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A kisdedóvók
nemzeti szempontból.
A gyermek lelkét öntudatra ébre

désének első fokozatában üres laphoz 
szokták hasonlítani, ennek helyes 
dolgokkal való teleirása a tanitás és 
nevelés feladata. Ezek az Írott sorok 
később a különböző körülmények 
behatása alatt szintoly különböző át
alakulásoknak lehetnek kitéve, de az 
először fölrótt jelek éppen a lélekkel 
való mohó érintkezésüknél fogva a 
legmaradandóbbak. Mindannyian tud 
juk, hogy gyermekkorunk emlékei 
sokszor késő véuségünkig is elkísér
nek bennünket, holott a közbeeső, 
megtanult, gyakran fontos dolgokat 
könnyen felejtjük el. A zsenge gyer
meknek ez a fogékonysága különösen 
érzésvilágára áll, mint olyan légkörre, 
amelyben lelke majdnem kizárólag 
mozog. A 3—6 éves gyermek ebben 
a korban ugyanis minden dolgot a 
kellemes és kellemetlen szempontjá
ból Ítél meg, aszerint mutat szerete- 
tet és idegenkedést valaki v. valami 
iránt. <1

A kis gyermeknek ebben a kor
ban támadt érzései soha ki nem vesző 
nyomokat hagynak lelkében már akkor 
is, ha a tudatos nevelés később az 
így kialakult alappal éppen ellentétes 
irányt követ.

Nyilvánvaló, hogy a gyermeknek 
ez a kora, mikor lelki rugóival még 
csak kísérletezni kezd, a legjobb idő 
és alkalom volna a nemzeti nevelés 
Megkezdésére. — Ebben az irányban 
pedig nálunk vajmi kevés történik. 
Mert a mi áldatlan viszonyaink között, 
ltol a cseperedő gyermekek 80%-a 
olyan körülmények behatásának van 
kitéve, melyek vagy semmiképpen 
sem befolyásolják nevelését, vagy 
ezt nemzeti céljainkkal határozottan 
ellentétes irányba igyekeznek terelni: 
nem tekinthető hatásos és gyökeres 
intézkedésnek annak a néhány óvó- 
nftk működése, melyek vidékünk 
egyes elszórt helyein feladatuknak 
Megfelelni törekszenek. — Nemcsak 
azért, mert az óvók száma jelenték- 
telonül csekély, de azért sem, mert

a már működő óvók minden buzgal
muk mellett is csak félmunkát végez
hetnek addig, amíg az óvók látogatása 
kötelezővé nem válik.

A kisdedek szakszerű nevelése az 
általános erkölcsi nevelés szempont
jából is rég óhajtott kívánság, vidé
künk speciális viszonyai azonban oly 
követelményt tolnak előtérbe a ve
szélyeztetett nemzeti szempontban is, 
amelynek figyelmen kívül hagyása 
terinette meg eddig is a szomorú 
jelenségeket, melyekkel itt-ott, sőt 
talán elég sűrűn már az elemi isko
lában is találkozunk s amivel éppen 
ezért olyan mulasztásokat követtünk 
el, melyek többé soha nem tehetők 
jóvá.

Nézzünk kissé széjjel. Gyerme
keink nagy részét, éppen ebben a 
korban, amikor a lélek legkönnyebben 
volna kezelhető, befolyásolható és 
meg is hódítható, nálunk milyen be
hatások környezik.

Nem is térünk ki külön azon 
családok gyermekeire, akik a kör
nyezetükből kiáradó mérges szelle
met nyomban az anyatej után szívják 
be második táplálékuk gyanánt. — 
Ezekkel szemben az óvodába járás 
kötelezettségének fontosságát és szük
ségességét bizonyítgatnunk sem kell. 
Vannak azonban nálunk egyébként 
jó gondolkodású házak, akik haza
fiasság szempontjából semmi kifogás 
alá nem esnek ugyan, mégis — rész
ben kényelmi szempontból, részben 
pedig rossz családi hagyományokhoz 
ragaszkodva, a tót nyelvet használják 
társalgási nyelvül, nem törődve avval, 
hogy gyermekük az elsajátított tót 
nyelvben olyan föltételhez jutott, mely 
éppen vidékünk sajátságos viszonyai 
folytán képessé teszi öt abba a szel
lembe való betekintésre, melytől pe
dig családja is távol tartja magát. 
Ezt semmiféle honossági és célszerű
ségi okok hangoztatása nem képes 
menteni akkor, amikor mi nyújtottunk 
első alkalmat és eszközt arra, hogy 
ez megtörténhessék. Nem mondjuk, 
hogy ennek föltétlenül be kell követ
keznie, de elég példát láthatunk erre 
azon magyar nevű családok sarjadé-

kaiban, akiknek mai ellenséges maga
tartása oda vezethető vissza, ahol, 
bár ártatlanul, először a tót nyelvvel 
ismerkedtek meg. Mert nem túlzás 
azok állítása, akik az embernek gon
dolkodásmódját, érzésvilágát a fejlődő, 
öntudatra ébredő lélek első behatá
sából magyarázzák.

Ott vannak aztán azok a családok, 
akiket a megélhetés nehéz gondja 
annyira leköt, hogy az ilyen, nekik 
nagyon is mellékesnek látszó szem
pontokkal törődni nem érnek rá, — 
ezeknek gyermekei 3—6 éves koruk
ban teljesen magukra hagyatva, vad
virágok gyanánt, hasonszőrű pajtásaik 
között fejlődnek tovább, olyan példa
adás mellett, amilyet az utca képe 
éppen nyújt. Hogy ez sem általános 
erkölcsű szempontból, sem pedig az 
általunk hangoztatott nemzeti szem
pontból nem lehet valami nagyon 
kívánatos, mutatja, hogy éppen ezek
nek a csöppségeknek ajkairól lehet 
hallani legtöbbször olyan dalokat, a 
melyeket vagy pirulva, vagy bosszan
kodva hallgat az ember.

Még jól járunk az ilyenekkel, ha 
a jó sors később véletlenül valamely 
magyar szellemű iskolába vezeti eze
ket, ahol a leikébe lopott gyomot 
ha nem is sikerül teljesen kiirtani, 
legalább annak tovább fejlődése aka- 
dályoztatik meg. Ennek hiányában 
azonban biztosra vehető, hogy a mi 
megmórgezett levegőnk teljesen át
formálja úgy, hogy később már csak 
a megélhetés kényszerítő hatásának 
enged, ha magyar érzést szimulál, de 
gyökere ennek nem lévén, nem lehet 
állandó. Pedig a nemzeti irányú ne
velésnek itt rejlik minden titka. A 
magyar érzés megalapozásával kell 
megelőzni a gyermek lelkének meg
hódítását azon eshetőségekkel szem
ben, melyek ma a leggyakrabban a 
sűrűn látottak és tapasztaltak hatása 
alatt éppen ellenkező irányba terelik. 
Ha kell, akár törvényhatósági rendel
kezéssel ki kell ragadni a zsenge 
gyermeket abból a légkörből, mely
nek hatása alatt ma romlik, senyved 
s egytöl-egyig át kell adui az óvók
nak, hogy céltudatos munkával ala



pozzák meg a nemzeti nevelést. Ez 
természetesen csak a kötelező óvóba 
járással érhető el, mert minden ki
vétel, mely ezen elv alól kibújni 
készül, olyan kivétel lehet, amely 
nemzeti céljainknak is kivétele akar 
lenni.

Könnyen érthető, hogy az öntu
datra ébredő gyermek leikébe itt 
becsepegtetett érzések nemcsak a 
későbbi nevelés alapját vetik meg, 
de úgy képesek átgyurui, átalakítani 
a zsenge lelket, hogy a később be
tolakodott ellentétes érzések ha ron
tanak is rajta, de azt teljesen a ma
guk részére meghódítani alig lesznek 
képesek. A nemzeti nevelés további 
fokozatait tekintve pedig megbecsül
hetetlen alapot teremt, mert könnyebb 
és célravezetőbb ott a mi törekvé
sünk, ahol a lélek felügyeletünk alatt 
és akaratunknak megfelelöleg indult 
a fejlődés már első fokozataiban is, 
mint ott, ahol előttünk akár a körül
mények véletlensége, akár pedig a 
rosszakarat éppen ellentétes irányban 
kontárkodott.

Hajlítsuk a fát, amig legkönnyeb
ben hajlítható.

