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H E T I L A P

A n em zetiség i sajtó.
(B.) A magyarellenes mozgalmak 

minden fajának nagyarányú elmérge- 
. sedését a közfelfogás igen helyesen 
a nemzetiségi sajtó féktelen izgatá
sára vezeti vissza. Evvel magyarázzák 
a népnek ma közismert ellenszenvét, 
evvel a nemzetiségi intézmények 
megerősödését és ennek tulajdonítják 
azt is, hogy a külföld véleménye a 
vett információk alapján rólunk szin
tén lényegesen megváltozott.

Ha a nemzetiségi lapok és egyéb 
sajtótermékek soraiba tekintünk, a 
belőlük kiáradó gyűlölet máris indo
kolttá teszi a felfogást, de még in
kább meggyőz bennünket az, ha a 
termékek szellemébe mólyedünk.

Ebből a szempontból minden cikk, 
elbeszélés, vers vagy értekezés 
egyenlő. A velünk szemben élesztett 
ellenszenven kívül megtaláljuk mind
azokat a rugókat, amelyek a néptö
megeket egységessé tételre, szerve
zésre s alkalomadtán cselekvésképesre 
akarják nevelni.

Még a gyermekek kezébe szánt 
olvasmányok is tele vannak olyan 
vonatkozásokkal, amelyekkel ha a 
gyermek megbarátkozik, lelkének 
hangulata máris abba az irányba tere
lődik, ahol később az izgatást, mint 
üdítő harmatot várja.

Ma az egész nemzetiségi élet a 
sajtó közvetlen befolyása alatt áll; 
annak fejlődését szintén nem lehet 
annak hatásától elválasztani.

Amint fölismertetett a baj, talán 
ugyanabban az időben fölmerült a 
mentés gondolata is.

Akik a nemzetiségi sajtónak min
den kritikán kivül álló, felelősség 
nélküli berzenkedését már jól ismer

ték, a megrendszabályozás mellett 
kardoskodtak azokkal szemben, akik 
csak ellensúlyozásról beszéltek.

Utóbbiak a magyar nemzet törhet- 
len igazságainak tudatában s építve 
a népnek alapjában romlatlan lelkére, 
a nép felvilágosítása, tanítása, veze
tése utján gondolták orvosolni a bajt 
és nem számoltak avval, hogy a 
nevelést célzó sajtó sohasem lehet 
olyan durva, olyan faragatlan és olyan 
Ízléstelen, hogy hangjával amazt tul- 
kiabálni képes legyen. Az események 
folytak. S bár az ellensúlyozó sajtó 
sok dicséretreméltó sikert mutathat 
föl, kivált a műveltebb alsóbb osztá
lyokban, a végeredmény mindig több 
és több teret juttatott az izgatás 
kezére.

Miért? Talán a magyar részen 
levő alanyi okok hiányossága miatt? 
Hiszen a legjobb erő i sorakoztak, 
hogy legszebb tehetségükkel szolgál
ják a munkát, mit a nemzeti cél 
megszabott. A tehetség, lelkiismeretes
ség, a népnek önzetlen szeretete. a 
fáradsága, a munka mind kevésnek 
bizonyult az egyetlen egy tényezővel 
szemben, mit egyszóval vakmerőség
nek lehet nevezni.

Ez a vakmerőség volt az, amelyen 
megtörött minden nemes és szép 
gondolat s csütörtököt mondott min
den jó szándék.

Ez mondta ott tollba a gyalázó 
cikkeket, ez fogta meg a lelkeket 
és ez indította a tömegeket cselek
vésre is ott, ahol azokat a magyar 
nemzeti állameszmével szemben meg
mozgatni kellett.

És tovább is. Ez a páratlan vak
merőség tette képessé őket arra is, 
hogy a felelősség elől kibújjanak. A 
tömegek háta jó bástya, ott az ava

tatlan nem találja meg az események 
mozgatóját. És ebből a tömegből ke
rülhetnek ki azok is, akiket előrántani 
lehet olyan kritikus esetekben, ami
kor a törvény szigora az elkövetett 
cselekmény megbüntetlietése céljából 
keres valakit.

Sehol a világon nem divik annyira 
a strómanrendszer, mint a nemzeti
ségiek táborában és sehol olyan 
leplezetlen vakmerőséggel, mint ott.

Hosszú cikksorozatokban, vagy 
terjedelmes könyvekben foglalt bizo
nyos látókört és még inkább Írói 
készséget igénylő tartalomért a fele
lősséget olyan alakokra hárítják rend
szeresen, akik a betűvetés mestersé
gében is járatlanok. Lázitó politikai 
cikkek, versek, röpiratok egy-egy 
teljesen tudatlan szürke egyént valla
nak szerzőjükül, ha a törvény aszta
lára kerülnek.

Egy ilyen kirívó példáról csak a 
múlt számunkban is megemlékeztünk. 
Ebben az esetben egy asztalosmestert 
állítottak a vádlottak padjára sajtó 
utján elkövetett izgatásért. Olyan 
embert, akiről sokan tudják, hogy 
számlákon kivül egyebet sohasem is 
próbált Írni. És — bizonyára jó fáj- 
dalomdij ígéretével és még inkább 
annak kilátásától, hogy pártfelei a 
mártírok sorába helyezik majd, vál
lalta is a szerzőséggel járó követ
kezményeket.

Érdekes, hogy ez az első eset, 
melyben a stromanság napfényre de
rült. Az asztalos vagy a pénzt, vagy 
a dicsőséget keveselte és leleplezte 
a dolgot. Az ügy nem keltett nagyobb 
feltűnést. Hiszen erről a rendszerről 
már mindenkinek tudomása volt, a 
bíróságnak, a nyilvánosságnak egy
aránt. De tenni evvel szemben keve-
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arányában, melyekkel alakulása idején ellát
ták, nem mutattak föl megfelelő eredménye
ket. Ebből tudjuk meg, hogy az egyesület 
működése ötféle irányú volt. Ezek: a külön
féle gazdasági irányú szláv egyesületeknek 
felkutatása. Azoknak egységessé való szer
vezése. Előkészítette a délszláv kongresszust. 
Felolvasásokat rendezett a horvát gazdasági 
viszonyokról. Szláv zálogházat alapított.

TARLÓZÁSOK.
Megyeszerte, párosával bejárva a közsé

geket — aláírásokat gyűjtenek a nemzetiségi 
urak az általános, egyenlő, titkos, községen
ként választási jog mellett. Demonstráció 
akar ez lenni a törvényhatósági bizottság 
nyílt állásfoglalásával szemben, mely köztu
domás szerint az ország és a magyarság 
szupremáciáját tartva szem előtt, a nemzetiségi 
urak által annyira óhajtott parlamenti reform 
ellen felirt a magyar képviselőbázboz.

Ezen újfajta koledáció ellen természetesen 
nincs kifogásunk. Tegyenek, amit jónak lát
nak! Éhez joguk van. Csak az aláírásra való 
kapacitálás módját találjuk egy kissé külö
nösnek. Például egyik muzsikuscigányunk 
feljött a szerkesztőségbe s a következő kér
dést intézte szerkesztőnkhöz :

— Kérem szépen, tényleg meg van az 
általános választói jog?

— Dehogy van. Hát ezt ki mondta me
gint magának ?

— Hát a tót urak, kérem szépen! Egy 
ivet hoztak hozzám azzal, hogy Írjam alá, 
mert már én is választó vagyok.

— Hát aztán aláírta ?
— Hát hogyne irtani volna. Ha az urak 

mondják, hát én szegény cigány esak el
hiszem.

— No, csak menjen békével haza. Az 
általános választói jog még nincs meg. Cigány
nak azonban nem maga cigány!

Garmadával jönnek hozzánk a kérdezös- 
ködések, amiből az látszik, hogy kinn a fal
vakon is hasonló eszközökkel dolgoztak. Az 
ország közvéleményét azonban ezek az ösz- 
szeszedett aláírások nem fogják megtéveszteni 
sőt megerősítik abban az irányban, hogy a 
nemzetiségi urak által óhajtott választói jog 
csakugyan káros a magyar érdekek szem
pontjából. És ezt inkább elhiszik a vármegye 
közönségéi képviselő testületnek, mint a 
nemzetiségi urak által felbajszolt aláíróknak. 

