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Justh  Ferenc.
Tekintetes Vármegyei Közönség!
A midőn a változott politikai vi

szonyok folytán, Turóc vármegyé
ben elfoglalt főispáni állásomtól 
megválók, a Vármegye Tekintetes 
Közönségétől búcsúzom.

Nem könnyű nékem a búcsú! 
Mert ama négy esztendő alatt, 
hogy e vármegye kormányzata 
reám volt bízva, a Vármegye Te
kintetes Közönsége részéről a bi
zalomnak oly sok jelét tapasztal
tam, működésemben a jóindulatú 
támogatásnak oly mértékében ré
szesültem, mikép lehetetlen, hogy 
ezért a hálának a szeretettel pá
rosult érzésével ne viseltessem 
iránta, s életem fogytáig adósául 
ne tekintsem magam.

S mit szóljak a vármegyének 
tisztikaráról, amelynek minden 
egyes tagjára — úgy érzem — 
nem mint felebbvaló tekintettem, 
hanem iránta őszinte baráti érzü
lettel viseltettem azért a készség
ért, amelyet a közügy szolgálatá
ban mindenkor tanúsított.

De kiváltképen nehézzé teszi 
a búcsút nekem az a nagyrabecsü
lés, amely engem a tisztikar veze
tőjéhez, Beniczky Kálmánhoz, a 
vármegye mélyen tisztelt alispán
jához fűz, akinek baráti támoga
tása, — hazafiui bölcsesége, — 
nemes szive — és páratlan becsü
letessége nélkül a magamra vállalt 
faladatnak eredményesen megfe
lelni talán nem is tudtam volna.

S ha képes valami az elválás 
fájdalmas érzetét csillapítani, úgy 
az a tudat az, hogy mint szeretett 
vármegyénk fia, a Tekintetes Vár
megyei Közönségnek körében ma

il. Szán).

Lapunk szám ára h irde
téseket minden bel- és 
külföldi h irdetési iroda 

elfogad.
Vyilttér so ra 40 fillér

radok továbbra is és ezentúl is 
közre fogok működhetni vármegyei 
életünkben s nem leszek nélkülözni 
kényszerülve a Tekintetes Várme
gyei Közönség barátságát s jóin
dulatát.

Ebben a tudatban s azzal a jól
eső érzéssel, hogy Turóc várme
gye közönsége mindenkor lelke
sedett minden jó ügyért, s abban 
a biztos reményben, hogy az al
kotmány s a haza védelmében el
múlásunkig együtt fogunk küzdeni, 
azzal a fohászszal búcsúzom :

Áldja s vezérelje a Mindenható 
Turóc vármegyét!

Turóczszentmártonban, 1910. évi 
márczius hó 10-én.

*

(D.) A válságos politikai helyzet 
hullámai a mi csendes vármegyénket 
sem hagyták érintetlenül. Ami miatt 
aggódtunk, amitől féltünk, bekövet
kezett tehát. Justh Ferenc lemondott 
állásáról. Odahagyta fiőspáni székét, 
melybe a nemzet igazáért, a nemzet 
legszentebb jogaiért folytatott küzdel
mekben tanúsított önzetlen, férfias 
magatartásáért, igaz ügyszeretetéért 
ültette őt a szomorú napok után kor
mányra jutott hatalom a vármegye 
közönségének osztatlan és határtalan 
örömére.

És amily lelkesedéssel iktattuk 
be akkoron méltóságába, ma a bánat 
ép oly mélységével veszünk búcsút 
tőle, midőn vármegyénk vezetésétől 
visszalép. Akkor csak sejtettük, hogy 
mit nyertünk az ő személyében, ma 
már tudjuk, hogy mit vesztünk vele 

Csodálkozhatunk-e tehát, ha 
hozzánk intézett bucsuzója, ha ezek 
a szeretet igaz érzésétől átszőtt sorok 
bánatos visszhangra találnak min- i

denütt e bércekkel koszoruzott kies 
vármegye legutolsó falujában is ? 
Csodálkozhatunk-e azon, ha az a 
nemes, odaadó fáradozás, mellyel 
úgy a közönség, mint az egyesek 
érdekeit felkarolta, most a válás 
nehéz perceiben méltánylásra talál 
mindenütt és mindenkinél s a keserű
séggel vegyes, fájdalmas érzéssel 
töprengünk távozása felett ?

Egy cseppet sem! ö  méltóságában 
is az maradt, akihez oda fért gazdag 
és szegény egyaránt s talán akkor 
volt legboldogabb, ha válogatás nél
kül dolgozhatott azokért, akikért tenni, 
cselekedni hatalmába adatott. Az ő 
végtelen akaratereje, kitartó munkás
sága, lehetetlenségeket nem ismert, 
ha a vármegye és a közönség érde
kéről volt szó s éjjeleit is nappallá 
téve, mindenkor célhoz juttatta azt a 
felvetett eszmét, melynek realizálá
sát a publikum érdekében levőnek 
találta.

És ha visszatekintünk arra a négy 
évre, melyen át a vármegye élén állt, 
túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy 
annyit és oly dolgokat alkotott a 
rövidnek mondható idő alatt, mely 
alkotások nevét örökre kitörölhetet- 
lenné, felejthetetlenné teszik e vár
megye történetében. A stubnyafürdöi 
tanítóképző, a vármegyei távbeszélő
hálózat létesítése, a helyben felépült 
tüdőbetegek szanatóriuma, mind az ő 
érdeme s elmulhatatlanul jelezni fog
ják azt a nagy tartozást, mellyel 
személyiségének, egyéniségének e 
vármegye közönsége adósa maradt.

De nemcsak nagy kérdésekben volt 
ő szívvel lélekkel támogatója a kö
zönség érdekeinek, hanem azokat az 
apró-cseprő kérdéseket, minők százá
val vetődnek fel egy vármegye éle-

Női ka lap üzletem ben  m indenfajta női divatcikk: kalap, fűző, keztyü, fátyo l 
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 iváló tisztelettel:

divattcrnje qő í kalapüzl?t« Stűboyafürdö.
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tében, mondom, ezeket a ’kérdéseket 
is oly odaadással, oly igaz ügyszere
tettel oldotta meg, mely ügyszeretet 
annyira kiváló tulajdona az ő nagy 
lelkének.

Justh Ferenc távozását azonban 
legjobban sajnálják azok, kikkel e 
vármegye igazgatásán együtt dolgo
zott. A tisztikar, mely rajongó szere
tettel vette körül, szinte megdöb
benve értesült a megváltozhatatlan 
tényről, hogy főispánunk elhagyta azt 
ahelyet, melyről annyiszor volt al
kalmunk tapasztalni szeretettel páro
sult jóindulatát. Bátran elmondhatjuk, 
hogy az a négy év, mely alatt a 
tisztikar működésének ellenőrzése 
Justh Ferencre volt bízva, felejthe
tetlen emléke marad mindazoknak, 
kik alatta és vele szolgálni szeren
csések lehettek.

Ezek után, ha igaz az a mondás, 
hogy a közpályán működőnek leg
szebb jutalma a polgárság bizalma 
és szeretete, úgy Justh Ferenc ettől 
a bizalomtól és szeretettől övezve 
vonul vissza díszes álásától; mert 
alig van ember ebben a vármegyé
ben kinek szivéhez ne férkőzött 
volna, alig van amber, ki teljes elis
meréssel meg ne hajolna az ő köz
életi működése előtt.

Hiszen csak most a közel múltban 
történt, midőn állásától való megvá
lásának hire hozzánk először elvetö- 
dött, hogy az intelligens polgárság

száznál több aláírással sürgönyileg 
kereste fel, hogy a megye békéje 
érdekében állását [minden áron tartsa 
meg.

És ebből a nagy és önzetlen ra
gaszkodásból következtetjük, hogy 
nem marad el végleg tőlünk, hanem 
már a legközelebb üdvözöljük őt, 
mint a polgárság bizalmának letéte
ményesét.

Főispánunk búcsúja a közigaz
gatási bizottságtól. Tekintetes Köz- 
igazgatási Bizottsági A változott po
litikai viszonyok folytán, Turócz 
vármegyében elfoglalt főispáni állá
somtól megválván, búcsúzom az el
nökletem alatt működött közigazgatási 
és közigazgatási erdészeti bizottság 
mélyen tisztelt tagjaitól. Teszem ezt 
az őszinte elismerésnek s a soha el 
nem múló hálának érzetével, mert 
mindenkor odaadóan méltóztattak elő
segíteni működésemet, amelynek, ha 
sikerült a közéletben eredményeket 
felmutatni, azt csakis a kölcsönös 
becsülés- és bizalomból eredő ezen 
jóakaratu támogatásnak tulajdonítha
tom. Ajánlom magam a Tekintetes 
Közigazgatási- és közigazgatási erdé
szeti bizottság mélyen tisztelt tagja
inak szives emlékébe, a magam 
részéről kijelentvén, hogy együttmű
ködésünkre mindig szívesen és büsz
kén fogok visszagondolni, s hogy a 
mélyen tisztelt bizottsági tagok em
lékét szeretettel fogom megőrizni. 
Tótprónán, 1910. évi március 10-én. 
Justh Ferenc, s. k.

