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M űködnek.
Irtunk már arról a mozgalomról, 

amely a Felvidék tót ifjait a cseh és 
morva szakiskolák felé akarja terelni.

Akkor mint tervről beszéltünk csak 
róla, most azt a hirt vesszük, hogy 
a tót nemzetiségi agitációnak ez a 
legújabb szerve már meg is kezdte 
működését.

Itt, a nemzetiségi centrum köz
vetlen hatáskörében, ahol minden 
újonnan megindított mozgalom! -ma 
legerősebben volt mindig érezSkktő, 
vártuk ennek legelső eredményei01 s 
ehelyett a messze Sáros megyéből 
halljuk a panaszt, hogy ott az ügy
nökök immár tiz gyermeket szállí
tottak el.

És amennyire meglepődtünk a 
várható dolgok ilyen fordulatán, ke
resni kezdtük az okokat, amelyek a 
nemzetiségieket ebben az irányban 
éppen Sárosra, erre a legkevésbbé 
inficiált megyére utalták.

Az, hogy a hatóságok éber figyel
mének, mindenre kiterjeszkedö érdek
lődésének hiánya, vagy az ottani 
magyar társadalomnak az ilyen dol
gok iránti érzéketlensége csalta volna 
őket oda, alig hihető, ha meggondol
juk, hogy a tót nemzetiségiek a leg- 
éberebb hatósági és társadalmi őrkö
dést is megkerülik vagy kijátsszák 
akkor, ha céljaik megkívánják azt.

Az eljárás ezen alakjának végre
hajtásában annak, hogy Sárosban az 
ellenőrzésre hivatott körök talán ke- 
vósbbé gyakorlottak, mint ott, ahol 
az évtizedek óta folyó kölcsönös 
harc az érzékeket kifejlesztette rég, 
csak segítő tényező lehetett; tulaj
donképpeni okát azonban annak a 
tervnek keretében kell keresni, amit 
a tót nemzetiségi párt a Felvidék tót

népének behálózására, megnyerésére 
legutóbb kieszelt.

A cseb-tót kölcsönösségnek meg
születése óta állandóan figyelemmel 
kisértük a jelenségeket, amelyek e 
mozgalom jegyében merültek föl. És 
abból, hogy ennek intézményei: a 
cseh tőkén alapított különféle pénz
intézetek, szövetkezetek, egyesületek, 
körök, iparvállalatok milyen elosztást 
nyertek, meggyőződtünk arról, hogy 
ez a mozgalom több gondot fordít a 
semleges vagy éppen a nemzetiségiek 
iránt ellenszenvet érző vidékek, falvak 
megnyerésére, mint arra, hogy a már 
öntudatra ébredt helyeket megerősítse.

Láttuk, hogy a cseh tökének ezek 
a szülöttei a gazdasági érdekek ártat
lan hangoztatása mellett éppen ott 
kerestek talajt, ahol a nemzetiségi 
politikának barátja alig volt és ott 
kezdték meg lassú, alattomos műkö
désűket, ahol a gyanútlan erőket 
könnyen áltathatták addig, mig gyö
kereik a talajban megerősödtek.

A tót nemzetiségi mozgalmaknak 
ez a legújabb alakja is ezen a csapá
son halad tehát, amikor működése 
teréül a kevéssé inficiált Sárost sze
melte ki.

És ez alkalmat nyújt nekünk 
annak elbírálására is, amit a tót 
nemzetiségiek a tanulóifjúsággal meg
kezdett újabb akciójuk mentésére, 
igazolására hoznak föl.

Amikor nyilvánvaló, hogy a tanuló
ifjúságnak ez a kifelé való szállítása 
a tót nemzetiségi mozgalmakkal oly 
szoros kölcsönösségben, egységben 
levő cseh és morva politikai körök 
által fenntartott iskolák felé vezet, 
amikor itt is, ott is ennek a cseh-tót 
egységnek szolgálatában álló egyének 
tevékenykednek csupán a gyerme
kekkel való üzérkedés lebonyolításá

ban és amikor a csábitó hirlapi fel
hívások kommentárjai maguk hirdetik 
legerősebben, hogy a cseh iskolákban 
a „nemzeti irányú” nevelésre különös 
súly fordittatik: akkor tudjuk, hogy 
mennyit higyjünk el abból a mente
getőzésből, amely a cseh iskolák 
látogatásának kívánatossága mellett 
a cseh iskolák fejlettségét hozza föl.

Akármennyire nem igaz ez, a 
mozgalom azonban folyni és fejlődni 
fog. A mi közép és felső iskoláinkból 
kitessékeit tót elemek kevés anyagot 
szolgáltatnak a kiterjesztett szervezet 
ellátására, fokozni akarják ezt ilyen 
módon. És ha akarják, meg is teszik. 
El lehetünk készülve arra, hogy a 
legközelebbi évtizedben olyan nem
zetiségi táborral állunk majd szemben, 
amelynek legkisebb számottevő tagját 
is a cseh és más hasonló iskolák 
külön, a velünk szemben való had
viselés tudományában nevelték.

Ennek egyedüli ellenszere az, ha 
a külföldön szerzett legkisebb képe
sítésnek itt való érvényesülését lehe
tetlenné tesszük. Törvény kell arra, 
hogy az ipari, kereskedelmi vállalatok 
csak a hazai iskolákban szerzett ké
pesítést alkalmazhassák. —ár.

V árm egyei élet.
Közgyűlés.

Tapasztalatból mondhatjuk, hogy 
dacára a „szüreti munkáknak”, őszi 
közgyűlésünk inár másfél tized óta a 
legnépesebb. A mezei hadak ilyenkor 
megemberelik magukat s magukra 
hagyva a trencséni köpcös szüretelő- 

I két, majdnem kivétel nélkül beugra- 
j nak egy kis politikára.

Itt benn azután nem igen sokat 
törődnek a közügyekkel, hanem 
inkább a szüret kedvező, vagy kedve- 
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mert hát szó, ami szó, nálunk a 
k ru m p li viszi a főszerepet. Ha jó a 
termés, kedélyes mosolygó arcok 
ülik körül a piros posztós asztalokat, 
ha meg gyenge, a bizottsági tag urak 
olyan képet vágnak, mintha már 
holnap következnék el a bibliabeli 
utolsó Ítélet.

Az idén pedig van ok a panaszra. 
A gabona sem szórt a remélt mennyi
ségben, a krumplitermés is; befagyott 
a komisz időjárás miatt.

És csudálatosképpen ma mégis 
csupa kedélyesség közt tölt el a köz
gyűlés előtti fél óra. Csoportok 
keletkeztek, suttogtak, búgtak, hogy 
azt kelett hinnünk, valami összeeskü
vésen törik a fejeiket, mikor egy
szerre kitörő kacaj jelezte, hogy 
vége az anekdotának.

— Képzeljétek csak, beszéli egyik 
felsöjárási ur, Stubnyaftlrdőn most 
rendezik be a villamvilágitást. Csernák, 
a molnár, ki szintén benn van a válla
latban, villamoserőre alakíttatja át az 
őrlőjét. Attól való félelmében azon
ban, hogy a nép idegenkedni fog az 
újítástól, nemcsak azt fogja kiírni az 
épületre, hogy : Első turóci gőzmalom, 
hanem még kéményt is épit, mely 
azonban sohasem fog füstölni.

Körülbelül ez volt az utolsó anek
dota, mert a teremben megszólalt a 
csengetyü, siettek be a terembe, hogy 
a sokadalom miatt ki ne szoruljanak 
megszokott helyeikről.

A közgyűlés lefolyásáról egyéb
ként a következőket közöljük.

*

Elnöklő főispán a megjelent tagok szí
vélyes üdvözlése után a közgyűlést meg
nyitván, Zathureczky Miklós dr. tb. aljegyző

felolvassa az alispán jelentését, melyből ki
emeljük a következőket:

— A tisztikarban történt változásként 
jelentem, hogy a főispán ur Öméltósága 
Nozdroviczky Lajos végzett joghallgatót, szé
kesfehérvári lakost a vármegyéhez díjtalan 
közigazgatási gyakornokká nevezte ki.

