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V álasztási m ozgalm ak.
Azok a hullámverések, melyeket 

a választási izgalmak belső forrongása 
az egész országban a felszínen tart, el
jutottak hozzánk is, még pedig minden 
kellemetlen vonatkozásukkal együtt.

A pártoskodás, a kölcsönös meg
értésnek mesterségesen fölszitott aka
dályai, a türelmetlen berzenkedés, a 
föltünést hajhászó érvényesülési vágy, 
amely eddig a hasonló mozgalmak 
előtt megkímélte magyar társadalmun
kat, most, talán az országos példák 
hatása alatt, vagy a ferdén fölfogott 
jelszavak eredményeképpen sokkal 
feltűnőbben kisért nálunk, mint az 
ország más vidékein.

És felütötte fejét a magyar pártok 
közt az országban észlelhető, szinte 
a gyűlölködéssel határos féltékeny 
érzékenykedés is. Minden magyar 
párt, mely a szinmagyar vidékeken 
érvényesülhet talán, talajt keres itt 
is és úgy keresi azt, mint ott, ahol 
akármelyik párt kerül is győzelemre, 
mindenképpen magyar győzelmet arat.

Hozzászoktunk ugyan eddig is, 
hogy egyik-másik idegenből jött 
Siavazópolgártársunk, aki más vidé
kek politikai viszonyaiban^nevelkedett, 
merőben ide nem illő felfogással akart 
az általános mozgalmakban részt 
venni, de ezek a jelenségek nem 
voltak oly bántók, mint ma, amikor 
ezek a magyar társadalomnak veszélyt 
rejtő szakadását célozzák.

Hiszen megengedjük, hogy magyar 
társadalmunk egyes tagjai, részben a 
nevelés, részben az előbbi környezet 
hatása alatt politikai meggyőződés 
tekintetében nem azonosak, megen
gedjük, hogy a magyar nemzet föl- 
virágoztatása szempontjából az egyik

ezt, a másik amazt az utat tarthatja 
célravezetőbbnek, de amikor arról 
van szó, amiről a mi viszonyaink kö
zött egyedül lehet beszélni, hogy t. i. 
a magyar társadalom kerllljön-e ki 
győztesként, avagy a magyarságban 
támadt szakadás utján át a nemzeti
ségeknek velünk ellenséges álláspon
tot elfoglaló része, úgy nem lehet 
más választásunk, mint az, hogy ke- 
rülve-kerüljünk minden alkalmat, ami 
elválaszt bennünket és keresve- 
keresük azokat a tényezőket, amelyek 
egy táborban tartanak meg minket.

És amikor erről szólunk, nem le
het utat engedni a pártoskodást föl
idéző jelszavas politizálásnak, nem 
szabad teret nyújtani azoknak, akik 
kicsinyes felfogással rést akarnak 
ütni sorainkban csak azért, mert 
idegenből hozott véleményükről azt 
hiszik, hogy az olyan meggyőződés, 
aminek itt érvényesülést szerezni kö
telességük ; nem szabad utat en
gedni senkinek, aki a pártszempontok 
szigorú szeinmeltartásával nem lát 
mást, mint önmagát és nem látja a 
veszélyt melybe egész magyar társa
dalmunk a pártoskodás révén kerül
het. Aztán beszámítva a nemzetiségi 
pártnak ma higgadtabban gondolkodó 
elemeit, akik a közel jövőben kiala
kulandó helyzetből várnak, remélnek 
valamit, számolnunk kell azokkal, 
akik békéről, egyetértésről, megérte
tésről tudni semmit sem akarnak, a 
kiknek létföltétele a harc, a késhe
gyig menő tülekedés, a zavar, az 
izgatás és akikről tudjuk, hogy kerü
leteinkben tekintélyes számmal van
nak s akik a legkissebb széthúzást, 
mit közöttünk észlelnek, a saját pro
pagandájuk javára igyekeznének föl
használni. Számolnunk kell azokkal,

akik a mi gyöngeségünkön nőnének 
naggyá a mi rovásunkra s akkor szá
molnunk kell azzal is, hogy nekünk 
itt más kötelességeink vannak, mint 
a széthúzás, visszavonás utján a te
ret eljátszani.

Tömörüljünk tehát. Ne azokban a 
kis töredékekben, amelyek a párt- 
politikának nálunk kicsinyes szem
pontjai szerint keresik érvényesülé
süket, hanem ezeknek az elválasztó 
korlátoknak lebontásával egy közös 
nagy egésszé, amelyben ne legyen 
más cél, más törekvés, mint a magyar 
zászlót diadalra juttatni.

És ha tömörülünk, ne keressük 
azt ott, ahol a viszonyokkal nem is
merős részek itt-ott keresni akarják 
azt, hanem ott, ahol a helyi küzdel
mekben megedzett, kipróbált vezérek 
tartják kezükben a kormánybotot. 
Tömörüljünk azok köré, akik a ma
gyar társadalomnak itt évtizedeken 
át vezérei és zászlóvivői voltak s 
akik még eddig azt a zászlót mindig 
diadallal hozták ki a legveszélyesebb 
tüzből is.

Örömmel kell konstatálnunk, hogy 
a magyar társadalom nagy és szá
mottevő többsége rendithetlenül együtt 
maradt a mai kavarodásban is. És 
örömmel, hogy az a tekintélyes több
ség nem keresi a pártszempont ki
csinyes különbségeit, hanem felül
emelkedve ezeken, a zászlóban csak 
a magyart látja.

Ez a többség jelölt is. Az egyik 
kerületben a politikai viharokban már 
megedzett férfiút, aki hajthatatlan 
meggyőződésével, de tapintatos eljá
rásával és ritka népszerűséget szer
zett nyájas modorával maga simította 
el a pártoskodást, mely a kerületet 
már-már veszélyeztette volna s ez
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Justli Ferenc a vármegye szeretett 
volt főispánja.

A felső kerületben a magyarság 
meg Rakovszky Iván dr. vármegyei 
tb. főjegyző mellett foglal állást, aki 
itt eltöltött hivatalos és társadalmi 
működésével nemcsak a közönség, 
hanem az arra leghivatottabb ténye
zők teljes elismerését és becsülését 
érdemelte ki. Illetékes forrásból ér
tesülünk, hogy Rakovszkyt a nemzeti 
munkapárt hivatalosan is jelölte.

Nem szükséges itt arról beszélni, 
hogy a két jelölt politikai munkássága 
elé milyen reményekkel nézünk. Kö
zönségünk jobban ismeri őket, hogy- 
sem külön biztosítékok felsorolására 
szükség lenne itt.

És amikor a vármegye harcedzett 
magyarsága, tehát azok, akik a kö
rülmények legszigorúbb mérlegelése 
mellett s a legtisztább meggyőződés
től indíttatva e két jelölt köré tömö
rülnek annak a magasabb szempont
nak érdekében, amely náluk a ma
gyarság összetartásában gyökerezik 
s amely nálunk egyedül lehet jogo
sult, megkívánható, hogy azok is kö
vessék példánkat, akik eddig a jel
szavak politikája érdekében dolgoz
tak, de éppen a magyar társadalom 
s igy önmaguk rovására is.

Legyünk egyek, mert könnyen 
megeshetik, hogy a támadt résen 
nekünk kevésbbé kedvező sőt talán 
ellenséges elemek kerekednek felül.

T Á R C A .

A Mississippin.
(St. Louistól Cairóig)
Irta: Vértesi Károly.

(Folytatás.)
A hajó elejére alkalmazott két, lebocsát- 

ható és felhúzható hajóhid, egykaru emeltyü- 
féle készülék, úgy néz ki, mintha egy mese
beli bogárnak volnának a hosszú csápjai. A 
hajó bárhol megállhat a parton, gyártelepnél 
mezőgazdaságnál, erdő szélén, tisztáson, de
rékszeg alatt a parttól. Az egyik-, szükség 
esetén mind a két fahidat vas kerekekkel 
teszik mozgásba s láncokkal eresztik le a 
partra, legyen az magas vagy alacsony. Ha 
készen vannak, felhúzzák a hosszú hidakat 
s a hajó, érctüdejének feszülése, dobogása 
közben tovább megy.

A partokat bokros erdőségnek haragos 
zöldje Szegi, sürü élőfal s aíéle álhatolhatlan 
ős bozót, melyen átható csend ül. Nehéz 
megtisztítani a tüskés, csepőlés földet, igazi 
vadligefek ezek, de a madár annál vigabban 
élhet a bokrok csalirjának rejtelmes árnyában, 
közbül a gaz erdő némaságából, mikor a hajó 
tülkölése belctutul, bömbölésétől is kirettenve, 
e%y“egy nagyobb példány riad fel és kiröp
penve száll tova a magasban, olykor az ijedt 
berregéssel a csapatosan szállók robaja, 
egyébként nagy a hangtalanság, semmi életjel.