*
A fáradhatatlan és sokoldalú Blaho Pál 

magyar országgyűlési képviselő — igy jellemzi 
egyik cseh újság — ma, az általa szervezett 
szakolcai műkedvelőkkel a morvaországi 
Kromerizsén tart előadást. Szinre hozza Jandács 
János „Bludár* cimü darabját.

A cseh újság ujjongva üdvözli a szakolcai 
vendégeket s felhívja a lakosság figyelmét 
is a megtartandó előadásra s egyben agyon- 
dicséri magát a színdarabot, melynek végső 
jelenete a következő képet tárja elénk ;

Tizenkét rabló ül a tűz körül s a rabló
vezér Jánosik igy szaval:

— Zsivánnyá kellett lennem; mert az 
uraknál nem találtam igazságot, melyet a 
rablóknál felleltem.

Az előadás bizonyára nagysikerű lesz s 
Blaho Pál ur meg lesz magával elégedve, 
mint olyan ember, aki feladatát lelkiismere
tesen teljesítette.

Mi azonban nem vagyunk megelégedve 
Rlabo Pál ur morvaországi kirándulásaival; 
mert ez tüntetésszámba megy az ellen az 
ország ellen, melynek képviselőbázában ez a 
tisztelt ur belvet foglal. Itthon is van elég

i

set lehetett — éppen a sajtótörvény 
hiányossága miatt.

Annyi haszna azonban mégis lett, 
hogy újabban is fölidézte az óhajtást 
a törvény megreformálására. Mert mit 
használ az olyan büntetés, amely nem 
a bűnöst sújtja és lehetővé teszi azt, 
hogy ugyanaz a btlu ismétlődjék a 
büntetés tartama alatt is ? És mit ér 
az a büntetés akkor, ha az illető 
abból nemcsak anyagi hasznot, hanem 
erkölcsi előnyöket is biztosítani képes? 
A nemzetiségi sajtóval szemben való 
küzdés, azt hisszük, éppen ezen a 
ponton válik eredménytelenné.

A jól dotált urak ott a nemzeti
ségi irodákban, abban a tudatban, 
hogy cselekményeikért egy hajuk- 
szála sem görbül meg, a vakmerő
ségnek olyan terén mozognak állan
dóan, amit a felelősség érvényesithe- 
tése esetén meg sem közelíthetnének.

Ettől az eszköztől kell megfosztani 
őket s akkor a hazafias irányú becsü
letes munkálkodásnak a sajtó utján 
sem maradhat el a kivánt eredménye.

_2________________

& béosi nagyszláv nemzetgazdasági 
egyesület múlt évi működését teszi bírálat 
tárgyává a „Pozor“. Ez az egyesület, mely 
a uagyszláv propaganda védőszárnyai alatt az 
osztrák-magyar szlávok anyagi érdekeinek 
támogatására alakult, úgy látszik, nem hozta 
meg azt, amit a szlávok vártak tőle. A „Pozor* 
legalább éles bírálat tárgyává teszi s szemére 
hányja, hogy azoknak a gazdag eszközöknek

____ T Á R  C A.____

Az utca kövén.
— A „Felvidéki Híradó" eredeti tárcája. —

Irta: Ruttkai Jenő.
Akkor éjjel sokan jártak az utcán, ünnep 

lehetett. Valaki fel is akarta szedni onnan, 
de visszaejtette, mert nehéz volt és még ö 
morgott hozzá. Azután jött egy másik, azután 
egy harmadik, de ök is nehéznek találták 
és ő még mindig nem akart kijózanodni. Pe
dig nem volt annyira részeg, csak éppen nem 
evett. Meg azért sem akart felkelni a kőről, 
— az oly jó hideg volt — mert mások akar
ták. Azért is ott fog feküdni reggelig, más
nap délig, vagy még tovább. Ameddig csak 
lehet. . . Aludni azonban nem tudott, mert 
mindegyre belébotlott ez is, amaz is, aki 
éppen arra járt. Egyik annyira belekapaszko
dott, hogy feljajdult belé. S mégis a másik 
mondta :

— Na!
ő  nem is felelt rá.
— Na 1 — mondta mégegyszer az, mintha 

akart volna valamit, és nem ment tovább, mint 
a többi.

Ö még mindig nem volt kiváncsi rá, hogy 
ki az, akinek annyi az ideje. Azon löpren- 
gett, hogy az a másik miért rúgta oldalba. 
S mi lenne, ha ö visszarugná? Kedve is lett 
volna hozzá megtenni, de buta volt hozzá.

— Felébredtél már, hé ? — szólalt meg 
újra és megint belérugott.

Erre már a másik oldalára fordult. Az 
orra alatt dünnyögött is valamit, de nem le
hetett megérteni.

— Ejnye, a mindenségit! — károrakodta 
el magát a másik, aztán megragadta a két 
vállát és talpra állította a fal mellé, ö  min
denképpen vissza akart feküdni a földre, mert 
oft jó volt, még félt, hogy nagyon is keze- 
Ugyébe esik annak és még pofon is üti. És 
az pofon is ütötte.

a z  ütés felrázta lustaságából és dühre 
gerjesztette. Annyira, hogy megállt magától 
és veszekedni kezdett:

— Nekem ne parancsoljon senki! Azt 
teszek, amit akarok. Vagyok én olyan em
ber, mint akárki . . .

— Te-e ? — mordult az reá olyan han
gon, hogy ijedten emelte reá szemeit. És 
amint észrevette, hogy annak csizmája mel
lett kard lóg, meghunyászkodott:

— Hisz megyek . . .  — mondotta és si
mogatni kezdte az arcát, ahol az ütés érte. 
— Azért még nem kell az embert pofon 
ütni . . .

Hagyta magát lökdösni végig az utcákon, 
amerre az vitte. A rendőrnek sem lehetett, 
nagyon kedvére az eset, mert amint korcsma 
elé értek, egy utolsót lódított rajta és bement 
a többi közé. Talán melegedni, mert hűvös 
volt az éjjel, de inkább másért.

Hogy meglökte a rendőr, kettőt-liármat

botlott, azután elesett. S úgy maradt, ahogy 
elvágódott. Csaknem sírva mondta:

— Mindenki bánt. Mindenki . . .
És ott a kövön fekve, eszébe jutott vad 

nyomorúsága. Megutált mindenkit és meg
utálta saját magát. Miért nem tudott ö is éppen 
olyan lenni, mint a többi ? Éppen olyan gaz
ember. Miért volt olyan ostobán nagylelkű, 
hegy elment, mert ő akarta. Ma már talán 
háza is volna és becsülete mindenki előtt. 
És volna asszonya is. Mert a leány nagyon 
szerette öt. Mint egy istent, Ö is szerette a 
leányt. És ő mégis el tudott menni. A leány 
nélkül, egyedül . . .

Lehunyta szemeit és újra akaratosnak 
látta magát. Erősnek, aki lesz, mert tud és 
akar. S eszébe jutott, hogyha mégegyszer 
találkozhatna véle! Pedig érzi, hogy most 
sem tudna könyörögni neki, most még in
kább nem tudna könyörögni, hogy ne küldje 
el . . .

Már aludt, amikor megindult hozzá. Alig 
lépett néhányat és már is ott állt a ház előtt. 
Tegnap volt náluk utoljára. Felment a lép
csőkön és a boldogságtól ujjongva lépett be 
az ajtón. A szobaleány bizalmasan, mosolyogva 
köszöntötte és biztatta a szemeivel, hogy 
csak siessen be a szobába. Várják . . .

Egy nagy üres szürkeség jött és mire 
ismét látott, már a leány mellett ült és láza
san kereste szemeivel a leány tekintetét, de 
ez nem akart ránézni. És izgatottan beszélt:

— Nézze, már egészen nyugodtan ^on-
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dolog. Nevelje, tanítsa itthon a népet s ne 
pedig cseh földön. Ez a kifelé való gravitá- 
lás már magában is piszkos és nemtelen. Ez 
nem illik egy magyar parlamonti képviselőhöz.

