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A v á la s z tá so k előtt.
Az uj politikai helyzet újabb jel
szavakat vetett felszínre s az uj jel
szavak itt-ott újabb pártalakulásokat
is. Ezek a pártalakulások, azonban
ritkán vannak tekintettel a légkörre,
a talajra, amelyen érvényesülésüket
követelik.
Mert lehet valami üdvös az alföld
magyarjai között, ami nálunk veszé
lyes és lehet ott valami, ami kevésbbé
kedvez és ami viszont nálunk föltét
lenül helyes lehet.
Ez a helyi felfogáshoz való alkal
mazkodás és annak hiánya okozta a
mi egyik kerületünkben is azt az ál
lapotot, hogy ma magyar társadal
munk egy kis része még mindég
merev álláspontot foglal el olyan
kérdésben, amely részben kárhozta
tandó mindenütt, részben pedig elíté
lendő azért, mert nem számol azzal
Bárt) föltétellel, amit följebb a viszo
n y o k h o z való alkalmazkodásnak ney v e z tü u k .

Ez a kis rész olyan jelölt körül
tevékenykedik, aki az ujdivatu jel
szót, „békét a nemzetiségekkel*
olyanformán értelmezi, hogy mindent
meg kell nekik adni, amit kérnek
amit várnak, vagy amit csak megál
modnak is.
Mi sem vagyunk ellenségei a
gondolatnak, hogy tétessék szigorú
vizsgálat tárgyává minden nemzeti
ségi panasz s amennyiben olyan ese
tek merülnének föl e közben, ame
lyek a jog és igazság nevében orvoslandók volnának, haladéktalanul
és minden további halogatás nélkül,
elég tétessék a követelménynek. És
mi sem zárkózunk el még az olyan
esetleges újításoktól sem, amelyek a
nemzetiségeknek vágyait egyik-másik
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irányban fedik, de csak addig a ha
tárig, ameddig ezek az orvoslások és
az újítások a magyar faj szupremáciáját és a magyar állam mai jelle
gét nem veszélyeztetik.
Éppen azért mi sem kárhoztatjuk
a választójog bizonyos arányú kiter
jesztését. Igen, kapjon szavazati jo
got, aki akár szellemi, akár anyagi
téren a megszabandó fokon felül
csak egy árnyalattal is többet képes
fölmutatni a nemzeti vagyon gyara
pításában, kapja az az eddig be nem
számított ember, aki tud vele bánni,
aki tudatában lesz jogi fontosságának
és akiről föltehető lesz, hogy legjobb
lelkiismerete szerint azt mindig a
közjó érdekében használja majd föl.
De nem lehetünk barátai az általá
nosítás olyan arányainak, amelyek
a tudatlan, a politikai érettséggel
nem biró szavazók számát szaporí
taná és megszaporitaná azok számát
is, akik eddig az izgatók befolyása
alatt a magyar állameszmóvel, a ma
gyarfaj szupremáciájával mindig szem
behelyezkedtek.
Aztán mi is barátjai vagyunk an
nak, hogy az iskolaügyek körül föl
merült esesetleges tévedések a nem
zetiségek javara megszüutettessenek,
de semmi esetre sem annak, hogy
1907. XXVI. és XXVII., valamint az
1908. XLVI. t.-cikk hatályon kivül
helyeztessék. Nem azért, mintha
biztositékol látnánk bennük a nem
zetiségi elemek megmagyarositására,
hanem azért, mert alkalmasaknak
látjuk arra, hogy a haza minden pol
gára részére a haza nyelvének meg
tanulását lehetővé teszi.
Aztán mi sem bánjuk ha a nem
zetiségi egyenjogúsításról szóló tör
vény pontjai betartatnak, csak abban
az értelmezésben nem, amelyet éppen

a nemzetiségi agitátorok hangoztat
nak s amely ezen értelmezés mellett
melegágya lehetne az olyan követe
léseknek, amelyek az államban egy
újabb államot teremtenének meg.
És igy mi is akarjuk a békét, de
nem azt a békét, aminek ára fejében
kiadjuk önmagunkat a jövő veszélyes
játékának s utána a lassú, de biztos
háttérbe szorításnak, hanem olyat,
amely minden idegen nyelvű polgár
társunkat egy sorba helyezi ugyan
velünk, de annak minden lehetősége
nélkül, hogy faji jellegének minden
vonatkozásával fölénk kerekedjen.
És az a kis csoport, amely még
nem akar, uera tud az uj jelszavak
kiterjesztett értelmezése alól szaba
dulni, olyan tömörülést mutat, amely
nek zászlójára ezek a kívánságok a
túlzó nemzetiségi agitátorok felfogá
sához nagyon közel állanak.
A legszerencsétlenebb gondolat
volt az olyan tömörülés, amely a
nemzetiségi politizálás felé való kö
zeledés utján jár és a lehető legsze
rencsétlenebb különösen itt, ahol ez
a jelenség nem azt mutatja, hogy a
tót nemzetiségi párt hajlandó támo
gatni őket, hanem, ha ez ténnyé vá
lik, akkor mutatni fogja azt, hogy a
magyarságnak ez a része a nemze
tiségi párt szekértolójául szegődött.
Mert ha a mosóczi pontokat, amikkel
följebb külön-külön foglalkoztunk, el
fogadják, akkor e föltevés már nem
is látszat, hanem letagadhatatlan
tény lesz.
Mi azonban még most sem mon
dunk le a reményről, hogy a valásztási harcban, amelynek itt feltétlen a
magyar állam érdekében folyó harc
nak kell lennie, ott fogjuk találni
azokat az embereinket, akiket ha
sonló esetben mindig velünk egy
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sorban láttunk és akik még minden
esetben mint a magyarság előkarcosai
szerepeltek.
Reméljük, hogy be fogják látni,
hogy az az ut, amelyen ma megin
dultak, a magyarság elágazó útjára
vezet s onnan a nemzetiségi tábor
megerősítése felé.
Rakovszky Iván Jelölése immár kótsógbe-
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A „Ludové Noviny* nemcsak nevét vál
toztatta meg, de szerkesztőségét is áttette
Szakolcáról Pozsonyba. Ez alkalommal igy ir
a nevezett újság:
— a lap ugyan ama szellemben szerkesz
tetek tovább, mint amilyen érzéstől át voltak
hatva annak vezető emberei s hogy ezek
megbízható emberek azt bebizonyították fá
radhatatlan munkásságukkal, vagyonuk és
személyes szabadságuk feláldozásával. Szakolca távol esik s épen azért választottuk a
közelebbi küzdőteret, ahol az összetűzés he
vesebb lesz a kir. ügyészség orra előtt. Itt
Pozsonyban, ahol annyiszor Ítélkeztek fölöt
tünk, élesítjük toliunkat, a 20. század fegy
verét uj küzdelemre! Azt gondolták, hogy
elnémítottak bennünket! Itt vagyunk mind
nyájan, mint feltámadottak ! . . . Ébredjetek !
T alp ra! A szétszéledt küzdő csapat tömörül
jön újra! Gyűrjétek fel az ingujailokat! Aki
mint tót érez, lásson munkához és álljon küzibénk,

rehajtó bizottságba Drizsal kisasszonyt, a
brüni főreáliskola igazgatójának leányát is
beválasztották.
Lesz tehát újabb tere Blahó Pál közhasznú
tevékenységének! Többet járhat Lukácsevicre
is, hol varrotasokban való utazás ürügye alatt
barátkozhatok a cseh testvérekkel.
Az ő varrottasaikat majd nem viselik
nagyságos kisasszonyok!
A De ennél tovább is mennek. Egysze
rűen letagadják a külföld előtt a magyar
kormány humánus cselekedetét s rámondják,
hogy nem igaz. Nem igaz, hogy számtalan
nemzetiségi sajtóper törlésbe hozatott, nem
igaz, hogy sajtóvétségért elitéit nemzetiségi
foglyok szabadon bocsájfattak. De nem is
lehet igaz, mert azok a foglyok ezt nem is
kérték, ő k szenvedni akarnak tovább is a
népért!
Felséges ! Bohózatba illő pózolás! Miért ?
Hogy az általuk uralni vélt nép, valahogy
tudomást ne szerezzen a magyar kormány
humánus tettéről s valahogy meg ne szűnjék
a mártír kasszába való adakozás.
Hát iszen van nekik is magukhoz való
eszük!

