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K om oly hangok a tót 
nem zetiségi politikában.

Nem tudni, a válság hatása alatt-e, 
amely most minden politikai pártot 
az esélyekkel való kombinálásban 
gondolkodóba ejtett, avagy a múltak
ból szerzett tapasztalatokból kifolyó- 
lag-e, de tény, hogy az eddig folyton 
háborgó tót nemzetiségi táborban ma 
bizonyos nyugalom észlelhető.

A megváltozott politikai helyzet 
az egész vonalon a komolyan, higgad
tan és tárgyilagosan gondolkodó 
egyéniségeket tolta előtérbe. Ez tör
tént, úgy látszik, a nemzetiségiek 
táborában is, ami azt a szokatlan 
nyugalmat ia szülte.

Kevés szerepet játszó emberek, 
vagy a politikai térről leszorított 
egyének kerültek most felszínre, nem 
a hang merészsége, hanem az eshe
tőségekkel higgadtan számoló, komoly, 
de biztos föllépésük által. Olyanok, 
akik az eddig összekuszált, élére 
állított dolgok tömkelegében sem 
vesztették el fejüket s nemzetiségi 
jellegük fenntartása mellett keresnek 
a romokban, liogy azokból kiválogas
sanak valamit, amihez a komoly 
tárgyilagosságot fűzni lehessen.

S ezek, amint végig tekintettek 
azon a mezőn, amelyen a legutóbbi 
négy év óta a nemzetiségi aktív 
politikusok szántottak, a maguk sze
mével úgy látták, hogy minden fárad
ság, minden áldozat, mit a nemzetiségi | 
gondolatnak hoztak, gyümölcsözetle- I 
nül pazarlódott el. Szerintük semmi 
sem történt, amit a nemzetiségi agi
táció közvetlen eredményének lehetne 
tekinteni és semmi sem történt, amit 
a nemzetiségi tábor, mint saját vív
mányát, fölmutatni képes lenne.

Itt érdemes megállanunk.
Anélkül, hogy ennek a tételnek 

azt az oldalát érintenék, vájjon a 
nemzetiségek mit várhattak és remél
hettek eddig élvezett egyenjogúságu
kon felül, annak fejtegetésébe bocsát
kozunk csupán, hogy amennyiben 
tárgyilagos kívánságaik mégis lehet
lek, hol volt az ok, amely azok ér
vényre emelését megakasztotta?

Nem történt meg részükről talán 
minden, amit vélt igazaik mellett föl
használhattak ?

Ott volt sajtójuk, amely izgatott, 
kapacitált, oktatott, ott voltak vándor 
ügynökeik, akik eddig érintetlen ke
rületeket lármáztak föl, ott \o lt a 
vezetőség, amely az egész fölött 
igazgatni lett volna hivatva és ott 
voltak a szószólók a parlamentben 
és végül a protektorok a külföldön. 
Szóval, olyan aparátussal dolgoztak, 
amelynek működése eredménytelen 
mégsem maradhatott, föltéve, hogy 
igaz ügyet igaz utón szolgált.

És mégsem 1
A vád a nemzetiségi táborból 

magából hangzik el most és éppen a 
mozgalomban szereplők ellen.

Ahelyett, hogy a számban és erő
ben feltűnően megnőtt tót nemzetiségi 
párt a belső szervezkedés munkájá
hoz látott volna, egész súlyával az 
aktivitás terére nehezedett. És igy 
történt, hogy a területek szerint el
oszlott részek irányában, (elfogásában 
is hovatovább nagyobb különbségek 
merültek föl. Az egyes töredékek 
pedig, hogy az általános káoszban 
létezésüknek mégis tanujelét adják, 
a mód és eszközök durvaságában 
kerestek érvényesülést. így kalandoz
tak el a tulmerészek olyan térre is, 
amihez — állítólag — a nemzetiségi 
politikának alapjában köze nincsen; 
elkalandoztak a t irvény korlátain túl, 
vetekedve egymással a hamis márti- 
roiuság koszorújáért, míg a magyar 
nemzet szemében az egész mozgalmat 
ellenszenvessé sikerült tenniök.

Mindaz tehát, ami történt, nélkü
lözte teljesen a megértetést, azt az 
elemi követelményt, mely nélkül alku, 
egyezmény nemcsak liogy meg nem 
köthető, de még csak meg sem 
indítható.

Az ökölbe szorult kéz, a haragtól 
kipirult arc, a szenvedélyességtől 
háborgó kedély mindenre másra al
kalmas lehet, csak arra nem, hogy 
megérttesse magát.

Azt látta a politikai világ, hogy 
a nemzetiségek táborában nagy a 
felháborodás, az izgalom, a harag, az

elkeseredés, de azt senki sem tudta, 
hogy miért. Kisül mostan, hogy ők 
maguk sem. Vezérkaruk ugyanis a 
.saját szakádra való munkában” el
vesztette vezető hatalmát. Mindenki 
okosabb akart lenni a másiknál s úgy 
esett, hogy minden terv, egységesség 
nélkül indult meg és folyt tovább is 
a munka, a cél nélküli fanatizálás, 
izgatás békebontó munkája, amely 
vidékenként föl tudott mutatni ható
ság elleni erőszakot, föl tudott mu
tatni összetűzéseket, itt-ott vérengzé
seket is, — tárgyilagos, kézzelfogható 
eredményt azonban sehol.

Egészben véve mégis elértek va
lamit, ami azonban a tót nemzetiségi 
agitációra az eredménytelenséggel 
azonos; elérték u. i. azt, hogy a ma
gyar közvélemény ja sürü egymás
utánban ismétlődő botrányokból al
kotta meg nézetét az egészről s 
aszerint ítélt is róla.

Most a dolgon változtatni akarnak. 
Az uj szervezés feladatául akarja ki
tűzni a mozgalomnak egy kalap alá 
való hozását. Gondoskodni akarnak 
róla, hogy a vezetőség olyan kezekbe 
kerüljön, amely képzettségre és fel
fogásra nézve arra hivatott.

Itt még mindig nem firtatjuk a 
lényeget, azt t. i., hogy az uj szer
vezet programmja is alkalmazkodni 
fog-e ahhoz a feltételhez, amit ma az 
egésztől általában követelni akarnak, 
hogy t. i. komoly, tárgyilagos s a 
megoldás alapjául alkalmas lesz-e, 
egyelőre megelégszünk avval a kije
lentéssel is, hogy a mai napig divó 
féktelenkedés, gyűlöletet keltő izga
tás és lázitás helyébe a nyugalmat, 
a higgadt, meggondolt tárgyalást 
akarják vinni.

A harcmód megváltoztatásának 
már a szándéka is rokonszenves ne
künk és megvalljuk, bizonyos tartóz
kodásra utal a kihirdetendő program
mal szemben is, mert azt a hitet 
érleli meg bennünk, hogy a higgadt, 
mérsékelt elemnek a törvényes ke
retekbe szorított akciója végcéljában 
a törvényességet, az alkotmányossá
got s a magyar nemzet egységességét 
is respektálni fogja.
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Ha úgy lenne, hogy a mai lármás, 
denunciáló és lázitó eleinek helyébe 
a higgadt mérséklet tudna ülni, ha 
látnók, hogy ennek eredményeképpen 
a vidékek lakossága gondolkodásában 
s a hatóságokról és az állami intéz
ményekről eddig a lázitás hatása alatt 
megalkotott ferde véleménye szintén 
megváltoznék, ha az eddigi törvény
szegésekkel és alkotmánytagadással 
szemben a törvénytisztelőt és az 
alkotmányosság keresne érvényesü
lést: úgy mondanunk sem kell, hogy 
a magyar faj, a magyar társadalom 
véletnénye és hangulata is jelenté
kenyen javukra változnék.

És akkor, ha vannak törvényes 
kívánalmaik, álljanak elő velük.

A higgadt mérsékletnek ez a te
vékenysége azonban még nem lesz 
elég a siker biztosítására. Számolni 
kell azokkal az elemekkel, akiknek 
éppen a zaj, a lárma s az igy támadt 
anarchia biztosította felszínen mara
dásukat, szóval azokkal, akiket a 
fanatizált tömegek saját vállaikon 
emeltek föl.

