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A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőségre, hirdetésekés 

előfizetések akiadóhivatalra czimezve Turóií-Szt.-M ártonbaküldendők
Hirdetések lugjutányosabban, árszabály szerint 

Lapunk számára hirdetéseket — eredeti árakban — min
den bel- én külföldi hirdetési iroda elfogad.

N egyed év re  . . .  . . . . K ia d ó h iv a t a l : A turócz-szt.-martoni „Magyar Nyomda". Megjelen minden vasárnap.

A nem zetiségi törvény.
Lapunk előző számában szó szerint bemu

tattuk Weszelovszky tót nemzetiségi képvise
lőnek az országgyűlésen elmondott beszédét, 
a melylyel azóta nemcsak az ország házában 
foglalkoztak többen, de a napi sajtó is kivétel 
nélkül napirendre terelte e kérdést. Az or
szággyűlésen Haydin Imre mondott a Felvidék 
és különösen a tót nemzetiségi mozgalmak 
alapos ismeretéről tanúskodó tartalmas be
szédet, a melyben kimutatta, hogy a tót nép
nek, mint ilyennek semmi köze a nemzetiségi 
túlkapásokhoz s mind addig mig a Felvidék 
értelmisége távol áll a nemzetellenes törek
vésektől addig a tót túlzók politikai párt ala
kulásának éppen semmi létjogosultsága sincs.

És a mig Haydin iinre és mások lelkesen 
és hazafias buzgalommal tették tünkre We- 
szelovszkynak általánosan elitéit fejtegetéseit, 
emelkedett fel Hódossy Imre s mondotta el 
remek beszédét, a mely a nemzetiségi törvényt 
egészen más világításban mutatja be, egyben 
arról tesz tanúságot, hogy Hódossy Imre ala
posan foglalkozott ezen törvény keletkezésé
nek történetével, mert hiszen magának is része 
volt annak meghozatalában. Ezt a beszédet, 
mely a Felvidék minden lakóját oly közelről 
érdekli teljes szövegében adjuk.

T. képvisolőház ! (Halljuk ! Halljuk !) A nemzetiségi 
kérdés a magyar államnak egyik életbevágó legfontosabb 
kérdését képezi, a mely úgy a törvényhozásnak, valamint 
a kormánynak is állandó és éber figyelmét kell hogy 
igénybe vegyo.

Engem arra. hogy ezen kérdéshez ma felszólaljak, 
az indított, hogy a napokban a háznak egyik tagja itt 
bizonyos követelésekkel lépett fel a tót nemzetiség 
nevében és azt mondotta, hogy Ö ezen követeléseket a 
nemzetiségi törvényre alapítja. Késztet engem a felszó
lalásra főleg az, hogy rámutassak ama követeléseknek 
valódi mivoltára, rámutassak ama követelések természe
tére, rámutassak aztán a nemzetiségi törvénynek szöve
gére, tartalmára, valódi értelmére és kimutassam, hogy 
azon követelések nemcsak hogy nem alapulnak a nemze
tiségi lörvényon, hanem azzal homlokegyenest ellen
keznek (ügy van! jobbfelöl.) és hogy az, a ki ezen 
követeléseket felállítja, nem eme törvénynek végrehaj
tását kívánja, hanem a nemzetiségi törvénynek feltör 
gatását, (Úgy v an ! jobbfelöl) vagy legalább, mondjuk 
revízióját, de mindenesetre annak lényeges megváltoz
tatását követeli, még pedig homlok egyenest ellenkező 
irányban, mint a mi annak a törvénynek ezélzata és 
igaz szelleme. (Halljuk! Halljuk!)

T. képviselőház! Az északi Kárpátok alatt, 
Pozsonytól egész Ungvárig, körülbelül 750 négyszög
mérföldet tevő tőrület van, melynek köznépe tót. Külön
böző dialektusokat beszél ugyan, de összefoglaljuk abban 
az egy szóban, hogy tót. Intclligencziája annak a 
népnek nincsen, inért a Felvidéken az intclligenczia mind 
magyar. (Helyeslés a jobb- és baloldalon.) Így volt ez 
a múltban és igy van ez kevés kivétellel ma is. A 
köznép sem volt ott mindig tőt. Kimutatható, hogy 
ama torllletnek egy jelentékeny részét hajdan magyarság 
lakta; de a hussziták betöréseiGiskra alatt sokat elpusz
títottak ottan az akkori lakók közül és morvák, csehek 
telepedtek le helyükbe, később pedig a Rákóczy-félo 
felkelés idejében a háború viszontagságai és főleg a 
pestis iszonyúan pusztítottak ama vidéken. Elpusztí
tották az akkori magyarságot és akkor azután a földes- 
urak részint Sziléziából, részint Galicziából uj jobbá
gyokat telepítettek a régi magyarok helyébe. így 
alakult az a köznép, a melyet ma tót népnek nevezünk. 
Ismétlem, hogy intclligencziája annak a tót népnek 
nincsen, mert a Felvidék intclligenczája a múltban is 
magyar volt, n jelenben is az. (ügy van! a jobb- és 
baloldalon.) A városok a Felvidéken hajdan németek 
voltak igen nagy és virágzó iparral és kereskedéssel. 
Ezen német iparosok és kereskedők tönkre mentek a 
Mária Terézia és József császár idejében inaugurált 
közgazdasági, vám- és kereskedelmi politika folytán 
úgy, hogy nagy részük egészen elszegényedve az ottani 
köznépbe, a tótságba merült és eltótosodott és csak 
azok, a kik többet tudtak megmenteni az ö elöbbcni

vagyonosságukból, tudtak fenmaradui és azok teljesen 
magyarokká váltak és ma ott a Felvidék intolligeucziá- 
jáuak egyik jelentékeny rés ét képviselik.

Ez lévén az, a mit ma tótoknak nevezünk a Fel
vidéken, ez sem történelmi múlttal, sem ilyes tradiczi- 
ókkal nem bírván, soha állatni életet nem élven, soha 
semmiféle nemzeti öntudatra nem is emelkedhetett. 
(Helyeslés a jobb- és a baloldalon.)

Kollár volt a XIX. század elején az első, a ki a 
tót nemzetet feltalálta: nem is mondhatom, hogy felfe
dezte, hanem feltalálta még pedig pánszláv alapon. Ü a 
tót.ságot, mint a nagy szlávságnak egyik ágát állította 
oda és ebben az irányban igyekezett ott valami tót 
nemzeti érzületet feltámasztani és felébreszteni. Ugyan
akkor volt. ez a Felvidéken, a mikor Délvidéken Horvát
országban, (íáj kezdte a délszláv ideát szintén a pán 
szláv alapon fejtegetni. Gáj és társainak törekvései 
odalent jelentékeny sikereket vívtak ki. Az osztrák 
befolyás és az akkori magyar királyi udvari kanczollária 
úgy a Kollár-féle északmagyaroszági törekvéseket, vala
mint különösen a Gáj-féle délvidéki délszláv törekvé
seit is pártolta. Az osztrák befolyás, a kanczollária, 
mindkettőt a renitens, alkotmányát szívósan védő 
magyarság ellen mintegy szövetségesének akarta tekinteni 
és felhasználni. Odalenn Gájnak és társainak törekvései 
jelentékeny eredményeket vívtak ki, mert a zágráb- 
megyci és turmezoi magyar nemesség, — Zrínyieknek 
méltó szellemi utódai. — minden törekvésükkel sem 
voltak képesek megakadályozni azt, hogy ott az egész 
nemzeti élet szlávvá ne legyen. (Halljuk! Halljuk ! 
jobbfelöl és a középen.) Kollár azonban a Felvidéken 
egyáltalában nem volt képes hasonló eredményeket 
elérni, mert a Felvidék intclligencziája a legmcrcvcbb 
visszautasítást állította Kollárnak ezen törekvéseivel 
szemben. A Felvidék akkori föidbirtokos-osztálya cs 
összes intclligencziája szembeszáll-' t Kollár törekvéseivel 
úgy, hogy Kollár legfülobb néhány, papnak és iskola- 
mesternek támogatására számíthatott, de különben az 
intclligenczia tőle egészen távol maradt, a köznép pedig 
meg sem értette és annak fogalma sem volt arról, hogy 
mik azok a törekvések, a melyeket Kollár vele elfo
gadtatni kívánt. (Úgy van ! a középen.) Béke volt tehát 
a Felvidéken egész 1848-ig, a midőn ismét erős moz
galom támadt; de ekkor az agitátorok mostorkedése 
megindult északon a tótság között éppen úgy, mint a 
hogy délen is a magyarság ellen keltek. Az osztrák 
befolyás egyszerre tudta mozgósítani délről Jellasichot, 
északon pedig megkísérelte Hurbán és Hodzsa alatt 
mozgósítani, a tótságot, de Hurbán és Hodzsa és az a 
kis szánalmas csapat, a mely hozzájuk csatlakozott, 
magának annak a tót népnek is csúfsága volt. (Igaz! 
Úgy van ! a bal- és szélsöoldalon.) A tót népesség sem 
fogadta őket máskép, mint gúnynyal és megvetéssel. 
(Úgy van! a középen és baloldalon.)

.•i Bach-korszak következett ezután és ez azon 
agitátorokat, a kik Hodzsa- és Hurbán-félc mozgalmat 
megindították, honorálta annyiban, hogy őket kitüntette, 
itt-ott hivatalokba is elhelyezte, és — persze akkor a 
gcrmanizáció ellen nekik nem volt sok kifogásuk — o 
hivatalaikban ők éppen olyan jól germanizáltak, mint 
a Csehországból és Ausztriából importált többi Bach-hiva- 
talnok. Es ez igy ment egészen 1860— 18(11 -ig. 1 Sül
ben, a midőn a többi Bach-hivatalnokkal együtt ők is 
megbuktak, mert az egész Bach-rendszer megbukott: 
ők egyszerre az újra felelevenedő magyar irányzat elle
neben felállítottak egy tót nemzetiségi, vagy inkább — 
a mint ők nevezték, — tót nemzeti programmot. (Halljuk ! 
Halljuk!) Ez volt az első programúi, a melyet tót nem
zeti programmnak neveztek azok az agitátorok, akik a 
Bach-korszak után kezdtek a 60—ül-es érában működni. 
A felvidéki tótság körében Schinerling alatt ezek az 
agitátorok nagy ösztönzést és bátorítást nyertek az 
osztrák befolyástól (Halljuk! Halljuk!) és mert Schmer- 
lingnck az volt a ezélzata, hogy itt az ország lakos
sága között az egyetértést megbontsa, azt az ideát 
kapták fel, hogy Magyarországból valami tót Bánság
félét hasítsanak ki teljesen tót szervezettel, tót alapon. 
Ez a tót, Bánság, a melyet ők valami okolijénck, ha 
jól emlékszem — neveztek el. lett volna arra hivatva, 
hogy Folsö-Magyaroszágból a Rcichsrathba küldje a 
maga képviselőit. Ezeknek, az agitátorok által igy ter
vezett chimcráknak azonban csakhamar vége szakadt 
az 1807-ik évi kiegyezéssel. Megbukott .Schmerling, 
megbuktak ezek az ideák és csakhamar a kiegyezés után 
jött létre az 1868: XI,IV. t.-czik. a nemzetiségek egyen- 
jogosítása tárgyában. Ez az a törvény a melyről Vcsze
lovszky képviselő ur azt mondta, hogy követeléseit arra 
alapítja. Méltóztassék tehát megengedni, hogy a képvi
selő urnák ide vonatkozó beszédet itt felolvashassam. 
(Halljuk ! Halljuk ! Olvassa;: „Követesük — úgymond —

azt, hogy azon népek nyelve, az általuk tömegekben 
lakott vidékeken az iskolában és pedig a nép-, az alsó-, 
a közép- és a felső iskolában egészen az egyetemig, a 
községekben, a városokban, a megyékben, különféle 
hivatalokban, az egyházakban, a bíróságnál és törvény- 
hatóságnál használtassák. Mi ezen jogokat, a nein- 
magyar ajknak természeti, isteni és törvényes jogánál 
fogva követeljük. Követeljük ezen jogokat, ezen nyelvek 
használatát az 1868: XLIV. t.-czikk, a nemzetiségi 
törvény alapján.u

Ha meg méltoztatik engedni, egyenkint fogom 
majd őzen követeléseket elemezni és a törvény meg
felelő intézkedéseivel összehasonlítani. (Halljuk ! Halljuk !) 
Előbb azonban legyen szabad ezen törvényt egy pár 
szóval általánosságban jellomezni. ('Halljuk ! Halljuk !) 
Ezen törvény kimondja, hogy Magyarország minden 
honpolgára, nemzetiségi különbség nélkül egy egységes, 
oszthallan magyar nemzetet képez (Úgy van !) és habár 
ezen, igy nemzetiségre való tekintet nélkül egységes 
és oszthat lan magyar nemzetet képező nemzetnek minden 
egyes tagja, minden különbség nélkül, egyenlő jogok
ban részesül e hazában, de egyre nézve különbséget 
tesz ezen törvény és ez a hivatalos nyelv használata. 
(Halljuk! Halljuk!) Ebben aztán az egyenlőségről ez a 
törvény nem tud, hanem megszabja azokat a különbsé
geket, a melyek c tekintetben szem előtt tartandók. 
Megmondja, hogy Magyarországon a nemzet politikai 
egységénél fogva az állam nyelve a magyar és a többi 
nyelvekre nézve speciális dispozicziókat tesz, hogy hol 
szabad azokat és milyen mértékben a magyar mellett 
alkalmazniok. (Halljuk! Halljuk!) „Magyarország összes 
honpolgárai az alkotmány alapelvei szerint is, politikai 
tokintetben egy nemzetet képeznek, az oszthatlan, 
egységes magyar nemzetet, a melynek a hon minden 
polgára, bármely nemzetiséghez tartozzék is, egyenjogú 
tagja; ezen egyenjogúság egyedül az országban diva
tozó többféle nyelvek hivatalos használatára nézve és 
csak annyiban oshetik külön szabályok alá, a mennyi
ben ezt az ország egysége, a kormányzat és közigaz
gatás gyakorlati lehetősége és az igazság pontos kiszol
gáltatása szükségessé teszik.M

Ezen korlátokon belül igenis szabad, e korlátokon 
kívül nem.

