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Előfizetési árak: 
egész évre 8 korona 
Pél évre 4 korona 
begyed évre 2 korona 
tígy szám ára 20 fillér

p o l i t i k a

Lapunk számára hirde
téseket minden bel* ós 
külföldi hirdetési iroda 

elfogad.
Nyllttér sora 40 fillér

H E T I L A P

Uj pártalakulás.
Irta: »*,

Csatasorba állottunk az uj párt
alakulás kérdése mellett. Önzetlen 
harcosaivá szegődtünk ennek az irány
zatnak, mert ettől az uj kialakulástól 
várjuk annak a nyugalmas, kezdemé
nyezésekre, alkotásokra képes kor
szaknak biztosítását, mely után a 
nemzet s e boldogtalan ország leg
jobbjai oly hosszú idő óta hiába 
sóvárognak. Bttől várjuk annak a 
korszaknak hajnalhasadását, midőn 
zilált belső viszonyainknak ismét 
urává lesz a magyar s öklének súlyát 
éreztetheti azokkal, kik az utolsó év
tized alatt, mint a leláncolt Prome- 
teuszra szabadult keselyük, szivét és 
lelkét annyiszor megtépték. Bttől az 
uj alakulástól várjuk azt, hogy nem
zetünk megtépázott tekintélyét meg
tisztítsa attól a sártól és piszoktól, 
melyet a mi édes testvéreink — 
egyengeségünktől elbizakodva — 
annyi virtuózitással kentek reá Európa 
itélöszéke előtt. Más szóval, ettől az 
uj pártalakulástól reméljük azt, hogy 
friss szellemet, nagyobb alkotáshoz 
szükséges észt és készséget hozva a 
közélet porondjára, oly irányban ala
kítja át közviszonyainkat, hogy abban 
több hely ju t a nemzeties szellem 
érvényesülésének, a tetterős, komoly 
munkának s a kevesebb jelszavas hi
valkodásnak.

Igazán nem értjük, hogy mi kés
lelteti, mi akadályozza ezt az annyira 
óhajtott uj kialakulást? Mi van ezen 
annyi tanácskozni való? A mi becsü
letes felfogásunk szerint alig lehet 
kérdés, alig szorulhat egyéb eldön
tésre, minthogy ez az uj kialakulás 
Udvös-e a nemzetre, az ország érde

kében lévő-e, vagy nem 1 Kicsinyes 
pártérdekeknek, leszorult személyes 
ambícióknak el kell némulnia^az előtt 
a nagy igazság előtt: a haza minden 
előtt. A hazáért mindent, a hazát 
semmiért 1

A főkérdésre pedig, hogy ez az 
uj kialakulás a nemzet, az ország 
érdekében levő-e, \ agy nem, azt 
hisszük, nincs véleményeltérés azok 
között, kik figyelemmel kisérték azt 
a sok tekintetben, erkölcstelen tüle
kedést, mely a közelmúltban megbé
nította legjobbjaink cselekvőképessé
gét, mely lehetetlenné tett minden 
munkakészséget s szilajságával végül 
is oly örvény szélére sodorta a nem
zetet, mely elnyeléssel fenyegeti sok 
vóráldozattal fentartott alkotmányos
ságunkat.

Bz a veszély kell. hogy siettesse 
egy egészségesebb helyzet kialaku
lását. Ez a veszély s a nemzet jö
vendő sorsa iránt táplált aggodalom, 
a megoldásra váró nagy feladatok 
sokasága és fontossága kell, hogy 
egy táborba terelje mindazokat, kik 
többre becsülik a nemzet igaz ügyét 
és boldogságát az érzelmekre támasz
kodó népszerűségnél. Most van az 
ideje annak, hogy a haza sorsa iránt 
égő lelkek összefogva, összetartva, 
szilárd talajra segítsék ismét politi
kánk sárbarekedt szekerét, hogy egy 
biztos és kipróbált utón, fennakadás 
nélkül előrejutva, frissen, munkaké
pesen részt vehessen abban a lázas ver
senyben, melyet Európa népei lét- 
fentartásukórt folytatnak. Mert ha 
sokáig tart még ez az áldatlan álla
pot, mely életerőinket rohamosan 
teszi tönkre, ma-holnap arra ébred
hetünk, hogy kitöröltek bennünket 
ama nemzetek sorából, melyekkel

mint szellemi és gazdasági tényezők
kel számolni kell.

Vagy talán nem igy van? Nézzünk 
szét az országban! Az évek óta hú
zódó bizonytalanság, az oktalanul 
felidézett válságok örökös réme tel
jesen megingatta azt a hitelképességet, 
melyet konszolidáltabb viszonyok közt 
biztosítanunk sikerült. Bnnek okozat- 
szerű következménye azután az, hogy 
kellő hitel hiányában fejlődésnek 
indult iparunk tönkre megy, keres
kedelmi összeköttetéseink meglazul
nak, más szóval, veszni készül mindaz, 
mi állami életünk egyik alapföltétele.

Közállapotaink sivárak és kilátás
talanok. A nemzetfentartó középbir
tokos osztály a fokozódó közterhek 
s a tespedő gazdasági viszonyoktól 
nyomva, pusztulásnak indul s felsza
porodott gondjainak sokasága mellett 
kevés időt szentelhet azoknak az 
ügyeknek, melyek vitelére legtöbb 
jogot szerzett.

A nemzetiségek vakmerősége soha 
nem tapasztalt arányokat öltött. Bent 
megszaporodott sajtójuk utján izgat
nak minden ellen, mi nemzeti meg
erősödésünket célozza. Kint, az ország 
határán túl pedig fizetett szervezete
ket tartanak fenn, melyek hivatása a 
magyar nemzet gyalázásábán merül ki.

Ily körülmények közt van-e helye 
annak az indokolatlan késlekedésnek, 
melyet a nemzet jobbjainak tömörü
lése körül tapasztalunk? Van-e helye 
annak, hogy bizonytalanságban hagy
juk az uj alakulást, illetőleg azokat, 
kik szívesen szegődnének egy egész
ségesebb irányzat zászlói alá, ha ki
látás nyujtatnék arra nézve, hogy a 
megalakulandó uj párt ós ennek pro- 
grammja alapján csakugyan sikerül 
kiszabadítani a nemzetet abból az

Szelvényeket
< I ijm e n te m e n  b e v á l t u n k  

és sorsjegyeket, valamint sorsolás 
alá eső értékpapírokat készséggel, 
díjmentesen nyilvántartunk és azok 

húzásait ellenőrizzük.

Betéteket 4°|<>-kal
kamatoztatunk és azokat kívánatra bármikor 
f e l m o n d á s  n é l k ü l  visszafizetjük.

Porosz szalon és ipari szén
l e  { . - o l c s ó b b  b e s z e r z é s i  
f o r r á s a ,  v a g g o n o n k é n t .

Az I. Magyar Ált. Biztositó Társa
ság főügynöksége, elfogad biztosí
tásokat, tűzkár, betörés és jégverés 
ellen, valamint életbiztosításokat.

H ite lezü n k  váltóra és foly számlán. 
Értékpapírokat s külföldi pénznemeket
veszünk és eladunk a mindenkori napi árfolyamon.

