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Előfizetési árak: 
3gész évre 8 korona 
Fél évre 4 korona 
Megyed évre 2 korona 
ggy szám ára 20 fülér
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8 . szám.

Lapunk számára hirda- 
téseket minden bel- és 
külföldi hirdetési iroda 

elfogad.
Vyilttér sora 40 fillér

A m unka.
Mióta az uj kormány a munkát 

állította be prograramjának sarkala
tos pontjául, azóta ez a jelszó álta
lános kedveltségnek örvend a nemzőt 
tagolt részében is. Még pedig minde
nütt a sajátos céloknak megfelelő 
irányban.

A munkásság különös hangoztatá
sával ki lett hiva mindazok fokozott 
tevékenysége is, akik ebben magukra 
nézve veszélyt látnak.

így van ez a tót nemzetiségiek 
táborában is. Bizonyos lázas izgalom 
észlelhető itt abban az igyekezetben, 
hogy a munkában saját céljaiknak 
megfelelően szintén részt vehessenek. 
A jelszó megvan. Érvényesítését ille
tőleg azonban a vélemények meg
oszlanak. Vannak, akik a higgadt 
mérséklet utján, a törvények korlátái 
között akarnak dolgozni csupán, vi
szont vannak, akik a régi forradalmi 
rendszer fokozottabb folytatását sür
getik. Az elsők a kormánytól remél
nek valamit, ami az izgatást fölösle
gessé s a csendes produktív munkát 
lehetővé teszi, az utóbbiak azonban 
senki iránt nem viseltetnek egy sze
mernyi bizalommal sem.

Az utóbbi a lármásabb elem és 
igy szembetűnőbb is.

Ezek a munka programmját is ki
dolgozták már nagyjából, megrakván 
azt mindazokkal a követelésekkel, 
amik eddig állandó vágyaik tárgyát 
képezték és olyanokkal is, amelyek 
csak most, a változott politikai viszo
nyok hatása alatt keltek életre. Mert 
ilyenek is vannak. Az a felülről jött 
kijelentés, hogy a nemzetiségek jo
gos és törvényes kívánságai kielé- 
gittetnek, olajat öntött az ábrándok

tüzére s olyan régiókba csapott a 
láng, amit eddig sohasem érintettek, 
ügy gondolkoznak, hogy minden kí
vánság, követelés, amelynek a lélek
ben megvannak az alanyi föltételei, 
már azáltal, hogy egyáltalán fölme
rülhetett, élhet, — egyúttal jogos s 
törvényes is. Következőleg, amit kí
vánnak, minden teljesíthető, sőt tel
jesítendő is.

Hogy ez az izgága csoport letért 
arról az útról, melyet a jelszavak 
politikájának csődbejutása mutatott 
meg: a reális alapokra fektetett pro
duktív munka útjáról, avval — úgy 
látszik —• nem törődik. És nem törő
dik avval a tanulsággal sem, hogy a 
hangzatos jelszavak rendszere min
denre alkalmas lehet, csak az igazi 
munkára nem.

Ennek illusztrálására annak a 
rögtönzött programúinak legelső pont
ját hozzuk föl, amely az oktatásnak 
teljes átengedését, behódolását köve
teli. Nem követelnek ezek keveseb
bet, mint szám szerint 1700 tisztán 
tót nyelvű állami népiskolát, 76 tisz
tán tót nyelvű polgári és kereske
delmi iskolát, 9 tisztán tót nyelvű 
tanítóképző intézetet és 20 ilyen kö
zépiskolát. De követelnek az egye
temen egy tanszéket is a tót nyelv 
és irodalom, egy másikat a tót nem
zeti történet tanítására.

És kívánják ezt könnyen, szinte 
ötletszerűen, mintegy sejtetve az ol
vasóval, hogy ez csak bevezetője 
akar lenni a kívánalmak azon hosszú 
sorozatának, mit a vakmerő fantázia 
összeállított.

íme, itt van a fokozottabb tevé
kenységre való serkentésnek első 
gyümölcse I

Ez a csoport tehát dolgozni akar

— ilyen irányban I Nézzünk csak 
körül, hogy fog ez a fokozott erővel 
folytatott munka festeni! — Komoly 
politikusok ilyet a nevetségesség 
veszélye nélkül nem kockáztatnak 
meg. Nem hisszük, hogy akadna 
nemzetiségi képviselő, aki elszánná 
magát arra, hogy a magyar ország
gyűlésben a magyar állam által fön- 
tartott iskolák közül közel 2000-nek 
kiadását követelné. Itt tehát el
esik az, amit a megértetés politiká
jának első kelléke gyanánt ismerünk, 
hogy ezen az egyedül törvényes utón 
próbálkoznának meg tervük kivitelé
ben. Nem marad más hátra, mint a 
Házon kivül való agitálás. A töredék, 
ha egyszer tud a céljaira lapot biz
tosítani, ezt használja majd föl.

.Megindulnak majd az oktató cik
kek, amelyek szép színekkel festik 
majd a jövőt, amikor minden tót falu, 
város megfelelő fokozatú iskolával 
lesz ellátva, amelynek falain belül 
minden tudományt a tót nyelv köve
telésével adnak be. Aztán keretet is 
adnak majd a tetszetős képnek azzal, 
hogy ott a tudás megszerzése olyan 
könnyű lesz, amilyen nehéz az sze
rintük a mai viszonyok között.

És végül, hogy az abból kikerült 
növendékek könnyű és biztos meg
élhetéséről is gondoskodva lesz az 
által, hogy a hivatalokban, — amik 
szintén csak tótok lesznek — tisztára 
ezeket fogják majd alkalmazni. Ami
kor a nép megkedvelte már a gon
dolatot és arra ébred, hogy most 
már meg is kellene valósítani vala
mit belőle, átvedlenek a cikkek vá- 
daskodókká. — A magyar állam, a 
magyar törvény, a magyar kényszer, 
kényszeruralom, zsarnokoskodás, el
nyomás lesz a bűnbak, amivel a le-
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hetetlent magyarázni fogják. És akkor 
már ismét ott leszünk, ahol eddig is 
voltunk. Ott leszünk, hogy a nép a 
{elsőbbség, a hivatalok és hatóságok 
iránt bizalmatlan, tartózkodó lesz, 
majd meg ellenszenves lesz neki 
minden, ami ót a magyar jellegre 
csak emlékezteti is.

A legközvetlenebb eredmény pe
dig majd az lesz, hogy a nép majd 
szintén munkába áll. Munkába áll 
első sorban az állami iskolák ellen. 
Gyermekeit, ha lehet, elvonja tőlük, 
ellenesetben pedig a kezeügyébe eső 
bármilyen eszközzel oda törekszik 
majd, hogy annak működése raeg- 
bénittassék. De lehet, hogy a mun
kában való résztvétel majd tovább is 
elragadja őket, amint csak elődjeit a 
fel-feltünedezö iskolai sztrájk egyes 
mondataiban már egyszer láttuk.

Ha a lavina egyszer megindul, 
azt már föltartóztatui nem lehet többé 
s útjában mind 'öbb és több anyagot 
szedvén föl, súlyával mind nagyobb 
és nagyobb rombolásokat visz majd 
véghez. S aztán ki tudja, hol áll 
meg? . . .

Szóval, az a csoport, mely a bé
kés, meggondolt irányzattal nem ro
konszenvez, a forradalmi irány felé 
fogja terelni az eseményeket.

Felmerül a kérdés, vájjon ezek a 
rendzavarók tudatában vannak-e cse
lekedetük súlyos vonatkozásának. —

Vájjon tisztában vannak-e azzal, hogy 
ez az ut, ahova az eseményeket te
relni akarják, semmiképpen sem vezet 
oda, ahol kézzelfogható eredménye
ket elérni lehetne, hanem egyedül 
oda, ahol a törvény fog majd gátat 
vetni az elbolonditott tömeg rovására.