▼onhatatlanul bizonyos, hogy a stubnyafürdői kerületben a munkapárt hivatalos jelöltje
Rakovszky Iván dr. tb. megyei főjegyző. Szí
vesen és örömmel regisztráljuk ezt a h irt;
mert reméljük, hogy ezzel vége szakad an
nak az áldatlan harcnak, mely a kerület
békéjét sok tekintetben máris felzavarta.
Rakovszky Iván dr. személyében teljes garan
ciát látunk arra, hogy a kerület érdekeit
minden tekintetben kielégíti s benne egy oly
odaadó és szolgálatkész férfit fognak nyerni,
?
aminőt a kerület a nagy nevű elődök ulán
Dixeris ingraium, dixeris omne malum!
joggal elvár.
Ez a felelet a pertörlésekre.
A hivatalos jelölést a nemzeti munkapárt
végrehajtó bizottsága a következő levélben
O Blahó Pál dr. ex-képviselő megiri
tudatta vármegyénk alispánjával:
gyelte Zichy Izabella grófnő dicsősségét, ki
Nagyságos Beniczky Kálmán urnák
tudvalevőleg egyletet alapított a célból, hogy
Turóczszentmárton. a felsőmagyarországi varrotasokat értékesítse,
Végrehajtó bizottságunk mai ülésében úgy s ekép a népet keresethez juttassa.
határozott, hogy pártunk hivatalos jelöltje
De ezen közhasznú tevékenységéért nem
Stubnyán: Rakovszky Iván.
csak megirigyli, hanem le is szólja a nemes
Erről van szerencsém igen tisztelt alispán grófnőt ekkcpen:
urat értesíteni.
— Hogy a tót varrottas világhírű, az
Budapesten, 1910. április 16.
köztudomásá. Ezzel a hírrel azonban eddig
Kitűnő tisztelettel a végrehajtó bizottság ellenségeink dicsekedtek s húzták belőle a
elnöke helyett:
Horamzky, s. k. hasznot és a tót nép verejtékes munkájával
előállított varroUasokat azután nagyságos dá
mák viselték.
TARLÓZÁSOK.
Hát. ez jövőre nem lesz igy. Blahó Pál
X Igazán nem tudja az ember, hogy ur egyesületet, jobban mondva részvénytársa
miként magyarázza azt. a hangot, mely a ságot szervezett, melynek feladata lesz ezeken
nemzetiségi sajtóban újabban ismét lábra kap. a varrottasokon túl adni. Az egyesület elnöke
Bemutatunk egy szemelvényt.
Szmicskol J. (?) Alelnöke Blahó Pál. A vég-

Az a társasvacsora, amely Dugovich
Titus újságírói működésének negyedszázados évfordulója alkalmából tisz
teletére f. hó 16-án rendeztetek, em
lékezetes marad azok előtt, akik ott
az érdemekben gazdag barátot csak
szükebb keretek között akarták ün
nepelni. Emlékezetes marad, mert
szerénynek tervezett társasvacsora
éppen főszerkesztőnk iránt ott meg
nyilatkozott közszeretet és becsülés
folytán nagyszabású ünnepeltetóssé
vált.
Már jóval 8 óra előtt látni lehe-

elhordja a földjét, a másikét megtorlódott
iszappal megnöveszti. A folyó vájja a medrét.
Egy helyhez jövünk, ahol egész fákat összehajló ágakkal, korhadt fatörzseket visz a viz,
gyökerestől, levelestől, diadallal ragadja,
azután zátonyos helyen, torlaszokon, alakuló
szigeten felakadnak. Az egyik fa, mintha
nagy virágcserépben állana, haránt dőlő a
másik, mintha a vízbe szédült volna, egy
összefonódott fát látok, úszó rönköt akár
mennyit. A parfszél némely helyen, mintha
lépcsőzetes erdő volna. Vizro dőlt fák. Egy
fának a gyökere félig még az aláraosott
földbe kapaszkodik, mig a másik része talajt
vesztve, levegőben lóg a viz fölött. Elkapott
úszó hasábfák, targallyak, ásóba, kapanyélnek
való botfák.
A felkavart sárgás viz mindenütt zavaros,
sárga uszadék iszapos. Edénybe merítve az
iszaplé, hetekig sem Ullepszik le teljesen.
Nem ebben a vízben mosták ágyam patyolat
lepedőjét. A Mississippi vizét mosdásra sem
lehet használni.
A változó vizállásu folyó szabályozása,
holt ágakban folyó irányának megváltoztatá
sára, gyarló kísérlet a levert cölöpökkel való
parterősités. Makacskodva, nem akarnak eb
ben sem tanulni az európaiaktól, a gátakra
milliókat költenek thiába, a folyó elhordja.

A vizszabályozás az egyes államokra és kü
lön érdekeltségekre van hizva.
Homokpadok, zöldelő, afélo senki-szigetek
keletkeznek a viz szélén, közepén. A halak
járnak oda legelészni. A szigetek aljában
finom fövény. A fák csoportba bújnak rajluk,
mintha az elsodrás veszedelmétől félnének.
A hajó kígyóként kanyarog, nagy c s a v a r o 
dással jár a kuszáit csatornákban, hol a viz
szélén, hol meg a közepén, amint a viz sebje
vagy elsekélyedése van. Amely homokpadon
nem vert még gyökeret a növényzet, az
újabb keletű.
A Mississippi tisztitásánál a hajózás aka
dályait egy különös szerkezetű, 50 méter
hosszú, 30 méter széles, gőzlapálokkal két
láb mélyen járó gőzhajó, a General YVhright
szokta időnként, oltávolitani. Négy nagy moz*
donyos emelő daru van rajta, melyek az
akadályokat, viz alatt lappangó, a hajózásra
veszélyes tuskókat emelik ki a hordalékból.
Az egyik darunak vas horga van, moly szi
gony módra fog.
A hajó elülső részén üreg van a kiemelt
fatörzsek számára.
Este, éjjel, mikor leszáll a homály, a vizi
tömkelegben nem lehetne hajózni a sötétség
ben, ha az egész part mentében, sőt több
homokpadon nem volnának felállítva a zá-
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A Mississippin.
(St. Louistól Cairóig)
Irta: Vértesi Károly.
(Folyt, és vége.)
A folyó folyása lomha, mert kicsi a lejtösödése, kanyargós, mint a Tiszáé, mérget
gőzölő mocsarak képződnek, mellékágak ke
letkeznek. Viz, mocsár, iszap, lucus a non
lucendo valameddig ellát a szem. A Missouri
befolyásánál, St. Louisnál csak 127 méterrel
magasabb a tenger szintjénél. Azért oly nagy
a Mississippi síksági folyónak a vízköre.
Néztem az alacsony partokat, az áthatolhatlan erdővel beszegett széleket. A földda
rabok, fástól, bokrostól a növényzet bujasá
gával «snek a vízbe, a hullámfodrok által
nyaldosva, a zátonyon hömpölygő folyó iszap
ban is zöldéinek még egy ideig, addig, mig
az ár el nem kapja, tova nem sodorja a zöld
galyakat.
A mocskos vizű folyónak a változatos sőt
szeszélyes folyása, forgatag csapása, változó
sebje, változtatott medre, sok hajlata, a por
hanyó, lepergő földnek, homoknak robajjal
omlása, eluszása koldussá és gazdaggá tesz,
amint egyiktől romboló pusztítással, hullással
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tett, hogy a közönségben az érdek
lődés szokatlan mértékben nyilvánul
meg s előre látható volt, hogy a
vármegyeháza nagy díszterme alig
lesz képes a vendégsereg befoga
dására.
A terem hosszában elhelyezett,
egymással párhuzamosan haladó há
rom asztalsor egyik végén egy ne
gyediket kellett fölállítani, hogy a
közönségnek, — úgy, ahogy — hely
jusson.
Amint a közönség elhelyezkedett
és végigtekinthettünk sorain, szembe
tűnt, hogy messze vidékek olyan
vendégeit is látjuk, akik eddig mu
latságainkat sem látogatták, akik
társadalmunk mozgalmaitól távol,
irántuk is kevés érdeklődést mutat
tak s akiket most bizonyára az ün
nepelt iránt érzett rokouszenv hozott
egyedül ide. És jól esett, hogy a mi
ürömünkben a távoli megyék körei
osztozni kívánnak.
Megyénk majd minden számottevő
társadalmi köre képviseltette magát,
alig maradt vidék, ahonnan egy-két
ember ki nem került volna, akiket
szintén a tisztelet és szeretet érzései
hoztak közénk. De képviselve volt
Zólyom és Bars is. A beszterezebányai pénzügyigazgatóság részéről
megjelent Biber József pénzügyi
tanácsos és Illés A. pénzügyi titkár,
Körmöczbánya is küldött egy {vendé
get: Várady Zs. siketnéma intézeti
igazgató személyében.
Az ünnepély első szónoka dr.
Barta Ferenc kir. közjegyző volt, aki
1 meleg szavakkal emlékezett meg
Dugovicli sokoldalú hírlapírói mun
kásságáról és azokról az eredmények
ről, amiket e minőségében, különösen
itt elérnie sikerült.
Utánna Dugovich köszönte meg

