem, 
akár milyen formában is. Hátha még versenyezni is kell 
az imádott boldogító mosolyáért valóságos pokollá vará
zsolják ezt a nemes érzelmet. Ilyen bajba esett egy 
jóravaló vasúti távirász is, a ki nagy elkeseredésében 
imádottja ablaka alatt öngyilkossági szándékból revolver
rel magára lőtt. A golyónak azonban több esze volt, 
mint neki és nőm tett a fiatal emberben nagyobb kárt, 
a ki most már bizonyára kijózanodva, kopogtat tovább.

Műkedvelői előadás Szuosányban A „Szu- 
csányi magyar ifjúsági egyesület" f. évi február hó 21-éu 
a kaszinó helyiségeiben, könyvtára javára, műkedvelői 
előadással egybekötött tánczmulatságot rondoz. Színre 
kerül „A huszár szerelem" czimü vígjáték 2 felvonás
ban, irta: Muray Károly. A szereplők: Forcsek Vilma, 
Rosonfeld Erzsiké, Krasznooz Mariska, Binét Róza, to
vábbá Újvári Bódog, Ruzsicska Győző, Adlor Géza, 
Mester Géza, Bohus Gyula, Piaki Lajos és Nagy Lajos. 
Kezdető csto 8 órakor. Boléptidij személyenként az 
1 -111. sorban 2 korona, a többi sorokban 1 K. ÖO rill. 
Jegyek előre válthatók Rosonfeld Vilmosnál és ostc a 
pénztárnál.

— Halálosás. A körmöczbányai izr. hitközség 
külön gyászjelentést adott ki Blitz Mórnak haláláról, a 
ki a hitközséget mint rabbiliolyottes 35 éven át szolgálta. 
Az elhunyt az állami főroáliskolában sok éven át hit
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oktatóul volt alkalmazva. Fobruár hó 2-án temették el 
nagy részvét mellett.

Tolvajvllág. Az elmúlt hét folyamán több lo
pás történt Turócz-Szt.-Mártonban. Büchler helybeli la
kostól ellopták leányának kelengyéjét. Simkó János 
meg Steinor Mórtól szárnyasokat emeltek el. Minden
esetre kívánatos, hogy a városi őrük nagyobb éberség
gel teljesítsék feladatukat. A lopásokat valószínűleg kó
bor ozigányok követték el.

A turóozl gazdasági takarékpénztár rész 
vény társaság f. évi közgyűlését nem 16 áu, a mint szedő 
hiba folytán múltkori hirdetésünkben közöltük, hanem 
15 én tartja meg Znióváralján.

Magyar színészet. Liptó-Szt.-Miklósról írja 
levelezőnk: Az „Eszakmagyarországi sziní kerület" ré
szére szervezett színtársulat e hó közepén kezdi meg 
városunkban működését. A társulat 7 tagból álló zene
karral bir. A jó  hírnek örvendő társulat működésének 
örömmel néz közönségünk elé. Az elöloges színházi 
jelentésben a legjobb és legújabb operetteket, színmü
veket és vígjátékokat találjuk.

— Elszámolás. A F. M. K. E. Turócz vármegyei vá
lasztmánya javára f. hó 1-én rendezett tánczestély al
kalmával befolyt: 563 kor., kiadás 147 kor. 52 fill. ma
rad tisztán 415 kor. 45 fill. mely összeg a választmány 
pénztárosának, Erdődi Györgynek átadatott.

