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Újabb m egkörnyékezés.
A tó t nem zetiségiek táborának azt 

a nagyobbik részét, amely a cseh 
barátkozásban keresi üdvösségét, most 
egy kis csőd fenyegeti. A nagyarányú 
szervezkedés, a  fe lá llíto tt ügynöksé
gek, a  gom bam ódra fölszaporodott 
m indenféle nem zetiségi intézmény 
ugylátszik. teljesen  fö lem észtette a 
„rendelkezési a lapokat" s ma m ár az 
egyes pontokon olyan je lenségek  
m erülnek föl, am elyek a vé ; kim erü
lés le tagadhata tlan  je llegével a  vég 
közeledését jelzik.

A cseh tőke, amely m egjelenésé
vel erős lö kést adott a  nem zetiségi 
propagandának, m intha úgy helyezte
te tt  volna el, hogy o tt most sokkal 
kevesebb  eredm ényt tud felm utatni, 
mint am ennyit rem éltek  tőle, vagy 
pedig úgy forgácso ltatok  szét, hogy 
az á lta lános irány ításra  szintén nem 
a lk a lm as; m ert bizonyos, hogy egy 
idő ó ta  m egakadt az a  folyam at, 
amely előbbi nagyarányú fejlődése 
által m ár-m ár az egész Felvidék k i
sa játításával fenyegete tt.

A dolgoknak ilyen k ia laku lására  
azonban nem csak az ak tiv  erők  e l
gyengülése, az anyagiak hiánya, 
hanem a nép közönye is hatással volt.

Mert bár e lv itathatatlan , hogy az 
utolsó 4— 5 év mozgalmai m egtíz
szerezték  azok számát, ak ik  a nem
zetiségi propaganda nyilt híveinek 
vallják m agukat, de tény az is, hogy 
az a nagyarányú  térhódítás még 
mindig nincsen arányban azokkal az 
eszközökkel, mondjuk:  be fek te tések 
kel, am iket a mozgalom pazarul 
em észtett föl.

A nép annyira meg van környé 
kezve ma lépten-nyomon, am ennyire 
ráfeküd tek  a m indenféle szövetkeze

tek, pénzintézetek, olvasó és egyéb 
fa jta  egyesü le tek , am ennyire ki van 
szolgáltatva az ezekből kiinduló be
kebelezési tö rekvésnek  állandóan, 
ma m ár azon kell csodálkoznunk 
inkább, hogy vannak még szigetek, 
terü le tek , ahol a  nem zetiségiek ural
m ukat m egállapítani nem tudják.

Hogyha az egész nem zetiségi ké r
dés m egoldásának módjai után akar
nánk kutatni, keresgélésünk  közben 
ezekre  a  helyekre  is el kellene 
m ennünk, hogy m egfigyeljük azokat 
az okokat, tényezőket, am elyek a 
népet a csábitgatással szemben itt-o tt 
még mindig e llen á llá sb an  tartják .

A nem zetiségiek ezt közönynek 
nevezik, mit k ita rtással meglehet, 
törni egyszer, mi azonban úgy se jt
jük , hogy a népnek ez a tartózkodása 
m élyebben fekvő okokra  vezethető 
vissza, am iket a  hagyom ányosságnak 
és a m egszokott, rendezett viszonyok 
tiszteletének keretében  találnánk meg.

És ugylátszik ez az, ami helyen
kén t gáto t v e t a  tót propaganda fej
lődésnek és ez, am elyen, eddig leg
alább, m egtörött minden k ísérlet, 
amely m egnyerésüket célozta

Most, hogy ezeken a gátokon a 
nemzetiségi m ozgalmat átsegíteni uem 
képesek, belátták, hogy eddigi esz
közeik, anyagi e re jük  mind kevé3 a 
fejlődés további biztosítására. E lhatá
rozták tehát, hogy újabb fegyverek 
ről gondoskodnak most.

Az első a pénz. K öltségvetésükbe 
ezen a  cimen 500000 koronát állí
tottak  be. És azon a cimen, hogy ezt 
a  tó t kulturális intézm ényekre fordít
ják , k ita rtanak  majd k é t népies lapot, 
am elyek rendelte tése  a mai sem leges ! 
terü le tek  m eghódítása lesz.

Ma móg halljuk itt-o tt, hogy a I

nép a cim ére küldött nyom tatványt 
olvasatlanul küldi vissza.

Ebben az eljárásában  a nyom tat
vány szellem éval szemben érzett 
ellenszenvét tám ogatja  az is, hogy 
annak m egtartása egy kis pénzáldo- 
zut te ljesítésének  k ö te leze ttségé t 
vonja maga után.

Vájjon úgy lesz-e akkor is, am ikor 
az ilyen hatalm asan szubvencionált 
lapok példányaikat ingyen szórhatják  
majd ott, ahol a tartózkodók meg
nyerése  célba v é te te tt?  Alig hihető.

A nép, amihez ingyen és minden 
fáradság nélkül hozzá férni képes, 
annak viszonylagosan nagyobb é rté 
k e t tulajdonit, mintha azt megfizetnie 
kelle tt volna. S am ikor é rté k é t m ér
legelni kezdi, ak k o r m ár annak némi 
m egbecsülésétől nincsen messze.

A folytonos ostrom  itt is e red
m ényre vezet s az egyszerű ember, 
ak inek elm éje, a sa já t világán kivül 
eső kérdések  elbírálásában önállósá
got nem fejthet ki, fokozatosan alakul 
á t olyanná, amilyen szellem et a  nyom
tatvány diktál.

El lehetünk tehát készülve a rra , 
hogy a  közel jövő az eddig tartóz
kodó te rü le tek  gondolkodásában vál
tozást hoz — ha a seg ítséggel nem 
sietünk.

Es ak k o r az ellensúlyozás m unká
latában számolni kell azokkal az 
alanyi okokkal, rm elyek  eddig a 
népet az e llenállásra  képesíte tték  és 
sietni kell ugyanolyan eszközök meg
terem tésében, am ilyenekkel a  tú l
oldalon a  harcot m egindítják.

Em lítettük, hogy a hagyom ányos
ság, a  rendezett viszonyokkal való 

l m egbékélés az, amely a népet az 
: izgatással szemben óvja. Ha az, ak k o r 
I ezeket a  tényezőket m egtartani, fej-
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leszteni kell, ha nem az, akkor meg 
kell terem teni azokat.

A sajtó ellensúlyozására pedig 
annab a vidéknek nyelvjárásához szi
gorúan alkalmazkodó tó t nyelvű te r
m ékeket adunk, szintén úgy, mint 
azok: ingyen.

Ha a  tótoknak m egérnek azok az 
em berek ötszázezer koronát, a  m agyar 
államnak is m egérnek annyit. — á r .

Justh Ferenc mandátuma.
A szuesányi választókerü let ország- 

gyűlési képviselőjének J u s th  Ferencz- 
nek mandátumát, mint köztudom ású 
dolog R u ttka y  Burise F erenc  és társai 
panasszal tám adták meg. A panasz 
az általános igazolások alkalm ával a 
képviselőház IV. bíráló bizottságának 
osztatott ki, amely bizottság a  f. hó 
12-én délután 5 ó rakor ta rto tt ü lésé
ben, S z ilá g y i Vilmos dr. budapesti 
ügyvéd ellennyilatkozatának felo lva
sása után, Justh  Ferenc m andátum át 
végleg igazolta .

Szilágyi Vilmos dr. által, fényes 
jogi tudással m egszerkesztett e llen
nyilatkozat, teljesen m egvilágítja a 
lefolyt választási küzdelm et, s k é t
ségbe vonhatatlanul állíto tta  oda az 
Ítélkezők elé, a m agyar hazafias párt 
nehéz küzdelm einek szent igazát.

Ezt a nagyjelentőségű n y ila tkoza to t, 
mint a lefolyt választási küzdelem  
utolsó fe jezetét teljes terjedelm ében 
itt adjuk.

*

Tekintetes Bíráló Bizottság I
A panasz politikai hangulatkeltésre szánt 

bevezető része óvatosan mérsékelt hazafias 
szólamok kíséretében a nemzeti munkapárt 
programmjára hivatkozik, mint amely a pa
naszlókat a szuesányi választás megtámadá
sára inspirálta. A captatio benevolontiae eme 
kicsinyes kísérletével szemben feleslegesnek 
tartom a magam részéről a polémiát. Elvégre 
tudjuk mindannyian, hogy a választások 
érvényessége felett Ítélkező biráló-bizottság, 
ha a képviselőház tagjaiból alakult is, fel
adatának megoldásában bírói tisztet, tehát 
olyan functiót teljesít, amelynek köréből min
den egyoldalú szempont, elfogultság, tehát 
a pártérdek is feltétlenül ki van zárva. A 
biráló-bizottságot mint Ítélkező fórumot meg
illető bizalom, tisztelet és tekintély ellen vét 
tehát az, aki annak az eldöntendő kérdésben 
kialakulandó meggyőződését tárgyilagos bi
zonyítékok helyett a többségi párt elveire és 
érdekeire való célozgatásokkal véli irányít
hatni.