az üdvözlést. Boldizsár Boldizsár Dugovichban mesterét éltette. Hirlapirói
minőségében a társadalomra gyako
rolt hatását méltatta Dr. Weiskopf
Arthur.
Beszéltek még Csepcsányi Sándor
ás Qáffor Dezső a vármegyei tiszti
kar nevében. A ruttkai társadalom
képviseletében fölszólalt Klein Ferenc.
Majd Steiner Samu és Berts Ottó
humorisztikus felköszöntői hangzottak
el. Utána dr. Lax Adolf vármegyei
tiszti főügyész a kerület leendő
képviselője Justh Ferencre ürítette
poharát. Bulyovszky Simon első fel
köszöntőjében az alispánt, másodikban
a jelenlévő hölgyeket éltette.
Táviratban és levélben üdvözöl
ték az ünnepeltet Justh György, Roth
Emil, Justh Ferenc, Saager Ferenc,
Pécli Dezső, Baán Bertalan, Váczy
Gedeon, Párvy Endre, dr. Haáz Si
mon, Schultz Lajos, Rakitta Samu,
Hidegh Béla, Wolf Hugó, Szőgyi
Gusztáv és Löwinger Lajos.
A közönség a késő éjjeli órákig
együtt maradt s avval a tudattal tá
vozott, hogy a társadalomnak egy
valóban tevékeny és hasznos tagjá
val szemben rótta le elismerését.

tODjt jelző, fából raló világító tornyocskák,
jelző lámpák. Ezek fénye szerint igazodik el
a kormányos, kerüli ki a bolt Mississippi
ágakat, jár cik-cakban a két part ktizütt,
amely egy helyen meredek, a másik helyen
lapos.
Egyes helyoken messze füldUn nem látni
se Iáiul, sb várost, se embert. Helyenként
csak egy négyszegletes fakalyiba ; jószág le
gel a tisztáson. Kiszáradt, kiszárasztott áraáásos helyek. Erdő zeg-zugos utai.
Készen vagyok a tájképek rajzolásával.
Lássuk mi van a hajón bellii.
A forgalmi tisztek levetették kabátjukat,
mellényüket, a napos tiszt is ingujjban szol
gaija ki á hölgyeket jegy és podgyász do1gaban. A légkör túlságos párateltsége követ
keztében nagyon meleg van, de a sapka,
kalap, azért mindig tejen van. Csinos nadrág
tartók fesztlinok meg az ing fölött. A fűtök,
a civilizáció szegény rabszolgái, fedetlen lesttel régzik a nehéz ttlzmunkát.
Várjuk a magasfoku forrósággal biró lég
nek a lehűlését, enyhesztő szellő érkezéséi,
mer: itt egyik napról a másikra 40 fok kü
lönbözeiét mutat a higanyoszlop. Olvasom,
kegy ezidöben New-Yorkban 104 Fahrenheit
toku forróság van, arai 40 fok Celsiusnak
felel meg. A rekkenő hőségben fogyatékos

ruhában járnak az emberek, megakadt az
üzlet. Az éjszakám^rikai közép nagy síkon
száraz a légkör, azért a végletek találkoznak.
Ha meleg van, nagyon meleg van, ha hideg,
nagyon hideg. Egy napon hideg és meleg
van, a szél forgószéllé erősödik, viharrá fo
kozódik, az eső özönvízzé lesz. A partoknál
a tengeráramlás teszi egyenletessé a levegőt.
Egy hosszú nyakú, nagy ravasz kinézésű,
nyírott bajszu, kecske szakálu vézna yankee
gavallér körül nők vannak, udvarol nekik,
majd meg ezek bókolnak a magaimádó-, szi
kár dandynak, pedig a yankee nem szeret
házasságra lépni és ha nősül is, szeret elválni.
A nő is szabadulni igyekszik az ingerlékeny
férfiútól, most azonban maradjunk a mi szem
előtti yankeenknál. No Iára! Magát a székbe
vetve, a hölgyek előtt mind a két lábát fel
rakja a korlátfára s hátravetett testtel ül.
Ablakra is helyezik a lábaikat, pihenéskor
az asztal tetejére. Ez amerikai szokás, melyen
ott senki sem ütközik meg, a nőket se hozzt?
kényes helyzetbe. Mi európaiak, nagyfokú
udvariatlanságnak vesszük s az utolsó vidéki
kurtakorcsmában sem látjuk.
Egy másik, ki oldalszakált, gigerli övét
viselő fiatal embernek, piperkőcnek kifogás
talan volt a rajtavalója, ragyogóan fényes
volt a gombos cipője. Ezt igy szeretik. Meg-
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Vizsgálat. Biber József pénzügyi tanácsos
pénzügyigazgatóhelyettes a folyó hó 16-án
városunkba érkezett s még aznap megkezdte
a helybeli in. kir. adóhivatal rovancsolását.
A vizsgálát befojezto után, melynek ered
ménye teljesen kielégítő, a pénzllgyigazgatóhelyettes látogatásokat tett a vármegye
fötisztviselőinél, hol mindenütt a legszivélyesebben fogadták a rendkívül szimpatikus
pénzügyi íötisztviselőt.
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H ázasság. Soltén Tivadar malczói kör
jegyző folyó hó 17-én vezette oltárhoz Molnár
Jolánt Nagyrákóról. Az esketést Pillarik
István turóczszentmáriai plébános végezte,
aki a fiatal párhoz magyar nyelven intézett
beszédet a templomban. Násznagyok voltak :
tantosi Tantossy Bálint urad. kasznár és
lászlófalvi Velits Sándor földbirtokos.

Központi választmány diósé A vár
megye törvényhatóságának központi választ
mánya folyó hó 23-án délután 2 órakor
ülést tartott, melyen az 1911. évi választók
névjegyzéke vétetett bírálat alá. Az ülésen
Beniczky Kálmán alispán elnökölt.
Labdarugó mérkőzés. A znióváraljai áll.
tanítóképző intézet tootballcsapatja barátságos
mérkőzést tartott folyó hó 17-én. Az intézet
első csapata a Zsolnai Torna Clubbal, a
második csapata a turóczszentmártoni keres
kedelmi iskola csapatával mérkőzött. Mindkét
verseny a znióiak 6 : 1 győzelmével végző
dött. A mindvégig érdekes, izgalmas mérkő
zést nagyszámú közönség nézte végig. A
turóczszentmártoniak, bár veszteséget szen
vedtek, fojlődésképességről tettek tanúbi
zonyságot. Felette óhajtandó volna-e nyilvá
nos mérkőzések gyakoribb megismétlése,
melyek az ifjúság testi nevelését nagyban
előmozdítanák. Az első csapat és a zsolnai
csapat közt május 1-én Zsolnán revanche
mérkőzés lesz. A vendégek közül a követ
kezők fizetlek felül: Wagner A. 10 korona;
Rosenzweig N. 6 kor.; Messinger M. 4 kor.;
Pósfay S., Engel G., Weinberger M., Farkas I.,
Chládek K. 2—2 korona; Tomcsányi N.,
Krecs Gy., Olejnyik M., Volkó J. Steklács J.,
Witthalm Gy., Jeszenszky N. 1—1 korona,
A Tnróoz folyó szabályozása. A földmivelésügyi m. kir. kormány gondoskodása
folytán a Turócz folyó pribócz—rurtkai sza
kasza a legközelebbi időben szabályoztatni
fog. A szabályozás költségeire a munkálato
kat megindító minisztérium nagyobb összegű
államsegélyt helyezett kilátásba.
figyelem az uralomra vágyók köréhez tartozó
amerikai dendy-t. Valóságos yankee vér ez
is, izeg-mozog, forgolódik, a széket rontja,
hadar, babrál, a tekintetét változtatja hirtelen.
Időkimélésből bagóz, talán pénzkimélésből is,
rágja a chewing gum-ot, mert a kapzsi yan
kee, takarékos. Közbül, Andris kocsis mód
jára a fogai közül sercent egyet.
Egy gyermek, karcsú szivarkára gyújt.
Korán kezdi. Mikor ránéztem, félszegen el
húzódott. Törvényt akarnak hozni ez ellen.
A hajón kitűnő az ellátás, nem sok fogás,
de mind jó, levestől a fagylaltig. Nigrók
szolgálnak ki, bőséges a kínálás. Szerecsenek
Űzik a szakács mesterséget is a hajó-kony
hában. Nagy fejük föl a gondban. Fekete
arcbőrük fénylik, mint az ébenfa,
A virágbokrétás, terpeszkedő asztal kö
zepén, Uvegtartóban, azt hittem lenyesett levél
virág disz van, pedig az csak idényszerü
ételnek a beillesztése volt az ételsor összeál
lításakor. A fogások felhordása közben is már
észrevettem, hogy a másfél arasznyi magas
szárakat, melyek az asztal fölött terebélyeskedtek, harapdálják s ugyancsak neki estek
a fogyasztásának. Kért aki. Szedek én is
egyet, hát micsoda? Aíéle zeller formájú és
izü bodros levél, bokréta, mely ebből a zöld
ségféléből szokott kinőni, csakhogy jóval
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A Fmke évnegyedéé gyűlése. A Felvi

