
XXIX. é v fo ly am

f

T tiró tz s z g p tip á r to i) ,  1910. j a  p ú á r  X 3.jp

f
4 .  S z í iq .

Előfizetési árak: 
Egész évre 8 korona 
Fél évre 4 korona 
Negyed évre 2 korona 
Egy szám ára 20 fillér

Újabb kilátások.
Már t. i. csak a nemzetiségi tábo

rokban. Mert a magyar társadalom az 
uj politikai kialakulásnak meglehe
tősen pesszimisztikus felfogással néz 
elébe.

A múlton okulva, mindkettő jogo
sult, Megszoktuk ugyanis, hogy min
den nagyobb fordulat a nemzetiségek 
föléiedését vonta maga után, ami már 
magában véve is elég ok arra, hogy 
viszont a magyar jelentékeny veszte
séget lásson benne.

De soha még annyi reményt, ki
látást nem tápláltak a nemzetiségek, 
mint most. Ezek az átmeneti napok, 
amelyekben a közvélemény úgyszól
ván még tájékozódni is alig ijképes, 
náluk már az igéretföld felé vezető 
haladás első napjai gyanánt tűnnek föl.

Ebből a hangból beszél most 
sajtójuk is. Amennyi reménynek, 
vágynak, óhajtásnak kielégítését he
lyezi ez kilátásba, azt kellene hin
nünk, hogy a jövő titkának kulcsát 
máris kezükben tartják s tisztára 
rajtuk múlik most, hogy az mikor 
lépjen a nyilvánosság elé is. Az a 
derült kedély, mely a sorokat jellemzi, 
a siker biztos kilátásába vetett hit 
derűje lehet csak, arra ösztönözve 
az olvasót, hogy maga is hasonlót 
gondoljon és higyjen.

Két irányban reménykednek kü
lönösen. Abban a két irányban, a 
mely eddig töprengéseik állandó két 
tárgyát képezte. A népoktatás és a 
közművelődési intézmények. Mind
kettővel a nép szellemi igényeinek 
kielégítését hazudták és mindkettővel 
az izgatást kívánták szolgálni.

Az egyik irányban nem is kíván
nak mást, mint az 1907 : XXVII. t.-c. 
hatályon kívül helyezését, a másik 
irányban pedig a „Matiea" egyesület 
visszaállítását s elkobzott javainak 
visszatérítését.

Ez a két kívánság merül föl most 
a „Nár. Nov.“ hasábjain.

Ha az okot akarnék keresni, amely 
ennek fölmerülését lehetővé tette, 
két kérdés merül föl: a mikor és 
a hogyan kérdése.

Lapunk számára hirde- 
téseket minden bel- ét 
külföldi hirdetési iroda 

elfogad.
Nyilttér sora 40 fillér

Az első arra az útra visz, amelyen 
bizonyos kapcsolatot kellene föltéte
leznünk az uj kormány és a nemzeti
ségek között. Mert hogy éppen most, 
a kormányalakulás bölcsőjénél idő
szerűnek tartották ezt a kérdést föl
vetni, még pedig a könnyen kielégít
hető kívánságok jellegével, ez magyar 
szempontból uj kormányunkra semmi
féle hizelgöt nem hoz.

Szerencse, hogy a másik kérdésre 
adandó felelet után való kutatás más 
meggyőződést érlel meg bennünk. 
Kívántak ők már 'hasonló dolgokat 
akkor is, amikor azok teljesítésére 
reményük egyáltalán nem volt és 
kívánták ezt ugyanolyan öntudatosan, 
ugyanolyan merészséggel, mint ma.

Van azonban valami, ami ezt a 
mérleget zavarja kissé. S ez Khuen- 
Héderváry miniszterelnökkel szemben 
gyakorolt tüntetőén rokonszenves 
viselkedés.

Ez a rokonszenv ugyan a nyilvá
nosság előtt nagyon ingó alapra he
lyezkedik, amikor avval magyarázza 
magát, hogy a miniszterelnök korábbi 
politikai szereplése idején igen elő
zékenyen, sőt sokat Ígérő módon foga
dott egy tót korifeust, aki már akkor 
is a „Matica“ ügyében utazott nála.

Amikor ezt bizonyos tamáskodás
sal fogadjuk csak el, mégsem tudunk 
elzárkózni egészen annak gondolata 
elől, hogy az uj fordulat köszöbén 
nem-e készülnek mégis olyan dolgok, 
amelyek a nemzetiségieknek adandó 
engedményekkel azonosak lennének. 
Mert ha el is tekintünk a miniszter- 
elnöknek tulajdonított s a tót sajtó 
szerint igen sokat Ígérő szavaitól, 
még mindig elég okot nyújt erre a 
nemzetiségi táborban észlelt örven
dezésnek és reménytkeltő ujjongás- 
nak az a foka, amit eddig még soha
sem tapasztaltunk. És ezeken felül kü
lönösen az a tény, hogy a teendő 
engedményekkel szemben, már-már 
az előzetes megegyezés látszatával, 
fcllenszolgálatra is hajlandóknak mu
tatkoznak, amikor a bekövetkezendő 
választásoknál a mai kormánynak 
szolgálataikat fölajánlják.

„Most a helyzet megint kedvező.

Kétségtelen, hogy uj választások 
következnek és én gondolom, hogy 
a Maticának föltámadásáért érdemes 
lenne annak a kormányelnöknek 
programmját támogatni, akit maga a 
király, a tót Maticának alapitó tagja, 
bízott meg."

így a „Národnie Noviny". A király 
személyét kikapcsoljuk innét, mert 
azt ők mint reklámot használják csak 
föl. De mit feleljünk a Matica föl- 
támasztási kísérleteire, mely ilyen 
pozitív alakban akar kisérteni ma ?

Megváltjuk, hogy a lehetőség 
gondolatára is föllázadunk. Nem 
sovinizmusból, nem türelmetlenség
ből, hanem azoknak a tényeknek 
hatása alatt, amelyek ezt a szédelgő 
egyesületet már akkor is halálra 
Ítélték. S éppen ezért nem akarjuk 
elhinni a tót sajtó beharaDgozóját, 
nem akarjuk hinni, hogy akadjon 
magyar miniszterelnök, aki egy, a 
nemzetre, a magyar állam egységére 
olyan veszélyes szövetséget, mint ez 
volt, újabb életre támasztani képes 
lenne.

Nem akarjuk hinni. De ha mégis 
úgy fordulna a dolog, hogy az akár 
tájékozatlanságból, akár pedig poli
tikai fogásból lehetővé válnék, úgy 
ott leszünk mi is, ahol az egész 
magyar társadalom, mely a saját 
bőrére célzó ilyen alkut eltűrni bizo
nyára nem fog.

És ugyanígy leszünk avval az 
esetleges szándékkal is, amely az 
1907. évi XXVII. t.-c. ellen támad.

mozgalom az nj népoktatási térvény 
Ollón. A tót nemzetiségi lapok a törvény 
életbelépte óta állandó rovatot vezetnek azok
nak a véleményeknek kicserélésére, amelyek 
hivatva lennének megmutatni az utat, amelyen 
az 1907 : XXVII. törvénnyel szomben a harcot 
sikerrel fölvehetnék. Ezekből szűrődött le 
legutóbb az a szándék, mely az iskolaszéke
ket akarja a harc homlokterébe tolni. Az 
ötletet egy kis falucska iskolaszéke vetette 
föl, amely a maga rettentő hatalminak és 
befolyásának teljes tudatában gondolt meré
szet és nagy dologra határozta magát. Föl- 
irni a királyhoz, hogy ezt a veszedelmes 
törvényt egyszersmindenkorra törölje el, sőt 
hogy szavuknak súlya is legyen, a halinás 
atyafiak maguk akarják fölvinni a kupak-
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tanács érdekes határozatát. A dolog, minden 
kómikuma mellett is, szörnyen megtetszett a 
tót vezetőségnek és azóta lázban ég Slávia. 
Lám-lám, a halina íundálta azt ki mégis, 
amin mi nagyfejüek sokáig hiába törtük 
eszünket! Ki is adatott a jelszó : Kövessétek 
a jó példát! Egy-két feliratnak, küldöttség
nek nem lesz meg még a kivánt eredménye, 
de ha 100—200 iskola, ha a tótság valamennyi 
iskolájának vezetősége fölemeli majd szavát, 
azt már meg fogják hallani odafenn Bécsben 
még akkor is, ha — úgymond — a magyar 
urak akármilyen kínai falat emelnének is elénk.