Ámde aki a szuesányi választókerület 
politikai viszonyait ismeri, vagy aki a pa
nasznak a nemzetiségi kérdéssel foglalkozó 
kétértelmű frázisai mögött annak lappangó 
tendentiáját figyelmére méltatja, az könnyen 
felismeri, hogy a panasznak a nemzeti munka
párt programmjáért való lelkesedése nem is 
őszinte, hanem csak számitó hypokrisis, mert 
a panaszlók fellépését olyan politikai vel- 
leitások vezérlik, amelyekkel sem a nemzeti 
munkapárt, sem bármely más hazafias ma- |

gyár párt magát nem azonosítja és nem 
azonosíthatja.

Tekintetes Bíráló Bizottság!
A szuesányi választókerületben lefolyt 

választási küzdelem helyzetképét maguk a 
panaszlókjjellemezték a legtalálóbban, amidőn 
arra utaltak, hogy ehhez a kerülethez tartozik 
Turócz vármegye székhelye: Turóczszent- 
márton is, amely az egész hazai közvélemény 
előtt a legtulzóbb és legféktelenebb tót nem
zetiségi törekvések, (a panaszlók saját szavai 
szerint a pánszlávizmus) melegágyaként is
meretes. Tény az, hogy ebben a választó- 
kerületben, amely nemzeti szempontból egyike 
a legexponáltabbaknak az országban, a kép
viselőválasztási mozgalmakat évtizedek óta 
nem a napi politika vagy a közjogi felfogá
sok körüli eltérések irányították, mint más, 
szerencsésebb körülmények közt levő vá
lasztókerületekben, hanem itt a mandátumért 
való küzdelem mindig a hazafias magyar 
álláspont mérkőzését jelentette a nemzeti 
állameszme legvakmerőbb megtagadóival és 
ellenségeivel. A kerületbeli magyarság lelkes 
kitartása és egyetértése, amely a pártkeretek 
válaszfalain a közös veszély láttára mindig 
felülemelkedett, a derék tót ajkú lakosság 
nagyrészének józansága, mely a nemzetiségi 
izgalók terrorizmusának ellen tudott állni, a 
győzelmet mindannyiszor a hazafias magyar 
párt részére szerezte meg.

Így volt ez a jelen esetben is. Csakhogy 
most az ellenpárt taktikát változtatott. Belátva 
azt, hogy a magyarság jelöltjével szemben, 
aki a vármegye másik választókerületének 
több cikluson át képviselője, s legutóbb a 
vármegye főispánja volt, ennek általános 
népszerűségénél fogva, egyetlen nemzetiségi 
izgató sem vehetné fel a küzdelmet a siker 
reményével, arra a taktikai lépésre szánták 
el magukat, hogy nem saját kebelükből s 
nem a diszkredikált nemzetiségi programmal 
állítanak fel jelöltet, hanem a vármegye te
rületen kívül keresnek céljaik érdekében oly 
valakit, akinek legfőbb érdeme, hogy a vá
lasztókerületben senki sem ismeri s aki va
lamely magyar politikai párt zászlajával a 
kezében vállalkozzék a kerületben tömörült 
magyarság megtörésére.

Tény az, hogy az ellenjelölt u r : dr. Pósch 
Gyula a választókerületben történt bemutat
kozása alkalmával s azután is, a választási 
mozgalmak ideje alatt mindvégig Turócz- 
szentmártonban és a kerületbeli községekben 
állandóan és kizárólag a legszélsőbb tót 
nemzetiségi izgatók társaságában járt-kelt, 
tartotta beszédeit, amelyeket a hallgatóság 
„zsivió“-zással fogadott, hogy a fogadására 
megjelent küldöttség és a gyűléseken szemé
lyét övező kiséret kizárólag a legtulzóbb tót 
nemzetiségi férfiakból állott. Elegendő a Dula, 
Skultéti, Hurbán és Mudrony neveket emlí
tenem, amelyek országszerte annyira ismere
tesek, hogy szinte fogalommá váltak, amely 
politikai törekvéseiket magyarázat nélkül is 
jelzi. Ezek az urak voltak az ellenjelölt ur 
állandó törzskara. Hogy a részletekbe tovább 
ne bocsátkozzam, csak azt az egyetlen 
jellemző tényt említem fel, hogy a turócz- 
szentmártoni tót „Dóm" épületében megtar
tott programmbeszéde alkalmával a gyűlést 
Mudrony Pál, a hazai intranzigens tót nem
zetiségi párt e veterán vezéralakja, mint 
elnök nyitotta meg, előbb tót nyelvit, azután 
magyar beszéddel. De méltóztassék meg

tekinteni a választási jegyzőkönyvet: ahány 
hive van a legtulzóbb tót nemzetiségi párt
nak, pedig számuk nem kevés, valamennyit 
arra késztette politikai meggyőződése, hogy 
dr. Pósch Gyula urra adja szavazatát.

Mindezzel csak rövid, de szigorúan hü 
képét kívántam nyújtani a megtámadott vá
lasztást megelőző mozgalmaknak és helyi 
viszonyoknak, egyfelől, hogy a panasz téves 
adatait megcáfoljam és helyesbítsem, más
felől, hogy a tényállást abban a megvilágí
tásban részesítsem, amely a panasz tárgyá
nak és védelemnek kellő méltánylásához és 
elbírálásához szükséges.

Ezeknek előrebocsátása után rátérhetek 
tehát a részletes panaszpontokra.

Az első pont a házszabályok 71. §-ának 
b) pontja alapján az 1899. XV. törvénycikk 
3, §-ának 8 . pontjára való hivatkozással 
támadja meg a választást. Ez a panasz, 
amely érvénytelenségi ok gyanánt a „Felvi
déki Híradó" cimü politikai hetilap 1910. 
május 29-én megjelent számának vezércikkét 
jelöli meg, annyira általánosságban szól, 
hogy meg nem állapítható, vájjon a cikknek, 
mely kitételeit tartják a panaszlók sérelmes
nek, vagy a törvénynek, mely rendelkezése 
az, amelybe a cikk tartalma — szerintük — 
beleütközik. Most az 1899. XV. törvénycikk
3. §-ának 8. pontja, amelyre a panasz hi
vatkozik, számos tilalmat foglal magában, 
amelyeknek tényálladéka különböző. Ismeri 
valamely osztálynak, nemzetiségnek, vagy 
hitfelekezetnek gyűlöletre izgatását, ismeri a 
magyar állantközösség, a magyar állam te
rületi épsége és egysége ellen, a nemzet 
politikai egysége ellen, a tulajdon, vagy a 
házasság jogintézménye ellen történt izgatást, 
ismeri a tulajdon felosztásával való ámítást. 
Ahhoz tehát, hogy a panasz a törvénynek 
és a házszabályoknak megfelelően kellőleg 
konkretizálva és bírói döntésre alkalmas 
legyen, szükséges annak szabatos megjelö
lése, hogy a törvény melyik rendelkezésének 
megsértése panaszoltatik s ha hírlapi cikkről 
van szó, annak milyen szavaiban, kifejezé
seiben, állításaiban rejlik az állítólagos jog
sérelem.

Ez irányban azonban a panasz egyálta
lában nem nyilatkozik, sőt még csak azt sem 
állítja, hogy a kérdéses cikkben izgatás, 
vagy ámítás foglaltatnék, ami nélkül pedig 
a panaszban felhívott törvényi rendelkezés 
alkalmazásáról komolyan szó sem lehel. A 
panasz a cikk tartalmának jogi méltatása 
helyett Petőfi Sándor irodalmi történeti 
jellemzésének rapszodikus kivonatolásával 
foglalkozik s azután nyíltan megmondja, 
hogy a cikk tartalmához kommentárt nent 
fűz, „mert elég nagy a szája".

Szerény véleményem szerint szóban levő 
panasz nem felel meg annak a komolyság
nak, amely a képviselőválasztás elleni panasz
jogukkal élő választóktól eme fontos közjogi 
szerepük betöltése alkalmával méltán el
várható.

Fölöslegesnek tartom ezek után bővebben 
fejtegetni, hogy a becsatolt lappéldánynak 
„Ez a kérdés, válasszatok!" c. vezércikke, 
noha a tartalmán természetesen megérzik az 
akkor tetőpontján állott választási harcnak 
izgalma, lelkesedése, sőt az ellenfél magatar
tásán való jogos felháborodásnak keserűsége 
is : semmiféle törvénybe ütköző izgatást, vagy 
ámítást magában nem foglal. Sőt túlzás



nélkül merem állítani, hogy a szóban forgó 
vezércikk éppen ama magasabb nemzeti és 
hazafiul szempontok védelmében íratott, 
amelyeket a törvény a panaszlók által idézett 
rendelkezésében a lelkiismeretlen izgatások
kal szemben oltalmazni kívánt. Vagyis a 
helyes jogi diagnózis az: hogy a „Felvidéki 
Híradó" 1910. május 29-iki számában meg
jelent vezércikk tartalmában nem foglaltatik 
az 1899. XV. t.-c. 3. §-ának 8. pontjában 
tilalmazott izgatás, hanem éppen ellenkezőleg, 
az ily természetű izgatások ellen szóló lelkes 
tiltakozás.

