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Andrássy gróf beszéde.
Magyarország vezérlő politikusai 

közül az utólsó időben — még Bánft'yt 
sem véve ki — egyik sem körvona- 
lozta a nemzetiségekkel szemben 
követendő politikáját akkora precizi
tással, mint Andrássy Gyula gróf je 
lenlegi belügyminiszter, kinek hétfői 
beszéde után mindenki, kinek a nem
zet sorsa igazán szivén fekszik, tisz
tában van azzal, hogy Magyarország 
belső politikai ügyeinek vezetése jó 
kezekben volt és van letéve.

Valóban ideje volt egy kissé kör
mükre koppintani a nemzetiségi urak
nak, mert már is ott tartottunk, hogy 
a nemzetiségi urak büntetlen vak
merősége, brüszk fellépése miatt 
kételkedni kezdtünk abban is, hogy 
a magyarság tényleg ura-e ezen véren 
szerzett földnek, vagy csak egy hang
zatos frázis ez, mellyel nemzeti büsz
keségünknek hizelgünk.

Andrássy Gyula gr. beszéde azon
ban megnyugtatott bennünket minden 
irányban. Lecáfolta elsősorban azt a 
szerteszét hangoztatott vádat, hogy a 
magyarság erőszakos magyarosításra 
törekszik. Mert — úgymond — ha 
ez igaz volna, főleg azon században, 
mikor még szabad volt sokkal durvább 
és erélyesebb eszközökhöz nyúlni, 
mint amilyen eszközöket ma használni 
lehet, ha akkor a magyar nemzet 
Önöket meg akarta volna magyarosí
tani, ha követte volna szomszédjaink 
példáját: akkor bizony nem volnának 
olyan erőben, mint ahogy most vannak.

Nemcsak a múltban, midőn ren
delkezésére állt minden eszköz, — de 
a jelenben sem akarja a magyarság, 
az idegen ajkú polgártársak nyelvét 
bántani, mert eme jogokat az által 
is respektálni kívánja, hogy a nem
zetiségek lakta vidéken lehetőleg 
oly tisztviselőket alkalmaz, kik ezen

vidék lakosainak nyelvét teljes mér
tékben értik.

Ez az évtizedeken át kitartással 
ápolt vád csak eszköz akar lenni 
azok kezében, kiknek a zavarcsiná- 
lás, a nép jóhiszeműségének kihasz
nálása létfeltételükhöz tartozik.

Ezután hatalmas érveléssel áttért 
azon körülményre, hogy miért nem 
ismeri el az úgynevezett nemzeti
ségi pártot külön pártnak. Mert mig 
a magyar pártok összességének vég
célja mindig az állam előnye és haszna, 
a  nemzetiségieknél nem ez a prím , 
nem az állam, hanem a nemzetiség, 
mit egyébként eklatánsán dokumen
táltak a lefolyt alkotmányellenes idő
szakban.

De még ez sem a végcél a nem
zetiségieknél ; a végcél ezeknél a 
közvetlen előny. A borravaló !

Ezután rátért a miniszter annak 
az aksziomának a fejtegetésére, hogy 
a nemzetiségiek politikája egyenesen 
az állam létérdekét fenyegeti s a 
közreadott programmokból, szózatok
ból kérlelhetetlen logikával ráolvasta 
a nemzetiségi urakra, hogy nekik 
önös céljaik elérése végett az is 
mindegy, ha a magyar állam önálló
sága megszűnik, sőt követelik, hogy 
a nemzet önálló rendelkezési jogáról 
mondjon le az összmonárkia javára.

Majd megfesti azt a kétszínű ma- 
gasztalást, melyet a nemzetiségi kép
viselők a Házban és a Házon kívül 
Űznek, mellyel nemcsak a hazai, de 
a velünk barátságos lábon álló testvér
nemzeteknek is ártanak, mert azzal, 
hogy államellenes, közveszélyes poli
tikát Űznek, az állam és a magyar 
társadalom bizalmatlanságát keltik fel 
első sorban saját testvéreik ellen.

Beszéde végén összefoglalja az 
általa követendő politikai irányt és 
ezt mondja: Az én nemzetiségi poli- |
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tikámat egy mondatban tudom össze
gezni : szeretni, igazságosnak lenni a 
nemzetiségek tömegével, de kérlel
hetetlen szigorral üldözni az izgatókat.