Turóczmegyei Takarékpénztár Részvénytársaság Turóczszentmárton (a községházában).
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áldatlan helyzetből, melybe önhibáján 
kivtll belesodortatott? ! Nincs, de nem 
is lehet! Ha a nemzet érdekében 
levőnek tartjuk mindazt, amit e téren 
tenni és cselekedni akarunk, nincs 
helye taktikázásnak, nincs helye al- 
kuvásokní.k, nincs helye különösen 
egyezkedéseknek; — mert könnyen 
megtörténhetik: dum Roma deliberat, 
Saguntum fallit, vagyis ki vagyunk 
téve annak, hogy a hosszú egyezke
dés közben felmerült nézeteltérések 
mérge öli meg majdan azokat a cé
lokat, melyeket megvalósítani nagy
jaink feladatukul tűztek ki.

Tetteket kíván a nemzet jelen 
szomorú helyzete, nem purparlékat!

Beharangozó. Az uj kormány, arral a 
kifejezett szándékkal, hogy a választójog 
reformját keresztül viszi, úgy látszik, vára
kozáson felül is hódított a nemzetiségek kö
zhit. A tót lapok annak kilátásától, hogy az 
az általános, titkos, községenkénti választó
jogot jelenti, legalább mind szekértolóul 
kínálkoznak föl. Érdekes, hogy a „Nár. Nov.“ 
is úgy tesz, mintha őszintén örülne ennek a 
fordulatnak, az a „Nár. Nov.“, amelynek 
szerkesztői a maguk módja szerint vannak 
legalább is olyan uralomra vágyók, mint az 
orosz cár maga és amely nem egyszer adott 
már kifejezést annak az egészségesebb néze
tének, hogy a jog csak annak való, aki vole 
embertársai javára élni is tud. ügy látszik 
azonban, hogy ezt a dicséretet csak azért 
eresztette meg, hogy vele utat nyisson egy 
másiknak, amely szivéhez közelebb fekszik 
már. S ez a közigazgatás reformja. Itt már 
nem bocsátkozik részletezésbe. Nem tudjuk 
tehát, milyet akar. Csak annyit fogtunk föl, 
hogy a mai rendszer neki egyáltalán nem

T Á R C A .

A NAPLÓBÓL.
Szeretlek! édes kedvesem.
Szeretlek 8 nem fá j semmi sem. 
Felejtem mind a könnyeket,
Mert látom fénylő szép szemed,
Mert ajkad édes, csókolom,
S a panasz elhal ajkamon,
Mert karod át, meg átölel 
S a bú szivemre sohse’ lel,
Mert öledben elalhatom,
S a menyországról álmodom . . .

Szeretlek forrón, kedvesem!
Szivemből, mélyen, végtelen,
Szeretlek, mint egy nagy gyerek, 
Ahogy szeretni csak lehet,
Mint egy őrült, mint egy bolond!

Hát oly nehéz ezt hinni t . . .  monddl

Somló Sárika.

A tizenhárma* szám.
A szerencsétlenséget jelentő lli-as Szám 

egy idő óta rendkívül sokat foglalkoztatja az 
amerikai újságolvasó közönséget. Lassankint

kell, mert magyar. Mit jelent tehát a „reform" 
kifejezés nála?

Lefordítjuk ig y : „tót". "
Nos, ilyen messze, hisszük, magyar kor

mány nem fog menni. És mert a „Nár. Nov." 
ábrándjai megint visszavonulni lesznek kény
telenek, fel fognak vonulni hasábjain azok a 
cikkelyek, amelyek a jelenlegiektől nagyon, 
de nagyon el fognak térni.

TARLÓZÁSOK.

Apponyi Albert gróf már lemondott. Talán 
azt is elfelejtette, hogy miniszter volt valaha. 
De sem a tótok, sem a csehek el nem felej
tik neki soha azt, hogy az elemi oktatás 
terén elévülhetetlen érdemeket szerzett a 
magyar ügy erdőkében.

Most hányják szemére, hogy néhány 
iskolai könyvet kitiltott, még pedig azért, 
mert irányzata nem egyezett törvényeink 
szellemével.

Egyet kitiltott, mert a helységnevek nem 
magyarul voltak lenyomatva, hanem tótul. 
No, persze 1 A másikat pedig kitiltotta, mert 
a következő ártatlan versecske volt belelopva: 

Kicsiny vagyok, de tót vagyok,
Tót testestül-lelkestül,
Ki a tótot nem szereti,
Nem az én barátom.

A nemzetiségi urak szerint ez nem is 
olyan rettenetes sérelem. Egy ártatlan ver
secske csupán. Ismerjük az eszejárásukat! 
Azt a kicsi gyermeki lelket uton-utfélén 
maszlagolják, sem otthon, sem az iskolában 
nem hall egyebet, minthogy a magyar ellen
sége a tótnak, mert elnyomja nyelvét stb. s 
igy a kis gyermek szivébe már korán 
belopják azt az érzést s az érzéssel együtt 
annak a hitét, hogy ki nem az ő barátja. 
Ezt az iskolába még tanitani is nemcsak 
felesleges, de gonoszság is.

Azt hisszük, Apponyi gróf nem igen fog

aztán annyian szóltak a kérdéshez pro és 
kontra, hogy egész tudománnyá nőtte ki 
magát, amelynek leszűrt eredményeiről a 
minap számolt be Sherman Davis, az indiániai 
egyetem tanára.

New-Yorkban valóságos hősüknek tartják 
az ott már hosszabb idő óta fönnálló „Tizen
hármak Klubjának" tagjait. Ezek egytöl-egyig 
rettenthetetlen férfiak, akik merészen szembe- 
szállanák a babonával. Mindig tizenhármasá- 
val ülnek az asztalnál, közgyűléseiket mindig 
a 13-ika utáni pénteken tartják, az abroszra 
sót öntenek, halottak koponyáit serlegnek 
használják, egyszóval minden elképzelhető 
módon tüntetnek a babona ellen. Ám ezeknek 
a merész férfiaknak világnézetét aligha meg 
nem rendíti majd Davis professzor kutatása, 
amely minden kétséget kizáróan bizonyítja, 
hogy a 13-as szám igenis rendkívüli vesze
delmeket és sok szerencsétlenséget rejt ma
gában. A tudós professzor ur kétezernél több 
embert kérdezett meg, melyik esztendőben, 
vagy milyen korban érte valami szerencsét
lenség, vagy mikor lett bizonyos rossz szo
kásnak, dohányzásnak stb. rabja. A kérdezettek 
84%-ától ezt a végzetes választ kapta:

— 13 éves koromban I
Sbermann Davis ezenkívül tanulmányozta 

a világ valamennyi nágyobb életbiztositó tár

felháborodni, ha olvassa azt a cseh förmed- 
vényt, melyet ott kinn nyomattak le, hogy 
itthon olvashassák! Nem ismerjük az ö nagy 
lelkét. A hold kedélyesen mosolyog a csilla
gos nyári éjszakán s nem törődik azzal a 
zagyva jhangtümeggel, mely a mélységből 
feléje száll!

Blaho Pál ur műkedvelői társulatáról, 
mellyel Morvát beutazta, megemlékeztünk már 
egy Ízben. Kromerizben volt akkor a társa
sággal. Sikereiről azonban nem olvastunk 
semmit. Hosszú várakozás után most [jön a 
cseh kritika, mely konstatálja, hogy a kör
útra indult „Bludár" cimü dráma nagyon 
kezdetleges. Más szóval, féremunka.

Ennyi dicsőségért azonban kár volt Mor
vába utazni. Adta volna elő itthon, meg
mondták volna a véleményüket rá az itthoni 
kritikusok is.