A panasznak magára a „Felvidéki Híradó" 
cimü lapra és annak szerkesztőire tett észre
vételei jogi jelentőség nélküliek. De konsta
tálnom kell mégis, hogy a „Felvidéki Híradó" 
cimü lap mellett maguk a panaszlók állí
tották ki önkéntelenül a legszebb erkölcsi 
bizonyítványt, amikor trombitának nevezik, 
amely szerte-széjjel kürtöli a hazafiságot. Be 
kell ismernem, hogy ez megfelel a valóság
nak. A „Felvidéki Híradó" Turóczszent- 
mártonban megjelenő politikai hetilap a 
magyar állameszmének ezen a nemzetiségi 
gócponton valóságos zászlóvivője, amely a 
nemzeti önérzet ébrentartásával és az ellen
séges támadások kíméletlenül bátor vissza
verésével eléggé meg nem becsülhető 
missziót végez. Csak természetes tehát, hogy 
nem dicsekedhetik ama körök rokonszenvé- 
vel, ahonnan ezt a panaszt inspirálták. Hogy 
a lapot kik szerkesztik, az itt, ahol a válasz
tás érvényesége kerül szóba, teljesen mellé
kes. Nem lehet tehát megérteni, mi lehetett 
a panaszlók célja, mikor a szerkesztőváltozás 
tényével szükségesnek látták előhozakodni, 
annál kevésbbé, mert ők se vonják kétségbe, 
hogy a szerkesztőváltozás a lap szellemében 
és irányában változást nem okozott. Hogy 
pedig dr. Lax Tivadar, mint felelős szerkesztő 
a magánúton; hozzá intézett kérdésre sajtó- 
birósági eljáráson kívül a cikk szerkesztőjét 
meg nem nevezte, az a sajtójogi felelősség 
elvének helyes felfogására vall, de egyébként 
magával az üggyel a legtávolabbi össze
függésben sem áll. Az sem tartozik a 
dologra, hogy dr. Lax Tivadar választási 
alelnök volt, mert e minőségben való eljá
rása, valamint általában magának a válasz
tási aktusnak lefolyása s a szavazatszedő 
küldöttségek működése nemcsak panasz 
tárgyává nem tétetett, hanem egy szóval 
sem kifogásoltatott.

Minthogy az eddig előadottak szerint 
egészen kétségtelen, hogy az 1899. XV. t.-c. 
3. §-ának 8 . pontjában meghatározott cse
lekmény a jelen esetben el nem követtetett, 
természetesen arról sem lehet szó, hogy 
annak a választás eredményére döntő befo
lyása lehetett volna. A panaszlók maguk 
sem állítják kifejezetten, hogy az a vezércikk 
ilyen „döntő befolyásit gyakorolt volna, 
hanem panaszuk szavai szerint csak azt 
hiszik, hogy „a magyar nemzeti csalogány
nak furfangosan felhasznált, illetve meg nem 
engedett módon félrehasznált dicsősége döntő 
befolyással birt a választásunkra". Szóról- 
szóra kellett idéznem a panaszlók mondását, 
hogy annak teljes tartalmatlanságára rámutat
hassak. Tehát Petőfi Sándor „félre használt" 
dicsősége döntötte el a szucsányi képviselő- 
választás sorsát ? Önkénytelenül is felvetődik 
az a kérdés, komolyan hiszik és állitják-e 
ezt a panaszlók, s ha igen, komolyan

vallják-e, hogy ez oka annak, mely miatt a 
választás a házszabályok alapján érvény
telenítendő ?

Nem való, hogy a vezércikk külön le
nyomatban minden választónak megküldetett. 
A külön lenyomat csak abból a célból 
készült, hogy a Justh Ferenc párthívei közül 
azok is hozzá juthassanak, akik a lapnak 
nem előfizetői.

Nem való, hogy a cikk megjelenése után 
két külön választói értekezlet tartatott: az 
államhivatalnokok és az izraeliták értekezlete. 
Bár abban sem lenne semmi kifogásolható, 
ha e két értekezlet csakugyan megtartatott 
volna, mert a választópolgároknak alkotmá- 
nyos joga, hogy a választás megbeszélése 
végett, tetszés szerinti módon tömörülve 
gyülésezhetnek. Mindössze annyi történt, 
hogy a turóczszentmártoni állami tisztviselők 
a választás küszöbén ismeretlen kézből, alá
írás nélküli felhívást kaptak postán, amely 
őket értekezletre hívta meg. Akik jelölt helyen 
és időben többen meg is jelentek, de érte
kezletet nem tartottak, mert az egybehívó 
ismételt felszólításra sem jelentkezett s igy a 
megjelentek csakhamar konstatálták, hogy 
felültetésnek áldozatai. Honnan eredt ez a 
névtelen meghívó és milyen politikai célt 
kívánt szolgálni, azt tudni nem lehet, csak 
sejteni, mert a meghívók szétküldője a mai 
napig szerényen megőrizte inkognitóját. 
Annyi azonban bizonyos, hogy nem a magyar 
párt hívei közül való volt.

A mi pártunknak nem is volt szüksége 
arra, hogy akár az állami hivatalnokokat, 
akár a zsidó vallásu választókat közvetlenül 
a választás előtt nyerje meg a maga részére, 
mert a választókerület közönségének intelli
gens és hazafias elemei, beleértve a tót ajkú 
lakosság értelmesebb és függetlenebb részét 
is, már hetekkel az említett hírlapi cikk 
megjelenése előtt egyhangú lelkesedéssel 
képviselőjüknek jelölték Justh Ferencet s nem 
volt hatalom, mely őket jelöltük zászlajától 
eltántoríthatta volna.

A panasznak abbeli adatai, mely szerint 
a vármegyei, állami és magántisztviselők, 
valamint az izraelita választók majdnem ki
vétel nélkül Justh Ferencre szavaztak, meg
erősítik ezt- az állításomat. Ezekre az ada
tokra mint kiválóan jellemzőkre magam is 
hivatkozom, mert mindenki tudja, hogy ép
pen a felsorolt osztályok tagjai azok, akik 
nemzetellenes tendentiák támogatására soha 
sem kaphatók.

A házszabályok 71. §-ának e) pontjába 
ütköző érvénytelenségi okot abban látják a 
panaszlók, hogy Turócz vármegye alispánja 
a selmeczbányai erdészeti és bányászati főis
kola „sztrájkoló" hallgatói közül 40-et „be
rendelt", akik közül 22-en megjelenvén a 
választókat megfélemlítették. Ez az állítás 
magán hordja a valótlanság bélyegét, mert 
tudvalevő dolog, hogy a vármegyei alispán
nak hivatalos hatalma nem terjed ki arra, 
hogy különben is a vármegye területén kí
vül eső főiskola hallgatóival rendelkezzék, 
tehát őket be sem „rendelhette". Az egészből 
csak annyi igaz, hogy a Selmecbányái fő
iskola hallgatói közül néhányan az előadások 
szünetelése folytán lejöttek a kerületbe merő 
kíváncsiságból és érdeklődésből, tehát ön
ként, hivás nélkül, hogy egy érdekesnek 
tartott választói küzdelemnek szemtanúi le
hessenek. Természetes, hogy szereplésük
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csak a teljesen passiv szemlélődésre szorít
kozott, hiszen a kerületben senkit sem is
mertek, s még a tót nyelvet sem bírták, te
hát a néppel nem érintkezhettek. Valótlan, 
hogy revolverlövésekkel, a személyes sza
badságot sértő cselekményekkel, durva, go
romba beszédekkel megfélemlítették a vá
lasztókat. Hol, mikor, kiknek részéről és 
kikkel szemben történtek ezek az állítólagos 
cselekmények s tulajdonképpen miben ál
lottak? Mindezekre nézve a panasz részletes 
felvilágosítást nem nyújt, pedig ilyen konkrét 
adatok hiányában sem a megfélemlítés té
nyét, sem annak mérvét és a választás ered
ményére való hatását megítélni nem lehet. 
Minthogy különben sem tehető fel, sőt egye
nesen képtelenség, hogy a kerületben isme
retséggel nem biró, ott vendégként időző 
néhány selmeczbányai erdészifju a választás 
eredményére döntő befolyással birt volna, 
amint azt a házszabályok 71. §-ának c) 
pontja megkívánja: az eme pontra alapított 
panasz is teljesen alaptalan.