Megvagyunk győződve, hogy ennek 
a beszédnek a hatása alatt a meg- 
tévelyedettek közül, kik az utóbbi 
évek lanyhasága miatt fejüket a nem
zetiségek izgatására adták, tettük 
esetleges következményeitől vissza
riadva, igen sokan odahagyják azt a 
tábort, mely eddig is a magyarság, 
a magyar nemzet, a magyar intéz
mények következetes gyalázásából 
élt, mert a belügyminiszter önérzetes 
és határozott beszédéből megérthették, 
hogy ezeknek a rut visszaéléseknek, 
ezeknek a hazaárulással határos üzel- 
meknek ideje, legalább az ő minisz
tersége alatt, lejárt.

Az elbolonditott, a hazug frázisok
kal megmételyezett nép is be fogja 
látni szörnyű tévedését s reméljük, 
hogy lassanként azok, kiket sikerült 
a nemzetiségi agitátoroknak hazafias 
érzésükben megtéveszteni, újból ápolni 
fogják azt a testvéri szeretetet, mely 
őket a magyarsággal évszázadokon 
át összekötötte. Adja Isten 1

A Slov. Tyídennik szerkesztője megiri
gyelte két évi tétlenségre Ítélt kollegája sor
sát s most maga is töviskorona után áhítozik. 
Ennek nevezi ugyanis az Ítéleteket, melyek
kel a bíróság eddig fizetett. Hogy erre minél 
jobban rászolgáljon, még a szokottnál is 
durvább hangon támad, hánykolódik. Szótá
rának jellemzésére közreadunk néhány szót:

. . akik csellel és erőszakkal elfoglalták 
földünket, békében akarnak most falni az 
állam testén . . .  így gondolják azt a mi gyil
kosaink. . . . Azok az istentelen gazemberek 
nem tudják, stb. stb.“ Ismerve a Slov. Tyzd. 
gyöngéd érzelmeit, különben sem kellene 
nagy találékonyság arra, hogy kisüssük, mi
szerint ezek a szemenszedett gyalázkodások 
hová cimeztettek, itt azonban teljesen kivet
kőzik minden tartózkodásából s nyíltan végez 
velünk. Szinte tetszeleg saját vakmerőségében
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és kéjeleg a sok piszokban, amit ott maga 
köré halmozott. S amikor már eléggé kitom
bolta magát, a fölmagasztalásnak különös 
módját kívánja magának. Hogy a mártirom- 
ságban társain is túl tegyen, akasztófát kér, 
mondván, hogy azt is szívesen szenvedi el 
Za tú nasu slovenéinu.

Hlinka és társai. A monstre nemzeti
ségi pör tárgyalását a f. évi november 26-án 
kezdte a rózsahegyi törvényszék, mely a 
legnagyobb valószínűség szerint a jövő hét 
kedd napjáig fog tartani. Részletes tudósítást 
nem hozunk ez ügyről, mert a tárgyalás 
menetéről a fővárosi lapokból is kimerítően 
értesülnek olvasóink, de az Ítélet meghoza
tala után visszatérünk ez ügyre.

Fegyházat az izgatóknak.
Aki hazánk törvénykezési statisztikáját 

egykor forgatni fogja, bizonyára megütközve 
áll meg azoknál a lapoknál, melyekre nap
jaink botrányos nemzetiségi pőréi fölróva 

• lesznek. Mi, akik közvetlen szemlélői vagyunk 
a dolgoknak, már a megszokottság hatalmá
nál fogva is alig tulajdonítunk azoknak annyi 
fontosságot, amennyit megérdemelnének s még 
kevésbbé lázad föl jobban érzésünk olyan 
lesújtó erélylyel, amennyire azok rászolgál
nának. De az utókor kutatója nem fog úgy 
elsiklani fölöttük. A mi poros levegőnk hátrá
nyos befolyásától menten, tisztán fogja látni 
ezekben a tünetekben azt, amit azok tulaj
donképpen akarnak; látni fogja azt, amit.mi 
napjainkban alig akarunk meglátni, látni fogja 
bennük a bűnök legpiszkosabbikát: a haza
árulást. Ennek megfelelően Ítélete is úgy 
alakul ki, hogy avval a bűnöst és bennünket 
egyaránt sújtani fog. A bűnöst tettének teljes 
súlya szerint, bennüket pedig a nembánom* 
Ságról, hogy hazánk testének ezen kelevé- 
nyeit még idejében kinyomni nem iparkodtunk.

Sajátságos játéka a véletlennek, hogy 
ezek a tünetek nemzeti életünk megújhodá
sának napjaiba esnek, szégyenfoltjai gyanánt 
annak az időnek, amelyre egykor különben 
csak a legnagyobb tisztelettel tekintenének 
vissza.

Véletlennek kell ezt minősítenünk csupán 
és semmi esetre sem természetes folyománya
ként nemzeti politikánk térfoglalásának, vagy 
ha igen, akkor csak annyiban, amennyiben 
az árnyék mindenütt a fény nyomában halad.