Ezek nem fognak lemondani a 
vezérszerepről, melyért eddig felelős
séggel senkinek sem tartoztak s még 
kevésbbé fognak sietni a higgadtak 
táborába, ahol ki-ki csak belső értéke 
szerint lenne mérlegelendő.

A szervezés munkája tehát tulaj
donképpen a tisztogatás munkája is 
kell, hogy legyen. A komolyságnak

nincs szüksége lázitó demagógokra, 
a törvénytiszteletnek még kevésbbé 
arra, hogy véres zavargásokat pro
vokáljon. És legkülönösebben Jmeg 
kell tisztulniok azoktól, akik ma akár 
anyagi haszonért, akár üres rajongás
ból a határon kívül kerestek bűnös 
összeköttetéseket.

Ha mindezt látni fogjuk, akkor 
elismeréssel fogunk adózni az uj 
rendszernek, még mielőtt tárgyalást 
kezdenénk vele.

—ár.

Adalék a képviselőválasztás kérdésé
hez. Egy választó aláírással kaptuk a követ
kezüket :

A magyar nemzetnek joga van ahhoz, 
hogy ellenségeit ártalmatlanokká tegye az 
által, hogy kivegye kezéből azt a fegyvert, 
amellyel támadják. — A magyar nemzetnek 
legközvetlenebb ellensége az úgynevezett 
nemzetiségi törekvés; a fegyver pedig, a 
mellyel ezen ellenség a magyar nemzetnek 
legnagyobb károkat okoz, a képviselőválasz
tás. Ilyenkor járják be a nemzetiségi agitá
torok az országot és uszitják a tudatlan népet 
a magyar nemzet ellen abból a célból, hogy 
képviselői mandátumhoz jussanak, ami nekik 
rendszerint sikerltl is, mert a magyar nemzet 
vezetői tétlenül nézik az agitátorok garázdál
kodását. Ezt a fegyvert kell tehát az agitá
torok kezeiből kivenni, ami legsikeresebben 
úgy eszközölhető, hogy a megválasztatásuk 
lehetetlenné tétessék. Ha ez megtörténik, 
megszűnik az agitáció is : a népnek uszítása 
a magyar nemzet, ellen, mert az agilációnak 
nem volna semmi értelme, semmi célja. A 
feladat tehát ez : megakadályozni, hogy nem
zetiségi agitátor tagja lehessen a magyar

T Á R C A .

A galambosi követjelölt.
— A „Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. —

Irta: Lord.

Az a mindennapos história esett meg 
Kölcsön Ádátnmal, amiért nem kell a világ 
végére menni, hogy párjára leljünk. Feleségül 
vett egy leányt, akinek az apja tízezer pengő 
forintot Ígért, de csak ezret adott s abból is 
a kelengyét meg a bútort vásárolták össze.

Nem is bánta ezt Ádám bátyánk, mórt 
szerette a feleségét és egyetlen szál ruhával 
is magához vette volna, ha nem arra a tíz
ezer forintocskára alapította volna a jövőjét, 
amelyet — nem kapott meg.

Valami találmányt forgatott a fejében, a 
melynek segítségével a villamos (ha megáll ?) 
nem gázolja el az öngyilkosjelöltet. Ehhez 
kellett volna a felesége hozománya.

Házasságáig ellátták valahogyan kölcsö
nökkel a jótékony hitelszövetkezetek, de 
házassága után — mikor már nem volt képes 
a régi kölcsönöket újakkal fedezni — minden 
hitele kimerült.

Ádám önérzetes ember volt és világért se 
tett emiatt párjának szemrehányást; magát 
okolta, hogy miért foglalkozik olyan talál
mánnyal, amihez pénz kell! Jó szerencse,

hogy ekkor került olyan helyzetbe az ország, 
mikor honatyákra lett szüksége: Ádám egyet 
gondolt és felcsapott képviselőnek. Galambo
son vala neki két nagybátyja, meg egynéhány 
ismerőse, akik készséggel vállalták az ajánló 
férfiak fontos szerepét.

Innen-onnan összekaparintottak egy-egy 
háromszinü lobogót és Kölcsönbe (majdnem 
kis k-val írtam) vetett bizalommal mázolták 
rá a galambosi követjelölt ingerlékeny nevét.

Ádám boldog volt és már el sem tudott 
válni attól a gondolattól, hogy híres, neveze
tes Galambos városát ő fogja a t. Házban 
képviselni.

Az ottani takarékpénztár kezes nélkül 
folyósitoti neki 100 koronát, amelynél kelle
mesebb meglepetés igazán nem érhette a 
jelöltet. Örömmel mutogatta a rengeteg pénzt 
bizalmi embereinek és szentül meg volt győ
ződve, hogy most már ki sem tudja Galam
bos megbizó levelétől megfosztani, 
s . Az újjászületés perspektívája rajzolódott 
szemei e lé ; repeső szívvel gondolt kis fele
ségére, akinek már lesz konyhapénze és aki 
nem fog már többé a fűszeresnek meg a 
tejesnek adós maradni. Maga előtt látott, egy 
bájos utcai lakást, ahol csinos szobacicus 
ugrál a szabályosan kirakott parketten és 
ahonnan csábitó pástétom szaga árad szerte 
mindenfelé . . .

*

nemzet törvényhozó testületének. Anonymus 
„Az állam és a nyelv“ cimü tanulmányában, 
amely ebben a lapban jelent meg, azt java
solja, hogy minden választó előzetesen esküt, 
illetve fogadalmat tegyen arra, hogy Magyar- 
országhoz, annak koronás királyához és al
kotmányához hu és engedelmes lesz és mit 
sem követ el, ami Magyarország területi ép
ségét vagy lakosainak békés együttélését 
veszélyeztetné. Az eszme szép, mert a nem
zetnek és a királynak egyaránt hódol, de 
nem egészen megbízható, mert ki biztosit 
arról, hogy nem találkozik olyan választó, 
aki esküjét vagy becsületszavát megszegje? 
Nehézkesnek is látszik ezen módszer. Én 
egyszerűbb és sikeresebb módszert ajánlha
tok. Azt javaslom, hogy az uj választási 
törvénybe a következő intézkedés vétessék 
b e : választójogát elveszti az, aki nemzet- 
ellenes célokat szolgál; ha mégis szavazott 
volna, szavazata érvénytelennek tekintessék. 
Nemzetellenes célokat szolgál az js, aki oly 
képviselőjelöltre szavazott, aki a magyar 
nemzetnek nemzetiségi kerületekre való fel
osztására törekszik. Ha ezen intézkedés tör
vénybe iktattatnék, akkor a képviselőválasztás 
lehetne akármilyen általános, titkos, egyenlő 
és községenként való, nemzetiségi agitátornak 
még sem volna lehetséges a magyar kép
viselőházba magát becsempészni, mert minden 
szavazat, amely őreá esne, érvénytelen volna, 
nem volna megválasztható. Salus rei publicae 
suprema le esto.

Természetesen e módszerrel s ennek ki
vitelével nem érthetünk egyet. Hogy miért, 
annak indokait lesz alkalmunk kifejteni rövid 
idő múlva. Leadtuk mégis ezt az eszmefutta
tást, mert ezzel is dokumentálni akarjuk azt 
az aggodalmat, mely a választói jog általá
nosítása miatt a nemzet lelkében mind na
gyobb és nagyobb hullámokat ver.

Otthon ezalatt Ádám felesége epetíve várta, 
mig férje víziói realizálódnak ; miután azon
ban a galambosi választás napja csak a 
következő hétre volt kitűzve, olyan forrást 
keresett, ahonnan leggyorsabban és legmeg- 
bizhatóbban értesül a dolgok minden mozza
natáról és eredményéről.

Úgy gondolkodott, hogy legokosabb lesz, 
ha e célból megismerkedik azzal a nyírott 
bajszu, hosszú hajú újságíróval, aki a szom
szédban lakik és aki mindenkor igen szives 
pillantásokkal fogadta.

Tudta, hogy igy estefelé szokott haza
térni. Kikönyökölt az ablakára és lesto a 
vágott bajszu zsurnalisztát. Jó csomó újság
papírral telerakta a széles párkányt és olvasást 
színlelve, lopva tekintett a homályos távolba.

Szinte váratlanul toppant eléje a borzas 
hajú szomszéd. Fütyörészve nyomta a kulcsot 
ajtajába és anélkül, hogy észrevette volna a 
derékig kikönyöklő menyecskét, saját énjével 
elfoglalva vonult szobájába.

