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Előfizetési a r á k :

Egész évre 8 korona 
Fél évre 4 korona 
Negyed évre 2 korona 
Egy szám á ra  20 fillér 

N yilttér sora 40 fillér
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H irdetéseket felvesz la
punk kiadóhivatala és az 
Általános Tudósitó  Vi
déki lapok központi h ir
detési osztálya Budapes, 
VII., E rzsébet-körut 41.
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A választások után.
A megyebizottsági tagválasztások 

lezajlottak. Megyeszerte fényes győ
zelmet arattunk. A választók lelkesen 
igazolták beléjük helyezett bizalmun
kat ; mert két kerület kivételével 
mindenütt a magyarság jelöltjeinek 
neve került ki győztesen az urnákból.

A nép hite, lelke, meggyőződése 
tehát még mindig azok felé az esz
mék felé hajlik, melyeket a magyar
ság képvisel s még nem vett erőt 
rajta az a rettenetes izgatás, az a 
bomlasztó törekvés, mely a nemzeti
ségi lapokban nap-nap után felszínre 
kerül. Nagyobb és talán legnagyobb 
része még mindig híven megőrizte 
kebelében azokat az eszméket, azt a 
hazaszeretétet, mely hajdanában is 
százával késztette őseiket Rákóczi 
győzelmes zászlói alá. Megőrizte az 
a nemes testvéri szeretetet, melynek 
áldását egy hosszú, viharos ezredéven 
át éreztük s megbecsülni tanultuk.

A megyebizottsági tagválasztások
nak ezt a lélekemelő tanulságát azon
ban nem szabad gyümölcsözetlenül 
heverni hagynunk. Nem szabad napi
rendre térnünk az események felett, 
de ki kell aknáznunk népünk jóin
dulatát, népünk nemes hajlamát a 
magunk részére, mert győzelmünk 
csak akkor lesz egyszersmind ered
ményes is, ha a választok belénk 
helyezett bizalmát nemcsak megőriz
zük, hanem gondoskodásunk, tetteink 
és cselekedeteink által tovább is 
fejlesztjük.

Nem akarjuk ezzel azt mondani, 
hogy a múltban nem történtek ha
sonló irányú törekvések. Sőt! Csak 
azt akarjuk jelezni, hogy eme törek
vések szelleme nem fedezte teljesen 
a haladás kívánalmait, nem töltötte

ki teljesen a modern, a változott fel
fogás kereteit. Pedig ez az első és 
fökellék 1

Meg kell tehát érteni a nép lel
kűiét ét, hozzá kell férkőznünk minden 
oldalról, — nemcsak a választási 
mozgalmak közepette, de a nyugal
mas időkben is —■ s a jövőt arra a 
kitapasztalt irányzatra kell tovább 
építenünk, mely a nép felfogásában, 
lelktlletében leginkább tért hódított, 
mely legszilárdabb, mely megdönt- 
hetlenül kiállja a nemzetiségi urak 
ostromait.

De még itt sem szabad megálla- 
nunk ! Ellenségeink, a nemzetiségiek 
legnagyobb erőssége a bámulatos 
szervezkedés, a mellyel behálózzák 
mindama vidékeket, melyeket eszméik 
terjesztésére alkalmas talajul hisznek, 
s melyet minden pillanat készen talál 
a cselekvésre. Erre fesonló szervez
kedéssel kell nekünk is felelnünk! 
Nincs idő a gondolkozásra, nincs idő 
a tétovázásra, mert ez a rendkívül 
fontos kérdés csakhamar körmünkre 
éghet!

Ha ez nekik könnyű volt, nekünk 
sem valami herkulesi feladat, mert 
hisz inkább birtokában vagyunk azon 
eszközöknek, melyek e cél szolgá
latába feltétlenül kívánatosak s már 
az általános közigazgatás szervezete 
magában véve is elégséges arra, hogy 
ezen eszközöket olykép közvetítse, 
hogy ezirinyu törekvéseink feltétlen 
eredménnyel járjanak.

Ekko1 azonban a néppel törődni 
is kell Éra! A lelkészek tanítók és 
jegyzők munkássága necsak a temp
lom, az iskola, a hivatalos helyiségek 
falai közt merüljön ki, hanem fontos 
pozíciójuk missziója a nép nevelésé
ben, kioktatásában és jól átgondolt 
vezetésében teremje meg azt a gyü

mölcsöt, melyet a nemzet és a ma
gyar haza, az állameszme eme leg
szélsőbb őrszemeitől joggal és méltán 
elvárhat.

Szeretnénk mi azt látni, ha mind
azok, kiknek édes hazánk exponál
tabb helyein a nemzeti eszme ápo
lása, a nép vezetése vállaikra nehe
zedik — kötelességeiket egyforma 
odaadással teljesítik, — mondom — 
szeretnénk mi akkor látni, hogy eme 
híven teljesített kötelességtudáson a 
nemzetiségi urak rendbontó törekvé
sei erőt vehessenek 1

Bár a lefolyt választásoknál is 
vannak ezzel ellenkező, szomorú ta
pasztalataink, ezúttal még sem rekri- 
minálunk; mert nem akarunk disszo
náns hangokat vegyíteni azon általá
nos öröm közé, mely elért sikereink 
miatt az igaz hazafiak lelkeit eltölti.

De kívánatos még az is, hogy 
abban a szervezetben, melyet meg
teremteni sürgős feladatnak hirdet
tünk, feltétlenül ur legyen az a vas- 
fegyelem is, melynek a nemzetiségi' 
tábor legutóbbi sikereit köszönheti. 
Széthúzásnak, önérdeknek, beteges 
ambícióknak helye nincs ott, hol a 
harc nagy eszmék körül forog! A 
közérdek csak az összetartásból húz
hat hasznot, az összetartás fogalma 
pedig minden egyéni törekvést eleve 
kizár.

Ha igy fogjuk fel" jövendő hiva
tásunkat, az elkövetkezendő idők még 
fényesebb eredményekkel jutalmazzák 
meg fáradozásainkat s teljesen uraivá 
leszünk a helyzetnek még azokon a 
helyeken is, ahol ma még kilátás 
nélkül mentünk a küzdelmekbe, vagy 
politikai eszélyességnél fogva a küz
delmek felvételétől teljesen tartóz
kodtunk.

Még csak egyet 1 Köszönetét aka-
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runk mondani mindazoknak, kik a 
lefolyt küzdelmek babérait nekünk 
juttatták. Köszönetét ama választók
nak, kik a magyar ^törekvések ma
gasztos eszméitől áthatva, sem időt, 
sem fáradságot, semmi áldozatot nem 
kíméltek, messziről zarándokoltak ide, 
hogy zászlónk dicsőségét biztosítsák.

Áldja meg őket a magyarok istene!

Beszámold. Ifj. Justh György, a 
szucsányi választókerület országgyű
lési képviselője, ma vasárnap délután 
3 órakor tartja beszámolóját Turóc- 
szentmártonban, a „Magyar kaszinó" 
helyiségeiben.

Hllnka mosakodik. Lax  dr. nak, megyénk 
főügyészének a Neue Freie Pressében közzé
tett cikke, mely a hírhedt explébános karak
terének hü képét adja, mély sebet vágott a 
demagóg féktelen önszeretetén. Féltékeny lett 
és dühös. A cikkben foglalt kellemetlen 
igazságok komolyan fenyegették, rendül a 
hiszékenység személye iránt, s félteni kezdte 
kikezdett tekintélyével együtt, a forrásokat is, 
melyei eddig az ő jereiniádái segélyével 
bőven ontották a kényelmes megélhetés föl
tételeit. És dühös lett arra, aki azt fölidézte. 
Fekete lelkének egész gyűlöletével fordul 
ellene a „Hlas“ hasábjain. Nem az ártatlan 
ember nemes haragjával, hanem a leleplezett 
bűn gonosz gerjedelmével száll síkra az igaz
ság fegyverei ellen. Féktelenül örjöng, mint 
az, akinek minden érve ökleiben fekszik. 
Izgatott, szakadozott hangja az olyan ember 
benyomását teszi, akinek veszíteni valója nem 
sok van már, de annak a kevésnek föladá
sába beletörődni még akkor sem akar, arai-
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kor azt régen elvették már tőle. Nem akarja 
hinni, nem tudja elgondolni, (hogy jöhet idő, 
amikor teljesen leplezetlenül fog állni az 
emberiség itélőszéke előtt, amikor azt a kevés 
rongyot is, mit még ma bensőbb érdek barátai 
oda-oda rakosgatnak személyére jellemfosz
lányok gyanánt, a kérlelhetetlen igazság egy
kor le fogja tépni róla. Ezt nem hiszi. De 
reméli, hogy tovább is játszhatja az irgalmas 
szamaritánus szerepét, hogy tovább is hazud- 
hatik, alakoskodhatik s hogy ezt a tehetségét 
tovább is kamatoztathatja ott, ahol ma még 
hirt, rokonszenvet és pénzt aratott érte. 
Ártatlanságáról prédikál a bünvádak egész 
lajstromával szemben !