Elvándorlás a folyó évben. A vármegye

déki Magyar Közművelődési Egyesület, GyUrky
Géyza elnöklete mellett, április 18-án meg
tartotta évnegyedes gyűlését. Miután a gyűlés
elhatározta, hogy Zichy János gróf vallás- és
közoktatásügyi minisztert hivatalba lépése,
Baross Jusztin alelnököt pedig kitüntetése
alkalmából üdvözli, Clair Vilmos főtitkár elő
terjesztette az elnökség jelentését. A nyitrai
közművelődési ház építésére fölveende 300,000
koronás kölcsön ügyében az egyesület befe
jezte tárgyalásait a Magyar Jelzálog Hitel
bankkal s kölcsöntörlesztési tervezetét jóvá
hagyás céljából a miniszter elé terjesztette. Az
anyagi viszonyok egyre javulnak és a folyó
évben teljesen eltűnik a számadásokból a
törzsvagyonhiány. A málnapatakai, bellusi és
nagybossányi óvodák függő ügyeinek rende
zése céljából az egyesület sürgősen felír a
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy
az óvodai foglalkoztatás egy pillanatig se
szüneteljen. A gróf Karátsonyi-alapitvány
kamatait óvodák föntartására fogja fordítani
az egyesület. A tanítói jutalomalap összege
1542 korona, amelyből az egyetemes köz
gyűlésen három 100—100 koronás dij kerül
kiosztásra. Magyar isteni tiszteletek céljaira
az egyesület magyar énekes- és imakönyve
ket engedélyezett a vihnyepeszerényi és
nyitraujlaki állami, a hodrusbányai és kolosi
katholikus és a galgóczi és felsőzellei ágost.
evangélikus iskolának és ifjúsági könyvtárakat
az örmény-mezőkeszii katholikus és hontvarsányi evangélikus iskoláknak. 200 korona
segélyt szavazott meg a beszterczebányai
Hazafias Olvasmányokat Terjesztő Egyesület
nek, mely a tót nyelvű, de hazafias irányzatú
„Krajan" hetilapot adja ki, 100 kor. segélyt
a Trsztenai Magyar Műkedvelői Körnek,
helybenhagyta a námesztói, turdossini és
málnapatakai óvók 1909. évi zárószámadásait,
végül elhatározta, hogy az őszön Reviczky
Gyula vitkóczi szülőházát emléktáblával je
löli meg, az egyesület ezidei évi közgyűlését
pedig Érsekujvárott tartja meg.

alispánja, mint utlevélkiállitó hatóság, a folyó
évi március hó végéig 230 külföldi útlevelet
állított ki. Tavaly április hó 1-én 118 darab
útlevél adatott ki.

A következő panaszos levelet kaptak:
A rendőri intézmény, a többi városok példá
jára, a mi városunkban is megalakult s rövid
fennállása után is már panaszunk van rá.
Folyó hó 18-án este 7a8—BA8 óra között az
állomási épület és a Reisz-féle vendéglő kö
zött oly dolognak voltam tanúja, melynek
nem hogy Európában, de a legsötétebb
Afrikában sem szabad megtörténnie. Nem
szabadna megtörténi ilyen dolognak a legfélreesőbb oláh faluban sem és megtörtént az
egy olyan városban, melynek rendőrsége van.
A jelzett napon és időben ugyanis 8—10
férfi megtámadott két n ő t; a férfiak — mint
hogy rájuk riasztottam — elszaladtak, a két
nő pedig bement a II. oszt. váróterembe s a
közönség szemeláttára tettlegesen bántalmaz
egy fiatalembert. Ilyen dolognak szabadna-e
megtörténnie? Mire való a rendőrség, ha
ilyen eseteket nem tud megakadályozni ? És
ha van rendőrség, miért nincs ott, ahol lenni
kellene ? Miért látni a rendőröket szép, verő
fényes, világos nappal kettesével-hármasával
a Főutcán sétálni ? Este pedig akár agyon
üthetik az embert a sötétebb helyeken, vagy
talán ilyenkor pihenik ki nappali fáradal
maikat? Véleményem szerint a rendőrnek a
sötétebb, illetőleg veszélyesebb helyeken is
kellene szolgálatot teljesíteni és nemcsak
nappal, hanem este is. Vagy talán a rend
őrség hanyagsága és lelkiismeretlensége miatt
szintén kitegyük feleségeinket és leányainkat
ilyen megtámadásoknak ? Tudomásom szerint
a vonatok érkezésénél és indulásánál is
kellene rendőrnek lenni, de nem azért, hogy
a vonatok pontos érkezését és indulását ellen
őrizze, hanem hogy az elutazó, illetőleg
érkező utasok között a rendet fentartsa, az
esetleges verekedéseket megakadályozza,
szóval, hogy teljesítse hivatalával járó köte-

magasabban, vaskosabban, igen szép sárgás miss hozta rezzegésbe a hangszálait, az éneke
zöld szinü, ropogós és elég Ízletes. Mitől jó erőszakos hangképzésre vallott.
az? ők tudják.
Egy tapasztalt, idősebb úrral, F. Seifferttel
Három szerszáraos banda, szerződtetett ismerkedtem meg. Szászországi kivándorló,
zenekar mulattatja a közönséget. Tündöklő de már férfikora legelején jött ide; ismeri az
ábrándvilágból kitaszitott alakoknak látszottak, egyes államokat, városokat, az itteni szoká
különösen a hiríelenszőke nő. Menet, hegedű, sokat, erkölcsöket. Tisztán beszél németül és
fuvola, zongora volt, a visszautban hárfa, he nem hadar angolosan, nem kever angol sza
gedű és trombita. A fúvó rézszerszámnak vakat a beszédébe. Nekem se kellett kerékbe
a kezelője — úgy nézem az orráról — cseh törni az angol szót. Sokat kérdeztem, sokat
ember volt. Találóan mondják róluk, hogy tanultam tőle, felvilágosított több dologban,
trombitával jönnek a világra. Azt is rájuk kérdéseimre hozzáértéssel választ tudott adni,
fogják a csehekre, hogy Kolumbus, mikor tudakozódást tőle könnyen szerezek. Beszéde
Amerikát felfedezte, egy cseh muzsikus ban alatt figyelek és mindent jobban észreveszek,
dát talált ott. Rosszul muzsikáltak, csak ne biztosabban jegyezhetek. Egész nap és este
hézkes kedvet támasztottak, nálam az unalom együtt vagyunk. Egy ülőhelyében sok min
ásitása is jelentkezett, de az amerikaiaknak denről szól.
tetszett, megtapsolták a zenészeket a szám
Mondja, hogy a parti erdőségben egy
végén, hálásak. Három szál cigány nagyobb kisfaju medve, szarvas, őz tanyáz. Párduc is
hatást érne el, egy cimbalmos maga is. Az az erdőbe vette be magát. A fák korhadt
után — rendesen — közkívánatra egy hang odvábán baglyok, denevérek. A Mississippiben
jegyolvasásban képzett lady ül a zongora 6 —8 láb hosszú halak vannak, újabban sza
mellé. Bizony ez sem tudott a hangládából, porodásra, pontyokat eresztettek a vízbe.
bármint ütötte, verte a billentyűket, fülnek
Ezen a vidéken rendszeres halászat nincs,
kedves hangsort kihozni, de azért bőven kiki magának fog.
szedte az elismerés adóját. Sikerének örült
A nagy vizet méltósággal láttam folyni.
az öregatyja, — a hajában makacskodó ke- I Hitem bevált. Utazásom a Mississippin nagyon
vés fekete szálból gondolom az — aki egy I érdekes volt.
karosszékbe roskadva hallgatta. Utána egy |