Most jön azonban a java. A csehek most 
annak az óhajnak adnak kifejezést, hogy a 
nemes érzék, a drámai érzék finomítása vé
gett jó volna, ha felkeresnék a felvidéki 
testvéreket s viszonzásul ők is adnának elő 
néhány darabot a tótoknak. A kapocs igy 
szorosabbra fűződnék. Ez egyelőre még csak 
terv. De minden esetre jól kieszelt te rv !

Ehhez azonban nekünk, magyaroknak is, 
lesz némi szavunk!

A cseh pénz hódit.
A nagyszláv pénzpiac a legutóbbi orosz 

gyűlések óta széles arányokban terjeszkedik. 
A szervezés első lépései után, mellyel a már 
forgalomban levő szláv pénzt egységes admi
nisztráció alá vonták, a terjeszkedés, térhó
dítás munkájára szánták magukat. Ebben az 
előnyomulásban különös tekintettel vannak 
hazánk földjére. Különösen a Felvidékre s 
arra a vonalra továbbá, amely ezt a déli 
szláv tartománnyokkal összeköti. Tudjuk, 
hogy ennek a térhódításnak első jelensége

sulatának kimutatásait, amelyekből valósziuü- 
ségszámitás szerint a világon történő összes 
halálozásnak átlagos százalékszáraát megálla
pította. Kitűnt, hogy a földkerekség valamennyi 
lakosa közül évente átlag minden 13-ik ember 
meghal, ügy, hogy ezek után egészen bizo
nyos, hegy olyan gyülekezetből, amelyben 
13-an vannak együtt, egy embernek föltét
lenül el kell patkolnia még ugyanabban az 
évben.

A 13-as számról való babona már az 
emberiség történetének legrégibb korszakaiban 
is élt. Az az állítás, [hogy a 13-as szám a 
kereszténység kezdetével függ össze s vala
melyes vonatkozása van az utolsó vacsorával, 
melyet Krisztus tizenkét apostolával együtt 
elköltött, téves. uMert a 13-as számot már 
megtaláljuk az északi mitológiában is, ahol 
Laki, a gonosz Isten, a világosság tizenkét 
istenével lakomához ül s ennek végén meg
öli Baldert, a tavasz Istenét. De a régi indus 
mondákban is él a 13-as számról szóló 
babona és a zsidók számrendszerében a 13-as 
számjegyet jelölő betű egyúttal a halál szót 
is jelenti. Ilyen módon látható, hogy a 13-as 
szám az emberiség történetében mindig valami 
végzetes eseménynek volt a jele. És kevés 
kivétellel igy van ez a modern időkben is.

Sok amerikai felhőkarcolón a 12-ik emelet



gyanánt a tót nemzetiségi bankok gomba- 
módra történt szaporodása volt.

TObb milliót egyszerre a pénzpiacra dobni 
a Felvidék tót népe , képtelen lett volna. 
Hiszen éppen a pénz hiánya kényszeríti őt a 
kivándorlásra is, természetes, hogy itt mások 
siettek segítségére.

Még ha biztos adatok nem is lennének 
kezünkben, ebből a tényből, de még a csehek 
állandó dürgölözéséből is meg lehetne állapítani 
azt, hogy a Felvidék tót bankjainak pénze 
túlnyomó részben a csehek kezéből, vagy 
legalább is az ő közvetítésük utján került.

A cseh pénz ilyenformán Pozsonytól 
Eperjesig és Losonczig az egész Felvidéket
uralja már.

Ennek a nagy területnek minden egyes 
lényegesebb pontja kiindulója egyszersmind 
annak az áramlatnak is, amely a Felvidék 
megvásárlásával akar a cseh-tót egységnek 
kedvezni.

Több Ízben mutattuk már meg azokat az 
eredményeket, amelyeket a cseh-tót gazdál
kodás máris elért. Rámutattunk a földéhes 
tót népet behálózó eljárásra. Kiadatott a 
jelszó a nagy- és középbirtokok megvásár
lására. Először ezekre kerül a sor, a többi 
majd magától hull ölükbe. Szándékuk tehát 
minél több földet annak a cseh-tót befolyás
nak alapul teremteni. A föld, ha biztos ke
zekben van, még az elvont munkálkodásnak 
is legbiztosabb kiindulója lehet, mennyivel 
kedvezőbb az izgatásnak is, ha mérföldekre 
menő területen otthon érzi magát.

Ennek az uj hóditási módnak egyedüli 
fegyvere a pénz. Azért van itt fölhalmozva 
annyi s azért van ennek a hadseregnek 
annyi ilyen fegyverraktára itt.

Evvel egyidejűleg kivetették hálójukat az 
ipar és kereskedés megkeritésére. A keres
kedés máris erősen érzi a nyomást, mit a 
szédelgő cseh pénz reá gyakorol, az ipar 
meg már határozottan engedni is volt kény
telen ennek a nyomásnak. Hatalmas iparte
lepek vannak ma a Felvidéken, amelyek

után mindjárt a 14-ik emelet következik, a 
házszámoknál pedig úgy segítenek a bajon, 
hogy a 12-es szám után 12/a. következik, 
mert a 13-as számba nem akadna lakó! 
Németországban 500-nál több olyan hotel 
van, ahol a szobák számozásánál a 13-at el
hagyjak. Némely színházban, mint például a 
furini operában, a 13-as szám nem látható 
az ülőhelyek jelzései között. A török szótá
rában nincs kifejezés 13-ra. Az olasz ember 
sohasem teszi meg a 13-as számot a lottón. 
Páriában és más nagyobb francia városokban 
ismeretes a Mtizennegyedik“-nek nevezett 
intézmény, ami abból áll, hogy a 13 főnyi 
társaság pénzért szerez asztalához tizen
negyediket.

Azoknak a szerencsétlenségeknek száma, 
amelyek a 13-as számmal valami összefüggés
ben vannak, rengeteg. Igen érdekes eset a 
következő :

Milleis, a nagy festőművész egy alkalom
mal több művészbarátját — köztük Mathiei 
Arnold híres költőt is — lakomára hivta meg. 
Amikor asztalhoz ültek, egyikük észrevette, 
hogy tizenhármán vannak. Arnold ezen a 
kérdésen jót nevetett és igy szólt:

— Mindenütt erősen tartja magát az a 
hit, hogy közülünk még ebben az évben 
annak kell meghalnia, aki először kel fel az
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tisztára cseh pénzen létesítettek s avval a 
célzattal, hogy azt az elemot hódítsák meg, 
arait a földmivelés megnyerésével még külön
ben figyelmen kívül kellett volna hagyni.

Hogy a cseh tőke nyomása milyen ered
ményekkel kecsegtet itt a jövőben, mutatja, 
hogy legutóbb a zsolnai cellulozegyár, tehát 
olyan ipartelep, amely magyar pénzen, magyar 
részvényesekkel épült s amely egész műkö
dése alatt sohasem tévesztette el szem elől, 
hogy hivatása a magyar közgazdasági viszo
nyokon való lendítés is, ez a magyar ipar
telep legutóbb 2 millió korona cseh kölcsönt 
fogadott el a prágai Zivnostenska banktól.