Semmit som ismer el, semmit sem tett, 
soha semmi rosszat. Maga volt az embersze
retet, hazafiság s a keresztényi erények 
példányképe. Ezt irigyelték meg személyes 
ellenségei és koholtak rá bűnt, sokat, amiktől 
most terhesek az ellene fogalmazott vádiratok. 
Nem akar emlékezni semmiro. Ebben az 
igyekezetében úgy beleburkolózik az ártat
lanságba, hogy vakmerővé válik s azt vágja 
ki, hogy maga sem tudja, mért üldözik tulaj
donképpen ?

Csodáljuk, hogy annyira el tudja még 
áltatni lelkiisraeretét; de ha már elfelejtette 
volna a vádiratok és Ítéletek tartalmát, úgy ol
vassad a legfrissebbet, Lax dr. cikkét, meg 
fogja benne találni kérdésére a választ.

jYícgycbizottsági tagíálasztásoH-
Nem tagadjuk, bizonyos aggoda

lommal néztünk a hétfőn, kedden és 
szerdán lefolyt megyebizottsági tag- 
választások elé. Bár el voltunk ké
szülve minden eshetőségre, de ismerve 
a nemzetiségi párt múltban tett erő

feszítéseit, ily abszolút sikert még sem 
reménylettünk.

Hogy az eredmény ily meglepő, 
hogy zászlónk győzelme ily fényes 
volt, azt mindenekelőtt a hazafias 
választópolgárság ama rendkívüli 
buzgalmának, annak az egyöntetű 
eljárásnak köszönhetjük, mellyel a 
most lefolyt választásokat előkészí
tették.

Ha volt is egy-két kerületben 
disszonáncia, az egy kerület kivéte
lével teljesen elsimult s egy szív, 
egy lélekkel sorakozott mindenki an
nak a jelöltnek zászlója alá, akinek 
győzelemre legtöbb kilátása volt.

És ez igy van jó l! Ennek igy is 
kell lenni 1 Az önérdek, az önző cél 
ne játszók szerepet ott, hol a leg- 
magasztosabb célról, a magyarság 
boldogulásáról, a haza üdvéről, a 
magyar eszmék térhódításáról van 
szó. Aki máskép cselekszik, vét e 
legmagasztosabb cél ellen!

Mielőtt azonban a választások 
részletes leközlésébe fognánk, lehe
tetlen, hogy külön is meg ne emlé
kezzünk a turócszentmártoni válasz
tásról, hol a magyarság először 
állított jelölteket, a nemzetiségi urak 
e bevehetetlennek hitt fészkében.

Künsztler Károly dr. kir. tanfel
ügyelő vetette és karolta fel nagy 
buzgalommal, de még dicséretre mél
tóbb kitartással azt az eszmét, hogy 
tekintve a magyar választók szám
arányát, fel kell vennünk itt is a 
küzdelmet a nemzetiségiekkel, mert 
itt is a biztos győzelem reménye 
kecsegteti pártunkat. Az eszmének 
megnyert néhány fiatal, buzgó és 
lelkes szószólót s velük karöltve

T Á R C A .

A hírlapírók élénken tárgyalják a két diva 
mai harcát. Megindul a kritika, amit itt-ott 
egyes személyi vonatkozások nem kis mérték
ben befolyásolnak. A semlegesek csak a 
direktort szidják, amiért a kettőt ma egy 
darabban összeeresztette. De ezt aztán kiszí
nezik azok, akik vagy az egyik, vagy a 
másik dicsőségét féltik. Az [egyik csipkedő 
kedvében egy másikba köt:

— No Pista, hogy viseled el majd Nusid 
kudarcát, mert csak el kell ismerned, hogy 
Helén igazán bájosan játszik s e  mögött a Nusi 
erőlködése messze elmarad ?

— E jh ! Az utolsó fölvonásban magad is 
csodálni fogod.

De bizony Nusi itt sem mutatott annyit, 
amennyivel a közönség kegyét visszahódít
hatta volna. Dicsőségét elhomályosította az 
újonnan föltűnt csillag. Mindenki tisztában 
volt vele, hogy Nusi vetélytársával szemben 
megbukott.

Nusi udvarából egyedül Pista volt, aki 
úgy érezte, hogy barátnője szereplését ferdén 
ítélték meg. Ebben a  meggyőződésében az 
öltöző felé tartott. Hogy ott mit fog majd 
mondani, maga sem tudta. Különös, meg nem 
határozható hangulatban volt, amikor az ember

■ - _

szívesebben hallgat, mint beszél.
— Nos? — Fogadja a belépőt a nő s hang

jában a rosszul palástolt sértett büszkeség s 
a kiváncsiságok egész skálája nyilvánult.

— Azt mondják, nem volt ma disponálva, 
de én . . .

— Mit mond ? Még maga is ?
Hát maga is a bukottat látja bennem s 

most vigasztalni jött? Hát már maga-is annak 
a másiknak a pártjára kelt ? Annak, annak a . . .

A nagy fölindulás lekötötte gondolkodását, 
nyelvét, csak jó idő múlva tudta folytatni:

— Nincs szükségem a maga vigaszára. 
S aztán elkeseredésének végső kifolyása 
gyanánt: Jelenleg magára sem . . .

írónk kábult fejjel távozott.
Másnap a napilapok hozták a Hóién dia

dalát, még azok is ilyen szellemben értek, 
akik eddig Nusi pártiak voltak. Feltűnést 
csupán a Pista lapja keltett. Tartózkodással 
beszélt ez Helénről és Nusiról egyaránt. 
Előbbinek elismerte ugyan tehetségét, de az 
utóbbiról mégis melegebb hangon emlékezett 
meg. Kiérzott belőle, hogy a s z ív  hangjával 
akarta pótolni ezt, amit az értelem megta
gadni volt kénytelen. A cikk e része igy 
kezdődött: Vásárhelyi Nusi is megmutatta, 
hogy méltó versenytársa lesz . . .

Ezt olvasta éppen Nusi, amikor Pistát 
bejelentették neki. A hátralevő [néhány sort 
még hirtelen átfutotta szemével s aztán a

visszafojtott indulat hangján mondta, hogy 
jöhet.

A belépő még a tegnapi jelenet hatása 
alatt nála szokatlan szertartásos állásba helyez
kedik s innen szónokol:

— Tegnap tapintatlan voltam, de engedje 
meg, valami úgy ránehezedett agyamra, hogy 
képtelen voltam a világos gondolkodásra. 
Egyébként is megtudta volna azt magyarázni 
érzésemmel, mely a maga dicsőségét saját 
boldogságommal egyformán félti. De azt 
hiszem, hogy lapomban már jóvá tettem a 
hibát. Olvasta ?

A művésznő előbb vontatottan, gondol
kodva beszélt arról, hogy nem hihet annak, 
amit hallott.

— Az én dicsőségemet félti? Hiszen a 
másikat dicsérte ki . . .

S itt fölszabadult az indulat s további 
szemrehányó szavainak az adott szint, külö
nös, mélabus szint, úgy, hogy barátunk 
figyelmét ez a kedélyhullámzás teljesen 
lekötötte. Csak akkor kezdte a szavak 
értelmét is mérlegelni, amikor azok előtte 
már érthetetlenek voltak.

— Hogyan? Haragszik rám?
— Még kérdi is?  Aki olyan vakmerő, 

hogy engem a nyilvánosság előtt mással 
mér össze. Aki rólam csak annyit tud mon
dani, hogy én nis“ . . . Igen, engem össze
hasonlított azzal, akit én gyűlölök . . .
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kivívták, hogy vármegyénk alispánja 
az eszmének testet adott.

Az eszme propagálása körül el
évülhetetlen érdemeket ‘szerzett: 
Rakovszkg Iván dr., Lax Tivadar dr., 
Klein Ernő dr., Akantisz Ödön, Cohn 
Henrik, Zátliureczhj Miklós dr., Honéczy 
Sándor, Hercz Ignác és még néhányan, 
kiknek nagy érdemük Jván abban a 
fényes győzelemben, melynek glóriája 
a magyar zászlót beragyogja.

A győzelem oroszlánrésze azon
ban azokat illeti, kik hazafias lelkűk 
sugallatát követve, az ország min
den részéről, a legelső hívásra meg
jelentek az urnánál s leadott szava
zataikkal eldöntötték a választás mér
legét, mely megjelenésük nélkül 
nagyon is kétes értékű volt. Áldja 
meg őket készségükért a magyarok 
istene!

Álljon itt nevük örök emlékezetül:
Algey István Beregszász 
Berecz Gyula Lúgos 
Brőder Gyula Besztercebánya 
Bárdos Ádám Nyitra 
Ereyberger Sándor Zsolna 
Grosz Adolf dr. Trsztena 
Knörlesz Ágoston Pozsony 
Eiihn Károly Késmárk 
Láng Ernő dr. Besztercebánya 
Mnjercsák Rezső Budapest 
Neubauer Ernő Budapest 
Oszvald Károly dr. Ungvár 
Reőtliy Vladimír Liptósztmiklós 
Scliwartz Abraliáin Breznóbánya 
Heinhübel Vilmos Gács 
Török István Igló 
Tomcsányi Márton Eperjes 
Trombauer Árpád dr. Budapest 
Turczer János Besztercebánya

No kényszeresen a kifejezésre, amire 
rászolgált. Jó napol!