Megemlíti a panasz azt is, hogy a vár
megyei alispán a panaszlók jelöltjét fenye
getéssel arra akarta rábirni, hogy „állásáról" 
mondjon le. S hozzá teszi, hogy ez a meg
félemlítés a választás eredményére döntő 
befolyással birt. Maga a tényállítás valótlan, 
mert a- alispán soha sem igyekezett a pa
naszlók jelöltjét lemondásra bírni és őt meg 
nem fenyegette. A valóság az, hogy Beniczky 
Kálmán alispán a nála tisztelgő dr. Pósch 
Gyulának szokott őszinteségével kereken 
kimondta, hogy az ő támogatására nem 
számíthat. De ha megtörtént volna az alispán 
részéről ama bizonyos fenyegetés, amelyről 
a panasz sem tudja megmondani, hogy vol- 
taképen miben állott, akkor is az eredmény 
mutatja, hogy a fenyegetés nem volt sikeres, 
mert hiszen Pósch Gyula ur le nem mon
dott, helyesebben a jelöltségről vissza nem 
lépett. Éppen ezért egyenesen rejtélyes, ho
gyan állíthatják mégis a panaszlók ezt, hogy 
az alispánnak fenyegetése, amellyel az ő 
jelöltjüket — eredménytelenül - vissza
lépésre akarta rábirni, a választás eredmé
nyére döntő befolyással birt.

A házszabályok 71. §-ának d) pontjára 
alapított panaszpont arról beszél, hogy a 
vármegyei alispán és összes hivatalnokai, 
akik meg sem neveztetnek, a kisebbségben 
maradt jelölt megbuktatására törekedtek. Ez 
oly általánosságban tett állítás, amely hatá
rozottlanságánál fogva sem vehető figyelembe. 
Megemlíti továbbá a panasz, hogy egyes 
körjegyzők az államvasutak és a kassa- 
oderbergi vasút munkásait és ezek szüleit 
a panaszlók terminológiája szerint: az apa
választókat avval ijesztgették, hogyha dr. Pósch 
Gyulára szavaznak, többet ne jöjjenek mun
kába. Ki van zárva, hogy ez a fenyegetés 
ha megtörtént volna, hatásos lehetne, hiszen 
annyit még a legkorlátoltabb apaválasztó is 
tud, hogy a vasúti munkások alkalmazása 
felől nem a körjegyző rendelkezik. Ugyan
ilyen értékű az a vád is, hogy a szucsányi 
körjegyző fenyegetésekkel levétette a házakról 
az ellenpárt zászlait: valamint az a teljes 
általánosságban szóló állítás is, hogy a ruttkai 
körjegyző hallatlan módon agitált.

Midőn tehát a 71. § d) pontjára vonat
kozó összes állításokat is valótlanoknak je
lentem ki, utalok arra, hogy az ezen pont 
alatt felsorolt állítólagos sérelmek a törvény
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értelmében kizárólag a m. kir. kurta előtti 
kérvényezési eljárásra tartoznak és a kép
viselőház biráló-bizottsága előtt panasszal 
nem érvényesíthetők. Az 1899. XV. t.-c.
3. §-ának 11. a) pontja szerint ugyanis a 
választás érvénytelenségének megállapítása 
kérvény utján kérhető, ha kfizhivatalnok bár
mely választót hivatali hatáskörébe eső cse
lekménye vagy mulasztása, illetőleg ezekre 
vonatkozó Ígérete vagy fenyegetése által vagy 
pedig általában hivatalos hatalmának fel- 
használásával bizonyos jelölt melletti vagy 
elleni szavazásra, vagy a szavazástól való 
tartózkodásra birt, vagy hivatalos hatalmával 
élve kényszeritett. Ugyanezen törvény 1. §-a 
szerint a 3. §-ban meghatározott esetekben 
a bíráskodás a curiát illeti. A 10. §. pedig 
külön is megállapítja, hogy a képviselőház 
bíráskodási joga csak a 3. §-ban a curiához 
utasított eseteknek kivételével marad fenn. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a panaszban felso
rolt esetek a curiai bíráskodás részére fen- 
tartott érvénytelenségi okok jogi természeté
vel bírnak, tehát a tekintetes Bíráló Bizottság 
törvényes hatáskörén kívül esnek.

Meghatalmazott ügyvédem által kérem a 
tekintetes Biráló Bizottságot, hogy a kitűzött 
tárgyalás megtartása után a teljesen alaptalan 
panasz visszautasításával a házszabályok 69. 
és 99. §§-ainak megfelelöleg határozni mél- 
tóztassék.

Hegyei és Községi ügyeK-

(§) Megszűnt vármegyei alap. A m.
kir. belügyminiszter folyó évi 53420. szám 
alatt kelt rendeletével a vármegye alispán
jának előterjesztésére megengedte, hogy az 
ebadó és állategészségügyi ebadó alap 
egybeolvasztassék s a két alap jövedelme 
ezentúl csak állategészségügyi ebadó alap 
címen kezeltessék.

(§) Felülvizsgált vízvezeték. A kassa- 
oderbergi vasút által épített vízvezetéket a 
földntivelésügyi m. kir. miniszter rendeletére 
a beszterczebányai kulturmérnökség felül
vizsgálta és azt jóváhagyásra ajánlotta.

(§) Stubnyafürdő villamos világítása. 
Stubnyafürdő község villamos világítása gyors 
léptekkel halad a megvalósítás felé. A posta 
és távírda műszaki felügyelősége folyó évi 
22371. szám alatt értesítette a vármegye 
alispánját, hogy a vezetékek tartására szánt 
oszlopok elhelyezésének tervét a nagyméltó- 
ságu kereskedelemügyi m. kir. miniszter ur 
jóváhagyta. Amint értesülünk, ha valami 
vismajor közbe nem jön, a világítás a jövő 
év elején üzembe lesz helyezhető. Az épít
kezés terveit Buocz Károly magánmérnök 
vezeti.

(§) Szucsány uj községháza. Mint ér
tesülünk Szucsány község képviselőtestülete 
elhatározta, hogy körülbelül 30 ezer korona

költséggel uj községházat épit, melyben a 
körjegyző is lakást kap. A vonatkozó nagy
szabású tervek már el is készültek s a járás 
főszolgabírói hivatalához küldettek be hozzá
járulás végett. A községházépités, bár kívá
natos, de mégis alig lesz keresztülvihető, 
miután az építkezéssel igen nagy teher sza
kadna a község nyakába anélkül, hogy ez
zel a községre valami kiváló vagy értékes 
előny származna. A község határozata csak 
a jövő közgyűlésen kerül a törvényhatósági 
bizottság elé.

Vármegyei élet.
A közigazgatási bizottság ülése.

A vármegye közig, bizottsága Csaplovics 
Simon főispán elnöklése mellett a folyó hó
12-én tartotta meg havi rendes ülését.

Jelen voltak: Beniczky Kálmán alispán, 
Zathureczky Imre árvaszéki elnök, dr. Lax  
Adolf tiszti főügyész, Zathureczky Miklós dr. 
aljegyző, Szalám in  János pénzügyigazgató, 
Keviczky Imre közgazdasági előadó, továbbá 
Cserei Emil, Klimo Vilmos, Rosza János, 
Bulyovszky Simon, Dávid Ferenc, Schuiz 
Lajos és Róih Emil bizottsági tagok.

Elnöklő főispán a bizottság megjelent 
tagjainak üdvözlése után az ülést megnyitván, 
felhívja az előadókat a beérkezett ügyek 
előadására.

Zathureczky Miklós dr. tb. aljegyző be
mutatja a m. kir. belügymínister leiratát, 
melyben értesíti a bizottságot, hogy R usznák  
János turóczvármegyei illetőségű gyermek 
ápolási költségét az országos betegápolási 
alap terhére átvette. A miniszter leirata tudo
másul vétetett, az ápolási számla pedig a 
miniszteri rendelkezésnek megfelelő záradé
kolás után a Fehérkereszt kórházgondnok
ságának küldetett meg.

Hasonló elintézést nyert Bodó Samu 
ápolási költségszámlája is.

Bemutatja a m. kir. államvasutak igaz
gatóságának leiratát, mely szerint a közigaz
gatási bizottságnak ama kérelme, hogy Stubnya  
állomás neve Turáczdivékre változtassák át, 
kedvezően elintézhető nem volt. E kérdésben 
akkor fog intézkedni az igazgatóság, ha vár
megyei községeinek elnevezése végleg törzs
könyvezve lesz. Az átirat tudomásul vétetett.

Mudrony Pál helybeli ügyvéd által Velits 
Antal szolgabiró ellen kért fegyelmi eljárás 
ügyében hozott felmentő határozathoz a 
m. kir. belügymínister teljes terjedelmében 
hozzájárult. A belügyminiszteri leirat közöl- 
tetni fog az érdekeltekkel.

Újhelyi Attila turáni földbirtokosnak az 
egyházi adó ellen benyújtott felebbezése fel
terjesztetett a vallás- és közokt. miniszterhez.

Medved Lajos és Valoszky Lajos kivételes 
nősülési engedély iránt beadott kérvénye, 
tekintettel arra, hogy szabályszerűen fel nem

szereltettek, az állítási lajstromkivonat csato
lása végett a járási főszolgabírói hivatalnak 
küldettek meg.