Tehát újabb ostrom !
Sohsem kell ezt valami komolyan vennünk. 

Ne ijesszen meg bennünket az a gondolat, 
hogy a felhívásnak mintegy varázsütésre 
engedelmeskedni fognak az iskolaszékek 
sorba. Dehogy! Az érzelmeknek ilyen nyil
vánítása — jól tudják — megbosszulhatná 
magát abban az alakban, hogy ugyanaz a 
törvény Önvédelmében ellenük fordulni volna 
kéuyteleu, ami bizony-bizony súlyos anyagi 
veszteségeket vonhatna maga után.

Ennyit nem fognak ők kockáztatni.
A dolog azonban mégis érdemel némi 

íigyelmet. Abból a szempontból ugyanis, hogy 
az újabb eszköz lehet a nép föllármázására s 
avval kapcsolatban a nemzetiségi herce-hurca 
újabb fellázitására.

Elvégre csak rá kell mutatniok arra, hogy 
ezen a ponton ők is érvényesülhetnek vala
mennyire, Ők szintén hozzájárulhatnak ahhoz 
a munkához, amit ma a vezérek körül csak 
bámulni tanultak meg s a kísérletek elma
radni nem fognak. A vezetőség tudja, hogy 
foganatja ennek nem lehet, de azt is tudja, 
hogy agiíácionális szempontból megbecsülhe
tetlen szolgálatokat tehet.

Tehát résen kell állni. Az első ilyen pél
dára adandó szigorú felelet majd több józan
ságot önt a hetvenkedök közé. És ha nem, 
akkor a törvényt magát kell majd ellenük 
szegezni. Hadd egyék meg azt, amit maguk 
főztek.

T Á R C A .

A modern Aesopusból.
— A „Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. —

Irta : P a k o t s  J ó z s e f .
1.

A fürdőbe uj vendég érkezett. Egy hatal
mas, széles vállu, gyönyörű asszony, ama 
feltűnő asszonyok fajtájából, akik különös 
gondolatokat ébresztenek a férfiakban. Puha 
járása, mozdulatai, amelyek olyanok voltak, 
mint a tigrisé, villámló szemei azonnal rabul 
ejtették a férfiak szivét s megérkezése után 
rövid félóra múlva nem volt a fürdő tájékán 
ember, aki ne azon a kérdésen tűnődött volna:

— Ki ez a pompás nö?
Neki estek a kurlisztának és csakugyan 

aznap érkezett két—háromszáz vendég közül 
szerencsésen ki is böngészték a következőket: 
Madame Subotics kisleányával és szolgasze
mélyzetével Moszkvából. Lakik az Aphrodite- 
villában.

— Terringettét, tehál orosz ! — állapította 
meg magában lelkendezve de Jeanville vicomte, 
a fiatal francia diplomata. Illik megismerked
nem vele. A francia-orosz barátság csak erő
sebb lesz ezzel az uj kötelékkel.

Délután a zenepavillon előtti sétányon

TARLÓZÁSOK.

A prágai „őech* Hlinka András leve
lét közli, melyet a csillagbörtön foglya Havso 
gyárigazgatónak irt, kihez még rózsahegyi 
plébános korából benső barátság tűzi.

Tudom — írja Hlinka hogy megbo- 
csájtjátok nembánomságomat, mivel ismételt 
Udvözléstekre is néma maradtam. A foglyok 
és büntetett emberek közös sorsa : az érzéket
lenség, a nemtörődömség, a hálátlanság en 
gém is utolért. Hozzájárult azonban ebhez 
egy kis kötelesség is: a megkezdett munka. 
Az ószövetségnek tótra leendő átültetéséhez 
fogtam. Ezért voltain oly siket, hogy nem 
válaszoltam leveleitekre.

Most már készen vagyok vele s igy nem 
leszok tovább is hálátlan. Nyelvekkel foglal
kozni nincs már szándékom. Olábul beszélek 
és irok; mert két év óta kizárólagosan olábul 
társalgók. Németben szintén nagy gyakorlatra 
tettem szert. Franciául olvasok, de néma 
vagyok, mert nincs gyakorlatom.

Azért hagytam abba a nyelvek tanulását, 
mert ez velem együtt sirbaszáll. Már pedig 
nekem nagyobb feladatom van, mely engem 
is túlél.

Nyugodtabb. alkalmasabb helyet, alig ta
lálnék a munkához, mint ezt. Nyugalom és 
béke van itt, akár a paradicsomban. Itt nem 
háborgat semmi. Nein lép cellámba senki. 
Néma csend honol itt.

A fogságban túléltem már 200 foglyot és 
3 őrt. Az egyik meghalt, a másik kettőt át
helyezték. Kívülem az egész fogház uj. Még 
a falakat is átfestették. Minden megváltozott, 
csak én maradtam állandó lakója.

Most a 25-ik hónapot töltöm itt. Rózsa
hegyen 6-ot. Hátra van még 2, azután kisza
badulok február 23-án. Ez a harmadik kará
csony a fogságban. Amióta az államfogház 
fennáll, még senki sem ült annyit, mint én. 
Nesztora és jubilánsa vagyok az összes fog
lyoknak Magyarországon. Ez szintén kitünte-

egyre ott lábatlankodott az asszony körül. 
Mikor a zenekar egy orosz indulót játszott, 
zajosan, feltűnést keltve tapsolt. Azután ah
hoz a már nem szokatlan módhoz fordult, 
hogy erős barátságot kezdett az asszony kis
leányával. Titokban bonbonokat csúsztatott 
a kisleány kezébe, néha virágot s igy már 
csak a pillanatok kérdése volt, hogy egy 
elhatározó lépéssel odaálljon az asszony elé, 
s finoman meghajtva magát, bemutatkozzék 
a következőképpen:

— De Jeanville vicomte, aki Francia- 
ország hódolatát teszi le, ime, a legszebb 
orosz asszony lábaihoz!

Szóról-szóra igy is történt. De Jeanville 
excellált azokkal az illatos és könnyed bó
kokkal, amelyeket a franciák a Lajosok 
korából hagyományként őriztek meg s a 
pompás orosz asszony felkacagott:

— Vicomte ur, önnek nem lobot, ellent- 
állni. A mai reunionson öné a második né
gyesem . . .

2.
De Jeanville a szép orosz asszony lovagja 

lett. Madame Suboticsról általában tudták, 
hogy odahaza Moszkvában nagy befolyása 
van. Férje, aki odahaza posztószállitója volt 
a japáni harctérre indított orosz seregeknek 
s barátja a nagyhercegnek, akik a Subotics

tés, bár akaratom ellenére. Wekorlével egy. 
szerre fogom kérni kibocsájtatásunkat.

Most nagyon kevesen vagyunk. Az egész 
emelet üres. Tiz cella közül csak kettőnek 
van lakója. Azt hiszem, ha elhagyom a fog
házat, megszűnik fogház lenni. . .

így elmélkedik a mártír. A mogkapóbb 
természetesen az egészben az, hogy Ő mara
dandót akar alkotni s azért hagyta abba a 
nyelvek tanulását. Ezért ugyan kár volt abba
hagyni. Erre neki már nem volt szüksége. 
Maradandó alkotásai ott díszelegnek a cser
novai temetőben. Tizenöt fejfa! Ez csak elég 
szép szám! Ha annyira tetszik neki a fogbázi 
élet, abban lehet még része, csak akként 
folytassa pályáját, amint megkezdte.

Mily szép dolog lett volna, ha nem a 
fogházban, hanem Rózsahegyen foglalkozik 
bibliafordítással ! Neki is akarata ellenére 
kellett megtanulnia, mi a paphoz illő foglal
kozás. Dehát ez is valami!

*
Mindennek van határa. Még az arcátlanságnak is. 