— De, kérem, szepegeü az iró, hiszen 
ön akkor nem ért engem.

— Nem értem ? Talán nem értem, hogy 
mit jelent itt az „is* ?

Minden hasonlat sért, de az mindenek 
felett, amellyel a mellé egy sorba helyezett. 
Én nem vagyok „is*. Vagyok, aki vagyok, 
de hozzá hasonló nem akarok lenni.

Érti ?
Dehogy is értette. Gondolatai ziláltan 

fészkelödlek agyában. Amit fölfogott, csak 
annyi volt, hogy most valami „is“ uralja itt 
a helyzetet s nem ö.

Szinte futva ment a legelső kávéházba, 
elővette lapját, s lázas izgalommal kereste 
benne azt a szerencsétlen „is“-t. S amikor 
végig futott a sorokon, hogy „Vásárhelyi 
Nusi is * .. .  itt nagyot! csapolt öklével a már
ványasztalra, felugrótr s elrohant

A z  u tcán  e g y  h ír la p ír ó  1 rá tja  ló g ta  H .

— Hova sietsz?
Nem tudom. De megállj, vedd tudo

másul s erre itt meg is esküszöm, hogy 
V. Nusival szemben soha sem használom 
többé ezt a szót : „is*.

Nagyot nézett erre a másik.
Tágra meredt szemmel vizsgálta barátja 

kuszáit arcvonásait. Aztán mosollyal ajkán 
gondolta magában »•/ nem aludt az éjjel.

Tóth Lajos Murány
Linksz Adolf Körmöcbánya
Tanuljunk tőlük lelkesedni! Tanul

juk el tőlük azt az önzetlen haza- 
fiságot, mely kész a legnagyobb 
áldozatra is, ha magyar ügyről, ha a 
magyar zászló dicsőségéről van szó!

Ezek mellett azonban nem szabad 
megfeledkeznünk a helybeli választók 
azon részéről sem, kik nyugalmukat 
és sok tekintetben ekzisztencionáÜ3 
érdekeiket veszélyeztették szavazatuk 
leadásával! Az isten meg fogja érte 
áldani őket.

*

A választásokról beérkezett részletes jelen
téseink a következők:

J a s z e n o v ó .

F. hó 25-én ment végbe a jaszenovói 
választás, még pedig egyhangúlag, amennyi
ben a két nemzetiségi jelölt közül az egyik, 
dr. H ilm e r , tel sem lépett, a másik, K a su b a  
János pedig a választás elején látván biztos 
kudarcát, visszalépett. így tehát D r á s k ó c z y  
Árpád és R ie d l  Lajos e g y h a n g ú la g  meg
választattak. Leadatott összesen 97 szavazat.

T ó tp ró n a .

Tótprónán izgalmas érdeklődés mellett 
indult meg a választás. Különös érdeket adott 
e választásnak, a nemzetiségi kortesekre pedig 
kemény feladatot rótt a magyar jelöltnek 
á lta lá n o s  köztiszteletben álló személyisége. 
Úgy, hogy dacára minden erőlködésüknek, 
összesen e g y  szavazatot tudtak összehozni 
és igy J u s t l i  Ferenc neve került ki győztesen 
a választási urnából.

Beadatott összesen 50 szavazat. Ebből : 
Justh Ferenc kapott 49 szavazatot 
Obuch János „ I „

J e s z e n .

A választás minden nagyobb emóció nél
kül folyt le, mert a nemzetiségiek jelöltet nem 
is állítottak.

Beadatott összesen 71 szavazat. Ebből 
esik Jeszenszky F. Arnoldra 70 

Jeszenszky G. Jánosra 71
M o só c .

A nemzetiségi jelöltek közül H r iv n á k  
József kapott 84 szavazatot, V a lo c zk y  János 
kapott 83 szavazatot. A magyar párt ez alka
lommal még nem állított jelöltet.

Z n ió v á r a lja .

Znióváralján november hó 25-én folyt le 
a megyebizottsági tagválasztás. A magyarság 
jelöltjei: E n d r e s z l József és E n d r e s z l János 
voltak. — A nemzetiségiek részéről pedig 
dr. B a r g á r  Gábor és C sernoch  János.

A nemzetiségiek már hónapok óta kor
teskedtek jelöltjeik érdekében, de hasztalan 
volt minden erőlködésük. A vrickói nép ve
zető emberei sem aludtak, hanem dolgoztak 
s fáradtak azon, hogy a megtévedt községet 
visszahódítsák a magyarság számára. Hogy 
hazafias missziójuknak meg is volt az ered
ménye, mutatta a lefolyt választás. A válasz
tás napján 12 kocsival, 82 szavazóval impo
záns menetben vonult fel nevezett község, 
hogy leadja szavazatát a magyar párt jelölt
jeire és Vrickó község támogatásával győzött 
a magyarság. A nemzetiségiek elbuktak és 
pedig csúnya m ódon!

Beadatott összesen 175 szavazat. Ebből 
esik Endreszl Józsefre 108 

Endreszl Jánosra 108 
Csernoch Ferencre 67 
Bargár Gáborra 66

N e c p á l.

A nemzetiségiek itt is nagy erőlködést 
fejtettek ki, de mindez hiábavaló volt; mert

— Haza kisérlek. Pihend ki magad. Este 
Helénnel vacsorázunk. Megbízott, hogy az. 0 
nevében hívjalak meg. Szeretné, ha alkalmat 
adnál, hogy megköszönhesse elismerő soraidat.

Most Pistánkon volt a sor, hogy elké
pedjen.

— Engem meghitt ? Hogy köszönetét 
mondhasson? Jól van, ott leszek. — S azt 
gondolta hozzá, hogy majd módját ejti a 
magyarázatnak, miképpen kell szavait helye
sen mérlegelni. Igen, föl kell öt világosítanom, 
hogy azt az elismerést rosszul magyarázta az 
ö kimért szavaiba.

Este elment. Úgy látszott, mintha a szí
nésznő minden figyelmének központjává őt 
szemelte volna ki. Nem csoda, ha Pistánk 
merevsége ennek hatása alatt olvadni kezdett, 
Már most tapintatlanságnak ‘tartotta volna, 
lioirv u uedélycskedést holmi fölösleges ma- 
ey.’rárgnlásokkal elrontsa. Lemondott hál 
róla. Ehelyett átengedte m gát teljesen az 
élvezetnek, mit a szép mi kedvessége és a 
pezsgő kínált. Jól érezte magát. Később már 
kevés kötelezettséget is érzeti, hogy ennek 
valamelyes formában kifejezést is adjon. He 
csiklandozta egy gondolat is. Itt az alkalom 
megtorolni a sérelmeket, melyekkel Nusi öt 
legutóbb illette. Fölkelt s pohárral kezében 
beszélni kezdett. A pezsgő s a szép szemek 
súgták a szavakat, melyek jól fölliangoll ke
délyéről élvezetes sziporkák alakjában szóród

tak széjjol. Csipkedett, gúnyolódott és dicsért 
egyszerre. Ha valaki nyílt kérdést intézett 
volna hozzá, hogy kit illet az egyik, kit a 
másik, maga elképedve, alig tudott volna 
felelni. Nem mondta, de megérteni öt még 
sem volt nehéz. Szívélyes kézszoritás s olyan 
bájoló tekintet volt beszédének jutalma, hogy 
Pistánk ettől teljesen elvesztette eszét.

Nusi pedig, az igy elárult Nusi, jól aludt. 
Reggel elsimult idegeivel nyugodtan kezdte 
mérlegelni az eseményeket. S szinte megijedt 
a gondolattól, hogy Pista barátságát elveszíti, 
ha igy bánik vele tovább.

Letilt és irt.
„Várom. Nusi.14
Ez — gondolta — legjobban felel meg a 

helyzet komolyságának s a bizalmas aláírás 
mégis a régi viszonyra fogja öt emlékeztetni.

Pista még ágyban vette át a levelet. 
Bohém lelkét kellemesen csiklandozta az eset 
s a/, átvirrasztott éjszaka emlékei teljesen 
betetőzték könnyttvérltsógét. Kezében a levél
kével, lelkében különböző gondolatokkal 
kezdte összehasonlítani Hetén! Nusival. 8 
különös. Nusinak leghívebb lovagja úgy érezte 
most, hogy Helénnek nemcsak művészete, de 
egyénisége is tökéletesebb. F,s amikor az 
egybevetést szemére, ajkára is átvitte, akkor 
már elhatározása is megérlelődött. Főikéit s 
ment.

Sasit megint újságokba temetkezve találta.
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jelöltjeikre alig tudtak fele annyi szavazatot 
összehozni, mint amennyi a magyar jelöl
tekre esett.

