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A miniszterelncH beszéde.
A két hétig tartó eszmeszegény 

ezóáradat után, mellyel a nemzetiségi 
képviselők az „ellenőrzés" szerepé
ben tetszelegtek maguknak, holott 
tényleg alig tettek mást, mint elnyűtt, 
sokszor légből kapott pauaszkodásaik- 
kal lopták a nemzet munkára szánt 
idejét, felállt Magyarország miniszter- 
elnöke s kérlelhetetlenül következe
tes logikájával kimutatta nemcsak 
azt, hogy a nemzetiségiek által be
adott külön felirati javaslatnak lét- 
és jogalapja nincs, hanem kiterjesz
kedve a nagy garral világgá kürtőit 
sérelmekre és panaszokra, ezekre is 
megadta a méltó feleletet, azzal a 
kijelentéssel, hogy midőn eme pana
szok orvoslásának meg vannak a 
maga fórumai, mikor ezek szanálására 
fennálló törvényeink elég garanciát 
nyújtanak, nincs rendjén és helyén, 
hogy ily kicsinyes sérelmeknek elö- 
sorolásával molesztálják éppen azt a 
kormányt, melynek részéről eddig 
soha nem tapasztalt előzékenységgel 
találkoztak. De a tisztelt nemzetiségi 
képviselő urak ennek dacára is sem 
most, sem a jövőben nem fogják 
igénybe venni a miniszterelnök által 
ajánlott törvényes főrumokat; mert 
az ö életszükségletük a botrányhaj- 
hászás. Mit törődnek ők a parlament 
szellemi nívójával ? Fütyülnek ők az 
egész magyar parlamentre, fütyülnek 
ők a törvényes megtorlási módok 
rendes útjaira.

Az ő szemük előtt csak egy cél 
lebeg, tovább haladni azon az utón, 
•Hely eddig célravezetőnek mutatko
zott. Hirdetni ország-világ előtt a 
magyarság zsarnok önkénykedését, 
az égbekiáltó sérelmeket, a legsöté
tebb Afrikához illő jogfosztásokat, 
melyeket ennek a szegény népnek

tudtán kivül — a nemzetiségi 
urak jóvoltából, egyéni és hatalmi 
érdekeik további fenntartása miatt, 
el kell szenvednie. Mit szólnának 
egyébként a választó polgárok, kik
nek kegyeit a magyarság, a magyar 
tisztviselői kar fejére zúdított rágal
mak özönével sikerült elnyerniök, ha

a választások előtt és alatt hangoz
tatott sérelmekre a parlament színe 
előtt nem keresnek orvoslást? Csak 
táplálni kell a népnek azt a hiedel
mét, hogy ezek a sérelmek tényleg 
fennállanak ?

Eltekintve belső értékétől, külső 
hatásában is nagyszerű volt a minisz
terelnök beszédjének az a része, 
melyben ráolvasott a nemzetiségi 
képviselőkre, hogy mig bent a t. 
Házban a hazafiasságot és kölcsönös 
egyetértésre való törekvést hirdetik, 
addig künn a perifériákon a legádá
zabb izgatást viszik véghez a magyar
ság ellen, ugyannyira, hogy a királyi 
ügyész minden nap azon töpreng, 
hogy megindítsa lapjaik ellen a sajtó
eljárást.

Talán nem úgy van? Tessék egy 
pillantást vetni ezekbe a lapokba, 
szégyen és gyalázat, r.ily vekmerő- 
séggel gázolnak mások becsületében, 
mily ádáz gyűlölettel bujtogatnak 
egyesek, társaságok és felekezetek 
ellen, ha ezt az ő speciális érdekeik 
úgy kívánják. Itt van példa rá Rózsa
hegy, Bobró, Verbó s Pozsonyvár- 
megye néhány választókerülete, hol 
a folyton izgatott nép sehogy sem 
tud beleilleszkedni a jelen helyzet 
kereteibe.

Mindent felülmúl azonban az a 
perfidia, mellyel a tót nemzetiségi 
urak letagadják azt a közösséget, 
melyet Írásban és szóban hirdetve, 
a szociálista párttal a választások 
ideje alatt — legalább szinleg — 
fenntartani igyekeztek. Igaz ugyan, 
hogy abból a mi józan szociálistáink 
nem igen kértek s a közösség meg
tagadása csak a szociálizmusnak vál- 
hatik előnyére.

Beszéde további folyamán azután 
kioktatta a miniszterelnök a nemzeti
ségi pártot, hogy mi az a magyar 
állameszme, melyet a magyarság lét
alapjának megsemmisithetése nélkül 
fel nem adhat.

E kérdés kidomboritásánál hivat
kozottbeszédjében a magyarság ezred
éves históriai múltjára, mely múltból, 
mint jogalapból kiindulva, kívánjuk mi 
a haladó kornak minden fejleményét,

minden modern ideáját megvalósítani. 
Ezekkel a históriai jogokkal szemben 
mi semmiféle „természetjogokat el nem 
ismerhetünk. De nem ismerhetjük el 
azt sem, hogy ennek a nemzetnek 
fejlődési alapját bizonyos s a nemzeti
ségi képviselők kívánságához képest 
etnográfiái viszonyok szabályozzák, mert 
a históriai jogfejlődést e téren is 
fenn kell tartanunk. Végül nem is
merhetjük el azt, hogy bárminemű 
nemzetiségi szempontból támasztott 
territoriális követelmények legyenek, vagy 
pedig külön nemzetiségi testek és 
népfajok, mint egyedek.

Vagyis a magyar állameszme nem 
más, mint évezredes történeti múl
túnkból folyó ama jog, hogy az ország 
határain belül ügyeinket első sorban 
a magyarság, mint uralkodó faj szem
pontjából irányítsuk.

A nemzetiségekkel való barátsá
gos megegyezésnek első és alapfel
tétele tehát az, hogy ne kalandozó, 
bizonytalan, különböző időkből merí
tett programmokat, széthúzó törek
véseket hirdessenek, hanem küszöböl
jenek ki politikájukból minden oly 
dolgot, mely a magyarság ezen irány
zatával ellentétes.

A nemzetiségi, urak azonban a 
hazafiságban ennyire alig mennek el, 
mert fáznak attól a gondolattól, hogy 
az ő nagyképűsködésüknek vége 
szakadjon.

Sárosvármegye a nemzetiségi izgatások 
ellen. Sárosvármegye törvényhatósági bizott
sága az 1906. évi junius hó 25-én tartott 
közgyűlésén, Dobay József dr. szolgabiró ja
vaslatára, a kővetkező határozatot hozta:

Sárosvármegye közönsége az elmúlt kép
viselőválasztások alkalmával azon szomorú 
tapasztalatra jutott, hogy a magyar állam 
ellen a nemzetiségi izgatók, eddig mindenkor 
hazafias érzttletUnek bizonyult tótajku köz
népünk közt, tért hódítani igyekeztek. Ezen, 
a magyar állameszmét fenyegető veszéllyel 
szemben, minden rendelkezésre álló eszköz
zel küzdeni óhajtván, szükségesnek tartja, 
hogy a társadalmi utón megindítandó moz
galmon kivlll, arra a magas kormány és a 
törvényhozás figyelme is felliivassék.

Miért is teljes lelkesedéssel csatlakozva 
Temesvárinegye közönségének átiiatához, fel
irat utján azon kérelemmel fordul a magas
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kormányhoz, miszerint ezen, a magyar állam - 
eszmét veszélyeztető izgatások megfékezésére 
irányuló erélyes kormányzati és törvényho
zási intézkedések mogtétele iránt, bölcs be
látása szerint, késedelem nélkül intézkedni 
méltóztassék.

Különösen felhívja a magas kormány fi
gyelmét azon tapasztalati tényre, hogy vár
megyénkben a pánszlávizmusnak első csiráit, 
a köznép között, tö b b n y ire  in g y e n , n a g y  
m en n y iség b e n  eloszto tt tót nemzetiségi hír
lapok vetotték el s ezek voltak derék köz
népünk hazafias érzületének első megméte
lyező! és félrevezetői. Szükségesnek tartja 
tehát a vármegye közönsége, hogy a bün
tető törvénykönyvnek az államellenes izga
tásra vonatkozó rendelkezéseinek megszigorí
tásán kívül ezen tót nemzetiségi irányzatú 
hírlapok szigorúbb ellenőrzés alá vétessenek 
S azok terjesztése, illetve Amerikából való 
behozatala megnehezittessék.