Azt azonban szeretnénk tudni — bár 
Blaho ur ezt el nem árulja —, hová fordít
ják az előadásból befolyó pénzeket? Közmű
velődési célokra? Vagy a lap céljaira? Vagy 
— uram bocsá’ — talán csak nem a küszö 
bőn lévő választások költségeire?

Vármegyei élet.
A közigazgatási bizottság ülése.

A vármegye közig, bizottsága Beniczky 
Kálmán alispán elnöklése mellett a folyó hó 
12-én tartotta meg havi rendes ülését.

Jelen voltak: Beniczky Ákos dr. vár
megyei főjegyző, Záthureczky Imre árvaszéki 
elnök, dr. Lax Adolf tiszti főügyész, Csepcsányi 
Sándor és Rakovszky Iván dr. tb. főjegyzők, 
Kaczvinczky Kálmán kir. tanácsos pénzügy- 
igazgató, Skultéty István kir. ügyész, Boleman 
János dr. tiszti főorvos, Borbély Kálmán mű
szaki tanácsos, Künsztler Károly dr. kir. tan
felügyelő, Nagy Antal törvényhatósági állat
orvos, továbbá Cserei Emil, Saager Ferenc, 
Klimo Vilmos, Dávid Ferenc, Róth Emil és 
Schulz Lajos bizottsági tagok.

Elnöklő alispán az ülést megnyitván, 
bejelenti, hogy a mai ülés folyamán mindenek
előtt a közigazgatási bizottság albizottságai 
lesznek megalakitandók. Ehhez képest a 
választást elrendeli, melynek eredménye a 
következő:

1. A fegyelmi választmányba rendes tagul : 
Cserei Emil, Klimo Vilmos, Künsztler Károly 
és Borbély Kálmán. Póttagul: Bulyovszky 
Simon és Kaczvinczky Kálmán.

2. A vármegyei pótadófelszólamlási bizott

ságba : Beniczky Kálmán, Cserei Emil, Klimo 
Vilmos és Dávid Ferenc.

3. Az utadófelszólamlási bizottságba: 
Borbély Kálmán, Cserei Emil, Dávid Ferenc 
és Bulyovszky Simon.

4. A közigazgatási erdészeti bizottságba: 
Elnök: Justh Ferenc főispán. Rendes tagok : 
Cserei Emil és Roth Emil.

5. Az erdei kihágási ügyek II, fokú elbi« 
rálására hivatott bizottságba. Rendes tagok: 
Cserei Emil, Klimo Vilmos, Záthureczky Imre, 
Rosza János. Póttagok : Roth Emil, Bulyovszky 
Simon, Saager Ferenc, Reviczky Imre.

6. Az árvaügyi felebbezési bizottságba. 
Rendes tagok: Cserei Emil, Klimo Vilmos. 
Póttag: Bulyovszky Simon. A főispán által 
kineveztettek rendes tagokul: Rosza János, 
Schulz Lajos. Póttagul: Roth Emil.

7. A börtönvizsgáló bizottságba: Cserei 
Emil, Klimo Vilmos, Reviczky Imre, Künsztler 
Károly dr.

8. A nyugdíj bizottságba: Cserei Emil, 
Klimo Vilmos.

9. A közigazgatási bizottság évi jelenté
seinek szerkesztésére hivatott bizottságba: 
Beniczky Ákos dr., Künsztler Károly dr. és 
Cserei Emil.

10. A munkások és munkaadók közt fe l
merülő vitás kérdések II. fokú elbirálására 
hivatott bizottságba rendes Jtagokul: Záthu
reczky Imre, Saager Ferenc, Cserei Emil, 
Klimo Vilmos. Póttagok: Bulyovszky Simon, 
Roth Emil, Reviczky Imre és Schulz Lajos.

11. A törvényhatósági egészségügyi bizott
ságba : Borbély Kálmán és Schönaich Viktor.

12. A törvényhatóság mellett müködö ipar
tanácsba. Rendes tagok: Schvarcz Kálmán, 
Simkó Gusztáv. Póttagok: Bindfeld Ármin, 
Bulyovszky Simon.

Miután a megválasztott bizottságok tagjai 
a törvényes esküt letették, Csepcsányi Sándor

tb. főjegyző bemutatja Matejkó János kérvé
nyét, melyben anyja után felmerült ápolási 
költségeknek az országos betegápolási alap 
terhére leendő átvételéért folyamodik. Tekin
tettel arra, hogy a kérvényező tekintélyes 
ingatlan vagyonnal bir, kérelmével elutasit- 
tatik s egyben a közigazgatási bizottság a 
kielégítési végrehajtást a nevezett ingatlanaira 
elrendeli.

Weisz Bauer József kivételes nősülós 
iránt beadott kérvényét a bizottság pártolólag 
terjeszti fel a honvédelmi miniszterhez. 
Hasonlókép pártolólag terjeszti fel Chromecz 
Ferenc kivételes nősülés iránt beadott folya
modványát is.

A főjegyző bemutatja a m. kir. belügy- 
minister leiratát, melyben felhívja az alispánt, 
hogy jelentse be, vájjon Semsey Boldizsár 
ápolási költsége megtérült-e már teljesen. 
A költség teljesen megtérülvén, ily értelem
ben tett jelentés tudomásul vétetett.

A kassa—oderbergi vasút igazgatósága 
bejelenti, hogy a ruttkai állomás kibővítése
kor szükségessé vált utáthelyezésekkel tel
jesen elkészült s ennek felülvizsgálatához egy 
bizottság kiküldését s az átvitel határnapjá
nak kitűzését kéri. Az átvitelhez a vármegye 
alispánja, Újhelyi Attila járási főszolgabíró, 
továbbá Borbély Kálmán műszaki tanácsos 
küldetett ki. Az átvétel határnapjául január 
29-ike jelöltetett meg.

A Ruttkán épült uj fütőház mütanrendőri 
bejárásáról felvett jegyzőkönyvet a vasúti és 
hajózási főfelügyelőség tudomásul vette.

Korcsok Máté után felmerült ápolási költ
ségeknek az országos betegápolási alap ter
hére leendő átvételét a m. kir. belügyminiszter 
engedélyezte.

Rakovszky Iván dr. tb. főjegyző bemutatja 
a pozsonyi posta- és távirdaigazgatóságnak 
ama kérelmét, hogy a megye közigazgatási

dolkozom. Az Istenre kérem, mondja meg, 
hogy miért? Miért akarta, hogy elmenjek? 
Milyen jogon kéri tőlem áldozatul a jövőra, 
boldogságom, mindent, mindenemet, ami az 
enyém. Azt csak jogom van tudni, hogy mi
ért kellett senkivé lennem . . .

— Nem tudom megérteni, — fuldokolta a 
leány felé és egy pillanatra úgy tűnt fel neki, 
hogy ezeket a szavakat már egyszer mon 
dotta valahol valakinek. Talán éppen ennek 
a leánynak. — Miért? Miért? . . .

Nem kérte tovább a leányt. Tudta, hogy 
hiábavaló igyekezet volna. Menni akart, de 
a leány hangja megállította, amint félve 
kérdezte:

— Nagyon fog gyűlölni ?
Nem mert visszanézni a leányra, mert 

talán a szemébe vágná: igen, gyűlölni fogom 
az agyam, a lelkem minden atomjával.

— Nem! — mondta mégis és olyan bi
zonytalanul kongott a hangja, mintha a föld 
alól jött volna . . .

Éjjel volt és neki haza kellett volna 
menni. Sok idő telt el azóta, hogy neki 
nyomorogni kellett. Ismét a régi volt. Volt 
pénze, ruhája és lakása is. De nem ment 
haza. Egy kávéház nagyon elfüggönyözött 
ablakán áttörő sápadt, éjjeli hangok becsalták 
oda. Mintha énekeltek volna is odabenn. 
Amint belépett, mégis egyedül volt az egész 
kávéházban. Nem látta sem a cigányt, sem 
azokat, akik énekeltek. Pincért sem látott, 
pedig hozatni akart magának valamit. Szólni

akart a pincérért, de egy leány jött hozzá
— nem látta, hogy honnan — és azt mondta:

— Hiába kiabál, itt nem szolgálnak ki 
senkit. Csak azt, akit én akarok . . .

Nézett, nézett a leányra és lassankint 
úgy tűnt fel neki, hogy ez a leány az, aki 
miatt neki nyomorognia kellett.