— Örvendetes tényként említem fel, hogy 
vármegyénket a koleraveszedelem ugylátszik 
teljesen elkerülte, sőt tulajdonképen valódi 
koleragyanus esetek sem fordultak elő, ameny- 
nyiben az ily féle megbetegedések egészen 
más természetüeknek bizonyultak.

— Kapcsolatosan jelentem, hogy a ko
lera elleni védekezések vármegyénkben is 
végrehajtattak, de természetesen csak a le
hetőség határain belül; mert a helyzetet és 
a viszonyokat megváltoztatnunk nem lehetett 
s mig maga a közönség nem fogja átérezni 
az ily féle védekezések feltétlen szükségét, 
addig a hatóságok is csak félmunkát fognak 
végezhetni.

Nem akarom ezzel azt mondani, hogy a 
hatóságok kérlelhetetlen szigort ne gyakorol
janak a renitenskedőkkel szemben, sőt ezt 
feltétlenül szükségesnek hangoztatom, hanem 
csak jelezni kívántam azt, hogy a legener- 
gikusabb hatósági intézkedés is megtörik a 
létező viszonyok hatalmán.

Egyébként azt hiszem, hogy a kolera 
hazánk más részein is szílnőben van s eh
hez képest ezen veszedelmet ezidőszerint 
ugylátszik elkerülendjük.

■ Áttérve mezőgazdasági viszonyainkra 
jelentem, hogy az idei termés átlagosan na
gyon gyengének sőt talán rossznak is mond
ható.

A korán nyílt tavasz nagy reményei saj
nos eloszlottak, amennyiben a kalászos nö
vények s kivált a tavasziak igen gyengén 
fizettek s a burgonya szintén gyenge hoza
mot fog adni. Egyedül a zöldtakarmáriytermés

mutatkozik kielégítőnek, betakarítása azonban 
igen nagy veszűdséggel jár.

— Most ismét egy másik baj fenyegeti 
gazdaközönségünket. Ugyanis az egerek 
annyira elszaporodtak, hogy az őszi vetések 
megsemmisülésének nézünk elébe. Sok gazda 
el sem meri vetni a magot; mert az elvetett 
földrészletek szomorúan mutatják az egér- 
pusztitások káros nyomait. Ennélfogva már 
most láthatjuk, hogy az őszi kalászos növé
nyek termése a jövő évben sem lesz 
kielégítő.

A felolvasott alispáni jelentés az állat- 
tenyésztést és kivándorlást érintő részeiben 
is egyhangúlag tudomásul vétetett.

Rakovszky  Iván dr. vármegyei aljegyzőnek 
országgyűlési képviselővé történt megválasz
tása folytán megüresedett másodjegyzői ál
lásra Martincsek Károly árvaszéki jegyző, 
ennek helyére pedig Zathureczky Miklós dr. 
tb. aljegyző közigazgatási gyakornok válasz
tatott meg. A megválasztott tisztviselők az 
esküt a közgyűlés színe előtt nyomban le is 
tették. f

A kir. Belügyminiszter 5888/1910. 
számú ? .irata,! melyben arról értesíti a vár
megye alispánját, hogy Ö császári és Apos
toli Á.irályi Felsége a születésének 80-ik 
évfo^tulója alkalmából a vármegye közönsége 
részéről kifejezett szerencsekivánatokat leg
kegyelmesebben tudomásul vette és a vár
megye közönségének legmagasabb köszönetét 
nyilvánította, hódoló tisztelettel tudomásul 
vétetett.

A m. kir. Belügyminiszter 111212/1910. 
számú leirata, mely szerint a 7—15 éves 
elhagyottá nyilvánított kiskorúak gondozási 
költségeinek viselése és az elhagyott gyer
mekek községi segélyalapjának létesítése tár
gyában alkotott vm. szabályrendelet jóvá
hagyását megtagadja, tudomásul vétetett.

T A R C A .____

Az 1831. évi kolera.
— A .Felvidéki Híradó* eredeti tárcája. —

Irta: B r á z Bé l a  levéltámok.

Az 1830. év őszén üstökös — vagy mint 
az alföldi nép nevezte — kaszás csillag járt 
az légen. A tapasztaltabb öregek döghalált 
és háborút jósoltak a rendkívüli tüneményből. 
Mindkét kombináció valónak bizonyult.

Éjszakkeleten egy hős nemzet a zsarnok 
elnyomatás rabláncát csörgette. A honvágy, 
a szenvedések és nyomor fájdalmas érzete 
kitört a betegesen izgatott szivekben és 
lelkekben. A végtelen hazafiui fájdalom 
fegyvert adott a lengyel nemzet kezébe. Az 
1830. év november 29-én hősies harcra kelt 
Lengyelország, hogy elbukjék; az elkesere
dett harcok lángja lobogott az egész ország
ban. Az északi kolosszus egész súlyával 
rávetette magát a szent lelkesedés elfojtására. 
A számlálhatlan mártírok vére pirosra festette 
az Észak szűz havát. Hólepel borította be 
az elesett lengyel hősöket. A tavasz lágy 
fuvalma elolvasztó a gyászos fehér leplet s 
nyomába pusztítva járt a halál, a „napkeleti 
epekorság", a „fekete halál*. Közönséges 
nyelven az ázsiai kolera. A pusztaságokon 
eltemetetlenül hevertek a hősök tetemei, a 
rjgadozó állatok zsákmányai. 1831. év nyár 

kitört a pestis, akiket megkímélt a

gyilkos fegyver, ezrével söpörte a döghalál. 
A hontalan nemzet gyermekei menekültek a két 
iszonyú ellenség elől, francia (párisi emigratio) 
és magyar földre. Fájdalom 1 A métely csi- 
rájait^magokkal hurcolták országunkba.

Az epidémia északról és keletről fenye
gette hazánkat. Északon Galíciából, keleten 
— Erdélyben — pedig Bukovinából. A 
helytartó tanács leirata szerint Bukovinában 
julius közepéig 6675 polgár s 292 katona 
halt meg.

Moldvában Jaszy körül annyira dúlt, hogy 
az emberek a halálfélelem elől az erdőkbe 
n nekültek s barlangokban laktak. A falvak 
kiürültek s a lakatlan helyeken s a parlag 
szántóföldeken és mezőkön őrizetlen állatok 
s a vadak csordái csavarogtak. Jaszyban 
julius 1-én egy nap 45—46 ember pusztult 
el. Szilisztriában, Kischenef s Vidinnben 
grasszált legjobban a fekete mirigy. Galíciában 
julius 9-ig 20.678 ember halt meg.

Magyarországban legelőször Ugocsa me
gyében junius 13-án lépett fel 110 halottal, 
innét Borsodba ment át 6964 ember életét 
kioltva, Torontóiba junius 16-án 7526 áldo
zattal, Beregben pedig junius 23-án 662 
embert pusztítván el. Julius 1-én az egész 
országban általánosan dühöngött.

