
Társadalmunk szerepe 
a jövőben.

A várható politikai alakulással 
szemben egyik legfőbb erősségünk a 
jól szervezett társadalom. Amikor 
minden pillanat azt hozhatja hí
rül, hogy közéletünk szekere olyan 
kátyúba zökkent, amely a politikai 
erkölostelenségek sarával van tele, 
amikor minden perccel közelebb ke
rülünk talán egy újabb időhöz, amely 
jogaink elorzásával alkotmányunkat 
ismét szegre akasztja, amikor a küzdő
térről leszorittatva, visszavonulni le
szünk kénytelenek: akkor egyedüli 
fegyvereink gyanánt megmarad az 
erő, amely társadalmunk belső éle
tében, akaratában és cselekedetében 
nyilvánul.

Talán soha nagyobb veszély sem 
fenyegette még azt az eszmét, mely
nek védelmében társadalmunkat ott 
láttuk mindig, mint most, amikor je
lentékeny politikai pártok, de szom
szédos ausztriai ellenségeink is szembe 
helyezkedtek vele és velünk.

A mai politikai kérdések hátteré- 
ban sincsen egyébről szó, mint a ma
gyarság évszázados vezetőszerepéről, 
a magyarság életéről, jövőjéről és 
arról, hogy mindez esetleg megvál- 
toztattassék.

És ezekkel a kérdésekkel az fog 
eldőlni, hogy a magyar faj megma- 
radjon-e azután is az intézések hom
lokterében, megmaradjon-e annak, a 
mi eddig volt: államfentartó s az 
államnak jelleget adó elemnek, vagy 
leszorittassék azoknak a néptöredé
keknek sorába, akiknek történelmi 
múltjuk nincs, akik független politi
kai életet soha sem ismertek s akik

nek a jövőben sem lehet kilátásuk 
erre.

A választójog teljes kiterjesztésé
vel ahhoz a fordulóponthoz értünk, 
amelyen túl az építkezés cime alatt 
a rombolás kezdődik. A hatalmon 
levők tetszetős frázisok kíséretében 
fogják majd hangoztatni a népjogot, 
a népuralmat, a korlátlan politikai 
szabadságot s több effélét, tényleg 
azonban nem fog történni más, mint 
egyenletesen gyorsuló fejlődés azon 
célok felé, amelyek a néprajzi sta
tisztika adataira nőttek fel s amelyek 
végeredményében a számok arányla- 
gos elosztása szerint fogják elosztani 
a szerepeket is a nyelvileg tagolt 
részek között.

Hogy ez mit jelent, tudjuk. Többé 
nem a rátermettség, a hivatottság, a 
szellemi felsóbbség választja ki az 
embereket majd, hanem a nyers 
s z á m a  tömeg.

Jöhet idő, amikor ebben a harc
ban a társadalom magára marad. A 
mai értelemben vett társadalmat ért
jük, a mi társadalmunkat, amely — 
hisszük — élő tiltakozása marad 
mindig azoknak a törekvéseknek, a 
melyek a múlt puszta letörlésével 
máról holnapra a közélet minden 
ágában uj rendet akarnak majd te-_ 
remteni.

Uj rendet, amelyben a magyar a 
nemzetiségekkel egy sorba s egykor 
meg azok háta mögé kerül. Akik a 
magyar faj szellemi felsőbbségére 
hivatkozni szeretnek, azok nem lát
ják olyan sötétnek a jövőt. A szabad 
versenyben — úgymond — mindig a 
tökéletesebbnek kell győznie.

Ez az elmélet azonban még a ter
mészettudományokban is csütörtököt 
mondott. — A fejlődésnek különböző

fokozatán levő szerves lények össze
zárva egymást pusztítják el s végül 
mindent elfoglal a legalsóbb rendű 
valami — a penész.

Még kevésbbé bízhatunk ennek 
az elméletnek a csalhatatlanságában 
ott, ahol az események intézésében 
a szellemnek, tehát a fejlődés foko
zatainak elbírálására egyedül illeté
kes tényezőnek olyan kevés szerep 
jut majd a tömegek nyers erejével 
szemben.

Kérdés, vájjon a magyarság fölé
nyei a várható politikai alakulások 
dacára megtarthatók-e s ebben a mun
kában mi szerep vár a társadalomra?

Kevés vigasztalót találunk azok
ban a számokban, amiket a statisztika 
a magyar faj lassú haldoklásának 
illusztrálására, jobban mondva leple
zésére föltüntet. A nyelvhatároknak 
évszázadok óta tartó visszaszorítása 
a magyar faj életerejének és ’ élet- 
képességének hiányát hányják föl 
szomorú figyelmeztetés gyanánt. Az 
a belső erő tehát, amely a tótot, 
oláhot annyi ellentállásra képesíti jel
legének megtartásában, a magyarból 
vagy teljesen hiányzik, vagy csak 
olyan kis mértékben van meg, hogy 
a verseny már ennél a pontnál is az 
erősebb faji öntudattal rendelkező 
ellenfél javára fog végződni.

Szellemi felsőbbségünk meg e 
nélkül a faji öntudat nélkül határozott 
hátrányunkra lesz. Mi könnyen tanu
lunk, ők nehezen, következőleg köny- 
nyebben asszimilálódunk is, mint 
amazok.

A kilátásba helyezett szabad ver
seny ilyen körülmények között a ma
gyarság lassú, de biztos leszorításával 
volna azonos.

Van azonban mód, amellyel még
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a legnagyobb veszélyek, esetén is 
szembeszállhatunk a ránk zúdított 
végzettel, ha t. i. megmaradunk ma
gyaroknak. Megmaradunk nemcsak 
most, hanem majd akkor is, amikor 
a kívülről jövő nyomás hatása alatt 
úgy éreznök, hogy megkönnyeb
bülnénk egy kis engedékenység árán, 
amikor talán éppen százakkal állunk 
szemben nyelvünk védelmében.

A szabad verseny esetén az az 
asszimiláló nyomás különösen itt, ná
lunk lesz érezhető, ahol 100 idegen- 
ajkúval szemben mindössze 4 olyan 
ember marad, aki magyarnak vallja 
magát.

Hová fog vájjon fejlődni az a 
verseny ilyen aránytalan elosztás s 
a versenyzők képességének ilyen 
visszás föltételezése mellett?

Ezt kell előre látniok azoknak, 
akik ma a demokrácia túlhajtott, túl
tengett elméletein indulnak. És ezt 
kell előre látniok azoknak, akik a 
mi táborunkból melléjük és igy ön
maguk ellen szegődtek. És végül 
ezt kell előre látnunk nekünk is, ide 
messze kihelyezett maroknyi magyar
ságnak és jövendő sorsunk szomorú 
képétől megindittatva el kell követ
nünk minden lehetőt és lehetetlennek 
látszót a veszély elhárítására.

Hogy mit? Éreznünk kell törbet- 
lenül és tántoríthatlanul, hogy magya
rok vagyunk és maradunk. 8 akkor 
ez az érzés majd útba igazit.

T Á R C A .

Hogyan készül el egy szerep?
— A „Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. — 

irta: Jászai Mari.

Az én eleven motollám, akinek se keze, 
se nyelve meg nem áll egész nap, Csongrádi 
Bugya Anna, hivatásira nézve szakácsné, azt 
mondja: „Látom én, a nagyságáék is csak 
úgy vannak a szerepükkel, mint mi a hússal, 
amit a mészáros elibénk ad. őnekik is elej- 
béjttk teszik a szerepüket, aztán annak is 
mindenik szinész kezében más ize lesz, mint 
annak a húsnak, ahány szakácsné megfőzi. 
Némelyik bizony ott is ízetlen marad, a má
sik meg elsózza, hogy a kutyának se kell."

Nekem imponál ez a  Csongrádi Bugya 
Anna. Annyi bizonyos, hogy jobban félek a 
kritikájától, mint ő az enyémtől. . .  Vájjon 
nem sóztam-e el ma a szerepemet ? Bugya 
Anna azt tartja, inkább legyen egy csipetet 
sótalan, akkor segíthetnek még rajta az asz
talon. Igaz ez I Minden ember hoz magárai 
®By „sót*, egy kis „borsot* a szinházba 
és ha a szinész kőrvonaloz, vagy halvány a 
játéka, a közönség azt kiszínezi, önkényte- 
lenül kiegészíti magának a saját leikéből, 
kiki a saját lelkttlete szerint, de a  tulhalmo- 
zott, erőszakoskodó előadási az tolakodó és 
fárasztja a nézőt.