Utazás a muzeum körül. Vannak embe
rek, akik nem okulnak. Ilyenek a mi tótjaink 
is. Momumentális épület emelődik a Dóm 
szomszédságában a sippal, dobbal föl fújt és 
hirdetett tót kultúra szent nevében és annak 
dicsőségére. Hogy mennyiben segíti ez elő 
a magyar nemzeti állam kiépítését, is, nem 
firtatjuk, gondolkozzanak fölötte azok, akik 
ezt lehetővé tették. Dacára annak, hogy ebben 
az irányban nem csekély kételyek, sőt aggo
dalmak merülnek föl bennünk, mégis bele 
tudnánk nyugodni a megváltozhatatlanba : el
végre a kultúra akkor is kultúra lehet, ha 
mindjárt tótra fordítják is. Eddig tehát rend
ben volna a dolog. Csakhogy van az érem
nek másik oldala is. A mi tót testvéreink, 
látva a sikert, mely törekvéseiket ilyen szé
pen honorálja, alig tudnak betelni az öntet- 
szelgésben, sőt valóságos lázba estek, amely 
abban az arányban nő, amilyen arányban 
emelkednek annak az épületnek falai, inelj7- 
ben már most is egy kevés kisajátitott terü
letet látnak, mit a magyar nemzeti állam 
testéből kihasitaniok sikerült. Úgy vannak ők 
vele, mint a gyermekek az épitőszekrény 
előtt: képzelődésük is el-elragadja őket valami, 
csak ö általuk ismert világ felé, melyben a 
késő dédunokák majd hálával emlékeznek 
meg az apák alapvető szorgos munkálkodá
sáról. Ezekről az álomképekről nekünk vilá
gos képünk természetesen nem lehet, de hogy 
léteznek ilyenek, maguk bizonyítják legfénye
sebben, amikor itt-ott önfeledten kifejezést 
adnak az olyan reménységeknek, mint ami
lyen pl. az, hogy az épülő múzeumban ők azt 

akdrjdk látni megtestesülve, am it a Maticában  

elvesztettek. Ezt különféle variációban sokszor 
és több helyen olvastuk már s éppen azért, 
mert ilyen sűrűn ismétlődik, semmi esetre
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sem tekinthető nyelvbotlásnak, mely akara
tukon kívül hangzott volna e l : de igenis, 
olyan tolificamnak kell azt minősítenünk, amit 
a lelkűkben gyökeret vert hóbort diktált 
eléggé tudatosan. Mindenesetre érdemes a 
megfontolásra. Mert mit is veszítettek tulajdon
képen a Maticában? Egy társulatot, mely be
vallott kulturális céljaival ellentétben haza- 
ellenes politikai agitációt folytatott, egy össze
esküvésnek is minősíthető titkos bandát, amely 
a magyar állam eszméje ellen törni soha meg 
nem szűnt. Ezt a hazaáruló szövetkezotet 
akarják tehát poraiból föléleszteni ? Ennek 
akarnak hajlékot emelni abban az épületben, 
melyben csak a kulturális intézménynek kell 
elhelyezve lennie, melynek költségeihez ina 
a magyar állam is tekintélyes összeggel járul ? 
Vannak emberek, akik nem akarnak okulni .. .

Apponyi a pánszláv Iskolák ellen.
Gróf A pponyi Albert kultuszminiszter a ma
gyar nemzeti népnevelés fejlesztése érdeké
ben tudvalevőleg elhatározta, hogy az újon
nan felállítandó állami népiskolák létesítésénél 
mindenekelőtt a határmenti vármegyéket és 
a nemzetiségek által lakott vidékeket veszi 
figyelembe. Az újonnan felállítandó állami 
népiskolák és felekezeti iskolák államosításá
nak sorrendjét a kultuszminisztériumban e 
tárgyban folyó értékezleten állapítják meg, 
amelyen részt vesznek az érdekelt tanfel
ügyelők is. Gróf Apponyi Albert kultuszmi
niszter mindenekelőtt a pánszlávizmus által 
veszélyeztetett pozsony-, nyitni-, turóc-, Zó
lyom- és götnörvármegyei felekezeti és köz
ségi népiskolákat vette fel az államosítás 
programmjába. A kultuszminisztérium, tekin
tettel a pánszlávizmusnak Pozsony vármegyé
ben való féktelen terjedéséről a kormányhoz 
érkezett jelentésekre, Plachy Bertalan kir. 
tanácsos, tanfelügyelő meghallgatásával az e 
tárgyban tartott konferencián a következő 
felekezeti és községi iskolák államosítását 
határozta e l: Az 1906—7. évben való meg
nyitással államosittatnak a bazini, pozsony- 
szentgyürgyi, nebojszai, gányi, dévényi, récsei 
és hegysüri felekezeti, illetve községi népis
kolák. Az 1907—908. tanévvel leendő meg
nyitással a búrszent mi klósi, dürnburgi, ma
gyarfalvi és cajlai felekezeti iskolák. Az 
ország északnyugati perifériáján a nemzeti
ségileg exponált, vidékeken 11 eddig iskola 
nélküli község nyer állami iskolát. Az érte
kezlet továbbá kimondotta a bazini, szomo- 
lányi, szentgyörgyi és cseklészi óvóintézetek 
államosítását is. Az államosítás költségeit 
gróf Apponyi Albert kultuszminiszter a köz
oktatásügyi tárca jövő évi költségvetésébe 
már felvette.

Kritikai jegyzetek.
ív .

(D ) Ezen fentebb elősorolt szomorú ta
pasztalatok folyománya lehetett az 1879. évi
XVIII. t.-c. „ A  magyar nyelv tanításáról a 
népoktatási tanintézetekben*, melynek meg
alkotásával a magyar törvényhozás orvosolni 
akarta azon bajokat, melyek az 1868. évi 
népoktatási törvény hiányaiként időközben 
felszínre juttattak.

Mindenekelőtt (a törv. 1. §.) gondoskodni 
kívánt arról, hogy a tanítói pályára készülő

ifjak az állam nyelvét már a képezdékben 
elsajátítsák, hogy vége szakadjon annak a 
szégyenteljes állapotnak, hogy az ifjúság neve
lésére hivatott tényezők V3-ad része az állam 
hivatalos nyelvét nem birta. Nehogy azon
ban az erőszakos magyarositás vádjával illet
tessenek, négy évi haladékot ad azoknak is 
a magyar nyelv elsajátítására, akik már a 
törvény életbeléptetése alkalmával állásban 
voltak (2. §.).

Végül, mivel a rendeletekkel való kör
letezés nem vált be, törvénybe iktatja azt is, 
hogy a magyar nyelv bárminemű nyilvános 
iskolában a köteles tantárgyak közé felvétessék 
(4. §.), anélkül azonban, hogy az oktatásnál 
nyelve, az anyanyelvnek már törvényben körül- 
sáncojt jogai, bármily csekély részben érin
tettek volna.

Hogy a magyar nyelv intenzivebb tanítása 
ekkép törvényileg biztosíttatott, a fentebb el
sorolt indító okokon kívül, főleg az vihette 
rá a magyar kormányt, hogy némely feleke
zeti tanítóképzőben, főleg a görög kath.. gö
rög keleti és az erdéiyrészi ágost. hitvallású 
evang. egyházak fenhatósága alatt álló képez- 
dék nagy részében, a magyar nyelv tanítása 
1880. év előtt teljesen mellőztetett.

De már ebben az időben, sőt mondhat
nám a nyugat müveit államaiban, pl. Francia- 
országban, jóval előbb tért hódított az a fel
fogás, hogy a népoktatás ügyének gondozása, 
— bármily jó kezekben legyen is — ez az egye
sek, felekezetek vagy a községeknél mégis 
inkább állami feladatot képez, mert azok az 
eszközök, melyek az intenzivebb, kevésbbé 
kifogásolható népoktatást feltételezik, csak 
részben állanak rendelkezésére úgy a közsé
geknek, mint a felekezeteknek. Sőt ezen, főleg 
a szükségelt anyagi eszközök előteremtése 
igen sok esetben oly viszásságot, visszatetszést 
és itt-ott oly fokú ellenszenvet szült, mely 
sok tekintetben a népoktatás eredményét ve
szélyeztette, mert tagadhatatlan, hogy nálunk 
még ebben az időben a nevelés és oktatás 
Ügyére nézve a köznép nem érett meg annyira, 
hogy az ezzel összekötött erkölcsi és szellemi 
érdekeket kellő méltánylással honorálhatta 
volna.

Mig azonban eme véleményünk szerint 
egyedül helyes irányzat, t. i. az állami nép
oktatás szüksége máshol az általános felfogás
ból, a megérett köztudatból fakadt, addig ná
lunk, hol a felekezeti iskolák még ma is 
„nebánts* számba mennek — inkább az adott 
helyzet kényszerítő hatása alatt nőtte ki ma
gát, mert az intenzivebb oktatás és ennek 
ellenőrzése, a telekezetek és községek oly 
nagymérvű megterheltetésével járt, mely igen 
sok helyütt egyszerűen elviselhetetlenné tette 
a helyzetet s beállott annak a szüksége, hogy 
ily helyeken az oktatásügy csődjének elkerü
lése miatt az állam vegye kezébe az elemi 
iskolák további gondozását.

Eme tetemes költségemelkedés igazolá
sára felhozzuk azt, hogy mig 1 8 6 9 -ben a 
a népoktatás költségei alig haladták meg a 
7,520 ezer koronát, addig 1880-ban az elemi 
oktatás költségei már 20,104 ezer koronára 
rúgtak, mely összegből 6,978 ezer korona 
terhelte az egyes felekezeteket és községeket, 
az államot pedig alig 1,504 ezer korona, mely 
teljesen indokolt, ha tekintetbe vesszük azt, 
hogy az akkor létezett népoktatási intézetek 
86 százaléka felekezeti kezekben volt.



Kz időiül, vagyis 1880-tól kezdve azon 
bán a n é lkü l, hogy az államhatalom, bármely 

irá n yb a n  nyomást gyakorolt volna, süt tisztái: 
és kizárólag az egyes községek és felekeze- 
tok kezdeményezésére évröl-évre szaporod
nak az állam által fentartott iskolák s a nép
oktatás Ugye minden irányban hatalmas len 
dUletot vesz.

A kérdés most már csak az, hogy az 
állam, tisztán a magyarosítás kedvéért, amivel 
a nemzetiségi urak megannyiszor megvádol
nak bennünket, teljesen vagy legalább oly 
mérvben hatáskörébe vonta-e az iskolaáliitás 
jogát, hogy ezáltal akár a felekezetek, akár 
a küzscgek vagy magánosok törvényben biz
tosított jogai — az erőszakos magyarosítás 
miatt — bármely irányban sértőitek volna?