Megengedjük, hogy a világkereskedelem 
piacán ez semmit sem jelent. Olyan jelenség 
ez legföljebb, amelv az üzem fellendítésére 
föltétien szükségességet képvisel. Csakhogy 
mi itt, amennyire távol esünk a világkeres
kedelemtől, olyan közel esünk azokhoz az 
emberekhez, akik jól berendezett különféle 
irányú szerveikkel állandóan megfigyelnek 
minket, hogy valahol gyengeségünket, fedez
nél föl, megjelenjék irrgalmas szamaritánus 
módjára s elvigyenek bennünket saját szama
rukon oda, ahova az általuk megvásároltakat 
mind elraktározni szokták.

Mert mit jelent itt ez a kölcsön ? Ha 
köröskörül nem lennének példák a hasonló 
esetekre, úgy talán alig jelentene mást, mint 
a cseh bank jó üzleti érzékét, hogy olyan 
helyen fekteti be pénzét, ahol egy életképes 
iparág íöllenditése mellett saját érdekei is a 
legjobban biztosíttatnak. De tudjuk, hogy a 
legközelebbi szomszédban éppen úgy, mint a 
távoli vidék hasonló telepei, kevés kivétellel 
ugyanabból a forrásból táplálkoznak és tudjuk, 
hogy a legutóbb alakult pénzintézetek is a 
legszorosabb összefüggésben vannak vele, 
valamint azzal az áramlattal is, amely az 
egész Felvidéket ennek a befolyásnak alá
rendelni igyekszik.

Tehát semmiképpen sem lehet ez elszi
getelt üzleti cselekmény, vagy ha üzlet, akkor 
széles alapokra fektetett, nagyszabású üzlet

asztaltól. Nos hölgyeim, ha megengedik, most 
mindjárt ki fogjuk játszani a sorsot. Két 
barátom — mindkettő életerős, egészséges 
fiatalember — és én egyszerre fogunk föl
kelni az asztaltól 1

Meg is tették. És csodák csodája, hat 
hónappal utána Arnold hirtelen támadt szív
bajban meghalt. Néhány napra rá a lakomán 
vele együtt szerepelt ifjú barátainak egyikét 
holtan találták ágyában, kezében revolverét 
szorongatva. És körülbelül ugyanabban az 
időben hajótörés következtében életét vesz
tette a harmadik társ is, aki azon a lakomán 
kihívta maga ellen a sorsot.

De vannak olyan emberek is, akik éppen 
a 13-as számot tartják szerencseszámnak és 
akiknek valóban nagy sikereket is hozott 
a 13. így például Wagner Ricbard életében 
nagy szerepet játszik a 13-as szám. Neve 
13 betűből ál), 1813-ban született, 13 operát 
szerzett, a Tannhauser-t április 13-án fejezte 
be és március 13-án adták elő első Ízben. 
Február 13-án halt meg. XIII. Leó egyike 
volt a legszerencsésebben és legtovább ural
kodó pápáknak. A régi mexikóiak szent száma 
a 13 volt. Náluk egy hét 13 napból állt és 
13 istenük volt.
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folyamat egy parányi része csak, amely a 
nagy egésznek medrébe helyezkedik, hogy 
azt kitölteni segítsen.

A cseh bank tehát két milliót adott. Hogy 
mik voltak az ügyletkötés előzményei, nein 
tudjuk. Nem tudjuk, hogy az igazgatóság 
maga első helyen kereste-e föl ezt a forrást, 
avagy a bank kinálkozott-e föl. A lényeg el
végre is, hogy a cseh pénz újabb elhelyezést 
talált.

Az első tanulság, mit levonhatunk belőle, 
elég szomorú.

A cseh tőke annyira megnőtt, annyira 
megerősödött volna, hogy most a magyar 
ipar támogatására is gondolhat már? Dehogy 
is. De annyira megerősödött máris, különösen 
itten, nálunk, hogy a tót kereskedelmi és 
ipartelepek, valamint a földvásárlás támoga
tása mellett most már a hódítás terére is 
léphet.

Eddig azt tette csupán, hogy ahol a 
tótok a mindenható cseh-tót egység nevében 
segélyt kértek, adott. Adott pénzt, embert, 
munkát stbit segítségül. A folytonos segélye
zéssel bizonyos hegemóniára tett szert, mely 
viszont a cseheket mindig az események elő
terébe tolta. Most azonban annyira megerő- 
södöttnek hiszi pozícióját, hogy a bódítás 
terére lép.

Szűk már neki Macedónia. A Felvidék 
meghódítása a tót pénzintézetek, kereske
delmi vállalatok, a tót ipartelepek és a föld- 
vásárlás támogatása mellett nagyon lassan 
folyik. SieLtetni lehet azt tehát azáltal, ha a 
magyar kézen lévő hasonló vállalatokat kör
nyékezzük meg. így jutott a zsolnai gyár a 
csehek kezébe.

Nem szükséges ennek jelentőségéről többet 
mondani.

Csak azt kérdezzük még, hogy a magyar 
pénzintézetek hol voltak akkor, amikor ennek 
az ipartelepnek íöllenditésóről szó volt? Es 
azt, hogy vájjon milyen nézeteket vallanak 
pénzintézeteink azon kötelezettségeiket ille
tőleg, mellyel a magyar közgazdaságnak 
tartoznak ?

h í r e k .

JüSth Kálmán 80 érés. Vármegyénk 
volt főispánja a múlt hó 31-éu ünnepelte 
meg szűk családi kiirben születésének [80-ik 
évfordulóját. Ez alkalommal mi is s velünk 
együtt az egcsz vármogye intelligenciája 
azzal a kéréssel fordul az egek urához, hogy 
tartsa meg őt továbbra is azok számára, kik 
őszinte tisztelettel és szeretettel rajongják 
körül a magyarságnak ezt az erős oszlopát.

Zorkéozy Tivadar betegsege. Sajnálattal 
értesültünk, hogy Zorkdczy Tivadar, a stubnya- 
fürdői járás főszolgabiraja a múlt kedden oly 
kirtelenül lett rosszul, hogy hozzátartozóit a 
legnagyobb sietséggel [hivatták betegágyá
hoz. A rosszullét — hála istennek — nem 
tartott soká. Késő este már a körülötte 
aggódva szorgoskodó családtagokat is fel
ismerte. Másnapra már teljesen magához tért 
s azóta betegsége teljesen javul, úgy, hogy 
néhány nap múlva betegágyát is elhagyhatja.

A felső kereskedelmi Iskola ffllkssátb- 
flnnepélye. Sikerült iskolai ünneppel ülte 
meg az újabb magyar irodalom kiváló oszlo
pának, Mikszáth Kálmánnak 40 éves Írói 
munkásságát a helybeli felső kereskedelmi
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iskola. A Hymnus eléneklése után, amelyet 
Wunder József vezetése alatt adtak elő a 
növendékek, Bogyay Adolf szavalta el 
Ábrányi Emilnek a „ Magyar nyelv* cimll 
költeményét, szépen s érzelmesen adva azt 
elő. A „Mikes* melodráma után Smodis 
Mihály tanár talpraesett beszédben fejtegette 
a költő érzelmi világát, különösen a Mikszáth 
Kálmánnét. Megemlékezett arról, hogy nógrád- 
megyei Szklabonyái ól, ahol 1849. évi január 
16-án született, innét került Rimaszombatba, 
Selmeczre. Különösen az utóbbi város bányász
élete mély nyomokat hagyott a költő lelké
ben, aki a „Tavaszi rügyek* e. elbeszélésé
ben élénken ecseteli Selmecz érdekes típusait. 
Majd irói fellépését említi, amely nehezen 
haladt előre, még a „Szegedi Napló *-nál ki
bontotta hóditó szárnyait 1878-ban. írói jeles 
sajátságait emelte ki, mint a népiesség, ere
deti ötletek. A genrekép igazi költője. Mint 
politikus is az írót vitte a parlamentbe s az 
ottani életet humorosan tárja fel Sbarron ál
néven. Néhány nagyobb müvének ismertetése 
után a Mikszáth müveire hívja fel a hallga
tóság figyelmét. A növendékek szavalatai s 
különösen Melitsko ügyes zongorajátéka, 
amellyel a melodrámákat kisérte, érdemel 
említést. A Szózat hangjai fejezték be a 
sikerült ünnepélyt.