T Á R C A .

Eljegyzésem története.
— A „Felvidéki Híradó- eredeti tárcája. —

Irta: Pásztor József.
ö t  éves voltam, a nagybátyám, FUlöp, 

hét. Furcsa, de igy Tolt. S mivel az életben 
nem az évek, de az érdemek számítanak, 
FUlöp tekintélye igen nagy volt előttem. A 
többek között beszökött már kétszer a nyári 
színkörbe, a Nemzeti Múzeumban kék ceru
zával bajuszt rajzolt egy márványból kifara
gott görög hölgy orra alá, volt tiz japán, két 
mexikói bélyege, egy fehér egere s egy 
forradás a feje búbján, ezenfelül már a bor
bélynál nyiratkozott.

Különösen ez volt az, ami Fülöpnek te
kintélyt adott, mert lebet-e öt éves korban 
valami félelmetesen nagyszerűbbet, valami 
férfiasabbat elképzelni, mintha az ember 
pipázhat, vagy a borbély nyirja meg ?

Az idő azonban repült s FUlöp nagy
bátyám nem elégedett meg a mindennapi 
örömökkel. Láttam, hogy napok óta valami 
uj meglepetésre készül. A szomszédjukban 
két kisleány lakott. Az egyik lehetett kilenc, 
a másik négy éves, szőke, kócos két kis 
fruska, piros, fehérpettyes ruhában, nevető, 
pajkos kék szemmel. Többször láttam őket, 
amikor Fülöpéknél voltam, de alig vettem

tudomást róluk. Csak FUlöp érdekelt, aki 
akkoriban egy földalatti barlangot vájt az 
udvaron. A földalatti barlang azonban néhány 
nap óta bedugult, elpihentek a mexikói és 
japán bélyegek is. Fülöppel alig lehetett egy 
szót váltani. Egyik nap, ahogy újra hozzájuk 
mentem, az utcán találkoztam vele. A város
liget tájékán laktunk mi is, meg ők is. FUlöp 
valami nagy, hegyes csomagot vitt a kezében 
s rá sem hederitett a köszönésemre, hanem 
hegyesen lépegetett tovább.

— Hová, FUlöp? — kérdeztem tőle.
— A menyasszonyomhoz, — felelte FUlöp 

komolyan.
Én eltátoftam a számat. Hallottam már, 

hogy menyasszonyok meg vőlegények vannak 
a világon. Mikor a városban laktunk, a mi 
házunkban is volt. Sokszor hallottam, ahogy 
az emberek elmentek mellettük, lassan utánuk 
súgták: menyasszony, vőlegény. De tudom, 
hogy nem volt rajtuk semmi különös. Egy
szer a ligetben is találkoztam velük s ott 
azt láttam, hogy a bácsi a néni kezét fogta 
s bután egymásra néztek. Egy idő múlva 
pedig elvitték őket virágos kocsival. Ez szép 
volt. Csakhogy azt is tudom, hogy a vőlegény
nek fekete frakkja és cilindere volt, pedig 
Fülöpnek nem volt frakkja, sem cilindere. 
Annál inkább csodálkoztam a FUlöp szavain.

— Te . . . te vőlegény vagy ? — kér
deztem tőle.

A vármegye közönségének illásfogla 
lása. Kuon Héderváry Károly gróf minister- 
elnök leiratára, melyben kormányra lépését a 
vármegye közönségével tudatja, az állandó 
választmány f. hó 10-én megtartott ülésén 
egyhangú határozattal kimondta, hogy a köz- 
gyülésm k a tudomásulvételt fogja javasolni. 
Az előadó ily értelmű javaslata ellen felszó
lalás nem történt. Elhatározta továbbá az ál
landó választmány, hogy Darányi és Apponyi 
gróf visszalépett ministerekhez, közhasznú 
működésűkért bucsufeliratot intéz.

Főispánunk felmentése. A belügyminis- 
terium vezetésével megbízott magyar minisz
terelnököm előterjesztésére Justh Ferenc Tu
rócz vármegye főispánját főispáni állásától, 
buzgó szolgálatai elismerése mellett, saját 
kérelmére felmentem.

Kelt Bécsben, 1910. évi március 8-án.
Ferencz József, s. k.

Gróf Khuen-Héderváry Károly, s. k.

Függetlenségi pártsserveskedés. Szolarik
Vilmos dr., a ruttkai függetlenségi párt el
nöke ma délután 3 órára hivia egybe a ke
rület függetlenségi érzelmű polgárságát abból 
a célból, hogy megbeszéljék, hogy a párt 
minő kilátással mehetne bele az esetleges 
választási küzdelembe. Hallomásunk szerint 
azonban tekintettel arra a körülményre, hogy 
a kerületben Justh Ferenc volt főispán fog 
fellépni párton kívüli programmal, a gyűlésen 
a függetlenségi párt további akciójáról le 
fognak mondani.

A neosslávlcmns alkonya. A szentpéter
vári nagyszláv liga tagjai összekülönböztek. 
A sokféle nemzetiségű, különféle műveltségű, 
foglalkozású, más-más felfogású egyén hiába 
törekedett ott valami olyan közösségben meg
állapodni, amit a szláv világ elé, mint köve-

Fülöp komolyan válaszolt:
— Az. Megházasodom.
— Mikor?
— Azt nem tudom még. Majd ha bajuszom 

lesz. Csak arra várok, hogy bajuszom legyem.
— Hát a csomagodban mi van?
— Cukor. Tele van cukorral.
— Hát az minek?
— Ezt adom a menyasszonyomnak. Ezért 

lesz a feleségem.
— A cukorért?
— Természetesen. Valamit kell adni neki 

azért, mert a feleségein lesz. Nagyszerű! — 
S megvetéssel nézett végig rajtam.

Éu hol a földre, hol a FUlöp arcába 
pislogtam. Valami különös szorongó érzés vett 
erőt rajtam. Éreztem, hogy sokáig nem bírom 
ki, ha Fülöpöt nem követhetem. Odafordultam 
tohát hozzá:

— Te FUlöp . . .
— No, mit akarsz?
— Hát azután jó az a micsoda?
— A házasodás?
— Az.
— Nagyon jó. Hát nem voltál még lako

dalmon ?
— De voltam, mikor a Torka néni férjhez 

ment. Annyi habostortát ettem, hogy két 
hétig beteg voltam.

— No látod. j
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tendö célt odaállíthattak volna, nem sikerült. 
Ki-ki a saját nézetét tartotta a legfontosabb
nak s alárendelni önmagát a többinek s ezek 
egynek is nem akarta azért, mert ebben sa
ját nemzetiségének alárendelését látta. így 
tudjuk ezt most a „Hlas* 62. számából.

Ez a lap bosszú és sopánkodó cikkel 
parentálja el a neoszlávizmus gondolatát. 
Szemrehányással illet minden szláv törzset 
kUlön-külün, amiből kitetszik, hogy erre a 
dorgálásra ha rászolgáltak, akkor csak avval, 
hogy annak az ujszláv mozgalomnak nem 
engedtek annyi teret, amennyivel az öuraü- 
ködésre elég anyagot szolgáltattak vulna.

A Hlas azonban, amikor elhantolja a 
mozgalmat, időszerűnek vél egy kis intő 
beszédet is, abból a célból, hogy legalább a 
gondolatot mentse meg a teljes enyészettől.

Meghatározza azért az irányt, amelyen a 
jövőben dolgozniok kell. Az események köz
pontjába természetesen a cseheket állítja be. 
ök lennének az asnimilálók, a többiek az 
asnimilálódók. A tót, lengyel és szerb ifjak 
— úgymond — látogassák a cseh iskolákat, 
a kereskedelmet és ipart is ott tanulják meg. 
Ugyanezt, kívánja az oroszoktól is. A cseh 
irodalmat, különösen a cseh színmüveket az 
összes szláv fajok közt ismertetni és haszno
sítani kívánja stb. stb.

Csakhogy a cseheknek e makacs állás
foglalásához hasonló a többi szláv faj felfo
gása is. Azt valamennyi szívesen látná, ha 
az alkalmazkodásban nekik a passzív szerep 
jutna, az aktivitástól azonban retteg vala
mennyi.

|  Ilyen viszonyok mellett nem kell nagyon 
félnünk a neoszlávizmus erejétől.