Hát ez egyszerűen nem igaz. Mórt inig az 
állam csak ott iparkodik kötelességének meg
felelni, hol ennek elodázhatatlan szüksége 
mutatkozik, addig a községek, felekezetek és 
magánosok minden korlátozás nélkül szaba
don állítanak népoktatási intézeteket, amely- 
lénynek kézzelfogható bizonysága az, hogy 
az ily népiskolák száma folyton nö. Ugyanis 
1880-ban a községi iskolák száma volt 1686, 
1890-ben pedig 1946. A felekezeti iskolák 
száma 1880-ban volt 13745, 1890-ben pedig 
13830, mely iskolákban az oktatás nyelvé
nek törvényben biztosított jogai soha egy 
pillanatra sem szorittatott meg.

A kormányhatalom törekvését nem irá
nyította az az igyekezet, hogy a már meglevő 
iskolák átvételét — bármely indító okokból 
is — kierőszakolja, az ő szeme elölt csak 
egy cél lebegett, előbbre vinni a kissé el
maradt közoktatási ügyet. Ép ezért főtörek
vése első sorban az volt, hogy az engedélye
zett hitelek keretén bellii olt állítson iskolákat, 
hol ennek áldásait nélkülözni kénytelenek 
valának.

A magyar kormányt nem vezérelték „so- 
m isztikus szempontok“ az állami iskolák fel
állításában, mert már maga Wlassics Gyula 
volt közoktatásügyi miniszter kijelentette: 
párhuzamosan igyekeztem a nemzetiségek és a 

tiszta magyar f a j  népoktatását úgy külterjesen, 

mint belterjesen emelni, fejleszteni.

Igaz ugyan, hogy 1880. óta azon népisko
lák száma, melyben az oktatás nyelve kizá
rólagosan a tát volt, csökkenőben van, de 
ezen apadás csak látszólagos, amennyiben 
viszont azon iskolák száma, melyben az ok
tatás nyelve a tót-magyar volt, tekintélyes 
számmal szapoiodott.

A népnevelés ügyével kapcsolatosan ki kell 
terjeszkednünk azon vádakra is, hogy a tanító
képzésnél a tótság nagymérvű mellőzésben 
részesült, vagyis, hogy a tót fiatalság sovi- 
nisztikus szempontok miatt a tanítói pályáról 
leszorittatott.

Ezen vád is, ép úgy, mint a többi, melyet 
cifrái kodásból ellenünk szórnak, megsemmisül, 
ka a hivatalos statisztika adataival szembe
sítjük. Ha ugyanis tekintetbe vesszük azt, 
h°gy úgy az állami, mint a felekezeti tanító
képzőkben kiképezést nyert fiatalság, mikép 
oszlik meg anyanyelv szerint, látni fogjuk, 
hoSy a& általános népességi arányszánmak, 
mellyel a tótság az ország összes lakossága 
kfat képviselve van, megfelel azok százaléka, 
akik mint tót anyanyelvű tanítók kerültek ki 
az iskolákhoz, sőt állítjuk, hogy a felekozeti 
tanitóképezdékböl kikerült tót anyanyelvűek

— 1 J---V  I _ 2  y - K 1 I I I  K A n  0

százaléka ezt az arányszámot jóval felül 
múlja.

fgy például 1890 hon a lófság a jelenlevő 
polgári népség 125 százalékát telte s az 
ágostai ev. ref. képezdéből kikerült tót anya 
nyelvű tanítók száma pedig a 18 százaléké! 
is meghaladta.

De a tűzzel-vassal való magyarosiiás vád 
ját mi sem hazudtolja meg inkább, mint maga 
az élet. Ha tényleg fennállnának azok a vá 
dák, melyeket a nemzetiségi urak annyi elő 
szereiettel ránk kennek, ma bizonyára előbbre 
volnánk a magyarosiiás terén, mint ahogy ezt 
a tényleges eredmények elszomoritóan doku
mentálják.

Ugyanis közel 2G évi tüzzel-vassal való 
magyarosításnak — melyet a nemzetiségi urak 
állítása szerint a népoktatással elértünk — 
mi az eredménye? - Az, hogy a tótság közűi 
ma 15 százalék beszéli a magyar nyelvet is. 
amely eredmény 1880-tól a mai napig fi szá
zalékos többlelnek felei meg. Ennek az ered
ménynek nagy része nem az iskolának, hanem 
magának az élet kényszerítő hatásának köszön
hető.

De hát ne is csodálkozzunk e gyenge 
eredmény felett! xMa tehát, 27 évvel azon 
törvény meghozatala után, mely a tanítóság 
tói a magyar nyelv ismeretét, tudását meg
követeli, a sovén magyar nemzet megtűri azt. 
hogy a nem magyar anyanyelvű népoktatási 
intézetekben 1280 olyan tanító működjék, aki 
vagy egyáltalán nem, vagy csak oly mérték
ben bírja a magyar nyelvet, hogy ezen taní
tani egyáltalán képtelen! Megtűri azt, hogy 
27 évvel ama törvény meghozatala után, 
mely a tanítást oklevélhez köti. 283l olyan 
tanító működjék, kiknek oklevele egyáltalán 
nincs s akiknek legnagyobb része felekezeti 
vagy községi iskolákban működvén, a körül 
menyek kényszerítő hatása alatt a nemzeti
ségi eszmék uszály hordozójává szegődött.

Ez nem sovinizmus, urak ! Ez az igazi 
magyar lovagiasság, melyet önök elfogult, 
igazán sovén felfogásuk miatt még megköze
líteni sem fognak soha.

Vádak a F. M. K. E. ellen.
Néhány felvidéki laptársunk az elnöki 

választás, illetve az elnöki állásra való előzetes 
jelölés ügyéből kifolyólag, továbbá a közre
adott évkönyv bírálatával kapcsolatosan a 
F. M. K. E., de különösen a főtitkár műkö
déséhez oly megjegyzéseket tűzött, melyeket 
most C la ir Vilmos főtitkár a közönség 
teljes tájékoztatása végett közreadott nyilat
kozatával megcáfol. A cáfolat jelentősebb 
részletei a következők:

A. „Ny. E.“ azon állítására, hogy az elnök
jelölő bizalmas értekezleten csak négyen vet
tek volna részt, a főtitkár emigy nyilatkozik .-

A Ny. E. szerkesztője ott volt Budapesten, 
amikor Edelsheim-Gyulai Lipót grófot jelöl
ték. Az értekezlet bizalmas volt, elnöke mégis, 
a sajtó iránti tiszteletből, bebocsátást adott a 
szerkesztőnek. Ott látta B érezik Árpád ny. 
miniszteri tanácsost, Turchdnyi Ödön nyit- 
rai és Beniczky Kálmán túróéi alispánokat, dr. 
Gyilrky Géza Itgyvezotő alelnököt, Haydin 

Géza dr. és Bangha Sándor dr. ügyvédeket, 
C lair Vilmos főtitkárt. Hallotta, amikor hiva
talos bejelentés történt arról, hogy L ite  Gyula 
honti és Osztroluczky Miklós zólyomi tő
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ispánok, Toruk Zoltán ny. nógrádi főispán, 
Czobor László orsz. képv., Hertelendy László 
kir. közalapítványi igazgató, br. Forster  

Gyula főrendiházi tag. dr. Papp László tb. 
jogtanácsos ós Kratochvilla Sándor igazgató- 
választmányi tagok levélben mentették ki ma
gukat. De ez mind nem akadályozta meg a 
szerkesztőt, hogy lapjának vezérhelyén azt Írja 
az értekezletről, hogy azon csak négyon voltak 
jelen s tiltakozzék az ellen, hogy négy igaz
gató választmányi tag merítse ki az elnök 
megválasztásának jogát, holott nem elndkvá- 
lasz ásról, hanem csak elnökjelölésröl volt szó, 
ami pedig nemcsak joga, de kötelessége is 
az elnökségnek.

Második sorban a „Ny. Sz.“ cikkére felel. 
Abban valami „Újvári” nevű ur irt cikket 
a F. M. K. E. évkönyvéről, amelyet, a főtit
kár állítása szerint, nem olvasott.

A cikk téves állításaira és ferdítésre vonat
kozólag igazságokként a következőket álla
pítja iné:,.

1. .Azt mondja a cikk, hogy „az egyesü
let iránt való érdeklődés megcsappant”. Ezzel 
szemben pedig tény, hogy a tagok száma 
tíOl7-röl 7437-re emelkedett. Ebből az 1420 
tagszaporodásból aligha lehetett az egyesület 
iránt való érdeklődés megcsappanását leszűrni.

2. A felvidéki mondák és regék kiadását 
elhalasztani kívánja a cikkíró, inig az egylet
nek ilyen nagyobb vállalkozásra pénze lesz. 
Ez okos beszéd. De hiszen az elnökségnek 
is ez az álláspontja ebben a kérdésben.

3. A főtitkár hivatalos utazásait fölösle
geseknek taitja a cikk. Ez felfogás dolga. 
Méltóztassék különben ebben a kérdésben az 
egyesület törvényhatósági válaszmányait meg
kérdezni, különösen pedig az.okat a választ
mányokat. amelyeknek cvenkint át rendezet
len ügyeit éppen ezen hivatalos utazásai al
kalmával rendezte a főtitkár, niég pedig olyan 
sikerrel, amelynek értéke messze felülhaladja 
azoknak a hivatalos utazásoknak költségeit, 
még az anyagiakban is.