Turócz vármegyében julius 9-én egyszerre 
három helyen lépett fel, Znióváralján, Turán- 
ban és Turóczszentmártonban. Ezen gyász
eseményekről felmaradt városi jegyzőkönyvek

szomorú képet tárnak elénk. Turóczszent- 
I mártonban Kassovits András városi jegyző a 

következőket jegyezte fel: Városunkban 
212 ember halt meg ezen iszonyú epidé
miában, mely a tengeri betegséghez volt 
hasonló. A város szinejava pusztult el, igy 
az elöljáróság is, Galanda József biró és a 
jegyző kivitelével. Naponta 6—12 egyén halt 
meg. Alig volt ház, melyben a járvány fel 
nem lépett volna. Ahol beteg volt, onnan a 
többi lakót kilakoltatták. A betegekhez s 
halottakhoz senki sem mert nyúlni s a városi 
kórházból az egészséges koldusokat rendel
ték oda. A Turócz folyó két ága mellé két 
deszkabódét tákoltak össze, egyet veszteg- 
házul, melyben a gyanúsakat füstölték a 
kolera ellen, a másikba a városból a bete
geket szállították. A megyei urak a börtönből 
a foglyokat kilakoltatták a betegek mellé, 
ezek azonban a halál elől elszökdöstek. A 
matica jelenlegi helyén volt a városháza a 
ménteleppel. A méneket betegek kiszállítására 
s halottak vitelére alkalmazták. A halottakat 
a Jahodnik és Turóczszentmárton közt levő 
partoldalba temették minden jel és ceremónia 
nélkül. Sem pap, sem kántor, sem gyászoló 
nép nem kisérhette a koporsót, csak 1—2 

| koldus pipaszóval a nagy bűz ellen. A szülők,
’ gyermekek csak messziről jajveszékelve néz

hették a szivtépő látványt.
| Sirás, jajveszékelés töltötte be a város 
1 utcáit. Avagy nem rémlátvány volt-e látni,
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A m. kir. belügyminiszter 125170/1910. 
számú leirata, mellyel a vármegye közönsége 
által a dijnokok szolgálati viszonyainak és 
fizetésének rendezéséről alkotott vármegyei 
szabályrendelet jóváhagyási záradékkal el- 
látva leküldi, tudomásul vétetett.

A m. kir. Belügyminiszter 90892/1910. b. 
m. számú s a Krassószörény vármegyei ár
vízkárosultak segélyezése tárgyában kiadót 
körrendeleté tekintettel ama körülményre, 
hogy a vármegye közönsége ily célra szánt 
alappal nem rendelkezik, a vármegye alis
pánjának adatott azzal a célzattal, hogy saját 
hatáskörében indítsa meg a gyűjtést az elemi 
csapást szenvedettek érdekében.

A Kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
40414/1910. sz. leirata a Ruttkáról Turócz- 
szentmárton felé való személyi közlekedhetés 
érdekében bevezetni kért újabb személyszál
lító vonat beállításai, valamint a vármegye 
közönsége által Turócz vármegye területére 
kiterjedő hatáskörrel felállítani kérelmezett 
külön mértékhitelesítő hivatal felállításának 
megtagadása tárgyában adott válasza tudo
másul vétetett, illetve ez utóbbi oly utasítás
sal adatott ki az alispánnak, hogy tegye 
magát érintkezésbe a kereskedői körökkel s 
gyűjtött adatok alapján tegyen újabb indokolt 
jelentési a miniszternek.

A vármegye 1911. évre szóló háztartási, 
továbbá a vármegyei tiszti nyugdíjalap 1911. 
évi, valamint a vármegyei központi szegény
alap 1911. évi költségelőirányzata a szám
vevőség által egybeállitott szükséglet és fe- 
fedezeti résszel jóváhagyatott.

A körorvosok illetményeiről 1911. évre 
összeállított szükségleti kimutatás elfogad
tatott.

A vármegye alispánjának a hordójelző 
felállítása iránt alkotandó vármegyei szabály- 
rendelet tárgyában tett előterjesztése a sza
bályrendelettel együtt elfogadtatott s meg-

mint esik össze itt, amott az utcán egy öreg, 
egy erőteljes egyén, vagy egy elárvult gyerek 
az ut porába s a haldoklókat Így szállítják 
ki a fabódékba a betegházba. Hitvestárs 
hitvestársát jajveszékelve keresi, azt sem 
tudja élő-e, avagy halott már? A sok árva 
gyerek sírva bolyong az utcán kenyérért 
esedve, de nincs aki adjon. A jóbarát elbú
csúzik barátjától, mert a jövő pillanat sem 
biztos. A hivatalok szünetelnek, csak a halál 
működik. Szünetel a munka, csak a sirás, 
jajgatás s kétségbeesés nem akar szűnni. 
Folytonos borulat, az eső folyton szakad, 
mintha egy második vízözön következnék. A 
nap, ha ritkán előtünnik a fellegek közül, 
halványsárga fénysugárt terjeszt, mintha az 
ítéletnapja közel volna.

A városon kívül minden ut mellett egy 
huszár (Waldmon ezredbeli vértesek voltak 
itt őrségen) vigyáz arra, hogy senki se be, 
se ki ne mehessen s ha egy tévelygőt elfog, 
viszik a füstölő házba tiz napi kúrára. Julius 
19-én annyira dúl a pestis, hogy nem győzik 
a betegeket kiszállítani s a halottakat el
temetni. Egy sírba 14 halottat is eresztenek 
s mint a csatasikon, oltatlan mésszel hintik 
be. Egy Kokován nevű asszony három napig 
temetetlenül hevert az udvaron, jobbról s 
balról egy-egy kis gyermeke, fejénél ápoló 
nővére haldoklott. Az ápoló s temető koldu
sok elszöktek. Keményebb szivü emberek az 
öldöklő bűz ellen boróka és fenyögalyakat

erősítés végett a kereskedelemügyi m. kir. 
miniszterhez terjesztetett fel.

Zólyom vármegye közönségének átirata 
a korcsmák és itahnérési üzletek vasár- és 
ünnepnapokon való zárvatartásának elrende
lése, Tolna vármegye közönségének átirata 
hat évig szolgált katonai altisztek megfelelő 
javadalmának a katonai igazgatás részéről 
való biztosítása, Versecz th. j. f. város kö
zönségének átirata a borfogyasztási adó 
eltörlése, Versecz th. j. f. város közönségének 
átirata a borok értékesítése, Versecz th. j. f. 
város közönségének átirata a bornyilvántar
tások eltörlése, Debreczen sz. kir. város 
közönségének átirata az Osztrák-Magyar 
Bank által kibocsátható záloglevelek 300 
millió koronában megállapított összegének 
500 millió koronára leendő felemelése tár
gyában megküldött átiratai tudomásul vé
tettek.

Ellenben Jász-Nagykun Szolnok vármegye 
közönségének átirata a husvizsgálatról szóló 
54300/1910. számú miniszteri rendelet mó
dosítása, valamint Szeged szab. kir. város 
közönségének átirata az országos tűzrendé
szed törvény megalkotása tárgyában hozott 
határozatának felirati pártolása mondatott ki.

Több jelentéktelenebb községi ügy le- 
tárgyalása után az 1904. év végén 6 évre 
megválasztott s a folyó év végével megbí
zatásukat vesztett vármegye bizottsági tagok 
helyeinek betöltése és a választások meg- 
ejtése került tárgyalás alá, mi célból a köz
gyűlés a következő elnököket és alelnököket 
küldi k i:

Felsőstubnyára (nov. 29.). Elnök: Ra- 
kovszky Iván dr., alelnök: Bán Adolf.

Szklenóra (nov. 28.). Elnök: Róth Emil, 
alelnök: Páles János.

Stubnyafürdön (november 30.). Elnök: 
Záborszky Adolf, alelnök: Halmos Péter.

égetnek az utcákon. A rendkívüli tartós esős j 
zivatarok miatt a megérett nyomorúságos 
termés aratása nem kezdődhetett meg s igy 
a döghalálhoz járul az éhínség veszedelme.

A nép ártalmas gombákkal és füvekkel 
táplálkozik. JÉhinség fenyegeti nemcsak a 
napszámost, kinek nincs munkája s napibére, 
hanem a földmiveiő népet is. A hús és 
gabona rendkívüli drága.

Hasonló kétségbeejtő állapotot mutat 
Misskovits Emészt zniói főesperes levele 
Justh Ferenc első alispánhoz. „Mint jó 
pásztor, életemet áldoznám szegény kétségbe
esett híveimért. Gonoszságainkért ostoroz az 
Ur. Az ég csatornái nyitvák s hull az eső, 
hogy a nép megatalkodottságát elmossa. 
Vetéseink elpusztulva, kicsirázva, az éhség 
angyala gyilkait mutogatja, a nép dolgoznék, 
de nincs mivel csillapítsa az ugató gyomrot, 
(latrans stomachus.) Egy gyerek jött az erdő
ből, kosara tele rothadt gombával s burgo
nyával, melyekből Tekintetességednek is 
küldtem szemlélés végett s ez ellen a ható
ság mit sem tesz. Egy másik fiú — Bakoss — 
ilyen gombát evén, kiadta lelkét. Egy erő
teljes ember ilyen gombáktól ment a 
másvilágra. Mások növényekkel, mérges 
gyökerekkel és száraz káposztalevelekkel 
csillapítják nyomorult életüket. Váljon a ha
tóság nem részes-e abban, hogy a nyavalya 
ezért terjed. Itt lehet a mossóczi és zniói 
patikusok összes orvossága, a lelkiatyák

Jaszenovora (nov. 28.). Elnök: Dávid  
Gyula, alelnök: Timkó Gusztáv.