Országh György kiscsepcsényi lakosnak 
vasúti tüztávlaton belül leendő építkezés 
engedélyezése iránt beadott kérelme, a meg
felelő szabványnyilatkozat utólagosan leendő 
kiállítása és bemutatásának feltétele mellett 
kedvezően intéztetett el.

Sim kó  János védköteles illetőségi ügyé
ben hozott alispáni határozathoz, a község 
elöljáróságának közbevetett felebbezése mellő
zésével, a közigazgatási bizottság is teljes 
terjedelmében hozzájárult.

A közigazgatási bizottság elhatározta, 
hogy a m. kir. kereskedelemügyi miniszter
hez feliratot intéz, melyben a selypi cukor
gyár által Kiscsepcsény és Kostyán közsé
gekben létesítendő kitérők ügyét teljes 
odaadással pártfogolja.

Boleman János dr. tiszti főorvos jelenté
séből adjuk a következőket:

Az általános közegészségügyi állapot az 
elmúlt hónapban határozottan kedvező volt. 
Hevenyfertöző betegségek úgy szólván alig 
fordultak elő. A múlt hónapban a znióváral- 
jai tanitóképzőben vörheny miatt elhalasztott 
tanítás szeptember hó 15-én megkezdődött.

A vármegye területén lévő korcsmák, 
pékmühelyek, vendéglők, mészárszékek több 
Ízben megvizsgáltattak. A községekben a 
koleraveszedelemre való tekintetből elrendelt 
hatósági intézkedések, főleg ott, ahol az 
ellenőrzés kizárólagosan a körorvosokra 
maradt, nem foganatosíttattak kellőképpen.

Koleragyanus esetek jelentettek be Tót- 
prónáról, Divékről, Mossóczról és Kostyánból, 
de a megejtett orvosi vizsgálat során nem 
bizonyultak annak s a beküldött váladékok 
vizsgálata is negatív eredménnyel járt.

A budapesti pásztor intézetbe ebmarás 
miatt egy ember szállíttatott be.

Szalámin János kir. pénzügyigazgató az 
általa képviselt közigazgatási szak múlt havi 
állapotáról a következőket jelenti:

Az 1910. évi szeptember havában befizet
tetett egyenesadóban 18416 korona 85 fillér, 
hadmentességi díjban 32 korona, országos 
betegápoláti pótadóban 907 korona 99 fillér. 
Ez a befizetés az előző év hasonló időszaká
hoz képest egyenesadóban 648 kor. 17 fillér
rel kedvezőtlenebb, hadmentességi díjban 
2 koronával, országos betegápolási pótadó
ban pedig 549 korona 80 fillérrel kedvezőbb.

Az említett befizetések után az elmúlt 
hónap végével hátralékban maradt 139418 
kor. 78 fill. egyenesadó. 15228 kor. 17 fill. 
hadmentességi dij és 10752 kor. 64 fillér 
országos betegápolási pótadó. A hátralék 
tehát a múlt év hasonló időszakához képest 
az állami adónál 9827 korona 08 fillérrel 
emelkedett, a hadmentességi díjnál 1379 kor. 
55 fillér csökkent és az országos betegápo-

-  Nagy sirköraktár! - SVEHLA  JÁNOSBÚTORÁRUHÁZA, TEMETKEZÉSI VALLALATA ÉS SIRKŐRAKTARA
TURÓCZSZENTMÁR FON

Gyászcikkekböl raktár! 
Sirlámpák, sirkoszoruk, 
T em etk ezési v a lia la t , Hzolid óh ligyelmes kiszolgálús!

Halúdi mahagóni és pallisnnder háló- és 
ebédlöszobabutoroH. í) legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tblgy- 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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lási pótadónál 3612 kor. 11 fillérrel emel
kedett.

A jelentés során kiemelte a kir. pénz- 
ugyigazgató, hogy különösen a hadmentességi 
adónál mutatkozik jelentékeny hátrálék, ami 
valószínűleg onnét ered, hogy ezen hátrálé- 
kok Ugye ezideig rendezhető nem volt. Még 
e hó folyamán azonban a megejtendő hely
színi vizsgálatokból meggyőződést fog sze
rezni a rendezés ügyének mibenlétéről s a 
december havi közigazgatási bizottsági ülésen 
erről jelentést teend.

A kir. pénzügyigazgató jelentése tudomá
sul vétetett.

A bizottsági ülés bezárta előtt Boleman 
János dr. felpanaszolja a város járdáinak 
mizerábilis állapotát s kéri az alispánt, hogy 
ezeknek a járdáknak jókarbantartása iránt 
intézkedjék a főszolgabiróság utján. Indítvá
nyozza továbbá, hogy a koldulás jelenlegi 
formáját tiltsák el s végül, hogy a bérkocsis 
ipart szabályrendeletileg szabályozzák.

Több tárgya az ülésnek nem lévén, el
nöklő főispán az ülést bezárta.

H Í R E K .

—  Személyi hírek. Jeszenszky Sándor 
miniszterelnökségi államtitkár Öméltósága a 
folyó hó hó 15-én családjával együtt végleg 
Budapestre költözött. Elutazását megelőzőleg 
a múlt kedden necpáli kastélyban megláto
gatta Justli György nyugalmazott főispánun
kat, csütörtökön pedig Justh  Kálmán nagy- 
birtokost kereste fel Tótprónán.

—  Kálmán napja. A helybeli „Magyar 
Daloskor" ez idén is a szokott dísszel ün
nepelte meg szeretett elnökének, vármegyénk 
alispánjának nevenapját. Wunder József kar
mester vezetése mellett, a névnap estéjén 
gyönyörű szerenádét adott az ünnepednek 
s midőn az alispán megjelent a dalárda előtt, 
Boldis Ignác felső keresk. isk. igazgató egy 
minden részleteiben elragadó beszéddel üdvö
zölte az ünnepeltet. Ez a beszéd valósággal 
apoteozisa volt a magyar dalnak és a faj
szeretetnek. Boldis Ignác beszéde után az 
alispán meghatóban mondott köszönetét e 
kiváló megtiszteltetésért s biztosította a dalos
kört, hogy ezután is minden erejével támo
gatni fogja nemes törekvéseiket. Este az 
alispán az egész daloskört vendégéül látta a 
kaszinó helyiségeiben.

—  Főigazgatói látogatás. Dr. Schack 
Béla, a kereskedelmi iskolák főigazgatója a 
folyó hó 11-én meglátogatta a helybeli ke
reskedelmi iskolát s a látottak és tapasztaltak 
után a tanári kar előtt a legnagyobb meg
elégedésének adott kifejezést. A főigazgató 
tőlünk Alsókubinba utazott. — Folyó hó 
12-én pedig Kirchner Béla felső kereske
delmi isk. főigazgató a helybeli kereskedelmi 
női tanfolyamot látogatta meg. Az összes 
tantárgyak tanításának meghallgatása után 
legnagyobb megelégedésének adott kifejezést.

Hivatalvizsgálat. Raisz Lajos mű
szaki főfelügyelő a f. hó 13-án megvizsgálta 
a helybeli államépitészeti hivatal kezelését. 
Beható vizsgálat után a talált rendért a 
hivatal vezetője előtt teljes megelégedését 
nyilvánította.

—• Eljegyzések. Velbergi Wüest Leó 
kassa-oderbergi vasúti mérnök a folyó hó 
d-án eljegyezte Saager Ferenc kassa-oderbergi

vasúti főfelügyelő nagymüveltségü leányát, i 
Irmát. A számtalan üdvözlethez, melyekkel 
az ismerősök ez alkalommal a Saager csalá
dot felkeresték, mi is meleg szívvel csatla
kozunk. — Goldbrunner Gyula kir. végrehajtó 
eljegyezte őzv. Zathureczky Vendelnét szül. 
Zimán Juliskát Stubnyafürdőn.

—  Közgyűlés. A turóczi jótékony nő- 
egyesület a folyó hó 23-án, délután fél | 
3 órakor közgyűlést tart, melynek tárgya az I 
elnöknő Justh  Ferencné született Batthyányi 
Mária grófnő lemondása. Értesülésünk sze
rint a nőegyesület tagjai mindent elfognak 
követni, hogy ezt a lemondást megakadá
lyozzák s megtartsák az elnöknői állásban 
azt, kinek az egyesület felvirágoztatása kö
szönhető.

Felmentés. A vármegye főispánja 
Beniczky Gyula fizetésleien közigazgatási j 
gyakornokot ezen állásától, tekintettel arra, 
hogy a megszabott határidőn belül a szük
séges kvalifikációt meg nem szerezte, végleg 
felmentette.

—  Kinevezés. A nagyméltóságu m. kir. 
pénzügyminiszter Z ug  József helybeli lakost 
a számvevőségi kirendeltséghez fizetéstelen 
pénzügyi számgyakornokká nevezte ki.