Vármegyénk felirata. Vármegyénknek 
az általános, egyenlő, titkos, községenkénti 
választói jog behozatala ellen a képviselő- 
házhoz benyújtott feliratát a legutóbbi időben 
ismét két törvényhatóság tárgyalta. Gömör 
vármegye és Szabadka város törvényhatósági 
bizottsága. Az említett törvényhatóságok 
bizottságai egyhangúlag magukévá tették 
vármegyénk álláspontját s elhatározták, hogy 
hasonló szellemben felírnak a képviselőház
hoz és a kormányhoz.

A függetlenségiek Jelölő bizottsága. A
szucsányi választókerület függetlenségi pártja 
a folyó évi március hó 13-án dr. Szoldrik 
Vilmos pártelnök vezetése mellett gyűlést 
tartott, melyen elhatározták, hogy bizottságot 
küldenek ki avégből, vájjon a függetlenségi 
párt eredménnyel vehetné-e fel a küzdelmet 
a közeledő választások alkalmával. Ez a 
bizottság a múlt vasárnap tartotta meg ülését, 
melyben határozattá emeltetett az az indít
vány, hogy tekintettel a fellépő jelölt kiváló 
egyéniségére s azokra a nagy érdemekre, 
melyeket Jueth Ferenc a közönség és a vár
megye érdekében szerzett, jelöltet nem állít, 
sőt tekintettel pártonkivüli állásfoglalására, a 
jelöltet a függetlenségiek szavazatuk leadá
sával támogatják is. Abban a nem várt eset
ben azonban, ha Justli Ferenc a jelöltségtől 
bármely okból visszalépne, más mindenkivel 
szemben Révay László bárót jelölik függet
lenségi Kossuth-párti programmal.

Nemzetiségi népgyfllés Mosóozon. Vasár
nap délután ismét a nemzetiségiek tartottak 
nópgyülést Mosóczon, melyen ezúttal hozzá
vetőleg ezer ember vett részt. A népgyülés 
első szónoka Fajnor Vladimír dr. zólyomi 
ügyvéd volt, ki a választói jog kiterjesztésé
ről, illetve az általános, egyenlő, községen
kénti, titkos választói jogról tartott hosszabb

A nagyon sürü erdőrészt vad és madár 
kerüli, tudjuk, hogy a munkásbogár is a 
napsütéses helyre törekszik. Egyes nagymadár 
csapatok sötét foltja tűnik szembe, szeldelve 
a levegőt vándor útra keltek, mikor nyugo- 
dóban volt a nap és szállta után, mosolyától 
bíborral volt elöntve az ég. Szürke varjak 
felverődve a nagy mennyégre, száz számra 
keringnek és kárognak. Más sötétszárnyu 
madarak is szárnyra kapva, vándor útra kői
tek, könnyebb-nehezebb szárnynyal ereszked
tek, sólyomszárnyak sebességével egyik sem. 
Zsivajogva az egyik partról áthúzódtak a 
másikra, nyugvóra, éjszakai pihenőre vagy 
prédára, baglyok éjestendre. Egy vijjongó 
nagyobb rablómadár, megfeszítve, meglibbent ve 
a szárnyát, egymagában kóválygott a magas
ban. Büszke röptön lég ura. A vadludak 
hosszú vonalban húzták, szeldesték a levegőt. 
Csónakban egy koca vadász, szerencsére, 
rianó szárnyverésre vár. Sok a fényes tollú 
vadréce a nádas jellegű növényzetben, kóró- 
sásban jó búvóhelyük van az öregeknek, már 
szárnyaikra kelt fiókáknak.

Vitorlás csónak kerül szembe, pipaszó 
mellett ketten voltak benne, még mellettük 
valamiféle cserépbuiykos. Mog-megbillen a 
csónak s a benne ülőket megtáncoltatja ha
jónk hullám verése. A kormányos nagyot 
feszit a kormányevezön. Játékos búvárt les
tek, hogy lövésre kapják. Nem e fordul el 
megvetéssel tőlük a madár?

előadást. Utána Vanceö Milán dr. ügyvéd
jelölt a nemzetiségi törvény végrehajtásának 
szükségét fejtegetle. Végül Schmidt Miloszláv 
egy harminc tagú bizottság kiküldetését in
dítványozta, melynek ama feladatán kivlll 
hogy az esetleges jelölést ejtse meg, felada
tává tétetett az is, hogy a magyar párttal 
lépjen érintkezésbe s az esetben, ha ©z el
fogadná a nemzetiségi követelések propagá
lását, Ígérje meg a nemzetiségiek teljes tá
mogatását. A bizottság megválasztása után a 
tömeg csendesen szétoszlott. Magunk részéről 
csak azt jegyezzük meg, hogy a magyar 
párltal való tárgyalásra alig jut a sor, mert, 
kizártnak tartjuk, hogy akadjon becsületes 
magyar ember, ki a kifejtett alapon a nem
zetiségi urakkal szóba álljon !

D u govich  Titus.
Huszonöt év még egy nemzet éle

tében is nagy idő és annál nagyobb, 
minél több munka, tevékenység, át
alakulási vagy fejlődési folyamat fű
ződik hozzá.

Mennyivel nagyobbnak tűnik az 
föl ott, ahol az élet szükebb határok 
közé szorul s ahol az a negyedszázad 
a munkának, a tevékenységnek az 
idő által megengedett arányokon 
felüli eredményeit is tünteti föl.

Ezek a gondolatok tolódnak elő
térbe, amikor lapunk főszerkesztője: 
Dugovich Titus negyedszázados hírlap
írói működésének méltatására vállal
kozunk.

És akkor mindjárt az első sorok
nál meg kell akadnunk. Korlátokat 
szab e munkánkban közismert sze
rénysége, amellyel soha érdemnek 
nem tekintette azt, amit ő csak köte-

Láttam több helyen, a buja erdőség fáit 
kiégetik. Előbb alul a héját, ameddig kive
rődik koronája, hogy elszáradjon s a tarlott 
faágak könnyebben ropogjanak az alatta tá
masztott tűzben. A kisebb fának alig van 
értéke, mert nem fizeti ki magát a felaprózása, 
nehéz, költséges az elszállítása. Néhány he
lyen őserdőt is láttunk, meggondolatlanul, 
sőt esztelenül irtják ; megváltoztatják az égal
jat. Az erdőirtott termőföld területét bevetik. 
Ahol a fejsze eltüntette a iákat, letarolt erdő
részen, a ledöntés által megszabadult telke
ken, tisztásokon, többnyire kukorica darabo
kat láttam, magasra nő meg a szár. Itt-ott 
érett csalamádé.

Nagy erdők alján kisebb nagyobb közsé
gek, városkák 2—3 ezer lakossal váltakoznak. 
A partokon kirándulási helyek, máshol bo
zóttal benőtt mély utak, deszka fahidak, 
cölöp-hidak tünnok elő a vadonból, csalitok
ból. Lomberdők mélységes csenddel, ember
tanyák, fapaloták, mindenféle gyári és gaz
dasági telepek, sőt, Chosterben egy fogy ház. 
Ezekről a helyekről, ahol a bozótfüggöny 
szétnyílik, már kerül hang. Nem akarok 
számokat és neveket emlegetni, azokkal az 
olvasót terhelni, nincs a városok és falvak 
között megemlíteni való érdemes ezen rövid 
utón, amely eltartott, mégis busz óráig, né- 
moiy helyen lélekölő unalommal.

(Folyt, köv.)
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lességteljesitésnek nevezett és hízel
gőnek minősítette azt, aki e felfogá
sával, éppen az ő személyét érintőleg, 
szembehelyezkedett.

De hatást szab a tér is. Huszonöt 
év hosszú és eredményes munkájá
nak még puszta időrendi fölsorolására 
is kevés a hely, annak ismertetéséről 
meg le is kellene mondanunk, ha 
annak tudatában nem lennénk, hogy 
minden hasonló ismertetés csak 
kisebb-nagyobb töredéke lehet annak 
a tükörnek, amelynek minden része 
egyébként is az illető tevékenységére 
emlékeztet.