Annak hatása alatt, hogy magá
ban a nemzetiségi pártban is felme
rültek már vélemények, amelyek a 
megvalósíthatatlan jelszavak politiká
ját elítélik és a múlt hasonló tapasz
talatainak hatása alatt föl kell téte
leznünk, hogy ha ezeknek szemük, 
fülük van, úgy föltétlenül ismerik 
munkájuk haszontalanságát és a kö
vetkezményeket is, amiket ez a népre 
hozhat. Tudják tehát, hogy rossz, 
célt tévesztett, sőt veszélyes utón 
járnak — és mégis! Vájjon miért?

Bz a csoport, mely igy gondol
kozik, igy akar és igy tesz, nem 
tekinthető komoly politikusnak. Erről 
a csoportról nem lehet föltételezni, 
hogy cselekedetüket az őszinte meg
győződés és az ügy szeretete vezé
relné. Szélmalmok ellen hadat viselni 
esztelenség.

Mit akar tehát, ha a célt elérni 
nem akarja, mert hiszen ezt józan 
ésszel nem is akarhatja! Minden
esetre valamit, ami amilyen távol 
esik a becsületes politikus működé
sétől, olyan közel van ahhoz a kü
szöbhöz, amelyen túl a társadalom

haramiái tartanak gyülhelyet, akik 
az általuk fölidézett általános rendet
lenségben játszák azt a szerepet, mit 
a tolongásban a zsebmetszők végez
nek. Minden komoly munka nélkül 
jólétet akarnak biztosítani — önma
guknak.

A menny kövekkel hajigálózó sajtó 
is hoz, a gyűjtések is csak hoznak 
valamit s az összeköttetéseket, ille
tőleg a népnek függő helyzetbe való 
hozását is föl lehet alkalomadtán 
használni igen előnyösen. Bddig is 
voltak ilyenek. Náluk a tudás, a 
gondolkodás, a bölcs mérséklet nem 
volt kvalifikáció, ellenben az üres 
fejből kipattant, minden elfogadható 
tartalom nélküli, de nagyhangon, 
durván, szemérmetlenül kitörő jelszó 
mindenre képesített.

Ezek most, a mérsékeltek szerzé
sében veszélyt látnak, saját létérde
kük veszélyeztetését. Természetes, 
hogy körömszakadtáig megállnak a 
helyükön.

Nos hát ez az a harci párt, amely 
a forradalomban lát munkásságot.

Azt hisszük, hogy ennek a gyom
nak a kiirtása volua a legégetőbb 
teendő. A magyar pártok itt azonban 
semmit sem tehetnek, mert minden 
lépés az ő álláspontjukat igazolná 
csak. Ha valaki tehet, úgy a tisztes
séges nemzetiségi párt tehet mindent. 
Lerántja a leplet róluk, rámutat üzér-

T Á R C A .

A kis lakatosinas.
Irta : Rábel Lászlóné.

Úri szülők gyermeke volt a kis lakatos
inas. De hát jobban szeretett furni-íaragni, 
mint a latin igéket konjugálni, vagy a görög 
klasszikusokat deklamálni.

És mert okos ember volt a kis lakatosinas 
édesapja, szive szerint mehetett előre az életbe.

Ostoba előítéletek nem gátolták, hogy 
olyképp boldoguljon, ahogy hajlama kívánta.

Sohasem hallotta ijesztgetés gyanánt a 
ferde életfelfogás jelszavait: ha nem tanulsz, 
inasnak adlak.

Családjában nem volt divat a gyerekekre, 
ha nem éppen fényes iskolai bi'/onyitványt. vittek 
haza, mérgesen rákiabálni: takarodj inasnak !

Bárcsak belátnák már a szil ők, hogy 
mily helyielenUl cselekszenek, midőn hasonló 
kifakadásokkal elriasztják gyermekeiket a 
tisztes iparospályától és a becsületes kéz
művességet már jó előre, mint valami meg
vetett, lealacsonyító foglalkozást állítják gyer
mekeik elé.

Bizony nem volna annyi szerencsétlen 
proletár a világon, kik mindmegannyi szárnya- 
szegett, képzelt geniek, bukdácsolnak 
életküzdelmek zavaros hullámaiban.

A kis lakatosinas büszkén viselte kék 
munkászubbonyát. Ez a kis kék zubbony

különös tisztelet tárgya volt a család e lő tt: 
mint jelképe a szorgalmas munkának, szent 
lobogója a tisztes iparnak. Szorgalmasan és 
örömmel járt a műhelybe, hol nagy kedvvel 
fúrt, faragott. Ügyes volt a kis lakatosinas.

De mint kedves, szelíd fiúcskát, játszó 
pajtásai szerették s ha szabad idejében a 
labdázó fiuk közé vegyült, nagy örömmel 
fogadták: itt jön a kis lakatosinas! és tiszte
lettel néztek kék munkászubbonyára.

Népszerű volt a kis lakatosinas.
Mikor a munkából hazament, édesapja 

szeretettel simogatta meg szurkos arcát s 
mindig volt egy kedves szava hozzá: jól van 
fiam, szorgalmas légy, hogy derék ember 
váljon belőled.

De legjobban édesanyja szerette. Ha kis 
munkászubbonyáról leszakadt a gomb, gon
dosan felvarrta s oly gyengéden bánt a kis 
zubbonnyal, mintha valami drága selyemdarab 
lenne. Úgy kellett mosni, vasalni, mint a 
patyolatot.

Ha fáradt volt a kis lakatosinas, anyja 
szeretettel ölelte magához s az anyai csók, 
mely piros arcocskáját érte, édesen biztatta: 
csak bátorság, kis fiam 1 Egyszóval, boldog 
volt a kis lakatosinas. És szorgalmasan furt- 
faragott tovább.

Egyizben meglepte édesanyját első nagy
stílű müvével. Csinos doboz volt ez, fedelén 
ragyogó acélból való cirádákkal és remek
művű kis lakattal.

Mily boldogan faragott, reszelt, kalapált

rajta ! A inig elkészült, százszor is olgondolta, 
hogy elég méltó lesz-e ez az ajándék a* ő 
drága anyjához?

A kalapács koppanó hangjával szerető 
szive versenyt dobogott s a reszelő egyhangú 
zaja a legszebb dal volt fülének. Az acél 
szemének sugarától csiszolódott fényesre, 
fürge keze alatt s a kis lakat híven zárta el 
szivének ezer édes titkát.

Úgy örült a kis lakatosinas. Boldogan 
vitte haza anyjának a remekművet, melyet 
az nagy becsben tartott.

Évek múltak el. Repül, rohan az idő, 
akárhogy belekapaszkodunk is lebegő szár
nyába, hogy vissza tartjuk.

A kis lakatosinas nőtt, erősödött s lassan
ként kicsi lett neki a kék munkászubbony. 
Szorgalmasan dolgozott, tanult és évek múltán 
a kis inasból hasznos polgára lett a hazának.

Mikor kihajózott az élet viharos tengerére, 
anyja egy talizmánt adott át neki. Az a régi 
doboz volt, az ő első müve, melyhez a 
gyermekkor édes emlékei tapadtak.

Újra látta magát, mint kis lakatosinast. 
Újra átélte a boldog gyermekéveket, mikor 
még keserves sírása is inkább vidám kaca
gás volt.

— Csak akkor nyisd fel e dobozt, — 
mondta neki anyja, — mikor életed legbol
dogabb napját éled. Ha szived túlárad az 
örömtől. De már nem tudsz többet sírni. Az, 
ami benne van, újra megtanít könyezni.

