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J elö lő g y ű lések .
A stubnyafiirdői képviselő vá
lasztó-kerület polgárságát Justh
Ferenc, Holbay Lajos és Reviczky
Inire ma délután 3 órára, a szucsányi képviselő választó-kerület
polgárságát pedig Dávid Ferenc,
Ilulyovszky Simon és Miclinik
Gyula hétfőn délután 3 órára
liivta egybe a célból, hogy a je lö lt
személyében végleg m egállapod
janak. Ez alkalom mal mindkét
jelölt prograinmbeszédjét is el
fogja mondani.
Tudomásunk szerint a stubnyafiirdöi kerület polgársága Rakovszky Iván dr. munkapártit, a szucsányi kerület polgársága pedig
Justh Ferenc volt főispánunkat
87-es pártonkivüli programmal
óhajtja a képviselöházba küldeni.

ü Kormány éj a netnzdis^st
Súlyos vádat emelt az ellenzéki
sajtó a kormány ellen. Azt, hogy ha
talmának megszilárdítása érdekében
a nemzetiségi agitátorokkal szövet
kezett, nekik bizonyos engedményeket
nyújtván.
A vád ebben az alakban alkalmas
lévén a különféle magyarázatok be
fogadására, mint vészthozó fenyege
tés hangzott az országon végig.
Mert mit lehetett gondolni alatta
mást, mint azt, hogy a kormány
emberei a hatalom kedvéért fölál
doznak olyan pozíciókat, amelyek
a magyarság rohamos hátraszoritását
vonták volna maguk után s végered
ményben kiszolgáltatták volna az
országot a nemzetiségi reakció tombolásátiak.
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Elismerjük, mi is bizonyos bántó
érzéssel fogadtuk a hirt.
Mi, akik a nemzetiségi izgatás
egyik főfészkében napról-napra figye
lemmel kisértük a mozgalmak minden
jelenségét, akiknek bő alkalmuk volt
tiszta képet alkotni arról, hogy az
egy időben a törvényes mederből
ki-kicsapó agitáció milyen következ
ményekkel járt s akik tudatában
voltunk annak, hogy ez a fékét
vesztett tombolás a jövőre nézve
beláthatatlan következményekkel, ta
lán végzetes eredményekkel járhat:
mi, igenis megijedtünk annak a lehehetőségétől, hogy ennek az áradat
nak szabad folyást engedjen valaki.
Jöttek aztán a hírek, amelyek
kézzelfogható engedményekről beszél
nek, olyan engedményekről, amelyek
a magyar nyelv használatát az egyes
vidékeken a közhivatalokból örökre
száműzték volna és akkor csügged
ten és szorongva vártuk a jövőt.
Nos, félelmünk nem volt jogos. A
miniszterelnöknek a múlt héten el
hangzott nyilatkozata eloszlatta kéte
lyeinket.
Hol vannak az engedmények?
Kérdeztük és amikor megkönnyebbül
ten lélegzettünk föl, elfelejtettük azt
is, hogy a nemzetiségi perek egy
részének elejtése kilátásba helyez
tetett.
Elfelejtettük, mert annak a türelmességuek, annak a békítő szellem
nek, mit a kormány zászlójára irt,
talán megfelel az az eljárás és meg
b ék ítü n k abban a gondolatban, hogy
talán szükség is lehetett rá, nehogy
a. megtorlás teljes szigora ellensége
ket támasszon ott és akkor, ahol és
amikor a kölcsönös béke iránt mind
két félben hajlandóság lakik.
Nem vagyunk ugyan rajongással

eltelve a kormánynak e ténykedése
után, de beletörődünk a megváltozbatatlauba akkor, ha a béke gondolata
úgy kívánta ezt és ha a békének ez
mintegy elengedhetetlen föltételét
képezte. Csak a formát kellett volna
megválasztani, hogy evvel a ténnyel
az előző kormány intenciói és a
magyar bírói kar függetlensége még
a rágalom által is megközelithetetlenné tétetett volna. De hagyjuk!
Sokkal fontosabb ennél az általános
választójog kérdése.
A kormány programmjának ennél
a pontjánál akadtunk meg mindig. Mi
lesz? Lehetséges-e, hogy a választási
urnákhoz oda engedjék a haza, az
alkotmány, a magyar faj született és
fölesküdt ellenségeit és azokat a
százezreket, akik amazok öntudatlan
eszközei, hogy alkalmat adjanak a
magyar faj szupremáciájának rohamos
lejáratására? Lehetséges-e?
A feleletet a miniszterelnök a
következőkben adta meg: „a válasz
tói jog kiterjesztésében el fogunk
menni addig a határig, amit neki a
magyar állam nemzeti jellegének fel
tétlen fentartása szükségképpen előír.
De ha a kormány a választói jog
kiterjesztését óhajtja is, ebben semmi
képpen sem vezeti az a cél, hogy a
nemzetiségi kérdést a nemzetiségi
izgatok szája ize szerint oldja meg.
Mert a magyar nemzet soha sem fog
beleegyezni abba, hogy saját orszá
gunkban magunkat szavazólapok utján
expropriálni engedjük".
Amilyen aggodalommal néztünk
ennek a nehéz kérdésnek a kormány
által tervbe vett megoldása elé,
olyan örömmel regisztráljuk ezeket
a sorokat, amelyek teljes megnyug
vást hoztak mindenhová, ahol ezelőtt
súlyos sejtelmek kísértettek.
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És megtisztítva látjuk a kormányt
annak a vádnak árnyától, hogy a
nemzetiségi agitátorokkal szövetkezett
a magyar faj megtörésére.
És mert ezekben a legfontosabb
kérdésekben éppen az általunk is
hangoztatott csapáson: a magyar
állam jellegének és a magyar faj
szupremáciájának fon tartás a utján
halad, ezen az utón mi is követni
fogjuk.
Erdélyi Sándor visszalépése.

E r d é ly i

HÍRADÓ

Nemzetiségi nópgyfllós. A tót nemzeti
ségi párt az elmúlt vasárnap Váguj helyre
hirdetett népgyülést. A gyűlésen, dacára a
kellemetlen időnek, a nemzetiségi lapok tu
dósítása szerint 4000 (?) ember jelent meg.
A népgyülés elnöke Hurbdn Szvetozár lett.
Mudrony János, Datvner Iván és Markovics
Gyula szónoklatai után a gyűlés a következő
határozatot hozta:
A népgyülés a szónokok fejtegetéseit egy
hangúlag elfogadja és magáévá teszi s kívánja
elsősorban az 1868. éri 44. t. c. teljes életbeléptetését.
Kívánja továbbá a jelenlegi választójognak
revízióját s követeli, hogy o jog, a jogegyen
lőség értelmében a haza minden polgárára
kiterjesztessék, vagyis kívánja az általános,
egyenlő, titkos, községenkónti Jjjválasztói
jogot.