Tizennyolc éves korában, a magyar 
irodalmi müvek szorgos tanulmányo
zása közben ébredt föl benne a ha
sonló munka vágya. Ebben a korban 
kit ne ihletett volna meg a múzsa, 
hogy annak egy-két verssorban le
folyást keressen? Dugovich lelkét 
ezenfelül az örökölt történelmi név 
fénye, az ősök dicsősége tartotta 
állandó feszültségben és ennek hatása 
alatt alakult ki benne a vágy: hozzá
juk hasonlónak lenni.

Az irodalmi müvek iránt érzett 
szeretete hamar megmutatta az utat, 
amelyen vágyait megközelítheti.

A vele született tagadhatatlan te
hetséget, rátermettséget a két előbb 
érintett hatáson kívül élénken izgatta 
a szinmagyar nép, amely között 
gyermek- és ifjúkorát töltötte.

A hivatott ifjúság élénk tudásvá
gyával és ambíciójával figyelte meg 
azokat a kifejezésmódokat, nyelv
szokásokat, amiket a laikus köznapi
aknak, de a hivatott ember csiszolat
lan irodalmi kincseknek tekint és 
lelke egész ambíciójával oda fordult, 
ahol a köznép óhajai, szükségletei a 
kielégitetlenség levegőjében csak 
mint ábrándképek lebegtek. Az első
ből alakult ki színtiszta, zamatos, 
törülmetszett magyarsága, amely a 
legelső kísérleteiből is úgy csengett 
ki, mint a legtisztább fém a kőzet- 
keretből, az utóbbi meg arra a lel
kes, szinte imádottnak nevezhető nép- 
szeretetre vezette, amely érzés sok 
drága irodalmi termékének volt in
dító oka.

Hatalmas, hazafias érzése, mind a 
három hatás közös szüleménye volt. 
Magyarnak született, Dugovichnak 
született és színtiszta magyar levegő
ben született.

Lelke rugóinak talán mégis ez 
volt a legerősebbje.

Még azokból a müveiből is, amely
ben a legcsekélyebb vonatkozás sin
csen a hazára, a nyelv gördülékeny- 
ségében, zamatosságában föl tudjuk 
fedezni azt a rajongó szeretetet, a 
mellyel azt minél tökéletesebben kí
vánta kezelni s azt, hogy az az érzés, 
amely a nyelv művelésén és tökéle
tesítésén ilyen rajongással csüng, 
csak a legtisztább honszerelem lehet.

És van még valami, ami nélkül 
az írói pályán a legnagyobb készség 
mellett boldogulni senki sem képes 
s ez a tudományokban való tájéko

zódás. Dugovich sokoldalú ismere
teit szorgalmas, mondhatnék szünet 
nélküli olvasással bővitette s csak 
igy érthető meg, hogy hosszú írói 
pályafutása alatt alig van irodalmi 
tér, amelyen mélyebben ne szántott 
volna.

Mint poéta kezdte forgatni a tollat. 
A fiatal lélek minden rokonszenvével. 
rajongásával fordult a költemények 
műfajához. Nagy költőink és a szülő
föld közös hatásaiból alakultak ki 
első gördülékeny és hangulatos sorai. 
Petőfi, legnagyobb lírikusunk volt rá 
ugylátszik legtöbb hatással. A köz
vetlenség, a népies nyelvnek művészi 
alkalmazása és a meleg poézis erre 
vallanak.

1885-ben 18 éves korában jelent 
meg első költeménye Nagykanizsán 
a „Zalai Közlönyében ezekkel a 
kezdő szavakkal: „Teli pohár, gyöngy- 
izü bor arannyal0. A tartalom emlé
keztet Petőfi Borozójára annyiban, 
hogy mindkettő hasonló tárgyat ölel 
föl és hogy mindkettő a szerzők első 
müve volt. Felfogás tekintetében 
azonban olyan különbségeket látunk 
már itt is, amely biztos utat nyit a 
később kialakult törülmetszett ere
detiség felé. A költészet volt sokáig 
dédelgetett kedvence, amit akkor 
egyedül müveit.

És akkor hirtelen, minden átme
net nélkül ott hagyta a gondolkodás
nak korlátokat szabó kötött formát s 
ott hagyta a teret, amelyen a képzelő 
és alkotó tehetség mégis a legszebb 
alakba öntheti termékeit és átcsapott 
a könnyed, szabadabb téren mozgó 
tárcairáshoz, ahol csakhamar meg
mutatta, hogy a költészet a prózának 
ebben az alakjában is érvényesülhet.

Első tárcája „A vörös kereszt" 
szintén a „Zalai Közlönyében látott 
napvilágot. A közönség mindjobban 
és jobban kezdett érdeklődni a fiatal, 
tehetséges iró iránt akkor, amikor 
úgy a „Zalai Közlönyének, mint a 
„Muraközének rendes munkatársává 
szegődött. Itt mutatta be későbbi 
széleskörű Írói tevékenységének első 
produktumait. Irt verset, tárcát, poli
tikai, társadalmi cikket stb. úgy, hogy 
a közönség figyelme teljesen a roha
mosan fejlődő fiatal erő működésében 
összpontosult.

A tevékeny kanizsai „Vörösmarti 
kör" irodalmi társaság csakhamar 
elnökévé választotta. Ebben a körben 
a már előzőleg megirt egyik balladá
jával : „Kántor Katáéval pályadijat 
is nyert.

A középiskola elvégzése után 
Veszprémbe ment a theológiára. 
Ebben a minőségében is minden 
szabad idejét az irodalomnak szentelte. 
A „Veszprémi Közlöny* ebben az 
időben sok tartalmas és közfigyelmet 
keltő müvet hozott tőle, amiért taná
rai részéről sok figyelmeztetésnek, 
majd meg méltatlan bánásmódnak 
tette ki magát.

Szabad és korlátokat nem ismerő 
gondolkodásáért már-már az eltávolí

tás veszélye fenyegette, amikor maga 
szakított a papi pályával és Budapestre 
ment jogot hallgatni.

Itt csakhamar fölfedezték benne a 
tehetséget s a lapok egymásután nyi
tották meg előtte rovataikat. Az 
akkor megjelent „Függetlenségének, 
„Szabad Szóénak rendes belső munka
társa lett.

Cikkei fölkeltették a magyar napi
lapok figyelmét s akkor a „Budapesti 
Hírlap" kapui is megnyíltak előtte.

Itt jelentek meg azok a hangula
tos, poetikus szárnyalásu és művészi 
érzékkel megkonstruált rövid novellák, 
amelyeknek tárgyát a legtöbbször a 
történelmi események elfeledett vagy 
föl nem jegyzett epizódjaiból és a 
népélet tarka világából merítette, 
írói tehetsége ezekben domborodik 
ki leginkább. A művészi Ízlés, az 
előadás közvetlensége, az események 
mesteri elrendezése, a nyelv zama
tossága és egészséges magyaros hu
mora, mit a legkomolyabb tárgyak 
keretébe is bámulatos módon úgy 
tudott beállítani, hogy az általános 
összhangot soha sem zavarta meg, 
tették e müveit becsesekké és ke
resettekké.

Önállóságra törekedett még éle
tének külső vonatkozásaiban is. — 
Megalapította és másfél éven át 
maga szerkesztette „Az Államtisztvi
selők Lapját". A lap azonban az ak
kor még kevésbbé kifejlett együvé- 
tartozandóság érzésének hiánya miatt 
nem állhatott fönn soká.

Az 1897. évben került városunkba. 
a  kereskedelemügyi minisztériumban 
elfoglalt állását cserélte föl a megyei 
számvevőség hivatalfőnöki tisztével.

A tollat itt sem tette le. Szor
galmasan tudósította kedvenc lapját 
a Budapesti Hírlapot és annak külső 
munkatársául állandóan megmaradt. 
Majd, amikor belehelyezkedett a mi 
különleges viszonyainkba s látta a 
maroknyi magyarság csekély erejé
vel szemben a nemzetiségi mozgal
mak magas hullámveréseit, oda állott 
a küzdők közé ő is, az első sorokba.

A mi lapunknak elsőbb mint 
munkatársa, majd meg fömunkatársa 
s öt évvel ezelőtt 1905. julius 1. óta 
főszerkesztője lett.

Fáradhatlan egyéniségét, munka
szeretetét, tehetségét és hosszú hir- 
lapirói működése alatt szerzett ta
pasztalatait itt érvényesítette. Itt ka
pacitált, tanított s ha kellett izgatott 
a magyar társadalom mellett és an
nak ellenségeivel szemben.

Üdvözöljük őt ii ói működésének 
negyedszázados fordulópontján, re
mélve, hogy ez a nap nem lesz egy
úttal munkásságának határnapja, ha
nem olyan határidő csupán, amelyről 
visszatekintve újabb erőt gyűjt a 
múlt sikereiből arra a tevékenységre, 
amely még reá vár.