Ismét teltek az évek. Sokszor virult ki az
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kedéseikre, megnyitja a nép szemeit, 
lehetetlenné teszi őket. S csak akkor 
foghat ahhoz a fokozott tevékenység
hez, amely a törvény medrében mo
zog. Anélkül minden működésűkre ez 
a töredék nyomja rá a gyalázat bé
lyegét. Igyekezzenek hát szabadulni 
tőle. —1

1 nemsetlséglek sierveikedóse a kö
zelgő választásokra nagy lépésekben halad 
előre. A folyó hó 15-én ugyanis a felső- 
magyarországi tótok vezéremberei összegyűl
tek Turóczszentmártonban. egyrészt azért, 
hogy a pártot újraszervezzék, másrészt pedig, 
hogy az egyes kerületekbe küldendő jelöltek 
személyében megállapodásra jussanak. Ugyan
csak ezen a gyűlésen állapították meg a párt 
választási program inját is. ÉriesUléseink sze
rint, a nemzetiségi párt mindenütt, hol a 
győzelemre csak a legkisebb remény nyílik 
is, jelöltet fog állítani.

Al általános titkos válasitójog kérdé
sében a vármegye közönségének elfoglalt 
álláspontját már az amerikai lótok is ismerik. 
Ott a „Slovensk^ Denník* üt rajtunk, amiért 
a „tót nemzetnek* ezt a leghatalmasabb 
fegyverét ki akarjuk csavarni kezéből. Innen 
tudjuk meg azt is, hogy a megyebeli tót 
korifeusok aláírásokat gyűjtenek az általános 
választójog mellett, hogy evvel kimutathassák 
azt, hogy a vármegye közönségének óhaja 
más, mint amit a közgyűlés kifejezésre jut
tatott. Hozzátesszük azonban, hogy a munka 
nehezen megy, mert a „jobbak* az aláírást 
megtagadták. Mivel és kivel akarnak bizo
nyítani tehát? Azokkal, akik a saját halálos 
Ítéletüket is aláirnák?

ibolya, sokszor hervadt el a rózsa. Sokszor 
pihent a föld fehér szemíedöje alatt.

Szive még nem volt túláradva az örömtől. 
De már régen nem tudott sírni.

Megfeszített munka árán az egykori kis 
lakatosinasból hírneves gyáros lett. Munkásai 
rajongtak érte, mert szerető atyjok volt nekik. 
Száz meg száz szegény munkáscsaládnak ő 
volt a jótevője. Nevét áldották a szegények 
és ügyefogyottak, mert senkit sem bocsátott 
el segedelem nélkül.

Végre kivirult az ő szikében is a szerelem 
virága, eljött a nap, mikor puha fészkébe 
vezette csicsergő párját.

Ünneppé avatták ezt a napot a gyári 
munkások. S midőn látta az egyszerű embe
rek hü ragaszkodását, szeretőtök jelét, ezen 
a napon szive túláradt a boldogságtól. Eszébe 
jutott a talizmán, eszébe jutottak anyja 
szavai . .  .

Megilletődéssel vette elő a régi, öreg 
dobozt s kinyitotta. A dobozban megfakult, 
olrongyolódott kis munkászubbony volt. 
Csodálkozással vette ki.

Megismerte. Ez volt az ő első kis munkás
öltönye. Újra látta magát mint kis lakatosinast.

Sírva borult rá a megfakult kis zubbonyra 
s miközben erős vállai heves zokogástól 
remegtek, ajkához szorította a drága ereklyét.

Az alkonyi szellő diadalmasan hozta be a 
nyitott ablakon a munkások zaját. Újra meg
tanult sírni. Mindezt a kis kék zubbony 
tette. Szent zászlaja a tisztes iparnak.

Nópszerflsógh&jhási&t. A tót lapok azon 
részének, amelyek a nép nyelvén a népnek 
szólnak, majd kivétel nélkül az a sajátos mód
szerük van a nép megnyerésére, hogy maguk 
szoktak leszállani. A dolog úgy fest, mint 
mikor az Uresfejü uracs, aki már jól lakott 
mindennel, amit környezete nyújthatott, annak 
tudatára ébred, hogy a lába alaposan vissza
vetette őt abban a versenyben, amit komo
lyabb pályatársaival egykor megkezdett, 
működési kört keres, ahol ugy-ahogy 
még érvényesülhet — és a gondolkodásban, 
tehetségekben gyengébbek közé száll. Nem 
azért, hogy azokat oktatással, példával lassan- 
lassan magához emelje, hanem azért, hogy a 
hasonlók között első lehessen.

Demokratikusnak nevezi magát pl. a „Slov. 
T^id.“ és a „Lúd. Nov.*. Es ebben a nagy 
törekvésükben, hogy mindenkor és minden 
körülmények között ilyeneknek tűnjenek föl, 
azt a legkönnyebb módot gyakorolják, hogy 
Ízlés, gondolkodás és modor tekintetében még 
durvábbak, még faragatlanabbak igyekeznek 
lenni, mint a nép legalsóbb rétegei, akiket 
evvel az eszközzel vezetni akarnak.

Mindkét lap soraiban annyiszor olvastunk 
már ilyen dolgokat, hogy azokat reprodukálni 
fölösleges, de nem is tesszük, mert az ízlés 
szigorú kritikáját még ebben az alakban sem 
akarjuk kihívni magunk ellen.

A „Lúd. Nov.* egyik legutolsó száma 
azonban mégis kényszerit arra, hogy egyet- 
mást elmondjunk arról a fejtegetéseiről, amit 
„Harc a nép ellen* címmel leközölt. Ez már 
oktatás akar lenni. Az oktatás az ember 
egyéni jogai körül forog és körülbelül igy 
hangzik: Az emberek kivétel nélkül fejet, 
lábat, törzset, szemet, fület stb. viselnek. 
Mindegyiknek van vére, csontja, húsa, gyomra 
egyformán. Szervezet tekintetében tehát egyi
künk sem különb a másiknál. Különbség az 
emberek között nincs s hogy mégis fölfedez- 
hetők ilyenek, az tisztára rajtatok elnyomott 
embereken múlik, akik ezt az alárendeltséget 
megengeditek. Tudjátok meg, hogy titeket 
minden jog megillet, amit ma a nagyok gya
korolnak. Tudjátok meg, hogy ti éppen úgy 
lehetnétek bírák, hivatalnokok, képviselők, 
miniszterek, ha az alárendeltségen változtat
nátok. Benneteket a legmagasabb polcig is 
megilletnek, hiszen a királynak is keze, lába, 
feje, nyaka satöbbije éppen csak annyi van, 
mint nektek stb. stb.

Ez a lap ezt oktatásnak szánta.
A nép erkölcsi és anyagi helyzetének 

fokozatos javítása, mint egyedül illetékes té
nyen a nép fölemelésére, ennél a lapnál tel
jesen ismeretlen fogalom. Hanem amit céloz, 
nem más, mint a mai szellemi kvalitás szerint 
elválasztott osztályokat felforgatni úgy, hogy 
a nyers erő legyűrje a vezetésre egyedül 
jogosított észt, hogy ennek tetejébe kerül
hessenek azok, akiket a „Lúd. Nov.* vezet.

Szomorúan visszás módja ez a hirlapirás- 
nak és olyan messze esik el hivatásától, mint 
a két pólus, találkozni soha sem fognak.

T A R L Ó Z Á S O K .

(*) A cseh pimaszkodásnak már igazán 
nincs' határa. Egyik lapjuk a múlt héten erős, 
sőt durva kirohanást intézett a magyarság 
ellen, de különösen a hazafias irányú Krajáu 

v ellen, mert ebben egy levél látott napvilágot,

melynek írója összetartásra buzdítja a tren- 
csénbáni tótságot, hogy legyenek hűek a 
magyar eszmékhez s ne vessék magukat a 
nemzetiségi irányzat karjaiba.

Hát ezt, de különösen azt vette zokon a 
cseh lap, hogy a bániak által rendezendő 
mulatságból kizárták azokat, kikről tudják, 
hogy inkább hajlanak a maszlagolók felé, 
mint a magyaros eszmék tábora felé.

Ezért azután ránk mondják, hogy a ma
gyar durvaság nem ismer határt s megtoldják 
azzal, hogy íme, igy rontják meg a mi be
csületes tót népünket.