A beadott szavazatokból kapott 
ifj. Justh György 53 szavazatot 
Bulyovszky Simon 53 „
Pekán József 28 „
Kucharik János 28 „

Felsöstubnya.
A beadott 48 szavazatból 47-et kapott 

Briill Adolf, 1-et pedig Balta András.

Stubnyafürdö.
A választásnál lefolyt incidensre ezúttal 

nem rekriminálunk; mert nem akarjuk fel- 
szakgatni azokat a sebeket, melyeket egy 
elhirtelenkedetl ambíció okozott.

Beadatott összesen 66 szavazat. Ebből 
esett Erdődi Györgyre 66 

Janovják Károlyra 65

Pribóc.
A választás egyhangú volt. A leadott 61 

szavazat Ruttkay Béla körjegyzőre esett.

Ruttka.
A választás szintén egyhangú volt. A le

adott 74 szavazatot Reviczky Kálmán kör
jegyző kapta.

'Szklabinya.
A nemzetiségi urak itt is nagy erőfeszí

téseket tettek jelöltjük, Kucsera Gusztáv ér
dekében. Ezt az urat tisztán az kvalifikálta 
a jelöltségre, hogy Szklabinyáról származott 
és hogy cifrára varrt inget hord. Délfelé 
azonban staféta jött érte valami fülcsiklandozó 
hírrel, mire hirtelen kocsira ült s úgy ott 
hagyta választóit, mint Szent Pál az oláhokat. 
A magukra maradt báránykák azután szét
szaladtak szavazás nélkül.

Az (1 lapját forgatta éppen, melynek —'.hopp! — 
ü az éjjel telefonált valamit! Tehát tudja már. 
No mindegy, vagy talán még jobb így.

Néhány rövid pillanatig szembenéztek 
egymással szótlanul.

A két komoly arc közül csak az egyik 
változott enyhébbé, mindig enyhébbé, altnak 
a tapasztalatnak hatása alatt, hogy az iró 
határozottságából semmit sem akar engedni. 
Valami komoly felhő ült ott a homlokán, 
szemében baljóslatú elszántság látszott, minek 
kíméletlenségét még .fokozta az átmulatott 
éjjelnek ott tilő nyoma a maga hideg, metsző 
fénytelenségével. Ha tegnap úgy állt itt, mint 
az iskolásgyerek, szepegve, úgy most a férfi 
méltóságát megtestesíteni akarta magában.

A művésznő látta, (hogy itt alacsonyabb 
tónusból kell kezdeni a beszélgetést s bágyadt 
mosollyal ajkán mondta:

— Megbéklllt már?
— Kisasszony I Mint látja, engedtem meg

hívásának. Itt vagyok. De nem azért . . .
— No, ne folytassa ezen a hangon, látja 

én megbékttltem már, no mondja, ugy-e 
maga „is“ ?

— Megesktldtem tegnap, hogy kegyeddel 
szemben az *is“-t nem használom többet, 
megengedi, de azt az egy eskümet legalább 
— meg fogom tartani.

—dr.

A beadott 73 szavazatot Dusdtek János 
főerdész kapta.

Felsöruttka.
A választás egyhangú volt. A beadott 61 

szavazatot Saager Ferenc, a ruttkaiak közös 
szeretetét és bizalmát biró vasúti főfelügyelő 
kapta.

Kostydn.
E választásnál, mely egy idő óta a leg- 

irgalmasabb szokott lenni, a nemzetiségiek 
a sikertelenség biztos tudatában fel sem vet
ték a küzdelmet. A beadott 80 szavazat 
tisztán vármegyénk szeretett alispánjára, 

’ Beniczky Kálmánra esett.
Szklenó.

Itt két magyar jelölt állt egymással szem
ben. Az egyik Turek Károly, a község köz- 
tiszteletben álló plébánosa volt, a másik pedig 
Velits Kálmán lászlófalvi birtokos, kinek 
személyes összeköttetéseinél fogva szintén 
jelentékeny tábora volt.

A beadott 126 szavazat közül esett 
Turek Károlyra 95 
Velits Kálmánra 31

Szentmihdly.
Ez az egyedül elhódított kerület a magyar 

párttól. Végtelenül sajnáljuk, hogy a magyar
ság nem tudott egyhangú megállapodásra 
jutni a jelöli személyére nézve, mert buká
sunkat tisztán ez okozta.

A leadott 104 szavazatból esett
Chorváth Andrásra (nemzetiségi) 54
Vladár Jánosra 50

Háj.
Itt is rendkívül erős küzdelem volt a 

1 nemzetiségi és a magyar párt között.
A leadott 108 szavazatból kapott:

V  K I, V 1 D E K 1 II I li A D <>

Zorkóczy Tivadar 59 szavazatot
Galanda István 63
Scholz Pál 59
Pivkó Mihály 55

Túrán.
Ez a kerület mutatja legjobban, hogy 

mire képes egy lelkes, munkás és a nép 
bajával törődő körjegyző. Évekkel ezelőtt 
egyike volt ez a legnehezebb kerületeknek 
és ma játszva verték le a nemzetiségi urakat.

A beadott 101 szavazatból esett 
Jelinek Bertalanra 98 
Rántó Józsefre 98
Chrenko Jánosra 1 
Raffaj Jánosra 1

Szucsány.
A beadott 97 szavazatból eseti:

Lencsó Andrásra 68 
Haáz Simon doktorra 66 
Malkó Jánosra 32
Hruska Andrásra 28

Turócszentmárton.
A turócszentmártoni választás eredményét 

I már cikkelyünk elején méltattuk. A küzdelem 
heves voltát mi sem jellemzi eklatánsabban, 
mint az a tény, hogy még képviselőválasz
táskor sem szavazott le annyi választó, mint 
a jelen alkalomkor.

Beadatott összesen: 289 szavazat. Ebből 
esik: Dugovich Titusra 158

Boldis Ignácra 157 
Simkó K Jánosra 133 
MudronyJ. doktorra 130

m m  -

Törvényt az izgatök ellen.
Irta: Nagy Sándor.

Ausztria züllése feltartóztathatatlan. Az 
osztrák birodalom elemeire, a különböző 
nemzetiségekre bomlik. Előttünk a szomorú 
példa, nem szabad egyetlenegy nemzetiséget 
sem ránk szabadítani és őket a szólásszabad
ság ürügye alatt vesztünkre megerősödni en
gedni. Ez egyszer tanuljon inás kárán a 
magyar! Ez ellen sürgősen kell védekeznünk. 
A házszabályok szigorítása kellő óvóintézke
dések nélkül veszedelmes lenne, mert fordul
hat az idő és pedig úgy látszik nemsokára 
jő a katonai diktatúra Ausztriában és ugyan
akkor hihetőleg megpróbálkoznak vele nálunk 
is és akkor nagyon jó lesz az obstrukció 
ismét.

Az obsfrukciónak csupán a nemzetiségi 
méregfogát kell kitörni, hogy a magyar par
lament. működését lehetetlenné no tegyék, 
mint most a horvátok próbálkoznak és erőt 
gyűjtenek a nagyobb mérkőzésre.

Hogy pedig a hazaárulásról szóló törvény 
könnyebben keresztülvihető legyen, egy egy 
szakaszos és csupán kikezdésekre osztott tör
vényben kell ezt megtennünk.

A hazafias és hazaellenes szabadság közt 
éles különbséget kell tennünk, mert ha a fék
telen izgatást a magyar államiság ellen to
vábbra is eltűrjük (mely már, mint a csernovai 
esetnél kitűnik, véráldozatot is nyújt, csak
hogy az izgatottság annál nagyobb legyen) 
hazánk a szétzüllés lejtőjére jut.

Nőm szabad továbbra is olcsó mártírokat 
nevelnünk, mert a haza esküdt ellenségei 
által nevelt ifjúság úgy találja, hogy egy pár 
hónapi államfogház a legjobb reklám, a leg
könnyebb megélhetést biztosítja számára.

Természetesen e törvényt csupán kivéte
les esetekben szabad alkalmazni, inkább csak 
Damoklész kardként lebegjen felettük.

Ezzel a magyar nemzeti ellenállás cseppet 
sem lenne megbénítva.

Hogy az izgatókat külföldről pénzelik, az 
köztudomású.

Ha aztán jó előre, a komoly veszély be
állta előtt elkészített ilyen törvényünk lesz, 
bármikor meg lehet akadályozni a gyüleke
zési és szólásszabadság védelme alatt űzött 
hazaárulási tendenciákat.

Erre annál nagyobb szükségünk van, mivel 
Ausztria züllési példája izgatólag hat a mi 
széthúzó és külföldről pénzelt elemeinkre s 
máris bojelentotték állambomlasztó működésűk 
megkezdését, akiket azonban az alábbiak 
értelmében, átkos munkájukban a magyar 
közszabadság legcsekélyebb sérelme nélkül 
meg lehet és meg kell fékeznünk.

