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egész évre 8 korona 
Pél évre 4 korona
Megyed évre 2 korona 
Egy szám ára 20 fillér
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Lapunk számára hirde
téseket minden bel- és 
külföldi hirdetési Iroda 

elfogad.
’iyllttér sora 40 fillér

Tisza, Andrássy, Kossuth.
(Ds) A magyar politika szédületes 

változásai között végül elérkeztünk 
egy fordulathoz, amely általános meg
nyugvást kelt a komolyan gondolkozó 
lelkekben. Elérkeztünk oda, hogy a 
nemzet sorsáért, a magyar nemzet 
jövendőjéért és boldogulásáért aggódó 
két nagy lélek — hosszú harc és el
keseredett küzdelem után — reátalált 
ismét egymásra. A nemzet jogaiért 
megindult küzdelemben — más-más 
utakon keresve a boldogulást — nem 
tudták egymást megérteni, de a nem
zet sorsáért való aggodalom ismét 
összehozta őket egy táborba, hogy 
kéz-kézben megakadályozzanak min
den oly káros kísérletezést, mely a 
magyarságnak nemcsak eddig elért 
sikereit veszélyeztethetné, de egy- 
szersmindenkorra lehetetlenné tenne 
minden oly nemzeti irányú fejlődést, 
melyen fensöbbségünk eddig is nyu
godott.

A nemzet, amelynek súlyos és 
válságos időben védőivé, szószólóivá 
szegődtek, bizonyára hálateljes érzés
sel kiséri e két kimagasló politikus 
kölcsönös megértését; mert legszen
tebb érdekének védelmét immár oly 
kezekben tudja, akiknek faji és ügy
szeretetén megtörnek ama jelszavas 
mozgalmak hullámai, melyeknek tér
hódítása ^egybeesik azzal a gyászos 
korszakkal, amelyben és amidőn nem 
volt semmi szent, csak egy célt látott 
maga előtt, a Bécsből reánk tukmált 
hatalom: a császári akarat feltétlen 
érvényesítését.

A választójog általánosítása ez 
akarattkörébe tartozott.

Lelkünk mélyéből, magyaros ér
zéstől áthatott szivünk egész mele
gével üdvözöljük tehát mi is politikai 
világunk eme két kimagasló alakját: 
Tisza Istvánt és Andrássy Gyulát, 
abból az alkalomból, hogy megérezve 
a nemzet jövőjét fenyegető veszedel
meket, feledve a múltat, a múltak 
harcainak keserűségeit, sietnek el
foglalni azt a helyet, melyet a nemzet 
fölött őrködő génius, politikai életének 
irányításában számukra kijelölt.

Jól tudjuk azt, hogy eme nemes 
és önfeláldozó vállalkozásnak keresz
tülvitele, felette sok és nehéz aka
dályokba ütközend, de sem ez, sem 
a kislelküek meg-megujuló gáncsos- 
kodása le ne [ohassza felbuzdulásuk 
erejét, mert azok, kiknek keble ha
sonló magas érzésektől vannak eltelve, 
e harcban kitartanak velük és mel
lettük minden poklon keresztül.

Ha mégis a politikai válság eme 
nagyjelentőségű fordulata felett érzett 
örömünk közé, némi üröm, némi sötét 
aggodalom is vegyül, ennek tisztán, 
és kizárólag az az oka, hogy e két 
hatalmas egyéniség mellett nem lát
juk ott azt a férfit, kinek nevében 
él a nemzet minden vágya, kinek 
egyéniségéhez fűződnek azok az óhaj
tások, melyek jövendő nagyságunk 
alapjait képezik. Ott akarnánk látni 
őt is, Kossuth Ferencet; hogy elfor
dulva a hatalomért üzérkedőktől, 
körültekintő bölcseséggel, a lasubb, 
de annál biztosabb fejlődés kipróbált 
útjaira lépve, együtt alapoznák meg 
azokat a pilléreket, melyeken a nemzet 
által annyira óhajtott tartós és békés 
kormányzat épületét állandósíthatnák.

Mi ugyanis tisztában vagyunk az
zal, hogy mig e három kiváló politikus 
közül bármelyik is, a másik kettőtől 
szétváltan, más-más utón keresi a 
nemzet boldogulását, addig a meg
oszlott erők fellett mindig a bécsi 
akarat diadalmaskodik. De nem lesz 
ez így akkor, ha a nemzeti vágyak 
elfojtására mindenkor kész kamarilla, 
ily vezérek vezetése mellett szemben 
találja magával az egész nemzetet; 
mert ezekről tudják, hogy nem far
sangi menethez illő lármával, hanem 
komoly tudás, a meggyőződés igazsá
gától felvértezetten szállnak síkra a 
nemzet igazáért. Akikről tudjuk, hogy 
megérzik az időpontot, hogy mit, 
mikor és hogyan cselekedjenek, s 
nem ötletszerűen, nem kortesfogásból, 
de komoly tervszerűséggel kezdenek 
harcot a nemzet féltett jogaiért.

És ha valamikor, úgy most Tisza 
István és Andrássy nyilatkozatai után, 
midőn a nemzet sorsát féltő aggo
dalommal szólítanak minden jó ma

gyart a küzdőtér sorompói közé, most 
volna ideje annak, hogy a független
ségi párt nagylelkű vezére, kölcsönös 
megértés, együttesen előkészített s 
a nemzet legsürgősebb óhajait fel
ölelő prógramm alapján, egyesüljön 
azok ellen, kik hangzatos frázisoktól 
elvakultan, készek a nemzet legszen
tebb érdekeit is népszerűségük fen- 
tartásáért, az utca kedvéért áldozatul 
dobni.

Most volna ideje annak, hogy az 
ideális, a hogyományokból élő politika 
teréről a reális politika terére lépnénk 
át, s az unottá vált közjogi harcok 
helyett oly belső politikát inaugu- 
rálnánk, mely megerősítené és ké
pessé |tenné a nemzetet mindazon 
eszmék befogadására, melyeket éppen 
belső gyöngeségünk és 'széttagoltsá
gunk miatt legjobbjaink ma még a 
nemzetre veszélyeseknek és vész
hozóknak tartanak.

És lehet-e fenségesebb feladat, 
mint erősnek és hatalmasnak, érzés
ben egységesnek látni Szent István 
országainak 20 millió lakosát? Lehet-e 
magasztosabb feladat, mint akként 
irányítani a belső fejlődés processzu
sát, hogy az elérkezendő időben 
necsak a szoros értelemben vett 
magyarsgot, de a politikai érte
lemben vett magyarsgot is szem
ben találja magával Bécs és a ka
marilla akkoron, ha az ekkép meg
erősödött nemzet komolyan követeli 
maga számára ama jogokat, melyeket 
ma még — ismerve gyöngeségünket 
— köketkezetesen megtagad. Nem 
lehet kétség, ki lesz akkor a meg
újuló harcban a győztes. A győztes a 
magyar nemzet leend. A nemzeti ér
dekek védelme mellett ez a feladat 
várna, Tisza, Andrássy, és Kossuthra, 
mint a nemzet vezéreire.

És ezzel a bölcs politikával, nem 
adnánk fel semmit azokból a jogokból, 
melyeket mindenkoron magunkénak 
tudtunk és vallottunk. Nem adnánk fel 
semmit, csak zajtalanul előkészítenénk 
a talajt és az eszközöket, hogy az ily 
egyesitett tömegek erejével, jogaink
nak azután feltétlen érvényt is sze
rezzünk. De belső ellenségeinkkel és
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Ausztriával egyidőben megbirkózni 
gyengék vagyunk.

Ez volna az a politika, mely nem
zeti fejlődésünknek egyedül volna 
biztos alapja. Ez volna az az irányzat, 
mely Ausztria jogtagadásával szemben 
egyedül vezethet bennünket célhoz: 
az egységes és erős Magyarországhoz!