Minthogy azonban most már nagyobbára 
irni-olvasni tudó s az amerikai kivándorlás 
folytán felvilágosodott tót népünk szellemi 
táplálékot igényel, a hazafiatlan irányú sajtó
termékek megvonásának ellensúlyozásául, 
megtévesztett köznépünk felvilágosítása és 
hazafias érzületének megszilárditása czéljából, 
felette célravezetőnek tartja, egy a nép nyel
vén szerkesztett, annak igényeit kielégítő, 
hazafias irányú tót lapnak szerkesztését és 
a nép között, lehetőleg ingyenesen, nagy 
mennyiségben való terjesztését. Miért is ezek 
kapcsán egyúttal azon kérelemmel járul a 
magas kormányhoz, hogy ezen hazafias irá
nyú tót lap létesítését, megfelelő államsegély 
nyújtása által, lehetővé tenni méltóztassék.

Az Igazságügyi kormány a nemzeti
ségi Izgatások ellen, Az igazságügyi kor
mány az 1873-ban készült büntető törvény- 
könyvnek a politikai vétségek üldözésére 
vonatkozó hiányai miatt novelláris utón óhajt 
olyan intézkedéseket életbe léptetni, melyek 
meggátolnák a nemzetiségi izgatások terje
dését. A kormány a polgárok választási joga 
ellen elkövetett erőszakra vonatkozó 178 §. 
szigorításával egyidejűleg a btky. 153. §-át 
azzal kívánj? kiegészíteni, hogy nemcsak az 
osztály, nemzetiség és hitfelekezet fegyveres 
megtámadására alakult csoportosulás minő
síttessék lázadásnak, hanem a politikai pár
tok s a választók tömegének megtámadása 
céljából alakult csoportosulás is, melynek 
célja a más politikai véleményen levők és 
más párthoz tartozók megtámadása, hogy a 
választókat megfélemlítse és politikai jogaik 
gyakorlásában megakadályozza. A nemzetiségi 
izgatásban tudvalevőleg többnyire lelkészek 
vesznek részt, akiket ezért az egyházi ható
ság csak nagyon enyhén, vagy egyáltalán 
nem üldöz, de akikkel 1907-től kezdve a 
magyar állam közvetlenebbül éreztetheti majd 
szuverénitását, mert tekintettel arra a körül
ményre, hogy a kormány már a jövő évben 
végrehajtja az 1898. évi XX. t.-c.-t, az igaz- 
ságügyminiszter utasítani fogja a kir. ügyész
ségeket, hogy a nemzetiségi izgatások miatt 
megindított bünperek tárgyalásánál kérjék a 
büntetések kiszabásakor az 1898. évi XIV. 
t.-c. 7. §-ának alkalmazását is, mely szerint 
azok a lelkészek, akik nemzetiségi izgatás
ban részt vesznek, jövedelemkiegészitésben 
nem részesülhetnek és ha ez részükre már 
ki lett volna utalványozva, akkor azt elvesztik #

Ezzel kapcsolatban módosítást nyer az 1899. 
évi XV. t.-c. 8. §.ának a) pontja, valamint a 
170. §-nak 1. bekezdése is. A román és 
katholikus tót lelkészek tudva azt, hogy a 
nép a hitélet szentélyeinek tekinti a templom 
udvarát és a templom előtti tért, kijárszák a 
törvény jelzett §-ait azzal, hogy a templom 
udvarán, vagy a temlom előtt tartanak iz
gató kortesbeszédet, amivel teljesen illuzoriussá 
teszik a törvényt.

A L’udOVÓ Novlny Márkusfalváról egy 
levelet közöl, melyben egy állítólagos elő
fizetője saját papja ellen ront, hogy a L. N.- 
nak hízeleghessen. Nem kell nagy találé
konyság, hogy kisüssük róla, miszerint ez a 
szerkesztőségben íródott. Veleje megint elő
fizetési fölhívás indirekt módon, aminthogy 
majd minden cikke könyörgéssel végződik. 
Leadukn belőle egy-két sort, a L. N. szer
kesztőségének válaszával együtt. — „A mi 
papunk csak meg nem szűnik doronggal és 
cséppel ütni a mi büszke és élénk újságun
kat : a Katolické Novin̂ f t (értsd: Ludové 
Noviny). „Ne hallgassatok rá — Írja a vá
lasz — van is mit parancsolgatni annak az 
urnák, a pénzetekért ti vagyiok az urak.* 
„ . . .  Ne olvassuk — mondja a pap — mert 
a püspökök és a vallás ellen lázit.* „Hazug
ság, vizes ruhát rakjatok a fejére*. Ilyen és 
ehhez hasonló hangon polemizál avval a 
levéllel. Az Ízléstelenségeknek és durva 
gorombáskodásnak olyan mennyisége van itt 
fölhalmozva érvek gyanánt, hogy másképpen, 
mint a legnagyobb undorral olvasni ezt lehe
tetlen. Azért nem is folytatjuk. A nép erkölcsi 
élete, vallásos meggyőződése, mint egyedüli 
vezére, mely őt az élet különféle szövevényei
ben eligazítani^Tiépes: ezelőtt a lap előtt 
semmi, vagy annál is kevesebb. Mit törődik 
ő avval, hogy az ilyenek olvasásánál milyen 
gondolatok támadnak majd a nép agyában 
és azokat milyen érzések kisérik majd, csak 
az Ő zsebe teljék! Előtte semmi sem szent, 
semmi sem tisztességre méltó, mely önző 
céljait nem szolgálja. Félredob minden nemes 
célt, eszközt, megfeledkezik saját újságírói 
tisztességéről, hivatásáról; csak egyről nem 
feledkezik meg soha: a saját zsebéről!

A komoly veszedelem.
A napilapok liirt koznak a sajtószabad

ság tervbevett megszorításáról.
A bUntettí eljárásról szóló törvénynek van 

egy szakasza, mely k o m o ly  veszedelem  meg
előzése céljából felhatalmazza a bíróságot 
arra, bogy lefoglalhat olyan sajtóterméke
ket, melyeket az ilyen veszély előidézésére 
alkalmasaknak Ítél.

A törvénynek ezt a kivételes fölhatalma
zását most a szociálista sajtó ellen használják 
föl, mert neki tulajdonítják az aratók 
sztrájkjának megindítását. Hogy mennyiben 
minősíthető ez k o m o ly  v e szé lyn ek , nem firtatjuk. 
Bennünket ez a dolog közvetlenül nem érint. 
De az alább elmondandók megvilágítására 
mégis fölhozunk annyit, hogy ha k o m o ly  ve
szé ly rő l ott beszélni lehet, úgy az csak egyes 
vidékek sztlkebb köreit, itt-ott csak egyes 
magánérdekeket érint közvetlenül.

Mi azonban ennél komolyabb veszedel
met ismerünk, sokkal komolyabbat, amely 
már nem csupán egyeseket, hanem az egész

országot fenyegeti, mely törekvéseiben, cél. 
jaiban sokkal súlyosabb természetű, mely 
már nagyon is közelről nyilazza a magyar 
állam érdekeit, mely minden alakulásában a 
leghatározottabban ellene szegül, sőt amely 
már a magyar nomzeti állaraeszmének létjo
gosultságát is megtagadja, amely e téren 
egyre pusztít, rombol, tör s amelynek bom
lasztó hatása a legszoinorubb jelenségekben 
nyilatkozik meg. Ennél komolyabb veszedel
met mi ezidö szerint nem ismerünk s ez a 
veszedelem  a  n e m z e tisé g i i z g a tá s  o rg á n u m a : 
a  n e m z e tisé g i s a j té .

Nem tehetünk róla, de úgy gondoljuk, 
hogy ahol az éhes emberek természetes ösz
töne nyilatkozik meg, ott a mozgalom az 
önfontartás iránti törekvésben elég mentséget, 
vagy ha azt nem, legalább enyhítő körül
ményt talál; de már a nemzetiségi agitáto
rok aknamunkájában hiába keresünk olyan 
indító okot, amely bűnös törekvéseiket iga
zolná, vagy csak némileg mentené is. Meg
magyarázni is csak az egyesek telhetetlen és 
lelkiismeretlen haszonlesésével tudjuk, amely, 
minden emberi erkölcsösei ellentétben, a 
tömegek kizsákmányolására irányul s mint 
ilyennek jogosultsága nincs és soha nem is 
lehet !

Mig az elsőben, ha rejlik is valamelyes 
veszedelem, az csak közvetve lehet hátrányos 
az országra, annak is csak közgazdasági 
mérlegére, addig az utóbbi az egész magyar 
állam létérdekét alapjában támadja meg, 
amikor a magyar nemzeti állameszmével 
szemben folytatott és egyre erösbbödö harci
val végcéljában oda törekszik, ahol az egész 
magyar nemzet múltja, élete, jövője elásva 
legyen.