—  A  zsidó nagy ünnepek. A zsidók 
nagy ünnepe az engesztelés nagy napja csü
törtökön volt. Ez alkalommal a helybeli iz
raelita templomban W eiszkopf Arthur dr. 
főrabbi mondott igen szép egyházi beszédet, 
melyet a más vallásfelekezetiek közül is szá
mosán hallgatták végig. Most győződtünk 
meg arról is, hogy a jelenlegi templom nem
csak kicsiny s szűk, de veszélyes is; mert 
a legkisebb vész esetén főleg a karzatok 
följárói miatt rettenetes katasztrófa következ
hetnék be az ájtatoskodó hívőkre nézve. 
Igazán ideje volna, ha a hitközség vagy a 
régi templom kibővítésére vagy ami még 
helyesebb egy teljesen uj templom felépí
tésére szánná el magát.

—  Változások a megyei tisztikarban. 
A vármegye főispánja Nozdroviczky Lajos 
székesfehérvári lakost az alispáni hivatalhoz 
fizetéstelen közigazgatási gyakornokká ne
vezte ki.

— Futballverseny. A znióváraljai tanító
képző futball csapata ma délután 3 órakor 
Znióváralján barátságos mérkőzést tart a 
turóczszentmártoni sportegyesület csapatával. 
A rendkívül érdekesnek Ígérkező mérkőzésre 
a rendezőség ezúton is felhívja közönség 
figyelmét.

—  Makacs öngyilkosjelölt. Megemlé
keztünk arról a borzalmas öngyilkossági 
kisélretről, melyet Iván György trebosztói 
lakos követett el akként, hogy hasát kaszával 
felvágta. A borzasztó sérülésből már gyó
gyuló félben lévő ember egy őrizetlen pilla
natban a helybeli kórházból megszökött s 
gyalog átmenve Ruttkára, ott Szucsány és 
Ruttka közt a vasúti vágányokra feküdt. A 
2254. számú vonat mozdonyvezetője azonban 
még jókor észrevette a szerencsétlen ember 
szándékát s a vonatot megállította, mely igy 
csak kisebb és jelentéktelenebb sérüléseket 
okozott a szerencsétlen emberen. Iván György 
elméje úgy látszik teljesen meghibbant s 
nem lehetetlen, hogy az első és kedvező al
kalmat újból felfogja használni abból a cél
ból, hogy a reá nézve terhes élettől meg
szabaduljon.

— Zsebtolvaj. Gorálka Mária kissel- 
meczi cigánynő egy uj jövedelmező iparágat 
a zsebtolvajlást akarta meghonosítani a ci
gányoknál. De mindjárt az első kísérletnél 
rajtavesztett. Schnirer Irma kisselmeczi la
kosnő pénzestárcáját emelte el, de a károsult 
a tolvajlást azonnal észrevette s az ügyetlen 
zsebtolvajt a csendőrségnél feljelentette. A 
csendőrség a lopott pénzt teljes összegben 
beszolgáltatta a helybeli járásbíróságnál.

—  Mindszentek napja közeledik. Halot- 
taink iránt mindnyájan le akarjuk róni kegye
letünket s nagy gondot okoz nekünk, hol 
vegyünk sirkövet vagy koszorút. Olvasóinkat 
megszabadítjuk e gondtól, midőn tudo
másukra hozzuk, hogy úgy sírköveket, mint 
sirkoszorukat legjobban és legolcsóbban 
Svehla János bútorkereskedő és kárpitos sir- 
kőraktárában Turóczszentmártonban vásárol
hatunk.

— A krumpliföldek dézsmálói. A vár
megye minden részéről kapunk jelentéseket 
azokról a garázdálkodásokról, melyeket a 
cigányok visznek véghez a krumpliföldeken. 
A többi közt Dutko Franciska és társa 
Pákán József deánfalvi gazda burgonyater
mését dézsmálták meg a múlt héten, mely
ből körülbelől nyolc métermázsát loptak el 
néhány nap alatt. A tetteseket a csendőrség 
feljelentette az illetékes hatóságnál.

—  Olvasóink figyelmébe ajánljuk 
Steiner Lajos sirkőüzletét Turóczszentmár
tonban.

—  Vasúti szerencsétlenség. A kassa- 
oderbergi vasút Sztrecsény—Ruttka szaka
szán nagy szerencsétlenség történt a folyó 
hó 13-án. A 75. sz. tehervonat teljes erő
vel nekiment a sztrecsényi állomáson tolató 
55. számú vonatnak s annak tizenkét ko-

I csiját összezúzta. Az 55-ös számú vonatnak 
vezetője súlyos sérüléseibe "Teschenbe szál
lítás közben meghalt. A fűtő is súlyosan 
megsérült, de sebei nem feltétlenül halálosak. 
A közlekedést 14-én délelőtti 11 óráig csak 
átszállással tartották fenn.

Steiner Lajos
! 0  sirkőüzletét 0
i
! T u rp cz sz tm á rto n b a n .
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—  A  koleraveszély J terjedésének meg- 
gátlására minden közegészségügyi hatóság 
a legnagyobb tisztaságot, mértékletességet 
ajánlja.JEz az egyetlen védekezés a tisztátalan- 
ságban tenyésző bacillusok szaporodása és 
terjedése ellen. A járvány csak úgy szüntethető 
meg, ha ezeket az óvszabályokat szigorúan 
betartjuk. Tudja azt ma már mindenki, hogy 
a dezinfekció a legbiztosabb módja, kitűnő 
fegyvere a ragály leküzdésének. Ha kezünket 
állandóan mossuk, szájunkat öblögetjük, úgy 
elkerüljük a lednagyobb veszedelmet különö
sen, ha erre a célra a jóhirü Diana-sósbor- 
szeszt használjuk, amely minden bacillust 
megöl.

— A Dr. Richter-féle Liniment. Caps. 
comp. (Horgony-Pain-Expeller) igazi, nép
szerű haziszerré lett, mely számos családban 
már sok év óta mindig készletben van. Hát
fájás, csipőfájdalom, fejfájás, köszvény, csuz- 
nál stb.-nél a Horgony-Linimenttel való 
bedörzsölések mindig fájdalomcsillapító hatást 
idéztek elő; sőt járványkórnál, minő: a kolera 
és hányóhasfolyás, az altestnek Horgony- 
Linimenttel való bedörzsölése mindig jónak 
bizonyult. Ezen kitűnő háziszer jó eredmény
nyel alkalmaztatott bedörzsölésképpen az 
influenza ellen is és üvegeben: á K—.80, 
K 1.40 és K 2.— a legtöbb gyógyszertárban 
kapható; de bevásárlás alkalmával tessék 
határozottan: Richter-féle Horgony-Linimentet 
(Horgony-Pain-Expellert) kérni, valamint a 
„Horgony“ védjegyre figyelni és csak eredeti 
üveget elfogadni.

A  S Z É N S A V A S  Á S V Á N Y V I Z E K

K I R Á L Y A  !

KÖZGAZDASÁG.
(*) Lótenyésztési díjazás. A m. kir.

földmivelésügyi kormány által lótenyésztési 
jutalmakra kiutalt 500 korona a folyó hó
9-én osztatott szét Pribóczon, hol dacára a 
nagymunka időnek, igen szép számban ve
zették fel a gazdák a jutalmazásra igényt 
tartó anyakancákat és ivadékokat. A bíráló 
bizottságba Bulyomky Simon olnüklése mel
lett a kővetkezők válaszoltak be: Matusko- 
vich Lajos, Dávid Ferenc, Duhaj János, 
Keviczky Imre, Posfay znióváraljai gazdasági 
tanár, Nagy Antal törvényhatósági és Grósz 
Dézső jár. m. kir. állatorvosok. Elővezettetett 
28 anyakanca csikóval. A dijak a következő 
sorrendben oszlattak k i: Pivko József Benicz, 
60 kor., Záborszky Albert András Zábor 
50 kor., Jeszenszky Ferenc Kisjeszen 40 kor., 
Duhaj János Blatnicza 30 kor., Hankó András 
Laszkár 20 kor., Hrivnák János Borczfalu, 
Kubik János Borczfalu, Paricska György 
Jaliodnik és Dianis András Károlyfalu 10—10 
korona. Elvezettetett 2 drb három éves 
anyakanca. Az 50 koronás dijat Zeleznik 
József divéki lakos kapta Irma nevű kan

cájára. A 6 darab 2 éves csikók tulajdonosai 
közül dijat kaptak: Dianis András 60 kor., 
Jeszenszky Zsigmond Felsőkálnok 30 kor. 
és Pales Mihály tótprónai lakos 20 koronát. 
Egy éves csikó 16 darab mutattatok be. 
Díjazva lett 5 darab a következő sorrendben : 
Ruttkay Béla Lászlófalu 40 kor., Peterecz 
György Alsóstubnya 20 korona, Záborszky 
Gábor Zábor 20 kor. és Detrich Mihály Háj 
Detrich András Alsóstubnya 10—10 koronával. 
Díszoklevélre érdemesítve lett Duhaj János 
Blatnicza, Karlovszky Pribóc és Dubovecz 
Mihály Alsóstubnya 1 — 1 méncsikója.

Felelős szerkesztő: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczí Ferencné.