Tót nemzetiségi képviselőjelöltek. A t ó t
nemzetiségi párt a következő jelöltek szemé
lyében állapodott meg. Stomfán Juriga Nán
dor, Szent-Jánoson Blaho Pál dr., Szeniczen 
Hodzsa Milán dr., Bóbrón Szkicsák Ferenc,

Most már beláttam, hogy a házasodás 
igen jó, azért újra kérdéssel fordultam 
Fülöpliöz:

— Hát én nem lehetnék vőlegény ?
— Dehogy nem!
— Hogyan V
— Cukor kell hozzá.
Másként nem lehet?
— Nem. Cukrot akarnak a lányok. Etz 

a sok cukrot Cilikének adom s ö a meny
asszonyom lesz.

— Annak a Cilikének, aki a szomszédo
tokban lakik?

— Annak.
Fülöp néhány pillantást vetett az én irigy 

arcomba, majd megszánt s szelíden hozzám 
fordult:

— Te pedig elvehetnéd a Műikét, a Ciliké 
húgát. Az lenne a te menyasszonypd. jlgy jól 
meglennénk.

— Jó debát . . .  — haboztam én.
— Szerez cukrot! — szólt Fülöp.
— Kásként nem lehet ?
— Nem — felelt határozottan Fülöp.
Ezzel sarkon fordult s faképnél hagyott.

Láttam, hogy megvárja, inig Ciliké kijön az 
utcára s átadja neki a cukrot. Erre egészen 
elvörösödtem. Ciliké mellett ott tipegőt Milike 
s szomorúan pislogot a Ciliké nagy cukros- 
tacskójára.

Rózsahegyen Jancsek János, Szliácson Med- 
veczky Pál dr., Zólyomban Fajnor Igor dr., 
Kulpinban, miután most a tótok és a szerbek 
közt történt megállapodás szerint szerb nem
zetiségi jelölt következik, Nikolics V. lép 
fel. A szakolezai és a verbói jelölést illetőleg 
még nincs végleges megáilapodás. Trencsénben 
Stur József dr. ügyvédet szeretnék megnyerni. 
Nemzetiségi oldalról nyert híradás szerint 
Nagyszombat, Vágbesztercze, Alsókubin, Losoncz 
és Korpona is kér jelölteket. Valószínű, hogy 
Sárosban a girdlti kerület is kap nemzetiségi 
jelöltet.

Hlinka szózata.
A negyedfélévre elitéit Hlinka András 

rózsahegyi plébános február 23-án hagyta el 
Szegedet. Ma már szabad és ott jár valahol 
megint a liptói havasok közt.

Az idő és a környezet sokat változtat az 
emberek felfogásán. Hlinkának legujabbi szó
zatában is mintha lenne valami, ami ezt a 
változást nyilvánvalóvá tenné. Maga mondja, 
hogy 200—300 szinmagyar fogoly társalgá
sát volt alkalma megfigyelnie naponkint. Ezek, 
a szinmagyar Tisza s a tiszta magyar levegő 
mintha olyan környezetet képeztek volna, 
amely Hlinka lelkére sem tévesztette el 
hatását.

Nekünk úgy tllnik föl legalább, hogy ez 
a hang, amit most basznál, mintha elütne 
attól, amellyel annak idején a liptói havasok 
népét a csendőrszuronyok elé kergette. Az a 
véresszáju, mindent kockáztató demamóg 
izgató, lázitó hangja volt, ez ellenben valami 
más, egészen más. Forradalmat szított akkor, 
békét hirdet máma. De lássuk a szózat egyes 
kiszakított részeit :

„A lázitásról nyíltan beszélek most, amint 
azt a múltban is állítottam, hogy nincsen 
okom a magyar nemzet vagy a magyar nép 
ellen izgatni. Nekünk a magyar néppel közös

bajaink és előnyeink vannak, mindnyájunkat 
a haza közös érdeke köt, mindnyájunkat az 
isteni gondviselés hozott itt össze, azért egy
másra is vagyunk utalva. Egymást tisztel
nünk, szeretnünk kell, de gyűlölnünk nem 
szabad.

Az én fegyverein a gyülöltség, bosszú, a 
tűz és a lázitás soha sem volt, hanem a 
szeretet, munka, a kölcsönös segítség és a 
kölcsönös tisztelet. Nincsen jogom Ítéletet 
mondani senki fölött, az Ítélet Istené legyen. 
Most a magyar nép is megértett, nem látott 
bennem izgatót, saját ellenségét még kevésbbé.

Ezek a tiszta, született, igazi magyarok, 
akiket véleményük megalkotásában sem 
egyéni érdekek, sem politikai célok nem 
vezetnek, hanem egyedül jó és tiszta szivük, 
amellyel fölismerték bennem az igazi testvért, 
a papot, aki a saját nyájáért kész föl is 
áldozni magát.

Ez a legmagyarabb város és a legtős- 
gyökeresebb magyarság verdiktje, evvel 
dicsekedni fogok, mint az én ártatlanságom 
legfényesebb bizonyítékával, dacára annak, 
hogy a politikusok, a hazafiasság és az iz
gatás köpenye alatt, a pokol fenekére kíván
nának is.

Minden nemzetiséget és nyelvet egyesíteni, 
összehozni lesz az én jelszavam. Nálam a 
nyelv csak közvetítő tényező a jólét és bol
dogulás felé. Én soha sem kerestem különb
séget a magyar és a tót ember között, csak 
elválasztani igyekeztem a jót a rossztól, a 
fekélyest az egészségestől.

Megengedem, hogy az én kritizáló késem 
talán mélyebben vágott a puha testbe s akkor 
nem találván más bűnt, hogy mégis lehetet
lenné tegyenek: izgatással vádoltak meg; 
remélem, hogy ma már nem fogok izgatni, 
mert ma már mások fogják azt a szétválasztó 
munkát végezni s nem én.

Ma térek meg az én elárvult nyájamhoz, 
amely négy éven át. gyászolta az én fogsá-

— Cukrot szerezni, akármilyen áron ! 
— gondoltam magamban s bazarohantam.

Otthon addig kuncorogtam, mig az 
anyám tiz krajcárt a fejemhez nem vágott. 
Rohantam boldogan a boltba s vittem mele- 
giben a cukrot Műikének.

Kipirult az arcom, mikor megláttam 
Milikét. Eddig nagyon bátor voltam, de most 
egyszerre a lábamba szállott a bátorság. El
képzeltem, hogy az első nyírásnál sem félek 
jobban a borbélynál. Hogy is kezdjem ? Mit 
mondjak Műikének. Odasompolyogtam mögé, 
hátat fordítottam felé s a kezem hátranyujtva, 
megböktem a hátát.

Milike megfordult s meglepetéssel kér
dezte :

— Mi az ?
— Cukor — nyöszörögtem én.
— Cukor ? — kérdezte Milike örömmel s 

hamar elibém került. A szemembe akart 
nézni, de lesütöttem a szemem.

— Miért adod? — kérdezte Milike las
san s már is a cukroscsomag után nyúlt,

— Azért, amiért a Fülöp adta a cukrot 
Cilikének.

— Jó, — felelte Milike hirtelen — Ciliké 
a Fülöp menyasszonya. Én pedig a te 
menyasszonyod leszek. De hát, hogy is hív
nak téged ?

— Sándi, — szóltam én szendén, de 
még mindég a földet néztem.

— öándi ? Szép név — szólt Milike s 
egy nagy csokoládégolyót a szájába dugott.

Csak most pillantottam reá s észrevettem, 
hogy fülig piszkos az arca.

— Mitől piszkos az arcod ? — kérdez
tem én.

— Lekváros kenyeret ettem — felelt 
Milike s újra betömött a szájába vagy két 
darab cukrot.

Én csak néztem, hogy tűnik el egy
másután a sok finom cukor. Alighogy lecsú
szott az egyik darab a Milike torkán, újra 
megvillant a fehér foga, csámcsogott a kis 
szája s a papírzacskóból fogyott a cukor.

Egy darabig csak pislogtam. Élénk szem
játékkal követtem a Milike kezét a "zacskó- 
jói a piros szájáig, meg vissza a zacskóhoz. 
Végre megsokaltam a falánkságot s harago
san rászóltam:

— Mind megeszed ?
— Mind 1 — felelte Milike elhatározással. 