— Tehát itt találkozunk? — mondta 
kárörvendve a leánynak.

— Én vagyok az. Itt találkozunk — bó- . 
lintott szomorúan a leány.

A férfiúból most minden keserűség kitört:
— Ezért kellett nekem elmenni. Ezért 

kellett nekem semmivé lenni. Hát ezért . . .
— hirtelen úgy rémlett neki, hogy a leány 
férjhez ment. Megkérdezte. Hol az urad ? 
Elkergetett, mert rossz voltál? Vagy azért 
lettél rossz, mert elkergetett?

Az asszony mindenre csak a fejével bó
lintott. Szomorúan, fájdalmasan. Egyszer aztán 
megszólalt:

— Szeret még?
Vadul kacagott az asszony szavába a férfi 

és azt felelte, pedig hazudott:
— Szeretlek.
— Akkor vegyen el feleségül — foly

tatta csendesen a nő. — Ez a kávéház is 
a magáé lesz.

— Ez is az enyém lesz ? Épen ezért 
nem veszlek feleségül, mert ez is az enyém 
lesz. Mert ez lesz az enyém. Van nekem 
mindenem, nézd . . .

És sok-sok pénzt öntött az asszony elé. 
A földre is gurult belőle.

— Ez sem kell nekem. Nézd, neked 
adom. Te sem kellesz! Akkor, egyszer akar
talak ; akkor én nem kellettem, mert szeret
telek. Most már én is jó volnék, de én gyű
löllek. Nem fogom sohasem megbocsátani 
neked, hogy egyszer, akkor elküldték Pénzem 
neked adom, de magamat nem.

És még mindig vadul, erőszakosan kaca
gott a férfi és szórta két marokkal az asz- 
szony mellé a sok aranyat. Az pedig rá 
mondta:

— Nem kell a pénze. Maga is koldus...
—■ Te vagy a koldus, tel Te szerelmet

koldulsz, én nem . . .
— Mind a ketten koldusok vagyunk . .  . 

mondotta meggyőződéssel az asszony.
És a férfi folyton kacagott.
Már reggel felé járt az idő, amikor a 

rendőr kijött a korcsmából.
— Hát te még mindig itt vagy 1 — rázta 

fel a fekvőt a rendőr.
Álmos szemmel nézett körül az ember. 

Hála az égnek, csakhogy álmodta. Jaj lett 
volna annak, ba igazán rossz lett volna.

— Csak én, csak én 1 — s mintha annak 
mondta volna . . .

Kábultan ment a rendőr előtt, aki nem 
értette, hogy kinek mondja ez a részeg:

— Te csak aludj, fehér szentem, én majd 
vigyázok reád 1 . .  .



F E L V I D  E K 1 H Í R A D Ó4

bizottsága hasson ^oda, hogy a turóczszent- 
márton—nagyjeszeni községi ut járható álla
potba hozassék, mivel a postaraenet ideje 
nem tartható be. A közigazgatási bizottság 
értesíti az igazgatóságot, hogy mihelyt az 
időjárás engedi, gondoskodni fog arról, hogy 
az említett ut kellőleg íentartassék.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
visszaküldi a ruttkai izraelita hitközség alap
szabályait kellő pótlás és módosítás végett. Az 
alapszabályok a miniszter kívánalmaihoz ké
pest leendő átdolgozás végett kiadatnak a 
nevezett hitközségnek.

A pozsonyi posta- és távirdaigazgatóság 
sürgetésére, melyben a mosóéi távirdahivatal 
nyer3 bevételeinek biztosítása érdekében a 
közigazgatási bizottsághoz kérdést intéz, fel- 
hivatott a község elöljárósága, hogy e tárgy
ban hozzáintézett felhívásnak most már hala
déktalanul feleljen meg.

Greiner cég utadófelebbezése másodfokú 
elbírálás végett a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszterhez terjesztetett fel.

Boleman János dr. vármegyei tiszri fő
orvos jelentéséből kiemeljük a következőket :

A december havi közegészségügyi állapot 
általában nem volt kedvező. A hevenyfertőző 
betegségeken kivü! leginkább a csuzos bán- 
talmak és a légzőszervek hurutos és lobos 
tünetei észleltettek.

A hevenyfertőző betegségek közül a 
helyben észlelt kanyarójárvány szünőfélben 
van. Ez a betegség általában szelíd lefolyású 
volt az egész megye területén. A vérhas és 
a fültőmirigylob majdnem teljesen megszűnt.

A vörheny helyben a múlt hó végén 
jelentkezett sűrűbben, de járvánnyá nem 
fajult. A múlt év október 17-től a mai napig 
összesen 14 beteg volt. Ezek közül 9 eset í 
már gyógyult, 2 kezelés alatt áll. Három 
esetben a betegség halálos kimenetelű volt.
A znióváraljai Yörhenyjárvány szintén meg
szűnt. De ez súlyosabb kimenetelű volt, 
amennyiben 45 eset közül 11 volt halálos 
kimenetelű.

Bejelenti, hogy a gyógyszertárak meg
vizsgáltattak s a vizsgálati jegyzőkönyvek a 
belügyminiszterhez terjesztettek fel.

A jelentés tudomásul vétetett.
Kaczvinczky Kálmán kir. tanácsos pénzügy

igazgató bemutatja az általa képviselt köz- 
igazgatási szak 1909. évi december havi 
állapotáról szóló jelentését. E jelentésből ki
emeljük a 'következőket:

Az 1909. év december havában befizet
tetett egyenesadóban 51,308 korona 52 fillér, 
hadmentességi díjban 4331 korona '88 fillér, 
országos betegápolási pótadóban 3045 korona 
83 fillér. Ez a befizetés az előző év hasonló 
időszakához képest egyenesadóban 3393 kor. 
96 fillérrel, hadmentességi dijban 1435 kor. 
28 fillérrel, országos betegápolási pótadóban 
780 korona 19 fillérrel kedvezőbb.

Az említett befizetések után az elmúlt 
hónap végével hátralékban maradt 68494 kor.

78 fillér egyenesadó, 19902 korona 83 fillér 
hadmentességi dij és 3003 korona 84 fillér 
országos betegápolási pótadó. A hátralék a 
múlt év hasonló időszakához képest azt állami 
adónál 6462 korona 13 fillérrel, a hadmen
tességi díjnál 1896 korona 41 fillérrel, az 
országos betegápolási pótadónál 1997 korona 
44 fillérrel emelkedett.

A pénzügyigazgató jelentését a bizottság 
tudomásul vette.

Cserei Emil interpellációjára vonatkozólag, 
hogy mi történt a közigazgatási bizottságnak
a m. k ir. pénzügym iniszterhez felterjesz tett
ama kérvényével, melyben Turócz vármegyé
ben pénzügyigazgatóságot kér, kijelenti az 
alispán, hogy e kérdés még mindig a tanul
mányozás stádiumában van s ezen elöleges 
tárgyalások befejezte után lesz csak abban a 
helyzetben, hogy kimeritő választ adhasson.

Künsztler Károly dr. kir. tanfelügyelő bo- 
jelenti, hogy a kir. tanfelügyelőség az elmúlt 
hó folyamán iskolák látogatásával és folyó 
ügyek elintézésével foglalkozott.

Tudomására hozza a bizottságnak, hogy 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter Riszuer 
Ede znióváraljai tanitóképző intézeti tanárt 
Bajára helyezte át, ennek helyét pedig 
Csukás Zoltán tanárral töltötte be, ki a hiva
talos esküt már le is tette.

Záthureczky Imre árvaszéki elnök bemu
tatja az árvaszék ügyforgalmi kimutatását. A 
bizottság a jelentést tudomásul vette.

Borbély Kálmán műszaki tanácsosnak a 
vármegyei közutak kavicsszükségletére vonat
kozó jelentésének tudomásulvétele után el
nöklő alispán az ülést bezárta.

Műkedvelői szinl-elöadás.
A „Turóczmegyei jótékony nőegylet* ja

vára folyó hó 22-én, szombaton este 8 órakor 
az állami iskolák tornatermében műkedvelői 
szini-elöadás lesz. Valamelyik régebbi szá
munkban már megemlékeztünk az előadás 
előkészületeiről, azóta alkalmunk volt meg
ismerni az előadandó darabokat, figyelemmel 
kisérni a szereplők munkáját és meghallgatni 
egy-két próbát.