Hát bizony, igen tisztelt cseh urak, egy
szer már lenyomathatnák azokat a szemen- 
szedett hazugságokat is, miket az önök által 
annyira becsben tartott lapocskák terjesztenek 
mirólunk, legalább meggyőződhetnének arról, 
hogy melyik részen van az igazi durvaság? 
Azok részéről-e, kiknek nincs szükségük arra, 
hogy hazugságokból éljenek, vagy azok ré- 
széről-e, kiknek ez az életfeltételük?

Azt peuig jegyezzék meg jól maguknak| 
hogy arról le nem mondunk semmi körül
mények közt, hogy ezt a jóravaló tót népet 
a waszlagolásból ki ne gyógyítsuk.

Megint egy újabb sérelem. Ezúttal a 
„Pallas Lexikon“ követte el azt az égbekiáltó 
bűnt, hogy a tótokról csak 31 sorban emlé
kezik meg, mig ugyanakkor a négereknek 
28, a hottentottáknak 42, a kannibáloknak 
27, az eszkimóknak 117 és a cigányoknak 
427 sort szentel.

No, ez igazán rettenetes sérelem, főleg 
akkor, midőn nem emlékezik meg abban a 
31 sorban olyan tót Írókról, mint Petőfi, 
Madách, Bajza, Kossuth, Mikszáth, Benczúr 
stb. s nem emlékeznek meg a tót nép kul- 
tnrájáról, irodalmáról, művészetéről? Hát hol 
van mindez, hová lett mindennek az ismer
tetése ?

Igazán nem tudja az ember, hogy ezen 
a legújabb sérelmen kacagjon-e, vagy bosz- 
szankodjék. Szegény Pallas Lexikon 1 Íme, 
feletted is megkondult a sovinizmus vádja!

Persze, a Prudy, mely ezt a rettenetes 
sérelmet felfedezte, nem vett magának annyi 
fáradságot, hogy végignézte volna azt a meg
vádolt lexikont, mert akkor kénytelen lett 
volna beismerni, hogy mindazokról, kiket a 
a tótság az irodalom terén magáénak vallhat, 
bőségesen megemlékezik ez a szerencsétlen 
lexikon.

Igaz, hogy sem Petőfinél, sem Madáchnál, 
sem Kossuthnál, sem Mikszáthnál nem találja, 
hogy tót irók, de azért nem a lexikon fele
lős, hanem ezek a kitűnőségek, miért vallják 
magukat magyaroknak.

De nem mindennapi az a vád sem, hogy 
a magyarok azért imák „Slovensko" helyett 
következetesen felvidékit, hogy ezzel is le
nyomják a tótságot ? 1

Hát bocsánat, erre már igazán nem tart
juk érdemesnek felelni I

Vármegyei élet
A közigazgatási bizottság ülése.

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

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

Elnöklő alispán a megjelent bizottsági 
tagokat szívélyesen üdvözölve, az ülést meg
nyitja.

Rakovszky Iván dr. tb. főjegyző bemutatja 
Lukács László dr. pénzügyminiszter leiratát, 
melyben felkéri a bizottságot, hogy őt nehéz 
feladatában támogassa. A bizottság a minisz
teri leiratot tudomásul vette.

Bemutatja az erdőgondnokság jelentését, 
mely szerint a ruttkai úrbéres községnek 
30-8 hold oly birtoka van, mely állami keze
lésbe vétetett. A jelentés az erdészeti bizott
ságnak további eljárás végett kiadatott.

A kir. járásbíróság közli, hogy F. S. kör
jegyzőre hanyagság miatt 4 korona bírságot 
szabott ki. A jelentés tudomásul vétetett.

Mosócz község elöljárósága a közigazgatási 
bizottság felhívása folytán jelenti, hogy a 
pozsonyi posta- és távirdaigazgatóság ama 
felhívásának, hogy a községben felállított 
táviróhivatal nyers bevételének 500 korona 
jövedelmet biztosítson, nem tehet eleget, mert 
annak idején, midőn a hivatal a községben 
felállittatott, eme kikötéstől az igazgatóság 
már eltekintett, illetve a jövedelem biztosítá
sát elengedte. A község elöljáróságának je
lentése eredetben közöltetik az igazgatósággal.

A bécsi szegényház igazgatóságának meg
keresésére Metyko Anna után felmerült 305 
korona tartási díjnak behajtása, fizetésre' 
köteles fiától megkiséreltetett. Minthogy azon
ban fizetni nem hajlandó, az ingóságokból 
pedig a kérdéses összeg ki nem hozható, a 
végrehajtás az ingatlanokra is el lesz rende
lendő. A közigazgatási bizottság ily értelem
ben intézkedik.

A főjegyző bemutatja Pollák Jakab kostyáni 
lakos felebbezését, melyben kéri a bizottságot, 
hogy az alispán ama határozatát, melyben a 
Turóczon átvezető hid építési költségeihez 
való hozzájárulásra köteleztetett, oldja fel. A 
bizottság hosszas vita után akként határozott, 
hogy az ügyiratok oly utasítással adassanak 
vissza a vármegye alispánjának, hogy a 
hozzájárulási arányt már az újból meghozandó 
határozatban jelölje meg.

Csepcsányi Sándor tb. főjegyző bemutatja 
a bizottságba megválasztott uj tagok névsorát. 
Eszerint Justh Kálmán, Révay Gyula báró, 
Bulyovazky Simon, Klimo Vilmos és Roth 
Emil 1910—1911. évre a közigazgaiási 
bizottság tagjaiul jelentettek ki.

Bejelenti, hogy a tiszti főügyész helyette 
aéül 1910. évre a közgyűlés által dr. Strausz 
Mózes választatott meg. Tudomásul vétetett.

Előterjeszti Oreiner Sándor gözíürésztulaj- 
donos felebbezését, melyben kéri a bizottsá
got, hogy az alispánnak az a határozata, 
melyben a turáni Vágpart biztosítására emelt 
szabályozási munkálatok költségeihez való 
hozzájárulásra köteleztetett, oldassák fel. A 
nevezett gözfürészlulajdonos tekintettel arra, 
hogy a íelebbezési határidőt elmulasztotta, 
kérelmére! elutasittatott.

Bemutatja több község legelőszabályren
deletét. A bemutatott szabályrendeletek egy 
része jóváhagyatott, másik része pedig pótlás 
végett visszaküldetett.

Krsko János kérvénye, melyben felmerült 
ápolási költségeinek a belügyi tárca terhére 
leendő átvételéért folyamodik, pártolólag ter
jesztetett fel a m. kir. belügyminiszterhez. 
Hasonló elintézést nyert Rohácsik József, 
Salinyi János és Sisdn Anna kérvénye is.

Bemutattatik a belügyminiszter leirata, 
melyben tudatja a vármegye közigazgatási 
bizottságával, hogy Hankó János Anna nevű 
leánya ápolási költségeinek a belügyi tárca 
terhére leendő átvételét megengedte. Tudo
más és további eljárás végett közöltetik a 
kórházi gondnokkal.

Schwarcz Pál kivételes nősülés iránt be
adott kérvénye pártolólag terjesztett fel a 
honvédelmi miniszterhez.

A honvédelmi miniszter leirata, melyben 
tudatja a közigazgatási bizottsággal, hogy 
Rusznák Móc Antal kivételes nősülés iránii 
kérelmének nem tehet eleget, további eljárás 
végett az illetékes főszolgabírónak adatott ki.

Boleman János dr. tiszti főorvos január 
havi jelentéséből kiemeljük a kővetkezőket:

A január havi közegészségügyi állapot 
valamivel kedvezőbb volt a decemberi 
hónapnál.

Az általános megbetegedések közül leg
inkább a légzőszervek gyuladásos és burutos 
bántalmai, továbbá gyomor- és bélbajok ész- 
l^ltettek. A hevenyfertőző betegségek közül 
járványosán csak a kanyaró lépett fel Suttón, 
hol emiatt az iskolát is be kellett zárni. 
Nagyobb számban fordultak elő még kanyaró 
esetek Turóczszentmártonban, Jahodnikon, 
Bisztricskán és Koslyánban. A betegség lefo
lyása azonban mindenütt enyhe volt.