De a tisztelt cseh testvérek még e végső határon is 
tulmennek akkor, midőn azt kürtölik újabban világgá, 
hogy a magyarság Horvátországban erőszakosan 
magyarosit, a Julián egyesület által nagykeservesen 
fentartott 38 magyar iskolával. Hát ez a legnagyobb 
pimaszság! Már elfeledték a szlávság patronusai, 
hogy csak nemrég lőttek agyon a krobót testvérek 
egy magyar tanítót a szláv kultúra nagyobb dicsősé
gére, csak azért, mert fensőbbsége éppen Horvát
országban fentartott magyar iskolához rendelte ki. 
Hát ilyen gaz terrorizmus mellett lehet magyarosí
tani ? Vagy talán azt szeretnék a mi türött orrú 
szomszédaink, hogy a 90180 magyar, aki ma a 
horvát határszéleken él, magyar oktatás nélkül ma
radjon, hogy igy könnyebben áldozatul essék annak 
a terjeszkedni akarásnak, melyet a horvát lelkész urak 
a templomi szószékekről prédikálnak s amely irány
zat a zágrábi érseki palotában is jóakaratu támoga
tásra talál ? No igen 1 Ez már helyes, ugye I Jobb 
volna, ha a tiszteli csehek a maguk ajtaja előtt 
söpörnének, mert ha valahol, náluk csakugyan fel
gyülemlett az utolsó időkben az erőszakos csehesités 
szemete. Legalább mi nem pofozkodunk a haladás 
nagyobb dicsőségére senkivel, csak azért, mert nem
zetiségi jellegét nyíltan és őszintén bevallja. Erre 
csak az aranyos Prága terein és utcáin látunk 
példákat!

ur posztóit nem is küldték a harctérre, hiszen 
úgyis ronggyá lőtték volna a japán golyók, 
milliókat szerzett és nagyfontosságu személyi
ség volt Oroszországban.

Madame Subotics az Apbrodite-villának 
első emeletén lakott. Tiz szoba volt az első 
emeleten s azt mind a pompás orosz nő lakta. 
De Jeanville minden délután vendége vólt 
orosz barátnőjének, ö t  órakor, az estebéd 
előtt megjelent a szalonjában és várta, ainig 
a szép asszony a kis Darinkával és angol 
társalkodónöjével megjelenik és elfogadja 
karját, hogy az ebédlőbe vezesse.

3.
Az egész fürdő szentül meg vob győződve 

arról, hogy a szép orosz asszonyt és a fiatal 
francia diplomatát ogy előkolő, csöndes, de 
annál bensőségesebb viszony finom szálai 
fűzik össze. De Jeanville vicomte ezt a fel
tevést kiolvasta a férfiak irigy pillantásaiból 
és az asszonyok bosszús lenézéséből.

Egy délben ebédnél a vicomte nagyokat 
sóhajtott a szép aszony oldala mellett. Szóra
kozottan kanalazta a ráklevest és úgy lesze
gezte a tejét, mint egy komor bika.

— Mi baja? — kérdezte Madame Subotics 
a kis franciától. — Mért sóhajt a k k o r á k a t ,  

hogy majd lefúj bennünket az asztál mellől?
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A nemzetiségi sajtóban megint van hűhó. Letar- 

óztattak egy román költőt, (?) Goga Oktáviánt, akit 
sajtó utján elkövetett nyolcszoros izgatásért vádol az 
ügyészség. Budapesten a Lukács-fürdőben érte a le
tartóztatást elrendelő végzéssel felszerelt detektív. 
Sietni kellett egy kissé, mert a költőről kisült, hogy 
a Riviérára készült üdülni, azaz hogy szökni akart. 
A költő mély felháborodással kapott jobb kezével a 
hajába, ballal a kabátja zsebébe és nagy elszántság
gal kihúzott onnét — nem Brauningot —, hanem egy 
csomó kéziratot és igy szólt:

— Látja ezt a csomó kéziratot: Ez az Ember 
tragédiájának fordítása, melyet imádott népem nyelvére 
akartam fordítani, hogy igy is dokumentáljam, hogy 
nem vagyok a magyarság ellensége. Most azonban 
el, a tüzbe vele . . . !

És bedobta kellő pózzal a kályhába. A detektív 
nem kapott a román nép részére örökre elveszett 
kéziratok után, hanem Goga gallérja után s szépen 
bekísérte ezt a temperamentumos urat a főkapi
tányságra.

Ezért ordítanak a nemzetiségi lapok vészjóslóan 
és szemünkre hányják Ázsiát, sőt mind az öt világ
részt. íme egy ember, aki a magyarokat úgy azereti, 
hogy legszebb irodalmi termékeiket át akarja ültetni 
román nyelvre és mégis letartóztatják. Ez barbarizmus!

Az izgatásról azonban megfeledkeznek az atya
fiak és arról, hogy a magyarság szeretete mindjárt 
kiváló erénye lesz valamennyi izgatónak, ha arccal 
Szeged vagy Vác felé fordítják.

A kutya ugat, a karaván halad!

A Turóczvármegyei Társaskör 
közgyűlése.

A magyarság társaséletének fellendülése 
nagyon szép lépésekben halad előre. Mutatja 
ezt jaz az általános .érdeklődés, mely meg
nyilvánul mindannyiszor, valahányszor a 
kaszinó ügyeiről esik szó. Itt van például a 
Társaskör vasárnapi közgyűlése. Igazán öröm 
volt látni azt a jelentékeny csoportot, mely
ben a tagok e napon felvonultak, hogy a 
Társaskör folyó évi kormányzását illetőleg 
döntsenek. És ez igy is van helyén! Le kell 
vetkőznünk azt a rettenetes közönyt, melyet 
eddig a magyar ügyeket illetőleg tanúsítot
tunk s arra kell törekednünk, hogy társa
dalmunk minden egyes tagja kivegye részét 
abból a nemes munkából, melyet a sors, a

A diplomata elvesztette a fejét, őszintén 
kipakkolt:

— Nézze — mondta halk, keserű hangon 
az asszonynak —, az egész világ irigyel en
gem a maga barátságáért. Ahogy itt egymás 
mellett ebédolünk, az irigység apró, zöld 
lángjai lobognak a férfiak szemében. Nézzen 
csak körül, nincs igazam?

Az asszony felkacagott:
— Aztán ? Csak örvendjen neki!
— örvendjek ? Minek ? Megszégyenít ez 

az irigykedés. Fürdőin egy olyan dicsőség 
fényében, amelyben nincs részem. Én épen 
olyan távol állok magának! Hiszen tudja, 
hogy asszony és férfi között nincs barátság s 
az emberek, mikor a maga barátjának mon
danak engem, mást gondolnak alatta. Vagy 
megvalósíthatom hát az emberek gondolatát, 
vagy Űzzön el inkább magától! . . .

Az asszony újra nevetett s csak ennyit 
felelt:

— Maga gyerek!
A diplomota észhez tért. Visszanyerte sima, 

könnyed modorát és szintén nevetve mondta:
— Igaz lőhet. Talán igy a jobb. Apropos, 

ki az az öreg bácsi, akivel mindennap talál
kozom a szalonjában? Ó rendszerint távozik, 
mikor én érkezem. Egymás mellett hala
dunk el.

helyzet, a rendes hivatalos ügykörön kívül 
a nemzeti ügy, a magyar ügy elöbbrevitele 
tekintetében is legszentebb feladatunkká tett.

Arra kell törekednünk, hogy azt a meg
tisztelő jelzőt, melyet ekszponáltabb helyze
tünk miatt gyakran hallunk elhangzani: a 
magyar ilgy végvárainak harcosai stb., ne csak 
önhitten zsebrevágjuk, hanem valóban ki is 
érdemeljük. Kiérdemelni pedig csak akkor 
érdemeljük ki igazán, ha minden legkisebb 
ügyet, mely a magyarság érdekeit érinti, 
igaz ügyszeretettel felkarolunk s azt teljes 
odaadással propagáljuk is.

Konstatáljuk, hogy az utóbbi időben ez 
az ügyszeretet jelentékenyen erősbbödött a 
magyar társadalomban és erős reményünk 
van arra, hogy az eddig nagyon is széttagolt 
társadalmunk rövid idő múlva teljesen 
egybeforr.