Minden megfigyelésünk és tapasztalatunk 
arra vall, hogy a 22-iki előadás páratlan si
kerű lesz.

Két darab kerül előadásra : egy egész estét 
kitöltő háromfelvonásos és ezt megelőzőleg 
egy rövid egyfelvonásos jelenei. A három
felvonásos egy pompás humorral és rendkí
vüli bájjal megirt némer darab : Schweiger K. 
„A Börze" cimü bohózata. A darabot magyar 
színre Dezső József alkalmazta s a magyar 
átdolgozás mulatságos voltában határozottan 
felülmúlja a német eredetit. Egy szigorú őr
nagy családjában Ut ki a börzézés szenve
délye s az ezzel egybekötött titkolódzás egy
más után hozza létre a mulatságosabbnál 
mulatságosabb jeleneteket. Természetes, hogy

szerelmi történet és fűződik a börzézés törté
netébe, — miután pedig a szerelem és börze 
szálai a darab folyamán minduntalan össze- 
kavarodnak, az egyik kacagtató jelenet a 
másikat követi.

Ebben a darabban a következő műked
velők szerepelnek: Boleman Jánosné (Roinby 
őrnagyné), Józsa Mihály (Romby őrnagy), 
Fischer Irénke (Rombayék unokahuga), Oadl 
József (Sturm, nyugalm. őrnagy), Koschatzky 
Rezső (Szenczy hadnagy), Rakovszky Iván 
(Szenczy Béni, kadét), Józsa Mihályné (Valkai 
Berta, Rombayné barátnője), Wunder József 
(Gumperl, börzetigynük) és Dugovich Duci 
(Nina, szobaleány). — Ezeket a szereplőket, 
kettő kivételével, mind ismerjük, nem is kell 
őket dicsérnünk, — tudjuk, hogy amit ők 
játszanak, az jól lesz eljátszva. Ami pedig az 
először debütáló Fischer Irénkét és Dugovich 
Ducit illeti, ezekről, — amint a próbákon 
láttuk, — csak annyit mondhatunk, hogy 
Rakovszky Ivánnak, aki a darabot rendezi, 
pompás érzéke van hozzá, hogy abban is 
felfedezte a színjátszó képességet, akit. még 
színpadon sohasem látott.

A háromfelvonásos darabot megelőzőleg 
Csehov Antalnak egy klasszikusnak elismert 
egyfelvonásosa: „A medve* előzi meg. —
A darab tulajdonképpen Józsa Mihályné és 
Rakovszky Iván párjelenete — egy szolga 
szerepét Józsa Mihály adja. — Mindhárman 
elsőrangú műkedvelő színészek és minden 
bizonnyal érvényre fogják emelni a darab 
minden finomságát.

Alkalmunk volt a műkedvelői előadás 
egyik szereplőjével beszélgetést folytatnunk, 
ez a következőket mondta:

— A turóczszenímártoni műkedvelők máris 
sok szép sikerre tekinthetnek vissza, de úgy 
hiszem, a 22-iki előadás sikere felül fog 
múlni minden eddigi sikert. A próbák máris 
— legszigorúbb mérték szerint is mérve — 
kifogástalanul folynak és minden egyes sze
replő egyenesen kitűnőnek mondható. — Ha 
nem volna szerénytelenség, azt mondanám, 
hogy akár hivatásos színjátszóknak is fel
csaphatnánk.

Egy szóval, a műkedvelők maguk is úgy 
érzik, hogy a darabra fordított fáradtságuk 
nem volt hiábavaló.

Az előadás helyárai a rendesekvannak  
3, 2 és 1 korona 50 filléres ülőhelyek. A 
karzatjegy 50 fillér. — Jegyek elővételben 
Moskóczi Ferencné könyv- és papirkereske- 
désében kaphatók.

Az előadást a megyeháza nagytermében 
rendezendő táncmulatság követi. Ennek be
lépti dija 1 korona, aki azonban jegyét a  ̂
színházjeggyel együtt vásárolja meg: annak^j 
60 fillér.

A tiszta jövedelem, valamint a felülfize- 
tések a Turóczi Nőegyletó, amely azokat 
humánus és jótékony céljaira fogja fordítani.

Női kalapüzletem ben m indenfajta női divatcikk: kalap, fűző, keztyü , fátyol 
stb. stb. a legfinom abb kivitelben kapható. — D ivatterm em ben egy  kiváló  
párisi erőt szerződtettem  s úgy uj kalapokban, m int áta lak ításokban a 
legdivatosabbat és a legelegánsabbat nyújthatom . — K iváló tisztelettel:

=  - - - - -
divatt?rn>« ? s  i>öi kalapüzlet? Stübpyafürdö. ---------------------- --------------
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Megyebál. Mint értesülünk, az idei megye- 
bál a folyó évi február hó 5-én fog megtar
tatni. A bál tiszta jövedelme a kórház javára 
fordittatik. A bál érdekében közreműködők 
a folyó hó 19-én fognak elözotos tanácsko
zásra Összeülni. Tekintettel a nemes célra, 
nagyon kívánatos, hogy ezen az elfíértokez- 
leten minél számosabban vogyenek részt.

Választmányi Illés. A „Túróéi magyar 
társaskor” a folyó hó 13-án este 6 órakor 
lleniczky Kálmán elnflklése mellett választ
mányi ülést tartott. A múlt ülés jegyzőköny
vének hitelesítése után az újságok és folyó
iratok megrendelése következett, mikor is az 
ügyvezető alelnök e részébeír tett intézkedé
seit a közgyűlés egyhangúlag tudomásul vette 
Uj tagokként felvétettek : Bán Bernát, Frítz 
Géza dr., Wix Miksa, Balázs Géza és Röszler 
József. Végül a közgyűlés tudomásul vette 
Boleman János dr. által a kaszinói mulatság 
eredményéül beterjesztett számadást és úgy 
neki, mint dr. Rakovszky Ivánnak köszönetét 
szavazott önzetlen fáradozásáért. Ezzel a vá
lasztmányi ülés véget ért.

Felnifizetés. Justh Ferenc, vármegyénk 
főispánja, a szilveszteri mulatság céljaira 20 
koronát juttatott Boleman János dr. kezeihez.

ESzségl Választások. Újhelyi Attila fő
szolgabíró az elmúlt héten ejtette meg járá
sában a biróválasztásokat.

Megnyílt Iskolák. A járványos fültö- 
mirigylob miatt bezárt alsóturcseki, a vörheny 
miatt bezárt jezernic-markovici, továbbá a 
znióváraljai elemi iskolákban a járvány meg
szűntével a tanítás ismét kezdetét vette.

Betiltott népgyfllés. A Turóczi szociál
demokrata pártszervezet vasárnap délután 3 
órára népgyülést hirdetett az általános, titkos, 
egyenlő, községenkénti választójog érdekében 
a nDoin“-szálloda nagytermében. Mint érte
sülünk, a járás íőszolgabirája az előre meg
hirdetett gyűlést nem vette tudomásul s erről 
a bejelentőket Írásban értesítette.

Jegyzőválasztás. Timkó Gusztáv nagy- 
jeszeni körjegyzőnek Tótprónán történt meg
választása miatt megüresedett nagyjeszeni 
körjegyzőségben a választás határnapja folyó 
hó 24-ére tűzetett ki.

Élet és halál között. Matus György ja- 
hodniki lakos több társával együtt fát csúsz
tatott a hegyek közt. A meredek lejt Ön le
csúsztatok egy ilyen fatörzs magával ragadta 
Matusr. s szédítő sebességgel rohant volo le
felé a sziklás oldalon. A szerencsétlen ember 
nem merte elereszteni a fát, mely azután a 
földre érve, odavágta őt egy másik fatörzs- 
höz. Matus kábulva terült el a földön s a 
hozzá siető munkastársai alig tudtak bele 
életet kelteni. Mikor jobban megvizsgálták a 
szerencsétlent, akkor vették észre, hogy bal 
lába össze van törve. Rögtön kocsira tették 
ós beszállították a helybeli kórházba.