1910. évi m. Kir. adómentes 
4 '2 Oo-°s áll. Kincstári jegy 
jegyezhető folyó hó 22-ig
a Ttirdcztttegyel TaKaréjfpínztSr 
rcszV.-társ.-nál Turóczsztmártonban

Elköltözködés miatt Ábrahámfalu- 
ban szalma, széna, pálinkafőzde 

és gazdasági eszközök

olcsón eladók.
82920/1910. sz.

Tölgyfaeladás az erdőben töVön.
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal tanács

termében 1910. évi november hó 23-án 
délelőtt 10 órakor kezdődő, Írásbeli zárt 
ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli 
árverésen eladásra kerül az erdőben tövön 
a garamrévi, geletneki, jalnai, körmöczbányai 
és selmeczbinyai m. kir. erdőgondnokságok 
kerületében az 1910—1911. években való 
kihasználásra kijelölt és 12 eladási csoportba 
foglalt mindössze 10575 darab 245170 kor. 
becsértékü tölgyfa.

Az egyes eladási csoportokra vonatkozó 
részletes adatok, az azokra megállapított 
kikiáltási árak és bánatpénzek, valamint a 
vonatkozó árverési és szerződési feltételek 
a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalánál a hivata
los órák alatt megtekinthetők, illetve azok 
az erdőhivatal által az érdeklődőknek kívá
natra meg is küldetnek. Az írásbeli ajánlatok
hoz használható Űrlapok és borítékok ugyanott 
kaphatók.

Budapest, 1910. övi október hó 4-én.

M. hír. FölmiuelÉsíigyi Minister.

Közelebbi JURCSÓ KONRÁDNÁL. 
Ábrahámfalu u. p. Tótpróna.

BRADY-íéle gyom orcsep p ek
"  Máriaczeili Szűz Mária véíijegygyel ellátva.

melyeket Máriaczeili gyomorcsep 
peknek nevez a nép, harminc év óta 
úgy beváltak, hogy nélkülözhetetle
nek minden háztartásban. E csep.pek- 
nek utolérhetetlenül jó hatása van 
mindennemű gyomorrontás, gyo
morégés, székrekedés, fej- és 
gyomorgörcsök, hányás, álmat
lanság, vérszegénység és sápkór 
ellen. — Kapható minden gyógy
szertárban. Egykis üveg 80 fill., nagy 
üveg 1 K 0 f., 6 üveg 5 K, 3 dupla
üveget 4 K 50 fiiérért franko küld a 
készítő BRÁDY K. gyógyszertára a 
„Magyar Királyhoz", Wien, ' 
Flcischmarkt 1. Depot 241.

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

%
H A  V A L Ó D I

P A L M A  KAUCSUK  
S A R O K

VAN CIPŐIÉN

elismert legjobb, legel
terjedtebb magyar napilap

Az Újság

szarvas
szappanét

m inden  jó tulajdonságában, tiszta^ 
ságában, m osóképességében, lágyságán

bán  és olcsóságában.

|  _ _  
jBudapest, R ákóczi-ut 54.
{Főmunkatársak: Horczeg Ferenc, 
jK enedi G éza, K óbor Tam ás, 
I K ozm a Andor.
JFelelős szerkesztő: G ajári Ödön. 

(Szerkesztő társ: I>r. Ágai 1361a. 
•Előfizetési á rak : 1 hóra 2 kor. 40 fillér,

évre 7 kor. fél évre 14 kor. egy évre 28 kor.
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2500/1910 (k. szám.

H irdetm ény.
Károlyfalu község lelekkünyve birtoksza

bályozás következtében átalakitiatott és ezzel 
egyidejűleg azokra az ingatlanokra nézve, a 
melyekre az 1880 : XXIX,, az 1889: 
XXXVIII. és az 1891 : XVI, t.-ozikkek a 
tényleges birtokos tulajdonjogának bejegy
zését rendelik, az 1892 : XXIX, t.-czikkben 
szabályozott eljárás a telekjegyzflkönyvi be
jegyzések helyesbbitésévol kapcsolatosan 
foganatosíttatott.

Ez azzal a felhívással tétotik közzé :
1. hogy mindazok, akik 1886 : XXIX. 

t.-ez. 15. és 17. g-ai alapján — ide értve o 
(j-oknak az 1889 : XXXVIII. t.-c. 5. és 6. 
§-aiban és az 1891 : XVI. t.-c. 15 §. a) 
pontjában foglalt kiegészítéseit és valamint 
az 1889 : XXXVIII. t.-c. 7. §-a és az 1891 évi 
XVI. t.-c. 15. §. b) pontja alapján eszkö
zölt bejegyzések, vagy az 1886 . XXIX. 
t.-c. 22. §-a alapján történt törlések érvény
telenséget kimutathatják, e végből törlési 
keresőtöket hat hónap alatt, vagyis 1911. 
évi április hó 30-ig bezárólag a telekkönyvi 
hátósághoz nyújtsák be, mert az ezen meg 
nem hosszabbítható záros határidő eltelte 
után indi ott törlési kereset annak a harmadik 
személynek, a ki időközben nyiivánkönyvi 
jogot szerzett, kátrányára nem szolgálhat.

2. Hogy mindazok, a kik az 1886. évi 
XXIX. t.-c. 16. és 18. §-ainak eseteiben — 
ide értve az utóbbi §-nak az 1889 : XXXVIII.
t.-e. 5. és 6. §-aiban foglalt kiegészítéseit
is — a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzése ellenében ellentmondással élni 
kivannak, Írásbeli ellentmondásukat hat
hónap alatt, vagyis 1911 évi április nó 30-ik 
napjáig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújt
sák be, mert ezen meg nem hosszabbít ható 
záros határidő letelte után ellentmondásuk 
többé figyelembe vétetni nem fog.

3. Hogy mind azok, a kik a telekkönyv 
átalakítása tárgyában tett intézkedések álial, 
nem különben azok, a kik az 1. és 2 . pontban 
körülirt eseteken kívül az 1892 : XXIX. t.-c. 
szerinti eljárás és az ennek folyamány történt 
bejegyzések által előbb nyert nyiivánkönyvi 
jogaikát bármely irányban sértve vélik — 
ide értve azokat is, a kik tulajdonjog arányá
nak az 1889 : XXXVIIL. t.-c. 16. §-a alapján 
történt bejegyzését sérelmesnek találják — 
e tekintetben a felszólalásukat tartalmazó 
kérvényüket a tkvi hatósághoz hat hónap 
alatt, vagyis 1911. évi április hó 30-ik napjáig 
bezárólag nyújtsák be, mert ezen meg nem 
hosszabitliató záros határidő elmúlta után 
az átalakításkor közbo jött téves bevezetésből 
Származó bárminemű igényeket jóhiszemű 
harmadik személyek irányában többé nem 
érvényesít hetik, az említett bejegyzéseket 
pedig csak a törvény rendes utján és csak 
az időközben nyiivánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a főlek, 
a kik a hitelesítő bizottságnak eredoti okira
tokat adtak át, hogy a mennyiben azokhoz 
egyszersmind egyszerű másolatokat is csatol
tak vagy ilyeneket pótlólag benyújtanak, az 
eredetieket a tkvi hatóságnál átvehetik.

Kir. jbiróság mint tkvi hatóság, Turócz- 
szentinárton, 1910. évi október hó 15-én.

Petrás Mihály s. k.
kir. jbiró

A kiadmány hiteléül. 
Roll, s. k.

kir. tkwezető

° —  ---------------- ö
Nincs többé csíz, reuma, köszvény,

h a  á l l a n d ó a n  a

Stubnyai Fenyő Sósborszesz
bedörzsöléseket használja.

Minden hűtésből eredő fájdalmat már rövid 
használat után szüntet. Kapható mindenütt I 
Nagy 6 üveg vételénél portómentesen a készí
tőnél : Detrich Endre, gyógyszerész Stubnya- 
fíirdő, 1/4 üveg *0 f., V* ü. 1 kor. Vi ü. 2 kor. 

£_________________________________ o

589/1910. vh. sz.

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a Turóczszenlmárton kir. 
járásbíróságnak 1909. évi V. i. 329/3 számú 
végzése következtében Gereben Béla javára 
300 kor. s jár. erejéig 1910. évi junius hó 
17-én foganatosított kielégítési végrehajtás 
ulján le és felülfoglalt és 735 koronára be
csült következő ingóságok, u. m .: bútor 
fegyver, Írógép, nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a turóczszentmártoni kir. 
járásbíróság 1909. évi V. I. 329/4 számú 
végzése folytán 300 korona tőkekövetelés, 
ennek és pedig 700 korona után 1909. évi 
junius 16-tól szeptember 18-ig, 400 korona 
után 1909. szeptember 18-tól október 16-ig 
és 300 korona után 1909 évi október hó 
17 napjától járó 5% kamatai, váltódij és 
eddig összesen 69 kor.biróilag már megál
lapított költségek erejéig, Turóczsztmár- 
tonban végreh. szenvedő lakásán 1910. évi 
október hó 19. napjának délelőtti 10 
órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni 
szándékozók ezennel oly meg jegyzéssel 
hivatnak meg, hogy érintett ingóságok az 
1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai 
értelmében készpénzfizetés mellett, a leg
többet ígérőnek, szükség eseténjjbecsáron- 
alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságo
kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra 
kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés 
az 1881. évi XL. t.-c. 120. §-a értelmében 
ezek javára is elrendeltetik.