Mert néhány izgága ember rakoncátlan* 
ságát csak nem tekinthetjük ellenáramlatnak, 
amely nemzeti politikánk nyomában, talán 
annak éppen kényszere folytán, saját igazsá
gának erejével támadt volna föl, hogy amazt 
ellensúlyozza. Egy tekintet annak lényegébe 
meggyőz bennünket arról, hogy itt nem poli
tika, nem elvek, eszmék harcáról, hanem 
személyek olyan fészkelödéséröl van szó ame
lyek a legközönségesebb gaztettek színvona
lán is alul esnek.

Ennek az ellenáramlatnak csak igy volna 
jogosultsága, ha ez a nép fölfogásában, hité
ben, gyökereznék; a beállott szükség kény
szere folytán a nép természetes gondolkodása 
szülte volna ; ha onnan indult volna ki, ahova 
azt most visszavezetni iparkodnak. De a törek
vés, mely egyes, önmagukkal meghasonlott, 
tülekedő egyének zavaios agyában fogamzott
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meg, mint követendő elv nem bir jogosult
sággal ; különösen akkor nem, ha az a köz
népnek — amelyre pedig utalni akar — fölfo
gásával ellenkezik. Nem tévesztenek meg 
bennünket azok a „sikerek*, amelyekkel az 
izgatók ma takarózni szeretnek. Tudjuk, hogy 
ezt nem elveik igazságának hatalmával érték 
el, hanem avval a féktelen terrorizmussal, 
amellyel még nagyobb hazugságok részére 
is tudtak volna teret hódítani. Hiszen nem 
is olyan régen maguk az agitátorok vallották, 
hogy elveik legnagyobb ellenség volt a nép 
maga. Hogy ez az igazság az újabb időben 
veszített erejéből, annak oka, hogy hazudó- 
zásaikat olyan lepelbe burkolták, amelyre 
akár vallási, akár pedig egyéb társadalmi 
jelszavakat Írtak. Ezek ugyan távol állottak 
nemcsak titkos céljaiktól, de legtöbb esetben 
egymásnak is ellentmondottak, mégis jók 
voltak arra, hogy ezek segélyével, tetszető- 
ségével a nép közé tolakodjanak.

Ennek dacára bátran állíthatjuk, hogy a 
nép szükségletei és az izgatók handabandá- 
zása még ma is két különböző dolog.

Megengedjük, hogy lehetnek a népnek 
kívánalmai, de azoknak jogos és életképes 
része nem az izgatók befolyására ébredt föl 
s még kevésbbé tehető föl, hogy ezek egy
kor mostani hangadóik révén jutnának a 
kielégítés felé. Es akkor ugyan mi ezeknek 
az apostoloknak rendeltetése ? . . .

Sajnos, hogy hazánk törvényei még a 
krisztusi szeretetet is túllicitálják e téren.

Saját gyermekeinknél is jobban védik 
ellenségeinket, amikor a haza életére törő 
alakokat úri kénye[mü államfogházzal hono
rálják. Elismerjük, hogy lehetnek politikai 
vétségek, amelyek elkövetői nem szállíthatók 
le a közönséges gonosztevők közé; de ami
kor olyan emberről van szó, aki magyar 
pénzen, magyar iskolákban tanult, aki magyar 
kenyéren él, aki a magyar nemzetnek hálával 
tartozik, hogy azzá lett, ami és ennek helyébe 
most gyűlöletet hint a békés polgárok között; 
aki ezreket és ezreket lázit föl a társadalom 
rendje, a törvények, a haza ellen s aki 
evvel ugyanannyi embernek békéjét, nyugal
mát vakmerőén rabolta meg; s aki ezeket 
akár a szuronyok elé is odaállítani kész, csak 
azért, hogy egyéni érdekeit előmozdítsa, 
vagy pedig mellőzteiését igy bosszulja meg : 
akkor már eljátszotta azt a jogot, hogy oda 
számíttassák, ahova a meggyőződés emberei 
soroztainak ma s eljátszotta azt a jogot is, 
hogy •mint ilyennel bánjanak el, amikor a 
törvénnyel összeütközésbe kerül. Ha az állam
fogház nem diszkvalifikál, úgy ezek az ala
kok alacsonyitják le az államfogházat. Szinte 
csodálkoznunk kell fölötte, hogy törvényeink 
enyhe büntetései mellett még több ilyen 
alakja nem került társadalmunknak ; hiszen 
az apostolkodás jövedelmezőségével szemben 
alig kockáztalnának valamit. Sőt csodálkoz
nunk kellene afölött is, hogy m’nden 
gazember nem azt a módját eszelte ki eddig 
is a büntetés alól való kihívásnak, amit a mi 
nemzetiségi agitátoraink olyan hasznosan 
kulliválnak, még t. i., hogy gaztetteiket a 
politizálás könlösébe bujtatják. így tettenérés 
esetén csak államfogház a — jutalom.