Már most, ezen törvényre hivatkozva Vcszelovszky 
képviselő úr első sorban az iskolában és pedig a nép-, 
az alsó-, a közép- és felsőiskolában, egészen az egye
temig, a tót nyelv használhatását követeli.

Nézzük meg ennek a törvénynek az iskolákra 
vonatkozó intézkedését. (Halljuk! HalljukI) A 17. §. 
igy hangzik: „Az állam, illetőleg a kormány által már 
állított vagy a szükséghez képest állítandó tanintéze
tekben a tanítási nyelvnek meghatározása, a mennyiben 
erről törvény nem rendelkezik, a közoktatásügyi minisz
ter teendőihez tartozik. De a közoktatásügy sikere, a 
közmivelödés és közjóiét szempontjából, az államnak is 
legfőbb czélja lévén, köteles ez az állami tanintézetekben 
a lehetőségig gondoskodni arról, hogy a hon bármely 
nemzetiségű, nagyobb tömegekben együtt élő polgárai 
az általuk lakott vidék közelében anyanyelvükön képez
hessék magukat egészen addig, hol a magasabb akadé
miai képozés kezdődik.M

Hát, t. ház, látni méltóztatik már ebből is, hogy 
Vcszelovszky képviselő úr a maga követelésével, messze 
túlmegy azon, a mit a betűje is ennek a törvénynek 
megenged (Igaz! Úgy van!) Ez a törvény a magasabb 
akadémiai képzést kezdetétől kezdve a magyarnak köve
teli és hogy az más nyelven történjék, azt egyonesen 
és világosan kizárja. (Úgy van ! jobbfelöl.) És mégis 
ennek a törvénynek az alapján és ennek végrehajtá
sára követeli a képviselő úr, hogy ne csak a nép-, alsó- 
és közép-, de a felsőbb iskolákban is, egészen az egye
temig a tót nyelv használtassák. Végrehajtása volna ez, 
t. ház, ennek a törvénynek ? N em ! Ez ennek megvál
toztatása, Y.agy ha tetszik, revíziója volna: de nem 
abban a szellemben, a melyben ez a törvény alkot
tatott, és a melynek ez a fejezet kifejezést ad. (Igaz! 
Úgy van !) Az igaz, hogy ugyanezen szakaszban el van 
mondva, hogy a középiskolákban gondoskodjék arról a 
kormány, hogy az illető vidék minden népessége a 
maga nyelvén is képezhesse magát. Ennek megfelelően 
a törvény megalkotás után egy ideig a felső vidéken 
három gimnázium tényleg működött és fennállott: de 
rövid idő alatt nyilvánvalóvá lett, hogy ez a három 
tanintézet az ugyan akkor Turócz-Szent-Mártonban mű
ködött valami egyesülettel, melyet Maticzának neveznek, 
nem egyéb, mint a pánszláv üzelmek megannyi fészke, 
(Igaz! Úgy van!) a mely a magyar állam integritását 
veszélyezteti, a mely valóságos szövetkezés a magyar 
állam érdeko ellen. (Úgy van! Úgy van!) Nemhogy a 
nemzeti egységet tanították volna, hanem azt tanították,



Turóez-Szt.-Mitrton
hogy tik egy egészen más nemzet és a magyarság az mert nem tud magyarul 
ti nyakukon 111, (Igaz ! l'gy van !) nem azt tanították, hajtassák végre, 

azt hirdették, hogy ez a magyarság megosztotta

F e l v i d é k i II I r a d  <5.
s azután a törvény

nem
velők mindig a hazát, a melyet szerzett, megosztott, 
velük a szababságot, a melyért tik oly sokszor vért 
ontottak, (Igaz! Úgy van!) soha sem azt mondták 
hanem ellenkezőleg, azt hirdették: a magyar a nya
kadon ü l! (Igaz ! l'gy van !)

Mikor ezt észrevették, megindult a mozgalom e 
tanintézetek és a Matica megszüntetésére. Nem csekély 
íáradságba került ez a hazafiaknak Grünwald Béla 
éveken keresztül fáradozott azon, hogy meggyőzze a 
kormányt, hogy bármit mondjon a törvény, annak nem 
lehet az értelme, hogy mi ily pánszláv fészkeket tűrjünk 
ott, a melyek a magyar állam integritását veszélyeztetik, 
(Igaz! Úgy van!) inig végre nagy nehezen a kormány 
ismételt vizsgálatok elrendelése után meggyőződött,

Azt hiszem, ezekből nyilvánvaló, hogy a képviselő 
ur követelései a nemzetiségi törvényben semmi legkisebb 
alappal som bírnak. (Igaz! Úgy van!) Azt hiszem, ezekből 
nyilvánvaló, hogy a képviselő ur őzen követelése nőm 
ezen törvény végrehajtását, hanem ezen törvénynek 
pánszláv szellemben való megváltoztatását kívánja. (Elénk 
helyeslés.) Hogy ennek jogosultsága nincs, azt hiszem, 
nem kell fejtegetnem.

Jellemzi a képviselő ur felszólalását az is, a mit Ö 
a virilizmusról mond. Ismételve rátér a virilizmusra és 
azt mondja, hogy a Felvidéken a legsürgősebb teendő, 
hogy ott a virilizmus eltöröltessék. (Mozgás.) Mit jelent 
ez ? Bátor voltam kiemelni beszédem elején, hogy a 
Felvidéken a köznép képezi azt, a mi úgy neveztetik 
' ogy tót nemzetíoég, az intelligenczia magyar. A viri-

örök időre idecsatolja az országhoz. (Élénk helyeslés 
Ne engedje ott azokat az agitátorokat szabadjára, 

kísérje éber figyelemmel azoknak működését.
11a ez meg fog történni, nagy eredményeket fogunk 

elérhetni. Do ez már most csakugyan az utolsó óra, 
hogy ezt megtogyük. (Holyeslés a szélsőbalol.lalon.) Én 
bizton reményiem, hogy kormányunk ezt meg fogja 
tenni és azért a költségvetést megszavazom. (Hosszantartó 
élénk tetszés és éljenzés a jobboldalon és a középen. 
A szónokot számosán Udvözlik.) .
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hogy ezeknek a tanintézeteknek fennállása a magyar j listák azok, kik vagyonosság ezirnén, de azon czélból 
állam egységével és nemzetiségi törvény bevezetésében hozatnak be a bizottságokba, hogy az intelligenczia
felhozott összes motívumokkal és czélzatokkal homlok- 
egyenest ellenkezik és a három tanintézetet bezárta, a 
Matizát megszüntette. (Általános helyeslés.)

És Veszelovszky képviselő úr most azt kívánná, 
hogy mi ismét életbe léptessük, (Mozgás.) Veszelovszky 
képviselő ur azt akarná, hogy a magyar a maga költ
ségén neveljen ott ellenségekéi, (Igaz! l'gy van !) a' kik 
a magyar nyelvet nem is tudnák és azután a magyar

A nemzetiségiek elégedetlensége. A szerb ellen
zéki zágrábi Szrbobran (18. sz.) „Mit müveinek a tótok ?“ 
ezitnen Weszelovszky képviselő minapi felszólalásával 
foglalkozván kifejti, hogy a tót nemzetiségi törekvések 
már nem olyanok, mint az 1895. évi nemzetiségi kon
gresszus megtartása alkalmával voltak, és Weszelovszky 
minden erély hijján fejtegette programmját a nemzeti
ségi kérdésben, mely abban csúcsosodott ki, hogy a 
nemzetiségi törvényt kellene végrehajtani. Weszolovszky 
elővigyázatos beszéde mélyebb hatást maga után alig 
fog hagyni. Engedékenység és erőtlenség, ez jellemzi a 
mostani nemzetiségi küzdelmet. Hol vannak ama idők, 
midőn a nemzetiségi képviselők felszólalásai felrázták a 
magyar parlamentet? . . . Arra persze nem gondol 
„Szrbobran,4'  hogy ma a magyar nemzet nemcsak kul-

ott képviselve legyen. A vagyonosabb osztály a Felvidéken 
magyar: az a városi polgárság, mely vagyonosságát 
megtartotta, az a nagyobb földbirtokos, az a pap, az a 
tanító, az a .jegyző, az az ügyvéd, szóval az intelligenczia 
kevés kivétellel magyar. S most a képviselő ur ezt 
egész magyar intelligoncziát egy tollvonással szeretné 
onnan törülni, nyilván arra számítva, hogy azután csak
azokat fogja ott a nép a  bizottságokba megválasztani, „ w  ....... ............. ......

nemzettel még csekélyebb szolidaritásban volnának. Azt kikre az agitátorok megfelelő nyomást gyakorolni tarájával, de számával is mindenkorra biztosította ítilé- 
akarná, hogy mi neveljünk egy tót intclligcncziát, a i kepesok. (Elénk helyeslés.) Hogy ezt a magyar törvény-, nyét és ma már a nemzetiségi mozgalmak lehetnek
mi ma nincs.'Azt hiszem, hogy ez az ő részéről legalább j hozás meg nem teheti, azt hiszem, világos. (Igaz! Úgy .ugyan még néha bosszantók, de komoly nyomot ma
is nem méltányos kívánság. (Igaz! Úgy van! Mi pedig van!) Felszólalásában a legvisszásabban hatott roám az ,! már nem hagynak,
azt fogjuk első sorban mérlegelni, hogy az ily követe- a mit ti Amerikára vonatkozólag mondott. Nagy baji
léseknek teljesítése megegyeztethető-e a nemzetiségi tör-1 hazánkra nézve ez a kivándorlás Amerikába; minden- Nemzetiségiek a tót programmról. A képviselő- 
vény igaz szellemével, megegyezte! hctti-c a magvar: képen rajta kell lennünk, hogy azt a népet megtartsuk,1 i11Í7 , ..., ’ ,, 1 ‘ t .
állam egységének és biztonságának érdekével. (Általános í Hogy neki megélhetési módot nyújtsunk és visszatartsuk, . * szelovszky I orencz áltál
élénk helyeslés.) " attól, hogy kimenjen tengerentúlra. A képviselő ur mégis , nmüössze htödmaga névében kifejtett tót programmról

De a t. képviselő tovább megy és azt mondja. I ugv beszél Amerikáról, mintha az valami Eldorádó előttünk fekesznek a nemzetiségi lapok és a külföldi 
hogy követeli az ti nyelvük használatát a bíróságnál is , volna azokra, kik innen oda mennek s azután biztatja szláv sajtó nyilatkozatai, melyekből a kérdés mcgvilá- 
kivétel tóikul. Megjegyzem, hogy a !• e lv ieken az egyesj «kot oly dolgokkal, a melyek nem igazak, (Igaz! L'gy : gitására a jellemzőbbeket alább ismertetjük meg, már 
községekben a községi bíráskodás mindenütt az illető. van . - , , . . . . . .  . , f  ,
község nyelvén folyik, (Igaz! l'gy van!) a többi bírósági Azt mondja a képviselő ur, hogy a tótok Ameri- j s* a , s’ n0l,0£y kitérni látszassunk a komoly
a király által kinevezett birú, a kormány által kineve-; kában saját anyanyelvűket bárhol szabadon használ-js l^SE^öt diskussziónak. A felvidéki tót túlzók lapjai 
zett bíróság. Ezekre nézve pedig a törvénynek, az t1 hatják. Zaj. Halljuk! Halljuk!) A ki Amerikában nagy eseménynek tüntetik föl Weszelovszky beszédét 
hiszem 13. §-.i azt mondja, hogy az államkormány által megfordult, vagy a ki csak itt- ott olvasóit az ottani ugyan, de még sem igen látszanak megelégedve vele 
kinevezett minden bíróságok hivatalos nvelvo kizárólag! viszonyokról, tudja, hogy ez teljesen alaptalan beszéd. I . - i ,.i n i .... .... i.;.-. i.;zi- , ,
a magyar. Honnan meríti a t. képviseld ur ebből a /Ig a z !  Így  van!, .Szabadon élhetnek véli társaskörben,! ° egyé. tol.nüleg azt kiállják neki, hogy „csak me-
törvényből, annak a kívánalomnak jogosultságát, hogy szabadon élhetnek a maguk templomában : do hát részen és merészebben \u Annál többet foglalkoznak
a Felvidéken az összes bíróságoknál, a melyek pedig Magyarországon nem ? (Igaz! l'gy van!) A mi pedig a ' Hódossy beszédével, melyet lapunk mai száma egész 
az államkormány által kinevezett bíróságok, a tót nyelv hivatalokat illeti, a I. képviselő urnák is kellene tudnia, terjedelmében közöl. Nincs a durva kocsiskodásnak

(Igaz ! Úgy van!) telepen, a
. . .  r - - ......... ........ egy ném eti11

a bíró es az ügyvédek is, mind a német

A szerb lapok közül az újvidéki „Zdsztava" (5/II. 
17. sz.) a  tőt Weszelovszky képviselő felszólalásával a