Snerensétlenség az erdőben. Kmety a . 
iilséstubnyii lakos több társával egyetemben 
fát döntött az erdőbon. Egy ilyen lezuhanó fa 
maga alá temette Kmetyet és jobb lábát egy 
vastagabb törzs összezúzta. Társai nagynehézen 
Kiszabadították veszélyes helyzetéből s rögtön 
orvosi sogély után néztek. Az orvos az első 
segély nyújtása után kocsira tette a súlyosan 
megsérült embert s beszállította a helybeli 
kórházba.

Mozgófényképek. Bozóky „Mozi” tulaj- 
donos a múlt csütörtök óta városunkban tart 
előadást a „Dóm” nagytermében. Csodálatos
képpen az előadásait a közönség nem láto
gatja oly mérvben, mint az kiváló, pompás 
és tiszta képei megérdemelnék. Nyugodt lelki- 
ismerettől ehnondhaijuk, hogy városunkban 
kevés ily mozgófényképes volt s ezért méltán 
ajánlhatjuk a publikum figyelmébe a mai 
előadásokat.

Tánomulatság. A u'.tkai izr. hitközség 
templomépitő bizottsága tegnap este műked
velői előadással egybekötött táncvigalmat 
rendezett a központi szálloda dísztermében. 
Előadásra került. Szomaházy István egyfel- 
vonásos vigjátéka: „A hófúvás* és Erdélyi 
Zoltán egyfelvonásos vigjátéka: „Az oroszlán
b a .  A mulatság minden tekintetben sikerült.

Művészi ékszerek. Az ékszerek meg
választásában íődolog a jó ízlés. Ma már nem 
vásárolhatunk menyasszonyainknak, felesé
geinknek olyan ékszereket, amelyeken nincs 
valami nyoma az ékszerész művészi felfogá
sának. A sablon ma már az ékszernél is 
visszatetsző. Egy igazán müvészlelkü, modern 
ember nagybecsű művészi ékszerei keltenek 
az újabb időben feltűnést Budapesten. Löw 
Sándor (Józs6f-körut 81.) ez az úttörő ék
szerész, kinek párisi módra berendezett üzlete, 
kirakata igazán feltűnést keltő módon hódítja 
a közönséget a művészi ékszerek megbecsü
lésére és vásárlására. Az ilyen törekvés meg
becsülendő. Közönséget nevel a művészetnek, 
fejleszti a jó Ízlést, kiküszöböli a sablont s 
terjeszti a szép szeretetét.

összezúzta a lábít. Podhorszky Mihály 
klicsini lakos egy társával egy vastag fatör
zset fűrészelt tűzifának. Fűrészelés közben 
térdével támasztotta alá a fát, mely azután 
az átvágás után jobb lábszárára zuhant s azt 
eltörte, illetve a szó teljes értelmében össze
zúzta. A súlyosan megsérült embert a furócz- 
szentmártoni kórházba szállították be, ahol 
lábszárát még a beszállítás napján amputálták.

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

Undorító Jelenet játszódott le a folyó hó 
13 ári a Főtéren. Hetivásár lévén, a falusiak
kal együtt betévedt egy hatalmas komondor 
is a piacra. A kutyát észrevette a helybeli 
pecér és fiával együtt elindultak, hogy a 
kutyát elfogják. Előszóra fiú magához csalta 
az ebet s hirtelen nyakára vetette a drótot, 
mit a kutya észrevevén, vad dühvel rohant

1
báutalmazójára s azt a földre döntötte s több 
helyen inegmarta. Ekkor az apa sietett a 
földön fekvő fiú segítségére s miután drótját 
a kutya nyakába vágta s a töltápászkodó 
fiúval együit addig szorították a nyomorult 
pára nyakát, mig az kidülledt szemekkel 
össze nem esett. Ilyen jeleneteket nem sza
bad inszcenirozni a pecér urnák. Jé lesz, ha 
a hatóság ily vadságért egy kissé a körmére 
koppant az ebek hatalmas urának !

M unkássioreuosótleuség. Oallo György 
50 éves sztrecsényi illetőségű munkás a ruttkai 
kő és mésztelepen a mésztörmelék felrakásá
val foglalkozott. Munkája közben egy ily tör
melékkel megrakott tolókocsi feldúlt és a 
munkást ledöntötte. Társai segítségére siettek 
a szerencsétlen embernek s kihúzták a tör
melék alól. Gallé lábán szenvedett súlyos 
sérüléseket.

El A csavargókkal. Hála a mi esendőr- 
ségünk odaadó fáradozásának, lassanként meg
szabadulunk a városatyák bűnös gondatlan
sága miatt annyira felszaporodott csavargóktól. 
A múlt héten is eitoloncoltak egy ily alakot, 
aki magát Matula János szuesányi illetőségű
nek mondta, de tényleg ebbeli állítását iga
zolni nem tudta. A főszolgabírói hivatal által 
megejtett vizsgálatból azután kitűnt, hogy az 
illető nótorius csavargó, ki lopásból és kol
dulásból él már hónapok óta. Illetőségi he
lyére toloncolták.

A poloskák alapos kiirtását a petéivel
együtt csakis Löcherer-féle Cimexin poloska 
inéval eszközölhetjük, mert a Cimexinnel 
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 j nyomot 
vagy foltot nem hagy, Kapható: Löcherer 
Gyula gyógyszertárában Bártfán és Toperczer 
Sándor gyógyszertárában Turóczszentmárton.

A LEGMAKACSABB KÖHÖGÉS
úgy fiataloknál, mint öregeknél, valamint 
egyéb mellbántalmak, gyorsan megenyhülnek a

5cott”félc csukamájolaj Etuulsió
által. Néhány kevés adag tel
jes megelégedésére fogja ezt 
Önnek is bebizonyítani.

A SC O TT-féle EMULSIÓ
utólérhetetlen hatása alkatrészei
nek világhírű tisztaságán és ere
jén alapszik és a SCOTT-féle 
tökéletesített eljárás által az a 
leggyengébb gyomorra nézve is 
megemészthetővé tétetik.

A SCOTT-féle EMULSIO a 
legkiválóbb.

Egy Eredeti üueg ára Z Bor. 50 fillér.
figyelembe venni Kapható minden gyógytárban.

Az Emulsió 
vásárlásánál a 
SCOTT-féle 

módszer véd-

■ N a g y  sirköraktár! —
Ere- és fakoporsók, sir- 
koszoruk nagy raktára?
Tem etkezési vállalat.

SVEHLA JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, TEM ETK EZÉS I 
VALLALATA ÉS  S iRK Ö R AK T AR A

TURÓ CZSZENTM ÁRTO N
S z o l i d  é s  f i g y e l m e s  k i s z o l g á l á s !

Halódj mahagóni és pallisander háló- és 
Ebédlőszobabutorok. il legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa sfb. 
matt és politúros bútorok. Saját készí
tésű massziu szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb. 
(alkalmazott raktár miatt beszerzési áron
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Gelb Salamon találkozik Pfefferkorn Rozália 
kisasszonnyal:

— Mondja shak kisasszonykám, mit fizet 
mogának oz o jóhirnevii Steiner kipkereskedő, 
ezért a khitünő reklámért?

— Nti, tholálja el . . .
— Nem thodom 1
— Oz shinálja az én rossz khipemből 

edj jó khipet, ez pedigh udjebár nadjon ne
héz és ü mégis megcsinálja;

— Nem hiába, hojd ü thüle e nigy szó 
igaz, hojd:

Steiner Kepei olcsólj KifogástalanoK!
Steiner Lajos hép és diszmOáruiizlete 

Turóczszentmárton.