AM Mik Jelt. Csodálatosan zűrzavaros 
világot élünk a jelen politikai válság napjai
ban. Óráról-órára, percről-percre változik a 
kialakulás lehetőségeinek külső képe. Ami 
egyik pillanatban mint bevégzett tény állit- 
tatik elénk, azt lerontja a következő pillanat. 
Szóval, jövőjét illetőleg teljes bizonytalanság
ban van ez a szegény magyar nemzet a be
köszöntő uj ér hajnalán.

Csak egy a bizonyos, hogy a nemzet 
akarata nem fog érvényesülni. Csak egy a 
bizonyos, hogy az ország gazdasági fejlődé
séhez kötött reményeinket ismét lefújja a 
császári non potaumw fagyasztó szele s tör
vényen alapuló legszentebb jogaink érvénye
sülése ismét bizonytalan időkre odáztatik el.

E sivár, kilátástalan politikai viszonyok 
közt aggasztó mérvben nő a nemzetiségek 
előnyomulása is. Ma például a tót nemzeti
ségiek már kifejezetten követelik, hogy a 
volt Matica és a tót gimnáziumok visszaállít
tassanak.

Egyik lapjuk, a „Nár. Nov.“, azt a hirt 
kttrtöli világgá, hogy a legutóbbi korona
tanácson a király egyenesen kikötötte, hogy 
az eddigi nemzetiségi politikával szakítani 
kell s a jövőben e tekintetben az eddiginél 
más irányzatot kell inaugurálni.

Nem nagy jelentőséget tulajdonítunk ugyan 
e lap értesülésének, de maga az a lény is, 
hogy ezt a kijelentést a király szájába adják, 
mutatja azt, hogy az a biztatás, az a kecseg- 
tetés, ami a Justbék köréből indult ki, már 
is megtermi gyümölcsét. \

Meg is indul rögtön a mozgalom, hogy 
tekintettel a királyi akarat megnyilvánulására, 
sérelmeiket egy memorandumba foglalva 
terjesszék Lukács ur és megalakulandó kabi
netje elé, melyben nem akarnak mást, mint 
a megszüntetett Matica és tót gimnáziumok 
visszaállítását, mert úgy mondják, elérkezett

Igen, a „kunszt* abból áll, hogy túl ne 
fűszerezzük, amit föltálalunk.

Kimérik tehát a porciónkat, kiosztják a 
szerepeinket. Hajh, nem mindig gusztusunk 
és étvágyunk szerint I Némelyik azt hiszi, 
hogy egy kiló vesepecsenye illette volna meg 
és kap egy fertály kiló csontot.

Mi lecsapunk rá, mint a saskeselyü a 
prédájára, vagy mint Michel Angelo a már
vány blokkjaira, miket műhelyébe görgettek 
és ö nem birta bevárni, hogy a hordárjai 
kicihelödjenek, hanem kettesével kapdosta 
őket föl és hordta ki az ajiaja elé, hogy 
maga maradjon a márványdarabjával.

Minden színészben van ennyi Michel 
Angelo I Ennyi türelmetlen mohóság, mellyel 
a szerepével négyszemközt akar lenni.

Ennyit tudok, ennyit el is mondhatok 
valamennyi kollégámról. Ami azután a mű
helyben megy végbe, az már titok.

A saját műhelyemet azonban ismerem és 
beszélhetek róla.

Az én érzésem valamennyi első szerepem
mel való első találkozásom alkalmával az el
ragadtatás.

Kisebb jelzőt nem találok rá. Szerelmes 
vagyok valamennyibe. Stuart Máriába úgy, 
mint Fadot anyóba. (Az operában kerül 
színre nemsokára a „Tücsök*.) Óriásinak 
látom valamennyit, lázban vagyok, mig meg 
nem ismerkedem vele annyira, hogy bele

sz ideje annak, hogy a rajtuk esett sérelmek 
reparáltassanak.

Kabina Ferenc felhívást intéz a volf Matica 
még élő tagjaihoz, hogy tyra szervezkedjenek
s az istenben boldogult Maíicát uj éleire 
keltsék a király segítségével, ki, mint Kabinn 
ur hirdeti, szintén tagja volt e társaságnak.

Itt van tehát újból a peticionálások ideje. 
Csinos időknek nézünk elébe I Egyrészről a 
császári akarat nyomja el törekvéseinket, 
másrészről a nemzetiségi mozgolódások, a 
nemzetiségi törekvések állják útját nemzeties 
irányú fejlődésünknek 1 Ez a jövő képe I A 
nemzet meg fogja átkozni azokat, akik a ma
gyar nemzeti politikát a hatalomravágyásoak 
áldozatul dobták I

Vármegyei élet
Kiigyfllés.

A vármegye törvényhatósági bizott
sága a múlt hó 30-án tartotta rendes 
közgyűlését Justh Ferenc főispán el
nöklése mellett.

A bizottsági ülés gazdag és érde
kes tárgysorozata a szokottnál jóval 
több tagot vonzott a vármegyeház 
ősi falai közé, annál is inkább, mert 
el volt terjedve a hir, hogy a nem
zetiségi urak a tárgysorozat 13. pont
jánál, hol is a vármegye állandó 
választmánya az általános, egyenlő, tit
kos községenkénti választói jog törvénybe 
iktatása ellen állást foglalt, obstruk- 
ciót rendez s egyszersmint a községi 
lakosokat tüntető körmenetben a 
városba fogja vezetni.

A hir azonban csak hir maradt. 
Igaz ugyan, hogy a nemzetiségi urak 
közül a javaslat ellen Mudrony Pál, 
Dula Máté és Vanovics János harcba

élem magamat; — akkor megszáll az ijedt
ség. Elkezdek félni tőle, éppen úgy, mint 
mikor távolról gyönyörködöm egy fölséges, 
szép hegységben. Igen, igy voltam a lomniczi 
csucscsal, csodáltam és mikor elkezdtem rá 
fölmászni, akkor megijedtem tőle. Talán föl 
sem bírok rá kapaszkodni I ? Félek.

Ebben a második stádiumban talált szegény 
Paulai, mikor tudómra adta, hogy az Ember 
tragédiájában Évát fogom játszani. A szerepet, 
a darabot ismertem — ki nem ismeri ? — és 
rajongtam érte ; igy szélit meg egyszer: „nos, 
hát asszony, azt a  tragédiát adjuk és Évát 
maga játsza.* Ma sem tudom elképzelni, 
milyen képet vághattam, csak abból találga
tom, amit Paulai panaszkép beszélt el a szín
háznál : „nem lehet azon a Jászain eligazodni 
— rajongott ezért az Éváért és tessék, most, 
hogy megkapta, azt biszik, örül neki ? . .  ■ 
szó nélkül meregeti rám a szemei!.*

Olyan túlságos nagynak, oly hatalmasnak 
látom minden egyes alkalommal a föladato
mat, hogy amint egyedül maradok vele, meg
rémülök tőle, mint a menyasszony a várra 
várt vőlegényétől, akivel a lakodalom estéjén 
egyedül hagyják.

Azt hiszem, kétféleképen építjük föl alak
jainkat mi színészek. Az egyik alulról fölfelé, 
a másik, én, fölülről lefelé. Nem úgy érteni, 
mint ahogy a pirámisokat építették, hanem 
például úgy, mintha az egyik kapna /eg í



F E L V I D É K I  H Í R A D Ó 3

vitték összes képességeiket, de a vár
megye közönségét a vázolt jogkiter
jesztés hasznos voltáról meggyőzni 
nem tudták s megtörtént, hogy a 
kilenc nemzetiségi ur szavazata ellen 
a közgyűlés magyar része egyhangú
lag magáévá tette az állandó választ
mány határozati javaslatát.

A tárgysorozat többi pontja nem 
keltett különösebb emóciót s az 
állandó választmány határozati javas
latai majdnem mind hozzászólás nél
kül fogadtattak el a törvényhatósági 
bizottság által.

A közgyűlés lefolyásáról a kővet
kező részletes tudósítást adjuk.

»

A vármegye főispánja az ülés megnyitása 
után szívélyesen üdvözölve a megjeleni bizott
sági tagokat, felszólítja az előadókat, hogy a 
reájuk bízott ügyeket a tárgysorozat rendjé
ben adják elő.

A vármegye alispánjának a legutóbbi köz
gyűlés óta felmerült közigazgatási események
ről szóló jelentéséből kiemeljük a követ
kezőket :

A vármegyei tisztikarban annyiban fordult 
elő változás, hogy Velits Kálmán árvaszéki 
írnok körjegyzővé választatott meg, Záthu- 
reczky Károly főszolgabirósági Írnok pedig 
nyugdíjaztatását kérvén, mindkettő állásáról 
lemondott. Az állások még nem töltettek be, 
miután a lemondások csak a múlt hó 27 én, 
illetve 29-én nyujtatlak be.