Elmondtuk mindezt, hogy értsenek 
belőle a nemzet vezérei.

_2___________________

Bnosnzások és beköszöntések. Darányi
Ignác volt földmivelésügyi m. kir. minister 
távozása alkalmából a következő leiratot in
tézte vármegyénk közönségéhez:

Turócz vármegye tekintetes törvény- 
hatóságának Turóczszentmárton.

Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége 
folyó évi január hó 17-én kelt legfelső 
kéziratával a m. kir. földmivelésügyi minis- 
terium vezetésétől saját kérelmemre leg
kegyelmesebben felmenteni méltóztatott.

Midőn e tárca vezetésétől megválók, 
őszinte köszönetemet fejezem ki a t. tör
vényhatóságnak azon mindenkor tapasztalt 
készséges támogatásáért, mellyel a vezeté
semre bizott nagy érdekeket előmozdítani 
szives volt.

Tisztelettel kérem, hogy engem jó em
lékezetükben megtartani méltóztassanak.

Budapest, 1910. január 17.
Darányi Ignác.

Az uj kormányelnök leirata a következő:
A vármegye t. közönségének

Turóczszentmárton.
0  császári és apostoli királyi Felsége 

dr. Wekerle Sándor urnák, hivatali elő
dömnek, ministerelnöki állásáról való le
mondása következtében folyó évi január hó 
17-én kelt legfelsőbb kéziratával engem 
magyar ministerelnökévé legkegyelmeseb
ben kinevezni s előterjesztésem folytán 
ugyanazon napon kelt legfelsőbb elhatáro
zásával dr. Lukács László urat pénzügyi, [ 
Hieronymi Károly urat kereskedelemügyi,
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Pistuka.
— A .Felvidéki Hiradó“ eredeti tárcája. —

Irta: Szécsi Ferenc.

A villamosvasúti kocsi a városliget felé 
robogott.

Jobboldali szomszédom, egy nagyon kövér 
asszonyság, fekete viaszkosvászon-táskát tar
tott a kezében. A táskából egy kiskutyának 
a feje kandikált elő. A derék nő erélyesen 
szorított engem a baloldali szomszédomhoz, 
az apró eb pedig minduntalan a kezem után 
kapkodott. Balszomszédora, egy fogyatékos 
ruházatú polgártárs, gyanús tartalmú csoma
got tartott a térdein. Ennek a csomagnak 
tartalmát, a felém csapó illat után Ítélve, 
érett sajtnak és hagymás kolbásznak vélemé
nyeztem.

Vegyes érzelmekkel néztem szét a kocsiban.
Velem egy sorban egy fitosorru felsőbb 

leányka mosolyogva olvasgatott egy könyv
ben, melynek a címlapját gondosan rejtegette. 
Arrébb egy keleties arcú hordár ült, madár
kalitkával, kávédarálóval és lollaspárnával 
térdein. Mellette egy kis honvédhadnagy fel
váltva gyönyörködött a kardjában meg lakk- 

^cipőiben és időnkint a pisze kisasszony

gróf Serényi Béla urat földmivelésügyi, 
dr. Székely Ferenc urat igazságügyi és 
Hazai Samu vezérőrnagy urat honvédelem- 
Ugyi ministerévé legkegyelmesebben kine
vezni s egyúttal engem a belügyministerium 
vezetésével, valamint a legmagasabb sze
mélye körüli és a liorvát-szlavon-dalmát- 
országi ministerium ideiglenes vezetésével, 
az igazságügy minister urat pedig a vallás- 
és közoktatásügyi ministerium ideiglenes 
vezetésével legkegyelmesebben megbízni 
méltóztatott.

Midőn erről a törvényhatóságot állásom 
elfoglalása alkalmával ezennel értesítem, 
egyszersmind azon várakozásnak adok ki
fejezést, hogy engem és ministertársaimat 
legkegyelraesebb Urunk Ő Felsége bizalma 
által elénk tűzött feladataink megoldásában 
törvényes hatásköréhez képest hazafias buz
galommal és eréllyel támogatni fog.

Budapest, 1910. évi január hó 19-én.
Khuen-Héderváry.

Lukács László pénzügyminister leirata:
Valammennyi törvényhatósági közigaz

gatási bizottságnak.
Midőn a magy. kir. pénzügyministerium 

vezetésének általam történt átvételéről a 
közigazgatási bizottságot értesítem, van 
szerencsém nehéz kötelességeim és felelős
ségem tudatában a közigazgatási bizottság 
tisztelt tagjait ismert ismert hazafias érzü
letükbe helyezett bizalommal felkérni, hogy 
hivatalos működésének érvényesítésében a 
törvények értelmében közrehatni és engem 
a pénzügyi törvények sikeres foganatosítása 
körül eddig is tapasztalt odaadó készséggel 
támogatni szíveskedjenek.

Budapest, 1910. január 20-án.
Lukács.

Az uj kereskedelemügyi minister értesítése:

Valamennyi vármegyei és városi tör
vényhatóságnak.

ő  Császári és Apostoli Királyi Felsége 
folyó hó 17-én Bécsben kelt legfelsőbb el
határozásával, a m. kir. ministerelnök ur 
előterjesztése alapján, engem kereskedelem
ügyi ministerré legkegyelmesebben kine
vezni méltóztatott.

Midőn ezt a Címmel ezúton is tudatnám

olvasmányába kacsintgatott. A sarokban egy 
öreg ur szundikált, pápaszeme az orra hegyére 
csúszott, észre is lehetett venni a szegény 
öreg savanyu ábrázatán, hogy nem lát 
álmában.

Szemben két fiatal apáca ült, szerényen 
lesütött szemekkel. Mellettük egy huncutarcu 
kis diák, aki édesfagyökeret rágicsált, egy 
pörgekalapos egyéniség, aki egy krajcáros 
újság mindennapos szenzáción szemmellátha- 
tóan szörnyüködött és egy elegáns kis uri- 
asszony, akinek a kocsikeréknagyságu kalap
ján óriási kék rózsák, lilaszinü cseresznyék 
és zöld kacsák bólintgattak és aki ibolyaillatu 
esipkekendőjét orrocskája alá szorítva, hara
gos tekinteteket vetett az ártatlan újságolva
sóra, akit úgy látszott, sajt és kolbászcsempé
széssel -gyanúsított.

Ennek a társaságnak a szórakoztatásáról 
a vasút három aranyossipkás ellenőre gondos
kodott. Ezek az urak ugyanis ötpercnyi 
időközökben egymás után érdeklődtek a 
jegyeink iránt és felváltva szidták a kalauzt.

A Rákóci-ut végén uj utasok szálltak fel 
a kocsiba. Előbb egy hamisképü öreg dada, 
akinek dúsan hímzett hófehér atlaszköpeny 
volt a vállára borítva. A köpönyeg fodrai 
közül rózsaszínű babaarc bámészkodott ki a 
külvilágba. A dada után a németcsászár- 
bajszu kalauz, kacér és kézzelfogható elő-

s közölném, hogy a kereskedelemügyi mi- 
nisteriuin vezetését mai napon tényleg ál
vettem, egyszersmind felkérem a törvény- 
hatóság közönségét, hogy engem a reám 
váró fontos közérdekű feladatok teljesíté
sére irányuló törekvéseimben törvényes 
hatáskörében támogatni szíveskedjék.

Budapest, 1910. január hó 18-án.
Hieronymi.

Serényi Béla gróf leirata:

Turócz vármegye törvényhatóságának.
Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége 

folyó évi január hó 17-én Bécsben kelt 
legfelső elhatározásával engem magyar föld- 
mivelésügyi ministerré kinevezni méltóztat- 
rán, a reám bizott ministerium vezetését 
átvettem.

Midőn erről a t. törvényhatóságot érte
sítem, egyben azon reményemnek adok 
kifejezést, hogy a földmivelésügyi érdekek 
előmozdítására irányuló működésemben a 
törvényhatóság részéről mindenkor készsé
ges támogatásra fogok találni.