A vörheny Turóczszentmártonban hét 
esetben, Szucsányban, Draskóczon és Jahod
nikon pedig egy-egy esetben.

Az iskolák több községben megvizsgáltat
ván, ezek közül a suttói és dubovói iskolák 
ellen emeltetett egészségügyi szempontokból 
kifogás.

Kaczvinczky Kálmán kir. tanácsos pénzügy
igazgató által képviselt közigazgatási szak 
1910. január havi állapotáról szóló jelentésé
ből a következőket közöljük :

Január hóban befizetteti egyenesadóban 
20127 korona 45 fillér, hadmentességi díjban 
38 korona, országos betegápolási pótadóban 
209 korona 34 fillér. Ez a befizetés az előző 
év hasonló időszakához képest, egyenesadóban 
19215 korona 18 fillérrel, országos betegápo
lási pótadóban 1011 korona 81 fillérrel kedve
zőtlenebb , had mentességi díjban pedig 38 koro
nával kedvezőbb.

Az említett befizetések után az elmúlt 
hónap végével hátralékban maradt 155272 
korona 33 fillér egyenesadó, 19894 korona 
83 fillér hadmentességi dij és 7375 korona 
50 fillér országos betegápolási pótadó. A 
hátralék tehát a múlt óv hasonló időszakához 
képest az állami adónál 25931 kor. 36 fillér
rel, a hadmentessógi díjnál 1858 korona 41 
fillérrel, az országos betegápolási pótadónál 
3016 korona 03 fillérrel emelkedett.

A kir. pénzügyigazgató jelentése tudo
másul vétetett.

Künsztler Károly dr. kir. tanfelügyelő 
bejelentette, hogy január hó folyamán a hiva

tal az iskolák látogatásával és a folyó ügyek 
intézésével foglalkozott.

Több tárgya a közigazgatási bizottsági ülés
nek nem lévén, a vármegye alispánja azt 
berekeszti. (—)

Nőegyleti közgyűlés.
A „Turóczvármegyei jótékony nőegylet* 

vasárnap, 13-án délután közgyűlést, utána 
pedig választmányi ülést tartott. A közgyűlé
sen és választmányi ülésen az elnök távol
létében Boleman Jánosné alelnök elnökölt. 
A tisztikarból Fischer Árminné pénztáros, 
Rakssányi Józsefné ellenőr, továbbá Rakovszky 
Iván titkár és Martincsek Károly jegyző vol
tak jelen. A tagok is szép számmal jelentek 
meg.

A közgyűlésen az alelnök beszámolt az 
egyesület múlt esztendei működéséről. A je
lentésből különösen kiemelendőnek tartjuk, 
hogy a nőegylet a múlt év folyamán fejezte 
be a vármegyei közkórház kibővítése érde
kében indított akcióját, amely fényes ered
ménnyel járt, amennyiben a megyei kórház 
két teljes pavillonnal bővült a nőegylét és 
különösen elnökének, Justh Ferencné szül. 
gróf Batthyány Máriának buzgólkodása foly
tán. Az egyesület a múlt év folyamán több 
mint 1000 korona segélyt osztott ki szegé
nyei között. A taglétszámban annyiban tör
tént változás, amennyiben egy tag elköllözés 
folytán kilépett, egy uj tag pedig belépett az 
egyesületbe.

A közgyűlés a következő állandó negyed
évi segélyeket szavazta m eg: Augusztini 2 
kor., Ciger Anna 2 kor., Kramerné 6 kor., 
Hercsuthné 6 k., Micskóné 2 k., Schlenger 
15 kor., Mayer 2 kor., Marcsek 10 korona, 
Brezányi 8 kor., Linksz 8 kor., Matula Anna 
és Pál 8 korona, Ungár Arminné 15 korona, 
Karlovszky Andrásné 10 korona, Kovácsikné 
10 kor., Marcsek 10 kor., Hrianka 8 kor., 
Lindis Andrásné 8 kor., Drozdik János 8 k., 
Galeth Mária 8 kor.

Ezenkívül a következő árvák kaptak ál
landó segélyt: Korbei Anna 10 kor., Dérer 
gyermekek 10 kor., Richter Róza 10 kor., 
Flack gyermekek 20 kor., Kondek Jánosné 
10 kor., Szomora árvák 30 kor.

A közgyűlést követő választmányi ülésen 
az egyszersmindenkorra szóló adományok 
kerültek tárgyalás alá. Ilyeneket a választ
mány a következőknek ju ttato tt: Vojtek 8 
kor., Hajasz Mária 8 kor., Marcsek 10 kor., 
Kmety Józsefné 10 kor., Retykovszky András 
20 kor., Érti Sándorné 20 kor., Vogel Hanni 
15 k., Posztpisil Károlyné 20 k., Kordeczkyné 
és nővére 15 kor., Szkuhra Józsefné 5 kor.

A 13-iki közgyűlés alkalmával is szomo
rúan kellett látnunk, — amit különben már 
hosszabb ideje tapasztalunk, — hogy höl
gyeink érdeklődése a nöegylet iránt meg
csappant. Bizony a tagoknak aránylag kis 
percentje jelent meg a közgyűlésen, holott a 
tartózkodásra semmiféle okuk nincsen. Nem 
tudunk szebb és nemesebb dolgot elképzelni, 
mint amikor egy vidék intelligens asszonyai 
a jótékonyság jegyében egyesitik erejüket e3 
közösen, egyesült erővel szolgálják a szeretőt 
parancsát. Ha Turócz megye asszonyai körül
néznek egy kicsit maguk körül, bizony 3ok 
nyomort és szegénységet láthatnak, amely 

1 enyhítésre szorul. Nem akarjuk hinni, hogy
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lia a szirtikre hallgatnak, tárol maradjanak 
attól a kűzűs munkától, amely ennek a nyo
mornak az enyhítését tűzte ki célul. És hisz- 
szllk, hogy a nöegylet közgyűlései rörid időn 
belül éppen olyan látogatottak lesznek, mint 
Tftiaba.

H I R_E K.
Rémes sierenosétlenség. Hirt Emil, 

Rizman József helybeli lakatosmester tanonca, 
efry helybeli kereskedősegédtől egy elromlott 
revolvert vett ál javításba. Minthogy azonban 
bonyolult szerkezetéről nem tudott tiszába 
jönni, egyik legényt kérte fel, hogy a revol
vert tisztítsa, illetve javítsa meg. A revolver 
már csütörtökön1 elkészült. Erre Hirt azzal az 
ürüggyel, hogy revolvert ki kell próbálni, 
elment a kereskedősegédhez és lüvegeket kért 
a fegyverbe. A kereskedő átadott neki két 
darab löveget és figyelmeztette, hogy csínján 
bánjon a veszedelmes patronokkal. Hirt még 
aznap este beletette a fegyverbe a golyókat 
s midőn már mindenki aludni tért, a revol
vert ott a műhelyben inastársai jelenlétében 
kipróbálta s az egyik löveget kilőtte. A lövés 
után a fegyvert rögtön ládájába pakkolta azzal 
a föltett szándékkal, hogy azt a tulajdonos
nak, mint teljesén használhatót vasárnap 
reggel átadja. Hirt szombaton este szüleihez 
Ruttkára akart átmeuni. Erre azonban gazdá
jától engedélyt nem kapott. Többi inastársai
val már éppen aludni készült, midőn eszébe 
jutott, hogy lefekvés előtt még ládáját hozza 
rendbe, hogy vasárnap ne kelljen vele ve
sződni. Holmiainak rakosgatása közben megint 
kezébe került a revolver s mutogatni kezdte 
körülötte gugoló inastársainak. Majd a ravaszt 
rántotta el háromszor egymás után. Midőn 
negyedszer emelkedett fel a ravasz, a fegy
verben maradt töltény elsült s a golyó 
homlokán találta Skratek János inast, ki 
hang nélkül bukott el a műhely padlózatán. 
A megrémült inasok rögtön átszaladtak a 
mesterért, ki első ijedtségéből felocsúdva, 
azonnal orvosért szaladt. A helyszínére hívott 
Lax Ernő dr. nyomban konstatálta, hogy a 
szerencsétlen fiú sebesülése halálos. A kis 
inasgyereket a helybeli kórházba szállították, 
hol reggelre kiszenvedett. Hirt Emilt pedig 
letartóztatta a csendőrség.