Kelt Turóczszentmárton ,1910. évi okt. 
hó 1. napján.

Goldbrunner Gyula
kir. bírósági végrehajtó.

7

KocsiHasolfat
m é r ték  u tá n  k é s z ít

a „Viktória" kosáripar
T uróczszentm árton.
( H o l l f t u d e r - f é l e  h á z . )

825/1910. vh. sz.

&nlcrc$i hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX. t.-cz. 102 §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a turóczszentmártoni kir. 
járásbíróság 1909. évi V. I. 374 sz. végzése 
következtében Triumphon Co. javára 136 
korona 17 fillér s jár. erejéig 1910 évi ápr. 
hó 7 én foganatosított kielégítési végrehajtás 
utján le és felülfoglalt és 1441 kor. 20 tilt. 
becsűit következő ingóságok, u. m.: köny
vek, papíráru, nyomdagép, üzleti berendezés 
nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a turóczszentmártoni kir. 
járásbíróság 1909-ik évi V. I. 374/7 számú 
végzése folytán 90 kor. tőkekövetelés, ennek 
1909 évi május hó 25 napjától járó 5% 
kamatai, és eddig összesen 38 kor. biróilag 
már megállapított költségek erejéig, Ruttkán 
Schneider Izidor féle házban leendő meg
tartására 1910. évi október hó 19-ik napjá
nak délután 2 órája határidőül kitüzetik 
és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. év. LX. 
t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénz- 
fizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek szük- 

. ség esetén becsáron alul is el fognak adatni.
Amennyiben az elárverezendő ingósá- 

I gokat mások is le- és felülfoglaltatták és 
j  azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen 
l árverés az 1881. évi XL. t.-c. 120. §-a ér

teimében ezek javára is elrendeltetik.
Kelt Turóczszentmárton 1910. évi szept. 

hó 27 napján.
Goldbrunner Gyula
kir. bírósági végrehajtó.

X ^ e g c é l s z e r ü b b  I L e g - o l c s ó b b  1

Mindenkinek nélkülözhetetlen

A  F R A N K L I N  K É Z I  I s e X I K O N A
mely három nagy nyolcadrétü kötetben rövid és tömör leírásokban tárgyalja 
az összes tudnivalókat.

Minden cikkét kiváló szakemberek Írták, tehát adatai feltétlenül meg
bízhatók ; csak azt öleli fel, amire a müveit embernek tényleg szüksége van 
s akkora terjedelemben, amennyiben szükséges.

Szövegét száznál több tábla —  köztük sok szines —  teszi szem
léletessé.

A Franklin Kézi Lexikona lesz tehát a magyar közönség mindennapos 
használatra való, könnyen kezelhető, praktikus és hü tanácsadója.

A három pompás kötet ára 54 korona.
Az I. kötet 1911. elején jelenik meg, a II. és III. kötet rövid időközökben. 

Megrendelhető:

lapunk kiadóhivatalában és minden könyvkereskedésben.



8 F E L V I D É K I  H Í R A D Ó

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

melyeknek az a céljuk, hogy

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

a közönségnek.

Csali oly
üzletcbben, ; szerEzhEtőh

melyeit ezen 
címerrel 
vannak 
ellátva

SINBER
varrógépek

"Védjegy: „Horgonyé4

A Linimenr. Capsici comp., 
a Horgouy- Pa i n - E x p e l l e r

p ó tlé k a
egy régjónak bizonyult liáziszer, mely már 
sok óv óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynel. osúznál és meghűléseknél.

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

gyógyszerésznél, Budapest.
01 Richter g i í j i s z e  Iára az „Arany c r » s z l i« í f

Prágában, Klisabethstrasse 5 neu.

Legszebb, legolcsóbb és legkényelmesebb

V I L Á G Í T Á S  a z

A C E T Y LE N l
Különösen a mi szabadalmazott Párisi világ- 
kiállításon arany- kcsziilc-
éremmel kitüntetett künkkel.
A kezelése egyszerű, az üzem olcsó, biztos 
és veszélytelen. Egy 40 gyertyafényü Auer- 
égö körülbelül V r s  fillérbe keiül. Több mint 

1000 darab van üzemben. 5 évi jótállás.

Kelltw «$ >chatizer X AhT I:
az egyesült karbidgyárak képviselői.

Csali komoly e r M o d ^ r c

SINGER Co.
v a rró g é p  ré s z v é n y tá rs a s á g  

T u r ó c z s z e n t m á r t o n ,  I j é v a , ; 
P o z s o n y ,  B e s z t o f e e b á n y a ,  j 
S e l m e c b á n y a ,  K ó z s a l i e g y ,  

Z s o l n a ,  A l s ó k u b i n .

F i v  f i  7 P t p Q  éS magaS jU‘aIék I  1 A  I 1 Z C L C 5  mellett alkalma
zunk vi léki ügynököket, soisjegy ész- 
letfizetésre való eladásához. Havonkint 
elérhető jövedelem 300—600 korona. 
HECHT BANKHÁZ RÉSZV.-TÁRSASÁG 

Budapest, Ferencziek tere 6.

ö li jaj: Köhögés, rekedtség
s elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

tó? Fnnpr m iiM iij

M M

Lyyi i  iHuiiyuj&iiiiiiii
az étvágyat nem rontják és kitűnő Ízűek.

Doboza 1 és Z borona. Próbodoboz 50 fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

Megfojt ez az átkozott „Nádor" gyógyszertár
köhögés! Budapest, VI., VáczI-körut 17.

É l j e n

Egger mellpasztillája 
hamar meggyógyított!

KAP HATÓ:  Turóczszontmitrion: Toperozer Sándor j Csákóvá: Nogru Dénos, 
Tlkáts Rlckárd, S Vults; DJarad: Termajgó C. őrlik, gyógyszertárakban.

Schulz Gőztéglagyárak
RészvénytársaságaSzúcSáijy (Ks. Od. vasút| 

«S T ú ró c zSz to ttt )á rto Q

gőztéglagyárai
szállifaiink:

Francia kettőshornyolt-, hor
nyolt- és hódfarkú fedélcserepet, 
alagcsöveket, nyersfalazati és 
idomtéglákat vízhatlan, fagyel- 
lenáíló, egyenletes minőségben. 
Minden iparágnak megfelelő cha- 

motte és tűzálló téglákat.

Építési vállalata
szerkeszt és épit: minden alakú 
gyári kéményeket, kazánbe
falazásokat és tüzelési beren

dezéseket jótállás mellett. 
Központi iroda: S z n c s á n y .  
Elárusítóhely T u r ó c z s z e n t -  
m ártonban SCHUI jZ 

i . i E c V r  c é s - n é i .

Gyógyítsd az iszákosságot,
mig az iszákos a törvényt nem sérti meg.

MeOtSd njeg, njiQlött a S z ?S z  ggé&zSégét, njúijkaRsdvét 
V agyonát tönkreteszi, Vagy a balál a njeijtést teázi.

Alkolin az alkohol oly pótléka, mely előidézi, hogy az iszákos a szeszes italoktól 
megundorodik.

Alkolin teljesen ártalmatlan és oly biztosan hat, hogy a legiszákosabb embernél sein 
fordul elő visszaesés.

Alkolin a legújabb, amit a tudomány e téren alkotott s már sok ezer embert mentett 
meg a nyomortól és végromlástól.

Alkolin könnyen oldható szer, melyet például a háziasszony férjének, anélkül, hogy az 
valamit észrevenné, reggelijébe is betehet, A legtöbb esetben az illető nem is érti meg, hogy 
hirtelen nem bírja az alkoholt és azt hiszi, hogy annak túlságos élvezete az oka ennek, mint 
ahogy egy ételt meg lehet utálni, ha abból túlságos sokat eszik az ember.

Alkolin kellene, hogy minden apa a fiának, diáknak adjon, mielőtt a vizsgán megbukik, 
mert ha nem is adta magát egészen az italnak, mégis gyengíti agyát. - Egyáltalában ajánlatos, 
hogy mindenki, akinek nincs elég akaratereje az alkoholtól való visszatartáshoz, egy adag Alkolint 
bevegyen. Ez teljesen ártalmatlan. Ez által konzerválja egészségét és megtakarít sok pénzt, ame
lyet különben borra, sörre, vagy pálinkára költené.

Az Alkolin-szer 10 koronába kerül és a pénz előzetes beküldése vagy utánvét mellett küldi csak az

Alkolin Institut, Copenhagen 1821 Dánem ark.
Levelek 25 fillérrel, levelezőlapok 10 fillérrel bérinentesitendök.

ESSSSESÍfiflS
NyoinatoU a Magyar Nyomda gyorssuj tóján. Turócmeutmarion, 1910.