Hájba (nov. 29.). Elnök: Velits Kálmán, 
alelnök: Halmos Péter.

Szentmihályba (nov. 30.). Elnök: Szofa  
Károly, alelnök: Csepcsányi Béla.

Mossóczra (nov. 28.). Elnök: Lencsó 
János dr., alelnök: Toperczer Vilmos.

Tótprónára (november 29.). Elnök: Justh  
Ferenc, alelnök: 'limkó Gusztáv.

Znióváraljára (nov. 30.). Elnök: Párvy 
Endre, alelnök: Krístofcsák Lajos.

Szucsányba (nov. 28.).) Elnök: Schulz 
Lajos, alelnök: Lencsó András.

Turánba (november 29.). Elnök: Újhelyi 
Attila, alelnök: Honéczy Sándor.

Szklabinyára (nov. 30.). Elnök: Dugovich 
Titus, alelnök: Jeszenszky Gáspáré János.

Príbóczra (nov. 29.). Elnök: Gájfor Dezső, 
alelnök Rutlkay  Béla.

Kostyánba (nov. 30.). Elnök: Csepcsányi 
Sándor, alelnök: Honéczy Sándor.

Neczpálra (nov. 28.). Elnök: Justh  György, 
alelnök: Fabriczy Samu.

Alsóruttkára (nov. 29.). Elnök: Szolarik  
Vilmos dr., alelnök: Martincsek Károly.

Felsőruttkára (nov. 30.). Elnök: Saager 
Ferenc, alelnök: Martincsek Károly.

Turóczszentmártonba (nov. 28.). Elnök: 
Lax  Adolf dr., alelnök: Honéczy Sándor.

Az időközökben beérkezett ügyek letár- 
gyalása után elnöklő főispán a közgyűlést 
bezárta. (—)

H egyei é s  Községi ügyeK-
(§) Hitelesítési közgyűlés. A folyó hó 

15-én megtartott rendes közgyűlés jegyző
könyvét a vármegye törvényhatósága a folyó 
hó 18-án hitelesítette. E hitelesítési köz
gyűlésén a főispán ur intézkedése folytán 
vármegyénk alispánja elnökölt.

ékes szólása s tanacsa s az orvosok önfel
áldozása, mit sem használ, ha a hatóság nem 
ügyel fel s nem nyújt segélyt. Tekintetes- 
segédhez fordulok, mint aegyptomi József 
testvérei a hatalmasabbhoz; s a veszélyben 
levő apostollal — jó uramhoz, Uram segíts, 
mert elveszünk. A privigyei magtárban van 
elég gabona eladásra, de a nép nem mehet 
ki a katonai zárvonal miatt, de ha kiszöknek 
is, drága pénzért, 4 forintért hoznak egy 
mérőt. Egy nemes ember Sz. Györgyre 
hozván gabonát 8 forintot kért mérőjéért, 
igy akarván a szerencsétleneken gazdagodni, 
nem rettegvén a bosszuállás angyalától. 
Eddig a hatóság hozatott többször, de az 
én haldokló népem kevesett kapott s ha sírva 
ment gabonáért, jajveszékelve jött vissza.

Az anyák nem szoptathatnak, mert éhség
től az életadó emlők kiszáradnak s az apa 
nem nyújthat darab kenyeret sírva fuldokló 
gyermekeinek. Isten irgalma mellett Tek. úrhoz, 
mint hu barátomhoz fordulok én, mint lelki
gyermekeimnek atyja, teljesítse kérésemet 
gyermekeim nevében, akik sírva sírnak éjjel 
nappal s nincs, aki őket megvigasztalja. 
Plachner orvos jó ember, de gyarló s fél a 
haláltól s nem igen meri alaposan megvizs
gálni a beteget stb. stb. Magasztos telkUletét 
ismerem jó barátomnak s a megye önfelál
dozó vezetőjének, hiszem, nemes szive meg
indul kérésemen.

(Folyt, köv.)
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~  (§) Vármegyénk a gyermekszana- 
tóriumért. A vármegye főispánjának átirata 
folytán, vármegyénk közönsége a múlt köz
gyűlésben 100 koronát adományozott a 
gyermekszanatórium javára, illetve ezzel az 
összeggel a szanatórium rendes tagjai közé 
lépett be.

(§) Népszámlálás. Az 1911. évben meg
ejtendő népszámláláshoz szükséges ismeretek 
elsajátítása végett a kir. statisztikai hivatal 
kiküldöttjei a népszámlálási biztosoknak a 
jövő hó 8 -án a vármegyeháza nagytermében 
előadást fognak tartani. Az előadáson az ér
deklődő közönség is résztvehet.

(§) Esztergom vármegye kolera
mentes. Esztergom vármegye alispánja a 
folyó évi 3847. számú átiratában arról érte
síti vármegyénk alispáni hivatalát, hogy 
Esztergom vármegye területe az ázsiai kole
rától teljesen mentes, amennyiben ily termé
szetű megbetegedés tizennégy nap óta 
egyáltalán nem fordult elő.

(§) Raksa s Nedozor a tűzoltóságért. 
Még a nyolcvanas években Raksa, Nedozor, 
Zorkócz és Szentmihály község együtt tar
tottak fen tűzoltóságot. A közösségből később 
Zorkócz és Szentmihály községek kilépvén, 
Raksa és Nedozor, a két egybeépült község 
magára maradt. Ez idő óta a két községben 
rendes tűzoltóság nem volt. Most avégből 
fordulnak a nevezett községek a vármegye 
alispánjához, hogy szorítsa rá a községeket, 
hogy a tűzoltóságot szervezzék. A közsé
geknek jogos kívánsága, mint az alispán 
felfogását ismerjük, a legrövidebb idő alatt 
teljesülni fog.

A pozsonyi kereskedelmi és ipar
kamara jelentéséből.

A kereskedelmi kamarák évi jelentései 
rendesen hü képét adják vissza egyes kerü
letek gazdasági és ipari viszonyainak. Ennél
fogva méltán megérdemlik, hogy úgy a 
gazdaközönség, mint az iparral és keres
kedelemmel foglalkozók lehetőleg bő tájé
koztatást nyerjenek ezen jelentésekről, hogy 
ennek tanulságait, konzekvenciáit a maguk 
hasznára fordíthassák, a maguk javára ki
aknázhassák.

A pozsonyi kereskedelmi és iparkamara 
1909. évi jelentése is igen sok tanulságot 
tartalmaz úgy a gazda, mint az iparos osz
tályra nézve s ezúttal csak azt kifogásuljuk, 
hogy a találóan megfestett rossz gazdasági 
és ipari viszonyok bemutatása után nem siet 
keresni megjelölni ama módokat, melyek a 
társadalom e vért és erőt szolgáltató két 
osztályát a jelen siralmas pangástól legalább 
némileg mentesíthetné.

Elismerjük, hogy ez rendkívül nehéz fel
adat, belátjuk, hogy a jelen viszonyok óva
tos és körültekintő mérlegelése után ez kvázi

lehetetlennek látszik, de még sem hisszük, 
hogyha az egészre kiterjedő akció nem is, leg
alább a részleges mentő munka eredményre 
nem vezetne.

Kereskedelmünk, csak Turócz vármegyé
ről beszélek, teljesen pang. A legutóbbi két 
évben többcsőd eset fordult elő, mint az 
ezt megelő tíz évben. Kis és nagyiparunk 
nemcsak nem fejlődött, hanem a legszebb 
reményekre jogosító iparvállalatok vagy tel
jesen beszüntetik a munkát, vagy csak le
szállított létszámmal dolgoznak, Így akarván 
kikerülni a fenyegő válságot, melybe a mos
toha viszonyok által belesodortatnak.