4. A népszerű felolvasásokról, amelyeket 
a katboiiku.5 körök és egyletek rendeznek, 
igenis van tudomása az elnökségnek és szí
vesen, hazafias örömmel nyugtázza azoknak a 
magyar művelődés terjedésére való jelentős 
hatását. A katholikus köröknek és egyesüle
teknek azonban felekezeti tendenciájuk van, 
az egyesületnek pedig — hivatásánál fogva — 
felül kell állania a felekezeti tendenciákon. 
Egyébként igazán nem érijük, miért volna 
az baj, hogy az egyesület u. n. szabad 
líceumokat szervezzen, ott, ahol csak teheti? 
Hiszen a magyar művelődésnek az az érdeko, 
hogy annak terjesztését az egész magyar 
társadalom — felekezeti különbség nélkül — 
felkarolja 1

5. Kevesli a cikkíró, hogy a központ, 
csak 4000 koronát fordít az érdemes tanítók 
megjutalmazásái-a. Elfelejti azonban megje
gyezni, hogy a törvényhatósági választmá
nyok — mindegyik a saját vártnegyéjo terü
letén — a központ jóváhagyásával összesen 
4400 koronával jutalmazzák a tanítókat s a 
központ az egyes választmányok központi 
segélye citnén, minden évben jelentékeny 
összeggel járul ezekhez a tanítói jutalmazá
sokhoz. Maga a központ külön jutalmakat 
csak azért ad ki, mert erre a célra külön 
alapítványai vannak.

6. A cikkíró nemcsak tájékozatlan, de 
egyáltalában nem ismeri az egyesület ügy
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forgalmát, amikor „egészen feleslegesnek* 
mondja a központi irodában alkalmazott irnok- 
nö 600 korona évi díjazását. Nem akarunk 
hivatkozni arra, hogy az irnokm'ínok — ami
óta csak alkalmazva van — nincs egy 
percnyi szabad ideje, amikor, a vasárnap ki
vételével, megpihenhet s megelégszünk annak 
hivatalos megállapításával, hogy az elmúlt 
1905. évben körülbelül 70000 levél ment ki 
a központi irodából. Ezt a munkát pedig 
meg kell és meg szokás fizetni.

7. A központ és a nyitravármegyei választ
mány két különböző iroda, különböző 
munkakörről és hivatalnokokkal. Nem való 
tehát, hogy „Nyitrán csak egy iroda van és 
kétféle az igazgatási költség", amint a cikk
író állítja. Mert. Nyitrán kér iroda van s 
mindkét iroda külön fizeti az alkalmazottjait. 
A nyitravármegyei választmány szívesen fo
gadná, ha az egyesület tagjai közül bárki is 
„hazafiságból" vállalkoznék a választmány 
számviteli és Írásbeli ügyeinek ingyenes el
látására. Addig azonban, amig ilyen hazafiai 
érzületü férfiú nem találkozik, kénytelen a 
becsületes munka becsületes díjazását költség
vetésébe továbbra is fölvenni.

8. A cikkíró — bocsánat a kifejezésért —
nem tud olvasni. Mert ha tudna, lehetetlen, 
hogy észre ne vette volna, hogy az általa 
„horribilis összegének mondóit 5400 korona 
nyomtatványi költség néma központ kiadása, 
hanem az egész egyesületnek s illetőleg 
t izenegy t örvény hat ósági választ má ny á na k
összes kiadása. A központ csak 6000 koronát 
irányoz elő ezen a címen és ha a cikkíró 
figyelemre méltatta volna a zárszámadásokat, 
észrevette volna, hogy a múlt 1905. évben 
is csak 1800 koronát adott ki nyomtatvá
nyokra, ami bizony egy 11 törvényhatóságra 
kiterjedő szervezettel biró egyesületnél igazán 
rendkívül kevés. Aki különben tudja, hogy 
a nyomtatványok ut ján kifejlett akció mindig 
három négyszeres anyagi hasznot hoz, azt 
hisszük, együtt fog érezni az elnökséggel, 
amikor azt az óhajtásunkat fejezzük ki, bár
ha az évi költségvetésbe ezen a címen
10.000 koronát állíthatnánk be.

9- Sem a F. M. K. E. elnöksége, sem a 
hivatalos értesítő kiadója, a főtitkár, nem ra
gaszkodik az értesítő további kiadásához. Ha 
a közgyűlés úgy határoz, hogy az értesítő 
kiadása nem szükséges, a főtitkár szívesen 
beszünteti a vállalatot, amelyet csak az 
igazgató választmányi lagok és az egyesület 
tagjainak helyes informálása céljából indított 
meg. Az a felfogás azonban, hogy a lapok 
szívesen hozzák a F. M. K. E. összes hiva
talos közleményeit, tehát az egyes törvény
hatósági választmányok üléseinek jegyző
könyveit is, merőben téves. A „Ny. Sz.* 
csak legutóbb is alig néhány sor közölt abból 
a hivatalos értesítésből, amelyet a közgyűlés 
alkalmából beküldeni szerencsénk volt.

10. A cikkíró vagy nem tud olvasni, vagy 
szándékosan ferdít, amikor azt áliilja, hogy 
előre nem látható kiadásokra 21.099 korona 
van előirányozva. Igen annyi, de nem a köz
ponti pénztárnál, hanem az összes törvény
hatósági választmányoknál, amelyeknek pénz
ügyeire — önkormányzati jogaiknál fogva — 
a központi elnökségnek nincs semmi befo
lyása. A központban előre nem látható ki
adásokra, vagy ha úgy tetszik, rendelkezésre 
csak 4000 korona van fölvéve, ezt az össze
get azonban, — amint a számadások is

igazolják, — mindig a törzstőke gyarapítására 
s illetőleg az 1899. előtt a törzstőkéből elköl
tött összegek visszafizetésére szoktuk fordí
tani. A téte’nek csak azért adtuk ezt a 
címet „rendelkezésre", amennyiben esetleg 
fedezőiül szolgálhat valamely évközben föl
merülhető előre nem látott kiadásnak, amely
nek költségvetési fedezetéről gondoskodás 
nem történt.

Nem kevésbbé irányzatos a „Ny. F. II.", 
amely bennem éppen azt a törekvést támadja, 
amelynek az volna a célja, hogy Nyitra 
városa, mint k F. M. K. E. központja s az 
egyesület székhelye, egy monumentális épü
lettel gyarapodjék, nevezzük azt akár kultúr
palotának, akár kulturháznak. És teszi ezt 
azzal a méltatlan gyanúsítással, mintha ón 
csak azért propagálnám a kulturház eszméjét, 
hogy magam egy kényelmes magánlakást kap
jak benne. Hát ez egyszerűen nem igaz. Aki 
elolvasta azt az általam szövegezőit emlék
iratot, amelyet a F. M. K. E. elnöksége a 
kultúrpalota érdekében a vallás- és közokta
tásügyi miniszterhez intézett, az tudja, hogy 
az elnökségnek az volt a kérése, hogy a 
kultúrpalotát az állam (és nem az egyesületi 
építse föl, tehát állami és nem egyesületi 
költségen. Tudja továbbá azt. hogy abban a 
kultúrpalotában elhelyezni terveztük a F. M. 
K. E. központi nyilvános könyvtárát, amely 
egyre nagyobb terjedelmet vesz. — ezenkívül 
elhelyezni akartunk egy néprajzi gyűjteményt, 
mely a F. M. K. E. egész működési területét 
felölelte volna. Es elhelyezést adtunk volna 
a F. M. K. E. nyilrai óvójának, az óvónő 
lakásával együtt, amely ma szűkös és a város 
kültelkén való házban van elhelyezve. Igaz, 
tervünk volt az is, hogy mindaddig, inig a 
muzeális gyűjtemény és a könyvtár az ösz- 
szes helyiségeket nem igényli, az építendő 
kultúrpalotában a F. M. K. E. központi iro
dája is ideiglenes elhelyezést nyerjen, ezt 
azonban csak azért terveztük igy, nehogy 
ott termek álljanak üresen s a F. M. K. E. 
központi pénztárának megtakarítsunk 400 kor. 
évi kiadást, amelyet ma a központi iroda 
helyiségéért fizet. Arról egyáltalában nem volt, 
szó, hogy a kultúrpalotában a főtitkár is kap
jon lakást. Föltéve azonban, de meg nem 
engedve, hogy az elnökség ezt is tervezte 
volna, föltesszük a kérdést minden józanul és 
igazságosan gondolkozó embernek, olyan 
nagy haj lett volna az, ha a kultúrpalotában 
a főtitkár is kapott volna lakást? Mert 
vegyünk csak elő ceruzát és számítsunk. A 
főtitkár 000 korona lakáspénzt kap az egye
sülettől. 11a a kultúrpalotában természetben kap
hatna lakást, az egyesülőt évenkint megtaka
rítaná ezt a 600 koronát, ami 4°/0 os jőve- 
doltnezéssel 15,000 korona tökének telel meg. 
Kérdezem a „Ny. F. H.", megérdemelné-e a 
gáncsot az az elnökség, amelynek ilyen hasz
nos gazdálkodási terve volna?

Végül a „Ny. F.IL* személyes támadásaival 
foglalkozik, melyeket méltatlankodva vissza 
utasít.

SziQéSzet.

Szabados László, a Folsömagj-arorszá î 
szinikcrület igazgatója a múlt kedden fejezte 
be zárosunkban 14 napra tervezett szezonját. 
Ha most összeállítjuk a lefolyt előadások mér
leget, akkor ügy az igazgató, mint a társulat

cinzol len törekvése erősen lo fogja nyomni 
azt a gyenge ellenszolgáltatást, melyet eme 
minden tekintetben élvezetes estékért, közön
ségünk „lelkes pártolás" címén a távozott 
társulatnak nyújtott:

Szabados társulatának minden egyes elő
adása kifogástalan volt s nőm hiszem, hogy 
akadna valaki, aki az előadásokon gáncsolni, 
kifogásolni valót talált volna, ügy az egyes 
színészek, mint az ensemble, teljes igyekezet
tel munkálkodtak az elismerés kiérdemlésén. 
A társulat felszerelése és ruhatára mintaszerű. 
Egyszóval, minden kellék meg volt, amely a 
közönség pártfogására méltó.