Sándor a stubnyafUrdői választókerület volt
munkapárti képviselő jelöltje a múlt szomba
ton, miután személyesen győződött meg a
választók hangulatáról, a jelöltségtől önelha
Mivel pedig a gyűlés a fentjelzett elvek
tározásából viszalépett. Volt alkalmunk Erdélyi
Sándorral a visszalépést illetőleg beszélgetni, megvalósításának biztosítékát egyedül a tót
s ő maga jelentette ki, hogy visszalépésének nemzetiségi jelöltektől várja, a gyűlés a nem
legfőbb indoka az volt, hogy nem akarta a zetiségi jelöltek felállítását elsősorban kívánja.
magyar párt egységét, melyet az alkotmányos
Qa azonban a nemzetiségi párt kilátásta
idők beállta óta minden jelölt respektált, az lanul maradna valamely kerületben, akkor
ő előtérbe lépésével megbontani. Erdélyi eme oly jelöltet támogatnak csak, mely a fentebbi
nyilatkozatát őszinte elismeréssel méltatták határozatban foglalt elveket teljesen magáévá
megyeszerte. A visszalépés szombaton este teszi.
történt meg, mikor is pártja végrehajtó bizott
Végül a gyűlésből Ő Felségéhez a követ
sága előtt kijelentette, hogy a változott vi
kező táviratot küldötték :
szonyokra való tekintettel, ez úttal, nem tartja
„Ő császári és királyi Felségének Wien.
fenn jelöltségét. Még az nap este felkereste
vármegyénk alispánját, kit személyesen ér Kabinet iroda. — Vágujhelyen, 1910. május
tesített nagyrabecsülendő elhatározásáról. Er hó 1-én megtartott népgyülés a legőszintébb
délyit Stubnyafürdőn választói elkísérték a és legodaadóbb háláját fejezi ki ő császári
vasútra s ott lelkes ovációk közt vettek bú és királyi Felsége iránt, hogy a polgárok
csút jelöltjüktől. A béke tehát igy helyreállt választói jogát kiterjeszteni óhajtja és egész
a kerületben s most már nem marad egyéb leikéből kívánja, hogy népeinek szerencséje
hátra, minthogy egy szívvel egy lélekkel so érdekében a Mindenható még sokáig éltesse.
rakozzunk Rakovszky Iván zászlója alá s az Húrban Szvetozár, Vajansky, elnök, Cablk
ő nevének győzelemre juttatásával mutassuk János, jegyző.
meg azt, hogy az egyetértéssel végzett munka
mily fényes győzelemre képes.
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A kutyaház.
— A .Felvidéki Hiradó“ eredeti tárcája. —

Irta: Maurice Level.
Mikor az óra tizet ütött, M. de Hartevel
kiürítette poharát, félretette újságját és lassan
felemelkedett székéből,
A függőlámpa homályos világosságot ve
tett az abroszra, melyen puskatöltések, sörét,
dugó és egyéb vadászati kellékek feküdtek
szanaszét. A magas kandalló mellett egy női
alak ült egy mély karszékben.
Kint fütyült a szél, az esőt szélrohamok
csapkodták az ablakhoz és időközönként
kutyaugatás hangzott fel a kutyaházból, hol
a kutyák voltak bezárva.
Négy hatalmas him állat volt odabent,
melyek a vadkant könnyű szerrel tudták le
fülelni. Ugatásuk félelmesen hangzott az éj
szakában, a kóbor kutyák pedig félénken,
vontatott hangon feleltek rá.
M. de Hartevel félrehúzta az ablakfüggönyt
és kitekintett a sötét parkba. A kopasz,
nedves ágakat rázta a szél, a vörös levelek
szeszélyes körben keringtek a levegőben és
esés közben a falakhoz tapadtak.

— Csúf idő, mormogta M. de Hartevel
bosszúsan.
Néhányat lépett, majd zsebredugott ke
zekkel megállt a kandalló előtt és csizmájá
val nagyot rúgott az izzó zsarátnokba. Veres
szikrák sziporkáztak fel a kéménybe és sércegő láng csapott ki a kandallóból.
Hartevel asszony nem mozdult. A tűz
sápadt fénye játszadozott arcán, bearanyozta
haját, megélénkítette merev vonásait.
Kint a kulyák percnyi hallgatás után
ismét ugatni kezdtek, a szél kísértetiesen
fütyült és rázta az ablakokat, az eső erő
sebben csapkodott. Az idő zordsága mellett
barátságosabbnak tetszett a szoba és kívána
tosnak a szép, hallgatag asszony jelenléte.
M. de Hartevel is érezte ezt homályosan
és a különben rideg férfiú szokatlan meleg
hangon igy szólt feleségéhez:
— Tizenegy óra már elmúlt. Nem fekszik
még le?
Az asszony igent mondott és felkelt.
A férfi halk hangon kérdezte:
— Szobájába kisérjem?
— Köszönöm. . . Ne fáradjon!
A térj összeráncolta homlokát és könyedén
meghajtotta magát.
— Amint akarja . . .
A kandallóhoz támaszkodva, tenyerét
melengetve engedte távozni az asszonyt,