A t. képviselő úr továbbá azt kívánja, hogy a telepesek utódai voltak, ük tudtak angolul, de a nép
különféle hivatalokban is tót legyen a nyelv. Hivatalokról közt voltak olyanok, a kik még nem tudtak kellőleg
szólva, semmi megkülönböztetést nem tesz; tehát ti ez [angolul beszélni. Ekkor aztán megtörtént az, liogv nz a
alatt, miután a törvényhatósági hivatalokról külön beszél, német ember, a ki ott mint amerikai angol bíró ült a „ _____  __________ ... ..
érti a pénzügyi hatóságokat, a postahivatalokat, szóval j széken, maga elé idézett néliánv tanút a községbeli ' budgetvita alkalmából nincs teljesen megelégedve mert
W v T ? i v " , 7 Í hiva!alokat is’ és e2ak”él is kívánja, német telepesek közli! a kik kijelentették, hogy ök ö az 1895. évi budapesti nemzetiségi eongresszus pont-
hogy a hivatalos nyelv a tót legyen. Mar pedig erre nem tudnak jól angolul. Akkor az a bíró, a kinek az . . 7 , . * . . . .
- ...................................................  "  ' anyanyelve német, volt, és a ki nagyon jól megértette f ‘ ?lejt,\  Á£ C(ldlgl képviselők beszedő..

voina annak a német telepesnek német tanúvallomását, | női következtetve — mond a „Zásztava44 — nemzeti
éi. ’ ' 1 • ■ ségi képviselők vannak az országgyűlésen, de nincs

nézve a törvénynek 1. §- a világosan mondja, hogy
nemzet politikai egységénél fogva Magyarország álla... . ..........
nyelve a magyar lévén, a magyar országgyűlés stb. s tb .■ rögtön odarendelt egy tolmácsot, a ki neki azt, a mit 
és az ország kormányának hivatalos nyelve a kormányzat nemet nyelven a tanú elmondott, angolul tolmácsolta, 
minden ágában a magyar. Tehát az országos kormány .és ö azt csak úgy vette tudomásul,
által kinevezett összes hivataloknál a hivatalos nyelv 
ezen törvénynél fogva kizárólag a magyar és ha j hogy széles 
Veszelovszky képviselő ur az összes hivataloknál, tehát 
a pénzügyi hatóságoknál és postahivataloknál is a tót 
nyelv alkalmazását kívánja, itt ismét azon törvénybe 
ütközik, melynek ti végrehajtását követeli.

A törvényhatóságokról több szakasza szól a nemzeti
ségi törvénynek és annak felolvasásával nem fogom 
fárasztani a t. házat; de annyit ki kell emelnem belőlük, 
hogy a törvénynek 2—5. §- ai, melyek a törvényható
ságokról szólnak, általában azon irányban disponálnak, 
hogy első sorban kötelező a magyar nyelvnek használata, 
de ezzel konkurrálva, bizonyos czélszerüscgi esetekben 
alkalmazható más nyelv is. Már most azt, hogy a magyar 
nyelv első sorban állva, a tót nyelv azon a vidéken 
esetleg egy vagy inás törvényhatóságnál mellékesen, 
mint konkurrálú nyelv bizonyos esetekben használható, 
úgy kívánja kommentálni Veszelovszky képviselő ur, 
hogy a magyar nyelv egészen kiküszöbültessék és he
lyébe mindenütt és teljes mértékben kizárólag a tót 
nyelv használtassák. Ez a törvénynek a végrehajtása ?
Hiszem ez nőin más, mint ennek a törvénynek felforgatása, 
megváltoztatása homlokegyenest ellenkező irányban 
czélzattal, mint a melyben az hozatott. Helyeslés.
Különösen a törvényhatóságokat illetőleg figyelmet 
érdemel az 5. §- a ennek a törvénynek, mely azt mondja, 
hogy a belső ügyvitel terén a törvényhatósági tisztvi
selők nyelve első sorban mindenütt magyar legyen, de 
hozzáteszi, hogy a mennyiben egyik vagy másik törvény- 
hatóságra vagy tisztviselőre nézve gyakorlati nehézséggel 
járna, az illető tisztviselő kivételesen törvényhatósága 
jegyzőkönyvi nyelveinek bármelyikét használhatja. Mal
most a dolog igy áll. Ma magyar kell. hogy legyen a 
törvényhatóságoknál a belső ügykezelés. Ha egyes 
hivatalokra vagy hivatalnokokra nézve leküzdhetetlen 
nehézségek merülnek fel, hogy tik egyáltalában nem 
tudnak magyarul, akkor szabad nekik a tót nyelvet is 
használni. Mit akar itt Veszelovszky képviselő ur létre
hozni? A magyar iskolákat beszüntetni, helyükbe tót 
iskolákat behozni, a fiatalságot tót nyelven nevelni, hogy 
egy bizonyos idő múlva mindegyik elltiálhasson és azt 
mondhassa, hogy reá nézve a (.elkezdésben a magyar 
nyelv használata nehézségekbe ütközik, sőt lehetetlen,

Jól mondta ma egy képviselő ur. 
világon

nemzetiségi programúi. Elvárja régül a szerb Pávlovics 
Lyíiba képviselőtől, hogy nein fogja magát mindenben 
Weszelovszkyval identifikálni!

román sajtó élénk érdeklődéssel és figyelcm-

a ki felszólalt, 
nincs ország, nincs állam, a 

melyben a nemzetiségek annyi tekintetben annyi 
szabadsággal bírnának, mint Magyarországon. (Tetszés

rd o lg o “SnVrnniaSa‘nyoVv\\Tv!,°tal,ós K n á l S l  teki'metcbon !” °! f í ' ' . ' ,  a  llarla,llcmi felszólalásokban érintett nemző- 
annak, a ki Amerikába kivándorol, odaát jobb dolga ^  kémest. A nagy-szebeni „Iribuna" azt Írja, hogy 
volna, és azt mondja, hogy részben ezért kell kivándo- mint i«ÍU nemzetiségi képviselő csak a tót Weszelovszky 
rolnia. (Mozgás.) A t. képviselő ur még azt is mondja, állja helyét a  parlamentben. Nem sokat mondott de a

íi!*Íh.« «  AnL ^ ’1 t e S '  f  • r f ; " '  “m T S ne,nzctisdgck kölyosldséveí talál-
ságának közszabadsági intézményei a tólságra is kihatnak, fi ‘k ,. A b,' f sóí ”Gazeta Transilvaniaé“ (18. sz.) azt 
Ez annyit tesz, hogy imo, Magyarországon a tótnak USZI’ l0«-v Weszelovszky beszédje alkalmas arra, hogy 
nincs szabadsága, nincs jogosultsága, ellenben Amerikában f e l e d é s t  hozzon létre a magyar és tót felfogás között, 
a szabadság kihat a tólságra is. A t. képviselő ur elfelcj- ^  tótokon van a sor, liogv ezt megkisérleliék
tette, hogy a nemzetiségi törvény első szakasza az, liogv i _
az országnak minden polgára, ‘bármely nemzetiséghez:
tartozzék is, a magyar nemzetnek egyenjogú tagja. Hol “  cseh sajtó nem foglalkozott a magyar orsság- 
mulaihat nekem a képviselő ur ol.yan példára, a iml *3'lllas nemzetiségi vitájával, csupán az egyes szónokok 
!*hMn,'ly- l? niM;1? '■"•'ÓZÓ honpolgár nem beszédeit ismertették a csel, lapok politikai rovataikban.

melyekben éli 1 A Károdnl Listy ugyancsak a politikai iiirok rovatában 
a következőket Írja : február 3-án tudvalevőleg Wesze-

ugyanazon jogokban 
Általános élénk letszé

mint
helyeslés.

Méltóztassanak megengedni, hogy levonjam ezekből f  ° ' L,kez‘,^et ,rJa : fnkruár 3-án tudvalevőleg We
a következtetési. Il.iíl.jiik ! Halljuk !) A Veszolovszky ur l,,m k J' tót képviselő kifejtette a tótok programmját 
ultal előadott követelések ----- ' ’ ' ■ 1— " • ■ ■■

, -.......... c.sj ... . .. prograinnyát. a
. , nem alapulnak a nemzetiségi beszéd alkalmat szolgáltatóit a magyarországi sajtónak.

Igaz! I gz van'  rn  i/.ióiát. i.„.j.viii„-,i..iv,-.;i „r.....  P'isclót arra indította, hogy terjedelmes választ ad-
ze„ törvény végrehajtásit kívánják, hanem folforga.ásál - héniiselöt • Z ,  T  ,, 
igaz! lg/, van n-vi/ióját, megvált,,/tatását ,,han U | ^  otla’ tcrjotlelmos
“ (lombon és irányban, a mely homlokegyenest ellen- J‘" ‘ * " (,inzetisegiektiek a kormánypárt nevében

Ível; nyílt kifejezésre csck kal' azutáti ismerteti Hódossy beszédét és igy foly
tén. Igaz! lágy van !; >•")'••> •' Hódossy is hivatkozott a nemzetiségi törvényre.

kezik azon czélzatokkal, 
jutottak ezen törvény be 
Beleütközik

melye 
üzetésében.

* A 'V ™ k  ^  MaSy“ '„ rS*á«on csak .„„ak  v»„
szo|j(] ............ . „a magyar ember hivatkozik az

lesz, a !rott türv^nyre- A nemzetiségek hiába hivatkoznának az
Az a köznép, t. képviselői,áz, a Felvidéken, ió 
jámbor nép. Olyan n .ersanyag, a melyből az
mit belőle csinálnak. _ Helyeslés.) ’ “ i írott törvényre, mert .Szeli Kálmán egy uj formulát ta-

ti..rok mAr rejjen kivetették reájuk Iáit, a mely szerint a törvényeket nem a bolt betű szc- 
.ikérrel.' rjabl, időben r!nt kel1 m;‘̂ ' íirazni» értelmezni, hanem szellemük sze-
h'-irv nagyobb sikerrel kezdenek ,m t' *,03y e szellem a magyar törvé-
* .ormány feladata úgy intézkedni, mindig a szlávok ellen fog irányulni. Ilyen

kellő alkalmazása cs jó, helyes értelemben válaszolt Hódossy Weszolovszkynak. Hódossy 
/. az elemet teljesen és véglegese n tagadta, hogy a tótok egy egységes nemzetet képez

A pánszláv ag. 
hálójukat. Úgy van 
időkig még nem sok 
óta, veszem . szre, 
működni. (L'gy van!) 
hogy az iskti; oki 
adminisztréez ó -íji,



nők, szerinte a tótok különféle nemzetiségek egyvelege, 
a melyek a magyarok után telepedtek le Magyarország 
területén, ók nem államalkotó elem s nincsenek tehát 
az államban semmiféle jogaik, államjogi szempontból 
tekintve a dolgot. Így gondolkozik Magyarországon az 
uralkodó nemzet az „elnyomott nemzetről." A Nár. 
Listy igy fejezi be közleményét: „Mi minden esetre 
vártuk, hogy a magyarok kifogásolni fogják Wosze- 
lovszky mérsékelt, sőt túlságosan megalázkodó beszédét, 
de nem hittük volna, hogy a kormány szónoka annyira 
ragadtatja el magát, a  védtelen nemzetet sértegesso 
csak azért, mórt nyelvét és nemzetiségét védelmezi. Az 
nem ,lovagiasság!" A „Národní List" okoskodására ele
gendő az országgyűlésen elmondott boszédokro hivatkoz
nunk, különösen pedig Hódossy beszédére, a  melyet 
mai számunkban egész terjedelmében közlünk. Ezekből 
láthatjuk, hogy a tótoknak éppen sommi okuk sincs 
elnyomatásról keseregni, mert hiszen sehol sem tehet
nék azt meg a mit nálunk minden lapjukban meglesz
nek t. i. hogy a törvényes állapotokkal lépten-nyomon 
ellenkezésbe kerülnek — minden megtorlás nélkül. Azt 
hisszük ennek is vége lesz már nemsokára. Különben 
abszurd fonák értelmetlenség az idézett cseh laptól, mi
dőn azt kívánja, hogy a törvényeket ne a szellemük 
szerint, hanem a holt betű szerint kell magyarázni. 
Holt betű szerint magyarázva, például a szent és szent- 
séges Biblia is kifogás alá esnék !

Turócz-Szt.-Márton 1902. február 16. 7. szám.

Megyei élőt.
(Turóczvármegye közigazgatási bizottságának ülése.)

Turóczvái megye közig, bizottsága 1902. évi február 
hó 12-én tartotta meg rendes havi ülését ifj. Justh György 
főispán elnöklete alatt.

Jelen voltak: Beniczky Kálmán alispán, Grummich 
Géza kir. tanácsos-pénzügyigazgató, Reviczky István ár
vaszéki elnök, Berecz Gyula kir. tanfelügyelő, Dr. SkuU 
téty István kir. ügyész, Borbély Kálmán főmérnök, Dr.
Beniczky Ákos főjegyző, Dr. Haas Jakab főorvos, Dr.
Lax  Adolf tiszti főügyész, Reviczky Imre közgazdasági 
előadó; továbbá Cserey Emil, Justh Fcrencz, Rlimo Vil- lcnlegi bérhelyisége a törvényes követelményeknek meg

május és október hónapokban lennének, keresztülvien- 
dök ; az oltási költség azonban darabonként a 40 fillért 
felül nem haladhatná.

Rlimo Vilmos közig, bizotts. tag kérdést intézett 
a küzgazdr sági előadóhoz, 1 v mi oka ai nak, hogy a 
gazdasági <jy let nem í >dik. Rév -kv Imre felvi
lágosításul elii.v 'dja, bog, maga .'ész. öl mindent 
megtelt, de az általában mutatkozó küzünynyel alig le
het megküzdeni. Berecz Gyula azt javasolja, hogy töre
kedjék az egyesület megnyerni Justh Fcrencz képvise
lőt az elnökségre, a kinek bizonyára sikerülni fog az 
egyesületet felvirágoztatni.