lességét. Hogy őzt jól teljesíthesse, legalább
félórával a vonat érkezése előtt ott kellene
lenni. Ha ott lett volna, nem történt volna az
említett eset. Tehát ha nem volt ott, hol volt
folyó hó 18-án az esti 8 órai vonathoz ki
rendelt rendőrközeg ? Hány órakor kellett
volna annak ott megjelennie? Volt-e egyáltalán valaki kivezényelve az állomásra ? Ha
igen, milyen fontos dolga jött közbe, hogy
nem volt ott? Mire való a rendőr, ha minden
baj esetén félóráig kell keresgélni, mig vala
hol ráakadnak ? Azon idő alatt bizony agyonverherliették volna egymást az emberek, jól
végzett munkájnk után nyugodtan el is sétál
hattak volna, s az inspekciós rendőr talán
majd másnap a fővárosi napilapokból ér
tesült volna az itt történt dologról.
Angnszta szanatórium . A József Kir.
Herczeg Szanatórium Egyesület gyulai Józsefszanatoriuma állandóan zsúfolva van tüdőbe
tegekkel. Ez a túlzsúfoltság arra indította a
József Kir. Herczeg Szanatórium Egyesületet,
hogy egy második szanatóriumot létesítsen,
amelyet az egyesület védnöknőjének, Auguszta
főhercegnőnek nevéről Auguszta-Szanatoriumnak fognak hívni. Az Auguszta szanatórium
létesithetése érdekében az egyesület a pénz
ügyminiszter engedélyezésével tárgysorsjáté
kot rendez, az úgynevezett Auguszta-Sorsjátékot, amelynek gyönyörű nagyértékü
nyereménytárgyaival szemben csak
egy
koronás sorsjegyeket bocsátott ki az egye
sület. A nyereménytárgyak már ki vannak
állítva a régi Nemzeti színház előtt e célra
épült kiállítási pavillonban, amely káprázatos
látnivalóival külön érdekessége és látványos
sága a főváros utcai éietének. Naponta átlag
ötvenezer ember bámulja meg az érdekes
és pazarfényü kiállítást, mely éjszaka is tel
jes villamos megvilágításban látható. A jótékonycélu tárgysorsjáték húzása május 24-én
lesz.

Figyelmeztetés. A kereskedelmi és ipar
kamara megbízható helyről vett értesülés
alapján felhívja kerülete kereskedőinek figyel
mét egy kedvezőtlen üzleti hírnevű montreali
cégre. Neve megtudható a kamara titkári
hivatalában.
Egy könyv, melyet Roosevelt asztalára
csempésztek. Egy tót szépirodalmi lap szorkesztősége arra használta fel Roosevelt ittidőzésének alkalmát, hogy egy rossz könyvet
juttatott — nyilván a szálló valamelyik szol
gájának segítségével — Roosevelt asztalára.
Ez a könyv Scotus Viator hírhedt munkája
a magyarországi nemzetiségekről. Megjegy
zendő, hogy Magyarország területéről kitiltott
könyv ez. Tehát a tót újság („Prudy* a
cime), midőn fel akarta világosítani általa
Rooseveltet a magyarországi tótok szenvedé
séről, egyrészről céltalan munkát végzett,
másrészről megsértett egy tilalmat, melynek
törvényereje van. Nincs miért dicsekednie
ötletével és vállalkozásával.

Részegen. Hancsinta András kralováni
illetőségű egyén, a folyó hó 17-éu teljesen
leitla magát. Ily állapotban jutott ki az utcára
s kötekedni kezdett a járókelőkkel. Minthogy
azonban a ré3zeg frátert mindenki kikerülte,
szilaj kedvében beverte az izraelita templom
ablakait. A duhaj embert végre is a csend
őrség csípte nyakón s egyben feljelentette őt
az erre illetékes hatóságnál.
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Ólkor a haragosok találkoznak. Ehr
Lajosnénak régi ellensége volt Hoffmann
Ferenc. Kerülték is egymást következetesen.
A múlt liéton azonban iisszctalálkoztak s
Hoffmann úgy elverle az asszonyt, hogy csupa
kékzöld lolt volt a szegény teremtés. A vere
kedőket a csendőrség feljelentette a kir. jirásbirí Ságnál.
Dlnamltmerénylet. Mint rózsahegyi tu
dósítónk jelenti Fenyőházán az ottani erdő
gondnokság egyik ablakára csütörtökön este
ismeretlen tettes dinamitot helyezett el, amely
felrobbant, az egyik falat megrongálta s az
épület majdnem összes ablakait bezúzta,
Szabó Ferenc főerdőmérnük az erdőgondnokt
ság vezotőjénok lakása szerencsére az épületúlsó részén van. A tett elkövetésével ogy
fenyőházai orvvadászt gyanúsítottak, akinek
— dacára, hogy két csendőr és két erdöőr
egész ejjel őrizték — mégis sikerült meg
szöknie.
UJ fényképészeti szakkönyv jelent meg
.Modern fényképezés* cint alatt. A szerző
Leopold Kornél, ki ezen könyv kiadásával
oly praktikus kézikönyvet ad a magyar
amatőr közönség kezébe, mely a modern igé
nyek s kívánalmak mindegyikét kielégíti.
Irálya könnyű, folyékony, úgy hogy megér
tése senkinek sem okoz nehézséget. Felka
rolja az újabb oljárások között az olajnyomást,
ozobroranyoinást, ozotipiát, melyek szép szinhalásuk s könnyű elkészítési módjuk folytán
már is óriási tért hódítottak. A szép és díszes
kiállítású könyv ára I korona 80 fillér. Meg
rendelhető a szerzőnél, Leopold Kornél,
Budapest, VII., Erzsébet-kőrut 41.
Az ékirltél szerencsétlenek hátramara
dottéinak gyűjtött adományok: Beniczky
Kálmán, Kokn Hugó 5—5 korona; Bindíeld
Ármin, dr. Barta Ferenc, BUchler Miksa,
Graber Jenőné, Hoffmann Ede, Jausz Sándor,
Kontsek György, Kulller Zsigmond, dr. Lax
Ernő, N. N., Porges Gyula, dr. Sirnko János
2—2 korona; Moskóczy József 1 kor. 80 fill.;
Bagaméry László, Berger Jakab, Boldizsár
Boldizsár, Balázs Szilárd. Boldis Ignác,
BUchler Jenő, BUchler Márk, Cohn Henrik,
Cserey Emil, Dávid Károly, Dittert Gyula,
Erdős Viktor, Fisclier Ármin, dr. Fritz Géza,
Frank Sándor, Grossmann Miksa, Grossmann
Jakab, Gross Samu, Gyepes Ferenc, Gádor
Dezső, Haas Mór, dr. Haas Zsigmond, Koscbatzky Rezső, Karlovszky Iván, dr. Lax
Tivadar, Láng Izidor, Matuskovich Lajos,
Moskóczi Ervin, dr. Náthán László, N. F.,
Nagy Antal, N. N., Porges Adolf, Pori Albert,
Pollák Jakab, dr. Petrás Mihály, dr. Raisz
Béla, Röszler József, Röszler Józsefné,
ltuzsicska Győző, Ruttkay Béla, dr. Strauss
Adolf, Spitzer Mór, Székely Ferenc, Spitzer
Albert, Szmodiss Mihály, dr. Szombathy
György, Schwarz Vilmos, dr. Strauss Mózes,
Székely Adolf, St. H., Tyroler Gyula, Thomka
János, Wunder József, Waldmann Miksa,
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Nagy vál asztékban!
Kitűnő mi nőségben!
Ju t á n y o s árakban!