Slóp ünnepség. Hoffmann Ede, a Turóezi 
Hitelbank vezérigazgatója, a helybeli izraelita 
hitközség elnöke a folyó hó 15 én ünnepelte 
születésének 70—ik évfordulóját. Ez alkalom
mal leikereste öt a hitközség küldöttsége, a 
melynek élén dr. Weiszkopf Arthur gyönyörű, 
szivet megható, lelket megkapó beszéddel 
üdvözölte a hitközség elnökét. Hoffmann Ede 
könnyekig elérzékenyülve mondott köszönetét 
a megjelenteknek. A hitközség után a hely
beli kereskedők keresték föl a köztiszteletben 
álló jubilánst, kiknek nevében Bindféld Ármin

mondott Udvözlőbeszédet. — Ezeken kívül a 
helybeli pénzintézetek küldöttsége, a Turóezi 
Hitelbank tisztikara s még számosán üdvözöl
ték az ünnepeltet.

Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi 
magy. kir. miniszter a szuesányi áll. óvodá
hoz Domsitz Juliska oki. óvónőt nevezte ki.

Helyreigazítás. A nőegyleti bálon esz
közölt felülfizetések nyilvános nyugtázásánál 
hiba c:uszott be. Párvy Endre képezdei igaz
gató neve alatt elszámolt 9 koronából 5 ko
ronát Gerő Virgil erdőmester fizetett felül.

Gyermekelőadás. Az e hó 27-iki előadás 
iránt a legszélesebbkörü érdeklődés mutatko
zik. A jegyek nagyrésze már elfogyott s igy 
remélhető, hogy a tanulókat jutalmazó és a 
kirándulási alapnak szép összeg jut. A műsor 
a következő: „Élet. és iskola", allegória, irta 
Szávay Gyula. „A párisi baba", vígjáték 1 
felvonsban, irta Murai Károly. „Vadrózsa", 
énekes tündérjáték 1 felvonásban, szövegét 
irta Váradi Antal, zenéje Poldini Edétől. — 
Az előadás este félnyolckor kezdődik. Felül- 
fizetéseket köszönettel fogad az iskola. Remél
jük, hogy társadalmunk teljes számban fog 
az előadáson megjelenni.

Vármegyénk körlrata, melyet az általá
nos választójog ellen a múlt év december 
havi közgyűléséből intézett a törvényhatósá
gokhoz, eddig három törvényhatóságnál tár
gyaltatott. Udvarhely vármegye és Maros- 
vásárhely hasonló feliratot intéz a képviselő- 
házhoz, Somogy vármegye pedig az átiratot 
tudomásul vette.

Nem lesz mértékhitelesítő hivatalunk.
Fábry József helybeli kereskedő inlerpellá- 
ciója folytán a múlt közgyűlésben elhatározta 
a vármegye közönsége, hogy feliratilag kéri 
fel a kereskedelemügyi kormányt arra, hogy 
Turóczszentmárlonban is Állíttasson fel mérték
hitelesítő hivatalt. A miniszter most arról ér
tesítette a vármegyét, hogy kérelmének azért 
nem tehet eleget, mert irányelvül vette, hogy 
csak oly körzetekben állít fel ily intézményt, 
ahol legalább 8000 hitelesítésre kötelezett tél 
van és amelyre legalább 5300 hitelesítés jut. 
Minthogy pedig Turóczszentmártonban 1906. 
évben 66, 1907-beD 64 és 1908-ban csak 62 
hitelesítés eszközöltetett, ennélfogva ily cse
kély szám mellett az intézmény felállítását 
feleslegesnek tartja.

Nyilvános nyugtázás. A vármegyei köz
kórház javára megtartott bál alkalmával felül- 
fizettek; Báró Révay Gyula 30 kor.; Justh 
Ferenc 20 kor.; Toperczer Sándor 12 kor.; 
Justh Kálmán, dr. Kohut János, Kuffler 
Zsigmond, Borbély Kálmán, Michnik Gyula, 
Lőwinger Lajos, dr. Boleman János, Bulyov- 
szky Miklós dr., dr. Ferdinandy Béla, Kukn 
Hugó, Náthán Henrik, Schulz Lajos, Michnik 
Vilmos, Újhelyi Attila, dr. Szolarik Vilmos 
10—10 kor.; dr. Rakovszky Iván, Matejcsek 
Ferenc 8—8 korona; dr. Zányi J. Kálmán 
6 korona; Hurbán Svetozár Vajansky, Lamos
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Lajosi, Schwarz Kálmán, Soltész Emil, Záthu- 
reczky Imre, Újhelyi Gusztáv, Svehla János, 
Fischer Lajos, dr. Lax Adolf, Btlchler Ármin, 
dr. Lax Ernő, Kontsok József, Strelinger 
Henrik, Párvy Endre, Gerő Virgil, Klirao 
Vilmos, Epstein Lász’ó, Klein Ferenc, Hra- 
bussay István, Kulfan Samu, Jausz Sándor, 
Csermák Dániel, Teszák Lajos, Rosza János, 
Bán Adolf, Reviczky Kálmán, Grossmann 
Miksa, dr, Lencso János, Dettrich Endre, 
Petrás Mihály 5—5 korona; dr. Raisz Béla, 
Hlavaj János, Teles Géza, Folkusházy Zoltán, 
dr. Messinger Mór, Braun Ármin 4 —4 kor.; 
Moskóczi Ferencnó, Patsch Béla, dr. Simko 
János, Löwy Mór, Bindfeld Ármin, Rüszler 
József, Martin Imre, dr. Dula Igor, Thomka 
Milos, Téglássy István, Steiner Samu 3—3 k.; 
Weisz Jenő, Fabriczy Samu, Tomcsányi B., 
Popper Árpád, Patsch Kálmán, Moskóczi J., 
Roll Béla, Balázs Miksa. Nagy a ., Potrikovics 
János dr., Haas Zsigmond dr.. Krupee V., 
Gyepes Fbrenc, Herz Ignác, Blaho Samu, 
Sfiegler Kálmán, Csepcsányi Sándor, Kossuth 
Viktor 2—2 korona ; Szmodiss Mihály, Zsabka 
Emil, Szeppelfeld József 1—1 korona. — 
összes bevétel 660 korona, kiadás 209 kor. 
71 fillér, tiszta jövedelem 450 kor. 29 fillér.

Takarmány tol vaj. Tomcsányi István dras- 
kóczi lakos csűréből még a múlt évben tekin
télyes mennyiségben loptak el takarmányt. 
A csendörség hosszú ideig hiába kutatott a 
tolvaj után, nem tudott a nyomára akadni. 
Végre sikerült, leleplezni a tolvajt Ruman 
János ivánkaföldi lakos személyében. A tet
test feljelentették a helybeli járásbíróságnál.