Az a botrányos magaviselet, melyet a 
csernovai vérfürdő értelmi szerzője és elő
idézője a képviselőházban tanúsított, aki elég 
lelketlen volt saját népét előre látott legvil- 
koltatásába belévezetni, illetőleg azt provo
kálni és saját egyéni céljaira szemérinerlenül 
kiaknázni, ez a tervszerű, gonosz viselkedés 
bebizonyítja azt, hogy ő, mint több más 
lázitó is csak fizetett eszköz egy szövetség 
hezébon, amelynek érdeke úgy hozza inagá- 
val, hogy Magyarország örökös zavargások 
és lázadások szinholyo legyen.

Magyarország a Habsburgoktól elszakadni 
nem óhajt, mert a királyság iránti szeretető 
és tisztelete Szent-István óta annyira bevé
sődött minden magyar ember szivébe és

r —
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annyira becsüli őt. hogy akibon egy szemernyi 
\r|)ádvért fedez fel, az határtalan tisztelete 
tárgya mindenkoron, de az természetes, hogy 
garanciákat kiván, miszerint Ausztria végkép 
<i ne zsarolhassa, ez a dinasztia érdeke is, 
«ert igen rövid idd múlva kénytelen lesz 
jgyedül Magyarországra támaszkodni és egy 
nesterségesen szegénnyé tett ország az ural- 
(odóliáz fényét nem fogja megadhatni.

A fejedelmeink osztrák tanácsadói minden 
dóben, tehát évszázak óta úgy vélik a di- 
lasztia érdekeit megvóni, ha Magyarország 
coldusbotra jutását megengedik.

A bécsi politika abban kulminál, hogy 
dszegényitsen bennünket, mert a szegénység 
Önnyebben meghajlik a zsarnokság előtt és 
zonfelül a nemzetiségeket folyton lazítja 
llenünk, hogy a mi országunk is szétessék. 
Íz pedig a dinasztia elleni bűnös merénylet.

Az Ausztria mostani politikája egyenesen 
labsburg-ellenes. Az eddig egységes tésztát 
ülőn gombócokba gyúrják, elütő nemzeti 
italommal.

A heterogén konglomerat széthullása már 
sak idők kérdése.

Magyarországnak a példán okulnia kell s 
mi konglomeraíunkat tömörré kell tennünk, 

iert. minden engedékenység a kődarabok 
gyenkénti meglazulását és egy kívülről jövő 
rö behatása annak szétdarabolását idézi elő.

Deák Ferenc politikája nagyon világos, 
•előre látta, hogy Ausztria alkotmányadtán 
arabokra hull, ezért követelte az Osztrák 
kotmányt, mert hite szerint igy a dinasztia 
gyedül Magyarországé lesz, de abban ;az 
jjyben csalódott, hogy ez simán fog menni, 
iert a Habsburgok tudván, hogy Magyar- 
szag még akkor is hü hozzájuk, ha Ausztria 
apzsiságának útjába nem állanak, ezzel 
agukhoz láncolni vélik, igy Magyarországot 
s osztrákok teljesen kizsákmányolják, pedig 
i Utolsó áldozat, amit a Habsburgok kórtéré 
usztria telhotetlenségének hoztunk és hoz
atunk, a kvóta mostani fölemelése, de itt 
rtán már vége minden további terhelésnek, 
ért az ország megszakad az elviselhetetlen 
irhek alatt.

Nem mi szakadunk el Ausztriától, hanem 
i a dinasztiától.

Az osztrákok elszegényítik Magyarországot 
i mikor a dinasztia iránt hazudott éizolmük 
ár nem fog nekik jövedelmezni, alkotó 
cmeire bomlik a birodalom.

Nem látná ezt az uralkodóház?! És még 
indig gyengíti Magyarországot, pedig nem
ikára koldus ország felett fog uralkodni.

A Habsburgház jól felfogott érdeke az 
ös Magyarország és mivel már Ausztriát 
ár úgy is elvesztette, arra kell a magyar 
emzettel együtt vállvetve törekedniük, hogy 
nemzetiségekre való szétbontás no sikerül

ni, a jó érzelmű nemzetiségeket ki kell venni 
felbérelt hazaárulók kezéből és csinálni kell 
van törvényt, hogy a köz- és magánhiva- 
lokban csak jó hazafi ülhessen, tekintet nél- 
lil fajára, nemzetiségére.

Őseink e természetes határokkal körül
it  földet, az akkori idők szokásai szerint 
^hódították, birtokba vették, azonban túl- 
>'t nagylelkűségből az itt talált népet, nem 
?y mint mások tették, nemcsak hogy ki 

irtották, sőt még be som olvasztották, 
‘tóm testvérekül fogadták. Török, tatár 
Ggtizodelto vérünket s a |hézagokat idege
kkel töltőitek be őseink s nemcsak hogy

őket magyarokká nőin tették, liánom bűnös 
könnyelműséggel olnézték azt is, hogy azok, 
a közéjük szorult magyarokat magukhoz 
sülyesztefték, sőt szabadalmaikat nemzetünk 
kárára aknázták ki.

A korlátlan szabadság okozta hibát jóvá 
kell tennünk, ha csak a haza szétdarabolását 
nem akarjuk előmozdítani. Nekünk jutott e 
feladat, hogy a mesterségesen szított s több 
oldalról táplált áramlatot leküzdjük s a hazát, 
a magyarok hazáját újra meghódítsuk, a ve
lünk rokonszenvezőket testvérré fogadjuk, de 
a konkoly hintőkot drákói szigorral megbün
tessük. E nehéz munkánk elől nem szabad 
meghátrálnunk tulságba vitt humanizmusból, 
a jogelv frázisát hangoztatva, a kunyhóinkra 
dobott Uszköt lángra lobbanni engedni bűnös 
könnyelműség lenne.

Ugyanis melyik nemzet tűri, hogy hatá
rain belül rendszeres, nyílt felkelést szervez
zenek ellene ? Nincs a világon olyan botor 
sem kis, sem nagy állam, egyedül a magyar.

Az alábbi törvényjavaslat elejét venné a 
nemzetgyilkosságnak és visszaállítaná a ma
gyar faj erejét, nemkülönben ajóérzésü, más 
nyelven beszélő honfitársaink ragaszkodását 
e hazához meg nem bénítaná, de az idegen 
zsoldosok aknamunkáját megakadályozni elég 
erős volna.

Vegyük tehát kezünkbe a tulipánt és 
minden más ellenséges jelvényt tiporjunk el, 
hogy ezt uralkodóvá fellessük.

A megyék, a magyarság egyenként, is 
bevoheletle.i védőbástyái, amint a darabont 
kormányt kiűzték falaik közül, úgy most is 
kiáltsák a hazaárulóknak: no tovább ! A ti 
kezetekben van letéve a haza jövője.

Vegyétek mintául a japán népet és ural
kodni fogtok nőin csupán névleg, de tényleg 
is a Kárpátoktól az Adriáig.

Mit akarnak a nemzetiségi izgatok? Azf, 
hogy Magyarország lesülyedjen Ausztria szín
vonalára. Hogy teljes legyen itt is a zűrzavar.

Ezek aztán alaposan gondoskodnának a 
magyarság kiirtásáról; erélyes kezekkel for
gatnák azt a fegyvert, melyet ini edddig 
berozsdálni engedtünk.

Hogy íez be ne következzék, tartsatok 
országszerte megegycsülésoket és népgyülé- 
seket s hogy félreértést ne szüljön e mozgalom, 
mindenekelőtt fejezzék ki azokon fánf őrit ha
tatlan hüségteket a királyi ház iránt, adja
tok hangot annak, hogy még több százados 
méltatlan bánásmód som irtotta ki sziveiek- 
ből teljesen a Szent István koronája és annak 
törvényes és jogos viselője iránti tiszteletete
ket. de egyúttal jelentsétek ki határozott 
szavakkal azt is, hogy Magyarország a 
magyaroké és ezért az elvért készek vagytok 
vért és életet áldozni, adjatok ekként erőt a 
képviselőház kezébe, hogy a hazaárulókat 
erélyes kézzol kiirthassa és hangotok fel fog 
jutni a trón magasáig és meghallgatásra falál, 
m ert:

Magyarország jóléte a Habsburg ház érdeke.
Sürgessétek e törvényt, hogy mire a hó 

elolvad, a haza nyilt és külföldről fizetett 
ellenségei egy bevehetetlen bástyát találjanak 
inaguk előtt, a mely gonoszságukat diadalra 
jutni nem engedi, a megyék áltál kieszközölt 
hazsárulási törvényt. Mórt bizony mondom, a 
késedelmezés maga a halál. Szomorú sorsun
kon Európa fel fog jajdulni ogy pillanatra, 
aztán . . .  napirendre tér. — Fájdalma olyan

tartós, mint a vízbe dobott kö okozta hullá
mok élete.