V á la sztá si zaj.
Amit a következőkben megírunk,
az nem politika. Az alkotmányos küz
delem harci zaja nyújt alkalmat erre
a hukliprédikációra. Vájjon meghall
gatják-e ?
A minap olvashattuk, az érdekes
pályafutásu, sokat utazott sokat lá
tott Zubovics Fedor kapitány cikkét
egyik előkelő fővárosi lapban. Ez a
cikk adott impulzust a következő so
rokra.
Zubovics 30 millió koronára be
csüli a választási kortesköltsógeket
s oda konkludál, hogy az összeget a
legfenyegetettebb társadalmi réteg az
úgy is romlása felé siető dzsentri iz
zadja ki. Mi reális e számításokban,
több-e, kevesebb-e az összeg, nem
vitatjuk, oly szédületes merevély
előtt látjuk ezernyi existeuciát, hogy
kétségbeesve kérdezzük, — minek
ez ? Igaz, mindenkinek joga van úgy
tönkremenni, ahogy akar, elvégre
sok biztosítási ágenssé törekvő nagy
hazánkfia, akinek megválasztása ma
több mint bizonyos, tönkre mehet
(ámbár hazafias és vérző szivvel lát
juk a nemzetfenntartó elem végső
pusztulását) ahogy akar, — de hogy
ennek a nagy eszem-iszomnak nyo
mában (és ez a nagy baj) erkölcsi
tatárjárás van, az csak nem kérdéses
senki előtt sem. Mélységesen raegrontja a nép lelkét az az egy pár
hét, ami most volt s ami lesz. Még
a legsötétebb lelkeket is megsöpri a
tömegszenvedély, a pántlikás szivar,
a potya koszt, a szabadalmazott fuvar
és dáridó.
A legutóbbi vállasztási napon
ügyem Brassóba szóllitott. Legalább
látok egy intelligens városi válasz*
szemeivel követvén hullámos járását, ruhája
uszáját, mely mint egy kacér, enyelgő hullámocska siklott végig a szőnyegen. De amidőn
az ajtó utána bezárult, M. Jde Hartevel arca
haragtól gyulladt ki.
E kastélyban, hol feleségét csaknem
fogolyként őrizte, egykor egy nőről ábrán
dozott, ki figyelmesen és mosolyogva lesné
minden kívánságát, ki, amidőn ö este hideg
től megkéktllt újakkal, a mezők és erdők
illatát magával hozva tér vissza a vadászat
ról, forró ajkát és ölelő karjait kínálja neki
üdvözlésül. És ő, a szélben, záporban, hó
zivatarban lezajlott őrületes hajszák után, a
szerelem bosszú éjszakáin szenvedélyes férfiöleléssel adja meg életpárjának mindazt a
gyönyört, melyet tőle vár.
Mily távol esett ez az álom a valóságtól.
*
Az asszony eltávozván, lépéseinek zaja
csakhamar elnémult a folyósókon. M. de
Hartovel visszatért szobájába. Leült és könyvet
vett kezébe.
A vihar nem engedett. A szél panaszosan
zúgott, a kéményekben, a fák ágai ropogtak,
a kutyák szünet nélkül ugattak. Türelmetlen
csaholásuk tullármázta a vihar tombolását. A
kutyaház ajtaja recsegett vad rohamaik alalt.
M. de Hartevel kinyitotta az ajtót és le
kiáltott :
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tást s korán keltem, hogy a pártok j kára, rendeljék ki az egészséges em
felvonulását lássam. De bizony nem bert szavazni S megy a szavazásra
láttam semmit. „Mi ezt igen csende- a maga költségén, igy csinálták ezt
8en csináljuk", — mondotta egy ér hajdan. Ne rontsák a magyart 1
zésben tiszta magyar, szász választóNe is rontsák. De a jelöltek boj
polgár. No ez igaz is volt. Tiz órakor kottja létrejövetelét nem éri meg ele
már meg volt a város két képvise ven ember. Azért egyenesen csak
lője választva s az alatt is egy pil úgy kell a megoldást képzelni, hogy
lanatra se változott a város képe. törvény szerint mondják azt ki, a
az iskolákban tanítanak, az üzletek társadalom pedig állítson a törvény
nyitva, ez aztán szenvedélytelenül nek olyan palládiumot, hogy aki ezt
ment.
megszegi, az becstelen.
Hát hiszen kétségkívül a válasz
Ma is tehetünk sokat. Tehetnek
tási harc temperamentum dolga. Az
a jobbak. Mutassák ki mindenképen,
Írek zajosak. Albion szőke íiai ha hogy a jelölt májáig menő potyázákorteskednek is, de mitingeken adják
sok gyalázatosak s önérzetes ember
ki az erejüket s azontúl flegmájokerre nem utazik. Még egy nagy kö
ból kiszorítani nem engedik magukat. telességünk van ebben az időben.
A magyar az hejehujával csinálja. A Minden erőnkkel azon lenni, hogy
pártküzdelem néha évekre megzavarja
ezek a napok társadalmunk békéjét
a társadalmi helyzetet s amiből Szép
ne dúlják föl. Mert akármily nagyra
iákról (nőmén et ómen) izlelitőt kap taksáljuk ezt a szemeink előtt elfutó
tunk, itt egy-két áldozat is gyilkos hajcihöt, — az azt nem éri meg.
fejszétől a poronra hull. Még a dikaszteriumok idejében is sűrűn puffogtak a fejek, a méla Kölcsey mint
Gyermek napok
sajogja a fütykös argumentumát, —
Mint az előző években úgy az idén is,
— azóta sem lettünk nyugodtabbak,
a lobogó-lelkesedés éppen úgy tulaj két napot szentelt, közönségünk a jótékonyság
donunk és egy-két koponya okvetet- szent céljaira. Két napon át hordta filléreit
len meglékelődik, — ezen már segí az elhagyott gyermekek megmentését célzó
társada'mi akció anyagi támogatására. Ada
teni nem lehet.
De igenis lehet az erkölcsi dulá- kozott ki-ki tehetsége szerint azokban a sá
son, amit a mai kampány okoz. Amit torokban, melyeket a jótékonyság angyalai,
Zubovics kapitány ur javasol, az in a legnemesebben érző hölgyek állítottak fel
kább elmésség, mint remidium. Azt az utcákon, hogy kit szép szóval, kit nyíló
mondja, hogyha sztrájkolnak a pékek, szegfűk elárusitásával bírjanak rá az irgal
vasúti bakterek, villamos kalauzok, masság felemelő cselekedeteire.
A sátrak, mint. a múlt évben is, Moskóczi
valahol Amerikában sztrájkolhattak
a szülésznők, Irlandban a papok, — Ferencué papirkereskedése előtt és a Dóm
sztrákoljanak a képviselőjelöltek is. szálloda sarkán voltak felállítva. Itt őrizték
Zászló nincs. Paprikás nincs. Fuvar hölgyeink azokat a fehér-pirosra festett ládidíj nincs. Semmi sincs. De a hogy I kákát, melybe az adakozók, lelkűk nemes
ki lehet az embert rendelni közmun- | hevületétől késztetve filléreiket leadták.

A jótékonysági akció vezetésére az idén
dr. Boniczky Ákosné kéretett fel, ki Józsa
Mihálynéval egyetemben mindent megtett a
siker érdekében. A nevezett hölgyeken kívül
a két gyermeknapon még a kővetkező höl
gyek segédkeztek: Boldis Ignácné, Baan
Bortalannc, Boleman Jánosné, Beniczky Jolán,
Borbély Kálmánné, Bálintné Oláh Józsa,
Csepcsányi Sándorné, Csermák Dici, Dugovich Tituszné, Dugovich Duci, Frank Sán
dorné, Fischer Lajosné, Ferdinandy Mariska,
Grosz DezsŐné, Groszmann Árrainné, Gáflfor
Dezsőné, Granater Elza, Groszmann Malvinka,
Honéczy Sándorné, Iierkely Kálmánné, Horn
Szidónia, Künsztler Károlyné, özv. Keviczky
Istvánné, Kossaczky Rezsőné, Kossuth Anna,
Kossuth Margit, Kulfan Kornélia, Lax Ernőné,
Löwy Irén, Mittelman Ella, Náthán Irén,
Nagy Erzsébet, Okolicsányi Ferencné, Patsch
Irén, Reisz Béláné, Raksányi Rózsi, Roll
Anna, Steiner Samuné, Spitzer Albertné,
Slrelinger Henrikné, Schindler Arthurné,
Schwarcz Kálmánné, Steíanszky Gizella, Telts
Gézáné, Toperczer Sándorné, Velits Antalné,
Zányi Kálmánné, Zatkureczky Ella.
A felsorolt hölgyek már reggel nyolc órá
tól kezdve őrködtek a gyűjtő perselyeknél s
dacára a rendkívül hideg és zimankós időnek,
estig kitartottak hűségesen.
Persze az idén sem hiányoztak azok a
humoros jelenetek, melyek ily alkalommal
szinte elmaradhatatlanok.
A hölgyeknek a fiatalság is segédkezett
a munkában. Martincsek Károly gyönyörűen
előadott tárogatós darabja szintén nagy kö
zönséget vonzott a persely köró. Jakubovics
Leó graminofonja pedig óriási hatást ért el
az utca népe előtt.
Második nap, .tanáraik vezetése mellett
az állami iskolák növendékei járultak a per
selyekhez s leadták azokat a filléreiket, me
lyeket szüleik adományaiból takarítottak meg
e szent célra.
Az első nap jövedelme 310 kor. 29 fillér,