A Társaskör közgyűlésének lefolyásáról 
egyébként a következőket közölhetjük :

Beniczky Kálmán alispán, a Társaskör 
elnöko konstatálja, hogy a tagok határozat- 
képes számban jelentek meg s igy a köz
gyűlés megnyitása e részben akadályozva 
nincs. A gyűlés megnyitása után a jegyző
könyv hitelesítésére Jausz Sándor kir. erdő- 
felügyelőt és Raisz Béla dr. kir. járásbirót 
kérte fel.

Borbély Kálmán ügyvezető alelnök bemu
tatja a Társaskör beléletében az utolsó köz
gyűlés óta felmerült események rövid vázlatát. 
A jelentést a közgyűlés tudomásul vette.

A Társaskör 1909. évi számadása szintén 
tudomásul vétetett.

Az 1910. évi költségvetés bemutatása 
előtt ^Borbély Kálmán ügyvezető alelnök a 
következő indítványt terjeszti elő:

Határozza el a közgyűlés, hogy „A Turóc- 
vármegyei Társaskör házépítő alapja" címen 
külön alapot létesít azzal a rendeltetéssel, 
hogy az alap felnövekvő vagyonából majdan 
saját otthona befogadására, a társasélet ébren
tartására és fejlesztésére s a magyar nemzeti 
kultúra szolgálatára alkalmas épületet emel,

— A jogügyi tanácsadóm. Igen jóravaló 
öreg u r !

És a szép asszony semmitmondóan nézett 
a levegőbe.

*
Madame Subotics a kis leányával, társal

kodónőjével és szolgaszemélyzetével elutazott. 
Ott hagyta a tiz szobát, a kúrát, a vicomtét, 
mindent.

De Jeanville vicomte kikisérte a pálya
udvarra. Nagyon meg volt hatva.

Mikor visszasétált a pályaudvarról, egy 
ember haladt utána, vidáman fütyörészve. A 
szép asszony jogügyi tanácsadója volt. A jog
ügyi tanácsadó szintén ott volt a bucsuzásnál 
s most öreges közlékenységgel fordult a 
vicomtehoz:

— Cadix államtanácsos vagyok I
— Madame Subotics jogügyi tanácsadója, 

nemde ?
Az öreg ur nevetett:
— Dehogy!
— Hogyan ?
— Cadix államtanácsos vagyok, amint 

mondani szerencsém volt. Sohasem voltam a 
Subotics asszony jogügyi tanácsadója.

— Hát?
— Csupán a barátja.
A diplomata lenézően mosolygott:

egyben jelölje ki a közgyűlés az alap jöve
delméül :

1. az évi költségelőirányzatokba az alap 
céljaira beállított összegeket;

2. a zárszámadási feleslegekből a köz
gyűlés által e célra megszavazott összegeket;

3. a Társaskör által rendezett szinielő- 
adások, hangversenyek stb. és mulatságok 
tiszta jövedelmét;

4. a Társaskörnek juttatott közművelődési 
közsegedelmeket;

5. a gyümölcsözőleg kezelt alapvagyon 
kamatait és jövedelmeit;

6. a Társaskör céljaira egyesek vagy 
testületek által felajánlott adományokat.

Végül utasítsa a közgyűlés a választmányt, 
hogy alapvagyonának kezelési módjáról és 
felhasználásáról készítsen szabályzatot és 
terjessze azt jóváhagyás végett a legközelebbi 
rendes közgyűlés elé.

Az indítvány egyhangú elfogadása után az 
ügyvezető alelnök bemutatja az 1910. évi 
költségvetést, mely 3770 korona bevétellel, 
3748 korona szükséglettel "és igy 22 korona 
felesleggel zárul.

a  költségvetés tárgyalásának során Petrás 
Mihály indítványozza, hogy a kaszinó szerez
zen be egy teljesen uj tekeasztalt, mivel a 
jelenlegi a közhangulatból kitetszőleg teljesen 
hasznavehetetlen. Ebből az indítványból ki
folyólag elhatározta a közgyűlés, hogy a 
választmány feladatává teszi, hogy e kérdés
sel behatólag foglalkozzék, illetve hogy a 
két régi tekeasztal értékesítése után egy ry 
asztal beszerzéséről gondoskodjék.

A költségvetés letárgyalása után Akantisz 
Ödön indítványa került tárgyalás alá, mely 
szerint felkéri a közgyűlést, találjon módot 
arra, hogy mindazon tagok, kik a tagsági 
dijat havonta akarnák lefizetni, azok az alap
szabályoktól eltérőleg, a tagsági dijat előleges 
havi részletekben fizethessék. Borbély Kálmán 
ügyvezető alelnök javaslatára a közgyűlés el
határozta, hogy az indítvány kiadatik a vá
lasztmánynak azzal az utasítással, hogy

— Mint é n ! — gondolta magában.
Az államtanácsos leolvashatta valahogy 

róla ezt a gondolatot, mert némi gúnnyal 
mondta:

— Nem úgy, fiatal barátom! Én csak
ugyan barátja voltam a szép asszonynak. S 
miután asszony és férfi között a szó szoros 
értelmében barátság nincs, tehát elképzelheti 
a többit . . .

A kis vicomte megnyúlt arccal hallgatta 
az államtanácsost.

Az öreg kissé elkomolyodva folytatta:
— így volt. Ismeri az aesopusi mesét, a 

csiga és a nyúl históriáját ? Nos, hát én vol
tam a csiga . . . Hamarabb értem célt. Ez az 
élet! Fejtetőre álllitja a valószínűségeket. Az 
az asszony a szeretőm volt.

A vicomte bambán bámult az államtaná
csosra :

— Hogy lehetséges ez ?
Az államtanácsos atyai hangon mondta:
— A fiatalságé az illúzió, a káprázat, az 

öregségé a matematika. Az okos asszony 
jobban becsüli meg mindig az öreg, de hü 
gavallért, mint a fiatal, de csélcsap lovagot. 
Egyébként ne búsuljon. A francia-orosz szö
vetség mit sem vesztett ezzel. Én is francia 
vagyok . . .
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keressenek formát arra, hogy a* inditrány 
miként volna megvalósítható s erről a leg
közelebbi közgyűlésnek tegyen jelentést.

Több indítvány nem lévén, következett a 
tisztikar és a választmány megalakítása. E 
célból a szavazatszedő küldöttségbe Raisz 
Béla dr. elnöklésével Weiszkopf Arthur dr. 
és Akantisz Ödön kérettek fel. A szavazás 
idejére a közgyűlés íelfüggeszteteit.

A szavazatok megszámlálása után az elnök 
a következő eredményt hirdette k i :

Elnök: Beniczky Kálmán. Alelnöki Boldis 
Ignác. Ügyvezető alelnöki Borbély Kálmán. 
Titkár: Dr. Rakovszky Irán. Jegyzők i 
Dr. Zathureczky Miklós és Beniczky Gyula. 
Pénztáros: Frank Sándor. Ellenőri Steiner 
Samu. Könyvtárosok i Dugovich Titus es 
Boldizsár Boldizsár. Ügyész: Dr. Lux Tivadar. 
Háznagy. Dr. Boleman János. Számvizsgáló 
bizottság tagjai-. Frank Sándor, Honéczy 
Sándor, Tyroler Gyula. Leltári bizottság tagjaii 
Krompaszky Ede, Martin Imre, Wunder József. 
Választmányi tagok i Akantisz Ödön, Barta 
Ferenc dr., Boldis Dezső dr., Id. Buocz 
Károly, Cserei Emil, Gyelán Gyula, Hoffmann 
Ede, ‘Jausz Sándor, Jusih Ferenc, Krompaszky 
Ede, Lai Adolf dr., Lendáczky Mihály, Petrás 
Mihály dr., Raisz Béla dr., Strelinger Henrik, 
Szmodiss Mihály, Tyroler Gyula, Újhelyi 
Attila, Wunder József, Zathureczky Imre.