Sorosás. A trencséni hadkiegészítő pa
rancsnokság sorozó bizottsága a folyó hó 
4-én ejtette meg a szokásos pótsorozásokat 
városunkban.

ElnOTOféS. Vármegyénk főispánja Thomka 
Ferenc folkusfalvi lakost, vizsgázott utibiztost, 
tiszteletbeli utibiztossá nevezte ki. Thomka 
Ferenc a törvényes esküt már letette.

Szlnieló&dás. A helybeli polgári 'leány
iskola tantestülete növendékeivel 1910. feb
ruár hó 27-én este 8 órakor az állami iskolák 
tornatermében nagyszabású szinielőadást ren
dez. Színre kerü l: Elet. és iskola. Allegória 
Szávay Gyulától. A párizsi baba. Vígjáték 1 
felvonásban Murai Károlytól. Vadrózsa. 
Énekes tündérjáték. Szövegét irta Váradi 
Antal, zenéjét szerzetté Poldini Ede. A ren
dezők : Dr. Boldit Dezső és Krompaszky Ede 
mindent elkövettek, kogy iskolánknak, mely 
már sok szép előadást nyújtott a közönségnek, 
újabb dicsőséget szerezzenek. A darabok 
nemcsak tartalmukkal fognak hatni, hanem 
szép kiállításukkal is méltán sorakozhatnak 
az egykori nagyobszerü előadások mellé. Re
méljük, hogy közönségünk impozáns részvétele 
fogja az ifjúság iránti szeretőiét kimutatni. 
Jegyek f. hó 10-től kezdve kaphatók Mos- 
kóczi Ferencné könyvkereskedésében. Figyel
meztetjük a közönséget, hogy az állami isko
lák ilynemű előadásai igen nagy látogatottság
nak örvendenek s igy ajánlatos jegyeket 
idejekorán beszerezni. A tiszta bevételt az 
iskola kirándulási alapjára fordítják s ezért a 
tantestület köszönettel fogad felülfizetéseket.

A Turóoil Hitelbank r. t. igazgatósága 
folyó hó 4-én Beniczky Kálmán alispán elnök
lése mellett tartotta mérlegttlését. Az 1909. 
évi tiszta nyereség 41.937 kor. 07 fillérben 
állapíttatott meg, melyből — úgy mint eddig 
is — 6°/#-os, részvényenként 12 korona 
osztalék fog fizettetni, inig a tartalék- 
alapot további 10.000 koronával szaporítják. 
Az igazgatóság elhatározta, hogy a Turóczi 
Hitelbank Részvénytársaság a Felvidéki Ma
gyar Közművelődési Egyesületbe mint alapitó- 
tag 200 koronával belép. Ez alkalommal az 
igazgatóság Hoffmann Ede eddigi ügyvezető 
igazgatót kiváló érdemeinek és céltudatos, 
szakszerű munkálkodásának elismeréséül az 
intézet vezérigazgatójává, Badn Bertalan cég
vezetőt pedig igazgatóvá nevezte ki.

Meglopták a vasúton, jKapuszta József 
turáni lakostól eddig ismeretlen tettes 1900 
koronát lopott el a vasúton. Nevezett károsult, 
a korponai vásárból hazatérőben elaludt s a 
tolvaj alvás közben emelte el a jelzett összeget.

Lopás Okriglovczky László péksegéd gaz
dájától, Schlesinger Emiltől több értékes 
holmi eltulajdonítása után megszökött. A szö
késben lévő tolvajt a csendőrség letartóztatta. 
Knapcsik Vilmos jahodniki lakos zárt istálló
jából, eddig ismeretlen tettes nagyobb szám
ban lopott baromfit. A tettest keresi a csend
őrség.

Lelketlen atyafiak. Kollár Ferenc alsó- 
stubnyai lakos két társával együtt, a besztercze- 
bányai vásáron volt a múlt hétfőn. Gyalog
szerrel jöttek haza a herraaneci utón. Amint 
a határra értek, Kollár egyszerre oly rosszul 
lett, hogy egy lépést som volt képes tovább 
menni, hanem a dermesztő hidegben leült az 
ut szélére. A két másik atyafi ahelyett, hogy 
segédkeztek volna a betegnek, szépen ott 
hagyták az ut árkában és haza mentek. A 
beteg ember azután reggelig ott vergődött 
elhagyottan, nagy kinok közt s igazán az isten 
különös csodája, hogy meg nem fagyott. 
Reggel azután annyira magához tért, hogy 
szédelegve elindult haza felé, hova másnap 
egy erdőőr segítségével meg is érkezett, a  

faluban persze az a hir volt. elterjedve, hogy 
meghalt. A két lelketlen atyafi ellen igazán 
meg kellene indítani az eljárást ezért a lel
ketlen s embertelen viselkedésért.

TánomulatsAg. A stubnyafürdöi ifjúsági 
egyesület ma este a fürdő gyógytermében az 
ifjúsági egyesület pénztára javára szinielöadás- 
sal egybekötött zártkörű táncvigalmat rendez. 
Előadásra kerülnek: A vidám nyaraló és a 
Hófúvás, Szomaházy Istvántól. Beléptidij:
I. hely 2 korona, II. hely 1 korona 50 fillér, 
III. hely 1 korona, állóhely 80 fillér, diák
jegy 40 fillér. A táncmulatságra szóló belépő
díj külön 1 korona. A szinielőadásra szóló 
jeggyel együtt váltva 60 fillér. Kezdete este 
8 órakor.

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

Az epilepszia (nehézkór) gyógyítása.
A világ legkiválóbb orvosai szüntelenül fára
doznak és kutatnak újabb és újabb gyógy
módok után az emberiségre súlyos átokként 
nehezedő betegségek ellen. E betegségek 
legborzalmasabbika talán az Epilepszia. E 
bajban szenvedőknek vigaszul szolgálhat azon 
értesülésünk, mely szerint egy magyar orvos 
e betegség ellen uj és hatékony módszert 
— mely már külföldön is méltó elismerésben 
részesült — alkalmaz gyógy sikerrel. Ez orvos 
a Budapesten, Nagykorona-utca 18. sz. alatt 
lakó dr. Szabó B. Sándor, ki készséggel 
nyújt, felvilágosítást mindazoknak, kik gyó
gyító módszere segélyével e súlyos bajtól 
szabadulni óhajtanak.