Parfümtől és női illattól terhes légáram
érte Hartevel arcát.
— Mit akarsz ? — kérdezte az előbbi hang.
— Csinálj világosságot, szólt parancsoló
hangon.
A ineggyujtott lámpa egyszerre bevilágí
totta az egész szobát. Az ágyon egy férfi
feküdt, meztelen nyakkal, lecsüngő fejjel,
behunyt szemekkel.
Hartevel megragadta felesége karját.
— Ah ! Hitvány teremtés ! Rajta kaptalak !
Az asszony nem hátrált, nem ellenkezett.
Halvány arcán nyoma sem volt az ijedtség
nek. Nyugodt hangon mormogta:
— ö n fájdalmat okoz nekem.
Hartevel felemelt ököllel a mozdulatlanul
fekvő emberhez lépett.
— Ah ! Ez az Ön szeretője. Egy gyermeksorban lévő ifjú! Legjobb barátom fia! . . .
Gaz asszony I . . .
— Ez az ifjú nem szeretőin . . .
— Még tagadni mered ? . . .
Izmos karjával megragadta az előtte fekvő
emberi és felemelte. Do amikor közei meg
érezték a test sajátságos merevségét, raegborzadt és eleresztette a testet, mely lomhán
visszaesett.
— Beszéljen, mi történt, — szólt izga
tottan Hartevel.
— Éppen le akartam feküdni, amidőn a

folyosókon lépéseket hallottam, aztán egy
fájdalmas hangot: „Nyissa ki, nyissa k i !“
Azt hittem, hogy ön szól, hogy ön rosszul
lett . . . Kinyitottam. E férfi bebukott szo
bámba . . ., sápadtan . . ., ijesztően . .
hö
rögve . . . Bizonyára szivgörcsüt kapott. Le
fektettem. Épen fel akartam önt keresni, a
mikor kopogást hallottam.

— Csiba!
A kutyák néhány pillanatra elhallgattak.
M. de Harfevel hallgatózótt. Az eső, melyet
a szél arcába csapkodott, kissé felfrissitetíe.
A kutyák most ismét ugatni kezdtek. Hartevel
öklével megzörgette az ablakot és fenyegető
bangón lekiáltott:
— Nem hallgattok!?
De ez mit som használt. A kutyák még
dühösebben ugattak. M. de Hartevol fülei
zúgtak, erei kidagadtak, szeretett volna törni,
zúzni, reszkető lényt a kezei alatt látni. Dü
hösen lekiáltott:
—- Megáljatok ! — és az ablakot becsapva,
korbácsot vett Kezébe és lesietett.
Mitsem törődve a ház nyugalmával, zajos
léptekkel haladt előre a folyosón. Mégis,
felesége szobája közelében meglassította lép
teit, nehogy álmában háborgassa. De midőn
a szoba elé ért, mintha az ajtó alatt némi
világosságot vett volna észre. Megállt és hall
gatózott. Halk lépések neszét vélto hallani.
Hartevel egy esztelen gyanútól nyugtalanítva,
halkan beszólt:
— Teréz . . .
Semmi válasz. Hangosabban szólt. Két
orélyes, parancsoló kopogást tett az ajtón.
% y kérdő hang szólt ki :
— Ki az?
— Én vagyok . . . Nyisd k i !. ..

— És nem tűnt fel önnek, hogy ezt az
embert senki sem hallotta bejönni?
— A kutyák nagyon ugattak, nem hall
hatták . . ■
— Azt hiszem hogy be kell érnem az
ön magyarázatával és hogy ebben a dologban
nem is tudunk meg soha bővebbet, mert ez
a fiatalember meghalt.
Az
—
—
—

asszony sápadtan dadogta:
Lehetetlen. . . lehetetlen.
De igen, meghalt! . . .
Nem, nem lehet.

Hartevel megint átnyalábolta a testet és
parancsoló hangon szóllott:
— Menjen előre.
— Mit akar tenni ?
— No törődjön v ele. . . Vegye a lámpát
és jöjjön 1. . .
Nedves szélroham csapta meg őket. A
lámpaüveg elpattant és csörömpölve hullott a
földre. Az asszony letotte a lámpát. Az eső
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a második nap jövedelme pedig 157 korona
80 fillér, a két nap jövedelme együtt 448
korona 09 fillért tett ki.
Második nap este Beniezky Ákosné kez
deményezésére és Beniezky Gyula lelkes
utánjárására, ugyancsak az elhagyott gyer
mekek javára igen sikerült táncmulatságot
rendeztek a vármegyeház nagytermében,
melyen társadalmunk legszebb asszonyai je 
lentek meg, kik rendkívül kedélyesen mulat
tak egész hajnali öt óráig.
(—)

A PR Ó T Ö R T É N E T E K .
Rovatvezető . * .
(Justh József kiszólásai. A sürgetések sorsa.
A megiittetödött csendbiztos. Hiábavaló munka.)
Justh József a Deákpárt egykori elnöke,
egy ízben Wenkheim grófhoz volt hivatalos
ebédre. Épen aznap, mikor Lónyai Menyhért
akkori pénzügyminiszter az esti pártértekez
leten egy igen fontos pénzügyi javaslatot volt
előterjesztendő.
A párt zöme már rég együtt ült, midőn
az elnök egy kissé elkésve a nagy sebbellobbal elfoglalta az elnöki széket s az ülést
megnyitotta, még pedig arcáról leriyó felette
derűs kedéllyel.
Lónyai nagy komolysággal hosszasan kezdi
fejtegetni a javaslat fontosságát s a párt pe
dig szinte áhitatos csendben hallgatta minisz
terét. Egyszerre csak az elnöki székből ilyen
forma kiszóllás hallatszik:
— To je nyit!
Lónyai egy pillanatra megáll, de azután
megint folytatja a másik közbeszólásig.
— To sa len pletki . . . !
De erre már harsogó kacajban tört ki az
egész párt, úgy hogy a javaslat tárgyalását
el kellett halasztani.
R ............ J .......... árvaszéki ülnök ur
volt a szó szoros értelmében. Nem csoda hát,
ha szívesebben gazdálkodott, mint hivataloskodott. Fojtotta a hivatal levegője. Ily körül
mények közt az elintézetlen aktacsomó szinte
torony magasra nőtt az asztalán. És mégis az
nehéz hideg cseppekben hullott reájuk. M.
de Hartevel kérdezte •
— Lát-e valamennyire? . . . Igen? Akkor
segítsen, fogja a lábát.
Csendben haladtak előre az éjszakában.
Mintha minden kihalt volna körülöttük. M. de
Hartevel egy alacsony ajtó előtt megállt és
igy szólt :
— Nyúljon be jobb zsebembe . . . egy
kulcsot talál benne . . . ez az . . . most bo
csássa el a lá b á t. .. keresse meg a kulcso
kat . . . Megvan ? . . . Nyissa k i !
A kutyák nyugalmukból felzavarva, esze
veszetten kezdtek ugatni. Hartevel térdével
meglökte az altót, mely kinyílt. Aztán egyet
len mozdulattal magasra emelte a testet és a
kutyaházba dobta. Aztán becsapta az ajtót és
ráfordította a kulcsot.
Az állatok veszett dühhel rohantak pré
dájukra. Égy irtózatos orditás : „Jaj nekem*!
hallatszott velötrázóan, követve vérszomjas
ugatástól és fogcsikorgatástól . . .
Az asszony őrjöngve vetette magát, férjére,
körmeit arcába vájta és úgy sivitotta :
— Nyomorult! . . . Gyilkos ! .. .
Hartevel ördögiesen kacagott, majd dur
ván meglökte feleségét és parancsolóan rárivalt :
— És most takarodj be !
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volt a halála, ha valamely ügyet sürgettek
nála.
Volt egy Ugye, valami gyámi felebbezés,
melyet maga a belügyminiszter sürgetett már
éppen tizennyolcadszor. Mikor a sürgető ivet
meglátta, egy ideig bosszankodott, de azután
nagy lelki nyugalommal vette a tollat s az
iratot, a tizennyolcadik sürgetést a követke
zőleg intézte e l :
— További sürgetésig irattárba tétetni
rendeltetik.