— Nagyon jó.
S újra becsusztatott a szájába egy darab 

cukrot.
Erre aztán elöntött a harag.
— Te . . .  te csüf lekváros.
Milike elvörösödött.
— Mit mondtál? — rebegte ijedten s a 

kis szája tátva maradt, a szeme hirtelen fel
villant s kiszaladt a száján:

— Csibész 1



gomat. A béke királyának csendjével és alá
zatosságával pálmaággal kezemben közeledem 
feléjük. Dacára a közmondásnak, amely azt 
tartja, ha békét akarsz, készülj harcra, én 
mégis kezemben az üdvözülés jelvényével, 
amellyel egykor az apostolok megalázták a 
bölcselőket úgy, mint a vad pogányokat és 
közeledem feléjük.

Az én tekintetem most az egeket keresi, 
ahol anyám székel. Valahányszor hozzá for
dultam, eddig soha sem hagyott el. Hálát 
adok neki mindenért, amit adott, vagy elvett. 
Az ő segítségével két nehéz fogságot szenved
tem e l : egyházit és politikait. Amikor az 
Utlegek fenyegettek, amikor a felhők tornyo
sultak, fölfohászkodtam : Az Ur az én világos
ságom és üdvösségem, mitől félnék tehát, az 
Ur az én életem védője, mitől ijednék meg?

Most az oltár előtt esedezem és lerakom 
ott gyermeki tiszteletem adóját.

Drága népem, most hozzád is fordulok, 
hogy a nyilvánosság előtt kifejezzem az én 
bámulatomat és köszönetemet a te állhatatos
ságodért. Amikor minden elhagyni készült, ti 
nem hagytatok el. Imádságtok, cselekedetei
tek, leveleitek megkönyitették sorsom súlyát.

Ezt avval fogom viszonozni, hogy minden 
erőmet, mint eddig, úgy ezután is, a te üd
vödre, művelődésedre és boldogulásodra fogom 
forditani. Ma többet nem adhatok.

Ellenségeimhez is baráti kézszoritással 
közeledem. Mindenkinek megbocsátok és 
akarom, hogy nekem is bocsássanak meg. 
Senkit a világon nem tartok annyira romlott
nak, hogy saját testvére romlásán örülni ké
pes lenne. Azért a rajtam elkövetett méltat
lanságokat a félreértésekre és az elvadult 
politikai viszonyokra vezetem vissza. Ma 
azonban látnunk kell, hogy sorsunkat felsőbb 
erő intézi.

összeesküdtek az én romlásomra, meg
semmisítésemre és én, bár megtörve, de nem 
megsemmisülve állok. Átéltem nagy politikai
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Ennél nagyobb sértés nem érhetett volna. 
Felemeltem a tenyeremet s pofonvágtam 
Milikét.

Milike eltátotta a száját s hangosan sírni 
kezdett, a cukros zacskót pedig leejtette a 
földre. Nekem sem kellett több. Amint meg
láttam, hogy a cukros zacskó lepottyant, 
hirtelen utánna kaptam, fölvettem a földről s 
szedegotni kezdtem ki belőle a cukrot.

Milike mind a két kezét ökölbe szorította, 
úgy nyomkodta ki a könycseppekel a sze
méből s torkaszakadtából kiáltotta:

— Po . . . po . . .  pofonvágott 1
Én körülnéztem, de láttam, hogy egyelőre 

semmi veszedelem nem fenyeget, azért a 
legnagyobb nyugalommal majszoltam a zacs
kóban maradt cukrot.

Milike egy darabig még nyöszörgőit, 
majd a félszemét kinyitotta s hirtelen mind
kettőt rámmeresztette, majd újra megnyikkant:

— Mind megeszi?
Rápislantottam, megsajnáltam.
— No nesze, — szóltam hozzá s odaad

tam neki az utolsó darab cukrot.
— Nincs több? — kérdezte Milike. Ki

vette a kezemből az üres papírzacskót, kifor
dította s végignyalta a kis, hegyes, piros 
nyelvével a papirost s mosolyogva rámnézett.

— De a menyasszonyod nem leszek 1 —■■ 
8 hamiskásan rámhunyoritott.

átalakulásokat, a nagy nemzeti kormányt, a 
koalíciót. A tulipán megfonyadt kissé, a 
vezérek dicsőségével szintén, csak a nép áll. 
Ezért a népért munkálkodjunk, kiki erejéhez 
és körülményeihez képest. A kölcsönös sze
retet és tisztelet kösön össze bonnünket. A 
vélemények, utak különbözők lehetnek, de a 
cél: a nép boldogitása, csak egy lehet.- 

*
Érdekes lenne, ha evvel a kenetteljes, 

béküléken hangon, csupa szeretetet prédikáló 
cikkel szemben lekőzölnők azoknak a beszé
deinek egyikét, amikkel négy évvel ezelőtt 
egész Liptó vármegye békéjét fenekestül for
gatta föl, vagy egyet hírlapi cikkei közül, 
amelyek hatása alatt az ország minden szláv 
szigetén különös, a forradalmi hangulathoz 
közel álló feszültség támadt.

De nem tesszük. Szenzációra nem akarunk 
vadászni akkor, amikor a nemzeti célok érde
kébon való munka színteréhez közelíteni lát
juk azokat, akik nemrégen a legkonokabb 
tagadás táborát szervezték és vezették maguk.

Most nem is konstatáljuk valami különös 
hangsúlyozással, hogy Hlinkának a felfogása 
és véleménye megváltozott talán s nem ke
ressük az okokat sem, amelyek ezt a fölté
telezett változást előidézték volna. Minden 
a .dolgok lényegéhez, kevés vonatkozással 
illeszkedik. Ami lelkünket, szivünket meg
kapja, ami bennünk, megvalljuk, kellemes 
érzéseket költ, az más. Az a más valami pedig 
egyedül Hlinkának az a nyilatkozata, hogy ő 
nem ellenségünk többé. Hogy együtt akar 
munkálni velünk és mindazokkal, akik a nép 
javát, boldogulását szivükön hordják, hogy 
együtt akar dolgozni, minden olyan különb
ség nélkül, amit akár a faji, akár a feleke
zeti türelmetlenség eddig az emberek közzé 
akadályul állított.

A nyelv — úgy mond — nála csak 
eszköz a nép jólétének emeléséhez. Tehát 
nem cél többé, olyan cél, amelynek érdoké-
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— Miért ? — kérdeztem meglepetten.
— Mert pofonvágtál — felelt vissza hir

telen Milike.
— Elkomolyodott az arcom. Eszembe 

jutott a Fölöp nagybátyám boldog vőlegény- 
sége s egy kicsit küzködve magammal, Mi- 
likére pislopva szólltam :

— Hát . . .  h á t . . . üsd vissza. Üsd 
vissza Milike. — S felé tartottam az arcomat.

Milike csak állt egy darabig szótlanul, 
hol fölszaladt, hol leszaladt a szempillája, 
majd lágyan, félénken mondta:

— Nem Sándi . . .  nem , . . ütni nem 
szabad . . . inkább megpuszizom.

S már is felém csucsoritotta a pici száját.
De én rémülten kaptam el a fejemet s 

zavartan dadogtam:
— Nem . . . puszizni nem . . .
Majd hangosabban tettem hozzá:
— Belekvározól 1
Milike hátat forditott s nyalogatta tovább 

a cukros-zaszkó papírjára tapadt csokoládé
foltokat.

Most én közeledtem hozzá s megfogtam a 
kezét.

— Azért lehetsz a menyasszonyom.
S a kezem a kis kezébe simult. Megin

dultunk lassan az utca porában. A cukor 
édessége még a szánkban volt.

ben ezrek vagyonát, testi épségét, nyugalmáf 
vagy éppen életét kockára tenni érdemes 
lenne. Hasznos eszköz akkor, amikor meg
értetni akarjuk magunkat, de nem olyan cél 
amiért a mai viszonyok között az ország bel- 
békéjét föláldozni kelljen.

Ott a liptói havasok népe négy óv óta 
várta pásztorát. Azt a pásztort, aki ottléte 
alatt végig vezette őket a járatlan, veszedel
mes hegyszakadékokon s akire, mikor eltűnt 
közülök, mint emberfeletti lényre gondoltak 
állandóan. A négy év és a nép fantáziája 
alakjából azóta még eszményibb lényt alko
tott s azóta várták, várták a napot, amely 
visszahozza nekik azt a vezért, aki olyan 
szépen tudott parancsolni s akinek engedel
meskedni olyan édes volt. Hogy első parancsa 
mi lesz, azt nem is sejtették. Talán, ha 
kaszára szólítja a népet valami láthatatlan 
ellenség ellen, akkor is olyan vakon követte 
volna, mint amikor a csendőrgolyók elé állt.