Boldizzd' Boldizsár.
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Vármegyei élet.
A közlgaigatisl bizottság Uése.

A vármegye közig, bizottsága Beniczky 
Kálmán alispán elnöklése mellett a folyó hó 
12-én tartotta meg havi rendes ülését.

Jelen voltak: Beniczky Ákos dr. vár
megyei főjegyző, Zdthureczky Imre árvaszéki 
elnök, dr. Lax Adolf tiszti főügyész, Csepcsdnyi 
Sándor tb. főjegyző, Kaczvinczky Kálmán kir. 
tanácsos pénzügyigazgató, Skultéty István kir. 
ügyész, Boleman János dr. tiszti főorvos, 
Borbély Kálmán műszaki tanácsos, Kilnsetler 
Károly dr. kir. tanfelügyelő, Nagy Antal 
törvényhatósági állatorvos, továbbá Cserei 
Emil, Klimo Vilmos, Rosta János, Bulyovszky 
Simon, Dávid Ferenc, és Rőth Emil, bizott
sági tagok.

Elnöklő alispán az ülést megnyitván, 
Csepcsányi Sándor tb. főjegyző bemutatja 
Mkcz György kivételes nősülési engedély 
iránt benyújtott kérvényét, melyet a bizott
ság, minthogy a női segély szüksége beiga
zoltatott, pártolólag terjeszt fel a honvédelmi 
m. kir. miniszterhez.

Hasonló értelemben intéztetett el Laczni 
János kérvénye is.

Bemutatták Matejko Mária ápolási költ
ségeinek behajtására vonatkozó iratok. 
Minthogy ugyanis sem nevezettnek, sem 
pedig az érte fizetni köteles rokonnak, a 
főszolgabirák jelentése és a becsatolt nemle
ges zálogolási jegyzőkönyvek szerint ingat
lana nincs, a végrehajtás az ingókra is ki
terjesztendő, mert nevezett ápolt jelentékeny 
összegű takarékbetétekkel rendelkezik. A 
bizottság a javaslatot elfogadta.

Az államvasutak miskolczi Uzletvezetősé- 
gének átiratát, melyben értesíti a bizottságot 
arról, hogy közegeit utasította, hogy a vasut- 
testen való közlekedést szigorúan ellenőrizzék 
s a tilalom ellen vétőket a közigazgatási 
hatóságnak okvetetlen jelentsék fel, a bizott
ság tudomásul vette.

Siskó János és társai jaszenovói lakosok 
kérvényt nyújtottak be aziránt, hogy a vár
megye közönsége a jaszenovói utat, mely 
Nyitra vármegye felé a legrövidebb közle
kedési irány, tegye járhatóvá. A kérvény 
véleményes jelentéstétel végett Borbély 
Kálmán műszaki tanácsosnak, az államépi- 
tészeti hivatal főnökének adatott ki.

A belügyminiszter nyilatkozás és jelentés- 
tétel végett leküldte Zvrskovecz József znióvár- 
aljai kovács panaszát, melyben a járás főszolga- 
biráját igazságtalan ítélethozatallal vádolja 
meg. A belügyminiszter leirata megfelelő eh 
járás végett kiadatott a főszolgabírónak.

Boleman János dr. vármegyei tiszti fő
orvos jelentéséből kiemeljük a következőket:

Az elmúlt havi közegészségügyi állapot a 
február havinál nem volt kedvezőtlenebb.

A hevenyfertőző betegségek közül a 
kanyaró lépett fel Valcsán, de csak igen

enyhe formában. Helyben, Jahodnikon, 
Bisztricskán és Kostyánban azonban teljesen 
megszűnt. A vörheny, hasihagymáz egy-két 
esetben, a roncsoló toroklob pedig 10 esetben 
észleltetek Felsőstubnyán, főleg az óvodába 
járó gyermekek közt s emiatt az óvoda két 
hétre be is záratott, de már március végén, 
midőn is a járvány teljesen megszűnt, újból 
megnyílt.

Az iskolák és óvodák Jközül megvizsgál
tatott a felsőstubnyai, az alsó- és felsőturcseki, 
stubnyafürdői, szklenói, valósai, lezsjachói és 
znióváraljai. Az eredmény mindenütt kielégítő 
volt, csupán a szklenói találtatott túlzsúfoltnak.

A nyitrai II. rendű bábatanfolyamon egy 
növendék nyert képesítést.

Hullaszemle volt Szucsányban. Törvény- 
széki boncolás tartatott Neczpálon egy cse
csemő hulláján.

Kaczvinczky Kálmán kir. tanácsos pénz- 
Ugyigazgató jelentése szerint az 1910. évi 
március üavában befizettetett egyenesadóban 
9783 korona 06 fillér, hadmentességi díjban 
52 korona, országos betegápolási pótadóban 
392 korona. Ez a befizetés az előző év ha
sonló időszakához képest egyenesadóban 
5774 korona 23 fillérről, hadmentességi díj
ban 83 korona 44 fillérrel kedvezőtlenebb, mig 
országos betegápolási pótadóban 228 korona 
22 fillérrel kedvezőbb.

Az említett befizetések után az elmúlt 
hónap végével hátralékban maradt 104914 
korona 13 fillér egyenesadó, 19226 korona 
83 fillér hadmentességi díj és 5343 korona 
64 fillér országos betegápolási pótadó. A hát- 
rálék tehát a múlt év hasonló időszakához 
képest az állami adónál 33517 korona 11 
fillérrel, a hadmentességi díjnál 1678 korona 
41 fillérrel, az országos betegápolási pótadó
nál pedig 2842 korona 66 fillérrel emelkedett.

A jelentés tudomásul vétetett.
Záthureczky Imre árvaszéki elnök be

mutatta az árvaszék 1910. évi I. negyedéről 
szóló ügyforgalmi kimutatását, melyet a 
bizottság az elnök jelentésében tudomásul vett.

Künsztler Károly dr. kir. tanfelügyelő be
jelenti, hogy az elmúlt hónapban a kir. tan- 
felügyelőség iskolák látogatásával és a folyó 
ügyek elintézésével foglalatoskodott. A jelen
tés tudomásulvétele után a rendes ügyeket 
adta elő, melyeket a bizottság a tanfelügyelő 
előadásában változatlanul elfogadott.

Ezzel a tárgysorozat kimerittetvén, elnöklő 
alispán az ülést bezárta.

Az anyákhoz és apákhoz.
Irta: Rákosi Jenő.

Az újabb kor legnagyobb és legdicsöbb 
vívmánya az, hogy az értékek benne helyet 
cseréltek. Régen az arany és ezüst, a drágakő, 
a selyem és bársony és a pénz minden neme 
és az anyagi érték ezer formája volt emberi 
felfogás szerint a gazdagság fogalma. Az

egyesek ma is ezek után az értékek után 
futnak káros versenyben. Az összesség sem 
hanyagolhatja el az anyagi javak e tömegét. 
De immár ott trónol a legvilágosabb elmék
ben a megismerés, hogy a nemzetek leg
drágább kinc3e, legértékesebb vagyona, leg
főbb ereje az ember anyaga.

Minden mozgalomnak tehát, amelyet 
eddig humanitáriusnak tartottunk, óriási gaz
dasági jelentősége van. A közoktatásügyé, a 
közegészsége és mind az, ami az embertöke 
gyarapítását és megjavítását szolgálja, első
sorban közgazdasági szolgálat. Hiszen a vé
sőnek, a kalapácsnak, a tolinak és az eke 
szarvának is az ad nagyobb értéket, hogy 
hányán forgatják és kik veszik kezükbe. Az 
ember teszi becsessé az anyagot, nem meg
fordítva. Az ököritói rémes katasztrófának 
isszonyusága éppen abban rejlik, hogy nem 
a gazda veszítette el birtokát, hanem a föld 
veszítette gazdáját.

Iparkodás, munka, takarékosság, okosság 
minden elveszett értéket vissza tud szerezni. 
De a legáldottabb föld sem képes az elvesz
tett gazdát, az elpusztult embert életre kel
teni. A kezdetlegesen összerótt vityilló kas
téllyá nő a szorgalmas ember kezében; a 
legfényesebb vár összeomlik, ha az ember 
kipusztul belőle.