Elnevezés. A m. kir. pénzügyminiszter
Havas Dánielt, a helybeli számvevőséghez
beosztott számgyakornokot, az alsókubini
pénzügyigazgatósághoz ideiglenes minőségit
pénzügyi számtisztté nevezte ki.
Halálozás, özvegy Franklin Dénesné sz.
Lauer Zsuzsanna a folyó hó L én meghalt
Necpálon. A megboldogultban Michnik Vilmosné és Franklin Dénes neepáli birtokos
édes anyjukat siratják. A megboldogult hűlt
tetemeit Necpálról Trebosztóra szállították s
az ottani családi sírboltba helyezték örök
nyugalomra.

Megboldogult Bosányi Lajos bátyánkkal
történt a következő dolog.
Csendbiztos korában a király átutazott
Ruttkán. A rend feutartásáról a csendbiztos
Nemzetiségi gyűlések vallás ürügye
gondoskodott az ő pandúrjaival. Mikor a vonatot jelezték Lajos bátyánk izgatottsága oly alatt. Murány vidékéről kapjuk a hirt, hogy
mértékben nőtt, mint amily gyorsasággal a ottan baptista-szekta keletkezett s gyanús
vonat közeledett. Végre a füstölgő gép dü időkben tartják összejöveteleiket. A jó haza
börögve rohant az állomás elé. Alighogy a
vonat megállt, a király kocsijának ajtaja meg fias érzelmű lakosok ezt megtudván és annak
nyílt s ott állt a felség s kalapját leemelve is nyomára jővén, hogy ezek a baptista-hivek
köszönte meg az ezrekre menő sokaság me tulajdouképen pánszlávok és a vallási össze
leg óvációját.
jövetelek egyik célja a nemzetellenes eszmék
Lajos bátyánk csak ezt a pillanatot várta.
terjesztése, a titkos gyülésezőket folyton há
Hirtelen felkapaszkodott a kocsi lépcsőjére s
borgatják. Erre a baptista lelkek már több
szalutálva jelentette a királynak:
— Felséges uram alázattal jelentem, én rendbeli panaszt emeltek, s mint értesülüuk,
vagyok Turóczvármegye egész csend biztosa. a panaszok nyomán elrendelt hatósági vizs
A király mosolyogva nyújtotta kezét az gálatnak az lett az eredménye, hogy valóban
egész csend biztosnak, aki azután holta nap
pánszlávisztikus agitálások történnek ez össze
jáig dicsekedett azzal, hogy a királlyal kezet
jövetelek alkalmával. Ajánljuk az ottani ha
fogott.
tóságnak és különösen a csendőrségnek az
Az egykor gazdag és igen jó napokat lá álapostolok üzelmeit éber figyelmébe.
tott Szeness István kálnoki földbirtokos, mi
Vidéki hlrlapirás. Kassán a napokban uj
után vagyonát kártyán teljesen elúsztatta
politikai napilap indult meg „Kassai Újság*
beállt az árvaszékhez Írnoknak. Elképzelhető,
hogy a hosszú indokolásu árvaszéki végzések címmel, felelős szerkesztője Barta Lajos hír
másolata nem igen tetszett az öreg urnák. lapíró, főszerkesztője dr. Littmann Arnold
Fogta magát s egy szép naptól kezdve, csak ügyvéd. A lap a ÍUggetleuségi és 48-as párt
a végzés elejét, meg a végét másolta le, a politikai elveit követi.
közepét, talán épen a legfontosabb részt,
Tenyészállatklállltás. A Turóczvánneegészen kihagyta.
Ez a turpisság azonban csakhamar kisült. gyei Gazdasági Egyesület a földmivelésügyi
Mikor ezért az elnök kérdőre vonta, nagy m. kir. minisztérium anyagi támogatása mellett
flegmával azt felelte n e k i:
Pribócon május hó 10-én délelőtt 10 órakor,
— Látjátok ti szamarak vagytok. A paraszt
akkor sem érti meg, ha végzéseiteket egé Stubnyafürdőn május 11-én délelőtt 11 órakor
szen lemásolom. Ti nektek pedig egészen tenyészállatdijazást tart. Csakis kisgazdák ál
mindegy. Én pedig papirost meg munkát is tal elővezetett, saját nevelésű tehenekre és
kímélek vele. No nem igaz?
üszőkre fognak a következő dijak a legjob
baknak kiadatni: T ehenekre: I. álllami dij
80 kor. II. állami dij 60 kor. III. állami dij
h
í r e k
.
40 k. IV. állami dij 30 k. V. állami dij 20 k.
Üszőkre: I. állami dij 100 kor. II. állami dij
Boldls Ignác Iskolalátogatásai. Iglóról
60 kor. III. állami dij 50 kor. IV. állami dij
írják, hogy Boldis Ignác felső kereskedelmi
40 kor. V. állami dij 20 kor. A dijak bélye
iskolai igazgató, mint miniszteri biztos hétfőn
ges nyugta mellett az állattulajdonosoknak
az iglói ev. polgári leányiskolát, kedden a
azonnal kiadatnak.
polgári fiúiskolát vizsgálta meg. Mindkét in
Tetten ért tolvaj. Repper Károly zsolnai
tézetben a példás vezetés, valamint a tanári
kar Ugybuzgósága fölött elismerését fejezte lakos, asztalossegéd észrevette, hogy Físcher
ki. Boldis Iglóról csütörtökön Késmárkra Sándor ruttkai lakos családjával együtt a ház
mellett elterülő kertben tartózkodik. Eme ta
utazott.
Bertsoh Ottó távozása Bertsch Ottó pasztalatát felakarván használni, behatolt az
gazdasági szaktanár, burgonyatenyészlési or elhagyott szobába s feltörte a zárt szekrényt
szágos felügyelő, a folyó hó 2-án végleg s kiemelt onnét egy dobozt, molynok tartal
távozott vármegyénk területéről. Bertsch mát a földre Öntve, az értékesebb részt válo
távozását az egész vármegye intelligenciája gatni kezdte. A szobából kihangzó zörejre a
sajnálja; mert benne egyik véghetetlenül cseléd is figyelmes lett s az ajtót a tolvajra
nyitotta. Ez látva a veszedelmet a nyitott
kedves tagját veszítette el.
Esküvő. Wagner Arthur znióváraljai ke ablakon megszökött, de az utcán járók rövid
reskedő a folyó hó 10-én délután 5 órakor hajsza után letartóztatták s átadták a ruttkai
'artja esküvőjét Hartmann Margit kisasszony- csendőrörsnek.
nyal Fenyöházán.
Zarándoklat Lourdesba (Oborammorgau
Előléptetés. A m. kir. kereskedelemügyi érintésével.) A pécsi egyházmegyéből gróf
miniszter Lendáczky Mihály helybeli állomási Zichy Gyula inegyéspükpök fővédnöksége
főnököt a legutóbb publikált előléptetések al alatt julius hó végén induló zarándoklat rész
kalmával, soron kivül a VII. fizetési osztály letes programmja már megjelent és a lelki
1. fokozatába léptette elő. Az álloiuásíönököt vezetők: Skarda József prépost, Sasvár (Nyitra
ért kitüntetés ismerősei és barátai közében megye), valamint Schultz Károly esperes,
őszinte örömet keltett.
Beromend (Baranya megye) szívesen küldenek
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belőlük az érdeklődőknek. A zarándoklat útba
ejti Oberannnergaut is, hogy a zarándokok
nak alkalom nyíljék a bires passiojátékokat
megtekinteni, mely csak minden tizedik év
ben kerül előadásra. A menet iránya: Pádua,
Milánó, Nizza, Marseille—Lourdes—Lyon—
Qenf—ZUrich—Bódeni-tó—München (Oborammergau), Becs— Budapest. Á rak: I. oszt.
480, II. oszt. 380, III. oszt. 230 korona tel
jes ellátással, még útközben is.
Dohajkodás. Miiller Ferenc és Cserny
Ede ruttkai lakosok a folyó hó 2-án össze
verekedtek a Korona vendéglőben. A két
verekedő dulakodás közben az összes abla
kokat bezúzta s a bútorzatban is több kárt
tett. A duhaj legényeket a csendőrség felje
lentette a helyboli kir. járásbíróságnál.
Olvasóink figyelmét felhívjuk lapunkban
közölt Steinor-féle hirdetésre.
Sin esett a lábára. Kovács László szeg
halmi lakos több társával együtt a luróczszentmárton—pribóci állomások közt levő
vasúti szakaszon a régi sinek kicserélési mun
kálatoknál volt elfoglalva. Egy pályakocsiról
épen az odaszállított uj sinokot dobálták le,
miközben egyik a nevezett lábára esett és
azt erősen lezuzta. A szerencsétlenül járt
munkást Strauss Adolf dr. pályaorvos része
sítette első segélyben.
Munkásszerenosétlenség- — Tomalcsik
Vince ruttkai gőzfürészi munkásnak egyik
hajtőkéi ék kerete a lábára esett és azt öszszezuzta. A szoroncsétlonül járt munkást laká
sán ápolják.
Eltűnt gyermek. Lénává János alsóstubnyai tiz éves fiúcska még a múlt hét folya
mán eltűnt a szülői háztól. Állítólag az erdőbe
ment s többé nem tért vissza. A kétségbeesett
szülők kérésére a falu férfiai utána mentek s
leikutatták az erdőt, de hiába a kisfiúnak
teljesen nyoma veszett. A múlt kedden azu
tán a községben az a hir terjedt el, hogy
iSzklenó község határában megtalálták a fiú
csizmáját, de amint értesülünk ez csak kósza
hir. A csondőrség teljes apparátussal nyomoz
a gyermek után, de eddig még biztos nyomra
nem akadt.
Slketnémák felvétele. A siketnémák
körmücbányai intézete az 1910—1911. tanév
ben pályázatot hirdet 12 siketnéma gyermek
felvételére. A növendékekért fizetendő ellátási
dij évi 240 korona, mely szegény gyermekek
szüleinek elengedtetik. Bányászok és bánya
kincstári alkalmazottak gyermekei a m. kir.
Pénzügyminisztérium által létesített alapítványi
helyekre teljesen ingyen vétetnek fel. Fenti
12 gyermeken kívül felvétetnek még későbbi
korban megsiketült gyermekek is, kik a be
szédnek szájról való leolvasását tanulják meg.
Felvételért folyamodók a felvétel módozatairól
az intézet igazgatóságától nyorhotnek felvi
lágosítást és a folyamodáshoz szükséges nyom
'
tatványokat is díjtalanul kapják.