Felülfizettek a következők:
Ifj. Justh György 40 kor., Báró Révay Gyula 30 

kor., Idsb. Justh György, dr. Haas Jakab 2 0 —20 kor., 
Justh Kálmán. Rakovszky Iván, Epstoin László, dr. Szo- 
lárik Vilmos, Újhelyi Attila, Kolossy Béla, KufflerZsig- 
mond és Ilona, özv. Boniczky Mártonné, Necsas Tamás, 
Somogyi Géza 10—10 kor., Justh Ferencz, Saager Fc- 
roncz, dr Lax Adolf 8—8 kor., Graber Jakab 5 kor., 
G'sopcsányi Ferencz, Berger Jakab, Ifj. Perl Albert, 
Náthán Henrik, Ilausor László, Grossmann Miksa, Lö- 
winger Ármin 5—5 kor., Csepcsányi Sándor, Kertész 
János, Gcrö Virgil, Kubesch II., Kubala Alajos, dr Lencsó 
János llosza János, Kolossy Miklós 4 —4 kor., Dittert 
Gyula, Keviczky Imre, Zányi Kálmán, Párvy Endro, 
Trombaucr Árpád, Toperezer Sándor, Topcrczer Vilmos. 
Roindl István, Fricdmann Mór 3—3 kor., Zathureczky 
Tamás, Vojtek Nándor, Gyüngyössy Árpád, Komora Já
nos, Dlabik Alajos, Klimó Vilmosné, Ruzsicska József, 
Pátscli Vilmos, Timkó Gusztáv, Schaffarik József, Scha- 
dek Ferencz, Bischánszky Kornél, Spitzer Albert, 01- 
savszky Gyula, Fischer Lajos, Cservicsek Béla, Ilutska 
Tivadar, Bcrtsch Ottó. Janovják Károly, Rakssányi Vil
mos, Nosszák Géza, Grosz Samu 2— 2 kor., Ulirin Já
nos, Thomka János, Patscli Ignácz, Zathureczky János, 
Kossuth Viktor, Hudák Endre, Obortli József 1—1 ko
ronát.

a  rendező-bizottság a felülfizetőknek köszönetét 
nyilvánítja hazafias áldozatkészségükért.

. Szerkesztői üzenetek. —
— Szövetkezés. Nem kerülte el figyelmüket A huzafíut 

iifiyodulmak czimll közleményük. De nem szándékozunk polémiába 
keveredni, mert aligha tudnék egymást meggyőzni. Önök szö
vetkezeteket akarnak minderr áron. Nekünk meg csak akkor kel
lenek még a szövetkezetek is, ha azok hazafias irányzatot kö
vetnek. Aztán különösen Turóczbau nincs is égető szükség a 
szövetkezetekre, mert itt azokat a túlkapásokat, a melyek az 
északkeleti részeken napirenden vannak mi nem észleljük. — 
Cz- S., Budapest. Igen kérem megbeszélésünkhöz képest — azo
kat a bizonyos szemelvényeket. — N. K., Budapest. Nem. Váczi 
tartózkodásomat elhalasztottam. Mikor megyek oda még nem 
tudom. — Liptó-Szt.-Miklós. Megjött. Köszönöm.

Felelős szerkesztő : l lc r u c x  C iyula.
Főmunkatárs: I lú n ll  J íiiio n .

Meghívás.
A j uróczi Kereskedelmi és Hitelintézet

t. cz. részvényesei
a f. é. február hó 22-én délután 2 órakor 

Turócz-Szt.-Mártonban megtartandó
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meghivatnak.

Napirend:
1. Igazgatósági jelentés a lefolyt üzletévről.
2. A mérleg beterjesztése és annak kapcsán 

a felügyelő bizottság jelentése.
3. A felmentvény megadása.
4. Határozathozatal a tszta nyereség fel

osztása iránt.
5. Netalán! szabályszerűen beadott indítvá

nyok tárgyalása.
flz igazgatóság
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Hirdetmény.
Szent-Gyürgy község tolekkünyvo birtokszabályozis 

következtében átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra 
az ingatlanokra nézve, a melyekre az 1886. XXIX;  az 
1889. XXXVIII. és az 1891. XYJ. t. czikkek a tényle
ges birtoklás tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX. t. czikkben szabályozott eljárás a telek- 

jegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcsolatosan 
foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétetik közzé:
1. hogy mindazok, kik az 1886. XXIX. t. ez. 15. 

és 17. t}§-ai* alapján ide értve e §§-oknak az 1889. 
XXXVIII. t. ez. 5. és 6. íj aiban és az 1891. XVI. t. 
ez. 15. §. 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. §-a alapján történt törlések ér
vénytelenségét kimutathatják, e végből törlési keresetű* 
két hat hónap alatt vagyis 1903. évi július hó 1,5-ik 
napjáig bezárólag a znióváraljai kir. járásbíróság mint 
telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg 
nem hosszabb ható záros határidő eltelte után indított 
törlési kereset, annak a harmadik személynek a ki idő
közben nyilvánkönyvi jogot szerzett, hátrányára nem 
szolgálhat.