Annál magasztosabb ahhoz a mindenre 
kész néphez ma a béke olajágával közeledni. 
S annál magasztosabban hangzik szózatában: 
Én senkit sem okolok, ti is békén legyetek.

A tót nemzetiségi politika Hlinka állás- 
foglalásával uj mederbe terelődik.

Ezután több kilátás van arra, hogy a meg
értés útjára térünk, mint amikor a mozgalom, 
a gyalázkodás és piszkolódás mocsarából me
rítette érveit.

Semmi okunk Hlinka szavainak őszintesé
gében kételkedni s éppen azért várjuk — tetteit.

H Í R E K .

Közigazgatási bizottsági ülés. Várme
gyénk közigazgatási bizottsága a folyó hó 
12-én tartotta meg rendes havi ülését. Az 
ülés lefolyásáról, az idő rövidtsége miatt, csak 
a kövotkoző számunkban referálunk.

Márolns 15-Ike a tnróozszentmártonl 
áll. polgári és felső kereskedelmi Iskolá
ban. A turóczszentmártoui áll. polgári és 
felső kereskedelmi iskola f, évi március hó 
16-én a tornacsarnokban hazafias ünnepélyt 
rendez, mely d. e. 10 órakor kezdődik s 
melyre az iskolák igazgatósága ez utón hívja 
meg a t. közönséget. Az ünnepély tárgyso
rozata a következő: 1. Himnusz, karének. 
2. Nemzeti dal Petőfitől, szavalat. 3. Rákóczi 
Rodostón,! melodráma, szövege Várady An
taltól, zenéje id. Ábrányi Kornéltól. 4. Ünnepi 
beszéd, elmondja Boldia Ignác igazgató. 
5. Talpra magyar, szövege Petőfitől, zenéje 
Boldis lgnáctól, karének. 6. a) A magyar 
lányokhoz, Lampért Gézától; b) Kössetek 
koszorút! Erdélyi Zoltántól, szavalatok. 7. Ku
ruc dalok, karének. 8. A magyar dal, melo
dráma; szövege Heródek Sándortól, zenéje 
Kerner Jenőtől. 9. Szózat, karének.

Az állandó választmány ülése. Turócz 
vármegye törvényhatóságának állandó választ
mánya, Beniczky Kálmán alispán olnöklése 
mellett, a f. hó 10-én ülést tartott, melyen 
a március hó 15-ik napján megtartandó köz
gyűlés tárgysorozatára felvett ügyeket készí
tették elő.

Plóbánosválasztás. A szucsányi rém. 
kath. egyházban a kegyurak többsége Uhrin 
János eddigi adminisztrátort választotta meg 
plébánossá. Uhrin Jánost rendkívül lekötolező 
modora miatt megyeszerte szeretik és tisztelik.
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Blárolns 15. A Turóczvárraegyei Társas
kör ez idén is a szokott ünnepségek kereté
ben fogja az 1848-iki nagynapok éríordulóját 
megülni. Este a rárraegyeház nagytermében 
közös racsora lesz, mely alkalommal a magyar 
daloskör is közre fog működni. Az ünnepély 
szónoka ez idén Boldit Dezső d '\ ügyvéd- 
jelölt lesz.

Vármegyénk körlrata. Vármegyénk tör- 
fényhatósági bizottsága a múlt közgyűlésen 
tudvalevőleg feliratot intézett a képviselőház
hoz az általános, egyenlő, titkos községen
ként! választói jog ellen. A feliratot most 
tárgyalta Zólyom vármegye és Selineczbánya 
város törvényhatósága s elhatározták, hogy 
hasonló felirattal támogatják vármegyénk 
kezdeményező lépését.

Kereskedőink Egyesülése. E hó 6-án
Turóczmegye kereskedői értekezletet tartottak, 
melyen |kimondották, hogy megalakítják az 
„Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés" 
turóczmegyei kerületét. A szervezési munkák 
— mint halljuk — serényen s eredménnyel 
folynak s úgy nemsokára .alkalmunk lesz az 
alakulásról beszámolni.

A rnttkal tűz. Hirt adtunk arról, hogy 
a múlt héten a rultkai rendezőn 3304 darab 
talpfa égett el 13810 korona értékben. A 
tUz oka, a megejtett nyomozás szerini, a 
mozdonyból kipattant szikra volt, melytől az 
olajjal és kátránnyal itatott fa tüzet fogott. 
Szándékos gyújtogatásról szó nincs.

A stubnyafflrdől sportegyesület a múlt 
vasárnap tartotta alakuló közgyűlését, melyen 
a járás intelligenciája nagy számban jelent 
meg. A közgyűlésen mindenekelőtt felvetődött 
az a kérdés, hogy nem e volna helyesebb 
egy társaskör keretén belül a sport kedvelők 
körét megalakítani. É kérdés tanulmányozá
sára valamint az alapszabályok előkészítése 
céljából egy három tagú bizottságot küldött 
ki a közgyűlés. Egyben felkérik a vármegye 
intelligens közönségét, hogy akik az alakuló 
körnek tagjai óhajtanak lonni, ebbeli szán
dékukat március hó 20-ig jelentsék be 
Zábonzky Nándor szolgabirónál. Végül elha
tároztatott, hogy április hó 7-én, az alaku
landó kör céljaira táncmulatságot rendez a 
fiatalság.

Városunk rendőrsége. Amilyen nehezen 
vártuk ennek a hasznos intézménynek a föl
állítását, annyira csalódtunk benne. Amit e 
téren látunk, azt már nem lehet a kezdet 
nehézségeivel mentenünk. Ezeknek az embe
reknek sejtelmük sincsen arról, hogy mi a 
rendeltetésük. Ahelyett, hogy városrészok 
szerint megoszolva külön-külön foglalnának 
el egy-egy posztot, hárman-négyen össze
fogózva rójják a járdát kedélyes beszélgetés
ben elmerülve, miközben valóságos ostromot 
intéznek a szemben jövő közönség ellen, aki, 
ha összeütközni velük nem akar, kénytelen 
messziről kitérni nekik és nádpálcájuknak, 
amit gyerekes kedvteléssel állandóan suhog-
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latnak. Tisztelt Tárosatyák. Ne engedjék ki 
ezeket az újoncokat az dtcára addig, amig 
kötelességeik felől ki nem oktatták őket, 
mert ka egyszor nezetségessé Tálnak, akkor 
a rend fentartására lesznek a legkezésbbé 
alkalmasak.

öngyilkosság. Duhaj János, [Kvietok 
János helybeli cipészmester segédje, a múlt 
hétfőn eltávozott lakásáról s miután gazdájá
tól kapott húsz korona készpénzt, különböző 
mulatóhelyeken elverte, kiment a turóczszent- 
mártoni úrbéresek erdejébe s forgópisztollyal 
főbelőtte magát. A szerencsétlen fiatalember 
a lövés után nyomban meghalt. A halóira 
egy mártoni munkásember talált rá, ki nyom
ban értesítette az öngyilkosságról a hatóságot, 
mely azután a holttestnek a hullaházba leendő 
szállításáról azonnal gondoskodott. Az öngyil
kosságot megelőzőleg, mint egyik barátja a 
hatóság előtt bemondta, Ruttkáról hazajövet, 
a fiatalember két földmivest akart megrabolni 
az utón s barátai csak nagynehezen tudták a 
szerencsétlent eme szándékáról lebeszélni.

Nemzetiségi nópgyfllós. Vanovica János 
dr., helybeli ügyvéd, a nemzetiségi érzelmű 
polgárságot, március hó 20-ára népgyülésre 
hívja össze. A népgyűlést a következő tárgy- 
sorozattal tartanák meg: 1. A z általános, 
egyenlő, titkos községenként választói jog.
2. A nemzetiségek egyenjogúságáról szóló 
törvény. 3. Állitson-e vagy pedig neállitson 
a nemzetiségi párt jelöltet a vármegye kerü
leteiben.

Pályásat munkásjutalmakra. A pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamara javaslatára a ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter azon munká
sok részére, akik hosszú idejű és sikeres 
munkásságuk által kiváltak, a f. 1910. évre 
is kitüntető állami okmányokat és 100— 100 
koronát tevő jutalomdijakat engedélyezett. E 
jutalmakra a kamara pályázatot hirdet. A pá
lyázati föltételek ugyanazok mint a korábbi 
években. Felhivatnak a kamarai kerület érde
kelt munkaadói, hogy legkésőbb 1910. évi 
május hó 1-ig közöljék a kamarával azon 
munkásaik névsorát, akiket a szóban levő ju
talmakra érdemeseknek tartanak. Oly munka
adók részéről, akik már a korábbi években 
nevezték meg a jutalmazásra érdemes munká
saikat, újabb előterjesztés nem szükséges, 
miután a kamara a régebbi előterjesztésoket 
nyilván tartja. A fentebb jelzett pályázati 
föltételek betekinthetök a kamara titkársá
gánál.