Így állván a dolgok, önkéntelenül felvető
dik a kérdés nem volna-e helyén való, ha 
a kamara a mentő akció kérdésében a felvi
déki vállalatok képviselőit beható tanácsko
zás végett gyűlésre hívná egybe s ott 
beszélnék meg, hogy mi módon lehetne 
elhárítani azt a fenyegető veszélyt, mely a 
még magukat nehezen fentartó vállalatokat 
is végleges bukással fenyegeti.

Ennek előrebocsájtása után a kamara 
múlt évi jelentéséből adjuk a következőket: 

A lefolyt év közgazdasági életének találó 
jellemzése után áttér a mezőgazdasági ered
mények ismertetésére, melyből kitűnik, hogy 
vármegyénkben 1909. évben közel 2 ezer 
métermázsa búzával, 22 ezer métermázsa 
rozszsal, 39 ezer métermázsa burgonyával 
termett kevesebb, mint a jelentés évét meg
előző 1908. évben. E rendkívül kedvezőtlen 
termési eredményt némileg ellensúlyozta az, 
hogy árpatermésünk közel 5 ezer, zabtermé
sünk pedig 8 ezer métermázsával múlta 
felül az 1908. év termését.

Ezekhez a rossznak mondható termési 
eredményekhez járult még az a körülmény 
is, hogy a nagymennyiségű és olcsó import 
miatt a szegényes termés sem volt értékesít
hető oly árakon, melyek a szűkös termésből 
folyó rendkívüli nagy károk némileg ellen- 
sulyozhatók lettek volna.

Természetes dolog, hogy, eme hátrányos 
termési viszonyok nagyon befolyásolták az 
állattenyésztést is, amit legjobban mutat ama 
körülmény, hogy 1905. évtől kezdve szarvas
marhaállományunk a|ig emelkedett 2 ezer 
darabbal, sertésállományunk pedig ugyancsak 
az említett évtől kezdve közel 5 ezer darab
bal fogyott.

Vármegyénkben is müveit iparágakról a 
következőkép emlékezik meg:

a) Téglagyártás. Kerületünk téglagyárai 
a vett jelentések szerint jó Uzletévre te

kinthetnek vissza. A pozsonyi, óturai, bercsé
nyi, kismányai és turóczszentmártoni gyárak 
jelentékenyen növelhették termelésűket; a 
dévényujfalusi és szucsányi gyárak termelése 
nem változott; a bazini télagyárat őszkor nagy 
tűzvész pusztította el, aminek következtében 
termelése nem érhette el az előző évi meny- 
nyiséget.

A szucsányi gyár jelentéselszerint a termel- 
vények kelendősége kora tavaszkor a Szer
biával támadt konfliktus folytán nagyon 

! kedvezőtlen volt, mert a háborús hírek követ
keztében a közönségben minden vállalkozási 
kedv ellankadt és csak a normális viszonyok 
helyreállta után kezdődött meg a tulajdon- 
képeni építkezés, amikor a munkálatok roha
mosan indultak meg, de ezen késedelem da
cára is módjában állott a gyárnak összes 
gyártmányait elhelyezni.

A vállalat gyárkéményépitési és kazán- 
befalazási osztálya szépen fejlődik, a lefolyt 
évben az ország minden részében voltak 
kisebb-nagyobb kéményépítései.

Tavaszkor üzembe helyezte a kassa-oder- 
bergi vasúthoz csatlakozó iparvasutját, miál
tal szállítóképessége tetemesen nagyobbodott.

A turóczszentmártoni gyár szintén ipar
vasutat óhajt létesíteni, ezen tervének meg
valósítása elé azonban a község elöljárósága 
akadályokat gördit.

b) R uházati ipar. A znióváraljai posztó- 
cipőgyár egy év óta áll fenn s igy még sok 
fáradságába és költségébe kerül a munkások 
kiképzése.

A múlt évi egész termelését sikerült el
adnia s annak mintegy 80%-át Boszniában 
helyezte el. Az odavaló kivitelt a morva 
versennyel szemben fejleszteni lehetne ala
csonyabb vasúti díjtételek által.

c) Cellulozegyártás. Mindkét kerületbeli 
gyárunk, a zsolnai és a turóczszentmártoni, 
kénytelen volt a túltermelés, keresethiány és 
erős verseny miatt termelését csökkenteni. 
Az árak 15% hanyatlást mutattak a múlt évvel 
szemben, főképen a Skandináv-állainok ver
senye következtében. A két gyár Ausztrián 
kívül exportált Németországba, Franczia-, 
Angol-, Orosz- és Olaszországba, Belgiumba, 
Bulgáriába, Amerikába és Indiába. A kiviteli 
üzletre károsan hatott a vasúti tarifaemelés.

Kőolajfinomitás. A ípozsonyi „Apollo„ 
köolajfinomitó azt jelenti, hogy a kőszén a 
nyersanyagok és a nyersolaj drágulása 
egyrészt, másrészt a munkabérek folytonos 
emelkedése, valamint a gyártmányok árának 
tetemes csökkenése hátrányosan befolyásolták 
az üzletet. Az amerikai petroleumtrust harca 
az elmúlt évben még élesebbé vált; az az 
igyekezete, hogy az árakat lerontsa, úgy a 
belföldön, mint a külpiacokon sikerült. A 
múlt évben két hazai gyár, köztük a turócz
szentmártoni is, kénytelen volt csődbe menni, 
egynéhányan már is beszüntették üzemüket 
és ha a versengés a mai formában továbbra 
is fennáll, hazai kőolajiparunk komoly vesze
delmeknek néz elébe.

d) Szeszgyártás. Vármegyénk területén 
összesen 19 mezőgazdasági szeszgyár volt 
üzemben, melyek összesen 13204 hektoliter 
szeszt produkáltak.

-  Nagy sirköraktár! - SVEHLA  JÁNOSBÚTORÁRUHÁZA, TEMETKEZÉSI VALLALATA ÉS SIRKÖRAKTARA
TURÓCZSZENTMÁR TÓN

Gyaszcikkekböl raktár! 
Sirlámpák, sirkoszoruk, 
T em etk ezési v a lia la t , Szolid éw íigyolmos kisxol^j’ilás!

flalóiii mahagóni és pallisander háló- és 
Bbédlőszobahutoroh. i) legkitűnőbb minő
ségű eseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és politiiros butoroh. Saját készí
tésű messzin szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegei), függönyök, szobadíszek stb. 
tuihalmozott raktár miatt beszerzési áron
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".Ipartestilletlink. A turóczszentmártoni ipar- 
testület tagjainak száma 130, a belajstromzott 
segédeké 178, a tanoncoké, 54. Tanoncszer- 
ződés 54 köttetett és 41 tanonc lett felsza
badítva. A békéltető bizottság elé panasz nem 
került. A testület vagyona 3107 korona 87 
fillér.

H Í R E  k .

—  Személyt hírek. Láng Ernő a brassói 
cellulozegyár főigazgatója több napi tartóz
kodásra városunkba érkezett, hogy az itteni 
gyár üzemét felülvizsgálja.

—  Kinevezés. A vármegye főispánja 
Bada Emil dr. kiscsepcsényi lakost fizetés- 
telen közigazgatási gyakornokká nevezte ki.

—  Változások a megyei tisztikarban.
Dr. Rakovszky  Ivánnak országgyűlési kép
viselővé történt megválasztása folytán meg
üresedett II. aljegyzői állásra a törvényhatósági 
bizottság Martincsek Károly árvaszéki jegyzőt, 
ennek helyére pedig dr. Zathureczky Miklós 
tb. aljegyzőt választotta meg.