Részemről biztosíthatom a tisztelt tör
vényhatóságot, hogy mindig örömmel fogom 
megragadni az alkalmat, midőn a törvény- 
hatóságnak a gazdasági jólét emelését célzó 
törekvéseit előmozdíthatom.

Budapest, 1910. január 19.
Gróf Serényi.

A vármegye felirata a t. Ház előtt.
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága a 

múlt évi december hó 30-án megtartott köz
gyűlésén, az állandó választmány kezdemé
nyezésére, állást foglalt az általános, egyenlő, 
titkos, községenkénti választói reform ellen.

Egyhangú lelkesedéssel, kizárólag a nem
zetiségek tiltakozása mellett, mondta ki a köz
gyűlés, hogy az általános, egyenlő, titkos és 
községenkénti választói jog behozatalát az 
ország nemzeti egységére végveszedelemmel 
járónak tartja. Miután pedig ez az egységet, 
az ország és a nemzet eme belső egységét, 
melyen a politikai és gazdasági hatalmunk 
nyugszik, semmiféle jelszavas politikai irány-

zékenységgel egy bájos, szőke uriasszonyt 
segített fel a perronra.

A jövevények az apácák mellé telepedtek, 
akik még mindig lesütött szemekkel néztek 
szerteszét.

A csecsemő lányos arcú kis mamája el
pirult, mikor észrevette, hogy a benszülőtt 
utasok tekintete érdeklő, kiváncsi kedvtelés
sel pihen rajta. Halk, elfogult hangon kért 
jegyet. Finom, előkelő lényén meglátszott, 
hogy kínosan hat rá a kéretlen közfigyelem. 
Ibolyaszinü szemei csak akkor ragyogtak fel, 
mikor mosolygó gyönyörűséggel nézett kicsi 
gyermekére, aki ijedten jártatta végig kerekre 
nyitott nagy, fekete szemeit az utasokon.

A testes hölgy mutató ujjával kedves
kedve szurkált a baba felé. Aztán hozzám 
fordult:

— Szép gyerek. Nekem is van már ilyen 
unokám.

Elismerően bólintottam. A leleplezett nagy
anya pedig a dadát kérdezte : — Ugye leány ?

Az öreg dada megvetéssel nézett végig a 
kövér asszonyságon és sértődötten feleli: 
— Soh’se lány ez. Fiú.

Majd a szép mama felé fordulva, hangos 
mérgelödéssel egészítette k i :

— Hallotta a nagysága? Lánynak néztek 
a Pistukát. No csak az kénél
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zat kedvéért fel nem áldoihatjuk, a vármegye 
közönsége kénytelen felemelni tiltakozó szavát 
minden oly törvényalkotás ellen, mely vég
eredményében emez egységességnek alapjait 
ingathatná meg.

Férfias bátorsággal tette meg e politikai 
hitvallását oly viszonyok közt, midőn a 
hasonló gondolkozásnak, félve a gyalázkodás- 
tól, a piszkolódástól, a gáncsoskodástól, félve 
az üres jelszavakkal táplált tömegek lármás 
szidalmaitól, inkább magukba fojtották jobb 
meggyőződésüket. Nagy célokat azonban 
„hallgató ajakkal** nem lehet szolgálni. Néma 
gyermeknek az anyja sem hallja szavát! 
Szükséges tehát, hogy mindazok, kik a 
nemzeti szempontok előtérbe tolásával, ellen
zői a megkötések nélküli választói jog kiter
jesztésnek, bátran, habozás nélkül valljanak 
szint, hadd látja az ország, hogy kik viselik 
a nemzet érdekeit szivükön s lássa azt is, 
hogy kik az ellenségei.

A határozat meghozatala óta azonban 
nagy események történtek. Nem kissebb em
ber, mint Tisza István vallotta meg az ország 
színe előtt az általános, egyenlő titkos közsó- 
genkinti választói jogról nézeteit, s hatalmas 
szónoklatával felrázta az országot, megkapó 
képekben megfestve azokat a veszedelmeket 
melyek az ilyetén megalkotott választói jogtól 
a nemzetre háramolhatnak.

Lehetetlen — mondja Tisza, — hogy e 
jog tekintetében oly megoldást kívánjon valaki, 
amely a magyar állam nemzeti egységét 
szentségtelen kezekkel szaggatja szét. Lehe
tetlen az ily választói törvény megalkotása 
már azért is, mert a politikai hatalom Magyar- 
országon oly erre még nem érett eleinek ke
zébe juthatna, melyek a legveszedelmesebb 
demagógia uralmába szednék a közéletet és 
Magyarország parlamenti életét a nemzetiségi 
torzsalkodás és általában az alacsony nívón 
mozgó pártharcok terévé tennék.

Tisza Isiván remek szónoklata, illetőleg 
állásfoglalása után alapos reményünk van

A röstelkedő kis mama alig bírta lecsön 
desiteni a felháborodott matrónát.

Ezalatt a hadnagy azon erőlködött, hogy 
előrántsa a kézelőit és monoklit szorítson a 
szomébe. Az újságolvasó félretette a nyomta
tásban füllentő közvéleményt és ő is kacér
kodni próbált a szemrevaló uj utitárssal. Sőt 
az az egyén is, aki a lehangoló illatokat 
terjesztette, barátságosan mosolygott a kis 
gyerekre, hogy a bájos mama figyelmét 
magára vonja. Csak a sunya kis diák találta 
szükségesnek, hogy alattomban csúnya arc- 
fintorgatással ijesszen rá a Pistukára.

Pistuka rémülettel meresztette szemeit a 
haszontalan nebulóra, aztán hirtelen leeresz
tette a szájacskája sarkait és hatalmas bőgésre 
fakadt. Olyan kegyetlenül visított, hogy az 
utasok idegesen kapkodtak a füleikhez. A 
kövér asszonyság kis kutyája ugatni kezdett 
és mindenáron ki akart ugrani a  táská
ból. A szundításából tölijedt öreg urnák az 
orráról leesett a pápaszom. A nagykalapos 
dáma bosszúsan pisszegett. Sőt még a hordár 
is rosszalóan rázta a fejét.

— Nana, Pistika, nem szabad sírni 1 — 
szólt a kicsikéhez, miközben csititó mozdu
lattal emelgette a kalitkát.

Pistuka egy pillanatra elhallgatott, de csak 
azért, hogy rögtön ujult erővel kezdjen megint 
a* ordításba.

;■: / v '1;' Vtt* iv  .
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arra, hogy a vármegyénk törvényhatósági 
bizottságának határozata diadalmasan fogja 
megjárni körútját a vármegyék székházaiban, 
mert felébreszt ezekben is azt az erőszak
kal elaltatott érzést, mely a határozat meg
hozatalakor a mi lel keinken is erőt vett.

A vármegye feliratát, melyet a t. Ház 
elnöke a folyó hó 24-én mutatott be a kép
viselőházban, itt adjuk :

Thurócz vármegye közönségétől.

200. ,
szám.

Mélyen tisztelt Képviselőház!
Különleges helyzetünkben kettő

zött éber figyelemmel kisérjük mind
azokat az eseményeket, melyek a 
nemzetiségi kérdéssel és a magyar 
állam nemzeti egységének biztosítá
sával vannak összefüggésben s ennél
fogva kötelességünknek tartjuk most 
is felszólalni, midőn — nézetünk 
szerint — hazánk nemzeti egységét 
veszély fenyegeti.

Mélyen tisztelt Képviselőház!
Az országos politika forgatagá

ban az elmúlt évek eseményei fel
vetették az általános, egyenlő, titkos 
és községenkénti választói jog esz
méjét.