A szavazás eredményének kihirdetése után 
néhány jelentéktelenebb választás megejtése 
után a Társaskör elnöke, buzdító és lelkes 
szavak kíséretében, a közgyűlést bezárta.

( - )

Magyarok Amerikában.
Hivatalos kölelességem az amerikai ujsá- j 

gokban való búvárkodás és e kötelességem 
teljesítése közben hovatovább arról győződöm 
meg, hogy a mi kivándorolt magyarjainknak 
sanyarú a helyzete az uj hazában.
\ í Leplezetlen nyíltsággal nem Írják ezt meg 
az amerikai lapok, amit nem is lehet csodál
ni, mert hiszen a legtöbb ottani lapnak — 
magyar újságról van szó — mi más lehet a 
célja, mint hogy minél több magyar legyen 
Amerikában és igy jegyen, aki magyarul 
hirdet és magyar lapot olvas. Az újságok te
hát leplezik a valóságot, mert joggal tartanak 
attól, hogy a kivándorlókat elriasztják.

Van azonban oly dolog is, amit nem lehet 
leplezni. Nézzük csak az amerikai újságot. 
Minden számában feltűnő helyet foglal el egy 
hirdetés, amely a pénztelen kivándoroltaknak 
szól s amelyben a hirdető azt ajánlja, hogy a 
hajón végzendő munka és [csekély dij elle
nében az óhazába szállítja honfitársainkat.

Vájjon hirdetn-e e ez a vállalkozó, ha az 
üzlete nem kivánná és nem lézengene Ame
rikában ezrével a rongyos, éhező magyar, aki 
állati munkára is kapható, csakhogy vissza
jöhessen az ó-hazába ? ! Ugyebár nem. Szo
morú bizonyítványa tehát ez a hirdetés annak,

hogy milyen viszonyok között élnek a mi 
szegény magyarjaink a dollárok hazájában!

Van azonban ezenkívül is még sok más 
olyan jelenség, ami ugyanezt bizonyítja. így 
pl, jellemzők azok a panaszok, amelyeket az 
amerikai lapok úgyszólván nap-nap után han
goztatnak a hajóstársaságok ellen, elmondván, 
hogy micsoda bánásmódban részesülnek a 
bevándorló hajókon az úgynevezett fedélzet
közi utasok. [Megtudjuk ezekből a panaszok
ból, hogy az amerikai kormány detektiveket 
utaztat e hajókon a visszaélések kiderítése 
végett, de alapján véve mit sem tehet ellenük. 
Erkölcstelenség és mérhetetlen piszok ural
kodik az összezsúfolt fedélzetközi Jutások kö
zött, úgy, hogy a férfiutasok egészsége, a 
nőutasoknak pedig még tisztessége is állandó 
veszélyben forog.

Ha ezzel a jelenséggel egybevetjük azt a 
tényt, hogy partraszálláskor Ellis Islandon a 
bevándorlókat szigorúan megvizsgálják [és a 
legcsekélyebb mértékben betegnek bizonyul- 
takat kérlelhetetlenül visszautasítják, az az 
alapos gyanú merül fel, hogy az amerikai 
kormány talán szándékosan nem akar rendet 
csinálni a hajókon, mert igy több bevándor
lót utasíthat vissza. Töbször megírtuk ugyanis 
e lapok hasábjain is és napról-napra bizo
nyosabban állíthatjuk, hogy Amerikának 
nincs szüksége már bevándorlókra.

Hogy ez az állításunk menyire igaz, bizo
nyítják az alábbiak.

A visszautasított bevándorlók között na
ponkint 8—10 magyar szerepel, akiknek 
nevét és visszautasításuknak okát az újságok 
kimutatás alakjában közük. Köztük 8 —4 
olyan bevándorló is szerepel állandóan és 
naponkint, aki másodszor megy Amerikába s 
aki ellen első Ízben semmi kifogást sem tet
tek, most pedig nem engedik parlraszállani, 
mert pl. gyenge a testalkata, köhög, hebeg, bal
kezéről a kisujj utolsó ízülete stb. hiányik, 
vagyis olyan fkokból, amelyek mindennek 
nevezhetők, csak komolynak nem. [Ez azon
ban még nem elég, most az orvosi vizsgálatot 
még inkább megszigorították és kétszer vizs
gálják meg a bevándorlókat, először a hajón, 
másodszor partraszálláskor. Beszéljen erről 
helyettünk az egyik amerikai újság, amely 
szó szerint ezt írja:

Now-York, dec. 22. Az Európából óriási 
arányokban beözönlő bevándorlók helyzete 
egyre súlyosabbá válik. A bovándorlási biz
tos, William Williams, már eddig is sok oly 
akadályt gördített a bevándorlás elé, hogy 
az európai sajtóban riasztó hírek jártak a 
szigorúságáról és sok Amerikába készülő 
embert ingattak meg elhatározásában. Az 
„Ördög sziget" hire még félelmetesebbé vált, 
pedig eddig sem örvendett nagy népszerűség
nek a bevándorlók között.

A legfrissebb újítás, melyet az ellis islandi 
bevándorlási hatóság életbeléptetett, az, hogy 
a bevándorlók kétszeros orvosi vizsgálaton 
fognak keresztül menni. Az első vizsgálatot

a hajón ejtik meg, az Egyesült-Államokba 
való érkezés alkalmával. A hajón meg fognak 
jelenni a tengerészeti kórház orvosai és meg
vizsgálják az összes íedélközi utasokat. Ezután 
Ellis Island szigetére fogják átszállítani az 
utasokat, hol éppen olyan vizsgálatnak vetik 
alá, mint korábban.

Hozzáteszi az illető újság e hírhez, hogy 
ez a rendelkezés nyílt kimondása annak, hogy 
az amerikai kormány a bevándorlókat csak 
olyan tömegnek tekinti, mellyel kénye-kedve 
szerint bánhat.

így is van. Amerikának nincs szüksége 
már a bevándorlókra, annyira nincs, hogy 
most a bevándorlási törvény módosításáról 
nyújtottak be az Egyesült-Államok kamará
jához egy törvényjavaslatot, amely a már 
eddig is szigorú bevándorlási törvényt még 
szigorúbbá fogja tenni és egyszerűen felállítja 
a műveltségi próbát. Minden bevándorlót 
előbb valósággal megvizsgáztatnak és csak 
akkor engedik partraszállani, ha a vizsgáló 
bizottság öt hasznos és kívánatos bevándorló
nak minősíti felebbezhotlen Ítélettel!

A lapok ijedten említik, hogy e javaslat
ból valószínűleg törvény is lesz, mert a 
kamarában mindinkább többségre jutnak a 
netivistáknak nevezett párt tagjai, vagyis 
azok, akik azoknak az érdekeit képviselik, 
akik Amerikában születtek.

A nativistáknak, ha többségre jutnak, első 
dolguk lesz bezárni azokat a kapukat, ame
lyen át a bevándorlók beözönlenek és rövid 
idő múlva nem állhat senki azzal elő, hogy 
kénytelen idegenbe menni a megélhetés 
végett.

Uj módok keresése válik szükségessé, a 
melyeknek segítségével itthon is meg lehet 
élni mindenkinek és ez uj módok keresése 
közben ismét csak arra az elvre találunk rá, 
amit mi már régen hangoztatunk : Az itthoni 
termelést kell fokozni, az itthoni értékesítést 
kell szervezni, mert ha a magyar kisgazdák 
szervezettek lesznek, akkor tőlük tehetnek 
Amerikában azt, ami nekik tetszik !

H l r _e  K.

Széngázinérgezés.
A turóczszentmártoni Magyar Nyomda és 

könyvkötészet tanoncai a múlt szombat este, 
a nyomdatulajdonos határozott meghagyása 
ellenére, a sötétség beálltával megszöktek 
onnét hazulról s elmentek a „Doui“ nagy
termében megtartott munkásbálba. Természe
tesen, hogy ami italhoz hozzáférhettek, azt 
nem vetették meg. így történt azután, hogy 
úgy éjféltájban pityókásan haza kullogtak s 
fehnenvén a tanoncszobába, az inasok egyike, 
Horváth Sándor, a már teljesen Kihűlt kály
hába újra tüzet élesztett s hogy reggelre 
meleg vízben inosdhassék, egy félig vízzel 
telt mosdótálat helyezett a kályhára, miköz-

Női kalapüzletem ben m indenfajta női d ivatcikk: 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 á ta lak itásokban  a 
legdivatosabbat és a legelegánsabbat nyújthatom . — K iváló tisztelettel:

divattsrnjí «& i>ől kalapüzlet? Stúbovafürdö.
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ben a hályha füstkivezető csövét helyéből 
kilökte. A kisfiú mámoros fővel nem vette 
észre a cső kicsuszását, ö is lefeküdt s csak
hamar valamennyien mély álomba merültek.