—  Halálozás. Id. Tomaschek János föld- 
birtokos és építész, az arany érdemkereszt 
tulajdonosa Szucsánvban folyó hó 21-én 
életének 84-ik évében, hosszas szenvedés 
után elhunyt. A holttest folyó hó 23-án dél
után fél 4 órakor fog a szucsányi gyász
házban beszenteltetni és folyó hó 24-én 
délután fél 4 órakor a szeredi családi sír
boltban örök nyugalomra helyeztetni. Az 
elhunytban Turócz vármegye egy derék pol
gárát veszítette el. — Vladár Emil földbirtokos 
hosszas szenvedés után elhunyt a folyó hó
10-én Klazányban. A megboldogult hűlt 
tetemei a majorosi családi sírboltban tétettek 
örök nyugalomra.

—  A  stubnyafiirdői tanítóképző építése 
már annyira előrehaladt, hogy néhány héten 
belül teljes befejezést nyer. A télre csak a 
belső berendezés és felszerelés marad hátra. 
A zniói tanítóképző áthurcolkodása minden 
valószínűség szerint már a jövő év nyarán 
kezdetét veszi úgy, hogy a jövő tanév már 
az uj épületben köszönt be. A képzőintézetet 
körülfogó nyolc holdnyi terület befásitásához 
szükséges előmunkálatok szintén megkeződ- 
nek még a jelenlegi ősz folyamán.

—  Hűtlen cseléd. Gyurcsek Mária 
priekopai lakosnő hosszabb ideig szolgált 
Dohány FUlöp ruttkai lakosnál. A szolgálat
adó már hosszabb idő óta tapasztalta, hogy 
értékes apróságai hiányoznak, de a tolvajt 
nem volt képes leleplezni. Végre a múlt 
héten rajtcsipte a szolgálóját, amint ez ismét 
szekrényében kutatott, ahol pedig keresni 
valója nem volt. A leálcázott tolvaj töredel
mes vallomást tett, minek alapján a csend
őrség feljelentette a kir. ügyészségnél.

—  Gyermek a kocsi kerekei alatt. A
múlt szombaton Palkó  István ruttkai lakos 
hajtás közben elütötte Csombrk János Ahna 
nevű két éves leánykáját. A kisleány azon
ban kisebb zuzódások árán megmenekült a 
kocsi kerekei alól. A gondatlan kocsist a 
csendőrség feljelentette a törvényszéknél.

—  Az Országos Közművelődési T a 
nács uj tagja. Az Országos Közművelődési 
Tanács, amelynek Széli Kálmán volt minisz
terelnök v. b. t. t. az elnöke, legutóbb tar
tott igazgatósági ülésén elhatározta, hogy Clair 
Vilmost, a F. M. K. E. főtitkárát, a magyar 
közművelődési egyesületek szakelőadójául, 
az Országos Tanácsba meghívja. Clair Vilmos 
tagja a Múzeumok és Könyvtárak Országos 
Tanácsának is.

- Meglopta a munkástársát. Kabina 
István szénásfalvi illetőségű ruttkai munkás 
több társával együtt dolgozott a kassa- 
oderbergi vasút vonalán, hol a pályatestet 
javították. A nevezett kileste, hogy társai hol 
tartogatják megtakarított pénzeiket s egy 
észrevétlen pillanatban Szenesi András ugyan
csak szénásfalvi illetőségű iársának kész
pénzét elemelte. A munkásom gyanúja egye
nesen Kabinára esett s midőn szombaton 
visszajöttek a munkából, feljelentették a

I csendörségnél, hol bűnét be is ismerte.
—  Véres verekedés. A Schulz-féle 

szucsányi gőztéglagyárban a múlt szombaton 
este parázs verekedést kezdett néhány 
munkás. Polisuk  Márton és Páska  Pál egyik 
haragosukat, Mirva Józsefet úgy összeverték, 
hogy nevezett néhány napig kénytelen volt 
az ágyat őrizni. A duhajkodókat a csendőrség 
bekísérte a helybeli bírósághoz.

—  A felsőstubnyal kasszabetörők.
Még a nyár folyamán történt, hogy a felső- 
stubnyai körjegyzői hivatalba a falu cigányai 
betörtek s onnét a nehéz pénzszekrényt ma
gukkal cipelve, a mezőn feltörték s körülbelül 
1600 korona készpénzt magukkal vivén, meg
szöktek. A nyomozást vezető Stock János járási 
őrmester a ónban kiderítette a tetteseket. A 
törvényszék a folyó hó 21-én Ítélkezett a 
betörök felett s azokat egyenként 3—3 évi 
fegyházra Ítélte.

— Gyakoroljunk jótékonyságot, de ne
feledkezzünk meg egyéb lelki szükségletünk 
röl sem. Pedig elsőrendű lelki szükséglet 
halottainkról kegyelettel megemlékezni s nekik 
sirkövet állítani. Művészi és mégis olcsó sir
követ csak Steiner Lajos turóczszentmártoni 
sirkőkereskedőnél kaphatunk.

Csalódni emberi dolog, de nem 
okvetlen kell. Ha „Réthy" névre figyelünk, 
úgy nem csalódunk, hanem eredeti Pemetefű- 
cukorkát kapunk 60 fillérért, még pedig egy 
kedvelt régi magyar háziszert, mely köhögés, 
rekedtség, hurutos bántalmak sok ezer eseté
ben kitünően bevált. De vigyázzon, hogy a 
doboz és a cukorka minden darabján rajta 
legyen a „Réthy“ név.-

—  A hideg idő beállt és Héda B. jóhirü 
turóczszentmártoni csemegeüzletében most 
már mindennap legjobb friss füstölt húsárut 
és virslit kaphatunk. Ha jó teát, teasüteményt 
és rumot meg déli gyümölcsöt vagy konser- 
vet akarunk venni, akkor is csak Héda B. 
céghez kell fordulunk, ki specialista e cik
kekben.

—  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.

—  Ismeretlen holttest. Szombaton dél
után, néhány mezőn dolgozó munkás a tég
lagyár mellett elfolyó patak mellett egy 70 
év körüli öreg ember holttestére bukkant. A 
szerencsétlen ember feje a patakban volt. 
Ugylátszik vizet akart inni s ivás közben 
érte végzete. A munkások rögtön jelentést 
tettek a községi elöljáróságnál a szörnyű 
leletről, mely viszont a szolgabirósághoz 
fordult a helyszíni szemle megejtése végett. 
A helyszínére kiszállt szolgabiró dacára a 
szorgos kutatásoknak, eddig nem tudta 
megállapítani a halott személyazonosságát. 
Bűntény esete azonban az orvosi szemle 
szerint ki van zárva. A halottat a helybeli 
temetőben földelték el.

Steiner Lajos
E  sirkőüzletét E  
T u r ó c z s z tm á r to n b a n .

N ői ka lap üzletem ben  m indenfajta női d ivatcikk: kalap, fűző, keztyü , fá tyol 
stb. stb. a legfinom abb kivitelben  kapható. — D ivatterm em ben egy k ivá ló  
párisi erőt szerződtettem  s úgy uj kalapokban, m int áta lak itásokban  a 
legdivatosabbat és  a legelegánsabbat nyújthatom . K ivátó t isz te le tte l.

r = j-  I t T ü E G I TdiVatterqx Qől kalapüzl«t« Stöbijyafürdő.
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Kora tavaszi zöldtakarmány.
Az állatok takarmányozása szempontjából 

rendesen a legnehezebb időszak a kora ta
vasz, március, április május. Ilyenkorra a 
takarmányrészletek megfogynak, zöldtakar
mánnyal még nam rendelkezik a gazda s 
ennek következtében némely tavasszal oly 
nagy hiány áll be, hogy a gazda valósággal 
számítja az időt, az első zöldkaszálás idejéig. 
Erre az időpontra már most ősszel kell a 
jó gazdának gondolni s olyan takarmányokat 
kell már most vetni, amelyek a kora tavaszi 
hónapokban kaszálhatók.