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

3. hogy mindazok, a kik a telekkönyv átalakítása 
tárgyában tett intézkedések által, nem különben azok, 
a kik az 1. és 2. pont körülirt eseteken ki vili az 1892. 
XXIX. t. ez. szerinti eljárás és az ennok folyamán tör
tént bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi jogai
kat bármely irányban sértve vélik, idő értve azokat is, 
a kik tulajdonjog arányának az 1889. XXXVIII. t. ez. 
16. §-a alapján történt bejegyzését sérelmesnek találják, 
e tekintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a 
fentmegnevezett 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 nyilvánkönyvi jogokat szer 
zetl harmadik személyek jogainak sérelme nélkül tá
madhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, kik a hite
lesítő bizottságnak eredeti okiratokat adtak át, hogy 
amennyiben azokhoz másolatokat is csatoltak vagy ilye
neket pótlólag benyújtanak, az eredetieket a fontmeg
nevezett telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. 
Znióváralján, 1903. január hó 10-én.

Janovják, kir. albiró.
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Fiatal jogi doktor, fiatal ötvtgy vagy lány 
érdeknélkilli itmereteégél kereti. Leveleket 
u kiadóhivatal „Jót AU,“ jeliige alatt to

vábbit

1903. évi 26. szám.

Érez és fakoporsó
sirkoszoru

s minden egyéb temetkezési 
czikk

jutányos áron beszerezhető
BIIBFFLB l l l l l

divatáruluízában Turócz-Szcnt-Mi! rton.
Turócz-Szl. Mártoni m. kir. jár. erdBgondnokságtól.

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

senytárgyalássai egybekötött nyilvános árverés utján eladás a lá :

Bella v. úrbéresei 393 db. rúd 4796 db. luez és jég. f. fatörzs 3637 ni3, 23826 6 
Dubová „ 352 „ luez és erdei f. „ 438 „ 2900 0
T.-Szt.-Márton „ 1890 „ „ 8900 „ jegenye f. „ 6904 „ 38324.0
Valcsa úrbéresei 200 „ „ f. „ 1103 „ 9101-0
Lipócz nem közbirt.____________1000 „ luezfenyő fatörz>e 110 5 „ 4077 0

kor. tőértékben

összesen: 2283 db. rúd 15248 db. fenyő fatörzs 13,185 m», 78,228-6 kor. tőértékben.
Az árverés a turóc-szent-mártoni m. k járási erdőgondnokság hivatalos hely iségében 1903. évi február 

hó 16-án délelőtti 9 órakor, a kezelő kir. erdőtiszt és az érd birtokosok megbízottjai jelenlétében fog meg
tartani. Venni szándékozók ezen faárverésnez azon kijelentéssel hivatn k meg, hogy a sajátkezüleg irt zárt 
írásbeli ajánlataikat, melyekhez a becsár 10%-a óvadékképen készpénzben vagy óvadékképes értékpapírokban 
csatolandó, az .jánlattevő peve, laká-a és utolsó póstája, valamint a felajánlott vételár számokkal és betűkkel 
érthetően és olvashatóan kiírandó, az árverést vezető kir. főer ;ész ke eihez nyújtsák be. A zárt Írásbeli aján
latokban — melyek csak ajz árverés megkezdéséig nyújthatók be — kijelentendő, hogy az ajánlattevő az 
árverési feltételeket ismeri p azoknak magát • láveti. 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. erdőgondnokság hivatalos helyi
ségében a rendes hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kelt Turócz-Szent-Mártonban, 1903 évi. január hó 18-an.
Erdődi, m. kir. főerdész.
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Meghívó
fl Turóczi Gazdasági Takarékpénztár Rész

vénytársaság Znióváralján
f. é. február hó 15-én d. u. 2 órakor, az intézet 

helyiségében tartja

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

N a p i r e n d :
1. Igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentés és 

az 1902. évi zárszámadásainak bemutatása.
2. Határozathozatal a tiszta nyereség felosztása iránt.
3. 3 igazgató-választmányi tag választása.
4. Esetleges indítványok.
Znióváralján, 1903. évi január hó 24-én.

Az igazgatóság .

Nyom. a turÓMsiontmirtoni magyar nyomdában. -  Jfo ítóe ii F.-né.
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