Látjuk és tapasztaljuk, hogy né
melyek ezt az eszmét pártfogolják; 
mi azonban a nemzetiségi küzdel
mek kárhozatos végczéljait ismerve, 
aggódva nézünk a jövőbe, mert meg 
vagyunk győződve arról, hogy ennek 
a reformnak időelőtti megvalósulása 
a nemzetiségi törekvések előrejutását 
eredményezné. j

Igaz, hogy a magyar nemzet a j 
haladásnak, a jogegyenlőségnek és J 
a lelkiismereti szabadságnak minden- i 
kor barátja volt és mi is valóban át

A szőke mama szörnyen röstelte a dolgot 
és a kajánul mosolygó dadával együtt fára
dozott azon, hogy a babát elhallgattassa, 

Végre-valahára nagynehezen sikerült is a 
lecsöndesités, még pedig egy csörgő segítsé
gével, aminek a fehér csontnyelét Pistuka 
mohón kapta a szájába.

— Fogzik a baba, — szólt mély gordonka* 
hangon és szakértő fejbólintással az impozáns 
nagyanya.

A vén dada kicsinylóssel nézett körül.
— Nem fogzik az, csak nincsen hozzá

szokva mindenféle — emberekhez.
Mindezek alatt a kis diák ártatlan arccal 

nézett ki az ablakon.
Egy darabig csönd volt a kocsiban ós 

már-már elpihent a fölzavart közhangulat.
Egyszerre Pistuka ismét kerekre nyitotta 

szemeit és mereven reám szegezte azokat. 
Hirtelen földerült a pofácskája és boldog 
mosolygás terült el rajta. Aztán hangos öröm- 
rivalgással mutatott reám a csörgőjével.

— P apa! P apa!
Én diszkrét közönnyel és komoly tartással 

fogadtam a gyermek sajnos tévedését. De uti- 
társaim közt a váratlan kijelentés felette derűs 
szenzációt keltett.

Először is a diákkamasz kacagta el magát 
hangosan és szemtelenül. Valóságosan fickán- 
dozott az elragadtatástól, pedig majd megfult

vagyunk hatva a teljes jogegyenlőség 
szükségességének érzetétől, de ami
dőn hazánk egységét és jövőjét lát
juk veszélyeztetve, akkor mindenek- 
felett annak üdvét tartjuk első sorban 
szem előtt, mert „salus rei publicae 
suprema lex esto“.

Nekünk Magyarország politikai és 
kultúrái egysége oly szentség, mely
nek mindent alárendelünk.

Ha majd a nemzeti érzés a haza 
összes polgárait áthatotta s a hon
polgárság érzete legyőzi hazánkban 
a nemzetiségi különválási törekvése
ket, akkor az általános, egyenlő s 
titkos választói jog megvalósulását 
talán mi sem fogja akadályozni; az 
ilyféle választói jognak a legköze
lebbi jövőben való életbelépését 
azonban — nézetünk szerint — jó- 
hiszemüleg csak a szobatudósok és 
az ország helyzetét kellőleg nem 
mérlegelő politikusok kívánhatják.

A magyar birodalom lakosait egy 
közös történelmi múlt, együtt aratott 
diadalok és együtt szenvedett balsors 
kötik össze s ha élni akarunk, így 
kell ennek lennie a jövőben is.

Vállvetve kell küzdenie minden
kinek közös czélra, egy közös nem
zeti eszme vezérlete alatt, mert egy 
parciális igények összeegyeztetésé
ben kimerült ország sem politikailag, 
sem gazdaságilag számottevő nem 
lehet.

Az általános, egyenlő s titkos 
választói jognak időelőtti megvaló
sulása pedig csakugyan ezt eredmé
nyezné, a mennyiben oly tömegek 
nyernének választói jogosultságot, 
melyeket a honpolgári öntudat ér
zete nem melegit s melyek ennél
fogva a nemzetiségiek vak eszkö
zeivé lennének s ennek az volna a

a hirtelen lenyelt édesfától. A hadnagynak a 
nevetéstől úgy szétnyult a szája, hogy a 
szeméből kiesett a monokli. Az apácák még 
mélyebbre sütötték le a szemeiket. A pisze 
felsőbb kisasszony hamiskás mosollyal ipar
kodott azon, hogy zavarba jöhessen. A hirlap- 
olvasó köhögve puíogott bele az újságjába. 
A rongyos ember pokoli mulatsággal csapta 
össze kezeit úgy, hogy majd elfelejtette gya
núsan illatozó portékáját. A hordár jókedvű 
restelkedéssel csóválta a fejét meg a kalit
káját. A kövér és kiállhatatlan nagyanya és 
a nagykalapos delnő pedig egymásra moso
lyogtak és felváltva majd a kismamára, majd 
pedig reám szegezték szemérmetlenül kérdő 
tekinteteiket.

A fiatalasszony arcát sötét pir futotta el. 
Sajnálnivaló, de egyszersmind elragadóan 
kedves zavarban kezdett valamit keresgélni 
a retiküljében. Csak a vén dada szólt ás 
maradt nyugodtan.

— Dehogy, Pistukám. Ez nem a papa. 
A papa dolgozik — a kaszinóban.

De Pistuka nem tágított. Örömtől repesve 
nyújtogatta felém a karocskáit, mintha min
den áron az ölembe kívánkoznék és mind 
viharosabban ismételte, hogy :

— Papai Papai
A dada szinte kicsinylöen nézett rajtam 

végig.
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következménye, hogy annyi nemze
tiségi képviselő jönne be a parla
mentbe, hogy ha többséget nem is, 
hanem számbelileg tekintélyes ki
sebbséget alkotnának.

S ez a szomorú helyzet hova
tovább csak rosszabbra változhatnék, 
mert a kifejlődésükben támogatott 
nemzetiségi erőket visszaszoritan i 
többé lehetetlen volna.

Az ezeréves Magyarország parla
mentje a nemzeti egység kifejezője 
lenni megszűnne mindenkorra s e 
helyett bizonnyal dicstelen megalku
vások fórumává válnék, a történelmi 
tradíciók s a magyar nemzeti érde
kek ellenében.

[Mélyen tisztelt Képviselőház!
A választói jognak ily mérvben 

szándékolt kiterjesztése különben is 
a törvénytelen kormányzás idejéből 
maradt reánk örökül, mely ezzel a 
reformmal nem annyira a polgári 
jogok érvényesülését, hanem inkább 
a hazafiatlan érdekeket kívánta szol
gálni.

Már ez a körülmény, valamint 
ama tény is, hogy a magyar nemzet 
legjobbjai az általános választói jog 
ellen nyilatkoznak, a nemzetiségiek 
pedig azt minden áron megvalósí
tani akarnák, megerősít bennünket 
ama hitünkben, hogy kifejezésre jut
tatott meggyőződésünk helyes és 
hazafias.'

Midőn ezeket tiszteletteljesen ki
jelentjük, befejezésül azon kérelem
mel járulunk a mélyen tisztelt Kép
viselőházhoz, mint egyedül illetékes 
fórumhoz, hogy az általános, egyenlő, 
titkos'és községenkénti választói jog 
iránt esetleg beadandó javaslatot el
utasítani méltóztassék.

— Furcsa, pedig nem is hasonlít a nagy
ságos úrhoz. Annak különb az orra, meg 
tömöttebb a bajusza, ügy-e, nagysága?

A helyzet olyan tarthatatlanná kezdett 
válni, mint maga a fiúcska. Pistuka ugyanis 
mind erélyesebb kiabálással kezdte követelni, 
hogy a karjaimba adják. Fiekándozni, kapá
lózni, sivitani kezdett és majd kiugrott a 
köpenykéjéből. A haragos erőlködéstől rák
vörös lett az arcocskája és kis ökleivel szinte 
önkívületben csapkodott maga körül.

Az édesanyján meg a dadáján kívül az 
utitársaság valamennyi többi tagja is haszon
talan iparkodott, hogy Pistukát lecsititsa.