Az utolsó tiz év magyar államférfiai e 
megismerések alapján oly munkát indítottak 
meg, amellyel Magyarországot a civilizáció 
élére állították. Az ember- s főleg a gyermek
védelem oly szervezetet nyert hazánkban, 
melynek szinte mondhatnám csodájára járnak 
a nyugati társadalmak vezéralakjai. Ki merné 
tagadni, hogy Magyarország jövendőjének 
a kérdése a magyarság hatalmas és ellenáll
hatatlan kifejlődése. Nincs ennél nemzetibb, 
nincsen függetlenségibb politika. De sőt nem
csak Magyarország históriai nagyságának 
helyreállítása fordul meg ezen a kérdésen, 
hanem Európa keleti részének békéje, műve
lődése, biztossága és virágzása is. Mert a 
Duna-Tisza hatalmas völgyében, a Kárpátok 
gyönyörű koszorújában nincsen egyetlen faj 
sem, amelyre egy birodalmi szervezet bizto
san támaszkodhatnék, kizárólag csak a ma
gyar. Abban a pillanatban, amidőn e fajnak 
számbeli, műveltségi és vagyoni ereje meg
éretnék a sors csapásai alatt oly mértékig, 
hogy le kellene mondania vezénylő és egy
ségbe kapcsoló hivatásáról: abban a pillanat
ban a fajok ádáz versengése és visszavonása 
Ufné fel hidrafejét. A bomlást külső hatalom 
ideig-óráig fenntarthatná, de csak a szabad
ság árán, csak az autókrácia vaskozóvel. 
Minthogy pedig az ily hatalomnak semmi 
etikai célja nem volna hatalmi érdekén kívül, 
hovahamarább meg kellene őrlődnie s ez a 
gyönyörű, az Isten által is egységesnek te
remtelt ország, prédája lenne prédakeresőknek 
és széttagoltatnék s latrok osztozkodnának 
Krisztus urunk e ragyogó számunkra kiterített

N ői kalap üzletem ben  m indenfajta női d ivatcikk: kalap, fűző, k eztyü , fátyol 
stb. stb. a legfinom abb kivitelben kapható. — D ivatterm em ben egy  kiváló  
párisi erőt szerződtettem  s úgy uj kalapokban, m int áta lak itásokban a 
legdivatosabbat és a  legelegánsabbat nyújthatom . — K iváló tisztelettel:

diVattcriQ* és Qöl kalapüzlete Stúboyafürdö
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köntösén, melynek amig mi itt rágjunk, 
Magyarország a neve.

Ez a jelentősége annak a mozgalomnak, 
mely minden alakjában az emberanyagot védi 
ebben a sok ktllstl és belső ellenségtől tépett 
országban, amelynek legújabb alkotása a 
Gyermekszanatórira.

A Gyermekliga szárnyai alá szedi az el
hagyott, a züllött, a védtelen gyermekvilágot, 
hogy megmentse az országnak. A Gyermek
szanatórium Egyesület a beteg gyermekeknek 
vet ágyat, nyújt segítséget és rendel ápolót, 
hogy megmentse az életnek.

Társadalmunk jeles és önzetlen vezérférfiai 
állanak ez alkotás élén és küldik ki hivó, 
kérő, buzdító szavukat a nemzet társadalmá
hoz. Szegény és gazdag, aki meghallod, nyisd 
ki elejbe a szivedet. Nincs a világon irgal
masság szebb, és megkatóbb, mint amely a 
beteg gyermek ágya fölé hajlik. Te akit az 
Isten gyermekkel áldott meg, jer és segíts 
és ezzel háláld meg a gondviselésnek azt, 
hogy képes vagy a magad gyermekéről gon
doskodni anyai, apai szived boldogságára. Te, 
akitől a sors megtagadta a gyermek örömét, 
jer és segits épen ezért. Meri meg vagy ki
méivé attól a pokoltól, mely az elhagyott, 
szegény szülő szivet oly iszonyúan sanyar
gatja : attól, hogy nem képes beteg gyerme
kéről gondoskodni.

Gyertek mind, akik ezt olvassátok, meg
gondolván, hogy az isten munkáját végzitek ; 
meggondolván, hogy a nemzet beteg gyerme
keiről veszitek le a szenvedést.

Mily fenséges látvány: a társadalom páros 
viadalban a köztünk orvszándékkal bujkáló 
balállal. Nem fogjuk legyőzni, mert a földön 
nincsen halhatatlan semmi és senki, csak 
épen egymaga a halál. De szembe szádunk 
e rémmel és nem engedjük, hogy szövetség
ben a szegénységgel, a nyomorral, a köny- 
nyelinüséggel, könnyű prédához jusson.

Akit lehet, ahol lehet, ahányat lehet 
sápadt kicsinyeink közül kiragadjuk kegyet
lenül fojtogató csontos kezéből: ez a szegény 
gyermekek szanatóriumának isteni hivatása. 

*

A gróf Zichy János vall. és közokt. mi
niszter kormányzósága alatt álló „Országos 
Gyermekszanatorium Egyesület" központi 
irodája Budapest, Dohány-utca 39. szám alatt 
van. A tagok kötelezettségei a következők: 
a) a rendes tag három évre 5 korona évi 
tagdijat fizet; b) pártoló tag, aki egyszer- 
smindenkorra legalább 100 koronát ad ; c) az 
alapitó tag legalább 1000 korona alapítványt 
tesz s ezt legföljebb 6 év alatt befizeti; 
d) örökalapitó az, ki legalább 5000 koronával 
járul az egyesület céljaihoz és ez összeget 
legalább 5 év alatt befizeti; e) ágyalapitó 
tag az, ki legalább 10.000 (tízezer) korona 
alapítványt tesz. Az ágyalapitó jogosítva van 
abban a szanatóriumban, melynél ágvalapit-

ványát tette, egy ágyat évenkint díjtalanul 
az általa ajánlott beteg számára igénybe 
venni. — Az alapítványok gróf Zichy János 
kormányzó címére is Budapest, Vas-utca 10. 
sz. intézhetők.

Adományokat lapunk szerkeizttisége elfogad.

H  I  R_E K.

Dugovloh TltUS főszerkesztőnk tiszteletére 
hírlapírói működésének 25 éves fordulója al
kalmából, a város és a vidék magyar társa
dalma f. hó 16-án este 8 órakor a vármegye
háza nagytermében társasvacsorát rendez.

Április 11. Az állami isko'ák ifjúsága ez 
idén is a szokott ünnepélyességgel ülte meg 
az 1848. évi törvények szentesítésének év
fordulóját. A nap jelentőségét Józsa Mihály 
polgári iskolai tanár méltatta szépen meg
konstruált kerek beszédében. Utána a tanuló 
ifjúság közül szavaltak ez alkalomra szóló 
hazafias költeményeket.

A központi választmány Illése. Vár
megyénk központi választmánya a folyó hó 
16-án Beniczky Kálmán alispán elnöklése 
mellett ülést tartott, melyen az 1911. évi 
választók ideiglenesen összeállított névjegy
zéke került tárgyalás alá. A névjegyzékek 
kiadattak a körjegyzőknek.

Áthelyezés. Chikdn Miklós elhalálozásá
val megüresedett adótárnoki állásra a m. kir. 
pénzügyminiszter Rónay Gyula adótárnokot 
helyezte át Lúgosról.

Elnevezés. A vallás- és közoktatásügyi
m. kir. minister Thurzó M iriska oki. óvónőt 
a szuesányi áll. óvodához kinevezte.

A vendéglősök, korosmárosok és ká
vésok gyűlése. Szerdán délután, a „Dóin" 
szálloda éttermében megalakult a Turóczvár- 
megyei szállodások, vendéglősök, korcsmáro- 
sok ipartársulata. Az alakuló gyűlésen a 
vármegye területéről 63-an vettek részt. A 
gyűlésen Klein Ferenc elnökölt, ki röviden 
vázolta az egyesület megalkotásának szük
ségét s indítványozta, hogy küldjenek ki egy 
bizottságot, mely a tisztikar kijelöléséről gon
doskodik. A kiküldött bizottság elnökül Klein 
Ferencet, alelnökül Röszler Józsefet és Jelinek 
Alajost, pénztárnokul Feldmann Józsefet, 
ügyészül Miiek Gyula dr.-t, titkárnak Ormai 
Árpádot jelölte, mely jelölésekhez a közgyű
lés egyhangúlag hozzájárult. A választmányba 
beválasztattak: Wachsberger Lipót, Patsch 
Béla, Popper Árpád, Rosenfeld Vilmos, Flach 
Lipót, Tiroler Ármin, Polacsek Nándor, Langer 
József, Policzer Dávid, Braun Ármin, Policzer 
Lajos, Hercz Samu. Póttagokká: Benyovszky 
Samu, Vi lesek Fülöp, Fodor Samu és Popper 
Ignác.