Hudák Endre törvényhatósági állatorvos 
Rozsnyóra helyeztetett át s ennek helyét a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter Nagy Antal 
losonczi járási állatorvossal töltötte be.

Bejelenti továbbá, hogy az újonnan szer
vezett körjegyzői állások már betöltettek. 
Turáni körjegyzővé Ruzsicska Győző, kostyáni

üres telket és arra építi a maga palotáját, 
házát vagy gunybóját, kiki a .tehetsége** 
szerint. Én, én úgy érzem, hogy egy hegy 
áll elém, melyből ki kell faragnom az egyé
neimet ! Úgy, ahogy elém állnak, oly óriások, 
oly emberfölöttiek, vagy emberalattiak, hogy 
sehogy se illenek az emberek közé. Faragom 
Őket, le, le, le, hogy hozzáférhetők legyenek, 
egyszerűek, könnyen érthetők, mint mi ma
gunk látszunk lenni. Folyton azon dolgozom, 
hogy szedek el belőlük, mert még mindig 
olyanok, mint egy gyermekkorom meséinek 
alakjai, szertelenek, óriások, angyalok, ördö
gök, tündérek, sárkányok. — Faragok csi
szolok; végre kényszerítem őkét velem szembe 
nézni; megkisértem beszélni velük, olyan ar
cot kell ölteniük, amilyent már láttam vala
mikor, valahol — és olyan feleletet kell ad- 
niok, aminőt már hallottam, vagy hiszem, 
hogy hallottam.

Leültetem az én énjeimet velem szembe, 
vallatom: kicsoda, micsoda, mi járatban van, 
mi dolga itt az élők közölt és mi joga van 
én belém költözni?

Kifürkészem az Ízlését a legapróbb rész
letekig. Végre, mikor megelevenedett, nem 
illik öltözék nélkül hagynom a szerencsétlen 
hölgyet. Kikérem Ízlését földi élete alatt vi
selendő foilettjeire nézve. Mindjárt azonnal 
veszedelmesen megélénkül és bőbeszédűvé 
válik az én hölgyem. Határozott Ízlése és 
kívánságai Tannak. Csak a szabót is elhozta

körjegyzővé Velits Kálmán, szklenói körjegy
zővé Bán László, kiscsepcsónyi körjegyzővé 
Csepcsányi Béla választatott meg. Csepcsányi 
Béla távozásával megüresedett tólprónai kör
jegyzőség Tiinkó Gusztáv nagyjeszeni kör
jegyzővel töltetett be.

Bejelenti továbbá, hogy a körjegyzői 
ügykezelést Rakovszky Iván dr. tb. főjegyző 
által megvizsgáltatta, ki is a reábizott vizsgá
latokat a körjegyzőségek nagyobb részét 
illetőleg már is foganatosította, a hátralévő 3 
körjegyzőséget pedig a legközelebbi időben 
fogja megvizsgálni.

A vármegye közegészségügyi állapotáról 
megjegyzi, hogy vármegyénk területén több
féle járványos betegség volt, legújabban pedig 
a tífusz lépett fel, de csak egy házban és 
négy esetben, mely betegség kétségtelenül a 
házban lévő fertőzött kút vizétől ered.

A vármegye közönsége az alispáni jelen
tésben foglaltakat tudomásul veszi.

E jelentéssel kapcsolatosan Fábry József 
bizottsági tag arra kéri a vármegye vezető
ségét, hogy hasson oda, hogy az újonnan 
kreált mértékhitelesítő hivatal Turócz vár
megye területén is felállittassék. A kérelmet 
a bizottság figyelembe veszi s megbízza az 
alispánt, hogy ennek raegfelelöleg intézkedjék.

Az 1909. év régével üresedésbe jött öt 
közigazgatási bizottsági tagsági helyre titkos 
szavazat utján Justh Kálmán, Klimo Vilmos, 
Roth Emil, Bulyovszky Simon és báró Révay 
Gyula választattak meg.

A vármegye igazoló választmánya 1910. 
évre a következőkép alakult m eg: Elnök 
Záthureczky Imre. A főispán által kinerezett 
tagok: Cserei Emil, Gerö Virgil és dr. Lax 
Adolf. A közgyűlés által megválasztattak: 
Bulyovszky Miklós, Boldis Ignác, Michnik 
Vilmos, Mudrony Pál, Zorkóczy Tivadar.

Esküdtszéki bizottsági bizalmiférfiakul a 
közgyűlés által megválasztattak: Bulyovszky

voina magával a képzelete világából, ahonnan 
idecsöppent, mert ezzel a toilette pretenzió- 
val a fejemre zúdította életein legkeservesebb 
szenvedéseit!

Tulajdonképen ezt akarom elpanaszolni, 
mert tovább nem bírom hallgatással, béke- 
türéssel ezt a mártirságot, melyért Őszentsége 
a pápa atyánk nekem már minden skrupulus 
nélkül „íöloldozást" küldhetné elkövetett és 
még az isten segítségével elkövetendő vét
keimért !

Hiszen ha ruha nem kellene a mi új
szülött asszonyaink számára, akkor a színész
nők élete csakugyan olyan „idyll* volna, a 
milyennek a legtöbb ember hiszi.

Nem irigylem modern ruhákkal dolgozó 
asszonykollégáimat.

Nekem eddig csak három modern asszo
nyom van. „Idegen nők*, az Otthonban 
„Magda* és ez a „Padovant hercegné*, de 
ez a három asszony tönkretesz; „yagyonilag*. 
igy hallottam ezt kifejezni, — olyan uras — 
és egészségileg. Ezt nem tudom, jól van-e 
mondva, nem hiszem, hanem úgy illik a 
másikhoz.

Ez a három asszony mindenemet felöltözte. 
Úgy értem, hogy minden hitelemet.

De milyen semmi volna, ha csak „anya
gilag* ruházna! Hiszen a kis Kassai már 
nem ellenőrzi a „jólétemet* és nem aggódik 
miattam, hogy „koldusbotra* jutok. Általában

Simon, Michnik Gyula, Klimó Vilmos, Cserei 
Emil, Dittcrt Gyula, Váczy Gedeon.

A tiszti ügyész helyetteséül kijelöltetett 
Strauss Mózes dr.

Az árvaszéki elnök helyetteséül kijelölte* 
tett Bulyovszky Miklós dr. árvaszéki ülnök.

Á borellenőrzü bizottság 1910. évre a 
következőkép alakíttatott meg.

a) A turóczszentraárton—blatnicai járás
ban : Elnök Újhelyi Attila. A főispán által 
kineveztettek: Herz Ignác, Epstein László, a 
közgyűlés által megválasztalak : Fábry József 
és Keviczky Kálmán.

b) A mosóc—zniói (járásban: Elnök 
Zorkóczy Tivadar. A főispán által kinevez
tettek : Kontsek József, Kohn Hugó. A köz
gyűlés által megválasztattak: Keviczky Imre 
és Braun Ármin.

A választások megejtése után Csepcsányi 
Sándor tb. főjegyző bemutatja a m. kir. bel
ügyminiszter 123322/1909. számú leiratát a 
jegyzőségi szervezési változások keresztülvitele 
és uj segédjegyzői állások rendszeresítése 
tárgyában.

Az uj szervezési változtatások a miniszter 
intencióinak megfelelőleg vitettek keresztül s 
igy különös intézkedésre szükség nem lévén, 
csupán arra szorítkozik még a közgyűlés, 
hogy felkéri a minisztert, hogy a többi kör
jegyzőségeket is részesítse megfelelő segélyben.

Kossuth Viktor vármegyei írnok kérelmét, 
hogy azon éveit is számítsa be szolgálatába, 
melyeket szolgálatban nem töltött a közgyű
lés elutasítja.

A legtöbb adót fizető vármegyei bizott
sági tagok 1910. évre érvényes névjegyzékét 
a közgyűlés tudomásul veszi és azt a m. kir. 
belügyminiszternek bemutatni rendeli. Hason- 
lókép tudomásul vette a választott tagok 
névjegyzékét is.