Fegyházat tehát az izgatóknak, mert 
ezerszeresen rászolgáltak arra, hogy a közön
séges gonosztevők közé számíttassanak.

Vármegyei élet.
— Rendkívüli közgyűlés. —

Vármegyénk törvényhatósági bizottsága 
november hó 21-én, Justh Ferenc főispán 
elnöklete alatt, rendkívüli közgyűlést tartott.

A bizottsági tagok, tekintettel a tárgy- 
sorozatba felvett fontos ügyekre, kivéve a 
nemzetiségi bizottsági tagokat, majdnem teljes 
számban megjelentek.

T íz óra elmúlt, mikor az elnöklő fő
ispán az ülést megnyitotta, melynek első 
tárgyát: a körjegyzői és anyakönyvvezetöi 
kerületek beosztását Csepcsányi Sándor tb. 
főjegyző adta elő.

Az előadó megismertette a kérdés lénye
gét s előadta azt, hogy az anyakönyvvezetés 
tárgyában kiadott uj miniszteri rendelet ér
telmében ezentúl az anyakönyvvezetői teen
dőket csakis a körjegyzők, vagy ezeknek a 
főispán által kinevezendő helyetteseik végez
hetik.

Az anyakönyvvezetői teendőknek a kör
jegyzők hatáskörébe történt utalása azonban 
az amúgy is túlterhelt körjegyzők szolgálatát 
annyira megnehezítené, hogy ezek, a jelen
legi beosztás mellett, valódi hivatásuknak 
meg nem felelhetnének, miért is szükséges 
nek mutatkozik, hogy a törvény hatóság a 
a körjegyzőségek eddigi létszámát szaporítsa 
s ehhez képest a körjegyzőségeket újból be
ossza. Előadásában utalt az előadó arra, hogy 
a törvényhatság már egy izbentett ez irány
ban kísérletet, de akkor a belügyminiszter a 
közönség jogos igényeit a szükséges anyagi 
eszközök hiányában nem teljesíthette.

Ennek folytán javasolja, hogy a vármegye 
közönsége ismételje meg inár egyszer han
goztatott azon kérelmét, hogy a vármegye 
területén lévő körjegyzőségek száma hattal 
szaporittassék, mely körjegyzőségek szaporí
tásával járó költségeket a belügyi tárca viselné.

Az alispán és több megyebizottsági tag 
hozzászólása után a vármegye közönsége 
elfogadta az előadó javaslatát és elhatározta, 
hogy a hat uj körjegyzőség felállítása végett 
felír a belügyminiszterhez.

Az uj körjegyzőségek a következő helye
ken volnának felállitandók:

1. Turáni körjegyzőség, Túrán székhel
lyel. Ide tartoznának: Túrán, Suttó, Nolcsó, 
Krpellán és Rattkó községek.

2. Kostyáni körjegyzőség, Kostyán szék
hellyel. Ide tartoznának: Kostyán, Szentpéter, 
Trebosztó, Jaliodnik, Bisztricska, Tomcsány.

3. Blatnicai körjegyzőség, Blatnica szék
hellyel. Ide tartoznának: Blatnica, Deánfalu, 
Károlyfalu, Laszkár.

4. Szklenói körjegyzőség, Szklenó szék
hellyel. Ide tartoznának: Szklenó, Alsóturcsek, 
Felsöturcsek.

5. Kiscsepcsényi körjegyzőség, Kiscsep- 
csény székhellyel. Ide tartoznának: Kiscsep- 
csény, Nagycsepcsény, Dvorec, Ivánkafalva, 
Kevic, Jezernic-Markovic, Lászlófalva, Divék, 
Borcfalu.

6. Szlováni kürjegyzőság, Szlován szék
hellyel. Ide tartoznának: Szlován, Lezsjachó, 
Valcsa, Szentgyörgy, Moskóc, Andrásfalva, 
Kisszocóc, Nagyszocóc, Balázsfalva, Bodó- 
falva.

Miután az előadó indítványához módosí
tások adattak be, a kérdés feltevése után a 
közönség az előadó javaslatát fogadta el.
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A belügyminiszteri rendelet szerint újból 

megállapított tisztviselői illetményekre vonat
kozólag egybeállitott kimutatást a vármegye 
törvényhatósági bizottsága a számvevőség 
előadása után elfogadta ugyan, de kijelen
tette, hogy a főszolgabírói illetményeknek 
megállapítása, illetve felemelése végett felír 
a nagyméltóságu m. kir. belügyminiszterhez.