Erre a célra Németországban legújabban 
a szöszösbükköny és rozs keverékét használják. 
A szöszösbükköny ugyanis a zord telet is 
kitünően állja ki, száraz nagy hidegben sem 
fagy le. Ha tehát augusztus végén, szeptem
ber elején vetjük el, már az ősz folyamán 50— 
60 cm. magasra nő s ilyen állapotban 
marad tavaszra is, amikor az első melegedő 
napokon ismét növekedésnek indul. Elvetése 
leghelyesebben úgy történik, hogy szeptember 
elején a frissen szántott földbe 15 cm. sor
távolságba vetőgéppel vetjük el. Kikelése 
után elvetésétől számított 10—14 nappal vetjük 
közéje a rozsot s egyidejűleg az egész terü
letet meg is boronáljuk. Nagyon zord vidéken 
ahol a tél korán áll be ajánlatos a vetést 
előbb, augusztus 2. felében eszközölni. Rend
kívül nagy tömeg termést fog adni ez a két 
vetés abban az esetben, ha elvetés előtt 150 
kg. szuperfoszfátot kap a talaj, kikelése után 
pedig 1—5 kg. salétromot, amelyet fürészpor- 
ral vagy száraz homokkal keverlen szórjunk ki.
A salétromnak hatása folytán rendkívül buja 
fejlődésnek indul s igy már április elején 
igen dús rendeket lehet róla kaszálni, miál
tal megmenekszik a gazda azon gondtól, 
hogy állatait nem tudja kora tavasszal táplálni.
A szöszösbükköny és rozskeverék tapasz
talatom szerint egyike a legbiztosabb és . 
határozottan a legkoraibb zöldtakarmánynak, j 
mert e keverék a leghidegebb tél után is jó | 
termést, korai zöldtakarmányt ad sokkalta I 
korábban, mint bármely lóhere féle. j

Szerkesztői üzenetek.
Több tanító urnák. Köszönöm bizalmukat. Bár 

nem vagyok a külső formaságok embere, ezúttal jó j 
estek megtisztelő soraik, mert azokból látom, hogy 
mégis akadtak az Önök tiszteletreméltó testületében 
egyesek, kik intencióimat helyesen fogták fel. Ha 
ma nem, de holnap már valószínűleg igazat fognak 
nekem adni, még azok is, kiknek nagy érdekeit, a 
vállaikra nehezedő fontos feladatok miatt, továbbra 
is védeni fogom minden erőmből, még akaratuk 
ellenére is. Ez az én kötelességem I Távol áll és 
távol állt mindenkor tőlem kormányzati, helyesebben 
mondva személyi ügyeikbe avatkozni, de leikiisme- 
relem szavát tapasztalt j o g t a l a n s á g  esetén nem fogom

magamba fojtani még akkor sem, ha keresztre feszí
tenek, vagy ha felnégyelnek. A jelen esetben is 
érzem lelki meggyőződésem, hogy mellettem áll az 
igazság s azért bátran haladok tovább megkezdett 
utamon, melyről nem fog eltéríteni semmi szolgálati 
viszonyból folyó köteles bizalomnyilvánitás. Egyben 
Önöknek van igazuk I Igazuk van abban, hogy tak
tikai hibát követtem el s nem ott kezdtem, ahol 
végezni fogom s magam Ítélkezem, ahelyett, hogy a 
nagyközönség ítéletét provokáltam volna. Ettől azon
ban a magyar tisztviselői karra való tekintetek tar
tottak vissza 1 Okosan tették, hogy azon a gyűlésen 
résztvettek, hisz Önök nagyon jól ismerik fölöttes 
hatóságuk természetét 1 Hiszem és reményiem, hogy 
az újabb kor felemelő és szabadabb eszméinek ha
tása érezhető lesz abban a nagy testületben is, 
melynek eddig nagy hivatása mellett szerep alig 
jutott s akkor befogják látni, hogy az a támadás, 
mely e lap hasábjain napvilágot látott, nem az én, 
vagy más egyesek, hanem a testület érdekeit szol
gálta. Végül megjegyzem, hogy az ügy felett a nagy- 
méltóságu vallás- és közoktatásügyi minisztérium fog 
ítélkezni. — B. I. Budapest. Az anyag együtt 
van. Feldolgozva hozzátok is beküldőm.

Felelős szerkesztő: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.
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TÉLI MENETREND.
A magyar királyi államvasutakon:

(Érvényes 1910. év október hó 1-től.) 

Budapest—Turócszentmárton:
Gyv. ind, reggel 7-05, érk. délután 1-38
Szv. * délelőtt 9-15, n 7-54
Gyv. „ délután 3-30, „ este 10-91
Szv. „ délután 5-55, » reggel 4-21
Vv. „ éjjel 11-10, „ délelőtt 11-20
Vv. Janoshegyről ind. reg. 4*47, é. reg. 7-12

Turócszentmárton—Budapest:
Gyv. ind. reggel 5-41, érk. délután 12-45
Szv. f f  f 9-04, f f este 7.10
Gyv. „ délután 2-52, f f 9-15
Vv. fi 4-56, f f reggel 5-10
Szv. „ este 11-40, f f délelőtt 9-50
Jánoskegyre i. d. u. 1203 é. d. u. 3-35

Turócszentmárton—Ruttka:
Gyv.
Szv.

ind. délután 1-39, érk. délután 1-47
„ este 7-56, este 8-05

Gyv. f f  f f 10-22, 10-30
Szv. „ reggel 4-23, ff reggel 4-32
Vv. f f  ff 7-15, f f 7-31
Vv. * délelőtt 11-22, f f délelőtt 11-31

Ruttka—Turócszentmárton:
Gyv. ind. délután 2-43, érk. délután 2-51
Szv. „ reggel 8-48, „ reggel 9-03
Gyv. f f  ff 5-32, n Ó-40
Szv. „ este 11-28, n este 11-39
Vv. „ délután 4-43, délután 4-55
Vv. „ délelőtt 11-00, délelőtt 11-18

Budapest ny. p. u. -Zsolna:

Gyv. ind. reggel 7-05, érk. délután 1-33
Szv. ff 9-20, n este 8-40
Gyv. „ este 6-50, éjjel 12-24
Szv. ff ff 8-40, f* reggel 6-10

Zsolna—Budapest ny. p. u .:

Gyv. ind. éjjel 3-51, érk. reggel 9-40
Szv. „ reggel 7-18, yf este 5'55
Gyv. ff délután 12-20, V „ 6-20
Gyv. „ délután 3-20, T) 9-45
Szv. ^ este 9-25, ff reggel 6-40

A os. klr. szab. Ks.-Od. vasutakon;

BRADY-féle gyom orcsep p ek
a Máriaczelli Szűz Mária védjegygyel ellátva.

melyeket Máriaczelli gyomorcsep- 
peknek nevez a nép, harminc év óta 
úgy beváltak, hogy nélkülözhel étié
nek minden háztartásban. E csep pék
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, I., 
Fleischmarkt 1. Depot 241.

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

s

)(ir<l<U$cHet
felvesz a KiadóhWatal.

Kassa—Ruttka
Szv. ind. reggel 3-45, érk. reggel 9-05
Szv. , „ 5-05, v délután 12-2C
Szv. „ 7-30, yf ff 2- -
Gyv. „ délután 12-15,

12-40,
yf 5-35

Szv. „ , n este 8-07
Szv. „ 4-00, » 10.42
Szv. Liptósztmiklósról i. reg. 6-25 é. reg. 7-55

Ruttka—Kassa.
Szv. „ „ 7-55, délelőtt 11-30
Szv. „ „ 8-12, délután 3.54
Gyv. yf délután 12-28, » yf 5-15
Szv. * „ 2.30, este 9-15
Szv. ff „ 4.15, yf éjjel 11-03
Szr. ff este 810, ff éjjel 100
Sz. i. este ö'öö. é. Liptószlmiklósra éjjel 8.0í>

Ruttka—Zsolna:
Szv. ind. reggel 5-38, érk. reggel 6-05
Szv. „ délelőtt 9-10, J) délelőtt 9-32
Szv. * délután 12-46, ff délután 1-15
Szv. „ „ 2-20, ff 2'45
Gyv. ff 5-38, „ este 6"—
Szv. yf este 8-30, yf ff 8.57
Szv. „ éjjel 10-54, » éjjel 11-20

Zsolna—Ruttka:
Szv. „ reggel 4— , D reggel 4-28
Szv. . 7-25, délelőtt 7-52
Gyv. * délután 12 03, ff délután 12f2o
Szv. „ délután 1 53, ff 2-18
Szv. „ * 3-26, ff ff 3-55
Szv. ff este 7-38, ff este 8*—
Szv. „ este 9-30 ff n 10*—
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H irdetm ény.
Károlyfalu község telekkönyve birtoksza

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

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

t.-cz. 15. és 17. §-ai alapján — ide értve o 
§-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
zök bejegyzések, vagy az 1886 . XXIX. 
t.-c. 22. §-a alapján történt törlések érvény
telenségét 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 nyilvánkönyvi 
jogot szerzett, hátrányára 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.-c. 5. és 6. §-aiban foglalt kiegészítéseit 
is — a tényleges birtokos tulajdonjogának 
bejegyzése ellenében ellentmondással élni 
kívánnak, Írásbeli ellentmondásukat hat 
hónap alatt, vagyis 1911 évi április hó 30-ik 
napjáig bezárólag a tkvi hatósághoz nyújt
sák be, mert ezen meg nem hosszabbítható 
záros határidő letelte után ellentmondásuk 
többé figyelembe vétetni nem fog.