S ha az aratók sztrájkja a közgazdaságot 
veszélyezteti, akkor nem kisebb veszéllyel 
fenyegeti azt a nemzetiségi sajtó sem, amely 
soha sem szűnt megjizgatni a magyar iparter
mékek ellen, óva intvén olvasóit attól, hogy 
az ilyenek vásárlásával megtagadják magu
kat. S v o j  k  s v o jm u . Ezt hirdetik mindenfelé, 
minek következménye, hogy évenként több, 
inegszámolatlan milliót szórnak a különféle 
cseh, morva, orosz stb. termékekért.

De esküdt ellensége a magyar népokta
tásnak, tehát a kulturális haladásnak is.

Általában gyűlölettel viseltetik minden 
iránt, ami a magyar állameszmével összefügg, 
vagy avval csak némi vonatkozásban áll is-

S amikor sajtótermékei ilyen ádáz gyűlö
lettel beszélnek folyton, nemcsak ezen ügyek
ről, de fékevesztettségükben már a személye
ket som kímélik meg, amikor minduntalan 
ellenük törnek, támadják őket, értéküket 
kisebbítik, egyéni becsületükben gázolnak, 
nevüket sárral, piszokkal dobálják meg; 
amikor a közhivatalok és a magánember 
tekintélyét teljesen lerontani törekszenek; 
amikor a fönnálló törvények és jogrend ellen 
lázitanak; a k k o r  m á r  a  legsö tétebb  a n arch ia  

c s ir á i t  h i n t i k  s zé jje l.
E z t  n e v e zzü k  m i  veszed e lem n ek , nagy es 

komoly veszedelemnek, mert már eddig is 
rászolgál erre az elnevezésre s a jövőre 
nézve pedig határozott r o m lá s s a l fenyeget.

Ez az a komoly veszedelem, amely 
mellett eltörpül az aratósztrájkok egész 
serege. Ez az, arait megismerni, fölfogni most 
már mulhatlan kötelesség; a polgárnak, hiva
talnoknak, vezérnek, törvényhozásnak leg
szentebb és legsürgősebb kötelessége a házi-
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Tál szemben. Ez az a komoly veszedelem, 
mil elhárítani a legsürgősebben megoldandó 
jeladai legyen minden közeg szemében, bár
milyen kis befolyása legyen is erre. Olyan 
feladatnak szeretnék ezt föltUntetni, minek 
további elhanyagolása már nemcsak köteles
ségmulasztás, hanem bűn; talán soha jóvá 
nem tehető bUn a haza jövője, élete ellen; 
melynek elkövetéséért még haló porunkban is 
nyugtalanítani fogja lelkiismeretllnket uno
káink megérdemelt átka!

Nem akarunk a szavakkal játszani, de oly 
Sötét képek rajzolódnak elénk annak a gon
dolatára, hogy most a veszélynek talán 
Í2 . órájában sem lépnénk vele szemben a 
tett mezejére: hogy más hangon, mint a 
legnagyobb elkeseredés hangján, erről beszélni 
nem tudunk.

Ha már töláslák a törvénynek azt a sza
kaszát, amelyet most mint fegyvert a szociá- 
lista sajtó ellen fordítanak, csak azért, hogy 
egyes érdekcsoportok anyagi előnyeit védel
mezzék vele, ám használják föl, de használ
ják fül akkor minél előbb itt, a nemzetiségi 
sajtóval szemben is, amelynek minden szavá
ban, minden betűjében az egész magyar 
állam élete, létérdeke, jövője körül forog a 
harc! Itten nagyobb szükség van rá! Ott az 
éhező emberek enni kérnek csupán, de itt 
az anarchizmus fenyeget!

Tükörcserepek.
(Fitogtatott ismeret. — Önpárbeszéd. — A nemzeti
ségi urak hazaszeretete. — Komoly politikus. — 

Lafontain meséje.

Jeblicska tisztelendő ur olyan tudományos 
képpel taitott előadást az amerikai népokta
tásról, — persze a saját szájaize szerint, — 
mintha legalább is kisujjába volna az Egye
sült-Államok kulturviszonyainak ismerete.

Ballagi Aladár, e kiváló tudós felvilágo
sításai után azonban kisült, hogy úgy van ő 
ezzel a nagy tudással, mint a világlátott falusi 
vályogvelö cigány az oroszlánnal.

— Hát aztán láttál oroszlánt is, more ?
— No persze!
— Ugye, nagy fene állat az, more?
— Nem állat azs kérem, hanem patika! 
Hát bizony, tisztelendő ur, a képviselőház

nem szempei bocskoros gyülekezet, akik min
den bolondgombát bevesznek.

Brediceanu Korinlán kitalálta a képviselő
házi önpárbeszéd következő formáját:

— Ki az ur Magyarországban ? — Kér
dem én.

— A magyar! — Mondja ő.
— Ez igaz! — Mondom én.
— Mohát ? — Mondja ő.
— De nem egyedül, — mondom én, — 

mert én is társa vagyok és részt kívánok az 
uraságból.

Ezután a szellemes dialóg után Ítélve, 
Brediceanu ur nem a képviselőházba, hanem 
valami más intézetbe való, mondjuk mi.

NaSy György képviselő mondta beszédé
ben, hogy a nemzetiségi urak úgy vannak a 
hazaszeretettel, mint az egyszeri ember az 
úrvacsorával, ki csak azért szokott az ur 
asztalához járulni, hogy az ur Jézus vérének 
szimbólumából jó nagyot ihassék, jó nagyot 
húzhasson.

— Önök is csupán azért hivatkoznak a 
hazatiságra, azért akarnak a hazaszeretet 
oltárához zarándokolni, hogy éléskamrának 
tekintve az oltárt, egyet-mást onnét elemel
jenek.

Vajda Sándor, a képviselőház nyilt ülé
sén, általános derültség közt, kisütötte magá
ról, hogy ő komoly politikus.

Erre mi egy régi, de jó zsidóviccet app
likálunk.

— Nikoláj ! Te már dicsekszel!

Jehlicfka tisztelendő ur Lafontain egyik 
meséjét idézte „nagyszabású" beszédében.

Egy erdő szélén hatalmas tölgyfa áll. 
Agai közt fészket rakott egy sas, gyökerénél 
egy vaddisznó család tanyázik. Egy napon 
azonban odahureolkodott egy vadmacska és 
szerette volna meglopni a sasnak és a vad
disznónak kicsinyeit. Gondolkodott, mikép 
lehet. Egy napon azután, amikor a vaddisznó 
elhagyta tanyáját, felszaladt a sashoz és igy 
szólott hozzá : Te sas ! vigyázz, az a vad
disznó olt lent folyton rágja a fa gyökereit; 
feldönti majd a fát és megeszi majd a ki
csinyeidet. A sas azóta lefelé nézett, elha
nyagolta kicsinyeit s azok megdöglöttek. A 
vadmacska pedig nevetett és lakmározott.

Macskatermészetü politikusok vagyunk 
mi, felvidékiek. A sas a magyar állam. Ki 
hát a vaddisznó? No ennél szebb hasonlatot 
is találhatott volna Jeblicska ur — magáról.

A F. M. K. E. turóci 
választmányának közgyűlése.
A Felvidéki Magyar Közművelődési 

Egyesület turóci választmánya a folyó hó 8-án, 
délután 3 órakor tartotta évi rendes közgyű
lését a vármegyeháza nagytermében.

A közgyűlésen eddig soha nem tapasztalt 
számban jelentek meg a választmány tagjai 
s a tárgyalás menetét, amely ily közművelő
dési egyesületi gyűléseken ritkaság, mindvé
gig a legnagyobb figyelemmel kisérték s a 
gyűlés végén igen üdvös inditványokat ter

jesztettek elő.
B o ld is  Ignác ügyvivő aleinök az ülést, mi

után a megjelent tagokat üdvözölte, pont 3 
órakor megnyitotta. Miután pedig C sep csd n yi 
Sándor, a választmány eddigi jegyzője, állásá
ról lemondott, az ülés jegyzőkönyvének veze
tésére Q ráffor Dezső tb. szolgabirót kérte fel.

Mielőtt a választmány múlt évi működé
sének ismertetésére tért volna át, röviden 
megindokolta, hogy a választmány közgyűlé
sének összehívása miért maradt ily későre. 
Nem akarom — úgymond — a jelen év há
rom első hónapjának szomorú emlékét fel
idézni, de azt hiszem, hogy enélkül is min
denki tudja, hogy ez év január, február és 
március hónapjában ilynemű összejöveteleket 
rendezni lehetetlen volt. Az akkori állapotok 
bírták rá ifj. J u s th  György ő méltóságát, 
hogy lemondjon az elnöki állásról, melyet 
annyi éven át szeretettel, odaadással és hazatiui 
hévvel töltött be.