Hogy mi volt oka mégis a kiérdemelt 
pártolás hiányának, alig tudunk közönségünk 
mentségére más kifogást felhozni, mint a rosszul 
megválasztott időt. De hisz ennek sem az 
igazgató az oka ! Jövőre nézve mindenesetre 
oda fogunk törekedni, hogy Szabadosok ki
tünően szervezett társulatát kellőleg kárpó
toljuk.

Az utolsó öt előadás bírálatát itt adjuk.
A  nap hőse. Csodálatos, de tény, hogy a 

színészek '/.idén különösen a bohózatokban 
váltak ki. Ezen bohózatban is oly derekasan 
működtek, hogy a terem visszhangzott a kö
zönség folytonos kacajától. Szabados nagy 
rutinjának ismét jelét adta. A szalonbohózat 
az a tér, amely egyéniségének leginkább meg
felel. Bendler szerepét mintha csak az ö ter
metére szabták volna. Ép oly tökéletes volt 
Herczeg is Dornwald szerepében. Igen ambici
ózus színész, aki nem keresi a tömeg tetszését 
s inkább szubtilis fegyverekkel hódít magának 
híveket. Igen ügyes volt B itie m  Tiily szere
pében. bár azt hisszük, kissé egyformán játsza 
szerepeit. Sz. Végh Gizi enni valóan kedves 
és csintalan diva (Lola) volt, akinek szerepe 
bő alkalmat nyújtott, hogy remek táncát be
mutassa. Két pajkos dalát oly hatással adta 
elő, hogy többször meg kellett ismételnie. 
Völgyi (Francolin) egy univerzális színész, aki 

tenort énekel, szerelmes ésintrikus szerepeket 
játszik, komikus és hősszerelmes, épugy mint 
balettáncos. S mindeme sok tehetsége mellett 
az a fő, hogy sohasem rontja az előadást, 
minden szerepének igyekszik ambícióval meg
felelni. Egész ügyesen mozogtak Mezei Ella 
és Holtai is kis szerepeikben.

A  viádi zsidó, Az előadás igen sikerült. 
K'tünően oldották meg feladatukat Madas, 
B ittera  Erzsi, Herczeg és Völgyi. Rend kívül 
jó volt Szabados és Reviczky Etel, kiket a 
közönség szép játékukért sllrü tapsokkal ju
talmazott meg.

Vasárnap a János vitéz ment.
A  boszorkán y .\égro egy dráma. Mégpedig 

híres, nehéz darab, amelyben az ügyes színész 
megmutathatja tudását és tehetségét. Bittera  

(Zoraya) erős drámai érzéssel fogta tel szere
pét. Látszott rajta, hogy teljes igyekezettel 
végzi nehéz munkáját. Jól játszott. Hogy nin
csen erőteljesebb orgánuma, arról nőm toliét. 
Toalettjei, úgy mint egész megjelenése gyű* 
nyörü volt. Székely is igen jól játszott, külö
nösen az utolsó fülvonásban, amelyben egészen 
átértette s ki is fejezte szerepét. K árpáti Kata 
két szerepet játszott (Aisclia és Afrida), még
pedig mindkettőt kifogástalanul. Szerepköré
nek jobban megfelelő s azért, jobban is adta 
a boszorkány szerepet, amelynek színesen 
kidolgozott előadásával mély hatást keltett. 
Csodálatot keltett Borsodi Paula rövid, de ha
tásos szerepében, aki ezúttal megmutatta?
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hogy nekivalö szorepbon teljesen megállja 
bolyét, jó volt P . N agy Linda és Rózsahegyi 

Sin- Úgyszintén megfeleltek Rúna, Völgyi, 

Madat, Fehér, Gyöngyösei, H eltni is. A jel
mezek igen fényosok s korliUek voltak.

A koldusgróf. E nagy sikereket ért operett, 
valamint az is, hogy utolsó előadás volt, szép
számú közönséget gyűjtött össze. A főszerepet 
Szabados adta, ki kitUnfi játékával ez estén 
valósággal magával ragadta közönségünket. 
Az ostén M adas (Slippd) uralkodott, aki 
igazán versenyképes alakítást mutatott be. 
Kedvesen énekelt s gyönyörűen táncolt Végi, 

Gizi (Jussié). Igen bájos volt B ittera.

Legnagyobb sikert érte el s legtöbb 
szívből jövő tapsot kapott a kis K á rpá ti  

Mariska, aki a kis Bogiinál szerepét személye
sítette tökéletes bájjal s énokparthieját is a 
legnagyobb biztonsággal adta elő. Reviczky  

Ételtől megszoktuk már a szép éneket és jó 
játékot. Tisztelőitől két csokrot kapott. A 
többiek igen jól játszottak.

H Í R E K .

Levelezőinknek. Felkérjük leve
lezőjüket, hogy vármegyénk területén 
történt minden közérdekű eseményről 
legkésőbb minden hét csütörtökig 
szíveskedjenek beküldeni értesíté
seiket.

Szent István napja. Az első magyar 
király ünnepét a szokásos tisztelettel ünne
pelte meg a helybeli magyarság. A tisztvi
selői kar, a vármegye alispánjának vezetése 
aiatt, résztvett az ez alkalommal mondott 
Ünnepi misén, melyet Cserei Emii rom. katli. 
plébános celebrált.

Darányi miniszter a Tátrában. D arányi 

Ignác földmivelésűgyi m. kir. miniszter csü
törtökön délután Kuttkán át. a Tátrába uta
zod. E megye területén átutazó minisztert a 
halárig mindkét járás főszolgabirája elkísérte.

Adakozás a kórház részére. Gróf 
Pongrácz Prigyesné született Batthyányi Mar
git grófnő a nőegylet által helyben építendő 
kórház részére 50 koronát adományozott.

A P. M. K. E. nj elnöke. Rdelsheim - 

Oynlay Lipót. gróf, mint bennünket Ny itiáról 
értesítenek, a nála járt küldöttségnek kijelen
tette, hogy a neki felajánlott elnöki állást el
fogadja. Ugyancsak Nyitráról közük velünk 
a liirt, hogy a régen húzódó Senibery-hngyn- 

tek ügye is végleges megoldást nyert, 
amennyiben a végrendeletet, megtámadó örö
kösök a nekik felajánlott 50 ezer korona 
hagyatéki részt elfogadták. A F. M. K. E. 
pedig megkapja a hagyomány többi részét.

Áthelyezés. A nin. in. kir. pénzügy
miniszter a vármegye közigazgatási bizottsá
ghoz intézett leiratában értesíti a vármegye 
közönségét, hogy S zig eti Vilmos beszterce- 
banyai pénzügyigazgatót Veszprémbe he- 
iyezle át.

A kórházi bizottság ülése. A vármegyei 
üozkorház felügyelő bizottsága a f. hó 21-én 
eulnit pj árakor a főispán elnöklete alatt 
est tartott,, melyen a folyó ügyeken ki vili 

aZ élesedésben lévő gondnoki állás betöltése 
s szóba került. Ezen állásra a bizoflság 

o> finnek Károly th. aljegyzőt választotta
'tg, ki a gondnoki teendőket eddig is 

"ógezte.

Szépségverseny Rnttkán. a ruttkai vas
úti tisztikar az elmúlt vasárnap, Név,ez Barna 
ksod. állomásfőnők elnöklete alatt, kitűnően 
sikerült kerti mulatságot rendezett. Az ezen 
a kálómmá! rendező t szépségverseny első diját 
Ih cskó  Margit, a másodikat pedig Saager  

Irma kisasszony nyerte el. A mulatság, mely 
a legnagyobb jókedvvel a reggeli órákban 
ért csak véget, a vasutasok szövetségének 
111 korona 50 fillért, a ruttkai kerülőt jóté
konysági alapja javára pedig 42 korona 
8 2  fillért jövedelmezett.

Halálozás, uptószenlmiklósról irja tudó- 
sitónk e hó 24-éről: Bölcsházán meghalt 
Andaházy Góza ny. alispán 72 éves korában.
( Pánszláv Izgatás. A választás óla 

Pozsonymegye cs Nyilramogye pánszláv sajtó
jában annyira fék nélkül izgatnak a magya
rok ellen, hogy a pozsonyi ügyészség eddig 
tizennyolc, izgató cikk miatt volt kénytelen 
különböző tói lapok ellen a bűnvádi eljárási 
megindhani. A sajtópüiöket októberben fogja 
tárgyalni a pozsonyi törvényszék.

Vizbefult. Ohoza Antal szklabinyai lakos 
a kettős ünnep örömére a folyó hó lil én 
szokása szerint felöntütt a garatra. A korcs
mából csak késő éjjel indult hazafelé. Útköz
ben át kellett kelnie a községet átszelő pata
kon. ahol a szerencsétlen ember a keskeny 
bürürői a vízbe bukott s a sekély, alig bokáig 
érő vízben meg is fuladt. A falubeliek csak 
reggel akadlak holttestére, A biró még az 
nap jelentést tett ez ügyben a kir. járásbíró
ságnak.

Szerencsétlenség. A turócszentmártoni
vasúti állomáson, saját vigyázatlansága miatt, 
súlyos baleset érte G ólba Lajos gyári munkást. 
A szerencsétlen fiaiul ember a petróleum- 
finomító részére érkezett tégla lerakásával volt 
elfoglalva s miután a kocsit teljesen kirakták, 
a vasúti kocsi ütközőjéhez támaszkodva, 
várta Iliig a másik telt kocsit, a kirakó helyre 
tolják. Hogy, hogy som, a fiatalember nem 
vette észre a közeledő kocsit s a két. ütköző 
közé kerülve, teljesen összetört mellkassal 
esett a sínek közé. A halálra sérült ember
nek a gyár orvosa, Strausz Adolf dr. nyúj
totta az első segélyt s miután a kórházban 
boly nem volt, magán lakásban helyezték el 
a beteget, kinek felépüléséhez kevés reményt 
táplálnak.