Végre a kalauz, a kocsi rendjének hiva
tott őre, erélyes fellépéssel szólt bele az ál
talános patáliába. Parancsoló mozdulattal 
fordult a dadához:

— Ugyan kérem, adja már oda a gyere
ket ahhoz az úrhoz 1

— Helyes! — kiáltott fel az ideges öreg 
ur. A társaság többi tagja is élénken kezdett 
helyeselni, a vén dada mérgesen rángatta a 
vállait és a következő pillanatban Pistuka 
csakugyan a karjaimban pihent.

A baba tüstént abbahagyta a sírást, csön
desen, zokogva simult hozzám és egyfolytá
ban, boldogan gügyögte, hogy:

— Papa . . . Papa . . . Papa . . .
Még ma is azt hiszem, hogy nagyon os-

Thuróczszentmártonban 1909. évi 
deczember hó 30-án tartott közgyű
lésünkből.

A mélyen tisztelt Képviselőháznak 
hűséges szolgái 

Thurócz vármegye közönsége 
Beniczky Kálmán

alispán.

Műkedvelői szinielöadás.
Rakovtzky Iván dr. érdeme, hogy ma egy 

oly műkedvelő színjátszó gárdánk van, amely 
bátran bocsátkozhatik nehezebb feladatokba. 
Rakovszky Iván dr. honosította meg mű
kedvelői előadásaink gyors, gördülékeny 
menetét, sima egybevágó pontosságát, az 
összjátékot. Rendezői figyolme kiterjed a leg
aprólékosabb nüanszokra, a színpad stilszerü 
berendezésére, díszes kiállításra.

Ezek mind oly erények, amelyeket a 
műkedvelői színjátszásoknál általában, de sőt 
a legtöbb vidéki hivatásos színtársulatnál is 
hiába keresünk. Kiváló rendezői talentuma 
elsősorban teszi hivatottá, hogy a műkedvelői 
előadások élére álljon.

*
A múlt szombaton lefolyt szinielöadás 

minden tekintetben mintaszert! volt. Az összes 
szereplők egyenkint és együttesen a leg
jobbat produkálták. Elsőiok Csehov egy 
rendkívül szellemes, kedves vigjátéka WA 
medve* került színre. Két főszereplője, Józsa 
Mihályné és Rakovtzky Iván dr., műkedve
lőink legjobbjai. Ritkán élvezhettünk ily 
szépen kidolgozott játékot. Heléna főháboro- 
dása, haragjának hirtelen szerelemmé válto
zása, igen nehéz szerepet rónak a színészié. 
Józsáné kitünően fogta föl és játszotta el 
szerepét. Minden hangja meggyőző volt. S a 
nehéz átmenetet kitűnő játékával hihetővé 
tette. Semmiben sem állott mögötte partnere,

tóba arcot vághattam, mikor a kicsikét tőlem 
telhető ügyességgel ringattam és dajkáltam, 
mert utitársaim nagy része viharos derült
séggel kisérte erőlködéseimet és még a két 
apáca is íöltekinlett és elmosolyodott.

Bár semmiképpen sem éreztem magam 
hibásnak a sajátságos helyzetben holmi lovagias 
tapintatból nem mertem a Pistuka anyjára 
nézni.

A pápaszemes öreg ur pedig csöndre in
tette az utitársaságot és a baba nemsokára 
elaludt a karjaim közt.

Szerencsémre nem szállt föl időközben 
ismerős, aki odahaza elárulhatott volna, mert 
bizony felsőbb női helyen bajos lett volna 
igazolnom, hogy tulajdonkép milyen ártatla
nul keveredtem én ebbe a pikáns kis 
kalandba . . .

Amint kiértünk a Városligetbe, az alvó 
Pistukát nagy óvatossággal adtam vissza a 
dadájának.

A baba gyönyörű kis mamája elbájoló 
zavarban hebegte:

— Bocsánatot kérek . . .  és nagyon 
köszönöm . . .

Én pedig nagyot sóhajtva gondoltam vala
mit, de csak annyit mondtam, hogy ;

— 0 , kérem, nagyságos asszony . . .  Igazán 
nincs m iért. . .

Rakovszky (Szmirnov). Mindketten megérde
melt nagy sikert arattak. Ilyen jó volt Józsa 
Mihály az öreg szolga szerepében. Sikerült 
maszkjával és gyáva szopegésóvel nagy de
rültséget keltett.

Utána színre került „A Börze* cimtl 
3 felvonásos bohózat. A kevéssé bonyolult 
cselekményü darab csak igazán jó előadás
ban élvezhető. S az elért nagy hatás igazolja, 
hogy a szereplők kitünően megoldották nem 
könnyű feladatukat. Józsa Mihály, mint Romby 
őrnagy, nyűgöd elegánciával, könnyedtséggol 
játszotta szerepét. Boleman Jánosné ezúttal 
ismét uj szerepkörben mutatkozott be. Láttuk 
már mint kómikát, mint szerelmes doktor
kisasszonyt, ez alkalommal társalgási szerep
ben mutatkozott be. Igazi tehetségének bizo
nyítéka, hogy mindegyik szerepkörben kiváló. 
Mint minden alkalommal, most is megtalálta 
a kellő hangot. Játéka kifejező, diszkrét és 
elegáns volt. Külön meg kell emlékeznünk 
gyönyörű toalettjéről. Fischer Irén első alka
lommal lépett színpadra. A lámpaláznak leg
csekélyebb nyomát sem tapasztaltuk rajta. 
Hangja közvetlen, a színpadon ügyesen és 
bátran mozog. Első fellépése feljogosít arra, 
hogy tőle még sok sikerült alakítást várjunk. 
Partnere Kotchatzky Rezső volt. Minden te
kintetben elegáns, fess tisztet ábrázolt. Jó 
játéka csak természes azután a sok kitünően 
előadott nagy szerepei után, amelyeket a 
múltban nagy sikerrel kreált. Dugovich Duci 
a szobaleány szerepét igen talpraesetten ját
szotta. Azt hisszük, nagyobb szerepben is jól 
megállná helyét. A kómikus elemet Oadl, 
Wunder és Rakovszky dr. képviselték. Gaál 
minden mozdulatában, hangjában, kiejtésében 
igyekezett a volt katonát kidomborítani. Ez 
sikerült is neki. Wunder kitűnő burleszk 
alakot csinált az ügynök eléggé jelentéktelen 
szerepéből. Egész maszkja kiválóan sikerült. 
Játéka pedig az epizódszerepet elsőrendűvé 
tette. Rakovszky a fiatal, naiv kadét szere
pébe pompásan beletalálta magát. Oly igaz, 
élethü volt alakítása. Játékában oly Sok ter
mészetes kómikumot vitt, hogy síkére méltán 
megérdemlőit volt. Ezt a szerepet jobban 
előadni már nem is igen lehetett volna.

A közönség melegen ünnepelte a részt
vevőket.

Az előadást tánc követte, melyen szokat
lanul sokan vettek részt s amely kitünően 
sikerült. —ó—

H IR_E K.
VArmegyebál. A február hó 5-én meg

tartandó mogyebál iránt nagy az érdeklődés. 
Úgy látszik, vége van annak a fásultságnak, 
melyet az utolsó években tapasztaltunk az 
ily mulatságok iránt. És ez helyes is. Végre 
is nagyon kevés alkalom nyílik arra, hogy a 
vármegye szétszórtan élő intelligenciája talál- 
kozhassék. Meg kell tehát ragadnunk minden 
kínálkozó alkalmat, hogy egymásra utaltsá
gunkban ezt a kevés alkalmat is kihasznál
hassuk. A rendezőség ezúton is ^égegyszer 
felkéri mindazokat, kik tévedésből megbízót 
nem kaptak volna, de erre igényt tartanak, 
hogy forduljanak közvetlenül dr. Zathureczky 
Miklós tb. megyei aljegyzőhöz, ki részükre a 
meghívót azonnal megküldi.