Bántotta ez a hírt szomjaz) fiatal asszonyt. 
Sokat jelentő köhécseléssel fordult az élő hír
lap felé és kecses mozdulattal dobta le * 
párkányon szerte halmozott újságpapírt.

A pattanásra csakugyan figyelmes lett a 
fiatalember. Kibandukolt a folyósóra és ciga
rettát füstölve bámult az égboltra, mintha 
legalább is a sixtusi templom menyezetének 
renoválásával lenne megbízva.
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A .Magyar ház“.

(ií.) Már eunek is van múltja. Négy esz
tendővel ezelőtt éppen ennek a lapnak a 
hasábjai indították meg a mozgalmat, amely 
annak idején Turócz vármegye egész magyar 
közönségét élénken foglalkoztatta. Sok szó 
osett akkor a magyar házról. Sokat beszél
tünk, de keveset tettunk. Aztán lassan-lassan 
elaludt a lelkesedés s bolyét elfoglalták a 
napi események kevésbbé költséges tárgyai. 
S ugyanakkor azok, akik annak ébrentartá
sában elöljártak egykor, észrevették, hogy 
kapacitálásaikkal is magukra maradtak.

A jó gondolat azonban a részvétlenség 
dacára sem alszik el végképen. Akit ogyszer 
meggyőzött saját igazárol, azt, ha percekre 
békén hagyja is, a maga idejében mégis csak 
fölrázza, hogy jogait és érvényesülését köve
telje rajta.

A mi magyar házunk is bár mindig kisebb 
és kisebb térre szorult, bár lassan, de annál 
biztosabban voltunk kénytelenek arányaiból 
engedni, úgy, hogy végül már képzeletünk 
is mint földszintes kis házikóról beszélt csak, 
mégsem feledtük el egészen. Hiszen akadt, 
aki csengő rímek alakjában föl is építette s 
akadt, aki ugyanazt a munkát megmásította, 
csak azért, hogy a gondolatot ebben a leg
tetszetősebb alakban felszínen tartsa.

De minden erőlködés kárba veszett. 
Lapunk hiába izgatott. Cikkeit elolvasták és 
félretették. A szóbeli agitálással már torkig 
volt mindenki. S a versnek és nótának is az 
volt egyedüli veszte, inért „lecsépelt* tárgyat 
ölelt föl. Magában hordta tehát a múlandóság 
csiráit minden, ami a magyar házat érintette.

Mi ennek a sok tanulságnak dacára, még 
mindig foglalkozni akarunk vele.

Bennünket nem bánt a részvétlenscg, a 
közöny, az agyonhallgatás, nem bánt inég a 
legmetszőhh gúny sem, mert érezzük, a kö-

Kölcsönné összeszedte köhögési tudomá
nyának egész tárházát. Félsiker: a hírlapíró 
csak egyik szemét vetette reá. Maga elé 
emelte az újság apróhirdetésekkel telt oldalát. 
Ez hatott. A következő pillanatban a papír 
már a fiatalember kezében volt.

— Nagysádnak van szamárköhögése?
Az asszony elpirult:
— Nem, a kutyuskám hűlt meg és az 

köbögött.
— Ali, kutyája is van?
— Igen, de most a másik szobába küld

tem aludni. A férjem . . .
— Az is a másik szobában van?
Ebből a kérdésből észrevette Ádáin fele

sége, hogy a kérdező tisztában van azzal, 
hogy az a másik szoba csak a holdban lé
tezik.

— . . .  a férjem nincs itthon, de nagyon 
sajnálja, hogy önnel nem beszélhetett.

— Hogyan, ő ismer engem?
— Igen, úgy látásból. Azt szokta mon

dani, hogy milyen jól tudna zongorázni, ha 
olyan hosszú haja volna, mint magának!

— Kedves ember lehet!
Az újságírónak tetszett a felelet. Bizonyos 

▼olt benne, hogy ismét olyan asszonnyal áll 
Szemben, kinél igen gyakran beáll a pillanat, 
mikor szivesehbben foglalkozik bárkivel, mint 
a férjével. Nem azért talán, mert a férj egyé- 
nisége neui tudja eléggé magához kötni, de

zöny és gúny között annál feltűnőbben érez
zük: hogy igazunk van.

Hogy mi tette aktuálissá a kérdést ? Azo
kon a belső okokon kívül, amelyek minden 
igazságot mindenkor aktuálissá tesznek, idő
szerűvé tették a magyar társadalom újjá
szervezése.

És mi történt? Amint együtt voltunk, 
amint egyénenként oda-oda sorakoztunk a 
folyton növekvő csoporthoz, éreztük, hogy a 
csoport arányainak növekedésével a mi ben
sőnk szintén bizonyos átalakuláson ment ke
resztül, amely átalakulás akaraterőnket sem 
hagyta érintetlenül.

A tömegben éreztük, hogy nem vagyunk 
magunk. S ez az érzés öntötte lelkűnkbe a 
hatalmasság tudatát. Mindent lehetne evvel a 
közös erővel elérni, ha egyszer erőnk tu
datára ébredünk.

És megtörtént, hogy az elnökség mindjárt 
arra az ösvényre lépett, amely az erőknek 
helyes fölhasználása felé vezet. És ma sokkal 
kisebb fáradsággal, sokkal kisebb küzdelem
mel, kérésziül estünk már a kezdeményezé
sen, ezen a legnehezebb ponton.

És amint túl voltunk már, fokozott erővel 
éreztük, hogy igaz utón vagyunk.

És akkor kitetszett, hogy vannak ennek 
a gondolatnak rajonó hívei még ma is. Aki
ket a közöny, a gúny s az idő sem tudott 
kijózanítani, akik az első pulzusra érzésük 
minden erejével sorompóba szálltak dédel
getett gondolataik mellett s akikkel szemben 
most már a kishitűség is hátrább vonult.

Ez a kishitűség okozta tulajdonképpen, 
hogy a múltban a dolog elaludni volt kény
telen. Hiszen százezrekről beszéltünk, száz
ezrekről már akkor is, amikor egy fillért érő 
alapunk sem volt.

Ma már vau valami.
Amikor ezt jóleső örömmel megállapítjuk, 

tesszük ezt, nem tehetünk róla, azoknak az 
alanyi gondolatoknak kiséretében, amelyek

mert az mint családfentartó nem képes annyi 
jólétet, kényelmet feleségének biztosítani, a 
mennyit az megkíván.

Erős ostrom alá fogta az asszonyt. Hosszú 
párbeszédekbe bocsájlkozotr, vele, sőt azt is 
szivesen elhallgatta, mikor a menyecske — 
hasonlattal akarván előállni — legéktelenebb 
ellentétekbe keveredett. Mosoly nélkül fogadja 
ama megjegyzését, hogy ha az újságot ke
zébe veszi, először a partécédulákat meg a 
házassági híreket szokta elolvasni és nem 
ütközött meg azon sem, mikor Kölcsönné 
apodiktikusan kijelentette, hogy a legnagyobb 
tragika a világon Duse — Elemér.

Álló hétig csaknem elválhatatlan volt a 
toll meg a seprő, ahogy röviden a zsurna
lisztát és a fiatal asszonykát nevezhetném. 
Rendkívül meg voltak egymással elégedve, 
mert előbbi igen pontosan teljesítette hir- 
szolgáló kötelességeit, utóbbi pedig különös 
jóindulattal fogadta azokat.

A bizalmas egyetértési a galambosi vá
lasztás napja zavarta meg, mikor Kölcsönné- 
nek véletlenül eszébe jutott, hogy — férje 
is van. Talán sohase lepték el iránta oly 
barátságos érzelmek, mint e napon. Előtte 
lebegett egy szelíd arcú, jóképű és hosszú 
bajuszos bácsi, aki — mig ő édes semmit
tevéssel tölti napjait — kora reggeltől késő 
estig futkos, kiabál valami kicsinyke falu 
sáros utcáin. Szeretett volna segíteni neki,

mindig fölébrednek, valahányszor ezt a tár
gyat érintve látjuk.