Sootus Vlator könyvel. A belügyminisz
ter 148/1910. sz. rendeletével Scotus Viator- 
nak „A nemzetiségi kérdés Magyarországon" 
cimü uiüvétől a postaszállitás jogát elvonta.

— Az angol nyelven Írott mü tilalma annak 
Prágában, épp most megjelent cseh fordítá
sára is kiterjed. — Megemlítjük a tót lapok
nak azt a hírét, hogy Scotus Viator május 
havában ismét Magyarországba készül s kör
utat tesz a Felvidéken.

A fogadás vége. Csonka Pál 18 éves 
cigányprímás egyik társával vasárnap foga
dásból megivott 35 pohár sört. A szerencsétlen 
fiatalemberen ez időtől kezdve az alkohol
mérgezés súlyos tünetei jelentkeztek, mig 
végül a f. hó 12-én este iszonyú kinok között 
kiszenvedett. A fiatal tehetséges cigányprímás 
szomorú esete mindenütt a legmélyebb saj
nálkozást keltette, Temetése a folyó hó 
14-én volt.

A kéményen át. Vasárnap virradóra a 
turáni fogyasztási szövetkezet vezetőségét 
kellemetlen meglepetés érte. Amint reggel 
felnyitották az üzletet, rögtön észrevették, 
hogy a szövetkezetben tolvaj járt, mert min
den holmi össze-vissza hevert s a pénztáron 
a külerőszak nyomai látszottak. Mivel az 
üzletbe vezető ajtó teljesen sértetlen volt, 
azt kutatták, hogy a tolvaj hogy jutott a 
szövetkezet helyiségébe. Végre a külső jelek 
után indulva megállapították, hogy a kémé
nyen át mászott s ugyanott távozott is. A 
csendőrség gyors és lelkiismeretes nyomozá
sának köszönhető, hogy a tolvajt már el is 
csípték Podgurszky Sztaniszláv csavargó sze
mélyében.

Kaptak a következő levelet: Súlyos vád 
érte a szuesanyi állomást az illemhely tisztá- 
talansága miatt! Kérdem, kit terhel a felelő
ség ? 'Válaszom: senki mást, csak az utazó 
közönséget, pardon, tisztelet a kivételnek, mert 
sajnos, volt már sok kalapos úri ember is, 
aki nem ismerve az illemhely fogalmát és 
miként való használatát, illemnemtudásával 
vissza eset azon korba, amikor még illemet 
és illemhelyet nem ismertek. Téves a pana
szos „Ázsiában vagyunk" megjegyzése, mert 
tudtommal már az ókor mohamedánjai is pél
dás illemtudással tisztaságban tartották az 
illemhelyet és annál inkább most a XX-ik 
században! Szomorú, hogy a mai müveit 
korban ilyen illemtelenség fordul elő az 
utazó közönség körében, mely közönség azon 
ferde nézeten van, hogy ’a közhivatalnoki 
jelleggel biró vasúti alkalmazottak ténykedé
sét az illemhelyek tisztántartására is kötelezni 
kívánja. Legyünk illemtudók és nem lesz 
panasz, az illemhelyek tisztátalansága miatt I 
Ha tisztelt panaszos oly súlyos vádat emelt, 
miért halgatta el becses nevét? Az igazság 
elől meghátrálni szégyen és nem magyar 
virtus. Tisztelettel Madarassy István állomás
főnök.

Nyilvános nyugtázás. Az 1910, évi áp
rilis hó 9-én megtartott SportegyesUleti tánc- 
mulatság alkalmából felülfizettek. Sebein 
Bertalan Zsolna 20 kor.; Schraiedl Sándor 
Losoncz 15 kor.; Büchler Ármin 7 korona

_____________________________ 5

S Í R K Ö V E K
Nagy választékban!  
Kitűnő minőségben!  
Ju tá n yo s  árakban!

SVEHLA JÁNOS
BÚTORÁRUHÁZA, TEMETKEZÉSI 
VALLALATA ÉS SIRKÖRAKTARA

TURÓCZSZENTMÁR fON
Hzolicl és figyelmes kiszolgálás!

Ualódi mahagóni és pallisander háló- és 
EbédlőszobabutoFok. fl legkitűnőbb minő
ségű cseresznye-, tölgy- és cserfa stb. 
matt és politúros bútorok. Sajót készí
tésű masszív szoba- és konyhabútorok. 
Szőnyegek, függönyök, szobadíszek stb. 
tulhalmozott raktér miatt beszerzési áron
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dr. Messinger Mór 6 kor.; dr. Bargár Gábor, 
iíj. Detrich Endre, id. Detrich Endre, Janovják 
Károly, Kericzky Imre, Kontsek József, 
Kovácsik János, dr. Lencsó János, Popper 
Ignác, Sávol József 5—5 korona; Folkusliázy 
István, Vértes Ede 4—4 korona; Beniczky 
Gyula, dr. Braun Ignác, Feiner Mór, Hermann 
Bertalan, Moskóczi József, dr. Milch Gyula, 
Neufeld Ignác, Pfleger Emília őzt., Stein 
József, dr. Schindler Arthur, Téglásy Lajos 
3—B korona; Akantisz Ödön, Horn József, 
Lencsó Vilmos, Jelinek Alajos, Rosenzweig 
Arnold, Skrbek Károly, Stamberger Mór, 
Szilveszter Román 2—2 korona; Babusok 
Ede, Dávid Gyula, Éder Ferenc, Rakssányi 
Győző, Goldschraid N., Lichtenstein Bertalan, 
Rosenzweig Oszkár, Stock János 1—1 kor. 
összesen 163 korona.

Az éléskamra tolvaja, Sdrkán János 
turóczszentmártoni lakos éléskamráját a folyó 
hó 10-én, eddig ismeretlen tettes feltörte s 
onnét az összes élelmi cikkeket s egyéb ott 
talált értékes holmikat magával vitte. A tol
vajt eddig még nem találta meg a csendőrség.

Tévedés azt hinni, hogy a poloskák pe
téikkel ki nem irlhatók. Ha a Löcherer Ci- 
mexin poloskairtót használjuk úgy nemcsak 
az élő poloskák pusztulnak el rögtön, de a 
Cimexin hatása folytán a peték nyomban ki* 
száradnak s többé ki nem kelnek. — A 
Löcherer Cimexin mindenütt használható, szö
vetet, bútort, falat vagy festést nem piszkit; 
nyomot vagy foltot nem hagy. Kapható: 
Toperczer Sándor gyógyszertárában Turócz- 
szentmártonban és a készítőnél Löcherer 
gyógyszerésznél Bártfán.

Triestl általános biztosító társulat (As- 
sicurazioni Generáli) Budapest, V. Dorottya-u. 
10. és 12. A „Közgazdaság* rovatában kö
zöljük a Triesti általános biztosító társulat 
(Assicurazioni Generáli), e legnagyobb, leg
gazdagabb és legrégibb biztositó intézetünk 
mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a 
társulat mindenkinek, aki e célból hozzá for
dul a legnagyobb készséggel szolgál. Az in
tézet elfogad! élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- 
és betörés elleni biztosításokat. Közvetít 
továbbá: jégbiztosításokat a Magyar jég- és 
viszontbiztosító r. t., baleset és szavatossági 
biztosiiásokat az Első o. általános baleset 
ellen biztositó társaság, valamint kezességi 
és óvadékbiztositásokat, eltulajdonítás, lopás, 
hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosítá
sokat és versenylovak, telivérek és egyéb 
értékesebb tenyészállatok biztosítását a „Mi
nerva* általános biztositó részvénytársaság 
számára. A turóczszentmártoni ügynökség. 
Turóczszentmártoni Részvénytakarékpénztár, 
Wix Miksa.

KÖZGAZDASÁG.
Sertésállományunk emelése.
A sertésállomány mindnagyobb csökkené

sére való tekintettel, a földmivelésügyi m. kir. 
miniszter 2300/910. sz. a. egy körrendeletét 
bocsátott ki a törvényhatóságokhoz, amelyben 
hangsúlyozza, hogy úgy az ország, mint a 
külföld piacain jegyzett rendkívül magas 
árak indokolttá teszik azt, hogy mindent el
kövessenek arra nézve, hogy a gazdaközön
ség minél kiterjedtebben foglalkozzék a 
sertéstenyésztéssel. A sertésbelegségek, mint

sertésorbánc, sertésvész elleni küzdelemben 
a közép- és nagybirtokosoknak példát adó 
módon kell azon lenniök, hogy a hatóságot 
munkájában támogassák.