IR  O D A L  O M.
A xeneplao seenzáolója a „Zenélő Ma

gyarországának épp most megjelent 398-ik 
füzete. Minden zenebarát előfizet a „Zenélő 
Magyarország" zongora és hegedű zenemű- 
folyóiratra. Munkatársai a legnevezetesebb 
hazai és külföldi zeneszerzők. Minden év
folyam 240—240 zeneoldalon, 200—200 kor. 
bolti árt képviselő hangjegyanyagot ad elő
fizetőinek a modern házi zene minden szoli
dabb válfajából, mint magyar nóták, operák, 
operettek, dalok, vigdalok, müdalok és sza
londarabok, indulók, keringők, táncok, kaba- 
retszámok, hegeuüdarabok legszebb és 
legdivatosabb újdonságait. A legjobb zenemű- 
újdonságok legtöbbje először a „Zenélő 
Magyarország "-bán lát napvilágot. A most 
meginduló XVII-ik évfolyam első (illetve a 
398-ik) számának érdekes tartalma: I. Bodrogi 
Zsigmond „Szegény cigány életeu és Lengyel 
Miksa „Szomorú az élet magunkba" szép, 
hangulatos magyar dalok. II. Yenrich P. 
„A szivárvány* legújabb indián intermezzót. 
III. Nevin E. világhírű „Rózsafüzér" cimü 
dala, magyar szöveggel, IV. Greizinger Iván 
hírneves hegedű átirataiból 3 számot, u. m.
1. Tudom hogy visszahívsz még engemet,
2. Schubert F. A vadrózsa, 3. Donizetti, 
Lammermoori Lucia c. opera részletét magán 
hegedűre. Előfizetési ára a magyar családok 
zongoráján nélkülözhetetlen, oktatva szóra
koztató „Zenélő Magyarország"-nak: egész 
évre, 24 füzetre (240 zeneoldalra) 12 kor., 
lélévre (120 zeneoldalra) 6 korona. Előfizet
hetni a „Zenélő Magyarországra" (Klökner 
Ede) zeneműkiadóin vatalában, Budapesten, 
Vili., Józseí-körut 11., ahonnan mutatvány 
füzetet minden érdeklődőnek küldenek.

v

KÖZGAZDASÁG.

Állatbetegségek. Nagy Antal^törvényha- 
tósági állatorvos jelentése szerint vármegyénk 
területe a ragadós állatbetegségektől ezidő- 
szerint teljesen ment. A sertésorbánc miatt 
zár alatt volt Záthurcsa község a múlt hó 
folyamán feloldódott a zár alól.

A pozsonyi kereskedelmi és Iparkamara
érfesiti az érdekeltgket, hogy f. évi január 
havában a technológiai in. kir. iparmuzeumban 
bőr- és cipőipari kiállítással kapcsolatos ezen 
iparágak köréből rendezendő, valamint, az 
eloktromótor kezelési és galvauizálási tan
folyamokon résztvevő iparosok, ha legalább 
5 főből álló csoportban utaznak, vasúti uta
zási kedvezményt vehetnek igénybe, amennyi
ben a személy- és vegyesvonatokön a Il-ik 
kocsiosztályban III. oszt. egész jeggyel, a 
III. osztályban pedig III. osztályú féljeggyel 
utazhatnak. A tantól' anion részt venni akaró 
iparosok akár közvetlenül, akár a kamara 
utj.n  a technológiai m. kir. iparmuzcumnál 
jelentkezhetnek, a nevezett intézet a behívót és 
vasúti jegyet részükre közvetlenül küldi meg.

Gazdák figyelmébe. Az 1900 : XVJ. t.-c. 
8. §-a értelmében minden munkaadó köteles 
a szolgálatban álló minden egyes gazdasági 
cseléd után az Országos Gazdasági Mun kás
ás Cselédsegélypénztár javára évenkint 120 
fillért a községi elöljáróságnál (városi tanács
nál) adó módjára befizetni. A 120 fillért még 
abban az esetben is egész összegében kell 
megfizetni, ha a cseléd a munkaadónál nem 
is egész évben, hanem például csak egy 
hónapig szolgál. Épen ezért a 120 filléres 
hozzájárulási dij fizetése céljából köteles a 
munkaadó minden cselédváltozást a községi 
elöljáróságnál (városi tanácsnál) haladék nél
kül bejelenteni. A 120 filléres hozzájárulási 
dijat azon cselédek után, akik már az előző 
évben is ugyanazon munkaadónál szolgáltak, 
legkésőbb április hó 1-ig, a változott és 
újonnan felfogadott cselédek után pedig a 
szolgálatbalépéskor azonnal meg kell fizetni. 
Az elöljáróság köteles a 120 fillérres hozzá
járulási dijat a munkaadóktól még abban az 
esetben is elfogadni, ha a vonatkozó össze
írás bármely okból nincs az elöljáróságnál, 
köteles továbbá annak átvételéről nyugtát 
adni, melynek hátsó oldalán névszerint fel- 
tüntetendők azon gazdasági cselédek, akik 
után a befizetés történt. Felhívjuk a munka
adók figyelmét, hogy a 120 filléres hozzá
járulási dijat pontosan fizessék be s a cse
lédváltozásokat haladék nélkül jelentsék be, 
mert ha e törvényes kötelességeiknek pon
tosan eleget tesznek, a gazdasági cselédeik
nek balesetei folytán felmerült költségeket 
megtéríti, ellenben, ha ezeket elmulasztják, 
baleset folytán sérült cselédeik, illetőleg ezek 
örökösei az illető munkaadóktól épen olyan 
baleseti segélyezést követelhetnek, mint ami
nőtől a pénztárral szemben elestek.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Tltus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczl Ferencné.

A Dr. G. Schmidt főtörzs- és tisztiorvos-féleFÜLOLAJ
gyorsan és alaposan gyógyit időszakos süketséget, 
fülfájóst, fülzugást és nagyothallást, még idült 
esetekben is. Egyedül kapható üvegenként 4 K-val 
M egaisz Geffert gyógyszertárában Kassa, Fő-utca.

2964/1909. tk. sz.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszentmártoni kir. járásbíróság 

mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy a 
Turáni kölcsönös segélyzö pénztárnak — 
Rántó Fekecs józsefné szül. Fetyko Anna 
elleni végrehajtási ügyében Túrán községben 
fekvő:

a) a turáni 382. számú tjkvben A. I. l. 
3—6. és 8—9. sorsz. a. felvett ingatlanok
ból Rántó Fekecs Józsefné szül. Fetyko 
Annát B. 9. és 14. tételek alatt 3/is részben 
megillető jutalékra,

b) az ottani 937. számú tjkvben A. I.
1—3. sorsz. a. felvett s B. 1. tétel alatt
egészben Rántó Fekecs Józsefné szül. Fetyko 
Anna nevére irt ingatlanokra,

c) az ottani 938. számú tjkvben A. 1.
1 3. sorsz. a. felvett ingatlanokból Rántó
Fekecs Józsefné szül. Fetyko Annát B. 2. 
tétel alatt '/a részben megillető jutalékra és

d) az ottani 1356. számú tjkvben A. I.
5—7. sorsz. a. felvett s B. 10. tétel alatt
egészben Rántó Fekecs Józsefné szül. Fetyko 
Anna nevére irt ingatlanokra, — az utólag 
ajánlott 1127 korona 50 fillérnyi, illetve 287 
korona 10 fillérnyi illetve 333 kor. 30 fillér
nyi és 1794 korona 10 fillérnyi kikiáltási 
árban az árverést elrendelte és hogy a fen- 
nebb megjelölt ingatlanság az 1909. évi 
február hó 23-ik napján délőtt 10 órakor 
Túrán községben a községházánál megtar
tandó nyilvános árverésen el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanság kikiáltási árának 10%-át készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban a kikül
dött kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság:
Turóczszentmártonban, 1909. dec. 28-án.

P e t r á s ,  
kir. jbiró.

BRADY-féle gyom orcseppek
a Máriaczelli Szűz Mária védjegygyel ellátva.

melyeket M áriaczelli gyomorcsep 
peknek nevez a nép, harminc év óta 
úgy beváltak, hogy nélkülözhetetle
nek minden háztartásban. E cseppek- 
nek utolérhetetlenül jó hatása van 
mindennemű gyom orrontás, gyo
m orégés, székrekedés, fej- és 
gyom orgörcsök, hányás, álmát 
lanság, vérszegénység és sápkór 
ellen. — Kapható minden gyógy 
szertárban. Egy nagy üveg 1 K <0 f. 
kis üveg 80 fill. Postai szétküldésre 
megrendelhető BRÁDY K. gyógy
szertárában a „M agyar Királyhoz" 
Bécs, I., Fleischmarkt 1. Depot 241.