Következett a tárgysorozat harmadik és 
utolsó pontja: Az 1876. évi XXVII. t.-c. 
8. szakaszában előirt állandó népnevelési 
bizottság megalakítása.

Az állandó népnevelési bizottságba a 
törvényhatóság részéről a következők válasz
tattak be : Rlimó Vilmos, Cserei Emil, Botdis 
Ignác, Párvy Endre, Sdnilcz Lajos, Skrbek 
Károly, Szolárik Vilmos dr., Reviczky Imre, 
Zorkóczy Tivadar és Újhelyi Attila. Hivatal
ból tagjai lettek a bizottságnak: Wunder 
József, Sligler Nándor, Nemesek János, 
Jeszenszky Zsigmond és Rosenzweig Arnold.

A választás után kimondta a vármegye 
közönsége, hogy a fent elősoroltak a válasz
tásról értesitendők lesznek. Kimondta végül, 
hogy a népnevelési bizottság ügyköréről 
egyidejűleg megalkotott vármegyei szabály- 
rendelet a megválasztott tagokkal miheztartás 
végett közöltessék.

Több tárgya a közgyűlésnek nem lévén, 
elnöklő főispán, a közönség lelkes éljenzése 
közt, az ülést bezárta.

i) znióf képzi és já rásb író ság  ügye.
— Küldöttségek a minisztereknél. —

Múlt számunkban bővebben irtunk a zniói 
tanítóképzőnek Stubnyafürdőre leendő áthe
lyezése ügyében s egyben megindokoltuk, 
hogy ebben a kérdésben az egyedül helyes 
álláspont a vármegye közönségének hatá
rozata.

Ezen nézetünket mi sem támogatta ekla- 
tánsabban, mint az a monstre deputáció, 
mely a járásbíróság és a tanítóképző áthe
lyezése végett tisztelgett Apponyi és Polónyi 
minisztereknél, továbbá Csathó táblai elnöknél.

A küldöttségben részt vett a felső járás i 
majdnem valamennyi községe, továbbá az 
érdekelt nagybirtokosok is.

Szerdán délben az igazságügyi miniszté
rium épülete előtt gyülekezett a küldöttség. 
Ott voltak: Rakovszky István számvevőségi 
elnök, Révay Ferenc báró, Révay Simon br., 
Beniczky Kálmán alispán, Zorkóczy Tivadar 
főszolgabíró, Reviczky Imre birtokos, Somogyi 
Géza képezdei igazgató, Párvy Endre, Berls 
Ottó, Balázs Endre képezdei tanárok, dr. 
Messzinger Mór ügyvéd, Rrecs Gyula takarék- 
pénztári könyvelő, Galanda István, Csepcsányi 
Béla, Briiil Adolf körjegyzők, Holbay Lajos, 
Riedl Lajos, Turek Károly plébánosok, 
Glesinger gőzfürésztulajdonos, Rohn Hugó 
megyebizottsági tag, Stranszky Adolf keres
kedő, dr. Lencsó János járási orvos, Üittert 
Gyula főerdész, Ravasz Oszkár, Medved 
Lajos turcseki birtokos. Ezenkívül ott voltak 
még : Stubnyafürdö, Felsőstubnya, Alsó- 
stubnya, Turcsek, Szklenó, Háj, Kisfalu és 
Kevic község küldöttei. Körmöcbánya város 
részéről: Palkovics Emil polgármester,
Schindler László városi ügyész, Vizy János 
országgyűlési képviselő.

Miután a küldöttség teljes számban össze- 
fOült, tekintettel arra, hogy az igazságügyi 
s a vallás- és közoktatásügyi miniszterek a
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Házban voltak elfoglalva, első sorban Csathó 
táblai elnököt keresték fel az igazságügyi 
palotában, hol miután Révay Simon báró 
országgyűlési képviselő bemutatta a küldött
séget, Zorkóczy Tivadar főszolgabíró a kö
vetkező beszédben terjesztette elő a küldött
ség kérelmét:

Méltóságos kir. táblai Elnök Úr!
Mint Turócvármegye mossóc—zniói járás 

közönsége túlnyomó részének küldöttei jelen
tünk meg Méltóságod előtt, hogy a znió- 
váraljai kir. járásbíróságnak Stubnyafürdőbe, 
a járás kellő közepén fekvő főszolgabírói 
székhelyre való áthelyezése iránt szerkesztett 
emlékirat egyik példányát Méltóságodnak is 
átadjuk.

Tudjuk ugyanis azt, hogy az igazságügy
miniszter ur az említett áthelyezés ügyében 
Méltóságod mérvadó véleményének meghall
gatása után fog határozni, miért is oda terjed 
tiszteletteljes kérelmünk, hogy az emlékirat
ban felhozottakat megszívlelni, indokainkat 
elfogadni s azokhoz képest Önagyméltóságá- 
nak az áthelyezést javaslatba hozni kegyes
kedjék.