A nyomdatulajdonos reggel hiába várta 
le a rendes időre a tanoncokat, egyik sem 
jelentkezett. Végre is maga szaladt fel a 
tanoncszobába, hogy a gyerekeket felkeltse.

Amint az ajtót felnyitotta, rettenetes lát
vány terült szemei elé. Az ajtóval szemben 
lévő ágyban Simkó János könyvkötötanonc 
feküdt kékült arccal, teljes mozdulatlanságban. 
A kályha melletti ágyban Neumann Adolf 
nyomdásztanonc merev teste nyújtózott végig, 
már majdnem teljesen kihűlve. Az ajtó köze
lében levő ágyban pedig Horváth Sándor 
kereskedőtanonc és Szadlon Sándor könyv- 
kötőtanonc feküdtek, amaz görcsös vonaglás- 
ban, emez pedig mozdulatlanul.

A nyomdatulajdonos rögtön tisztában volt 
a helyzettel, hogy itt széngázmérgezés történ
hetett. A még vergődő Horváth Sándort karjai 
közé kapva, leszaladt vele saját lakására, 
egyben pedig azonnal orvosok után küldtek 
szét az egész városba.

Az orvosok közül Lax Ernő dr. érkezett 
elsőnek a szerencsétlenség színhelyére s a 
csakhamar megérkezett Strauss Adolf dr.-ral 
azonnal a már minden pulzus nélküli, félig 
halott tanoncok élesztgetéséhez fogtak. Ember- 
feletti, Önfeláldozó munkájuknak csakhamar 
jelentkezett is az eredménye. Simkó Jánosban 
megmozdult a szív, lassan visszatért a már 
félig kihűlt testbe az élet. Ekkor érkezett 
meg Boleman János dr. is, ki dr. Petrikovics 
János járásorvossal azonnal a másik két 
tanonc élesztgetéséhez fogott. Neumann Adolf 
& többszöri éter- és kámforinjekciók alatt 
szintén megmozdult, azonban Szadlon Sándorba, 
dacára az emberfeletti erőlködésnek, nem 
voltak többé képesek az életet visszahívni.

A tanoncok közül Horváth Sándor és 
Simkó János az orvosok majdnem másfél órai 
önfeláldozó munkája után túl volt a veszélyen, 
de Neumann Adolf állapota felette aggasztó 
volt. Ezt és Simkót beszállítottak a kórházba, 
ahol Simkó teljesen magához lért, Neumann 
pedig csak az orvosi műtét után, hétfőn nyerte 
vissza teljesen eszméletét.

Ekkor azután kihallgatták a tanoncokat, 
akik az esetet egybehangzóan úgy mondták 
el, amint mi fentebb előadtuk.

A meghalt Szadlon Sándor temetése 
kedden ment végbe, a szerenc.sétlenül járt 
tanonc sorsát szivén hordó nagyszámú közön
ség részvétele mellett.

Főúri esküvő. Gróf Forgdch Karoly cs. és 
kir. kamarás, a Radelzky nevét viselő 5. sz. 
huszárezred tartalékos hadnagya, holnap, e 
hó 24-én vezeti oltárhoz révai báró Révaii 
Gyula, Szklabina és Blatnicza örökös ura, 
Turócz vármegye örökös grófja és főispánja, 
a magyar főrendiház örökös tagja, cs. és kir.

kamarás és neje pullitzi és traítingi Berchtoldt 
Róza grófnő, ungarschützi báróné, csillag
keresztes hölgy, néhai Erzsébet királyné 
palotaliölgyének leányát, révai Révay Margitot. 
Az esküvő a Jézus Szent Szive templomában 
délelőtt 11 órakor lesz.

Megyebál. Megemlékeztünk arról, hogy 
az idei megyebál február hó 5-én tartatik 
meg. Az elmúlt hétfőn a rendezöbizottság 
gyűlést tartott s a bál pénztárosául Gáffor 
Dezső szolgabirót és Schwarcz Emánuelt vá
lasztották meg. A báli meghívók már elké
szültek s az elmúlt pénteken már szét is kül
dettek. Tekintettel a nemes célra, nagyon 
kívánatos volna, hogy a közönség tömegesen 
vegyen részt a minden tekintetben fényesnek 
ígérkező bálon. Félreértések kikerülése végett 
itt adja a rendezőség tudtára mindenkinek, 
hogy akik tévedésből meghívót nem kaptak s 
erre igényt tartanak, forduljanak Zdthureczky 
Miklós dr. tb. aljegyzőhöz, kit a meghívók 
szétküldésével megbíztak.

Különös légi tünemény. Tótprónáról je
lenti tudósítónk, hogy a folyó hó 19-én dél
után különös elektromos jelenségnek voltak 
tanúi. A postahivatalnál elhelyezett távbeszélő 
szekrény csengője egyszerre hosszasan és éle
sen csengett. A kezelő nyomban összekötte
tést akart létesíteni. Amint azonban a fém
részekhez nyúlt, abban a pillanatban erős 
villamos ütéseket érzett és a kapcsoló szek
rényből zugás és pattogás hallatszott, miköz
ben a csengő egyre szólt. A rendezőszekrény 
villámhárítóiról pattogva ugrottak el a fényes 
és nagy szikrák, valamint az ott elhelyezett 
vákuumban villamos kisülések voltak láthatók. 
A kezelő a tapasztaltak után beható vizsgá
lat alá vette a készüléket és akkor látta, 
hogy a villámháritókészülék is teljesen ki
égett. Masnap tudakozódott a nép körében, 
hogy nem tanasztaltak-e hasonló tüneményt, 
mire azt a felvilágosítást kapta, hogy déli 
irányból erős villámlást és menydörgést ész
leltek. A leirt jelenség délután háromnegyed 
6-tól fél 7-ig tartott.

Tánomnlatság- A turóczszentmártoni ke
reskedelmi ifjak 1910. évi január hó 29-én 
a Dóm nagytermében zártkörű táncvigalmat 
rendeznek. A tánc kezdete este 8 és fél óra
kor. Belépődíj: személyjegy 2 kor., család
jegy 5 korona. A tiszta jövedelem szegény 
sorsú gyermekek felruházására fordittatik. 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és a 
„Felvidéki Híradódban nyugtáztatnak. Akik 
tévedésből meghívót nem kaptak volna, de 
arra igényt tartanak, szíveskedjenek ozirány- 
ban a rendezőséghez fordulni.

A tnrőozszentmártonl állami felső ke
reskedelmi iskola üHkszátb-ünnepólye.
Mikszáth Kálmán most töltötte be irói mun
kásságának negyvenedik esztendejét. Irodal
munknak ez az örömünnepe közéletünknek 
hányatott napjaiban virradt reánk, mikor 
sokszoros buzgósággal kell ápolnunk a hitet

nemzetünk szellemi erejében. Ennek a szel
lemi erőnek egyik legkiválóbb példája és 
legfényesebb képviselője Mikszáth. Költésze
tének szeretető, megbecsülése, elismerése 
tegyen bizonyságot róla, hogy magunkénak 
is érezzük azt az erőt, amely e gazdag pálya 
sugallója, hogy mi is részesei vagyunk. A 
turóczszentmártoni állami felső kereskedelmi 
iskola tanári kara növendékeinek ez irányban 
való nevelésére is akarván hatni, folyó évi 
január hó 30-án, vasárnap délelőtt 10 órakor 
az intézet tornatermében iskolai ünnepélyt 
rendez s erre úgy a tanulók szülőit, mint a 
közönséget, ezúton is tisztelettel meghívja. 
Külön meghívók nem bocsáttatnak ki. Az 
ünnepély tárgysorozata a következő lesz:
1. Hvinnus, karének. — 2. A magyar nyelv, 
szavalat. — 3. Tárogatóhangok, melodráma. —
4. Ünnepi beszéd, elmondja Szraodiss Mihály 
tanár. — 5. Mikes, melodráma. — 6. A ma
gyar földről, szavalat. — 7. Szózat, karének. 
— A 2., 3., 5. és 6. számokat vezeti Nyáry 
György tanár, az ifjúsági önképzőkör elnöke* 

Egy tót község példaadása. A jolsvai 
evangélikus hitközség a nemrég megejtett uj 
lelkészválasztás alkalmával egyhangúlag el
határozta, hogy ezentúl a tótnyelvü szertar
tás mellőzésével, kizárólag csak a magyar 
nyelv lesz használandó az isteni tiszteleteknél. 
Bizony példát vehetnének ezektől a józanul 
gondolkodó emberektől igen sokan!