A Dr. Rlohter-féle Llnlment Oaps. oomp. 
(Horgony-Paln-Expeller) igazi, népszerű há
ziszerré lett, mely számos családban már év 
óta mindig készletben van. Hátfájás, csipő- 
fájdalom, fejfájás, köszvény, csuznál stb.-nél 
a Horgony-Linimenttel való bedörzsölések 
mindig fájdalomcsillapító hatást idéztek elő ; 
sőt járványkórnál, minő a kolera és hányó
hasfolyás, az altestnek Horgony-Linimenttel 
való bedörzsölése mindig igen jónak bizonyult. 
Ezen kitűnő háziszer jó eredménnyel alkal
maztatott, bedörzsölésképpen az influenza ellen 
is és üvegekben: á 80 fillér, 1 kor. 50 fillér 
és 2 korona, a Iggtöbb 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.

Segédjegycők és községi alkalmazottak 
orsiágos mozgalma. Az ország segédjegy
zői kara, valamint községi és körjegyzőségi 
alkalmazottai a „Közigazgatási Közlöny* szer
kesztőségének (Budapest, VII., Rákóczi-ut 19.)

jViclyilf jobb?
Egyszerű csukamájolajnál minden esetben 

jobb a SCOTT-féle EMULSIO. Jobb, meri 
könnyen emészthető és ennélfogva gyorsabb 
és erőteljesebb a hatása.

Jobb azért is,

Az Emulsió 
vásárlásánál a 
SCOTT-féle 

módszer véd
jegyét — a ha- 
láazt — kérjük 
figyelembe venni

mert szívesen veszik be azok, 
akik a csukamájolajat undorító 
ize miatt visszautasítják.

Csakis tiszta és magasfoku 
lofoteni(norvégországi)csukamáj- 
olaj használata engedtetik meg a

SCOTT-féle  EMULSIÓ
készítésére, mert csak ez a leg
táplálóbb a világon.

A S C O T T -fé le  E M U L SIÓ  
a  legkiválóbb.

Egy eredeti üveg ára Z kor. 50 fillér.
Kapható minden gyógytárban.

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

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

TURÓCZSZENTMÁRTON
Hzolid ÓM ligyelineB kíszolgálÚB !

M ó d i mahagóni és pallisander háló- és 
ebédlöszobobutorok. A legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és politúros bútorok. Saját készí
tésű massziv szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb. 
tulhalmozott raktár miatt beszerzési áron
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kezdeményezésére helyzetük jayitísa és szol
gálati viszonyaik rendezése céljából országos 
mozgalmat indítottak. A mozgalomhoz Bács- 
Boilrog vármegye segédjegyzöi és alkalmazottai 
élén már tübb vármegye segédjegyzöi kara 
csatlakozott, úgy, hogy az országos értekezlet 
és a „Segédjegyzők és községi alkalmazottak 
országos egyesületének” megalapítása a leg
rövidebb idő alatt megtörténik. A mozgalom 
élén Dr. Ábrahám Dezső országgyűlési kép
viselő. a lap főszerkesztője és Karácsony 
Gyula felelős szerkesztő állanak, kiknek köz
ismert agilitása elég garancia arra, hogy a 
községi alkalmazottak kívánsága mielőbb 
teljesedésbe menjen.

A „Felvidéki őr" január 16-iki 1. száma 
a következő érdekes és gazdag tartalommal 
jelent meg: Keleti Oszkár: Egyház és poli
tika. Steier Lajos: A pánszlávizmus kialaku
lásának korszaka. Török Zoltán: A magyar 
társadalom. Gallovich Jenő, a D. M. K. E. 
főtitkára: Országos közművelődési tanács. 
Tollhegyről: Ki a legény a csárdában. — 
Cseléd kiviteli intézet. — A „Huszadik század* 
nemzetiségi politikája. — Harci riadó. — To- 
raanek páter újabb szerepléseiből. Az ö r : 
Hírek — Tudósítások — Lapszemle. A ma
gyarságért : Kulturegyleti és egyéb közlemé
nyek. Kivándorlás. Közgazdaság. A Felvidéki 
Ör postája. — A politikai és gazdasági szem
le az egyegyüli lap az országban, amely 
pusztán a nemzetiségi Ug’ gyel foglalkozik. 
Előfizetési ára egy évre 10 k. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Losonc. Szerkesztőségének 
tagjai: főszerkesztő Török Zoltán, szerkesztők 
dr. Kovács Ernő orsz. képviselő és Keleti 
Oszkár. Felelős szerkesztő és laptulajdonos 
Herczegh Jenő.

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

397/1909. sz.

Faárverési hirdetmény.
A Babin községi volt úrbéres birtokos

ság 1910. évi február hó 21-én délelőtt 11 
órakor a községházán tartandó nyilvános 
szó- és írásbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező erdő 3-ik tag b. osztagának alsó dél
keleti kibélyegezett és mintegy 13—17 kát. 
holdat kitevő erdőrészletén található 1053 db 
Ilic és 1724 db jegfenyő szálfának mintegy 
1400.22 in3-re becsült mű és 426.04 m3-re 
becsült tűzifa, összesen 1826.86 m* (tömör- 
köbméter) fatömege, mely a 936/909. év 
számú közig. érd. bizottsági határozat alap
ján lett eladásra engedélyezve. Kikiáltási ár 
1119914 korona. Bánatpénz 1120'— korona. 
Kiszállítási határidő: bezárólag 1911. évi 
április hó 30-ig.

„Ajánlat a Babin községi v. úrbéres bir
tokosság 1910. évi rendkívüli fakészletre" 
felírással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalá
ban nem fogadtatnak el. Az árverés ered
ménye az elfogadott ajánlat benyújtójára 
azonnal, eladóra azonban csak az illetékes 
hatóság jóváhagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltéte
lek az alsúkubini m. kir. állami erdőhivatal- 
pál, az annak alárendeli alsókubini in. kir. 
járási erdőgondnokságnál és a babini volt 
úrbéresek elnökénél tekinthetők meg naponta 
11 — 12 óra között.

Alsókubin, 1910. évi január hó 31-én.M . h ír . já rá s i erdöQondnoksáy.

Legújabb 4 szó!
Ajánljuk

STE1NER
sírkőüzletét

Turóczszentmárton.

C sak 5 s z ó !
STE1NER

Turóczszentmárton

5

Feltűnést keltő találmányi A fogápolásra 
használt szerek csak részben felelnek meg 
hivatásuknak. — Az illatos szájvíz a fogkő- 

lerakódást meg nem 
akadályozza, a fogpor 
hosszasabb használata 
pedig a fog zománcát 
koptatja el. Ezen hiá
nyokon segit egy ki
tűnő uj találmány, a 
Sztraka-féle Menthol 
fogszappan, mely erős 
bacillus-ölő hatásánál 

lógva a szájüreget hatalmasan desinficiálja, 
a fogakat fehéríti s a romlástól megóvja. 
Beszerezhető: gyógytárakban, drogériákban 
egy koronáért. 3 darabot 3 koronáért bér
mentve küld Sztraka gyógyszerész Mohok 
Kapható: Toperczer Sándor gyógyszerész

nél Turóczszentmártonban.

képei
olcsók
kifogástalanok!

2835/1909. tk. sz.