A vármegyei pénzek 1910. évben gyü
mölcsözőiig leendő elhelyezését illetőleg

senki sem aggódik emiatt — pardon, hacsak 
Monaszterli és Kuzmik utódai, Pertik és 
Geszler urak nem ? — Áldásom reájuk! Nem 
tudom, most is azt a  legkövetelőbb Padovani 
hercegnémet hogy küldtem volna ki a szín
padra, ha ők egy nap alatt oly fényesen ki 
nem öltöztetik, félretéve — mint igazi hiva
tott szakemberek — azt a kis neheztelést is, 
amire rászolgáltam nekik többszöri hűtlensé
gemmel. Igen, menekülni akartam az igájuk 
alul. Az rugdalózhatik egy kissé, tüntethet, 
hogy nem szorult rájuk, de az nem igazi 
büszkeség, csak a szerelmes durcássága. — 
Hogy milyen rettenetes kázus kérem egy ily 
ruhakérdés egy színésznőnél, azt Ítélje meg 
abból, hogy noha én az én Padovanimat egy 
hónappal az előadás előtt kézen fogva vittem 
egy előkelő szabóhoz és azt mondtam neki: 
„Asszonyom, (a hercegnőnek, nem a szabó
nak mondtam, hogy asszonyom) iiue, kíván
jon, ami szemének, szivének kedves, rendel
kezzék, van egy hónap ideje és a ruha árát 
sem kérdezzük, mint hercegnőhöz illik. Úgy 
képzelem legalább, hogy egy hercegnő a 
világért sem kérdezné meg, hogy mi az ára 
annak, amit megvesz ? . . . Valamiben csak 
kell különbözni a többi közönséges halandó
tól — hát nem is kérdeztük, csak könyörög
tünk szépen a szabó urnák, hogy két hét 
alatt tessék megcsinálni, hogy a főpróbáim 
alatt már ne kelljen odaszaladgálnom a kül
sőmet próbálgatni, mikor a színpadon a bel-
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néTSierint akként határoz a közgyűlés, hogy 
azok a Turóezi Hitelbank, a Turiezmegyei 
Takarékpénztár, a StubnyafUrdöi Gazdasági 
Takarékpénztár, továbbá a Ruttkai Takarék 
és Hitelegyletben helyeztessenek el azok 
alaptőkéinek és tartalék alapjainak arányában.

Most következett a közgyűlés tárgysoro
zatának ütközőpontja : határozati javaslat az 
általános titkos községenkinti választójog be
hozatala ellen.

Az állandó választmány határozati javas
latát Rakovszky Iván dr. tb. főjegyző adta 
elő, hazafias és igen átgondolt indokolás kí
séretében, a közgyűlés általános helyeslése 
mellett.

Az előadó után rögtön szólásra emelke
dett a nemzetiségiek részéről Mudrony Pál és 
hosszú indokolás kíséretében a javaslat ellen 
foglalt állást. Ellenzi azt a nemzetiségi tör
vény, továbbá az 1848. évben megalkotott 
választói törvény szelleméből kifolyólag, to
vábbá ellenzi azért is, mert szerinte a javas
lat reakcionárius. Utána Rakovszky Iván dr. 
szólalt fel s hatásos beszédben döntötte ba
lomra a felszólaló érvelését. Dula Máté szin
tén a javaslat ellen foglalt állást. Dugovich 
Titus bizottsági tag kijelenti, hogy a nemzeti 
állam egységének veszélyeztetése nélkül hive 
a választási jog kiterjesztésének, ezt pedig 
abban látja, hogy a választói jog a magyarul 
Írni és olvasni tudáshoz köttessék. Egyébként 
visszautasítja a nemzetiségek részéről hangoz
tatott reakció vádját, mert a magyar nemzet 
soha sem várt semmiféle figyelmeztetést oly 
szabadelvű törvények alkotására nézve, me
lyek jaz ország üdvét szolgálják. Hanem a 
nemzetiségi urak mindig ott voltak a reakció 
táborában, mikor a nemzet a haladás terére 
lépett. Legeklatánsabb példája ennek az 
1849-iki szabadságharc története. Utána 
Vanovics János szólalt fel, de a közgyűlés

világomat kell egyensúlyba hoznom, — mert 
mellesleg szólva, ha sok jó bácsi és nénike az 
ismerőseim közül mog is van velem elégedve 
és igy szól: óh, kegyednek csak nem kell 
már „próba", azérl én igazán nem vagyok 
elbizakodott és néha-néha mégis csak elme
gyek a próbára. — Nos, igy kértem azt a 
„jónerü* „Confection“-os bácsit is, hogy mert 
muszáj kicsit a darabból is próbálni, hát egy 
héttel előbb kegyeskedjék felöltöztetni ezt a 
kényes hercegnőmet. Hát jártam én aztán 
próbálni ruhát a nap és éj minden órájában, 
kifáradt velem a konfection-űzletnek minden 
épkézláb embere és én is valamennyivel, de 
a káosz a Padovani és a konfekciósok között 
napról-napra növekedett.

Ugyanis Padovani hercegnő kész tervvel, 
határozott követelésekkel lépett föl; de ám 
a konfekcióséknak is van határozott akaratuk 
— a „divat*. Ezzel a szóval szétmorzsolnak, 
megsemmisítenek és a szelekbe fújnak egyé- 
niségestől, mindenestől, úgy, hogy te artiku- 
látlan hangokon nyöszörögsz előttük: kérem, 
igen szeretnék egy ilyen és ilyen ruhát; 
„kérem, az nem divat* — feleli a Confectio 
olyan hangon, mintha mindenét kegyelemből 
adná neked, „ez a divat* ; de kérem, protestál 
Padovánim, abban nem bírom karomat emelni, 
„de ez a divat*; de ebben nem tudok leülni, 
„de ez a divat* ; de ez nekem nagyon csil
log. »<!z a« uj divat*; de bocsánat, nyár van, 
nem vehetek prémet, „de ez a legújabb di-

többségének véleményét] a beadott javaslattól 
eltéríteni ő sem tudta.

A javaslatot a vármegye közönsége 9 
nemzetiségi szavazat ellenében egyhangúlag 
emelte határozattá.

A vármegye alispánjának javaslata szerint 
a szarvasmarha-, sertés- és juhtenyésztésről 
szóló vármegyei szabályrendeletnek az apa
állatok vizsgálata alkalmával felmerülő napi
dijak és útiköltségek szabályozására vonatkozó 
részét odamódosilotta, hogy a bizottsági tagok 
ezentúl csak a tényleges kiadás megtérítésére 
tarthatnak igényt.

Szabolcs vármegye közönségének az aradi 
13 vértanú vesztőhelyének nemzeti köz
vagyonból leendő megvásárlása érdekében az 
országgyűlés képviselőházához és a m. kir. 
kormányhoz intézett (feliratának pártolása 
iránt megküldött átiratát, továbbá Csongrád 
vármegye közönségének Horváth Mihály 
születésének századik évfordulója alkalmával 
rendezendő ünnepség tárgyában hozott hatá
rozatát, úgyszintén Tolna vármegye közönsé
gének Perczel Mórnak állítandó emlékszoborra 
való adakozás iránt hozott határozatát a köz
gyűlés részben tudomásul vette, részben pedig 
felkérte az alispánt, hogy a gyűjtés megindí
tása iránt intézkedjék.

Nyitra vármegye közönségének a fogoly- és 
fácántojások szedésének büntetése tárgyában 
a fíildmivelésügyi m. kir. minister úrhoz in
tézett feliratának pártolása iránt a megye 
közönségéhez intézett átirata tudomásul vé
tetett.

Ugocsa vármegye közönségének a cigány
ügy rendezése tárgyában hozott határozata 
pártoltatott.

Hasonlóképen pártoltatott Zala vármegye 
közönségének a cigányügy rendezése tár
gyában hozott határozata is.

Békés vármegye közönségének a vallás- 
és közoktatásügyi ra. kir. minister által az

vat* ; kérem, nem akarok két kemény lég
gömböt ujjaknak, az kémikus az én komoly 
jeleneteimben is: „de — mélységes lenézés
sel — az a legeslegújabb divat.* Végre va
lami kényszer-egyezmény történik, mit a 
Confectionos ur tudomásul vesz, igy „kérem*. 
— Punktum. — És csakugyan, a mindennapi 
próbák dacára, az előadás előtt való nap ki 
van ugyan nyomtatva az újságokba, hogy a 
nemzeti színház primadonnáinak ez és ez a 
Confectiós készítette a ruhákat, valósággal 
pedig ha tőlük függ, az én féltett Padovani 
hercegnőm a „Létért való küzdelemben* egy 
pöndölyben maradt volna, ha Monaszterli utó
dai nincsenek, 24 óra alatt csinálták meg e 
két nagy toilettemet.

Meg tudnák velem gyülöltetni a „kérem, 
ez nem divat,* „kérem, ez a divat*-jokkal 
Isten bocsássa meg 1 — a színészetet és ki
vennék a békességes tűréséből a boldogságos 
szűz Máriát, ha ugyan nem volna olyan 
„boldogságo3*, hogy beéri ruházatnak egy 
darab sötétkék gyapjúszövettel, arait a de
reka körül csavar és aminek az a mennyei 
előnye van, hogy nem múlja divatját.