Gazdasági előadások. A folyó évben a 
következő helyeken tart Poefay Sándor gaz
dasági szaktanár előadásokat: Ábrahámfalun, 
Jezerniczen az arankairtásról. Nagycsepc3ény- 
ben a vetésről. Jezerniczen az állatok gondo
zásáról. Ábrahámfalváii és Mosócon a takar
mányfélék előkészítéséről. Ezzel kapcsolatosan 
megemlítjük, hogy gazdasági háziipar tan
folyamok is rendeztetnek és pedig Vriczkón, 
Tarnón és Kostyánban : a vesszőfonásból. 
Szerény véleményünk szerint azonban ez 
mind kevés arra, hogy a népet a modern és 
intenzivebb gazdálkodás alapvonalaival meg
ismertessük. Helyesen tenné a vármegyei 
gazdasági egyesület, ha ezen előadások kér
dését maga venné a kezébe s ő iparkodnék 
megkedveltetni ezen közhasznú előadásokat 
gazdaközönségünkkel.

Undorító Jelenet. Múlt számunkban e 
címen megjelent hírünkre a közönség köréből 
kaptunk levelet, melynek Írója szemtanúja 
lévén a jelenetnek, védelmébe veszi a gyep- 
mestert s azt Írja, hogy az eb támadásával 
szemben ez másként nem is lehetett, mint 
ahogy tett. Miután tényleg meggyőződtünk 
arról, hogy a leirt esetben a pecér nem hibás, 
e nyilatkozatnak készségesen helyt adunk.

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

Részegen. Matuska József ruttkai lakos 
szörnyű jókedvben csatangolt az utcán. Mi
után kedvét nem tölthette ki egyébben, követ 
ragadott s boverte Fábry Kornél kereskedő

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

SVEHLA JÁNOS
BUTORÁRUNRZR, TEM ETKEZÉSI 
VRLLRLRTR  É S  S IR K Ő R R K T R R R

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 háld- és 
Ebédlöszobabutopoh. ü legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és politúros bútorok. Saját készí
tésű masszív szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb. 
tulhalmozott raktár miatt beszerzési áron
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ablakait. A kő, mellyel az ablaktörést végezte, 
behatolt a nevezett kereskedő szobájába is s 
ott az asztalon égő lámpát is leütötte. A tet
test feljelentették a helybeli járásbíróságnál.

Menyasszonyoknak, vőlegényeknek az 
lebeg szemük előtt, hogy az alapítandó csa
ládi tűzhelyet minél jobban rendezzék be. 
Az ebbeli gondokon könnyít Svehla Jdnot 
helybeli jóhirü kárpitos és bútoráruháza, ahol 
a felhalmozott raktár folytán szenzációs olcsó 
áron kaphatók valódi mahagóni és pallisander 
háló- és ebédlőszobabutorok, kitűnő minőségű 
cseresznye-, tölgy és cserfa stb. matt és 
politúros bútorok modern kivitelben, továbbá 
saját készítésű masszív szoba- és konyha
bútorok, szőnyegek, függönyök, szobadíszek 
stb. stb. nagy választékban.

Templomrftblők. Cuchur Mária és Cuchur 
János 8—lü  éves szentpéteri cigánygyerekek 
a múlt hét egyik délutánján behatoltak az 
ottani római katholikus templomba s a gyűjtő- 
perselyt ellopták. A perselyben a sekrestyés 
állítása szerint 12 korona lehetett. A tolvajo
kat feljelentették a beszterczebányai ügyész
ségnél.

modern gyermekszobában hálával kell 
gondolni azokra a derék norvég halászokra) 
kik a háborgó tengeren fogják a tőkehalat, 
mely a kitűnő csukamájolajat szolgáltatja. 
Csukamájolajat a legizletesebb és a legköny- 
nyebben emészthető formában nyújt a „Scott- 
féle Emulsió* mely egyike a legjobb táp
gyógyszereknek. Kapható a gyógyszertárban.

A Dr. Rlohter-fóle Llniment Gaps. oomp 
(Horgony-Pain-Expeller) igazi, népszerű há
ziszerré lett, mely számos családban már év 
óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
fájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál slb.-nél 
a Horgony-Linimenttel való bedürzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő ; 
sőt járványkórnál, minő a kolera és hányó
hasfolyás, az altestnek Horgony-Linimenttel 
való bedörzsölése mindig igen jónak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménnyel alkal
maztatott bedörzsölésképpen az influenza ellen 
is és üvegekben: á 80 fillér, 1 kor. 50 fillér 
és 2 korona, a lggtöbb gyógyszertárban kap
ható, de bevásárlás alkalmával tessék ha
tározottan Ri eh tér-féle Horgony-Linimentet 
(Horgony-Pain-Expellert) kérni, valamint a 
„Horgony" védjegyre figyelni és csak ere
deti üveget elfogadni.

Kanyaró  után
a legkomolyabb betegségeknek biztosan ele
jét veszi a SCOTT-féle EMULSIÓ. Az 
egészség gyors visszaszerzése meglepi mind
azokat, akik először tesznek kísérletet a

Az Emulsió 
vásárlásánál a 
SCOTT-féle 
módszer véd

jegyét -  a ha
lászt -  kérjük 

Qreletnbe venni--̂ izyeletnbe

SCOTT-féle EM U LSIÓ -val.
A SCOTT-féle Emulsió csakis 
annak köszönheti nagy hírnevét, 
hogy összes alkatrészeiben fenn
tartja legnagyobb fokú tiszta
ságát.

Nagyon megfelelő az elké
nyeztetett Ínynek és a meggyen
gült emésztésnek.

A SCOTT-féle EMULSIÓ 
a legkiválóbb.

Egy eredeti iiueg ára 2 kor. 50 fillér.
Kapható minden gyógytárban.

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

A  j é g e n .

Gelb Salamon találkozik Pfefferkorn Rozália 
kisasszonnyal:

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

— Nti, tholálja e l . . .
— Nem thodom !
— 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 H*P«i olcsói; HifogástalanoK!
Steiner Lajos kép és diszmüáruDzlete 

Turóczszentmárton.

KÖZGAZDASÁG.

Herések, lucernások javitása.
A herések gipszezése ezelőtt mintegy 

híven évvel jött divatba s különösen az 
1880-as és 90-es években a gipsz használata 
általánosan el voltt terjedve. Ma azonban meg
lehetősen feledésbe ment volna ez az eljárás, 
ha a reklám idői tözőnként fel nem újítaná a 
dolgot s nem terelné rá a figyelmet. Pedig 
a gipszet manap; ság nem lehet lucernások, 
lóherések feljavít, teára ajánlani, mert trágya
ereje nincs s a növények legfeljebb oly 
minimális mennyis légben használják fel, aminő 
mennyiségben azt a  talajban amúgy is felta
lálják s ha mutatkozik is itt-ott termésfokozó 
hatása — ami n agyon bizonytalan — azt 
nem saját tápere jéirek, tápláló hatásának 
köszönheti, hanem', a nnak, hogy a talajban 
foglalt tápláló anyagukat oldhatóvá teszi s 
igy tulajdonképen zsai ólja a talajt. Ha tehát, 
egyes esetekben pillám unyi előny van is, az 
mindenesetre css.k a li icernát, vagy lóherét 
kövotő növény rovására fog menni. Meszet, 
va£y gipszet mai i nár cfi ak a bérlő használ,

i
mielőtt a bérletet elhagyja, amikor ki akarja 
venni a földből azt a termőerőt, melyet az 
előző években oda elraktározott.