Nem lehet feladatom Méltóságod előtt 
mindazon indokokat részletezni, melyek ké
relmünk jogos voltát igazolják, hisz azok az 
emlékiratban amúgy is elő vannak sorolva, 
csupán annyit említek meg, hogy az áthe
lyezés nemcsak a járásbeli közönség túlnyomó 
többségének érdekében áll, hanem azt maga
sabb szempontok is követelik s különösen a 
magyar nemzeti állam érdekében is felette 
fontos és kívánatos.

Midőn tehát az emlékiratot ezennel van 
szerencsém átnyújtani, kérelmünket Méltósá
god hathatós pártfogásába és jóindulatába 
ajánlom.

A szónoki hév és igaz meggyőződés 
hangján előadott beszédre a táblai elnök a 
következőkép válaszolt:

Mélyen tisztelt Uraim I Méltóztatnak 
igen jól tudni, hogy a felvetett kérdésben 
engem csak a véleményezés joga illet. 
Ennélfogva legyenek meggyőződve, ha e 
kérdésben felsőbb helyről megkérdeztetem, 
a véleményadásban engem egyedül az 
igazságszolgáltatás és a nagyközönség 
érdeke, továbbá a geográfiai fekvés fog 
irányítani. Igyekezni fogok a kérdést lelki- 
ismeretesen tanulmányozni, sőt ha időm 
és elfoglaltságom megengedi, a helyszínére 
is kirándulok, hogy ez ügyben teljesen 
tisztán láthassak. Mondom, legyenek meg
győződve, tisztelt uraim, hogy e kérdést 
a közérdek szempontjából, legjobb lelki
ismeretem szerint fogom véleményezni. 
(Éljenzés.)

A beszéd befejezte után azt kérdezte a 
küldöttségtől, hogy a megye határozott-e 
már e kérdésben ?

— Igen! — válaszoItZorkóczy főszolgabíró.
— No, ez mindenesetre döntő súllyal bir 

az ügy elbírálásánál. Messze van Zniótól az 
állomás?

— Négy kilométernyire!
— Ez mindenesetre baj! Jártam ott a 

vidéken, de miután 13 törvényszék s 60 
járásbíróság van reám bízva, nagy elfoglalt
ságom miatt nem szakíthattam magamnak 
időt arra, hogy Znióra is elránduljak. De 
mindenesetre most meg fogom tenni I

Révay Ferenc bárótól azt kérdezte, hogy 
jókarban vannak-e az utak s könnyen meg- 
közelithető-e a község Mossócról ?

— Bizony nagyon bajos a járásbirósági 
székhely megközelítése, — felelt a báró, — 
mert az odavezető mezei utak rendkívül 
mocsarasak és sárosak. Éppen azért csak 
vasúttal közelíthető meg.

Ezután különösen Stubnyafürdö helyi vi
szonyai után kérdezősködött s miután teljesen 
kimerítő képet alkotott magának ez ügyben, 
még egyszer biztosította a küldöttséget a 
legjobb indulatáról.

Csathó táblai elnöktől a vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztérium épületébe vonult a 
küldöttség, hol az elfogadó teremben vára
kozott addig, mig a miniszter Tót államtit
kárral visszaérkezett.

Egy órakor jelent meg Apponyi az elfo
gadó teremben, kit a küldöttség lelkes éljen
zéssel üdvözölt.

Ekkor előlépett Holbay Lajos felsőstubnyai 
plébános s a küldöttség memorandumát a 
következő beszéd kíséretében nyújtotta át a 
miniszternek:

Nagyméltóságu
vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur!

Kegyelmes Uram!
A mossóc-zniói járás lakosságának túl

nyomó többsége nevében jelentünk meg 
Nagyméltóságod előtt, hogy a znióváraljai 
tanítóképzőnek Stubnyafürdőn való elhelye
zését alázatosan kérelmezzük.

Ismerve Nagyméltóságod ama álláspont
ját és meggyőződését, melylyel a népnevelés 
ügyét nemcsak nemzeti, hanem valláserköl
csös alapra is kívánja fektetni, bátran utal
hatunk arra, hogy ezen tanítóképzőnek Stub
nyafürdőn való elhelyezése által ezen Nagy
méltóságod által vallott és általunk is han
goztatott elveken csorba nem fog ejtetni. 
Eltekintve azon körülménytől, hogy magában 
Stubnyafürdőn van egy kápolna, mely körül
belül 100 növendék befogadására képes, a 
háji róm. kath. anyaegyház 8—10 perc alatt 
megközelíthető, ahol, úgyszintén az ugyan
olyan távolságra fekvő Alsóstubnyán rendes 
plébániai templom van, melyben az intézeti 
növendékek vallási kötelmeiket pontosan tel
jesíthetik s a valláserkölcsös nevelés szem
pontjából megfigyelhetők.