A járvány általában jó indulat u volt, mert 71 meg- Bellán, Neczpálon, Zsámbokréton, Bisztricskán, Ruttkán, 
betegedés közül csak 2 végződött halállal. I Priekopán, Blatniczán, Deánfaluu és Pribóczon.

2. Vörhcny: Ruttkán 1, gyógyult. Szucsányban 1,! Az ezen községekben foganatosítandó orbáncz elleni
gyógyult. Kis-.Schncczon 2, gyógyult 1. meghalt Kioltások keresztülvitelére javaslata az, hogy az illető 
Helyben 1, gyógyult. Turánbán 2, gyógyult 1, meghalt községek ennek hasznáról kellőleg kitanittassanak; 
1. Neczpálon 3. gyógyult 2, meghalt 1. minek utána a község elöljárósága ágy az összos sertés

3. Roncsoló toroklob: Klicsinyben 3, gyógyult 2, tulajdonosok egy nyilatkozatban köteleznék magukat 
meghalt 1. Túrán 1, meghalt. Jahodnikon 1, meghalt, egy éven alóli sertéseiket orbáncz ellen beoltatni s az 
Ruttkán 2, gyógyult 2. Helyben 3, gyógyult 3. Nocz- (ebből származó következményeket viselni. Az oltások
pálon 1, gyógyult. Priekopán 1, gyógyult. Üubovón 1, ~ Á' ~  A~ l / , l'" “ 1 1......... *•••-*
gyógyult. Alsó-Stubnyán 2, gyógyult 1, meghalt 1.
Szklenón 1, gyógyult.

4. Hasi hayymdz: Ruttkán 1, maradt. Bellán 2, 
maradt 2. Kostyánban 1, gyógyult. Rudnón 1, gyógyult.

5. llökhurut: Podhragyon 30, maradt 30. Turán- 
ban 6, gyógyult 3, meghalt 2, maraut 1. Szklenón 5, 
meghalt 1, maradt 4.

Mindenütt a kellő óvó- és gyógyintézkedésok fo
ganatositattak. Egy elinobeteg Ruttkáról Budapestre szál- 
litt««: U és négyen otthon gyógykezeltetnek. Kiállíttatott 
17 orvosi bizonyítvány s 13 orvosi látlelet még pedig 
12 könnyű s egy sályos testi sértésről.

Grummich Géza kir. tanácsos pénzügyigazgató je 
lentése szerint az állami egyenes adók botízetéso az 
elmúlt hó folyamán a múlt év hasonló időszakához mér
ten 4120 koronával kedvezőtlenebb volt. Egyelőre in
tézkedésre még nem tesz javaslatot. Antal ruttkai 
mészáros felebbezését a közig, bíróság elutasította, mi
ről a tél értosittetik. Kis-Csepcsény község a fogyasztási 
adó kezelésére utaslttatott a mi ellen felebbezett, mert 
szerinte 44 korona túl sok o czimen. Ezen folebbezés 
folytán a bizottság a fogyasztási adó bért 20 koronára 
szállította le

Berecz Gyula kir. tanfelügyelő jelentése szerint, a 
legutóbbi közig, bizotts. ülés óta meglátogatta a jezer- 
niczi áll. elemi iskolát, a tszeutgyörgyi róm. katli. isko
lát, a znióváraljai r. k. iskolát, a vriczkói állami és r. 
k. iskolákat, a znióváraljai állami leányiskolát és az 
egyik gyakorló iskolát, a turócz-szent márioni állami 
polgári fiúiskolát, a folsö-stubnyai községi iskolát, 
stubnyafürdői és uiosóczi állami iskolákat, a mosóczi 
áll. óvodát és ág. ev. iskolát, a ruttkai párhuzamos osz
tályt és falusi óvodát, a znióváraljai óvodát és második 
gyakorló iskolát, végre az ivankófalvi ág. ev. felekezeti 
és a kis-csepcsényi áll. iskolákat. A látogatás alkalmá
val szerzett tapasztalatoknak megfclelőleg a kellő in
tézkedés minden esetben megtörtént.

Minthogy továbbá több állami elemi iskolának je
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j nem felel, fölterjesztésére a vallás* és közoktatásügyi m.
: kir. Miniszter Lír U Nagy méltóságától azon értesítést 
; nyerte, hogy a folyó évben Ivánkaföldön, 1903-ban 

Ifj. Justh György főispán az ülést megnyitván je- • Stubnyafürdön, Alsó-Turcsoken és Felsö-Turcscken, 
lenti, hogy Justh Kálmán ny. főispán gyengélkedésével, i 1904-ben pedig Znióváralján az állami elemi leányiskola

mos, Rontsek György, Rosza János bizottsági tagok. 
Jegyző : Csepcsdnyi Sándor tb. főjegyző.

báró Révay Gyula pedig képviselői elfoglaltságával 
mai . ülésről való elmaradásukat kimenteni kérik. ■

Dr. Beniczky Ákos főjogyző előadta a következő 
ügydarabokat:

Túrán község a loldmivelésügyi minisztertől a viz-1 
mosások beerdösitésére segélyt kért. Ezt a földmivelés-1 
ügyi miniszter megadja, még pedig 1980 koronát, ha a 
község a kikötött feltételeket teljesiti. A község nyilat
kozatra fog felhivatni.

Bartos Gyula neezpáli anyakönyvvezető részére 
helyettesítésért megfelelő tiszteletdij engedélyeztetett, 
miről az illető értosittetik.

Bemutatja továbbá a törvényhatósági állatorvos 
havi jelentését, amely szerint Zsámbokrét még mindig 
zár alatt van sertés orbáncz mialt. Jelenti továb bá, hogy 
a tavaszi tény ész apa állatok megvizsgálása szigorúak
ban fog eszközöltetni, különös figyelem lesz fordítva a 
szembajos lovakra is. Lövy ruttkai lakos részére a kért 
építési engedély megadatott.

Előadott a főjegyző még több kivételes nösülési 
engedélyt kérő ügydarabot, továbbá adóleirási és ul 
elengedési ügyeket, a melyek mind 
szerint intézteitek cl.

Ilyen ügyeket adott elő Csepcsdnyi Sándor tb. tő 
jegyző is. Előadta továbbá a következőket:

Velits Adolf felobbozéso a népszámlálási tisztelet 
dija tárgyában elvettetett.

íz előadó javaslata végzésére, melyoki 
bet. Különösen a>

Ozv. Rubdnyiné szül. Raksányi Gizella puchói la- 0(0t^s

fognak saját épülethez jutni, a mi ha megtörténik az ál
lami elemi iskolák mind jól el lesznek helyezve.

A tanítói személyzetben az a változás történt, hogy 
Molnár Milos turáni ág. h. evang. felekezeti iskolai ta
nító állomásáról lemondott.

Az iskolai egészségügy törhető volt, bár több 
helyről érkezett bejelentés, hogy a tanköteleseknek egy 
része járványos betegségben sínylődik.

Bemutatta továbbá a közokt. miniszter rendeletét, 
a mely a községi iskolai ala pvagyonok szabályszerű ren
dezését sürgeti. Ezen munkálat teljesitésével dr. Lax 
Adolf vármegyei tiszti főügyész bízatott meg.

Borbély Kálmán kir. főmérnök jelentést tesz a 
megejtett kazán vizsgálatokról és beterjesztette évi je 
lenlését.

Reviczky Imre közgazdasági előadó szerint az idei 
enyhe és változékony időjárás minden tekintotben ked
vezőtlen. A  jól megg yökeresedett őszi vetéseken ugyan 
edd igeié kárt nem észlelhetni; ezeknek állapota külön
ben is inkább a tavaszi időjárás esélyeitől függ. Annál 
inkább hátrányos a rossz idő a téli gazdasági munkák 

a rossz utak miatt folytatni nem lc- 
erdei termékek szállítása sok aka

dályba ütközik s a pénzkeresetre nagyon is rászoruló 
köznép, ettől sok helyen olesik.

Az állatforgalom a beállott takarmányhiány kö- 
votkeztében jóformán szünetel. Az állatállomány a rossz

kosnö a raksa-ncdozori ág. h. evang. felekezeti iskol; 
fenntartásához hozzájárulása ügyében a bizottság beszerzi 
az előbbi egyházi rendtartást és azután fog határozni.

Dávid Ferencz útadó ügyében a beadott 
jcsztés, mint fölebbezés ftilterjesztetik a k 
ügyi in. kir. minisztériumhoz.

Reviczky István árvaszéki elnök bemutatta évi je 
lentését, mely tudomásul vétetett. A  kezelés alatt levő 
320.000 kor. után mintegy 5732 kor. kamat hátralék 
van, a mi a tiszti ügyész utján be fog hajtatni.

Dr. Lax Adolf kimondatni kéri, hogy az árvaszéki j 
tartozások törlesztése kötelező legven, minthogy a lég- j

miatt sínylődik. A füldmivelósügyi miniszter in-
ért szalmából eddig nyolez kocsi

mennyiség a leginkább szűk
tézkedéso folytán 
rakomány érkezett, mely
séget szenvedő községek közt osztatott ki. Az általa 
kért és kapott felvilágosítás alapján jelenti, hogy. a szük- 

skedelem-; séges szalinamennyiség küldésének lebonyolítása már- 
1 czius hó 20-ig be lesz fejezve.

Az éven kint megtartani szokott állatkiállitások 
ügyében jelenti, hogy a folyó évben k ivétoloscn és pró
baképen díjazással egybekötött tenyész bika vásár tar
tása vau tervbo véve. A bikavásár Stubnyafürdön már- 
czius hó 10-án és Turócz-Szent-Mártonban márczius 
hó 17-én fog megtartatni. Ezen intézkedés különösen az 

tll és igazságos megállapítása, a gyorsabbárak egyöntetl 
! intézkedés és a közegek munkájának megköny-

többen csak a kamatot fizetik és a tőke törlesztő 
nem gondolnak.

Dr. Haas Jakab vármegyei főorvos jelentése szo-lnyitc.se ózdijából történt. Az a jó  oldala is megvan ezen 
rint’a f . évi január havi egészségi állapot a múlt évi de-j intézkedésnek, hogy egyetlen tenyésztő bikája sem fog 
ezomber havához képest nőm változott — a gyakori be- eladatlanul maradni; az eddigi eljárás szerint ugyanis 
tegedés miatt kedvezőnek nem is mondható, leginkább csnk azon állatok vásároltattak meg, molyok szabály- 
a légző szervek hurutos és lobos bántalmai s influenza j szerüleg bejelentve vc‘
észlelteitek. A heveny fertőző kórok közül előfordultak:! a

1. Ranyaró : Helyben megbetegedett 13, gyógyult vénybatósági állat' 
maradt 6. Jahodnikon 3, gyógyult 3. Ruttkán 10, j hogy az utóbbi

sertés orbáncz oltása ügyében a járási és tör- 
osokkal érintkezésbe lépvén, jelenti, 
év alatt a sertés orbáncz az alább

gyógyult 6 maradt 4. Tarnón 19, gyógyult 8, maradt; kitüntetett községekben pusztított különösen; s ott len 
1 1 . Dubovón 2. gyógyult 1, meghalt 1 Jezerniezcn 3, j nénck a vcdoltások eszközlendők: Tót-Prónán, lvánka- 
gyógyult 3. Valósán 1. gyógyult 1. N.-Csepcsényben falun, Xngy-Csepcsényben, .\lsó-Stub.iyán, Iltyon, Kis-
20, gyógyult 18, meghalt 1, maradt 1 falun, Yalcsán, Znióváralján, Pole.jakán, Kis-Selmeczen,

h í r e i  n k .

— Személyi hírek. Báró Révay Gyula orsz. kép
viselő nejével szül. Berchtold grófnővel együtt részt 
vett a legutóbb megtartott udvari bálon, a mely alka
lommal először jelent meg ott Margit leányuk is, a kit 
Révay Simon báróué mutatott be Mária Jozefa kir. her- 
czegnőnok.

— Kinevezés. A beszterczebányai kir. pénzügy- 
igazgatóság területén alakítandó adó felszólainlási bi
zottság elnökévé Justh Ferencz orsz. képviselőt, elnök 
helyettessé pedig dr Tilesch Béla beszterczebányai ügy
védet novezte ki a belügyminiszter.

— A megyebál, mely Ifj. Justh György főispán 
védnöksége alatt a múlt szombaton tartatott meg, igen 
fényesen sikerült. A terem 9 óra után csakhamar meg
telt és annyi szép asszonyt meg leányt láttunk együtt, 
mint máskor csak nagy ritkán. Különösen kitettek ma
gukért a felvidéki hölgyek, a kik Justh Forenczné szül. 
Batthany Mária grófnővel élükön majdnem teljes szám
mal megjelentek. A négyeseket 40 pár tánczolta cs a 
mulatság oly kedélyes volt, hogy annak csak reggel 6 
óra fölé lőtt vége. A rendezőséget méltó dicséret illeti 
a minden tekintetben kitünően sikerült mulatságért. 
A rendezőség közlése szerint felüllizettok: Ifj. Justh 
György 40 kor., Justh Kálmán 20 kor., Justh Ferencz, 
Dr. Lax Adolf 12—12 kor., Id. Justh György, Ita . 
kovszky Iván, özv. Beniczky Mártonná, Újhelyi Attila, 
Somogyi Géza, Kufller Zsigmond, Dr. Szolárik Vilmos, 
Schulcz Lajos, Tomaschek János, Náthán Henrik, Kohn 
Hugó 10—10 kor., Dr. Haas Jakab, Saager Ferencz 
7—7 kor., Graber Jakab 6 kor., Toperczer Sándor, To- 
perczer Vilmos 5—5 kor., Dlábik Alajos, Fischer Ár
min 4 —4 kor., Reindl István, Bartoss Gyula, Dr. Lencso 
János, Toperczer Nándor, Rosza János, Moskóczi Fe- 
renezné, Thomka Nándor, Sirnko Samu 3—3 kor., Spit- 
zer Albert, Perl Albert, Dr. Sirnko János, Hudák Endre, 
Michnik Gyula, Nemes János, Dr. Láng Ernő, Kubala 
Alajos 2—2 kor., Thomka Emil, Szalay Antal, Laufer 
Jakab, Kontsek Albert, Kontsek György, Timko Gusz
táv 1 — 1 kor. A felültizetések összege 278 korona, Ál
talában befolyt 564 kor., akiadás volt 176 kor. 38 fill. 
és igy a tiszta jövedelem 387 korona 62 fillér, mely 
összeg a vármegye alispánjának a vármegye kórház 
alap javára való bevételezés végett átadatott.