A mi viszonyaink között annál kevésbbé 
lehet hatást várni a gipsztől, mert az csak jó 
erőben levő, gazdag talajokon fejtheti ki 
talajt zsaroló hatását, ott is csak abban n  
esetben, ha kellő nedvesség áll rendelkezé
sére. Már pedig a gazdák nem azért akarják 
megjavítani lucernásaikat, vagy lóheréseiker, 
mintha azok talaja gazdag volna, hisz akkor 
a lóherés sem szorulna javításra, hanem épen 
azért, mert a talaj szegénysége miatt a rajta 
levő növényzet silány. Az ilyen talajt pedig 
csak igazi táplálóanyaggal lehet megjavítani, 
olyannal, mely a növényzetnek igazán táplá
lékul szolgál. Ennek is könnyen oldódónak 
kell lennie, ellenkezőleg nagyon sokára fog 
lehatolni a mélyenfekvő gyökérzethez s igy 
meglehet, hogy hatását nem a lucerna fogja 
élvezni, hanem csak az utána kővetkező 
növény. Egyedül a szuperfoszfát, ez a gyorsan 
oldódó foszfortrágya az, amelynek alkalma
zásával a kiélt lucernásokat és lóheréseket 
megjavítani lehet.

Igaz ugyan, hogy sokkalta célszerűbb az 
ilyen pillangós virágú kaszálók létesítése al
kalmával nemcsak a talajt kitünően előkészí
teni, de azt oly erősen meg is trágyázni, 
hogy a növényzet mindvégig elegendő táplá
lékhoz jusson. Ha azonban ez meg nem tör
tént s ennek következtében a növényzet idő 
előtt elgyöngülf, nincs más mód, mint kát. 
holdanként 200 kg. szuperfoszfátnak kiszórá
sával a helyzeten javítani. Ha lehetséges, a 
kiszórást eszközöljük még a tél folyamán, ha 
nem, kora tavasszal, de akár úgy, akár igy, 
a legfontosabb dolog, hogy a kiszórást meg
előzőleg, minél jobban hasogattassuk meg 
éles boronával a ralajt. hogy egyrészt friss 
sarjadzásra serkentsük a gyökérzetet, más
részt a szuperfoszfát részére megnyissuk a 
talajt, hogy az könnyebben, jobban hatol
hasson abba bele. Ezen eljárással 2—8 évre 
terjedő nagyobb terméshozamokat érünk el, 
melyek busásan megtérítik a befektetett mű
trágya árát.

Hamisított liptói táró. A földmivelésugyi 
miniszter arról értesült, hogy a juhturónak, 
különösen a liptói túrónak hamisítása nagyon 
gyakori. A zúzott nyers és főzött burgonyával 
hamisított és lefölözött tejből készült, de 
soványságának palástolására margarinnal és 
növényzsirral kevert liptói túró még a kül
földre is kikerült és sokat ártott a liptói túró 
hitelének. A miniszter most szigorúan utasi-J 
tóttá a tanácsot, hogy a túró- és sajtgyárakat, 
valamint a nagyobb termelő-telepeket és 
eladási üzleteket évenként legalább kétszer 
vizsgáltassa meg, a turókészletekből mintákat 
vétessen s visszaélés esetén a legszigorúbb 
eljárást indítsa meg.

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

Ny i I t t  é r .
(E rovatban közlöttekért nem felelős a szerkesztő.)

Bucsuzás.
Szobra való távozásunk alkalmából jó

barátainknak és ismerőseinknek ezúton mon
dunk szívélyes istenhozzádot.

Turóczszentmárton, 1910. január 21.
Perl Henrik és neje.
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Hirdetmény.
A Kiscsepcsényhez tartozó deákfalvi puszta 

telekkönyve birtokszabályozás következtében 
átalakíttatott és ezzel egyidejűleg azokra az 
ingatlanokra nézve, amelyekre az 1886: XXIX., 
az 1889 : XXXVIII. és az 1891 : XVI. törvény
cikkek a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzését rendelik, az 1892 : XXIX. törvény
cikkben szabályozott eljárás a telekjegyző
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. 
§§-aiban és az 1891 : XVI. t.-c. 15. §. a) 
pontjában foglalt kiegészítéseit is, valamint 
1889 : XXXVIII. 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- 
töket hat hónap alatt, vagyis 1910. évi 
július hó 30-ik napjáig bezárólag a 
stubnyaflirdői 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 nyilvánkőnyvi 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 : XXXVIII. t.-c. 5. 
és 6. §-aiban foglalt kiegészítéseit is, a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegyzése 
ellenében ellentmondással élni kivannak, 
Írásbeli ellentmondásukat hat hónap alatt, 
vagyis 1910. ju lius 30-ik nap já ig  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 által, 
nemkülönben azok, akik az 1. és 2. pontban 
körülírt eseteken kívül az 1892 : XXIX. t.-c. 
szerinti eljárás és az ennek folyamán történt 
bejegyzések által előbb nyert nyilvánkőnyvi 
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 nyilvánkőnyvi 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.

J a n o v j n k ,
kir. jbiró.

ö W  V djegy: „Horgony*1 -<#«L

f fn
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a Horgony-Pa i t i  Ex p e i l e r
pótléka

egy rógjónak bizonyult íiáziszer, mely már 
sok év óta legiibb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, húznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" vóctfegygyel és a Riohter 
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.
OLRIchter gyógyszertára az „Arany oroszllHioz",

Prágában, El sabethstrasso 5 neu.

BRADY-íéle gyom orcseppek
a Máriaczelli Szűz Mária védjeggyel ellátva.

melyeket Máriaczelli 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
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgörcsök, hányás, álm at
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 „Magyar 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.

A Dr. G. Schmidt főtörzs- és tisztiorvos-féleFÜLOLAJ
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fülfájást, fülzugást és nagyothallást, még idült 
esetekben is. Egyedül kapható üvegenként 4 K-vaj 
M egaiszGeffert gyógyszertárában Kassa, Fő-utca

Minden jobb üzletben kapható!

H ochsinger Testvérei, Budapest.

a K U F F L E R-féle házban 
kiadó. Bővebb felvilágosítás 
a Turóczmegyei takarékpénz

tárnál kapható.

M ar nősülni? között törvényte
len gyermekekkel, testi hibával stb.) 
5—500,009 korona vagyonnal fel 
vagyunk hatalmazva megfelelő férjet 
keresni. Csakis urak (ha vagyonnél- 
küliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály 
nincsen, Írjanak a következő címre: 
1 H c h l e s i n g e r ,  Berlin 18. 
(Deutschland).

jÜrdetéscHct
feWesz a Kiadóhivatal.

Ó l i  j u j  :  
# 3 * 7

M egfojt ez az átkozott 
köhögés!

Köhögés, rekedtség
8 elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

az étvágyat nem rontják és kitűnő iziiek.

Doboza 1 és l borona. Fróbadoboz SD fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

„Nádor“ gyógyszertár
Budapest, VI., Váci-körut 17.

É l j í

Egger m ellpasztillaja 
ham ar m eggyógyított!

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

Tulajdonos MOSKÓCZI FERENCNÉ.

m

E lválla l és készit m inden, a nyom d ai 
szak m ába vágó m unkákat, u. m .: üzleti 
és keresk ed elm i nyom tatványok at, k örle
veleket, egyesü leti é s  k eze lés i n yom tatvá
nyokat, árjegyzékeket, esk etési és báli 
m eghivókat, e ljegyzési lapokat, n év jegye
ket, röpiratokat, fa lragaszokat stb. stb„

K önyvk ötészeti m u n k ák  legjobb és leg
szebb k ivitelben ju tán yosán  készíttetnek.

J
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turócísientmárton, 1909.