Képzeletünk már látja az emelkedő fala
kat, látja a gondolat a betetőzését is, látja 
társadalmunk modern otlhonát, amely a ma
gyarság hivatásának, erejéneu, felsöbbségének 
külsőleg is kifejezője lesz. Látjuk benne azt 
a hatalmas eszközt, amely mindnyájunkat 
összeköt, összekapcsol, amely az összetarto- 
zandóság érzését bennünk állandóan ébren 
tartja, amely öntudatunkat, erőnket kifejezi, 
érvényesíti s amely akaratunkat is képessé 
teszi majd arra a munkára, mit helyzetünk 
itt megkövetel tőlünk.

Úgy legyen!

h í r e k .

A magyar társada
lomnak és a magyar 

tisztviselői karnak ismét egy rokonszenves és 
munkás alakja költözött el közülünk. Chikán 
Miklós közel 30 évig vezette a helybeli 
m. kir. adóhivatalt s a hosszú szolgálat alatt 
kivívta mindazok becsülését és tiszteletét, kik 
vele érintkeztek. Becsülte és szerette őt 
mindenki. A hivatalban pontos és rendkívül 
szorgalmas tisztviselő a múlt hóban kezdett 
betegeskedni, mikor is egy véredény raegre- 
pedése következtében majdnem megvakult. 
Ebből a bajból azonban már a mull héten 
teljesen kigyógyult. Vasárnap délben újból 
szélütés érte, mikor is teljesen megbénult s 
hosszas szenvedés után a folyó hó 9-én este 
szemét lehunyta örökre. A megboldogultról 
az adóhivatal tisztikara a következő gyász- 
jelentést adta k i : „Fájdalommal tudatjuk sze
retett főnökünknek, ilinyi Chikán Miklós m. 
kir. adóhivatali pénztárnoknak, élete 68., 
állami szolgálatának 39-ik évében folyó hó 
9-én este 10 órakor hosszabb szenvedés után 
történt elhunytát. A megboldogult hűlt tetemei

oldala mellett lenni és verbuválni a szavazó
kat, buzdítani a korteseket. . .  Később göm
bölyű kupolateremben látta férjét, amint éles 
gesztusokkal kisért gyönyörű szüzbeszéde 
után nem győzi fogadni az üdvözlők töm
kelegét . . .

Jóleső borzongás futott rajta keresztül és 
valódi nagyságos asszony elegáneiájával el
mélázva tekintett ki a zöldes ablakon.

Amint távirattal jelezte, Ádám az esti 
vonattal tényleg hazajött. Olyan állapotban 
volt, mint az oroszlán, amely szégyenkezve 
húzza be farkát, mert ugrást tévesztett.

A sok csalfa ábránd: a konyhapénz, a 
szobacicus, az utcai lakás mind semmivé 
lett . . .  Ha most még felesége is haragja is 
reá zudul? . . .

Lábujjhegyen osont a szobába. Az asszony 
ott ült az ablaknál és rózsás ujjaival tompa 
dobszót utánozott a poros üvegtáblán.

Ádám félve köszöntötte:
— Itt vagyok, kis szivem, be rég nem 

láttuk egymást !
Kölcsönné a férje komor ábrázatára nézett.
— Te is elbuktál?
Ádáni nem válaszolt, csak szomorúan bó- 

lingatta fejét.
Az asszony pedig lassan hozzá vánszor- 

gott, melankólikusan karjaiba dűlt és fátyo
lozott bünbánással sóhajtotta:

— Legalább most már — ketten vagyunk!

Chikán Miklós.
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folyó hó 11-én délután 3 órakor fognak örök 
nyugalomra helyeztetni. Turóczszentmárton, 
1910. évi február 10-én. A turóczszentmártoni 
m. kir. adóhivatal tisztikara.* Temetése a 
folyó hó 11-én délután 3 órakor ment végbe. 
Utolsó útjára elkísértek mindazok, kikhez 
ismeretség, vagy baráti kötelék fűzte.

A közigazgatás bizottság Illése. Vár
megyénk közigazgatási bizottsága a folyó hó 
12-én Beniczky Kálmán alispán elnöklése 
mellett Illést tartott. Az ülés lefolyásáról követ
kező számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat.

Buosnzás A törvényhatóságok első tiszt
viselői a folyó hó 9-én búcsúztak el Andrdssy 
Gyula volt belügyminisztertől. E bucsuzáson 
részt vett vármegyénk alispánja is, ki e cél
ból a folyó hó 8-án utazott Budapestre.

Szlnlelőadás. A helybeli polgári leány
iskola február hó 27-én este fél 8 órakor az 
állami iskolák tornatermében tartandó elő
adására jegyek már most kaphatók Moskóczi 
Ferencné könyvkereskedésében 2 és 1 koro
náért, Színre kerül: Élet és iskola. Allegória 
Szávay Gyulától. A párisi baba. Vígjáték 
Murai Károlytól és a Vadrózsa. Énekes tün- 
dérjáték Váradi Antaltól és Poldini Edétől. 
A tiszta jövedelmet az iskola kirándulási és 
tanulókat jutalmazó alapjaira fordítják. Az 
előadás iránt a legszélesebb körű érdeklődés 
tapasztalható s a jegyek nagyrésze már el
fogyott.

Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter 
Havas Dániel segélydijas számgyakornokot 
Beszterczebányáról hasonló minőségben a 
turóczszentmártoni számvevőségi kirendeltség
hez helyezte át.

Megyobál. Régen sikerült hivatalos bál 
oly kitünően, mint az idei. Csodálatoskép 
ugyanis, ezek a bálok már évek óta mindig 
nyomott és kedélytelen hangulatban folytak 
le, de az ezidei mintha valahogy megtörte 
volna a jeget., mert a már állandósult rideg
ség és kimértség helyét meleg kedély és 
pompás hangulat váltotta fel. Igaz, hogy ma 
sem volt a bálterem oly látogatott, mint egy
koron, de a publikum mégis több érdeklődést 
tanúsított ez iránt a bál iránt, mint az előző 
két évben. [— A jelen volt hölgyek név
sorát itt közöljük. Asszonyok: Akantisz 
Rezsőné, Dr. Boleman Jánosné, Fischer 
Árrainné, Gáffor Dezsőné, Gyepes Ferenczné, 
Honéczy Sándorné, Józsa Mihályné, Dr. Lax 
Adolfné, Löwy Mórné, Martincsek Károlyné, 
Strélinger Henrikné, Szeppelfeld Józsefné, 
Tóth Jánosné, Teltsch Gézáné, Zányi Kál
mánná ; leányok: Akantisz Iona, Fiala Paula, 
Fischer Irén, Gyepes Hona, Kontsek Elina, 
Kossuth Margit, Kossuth Anna, Kulfán Kor
nélia, Löwy Aranka, Turczer Anna. — A 
bál anyagi részére vonatkozó jelentésünket 
a helyszűke miatt legközelebbi számunkban 
adjuk közre.

Személyzeti változások a helybeli 
állomáson. A m. kir. államvasutak miskolczi 
Uzletvezetősége Szurok Aranka és Petykó 
Laura egri pénztári kezelőnőt kölcsönösen 
áthelyezte.

Nyilvános elszámolás. A Turóczmegyei 
Jótékony Nőegylet javára 1910. évi január 
22-én rendezett műkedvelői szinielöadás al
kalmával a következő felülfizetések eszközöl
tettek : Justh Ferenc 24 koronát; Justh 
Kálmán 10 koronát; Párvy Endre 9 koronát; 
Rakovszky Iván 8*56 koronát; Éder Ferencné 
8 koronát; Beniacs Brúnó, Michnik Gyula,

Matu8kovics Lajos és dr. Boleman János 
5—5 koronát; Jausz Sándor, Zányi Kálmán, 
Lenesé János 4—4 koronát ; Dettrich Endre 
3*20 koronát; Martin Imre, Jeszenszky János 
3—3 koronát; Koschatzky Rezső, Nagy N., 
Matuskovics Máfyás 2—2 koronát; Cziller 
Albert 1 •60 koronát; Röszler J.-né, Szmodiss 
Mihály, Blaho Samu, Patsch Béla, Patscli 
Kálmán, Balázs Szilárd, Hammel Árpád, N. N. 
1 — 1 koronát. Összesen 110*26 kor. — Az 
előadás tisztán 315 koronái jövedelmezett. 
Ezt az összeget a nőegylet elnöksége már át 
is vette.