Bizony, bizony, hogy egy szerepünknek 
megadhassuk a savát-borsát, össze kell hor
danunk eget-poklot. Csak az a könnyebbség, 
hogy mi színészek — egy végből mérjük.

iskolai feliratokfa vonatkozólag 1805/90" 
szám alatt kiadott körrendeletben foglalt tör
vénysértés orvoslása végett az országgyűlés 
képviselöházához intézett feliratának pártolása 
iránt megküldött átirata tekintettel arra, hogy 
a vármegye közönsége egy Ízben már ha- 
sonló felirattal fordult a miniszterhez, tudo
másul vétetett.

Szabolcs vármegye közönségének az ital
mérési jövedékről szóló 1899. évi XXV. t.-c.
4. §-ában a kir. pénzügyigazgatóságok ré
szére biztosított jogkörnek a közigazgatási 
hatóságokra való kiterjesztése érdekében a 
m. kir. pénzügyministerhez intézett feliratának 
pártolása, továbbá Moson vármegye közön
ségének átirata, mellyel a németségnek Ma
gyarországon való fenntartására törekvő osztrák 
egylet magyarellenes izgatásaival, valamint a 
bécsi egyetemen tanuló magyar honos német
ajkú ifjakra ráragadt hazaellenes irányzattal 
szemben elfoglalt álláspontját a nevezett 
osztrák egylet működésének figyelemmel ki
sérése és a szükségeseknek vélt intézkedések 
megtétele végett közli, a vármegye közönsége 
hasonló felirattal támogatja.

Kisebb községi ügyek, valamint a községi 
számadások és költségvetések letárgyalása 
után vármegyénk főispánja boldog uj éret 
kívánt a vármegye közönségének, az ülést 
délután háromnegyed 3 órakor berekesztette.

A Magyar Olvasókör közgyűlése.
A Magyar Olvasókör 1909. évi október 

hó 10-én megtartott alakuló közgyűlésén el
határozta volt, hogy a kör uj életrekeltése 
végett el fog követni mindent, hogy ennek 
a körnek beléletét megfelelő színvonalra emelje. 
Ez az elhatározás a kör Ügyvezető alelnöké- 
nek nemes és fáradtságot nem ismerő ambí
ciójából sikerült is s már most is oly remé
nyekkel nézhetünk a jövő elé, hogy ez a 
kör sok tekintetben irányitója lesz a magyar
ság társaséletének.

A múlt hó 30-án megtartott közgyűlés 
lefolyásából elvitázhatatlan tényként megálla
píthatjuk ugyanis azt a körülményt, hogy a 
kaszinói élet iránt érdeklődni kezdenek már 
oly tagok is, akik a tagsági dijak fizetésén 
kívül a társaskör belső életével eddig vajmi 
keveset törődtek. Pedig hát az itteni magyar 
társadalomnak szüksége van arra, hogy ez a 
kör vezetője, irányitója legyen, hogy kvázi 
onnan induljon ki minden oly mozgalom, a 
mely magunkra hagyatottságunkban társadal
munk helyzetén, sokféle bajain hivatva lesz 
segíteni.

Az uj tisztikar és a választmány e rövid 
három hónap leforgása alatt oly sokat tett, 
hogy mindenki, aki társaséletünk fellendü
lését szivén viseli, a kör vezetőségének hálára 
lehet kötelezve.

A közgyűlés lefolyásáról a következőkben 
számolunk b e :

Vármegyénk alispánja, mint a kör elnöke, 
a közgyűlést megnyitván, Borbély Kálmán 
műszaki tanácsos ügyvezető alelnöknek adja 
át a szót, ki a társaskör eddigi működéséről 
a következőket jelenti:

A legutóbb megtartott közgyűlésből nyert 
megbízatásnak a választmány minden irányban 
eleget tenni igyekezett. Megalkotta a kör uj 
alapszabálytervezetét s gondja volt arra, hogy 
kör belső és külső adminisztrációjában teljes



rend álljon be. Összeállította a múlt csonka 
év költségvetését és zárószámadását és ren
dezte a kür tagsági viszonyait. A régi körnek 
122 tagja volt. Ezzel szemben a jelenben a 
tagok száma, figyelembe véve az időközben 
elköltözőiteket, 167-re emelkedett, kik közttl 
122 bel- és 45 a kültag van. A társaskör be
szerezte a legszükségesebb felszerelési tárgya- 
kát, rendezte a hírlapok ügyét ugyannyira, 
hogy feltalálja minden tag azt a szellemi szó
rakozást, melyet a kor haladó iránya meg
kíván.

A jelentést lelkesedéssel vette tudomásul 
a közgyűlés.

Az 1909. évi költségvetést a közgyűlés 
a pénztáros által bemutatott formában jóvá
hagyta,

A felolvasott uj alapszabályokhoz úgy
szólván felszólalás nélkül járult hozzá a köz
gyűlés.

Az 1910. évi költségvetés, továbbá az 
1909. évi zárszámadást a közgyűlés levette a 
napirendről s elhatározta, hogy ezek az uj 
alapszabályok szerint összehívandó közgyű
lésen tárgyaltatnak le.

Raisz Béla dr. indítványára kimondta a 
közgyűlés, hogy a tisztviselők és a választ
mányi tagok választását szintén az uj alap
szabályok szerint összehívandó ^közgyűlés 
tárgysorozatába veszi fel s felkéri a jelenlegi 
választmányt és a tisztikart, hogy addig is ők 
vezessék a társaskör ügyeit.

Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott.
Több tárgya a közgyűlésnek nem lévén, 

a társaskör elnöke a közgyűlést bezárta.

Előfizetési felhívás!
Tisztelettel felkérjük a t. előfize

tőinket, kiknek előfizetésük december 
végével lejárt, szíveskedjenek azt 
mielőbb megújítani.

Azon t. előfizetőinket, kik elő
fizetéseikkel hátralékban vannak, ez- 
üttal is tisztelettel kérjük, hogy hát
ralékaikat kiadóhivatalunkba mielőbb 
eljuttatni szíveskedjenek.
A „Felvidéki Hiradó“ előfizetési ára:

Egész évre — — — — — 8 kor. 
Fél évre — — ------------4 „

A kiadóhivatal.

H Í R E K .
Munkatársainknak és olvasóinknak 

boldog uj évet kíván
a szerkesztőség és kiadóhivatal. 

Küldöttség ac alispánnál. Lencsó András 
szuesányi birtokos a folyó bó 28-án Szucsány . 
község küldöttségét vezette az alispán elé I
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ama kérelemmel, hogy a képviselőtestületnek 
határozatát, melynek értelmében a község a 
tulajdonát képező Hradisto üres telkét mun
kásházak épitési céljaira a kassa-oderbergi 
vasútnak ingyen engedte át, ne hagyják jóvá 
a közgyűlésen, mert ez a községi lakók nagy 
hátrányával járna. Az alispán megígérte a 
küldöttségnek, hogy az ügyet mindenesetre 
meg fogja vizsgálni s aszerint dönt, amint 
azt a célszerűség és a község érdeke meg- 
kívánja.

Választmányi ülés. A Túróéi Magyar 
Olvasóegylet és Társaskör választmánya a 
folyó hó 29-én este 6 órakor a kör olvasó
termében választmányi ülést tartott a követ
kező tárgysorozattal: 1. Az 1909. évi nov. 
hó 12-én tartott választmányi ülés jegyző
könyvének hitelesítése. 2. Az 1909. évi 
költségelőirányzat. 3, Uj alapszabálytervezet. 
4, Az 1909. évi zárószámadás. 5. Az 1910. 
évi költségelőirányzat. 6. Tagválasztás. 7. Idő
közben érkezett ügyek. 8. Indítványok, ja- 
vasiatok.

Gyógyszertárvizsgálatok. Dr. Boleman
János tiszti főorvos ,’a múlt héten vizsgálta 
meg a vármegye területén lévő összes gyógy 
szertárakat.

Névmagyarosítás. Brüll László szklenói 
jegyző és Brüll Géza felsős!ubnyai körjegyző 
vezetéknevüket a belügyminiszter engedői
mével Bán-ra változtatták meg.

Kivándorlási statisztika vármegyénk
ben. Az elmúlt 1909. évben vármegyénk 
területéről 831 felnőtt egyén vándorolt ki. A 
kivándoroltak között volt 634 férfi és 197 nő. 
A kivándoroltak közül Amerikába ment 593, 
Oroszországba 204, Németországba 26, Ro
mániába 6, Egyiptomba 1, Olaszországba 1 
egyén. Ezenkívül a kivándorlottakkal ment 
családtagok száma 143, kik között 56 fiú és 
87 leány volt s igy az összes kivándoroltak lélek 
száma az elmúlt évben 974 volt.