A pánszláv tanité működése. Kubány 
Gyula petröci néptanító, Hoilzsa Milán lót 
nemzetiségi képviselő (őkortese, ez évi május 
hó 2C án Bácsfcketohcgycn egy bálaadó 
istentisztelet alkalmával a llymnus eléneklése 
alatt tüntetőleg Ulvo maradt és hangos 
tiltakozással illctto a többi tót tanítókat, kik 
felállottak. A gyűlés e tüntetés fölött nyom
ban megbotránkozását fejezte ki és egyben 
határozalilag kimondotta, hogy az esetet 
•elettes hatóságának feljelenti. A bácsi espores- 
ség konziszloriuma. mint egyházi bíróság, 
ebből kifolyólag e hó 6-án Rolionyi Gyula 
volt országos képviselő, egyházmegyei főfel
ügyelő elnöklete alatt már meghozta az Íté
letet, amely szerint a pánszláv érzelmű taní
tót 2'tO korona pénzbüntetésre és az összes 
eljárási költségek viselésében marasztalta el. 
Megjegyzendő, hogy ezzel még a teljes meg
torlás nincs befejezve, amennyiben a vár
megyei közigazgatási bizottság Ítélete is 
várandó ez ügyben, moly itélot kétségtelenül 
méltó erkölcsi büntetéssel fogja sújtani a 
magyar kenyéren élő, de magyarfaló tanítót.

Késelés. Az olmult vasárnap este J,teker  

József helybeli szobafestő ogyik segédje jó
kedvűen, vasárnapi hangulatban tartott az 
állami iskola felé, hogy a szinielőadáson 
részt vehessen. Menet közbon rágyújtott egy 
magyar nótára, utca hosszat végig énekelt. 
Ez nem tetszett néhány -omlott lelkű legény
nek s belekötöttek a békés emberbe s az 
iskola előtt hatalmasan megkéselték a 
magyar énekért. A szore icsétlon ember fején, 
arcán és a jobb kezofején ejtettek mély és 
veszélyes sebeket. A tetteseket a helybeli 
csendőrség keresi.

Tót rágalmak Amerikában. Egy Czablk 
iio y U tói agitátor a napokban könyvet adott 
ki, amelyben a barbár magyarokat azzal 
vádolja. Imgy elnyomják a fényes mullu tót 
nemzetet. A hazug, rágalmaktól hemzsegő 
pamflet nagy megbotránkozást okozott az 
amerikai magyarság soraiban. Elég szomorú, 
hogy tekintélyes amerikai újságok is vaktá
ban felülnek Czablk ur szomenszedett kohol
mányainak és ezen az alapon megtámadják 
a magyarságot. A külügyminiszteri sajtóiroda 
persze nem veszi észre az efféle kirohanáso
kat és ha észre is venné, nem vet súlyt 
arra, hogy a magyar állam becsületét és jó 
hírnevét nemzetiségi kalandorok a külföldön 
be ne szennyezzék.

Nyugtázás A kereskedelmi alkalmazot
taknak e hó 12-én tarte tt mulatságán f'elül- 
lizett.ek: Rüszler József 2 koronát, Moskóczi 
József 1 koronát és N. N. 60 fillért. — Bár 
a mulatság lefolyásáról annakidején nem em
lékeznünk inog. ezúttal mégis annak részvét
lenségét, tesszük szóvá. A kereskedelmi al
kalmazottak jótékony célra rendezték a nyári 
mulatságot és ennek dacára egyetlen egy 
kereskedő sem tartotta érdemesnek ott meg
jelenni. Hát ez kereskedőinknek éppen nem 
válik díszére, mert itt lát szik világosan, hogy 
alkalmazottaikat csak a napnak azon 14—16 
óráján át becsülik valamire, amely idő alatt 
részükre robotolnak. Bár a helybeli alkalma
zottak — a kizsákmányolást ellensúlyozandó 
— szervezkedni kezdenek, amely lépésre a 
vasárnapi munkaszünetről szóló törvény meg 
nőm tartása is készteti őket, — mégis ez 
alkalommal megállapítjuk a magunk részéről, 
hogy a főnökök humanitása az alkalmazottak
kal szemben mesébe illő valami.

Kerflleti értesítő. E címen indult meg
augusztus 20-án lluttkán egy uj lap, mint a 
magyar szent korona országai vasutas szövet
sége ruttkai kerületének hivatalos közlönye. 
Meg fog jelenni minden hó 5-én és 20-án.
A lap felelős szerkesztője Nemes Barna. A 
lapot a kerület minden lagja ingyen kapja.
A lap célul három irányt tűzött ki megvaló
sítandó feladatául, még pedig: a hazafias és 
kartársi érzés ápolását; a vasutasok társa
dalmi és anyagi érdekeinek gondozását s vé
gül, ha a vasutas kezéből kihullott a meg
élhetésért vívott küzdelem fegyvere, annak 
özvegye és árváinak tanáccsal és tettel való 
megsegítését. Politikai ci kkeknek egyáltalán 
nem nyit teret.

Betiltott tőt színi előadás. Alsókubinból 
irja levelezőnk, hogy B u lla  György alispán, 
mint másodfokú hatóság, betiltotta az árvái 
túlzók által Alsókubinban tervezett „Beszedit".
E miatt nagy az elkeserec és az atyafiak közt*
Mi azonban teljes elismeréssel üdvözöljük az 
alispánt emez erélyes eljárásáért.
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ISKOLAI ÜGYEK.

Áthelyezés. A vallás és közoktatásügyi 
ro. kir. miniszter Révész Emil felső kereske
delmi iskolai lanárt Alsókubinból a turócz- 
szentmártoni felső kereskedelmi iskolához 
helvezle át.

Előléptetés, A vallás és közoktatásügyi 
m. kir. miniszler Száva János, helybeli pol
gári iskolai lanárt a X. fizetési osztályból a 
IX. fizetési osztályba lép'ette elő.

Beiratások a tnrécszentmártoDl állami 
elemi iskolában és klsdedóvoban. Az
190B_7. tanévi beiratások f. évi szeptember
hó 1., 2., 3. és 4 én délelőtt 9—12-ig és 
délután 2—4 ig (2-án csak délelőtt) az elemi 
iskola IV. osztályú tantermében lesznek meg
tartva. Ezen intézetek bármelyikébe először 
beiratkozó gyermekek születési bizonyítványt 
(melyet az anyakönyvvezelő e célra díjtala
nul állít ki) s ha másutt jártak iskolába, 
iskolai bizonyítványt tartoznak bemutatni. 
Taudij az elemi iskolában évi 4 korona, a 
kisdedóvóban 8 korona. Felvételi dij az elemi 
iskolában 80 fillér, a kisdedóvóban 1 korona. 
Szegény szülők gyetmekei a tandíjfizetés alól 
felmentetnek s ingyen tankönyveket is kap
nak, ha ez iránti kérelmüket a beiratásnál 
Szóbelileg bejelentik. Aki a tandíjmentességet 
nem szegénységénél fogva, de más címen 
óhajtja elnyerni, ez iránti kérvényét a kir. 
tanfelügyelőségbez címezve, a beiratáskor 
alulírottnál nyújtsa be. A beiralásnál minden 
gyermek szülőjével, illetve gyámjával tartó 
zik megjelenni. A tanitások szeptember ö-én 
kezdődnek.Tnrócszentmárton, 1900. augusztus 
hó 25-én. Wunder József, igazgató.

Értesítés a szülőknek. A helybeli izr. 
népiskolánál a behatásuk szeptember 2 án és
3-án a délelőtti, a pótvizsgák pétiig szeptember 
3-án a délutáni órákban tartatnak meg. A 
rendes tanítás szeptember 4-én veszi kezde
tét. Ezen alkalommal figyelmeztetnek a t. 
szülök, hogy uj tanulók korukat születési 
bizonyítvánnyal igazolni tartoznak s hogy a 
tandíjmentességet élvezni óhajtók ebbeli folya
modványukat a beiratás alkalmával adják át.

Egy kir. tanfelügyelő ünneplése. Besz
tercebányáról Írják nekUnk: Zólyomvármepye 
tanítósága a Hevesraegyébe áthelyezett Alpári/ 

Lajos kir. tanfelügyelőtől társasebéd kereté
ben vett búcsút augusztus 21-én. Az ünnep
lésben a tanügyi férfiakon kívül a főispán és 
alispán vezetésével a megye közigazgatási és 
állami tisztviselői, valamint más városi, illetve 
megyei vezető férfiak is igen nagy számban 
vettek részt. Osztroluczky Miklós dr. főispán. 
liépá si Mátyás dr. alispán, Obetkó Lajos 
tanitóegyesüloti elnök és még számosán intéz
tek beszédet az érdemes tanfelügyelőhöz, aki 
megható szavakkal köszönte meg ünnepelte- 
tését.

KÖZGAZDASÁG.

Nemzetközi tengerészeti kiállítás Bor-
deauxban A pozsonyi kereskedelmi és ipar
kamara értesíti az érdekelteket, hojry Bordeaux 
rárosa a gözhajózásnak százéves fordulója al

kalmából a francia köztársasági kormány pro
tektorátusa alatt nemzetközi tengerészeti ki
állítást rendez, amely 1907. évi május hó 1 én 
nyílik meg és valószínűleg G hóig fog tartani 
A szóban forgó kiállítás nem csupán a szo
rosan a tengerészet körébe vágó tárgyakra, 
hanem az ipari és kereskedelmi tevékenység 
mindazon ágazataira terjed ki, amelyek a 
tengerészeitől vonatkozásban állanak. A be
jelentések lehetőleg folyó évi szeptember hó 
1-ig küldendők be a „Comissariat Général de. 
1‘Exposition maritime internationale de Bor
deaux* címére. Ugyanott megszerezhetők a 
bejelenfési ivek, valamint a kiállításon való 
részvételre vonatkozó részletes katározmányok.