Hasvlzsg&latl körök. A földmivelésügyi 
m. kir. miniszter tavaly kiadott egyik rende
letéből kifolyólag a járáshoz tartozó községek 
bírái és az érdekelt mészárosok a folyó hó 
10-én értekezletre jöttek össze a megyeház 
kistermében s a törvényhatósági és járási 
állatorvossal egyetértőig megbeszélték ama 
teendőket, melyeket ez az uj rendelkezés 
kötelességükké tesz. Az értekezleten Velits 
Antal szolgabiró elnökölt. Ezen az értekezle
ten megalkották a husvizsgálati körzeteket is*

Az Áruló gyfirfl. Kostyán Mária cseléd
leány a farsang utolsó napján kitáncolta magát, 
amúgy istenigazába. A jókedvű leány egyik 
udvarlója táncközben észrevette, hogy a leány 
ujján egy értékes gyéinántos gyűrű csillog. 
Rögtön kérdőre is vonta, hogy a gyűrűt 
honnét szerezte. A leány azt felelte, hogy 
Amerikában vette. A legény azonban sehogy 
sem akart hitelt adni a leány szavainak s 
firtatni kezdte a gyűrű eredetét. A hangos 
szóváltásra figyelni kezdett a korcsraáros is, 
aki azután kisütötte, hogy néhány hó előtt 
több értékes fehérneművel együtt épp olyan 
gyűrű veszett el Perl Henrik kostyáni keres
kedő házánál. Természetes, hogy másnap a 
károsult is tudomást szerzett az esetről s a 
csendőrség utján kérdőre vonta a leányt, aki 
azonban tettét álhatatosan tagadta. A rejtélyes 
lopási ügyben most nyomoz a csend őrség.

A kereskedelmi Ifjak bálja, mely min
dig a legjobb farsangi mulatságok közé szo
kott tartozni, ezidén január 29-én zajlott le 
a Dóm nagytermében. A minden tekintetben 
sikerült mulatságon a következők fizettek 
felül: Dr. Rakovszky Iván 8 koronát; Náthán 
Henrik, Kohn Hugó, Perl Albert, Porges Gy., 
Grossmann Ármin 5—5 koronát; Grossmann 
Henrik, Kellermann Gyula 4—4 koronát; 
Ormai Árpád, B. B. 3—3 koronát; Müncz 
Salamon, Steiner Mór, Nevora Ferenc, Neu- 
feld Jakab, Spitzer Albert, Spitzer Mór, 
Moskóczi József, Patsch Kálmán, Wix Miksa, 
Löwy Mór, Bán Béla, Röszler József, N. N. 
2—2 koronát; Links Adolf, Braun Soma, 
Grossmann Miksa, Schwarz Antal, Büchler 
Miksa, Weiser N., Büchler Jenő, Gross Samu 
1 — 1 koronát. A bál rendezősége ezúton is 
köszönetét mond a nemeslelkü adakozóknak.

Vetőmag beszerzése. Mint értesülünk, 
uj termésű lucernából az idén közel sincs 
annyi, amennyi szükséges. Sok felől fognak 
azért olyat ajánlani, mely régi maggal és 
értéktelen Turkeszfániával lesz keverve. Répa- 
magból a szükségletnek alig termett Vs-ad 
része. Hogy mi mindent fognak megpróbá'ni 
csiraképes, fajazonos répamag gyanánt eladni 
a gazdáknak, arról sokat lehetne Írni. Ily 
körülmények között óriási fontossága van a 
védekezésnek, mely első sorban abból áll, 
hogy ne induljanak a látszólagos alacsony 
árak után, hanem ügyeljenek az áru minő

ségére. Ugyanis a magas árak mindenesetre 
arra késztetnek egyes magelárusitókat, hogy 
régi, csiraképtelen mag hozzákeverésével 
alacsonyabbra szállítsák le az árt s igy ter
mészetesen az értéket, is, miáltal olcsóbb ára
kat szabhatnak. Ezért ajánljuk, hogy gazdáink 
az idén a legmesszebbmenő garanciát kössék 
ki úgy gazdasági,'mint kerti magvak bevásár
lásánál s különösen a külföldi cégektől kö
veteljék, hogy szavatoljanak a magyar rnező- 
rendőségi törvények szerint, különben nem 
lehet tőlük kártésitést kapni. Hogy azonban 
eleje vétessék a sok kellemetlenségnek és 
súlyos károknak, legajánlatosabb hazai céget 
igénybe venni mint p. o. a közkedvelt 
Mautner Ödön cs. és kir. udvari magkeres
kedését Budapesten, mely ezég becsületben 
áll fenn már 36 éve és különben is be van 
igazolva, hogy a Mautner-féle magvak a leg
jobbak és azokban még soha senki sem 
csalatkozott.

Lopás. Benyó Pálné turáni lakos padlá
sáról eddig ismeretlen tettesek igen sok 
élelmiszert és más értékes tárgyat elemelve, 
megugrottak. A tettesekei eddig még nem 
sikerült kinyomozni.

A legszebb üzlet elnevezésre nem azon 
üzlet tarthat számot, amely csupán külső 
jellegére tetszetős, hanem az, amely ezenkívül 
az eladásra szánt áruk szolidságával és Ízlé
sességével is elüt a többiektől. Ilyen üzletnek 
minősíthetjük Steiner Lajos turóczszentmártoni 
kép- és diszmüáruüzletét, mert az ott rendelt 
nagyított képek kivitele stb. mind alkalmas 
arra, hogy ezen üzletre olvasóink figyelmét 
felhívjuk. Ugyanott sírkövekben is nagy 
választék.

Harmadik osztály a gyorsvonaton.
Csendben, minden kérkedés nélkül, elkészült 
a magyar államvasutak kocsiparkjának pót
lására rendelt kocsik egy hatalmas része. Az 
aradi Weitzer-féle vaggongyárban szállításra 
készen állanak a harmadosztályú kocsik. 
Ezekben van a legnagyobb hiány s azért a 
harmadik osztályú kocsik elkészítése volt a 
legsürgősebb része a nagy állami rendelésnek. 
Ezek az uj vaggonok — és ez a dolog érde
kessége — nem olyan formára épültek, mint 
a most használatban levő harmadosztályosok. 
Az első és második osztályú kocsik mintája 
szerint oldalfolyosóval, lefekvésre alkalmas 
padokkal látták el s mosdó fülkével szerelték 
fel. Ez a módosítás nyilvánvalóan azt, célozza, 
hogy a  gyorsvonatok számára is alkalmasak 
legyenek az uj kocsik. Hogy mikorra tervezte 
a harmadosztályú kocsiknak a gyorsvonaton 
való Uzembehelyezését a kereskedelemügyi 
kormány, az nem ismeretes.

A tormásáét mindig a legnagyobb gyógy- 
müvész, eszközei és utai csodálatosak. így 
például a csukamájolaj is oly gyógyerőket 
taitalmaz, minőket emberi lény előállítani nem 
képes. A legjobb izü és legkönnyebb emészt
hető csukamájolajat nyújtja a *Scott-féle 
Emuláló", mely most minden gyógyszertárban 
kapható.

A vonat alatt. Folyó hó 9-én virradóra 
a m. kir. államvasutak fővonalán, közvetlen 
a ruttkai állomás bejáróját védő szemafór 
előtt az arra haladó munkások egy teljesen 
összemarcangolt női hullára találtak. A bor
zalmas leletről azonnal értesítették az állomás
főnökséget, aki az orvossal és a község elöl
járóságával azonnal a helyszínére sietett. Ez a 
bizottság azután megállapította, hogy a bolt-
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tetem özvegy Lakatot Istvánná, ruttkai lakos 
nőé. Azonban sem azt, hogy melyik vonat 
gázolta halálra az asszonyt, sem pedig azt, 
hogy szerencsétlenség-e vagy Öngyilkosság 
esete íorog-e fenn, megállapítani nem sikerült.

UJ postahivatal. Folyó hó 15-étől kezdve 
az ivánkóíalvi postahivatal megszűnik s he
lyette Kiscsepesényben lesz uj postahivatal.