SÍ RKÖVEI (
N a g y választékban!
K itű n ő m i n ő s é g b e n !
Ju tán yo s árakban!

HÍRADÓ

Tévedés azt hinni, hogy a poloskák pe
téikkel ki nem irlhatók. Ha a Löcherer Ci
mexin 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 Turóczszenrmártonban és a készítőnél Löchertr
gyógyszerésznél Bártfán.
(jfaz d ák iiak !
F o n to s !
J u h n y á j tulajcIonosolouik !
B irk a te n y é sz tő k n e k !
Itt még nem létezett

amerikai juhnyirógép
E u r ó p á b a n egészen uj.
Kapható :

Steincr íajos áruiigynöKsfgcbcn,
T u ró c z sz e n tm á rto n .
A gép 1 méter magas, cso
magolással együtt kb. 20 kg.
nehéz, 1—2 perc alatt szét
szedhető és nyírás után gyor
san becsomagolható, haszná
lat közben is igen könnyen
szállítható úgy, hogy egéoz
juhnyáj nyírását különböző
helyeken is lehetővé teszi
anélkül, hogy a juhokat egy
helyre kellene összeterelni.
Több mint 20
Teljesítőképesség tekintetében
millió juhot nyír felillmulhatlan. — E géppel
tak a múlt évben
teljesen
rövidre lehet nyírni
ezen géppel.
anélkül, hogy az állat meg
sérülne és kb. 1/z— 1 kg.-mal több gyapjú
nyerhető minden juhnál.
1 gép

kölcsönbe is adatik.

Megtekintheti!: Steiner M ór gyapjukereskedö lakásán, (a csendőrséggol szembon) Turóczszentmárton.