H I R A D ’O

dr. Weiszkopf Arthur, dr. Zányi J. Kálmán,
Zátbureczky Imre 1—1 korona; ifj. B. K.,
Horacsek Anna, Okolicsányi F. 60—60 fillér;
Gyelán Gyula, Haizer Jenő, Hammel Árpád,
N. N., SchUgerl Sándor, Soltész József,
WUnscbbach Bódog, Weiser N. 50—50 fillér;
Borbély Kálmán 40 fillér, összesen 100 kor.
OyUjtötto Frank Sándor adófőtiszt.
Magyar bír. szab. Osztálysorsjáték. A
26. sorsjáték u> sorsjegyeit immár kibocsátotíák s azokat mint eddig is régi tulajdo
nosaik lefoglalják. A külföldön már több év
század óta bevált rendszere az osztálysors
játéknak nálunk is kitünően bevált s a
szerfölött reális és körültekintő vezetés folytán
közönségünk évröl-évre mind nagyobb biza
lommal viseltetik az osztálysorsjáíék iránt.
Tévedés azt hinni, hogy a poloskák pe
téikkel ki nem irlbatók. Ha a Löcherer Cimexin poloskairtót használjuk úgy nemcsak
az élő poloskák pusztulnak el rögtön, de a
Cimexin hatása folytán a peték nyomban ki*
száradnak s többé ki nem kelnek. — A
Löcherer Cimexin mindenütt használható, szö
vetet, bútort, falat vagy festést nem piszkit;
nyomot vagy foltot nem hagy. Kapható:
Toperczer Sándor gyógyszertárában Turóczszentmártonban és a készítőnél Löchertr
gyógyszerésznél Bártfán.

KÖZGAZDASÁG.
A közgazdasági előadd Jelentése. A
mezőgazdasági állapot jelen állásáról Reviczky
Imre közgazdasági előadó a kővetkezőket
jelenti:
Az idei tél igen enyhe és rövid ideig
tartó volt. Az Őszi vetések igen jól, valamint
a mesterséges takarmányok is szépen teleltek
át. A tavaszi szántás-vetési munkálat helyen
ként már február hó végén, de március elején
általánosan kezdetét vette. Ezidő szerint a
vetés fontos munkája befejezettnek is volna
tekinthető, ha a kedvező télre kedvező tavasz
jelentkezik. Sajnos azonban, hogy a már
hetek óta tartó hideg északi szél és állandó
éjjeli fagyok miatt, a gazdák nem mernek
vetni. De a kedvezőtlen időjárás az ősziekre
is rendkivül rossz hatással van. Ártalmas a
kedvezőtlen tavaszi időjárás a legelőkre is,
mert a fü nem nőbet s már erősen megfo
gyatkozott takarmánykészletek miatt az álla
tok legeltetésre sürgős szükség van.
Különben az állatok téli eltartása eddig
nehézségekbe nem ütközött s az egészségi
állapot is jó volt.
Az április 7-én Pribóczon megtartott
bikavásár tapasztalatai, hogy a felhajtott
anyag jó volt, kár hogy a vásárról rendes
vevőink, a trencséniek olmaradtak, miokból
a használható bikák teljesen el nem keltek.
A vásáron és a vásár előtt megvett állatok
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száma 100 drb. Az átlagár 270 korona s igy
a gazdák bikákból elért jövedelme 27000 kor.
Az állattenyésztés emelését célzó intéz
kedés, az állatkiállitás a folyó évben is, lehe
tőleg május hónapban fog megtartatni. Erre
a célra a magas kormánytól 1000 korona áll
rendelkezésre. Eddig ilyen kiállítások Turóczszentmártonban és Stubnyafürdőn voltak, de
mivel a mártoni kiállítás az érdeklődés teljes
hiánya miatt egyszer sem sikerült, a folyó
évben Turóczszentmárton helyett Pribócz köz
ségben szándékoltatik megtartatni.

Gyümölcsösök trágyázása. Most tavasz
nyiltávul mindenki szívesen foglalkozik gyü
mölcsösének rendbehozatalával s mindenki
szeretné biztosítani mutatkozó gyümölcster
melését, de mig magát a fát gondosan ápolja
is, addig a fa körüli talaj megmunkálásával
nem igen foglalkozik. Pedig levegőnek, víz
nek s tápláló anyagoknak kell a fa gyökér
zetéhez lejutni, különben ha mutatkozik is jó
termés el fog az csenevészni, fejletlen, apró
marad s nagyrészt lehull. E bajt elkerülendő
okvetetlenül fel kell jó mélyen ásni a fa
kerületét a korona terjedelmébe s a földet
apróra elmunkálni, hogy az esővíz, levegő a
talajba behatolhasson. Ritkán vagy magáno
sán álló fákat tehát tányéroztassunk meg,
nagyobb gyümölcsösökéi pedig szántassuuk
fel s kapálhassunk is időközönként, talajának
egyrészét pedig használjuk köztermelésre. A
trágyázást se mulasszuk el, erre a célra
használhatunk jó érett, istállótrágyát, de még
hatásosabb ha szuperfoszfátot és 40% káli
trágyát használunk. Leghelyesebben akkor
járunk el, ha felásás vagy felszántás előtt
kevés istállótrágyát hordatunk ki s ezt be
szórjuk közvetlenül felásás előtt 2—3 mm.
szuporfoszfáttal és 7—8 mm. ki nem lugozott
hamuval, vagy ennek hián 1 mm. 40 %-os
kálival in. holdanként. Ezen eljárásnak azután
két esetleg három évre is van hatása s bizo
nyosak lehetünk arról, hogy amennyiben
fagy-, rovarkár el nem pusztítja termésünket,
öss/.el nagyon szép gyUinölcsszüretünk lesz.
Szerkesztésért felelős: Dugovich T itus.
Helyettes szerkesztő: B oldizsár B oldizsár.
Kiadótulajdonos: M oskóczi Ferencné.

Elzászi nevelőnő,
ki a német és francia nyelvet vala
mint a zongorásást is tanítja, ez évi
junius elsejétől állást keres. Köze
lebbi Berger Jakab urnái Kostyánban.

kekkel, testi hibával stb.) 5—500,000 kor.
vagyonnal fel vagyunk hatalmazva meg
felelő férjet keresni. Csakis urak (ha vagyonnélküliek is), akiknek komoly szándékuk vau
és gyors h á z a ssá g h o z akadály nincsen,
Írjanak a következő címre: L. S ch lesin g e r,
Berlin 18. (Deutschland).

SV EH LA JÁNO S
BÚTORÁRUHÁZA, TEMETKEZÉSI
VALLALATA ÉS SIRKÖRAKTARA

TURÓCZSZENTMÁR TÓN
S z o lid

é s f ig y e lm e s k i s z o l g á l á s !

Valódi mahagóni és pallisander háló- és
ebÉdlöszobabutorok. ü legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb.
matt és politúros butoroh. Saját készí
tésű masszív szoba- és konyhabútorok.
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb.
tulhatmozott raktár miatt beszerzési áron
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Magyar Air. államvasutah.
47146/1910, számhoz.

A magyar Ijir. államVasutaH
nyíri menetrendje 1910-re.
A magyar kir. államvasutak vonalain és
az áltatuk kezelt magán vasutakon f. é. má
jus hó 1-én a nyári menetrend lép életbe,
mely a jelenleg érvényben levő téli menet
renddel szemben vidékünkön a következő
lényegesebb javításokat tartalmazza:

A Budapest keleti p. u.—hatvan—
ruttkai vonalon: Budapest keleti p. u.—
Hatvan és Budapest keleti k. u.—Gödöllő
között a múlt év nyarán közlekedett vasárés ünnepnapi vonatok ugyanarra az időtar
tamra és ugyanazokon a napokon ismét for
galomba helyeztetnek.
A Pásztóről reggel 5 ó. 47 p,-kor induló
és Salgótarjánba reggel 7 ó. 17 p.-kor ér
kező személyszállító tehervonat már Hatvan
ból kiindulólag fog személyszállítással közle
kedni és Hatvanból reggel 3 ó. 32 p.-kor
fog indulni.
A zólyom—zólyombrezói

vonalon:

Az előző években Beszterczebanyától Zólyombrezóig julius 1-től augusztus 31-ig minden
vasár és ünnepnapot megelőző köznapon
közlekedett ama személyvonat, mely Beszterczebányáró! éjjel 10 ó. 04 p.-kor indult
és Zólyombrezóra éjjel 11 ó. 59 p.-kor ér
kezett, az idén nem fog közlekedni.
A Szliácsfürdőtől Zólyomig, a Zólyombrezótól Zólyómig, a Zólyomtól Szliácsfürdőig
és a Zólyomtól Beszterczebányáig a múlt év
nyarán vasár- és ünnepnapokon közlekedett
személyszállító vonatok ugyanarra az időtar
tamra és ugyanazokon a napokon ismét for
galomba helyeztetnek.