Ezek után bemutatja a lemondott elnök 
levelét, melyet, az akkori idők hangulatának 
jellemzésére, egész terjedelmében közlünk: 

A „Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület" Turócvármegyei választmánya 
tisztelt tagjainak nagybecsű bizalmából

első ízben 1896. évi január hó 27-én, majd 
ismét 1901. évi január hó 27-én e választ
mány elnöki állására választtaltam meg.

A lefolyt 10 esztendő alatt minden 
igyekezetem oda irányult, hogy e díszes 
tisztséggel egybekötött feladatoknak, szerény 

£ tehetségemhez mérten, mentül jobban meg
felelhessek.

Tudom, hogy amennyiben a választmány
nak eredményt elérni sikerült, az leginkább 
ügyvezető alelnökünk fáradhatatlan buzgal
mának, továbbá a választmány többi tiszt
viselője tevékenységének, nemkülönben a 
választmány minden egyes tagja nemes 
áldozatkészségének köszönhető.

Minélfogva megbízatásom lejártával el- 
mulaszthatatlan kötelességemnek tartom 
úgy tisztviselőtársaimnak, mint a választmány 
összes tisztelt tagjainak, eddig tapasztalt 
szives támogatásukért hálatelt szívből haza
fias köszönetemet nyilvánítani.

Egyidejűleg azon kérelemmel járulok a 
választmány tisztelt tagjai elé, hogy a leg
közelebb megtartandó tisztújító közgyűlés
nél csekélységemnek a választmány elnöki 
állására való újból jelölésétől eltekinteni 
kegyeskedjenek.

Nehéz szívvel teszem e kijelentést, mert 
hiszen a „Felvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesületnek" s igy annak szerveként mű
ködő e választmánynak már első megala
kulásától kezdve tagja vagyok, ki meg
győződésem egész hevével, odaadó lelkese
déssel igyekeztem előmozdítani azon nagy 
és nemes célokat, melyeknek szolgálatában 
e hazafias egyesület áll.

Ámde a jelenlegi zavaros időkben, midőn 
a közviszonyok országszerte s magában 
törvényhatóságunkban is annyira ziláltak, 
a választmány érdekében, annak élén sike
resen közreműködni nem remélhetvén, bár 
fájó érzéssel, de őszinte nyíltsággal kell 
kijelentenem, hogy a tisztelt választmány 
elnöki állását a mostani körülmények között 
még abban az esetben sem fogadhatnám 
el, ha a közbizalom ismételten feléin for
dulna.

Ezeknek kijelentésével kérem a választ
mány tisztelt tagjait, hogy pengem mindig 
nagyrabecsült jóindulatában továbbra is 
megtartani kegyeskedjék.

A magam részéről biztosíthatom a tisz
telt választmányt, hogy mint annak egyik 
egyszerű tagja, céljaiért|közremunkálkodni 
a jövőben is hazafias kötelességemnek tar- 
tandom.

Fogadja a tisztelt választmány igaz 
tiszteletem és hazafias üdvözletem őszinte 
nyilvánítását.

Necpál, 1906. évi március hó 6-án.
I f j .  J u s th  G y ö r g y .

A levél felolvasása után B o ld is  Ignác ügy
vezető aleinök előadja, hogy midőn a f. évi 
április havában a várva-várt béke bekövetke
zett, ismételten megkísérelte, hogy volt elnö
künket a választmánynak újból megnyerje, 
do fájdalom, ezen igyekezete eredményte
len maradt.

Azután áttért a választmány működésének 
ismertetésére, mely, úgymond, éppen a fen
tebb ismertetett politikai helyzet miatt, még 
a rendesnél is szerényebb keretekben moz
gott. Közönségünk érdeklődése megcsappant 
minden iránt, kivált az ily természetű egye
sületek támogatása és működése iránt. Vá-
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lasztminyunk pénzügyi helyzete majdnem 
válságossá lett, ugyannyira, hogy alig volt 
képes az elvállalt kötelezettségeinek eleget 
tenni.

Ily szomorú körülmények közt is a zniói 
kisded óvoda íentartására 580 koronát, tanítók 
jutalmazására 100 koronát, jutalomkönyrek 
kiosztására pedig 156 koronát fordítottunk.

A választmány tagjainak száma évek óta 
nem gyarapodik, sőt az elköltözések és el
halálozások miatt, fájdalom, évek óta fogy. 
Szomorú kötelesség teljesitésekép jelenti be 
az ügyvivő alelnök, hogy özvegy B e n ic z k y  
Mártonné és R a k o v s z k y  Iván az év folyamán 
elhaltak.

Választmányunk területéről évközben a 
következők költöztek e l: B erecz Gyula, G rosz  
Albert dr., K o lo ssy  Béla, K olossy Miklós, 
O m a sz ta  János, S c h e in  Bertalan és T ro m b a u e r  

Árpád dr. rendes tagok.
Ezután a megjelenésben akadályozott P d r v y  

Endre pénztárnok helyett D u g o v ic h  Titus elő*
adja a múlt évi zárószámadást és a jövő évi
költségelőirányzatot.

A z  1 9 0 5 .  év i zá rs zá m a d á s .

B e v é t e l e k :
Mull évi maradvány . . . . 6 K 42 f.
Évi rendes tagdíjakban . . . 356 * — „
Pártoló tagdijakban . . . . 4 „ — .
Előre befizetett rendes dijakban 4 .

* „ pártoló 2 „
Táncvigalmak és felolvasások

jövedelmében......................... 285 * 4o*
Felvett tökében......................... 228 „ 79 „

Összesen 886 K 61 f.
K i a d á s o k :

Nyomtatványokra..................... 27 K 40 f.
Fentartott kisdedvóvók ellátlak-

n y a r a ................................... 580 „ — „
Iskolák segélyezésére. . . . 156 „ 5 6 ,
Tanítók jutalmazására . . . 100 * — B
Egyenleg mint maradvány . . 22 „ 65 „

összesen 886 K öl f.

A  v á la sz tm á n y  v a g y o n k im u ta tá s a  :

Készpénzben.............................. 22 K 65 f.
Takarékbetétekben . . . . 1556 „ 19 „
Hátralékos tagsági dijakban . 584 „ — *
Hátrálékos pártoló tagsági di-

jakban .................................... 18 „ — „
összesen 2180 K 84 f.

A z  1 9 0 6 ,  év i k ö lts é g e lő ir á n y z a t.

F e d e z e t :
Múlt évi készpénzmaradvány . 22 K 65 f.
Kamatokból............................... 59 * 82 „
Tagsági dijakból.................... 498 „ — „
Alapítványok kamataiból . . 60 ,. — *
Adományok és táncvigalmak

jövedelméből.......................... 300 „ — „
Hátralékos tagsági dijakból 444 * „
Hátralékos pártoló tagdijakból. 13 „ — „

összesen 1397 K 47 f.

S z ü k s é g l e t :
Fentartott kisdedóvóra . . • 580 K -  f.
Hazafias érzelmű olvasmányok

beszerzésére .......................... 200 * — „
Tanítók jutalmazásira . . . 300 „ -  ,
Nyomtatványokra..................... 40 .  — „
Előre nem látott kiadásokra . 150 ,  — .
Rendelkezésre.......................... 127 .  47 .

összesen 1397 K 47 f.

A választmány úgy a múlt évi zárszám* 
adást, mint a folyó évi költségelőirányzatot 
egyhangúlag elfogadta.

A zárszámadás és költségelőirányzat le- 
tárgyalása után az elnökválasztás következett, 
mely állásra egyhangúlag B e n ic z k y  Kálmán, 
Turócvármegye alispánja választatott meg.

Az újonnan megválasztott elnök megkö
szönvén a beléhelyezett bizalmat, megemlé
kezve távozott elődje nagy érdemeiről, Ígére
tet tesz, hogy tehetsége szerint arra fog töre
kedni, hogy a tagok beléhelyezett bizalmát 
teljes mértékben kiérdemelje.

Beszéde befejeztével a választmány tiszti
kara választatott meg. Ügyvivő alelnökké 
egyhangú lelkesedéssel B o ld is  Ignác, felső
kereskedelmi iskolai igazgató kiáltatott ki. 
Jegyző lett: G á f fo r Dezső,pénztárnok : P d r v y  
Endre, könyvtáros: D e m e te r  József. A tiszt
viselői kar megválasztása után a huszonhét 
igazgatósági választmányi tag újból meg- 
választatoít.

I n d ítv á n y o k .

D u g o v ic h  Titus indítványozza, hogy a 
Besztercebányán megjelenő „Krajan* cimü 
hazafias tót lapot a választmány rendelje meg 
s az elnök által meghatározandó számban a 
hazafias szellemben megtartott községekben 
ingyen ossza szét. Az indítvány helyesléssel 
fogadtatott el.