Jegyifoál&sztás. Timko Gusztáv nagy- 
jeszeni körjegyzőnek Tótprónára történt meg*



F E L V I D-E»K I H I R A D 0

választásával megüresedett körjegyzői állásra 
egyhangúlag Pokorni Pál volt luróczszent- 
szentmártoni másodjegyző választatott meg. 
A körjegyzői választást Újhelyi Attila járási 
íőszolgabiró személyesen vezette.

műkedvelői előadás. A znióváraljai áll. 
tanítóképző intézet fobruár hó 1-én kirándu
lási alapja javára este 8 órakor szinielőadást 
rendez. Színre kerülnek: „Valami hibája van.u 
Vígjáték egy felvonásban. Irta Gondinet; for
dította Gabányi Á. — „Virágfakadás.tí Víg
játék egy felvonásban. Irta Murai Károly. — 
„Keresztelés bottal.“ Énekes bohózat. Zené
jét irta Pfeifer A. Helyárak: Személyjegy 2 k. 
családjegy 5 korona. Felülfizetések köszönet
tel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak, a 
szinielőadás után a Magyar Olvasókör helyi
ségeiben (táncmulatság következik. — Fel
hívjuk közönségünk figyelmét a készülő 
előadásra. Tekintettel a célra, nagyon óhaj
tandó volna, hogy az előadást a vidékiek is 
tömegesen látogatnák.

Eanyarő egy Iskolában. Suttóról kapjuk
a hirt, hogy az ottani iskola növondékei közt 
oly mérvben lépett fel a kanyaró, hogy a 
körorvos a ragályos betegség tovább terjedé
sének meggátlása miatt az iskola bezárását 
javasolja. Mint hírlik, az iskola bezárását az 
erre hivatott hatóság el is rendeli.

Lábát törte. Ribarszky József szolgalegény 
egy fatörzs kidöntésével foglalkozott. A ki
dőlő fatörzs azonban oly szerencsétlenül esett 
a nevezett legény lábára, hogy azt teljesen 
széttörte. A súlyosan megsebesült embert a 
helybeli kórházban ápolják.

Szinielőadás. A helybeli polgári leány
iskola tanári kara növendékeivel február hó 
27-én kirándulási alapja javára szinielőadást 
rendez. Szinre kerül: 1. A vadrózsa. Énekes 
tündérjáték. Poldini Edétől. 2. A párisi baba. 
Vígjáték Murai Károlylől. 3. Élet és iskola. 
Allegorikus kép. Szávay Gyulától. Jegyek 
februáur 5-étöl kezdődőleg kaphatók Moskóczi 
Fereucné kereskedésében. Az előadás méltó 
lesz az iskolának eddigi nagyhírű előadá
saihoz.

Tűz. Bucsek Antal helybeli kertész meleg
házában a folyó hó 23-án délután fél 3 óra
kor tüz"ütött ki, mely az egész építményt 
elhamvasztotta. A tá r  meghaladja az 500 
koronát. A tűz a megejtett nyomozás adatai
ból kivehetőleg a károsult kertész alkalma
zottjának gondatlanságából keletkezett.

Tánomnlatság. A szucsányi ifjak f. évi 
február hó 2-án a Rosenfeld-féle vendéglő 
összes termeiben szinielőadással egybekötött 
táncmulatságot rendez. A mulatság tiszta 
jövedelme Szucsány község szegényalapja 
javára fordittatik. Szinre kerül Bérezik Árpád 
3 felvonásos vigjátéka: A protekció.

UJ tót napilap. Hodzsa Milán szerkesz
tésében megjelenő „Slovensk^ Tyidenník* a 
folyó évi február 1-től „Slovensk^ Denník* 
ciin alatt mint napilap fog megjelenni. Felelős

szerkesztője Stefanek Antal, a „Ludové Nov.* 
eddigi szerkesztője lesz. A főszerkesztő tiszt
jét Hodzsa Milán fogja betölteni. íme az el
nyomatásnak, a magyar zsarnokságnak egy 
újabb kiáltó tanúja ismét megszületett!

Lopások. Kovdc8 Jinosné podhragyi lakos 
éléskamráját e hó 19-én teljesen kifosztották. 
A csendőrségnek tudomására esvén a dolog, 
a tetteseket Faczuna András és Faczuna Já 
nos odavaló cigányok személyében kinyomoz
ták. — Jankovics József helybeli lakosnak 
tyúkketrecét törték föl a múlt hétfőn s abból 
az összes baromfit ellopták. Á tetteseket 
Cziczko András és Oregor Paulina személyé
ben letartóztatták.

Nyilvános elscámolás. A „Felsőmagyar
országi posztócipőgyár* és a Wagner Arthur 
cég alkalmazottai által folyó hó 22-én Znió- 
váralján rendezett jótékonycélu mulatságon a 
következők felülfizettek: Wagner Arthur 10 
koronát; Chladek Kornél 5 koronát; Valko 
Gábor 4 k o r .; Párvy Endre, Valloch János, 
Sükenik Alajos 2—2 koronát; Kamecz Ottó, 
Jendrekevicz A. és Ottó Praunzweiss Teschen, 
Szurovy Szaniszló, Mácz György, Wagner 
Aladár, Köttl Rezső, Wirth Jenő és Platzner 
Jenő 1—1 koronát. — A tiszta jövedelem 
50 korona a létesítendő járványkórház javára 
takarékpénztárba helyeztetett.

Halálos szerenosótlensóg. Zimen József 
a neepáli fogyasztási szövetkezet kezelője a 
folyó hó 27-én kiment az erdőre, hogy ott a 
fafelrakásnál segédkezzék. Éppen egy hosszú 
szálfát emeltek a kocsira, midőn Zimen meg
csúszva, kiejtette a rönköt kezei közül, mely 
azután lágyékára zuhant. A szerencsétlent 
ájultan húzták ki a rönk alól s rögtön be
szállítottak lakására, hol azonnal orvosi keze
lés alá vették. Sérülései nem látszottak halá
losnak, mindemelet is a szerencsétlen ember 
másnap délelőtt, belső elvérzés következtében 
iszonyú kínok közt kiszenvedett.

Utonállás. Volni János, és Hlavnya Máté 
bisztricskai legényeket hazamenőben, a köz
ségbe vezető utón megtámadták Záborszky 
György, Markó Ádáin és Iván József helybeli 
szolgalegények s a náluk levő 64 korona 
készpénzt erőszakkal akarták elrabolni. A meg
támadottak dulakodni kezdtek az utonállók- 
kal és sikerült is őket megugrasztani. A nagy 
dulakodás közben azonban öt koronát mégis 
magukhoz kaparitottak és ezt a legközelebbi 
pálinkamérésben elitták. A csendőrség letar
tóztatta az utonállókat. Ugyanezek a jómada
rak Jahodnikon is szerencsét próbáltak s 
Maximilián Milos jahodniki lakostól 2 kor. 
készpénzt, Kuzma Pál ugyancsak jahodniki 
lakostól pedig 3 korona készpénzt és holmi 
apró-cseprő dolgokat vettek el erőszakkal.

Forgalmi akadály. A múlt hét keddjén 
megindult havazás következtében egy Stubnya 
állomásról Turcsek felé induló tehervonat a 
nyílt pályán elakadt. Az akadály következ
tében a forgalom teljesen szünetelt.

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

Szerkesztésért felelős: Dugovlch Tltus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

A . : Hová rohansz úgy azzal a zászlóvall?
B . : Hát nem látod, mi van rá felírva? 

Az, hogy siessünk. Hát én sietek STEINER 
LAJOS kép- és díszműáru üzletébe Turócz- 
szentmártonba képet rendelni, mert igaz az 
a mondás, hogy S teiner képei olcsók és 
k ifo g ásta lan o k !

1384/909. tk. sz.