Ami pedig a protestáns vallásu növen
dékeket illeti, akik eddig Znióváraljáról a 
nagy távolság miatt egyáltalában nem jár
hattak a templomba, ezek az említett Háj 
községben lévő evangélikus templomban 
végezhetik vallási kötelmeiket s az ottani 
evangélikus lelkész által részesülnének kellő 
hitoktatásban.

De még egy, s azt hiszem, legfontosabb 
körülményről nem szadad megfeledkeznem. 
Nagyméltóságod, aki egyik kimagasló alakja 
és dísze a jelenlegi nemzeti alapon létesült 
koalíciós kormánynak, ama kormánynak, 
mely szent célul tűzte ki magának a nem
zeti államnak kifelé és befelé való teljes ki
építését, ezen intézetnek Stubnyafürdőn való 
elhelyezése által egy díszes és erős követ 
fog elhelyezni azon épületre, melynek kiépí
tésére szive teljes melegével vállalkozott.

Tekintetbe véve, hogy azon helyen és 
környéken, ahol a képző jelenleg van elhe
lyezve, a lakosság zöme a tót nemzetiségi 
eszméknek hódol s ezeket az ott évek hosszú



során át lévő járásbíróság és tanítóképző 
egyesített társadalmi tekintélye nem volt ké
pes kiirtani, de még gyöngíteni sem, ezek 
társadalmi érintkezés következtében a növen
dékek szivébe is behatolhatnak, sőt be is 
hatoltak, ami Stubnyafilrdőn teljesen ki van 
zárva, mert a növendékek társadalmi érint
kezés alkalmával is csakis tiszta hazafiás esz
méket fognak magukba szívhatni. A képző
nek s egyúttal a kir. járásbíróságnak Stubnya- 
flirdőbe való áthelyezése által járásunk kellő 
közepén egy oly erős magyar központ fog 
létesülni, melyet meggyöngiteni, melyet meg
törni, melyet megdönteni a járásunkban honos 
nemzetiségi izgatások képesek nem lesznek. 
Ki kell térnem még egyes lapok azon álli- 
lására, hogy a képzőnek Stubnyafürdőbe 
való áthelyezése tisztán Körmöcbánya város 
mint földesur és fürdőtulajdonos érdeke. 
— Ezen állítás ellen határozottan tiltako
zunk.

Kegyelmes Uram I Mi senki szekerét nem 
toljuk, senki anyagi érdekeit előmozdítani 
nem akarjuk, sőt meg vagyunk győződve, 
hogy Körmöcbánya város közönsége nem az 
ön-, hanem a magyar érdekeknek vélt szol
gálatot tenni akkor, midőn a képző elhelye
zésére Stubnyafürdön ingyen telket ajánlott 
fel az államnak. Kérvényünk benyújtásánál 
csak egy cél vezet bennünket, egy érdek 
lebeg szemünk előtt: a valláserkölcsös alapon 
nyugvó nemzeti népnevelés ügyének eme
lése.

Beszédem szűk keretében nem tudtam 
bővebben kifejteni alázatos kérelmünk ind
okait, megteszi azt helyettem ezen emlékirat 
melyet ezennel Nagyméltóságodnak mély hó
dolattal átnyújtok, kérvén, méltóztassék ezt 
kegyesen elfogadni, tanulmányozni, s az ab
ban kifejtett okoknál alázatos kérelmünket 
teljesíteni.

Holbay beszédére a miniszter következő
leg válaszolt:

Igen tisztelt Uraim I Mindenek előtt 
kijelentem, hogy engem ily fontos nevelési 
ügy elbírálásában helyi versengések nem 
irányíthatnak. Engen tisztán a nevelési 
ügy érdekel s amint szónokuk is igen 
helyesen jegyezte meg, a magyar nemzeti 
érdekek vezethetnek.

De már most is jelezhetem, hogy azon 
mindenesetre igen fontos indokokat, melye
ket csak épp most hallottam, a kérdéses 
ügy elbírálásánál figyelembe fogom venni 
s az ügyet legjobb lelkiismeretem szerint 
a közönség teljes megnyugvására fogom 
elintézni. (Éljenzés.)