A Budapest ny. p. u.—marcheggi és
a galánta—zsolnai vonalon: A Gáláidé
ról este 9 ó. 20 p.-kor induló és Marcheggre
éjjel 10 ó. 28 p.-kor érkező gyorsvonat
ezentúl csak Pozsonyig fog közlekedni.
Budapest—Galánta—Zsolna között junius
1-től szeptember 30-ig egy uj gyorsvonatpár
helyeztetik forgalomba, mely által Budapest
Berlin között egy uj közvetlen gyorsvonatu
összeköttetés létesül. A csatlakozó vonat
Berlinből éjjel 11 ó. 44 p.-kor indul és
Zsolnára d. e. 11 ó. 58 p.-kor érkezik, az
uj vonat Zsolnáról d. e. 12 ó. 20 p.-kor
indul és Budapest ny. p. u. este 6 ó. 20
p.-kor érkezik. Az ellenvonat Budapest ny.
p. u.-ról d. u. 12 ó. 20 p.-kor indul és
Zsolnára este 6 ó. 02 p.-kor érkezik, a csat
lakozó vonat Zsolnáról este 6. ó 16 p.-kor
indul és Berlinbe reggel 5 ó. 26 p.-kor ér
érkezik.
A Budapest ny. p. udvarról jelenleg este
9 6. 20 p.-kor induló és Zsolnára reggel
7 ó. 16 p.-kor érkező személyvonat Buda
pest nyugoti p. udvarról este 8 ó. 40 p.-kor
fog indulni és Zsolnára reggel 6 ó. 10 p.-kor
fog érkezni.
E vonat április hó 30-án mar az uj me
netrend szerint fog közlekedni.
Pozsonytól Marcheggig, illetve Wienig
vasár- és ünnepnapokon junius 1-től szep
tember 15-ig egy uj személyvonat helyezte
tik forgalomba, mely Pozsonyból este 8 ó.
54 p.-kor indulva, Marheggre éjjel 9 ó. 28
p.-kor fog érkezni, (Wien be éjjel 11 ó. 00
p.-kor érkezik.)
A Budapest ny. p. udvarról jelenleg este
10 ó. 00 p.-kor induló, Marcheggre reggel
4 ó. 41 p.-kor és Wienbe reggel 6 ó. 20
p.-kor érkező személyvonat Budapest ny. p.
udvarról este 9 ó. 30 p.-kor fog indulni,
Marcheggre reggel 4 ó. 15 p.-kor és Wienbe
reggel 6 ó, 00 p.-kor fog érkezni. E vonat
április hó 30-án már az uj menetrend sze
rint közlekedik.
A pozsony—Hpótvári vonalon : Nagy
szombattól Pozsonyig egy naponta közlekedő
uj személyszállító tehervonat helyeztetik for
galomba, mely Nagyszombattól reggel 3 ó.

H l R"A D 0

1. Bella v. urb. 1910. évi 10 76 k. h.
vágás 3027 db. luc jég. fenyő, 375 m3 tűzi,
1127 müfa, becsár 10363-9 K, bánatpénz
1040 K.
2. Felsőstubnya v. urb. 1910. évi 3 53
k. h. vágás 648 drb. 1 j. v. fenyő, 417 m:i
tűzi, 1252 m3 müfa, becsár 12102 0 K, bá
natpénz 1210 K.
3. Polerjeka v. urb. 1910/13. évi 2 36
k. h. vágás 225 drb. jég. fény. 90 rn3 tűzi,
365 ms müfa, becsár 3465-0 K, bánatpénz
350 K.
4a. Priekopa v. urb. 1906/14. évi 32-24
k. h. vágás 3678 drb. 1. és j. f. 569 m3 tűzi,
2395 m3 müfa, becsár 19017-5 K, bánatpénz
1910 K. (b-vel együtt)
b. Priekopa v. urb. legelőilletőségből
A fülek—truncsénteplicz -trencséntepllczfUrdői vonalon: A múlt nyáron 2003 drb. luc f. 243 m3 tűzi, 976 m8 műfa,
közlekedett fürdővonatok ugyanarra az idő becsár 19017-5 K, bánatpénz 1910 K. (a.-val
együtt).
tartamra, ismét forgalomba helyeztetnek.
5.
Tótprónai egyházi személyek erdejében
A párkánynána—garamberzenczei vo
nalon : A Garamberzenczéről jelenleg reggel 1— 160-ig folyószámozott 160 drb. luc, jég.
5 ó. 45 p.-kor induló és Párkánynánára d. és vörösfenyőnek 48 t. m8 tűzi, 193 t. m“
u. 12 ó. 02 p.-kor érkező személyvonat Ga műfára becsült faanyag, becsár 1704 K, bá
ramberzenczéről reggel 6 ó. 04 p.-kor fog natpénz 170 K.
Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtat
indulni és Párkánynánára d. e. 11 ó. 20
p.-kor fog érkezni, Párkánynánán tehát eléri nak el. Az árverés eredménye az elfogadott
az onnan d. e. 11 ö. 35 p.-kor Wien felé ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azon
ban csak az illetékes hatóság jóváhagyása
induló személyvonat csatlakozását.
Az érsekujvár -németprónai vonalon: után válik kötelezővé.
Érsekújvár és Nyitra között egy uj személy
A részletes árverési és szerződési feltéte
vonatpár lesz forgalomba helyezve, Érsek lek az alsókubini m. kir. állami erdőhivatalnál,
újvárról reggel 6 ó. 50 p.-kor fog indulni és alólirt erdőgondnokságnál és az érdekelt
Nyitrára d. e. 8 ó. 00 p.-kor fog érkezni, birtokosság elnökénél tekinthetők meg na
az ellenvonat Nyitraról d. e. 10 ó. 43 p.-kor ponta 11 —12 óra között.
fog indulni és Érsekújvárra 11 ó. 46 p.-kor
Turóczszentmárton, 1910. évi április hó
fog érkezni.
22-én.
Privigye és Németpróna között egy uj
M. kir. járási erdágondnokság.
személyszállító vonatpár lesz forgalomba he
lyezve, Privigyéről reggel 6 ó. 35 p.-kor
fog indulni és Németprónára reggel 7 ó. 20
p.-kor fog érkezni, az ellenvonat NémetA szentmárton—blatniczai járás
prónáról reggel 7 ó. 30 p.-kor fog indulni
főszolgabírójától.
és Privigyére reggel 7 ó. 50 p.-kor fog ér
kezni.
1466/1910. sz.
40 p.-kor fog indulni és Pozsonyba reggel
5 ó. 35 p.-kor fog érkezni.
A Lipótvárról jelenleg reggel 4 ó. 35
p.-kor induló és Pozsonyba reggel 6 ó. 56
p.-kor érkező személyvonat Lipótvárról reg
gel 6 ó. 41 p.-kor fog indulni és Pozsonyba
d. e. 8 ó. 33 p.-kor fog érkezni.
Pozsonytól Nagyszombatig egy uj, na
ponta közlekedő személyszállító vonat lesz
forgalomba helyezve, mely Pozsonyból d. u.
12 ó. 50 p -kor fog indulni és Nagyszom
batba d. u. 2 ó. 24 p.-kor fog érkezni.
A pöstyén—verbói vonalon: Az előző
évek nyarán közlekedett vasár- és ünnep
napi vonatpár ugyanarra az időtartamra,
ismét forgalomba helyeztetik.

Az érsekujvár—kistapolcsányi vona
lon : A kistapolcsányról jelenleg este 8 ó.
33 p.-kor induló és Érsekújvárra éjjel 12 ő.
02 p.-kor érkező vegyesvonat Kistapolcsány
ról este 8 ó. 00 p.-kor fog indulni és Ér
sekújvárra éjjel 11 ó. 10 p.-kor fog érkezni.
Budapest, 1910. április.

Az igazgatóság.

117/1910. szám.

FaárVcrísi hirdetmény.
Az alább megnevezett turóczvármegyei
erdőbirtokosok 1910. évi május hó 10-én
délelőtt 9 órakor a turóczszentmártoni m.
kir. járási erdőgondnokság hivatalos helyisé
gében tartandó nyilvános szó- és Írásbeli
árverésen eladják a tudajdonukat képező
erdőben tövön álló s a f. évben eladásra
szánt luc, jegenye és vörösfenyő fakészletei
ket és pedig:

Országszerte hire já rja :
A „K ei 1-La k k“-nak nincsen párja,
Pompás fényben a padló,
„ K e il-L a k k „ amellett olcsó.
Aki egyszer ilyet használ,
Többet mást nem tűr a háznál.
Ajló, mosdó, ablakpárkány
Oly fehér lesz mint a márvány,
Ha „ f e h é r K ei 1-La k k“-ot veszünk,
S vele mindent jól befestünk.
Mindenkor
kaphatók :

P á ly á z a ti h ird etm én y.
A ruttkai körjegyzőségnél 1200 korona
fizetés és 200 kor. lakbér javadalommal
rendszeresített másodsegédjegyzői állásnak
választás utján leendő betöltésére pályázatot
nyitva, felhívom a pályázni kívánókat, hogy
magyar és tót nyelvismeretüket, eddigi mű
ködésűket s az 1883. évi I. t.-cz. 6. §-a,
illetve 1900. évi XX. t.-cz. 3. §-ában előirt
képesítésüket igazoló okmányokkal felszerelt
kérvényeiket hozzám a Ruttka községházán
megejtendő választásnak ezennel 1910. évi

május hó 14-ik napjának d. e. 9 órájára
kitűzött határidejéig benyújtsák.
Turóczszentmárton, 1910. évi április hó
15-én.
Újhelyi, főszolgabíró.