3. Hogy mind azok, a kik a telekkönyv 
átalakítása tárgyában tett intézkedések által, 
nem különben azok, a kik az 1. és 2 . pontban 
körülírt eseteken kívül az 1892 : XXIX. t.-c. 
szerinti eljárás és az ennek folyamány történt 
bejegyzések által előbb nyert nyilvánkönyvi 
jogai kát bármely irányban sértve vélik — 
ide értve azokat, is, a kik tulajdonjog arányá
nak az 1889 : XXXVIII. t.-c. 16. §-a alapján 
történt bejegyzését strelmesnek 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 
hosszabitható záros határidő elmúlta után 
az átalakításkor közbe 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 nyilvánkönyvi jogokat szerzett 
harmadik személyek jogainak sérelme nélkül 
támadhatják meg.

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

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

Petrás Mihály s. k.
kir. jbiró

A kiadmány hiteléül.
Roll, s. k.

kir. tkwezető

Kocsitokat
m é r té k  u tá n  k é sz í t

a „Viktória" kosáripar
T uróczszentm árton.
(H o llü n d e r - f é  1 e ház.)

HA V

P A L M A KAUC5UK
SAROK

VAN CIPŐJÉN S ■Iiiiwiii| 'ipfiiii mm

Nincs többé csúz, reuma, köszvény,
ha állandóan o

Stubnyai Fenyő Sósborszesz
bedörzsöléseket használja.

Minden hülésböl eredő fájdalmat már rövid 
használat után szüntet. Kapható mindenütt! 
Nagy 6 üveg vételénél portómentesen a készí
tőnél : Detrich Endre, gyógyszerész Stubnya- 
fürdő, V* üveg 40 f., V* ü. 1 kor. tyi ü. 2 kor.

O _____ o

E R E D E T I,CHRISTOPH!‘
benzin sziuógáz-motorob, iohamobiloH és NYERSOLAJ MOTOROK
ma az első helyen állanak.

A „CHRISTOPH“ név garancia.
75 éves kísérletek és tapasztalatok eredménye.

Kérjen árjegyzéket

DÉNES B. ™t0» -
BUDAPEST, V , LIPÓT-KÖRUT 15.

Köhögés, rekedtség és hurut 
ellen nincs jobb a R É T l IY - f é le

pemetefű-cukorkánál!
Vásárlásnál azonban vigyázzunk s 
határozottan HÉTHY félét kérjünk, 
mivel sok haszontalan utánzata van. 

Egy doboz íirix OO fillér-!

Kizárólag csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

flz elismert legjobb, legel
terjedtebb magyar napilap

Az Újság
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, R ákóczi-ut 54.
Főmunkatársak: Herezeg Ferenc, 
lieneili Géza, K óbor Tam ás, 

Kozma Andor.
Felelős szerkesztő: G n j á r i  Ö d ö n .  
Szerkesztő társ: I >i‘- Ágai Béta. 
Előfizetési árak: 1 hóra 2 kor. 40 fillér, 
‘A évre 7 kor. fél évre 14 kor. egy évre 28 kor.
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Óvás!
Aki varrógépet akar vásárolni, ne befolyá- 
soltassa magát olyan hirdetések által, a 

melyeknek az a céljuk, hogy

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

a közönségnek.

[sah oly 
üzletekben, 

melyek ezen 
címerrel 
vannak 
ellátva

szerezhetők 
be Eredeti 
S I N G E H  

varrógépek

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság 

'ruróczszentm árton, Léva, 
Pozsony, Besztercebánya, 
Selmecbánya, Rózsahegy, 

Zsolna, Alsóknbin.

f ; y  f i - z A f  p c  és magas jutalékr i A  I I Z C I C S  mellett alkalma
zunk vidéki ügynököket, sorsjegy ész- 
letfizetésre való eladásához. Havonkint 
elérhető jövedelem 300— 600 korona. 
HECHT BANKHÁZ RÉSZV.-TÁRSASÁG  

Budapest, Ferencziek tere 6.

A Liniment. Capsici cornp., 
a H o r g o n y - P a i n - E x p e l l e r

p ótlék a
egy régjónak bizonyult liáziszer, mely már 
sok év óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, osiiznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
csak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei es a Richter 
'zjegyzéssel 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.
0[Richter gyógyszertára az „Arany oroszliiUiof,

Prágában, Klisabethstrasso .3 neu.

Legszebb, legolcsóbb és legkényelmesebb

V I L Á G Í T Á S  A Z

ACETYLEN
Különösen a mi szabadalmazott Párisi világ
kiállításon arany- * [ J A 9 lf< készülé- 
éremmel kitüntetett * A I künkkel.
A kezelése egyszerű, az üzem olcsó, biztos 
és veszélytelen. Egy 40 gyertyafényei Auer- 
égö körülbelül V ,2 fillérbe kerül. Több mint 

1000 darab van üzemben. 5 évi jótállás.

Kdlner H  5chattzer X f uESI:
az egyesült karbidgyárak képviselői.

Csak komoly érdeklőidre reflektálunk.

Ólx j a j  ! K ö h ö g é s ,  r e k e d t s é g
s elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

jtá) Fnngr lilloasililláil y y t i  in u 11 |i 11 Hu m i  h i
az étvágyat nem rontják és kitűnő izüek.

jpfBi Doboza 1 és Z borona. Próbadoboz SO fillér.
Fő- és szétküldési raktár:

Megfojt ez az átkozott* „Nádor“ gyógyszertár
köhögés! Budapest, VI., Váczi-körut 17.

É l j e r

Egger mellpasztillája 
hamar meggyógyított 1

K A P H A T Ó ;  Turóozszontmárton: Toperczer Sándor; Csákóvá; Nogru Dénes, 
T ikits Rlohárd, S. Vults; DJarad: Termajgó 0 6rök. gyógyszertárakban.

íz Göztéglagyárak
Részvénytársasága

Szúc&áiyy (KS.-Od. Vasút) 
«S T  C irógzSzg iy tn járto i)

gőztéglagyárai
szállítanak:

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

motte és tűzálló téglákat.

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

dezéseket jótállás mellett. 
Központi iroda: S z u c s á n y .  
Elárusítóhely T u r ó c z s z e n t -  
m á r t o n b a n  S C H T J L Z  

L I P Ó T  c é g n é l .

Gyógyítsd az iszákosságot,
m i g  a z  i s z á k o s  a  t ö r v é n y t  n e m  s é r t i  m e g .

Weotsd n>?g, rrjielött a SzgSz egészségét, nyúokakedvét és 
Vagyonát töokreteSzi, vagy a balál a nyeotést lebetetleooé teszi.

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 sem 
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 birja 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 magái 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

A lkolin  Institut, Copenhagen 1821. D ánem ark.
Levelek 25 fillérrel, levelezőlapok 10 fillérrel bérmentesitendők.

Nyumaioil a Magyar .Nyomda gyoraaaj tóján. Turóczszeiitinárion, liJlO.