A Jnsth-párt azzal fenyegeti a Khuen- 
Héderváry-kormányt, hogy vád alá fogja 
helyeztetni. Nem tudjuk, helyesen teszi-e 
ezt, de azt egész bizonyosnak állíthatjuk, 
hogy mindenki saját zsebének ellensége, ki 
sirkövet másut vesz, mint Steinor Lajos üz
letében Turóczszentmártonban.

Nemzetiségi Izgatás egy temetésen.
Alsókubinból Írják, hogy Jaszenova község- [ 
bon szombaton délután temették el Pivko .

Ambrust, a magyarországi pánszlávok egyik 
dojentjét. Temetésén a megye előkelőségei 
is vettek részt. Ott voltak a többi között 
Zmeakdl György alispán, Cúllaghy István 
fÖ.jogyző, Lehoczky Miklós árvaszéki elnök és 
mások. A templomban fölállított ravatal előtt 
a község újonnan megválasztott pánszláv ér
zelmű lelkésze izgató beszédet mondott, a 
mely a temetésen megjelent közönség nagy
részében megbotránkozást keltett. A többi 
közt ezeket mondotta: Te voltál egyike a 
tót Matica megalapítójának. Már csaknem 
siker koronázta működésieket, amikor el
rabolta vagyonotokat az a hatalom, amely a 
nemzetet vakságban, szegénységben és buta
ságban akarja tartani. De átkozottak legye
nek azok, azok legyenek buták, vakok és 
szegények. Hir szerint a rózsahegyi királyi 
ügyészség már megindította az eljárást a 
lelkész ellen.

Tengeri halakat ajánl husvét-nagyhétre 
a „Magyar Halkonzervgyár és Halkereske- 
delrai részvénytársaság" Budapest, (Vágány
utca). Rendkívül olcsó árakon rendelhetők 
már most meg a legjobb és legizletesebb 
tengeri halak, melyek naponta hűtő vagóuok- 
ban érkeznek az északi tengerről.

Fáj a gyomra? Nincs étvágya? Nem tud 
aludni? Fáj a feje? Székrekedése van? Vér
szegény ön vagy családjában valaki? No 
hallja ezen a bajon könnyen lehet segiteni. 
Rendelje meg a Brádi-féle valódi gyornor- 
cseppeket és igy olyan szerhez jut, amely e 
bajok bármelyikéből gyorsan és biztosan 
szabadítja meg önt. Egy üveg ára 80 fillér. 
Kapható minden gyógyszertárban.

Az élet kellemességeihez rendesen nem 
számítják a gyógyszereket, a „ Scott-féle 
Emulsió^-t azonban mégis csak oda kellene 
besorozni, ha tekintetbe vesszük, hogy meny
nyi bánatot és könnyet tüntet el a gyermek
szobából. A „Scott-féle Emulsióu nemcsak 
gyógyít mindent, aminek gyógyítására a csu
kamájolaj képes, hanem még többet és emel
lett a visszatetsző Íztől és szagtól teljesen 
mentes, mely a gyermekeknek oW gyakran 
kellemetlen perceket és zavarokat okoz. A 
„Scott-féle Emulaió'4 kapható a gyógyszer- 
tárakban.

Zászlók, jelvények!
a  közeledő képviselőválasztásokra

legjobb kivitelben s leg
olcsóbb áron kaphatók

Skiiter Hajós disztnüáruiizlctfbcn,
Turóczszentm ártonban.

(Kérjen árajánlatot.)

S Í R K Ö V E K SVEHLA JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, TEM ETK EZÉS I 
VALLALATA  É S  S IR K Ő R A K T A R A

T U R Ó C Z S Z E N T M Á R  r O N

Oolódi mahagóni és pallisander háló- és 
ebédliszobabutoroh. 9 legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és politúros bútorok. Saját készí
tésű masszív szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb. 
tulhalmozott raktár miatt beszerzési áron

N a g y  v á l a s z t é k b a n !  
K i t ű n ő  m i n ő s é g b e n !  
J u  t á n y o s  á r a k b a n ! Szolid és figyelmes kiszolgálás!
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N y  i 111 é  r.
(E rOTatban kbzlöttekért nem felelős a szerkesztő.)

Nyilatkozat.
Alulírott f. é. január 21-én Okolicsányi 

Ferenc urra vonatkozólag használt sértő sza
raimat visszavonom s megjegyzem, hogy 
azokért az itteni járásbíróság előtt már bo
csánatot is kértem.

Turóczszentmárton, 1910. március 11.
Steiner Lajoi.

Fog zás.
Ne ijedjen meg, hanem adjon gyermekének 
egy kevés SCOTT-féle Emulsiót és vessen 
véget az álmatlan éjjeleknek. A könnyedség, 
amelylyel ezután a fogak jönni fognak, meg 
fogja ö n t lepni.

A SCOTT-féle EMÜLSIÓ
kellemesen emészthető formában 
tartalmazza éppen azokat az anya
gokat, amelyek megkivántatnak 
fehér, egyenes és erős fogak 
növéséhez.
A SCOTT-féle EMÜLSIÓ
tisztaságát és erejét semmisem 

az Emuisiz múlja felül. Ize a legkellemesebb.
A SCOTT-féle EMÜLSIÓ a

módszer véd- legkiválóbb.
E - ""kérjük E0í eredeti Diteg ára l kor. SO fillér.
figyelembe venni Kapható minden gyógytárban.

KÖZGAZDASÁG.

Állattenyésztésünkért.
A földmivelésügyi miniszter a minap nála 

tisztelgő gazdasági felügyelőknek sürgős fel
adatává tette, hogy vegyék munkába az 
elhanyagolt községi és közbirtokossági lege
lők jókarba helyezését, illetve ahol egyáltalán 
vagy pedig elegendő legelő nincs, támogassák 
az érdekelt gazdákat a megszerzésében. Ez 
intézkedés sokkal közvetlenebbül érinti a 
vidéki, de főleg a falusi lakosság érdekét, 
semhogy ne kellene vele behatóbban foglal
koznunk.

Mint az ország legtöbb vidékén, úgy vár
megyénkben is valóságos szégyenét alkotják 
a közlegelők a mezei gazdálkodásnak. Alig 
van az országban közlegelő, mely a javítás
nak, gondozásnak, egyszóval okos gazdasági 
kezelésnek még csak a színét is látta volna. 
Igaz, hogy a legrosszabb legelő is többet ér, 
mintha egyáltalán nincs; de nagyban és 
egészben a meglevő közlegelők sem tudnak 
illően megfelelni fontos hivatásuknak. Pedig 
ami viszonyaink között az állattenyésztés, de 
főleg a kisgazdák és birtoktalan falusi lako
sok állattenyésztése a közlegelőt nem nélkü
lözheti. Ám vitatkoznak rajta az elméleti 
tudósok, hogy kell-e a jó állattenyésztéshez 
legelő vagy sem, annyi bizonyos, hogy ami 
népünk közlogelő nélkül kellő mennyiségű 
marhát tartani, egészséges és további tenyész
tésre alkalmas állatokat felnevelni nem tud. 
Az az intézkedés tehát, melynek közlegelőink 
jókarba hozatala és a hiányzó legelő terüle
tek pótlása lesz az eredménye praktikusan 
veszi munkába nemcsak állattenyésztésünk 
fejlesztését, hanem a falusi élet gazdasági 
erősödésének, tehát szociális békéjének biz

tosítását is. A mai állapotot, amelynek köze
pette a közlegelők rosszasága vagy hiánya a 
szegényebb elemekre nézve lehetetlenné te
szi az állattartást, kihat népünknek nemcsak 
anyagi állapotára de táplálkozására, tehát 
testi és lelki egyensúlyára is.