Adjunk módot a különböző nyelvű hazánk
fiainak a boldogulásukra, nyelvük használatára, 
hitük, vallásuk szabad gyakorlására, de a 
szunnyadó vad szenvedélyeket felkelteni ne 
engedjük, még akkor sem, ha a humanismus 
szent nevébe burkolózik is a hazaáruló, 
önhasznát leső elvetemült ember. De a  hami
san informált külföld véleménye se tartóztas
son minket a haza fonmaradását célzó lörek- 
véseiukhen. mert ez a mi belügyünk, ennek 
önnálló elintézéséhez ezeréves jogunk van, 
olyan természetes jogunk, mint a szülőnek 
rakoncállan rossz gyermeke megjavításához 
és különben is a külföld véleménye csak 
addig ver hullámokat, mig a dobálás tart és 
ha a hajigáló közét lekötjük, a hullámok 
helyét a tó sima tükre foglalja el ismét a 
maga felséges nyugalmával.

Magyarország nem beteg ember, nem úgy 
mint Törökország, hogy gyámság alá kellene 
helyezni. Elvégzi és vegezze is cl a portáján 
belül támadt esetlegos zavarokat és se ne 
kérje, se el ne fogadja a külső beavatkozást.

Juttassátok el e felhívást minden jó 
hazafihoz és lelkesítsétek őket, hogy milliók 
követeljék az imádott haza megmentését a 
gonosz ellenség kezei közül.

Törvényj avasla t.

A Magyar Szent Korona területi épsége, 
a magyar nyelv országos érvényessége, a 
nemzed jelvények, czimer, zászló, szobrok és 
más emlékművek ellen izgaíók és vétők, ezek 
megrongálni és gvalázói, nem különben ide
gen jelvények célzatos használói és terjesztői, 
történt légyen az cselekedetben, Írásban és 
képben, nyomtatványokban, vagy terjesztésre 
szánt kéziratokban, vagy azok terjesztésében, 
továbbá szóban, bárhol és bármilyen alka
lommal, bárminő zárt körben és összejövete
lekben, avagy bárminő nyilvános gyűléseken, 
mihelyt azok a magyar nemzeti közérzületet 
sérthetik, a hazaárulás bűnébe esnek.

Az első kikezdésben fölsorolt bűnökben 
faláb hazaáruló azonnal letartóztatandó és 
Ugye végleges elintézése előtt ki nem bocsát
ható és a pest vidéki törvényszéken, az esküd
tek igazmondása alapján 1—5 évi börtönnel 
sujtatik, a melyhez legkevesebb tiz évig, sőt 
ismétlődés esetén holtig tartó polgári jogok 
elvesztése is járul és az igy elitéit azon idő
tartam alatt, sem állami, sem más közhivatalt, 
megyei, községi állást nem tölthet be, sem 
ügyvédi, mérnöki, orvosi, állatorvosi gyakor
latot nem folytathat,, lelkészi és tanítói 
működést nem végezhet, továbbá nyilvános 
számadásra kötelezett társulatoknál, szövetke
zeteknél, pénzintézetüknél semminemű állást 
be nem tölthet, népgyüléseken részt nem 
vehet. A hazaárulásért elitéinek oklevelei és 
bizonyítványai csak a büntetés kiállása és 
polgári jogok elvesztési határidejének lejárta 
után, akkor is csupán a Magyarország alkot
mányára letelt hüségeskü után adatnak vissza.

E törvény életbeléptetése után, a Magyar 
Szent Korona országain belül (a llorvá’-Slavon 
országrész kivételével) úgy az# egyetemek és 
főiskolák oklevelei, mint az összes középis
kolák és szakiskolák állásra jogosító végbi
zonyítványai csupán a Magyarország alkot
mányára letett hüségeskü után szolgáltathat
nak ki és azok a hazaárulás bűnébe osettektöl
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a  polgári jogok elvesztésének tartamára elve
tetnek és az illetékes bíróságnál letétbe 
helyeztetnek.

E törvény végrehajtásával az összminisz- 
terium bizatik meg.

H Í R E K .

Alispánunk üdvözlése. A turócszentmár- 
toni megyebizottsági tagválasztás alkalmából 
vármegyénk alispáuja számos üdvözlő távira
tot kapott. A többi között a zniói kaszinó a 
kővetkező táviratot intézte hozzá: „A zniói 
kaszinó lelkesedéssel üdvözli Nagyságodat és 
a  mai nap győzteseit."

Eljegyzés. Feldmann Márk, máv. vasúti 
hivatalnok Ruttkáról eljegyezte Haas Ernát 
Turócszentmártonban. Gratulálunk!

Két Uj doktor. Boldis Dezső és Zathureczky 
Miklós az elmúlt héten jogi doktorokká avat
tattak. Gratulálunk.

Igazgatósági tanácsülés. A znióváraljai
tanítóképző intézet igazgató tanácsa Ja folyó 
hó 29-én rendes ülést tartott. A tanácskozás 
legfőbb kérdése a tanítóképző Stubnyafürdőre 
leendő áthelyezése volt. Az ülésen részt vett 
megyénk fő- és alispánja, továbbá Künsztler 
Károly kir. tanfelügyelő.

Kinevezés és áthelyezés. A vallás- és 
közoktatásügyi m. kir miniszter Smehil János 
tótprónai állami tanítót a perlaki, Gregorovics 
László briesztyai állami tanítót a tótprónai 
állami iskolához helyezte át, a megüresedett 
briesztyai állásra pedig Kontsek Márta oki. 
tanítónőt nevezte ki.

Schiller Irma Sikere. Székelyudvarhelyről 
vettük a hirt, hogy Schiller Irma ottani pol
gári iskolai igazgatónő, aki tiz esztendőn át 
városunk polg. iskolájánál is működött, a szé
kely nép anyagi érdekének előmozdítására 
csipkeverő tantolyamot nyitott, melynek rövid 
fonnálása dacára, ma már 117 résztvevője 
van. Célja a hasonló külföldi árucikkeket a 
megyéből kiszorítani és sok hasznos munkás
kezet lekötni már most is teljesen sikerült, 
úgy hogy az egész székely társadalom a 
legnagyobb elismeréssel van eltelve közhasznú 
tevékenysége iránt.

Andrássy Gyula gr. adománya. Andrássy 
Gyula gróf volt az első, ki a csernovai zendll- 
és áldozatainak segítésére ezer koronát ado
mányozott. Seilern gróf reixráti képviselő a 
Bécsben időző Hlinkának ezer koronát adott 
át oly föltétellel, hogy Andrássy 'gróf ado
mányát a csernovaika ne fogadják el. Hlinka 
ezt ugyan megígérte, de a szándék meg
hiúsult. Andaházy Pál, rózsahegyi főszolga
bíró ugyanis már összeírta a segítségre szo
ruló csernovaiahat, akik közi az országos 
magyar szövetség rózsahegyi bizottsága már 
megkezdte a segítség kiosztását. A segítségre 
Szorultak pedig kijelentették Andaházy fő
szolgabírónak, hogy a miniszter adomáivá’ 
hálával fogadják.

Halálos szerencsétlenség érte a t. hó 
20-án Vrtják János fuvarost, t re bőszt ói lakosi. 
A pribóci fűrészhez szálfát fuvarozott a jelzett 
napon. Az ut egyik lejtőjén, tudja isten miért, 
miért se. nem kötötte meic kerekeket, s a 
kocsi a rendkívül nagy teher alatt úgy meg
lódult a lejtőn, hogy a lovak azt már 
visszatartani képesek nem voltak s eközben 
a rúd is eltörölt. A szerencsétlen ember, ki

fent ült a kocsin egy zökkenőnél elvesztette 
az egyensúlyt és oly szerencsétlenül bukott 
a kerekek alá, hogy azok teljesen összetör
ték. Az agyongázolt ember ott halt meg a 
szerencsétlenség színhelyén. Fuvarostársai 
találtak rá az utón, kik rögtön jelentést tet
tek az esetről. A hatóság megindította a 
nyomozást.

Egy kis Statisztika. A elmúlt ciklusban 
a törvényhalósági bizottság tagja volt virilis 
jogon 10, választás alapján 9 nemzetiségi. A 
jövő évben virilis jogon tagja lesz 10, válasz
tás alapján 7 nemzetiségi. A vesztett kerület 
tehát 2. — Uj bizottsági tagok a következők : 
Boldis Ignác, Dráskőczy Árpád, Dugovich 
Titus, Fndreszl József, Endreszl János, Janoo- 
ja k  Károly, Riedl József.

A csernovai zendülés. Csernován még 
mindig nagy az izgatottság a lakosság körében. 
Mivel újabb rendzavarástól télnek, a liptó- 
megyei alispán távirati utón megkereste a 
lőcsei helyőrség parancsnokságát katonai kar
hatalom végett. Lőcséről ment ismét egy 
század katonaság Csernovára. Lucski község
ben, ahol Moys László pánszláv plébános 
elhelyezése miatt a nép elégedetlenkedik, 
szintén forrongásban van a lakosság s ezért 
a rend föntartása érdekében harminchat 
csendőr tartja megszállva a községet. Mint 
hírlik, oda is kirendelnek katonai karhatalmat, 
a lőcsei helyőrségben e miatt egy zászlóalj 
készenlétben áll.