K Ö Z G A Z D A SÁ G .
Kereskedőink figyelmébe. A pozsonyi
kereskedelmi és iparkamara szakkörökben
való szives terjesztés végett értesíti a keres
kedőket, hogy a íöldmivelésügyi m. kir. mi
niszter úrtól vett értesítés szerint újabban a
paprikát nagyobb mértékben olajozzák, amely
nek célja az, hogy a régebbi szinétvesztett
paprika frissnek s a kevésbbé szép szinü ter
mésből készült paprika pedig jobb minősé
gűnek lássék. Miután a paprikának olajozása
vagy bárminemű zsirozása az 1895. évi XLVI.
törvénycikk értelmében hamisítást képez, ta
nácsos, hogy a kereskedők mielőtt paprikát
rendelnének az áruból mintát kérjenek és
azt valamely nyilvános vegyvizsgáló labora
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tóriummal vizsgáltassák meg. A paprikakereskedök egyben figyelmeztetnek, hogy az
Egyesült Államokban nagyon keresett a ma
gyar paprika, de mivel ott a vámnál szigorú
vizsgálat van, mielőtt oda árut szállítanak,
azt saját érdekükben vizsgáltassák meg.
Lucernások létesítése. Egyik legháládatosabb takarmánynövényünk kétségen kívül
a lucerna, mert igen nagy terméseket ad,
éveken keresztül kaszálható s kitűnő takar
mányt szolgáltat. De csak akkor tart ki
éveken át, csak akkor ad nagy terméseket,
ha talaját jól előkészítettük s jól megtrágyáz
tuk. A mély mivelés a lucerna sikerültének
egyik legfőbb kelléke, azért, ha csak lehet
séges, altalaj porhanyitóval készítsük elő
részére a talajt s mindenesetre apróra művel
jük azt el. Éppen ilyen fontos kellék a talaj
unk bőséges trágyával való ellátása. Az
istállűtrágyát őszei, de minden esetre a tél
folyamán hordjuk ki a talajra s szántsuk
idejekorán alá, a szuperfoszfátot pedig a
vetőszántás előtt szórjuk ki. Foszfortrágyára
a lucernának ugyanis még az esetben is
szüksége van. ha a talaj istállótrágyát is
kapott, mert időelőtti kipusztulásának nem
ritkán a talaj foszfor szegénysége az oka. Ha
még a folyó évben akarjuk a lucernát ka
szálni, akkor nem szükséges védönövénnyel
vetnünk, mert védőnövény nélkül is bizonyo
san jól, sőt még jobban sikerül. Kísérletek
azt bizonyítják, hogy magyar holdankint
150 kg. szuperfoszfáttal elvetett lucerna 2—3
év alatt 2500—3500 kilogrammal több széna
termést ad.
Homoki szőlők trágyázása. Homoki
szőlőinknek legnagyobb baja az, hogy nem
kapnak elegendő istállóirágyát. Homokos
gazdaságok rendkívül sok trágyát igényelnek,
hogy kiadó terméseket adhassanak, holott a
homokvidéki gazdáknak rendesen annyi trá
gyájuk sincs, amennyit szántóföldjeik szüksé
gedének s igy a szőlőknek legtöbb helyt
semmi sem jut s ez az oka, hogy a homoki
szőlők sokszor oly hamarosan tönkre mennek.
Pedig hát a homoki szőlőket istállótrágya
nélkül is tisztán csak műtrágyákkal nagyon
jó erőben lehet tartani s ezek segélyével
óriási terméseket elérni. Homoki szőlők leg
megfelelőbb trágyázása a következő, ősszel
fedés után a keletkezett árkokat kimélyitjük
és azokba kát. holdanként 100 kg. 40% -os
kálit és 200 kg. szuperfoszfátot szóratunk ki,
tavasszal pedig nyitás előtt 100 kg. chilisalétromot. Ha pedig tavaszra marad a káli
cs szuperfoszfát alkalmazása, akkor azok ki
szórását eszközöljük minél korábban, a chilisalétromot pedig csak nyitás után. Ezen el
járással istállótrágya nélkül is fent lehet
tartani a homoki szőlők termőerejét.

SV EH LA JÁN O S
BÚTORÁRUHÁZA, TEMETKEZÉSI
VALLALATA É S SIRKÖRAKTARA

TURÓCZSZENTMÁR ION
Hzolid és flgyelmes kisjiolgnlés!

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus.
Helyettes szerkesztő: B oldizsár B oldizsár.
Kiadótulajdonos: M oskóczí Ferencné.

flalódi mahagóni és pollisander háló- és
obédlöszobabutoroh. 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
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Magyar hír. államvasutak.
47146/1910, számhoz.

A magyar Üir. átlamVasutaH
nyári 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 Pásztóról 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 Beszterczebányáról éjjel 10 6. 04 p.-kor indult
és Zólyombrezóra éjjel 11 ó. 59 p.-kor ér
kezett, az idén nem fog közlekedni.
A Szliácsfürdőtől Zólyomig, a Zólyombrezótól Zólyomig, 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 B udpest ny. p. u.—marcheggi és
a galánta zsolnai vonalon: A Galántáról 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 ó. 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, (Wienbe 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—lipótvári vonalon : Nagy
szombattól Pozsonyig egy naponta közlekedő
uj személyszállító tehervonat helyeztetik for
galomba, mely Nagyszombattól reggel 3 ó.
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.

A fülek—trencsénteplicz trencséntepliczfürdői vonalon: A múlt nyáron
közlekedett fürdővonatok ugyanarra az idő
tartamra, ismét forgalomba helyeztetnek.

Vizsgalapod
finom fa m en tes papiron

Id r h n É llK lij!
Moskóczi Ferencné
könyv- és papirkereskedésében

T u róczszen tm árton b an .

A párkánynána—garamberzenczei vo
nalon : A Garamberzenczéről jelenleg reggel
5 ó. 45 p.-kor induló és Párkánynánára d.
u. 12 ó. 02 p.-kor érkező személyvonat Ga
ramberzenczéről reggel 6 ó. 04 p.-kor fog
indulni és Párkánynánára d. e. 11 ó. 20
p.-kor fog érkezni, Párkánynánán tehát eléri
az onnan d. e. 11 ö. 35 p.-kor Wien felé
induló személyvonat csatlakozását.
Az érsekujvár—németprónai vonalon:
Érsekújvár és Nyitra között egy uj személy
vonatpár lesz forgalomba helyezve, Érsek
újvárról reggel 6 ó. 50 p.-kor fog indulni és
Nyitrára d. e. 8 ó. 00 p.-kor fog érkezni,
az ellenvonat Nyitrarói d. e. 10 ó. 43 p.-kor
fog indulni és Érsekújvárra 11 ó. 46 p.-kor
fog érkezni.
Privigye és Németpróna között egy uj
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 Németprónáról reggel 7 ó. 30 p.-kor fog indulni
és Privigyére reggel 7 ó. 50 p.-kor fog ér
kezni.

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.

24 éves szőke, csinos, fess alkatú árva
leány, 100,000 kor. készpénzhozománynyal, jelenleg egy öreg nénjénél lakik, férj
hez óhajt menni. Csak oly urak jelentkez
zenek (esetleg vagyontalanok is) akiknél
a gyors nőslllés akadályokba nem ütközik.
Schlesinger, Berlin 18.

A Liniment. Capsici comp.,
a Horgony-Pain-Expeller
pótléka

egy régjónak biaonyult háziszer, mely már
sok év óta legtöbb bedörzsölésnek bizonyult
köszvénynél, ©sóznál és meghűléseknél.
Figyelmeztetés. Silány hamisítványok
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és
osak olyan eredeti üveget fogadjunk el,
mely a „Horgony" vé^jegygyel es a Richter
cégjegyzéssel ellátott dobozba van csoma
golva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 és
K 2.— és úgyszol' 'án minden gyógyszertárban kapható. — Főraktár: Török József
gyógyszerésznél, Budapest.

jVí. Hit- szabadalom!

P rágában, El sabethstrasse 5 nen.
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jYi. Hit. szabadalom!

DEUTON

egyesíti a fogkefét, szájvizet és fogport.
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DLRIchter gyógyszertír* u „Arany oroszláoltoz",

M a g y a r ta lá lm á n y !