A magyar törvényhozás már 1907-ben 
megalkotta az állattenyésztés állami támoga
tásáról szóló törvényt, melyben módot adott 
arra, hogy a falusi kisgazdák úgy a legelő 
javításánál, mint megszerzésénél is igénybe 
vehessék az állami segítséget. Ugyan e tör
vény amikor a kisebbek kivételével minden 
vármegyébe egy gazdasági felügyelőt állított, 
gondoskodott a végrehajtását mozgató helyi 
szakközegekről is. A törvény végrehajtását a 
közbejött politikai zavarok jótormán meg
akasztották. Az igy származott hiányokat és 
vétlen mulasztásokat pótolja most az uj föld- 
inivelésügyi minisztérium fent említett rendel
kezése. Kívánatos, hogy e rendelkezés végre
hajtásában ne csak a gazdasági felügyelők és 
közbirtokosságok, de a helyi élet összes 
vezetésre hivatott tényezői is közre munkál
janak. A dolog természetesen nem fog rög- 
tönös eredményeket felmutathatni. Századok 
mulasztását nem lehet egyszerre pótolni és 
igy a közlegelők kimerült talaja, elsilányo- 
dott növényzete, általánosan elhanyagolt ke
zelése sem fog egy-kettőre ideálissá változni. 
De bizonyos, hogyha évenkint csak egynéhány 
közlegelő kerül egy-egy vármegyében gon
dosan vezetett és ellenőrzött javítás és keze
lés alá, néhány év alatt nagyon javul gazda
sági életünk mérlege. Hiszen a két-három 
millió holdnyi legelőknek csak becsületesebb 
kezelése i3 mindjárt húsz-harminc millió ko
ronával gyarapíthatja a gazdasági hasznot. 
Az pedig sokszorosára rúg ennok az összeg
nek, amit a legelők jókarba hozatala, vagy 
pótlása az állatok számának és értékének 
gyarapításával eredményezhet. Érdemes tehát 
ezzel a dologgal komolyan foglalkozni és 
alig szerezhet magának bárki is nagyobb ér
demet községével szemben annál, mint aki 
értelmes gazdaember létére odahat, hogy a 
közlegelők megjavításának és helyes kezelé
sének gondos és aprólékos munkája mentői 
előbb meginduljon. Annál inkább meg kell 
és meg lehet ezt tenni, mert ahol ez a munka 
túlságos nagy költséggel járna, az állam 
méltányos segítsége is igénybe vehető. Termé
szetesen a gazdasági felügyelőknek lesz a 
gondja, hogy az állam csak érdemes munkát, 
támogosson, de az ilyen munka aztán meg 
is kapja a támogatást.

Ha statisztikát vezetnének az egyes köz
ségekben mutatkozó békétlenség, sőt számos 
kivándorlási eset okairól is, az a statisztika 
elég nagy számokkal utalna arra, hogy hány 
ember gazdasági exisztenciája ment tönkre 
azzal, hogy marhája kiszorult a közlegelőről, 
vagy semmiképen sem tudott legelő-területhez 
jutni. Igen sok községben valóságos harc 
folyik a legelőért. Mind ez pedig nagyon 
természetes. A legszegényebb ember is tudja 
és látja, hogy egy-egy állat felnevelése vagy 
pláne az állattenyésztés minden éven biztos 
és bő hasznot ád. Tehát mindenki igyekszik 
egy-egy állatot tartani, de ez az igyekezete 
meghiúsul, ha nincs olyan legelőterületi 
amelyen az év hét-nyolc enyhébb hónapján 
az állat eléljen és növokedhessék. A szociális 
béke barátainak szempontjából tehát igen 
fontos tényezők a közlegelök. Közgazdaság

tudósaink pedig azt mondják, hogy a nagy 
export, képességű, tehát igazán nagy világ
piaci jelentőségű állattenyésztés számtalan 
jövedelmező iparágnak az erős alapja és e 
szerint sokszorosan hat az ország gazdasági 
gyarapodására. Miről pedig a népies tenyész
tés javarészben a kőzlegelőkre támaszkodik 
minden megjavuló vagy megszerzett legelő- 
terület egy-egy lépést jelent állattenyészté
sünk hasznos fejődésére nézve. Okosnak és 
helyesnek kell tehát elismernünk az uj föld- 
mivelésügyi miniszter szóban lévő intézkedé
sét, melyben nemcsak praktikus közgazdasági 
érzék nyilatkozik meg, hanem meleg érzés is, 
falusi földmivelő népünk gazdasági boldogu
lása iránt.

Blkarás&r. A turóczvármegyei gazdasági 
egyesület 1910. évi április hó 7-én Pribóc 
községben tenyészbikarásárt rendez. A vásár 
reggeli 9 órakor veszi kezdetét. Felhivatnak 
mindazon gazdák, kik egy éven felüli pinzgaui 
jellegű bikákkal rendelkeznek, hogy azokat 
a fentjelzett időre Pribócra hozzák. Viszont 
felkéretnek mindazon községek és magánosok 
kik bikákat vásárolni óhajtanak, hogy Pribó- 
con (vasúti állomás Rákópribóc) a fentemlitett 
napon megjelenni szíveskedjenek. A községek 
részéről történő vásárlást a gazdasági felügyelő 
közvetíti.

Szerkesztői üzenetek.
Anonnymus, Budapest. A cikk most elkésve 

érkezett. Talán legközelebbi számunkban felhasznál
juk. — B. 0. Körmöczbánya. A cikkeket szívesen 
fogadjuk, de díjazni nem vagyunk képesek. — V. F. 
Bocsánat, hogy szerkesztőnk eddig nem válaszolt. 
A cikket megkaptuk, de a változott viszonyokra való 
tekintettel nem hozhattuk. A szerkesztéstől megválni 
készülök s nem akarom az utód feladatát megnehe
zíteni. Köszönet és hála! — K. B.,Budapest.|M ég ed
dig nem tudunk semmiről. — V., Ruttka. Nem tudom. 
Én nekem nincsenek ily bolondos aspirációim. A 
jóindulatot köszönöm.

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

Ejnye be jó !  £
Mi külömbség von a só- B |  

lyon madár és egy Sieinertől fla l 
vásmolt sírkő közölt?

Az, hogy a sólyommadár- 
nak van p á n ,  de egy 
Steinernél vakaró.t sírkőnek 
jóság, olcsóság s kivitel te- J  
kintetében nincs párja.

Steiner Lajos sirltóüzlete, Turóczszentmárton.

Egy jó  karban  fenntartott

z o n g o r a
azonnal eladó. Bővebbet a

kiadóhivatalban.
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öl diuatáruüzlet a unit Hirsch-féle házban! 

É rte s íté s !
A n. é. közönség szives tudomására 
hozom, hogy Stubnyafürdőn a volt 
Hirseh-féle házban (a Turóczi Gazda

sági Takarékpénztár közelében)

F IÓ K Ü Z L E T E T
nyitottam. Nagy raktár

c sa k  jó  m in ő ség ű
női és férfi divatszövetekben, Kolrak- 
cipő, férfi öltönyök, női felöltök, ka
lapok, fehérneműk s minden e szakba 
vágó áruban. — Törekvésem min
denkor az, hogy a t. közönség meg
elégedését kiérdemeljem. — Kérve, 
hogy egy próbavásárlással erről 
meggyőződni szíveskedjék, vagyok

kiváló tisztelettel
Klein utóda Horn.

Eladó vagy bérbeadó
azonnal, 120—150 korona napifor
galommal biró, j ó l  b e r e n d e z e t t

p é h m ü h e l y
2 lakással (sarokház). — Közelebbi

Spacsek István
péknél Turóczszentmártonban.

7

Gyötrelmesebb, kínosabb fájdalom a fogfá
jásnál alig van ; ezer meg ezer ember szenved 

benne, pedig nem 
/ ■  '-r=j>r -v kénytelen vele, mert

— k V  x  ófökre megszabadul
i@ ' \  töle az’ flki Sztraka

Menthol fogszappan
ját használja. Ára majo
lika szelencében 1 k., 
melyhez a fogápolásról 
egy tudományos szín
vonalon álló értekezés 

van mellékelve. Gyógytárakban, drogériák
ban stb. kapható egy koronáért. 3 darabot 
3 koronáért bérmentve küld Sztraka gyógy
szerész Mohok Kapható: Toperczer Sándor 

gyógyszerésznél Turóczszentmártonban.

DUNKEL V. K.
Felsőmagyarhoni első parkettgyár 

és gőzfiirész részvénytársaság
KflSSfiN.

Ajánlja kitűnő tölgyfából készült, 
sokszorosan kitüntetett

pa rbettáit ,
úgynevezett amerikait, tömör és 
berakott kockáit jutányos árak 

mellett.
N edves lakásokba ajánljuk 
aszfaltba rakott parkettáinkat.
A lerakás kívánatra gyári lerakók által a 
legpontosabban történik. Rajzm inták d íj
m entesen. Nagybani kivitel mindenfelé.

Üzletnyitás!
A nagyérdemű közönség szives tudo

mására hozom, hogy e hó 15-én Turócz- 
szentmártonbkn a Kianicska-féle házban

női ka lap- és divattermet
nyitok. — Tekintve, hogy lányom Bécs- 
ben a legelőkelőbb üzletekben nyert e 
téren szakszerű kiképzést, úgy uj dol
gokban, mint átalakításokban minden
kor a legizlésesebbet fogom nyújtani.