— Saager Terenoi kassa-oderbergi vasúti felügye
lőt a ruttkai főműhely főnököt eljegyzése alkalmából úgy 
egyesek, mint a vezetése alatt álló testületek is a leg
melegebb szerencsekivánatokkal halmozták el. Mint 
értesülünk, az esküvő már a jövő hó első hetében fog 
megtartatni.

— Éder Róbert a kassa-oderbergi vasút felügye
lője a vasút igazgatóságánál a gépészeti szakosztály 
főnökévé neveztetett ki. Ebből az alkalomból a vezeté
sére bízott szakosztály a vonali alkalmazottak bevoná
sával tegnap este Budapesten nagyobb szabású lako
mára gyűlt ogybe, a melyre a ruttkai főműhely kép
viseletében .Saager Ferencz felügyelő is Budapestre 
utazott.

— Bíráló választmányi ülés. Turóczvármogye
bíráló bizottsága f. hó 12-en tartott ülést, a melyen je 
len voltak Bcniczk} Kálmán alispán elnöklete alatt Be- 
rccz Gyula. Klimo Vilmos, Újhelyi Attila választmányi 
tagok és Dr. Beniczky Ákos főjegyző mint előadó. — 
Turóczvármegyo igazoló választmánya a znióváraljai és 
a szklabinyai vármegyebizottsági tag választások tár
gyában annak időjén Illést tartott, a melyen a válasz
tások ellen beadott felebbezések ügyében vizsgálat rcu- 
deltetctt el. A znióvárayai választás ügyében Párvy 
Endre újabb felebbezést adott be, a mely kitogáso'ja a 
megejtett vizsgálatot. Ezt a bíráló választmány indokolt
nak találván az igazoló választmány határozatának fel
függesztése mellett újabb vizsgálatot rendel el, a mely
nek foganatosítására az igazoló választmány felhivatik. 
—  A  szklabinyai választás ügyében L. .vinger Ármin 
adott be felebbezést, a mely egész sorozatát adja elő a 
választás kálinál al olköve ozabálytalai Ságoknak. A 
bíráló vál«v ezei ( en is ké .'le ien  volt az
igazoló v.' íny határi,.. fe!íüg0es„ ..ii és újabb
vizsgálatát rendelni el.



— Kinevezés. Dr. Félix Antal a beszterozobányai 
kir. törvényszék kitllnö birója a budapesti kir. ítélő táb
lához bíróvá neveztetett ki. Ezen kinevezés Ilire tág- 
körben nagy örömet keltett, mert ebben :i valódi érdem
nek jutalmát látják.

— Casus belli. Megírtuk lapunk múlt számában, 
hogy egy helybeli fiatal doktor juris. a ki azon lölttl 
magyar nemes is, mint szidta össze a helybeli posta
hivatal egyik tisztviselőjét, a miért hogy ez azt mondta, 
hogy nem tud tótul. — Dr. Ivánka Milán — öt értettük 
ama közleményben, — becsületében sértve érezte magát 
e közlemény által s dr. Mudrony János ügyvéd 
és Vanovics Lajos bankhivatalnok által elégtételt 
kéretett lapunk fömunkatársától. mint a távol volt felelős 
szorkesztö helyettesétől, amely elégtételnek vagy feltét
len bocsánatkérésben kellett volna állnia, vagy pedig 
párbajvivásban. Főmuukatársunk kijelentette, hogy a 
közleményben, amely megbízható forrásból ered, becsü
letsértés nincsen; ö dr. Ivánka Milánt még csak nem 
is ismeri, — igy tehát a sértési szándék sem v u.'.g 
s a kért elégtételnek sincs helye ily körülmények /.Ott, 
és azt már azért is meg kell tagadnia, mivel, 1. >ha a 
vívás és lövés mesterségében nem járatlan, elvi ellensége 
a párbajnak, s mint hírlapírónak egyebet se kellene 
tennie, mint párbajozni a nomtotsző közlemények 
miatt. — A közlemény vagy igaz tényt tartalmaz, 
vagy nem. Ma igen, úgy dr. Ivánka Milán heveskedé- 
séről, amelyet magának egy magyar közhivatalban megen
gedett, joggal emlékezhetett meg lapunk, a melynek fela
data az értélé nemzetiségi túlkapásokat szemmel tartani és 
bírálat alá vonni; — ha pedig nem történt meg a dolog, 
vagy nem úgy történt, a hogy azt lapunk közölte, úgy 
szívesen közöljük dr. Ivánka Milán helyreigazító sorait 
s csak örvendeni fogunk, ha megállapíthatjuk e nyilat
kozat nyomán, hogy nem dr. Ivánka Milán, hanem az 
illető tisztviselő volt a hibás. — Egyébként pedig, ha 
dr. Ivánka Milán ily nyilatkozattal nem akarna élni 
s ezen magyarázat után is sértve érezné magát, úgy 
forduljon a sajtóbirósághoz, mint illetékes s törvényes 
fórumhoz, az majd elégtételt szolgáltat neki azért a sér
tésért, amelyet d — fümunkatársunk — a közleményben 
fölfedezni nem tud. — Ezek után dr. Ivánka Milán 
megbízottjai eltávoztak főmunkatársunk lakásáról. — 
Látható ebből az esetből, hogy mily rend ki vili érzékeny 
a túlzók pártjához tartozó fiatalság, amikor politikai 
szereplésük kritika tárgyává tétetik a nyilvánosság előtt, 
s mégis mily könnyelműen s meggondolatlanul provo
kálnak oly jeleneteket, amelyek minden higgadtan gon
dolkodó embert megdöbbentenek. Dr. Ivánka Milán egész 
természetesnek találja, hogy magyar kir. postahivatalban 
tót szóra engedelmeskedjenek neki az alkalmazottak, a

j kik pedig csak magyar nyelven tesznek vizsgálatot a 
postaligyekböl s nem is tartoznak tótul tudni (bár mi e 
nyelv tudását a köznéppel való könnyebb érintkezhotés 
czéljából kívánatosnak tartjuk,) és természetesnek találja 
azt is, hogy a tótul nem tudó postai alkalmazottat nyil-

I váuosan szidja, piszkolja . . ,! Hiszen ha tényleg a 
postaalkalmazott lett volna a hibás (a miért egy per- 
czig sem védenek), akkor is csak a saját feljebbvalója, a 
saját hatósága ülhetne fölötte törvényt, még pedig mél
tányosan, a hogy azt minden ember, a legkisebb is meg* 
érdemli, még ha hibás is, ha tévedett is. Ott azonban 
mégsem tartunk még hála Istennek, hogy a dolgát 
becsületesen végző magyar hivatalnokot tót szitkokkal 
illethessék, s biztos a reményünk, hogy ezt a vélemé- 

| nyűnket a kir. ügyészség is fogja osztani, a hová a

I postahivatal az ügyet további eljárás végett áttette, — 
és hogy a kir. postaigazgatónak is szava lesz a dologhoz.

] A mint értesülünk, dr. Ivánka Milán valami nyilatkozat- 
|  télét közöl: a „Xárodnie Noviny-“ban, amelyben holmi 

rágalmazásról regél, ennek vádját emelve fömunka- 
társunk ellen. A fiatal doktor juris, úgy látszik, még a 

S büntető jog elemeivel sinc.->eu tisztában. — A dr. Ivánka 
esetére vonatkozó hírért, a melyet harmadik kézből 

I kaptunk, főmuukatársunk elvállalta a felelősséget, mivel 
I lapunk ezt a számát a felelős szerkesztő távollétében ö 

szerkesztette. A hir anyaga, maga a tény tehát nem 
ered iömunkatársunktól, s igy, ha ide vonatkozó hírünk 
valótlanságot tartalmazott volna is, es tényleg becsület- 

J sértést tartalmazna, a rágalmazás vádja joggal csak azt 
|  illethetné, a kitől a hir anyaga származik. Ámde a hir 
J sértés és sértési szándék nélküli, való igazságot tartalmazott, 
| elhallgatva azokat a részleteket, amiknek elmondása talán 
I még kellemetlenebb lett volna az esetben szereplő 

|  jogtudornak, — sőt elhallgatva még a nevét is a heves- 
.3 kedönek, és csak az ö társadalmi állásával, az ő mii- 
ij vcltségi fokával illusztrálva eljárását, amelyet még a 
a tót ember sem helyeselhet, ha higgadtan gondolkodik. 
7 Főmunkatársunk készséggel ajánlotta fel dr. Ivánkának 
| a nyilatkozás, a magyarázat jogát lapunkban, de ö, a 
|  való tényt megczdfolni nem tudván, e joggal nem akart
j élni, hanem a való igazság emondásáért bocsánatkérést

4 Turócz-Szt.-Márton,
akart kierőszakolni fömunkatársunktól, majd pedig fegy
veres elégtételt kért, s mikor a becsületét a legkevésbbé 
sem érintő vagy sértő közleményért ilyen elégtételt nem 
kapott, nem a törvényes útra terelte a szerinte sérelmes 
ügyet, hanem „nyilatkozik" s a való igazságot rágal
mazásnak. — s az ezen igazságért felelősséget vállaló 
embert rágalmazónak nevezi. No, ilyen logikával és jog
tudással még sokra viheti a fiatal doktor, — még a 
mártiromságban is lehet olőbb-utóbb része. — Vegyék 
azonban tudomásul tót túlzóink, de komolyan ám, hogy 
mi, tehát főmunkatársunk is, semmifélo terrorizmustól 
vissza nem rettenünk, hanoin fokozott buzgalommal 
igyekszünk ezontú' is eleget tenni hazafias kötelességünk- 
u e ' , melyet c lappal magunkra vállaltunk; a ki pedig 
törvénybe, igazságba, a társadalmi rendbe ütköző eszkö
zökkel kísérli meg, hogy bennünket ebben megakadá
lyozzon, avagy megfélemlítsen, azt oda állítjuk, a hová 
való: a bírói szék elé, a hol magunk is felelünk tet
teinkért.

Hazaflatlan Ügyvédjelölt. Érdekes sajtótárgya
lás volt e hónap 10-én Marosvásárhelyt. Eiess Ferencz 
ügyvédjelölt még a múlt év július hónapjában a „Kron- 
stadter Zeitungéban erős támadást intézett a brassói 
postai napibizios és a posta ellen, mert egy levelet ka
pott, melyen a Hicr jelzés Brassóra volt kijavítva. Eiess 
gondolva, hogy ezt a javítást a posta tette, czikkében 
ilyen kitételeket használt: „aljasságig sülyedő beteges 
sovinizmus, állami kezelésben levő hivatal által elköve
tett szemtelen sértés.- A czikk miatt az ügyészség vá
dat emelt s Eiess Ferencz a marosvásárhelyi törvény
szék esküdtszéke elé került. A törvényszék a marasz
taló verdikt alapján két hónapi fogházra és 100 korona 
pénzbírságra ítélte s elrendelte, hogy az iratok áttétes
senek a budapesti ügyvédi kamarához, mint a melyik
hez Eiess, mint ügyvédjelölt tartozik. - Az ország túlsó j 
végén történt ez a dolog s azért közöljük, hogy tanul
ságot mentsenek belőle, a kiket illet.

— Kinevezés és előléptetések. A vallás- és köz- 
oktatásügyi minister a znióváraljai állami tanitósépezdé- 
ncl Somogyi Géza igazgatót a VII. fizetési osztály 2-dik 
fokozatába, Ulrich Vendel segédtanárt a X. f. o. 1. foko
zatába, Kirchmayer Győző s.-tanárt a X. f. o. 2. és 
Blumenfeld József gyakorlóiskolai tanítót a XI, í. o. 2. 
fokozatába előléptette. Balázs Endre rendes-tanárt pedig 
a Vili. fiz. oszt. Ö-dik fokozatába nevezte ki.

— Elitéit tót apostol. Olvasóinknak még emlé
kezetében vau a Fietor Ambrus fogadtatása alkalmából 
keletkezett pür és annak szereplői. Az elítéltek annak 
idején büntetésüket leülték, de Skultety József nem nyu
godott, hanem Újhelyi főszolgabírót és másokat hamis 
tanúskodás és hamis esküért vádolta be a besztorcze- 
bányai kir. ügyésznél. Ezt az ügyet a múlt héten tár
gyalta a bcszterczcbányai kir. törvényszék és Skultety 
nyilvános rágalmazásért került a vádlottak padjára. A 
törvényszék a vádlottat egy hónapi fogházra és a fel
merült költségek megtérítésére ítélte, a mely ollen az 
elitéit felebbezést jelentett be.

— Állatvásár Turócz-Szent-Mártonban. A múlt
hét folyamán marhavásárt tartottak, a mely általában 
igen gyenge volt. Daczára a nagy takarmány hiánynak, 
mely az egész vármegye területén észlelhető a marhák 
szokásos ára alig változott. A jobb darabok jó áron kel
tek el, a selejtes darabokat pedig alig keresték.