ArVerisi hirdetményi HWonat.
A turóczszentmártoni királyi járásbiróság 

mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy Tátra 
magyarországi bank részvénytársaságnak ifj. 
Szirány Pál és neje szül. Kuzma Mária elleni 
végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. 
törvszék területköréhez tartozó turóczszent
mártoni kir. járásbiróság területén Jahodnik 
községben fekvő, a jahodniki 268. számú tj.- 
könyvben A. x. 10. sor 97/14. hr. sz. alatt 
felvett s ifjabb Szirány Pál és neje sz. Kuzma 
Mária nevére irt ingatlanra az ugyanazon 
tjkvben A. x. 5. sor 97/20/a. sz. a. foglalt 
s ugyanazok nevére irt ingatlannak egy 
negyedrészére és az ugyanazon tjkönyvben 
A. x. 11. sor 97/16. hr. sz. a. felvett s ugyan
azok nevére irt ingatlan felérészére és azok
nak tartozékaira 3290 korona 29 fillérben 
megállapított kikiáltási árban az árverést el
rendelte és hogy a fentebb megjelölt ingatlan- 
ság az 1910. évi február hó 21-ik napján 
délelőtt 10 órakor Jahodnik községben, a 
községi bíró házában megtartandó nyilvános 
árverésen a kikiáltási áron alól is el fog 
adatni.

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

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

A kir. jbiróság mini tkvi hatóság.
Turóczszentmárton, 1909. december 11.

I  ’ e t . i - i iM ,
kir. jbiró.

WMSKUK&BKKB&Bt1^0
ÍJC" V djegy: „Horgonyt* ^mk

a H o r g o n y - P a i a E x p e i l e r
pótléka

egy rógjónak biionyult háziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, is óznál és meghűléseknél.

Figyel mez,totés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk ol, 
mely a „Horgony" vódjegygyel es a Richter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ára üvegekben K —.80, E  1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török József 

gyógyszerésznél, Budapest.
DL RIcMei- gyógyszertára az „Arany oroszláihor,

Prágában, El sabethstrasse 5 neu.r

Turócvármegyeí raktár: Schönaich Viktor gyógy
szerésznél Znióváralján — és Toperczer Sándor 

gyógyszerésznél Turóczszentmártonban.

BRADY-féle gyom orcseppek
a Hláriaczeili Szűz Mária uédjegygyel 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 gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgörcsök, hányás, álmat
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.

<̂ >h j a j  !

Megfojt ez az Atkozott 
köhögés!

Köhögés, rekedtség
s elnyálkásodás ellen gyors s biztos ha

E w r  m e l l p s n t i l l
az étvágyat nem rontják és kitűnő Íz

Doboza 1 és Z hopona. Próbadoboz SO f
Fő- és szétküldési rak tár:

„ N á d o r“ g y ó g y s ze rt
Budapest, VI., Václ-körut 17.

É l j e n  !

i i
ál* Lgger meiipasztmaja 

hamar meggyógyított!

Kapható: Toperczer Sándor gyószertárában Turóczszentmártonban és 
Oazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán. 
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Óvás!
Aki varrógépet akar vásárolni, ne befolyá- 
soltassa magát olyan hirdetések által, a 

melyeknek az a céljuk, hogy

S  I N G E R
név alatt használt vagy régebb rendszerű 
gépeket hozzanak forgalomba. Inkább azt 
vegye figyelembe, hogy varrógépeinket 
nem viszontelárusitók utján, hanem saját 
üzlethelyiségünkben közvetlenül adjuk el 

a közönségnek.

Csak oly uzletekbEn, melyek ezen cím errel m a l i  ellátva
szerezhetők 
be Eredeti 
S1 N G ER  
varrógépek

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság 

T u r ó c z s z e n t m á r t o n ,  L é v a ,  
Pozsony, Besztercebánya, 
S e l m e c b á n y a ,  R ó z s a h e g y ,  

Zsolna, Alsókubiii.

53/1909. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a turóczszentmártoni kir. 
járásbíróságnak 1909. évi V. II. 233. számú 
végzése folytán dr. Mangold Ármin ügyvéd 
által képviselt Ladstatter P. és Fia felperes 
részére 457 korona tőkekövetelés s járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás foly
tán alperestől lefoglalt és 1038 korona 60 
fillérre becsült ingóságokra a turóczszent
mártoni kir. járásbíróság 1909. V. II. 233/2. 
számú végzésével az árverés elrendeltetvén, 
annak a korábbi vagy felulfoglaltatók köve
telése erejéig is, amennyiben azok törvénye 
zálogjogot nyertek volna, alperes lakásán, 
Turóczszentmártonban, a Kufler Zsigmond
i é i  házban leendő megtartására határidőül 
1910. évi február hó 15. napján délelőtt 
9 órája kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt 
női divatáru és piperecikkek s egyéb ingó
ságok a legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés 
mellett szükség esetén becsáron alul is el 
fognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárvere
zendő ingóságok vételárából a végrehajtató 
követelését megelőző kielégittetéshez jogot 
tartanak, hogy amennyiben részükre a fog
lalás korábban eszközöltetett volna és ez a 
végrehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, 
elsőbbségi bejelentéseiket az árverés meg
kezdéséig alulirt kiküldöttnél Írásban, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján történt kifüggesztését követő 
naptól számittatik.

Kelt Turóczszentmártonban, 1910. évi 
február hó 4-ik napján.

Goldbrunner Gyula
kir. bírósági végrehajtó.

A Dr. G. Schmidt főtürzs- és tisztiorvos-féleFÜLOLAJ
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fültájást, fülzugást és nagyothallást, még idült 
esetekben is. Egyedül kapható üvegenként 4 K-va[ 
MegalBzOeftert gyógyszertárában Kassa, tő -u tca

Mi Oőztéglaoyárak I I .
Szücsárjy (Ks.-Od. vasút) 
és TúróczSzei)tri)ártoi)

gőztéglagyárai számtanait
Francia kettőshornyolt-, hornyolt- és 
hódfarkú fedélcserepet, a la g csö v ek e t, 
nyersfalazati és idomtéglákat vízhatlan, 
fagyellenálló, egyenletes minőségben. 
Minden iparágnak megfelelő ch a m o tte  

és tűzálló téglákat.

Építési vállalata
szerkeszt és ép it: minden alakú gyári 
kéményeket, kazánbefalazásokat és 
tüzelési berendezéseket jótállás mellett.
Központi iroda: f S z n c s á n y -  Elárusító
hely T u r ó c z s z e n t m á r t o n b a n  
S C H Ü L Z  1 .1 1 *< > '1 ' c é g n é l .

Páratlan szőlőfaj!
Hogy ezt bebizonyítsam, a „D elaware" szőlőről, királyi közjegyzői hitelesítés

sel elátott eredeti fénykép felvételeket készíttettem .
A felvétel á l l : egy darab 20 eves csercsapos kifogástalanul dúsan termő 
töke 32 fürt, egy darab 4 éves szállvesszös tőke 168 fürt és 11 darab egy 
sorban lévő 4 éves szálvesszös tőke több mint 1600 kifogástalan, egészséges 
fiirt szőlőterm éssel. Ezek mind o tt vétettek fel, ahol p á r  m éternyire tőle 
az európai oltványokon a term és négy-ötszöri perm etezés dacára  el
pusztult. így ez az év volt az, amely bebizonyította, hogy ezen fajnak 
term ésében perm etezés nélkül semmiféle szőlőbetegség  kart nem okoz. 
Ezenkívül nagy előnye még, hogy oltani és alá a földet megforgatni nem 

kell, vesszője télben soha meg nem fagy, bora elsőrendű és rendkívül bőtermő. Ezen a néven 
azonban igen sok más hitvány fajokat adnak el, ezért aki a valódi bőtermő és legnemesebb fajt 
akarja megszerezni, az csak a NAGY GÁBOR-féle „DELAWARE" vesszőt vegye. A DELAWARE 
szőlő bővebb leírását, termésének királyi közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép felvételeit színes 

kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép képet tartalmazó 
k é p e s  á r j e g - . y z é k e t  i n g y e n  é s  b é r m e n t v e  k ü l d ö m  

mindenkinek, aki velem címét tudatja. Okvetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegy
zéket, mely a szőlőoltványokról és lugasültetésröl is ad részletes, helyes útbaigazításokat.
N  A  ( í  Y  G  Á . B  O  R  s z ö l ő n a g y b i r t o k o s ,  K  Ó  I ü Y .  

posta, táv írda és távbeszélő állomás.
Levelezés magyar, német, horvát, szerb és román nyelven.