A k a n t i s z  Ödön taggyüjtés végett beadott 
indítványa szintén elfogadtatott.

B o ld is  Ignác ügyvivő alelnök indítványozza, 
hogy a közgyűlés szeretett volt elnökünk, 
ifj. J u s th  György ő méltóságának érdemeit 
iktassa jegyzőkönyvbe s 10 éves lelkes, oda
adó működéséért fejezze ki köszönetét. Az 
indítvány lelkesedéssel elfogadtatott. Ugyan
csak elfogadtatott az ügyvivő alelnök azon 
indítványa is, hogy az „En Újságom* cimü 
gyermeklap a polgári és elemi népiskolában 
kitűnt jobb tanulók számára; a F. M. K. E. 
központi választmánya által biztosított kedvez
ményes árban, 70 példányban előfizeítessék 
s ezek szétosztásával B o ld is  Ignác ügyvezető 
alelnök bizassék meg.

Több tárgya az ülésnek nem lévén, az 
az elnök megköszönve a tagok szives meg
jelenését, az ülést bezárta.

f e l v i d é k i  H Í R A D Ó

h í r e k .

Magyarház.
Ritkán tapasztalt érdeklődés mellett 

folyt le a túróéi Magyar Olvasókör 
közgyűlése, mely hivatva volt dönteni 
a felett, hogy a Magyarház ügyét, 
mely eddig csak az előzetes tárgya
lásokra kiküldött, úgynevezett építő 
bizottság által tárgyaltatott, a Kaszinó, 
mint testület is magáévá teszi-e, vagy 
nem.

Mi már előre megjósolhattuk volna, 
hogy a Kaszinó többsége, mely a 
Magyarház létesítésének szükségétől 
szintén át van hatva, e kérdésben 
mellénk áll. És nem is csalódtunk! 
A Kaszinó közgyűlése egyhangú lel
kesedéssel tette magáévá a Magyar
ház ügyét s az általános hangulat

után ítélve, a Kaszinó többsége 
addig nem is fog nyugodni, mig ez 
a kérdés a megvalósulás stádiumába 
nem lép.

Mindnyájan érezzük, hogy itt a 
meghátrálás útja el van vágva! B 
kérdésben már csak előre mehetünk 
ha csak nem akarjuk magunkat 
nevetségessé tenni azok előtt, kik
nek a mi legkisebb kudarcunk ia 
nagy örömet okozna.

A kaszinó közgyűlését B e n ic z k y  Kálmán 
alispán elnök pont 2 órakor nyitotta mog. 
Üdvözölvén a nagyszámban megjelent tago
kat, röviden előadja, hogy miét hivatott össze 
a kaszinó rendkivUli közgyűlése. Utána 
D u g o v ic h  Titus, kaszinói tag vázolta a Ma
gyarház kérdésének történeti íejlödését és 
előterjeszti az épitőbizottsig kérését, hogy 
a Magyarház építését a kaszinó, mint testü
let vállalja magára. T u r c z e r  János, H o ffm a n n  
Ede és F e n y ő  Sándor kaszinói tagok hozzá
szólása után az elnök felteszi a kérdést, 
hogy a kaszinó elfogadja-e az úgynevezett 
épitő-bizottság javaslatát, a kaszinó egyhangú 
határozattal azt magáévá teszi és kimondja, 
hogy a részletkérdések megvitatását az épitö- 
bizottságra bízza. Ezzel a rendkivUli köz
gyűlés feloszlott.

A trsztenai műkedvelői kör. A
tót túlzó urak nemzetellenes akciója 
megtermi mindenütt a magyarságra1 
üdvös reakciót. Szervezkedik a Fel
vidék magyarsága, hogy a nemzet 
szent ügyét, a magyar állam érdekeit, 
úgy szervezve, egyesülve védje meg 
az oly oldalról jövő támadásokkal 
szemben, mely ennek az ezredév óta 
egységes országnak, hazug jelszavak
kal izgatva, etnografikus szétdarabo- 
lására törekszenek. Trsztenán, az or
szág legészakibb határán, is megindult 
egy ilyen irányú üdvös mozgalom. 
Összeállt az ottani magyarság s meg
alkotta, szervezte a trsztenai mű
kedvelői kört, mely feladatának fogja 
tekinteni, hogy szini-előadások és 
hangversenyek rendezése által ter
jessze a magyaros szellemet, hogy 
tőle telhetőleg ellensúlyozza azt a 
mételyező hatást, mely a folyton 
tartó izgatások folytán Árvavármegye 
területén egyre terjedőben van. Fel
hívjuk erre anemescélu vállalkozásra 
nemcsak a közvetlen érdekelt Árva- 
vármegye magyar közönségének, de 
az Fegész elvidók magyarságának 
figyelmét és szent kötelessége legyen 
mindenkinek, ki magát magyarnak 
tartja, az ily irányú vállalkozásokat 
teljes odaadással, szivvel-lélekkel tá
mogatni.

Református Istentisztelet S e d ív y  László 
folyó évi julius hó 22-én, d. e. 10 órakor, 
liuttkán, az ág. ev. templomban, d. u. V«3 
órakor pedig az állami elemi iskolában ma
gyar református istentiszteletet tart. Délután, 
az egyházi adórendszer megállapítása céljá
ból, közgyűlés is tartatik.

Tnrócvármegye ktilgutfátásl blsott-
siga  e hó 12-én tartotta rendes havi ülését. 
A* ülés lefolyásáról szóló tudósításunkat —* 
helyszűke miatt — csak jövő számunkba# 
hozhatjuk.
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Nyiri mulatság. Mini a múlt számunk, 
bán Uiár említettük, a nőegylet javára augusz- 
ÍUS hó elején rendelendő nagy nyári mulat- 
ságra már serényen folynak az előkészületek. 
A rendezőség folyó hó 16-án értekezést tart, 
amelyen a részleteket fogja megállapítani.

Eljegyzés. K a ts c h e r  Sándor zayugróci 
birtokos és kereskedő eljegyezte e hó 8-án 
Rosenberg Samu és Schlesinger Regina ked
ves és müveit leányát, T e r k á t , Nagyszo-
eócon.

A „Tulipánkert Szövetség11 liptószent- 
miklósi fiókja, mint tudósítónk Írja, e hó 
10-én tartotta nagy részvét mellett első érte
kezletét. Elnökké S z e n t i m n y i  Mártonná, 
alelnükké dr. P a lu g y a y  Móricné, jegyzővé 
dr. M a tu sk a  László választatott meg. A szö
vetség célját dr. H e x n e r  Gyula ecsetelte 
hosszabb beszédben, nagy tetszés mellett.

Az evangélikus pfispökválasztás. Az
ágostai evangélikus egyház bányakerületének 
pUspökjelöltjeire beérkezett szavazatokat ma 
bontották fel, a kiküldött bizottság, Zsilinszky 
Mihály, titkos tanácsos, egyházkerületi fel
ügyelő elnöklete alatt. A bizottság tagjai 
voltak: Fabinyi Gyula esperességi felügyelő, 
Haviár Dániel országgyűlési képviselő, Zsig- 
mondy Jenő dr., egyházi főfelügyelő, Wagner 
Géza dr., egyházi felügyelő, Falvay Antal 
igazgató, Horváth Sándor és Schranz János 
pesti lelkészek. Szavazott összesen 359 egy
ház s egyedül a szadurcsai egyház nem adta 
le szavazatát. Ebből legtöbb szavazatot kapott 
Scholtz Gusztáv budai esperes lelkész s 108 
szavazat esett Szeberényi Lajos csabai lel
készre. Rajtuk kívül Veress József kapottéi, 
Belokorszky Gábor 34, Pétrovics Soma 14, 
Usepreghy György Jeszenszky Károly, Kramár 
Béla és Famler Gusztáv pedig 2—2 szava
zatot. így tehát a választás meddő maradt, 
mert egyik jelöltnek sincsen abszolút több
sége s pótválasztás lesz Scholtz Gusztáv és 
Szeberényi Lajos között. A szavazatokat leg
később augusztus hó végéig kell beküldeni 
Zsilinszky Mihály titkos tanácsos, egyház
kerületi felügyelő címére: Budapest, Vili., 
Főherceg ,Sándor-utca 30/a. szám alá.