ArVerlsi hirdetményi kivonat.
A stubnyafürdői kir. jbiróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy néhai 
Janovszky János örököseinek önkéntes árve
rési ügyében a beszterczebányai kir. törvény
szék (a stubnyafürdői kir. járásbíróság) terü
letén levő Szlovén és Lazán községben fekvő 
és pedig:

1. a szlováni 89. sz. tjkvben B. 8. t. a. 
Janovszky János nevére irt 44—51. sorszám 
ingatlanokra, 52. sorsz. erdő, 53. sorszámú 
legelő jutalékra (állag 238., 239. tjkvben);

2. a lazáni 43. sz. tjkvben B. 131. t. a. 
13”2/3028o részben ugyanannak nevére irt erdő
jutalékra 24276 koronában ezennel megálla
pított együttes kikiáltási árban az árverést 
elrendelte és hogy a fentebb megjelölt ingat
lanok az 1910. évi m árcius hó 5. nap ján  
délelő tt 10 ó rakor Szlovén községházában 
megtartandó nyilvános árverésen eladatni 
fognak. A kikiáltási áron alól az ingatlanok 
el nem adhatók.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10%-át készpénzben, vagy 
az 1881 : LX. t.-c. 42-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 
1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminiszteri 
rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér
tékpapírban a kiküldött kezéhez letenni, 
avagy az 1881 : LX. t.-c. 170. §-a értelmé
ben a bánatpénznek a bíróságnál előleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismer
vényt átszolgáltatni.

A kir. jbiróság mint telekkönyvi hatóság.
Stubnyafürdő, 1909. november 16.

Janovják , kir. jbiró.

-N a g y s ir k ö r a k tá r ! ■  SVEHLA  JÁNOS
Ere- és fakoporsók, sir- 
koszoruk nagy raktára!

BÚTORÁRUHÁZA, T EM ET K EZÉS I 
V ALLALATA  É S  S IR K Ő R A K T A R A

T em etkezési vállalat.
TU R Ó C ZSZEN TM A R TO N

Szolid és figyelmes kiszolgál lés !

M ó d i mahagóni ós pallisander hóló- és 
ebédlőszobabutoroh. 9 legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- ős cserfa stb. 
matt ős politúros butoroh. Sajót hészi- 
tósű masszív szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek sfb. 
tulhalmozott raktór miatt beszerzési áron

H *i.': tv. L v £ .-‘s .
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'Jtiróczszentmártoni K erületi Munbásbiztowitó Pénztár,

T ^ É I n T S T
a  Türóczszeotnjártooi Kerületi MúijkásbiztoSitó Pénztár közgyűlési kiküldötteinek Választása tárgyába*.

A m. kir. Állami Munkásbiztositási Hivatal folyó évi január hó 10-én kelt 200. számú rendeletével a Pénztár 
alapszabályait folyó évi január hó 16-ával életbeléptetvén, összes önkormányzati szervei ujjáalakitandók.

E végből igazgatóságunk 1910. évi január hó 19-én tartott ülésében az alapszabályok 10. §-ában foglalt ren- 
delkezéshez képest a közgyű lé si kiküldöttek választási határnapjául a Pénztár- egész területére 1910. EWl március hol3-at tűzi ki.

Megválasztandó úgy a munkaadók, mint a biztosításra kötelezett tagok sorából külön-külön 60 rendes és 
30 póttag és pedig a biztosításra kötelezett tagok az ipari foglalkozást űzők csoportjából 20 rendes, 10 póttagot, a 
gyári foglalkozást űzők sorából 36 rendes, 18 póttagot és a kereskedelmi foglalkozást űzők sorából 4 rendes és 
2 póttagot- — a munkaadók, mivel a gyári csoportban elegendő munkaadó nincsen, az ipari foglalkozást űzők sorából 
34 rendes,’ 24 póttagot, a gyári foglalkozást űzők sorából 18 rendes és a kereskedelmi foglalkozást űzők sorából 
8 rendes és 6 póttagot választanak.

A közgyűlési kiküldöttek választása folyó évi március hó 13-án reggel 9 órakor az itt felsorolt helyeken s 
itt megnevezett szavazatszedő bizottságok előtt kezdődik. — Szavazni lehet:

TURÓCZSZENTMÁRTONBAN: A pénztárnak a „Sporitelna" épületében lévő hivatalos helyiségében Simko 
Gusztáv elnökből és Fábry József, Gráber Jakab, Vannay László tagokból álló és a munkaadók ;~Wolf Hugó, 
Thurzó Gedeon és Fischer Ármin tagokból álló és az alkalmazottak szavazatainak összeszedésére kijelölt bizott
ságok előtt.

RUTTKÁN: Rund Albert nagytermében Kafenda Frigyes elnökből és Záthureczky György, Belej Lajos
(asztalos), Preiss József és Ruttkay M. József tagokból álló szavazatszedő bizottság előtt.

SZUCSÁNYBAN: Rosenfeld Vilmos korcsmájában Schulz Lajos elnökből és Hruska András, Langsfeld 
József (asztalos), Bartlik János és Turcsán János tagokból álló szavazatszedő bizottság előtt.

FURÁIMBAN: Pollák Ármin vendéglőjében Feuermann Zsigmond elnökből és Kraus‘ Náthán, Jamriska 
József, Fuchs Mór és Dobos István tagokból álló szavazatszedő bizottság előtt.

PRIBÓCZON: Langer vendéglőjében Karlovszky Iván elnökből és Quotidián Gyula, Franek Tamás, 
Flak Samu és Bronner Árpád tagokból álló szavazatszedő bizottság előtt.

MOSÓCZON: A Városi szállodában Hvizdák József (biró) elnökből és Valoczky András, Schmidt 
Miloslav, Fuzák Mihály és Misik Gusztáv tagokból álló szavazatszedő bizottság előtt.

ZNIÓVÁRALJÁN: Csernoch korcsmájában Farkas István elnökből és Pazúrik Gábriel, Wagner Arthur, 
Jakab Jenő és Illés József tagokból álló szavazatszedő bizottság előtt.

Azok a pénztári tagok, akik oly helyeken laknak, ahol a pénztár részéről szavazatszedő bizottság nem működik, 
a megjelölt választási napon, amennyiben a hozzájuk legközelebb eső községben működő szavazatszedő bizottság előtt 
nem kívánnának megjelenni, postán küldhetik be szavazólapjukat a szavazatszedő bizottságnak, ily esetben azonban a 
szavazólap a postai boriték alatt másik borítékba is helyezendő és a belső borítékra a szavazó nevét ráirja és alá
írását vagy a községi elöljárósággal, vagy a pénztári bizalmi férfiúval, vagy esetleg két tanúval'hitelesíttetni tartozik. 
Elkésve érkezett szavazólapok figyelembe nem vétetnek.

Mindazon helyeken, hol szavazatszedő bizottság működik, csak személyesen lehet a megnevezett szavazat
szedő, bizottság előtt szavazni és pedig a munkaadók csakis a Pénztár által részükre megküldendő választói igazol
ványok alapján, a biztosításra kötelezettek pedig tagsági igazolványuk alapján gyakorolhatják szavazati jogukat.

Az érdekcsoportok képviselői által megállapított szavazólapok a Pénztárnál és minden választási bizottságnál 
kaphatók, ezek azonban a választókat szabad elhatározásukban nem gátolhatják. Közgyűlési kiküldötté azonban nem 
választhatók a Pénztár alkalmazottai és azok, kik a Pénztárral szerződéses viszonyban állanak, végül azok, kik még 
nem teljeskoruak, nem magyar állampolgárok, magyarul nem tudnak, csőd vagy gondnokság alatt állanak és akik 
nyereségvágyból elkövetett bűntett vagy vétség miatt jogerős birói Ítélettel elmarasztaltattak.

Á szavazás titkos s a választás napján addig, de legalább déli 12 óráig tart, amig szavazók jelentkeznek. (Ha 
szavazók már nem jelentkeznek, a szavazatszedő bizottság elnöke zárórát tűz ki a szavazatok átvételére. A szavazat
szedő bizottságok tagjai saját bizottságuknál utoljára szavaznak.)