10X1

Minden jobb üzletben kapható!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

iCsemegealma
kiválóan finom, téli fajok, válogatott 
egészséges, szép példányok, parinen, 
jonatán belflőr, törökbálint, rozmaring, 
szercsike és hatul legnemesebb fajok
tól, ötkilós postakosárral 350, 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.

Akar nősülni? között törvényte
len gyermekekkel, testi hibával stb.) 
5—500,000 korona vagyonnal fel 
vagyunk hatalmazva megfelelő férjet 
keresni. Csakis urak (ha vagyonnél- 
ktiliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály 
nincsen, Írjanak a következő cimre: 
I  -• H c h l e s i n g e r ,  Berlin 18* 
(Deutschland).
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'rnróczHzentmáitoni K erületi Munkásbiztositó Pénztár.

H I E D E E L Í É 1 T T
t TürótzszeDtnjártool K«riil«ti flúQkásbiztoSitó Pénztár közgyűlési kik<ildött«lQ«K Választása tárgyában.

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 élli március hó 13-at tűzi ki

Megválasztandó úgy a munkaadók, mint a biztosításra kötelezett tagok sorából külön-külün 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:

TUROCZSZENTMÁRTONBAN: A pénztárnak a „Sporitelna" épületében lévő hivatalos helyiségében Simko 
Gusztáv elnökből és Daxner Iván, 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.

TURÁNBAN: 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 Hrivnák József (biró) elnökből és Valoczky András, Schmidt 
Miloslav, Petrovics Pál 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 boríték alatt másik borítékba is helyezendő és a belső borítékra a szavazó nevét ráírja 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 bírói Ítélettel elmarasztaltattak.

A 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 ta gjai 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 közgyűlési póttagokra, a jelöltek 
családi és utónevének, szakmájának és lakóhelyének megjelölésével.

Mindkét csoportra nézve kíilön-külön összeállítandó szavazólapokra tehát annyi név Írandó, ahány közgyűlés 
kiküldöttet és póttagot kell az illető csoportból választani. Ha valamely szavazólapon a niegválasztandók számánáli 
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 elölt 

ismert két tanúval, vagy pedig más elfogadható módon igazolja személyazonosságát és pénztári tagságának 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.

Turóczazentm ártoni K erületi Muukásbiitoiiitó P énztári

Sim ko G usztáv s. k. Krupec V ladim ír s. k.
alelnOk. “ kár.
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M E G H ÍV Ó .A Turóczmegyei Takarékpénztár Részvénytársaság
1910. február 20-án d. e. 10 óralfor Turíczszentraártonban, saját üzleti h e ly iséb en  tartanád

I. évi rendes közgyűléséhez
az intézet részvényesei tisztelettel meghivatnak.

Tárgysorozat:

1. Az igazgatóság jelentése és a zárszámadások elő
terjesztése.

2. Az igazgatóság indítványa a nyereség hováfordi- 
tása iránt.

3. A felügyelő-bizottság jelentése.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság felmentése.
5. Egy igazgatósági tag megválasztása.
6. Hét felügyelő-bizottsági tag megválasztása.

Azon részvényesek, akik a közgyűlésen személyesen vagy 
képviselők által részt venni szándékoznak, alapszabályaink 20. § a 
értelmében a közgyűlésre kitűzött határnap előtt 3 nappal, vagyis 
legkésőbb 1910. február 17-éig részvényeiket a le nem járt szel
vényekkel együtt tartoznak letenni és pedig Turóczszentmártonban 
pénztárunknál, továbbá Pozsonyban a Pozsonyi általános takarék- 
pénztár részvénytársaságnál, végül Budapesten a Pesti magyar 
kereskedelmi banknál.

A mérleg és évi jelentés három nappal a közgyűlés előtt 
pénztárunknál a t. c. részvényesek rendelkezésére áll.

Turóczszentmárton, 1910. február 4-én.
Az igazgatóság.

v a g y o n  Merleg-Szamla t e h e r

Pénztárkészlet..........................................
Idegen pénznemek és szelvények . . .
V á ltó tá rc a ...............................................
Értékpapírok...............................................
Fedezett a d ó s o k .....................................
Követelések b an k o k n á l..........................
Lombard előlegek.....................................
Kölcsönök ingatlanokra..........................
Alapítás és szervezés...............................
B erendezés...............................................

Korona fillér Korona fillér

29227
938

688281
48177

135066
36220

720
126955

2231
2169

91
74
14

83
85

R észvény tőke...........................................
Tartalékalap................................................
B e t é t e k .....................................................
Visszleszámitolt v á l t ó k ..........................
Fel nem vett o s z t a l é k ..........................
Átmeneti tételek és kamatok . . . .  
Nyereség mint egyenleg..........................

250000
6000

725513
67511

490
4587

15884

85
94

18
50

1069987 47 1069987 47

t a r t o z ik  Nyereség- és Veszteség-Számla k ö v e t e l
Korona / Korona / Korona / Korona /

Tiszti fizetések.......................... 9315 78 Különféle kamatbev. 5693632
Költségek és a d ó ..................... 5577 13 Adómentes kamatok 1364-14 58300 46
Leirás: Levonva kifizetett kamatok és

az alapítás és szervezésből 954 32 k a m a ta d ó .......................... 30737 26 27563 20
a berendezésből . . . . 173 — Különféle nyereség . . . . 773 33
a kétes követelésekből . . 567 25 1694 57 J u ta l é k o k ................................ 4135 45

Nyereség 1909. évben . . . 15884 50
32471 98 32471 98

Turóczszentmárton, 1909. december 31-én.

Justh Ferenc s. k.
elnök.

A z i g a z g a t ó s á g :

A könyvelésért: 
Steiner Samu s. k.

Dr. Lax Adolf s. k.
alelnök.

Dittert Gyula s. k. Felicides Emil s. k. Fischer Ármin s. k. Grósz Samu s. k.
Kiszner Albert s. k. Michnik Gyula s. k. Spitzer Albert s. k. Szirmai Artúr s. k.

Stein Lajos s. k. Tyroler Gyula s. k. Újhelyi Attila s. k.
igazgató.

Jelen Mérlegszámla, Nyereség- és veszteségszámla a felügyelő-bizottság által megvizsgáltatván, helyesnek találtatott.
A. f e l f l g y r - l ö - b i z o t t s á g :

Albrecht Kornél s. k. Bindfeld Ármin s. k. Cohn Henrik s. k. Dugovich Titus s. k.
Gosz Károly s. k. Grossmann Manó s. k. Herz Ignác s. k.

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtójin. Turócasaentmirton, J 909.