Biztosítva gondos és pontos kiszol
gálást, kérem szives pártfogásukat.

Tisztelettel Libái Jánosné.

f -
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a H orgony-P a iB ' E x p e lle r
pótléke

0gy jégjónak bisonyult háziszer, mely már 
sok óv óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, tsúznál és meghűléseknél.

Figyelmcztofcés# Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
osak olyan eredetig üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" vécfjegygyel es a Riohter 
cégjegyzéssel ellátott dobozba van osoma-

folva. Ára üvegekben K —.80, K 1.40 és 
» 2.— és úgyszól ván minden gyógyszer- 

tárban kapható. — Főraktár: Török József 
gyógyszerésznél, Budapest.

DLRlctiler gyógyszertara az „Arany om sziíolnr,
P rág áb an , El sabethetrasse 5 neu. '

Tengeri hálálj 
husvét nagyhét-re.
Naponta friss szállítmányok hütökocsikban.

Tengeri la za c  k ilója  76 fi!I. 
Kaíieljaa „ 76 fü l.
Minden más faj valamint füstölt hal kü
lönlegességek felülmúlhatatlan jó minő
ségben a legolcsóbban. — Szétküldés 
póstán és vasúton gondos jégcsoma

golásban utánvéttel.

Szakácskönyv ingyen ! 
Vlszontelárusitóknak tetemes árengedmények.

Magyar Halhonservgyár és HalhereskE- 
delmi Hészuénytársasái Budapesten.

Kiizpont : VI., Vágány-utca 12. sz.

4 szoba, 4 éléskamra, 4 konyha, 
4 fatartóból álló házamat a hozzávaló 
nagy kerttel, udvarral és kuttal.

özv. Oláh Lajosné,
Turóczszentniárton 48. sz.

< í> h  j a j  ’ Köhögés, rekedtség É l j  e n  !

s elnyálkásodás ellen gyors s biztos hatású

Eli lellpaszlillái Jg/
ISj! az étvágyat nem rontják  és kitűnő izüek.

Doboza 1 és Z borona. Próbadoboz SO fillér.
Fő- és szétküldési rak tár:

„N ádor" g y ó g y sze rtá r
Budapest, VI., Váci-körut 17.

M egfojt ez az átkozott 
köhögés 1

tg g e r  mén pasziina ja  1 
ham ar m eggyógyított l

Kapható: Toperczer Sándor gyószertárában Turóczszentmártonban és 
Gazdik János gyógyszertárában Körmöczbányán.

A Nagy Gábor-íéle DELAWARE szölöfaj
az egyedüli, melynek termeléséhez semmiféle tudomány vagy gyakorlat nem 
kell, még az is elbánik vele, aki soha szőlőtövet nem kezelt. Minden szállít
mányhoz utasítás mellékeltetik ingyen és ebből kinézheti mindenki, hogy mi
ként ültesse el, kezelése pedig metszés, kapálás és felkötésből áll, más dolog 
nincs vele, mert ezt oltani, permetezni, kénporozni nem kell, nem árt ennek 
a filokszera és bimbója, vesszője télben soha el nem fagy. Holdanként átlag 
35 hektolitert terem s egy bimbójából 3—4 fürt fejlődik. Valódi bőtermő leg
nemesebb faj ez, melyet azonban nem szabad összetéveszteni más ugyanily 
név alatt forgalomba hozott hitvány fajjal, ügyelni kell arra, hogy Nagy Gábor- 

_  féle fajt kapjunk, mert csak ez a valódi. A valódi Nagy Gábor-féle D elaware-
szőlő olyan bort ad, mint az aszú, édes és erős, igen kellemes zamatu és kétszer annyiért kél el 

mint más borok. Kóstolónak egy üveggel bárkinek küldök 1 koronáért. ,
A DELAWARE-szölő bővebb leírását, termésének kirátyi közjegyzővel hitelesített eredeti fénykép fel

vételeit színes kivitelben, továbbá a szöveg közé nyomott 40 szép képet tartalmazó
képes ^jegyzéket ingyen és bérmentve litilclöm 

mindenkinek, aki velem címét tudatja. Okvetlenül kérje még ma ezt a tanulságos tartalmú árjegy
zéket, mely a szőlőoltványokról és lugasültetésről is ad részletes, helyes útbaigazításokat.
NAGY GÁBOR szőlörmg^birtolios, KÓLY. 

posta, táv irda és távbeszélő állomás.
Levelezés magyar, német, horvát, szerb és román nyelven.



f e l v i d é k i  h í r a d ó

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

melyeknek az a céljuk, hogy

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

a közönségnek.

üzletelte, szerezhetik
melyek ezen be Eredeti

címerrel S I N G E R
“annak varrógépek

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság 

Turóczszentmárton, Léva, 
Pozsony, Besztercebánya, 
Selmecbánya, Rózsahegy, 

Zsolna, Alsókubin.

E R E D E T I,CHRISTOPH!‘
benzin szivógáz-motornk, lohomobiloh ésNYERSOLAJ MOTOROK
ma az első helyen állanak.

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

Kérjen árjegyzék et
r V Ü IV T C O  D  m otorspecíálísta 
L l t l N C O  —  cégtől -

BUDAPEST, V , LIPÓT-KÖRUT 15.

BRADY-íéle gyom orcseppek
i  Móriaczelli Szűz Mária védjegygyei ellátva.

melyeket M árlaczelli gyomorcsep- 
peknek nevez a nép, harminc év óta 
úgy beváltak, hogy nélkülözhetetle
nek minden háztartásban. E cseppek- 
nek utolérhetetlenül jó hatása van 
mindennemű gyom orrontás, gyo
m orégés, székrekedés, fej- és 
gyom orgörcsők, hányás, álm at
lanság, vérszegénység és sápkór 
ellen. — Kapható minden gyógy
szertárban. Egykis üveg 80 fill., nagy 
üveg 1 K 0 fi, 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 
Máriaczelli Szűz Máriát ábrázolja, 
vörösszinü csomagolásra és az alá
írásra, mely az oldalt levő kép mása.

U j t e m e t k e z é s i  v á l l a l a t i

Asztalos-műhelyem tetemes megnagyobbitása és motorikus 
üzemre való berendezése arra indított, hogy üzletemet

kiegészítsem. — Raktáron tartok fa- és érckoporsókat, 
koszorúkat s úgy helyben mint vidéken vállalok temeté
sek rendezését a legjutányosabb árak mellett. Kérem 

a nagyérdemű közöaség szives pártfogását.

Elosina T ózsef
asztalos, Turóczszentmárton.

N a g y  v á l a s z t é k i

SzúcSápy (Ks.-Od. Vasút) 
és TúróczSzeotm ártoi)

gőztéglagyárai szállítanak
Francia kettőshornyolt-, hornyolt- és 
hódfarkú fedélcserepet, a la g csö v ek et,  
nyersfalazati és idomtéglákat vízhatlan, 
fagyellenálló, egyenletes minőségben. 
Minden iparágnak megfelelő cham otte  

és tűzálló téglákat. t
Építési vállalata

szerkeszt és épit: minden alakú gyári 
kém ényeket, kazánb e fa lazáso k a t és 
tüzelési b erendezéseket jótállás melleit.
Központi iroda: S z u c s á n y .  Elárusító
hely rr u r ó c z s z e n t m á r t o n b a n  
S C H D L Z  U F Ó T  c é g n é l .

0 X 1 1

Minden jobb  üzletben kapható!

H ochsinger Testvérek, Budapest.

Csemegealma
kiválóan finom, téli fajok, válogatott 
egészséges, szép példányok, parmen, 
jonatán belflőr, törökbálint, rozmaring, 
szercsike és batul legnemesebb fajok
tól, ötkilós postakosárral 3'50, ötven 
kilós ládával 25, százkiiós ládával 
45 koronáért.

V ajonckörték
kiváló finom fajokból, dili, destn és 
szagos császárkörtékből öt kilós posta
kosárral 450, tizkilós kóróssal 8 koro
náért, gondosan, lelkiismeretesen és 
szavatolt fagymentesen, selyempapirba 
csomagolva szállítja utánvéttel Szeles 
Pál N agym aroson, H ont megye.

Akar nősülni? között törvényte
len gyermekekkel, testi hibával stb.) 
5—500,000 korona vagyonnal fel 
vagyunk hatalmazva megfelelő férjet 
keresni. Csakis urak (ha vagyonnél- 
küliek is), akiknek komoly szándékuk 
van és gyors házassághoz akadály 
nincsen, Írjanak a következő címre: 
I  j. S c h l e s i n g f i r ,  Berlin 18. 
(Deutschland).

Nyomatott _» Magyar_Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton, 1910.