Műkedvelői előadás. A znióváraljai m. 
kir. állami tanítóképző-intézet ifjúsága e hó 
1-én jótékonycélu szinielőadással egybekötött 
táncmulatságot rendezett. A kitünően sikerült 
előadások szereplői közül kiváltak Papp Eliz, 
Porubszky Ilonka, Gerő Lenke és Szibner 
Mariska kisasszonyok. A növondékek közül 
kitűntek: Kvanduk Bertalan, Krejcsa Alajos, 
Plachy Péter, Závodszky Zoltán, Jármay 
Vilmos, Klacskó Antal, Majerik József, Lehr 
Béla. — Felülfizettek: N. N. 20 koronát; 
Párvy Endre 11 koronát; Gerő Virgil 10 
koronát; Cblauek Kornél 6 koronát; Béres 
Ottó, Farkas István, dr. Messinger Mór, Papp 
József, Habányi József, Wagner Arthur és 
Wankó Károly 5—5 koronát; Zámboj Béla, 
Klausberger Károly, Zvada Antal, Pósfay 
Sándor, Krecs Gyula, Pletrich József, Báró 
N., Sztraka Károly 3—3 kor.; ö z y . Tilesch 
Károlyné, Emődy István, Volkó János. Éber 
Rezső, Kbin Antal 2 —2 koronát; Wunder 
József, dr. Weinberger Mór, Mezei József és 
Krausz Alajos 1 — 1 koronát.

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

TettenértO a csendőrség Faczuna Simon 
és Kuchur József szentpéteri cigányokat éppen 
akkor, midőn a helybeli székgyár raollett 
levő kerteknél a lopott tárgyak felett osztoz-

-  Nagy sirköraktár! - SVEHLA  JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, T EM ETK EZÉS I 
VALLA LATA  É S  S IR K Ő R A K T A R A

TURÓCZSZENTMÁR FON

Valódi mahagóni ás pallisander hóló- és 
ebédiőszobabutoroh. A 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 fakoporsók, sir- 
koszoruk nagy raktára!

j T em etkezési vállalat. Szolid 6s figyelmes liiszolgfilás!
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kodni akartak. A csendőrség nyomban letar
tóztatta a zsiványokat s a lopott holmit pedig 
elkobozta. A cigányok a lefoglalt holmik 
eredetére nézve nem adtak felvilágosítást s 
a haróság most kutat a tulajdonosok után.

Az utasok dézsmál ója. Seftsik József 
ruttkai lakos a folyó hó 15-én, amint a 10. 
számú vonat az állomáson megállt, felkapasz
kodott az egyik zárfékre s onnét a kalauz 
bőrtáskáját és több apró holmit leemelve, el
illant. A személyzet azonban észrevette s a 
csendőrség közbelépésével a tolvajt elfogta.

Tnróozszentmárton a nemzetközi for
galomban. A pozsonyi magy. kir. posta- és 
távirdaigazgatóság köréből vesszük az érte
sülés*, hogy a helybeli távbeszélő központ 
legközelebb bekapcsoltad a nemzetközi for
galomba. És pedig egyelőre a következő 
irányokba: Misztek, Teschen, Olrau, Mahriscli- 
Ostrau, Oderberg központokkal. A kapcsolási 
kísérletek már a közeli napokban történnek.

Feltört vasúti koosl. Ruttkáról Írják, 
hogy egy megrakott kocsiról az ólomzár le
törése után Bukva József és neje ruttkai 
lakosok többrendbeli élelmiszert és szövet
árukat tulajdonítottak el. Az álloinásfönökség 
feljelentése folylán a csendőrség a tetteseket 
letartóztatta.

Legújabb 4 s z ó ! 
Ajánljuk 

STEINER 
sírkőüzletét 

Turóczszentmárton.

Csak 5 s z ó !
STEINER

Turóczszentmárton
képei

olcsók
kifogástalanok!

diftassék jutalékokra és jótékony célokra4 
a fenmaradó 1200 korona pedig vitessék 
át a folyó év számlájára.

Ezúttal a közgyűlés 3 évre megválasztotta 
az igazgatótanács tagjaivá: Zorkóczy Tivadar 
főszolgabírót (elnök), Párvy Endre tanítóképző 
igazgatót. Bert» Ottó gazdasági szaktanárt, 
Hoffmann Ede bankigazgatót, Dugovich Titus 
számtanácsost, Dr. Lencsó Jánost tb. megyei 
főorvost, Dr. Guitmann Gyula körorvost, Braun 
Ármin fürdőbérlőt, Michale József községi 
biró*, Höhenrieder Gyula mérnököt, Kovacsik 
János póstaraestert, Jellinek Alajos és Eichel 
Ignácz kereskedőket és Bada József, Vladdr 
János Sándor és Wtüz Dara József földbir
tokosokat.

A felügyelőbizottság tagjaivá megválasz
tattak ugyancsak 3 évi időtartamra : Reviczky 
Imre földbirtokos (elnök), Schein Henrik 
bankigazgató, Bresztydnezky Gyula plébános 
és Rosenzweig Jakab tisztviselő. — A bíráló 
bizottság tagjaivá Babusek Ede, Rosenzweig 
Jakab és Lichtenstein Lipót választattak meg.

A közgyűlés az intézet igazgatójának, Dr. 
Messinger Mórnak, valamint a tisztviselőknek 
sikeres működésűkért megelégedését és elis
merését kifejezte, az igazgatóságnak és fel
ügyelő bizottságnak a felmentvényt megadta 
és azután berekesztetett.

Szokatlan látványt nyújtott ezen közgyű
lésen a Szklenóról és Felső-Stubnyáról nagy 
számban megjelent földmives részvényes, a 
mi fényes /tanúbizonysága annak, hogy az 
intézet a nép körében is nagy népszerűség
nek és bizalomnak örvend.

Óhajtandó volna, hogy a Turóczi Gazd. 1 
Takarékpénztár, mely csekély anyagi erőkkel 
alig néhány évvel ezelőtt alakult és ma már 
egy tőkeerős, viruló intézet, mely Turóczmegye 
felső járásában a közgazdasági és hitelélet 
erős pontja, tovább is a hazafias közönség 
támogatásában részesülne.

Fajbaromflab fognak a tavasz folyamán 
tenyésztőknek kiosztatni. Felhivatnak tehát 
az érdeklődők, hogy ebbeli igényeiket Nagy 
Antal törvényhatósági m. kir. állatorvosnál 
április hó 15-éig okvetlenül bejelentsék.

A kiosztandó fajbaromfiak fejében egy 
lúd vagy gunár után 2 korona, egy kacsa 
vagy kacsér után 1 k >r. 60 fül., egy jércze 
vagy kakas után 1 korona 40 fillér lesz 
fizetendő.

A N G O L-K O R
tönkre fogja tenni az ö n  gyermekének egész
ségét, ha nem tesz ellene gyorsan valamit.

SCOTT c s u k a m á j o l a j  EMULSIO-ja
megszünteti az angolkórt, megerősíti a cson
tokat és egészséges hússal borítja azokat 

Azonfelül és ez az, amit tapasztalt szülők 
teljes értéke szerint meg tudnak 
becsülni, — semmi nehézséggel 
nem jár a kis szenvedőt rábírni 
arra, hogy a

S C O T T - f é i e  E M U L S I Ó - t
bevegye, mert kellemes, tejfeles 
ize van. A gyermek megemészti, 
még ha a tejtől undorodik is.

A SCOTT-féle EMULSIO
SCOTT-féle a legkiválóbb, 

módszer véd-

Egy EPEdeti üveg ára Z hor. 50 fillér.
figyelembe venni Kapható minden gyógytárban.

Az 1903. évi zsolnai ipari kiállításon arany
éremmel kitüntetne I

Műhelymegnyitás!
Van szerencsém a n. é. közönség 

szives tudomására hozni, hogy Turócz- 
szentmártonban, a Gazdik-féle házban

cipfsz-tníthelyt
nyitottam. — Midőn ezt a t. közönség 
figyelmébe ajánlom, el nem mulasztha
tom megemlíteni, hogy műhelyemben a 
legújabb divat szerint készülnek

férfi-, női- és gy«rtnel(cip8l(,
valamint nem normális lábakra való 
cipők; továbbá műlábakat is készítek 
gipszbe öntve.

A n. é. közönség számos megrende
lését elvárva kiváló tisztelettel:

Jeszenszky József
cipészmester, Turóczszentmárton.