Benzinmotorral dolgozó kisiparosok és 
kisgazdák figyelmébe. A pozsonyi kereske- 
delmi és iparkamara értesíti az érdekelt kis
iparosokat és kisgazdákat, hogy a kereske
delemügyi m. kir. miniszter ur intézkedésé
hez képest ezentúl a Felsőmagyarorszátri 
Köolajfinomiló Részvény-Társaság turócszent 
mártoni cég ottani petroleumfinomitó gyára 
is fogja a kisiparosoknak és kisgazdák részére 
az adómentes mólorbenzint mérsékelt áron 
eladni.

A felsömagyarórszági népbank r. t.
(Csaca) augusztus 8-án rendkívüli közgyűlést 
tartott, melyen elhatározta, hogy alaptőkéjét
100,000 koronáról 200,000 koronára emeli 
föl, 1000 daiab 100 koronás részvény kibo
csátásával.

A vágujhelyl népbank r. t. (tót pénzin
tézet) Verbón fiókot létesített.

A Trenosénl hitelintézet r. t. alaptőkéjét 
120.ÍXK) koronáról 200.000 koronára emelte föl.

Felsömagyarórszági paplrárngyár r. t
cég aiati Privigyén uj vállalat van alakuló
ban papírzacskók, levélboritékok és dobozok 
előállítására. Alapítók: Privigyei népbank. 
Freybergcr és Sámuel ügynökségi cég és 
Gubits Bernát papirkereskedő. A részvény
töke 25,000 korona lesz.

Szeszvásár a tőzsdén. Folyó hó 22-én 
volt a budapesti tőzsdén az első vásár, me
lyet betenkint vagy kéthetenkint a szombati 
napon meg fognak ismételni. Ez alkalommal 
eladatott: Troncsén állomáson átvéve 1000 
hl. nyers szesz májusig szállítva 35 koronáért 
készfizetés ellon. Trencsén állomáson átvéve 
200 hl. 37 korona 50 fillérért azonnali szál
lításra, továbbá 3 tartály felvidéki állomáson 
átvéve 35 korona 50 fillér szeptember—de 
ccmberi szállításra.

Ingatlanok eladásánál az ügynököt a
közvetítési dij megilleti, ha az ügynök ügy
felének a másik szerződő ügyfelet és az ügy
let tárgyát megjelölte és ezáltal érintkezését 
lehetővé tette. Ezt mondta ki a kir. kúria 
1270/905 sz. alatt 190G. május 9-én.

Gabonaárak :
Budapesten: búza 

rozs 
árpa 
zab

1435—15’— 
11*70-11 -90 
11*70—12*35 
13*50—14* —

Szeszá ra k:
Budapesten: nyers szesz 37*50—38*— 

finomított 40*50—41*50

1906. B. 114/5 sz.

Ő Felsége a k irá ly  nevében!
A turócszentmártoni királyi járás 

bíróság mint büntetőbíróság j ' l '  
viadalra való kihívás vétségével v /  
dőlt Klein Ferenc és társai elleni 
bűnügyben az ügyészségi megbízott 
által emelt vád iölött a Turócszent- 
mártonban, 190<5. május 11. napján 
Petrás Mihály kir. albiró és Zátliu- 
reczky Zoltán jegyzőkönyvvezető 
részvételével megtartott nyilvános 
tárgyalás alapján, a vád és védelem 
meghallgatása után, következőleg

í t é l t :
Klein Ferenc, 33 éves, izraelita 

vallásu, kelecsényi születésű, nős 
vendéglős, vagyonnal bíró ruttkai 
lakos;

Vogelhut Gyula, 32 éves, izraelita 
vallásu, krompachi születést!, nős, 
vasúti hivatalnok, vagyontalan ruttkai 
lakos;

Feldmann Márk, 27 éves, izraelita 
vallásu, turócszentmái'toni születést!, 
nőtlen, vasúti hivatalnok, vagyonta
lan, ruttkai lakos vádlottakat a Btk. 
293. §-a s illetve 294. §-ába ütköző 
párviadalra való kiliivás vétségének 
ama vádja alól, mely szerint Ruttkán 
1906. február hó 16-án Klein Ferenc 
vádlott s illetve megbízása folytán 
Vogelhut Gyula és Feldmann Márk 
vádlottak, mint segédek Láng Ignác 
ruttkai lakost párviadalra kihívták, 
a Btk. 326, §-ának 1. pontja alapján 
felmenti.

Klein Ferenc vádlottat, valamint 
Láng Ignác, 50 éves, izr. vallásu, 
ruttkai születésű, nős, vagyonos ma
gánzó, ruttkai lakos, viszonvádlottat 
bűnösnek mondja ki a Btk. 261. 
§-ába ütköző, nyomban viszonzott 
kölcsönös becsületsértés vétségében, 
melyet Láng Ignác az által követett 
el, hogy Klein Ferencet komisz pin
cérnek, csirkásnak, jött-mentnek el
nevezte, — viszont Klein Ferenc az 
által, hogy e sértéseket nyomban 
viszonozva, Láng Ignácot komisz 
kocsisnak meg árnyékszékpucolónak 
mondta, s e miatt a Btk. 261. §-a 
alapján, a 91. §. alkalmazásával és 
a 275. §. felhívásával Klein Ferenc 
vádlottat az 1892 : XXVÍI. t.-cikkben 
jelzett célokra fordítandó, 15 nap 
alatt végrehajtás terhe mellett fize
tendő s behajthatlanság esetén a 
Btk. 53. §-a értelmében 2 (kettő) 
napi fogházzal helyettesítendő 20 k., 
— Láng Ignác vádlottat pedig 3 napi 
fogházzal helyettesítendő 30 korona 
pénzbüntetésre ítéli.

Köteles mindenik vádlott a védel
mével felmerült tanudijköltséget 15 
nap alatt végrehajtás terhe mellett, 
nemkülönben a felmerülendő rabtar
tási költséget az 1890 : XLIII. t.-c.- 
ben jelzett módon az államkincstár
nak megfizetni.

Elrendeli a kir. járásbiróság, hogy 
ezen Ítélet egész terjedelmében a.
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Felvidéki Híradó" ciniü hetilapban 
Liliig Igűóc költségére közzétótes-
sék.Klein Ferenc vádlottat a becsület
sértés vétségének ama vádja alól, 
miszerint 1906. évi február hó 20-án 
Ruttkán a vasúti vendéglőben kije
lentette, hogy Láng Ignácot kutya- 
korbácsesal fogja elverni, — a Bp. 
326. §-ának 1. pontja alapján fel
menti.

D r. Ferdiuandy Béla ügyvéd diját 
saját felével szemben 40 koronában, 

Dr. Schindler Arthur ügyvédét 
pedig 50 koronában állapítja meg.

I n d o k o k :

Vádlottak előadásával, nemkülön
ben a Ilit alatt kihallgatott Kafenda 
Frigyes, Judik András, Kontsek Sán
dor," Burján János és Balázs Miklós 
tanuk vallomásával beigazolt tény
állás szerint az 1900. február 15-én 
Ruttkán megtartott képviselőtestületi 
gyűlés alkalmával, melyen többi kö
zött a Klein Ferenc tulajdonát képező 
rét megvétele is szóba került, fel
szólalt Láng Ignác s szemrehányás
képpen oda nyilatkozott Klein Ferenc
ről, hogy nem ember, ha nem tartja 
meg a szavát, arra célozva, hogy 
Klein Ferenc a rét eladását előzőleg 
már megígérte volt, amire viszont 
Klein Ferenc kijelentette, hogy inkább 
Láng Ignác az, akinek szavában ké
telkedni lehet, mert ő a zsidó hit
községnek 2000 koronát Ígért és 
meg nem adta. Ebből kifolyólag a 
közgyűlés berekesztése után, amidőn 
az ülésteremből távoztak, Láng Ignác 
Klein Ferencet komisz pincérnek, 
jött-ment csirkásznak, viszont utóbbi 
az előbbit komisz kocsisnak, árnyék- 
székpucolónak elnevezte.

Ezen sértegetések folytán Klein 
Ferenc Vogelhut Gyula és Féld- 
mann Márk utján másnapon elég
tételadásra szólította fel Láng Ignácot, 
aki Kafenda Frigyes, Judik András 
és Kontsek Sándort nevezte meg 
megbízottjaiként, akik azután az ügy
ben tárgyaltak.

Minthogy Klein Ferenc vádlott 
tagadta, hogy Láng Ignácot fegyve
res elégtételadásra felhívta s illetve 
a segédeit utasította volna, hogy tőle 
fegyveres elégtételt kérjenek, — 

minthogy Vogelhut Gyula és Feld- 
mann Márk vádlottak azt adták elő, 
!l°gy ők csupán arra kaptak meg
bízást Klein Ferenctöl, hogy Láng 
Ignácot bocsánatkérésre hivják fel, — 

minthogy Kafenda Frigyes, Judik 
András és Kontsek Sándor tanuk 
maguk is azt vallották, hogy vádlot
tak bocsánatkérést, illetőleg lovaglás 
elégtételt követeltek Láng Ignáctól, 
fegyveres elégtételadásról köztük nem 
v0lt szó, —

minthogy a lovagias elégtételre 
}jaló felhívás nem esik a Btk. 293., 

i 6 §'a a 'á  s az azokban fel-
é élt vétség tényálladékának meg
állapítására nem alkalmas, ezek alap

ján ezen vétség vádja és következ- 
menyei terhe alól a vádlottakat a 
Bp 320. §-a 1. pontja alapján fel 
kellett menteni.