Konyhabútor, asztal, szék,
Itt van „ K e i l - L a k k “ azúrkék,
Kertibútort fessünk zöldre,
Gyermekeknek örömére.
„K e i l- L a k k “-ból van minden szin,
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyárilak,
Mindig legyen ott „ K e i l - La k k " !

WIX MIKSA cégnél Turóczszentmárton.

Rózsahegy:
Cajka és Houdek.

Liptószentm iklós:
Schavernoch G.
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Ne vegyünk üzleti kész cipőt!
Elsőrendű, finom, kényelmes és elegáns női és férfi cipőt,
vidékünk legkiválóbb cipészei áltat készítve szá llít:

WAGNER ARTHUR cipő-gyűjtőhelye ZNIÓYÁHALJA.
fölösleges a fővárosba tnenniitiK
jó fényképért mióta Hegedűs J.
fényképész Turóczszentmártonban
(Főtér, Moskóczi ház) letelepedett.
Ősidőktől fogva szappannal tisztítjuk a ruhán
esett foltot, szappannal tartjuk tisztán testün
ket, szappan a legjobb szer a fog és szájmosásra is a modern orvosi
tudomány legújabb tanítása sze
rint. Érthető tehát Sztraka
Mentből fogszappanjának köz
kedveltsége, mely az Ínyt nem
marja, mégis erősen desinficiál,
habja nem undorító, sőt ellen
kezőleg tartósan Uditö hatása
eljut a fogközök legelrejtettebb
zugába is. E szappannak köszön
hetjttk, bogy kellemetlen száj
szag s fogak romlása nincs többé. — Ara
gvógyszei tárakban 1 kor. 3 drbt 3 koroná
ért bérmentve küld Sztraka gyógyerész Mohol.

C

Szám

Női Chevreaux fűzős
„
„
gombos
„ Box Calf fűzős
„
„
„ gombos
„ Chevreaux félcipő, fűzős, gombos
vagy spánglis
„ Box Calf félcipő, fűzős, gombos
vagy spánglis
Férfi Chevreaux, fűzős
„
„
gombos
„ Box Calf fűzős
»
„
„ gombos
„ Chevraux félcipő, fűzős v. gombos
„ Box Calf „
„
„

Minőség Forint Minőség Forint

3 5 -4 2
3 5 -4 2
3 5 -4 2
3 5 -4 2

1.
1.
1.
1.

6-25
675
5-75
6 -

11.
11.
11.
11.

5'25
5'75
4-75
5 -

3 5 -4 2

1.

5—

11.

4 --

35—42
4 0 -4 6
4 0 -4 6
4 0 -4 6
4 0 -4 6
40—46
40—46

1.
1.
1.
1.
1.
1.
I.

4-50
675
7'25
6-25
675
5-50
5’—

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

3'50
5-75
6-25
525
5-75
4'50
4 --

H z wmm Rt.
S z ü c sa p y (Ks.-Od. vasút)
és T ú r ó c z S z e o t r p á r t o o

gőztéglagyárai szállítanak
Óvás!
Aki varrógépet akar vásárolni, ne befolyásoltassa magát olyan hirdetések által, a
melyeknek az a céljuk, hogy

S IN 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.

Francia kettőshornyolt-, hornyolt- és
hódfarkú fedélcserepet, a la g c s ö v e k e t,
nyersfalazati és idomtéglákat vízhatlan,
fagyellenálló, egyenletes minőségben.
Minden iparágnak megfelelő ch a m o tte
és tűzálló téglákat.

Építési vállalata
szerkeszt és ép ít: minden alakú gyári
kéményeket, kazánbefalazásokat és
tüzelési berendezéseket jótállás mellett.
Központi iroda: S z u c s a n y . Elárusító
hely T u r ó c z s z e n t m á r t o n b a n

SC H U LZ

[sah aly
üzletekben,
melyek ezen
címerrel
vannak
ellátva

S I NGE R Co.

L IP Ó T

c é g n é l.
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varrógép részvénytársaság
T u ró c z sz e n tm á rto n , E év a ,
JPozson.y, B e s z te rc e b á n y a ,
S elm ecbánya, B ó zsalieg y ,
Z so ln a , A lsó k u b in .

P A L M A KAUC5UK
SARO K
V A N CI PÖ ác N ^
e

53/1910. sz.

Hirdetmény
faárverések megismétlésére.
A f. hó 6-án, 7-én, 8-án és 13-án eladatlan maradt fakészletre ugyanazon felté
telek mellett újabb árverések fognak tartatni
folyó évi április hó 29-én d. e. 9 órakor
Trs2 tenán (itt a trsztenai, brezovai, zubrohtavai, veszelei és rabcsai fakészletekre.
Turdossin, 1910. évi április hó 15-én.

M. hír. járási erdőgondnokság.

Minden jo b b üzletben kapható!

Hochsinger Testvérek, Budapest.

Rudctcselfct
feWesz a KiadóhWatal.

F E L V I D É K I
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djegy: „ H o rg o n y !1

A Liniment. Cansici conip.,
a Horgony-Palié Expeller

pótléke
egy régiónak bizonyult háziszer, mely már
sok év óta légi ;bb bedörzsölésnek bizonyult
kötvénynél, húznál és meghűléseknél
Figyelm ezK tée. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
osak olyan eredeti üveget fogadjunk el,
mely
‘nnnv<í
aaaRichter
aRinhtar
. a „Hn*
„
T vódi*«rvinr«l
.
w 1 es
cégjegyzéssel ellátott dobozba van osomalva. Ára üvegekben K — .80, K 1.40 és
2.— és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József
gyógyszerésznél, Budapest.

r

DL M e r gyógyszertára ez „Arany oroszliihoz",
P rá gáb a n , El sabethstrasse 5 neu.
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Értesítés!
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Van szerencsém a mélyen tisztelt küzünség becses tudomására adni,
hogy a helybeli állomással szemben levíi I £ m e t ;y - f é l e

c z r c L

- f e r á u s z d - á L

f121.
f 2w
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t

átvettem és azt fokozott mértékben tovább fogom vezetni. — A
mélyen tisztelt közönség nagybecsll pártfogását kérve ajánlom magam

ti

Turóczs2entmárton, 1910. március hó.

4) _ .
"0 S

Mély tisztelettel:

özv. Orm ai Samuné.

Hirdetmény.
Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügym inisztérium ellenőrző közegei a
Magy. Kir. Szab. Osztály sorsjáték (XXYI. sorsjáték) I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a
föárusitóknak árusítás végett kiadattak.
Az I. osztály húzása 1910. május hó 19. és 21-én tartatik meg. A húzások a Magyar Királyi állam i
ellenőrző bizottság és kir. közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a liuzási teremben. Sorsjegyek a Magy.
Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.
Budapest, 1910. évi április hó 24-én.

Magyar Királyi Szab. ösztálysorsjáiéls igazgatóága.
T o in a y .

H azay.

„MAGYAR NYOMDA"
Tulajdonos: MOSKÓCZI FERENCZNÉ.
E lv á lla l é s k é szít m inden, a n y o m d a i
sza k m á b a vágó m u n k ák a t, u. m .: üzleti
és k e r esk e d e lm i n y o m ta tv á n y o k a t, k ö rle
velek et, e g y esü le ti é s k e z e lé si n y o m ta tv á 
n yok at, á rjegyzék ek et, e sk etési é s báli
m egh ívók at, elje g y zé si lapok at, n é v je g y e 
ket, röpiratokat, fa lra g a szo k a t stb. stb.
K ö n y v k ö tészeti m u n k á k legjobb és le g 
szebb k ivitelb en ju tá n y o sá n készíttetn ek .

Turóczszentmártonban, Főtér.
Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóezszentmirton, 1910,