Farsang. A stubnvafUrdői ifjúsági egye
sület, mely hét évvel ezelőtt Halmos Péter 
iskolai igazgató kezdeményezésére s az Ő 
vezetése mellett alakult — életképességéről 
minden alkalommal szép bizonyítványt állít 
ki, valahányszor erre alkalma nyílik. Az 
egyesület lassan-Iassan Stubnyafürdő társa
dalmi mozgalmait irányítani kezdi. Sok sike
rült ünnepélyt rendezett már, az egyesület 
vezetésébe bevont intelligens elemek közre
működésével vagy támogatásával. A hazafias 
ünnepélyek sora után, amelyekről mindig be
számoltunk, most sikerült farsangi estét ren
dezett, melyen megjelent Stubnyafürdő és 
vidékének egész közönsége. Az egyesületi 
tagok színdarabokat adtak elő olyan meg
lepő ügyességgel, hogy az még a gyakorlott 
műkedvelőknek is becsületére vált volna. A 
rendezésben Halmos Péter igazgatón és a 
tantestület tagjain kívül sokat fáradt Fertsek 
Emil háji kántortanitó is. Az anyagi siker 
minden fáradozást felülmúlt, amennyiben 314 
koronát jövedelmezett az ifjúsági egyesület 
pénztárának. — Felülfizettek: Dr. Messinger 
Mór 5 koronát; dr. Jakobovics Mór, Kontsek 
Károly, Sorál Istvánná 3—3 koronát; Dettrich 
Endre 2 koronát; Pavóni János 1*50 kor.; 
Sárol József 1*30 koronát; Moyzsita Pál, 
Krecs Gyula, dr. Milcli Gyula, Vértes Ede 
1—1 koronát. A felülfizetéseket ezúttal is 
hálásan köszöni az egyesület vezetősége.

A meghűlés
az az ajtó, amely a komoly betegségeket be- 
bocsájtja, de a  SCOTT-féle csukam ájo laj
EMULSIO becsukja az ajtót, még mielőtt a 
betegség oda beférkőzhetne.

A SCOTT-féle EMULSIÓ
tisztaságával, emészthetőségével 
és gyógyító erejével nagy hír
névre tett szert.

Orvosok, szülésznők, szülők 
és betegek ajánlják minden
nemű torok- és mellbajoknál 
mint az egészség megbízható 
támaszát.

Az Emulsió 
vá*árlá8ánál a 
SCOTT-féle 

módszer véd
jegyét -  a ha
lászt -  kérjük 
ligyelembe venni

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

.Biztosítási Képviselet". Amim halljuk, 
egy népszerű életbiztosító társaság városunkban 
is képviseletet fog szervezni, amely által az 
illető képviselő havonta 3—400 korona mel
lékjövedelemre tehet szert. Azok, akik e 
képviseletre pályáznak, küldjék ajánlataikat 
„Képviselet 1933“ jelige alatt Blocner f. 
hirdető irodájába, Rudapest, IV., Sütő-utca 6.

Legújabb 4 szó!
Ajánljuk

STEINER
sírkőüzletét

Turóczszentmárton.

Csak 5 szó !
STEINER

Turóczszentmárton
képei

olcsók
kifogástalanok!

ISKOLAI ÜGYEK.
Jóváhagyott számadások. A vallás- és 

közoktatásügyi minisztérium jóváhagyta a 
kostváni, bellai, kisjeszeni, ábrahámfalri, 
jaszenorái, mosóczi és briesztyai áll. iskolák 
1908/1909. évi zárszámadásait.

Ötödéves pótlék. A vallás- és közokta
tásügyi miniszter Streba Mária turáni tanitónő 
részére esedékessé vált ötödéves pótlékot 
engedélyezte és folyósította.

KÖZGAZDASÁG.
A szarvasmarhák giimőkórja.
A volt földinivelésügyi kormány számos 

üdvös intézkedései között különösen mara
dandó emlékül hagyta vissza a szarvasmarhák

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

Egy eredeti üveg ára Z bor. 5D fillér.
Kapható minden gyógytárban.

gümökórjának irtására irányuló első alap
elveket.

Ilyen intézkedéseket tartalmazott már a 
múlt év őszén kiadott egyik rendelete is, 
mely szerint a tehenészetek, tejgazdaságok 
utasittattak, hogy a tejtermékek előállításakor 
létrejövő tejiszap ártalmatlanná tétele céljából 
foganatosítsák mindazokat az összintézkedé- 
seket, melyeket evégből említett rendeletében 
körülírt. |

Ezek az intézkedések azonban első sorban 
inkább közegészségé mintsem állategész
ségügyiek.

Az emberi gltmökór percentuációjának 
nagybani csökkentéséhez, a szarvasmarha
állomány egészségének megvédéséhez s igy 
indirekte az állattenyésztés emeléséhez nagy
ban hozzájárul a földmiveiésügyi kormány 
egy bölcs intézkedése, mely egy 1908-ban 
megkezdett eljárásnak az egész ország terü
letére történő kiterjesztésében áll s ez a tőgy- 
gümőkórtehenek irtása.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a tőgygUmő* 
kórban szenvedő tehenek teje nagy mennyi
ségben tartalmazza a tuberkulózis kór okozóit, 
könnyen belálbatjuk azt, hogy ezen rendel
kezés nemes és előrelátó. Ha végleg el nem 
döntött tény az, hogy az állati gümökór 
emberre minden esetben, kétségtelenül fer
tőző, de ki nem zárható s igy első sorban a 
közegészségügyet s csak másodsorban állat
egészségügyet van hivatva ez intézkedés 
szolgálni.

Végeredményében tény az, hogy fertőzés 
a gümőkóros tej utján beállhat. Tény az is, 
hogy bár az összes gümőkóros tehenek csak 
1% tőgy gümőkóros is, mindezek dacára, ha 
tekintetbe vesszük azon körülményt, hogy 
egy gümőkóros tőgy tejét hány egészséges 
tehén tejébe keverik s igy ezt is befertőzik, 
mindenki beláthatja azt, hogy mily horderejű 
a tőgygümőkórban szenvedő tehenek irtása, 
elpusztítása akkor, mikor az állattulajdonos 
tehene teljes piaci értékét megkapja, tehát 
anyagi kárt ezzel nem szenved.

A 113000/909. sz. F. M. rendelet részle
tesen tárgyalja az eljárást, melyből a gazda
közönség tájékozásául a következőket tartom 
szükségesnek ezúton tudomására hozni:

Minden tehenészettel biró gazda, saját jól 
felfogott érdekében, a legalaposabb megfigye
lés, ellenőrzés alapján keresse, kutassa ki te
henei közül azokat, amelyek főleg hátsó 
tőgyeiben a rendestől eltérő kisebb-nagyobb 
daganatokat észlel s amely tőgyrészből higabb 
vizszerü, savas, genyszerü összeállásu tej- 
kifejést tapasztal. Ha ilyen tehenet talál, 
erről az illetékes m. kir. állatorvost értesítse, 
ki is a legelső alkalomszerű kiutazásakor a 
gyanús tehenet megvizsgálja s ha azt tényleg 
tőgygümőkórra gyanúsnak találja, erről a 
törvényhatósági m. kir. állatorvosnak jelentést 
tesz s ez fog a továbbiak iránt intézkedni.

___________________________________ 6_

-  Nagy sirköraktár! - SVEHLA JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, T EM ETK EZÉS I 
VALLALATA  É S  S IR K Ö R AK T AR A

TURÓCZSZENTMÁR FON

Halódj mahagóni is  pallisander háló- és 
ebÉdlöszobabutorob. 9 legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és politúros bútorok. Saját készí
tésű masszív szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb. 
tulhalmozott raktár miatt beszerzési áron

Ere- és íakoporsók, sir- 
koszoruk nagy raktára!
Tem etkezési vállalat. Szolid és figyelmes kiszolgnlás!
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A kisajátítás rendes adásvétel utján s nem 
becslés utján történik. Tudniillik a törvény- 
hatósági in. kir. állatorvos a tehenet a tulaj
donostól a rendes piaci áron megveszi, le
vágatja és értékesíthető husrészeit, bőrét 
eladja.

Nem mulaszthatom el ez alkalommal a 
gazdaközönség figyelmét a tuberkulinra is 
íelhivni. Ez ugyanis oly szer, melynek az 
állatba való ojtása után bizonyos reakció áll 
be, melyből arra lehet következtetni, hogy 
az illető állat egész csekély fokban is tuber
kulózissal fertőzve van-e, vagy nincs? Ezen 
eljárással s az ezzel kapcsolatos elkülönítési 
eljárással egész nagy tehénállományok men
tessé lehetők a tuberkulózistól.