A sertésmegbetegedések bejelentése az 
első főkellék, hogy az elterjedés és széthur- 
colás ellen a  hatóság intézkedhessék. A 
sertéshullák alapos elásatása s ahol arra al
kalom van, elégetése s nem patakba, árkokba 
való dobása, cigányoknak való odaadása a 
leglényegesebb intézkedés, mely a betegség 
tovaterjedésének gátat vet.

Másodsorban a védő és gyógyító ojtások 
azok, amelyek alkalmazása az elhullások 
számát csökkenti s a minimumra redukálja.

Végül a betegségek elleni küzdelemben 
a lezajlott járvány utáni alapos fertőtlenítés 
ami a betegség leküzdésében fontos kö
rülmény.

Hassanak oda a nagyközönség között 
élő intelligens elemek és községi elöljárók, 
hogy a lakosság házukban a házilag is és 
kevés költséggel elkészíthető sertésóljaikat 
szilárd anyagokból készítsék s udvaruk oly 
helyére állítsák, hogy a szenyviz, állati 
nedvek úgy folyhassanak le, hogy ne az 
egész udvar beszenyeződjék, bofertőződjék.

Ami pedig a sertéstenyésztést illeti, első 
sorban azon kell lenniök a kisgazdáknak, 
hogy alkalmas tenyészkannal rendelkezzenek. 
Ennek könnyebb beszereztetésére nézve a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter 4924/1910. 
számú rendeletével olyképpen intézkedett, 
hogy a községek részére 33% árelengedést 
nyújt s ezenkívül kisebb községekben, hol a 
kan tartása nehézségekbe ütközik, ennek 
tartására 50 horonáig terjedő segélyeket 
biztosit.

Mi részünkről örömmel veszünk tudomást 
mindezekről, mert a sertéstenyésztés fellendü
lése közélelmezésünkre első sorban kedvező 
hatással lesz. Nagy Antal.

AllategéíiségUgyllnk mirolns hóban. A
ragályos állati betegségek közül a Keviczen 
észlelt rühkór teljesen megszűnt s igy a zár
lat feloldatott. Kisselmeczen egy udvarban 
sertésvész állapíttatott meg. Ezidőszerint tehát 
két község és pedig Nagyrákó és Kisselmecz 
szórványos sertésvész miatt, Divék pedig szór
ványos juhrühkór miatt áll zár alatt.

Állatvisiralnk forgalma. Szklmőn már- 
cius 21-én megtartott állatvásárra felhajtatott 
677 szarvasmarha, Zniövdralján március 23-án 
megtartott állatvásárra 140 darab sertés, 
Tótprőndn március 7-én megtartott vásárra 
80 drb szarvasmarha és ugyanitt március hó 
29-én megtartott állatvásárra 120 darab 
szarvasmarha hajtatott fel. A kereslet min
denütt, igen élénk volt. Az árak emelkedők. 
Vasúton elszállittatott: Turóczszentmártonból 
55 darab szarvasmarha, Ruttkáról 44 darab 
szarvasmarha, Rákópribóczról 20 drb szarvas- 
marha és Stubnyafürdőről 76 darab sertés.

A Triestl Általános Biztosító Társulat.
(Assicurazioni Generáli) folyó évi március hó 
17-én tartott 78-ik közgyűlésén terjesztettek 
be az 1909. évi mérlegek. Az előttünk fekvő 
jelentésből látjuk, hogy az 1909. december 
31-én érvényben volt életbiztosítási tökeöszzegek 
1.034.103,236 korona és 09 fillért tettek ki 
és az év folyamán bevett dijak 45.594,164

korona és 37 fillérre rúgtak. Az életbiztosí
tási osztály dijtartaléka 20.902,175 korona 
14 fillérrel 304.144,877 korona 43 fillérre 
emelkedett. A tüzbiztositási ágban, beleértve 
a betörés- és tükörüvegbiztositást a díjbevétel 
18.260.118,363 korona biztosítási összeg után 
30.032.501 korona 57 fillér volt, miből
11.650,831 korona 96 fillér viszontbiztosításra 
fordittatott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 
18.381,669 korona 61 fillérre rúgott és ez 
összegből 13.658,715 korona 83 fillér mint 
díjtartalék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé váló 
dijkötelezvények összege 127.799,977 korona 
76 fillér. A szállítmánybiztosítási ágban a 
díjbevétel kitett 3.851,471 korona 90 fillért, 
mely a viszontbiztosítások levonása után 
1.772,890 korona 57 fillérre rúgott. Károk
ért a társaság 1909-ben 38.550,375 korona
41 fillért és alapítása óta 977.344,967 korona 
32 fillért fizetett ki. E kártérítési összegből 
hazánkra 192.489,457 korona 32 fillér esik. 
A nyereség tartalékok közül, melyek összesen 
24.677.880 korona 19 fillérre rúgnak, külö
nösen kiemelendők: az alapszabályszerinti 
nyereségtartalék, mely 6.300,000 koronát 
tesz ki, az értékpapírok árfolyamingadozására 
alakitott tartalék, mely az idei átutalással 
együtt 15.336,461 korona 71 fillérre rúg, 
továbbá felemlítendő a 160,000 koronára rugó 
kétes követelések tartaléka és az ingatlan 
tartalék, mely az idei átutalással 1.621,418 
korona 48 fillért tesz ki. Részvényenként 
600 arany frank osztalék kerül kifizetésre. 
A társaság összes tartalékjai és alapjai, me
lyek elsőrangú értékekben vannak elhelyezve, 
az idei átutalások folytán 346,151,371 korona
42 fillérről 366.829,741 korona 68 fillérre 
emelkedtek, melyek következőképen vannak 
elhelyezve: 1. Ingatlanok és jelzálog köve
telések 77.884,424 korona 11 fillér. 2. Élet
biztosítási kötvényekre adott kölcsönök 
31.094,716 korona 81 fillér. 3. Letéteménye- 
zett értékpapírokra adott kölcsönök 3.609,138 
korona 57 fillér. 4. Értékpapírok 237.547,914 
korona 18 fillér. 5. Követelések államoknál 
és tartományoknál 9.372,603 korona 39 fill.
6. Tárca váltók 581,948 korona 79 fillér.
7. Készpénz és az intézet követelései a hite
lezők követeléseinek levonásával 6.738,995 
korona 83 fillér, összesen 336.829,741 kor. 
68 fillér. Ezen értékekből 71*5 millió korona 
magyar értékekre esik. Az Assicurazioni Ge
neráli a múlt évbén a „Minerva* általános 
biztositó részvénytársaságot alapította meg 
Budapesten, mely társaság a kezességi és 
óvadék-, valamint az eltulajdonítás, lopás, 
hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosítást, 
nemkülönben a versenylovak, telivérek és 
más értékesebb tenyészállatok biztosítását ve
zette be mint uj ágazatokat hazánkban.

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

Wix Miksa fűszer-, csemege- és 
üvegáru-kereskedésében T uróczszent- 
mártonban, jó házból való fiú

tanulóul felvétetik.
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E R E D E T I,CHRISTOPH!‘benzin sziuógáz-m otoroh, lohomobilDh és 
NYERSOLAJ MOTOROK

ma az első helyen állanak.
A „CH R 1 S T 0 P H “ név garancia. 
7 5  éves kísérletek és tapasztalatok eredménye.

Kérjen á rjegyzék et

DÉNES B. - t0S á"!ü
BUDAPEST, V., L1PÓT-KÖRUT 15.

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.

[sah oly 
üzletehben, 
melyek ezen 

címerrel 
vannak 
ellátva

szerezhetik! 
be Eredeti 
S I N O E R  
varrógépeh

SINGER Co.
varrógép részvénytársaság 

Turóczszentmárton, Léva, 
Pozsony, Besztercebánya, 
Selmecbánya, Bózsahegy, 

Zsolna, Alsókubin.

W V  djegy: „Horgony

A Linimení. Caosici conip., 
a Horgony-Pain Expeller

pótléket
ogy ré^jónak bizonyult háziszer, mely miir 
sok év óta legíjbb bodörzsölésnek bizonyult 
köszvénynél, húznál és meghűléseknél.

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és 
osak olyan eredeti üveget fogadjunk el, 
mely a „Horgony" védjegygyei es a Richter 
c®Hegyzéssel ellátott dobozba van osoma- 
:olva. Ara üvegekben K —.80, K 1.40 és 
k 2.— és úgyszólván minden gyógyszer- 

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

D U lcm tr gyúgyszenin u  „Arany orosziáonor',
Prágában, El sabethstrasae 5 neu. *

'
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242/1910. szám.