á  Város Világítása. Nébány nap óta a 
város egy részét pompásan megvilágítják. Uj 
lámpásokkal tesznek ugyanis kísérletet, ugyan
olyanokkal, milyeneket Ruttka község rendelt 
a maga számára. A fény, melyet az izzóval 
ellátott gázlámpa ad, kifogástalan, csak az a 
kérdés, hogy maga a szerkezet tartós-e s 
főleg a kőolajfogyasztás nem túlságos sok-e ? 
Úgy halljuk, hogy ezek a lámpák éppen az 
anyagmegtakaritást illetőleg igen szép ered
ménnyel vezettettek be már néhány község
ben. Akárhogy lesz is, a közönség most lát
hatja, mily különbség van az eddig gyatra 
és gyalázatos mécsvilágitás és a most kipróbált 
gazolinlámpa közt. A lámpákat Balázs Miksa 
szerelte fel.

Változás a vármegyei tisztikarban
Vármegyénk főispánja Velits Kálmán és 
Záthureczky Károly leköszönése folyón meg
üresedett irnoki állásokat Labastha Ágoston 
szolgabirói és Kossuth Anna alispáni dijnok- 
kal töltötte be.
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A magyar kagllzó társaság a helybeli 
állami elemi iskolák hat növendékét a kará
csony alkalmából aj, meleg ruhával látta el. 
Az átadás az intézet igazgatója jelenlétében 
Raisz Béla dr. és Petrás Mihály urak által 
december hó 24-én történt. A kuglizótársa
ságnak az intézet igazgatója ezúton is kife
jezi köszönetét.

Eljogyzós. Droba Rezső eljegyezte Ste- 
fánszky Gizi kisasszonyt, a helybeli vasúti 
állomás pénztárosnőjéf.

Előléptetés és kinevezés. A vallás- és
közoktatásügyi m. kir. miniszter Akantiszné 
Guthy Hona polgári leányiskolái tanítónőt a 
IX. fizetési osztályba léptette elő, Krompaszky 
Edét és Beniczky Jolán polgári leányiskolái 
tanítónőt pedig a X. fizetési osztályba rendes 
tanítókká nevezte ki.

ÜJ honpolgárok. A in. kir. belügyminisz
ter hozzájárulásával a következő ruttkai la
kosok nyertek honosítást. Jordán János, Boba 
Vince, FeiI Ferenc, Prímmel Lipót, Sypták 
Antal, Hermys Ferenc, Neszvadba Ferenc, 
Gajdacsek Gyula, Huszár Jenő, Nechvatal 
MártoD, Gella József, Bayer Antal, Sztaruska 
János, Martinék Vencel, Gusznár János, Szi- 
kora Rezső, Hajek Ferenc, Sejda Ágost, 
Stancel Adolf, Sejda Rezső, Tornán Ferenc, 
Láng Gyula, Kreutz Richárd, Sztaruska Károly, 
Zenta József, Kolazs Henrik, Kleiber József, 
Maichel Károly, Sztaruska Mária, Zsarszky 
József.

HáZSártOS házlszolga. Hagymást Barna 
ruttkai lakos panaszt emelt az ottani csend- 
őrségen, hogy Brahó János, a „Korona" 
vendéglő háziszolgája a múlt hó 25-én min
den ok nélkül megtámadta s több napig 
gyógyuló sérüléseket ejtett fején és karján. 
A csendőrség az esetet feljelentette a járás- 
bíróságnál.

Sertéstolvajok. Hustyava András és 
Nudzay Pál zathurcsai lakosok arra a kolle- 
metlen meglepetésre ébredtek íel a múlt hét 
szombatján, hogy uj évre hizlalt sertéseik az 
ólból eltűntek. A kárvallottak azonnal jelen
tést tettek a csendőrségnél, ki a tetteseket 
Poljak Mihály és Lamos Ferenc béresek sze
mélyében ki is nyomozta. A tettesek a kir. 
ügyészségnek feljelenttettek.

Olvasóink figyelmét felhívjuk a lapunk
ban közölt. Steiner-féle hirdetésre.

A Dr. Rlohter-féle Llniment Gaps. oomp. 
(Horgony-Paln• Expeller) igazi, népszerű há
ziszerré lett, mely számos családban már év 
óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
fájdalora, fejfájás, köszvény, csuznál slb.-nél 
a Horgony-Linimenttel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő; 
sőt járványkórnál, minő: a kolera és hányó* 
hasfolyás, az altestnek Horgony-Linimenttel 
való bedörzsölése mindig igen jónak bizonyult. 
Ezen kiiünő háziszer jó eredménnyel alkal
maztatott bedörzsölésképpen az influenza ellen 
is és üvegekben: a 80 fillér, 1 kor. 40 fillér

■  Nagy sirköraktár! -
Ere- és fakoporsók, sir- 
koszoriik nagy raktára!
T em etkezési válla lat.

SVEHLA JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, TEM ETK EZÉS I 
VALLALATA  É S  S IR K Ő R AK T AR A

TURÓ CZSZENTM ÁRTO N
Szolid és figyelmes kiszolgálás!

Salndi mahagóni és pallisander háló- és 
ebédlőszababiitorah. A legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és pnlituros butoroh. Saját hészi- 
tésü masszin szoba- és honyhabutoroh. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb. 
tulhalmozott raktár miatt beszerzési áron
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és 2 korona a legtöbb gyógyszertárban kap
ható; de bevásárlás alkalmával tessék hatá
rozottan : Richter-féle Horgony-Linimentet 
(Horgony-Pain-Expellert) kérni, valamint a 
.Horgony" védjegyre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

A poloskák alapos kiirtását a petéivel 
együtt csakis Lücherer-féle Cimexin poloska 
irtóval eszközölhetjük, mert a Üimexinnel 
érintkező poloskák nyomban elpusztulnak ; 
petéik pedig a Cimexin hatása folytán ki
száradnak s többé ki nem kelnek. — A 
Cimexin mindenütt használható, szövetet, bú
tort, falat vagy festést nem piszkit; nyomot 
vagy foltot nem hagy, Kapható: Löcherer 
Gyula gyógyszertárában Bártfán és Toperczer 
Sándor gyógyszertárában Turóczszentmárton.

M in ise  meg! Szabad bemeneti!
Vásárlási hényszep nélkül!

Nagy alkalmi vásár
S T E I N E R  L A J O S  kép- és dísz
műáru üzletében Turóczszentm ártonban, 
ahol ezidén is, mint más években óriási vá
laszték áll a n. é. közönség rendelkezésére, 
ugym.nt: képek, szobrok, pálm ák, dísz- 
kosarak, nippek, jux tárgyak  s általában 
egy modern lakáshoz szükséges dekorációk.
Kis fénykép után készült fényképnagyi- 
tások, toto-em ailképek karácsonyra  m ár 

m ost m egrendelhetők 1

I R O D A L O M .

Lapok versenye. Napilapjaink folytonos 
versenyében az uj évvel alig merül fel uj 
mozzanat. Legalább nincs tudomásunk arról, 
hogy uj lap indulna, ami nélkül a közelmúlt
ban év alig múlt el, uj év alig köszöntött 
ránk. A meglevő lapokra viszont jó auspiciu- 
mok közt köszönt be az uj esztendő. Vál
ságos időket élünk, mikor intelligens ember 
nem nélkülözheti az újságolvasást. Kormány- 
válság és uj választások előtt állunk. Nem 
mulaszthatjuk el ily körülmények közt fel
hívni t. közönségünk figyelmét a napilapok 
közt szinte versenyen kivül vezetőszerepet 
vivő Pesti Hírlapra, mely ma elvitázhatlanul 
a legelterjedtebb és leggazdagabb napilapunk. 
Hétköznapokon 10—12, vasárnapokon 16—24 
oldallal is többet ad, mint más napilapok és 
az árát egyes árusításban sem emeli föl. 
Marad továbbra is 2 kor. 40 fillér havonként, 
egy szám ára vidéken is 10 fillér (vasárna
pokon is). S ezért a változatos rovatokon 
kivttl, melyek közül egyesek, mint az Esti 
levél, Mindennapi problémák, Vidéki esetek, 
Vegyesek, Szerkesztői üzenetek országszerte 
közkedveltségre tettek szert, külön kedvez

ményben is részesíti előfizetőit. Ilyen a Pesti 
Hírlap nagy képes naptára, melyet minden 
negyedévi előfizető mellékletül ajándékba 
kap. Nem vetélkedik ezzel semmiféle külön 
ünnepi melléklet, mert az kiolvasva, értékét 
veszti, mig a Naptár egy-egy évig haszonnal 
forgatható. Másik kedvezmény, hogy az elő
fizető féláron rendelheti meg a Divat-Szalon 
ciraü, pompás kiállítású divatujságot. A Pesti 
Hírlap azért is melegen ajánlható az olvasó- 
közönség figyelmébe, mert pártokon kivül es 
felül álló politikusok Írják a vezércikkeit s 
tájékoztatják az olvasót a politikai helyzet 
felől és mig tárcáival, humoros közleményei
vel szórakoztatja, tudományos ismereteket 
terjesztő cikkeivel, szerkesztői üzeneteivel 
valósággal oktatja az olvasóközönség széles 
rétegeit. A Pesti Hírlap előfizetési dija (ne
gyedévre 7 korona, egy bóra 2 korona 40 
fillér, a Divat Szalon-al együtt negyedévre 9 
korona) postautalványnyal a kiadóhivatal cí
mere küldendő (Budapest, V.. Váci-körut 78.).