Elkészülnek a télhez a csirkefogók Is.
Két kezük munkája ott látszik meg a tyúkok, 
libák és disznók Jmegdézsmálásának nyomai
ban. Mindenfelől jönnek hirek ilyen tevékeny
ségükről. A múlt. napok egyikén Kostyánban 
próbálkoztak meg egy jól kihizlalt disznóval, 
de rajta vesztettek. A íölriadt gazda széf- 
kergefte őket. A nyomozás folyik.

Tolvaj verklisek. A múlt héten történt, 
hogy Busznak Jakab és törvénytelen leánya 
behatoltak Palovcsik József suszter, turáni 
lakos szállására s onnét néhány pár csizmát 
a nagy harang nevében elemeitek. A lopott 
holmikat azonban nem igen élvezhették, mert 
másnap már a csendőrség nyomában volt a 
tolvajoknak s lo is tartóztatta őket.

Védekezés a hideg ellen. A hideg ellen 
való védekezésnek legegyszerűbb módját 
találta ki Mikié Ananász csavargó. Egyszerűen 
bement Fisch Márk ruttkai kereskedő bolt
jába s egy ellenőrizetlen pillanatban leemelt 
egy jól elkészített télikabátot, s illaberek 
nádakerek, elugrott. A ruttkai csendőrőrs 
azonban ügyesebb volt, mert a kabáttolvajt 
még aznap letartóztatta s átadta a helybeli 
járásbíróságnak.

Összezuszta az Ujját Szkulina Gusztáv 
ruttkai lakos géplakatosnak egyik kazánko- 
vács társa. Kazán szegi cseles közben, ter
mészetesen véletlenül, oly súlyos ütést kapott 
a ke/.efejére, hogy jobbkere gyűrűs ujja tol-

F E L V I D É K I  H Í R A D Ó___

ünnepek alkalmakéi megindult

árukat ez időtartam alatt meglepő olcsó áron 
fogja elárusítani, amit mi csak helyeselni 
tudunk.

Legnemesebb karáosonyl ajándék: Csa
ládunk javára szóló életbiztosítás, minőt a 
legkülönfélébb módozatok szerint a jánl: Wix 
Miksa a „Triesti általános biztositó társaság* 
(Generáli) helybeli képviselője

Kincses Kalendarlom Az 1908-iki uj 
kalenariom megjelenése figyelmeztet bennün
ket, hogy vége felé közeledik az esztendő, 
A könyves boltok kirakataiban a Kincses 
Kalendáriom piros kötetei az uj esztendő 
közeledtének a legelső hirdetői. Az uj Kincses 
Kalendáriom még jobb az ideinél és a régi
eknél, pedig azok is jók voltak. Do a leg
finomabb bor is minden esztendőben javul, a 
mint öregedik, igy javul a Kincses is Íróinak, 
művészeinek s jóakaróinak évről-évre öregbedő 
tapasztalatai következtében.
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A Kincses Kalendáriom-nak az a része 
mely olvasnivalókat, vagy őszintébben szólva 
tanulnivalókat tartalmaz, az idén négy-öt 
Ívvel gyarapodott s meggondolni való, hogy 
egy ivén körülbelül kétezer nyomtatott sor 
van, — négy szerannyi, mint a közönséges 
könyvekben. Meglehet, hogy némelyek kifo
gásolják a Kincses Kalendáriom betűinek 
kicsinségét, de egy könyvben ily óriás anya
got közölni másként nem lehetne. S külön
ben hivatkozhatunk az angolokra és az ame
rikaiakra, azok praktikus és okos emberek 
minden újságjuk olyan apró betűvel van 
szedve, mint a Kincses, a kalendáriumaikban 
pedig még sokkal ápróbb hetüket látunk. —
A Kincses uj kötete a következő nagyobb 
cikkeket közli: első sorban az év történetét, 
az év nevezetes halottjainak arcképeivel. 
Azután a magyar mitológiáról olvashatunk 
egy c ikket: a pogány magyarok hitéről. A szol£ 
szokásos statisztikai tabellák után két érdekes| 
cikk ismerteti Európa fejedelmi családjait 
a magyar arisztokráciát. A nemzetközi jog 
rövid kivonata után érdekes uolgokat lehet 
olvasni az orvosi műtét közben való narkoti 
zálásról e sokat sejtető címmel: Egy pillan
tás a másvilágra. A legszigorúbb aszkéta
életet élő apácákról, a karmelitákról is van 
a Kincsesben egy cikk, érdekes képekkel, 
úgyszintén a  jövő városáról is. A Széchenyi- 
Vanderbilt-nász aktuálissá tette az amerikai 
arisztokráciát és nemességet, melyet a Kincses 
szintén ismertet. Egy nagy tanulmány képek
kel és térképekkel ismerteti a sarkvidéki 
expedíciók eddigi eredményeit. Egy cikk 
bebizonyítja, hogy a természetben is van 
halhatatlanság. A misztikus természeti tüne
mények közül a villámcsapást és a jégesőt 
ismerteti egy-egy nagy tanulmány. Az állatok 
világából, valamint a mindennapi természet
tudomány köréből egy tucatnál több cikk 
következik ezután, de jut tér a méhészet, a 
billiárdjáték és a skandináv államok törté
netének ismertetésére is. Egy nagy cikk 
megismerteti velünk a Vatikánt, és lakóit, 
írásban és érdekes képekben. Nagy érdeklő
désre tarthat számot a modern szociálizinus 
irányait ismertető cikk is. Igen sok kép van 
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Űzik a legnagyobb versenyt, mert a szerété- 
ünnepét emlékezetessé tevő közönség ilyenkor 
eszközli a legnagyobb bevásárlásokat. A tu- 
rócszenlnmrloni hang M. és Fia, jó hírnevű 

| divatáru cég ez alkalomból kifolyólag e hú 
31-éig, vagyis ez év végéig úgy akar a 
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Hűnket, hogy hogyan ejtsük ki az idegei) 
neveket ? Egy igen okos. világos cikk ;lZl 
magyarázza, hogy mikor olcsó és mikor 
drága a pénz? De ki tudna egy cikkben 
>záinot adni az egész tartalomról, a melyük 
jegyzéke magában a Kincses Kalendáriom bán 
ezer kétszáz sor? Aki ezt a vastag, hihetet
lenül sok anyagot magában foglaló kötetet 
forgatja folyton uj, meg uj dolgot talál benne-
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_  talán méü a szerkesztője is. A Kincses 
Kalendárioin külső formája és az ára azonban 
most is változatlan maradt: a csinosan bökő- 
töti kalendárioin ára inét? mindig csak két 
korona és kapható Turócszenlmárlonban is 
Moskiícíi Fcrencné kiinyvkoreskedésébcn.
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F E L V I D É K I  H Í R A D Ó

ISKOLAI ÜGYEK.
Tanítók flzetésklegészltése. A nem

illami elemi iskolai tanítók részére az 1907. 
évi XXVII. t.-c. által biztosított fizetés és 
korpótlék kiegészitési államsegélyengedélye
zési kérvényeknek helyes megszövegezése 

szükséges okmányokkal való felszerelése 
Útmutatójául „Államsegély Kérvény és Mellék
letei" címmel Gyerkes Mihály székelyudvar- 
lielyi igazgatótanitó egy instruktiv jellegit, 
értékes és minden esetben igen előnyösen 
használható tájékoztató füzetet szerkesztett 
és adott ki. Ismerteti ebben az államsegély 
kérvény alakú kellékeit, a kérvényezés ese
teit, a csatolandó okmányok kiállítási és 
mellékolési módozatait, ád kérvénymintákat, 
közli a beszerzendő tanszerek és bútorok 
hivatalos jogyzékél, a lakbérosztályba sorozott 
helyiségek névsorát s csatolja egyúttal e 
füzetekhez a helyi adatokkal kitöltendő kér
vény molléklési nyomtatvány-űrlapokat is. 
Ára 2 korona. Mologen ajánlom az érdekelt 
iskolaszékek és tanitók figyelmébe Gyerkes 
Mihálynak úgy ezen most megjelent útmuta
tóját, mint az évi tanmenetek bármilyen 
tanterv szerint tárgyankénti beosztására szol
gáló „Részletes Tanteronyomtatvány" valamint 

évi anyagnak osztályonkénti beosztására 
A szolgáló, miniszterileg engedélyezett „Tan- 

anyagboosztási nyomtatvány." füzeteit. Meg
rendelhető a 6 vagy 5 együttes osztály szá
mára 2 K, 4 oszt. számára 1*80 K, 3 oszt. 
számára 1*60 K. 2 oszt. számára 1-40 K. 1 
oszt. számára 1 K. előlegos beküldése mellett: 
Gyerkes Mihály igazgató tanítónál Székely- 
varhely. Chalupka Rezső kir. tanfelügyelői 
tollnok.

I uiiíikiliiM
a gyermekek ezen ismert rémét a SCOTT- 
féle Emulsio minden esetben sikeresen gyó
gyítja. A SCOTT-féle Emulsio a legjobb szer 
gyenge, beteges gyermekek gyógyítására, 
kiknek gyorsan, visszaadja

rózsás kerek arcukat.
Rendkívüli gyógysikere és erősítő 
hatása abban leli magyarázatát, 
hogy a legjobb, legtisztább és leg
hatásosabb anyagokból állítják 
össze, melyek a SCOTT-féle eljá
rás folytán ízletes, könnyen emészt
hető Etnulsióvá válnak.