— Az ipar- és kereskedelmi pangás szomorú 
következmény eit meg fogja erezni varmegyénk illetve 
Ruttka is. A Ksod. v. társaság is kénytelen számolni a 
beállott viszonyokkal s a legközelebb munkásainak lét
számát a minimumraszállilandja. Mas irányban is reduká
lás leeml. E izéiből I. hó 10-én Haver, Rumpcl, Éder. 
felügyelőkből álló bizottság járt el a helyszínén. Jellemző, 
hogy az emberek a küldöttségei csakhamar „Vészbizott- 
ság“-nak neveztek el. Bizony, szomorú jövőre van ki
látás, ha az állam kormány segítségre nem siet.

Zednik József felügyelő Rutl káról való távo
zása alkalmából baratai s tisztelői f. hó íi-én a főmű
helyben kedélyes búcsúestélyt rendeztek. A 2.'3 évig 

| állandóan Kuttkán működött főtiszt viselőt többen elismerő 
szavakkal búcsúztatták el. Ehhez tűzzük a magunk szi- 

; velyes búcsaját is.
Bíró választás. Kuttkán f. hó 10-én ejtetett 

I meg a községi tisztújító választás, a mely alkalommal 
jaz eddigi biró: Judik  A ml rás, választatott egyhangú lel
kesedéssel községi elöljáróvá.

Tejszövetkezot Pribóczon. A nagycsepcséini 
tejszövetkezet után immár FnbiV/.on is annyira halad
tak az előkészületek, hogy az alakuló közgyűlést nem
sokára meglehet tartani, Fribóczmi a tejszövetkezet esz
méje termékeny talajra talált, mert ott a tejet alig tud
ták értékesíteni. Esen felül az eszme minden oldalról 
meleg pártolásra is talált. Minthogy pedig több mint 
200 tehén tejének feldolgozásáról lesz szó valószínű, 
hogy az üzem gőzre lesz berendezve.

A ruttkai rom. kath. aut. hitközség f. hó 9-én 
tartotta meg évi rendes küzgyüle>ét. A csak két évvel 
ezelőtt megalakult hitközség felvirágzásáról tanúskodik, 
hogy a mai nappal ’ngallunokha lefektetett vagyona 
86.105 koronát tesz ki. A képviselőtestület meleg 
elismerésben részesítette a hitközség érdemes tisztviselő- 
karát s hálájának némi külső jeléül az alapítás tényét 
egy díszes emléktáblával örökitendi meg a szép egyház
iakon. .\ hitközség jegyzője által szerkesztett „Jelen- 

,tés“ ki fog nyomattatni. Megemlítésre méltó még, hogy 
Brix Sándor, áll. ! k. tanító és kántor az egyházi zene- és 
énekkar buzgó érve őse körül szerzett érdemeiért a 
hi:kö. jég részéről meleg elismerésben részesült.

P e 1 t 1 a é kJ II i r a <1 ó.
Eljegyzés. Dr. Steuer Géza Budapestről elje

gyezte Friedmann Gyulának kedves leányát Irént.
— Mulatság. A turóczi kereskedő ifjak Egyesü

lete által f. hó 22-én rendezendő tánczmulatságra seré
nyen folynak az előkészületek. Az Egyesület ezon mu
latság jövedelmét könyvtárának javára fordítja;' ezért 
fellllfizetéseket is elfogadnak.

Igazgató tanáosl ülés. A znióváraljai állami 
tanitóképezdu igazgató tanácsa Berecz Gyula kir. tan- 
felügyelő elnöklete alatt ülést tartott, a molyon jelen 
voltak Justli György főispán, Beniczky Kálmán alispán, 
Kliiuó Vilmos ág. ev. lolkész az igazgató-tanács tagjai 
és Somogyi Géza igazgató mint előadó. Az ülés tárgyát 
képezte a tanitóképezdei növendékek jövő évi segélye
zésének megállapítása. Ugyancsak ezen alkalommal tár
gyaltatott az intézet költségvetésének reálisabb alapokra 
való fektetése. Az igazgató-tanács tagjai meglátogatták 
Akantisz Rezső közalapítványi erdötanácsost, az igaz
gató-tanács tagját, a ki még mindig nagy betegen lek- 
szik és állapota még mindig válságos.

— öngyilkosság. Vas Eajos a kassai fUtőház fő
nöke szerdán reggel pisztolylövéssel vetett véget életé
nek. Vas Eajos veje volt Záthureczky Zsigmondnak 
és igy Turóczmegyében is kiterjedt rokonság gyászolja 
az elhunytat. Az öngyilkosság okát nőm tudják.

— Borzasztó halál. Egy szép, erőteljes 22 éves 
fiatal ember borzasztó módon vetett a múlt héten véget 
életének. Mint liptó-szentmiklósi levelezőnk Írja, a be- 
nedekfalvi Zioglcr Mihály jókedvében elitta kis pénzét, 
amiért szüleitől megdorgáltatott. Ezt a fiatal ember any- 
nyira szivére vette, hogy eltökélte magában véget vetni 
életének. .Szüleitől búcsút véve, útnak indult s hogy 
hollétét ki ne kutassák a falu végén meghúzta magát 
egy bokorban s várta a vonatot. Nemsokáig kellett 
várni, mert a gyorsvonat már közelében volt. Midőn 
Ziogler látta a gyorsvonat közeledését, hirtelen kiugrott 
a bokor mögül s vonat kerekei elé vetotto magát, hol 
borzasztó halállal halt meg. Osszeroncsolt testét haza 
vitték szüleihez.

— Kizárt tanulók. A selineczbányai ág. ov. ly- 
ceumból négy tanulót távolítottak el a múlt héten holmi 
tót nemzetiségi üzelmek miatt. Mondják, hogy ogyikük 
ösztöndíjat kért Mudrony Fáitól, másikuk tót vorsokot 
irt, - -  de alig hihető, hogy pusztán csak ezekért az ár
tatlannak látszó dolgokért já rt volna ó la  tanári kar oly 
szigorúan a külömben jeles tanulók ellen, a kik közül 
három már a nyolezadik, egy pedig a hatodik osztályba 
járt. Az utóbbi egyébként egy helybeli bankhivatalnok
nak és lapszerkesztőnek a fia, a ki a helybeli polgári 
iskola négy osztályát jó oredménynyel elvégezte és 
mindig komoly és kifogástalan magaviseletét tanúsított. 
De hát a tót túlzók sajtója a maga szertelenségeivel le
hetetlen hogy mélyebb barázdákat ne szántson a fiatal, 
fogékony lelkekbon, — s hússá és vérré ne váljak az a 
végzetes tévedés, amelyet az említőit sajtó mindenféle 
változatban világgá bocsát, hogy t. i. a magyarok iránti 
o-yillőiét szükséges a tótok boldogulásához. — Éppen 
mikor e sorokat Írjuk, kapunk bővebb adatokat az eset
ről. Ezek szerint az iskolai fegyelmi szék folyó hó 6-án 
kizárta a lyceuiuból Kubányi Valér VIÜ. osztályú tanu
lót tót verseiben előforduló magyar nemzetellenes ki- 
fakadásokért, hasonló érzelmű itjak toborzásáért és más 
intézetbeli tót tanulókkal folytatott hazatiatlan levelezése 
miatt. Hasonló büntetésben részesült a vele teljesen 
egyetértő ZsutFa Mátyás Vili. oszt. tanuló. Consilium 
abeundit ^csendes eltávolítás; kapott továbbá Eichner 
János Vili. oszt. tanuló és Kompis Féter VE osztályú 
tanuló azért, mivel az előbbi kettővel szorosabb össze
köttetésben állottak, arról is értesülünk, hogy nemcsak 
ezen négy tanuló (a kik közül három Turóczmegyeból 
való) ellen folyt a vizsgálat és hogy azok a versbe fog
lalt kifakadások többek között a Kölcsey ,,Hymnusa,“ 
a magyar nemzetnek e nemzeti imádsága ellen intéztei
tek, amelyet éppoly bárgyú, mint gonosz kifejezésekben 
kigúnyolui merészeltek. Ha ez igy van, akkor a tanári 
kar Ítéletét rendkívül enyhének találjuk, mórt a mely 
ifjúnak a lelke oly romlott, hogy annak a nemzetnek 
szent imádságát, amelyhez maga is tartozik, gúny tár
gyává teszi, az az itju minden időkre elvesztette azt a 
jogot, hogy e nemzet kebelére fogadja, a haza jó téte
ményeiben s áldásaiban részesítse. Az ilyen tanuló ma
gyarországi iskolában fölvételre nem számíthat, arról 
gondoskodjanak azok, a kik fogékony lelkét oly gonosz 
módon megmételyezték; arról gondoskodjék NVesze- 
lovszky ferencz, a ki az országgyűlésen nagy szeré
nyen a magyar faj fölényének elismeréséről, a noinzet 
egységéről és a haza oszthatatlanságáról szaval, holott 
maga is egyik föfaktora annak a parinak, amelynek 
hazatiatlan működése ezeket a gyászos gyümölcsöket 
teremti. És ez a párt tót nyelvű tanítást, tót középiskolá
kat mer követelni a magyar államtól!

Álarczos bált rendez a Rózsahegyi „Magyar 
Társaskör- saját helyiségeiben f. hó 22-én. Belépő je 
gyeket csak a meghívó elömutatása mellett lehot 
váltani.

— BÚCSÚZÓ. Budapestre történt áthelyezésem al
kalmából ezen az utón mondok buesut mindazon kedves 
ismerőseimnek és barátaimnak, a kiktől az idő rövidsége 
miatt személyesen búcsút nem vehettem. Turóczvarme- 
gyéhez és különösen Ruitkához, hol 28 évet töltöttem, 
mindenkorra a legkedvesebb emlékek fűznek. Arra ké
rem kedves ismerőseimet és barátaimat, hogy tartsanak 
meg jó emlékezetükben, valamint hogy én is minden
kor szeretettel fogok visszaemlékezni az itt töltött hosszú 
időre. Isten velük. Ruttka, 1902. évi február hó 14-én. 
Zednik József, kassa-oderbergi vasúti felügyelő.
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— H ölgyeink figyelmébe. M int é rte sü lü n k  f. évi
m érozius hó 1-tól Böhm  A lb ertn ó  jó h irü  varrón ő, k i

n ek  Szatm áron n ag yo b b  szabású  varro d á ja  v o lt, Tu-1 
róoz-Szent-M ártonban szab ászati és varró  1 zu st n yit, 

h o l is a leg ú jab b  d iv a t  k ív á n a lm a in a k  m egfelelő  a la - ! 
pos o k tatást ad ú g y  h a la d ó kn ak , m int k ezd ő k n e k . A  1 
k u rzu s  tarta m a 8 h é tre  van  terve zv e , de m iv e l á llan 
dóan te le p e d e tt  le  v áro su n kban , tovább  íb fo lytath ató . 
F e n te m lite tt  nap tól a  le g m ag a sab b  ig é n yek et és k i- '  

elégitő  ru h ák  e lk észíté sére  is  a jánlkozik.

— Tolvaj a vonaton. Körinöezbányáról írja leve-1 
lezönk, hogy ott a múlt héten Ökrös Bálint kereskedő 
jelentette a vasút állomáson, hogy Garamberzenczén tíil 
egy ismeretlenen uriasan öltözött ember meglopta, és a 
mikor a lopást észrevette és öt kérdőre akarta vonni a 
robogó vonatról leugrott és visszafelé futott. Kürmücz-' 
bányáról azonnal táviratoztak az összes vasúti állomá
sokra és kérték az ismeretlen letartóztatását. Ez Garam
berzenczén tényleg meg is történt. Az elfogott tolvajnál 
megtalálták az összes ellopott értéket.

— Időről időre jó, ha emlékeztetünk arra, hogy
mihasznosat mulasztottunk, mi előnyöset nélkülöztünk. 
Így tíz esztendő óta, a mindennapi kávéasztalra | 
kiválóan fontos uj bevezetést a csaladók nagy száma 
saját előnyére figyelemben tartja és állandóan ápo lja .1 
Szükségét érezzük azonban még mindég annak, hogy 
minden háziasszony és anya figyelmeztessék a rra ,' 
hogy a ma már mindenütt a legjobb sikerrel beve
zetett Kathreiner féle Kneipp-maláta kávé mint pótlék 
a babkávéhoz, a kávéitalt nemcsak ízében lényegesen 
finomítja, hanem ezt egyúttal, ami pedig igen fontos, 
az egészségre nézve előnyössé teszi Egyszerű fogalom 
szerint sem létezhetik ideálisabb kávévegyüiet mint 
az, a mely a kellemes és kedvelt babkávéízt a honi 
maiét egészségi elönyeivól egyesíti, a mint ez az 
eset a Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávénál oly 
fölülmulhatlan módon fenforog. Ez továbbá azt az 
összehasonlíthatatlan előnyt bírja, hogy »tisztán« 
azaz minden babkávé hozzáadás nélkül is, igen 
kellemes kávéízzel bír, és ezen okból mint legjobb 
pótlás ajánltatik  olt, a hol a babkávé orvosilag 
mellöztetni rendeltetett. Nem eléggé hangsúlyozhatjuk, 
hogy csakis a »valódi« Kathreiner, az ismert eredeti 
Kathreiner csomagokban mutatja fel mind ezeket az 
előnyöket, a melyekkel a még mindig felmerülő után
zatok, az úgynev zett »nyitott áru«, a mi nem egyéb 
mint egyszerűen pörkölt árpa avagy maláta, sohasem 
bírhat. ________

=  Szerkesztői üzenetek. ■ - ■-
— Dr. Cz. S., Budapesten. Rendesen megkapjuk s való

ban lekötelezett annak kieszközlésével. — Ruttkára. Bizony oko
san tette, hogy újra tollat fogott. Az elmaradt hirt a jövő szám
ban hozzuk, akkor is elég aktuális még. — Br. B., Sajnáljuk 
magunk is. hogy nagybecsű dolgozatának közlését kénytelenek 
vagyunk időnkint megszakítani Ilyenkor látjuk, hogy lapunk 
mily kevés térrel rendelkezik. De a napikérdések elöl nem 
térhetünk ki. Majd a nyáron pótoljuk. — P. G.—V. J., Ruttka. 
—  P. F., Körmöczbánya. Tudósításaikat csak a jövő számban 
közölhetjük. Ha kétszer annyi terünk lenne mint a mennyi 
van, arra is elegendő anyagunk lenne.