Vasúti elgázolás. Rettenetes végett ért 
a f. hó 8 án Cseöke Ferenc, pribóci vasúti 
tisztviselő. A szerencsétlen ember Bartosle- 
hota állomásra volt kiktlldve, helyetteskép s 
a nevezett állomáson tett szolgálatot. A 380. 
száinu tehervonatot indította el Zólyom felé 
s már az induló vonat kalauzkocsijából ki
ugrott, de oly szerencsétlenül, hogy az épen 
arra haladó tolató mozdony kerekei közé 
esett. A gép a szerencsétlent egy pillanat 
alatt üsszomarcangolta, úgy annyira, hogy a 
kerekek közül már teljesen eszméletlen álla
potban húzták ki. Sebei bekötözése után, a 
délutáni személyvonattal Körmöcbányára vit
ték, de a súlyos sérüléseket szenvedett tiszt
viselő még útközben meghalt.

Árvízveszély. Lipfószentmiklósról Írja 
tudósítónk: A héten a sok esőzések következ
tében folyóvizeink annyira megáradtak, hogy 
Afiáo Péter liptószentmiklósi fakereskedőnek 
a megáradt Vág folyó nagy mennyiségű épü- 
letfát, deszkát, lécet stb. sodort el.

VIHAmosnpás, A folyó hó 13-án városunk 
eh tt végig vonuló zivatar alkalmával a villám 
"csapott a vasúti állomás épületébe. Szeren- 

cséré nem történt semmi baj, mert a villany

áram leszaladt a távirati készülék kikapcsolt 
vezetékén.

öngyilkos munkás. P e te  László, pozsonyi 
születésű munkás a múlt péntekon Jahodnikon, 
a Szirány-féle házban, hol több társával egyült 
lakott, egy elhagyott üres pincelyukon áttett 
gerendára felakasztotta magát. Mire munkás- 
társai észrevették, már halott volt. A szeren
csétlen ember egész héten át nem dolgozott, 
hanem szerte szét a városban szép számmal 
lévő pálinkás butikokban töltötte idejét. Úgy 
látszik, az öngyilkosságot is részeg fejjel 
követte el.

A király unokája és a pánszláv lzga- 
tók. Liptószentmiklósról táviratozza tudósí
tónk : A pánszláv izgatók miatt elfogott és 
vizsgálati fogságban lévő Srobár orvos, Jeni- 
csek gyáros és Greguss iparos felesége kül
döttségben jártak Seefried Ottóné grófnénál, 
a király unokájánál, aki most Rózsahegyen 
nyaral Az asszonyok a grófné közbenjárását 
kérték férjeik kiszabadítása érdekében. A 
grófné elutasította a küldöttséget azzal a ki
jelentéssel, hogy büntetendő cselekményről 
lévén szó, az igazságszolgáltatás dolgaiba 
nem avatkozhatik.

Halálos szerenositlenség. Ruttkai leve
lezőnk Írja, hogy a folyó hó 8-án a ruttkai 
kőbányában halálos kimenetelű szerencsét- 
lonség történt. Az áldozat M a rtin e c  Márton 
kőfejtő munkás, kit a robbantások alkalmá
val oly szerencsétlenül talált egy lezuhanó 
kődarab, hogy a nevezett munkás rögtön 
halva rogyott össze. A közigazgatási ható
ság feladata lesz megállapítani, nem-e terhel 
valakit a munkás haláláért mulasztás, vagy 
gondatlanság.

A pánszláv sajtótermékek ellen. Gróf 
Andrássy Gyula belügyminiszterhez több 
rendbeli feljelentés érkezett, hogy Ameriká
ból a magyar állam ellen izgató, tót nyelvű 
sajtótermékek, nevezetesen rophatok és fo
lyóiratok özönlenek be a felvidéknek tót 
nomzetiség által lakott vármegyéibe. A bel- 
ügyniiniszterj ennek alapján utasította Sá
ros-, Nyitra-, Zemplén- és Turóc várme
gyék alispánjait, hogy indítsanak ez ügyben 
saját hatáskörükben szigorú nyomozást és az 
inkriminált folyóiiátok és röpiratok címét, 
valamint a szerzők neveit közöljék a bel
ügyminisztériummal, mely az államellenes 
nyomtatványok kitiltása tárgyában megteszi 
a szükséges intézkedéseket.

Talált holttest. Priekopán a folyó hó 
11-én a malom gátjánál egy ismeretlen holt
testet fogott ki a malomtulajdonos. A hullá
nál talált iratokból megállapította a kirendelt 
csendőrőrs, hogy az illető neve N e v o ta  József 
morvaországi illetőségű csavargó. Miután a 
kirendelt szakértők semmi külső erőszak 
nyomát nem állapították meg, a holttestet a 
priekopai temetőben földelték el.

A osendörség tevékenysége. A vármegye 
területén elhelyezett csendörörsök, az elmúlt 
hónapokban, a következő tevékenységet fej
tették ki: Pénzharaisitási oset felderittotett 
1 ; szemérem elleni bűntett 1 ; rágalmazás 
és becsületsértés 1 ; emberélet elleni bűn
tett 1 ; testi sértés 2 ; lopás 6 ; sikkasz
tás, zártörés és hűtlen kezelés 2; csalás 1 j 
idegen vagyonrongálás 1 ; gyújtogatás 1 ; 
kihágás 9 esetben.
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ISKOLAI ÜGYEK.
Az uj tanfelügyelő. Künsztler

Károly dr., kir. tanfelügyelő, a f. hó
12- én megtartott közigazgatási ülésen 
először vett részt a vármegyei élet 
irányításában. Ez alkalommal a vár
megye főispánja igen szép szavakkal 
üdvözölte a kir. tanfelügyelőt s egy
ben felkérte őt nemes és hazafias 
irányú hivatásának buzgó teljesíté
sére. Künsztler Károly dr. meg
köszönve a szívélyes üdvözlést, mag
vas válaszában kifejtette, hogy célja 
a hazafias és vallásos nevelés. E cél 
támogatására felkérte úgy a közigaz
gatási, mint a tanügyi hatóságok 
közreműködését.

Tanügyi értekédet, Folyó hó 13-ára 
dr. K ü n s z t le r  Károly kir. tanfelügyelő a 
túróéi állami elemi iskolák igazgatóit közös 
tanácskozásra hívta össze a kir. tanfelügyelö- 
ség hivatalos helyiségében, hogy az uj tan
terv szerint kiadott tankönyvek használata 
tekintetében egyöntetű eljárásban állapodja
nak meg. Az eredményről a kir. lanfelügyelő 
külön rendeletben fogja az iskolákat értesíteni.

Nyugdíjazás. G a á l Saroltát, a helybeli 
polgári iskola segédtaniténőjét a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az 1906. évi szep
tember 1-jével végleg nyugdíjazta.

Tanltéválasztás. Széntgyörgyi József, 
turócszklenói kántortanitó, előre haladott 
köránál fogva (79 éves) nyugalomba vonul, 
helyébe Lichtner János Barsmegye kékelői 
kántortanitó 7 pályázó közül 5 szavazattöbb
séggel megválasztatolt.

A körmSobinyal alumnemn. A körmöc- 
bányai áll. föreáliskolával kapcsolt alnmneum- 
ban — ahol a tanulók élelmeztetnek, ebédet 
és vacsorát kapnak — a jövö 1906—1907. 
tanévben következő kedvezményes helyek 
b-sznek betöltendők: a)  ingyenes: kettő,
b) évi negyven korona díjjal: kettő, ej évi 
hatvan korona díjjal: kettő, d ) évi nyolcvan 
korona díjjal: húsz, e) évi száz korona díjjal: 
harminc, f )  az egész évi száznegyven koronát 
fizetők száma nincsen kikötve. Felvétetik 
minden jó magaviseletü tanuló, aki emellett 
minden tantárgyból legalább „elégséges" álta
lános osztályzatú bizonyítványt képes felmu
tatni. Az alumneuinba felvételért folyamodó 
tartozik a „körmöcbánvai Alumneuin-egyesU- 
Ict igazgatóságának" címzett, a múlt tanévi 
iskolai és szegénységi bizonyítvánnyal fel
szerelt bélyegtelen kérvényét legkésőbb folyó 
évi augusztus hú elsejéig Körmöcbányára 
bérmentve beküldeni.