KÖZGAZDASÁG.
A Tnróozi Gazdasági Takarékpénztár 

Részvénytársaság Sfubnyafürdön, 1910. évi 
február bó 13-án tartotta évi rendes közgyűlését 
Reviczky Imre elnöklete alatt. A részvényesek 
igen nagy számban jelentek meg és végig 
nagy érdeklődéssel kisérték a közgyűlést. 
— Az igazgatósági jelentésből kiemeljük, 
hogy az intézet a múlt évben alaptőkéjét 
60.000 koronáról — 120 000 koronára emelte, 
hogy a felemelt alaptőke teljesen be lett 
fizetve és hogy az alaptőkeenielés által a 
tartalékalap 30,000 koronára emelkedett. 
A betétek az 1909. évben 60,000 koronával, 
a váliótárca 130,000 koronára emelkedett. 
Az elért 16 800 korona nyereségre nézve a 
közgyűlés az határozta, hogy abból a tartalék-

Szerkesztői üzenetek.
Sch. M. Budapest. Intézkedtünk, hogy a hibás 

cimszalag kiigazittassék. Köszönjük a szives meg
emlékezést. Én is, meg B. B. i s ! — P. E. Znló- 
váralja. Kívánságodnak mai számunkban eleget 
tettünk. — J. K. Tarnó. Irtunk az Urániának, de 
választ még nem kaptunk. Tessék türelemmel lenni, 
a válasz megérkezése után azonnal szolgálunk fel
világosítással.

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

j  Helybeli cukrászdába jó házból 
való, 14— 16 éves fiú

t a n o n c u l
alapnak 5000 kor. jusson, mely ezáltal 35.ooo j azonnal felvétetik.^Ajánlkozhatni 
koronára emelkedik, 9 600 kor. osztassák ki a turÓCZSZentmártoni állomással 
8%-os osztalék gyanánt, íooo korona fór- | szemben levő cukrászdában.

A Linimení. Cansici comp., 
a H o r g o n y - Pa i n  E x p e l l e r

pótléka
egy jégjónak bizonyult háziszer, mely már 
sok év óta log'Dbb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, ösúznól és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
osak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" vécfjegygyel és a Riohtar 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 és 
K 2.— és úgyszólván minden gyógyszer
tárban kapható. — Főraktár: Török Jéioef 

gyógyszerésznél, Budapest
DLRIchter oyó]yszertín u  „Árny oroszUiM",

Prágában, El sabethstrasse 5 neu. r

8$

H
Turócvármegyei raktár: Schönaich Viktor gyógy
szerésznél Znióváralján — és Toperczer Sándor 

gyógyszerésznél Turéczszentmártonban.
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Óvás!
Aki varrógépet akar vásárolni, ne befolyá- 
soltassa magát olyan hirdetések által, a 

melyeknek az a céljuk, hogy

S  1 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.

Csali ülj 
üzletekben, 
melyek ezen 

címerrel 
vannak 
ellátva

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság 

Turóezszentmárton, Léva, 
Pozsony, Besztercebánya, 
Selmecbánya, Kózsahegy, 

Zsolna, Alsókubin.

Feltűnést keltő ta lá lm án y i A fogápolásra 
használt szerek csak részben felelnek meg 
hivatásuknak. — Az illatos szájviz 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-ölö hatásánál 

fogva a szájüreget hatalmasan desinficiálja, 
a fogakat fehéritiijs a romlástól megóvja. 
Beszerezhető: gyógytárakban, drogériákban 
egy koronáért. 3 darabot 3 koronáért bér
mentve küld Sztraka gyógyszerész Mohol. 
Kapható: T operczer Sándor gyógyszerész

nél Turóczszentmártonban.

Hirdetm ény,

A Felsömagyarországyi Mész- és Mészhomoktéglagyár Részí.-T.
t. c. részvényesei folyó évi március hó 8-ik napján délután 
3 órakor Turánban, a társaság helyiségeiben megtartandó

II. rendes évi Közgyűlésre
------- ezennel tisztelettel meghivatnak. ..... ...

T á r g y s o r o z a t :
1. Az igazgatóság évi jelentése.
2. Az 1909. évi mérlegnek és zárszámadásnak előterjesztése.
3. A felügyelőbizottság jelentése és a felmentvény megadása iránti indítvány.
4. Alapszabályszerüleg beadott indítványok tárgyalása.
Figyelmeztetnek a t. c. részvényesek az alapszabályok 7. §-ának azon intézkedésére' 

mely szerint a szavazás joga csak azon részvényes által gyakorolható, ki részvényeit 8 nappa 
a közgyűlést megelőzőleg vagy a társaság pénztáránál, vagy az alsókubini takarék- és hitel- 
intézetnél, vagy a ruttkai takarék- és hitelintézet részvénytársaságnál tér itvény mellett letéte- 
ményezte és a téritvényt a közgyűlésnél bemutatja.

Túrán, 1910. évi február hó 15-én. flz igazgatóság.

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

sel elátott eredeti fénykép felvételeket készíttettem .
A felvétel á l l : egy darab 20 eves csercsapos kifogástalanul dúsan termő 
tőke 32 fürt, egy darab 4 éves szállvesszős tőke 168 fürt és 11 darab egy 
sorban lévő 4 éves szálvesszős tőke több mint 1600 kifogástalan, egészséges 
fü rt szőlőterm éssel. Ezek mind ott vétettek fel, ahol pár 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 szölőbetegség kárt nem okoz. 

_  Ezenkívül nagy előnye még, hogy oltani és alá a földet megforgatni nem
kell, vessTője 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 bötermő 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
képes árjegyzéket ingyen és bérmentve küldöm 

mindenkinek, aki velem cimét tudatja. Okvetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegy
zéket, mely a szőlőoltványokról és lugasültetésröl is ad részletes, helyes útbaigazításokat. 
N A G Y  G Á B O R  szőlőnagybirtokos, K Ó L Y . 

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

A Dr. G. Schm idt főtörzs- és tisztiorvos-féleFÜ LOLAJ
gyorsan és alaposan gyógyít időszakos süketséget, 
fülfájást, fülzugást és nagyothallást, még idült 
esetekben is. Egyedül kapható üvegenként 4 K-vai 
M egaiszüeffert gyógyszertárában Kassa, Fő-utca.

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

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

Minden jobb üzletben kapható!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

Csemegealma
kiválóan finom, téli fajok, válogatott 
egészséges, szép példányok, parmen, 
jonatán belflőr, törökbálint, rozmaring, 
szercsike és hatul legnemesebb fajok
ból, 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 450, tizkilós korással 8 koro
náért, gondosan, lelkiismeretesen és 
szavatolt fagymentesen, selyempapirba 
csomagolva szállítja utánvéttel Szeles 
Pál Nagymaroson, Hont megye.

len gyermekekkel, testi hibával stb.) 
5—500,000 korona vagyonnal fel 
vagyunk hatalmazva megfelelő férjet 
keresni. Csakis urak (ha vagyonnél- 
küliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály 
nincsen, Írjanak a következő cimre: 
I ..  S c h l e s s i n g 'e r ,  Berlin 18. 
(Deutschland).



„MAGYAR NYOMDA1*
TURÓCZSZENTMÁRTON, FŐTÉR. 

Tulajdonos MOSKÓCZI FERENCNÉ.
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E lv á lla l és k észit m inden, a n yom d ai 
szak m áb a  vágó m unkákat, u. m .: üzleti 
és k eresk ed elm i nyom tatván yok at, k ör le 
veleket, egyesü leti és k eze lé s i n y o m tatvá 
nyokat, árjegyzékeket, e sk etési és báli 
m eghivókat, e ljegyzési lapokat, n év jeg y e 
ket, röpiratokat, fa lragaszok at stb. stb.

K ön yvk ötészeti m u n k ák  legjobb és leg 
szebb k ivitelben ju tá n y o sá n  készíttetnek.

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárlon. 1910.