A szavazás a szavazó nevének feljegyzése mellett személyesen beadott szavazólapokkal történik és pedig egy
szerre a munkaadók, illetőleg biztosítottak közül választandó összes kiküldöttekre és'közgyülési póttagokra, a jelöltek 
családi és utónevének, szakmájának és lakóhelyének megjelölésével.

Mindkét csoportra nézve külön-külön összeállítandó szavazólapokra tehát annyi név Írandó, ahány közgyűlési 
kiküldöttet és póttagot kell az illető csoportból választani. Ha valamely szavazólapon a megválasztandók számánál 
több név foglaltatnék, úgy a fölös számú utolsó nevek hivatalból fognak töröltetni.

A választói, illetve tagsági igazolvány birtoka nélkül senki a választási helyiségben meg nem jelenhet és sza
vazati jogát nem gyakorolhatja.

Szavazólapjának beadása után minden szavazó köteles elhagyni a választási helyiséget.
Akinek személyazonossága és pénztári tagsága kétes, csak úgy szavazhat, ha a bizottság valamely tagja előtt 

ismert két tanúval, vagy pedig más'elfogadható módon igazolja személyazonosságát és pénztáriftagságának a válasz
tás napján való fennállását.

A választás eredménye ellen bármely^pénztári tag panasszal élhet. Ezen panasz akár a Pénztár utján, akár 
pedig közvetlenül is benyújtható a m. kir. Állami Munkásbiztositási Hivatalhoz (Budapest, V., Akadémia-utca 1.), de 
a panasz elintézéséig a választás érvényben marad.

Kelt Turóczszentmártonban, 1910. évi január hó :19-én.

Sim ko G usztáv s
alelnök.

Turóczszentm ártoui K erületi Mu11knhbizt<>wi tó P énztár:

k . K rupec V ladim ír s: k.
titkár.

I
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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. t.-cikk- 
ben szabályozott eljárás a telekjkönyvi helyes
bítésével kapcsolatosan foganatosíttatott.

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, evégból törlési kerese
tűket hat hónap alatt, vagyis 1910. évi 
július hó 30-ik napjáig bezárólag a 
stubnyafürdői 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 ; XXXVIil. t.-c. 5. 
és 6. §-aiban foglalt kiegészítéseit 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 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 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.

J  j m o v j  á l z ,  kir. jbiró.

Három szobás 
modern lakás
kiadó ároSstqal) Ariqilyiyál Túrógz-
szíijtnjártoobaij (az áll. iskolával Szemben)

A Linimení. Caasici comp., 
a ü o r g o n y - P a m - E x p e l l e r

pótléka
egy rógjónak biaonyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osúznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" véejjegygyel é* a Rlohter 
légjegyzéssel ellátott dobosba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
i  2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DL M e r  gyógyszertára a „ Á rn y  oroizUrtoz",

Prágában, E) sabethstrasse 5 nen.e

H M M

BRADY-íéle gyom orcseppek
a Máriaczelli Szűz Mária uédjegygyEl 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
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgörcsök, hányás, álm at
lanság, vérszegénység és sápkór 
ellen. — Kapható minden gyógy
szertárban. Egykis üveg 80 fill., nagy 
üveg 1 K 40 f., 6 üveg 5 K, 3 dupla
üveget 4 K 50 fiiérért franko küld a 
készítő BRÁDY K. gyógyszertára a 
„Magyar Királyhoz*, Wien, 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-vai 
Megaisz Geffert gyógyszertárában Kassa, Fő-utca.

1 0 X 1 1

Minden jobb üzletben kapható!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

Csemegealma
kiválóan finom, téli fajok, válogatott 
egészséges, szép példányok, parmen, 
jonatán belflőr, törökbálint, rozmaring, 
szercsike és batul legnemesebb fajok
tól, ötkilós postakosárral 3'50, ötven 
kilós ládával 25, százkilós ládával 
45 koronáért.

V ajonckörték
kiváló finom fajokból, dili, desan és 
szagos császárkörtékből öt kilós posta
kosárral 4 50, tizkilós korással 8 koro
náért, gondosan, lelkiismeretesen és 
szavatolt fagymentesen, selyempapirba 
csomagolva szállítja utánvéttel Szeles 
Pál Nagymaroson, Hont megye.

len gyermekekkel, testi hibával stb.) 
5—500,000 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 cimre: 
I . .  S c h l e s i n g e r ,  Berlin 18. 
(Deutschland).

Ó h  j a j  !

M egfojt ez az átkozott 
köhögés I

Köhögés, rekedtség
s elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

r  •

az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek.

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

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

hg g er m enpaszim aja 
ham ar m eggyógyított 1

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



F E L V I D É K I  H Í R A D Ó

m e g h í v ó .

1910. évi február hó 13-án d. u. 2 órakor  
=  az intézet hely iségéb en  tartja =IX. RENDES KÖZGYŰLÉSÉT,
melyre a t. ez. részvényesek tisztelettel meghivatnak.

A közgyűlés tárgyai: Myereségfdosztási tervezet:
1. Igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentés és az 

1909. évi zárszámadások bemutatása.
2. Határozathozatal a tiszta nyereség felosztása iránt.
3. Az igazgatótanács 12 rendes és 6 póttagjának, a 

felügyelőbizottság 3 rendes és 1 póttagjának és a bíráló
bizottság 3 tagjának választása.

4. Alapszabályszerűen beadott indítványok tárgyalása.

fiz igazgatóság.

1. A tartalékalapnak 35000 koronára
leendő kiegészítéséhez . . . 5000-— korona

2. Osztalék gyanánt 1200 részvény után
á 8'— K ( 8 % ) ..................... 9600'— „

3. Jutalékokra és jótékonyczélu adomá-
nyokra ..................................... 1 0 0 0 '-  „

4. A folyó év számlájára mint nyere-
m é n y á tv i te l.......................... 1209-21 „

Összesen . 16809 21 korona

Mérlegszámla 1909. deczember hó 31-én.
Nc/iQ.JS
ia.

V A G Y O N K / K /
coD.
>
u.

T E H E R K / K /

90 Pénzkészlet 1909. decz. 31-én . 30842 14 1 A la p t ő k e ..................................... 120000
89 V áltó tárca ..................................... 956777 87 40 Tartalékalap*)................................ 30000 —
91 Jelzálogállomány.......................... 281689 — 92 B eté t............................................... 866984;34
48 Törlesztéses jelzálogkölcsön . . 41900 — 323589 — 86 P e rs e ly b e té t ............................... 9523 42 876507 76
78 Értékpapírszámla.......................... 9532 20 97 Visszleszámitolás.......................... 232373 70
73 Más pénzintézeteknél . . . . 9830 68 120 Lombardkölcsön.......................... 9000 —
88 Folyószámlái adósok..................... 11008 39 49 Engedm. törleszt, jelzálogkölcsön 41900
14 Berendezés..................................... 1339 76 77 Föl nem vett osztalék . . . . 568 —

23 Átmeneti k a m a t .......................... 14019 12
19 Tőkésített betétkamatadó . . . 1687 36
29 Kifizetett „ . . . 54 89

N y e r e s é g ..................................... 16809 21

134Z9Z0 04 134Z9Z0 04

1
Krecs Gyula s. k. Dr. Messinger Mór s. k. Bertsch Ottó s. k. Stein József s. k.

főkönyvelő. ügyvivő igazgató. igazgatósági tag. pénztáros.

Jelen kimutatást megvizsgáltuk, a fő- és kezelési könyvekkel összeegyeztettük, azokkal egybehangzónak és helyesnek találtuk

A f e l ü g r y e l ö - b i z o t t n & g i

Schein Henrik s. k. Reviczky Imre s. k. Bresztyenszky Gyula s. k.
elnök.

*) á  tartalékalap a folyó évi dotáczióval 35000 koronára egészül ki.

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtójin. Turóczszentmirton, 1909.