Ügyeljünk a vgdjegyre, amely a 
Máriaczelli Szűz Máriát ábrázolja, a 
vörösszinü csomagolásra és az alá
írásra, mely az oldalt levő kép mása.

V djegy: „H orgonyt*

A Linimení. Cansici comp., 
a Horgony-Pa in-  E x p e l l e r

pótléka
0gy régjónak bisonyult háziszer. mely már 
sok év óta lég'óbb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, &súznál és meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest.
OLRIchter pyúiyszertára a  „Arany oroszliiltor.

Prágáimn, El sabethstrasse 6 nen.'
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E s i  k é t sz o b á s  la k á s
a KUFFLER-féle házban kiadó. 
Bővebb felvilágosítás a Turócz- 
inegyei takarékpénztárnál kapható.

2211/1909. tk. sz.

Hirdetmény.
A Kiscsepcsényhez tartozó deákfalvi puszta 

telekkünyve birtokszabályozás következtében 
átalakiilatott és ezzel egyidejűleg azokra az 
ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886: XXIX., 
az 1889 : XXXV111. és az 1891 : XVI. törvény
cikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzését rendelik, az 1892 : XXIX. törvény
cikkben szabályozott eljárás a telekjegyzö- 
könyvi helyesbítésével kapcsolatosan fogana
tosíttatott.

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

t.-c. 15. és 17. §§-ai alapján, ideértve e 
§§-oknak az 1889: XXXVIII. t.-c. 5. és 6. 
§§-aihan és az 1891 : XVI. t.-c. 15. §. a) 
pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint 
1889 : XXXV11I. t.-c. 7. §-a és az 1891. évi 
XVI. t.-c. 15. §. b) pontja alapján eszközölt 
bejegyzések, vagy az 1886 : XXIX. t.-c. 
22. §-a alapján történt törlések érvénytelen
ségét kimutathajták, evégből törlési kerese
tüket hat hónap alatt, vagyis 1910. évi 
július hó 30-ik napjáig bezárólag a 
stubnyafürdöi kir. járásbíróság mint tkvi 
hatósághoz nyújtsák be, mert ezen meg nem 
hosszabbítható záros határidő eltelte után 
indított törlési kereset annak a harmadik 
személynek, aki időközben nyilvánkönyvi jo
got szerzett, hátrányára nem szolgálhat:

2. hogy mindazok, akik az 1886 : XXIX. 
t.-c. 16. és 18. §§-ainak eseteiben, ideértve 
ez utóbbi §-nak az 1889 : XXXV11I. t.-c. 5. 
és 6. §-aiban foglalt kiegésziléseit is, a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése 
ellenében ellentmondással élni kívánnak, 
Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, 
vagyis 1910. julius 30-ik napjáig bezáró
lag a fentnevezett telekkönyvi hatósághoz 
nyújtsák be, mert ezen meg nem hosszabbít
ható záros határidő letelte után ellentmondá
suk többé figyelembe vétetni nem fog ;

3. hogy mindazok, akik a telekkönyv át
alakítása tárgyában tett intézkedések állal, 
nemkülönben azok, akik az 1. és 2. pontban 
körülirt eseteken kivíll az 1892 : XXIX. t.-c. 
szerinti eljárás és az ennek folyamán történi 
bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi 
jogaikat bármely irányban sértve vélik, ide
értve azokat is, akik tulajdonjog arányának 
az 1889 : XXXVIII. t.-c. 16. §-a alapján tör
tént bejegyzését sérelmesnek találják, e tekin
tetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket 
a fent megnevezett telekkönyvi hatósághoz 
hat hónap alatt, vagyis 1910. évi julius hó 
30-ik napjáig bezárólag nyújtsák be, mert 
ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
elmúlta után az átalakításkor közbejött téves 
bevezetésből bárminemű igényeket jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem 
érvényesíthetik, az említett bejegyzéseket 
pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, kik 
a hitelesítő bizottságnak eredeti okiratokat 
adtak át, hogy amennyiben azokhoz máso
latokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag 
benyújtanak : az eredetieket fent megnevezett 
telekkönyvi hatóságnál átvehetik.

A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság.
Stubnyafürdőn, 1909. december 31.

Jnnovjíik,
kir. jbiró.

2287/1909. tk. sz.

Árverési hirdetményi Kivonat.
A turóczszentmártoni királyi járásbíróság 

mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Pucsek 
Józsefnek Holko szül. Holko Zsuzsanna el
leni végrehajtási ügyében a beszterczebányai 
kir. törvényszék területköréhez tartozó turócz
szentmártoni kir. járásbíróság területén Túrán 
községben fekvő, a turáni 37. sz. tjkönyvben 
A. I. 47—61. sorszám alatt felvett ingatla
nokból Holko szül. Holko Zsuzsannát B. II.
14., 15. és 17. tételek alatt ’/n-részben meg
illető jutalékra 2148 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fentebb megjelölt ingatlanság az 1910. évi 
január hó 25-ik aapján délelőtt 10 órakor 
Túrán községben a községi irodában meg
tartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alól is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási árának tiz százalékát kész
pénzben vagy óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezeihez letenni.

Az árverési feltételek a tkvi irodában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők.

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság.
Turóczszentmárton, 1909. október 25.

F e trás , 
kir. jbiró.

P ályázati hirdetm ény.
T u r ó c z s z e n t m á r t o n  nagyközségben 

1 rendőrőrmesterből és 4 rendőrből álló 
rendőri szervezet fog alakíttatni. Ezen 5 ál
lásra ezennel pályázatot hirdetek.

A félfogadás a következő feltételekhez 
van kötve:

1. magyar állampolgárság,
2. 21—45 éves kor,
3. teljes egészség, kifogástalan erkölcsi 

magaviselet,
4. kifogástalan előélet,
5. magyar, tót, de lehetőség szerint német 

nyelvnek úgy szóban, mint Írásban tökéletes 
bírása.

Katonaviselt emberek előnyben része
sülnek.

Fizetés megállapodás szerint.
Felhívom mindazokat, akik ezen állásokat 

elnyerni óhajtják, hogy pályázati kérvényüket 
1910. évi január hó 19-ig nyújtsák be.

Ualanda .JiViioh
községi biró 

Turóczszentmárton.

Minden jobb  üzletben kapható!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

P f é l -  és lUWHlM
kék óriás (7—8 kgr.), ezüst, 
kék rőt és fekete rőt: darabja 
4-töl 8 K-ig eladó. — Cím a 

kiadóhivatalban.

Akar nősülni? között törvényte
len gyermekekkel, testi hibával stb.) 
5—500,000 korona vagyonnal fel 
vagyunk hatalmazva megfelelő férjet 
keresni. Csakis urak (ha vagyonnél- 
ktiliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály 

; nincsen, írjanak a következő cimre: 
I . .  S c h l e s i n g - e r ,  Berlin 18. 
(Deutschland).

hirdetéseket
feWesz a kiadáhiVatal.

Ó h ja j  ■ K ö h ö g é s ,  r e k e d t s é g
8 elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek.

Doboza 1 ős Z borona. Próbadoboz 50 fillér.
Fő- és szétküldési rak tár:

Megfojt ez az átkozottá N á d o r gyógyszertár
köh ö g és! I Budapest, VI., Václ-körut 17.

Mm Mi i
Egger m ellpasz tilla ja  
ham ar m eggyógyított 1

Kapható: Toperczer Sándor gyószertárában Turóczszentmártonban és 
Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.
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TURÓCZSZENTMÁRTON, FŐTÉR. 

Tulajdonos MOSKÓCZI FERENCNÉ.
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E lválla l és k észít m inden, a nyom dai 
szakm ába vágó m unkákat, u. m.: üzleti 
és kereskedelm i nyom tatványokat, k örle
veleket, egyesü leti és k ezelési n yom tatvá
nyokat, árjegyzékeket, esk etési és báli 
m eghívókat, e ljegyzési lapokat, n év jegye
ket, röpiratokat, fa lragaszokat stb. stb.

K önyvkötészeti m u nkák legjobb és  leg 
szebb kivitelben ju tán yosán  készíttetnek.

S
Nyomatott a  Magyar. Nyomda gyorssajtóján. Turócmentraárton, 1909.