7. szám. Turócz-Szent-Márton

Felelős szerkesztő: l l e r c c *  G y u l a ,  

Főmunkatárs: Biinfi  J a n ó * .

Legjobb hírnévnek örvendő

,.FL0RA“  míikertészet és virágkötészet
Zólyom-Kíidvdiiybun.

TAVASZBA AJÁNL:
1. 300 drb. magastörzstt- és 500 drb. bokor-ri-

zsát a legjobb fajokban, melyek alakra, színre ós illatra 
nézve kifogástalanok, darabja 50—60 kr.. újdonságok 
80 kr.

2. Cserépnövényböl: Közönséges Pelargonia csak 
teljes darabja 12 kr, futó Pelargónia darabja 15 kr., 
angol Polargónia darabja 10 kr., Fuxia csak teljes, leg
szebbek darabja 12 kr., Vanillia sötét kék, darabja 10 
kr.. legszebb Coleusok darabja 10 kr., Rex-Begonia 
darabja 25 kr., kislevclll Myrthus darabja 18 kr., Lobe- 
lia és ncfelcjts darabja 5 kr, Lhrysanthonium csak a 
legszebb fajok darabja 20 kr.

4. virágzó cserépnövény: Bokorrózsa darabja 40 
50 kr., Cylamen darabja 80—35 kr., Cineréria darabja 
20 kr, Szegfii darabja 20 kr., Azalaea darabja 1 frt —
1 frt 20 kr, Camélia darabja 1 frt 20 kr. 1 frt 50 kr., 
Billborgia csodaszép darabja 50 kr., Játszint darabja 
30—35 kr.

4. 200 remontan és cserépszegfü e legszebb fa
jokban darabja 25 kr.

5. Szobaasztalra való növények: Aucuba, tarka 
levelii darabja 30—50 kr., Aspedistra, tarka levelii da
rabja 40—80 kr., Ficus australis, nagy növények da
rabja 70—80 kr., Drecaona indivisa drbja 40—60 kr 
Adianthum scutum és cunieatuin darabja 30 kr., 
Asperagus sprengeri és tcnuissiinus darabja 25 kr., 
Aralia Siboldi drbja 30 kr., Melclenca alba 50—80 kr., 
különféle pálmák drbja 5 írttól 30 írtig. Futónövények ■ 
darabja 10—15 kr.

6. Gumók: Montbretia 100 darab 2 frt 50 kr., Gladi- 
olus 100 darab 8 (rt, Canna Croxy sok sziliben 100 drb.. 
20 frt., Cactus Daliba, minden színben 100 d . rab 20 frt, 
Cserép Begónia gumók 100 darab 10 frt, Gloxinia 100 
darab 10 frt, teljes Tubarózsa 100 drb 8 frt.

7. Szönyegnövények: Aschiranthus veres és zöld 
darabja 3 kr., Alternantliera veres és zöld darabja 3 kr. 
Gnaphalia darabja 3 kr. Sédum darabja 3 kr. Begónia 
szőnyeg királyné darabja 5 kr.

8. Vlrágpalánta: 100 drb. 2 frt 50, friss virágmag 
adagja 15—20 kr.

9. Dlszbokrok: 100 drb 30 fajban 30 frt, gránát
cserjék 10 darab 3 frt 50 kr.

' 10. Élővlrágcsokor , kézikosár és koszorú minden 
időben.

Megrendeléseket gyorsan és pontosan eszközöl a

-Flóra" míikertészet.

F e l v i d é k  1 IIJ r a d ó. 1902. február 16.

=  Köhögést =
a fintm zamatu és elismert hatású

K aiser-fele mell-czukorkák
csillapítanak.

• 9 7 4 - 0  közjegyzőileg meg- ^
má /  A V  erősített elismervény ™  

köhögés, rekedtség, húrút és elnyálkásodás elleni kitűnő hatá
sát bizonyítják. Kaiser-félének kínált más gyártmány 

visszautasítandó.
Kapható 2 0  és I© filléres csomagokban

GRABElt MIKSA és FIA füszerüzletében
T urocz- Szent- Nartonban.

Eckert „ E d e lr a u t e “ -ja-
Kellemes izü és gyomorerösitö alpesi fü
vekből készült diátetikus t e r m é s z e t e s  
l i k ő r .  Vadászatok és utazások alkalmá
val vízzel vegyítve kitünően üdítő. Legjob

ban ajánlható házi-szer.
Cs. kir. orsz. szab. likőr-gyár 

ECKERT ALBERT, GRÁZ.

K c l i c r l  „ E < l e l r a u tc u-Jét
ajánlják:

l l  l l . H U  é M  M T A I I H E  
T I I O . H H A  V I.

TURÓCZ-SZENT-MÁRTONBAN.

Eliot György. M ID D LE M A R C H . Regény.
Angol eredetiből fordította: Csukássy József.
------  Kiadta a „Kisfaludy Társaság". >--■

4 kötet ára 8 frt helyett 3 frt 40 kr.
A 4 kötet terjedelme 1400 oldal.

Eliot Györgynek nagyszabású, tömör s egyszersmind finoman ár
nyaló Btylje, hatalmas egyóniocgének eredeti kifejezési módja van

Téli menetrend a magyar k.r. allamvasutakon.
(Érvényes 1901. évi október 1-töl kezdve.)

Budapest— T.-Szt.-Márton: T.-Szt.-Márton— Budapest
G y v . i. r e g je i 7 30, e. d. u 1*58 i. d. u. 2 49, erk. este 9- 
S/.v. i. d. e. 9*35, érk. este 8' 1 1 i. regí». 7-44, érk. este 7 00 j 
G y v  i. d. u. 3 45. é. este 10-37 '• reg. 5-41, érk d.u. 12-50 j 
S/.v. 1. d.u. 5 20, érk.re jg é l  7 16 i. este 9*03 é rk .d .e . 10 0 5 
V v . i.é jjel 11* 10 .érk .d .e  1 1 5 8  1. d.u. 4 32. érk. r e g g .5*20 

T.-Szt.-Márton— Ruttka: Ruttka— T.-Szt.-Márton:
G yv. ind. d.u. 1*38. erk d.u 2 0 6  i. d. u. 2-40, erű d .u . 2 4 9  
Szv . i. este 8 I i ,  érk. este 8 20 i. reg. 7-30, érk. reg. 7*44 
G y v . i.este 10 -37,érk .este 10-45 '• reS 5 3°- érk. reg. 5 41 
S  v. i. regg. 7 1 6 ,  érk. reg. 7 29 i. este 8 45. érk. este 9 03 
V v. i. d.e. I 1 38, érk. d.u 1 2 1 0  i. d.u. 4 20, erk. d. u 4.32 

Budapest— Zsolna Zsolna— Budapest:
G yv. i.regg e l 7 30 erw. d.u. 1-50 i. d.u. 2-55, érk. este 9-25 
Szv. i. d .e .  9 2 5 .  érk. este 8-26 i. este 9-25, érk. reg. 70 5 
G yv. i. este 6-15. erk. ejjel 1 2 1 3  i. e jjtl 3 45, érk. d. e. 9 45 
Szv. i. ejjel 10-40, érk. reg. 8 26 i. reg. 5 24, erk. d. u 3.35 

A cs. k. szab. Kassa-0der'.>8rgi vasút teli menetrendje 
Kassa— Ruttka: Ruttka— Kassa:

Szv. i. d. u 4*00, érk. éjjel I P20 i. d.u. 4-30,erk.ejjel 1 1 50 
S -v . i. d. u. I 10, erk. este 8 08 i este 10-50 erk reg. 7 30
G y v . i. reg. 8 OO, érk. d .u . 2 1 0  i. d u . 2*33, erk. este 8 35
Szv. i. reg  5-05, é. dé ben 12-02 i. d. e. 9 1 5. érk d. u. 3-33
Szv. i. este 8 50 , érk. reg. 5-20 i. reg. 4-45 é rk .d .e . 11-50

Ruttka— Zsolna: Zsolna— Ruttka:
Szv. i. reg . 8 05, érk. reg. 8-35 i. reg 6'05. erk. reg. 6 40
Szv. 1. d u. 12 2 6 ,érk d u. 12-54 i d .u . 3*40. érk d .u .4 0 6
G yv. i. d. u. 2-22, érk. d. u. 2 45 i. d. u. I 58, érk. d u. 2 2 1
S  v. i. este 8 34, erk. tste  9  02 i. este 9  03. -k. este 9*40
Szv. i. éjjel 1 1 34. é. éjjel 12 00 i. reg. 4 00. . i.-. reg. 4 30 

Kralován— Árvaváralja: Árvaváralja— Kralován:
S/V. i. d. e. 11 40, erk. d u. I 10 i d.e. 9 1 5. erk. d e .  10 50 
S zv . i. este 5 I 5, érk. este 6  52 i. este 5-27, érk. este 7* 10
Szv. i. d. e. 9 56, érk. d. e. 11 32 i. d.u. 3-00, érk. d u. 4 35

Zsolna— Rajeczfürdő: Rajeczfürdö— Zsolna:
Szv. i. d. e. 9 0 0 . erK. d. e. 9*57 i. reg. 7-03. erk. reg. 7 5 5
Szv. i. d. u. 3 48, érk. d. u. 4-37 1. d.e. 1 1-48, erk. reg. 12 40
S/v. i. este 9 30. érk. este 1 01 8  i. este 7-24, érk. reg 8-15 
Május 26-tól, szept. 16-ig minden vasár- és ünnepnapon kői. 
Szv. i. d. u. l-|8 , erk. d. u. 2*05 1. d. u. 2 26, erk. d 11.3*11 
S z v , --------------------- — --------- i. éjj. 10 58, érk. ejj. 14.06

SEIFERT JÓZSEF
utaz. é s  h ír .  m lv a r i  f e g y v e r s z á l l i t i i |

P0ZS01IY, Halászkapu-utcza 4.
í n l e r i i i ' l i a l m  t e l e f o n

TWAIN MARK és WARNER K. D.

•  AZ ARANYOZOTT KOR. •
= =  Amerikai regény. Fordította: Mudrony Pál. ■

3 kötet Ara 3 frt helyett 1 frt 40 kr.
725 oldal terjedelem.

Twain Márk és Warner K. Dudley nem szorulnak ajánlólevelekre; 
egy sort olvasni, mely az ö tollúkat hagyta el és megvan az Ítélet

TÓVÖLGYI TITUSZ

A kit nem akarnak befogadni.
Regény.

Két kötet 2 frt helyett 95 kr.
530 oldal terjedelem.

Orosz regény.
Fordította: SZIGETHY SZALAY E.

Ajánlja dús raktárát

H“ r  „ D I A N A "  fegyverekből,
ugyszinte

RATIONEL (kakasnélküli) fegyerckböl
J. P. Sauer und Sohn ezég KRUPP FRlGYES-féle

különleges aczélcsüvü fegyverekből,
~~ - —  eredeti gyári arakon. —  - —

Ezen fegyverek a jelenkor legmegbízhatóbb és leg
jobban lövő vadászfegyverei s kimerítő leírással, valamint 
számos előkelő vadászkedvelők és hivatásos vadász-refe- 
rencziával, úgyszintén á r je g y z é k  K el készséggel szol
gálok.

Késs vadásztöltények, B3S?k
osztr.-magy. igen finom vadász- os c/.éllövo porral, úgy
szintén osztr.-magy. füstnélküli vadászporral töltve szállí
tok bármikor pontosan és frissen töltve, minden kalibe- 
rühöz a legolcsóbb áron továbbá c m . c m  k i r .  á l l a m i  
a r i i d a  á l l a l  osztrák-inagy. füstnélküli I. számú vadá
szati és tárcsa-lőporral töltött töltények eredeti áron kap
hatók.

Vadászati, utazási és sportkülönlegességek.
F e n t i  e z é g  k i l í i n l e l l c l e l l  i

a m. kir. földmivelés-. ipar- és kereskedelmi minisztérium | 
által 3853. sz a. Budapest. 1893 deczember 1 . a m. kir. ■ 
honvédelmi minisztérium által 5219. sz. a Budapest, 1882. 
okt. lő., ács. és kir. hadügyminisztérium által 3686. Abth.
7. sz. a. Bécs, 1881. decz. 17.. a cs és kir honvédelmi | 
minisztérium .• Ital 3061 572. IV. sz. a. Bécs, 1882 már- i 
czius 16., a m. kir. kereskedelemügyi minisztériumtól. | 

Budapest, 1897. április 2-án.

MARKEVITCH B.

A SZÖGHAJU
Ára 1 frt 20 kr. helyett 60 kr.

350 oldal terjedelem.
Nincs e regénynek lapja, melyen az olvasó ne találna vonzó és 

érdekes cselekményt.

150 oldalra terjedő igen szép kötet pergamentszerü borítékban

3 frt helyett 65 kr.
Díszes négyszínű kötésben 3 frt helyett I frt 10 kr.

A szerény czfm engedi következtetni, hogy mit tartalmaz ez a 
kötet. Bartlia Miklós, a nagyszerű publiczista letesz az ö szila 
modoráról és olyan ideálisan kedves alakokat varázsol elénk, 
hogy fel sem merjük ismerni benne azt az embert, kinek a tolla 

olyan éles, hogy veszedelem annak, ki felé üt.