Ezen eljárást fogja az eljáró törvényható
sági m. kir. állatorvos is alkalmazni oly gyanús 
teheneknél, melyeknél dacára a negatív tej
vizsgálatnak, alapos gyanú van a tőgygümő- 
kórra.

Végül jelzem, hogy a hivatalos eljárások
ból kifolyólag a tehéntulajdonosokat semmiféle 
költség terhelni nem fogja. Nagy.

Kamarai értesítések. Az érdekelt keres
kedők és iparosok körében az a vélemény 
van elterjedve, hogy 1909. évi december hó 
31-ike volt az a végső terminus, a mikorra 
minden kereskedő és iparos birtokában kell, 
hogy legyen az uj előírások szerint hitele
sített mértékeknek és mérőeszközöknek. En
nélfogva a pozsonyi kereskedelmi és iparka
mara felhívja az érdekeltek figyelmét arra, 
hogy a regi előírások szerint készült és 
hitelesített közforgalmi mértékek és mérő
eszközök minden időbeli korlátozás nélkül 
tovább használhatók, ha azok legkésőbben 
az 1910. év végéig az 1907. évi V. t. ez. 
által előirt időszakos hitelesítés czéljából be
mutatásra kerültek és a melyekre vonatkozó
lag ez alkalommal megállapítást nyert, hogy 
az 1874. évi VIII. törv. czikk alapján meg
határozott kellékeknek megfelelnek s nem 
lépik túl az 1907. évi V. t. ez. által megál
lapított hibahatárokat.

Azokat a mértékeket és mérőeszközöket, 
melyek az időszakos hitelesítéskor a követel
ményeknek a fentiek értelmében meg nem 
feleltek, kijavításuk esetén az 1910. végéig 
hitelesítésre újból bemutathatók s hitelesíté
sük után minden további időbeli korlátozás 
nélkül tovább használhatók.

Intézkedés történt továbbá, hogy az 1909. 
évben megtartott első időszakos hitelesítés 
alkalmával visszautasított régi mértékek és 
mérőeszközök kijavítására s újbóli hitelesí
tésére az állami mértékhitelesítő hivatalok 
által az 1909. évi időszakos hitelesítési kör
útba községbeli felekre nézve kitűzött határ
idő 1910. évi raárczius hó 31-dikéig meg- 
hosszabbittassék.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 
gondoskodott arról is, hogy a kijavított mér
tékek és mérőeszközök megvizsgálása s új
bóli hitelesítése a feleknek lehetőleg meg- 
könny ittessék.

E végből utasította az állami mérték
hitelesítő hivatalokat, hogy az esetben, ha a 
kijavított mértékek és mérőeszközök újbóli 
hitelesítését a mértékhitelesítő hivataloktól 
távol, de egy községben lakó felek egyszerre 
többen kérelmezik, az első munkanapra 25 
koronát, minden megkezdett további munka
napra 8 koronát tevő pótdij egyszeri felszá

mítása mellett a helyszínére szálljanak ki s 119/1910. vh. sz.
a kijavított mértéket és mérőeszközöket a 
kérelmezők által közmegegyezéssel kiszemelt ArVerfti hirdetmény.
és az illető állami mértékhitelesítő hivatalnak 
előre bejelentett alkalmas helyiségben vegyék 
hitelesítés alá.

Ez alkalommal a kamara felhívja az ér
dekeltek figyelmét arra is, hogy a kerkede- 
lemügyi in. kir. miniszter ur a hordójelzésü 
szolgálathoz fűződő közérdek szem előtt 
tartásával a hordójelzést teljesítő hordóhitele- 
sitő hivatalok további működése tárgyában 
kiadott rendeletének hatályát azon törvény- 
hatóságokra, városokra és községekre nézve, 
melyeknek a hordóhitelesitő hivatalaiknak 
hordójelző hivatalokká loendŐ átalakítására 
vonatkozó határozata ezidőszerint bármely 
oknál fogva végrohajtva nincsen, 1910. évi 
junius hó 30 dikáig meghosszabbította.

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

1/1910. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel 

közhírré teszi, hogy a stubnyafürdői kir. járás
bíróságnak 1909. évi V. 129., 130. számú 
végzése folytán dr. Kozma Gábor ügyvéd 
által képviselt Sonnenfeld S. Samu felperes 
részére 400 és 276 korona tőkekövetelés s 
jár. erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás 
folytán alperesektől lefoglalt és 775 koronára 
becsült ingóságokra a stubnyafürdői kir. 
jbiróság 1909. V. 129/3. számú végzésével 
az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi 
vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, 
amennyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna, alperesek lakásán Mossócz községben 
leendő megtartására határidőül 1910. évi 
február hó 21-ik napján d. u. 3'/s órája 
kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt bútor, 
rövidáru és varrógép s egyéb ingóságok 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 álulirt kiküldöttnél Írásban vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

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

Kelt Stubnyafürdő, 1910. évi február hó
5. napján.

Goldbruuner Gyula
kir bírósági végrehajtó.

Alulirt kiküldött bir. végrehajtó közhírré 
teszi, hogy a turóczszentmártoni kir. járás
bíróságnak 1909. évi V. II. 160., 213., 207.,
184., 215., 229. sz. végzése folytán Dr. Rudolf 
Spitzer, Dr. Mandl Ármin, Dr. Moritz Saller, 
Dr. Flesch Hugó ügyvéd által képviselt Ver- 
einigte Tapisseriefabriken, Gebrilder Schmidt 
Nachf., GebrUder Fuchs in Wien és társai 
felperesek részére 100 kor., 50 korona, 135 
korona 72 fillér, 41 kor. 17 fillér, 79 kor, 
40 fillér tőkekövetelések s jár. erejéig elren
delt kielégítési végrehajtás folytán alperestől 
le- és felUlfoglalt és 1191 koronára becsült 
ingóságokra a turóczszentmártoni kir. járás
bíróság 1909. V. II. 160/2. számú végzésé
vel az árverés elrendeltetvén, annak a korábbi 
vagy felülfoglaltatók követelése erejéig is, a 
mennyiben azok törvényes zálogjogot nyer
tek volna, alperes lakásán Turóczszentmár- 
tonban, a Kuffler Zsigmond-féle házban 
leendő megtartására határidőül 1910. évi 
február hó 15-ik napján d. e. 9 órakor 
kitüzetik, amikor a biróilag lefoglalt női 
divatáru, piperecikkek, bolti berendezés s 
egyéb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek kész- 
pénzfizetés 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 alulírott kiküldöttnél Írásban, vagy 
pedig szóval bejelenteni el ne mulasszák.

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

Kelt Turóczszentmárton, 1910. évi február 
hó 6. napján.

Goldbrunner Gyula
kir. birósági végrehajtó.

síi?
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“ V djegy: „Horgony!* ^$84

A Liniment. Caosici corcp., 
a Horgony-Pa i t í  E x p e l l e r

pótleka
egy régjónak bitrnyult háziszer, mely már 
sok év óta légi ab b bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, raliznál és meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest.
D L R ö le r  gyógyszertiri az „Arany oroszliihor1,

 ̂ P rágában, El sabethstrasse 5 neu.

i s á i i i S l ü i i  M M íkÉ táW S

m

sM

Óh ja j  ■

M egfojt ez az átkozott 
köh ö g és!

Köhögés, rekedtség
s elnyálkásodós ellen gyors 8 biztos hatású

Epr iGllpasztillái
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek.

Doboza 1 és Z korona. Próbadaboz 50 fillér.
Fő- és szétküldési rak tár:

„Nádor" gyógyszertár
Budapest, VI., V áci-körut 17.

É l j e n  l

ham ar m eggyógyított 1

Kapható: Toperczer Sándor gyószertárában Turóczszentmártonban és 
Gazdik 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.

szerezhetik 
he Eredeti 
S I N G E R  
varrógépek

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság 

T u r ó c z s z e n t m á i - t o n ,  L é v a ,  
P o z s o n y ,  R e s z t e i ’c e h á n y a ,  
H e l i n e c b á n y a ,  i l ó z H a l i e g y ,  

Z s o l n a ,  A l s ó k u b i n .

Feltűnést keltő találmány 1 A fogápolásra 
használt szerek csak részben felelnek meg 
hivatásuknak. — Az illatos szájvíz a fogkö- 

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

fogva 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.