Á rverési hirdetm ény.
Alulírott körjegyző a szentmárton-blatnicai 

járási főszolgabiró urnák 1327/1910. száma 
rendelete folytán közhírré teszi, hogy Drobna 
József és társai javára 5283 kor. 82 fillér s 
jár, erejéig 1910. évi március 8-án fogana
tosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt 
és 1985 kor. 60 fillérre becsült kővetkező 
ingóságok u. m. asztalos szerszám, kovács 
szerszám, hídmérleg, tizedesmérlegek, posztó, 
prések, turbina kerék, különféle vas, habaró 
készülék, asztalok, létrák, kátrány, festéken, 
vaskályhák stb. Necpálon a papírgyárban 
1910. évi április hó 22-én d. e. 8 órakor 
kezdődő nyilvános árverésen készpénz fizetés 
mellett legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron is eladatnak.

Venni szándékozók ezen árveréshez meg
hivatnak.

Neczpál, 1910. április 13.
Fábricy Samu, körjegyző.

Okszerű méhészet!
Országos méretű Dzizzon kettős kap
tárok, 6 drb. jól kitelelt méhcsalád, 
eszterga és gyalupad szerszámmal

olcsón eladó.
Jurcsó Konrád, Ábrahámfalu, u. p. 

Tótpróna.

Ház és telek
a vasúti állomással szemben

eladó.
Közelebbi N E H E C Z  J Á N O S N Á L

rriiróczszentmártonban.

Ne vegyünk üzleti kész cipőt!
Elsőrendű, finom, kényelmes és elegáns női és férfi cipőt, 

vidékünk legkiválóbb cipészei által készitve szállít:

WAGNER ARTHUR cipő-gyűjtőhelye ZN1ÓVARALJA.
Szám Minőség Forint Minőség Forint

Női Chevreaux fűzős 3 5 -4 2 i. 6-25 ii. 5-25
„ „ gombos 3 5 -4 2 i. 6-75 ii. 5'75
„ Box Calf fűzős 3 5 -4 2 i. 575 ii. 4-75
„ „ „ gombos 3 5 -4 2 i. 6 — ii. 5 —
„ Chevreaux félcipő, fűzős, gombos

vagy spánglis 3 5 -4 2 i. 5’— ii. 4’-
„ Box Calf félcipő, fűzős, gombos

vagy spánglis 3 5 -4 2 i. 4-50 ii. 3-50
Férfi Chevreaux, fűzős 4 0 -4 6 i. 675 ii. 5-75

gombos 4 0 -4 6 i. 7-25 u. 6-25
„ Box Calf fűzős 4 0 -4 6 i. 6-25 ii. 5-25

_ „ gombos 40—46 i. 6-75 ii. 5 75
, Chevraux félcipő, fűzős v. gombos 40—46 i. 550 ii. 4-50
„ Box Calf „ „ „ 40—46 i. 5-— ii. 4’-

*  O  X  1 1

Minden jobb üzletben kapható!

H o ch sin g er  Testvérek, Budapest.
jtir d e tís e k ít

feltesz a Kiadóhivatal.
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SzúcSátjy (Ks.-Od. Vasút)
és T ú ró czS zcQ tip á rto Q

gőztéglagyárai száiiitanah
Francia kettőshornyolt-, hornyolt- és 
hódfarkú fedélcserepet, a lag csö v ek e t, 
nyersfalazati és idomtéglákat vízhatlan, 
fagyellenálló, egyenletes minőségben. 
Minden iparágnak megfelelő cham otte  

és tűzálló téglákat.

Építési vállalata
szerkeszt és épit: minden alakú gyári 
kém ényeket, k azánbe fa lazásokat és 
tüzelési berendezéseket jótállás mellett.
Központi iroda: S z u c s á u y .  Elárusitó- 

1 ^ 1 ^  hely T u r ó c z s z e n t m á r t o n b a n  
S C H Ü L Z  U F Ó T  c é g n é l .

A  legjobb p^dlómáz

T A R T Ó S !  E L E G Á N S !  K I A D Ó S !
H a s z n á l a t b a n  a  l e g o l c s ó b b  !

Tudományos folyóiratokban higiénikus tulajdonságainál fogva 
elismerőleg megemlítveLerakat: U R S IN Y  M ., Turóczszentmárton.
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Értesítés!
Van szerencséin a mélyen tisztelt közönség becses tudomására adni, 

hogy a helybeli állomással szemben levő K m e t y - f é l e

c s T j ü s r á u s z d - á u t
ál vettem és azt fokozott mértékben tovább fogom vezetni. — A 
mélyen tisztelt közönség nagybecsű pártfogását kérve ajánlom magam 

Turóczszentmárton, 1910. március hó.

Mély tiszteiéit ó l ;

Özv. Ormai Samuné.
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Fölösleges a fővárosba mentiünk
jó fényképért mióta Hegedűs J.
fényképész Turóczszentmártonban 
(Főtér, Moskóczi ház) letelepedett.Akar níídiilni? Hölgyektől (ezek között 

A A d l 11U8UÍ111 í törvénytelen gyerme
kekkel, testi hibával stb.) 5—500,000 kor. 
vagyonnal fel vagyunk hatalmazva meg
felelő férjet keresni. Csakis urak (ha vagyou- 
nélküliek is), akiknek komoly szándékuk van 
és gyors házassághoz akadály nincsen, 
írjanak a következő cimre: L. Schlesinger, 
Berlin 18. (Deutschland).

A hölgyeit tadjáH legjobban
mily fontos a

S Z É P , Ü D E  A R C Z
mily hatalom és kincs az. mily
előnyökben részesfii egy szép nő
Szépnek lenni azonban nagy feladat, 

nem elegendő, hogy valaki csinos, fess 
és kedves legyen, hanem a legfonto
sabb, hogy az arcbőre tiszta legyen.

A nők tudják ezt és ezért nagy gon
dot fordítanak az arcbőr ápolására, a 
szépség fentartására és emelésére

A FÖLDEI8-féle

az egyedüli szer mely 5—6-szori hasz
nálat után eltávolít kiütéseket, pattaná
sokat, szeplőket, májfoltokat és az arcot 
fehéríti, üdíti és fiatalítja.

A Földes-féle Margit Crérne teljesen 
ártalmatlan. Páratlan és csodás aro- 
szépitö és a szépséget megőrző hatá
sát pedig fényesen bizonyítja, hogy a 
Wienben rendezett „Ausstellung für 
Moderné Gesundheits u. Schönheits- 
pflege“ nagy aranyérmet és díszokle
velet nyert.
Kapható az egész világon. Tégelye 1 kot*. 

Készíti és póstán küldi:
FÖLDES RELEAIEN gyógyszerész ARADON.

Kapható: Turóczszentmártonban Tope- 
czer Sándor. Körmöczbányán Gazdik 

János gyógyszertárakban.

Ősidőktől fogva szappannal tisztítjuk a ruhán 
esett foltot, szappannal tartjuk tisztán testün
ket, szappan a legjobb szer a fog és száj

mosásra is a modern orvosi 
tudomány legújabb tanítása sze
rint. Érthető tehát Sztraka 
Menihol fogszappanjának köz
kedveltsége, mely az Ínyt nem 
marja, mégis erősen desinficiál, 
habja nem undorító, sőt ellen
kezőleg tartósan UditÖ hatása 
eljut a fogközök legelrejtettebb :• 
zugába is. E szappannak köszön i 
hetjük, hogy kellemetlen száj- j 

szag, s fogak romlása nincs többé. — Ára j 
gyágyszeitárakban 1 kor. 3 drbl 3 koroná- ! 
ért bérmentve kllld Sztraka gyógyerész Mohol.

Országszerte hire járja :
A „K e i 1-La k k“-nak nincsen párja, 
Pompás fényben a padló, 
„K e il-L ak k „  amellett olcsó.
Aki egyszer ilyet használ,
Többet mást nem tűr a háznál.
Ajtó, mosdó, ablakpárkány 
Oly fehér lesz mint a márvány,
Ha „ f e h é r  K e i 1-La k k “-ot veszünk, 
S vele mindent jól befestünk.

Konyhabútor, asztal, szék,
Itt van „ K e i l -L a k k “ azúrkék, 
Kertibútort fessünk zöldre, 
Gyermekeknek örömére. 
„ K e il-L a k k “-ból van minden szin, 
Kék, piros, zöld-rozmarin.
Szóval: ház vagy nyári lak,
Mindig legyen ott „ K e i l -L a k k “!

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentmárton, 1910.

kaphatók : WIX MIKSA cégnél Turóczszentmárton.
Rózsahegy: Liplószentmiklós:

Cajka és Houdek. Schavernoch G.