Láz
és egyéb gyengítő betegségek után a teljes 
egészség gyors visszanyerésére a

S cott-fé le  c s u k a m á jo la j  Em ulsió
biztosan kipróbált szer.

Kellemes izii és könnyen 
emészthető és ennélfogva sokan 
vehetik, akik más szereket nem 
tudnak bevenni.

A S G O T T -fé le  E M U L S IÓ
azonfelül sokkal hatásosabb is. 

Eumisiú A tisztaság ideálja.
Ico-nMéi. a A SCOTT-féle EMULSIÓ a
módszer véd- lég  kiválóbb.
E -  wuük Eflí eredeti üveg ára Z kor. SOf illír.
figyelembe venni Kapható minden gyógytárban.

t* r* p q é  p é
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o Singer Co. varrógép r.-i
Turóczszentmárton,
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n M

yz/sy/xy/X'///?,

KÖZGAZDASÁG.

A mesterséges trágyafélék 
jelentősége.

Tisztában vagyunk azzal immár, hogy 
kizárólag mesterséges trágyafélékkel a talaj 
termőerejét állandóan fentartani azért nem 
lehet, mert az istállótrágya, avagy akár a 
zöldtrágyával nemcsak a növényi tápláló 
anyagok mennyiségét fokozzuk, hanem a 
hnmuszí is, mely midaddig, mig nincs túlsók

belőle a talajban, annak fizikai tulajdonságaira 
kedvező befolyással van.

Műtrágyákkal csak a talaj tápanyag- 
mennyiségét növelhetjük s a fentiekből ön
ként következik, hogy csakis olyan talajban 
lesz hatásuk, melynek fizikai tulajdonságai 
kedvezők, melyben tehát elegendő a humusz 
vagy amelynek hiányzó humuszát más trágya- 
félével adjuk meg. Az ilyen talajon azonban 
a műtrágyáknak számos előnye van az 
istállótrágyával szemben.

A mesterséges trágyafélékkel annyi és 
olyan tápláló anyagot juttathatunk a talajba, 
amennyi és aminő a haszonnal elszállítható 
terraésmakszimumok előállításához szükséges.

Az istállótrágyából ritkán áll annyi ren
delkezésre, amennyi elegendő volna a talaj
erő fenlartása és növelésére, mert a piaci 
termények által nagyon sok tápláló anyag 
vonatik el a talajtól s vitetik ki a gazdaság
ból. A szemes termények által a talajból ki
vont s a gazdaságból kivitt tápláló anyag 
csak olyan gazdaságokban pótolható némileg 
is, amelyek nagyon sok rétterülettel, nagy 
állatállománnyal rendelkeznek s amelyek 
állatállományukkal sok korpát, malátacsir.í t s 
egyéb erőtakarmányt etetnek fel. Ára hány 
olyan gazdaság van az országban, amely 
ilyen módon van berendezve, amely tehát 
ilyen módon kizárólag istállótrágyával képes 
talajának termőerejét fentartani és fokozni. A 
gazdaságok kilenctizedrésze forgótőkehiány s 
egyéb okok miatt nem képes ilyen módon 
berendezkedni, istállótrágyát nem vásárolhat, 
mert nincs honnan s igy ha talajának termő- 
képességét fentartani és fokozni akarja, kell, 
hogy műtrágyákat alkalmazzon, amelyekből 
a trágyapiacon bármikor annyit vehet, a 
mennyire talaja termőképességének fokozá
sára szüksége van. A mesterséges trágyafé- 
lékben a gazda a szükséges növényi tápláló
anyagokat egyenként vásárolhatja és azon 
tápanyaggal gazdagíthatja talaját, amelyre 
éppen szüksége van.

Az istállótrágyában ugyanis nem olyan 
arányban adjuk vissza a talajnak a tápláló 
anyagokat, mint aminőben azokat a növények 
kivették s különösen foszforból adunk sokkalta 
kevesebbet, aminek azon esetben, ha csak 
istállótrágyával trágyázunk, az lesz a követ
kezménye, hogy különösen a buzafélék ter
mése, ha lassan is, de folytonosan csökkenni 
fog. A talajban levő tápláló anyagok helyte
len aránya fog boállani s mert a foszfor 
mennyisége megapad, a feleslegben levő ká!' 
és nitrvgén sem használtaik ki a növények 
által olyan mértékben, mint aminő mennyi
ségben kihasználtatnék, ha a foszfor mennyi
sége arányban volna a többi táplálóanyaggal. 
Mennél kevesebb valamely gazdaságnak a 
rétje, annál hamarább bekövetkezik ez az 
állapot.

Ilyen esetekben a mesterséges trágyák 
kitűnő szolgálatot tesznek, mert ha azon 
tápláló anyagot, melyből a növénynek leg
kevesebb áll rendelkezésére, mesterséges táp
láló anyag alakjában adjuk rendelkezésére, 
a fölöslegben levő tápláló anyagokból is 
többet vesz fel a növény s igy bizonyosan 
nagyobb terméseket ad.

Az országos növénytermelési kísérleti 
állomás azon nézetből indulva ki, hogy ha- 
zánkban a túlsók gabonatermelés folytán a 
foszforsavból tartalmaz a talaj kegkevesebbet, 
nagyszámú olyan kísérletet végzett, amelynél
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csakis foszforsavtrágyát és {pedig legnagyobb
részt szuperfoszfátot alkalmazott, amely kísér
letek igazolták is íoltevését, mert többnyire 
nagy terméstöbblettel zárultak.

A possooyl kereskedelmi és Iparkamara
közli az érdekeltekkel, hogy a m. kir. állam
vasutak a cs. kir. szab. kassa-oderbergi vasút,, 
a déli vasút, valamint az osztrák államvasutak 
1910. évi január hó l-ével életbe lépő és 
felemelt díjtételeket tartalmazó helyi árudij- 
szabása már megjelent. Tekintettel azonban 
arra, hogy csekély kivétellel az összes köte- 
léki díjszabások hatályon kívül helyeztettek, 
a kamara díjszabási osztálya addig, mig az 
uj köteléki díjszabások életbe lépnek, díjté
telekre nézve csak az egyes vasutak helyi 
díjszabásait illetőleg, tehát korlátolt terjede
lemben adhat felvilágosítást. Az uj köteléki 
díjszabások megjelenése annak idején közöl- 
tetni fog.

Tejes palaokok hitelesítése. A pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamara értesíti az érde
kelteket, hogy az 1907. évi V. törv.-cikk 
életbeléptekor a közforgalomban használt hi
telesítetlen tejes palackok, tejes tlvegpoharak 
és tejes kannák hitelesítésére nézve az 1908. 
évi 107228. számú végrehajtási rendelet 19. 
§-ábau megállapított átmeneti időt a keres
kedelemügyi m. kir. miniszter egy évvel 
meghosszabbította.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

Ö sszes vendégeinek, jóbarátai
nak és ismerőseinek

f io ld o g  uj éve t k ív á n
R öszler József

a Dom-szálló bérlője.

m indenféle m inőségben 100 kgonként

28, 32, 36, 40 , 4 4  koronáért
kapható URSINY M. cégnél Turócz- 
szentmártonban. Megrendelések azon
nal elintéztetnek, 50 klgr. vételnél 

láda és csomagolás ingyen.

A Dr. G. Schm idt főtörzs- és tisztiorvos-féleF Ü L O L A J
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fülfájást, fü lzugást és nagyothallást, még idült 
esetekben is. Egyedül kapható üvegenként 4 K-val 
M egaiszGeffert gyógyszertárában Kassa, Fő-utca.