Minthogy továbbá a fentebb elő
adott tényállás szerint Láng Ignác és 
Klein Ferenc a képviselőtestületi ülés 
berekesztése után egymást kölcsönö
sen sértegették, —

minthogy az általuk használt ki
fejezések a becsületsértés vétségé
nek téuválladékát megállapítják — 
ebben őket a királyi járásbíróság 
— figyelemmel a Btk. 275. §-ára — 
bűnösöknek mondotta ki.

A büntetés kiszabásánál mindkét 
vádlottnál a büntetlen előélet mint 
enyhítő, — Láng Ignác viszonvádlott- 
nál az, hogy az összetűzésre ő szol
gáltatott okot, mint súlyosító körül
mény uiérlegeltetett, mihez képest az 
Ítélet rendelkező részében meghatá
rozott büntetés szabatott ki.

Klein Ferenc vádlott az ellene 
^melt becsületsértés vétségének ama 
vádja alól, hogy Ruttkán a vasúti 
étteremben 1900. február 20-án töb
bek előtt azt a kijelentést tette, mi
szerint Láng Ignácot kutyakorbáccsal 
fogja elverni, — azért volt felmen
tendő, mert a kihallgatott Kontsek 
Sándor, Burján János és Balázs Miklós 
tanuk vallomásával Leigazolást nyert 
az, hogy vádlott az egyébként tréfál
kozó társaság előtt egy ostort pattog
tatva, amidőn valaki a társaság közül 
azt kérdezte tőle, minek szerezte be 
azt az ostort, tréfásan tette meg azt 
a kijelentést, hogy Láng Ignácot fogja 
vele megostorozni, ha nem kap tőle 
elégtételt, — ezen kijelentés tehát, 
tekintve, hogy az nem komoly szán
dékkal tétetett s csakis egy bekövet
kezendő tény esetén száudékoltatott 
a vádlott által, a becsületsértés vét
ségének megállapítására netn alkal
mas.

Az Ítélet közzétételére vonatkozó 
ietézkedés a Btk. 277. §-án alapszik.

A bűnügyi költségekben való ma
rasztalás a bp. 480. és 481. §-a alap
ján mondatott ki.

Turócszentmárton, 1906. május 
hó 11-én.

P e trá s , s. k.
alliiró .

Szerkesztésért felelős: Quyouích TitllS. 
Kiadótulajdonos: MoskÓCZi F B I M É .

2 szoba, konyha, éléskamra, pince 
és egyéb mellékhelyiségekből álló

l a k á s

Fő-ut 03. sz. alatt levő házban, folyó 
évi november hó 1-től kiadó. Érte
kezni lehet a tulajdonos Gazdik János 
gyógyszerésznél Körmöcbányán, vagy 
pedig Mitrovszky Rezső urnái 

helyben.

Vadon termő, hegyi gyümölcsből 
készült, legfinomabb zamatu

5 kilós bádogdobozokban 7 koronáért 
bérmentve szállit Gazdik János 

gyógyszerész Körmöcbányán.

f lk j
divatos kalapot

akar, az tekintse m ag a „H flL flFH lR flLY "

(KLEIN SZ. Turócszentmárton)
dús raktárát.

Eladó
egy forgalmas helyen levő, üzlet
helyiségből, 3 szobából, konyha, 

kamra és istállóból álló ház.

Közelebbi E P S T E I H  E D É N É L  SZU CSÖ H YBBB.



F E L V I D É K I  II I K A D 0

Ikt. 1247. 
1906. HIRDETMÉNY.

A znióváraljai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről közzé 
tétetik, miszerint a m. kir. államvasutak Salgótarján— ruttkai vonala számára 
az alább megnevezett határokban kisajátított területekről elkészített össze- 
Írás, térkép és egyedi kimutatás hitelesítésére a  helyszínére a következő 
határnapok tűzetnek ki, úgymint: Felsőstubnya községre nézve 1906. éyi 
szeptember 20-án délután 2 órakor Stulmyafimlö vasúti állomásra

Az érdekeltek felhivatnak, miszerint netaláni észrevételeiket a fennebbi 
határnapon a bizottság előtt előterjesszék, különben a kisajátítás és a fel- 
vett térfogat, úgy a feljegyzett szolgalmak s jogosultságok iránti kifogásaik 
többé tekintetbe nem jöhetnek.

Egyúttal felhivatnak mindazok, akik a fennebbi határban a fentnevezett 
vasút számára kisajátított területekért járó és az egyedi kimutatásban kitett 
kártalanítási összeg mennyiségére nézve ellenvetéseket tenni akarnak, vagy 
ezen összegre bármi cím alatt igényt ta rtan ak : ezeket 1906. évi szeptember 
hó 30-ig ezen telekkönyvi hatóságnál annál bizonyosabban bejelentsék 
minthogy a később jelentkezők, észrevételeire s igényeire semmi tekintet 
nem lévén, a kisajátítási és kártalánitási összeg annak és azon mennyiség
ben fog kiadatni, akinek a nevére és amely összeggel az az egyedi kimu
tatásban ki van téve, a bekebelezett vagy felülkebelezett tételek pedig 
ezentúl a kisajátított területről hivatalból le fognak töröltetni.

Az összeírás, térkép és egyedi kimutatás a telekhivatalban betekinthető.
Kelt Znióváralján, 1906. évi augusztus hó 21-én.
Kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.

ÉDER, kir. járásbiró.

Nyári menetrend 
A magyar királyi államvasutakon:
(Érvényes 19()G. évi május l-rü! kezdve.)

nagy rabára

j W o s I j é c z i
F e r c n c t i é

K

Budapest—T.-Sz .-Márton: T.-S zt.-Marton — Budapest:
Gyv. reggel 7 10, é. (1. u. 1*38 i .1. ii 2*54, é. este 9-10
Szv. (1. c. 0*35, é. este 7*52 i. reg 8*42, é. este 7*00
Gyv. (1. u. 3*30, é. este 10*21 i. reg 0*08, é. (1 u. 12*40
Szv. (I. u. 5*35, é. reg. 4* 18 i. esle 11*35, é. (1. e. 9-45
Vv. éjjel 11*10. é. cl. c. 11*41 i. d. a. 4*57, é. reg. 5*20
Vv. á íoshfgyröl i. rcg. 507, c. reg. 8 06 i. <1. u. 12.06, c. (1. u. 3 27

T.-Szt.-Márton—Ruttka : Ruttka—T.-Szt.-Márton:
Gyv. d.u. 1*39. , é. (1. u. 1*47 i. d. u. 2*45, é. (1. u. 2*53
Szv. este 7*54. é. este. 8*03 i. reg. 8*30, é. reg. 8*40
Gyv. esi v 10*22, é. este 10*30 i. reg. 5*59, é. reg. 6-07
Szv. reg. 4*20. é. reg. 4*30 i. este 11*22, é. esle 11*33
Vv. reg. 7*47, é. reg. 8*00 i. d. u. 4*45, é. 4. u. 4*56
Vv. d e. 11*42 é. cl. e. 11*53 i. d.e. 11*16, é. <1. u. 12-06

Budapest ny.—Zsolna: Zsolna—Budapest:
Gyv. i. reg. 7*20, é. (l.u. 1*33 i. éjjel 3*46, é. reg. 9-25
Szv. i reg. 9*20, é. esle 8*30 i. reg. 7*11, é. este 5-55
Gyv. i. es*e 6*45, é. éjjel 12*24 i. d u. 3*14, é. este 9-45
Szv. i. este 10*30. é. reg. 7*20 i. este 9*15, é. reg. 635

A cs. és kir. szab. Kassa-Oderbergi vasutakon:
Kassa—Ruttka : Ruttka—Kassa.

Szv. i. reg. 5*45 é. d. u. 12-14 Gyv. i. reg. 4 05 é. reg. 8-33
Szv. i. reg. 7*45 é. cl. u. 2-11 SzY. i. reg. 4*56 ó. d. e. 11-55
Gyv. i. (1. u. 12*35 é. cl. u. 5-35 Szv. i. reg. 8*35 é. d. u. 4-40
Szv. i. d.u. 12*43 é. esle 8-13 Gyv. i. d. u. 12*20 é. d. u. 4-55
Szv. i. d.u. 3*48 é. este 10-52 Szv. i. cl. u. 2.30 é. este 8-47
Gyv. i. 
Vv. i.

esle 7*35 é. éjjel 12-07 Szv. i. d.u. 4.22 é. éjjel 11-35
este 9*50 e. reg. 5*53 Vv. i. 3Sfo 10*53 é. reg. 6-14

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka :
Szv. i. 
Szv. i. 
Szv. i. 
Gyv. i. 
Szv. i. 
Szv. i. 
Gyv. i

rc£. 0*30 é. reg. 6-58 Gyv. i. reg. 8*3Í) é. reg. 4
<1. u. 12*35 é. d.u. 1*05 Szv. i. reg. 4*20 é. reg. 4
(l.u. 2-21 6. d.u. 2-4(i Szv. i. reg. 7-40 é. d. e. 8
d.u. 5-42 é. este 604 Gyv. i. d.o. II 54 é. d.u. 12
este 8-3:5 é. este 900 .Szv. i. d, u. 155 é. d.u. 2
éjjel 11-08 é. éjjel 11*35 Szv. i.d.u. 3*34 é.. d.u.  4 
éjjel 12*11 é. éjjel 12*33 Szv. i. osto 9*20 c. este 9

01
46
10
16
20
02
50

Nyom atott. Magyar Nyomda gyorst ajtóján. Turóczszentmárton, 1906.
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