Értesítés. A tiszai ág. hitv. evang. egy
házkerület eperjesi kollégiumának jogakadé
miáján az 1906—1907. tanév 1. felére a  
beiratások 1906. szeptember 1-től 12-ig esz- 
közlendők; az előadások szeptember 16-án 
veszik kezdetüket. Utólagos felvételnek szept.
13— 15. napjain dékáni-, azután pedig tanári
kari engedéllyel lehet helye. Akik jogi tanul
mányaikat csak most fogjak kezdeni, azok 
az érettségi bizonyítványt, akik pedig az 
egyetemekről, vagy más jogakadémiákról 
lépnek át, azok csupán eddigi leckekönyvtt- 
ket tartoznak a beiratkozásnál felmutatni. 
Azok az egyéves önkéntesek, akik tényleges 
katonai szolgálatukat f. évi szeptember hő 
végén fejezik be, október 1—8. napjain irat-
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kozhatnak be. .v vizsgálatok határidője siept. 
1—15-ig terjed. A félévi tandíj 50 korona. 
Evangélikus lelkészek, tanárok és tanítók 
fiai — tekintet nélkül vagyoni viszonyaikra — 
minden további folyamodás nélkül a tandíj 
felét fizetik. A jogakadémiai hallgatók álta
lában részesülhetnek a kollégium kebelében 
fennálló, újonnan épített s kényelmesen fel
szerelt tápintézet kedvezményeiben ; ebéd- és 
vacsoráért az elsti félévben szeptember 1-től 
december végéig 60 korona, csak ebédért 
34 korona fizetendő. Az arra érdemesek 
igényt tarthatnak a kollégium által évenkint 
iiosztatni szokott ösztöndíjakra ; valamint a 
szegénysorsuak tandíjmentességre, tápintézeti- 
dij elengedésre s a jelentékeny alaptőkével 
rendelkező „Jogász segély-egylet" támogatá
sára számíthatnak. A jogakadémiai ifjúsági-, 
valamint a kollégiumi nagy könyvtár a 
hallgatóság rendelkezésére áll. A szünidőben 
mindennemű felvilágosításokkal, levélbeli 
megkeresésre is, szívesen szolgál a jogaka
démia igazgatósága.

KÖZGAZDASÁG.

UJ intézmény a földmivelósfigyi minisz
tériumban. Á magyar kir. földmivelésügyi 
miniszter ur e g y  igen Üdvös és közhasznú 
intézményt létesített a vezetése alatt álló 
minisztérium kebelében. Felállította a hal
élettani és szenyviztisztitó kísérleti állomást, 
mely uj intézmény működését már is meg

kezdette. Feladata a kömzeket szenyeső 
olyan vizbasználatoknál, melyeknél a halászat 
és ipar erdei ellentétesek, a hatóságokat a 
halászati szempontból szükséges intézkedések
ről úgy az engedélyezési, mint a vizrendőri 
eljárásokban tájékoztatni, nemkülönben a 
vizíertözés megállapítása végett tett hatósági 
intézkedések mikénti végrehajtását ellen
őrizni. Az állomás cime: M. kir. halélettani 
és szenyviztisztitó kísérleti állomás. Székhelye: 
Budapost. Az állomás közvetlenül a m. kir. 
földmivelésügyi miniszternek van alárendelve. 
Az állomást hatóságok, egyesületek és 
magánosok egyaránt igénybe vehetik. A meg
keresések írásban, sürgős esetekben pedig 
távirati utón intézendők az állomáshoz. Az 
állomás a hozzá intézett szakkérdésekben, 
amennyiben véleményét külön vizsgálat nél
kül is megadhatja, díjmentesen ad útbaigazí
tást. az anyagok vizsgálatát azonban csak 
közérdekből, indokolt esetekben teljesíti díj
mentesen.

Földmives Iskolai pályázatok. A breznó- 
binyai m. kir. hegyvidéki földmives iskola 
igazgatósága 15 állami ösztöndíjas és 5 fize
téses helyre, melyek f. évi október 1-én 
töltendők be, pályázatot hirdet. — A liptó- 
ujvári m. kir. erdőőri szakiskolába a f. é. 
október havában kezdődő uj. kétéves tan- 
lyamra, részint állami ellátás mellett, részint 
saját költségen több növendék fog felvétetni. 
Folyamodványok f. é. julius 15-ig a földmi- 
velésügyi minisztériumhoz terjesztendők be. 

„Gazdasági galambtenyésztés*1 cím alatt
Parthay Géza egy igen csinos füzetet irt 
azon kérdésről, hogyan lehet a galambokat 
haszonnal tenyészteni ? Ezen füzet, mely 55 
rendkívüli szép ábrával van díszítve, részle
tesen foglalkozik a haszon galambtenyésztés 
minden kérdésével. A minden gazdának mele

gen ajánlható könyv ára 1 korona. Megren
delhető az összeg előleges beküldése mellett 
a „Szárnyasaink* cimü baromfitenyésztési 
szaklap kiadóhivatalában Budapesten, Ilotten- 
biller-utca 30. szám.

Képkeretgyár r. t. cég alatt részvény- 
társaság alakul Trencsénben 500,000 korona 
alaptőkével. (2500 drb. 200 koronás részvény.)

Rag&dős állatbetegségek állása 1906. évi 
julius 1-én, Á r v a m e g y e : Sertésorbánc • Zsaskó, 
Zábidó. — L ip tá m e g y e : Sertésorbánc : Démén- 
falu, Magyarfalu, Nagybobróc, Okolicsnó, 
Pancsinalekota, Szentiván, Szmrecsán, Verbic, 
Pottornya, Vichodna. Sertésvész: Kokava, 
Pottornya, Sztankovan. — T u r ó c m e g y e : 
Sertésorbánc: Andrásfalu, Háj, Nagycsepcsény, 
Szidván, Stubnyafürdö, Tótpróna, Bisz'ricska, 
Krpellán, Nagyjeszen, Necpál, Szucsány. 
Sertésvész: Turóeszentmárton.

A szesz tőzsdei Jegyzése. Újabb moz
galom indult meg a szesz tőzsdei jegyzése 
érdekében. A mozgalom azt célozza, hogy a 
szeszgyárosok tömegesen lépjenek be a 
budapesti tőzsde kötelékébe s állapítsanak 
meg egy úgynevezett tőzsdenapot, amikor a 
termelők, finomítók, nagykereskedők, közve
títők jöjjenek össze a tőzsde egy helyiségében 
s ott bonyolitsák le az adásvételt.

Tőzsdei bírok. A tőzsde hangulata tel
jesen a beérkezett aratási hírek alatt áll. 
Általában jó termésbirek érkeznek.

G a b o n a á r a k :
Budapesten: búza 

rozs 
árpa 
zab

15*20—1660 
12*60—1280 
11*80—12*60 
17*60-18*80

S z e s z á r a k :
Budapesten : nyers szesz 138*50—139*— 

finomított 141*50—142-50

Szerkesztésért felelős: B oldizsár Boldizsár. 

Kiadótulajdonos: M oskóczi Ferenczné.

divatos k a l a p o t
ahar, az tehintse meg a „HflLflPWRiÍLY"

(KLEIN SZ. Turóeszentmárton)
dús raktárát.

288. sz.
1906.

ArV«r«Sí bird«tfi)«Qy.

Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy a tekintetes besztercebányai 
kir. törvényszék 1906. évi 3627. Cs. számú 
végzése következtében dr. Strausz Mózes- 
ügyvéd csődtömeggondnok javára vb. Perl- 
zweig J. ellen foganatosított leltározás utján 
lefoglalt és 1052 korona 20 fillérre becsült 
szobabútorok, ágy- és ruhanemüek, konyha
eszközök, lakásfelszerelési tárgyakból álló 
ingóságok nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a besztercebányai kir. 
törvényszék 3627. Cs. 1906. számú végzése 
folytán vb. Perlzweig J.-nél Ruttkán leendő 
eszközlésére 1906. évi julius hó 30-ik nap
jának d. e. 872 órája határidőül kitüzetik. 
és ahhoz a venni szándékozók oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó
ságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a 
értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet 
ígérőnek becsáron alól is el fognak adatni.

Kelt Turóeszentmárton, 1906. julius 14-én.

Záthureczky, jb. végrehajtó.

Jó házból való, 2—3 középiskolát végzett

K É T  F I Ú
egyik nyomdász-, a másik könyv- 
kötőtanoncul felvétetik a Magyar 

Nyomdában.
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156. sas.
~ 1906.

Árverési hirdetmény.
Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi 

LX t-c' '09. §-a értelméhen ezennel kliz- 
jjirr‘é teszi, hogy a znióváraljai kir. járás
bíróságnak 1906. évi V. 74/2. számú végzése 
következtében dr. Vieszt Károly nngyrdcei 
ügyvéd által képviselt Sturm Pál és társa 
inurányhosszuréti lakosok javára Klimacsek 
Mihály mosóéi lakos ellen 621 kor. 92 fillér 
s jár. erejéig 1906. évi június hó 11-én fo
ganatosított kielégítési végrehajtás utján f'olül- 
foglnlt és 3520 koronára becsült kővetkező 
ingóságok, u. ni. : mindenféle a sajtgyártás
hoz tartozó felszerelések, 1 hintó, 1 féderes 
kocsi, lószerszámok, szán és egyéb gazdasági 
tárgyak, különféle szobabútor, sajtbödönök, 
hordók, sertések és egyéb házi tárgyak a 
Tátrabank javára folyó évi április 9. és 26-ik 
napján, mely tárgyak 1 7 9 -6 7 2 -1 3 . folyó 
tétel alatt 1906. V. 46. és. 57. szám alatt 
17787 korona tartozás iránt eredetileg lefog
laltattak, nyilvános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a znióváraljai kir. járás- 
bíróság 1906. évi V. 74/2. számú végzése foly
tán 021 kor. 92 fillér tőkekövetelés, ennek 
1906. évi október hó 5. napjától járó 5% 
kamatai, */s% váltódij és eddig biróilag már 
megállapított költségek erejéig a helyszínén 
Mosócon leendő eszközlésre 1906. évi Július 
bó 18 ik napjának délelőtt 10 óraja határ
időül kitlizetik és ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §§-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek 
szükség esetén becsáron alul is el fognak 
adatni.