A SCOTT-féle Emulsio felnőt- 
scott m teknek s aggoknak époly jó és 
mődszer vm- Itatásos, mint gyermekeknek.

w S  Egy eredeti üueg ára Z H 50 fillér.
Kapható a gyógyszertárakban.
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élő kerites és még gondozatlan, közönséges 
sövényük is mezők szegélyén, birtokok hatá
rolására sthnek Ültetve a földdarab, sőt az 
egész vidék szépítéséhez nagyban hozzájárul
nak. Kiváló előnyöket azonban azáltal érünk 
el, hogy az összes, de különösen az éneklő 
madaraknak azáltal jó oltalmat nyújtunk, 
mert a madarak a sövényeket mindig szíve
sen keresik fel fészekrakásra, azokba befész
kelnek és háborítatlanul szaporodnak. Min
denütt, hol az udvar, kert sürü és csak 
kevésbbégondozott sövénynyel van körülvéve, 
ott örömet fogunk a madárdalban, madárcsi- 
csergésbsn találni és a hasznos dalosokat, 
mint szivesen látott féregirtókat lakhelyünk 
közelében üdvözölhetni.

Legjobb sövény csemetéink 1. akác 2. 
Gleditschia (lepényfa), 3. Maciura. Mind a 
három fajta tüskés és ezáltal betolakodók 
ellen védelmet nyújtanak. Igen jó és sokat 
dicsért a galagonya pedig hernyókkal mindig 
teli, úgyszólván a kártékony férgek költés- 
helye.

Magas sövényeknek mezők, községek, 
dűlök határolására az összes fanemüek igen 
alkalmasak és szépek; különösen akác, jávor, 
nyír, kőris, tölgy, eper, nyárfa, hars, sofora, 
szil sfb. Igen szépek és folyton zöldek a 
fenyőfélék és tobzosok, a legjobb azonban a 
boróka és Thuja (életfa), mivel ezeknek 
növése nem igen magas, de rendkívül sürü.

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

B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
F f l f i K R  F M  A L E G J O B B  z k a

Marhahús . 56 kr. 
Bárányhus . 36 kr. 
Disznóhus . 66 kr.
Borjúhús . 66 kr.

kilóoktQt

Büchler Dániel
n^cSzárosQál TörócSz?i)tn)ártoi).

Felnőttnek,
Ifjúnak,
Gyermeknek
egyaránt legszebb

k a r á c s o n y i  a j á n d é k
a Hőnyi!
Nagy választék

n i  F e r e n r n é
k ö n y v k e re s k e d é sé b e n  
Turácszentmártonban

b  í ^  U )
» V é d je g y : „ H o rg o n y * *  *

M in im en !. Capsici comp., I 
a ilorgony-Pain-Expeller

pótléka L
ogy régjónak bizonyult háziszer, mely már E
sok év óta legjobb fájdalomcsillapító szernek V 
bizonyult köszvénynéí, osúznál es meghűlé
seknél, bodörzsölé3képpen használva.

F ig y e l  m ez  t e  t é s .  Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan üveget fogadjunk el, mely a „Horgony" 
védjegygyei és a Rlchter cégjegyzéssel ellá- 1 
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben .- 
IC —.80, K 1.40 és K 2.— és úgyszólván min- £ 
•Ion gyógyszertárban kapható. — Főraktár: i 
Török  Jó zsef gyógyszerésznél, B u d a p e s t.

Dl iticiiler gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz", j
P rá g á b a n , Elisabethstiusse 5 neu. 4 )

Mindennapi szétküldés.

Turócvárm egyei ra k tá r : Schönaich Viktor gyógy
szerésznél Znióváralján.

KÖZGAZDASÁG.
Sövények madárvédelemnek. Minden 

^Syobb kürtőt, a szabadban, szölö-és Kyh- 
Mlcskertoket, nem deszkakeriféssol, hanoin 

sövényekkel kolleno körülvenni. Mindon««

ó b  J a j  ! K ö h ö g é s ,  r e k e d t s é g E l j e o !
és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatású

L  f: yj. Cnnnr  m n l l m n t i l l M /  1l99gí m e i ip a m m a i
)az étvágyat nem ron tják  és kitűnő izüek.

w í K "  y s m Doboza 1 és Z borona. Próbadoboz 50 fillér.
Fő- és szétküldési rak tár:

„ N f l b O R ”  g y ó g y s z e r t á rM egfojt ez az átkozott E gger m ellpasz tíllája
köhögés! Budapest, VI., Váci-körut 17. ham ar m eggyógyíto tt 1

K apható  T u ró c sz e n tm á rto n b a n : Toperczer Sándor gyógyszertárában
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wix jVi i lfsa
Turócszcntmárton

fő tér, a  „H itelbank" volt helyiségében.

R a k t á r :  liszt, fű szeráru , ásványvizek, 
csem egék, különféle sa jtok , husnem üek, 
halnem üek, konzervek, asztali-, csem ege- 
és gyógyborok, kül- és belföldi likőrök, 
cognac és pezsgőkből. — Üveg és 
porcellán, alpakka és k inaeziist-áruk, 

konyhaedények, tükrök  és képek.

Ü ve g e zés i vállalat.

Szives tudomására hozzuk a n. é. 
közönségnek, hogy egy

■ elsőraogíi bécsi ■ 
vegytisztító intézet

képviseletét átvettük. — Elvállalunk a 
legjutányosabb árak mellett

Iffllifí
férfi és női ruhákat, függönyöket, kézi
munkákat, kesztyűket, gallérokat és 
kézelőket és mindenféle fehérneműt.

Minden megbízást a  legrövidebb 
idő a la tt  intézünk el.

Strouss ftlonóné. Spitz H íiro lp é .
A tisztitásra vagy festésre szánt tárgyak 

mindkét helyen vétetnek fel.

1976. sz.
1907. tk.

Á rverés i h ird e tm é n y i k ivona t.
A turócszentmártoni kir. járásbíróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy a neepáli 
hitelegylet részvénytársaságnak Stefanik 
András és társa elleni végrehajtási ügyében 
a besztercebányai kir. törvényszék terület
köréhez tartozó turócszentmártoni kir. járás
bíróság területén Zsámbokrét községben 
fekvő, a zsámbokréti 14. sz. tljkvben A I. 
2—5. 7—9. és 11— 15. sorsz. alatt felvett 
s B. 13. és 14. tétel alatt */« részben 
Stefanik András és Stefanik Anna férj. 
Chromcsik Mátyásné mint néhai Stefanik 
András örökösei nevére irt ingatlanokra 603 
koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverést elrendelte és hogy a fentebb meg
jelölt ingatlanság az 1907. évi decem ber 
hó 9-ik n ap ján  d. e 10 ó rakor Zsámbokrét 
községben a községi biró házánál megtar
tandó nyilvános árverésen a kikiáltási áron 
alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénz
ben vagy óvadékképes értékpapírban a ki
küldött kezéhez letenni.

Kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság.
Turócszentmárton, 1907. augusztus 21.

Petrás, kir. albiró.

Van szerencsém a n. é. közönsé
get értesíteni, hogy áruházamban a

harácsonyi
nvásár;
leszállított árakon
megkezdődött. Kitűnő tisztelettel:

Bindfeld Ármin.

f«hse?z 3 ifiadé'IMatal

V alód i p rá g a i sonka!
Kiló ja  2  K o ro n a  4 0  fillér.

y  Kapható

HEDA B.
fűszer- és csemegeüzletcben Turócszentmárton.

Asztali borok; rOny- és likör- 
külöiylegessésck.

lyagy V á l a s z t é k b a : ) .

Legolcsóbb füszK'áru-bouásárlási forrás!
K oestlin-féte legfinom abb  teasü te 
m ények ; F ü rth -, v a lam in t Heller- 
féle cukorkák . ■ Déligyüm ölcsök.

C l F É R F IS Z F 1 B Ó  T U R Ó C S Z E N T / K Á R T O N . n
Üzlethelyiségemet a sétány melletti saját házamba áthelyeztem.

^  Szabómühelyemet tetemesen megnagyobbítottam. —  Dús raktár:

téli szövetek, kész gyermeköltönyök, télikabát, felöltőkben.
r  vP o ty to S  k i s z o l g á l á s !  

itVW HM U i i  r d o i y d o s  nyúsyka !

EÍSöraíjgü Vegytisztító é& festö-ilytézgt képviselete!

J

V a r ,  s z e re n c s é m  a n. é. Közönség  szives tu d o 
m á s á ra  hozni, hogy T u ró c s z e n tm á r to n b a n ,  a fő té 
tén  K L E IN  S Z .  bej. cég  a la tt  fo ly ta to tt  ü z le te m e t

□ K ibővíte ttem . C

Veszek a legmagasabb napiárakon ! 

tiüST Tengerit ajánlok a napiáron alul!

T“ elw KLEIN SZ.

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton, 1907.
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