Összes vendégeimnek, jóba- 
rátáim nak és ismerőseimnek

llí
Patsch Béla, nagyvendéglős.

Felhívom úgy a nagyérdemű 
fogyasztóközönség, mint a t. 
kereskedők figyelmét a leg

jobban bevezetett

ECETSZESZ
GYÁRAM RA,
Ajánlok nem fasavból, hanem
t isz ta  a lkoholból k«szUU ecetet,
úgy nagyban, mint kicsinyben.

S tr e lin g e r  S án d or
uróczszentmár tón.

Köhögés, rekedtség* és hurut 
ellen nincs jobb a RÉTHY-féle

pemetefű-cukorkánál!
V ásárlásnál azonban vigyázzunk s 
h a tá ro zo ttan  RÉTHY-félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan  u tán za ta  van.

ld<r v doboz á ra  OO iillt-i’ !

Kizárólag csali BÉTHV-félét fogadjunk e l!

H altenberger Béla
Kassa

ruhafestő , vegytisztitó  és gőz
mosó g yára inak  k é p v i s e l e t e :

Reisz Lipótné, Turóczszentmárton.

N agy  v á la s z té k  női és

DUzleVétpapirok 
egyéb dísztárgyak

nagy raktára

(21
papirüzletében

T uróczszentm ártonban.
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jjaF “ Y djegy: „H orgonyt

A Linimeat. Cansici comp.,
a Horgony-Paía»Expeller

pótléka
egy régjónak bizonyult Mziszer, mely már 
sok év óta legtöbb bedörzsölésnek bizonyult 
Icöszvénynél, -isúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony1* védjegygyei és a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer- 
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DLRIcliter p jy sz e r t íra  az „Arany oroszIMoz",

Prágában, El sabethstrasse 5 neu.

Mm
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Óh ja j ! Köhögés, rekedtség
s elnyálkásodás ellen.gyors s biztos hatású

f  •

az étvágyat nem rontják  és kitűnő izüek.

Doboza I és l borona. Próbadoboz SD fillér.
Fő- és szétküldési rak tár:

M egfojt ez I T á ^ o t t  „Nádor“ gyógyszertár
kööhgés 1 I Budapest, VI., Váci-kőrut 17.

Éljen I

E gger m ellpasz tilla ja  
ham ar m eggyógyított 1

K apható : T operczer S ándor g yószertárában  T uróczszen tm ártonban  és 
G azdik János gyógyszertárában  Körm öczbányán.
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Egy  k é tsz o b á s  la k á s
a KUFFLER-féle házban kiadó.
Bővebb felvilágosítás a Turócz- 
inegyei takarékpénztárnál kapható.

Á t ü t *  n / l e ü l n i ?  j g y e k t ő l  (e z ek  k° -A M I llUűUUll í zött törvénytelen gyér 
mekekkel, testi hibával stb.) 5—500,OOt1,000
korona vagyonnal fel vagyunk hatalmazva 
megfelelő férjet keresni. Csakis urak (ha 
vagyonnélktiliek is), akiknek komoly szán
dékuk van és gyors házassághoz akadály 
nincsen, Írjanak e címre: L. Schlesinger, 
Berlin 18. (Deutschland).

2856/1909. sz.

Hirdetmény.
Felsőkálnok község volt úrbéresei részére 

közösen kiadott legelőilletőségnek egyenként 
vala felosztása folytán a felsőkálnoki telek
könyv az 1869. évi 2579. számú szabályren
delethez képest részben átalakittatik és ezzel 
egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, 
amelyekre az 1886 : XXIX., az 1889 : XXXV1I1. 
és az 1891 : XVI. törvénycikkek a tényleges 
birtokosok tulajdonjogának bejegyzését ren
delik, az 1892 : XXIX. törvénycikkben szabá
lyozott eljárás a telekjegyzőkönyvi bejegyzések 
helyesbítésévé! kapcsolatosan foganatosittatik.

E célból az átalakítási előmunkálat hite
lesítése és a helyszíni eljárás a nevezett köz
ségben az 1910. évi feb ruár hó 3-án 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 netaláni észrevételeiket 
annál bizonyosabban adják elő, mert a régi 
telekkönyv végleges átalakítása után a téves 
bevezetésből eredhető kifogásokat jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem 
érvényesíthetik;

2. mindazok, akik a telekjegyzőkönyvek
ben előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt 
előterjesztést kivannak tenni, hogy a telek
könyvi hatóság kiküldött bizottsága előtt a 
kitűzött határnapon kezdődő eljárás folyama 
alatt jelenjenek meg és az előterjesztéseiket 
igazoló okiratokat mutassák fe l;

3. mindazok, akik valamely ingatlanokhoz 
tulajdonjogot tartanak, de telekkönyvi beke
belezésre alkalmas okirataik nincsenek, hogy 
az átírásra az 1886. évi XXIX. t.-c. 15—18. 
és az 1889 : XXXVIII. t.-c. 5., 6., 7., 9. §-ai 
értelmében szükséges adatokat megszerezni 
iparkodjanak és azokkal igényeiket a bizott
ság előtt igazolják, avagy oda hassanak, 
hogy az átruházó telekkönyvi tulajdonos az 
átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval 
ismerje el és a tulajdonjog bekebelezésére 
engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogai
kat ezen az utón nem érvényesíthetik és a 
bélyeg- és ilietékelengedési kedvezménytől 
is elesnek és

4. azok, kiknek javára tényleg már meg
szűnt követelésekre vonatkozó zálogjog vagy 
megszűnt egyéb jog van nyilvánkönyvileg 
bejegyezve, úgyszintén az ily bejegyzésekkel 
terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a be
jegyzett jognak törlését kérelmezzék, illetve 
hogy törlési engedély nyilvánítása végett a 
bizottság előtt jelenjenek meg, mert ellen
esetben a bélyegmentesség kedvezményétől 
elesnek.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Turóczszentmárton, 1909. december 15.

P e t r ó s ,  
kir. járásbiró.

■ Csekély haszon I INagy forgalom ! ["Jj

Kjflli és alkalmi ajándflM!
Fali-, inga- és zsebórák; arany és ezüst ékszerek;
valódi ezüst és kinaezüst tárgyak, grammofonok stb.

Kitűnő precíziós órák kezesség melleti!

TESZÁK S.
órás- és ékszerészüzlet Turóczszentmártonban, főtér.

O l c s ó  á r a k  I Nagy választék:!„KEGYELET* TEMETKEZÉSI
VÁLLALAT

TURÓCZSZENTnflRTON, nOSKOCZI-FÉLE hfiZ

Jutányos
árak,!

Elvállalja a IggggySzgrübb és l<g-

fgimsgbb tényét és tk rgpdgzgSgt

belybti? és vidékgp. —  Koporsók,

koszorúk és nyipdeppgnyii gyáSz-

Cikkek óriási Választékú raktárai

Elárusító REISZ LIPO T
női divatkereskedő.

Jutányos
árak!

297/1909. sz.

O X I *
Faáryerési hirdetmény.

LEGJOBB
C IP Ő 

K R É M

Minden jobb üzletben kapható!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

A Babin községi volt úrbéres birto
kosság 1910. évi ja n u á r  hó 18-án 
délelő tt 10 ó rak o r a községházán 
tartandó nyilvános szó- és Írásbeli ár
verésen eladja a tulajdonát képező erdő 
3-ik tag a) és b) osztagának alsó dél
keleti kibélyegezett és mintegy 13'17 
k. h. kitevő területén található 1053 
drb luc és 1724 drb jegenyefenyő szál
fának mintegy 140091 m3-re becsült 
mű- és 426'95 m3-re becsült tűzifa, 
összesen 1827-86 m3-re fatömege, mely 
a 936/909. sz. K. E. B. határozat alap
ján lett eladásra engedélyezve. Kikiál
tási ár 11204-28 kor. Bánatpénz 1120 
korona. Kiszállitási határidő: bezárólag 
1911. évi április hó 30-ig. „Ajánlat a 
Babin község volt úrbéres fakészletre" 
felírással van ellátva. Utóajánlatok egy
általában nem fogadtatnak el. Az árve
rés eredménye az elfogadott ajánlat 
benyújtójára azonnal, eladóra azonban 
csakaz illetékes hatóság jóváhagyása 
után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési 
feltételek az alsókubini m. kir. állami 
erdöhivatalnál, az annak alárendelt alsó
kubini m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és Babini volt úrbéres elnökénél tekint
hetők meg naponta 11—12 óra között.

Alsókubin, 1909. december 13-án.

V

Nyomatott a  Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentinirton, 1909.
I I.  hir. járási erdQgondnohsóQ.