Amennyiben az árverezendő ingóságokat 
mások is le- és feltllfoglaltatták s azokra ki
elégítési jogot nyertok volna, ezen árverés az 
1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Kelt Znióváralján, 1906. jnnius 30. napján.

Szlbner, kir. bir. végrehajtó.

509/1906.

Árverési hirdetményi kivonat.
A znióváraljai királyi járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy 
Kölcsönös Segélyzö Pénztár Znióváralján vég
rehajtatnak Kralik Mihály végrehajtást szen
vedő elleni 1480 K tőkekövetelés és járulékai 
iránti végrehajtási ügyében a besztercebá
nyai kir. törvényszék (a znióváraljai kir. 
járásbíróság) területén lévő Háj községben 
fekvő 1. a liáji 80. sz. tjkvben I. 1—9. sorsz. 
S egészben Kralik Mihály nevére irt inatla
nokra 954 K, 2. az u. o. 184. sz. tjkvben I. 
sorsz. B. 181. a. Kralik Mihály nevére egész- 
^en Vaoo részben irt ingatlanra 7 K 50 f, 
?• az u. o. 196. sz. tjkvben Kralik Mihály 
es társtulajdonosai nevére egészben irt ingat
lanra (korcsma) 800 K-ban, ezennel megál
lapított kikiáltási árban az árverest elrendelte 
es hogy a fentebb megjelöt ingatlanok az 
1906. évi augusztus hó 4. napján ú. e. 10 
Órakor Háj községházánál megtartandó nyil
vános árverésen, a megállapított kikiáltási 
áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az in
gatlanok becsárának 10%-át készpénzben, 
Tap  az 1881 : LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett 
árfolyammal számított és az 1881. évi novem
ber 1-én 3333. sz. a. kelt igazságügyminisz- 
ori. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes 
rtekpapirban a kiküldött kezéhez letenni, 

ávagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a érteimé 
en a bánatpénznek a bíróságnál előleges el
et)'ezeséről kiállított szábályszerü elismer- 

*ényt átszolgáltatni.
Znióváralján, 1906. évi április 10-én. ; g  

Janovjik, kir. albiró.

F E I, V I D E K I H I R A D 0

Ráspoly és reszelöYágó tanoncok
felvétetnek.

Tót fiuk előnyben részesülnek! Cim:
Krupicsha Alajos, Budapest, Hársfa-utca 34. sz.

1658. SZ.
1906. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turóczszentmártoni kir. jbiróság mint 

tlkvi hatóság közhírré teszi, hogy Perl Benőnek 
özv. Gregor Györgyné szül. Vavák Zsófia elleni 
végrehajtási ügyében a beszterczebányai kir. 
törvényszék terület köréhez tartozó turóczszent
mártoni kir. jbiróság területén Szucsány köz
ségben fekvő:

a )  a szuesányi 446. sz. tlkjvben A. I. 
3 — 11. sorszám alatt felvett ingatlanoknak B. 
12. tétel szerint Gregor szül. Vavák Zsófiát 
illető egynegyed részére 577 koronában,

b) az ottani 276. sz. tlkjvben A. f. 1. 
sorszám alatt felvett úrbéri legelőnek B. 632. 
tétel szerint Gregor szül. Vavák Zsófiái illető 
6/a8i5. részére 4 koronában,

c) az ottani 288. sz. tlkjvben A. j*. 1—2. 
sorszám alatt felvett úrbéri erdőnek B. 841. 
tétel szerint Gregor szül. Vavák Zsófiát illető 
73823. részére 3 korona ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fántebb megjelölt ingatlanság az 1906. évi 
augusztus hó 31-ik napjának d, e. 10 órá
ját Szucsány községben a községházánál 
megtartandó nyilvános árverésen a kikiáltási 
áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanság kikiáltási árának 10%-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. jbiróság mint tlkvi hatóság.
Turóczszentmárlon, 1906. junius 19-én.

Dr. Láng, kir. járásbiró.

WAGNER HUGÓ
oki. gépészmérnök.

M űszaki iroda, Budapest II., A rany  Hános-utcza 9.
Telefon 43-98.

I. Általános géposztály. Amerikai és 
egyéb külföldi hírneves ezégek képviselete. 
Szerszám- és bányaipari gépek, szállító és 
különleges gépberendezések szállítása. Ter
vezések és költségvetések felülvizsgálása és 
egyéb műszaki munkák készítése.

II. Amerikai rendszerű központi fűtés 
és szellőztetés, vízellátás, fürdőberendezés és 
mindennemű csövezések vállalata Auto-Den- 
sator szab. alacsony nyomású gyorskerin- 
gésü melegvízfűtés.

III. Vasbeton tervezési osztály.
Magyar, német és angol levelezés.

Segédjeggző.
A tiecpáli körjegyzőségnél (Turóc- 

várm egye) a jegyzői teendőkben te l
jesen  jártas, s z é p i r á s u ,  jó m agavise- 
letíl, nőtlen s tótul is beszélő egyén  
í'. évi augusztus hó 1-től, esetleg  15-től 
alkalmazást nyerhet. Javadalm a: havi 
60 korona. Beválás esetén  800 kor. 
évi fizetés és némi m ellékjövedelem .

lleindl István, körjegyző.

^ y&j!^| reHorrmjt*̂ .
k tiniment Capsici comp,

I  lorgny-Pila-Eltelte ittUU
e g y  r i j r i i w k  bhonyuU Listaár, mely 
mar több mini 33 év óta legjobb fájdalom* 
csillapító mernek' Wionyuít kötvénynél, 
Máznál 6a negldjlóMlLaét hortArmMáe- 
képpea baetnálra. T i  Q

Q  FlgTelmestetéa. .SOáoj faalafeftvfayóh 
Jstett Wrtairi&W.óvntosskibgytak .ás 
csak olyan drogét (bgadpmfcslt * mely • 
“ ------■“ ------- '  -^Horgony* vádjegygvei.« ’i '  
legynéaael ellátott doboata vna oBocaagof̂  
Ari 4rogekben'80 fllláíjl’ L  óé 
l  korona áa.
ewrtárbaai kaphatód. — F8rtWSr:,.YBrdl 
l á i s e f  gydgyawrtajBa, ffa d sa e ste ft

Q BlohterffjTÍgTSxertára %
aa „Arany; oroaaU&hoa^, Prágában. 
SiMMMnMBM̂ ' Mtodeonagá'eStMhMn

Kapható G A Z D I K  J Á N O S  gyógyszertárában 
Körmöczbányán, SCHÖNAICH VIKTOR gyógy
szertárában Znióváralján és TOPERCZER S. 

gyógyszertárában Turóczszentmártonban.

A közelgő idényre való tekintettel, tisztelettel 
kérem nagyrebecsült vevőimet, hogy

Tátrai Vörös és feh ér  afonya
nyrers állapotban,

Tátrai málna-szörp és riziKe-gomba
elkészített állapotban

5 kilós edény, illetve kosarakban legolcsóbb 
napi ár mellett, őszre való szállításra előjegy
zéseket már most feladni szíveskedjenek, hogy 
friss áru szállításának idejében megfelelhessek.

JESZENSZKY LAJOS
szepesi különlegességek telepe p£[kn fSZEDBS 111.1 
és szepesi borovicska termelő }— r -..fi-

Árjegyzék ingyen 1

V p 7 Ó r < ;7 n  ■ Minden darab szappan a Schicht névvé 
Y ■ tiszta és ment káros alkatrészektől. =

Schicht szappan
(Szarvas- és kulcsszappan)

a legjobb, használatban a leg o lc só b b  mindet 
=  ruhanemű és mosási módszer részére. =

T ú r n i . ,  25.000 koronát fizet Schicht György cég Aussigban bárkinek, aki bebizo- dOlalldb. nyitja, hogy szappana a Schicht névvel valamely káros keveréket tartalmaz-
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