Csokonai Vitéz Mihály ÖSSZES MÜVEI
Összeállította és bevezetéssel ellátta: Dr. Horváth Cyrill, egy. tanár

944 oldal tartalmú 2 vastag dlszkötésben 2 frt.

BRÁDDON M. E.

C G C I f e .  Fordította: Zichy Cam. 

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

Az itt felsorolt művek, a megjelölt árakban 
utánvét mellett vagy az összeg beküldése 
ellenében lapunk kiadóhivatala utján ren- 

delhetők meg.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tm  m : sz ivark a- sz ivark a-
papír hüvely

az eddig forgalomban levő gyártmányok legkiv&lóbbikja. 
Egy kísérlet erről mindéi kit meggyőz. H l  

Kapható Moskóczi Ferencznó üzletében Turócz-Szt.-Máronban
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Árverési hirdetményi kivonat.
A turóez-szt. mártom kir. járásbíróság mint tkv. 

hatóság közhírré teszi, hogy a „Rózsahegyi hitelogylot 
ltészvóny-TArsaság“-nak Huszár Janka, József és Eugonia 
elleni végrehajtási Ügyében a beszterezebányai kir. tör
vényszék terlllet köréhez tartozó turócz-szt.-niártoni kir. 
járásbíróság területén Krpellán községben fekvő:

I. a krpelláni 35. sz. tjkvben A. -f- 1514. és 1581. 
hr. sz. a. felvett s egészben Huszár József nevére irt 
ingatlanokra 336 koronában,

II. az ottani bb. sz. tjkvben A. - f  42. hr. sz. a. 
felvett s egészben Huszár József nevére irt ingatlanra 
6 koronában,

III. az ottani 115. sz. tjkvben A. - f  1515. hr. sz. 
a. felvett s B. 11. tétel szerint 1260/40320 részben 
Huszár Eugénia nevére irt ingatlanra 24 koronában,

IV. az ottani 134. sz. tjkvben A. +  1252. 1512. 
1520. 1521. 1524. 1525. 1526. 1527. 1529. 1530. 1531. 
1532. 1533. és 1534. hr. sz. a. felvett s B. 7. tétel 
szerint B/©« részben Huszár Eugénia nevére irt ingatla
nokra 104 koronában,

V. az ottani 184. sz. tjkvben A. -f- (2. 4.) 276. 
1522. és 1523. hr. sz. a. felvett s B. 6. tétel szerint 
630/20160 részben Huszár Eugénia részéro irt ingat
lanokra 59 koronában.

VI. a krpelláni 306. sz. tjvkben felvett s B. 3. 
és 8. tételek szerint 4/io részben Huszár Eugénia 
nevére i r t :

a) 1573. hr. sz. ingatlanra 201 korona,
b) 1574. hr. sz. ingatlanra 35 korona,
c) 1575. hr. sz. ingatlanra 200 korona,
d) 1576. hr. sz. ingatlanra 186 korona,
e) 1587. hr. sz. ingatlanra 44 korona,
f) 1593. hr. sz. ingatlanra 26 korona,

g) 1594. hr. sz. ingatlanra 387 korona,
h) 1595. hr. sz. ingatlanra 192 korona és
i) 1596. hr. sz. ingatlanra 90 koronában és

VII. az ottani 306. sz. tjkvben 1577. hr. sz. ;> 
felvett és egészben Huszár Eugénia. Újhelyi Attila, 
kiskorú Huszár Tivadar és kiskorú Huszár Mária nevére irt 
ingatlanra és az azon található fclUlépitményekre 960 
koronában megállapított kikiáltási árban az árverést 
elrendelte s hogy a fentebb megjelölt ingatlanok az 
1902. évi márczlus hó 5-lk napján d. c. 10 órakor 
a község házánál megtartandó nyilvános árverésen a 
kikiáltási áron alól is elfognak adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanság 
kikiáltási árának 10%-át készpénzben vagy óvadék 
képes értékpapírban a kiküldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkv. hatóság. Turócz-Szt. 
Mártonban, 1091. évi november hó 1-én.

Kolosy.
kir. albíró.

rendeli, megállapított kikiáltási árban az árverést elren-. megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg be
dőlte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanság az 1902. jjegyezve, Ugyszilltéll ttZ ily bejegyzésekkel 
évi márczlus hó 7-lk napján i ''. in órakor Zsam- j'tol.|le| t ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegy- 
Imkrót kü/.sógbő a k o m -g ta u d  meglaHnn'ló ny.lvaaos ;  k é ,'a lm o zzák  ilio tvo . hm rv
írveresen . 

Arver
kikiáltási áron alól is olfo,ra'latni. \™ tt  jognak törlését kérelmezzék, illetve hogy

.......... /.ni szándékozók tartoznak minden egyes törlési engedély nyilvánítása végett a bízott*
ingatlanság kikiáltási árának n>0/°át készpénzben vágy ság előtt jelenjenek meg, mert elleneseiben 
óvadék képes érték papírban a kiküldött kezéhez L  bélyegmentesség kedvezményétől elesnek.
ietonni- ...................  Kir. járásbíróság, mint telekkönyvi ható-

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság Turócz-Szont-Már- - - • ■ - -
fótiban, 1901. november 5-én.

Kolosy,
kir. alj bíró.

450. tksz. 1902.

Hirdetmény.

Kir.
ság. Turóoz-Szt.-Mártonban, 1902. évi febr.

Kolosy,
kir. albiró.

Mirigydaganatoknál, görvélynél, angol betegségeknél, bőrkiütéseknél 
köszvénynél. csúznál, torok- és tüdőbetegségeknél, idült köhögésnél, 
gyöngélkedő, sápadt, vérszegény gyermekek részére ajánlom az általá

nosan kedvelt és sokat hazsnált

Zjahusen-a jód- vas-

csuba - máj-olajat.Alsó-Kálnok község telekkönyve birtok- 
szabályozás következtében az 1869. évi 2579.1 
számú szabályrendelethez képest átalakittatik é s 'A legjobb és leghatásosabb csukamájolaj. Gyógyerejéi-o nézve falul 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, Imul minden hasonló készítményt ól njabb gyógyszert, lm fölötte 
a m e ly e k re  az 1888 V Y IX  az 1889 XXXVIII Unom és enyhe, miért is ágy gyermekek „unt felnőttek szívesen amelyekie az 1888 . A M A ., az 1 0 8 J . A A A  -I 1|k é8 kSn„yM omésnik. Az utolsó évi használat /kb. 80000
és ílZ 1891. XVI. t. czikek a tényleges birto- |jVCg.) 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 ezégére: la t th i iw e n  gyógyszerész. Bréma. — Kapható: 

V S iH iiia  B m r ö n ö l ,  T m  . M /J . T I ú H u i i Imi n .

2853. szám.
tkv. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócz-szt.-mártoni kir. járásbíróság mint tkvi. 

hatáság közhírré leszi. ltogy a neczpáli hitolegylot rész
vénytársaságnak Drdaj szili. Malik Mária és társa elleni 
végrehajtási ügyében a beszterezebányai kir. törvényszék 
terület köréhez tartozó turóez-szt.-mártom kir. járásbí
róság területén Zsámbokrét községben fekvő:

I. a zsátnbokréti 24. sz. tjkvben A. I. 1 .2 . 6. 8. 
12. 14. 15. és 17. sor sz. a. felvett s li. 10. és 11. 
tételek szerint 2/o részben Drdaj szili. Malik Mária és 
Drdaj Jánosné szili. Polonou Zsuzsanna nevére irt jószág- 
testre 774 koronába és

II. a zsámbokréti A. I. 1—3 sor. sz. alatt felvett 
s 13. 8. és 9. tételek szerint s/ia részben Drdar szili. 
Malik Mária és Drdaj Jánosné szili. Polonou Zsuzsanna

kos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX. tezikkben szabályozott eljárás, a 
telekjegyzőkönyvi bejegyzések helyesbítésével 
kapcsolatosan foganatosittatik. E czélból az 
átalakítási előmunkálat hitelesítése és a hely
színi eljárás a nevezett községben 1902. évi 
márczlus 17-én fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1) Az összes érdekeltek, hogy a hitelesí

tési tárgyaláson személyesen, vagy meghatal
mazott által jelenjenek meg és az uj telek
könyvi tervezet ellen netalán észrevételeiket 
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után a téves1 
bevezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem ér
vényesíthetik.

2) Mindazok, a kik a telekjegyzőköny
vekben előforduló bejegyzésekre nézve ok- 
adatolt előterjesztést kiváltnak tenni, hogy a 
telekkönyvi hatóság kiküldött bizottsága előtt 
a kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fel.

3) Mindazok, a kik valamely ingatlanhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekönyvi bekebele
zésre alkalmasokirataik nincsenek, hogyazátira- 
tásraaz 1886. XXIX. tcz. 15—18. és az 1889. évi 
XXXV11I, tcz. 5. 0. 7. és 9. §§-ai értelmében 
szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak 
és azokkal igényeiket a bizottság előtt iga
zolják, avagy odahassauak, hogy az átruházó 
telekkönyvi tulajdonos az átruházás létrejöt
tét a bizottság előtt szóval ismerje el és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvá
nítsa, mert különben jogaikat ezen az utón 
nem érvényesíthetik és a bélyeg és illeték 
elengedési kedvezményétől is elesnek, és

4) azok, a kiknek javára tényleg márnevere irt joszágtestre 68 koronában ezennel magába- .
pitott kikiáltási árban, az alábbi feltételek mellett el- megszűnt követelésre vonatkozó zálogjog, vagy

t ü■ • » • ; : •  /....... - - . a.
A  R lc h t e r - fó le  • ^

LINIMENTjíI CAP3. COMP.
H o r g o n y -P a ln -E x p e lle r

egy régi kipróbált háziszer, a mely már több mint 
33 óv óta megbízható bedörzsölésfil alkalmaztatik 
köszvénynél, csúznál és meghűléseknél.
In té s . Silányabb utánzatok miatt bevásárláskor
__ ■ ■! óvatosak legyünk és csakis eredeti üvegeket
dobozokban ajorgony" védjogygyel ós a„Richlír"czóg- 
jegyzéssel fogadjunk el. — 80 f., 1 k. 40 f. ós 
árban a legtöbb gyógyszertárban kapható.
Főraktár: Török József gyógyszerésznél 
Budapesten.

F t l c n t e r  F .  A .d . é s  t á r s a ,
csősz. és k ir. u d v a r i  szá llító k  

Rudolstndt. . _ . _
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1 A „LA FLEUR”
K s z i v a r k a p a p i r  •  •  • •  •  

a •  •  o -  s z i v a r k a h ü v e l y
kiváló gyártmány. Ezen szivarkapapir a legfinomabb 
anyagból készül; gyártásánál mindama veuyi szerek, 
a melyek az egészségre, ffiképen a légzési szervekre káros 

hatással lehetnek, mellöztetnek.
A Jacobi Monopol 

ÍS „lia Pleur“
^  szivarkapapir a torkot ki nem szárítja s kiválóan azok- 
^  nak ajánlható a legmelegebben, a kik sokat dohá-

nyoznak. — Kapható . . .
X  Wix Miksánál T.-Szt.-Mártouban. p
v£xxxxxxxxxxxxxxxxxx9

Tanoncz feivéteiik
a t.-szt -aiái’toni magyar nyomdában.

Mo?hivó
A RUTTKAI  TAKARÉ K ÉS HI TELI NTÉZET

1902. évi márczius hó 2-án, d. u. 2 órakor 
az intézet helyiségében megtartandó

rendes évi közgyűlésére.
2STa.pirezid.:

1. Igazgatóság jelentése.
2. Felügyelöbizottság jelentése az évi számadások és mérleg 

megvizsgálásáról.
3. Határozathozatal a fentemlitett jelentésekről, valamint a 

felmentvény megadása az igazgatóság és a felügyelőbizottság 
észére.

4. 3 rendes és 2 póttagból álló felügyelöbizottság választása.
5. Xetáni indítványok az alapszabály értelmében.

Az igazgatóság.
Megjegyzés. Ha az alapszabályok 60. §-a értelmében egybehívott köz

gyűlés határozatképes nem volna, uj közgyűlés minden további meghívás nél
kül f. é. márczius hó 9-én fog megtartatni. Alapszabályaink értelmében tél- 
szóllalás és szavazás jogával csak azon részvényes bír, ki részvényeit 3 nap
pal a közgyűlés előtt az intézetnél letette.

h Turóczi Kereskedelmi és Hitelintézet
t. ez. részvényesei

az 1902. évi márczius hó 2-án, d. u. 3 órakor 
az intézet helyiségében megtartandó

X X X .  r e n d e s  k ö z g y ű l é s r e
ezennel meghivatnak.

Ü S T a p ire n d :
1. Igazgatósági üzleti jelentés.
2. Felügyelő bizottsági jelentés, a mérleg beterjesztése és a 

felmentvény megadása.
3. A tiszta nyereség felosztása iránti határozathozatal.
4. Az alapszabályok 67. §-a értelmében határozathozatal az 

intézet további fenáltása vagy feloszlása iránt.
5. Igazgatósági indítvány a részvénytőke emelése és az 

alapszabályok módosítása iránt.
6. Az igazgatóság és a felügyelöbizottság, vagy feloszlás 

esetén egy felszámoló bizottság választása.
7. Xetaláni 3 nappal a közgyűlés előtt az igazgatóságnál 

Írásban beadott indítvány tárgyalása.
Az igazgatóság.

Kiadótulajdonos: ózv.  Moskóozl Perenozné Nyom. a turúczszentmártoni magyar nyomdában. Mookóczi F.-né.
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