A Dr. G. Schmidt főtörzs- és tisztiorvos-féleF Ü LO L A J
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fülfájást, fülzugást és nagyothallást, még idült 
esetekben is. Egyedül kapható üvegenként 4 K-va[ 
Megaisz Geffert gyógyszertárában Kassa, Fő-utca.

BRADY-féle gyom orcseppek
'  Máriaczelli Szűz Mária védjegygyEl ellátva.

melyeket M áriaczelli gyomorcsep- 
peknek nevez a nép, harminc év óta 
úgy beváltak, hogy nélkülözhetetle
nek minden háztartásban. E cseppek- 
nek utolérhetetlenül jó hatása van 
mindennemű gyom orrontás, gyo
m orégés, székrekedés, fej- és 
gyom orgörcsök, hányás, álm at
lanság, vérszegénység és sápkór 
ellen. — Kapható minden gyógy
szertárban. Egykis üveg 80 fill., nagy 
üveg 1 K <0 f., 6 üveg 5 K, 3 dupla
üveget 4 K 50 fiiérért franko küld a 
készítő BRÁDY K. gyógyszertára a 
„M agyar Királyhoz*, Wien, 
Fleiscnmarkt 1. Depot 241.

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

H z  G í z t é M r a k  Rt.
SzúcSáQy (Ks.-Od. vasút) 

TúróczSz«i)tii)ártoQ

gőztéglagyárai szállitanak
Francia kettőshornyolt-, hornyolt- és 
hódfarkú fedélcserepet, a la g csö v ek e t, 
nyersfalazati és idomtéglákat vízhatlan, 
fagyellenálló, egyenletes minőségben. 
Minden iparágnak megfelelő cham otte  

és tűzálló téglákat.

Építési vállalata
szerkeszt és épit: minden alakú gyári 
kéményeket, kazánbefalazásokat és 
tüzelési berendezéseket jótállás mellett.
Központi iroda: S z u c s á n j .  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 U L Z  L I P Ó T  c é g n é l .

A Nagy Gábor-féle DELAWARE szőlőfaj
az egyedüli, melynek termeléséhez semmiféle tudomány vagy gyakorlat nem 
kell, még az is elbánik vele, aki soha szőlőtövet nem kezelt. Minden szállít
mányhoz utasítás mellékeltetik ingyen és ebből kinézheti mindenki, hogy mi
ként ültesse el, kezelése pedig metszés, kapálás és felkötésből áll, más dolog 
nincs vele, mert ezt oltani, permetezni, kénporozni nem kell, nem árt ennek 
a filokszera és bimbója, vesszője télben soha el nem fagy. Holdanként átlag 
35 hektolitert terem s egy bimbójából 3—4 fürt fejlődik. Valódi bőtermő leg
nemesebb faj ez, melyet azonban nem szabad összetéveszteni más ugyani ly 
név alatt forgalomba hozott hitvány fajjal, ügyelni kell arra, hogy Nagy Gábor- 
féle fajt kapjunk, mert csak ez a valódi. A valódi Nagy Gábor-féle Delaware- 

szőlő olyan bort ad, mint az aszú, édes és erős, igen kellemes zamatu és kétszer annyiért kél el, 
mint más borok. Kóstolónak egy üveggel bárkinek küldök 1 koronáért.

A DELAWARE-szőlö bővebb leirását, termésének kirátyi közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép fel
vételeit 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 szőlőoltványokrol és lugasültetésről is ad részletes, helyes útbaigazításokat. 
N A G Y  G Á B O R  s z ö l ő i i i i g \ y b i i * t o l i o s ,  K Ó  L Y -  

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

Minden jobb üzletben kaphatói!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

Csemegealma
kiválóan finom, téli fajok, válogatott 
egészséges, szép példányok, parmen, 
jonatán belflőr, türökbálint, rozmaring, 
szercsike és hatul 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.

Akar nősülni? között törvényte
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 címre: 
I H c r l i l e s l n g e i - ,  Berlin 18. 
(Deutschland).
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Közgyűlési meghívó.

A Ttiróczi Hitelbank Részvénytársaság
t ez részvényesei az 1910. évi márczius hó 1-én délelőtt 11 órahor Turóczszentmártonban, a bank helyiségében tartandóIV. RENDES KÖZGYŰLÉSRE

meghivatuak.

T á r g y s o r o z a t :  4. Határozathozatal a tiszta nyereség hováforditása iránt
és a felmentvény megadása az igazgatóság és a

1. Az igazgatóság üzleti jelentése. felügyelő-bizottság részére.
2. Az 1909. évi zárszámadások beterjesztése és a tiszta 5. Választás az igazgatóságba.

nyereség megállapítása. 6. A felügyelő-bizottság választása és tiszteletdijának
3. A felügyelő-bizottság jelentése. megállapítása.

A közgyűlésen minden részvény egy szavazatra jogosít. Azon részvényesek, kik szavazati jogukkal élni kívánnak, kötelesek le 
nem járt szelvényekkel ellátott részvényeiket három nappal a közgyűlés előtt a társaság pénztáránál Turóczszentmártonban, vagy a Magyar 
Általános Hitelbank pénztáránál Budapesten elismervény ellenében letenni. Ezen elismervény a közgyűlésre való belépőigazolványul szolgál. 

A mérleg és a felügyelő-bizottság jelentése a t. ez. részvényesek által az intézet helyiségeiben megtekinthető.
Az igazgatóság.

ACTTS'ÜM M É R L E G - S Z Á M L A  PA SSITO M

P é n z tá r ....................................
Váltók . . • .....................
Érczértékek . . . . . . .
Szelvények...............................
Értékpapapirok..........................
A d ó so k ....................................
Jelzálogkölcsönök....................

K f K f K f K f

19322
2149082

1496
582

67139
741333
357342

51
87
59
0 2

75
83
19

R észvénytőke..........................
Tartalékalap................................
Fel nem vett osztalék . . .
Takarékbetétek..........................
Hitelezők.....................................
Visszleszámitolás.....................
Átmeneti tételek egyenlege . . 
Átmeneti kamatok egyenlege . 
Nyereség.....................................

400000
22000

600
1877805
416877
558195

167
18717
41937

67
31
32 
34 
05 
07

3336299 76 3336299 76

t e r h e k  ÜZLETEREDM ÉNY-SZÁM LA . i ö  v i :i >i-;i  ,>n;iv
K f K f K f K f

Tiszti fizetések.......................... 14104 17 Kamatok:
Kamatok: váltókam at.......................... 96901 94

takarékbetétek után . . . 78220 23 jelzálogkam at..................... 20950 88
folyószámlái betét után . . 4989 42 83209 ;65 folyószámlái kamat . . . 33538 27 151391 09

Adók: Adómentes értékpapírkamat 3006 97
tőkekamatadó..................... 8320 97 Belföldi pénzintézetektől bevett
üzleti a d ó .......................... 8367 15 16688 12 kamatok (70% adómentes) 3834 69

Költségek: jutalékok..................................... 1833 21
ügyviteli költségek, irodai Szindikátusi nyereségrészesedés
szükségletek, világítás, fűtés, a Magyar Ált. Hitelbanknál 4676 33
nyomtatványok, írószerek, Nyereségek:
hirdetések, házbér, postabér 12292 78 külföldi váltókon, szelvénye-

Nyereség.................................... 40525 76 ken, kisorsolt értékpapíron
Áthozat a múlt évről . . . 1411 31 41937 ;07 és é r té k ek e n ..................... 2078 19

Nyereségáthozat a múlt évről . 1411 31

1 168231 79 168231 79

Hoffmann Ede s. k.
ügyvezető igazgató.

Beniczky Kálmán s. k.
elnök.

báró Kornfeld Pál s. k.

Turóczszentmárton, 1909. december 31.

A z i g a z g a t ó s á g :

Ervin Kálmán s. k. Graber Jakab s. k.

Pásztor Miksa s. k. Preiser Miklós s. k.

Baán Bertalan s. k.
ezégvezető.

Horváth Elemér s. k. 

dr. Rakovszky Iván s. k.

Perl Henrik s. k.

Nyomatott

Megvizsgáltuk és rendben találtuk. — A felügyelő-bizottság:
Jelűnek Bertalan s. k. Sarlós Zsigmond s. k. dr. Strausz Adolf s. k.

Magyar Nyomda gyorssajtójAn. Turócmeutmárton. 1909.