Ije g u ja b b !
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minden fertőzést kizár, amennyiben egy hüvely
l ö * * Deuton-ból csak egyszeri fogtisztitáshoz használtatik, tökéletesen megfelel a modern fogápolás követelményeinek.
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kapható, ennélfogva olcsóság tekintetében is
minden eddigi fogtisztitó szert fölülmúl.
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K A P H A T Ó :

ru ró c z sz e n tm á rto n b a n : Toperczer Sándor gyógyszertárában
és Bindfeld Ármin divatáruházában. — R uttkán: Fis eh Testvérek
divatáruházában és Bloch Simon divatáruházában. —- Stubnyafürdőn: Delrich Endre gyógyszerlárában és Sztránszky Jakab és
vejénél. — K örm öczbányán: Gazdik János gyógyszertárában
és Goldner Testvérek-nél.
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Van szerencsém a n. é.
közönség szives tudomására
hozni, hogy T u r ó c z s z e n t 
má r t onba n, a Teszák-szálló
közelében

asztalosttifihelyt
nyitottam, ttinden e szak
mába vágó munkát a leg
pontosabban, lelkiismerete
sen és jutányos árak mellett
készítekKérve nagybecsű támoga
tásukat, vagyok tisztelettel:

G ersch T ó b iá s

HÍRADÓ

Magy. kir. gazdasági felügyelőség.
A beszterczebányai kir. gazdasági fel
ügyelőség előterjesztéso alapján a m. kir.
Fiildmivelésügyi Minister Ur megengedte,
bogy hivatalom középbirtokosok, papok, tanitók, erdészek és hasonló foglalkozású egyé
neknek tenyésztés céljából kocákat is oszthasson
ki készpénz fizetés ellenébon 30%-nyi áren
gedmény mellett.
Fölhívom tollát mindazokat, kik oly
kedvezmény mellett kocákat beszerezni óhaj
tanak, hogy erre vonatkozó kérvényüket lehetöleg f. évi junius hó 1-ig hivatalomhoz
nyújtsák he.
A kedvezmény igénybevételének egye
düli feltétele, hogy az átvevő a kocákat leg
alább 2 éven át kizárólag tenyésztésre hasz
nálja, mely feltétel szándékos megsértése a
30%-üyi kedvezmény visszafizetésének köte
lezettségét vonja maga után.
M. leír. gazdasági felügyelő.

asztalos.

Egy ta n o n c

A fogak közt maradt ételmaradékok szét
bomlásából minden ember szájában főként
az éjjeli alvás alatt savak és rothadási mikrobiumok keletkeznek, melyek a fogakat
v megtámadják.
Ezek
1>) N X okozzák a fogszuvaso— *■'" ^ \ dást, a szájbüztés a kik nos fogfájást. Semmiféle
Ifogtisztitószer meg nem
I szünteti ezen bajokat oly
biztosan, mint a Sztraka
Menthol-fogszappan. —
Gyógyszertárakban és
drogériákban ára 1 kor. 3 drbt 3 koronáért
bérmentve küld Sztraka gyógyszerész Mohok
Kapható: T opeczer S án d o r gyógyszerész
nél Turóczszentmártonban.

Aj/fip níÍQiilni? Hölgyektől (ezek között
liliClI uUOUllll ! törvénytelen gyerme
kekkel, testi hibával stb.) 5—500,000 kor.
vagyonnal fel vagyunk hatalmazva meg
felelő férjet keresni. Csakis urak (ha vagyonnélküliek is), akiknek komoly szándékuk van
és gyors h ázassá g h o z akadály nincsen,
írjanak a következő címre: L. Schlesinger,
B erlin 18. (Deutschland).

kerestetik.

A legdivatosabb hajmunkákat végzi,

copfodat és hajbctétcHet
mindenkinek saját kiféslilt hajából
készít, kifésült lmját vásárol

Balázs Miksa
fodrász,

Turóczszentmárton.

TARTÓS !
ELEGÁNS !
K I AI >OS I
H a s z n á la tb a n a. legolcsóbb I

Tudományos folyóiratokban kyglenlkus tulajdonságainál fogva
elismerőleg megemlítve.

Lerakat: U R SIN Y M., Turóczszentmárton.

„M AGYAR

NYOMRA"

Tulajdonos: M O S K Ó C Z I FERENGZNÉ.
E lv á lla l é s k észít m inden, a n yom d ai
sza k m á b a vágó m u n k ák a t, u. m .: üzleti
és k er 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 és k e z e lé s i n y o m ta tv á 
nyok at, á rjegyzék ek et, e sk e té si é s báli
m egh ívók at, e lje 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 é s leg 
szebb k iv itelb en ju tá n y o s á n k észíttetn ek .

Turóczszentmártonban, Főtér.

F E L V I D É K I
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Ne vegyünk üzleti kész cipőt!
Elsőrendű, finom, kényelmes és elegáns női és férfi cipőt,
vidékünk legkiválóbb cipészei által készítve szállít:

WAGNER ARTHUR cipö-gyüjtöiielye ZNIÓVAKALJA.
Bfritwzülöl; figyelmébe!
Legszebb bérmálási emlék a fénykép.
Kiváló fényképeket készít H egedűs I.
fényképész Turóczszentmárton, (Főtér,
Moskóczi ház.

Törvényesen bejegyzett bank és
bizományi üzlet. Szerez minden költ
ség nélkül előnyös feltételek mellett
4V2V0-OS alapon

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. goi:
„ Box Calf „
„

Szánt Minőség Forint Minőség Forint
1.
6-25
II.
35—42
525
675
II.
1.
575
35 42
5'75
II.
35—42
I.
475
1.
II.
6’—
5—
35—42
35—42

I.

5'—

11.

4-

3 5 -4 2
40—46
40—46
40—46
40—46
40—46
40—46

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

4-50
675
725
625
6-75
5-50
5-—

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

3-50
5-75
625
525
5-75
4-50
4- —

Fennálló tartozások convertáltatnak és a banküzlet körébe vágó
összes ügyletek szolidan és gyorsan
lebonyolittatnak.
Kimentő és részletes felvilágosí
tással szolgál: Neumann Náthán,
Liptó-Rózsaliegyen.

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

SINGE
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.

szerezhető!*
be Eredeti
SINGER
uorrógépeh

SI NGER Co.
varrógép részvénytársaság
T u 1*0c z s z e n t m á 1 *to 11, J L é v a ,
P o z so n y , H esztercebáii.ya,
S e lm e c b á n y a , IR ó zsah egy,
Z so ln a , A lsókubin.

Ügynökök!
Utazók, képviselők és mindazok,
kiknek magánismeretségük van. azon
nal és mindenütt bármely község
ben, városban, vagy kerületben ma
gas provizió és havi 100 K l'iksz
fizetés mellett felvétetnek, uj min
den családnál könnyen elhelyezhető
cikkek terjesztésére. Ajánlatok „ J ó
m ellékkereset 1010“ jelige alatt
Mosse Rudolfhoz Prag.

Minden jo b b üzletben kapható!

Hochsinger Testvérek, Budapest,

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton, 1SUÖ7
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