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium
ból a képviselőházba ment a küldöttség, hol 
az igazságügyminiszternél tisztelegtek. Polónyi 
a miniszteri szobában kitüntető szívességgel 
fogadta a küldöttséget, hol ismét Zorkóczy 
Tivadar főszolgabíró tolmácsolta a küldöttség 
jövetelének célját a következő beszédben:

Nagyméltóságu
m. kir. Igazságügyminiszter Ú r!

Kegyelmes Uram!

Mint Turócvármegye mosóc-zniói járás 
közönsége túlnyomó részének küldöttei jelen
tünk meg Nagyméltóságod előtt oly célból, 
hogy régen táplált óhajnak, a znióváraljai kir. 
járásbíróságnak Stubnyafürdőbe való áthe-
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lyeztetése iránti kérelmünket Nagyméltósá
godnak élőszóval is előterjeszthessük.

Engem, mint a járás főszolga biráját ért 
azon megtisztelő szerencse, hogy a járásbeli 
közönség szóban levő kérelmének illetékes 
helyen tolmácsa legyek, amely megbízatás
nak annál nagyobb készséggel és örömmel 
teszek eleget, mivel 20 évi főszolgabírói 
működésem ideje alatt alkalmam volt a 
viszonyokat alaposan tanulmányozni s ehez 
képest azon meggyőződésre jutni, hogy a 
közönség előterjesztett kérelme nemcsak 
méltányos, de igazságos is, mert mig a 
járásbíróság mostani székhelye a járás szélén, 
a vasúti állomástól 4—5 kilométernyi 
távolságánál s félre eső voltánál és a közle
kedési eszközök hiányosságánál fogva külö
nösen zord téli időben csak nehezen 
hozzáférhető, addig Stubnyafürdő község, 
miután a járás kellő közepén fekszik s egy
úttal vasúti állomás is, minden oldalról s 
bármily időjárás mellett igen könnyen meg
közelíthető, már pedig — nézetem szerint — 
egy járási székhelynek ezek a legfőbb 
kellékei.

A tervezett áthelyezés mellett mint igen 
fontos érvet felemlitendőnek tartom azon 
körülményt, hogy Znióváralja község mellett 
csupán 13 község 7000 lakossal van érde
kelve, Stubnyafürdő mellett pedig 31 község 
18600 lakossal van érdekelve, 4 község pedig 
556 lakossal semlegesnek mondható.

Nagyon kívánatos a znióváraljai kir. járás
bíróságnak a főszolgabírói székhelyre való 
áthelyezése már azért is, mert hiszen a tör
vény is azt rendeli, hogy az említett két 
hivatal lehetőleg egy helyen legyen összpon
tosítva, ami nemcsak a közönség, hanem az 
igazságszolgáltatás és a közigazgatás érde
kében is felette fontos és kívánatos.

Eltekintve azonban az imént felsorolt 
lokális érdekektől, magasabb szempontok s 
különösen a magyar nemzeti állam érdekében 
is kívánatos az áthelyezés azért, mivel a 
gyors emelkedés előtt álló Stubnyafürdő a 
járásbíróság s a tanítóképző intézet áthelye
zésével oly erős magyar központtá fejlődne 
nemzetiségi vidékünkön, amely nemcsak a 
pánszláv törekvéseknek képes lesz ellentállni, 
hanem a környék túlnyomó részében jó 
érzelmű lakosságát a magyar állameszme 
szolgálatában a jövőben is megtartani.

Nem képezheti feladatomat, hogy Nagy
méltóságod előtt mindazon indokokat részle
tezzem, amelyek kérelmünk mellett szólnak, 
azok amúgy is elő vannak sorolva részben 
az e tárgyban beérkezett hivatalos jelentések
ben, megyei határozatban s ezen emlékirat
ban, melyeket ezennel átnyújtani bátor
kodom.

Ezeknek előadása után arra kérjük Nagy
méltóságodat, kegyeskedjék a szőnyegen levő 
ügynek áttanulmányozása s a felhozott ind
okoknak mérlegelése után kérelmünket telje
síteni s a znióváraljai kir. járásbíróságot 
Stubnyafürdőbe áthelyezni.

A beszédre a miniszter a következőleg 
válaszolt:

Kedves barátaim és igen tisztelt Uraim I 
A zniói járásbíróság ügyével én már 

foglalkoztam és kellett is vele foglalkoznom, 
mert hiszen ez ügyben már két küldöttség 
is járt nálam. Legyenek meggyőződve, 
hogy mindazon nyomos indokokat, melye
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ket szónokuk ez ügyben felhozott, külö
nösen figyelemre fogom méltani s a királyi 
tábla elnökének véleménye, mely döntő 
súllyal bir e kérdésben, az Önök kérelmé
nek kedvező lesz, úgy a járásbíróság ugye 
a legrövidebb idő alatt megoldást fog 
nyerni. (Éljenzés.)

A vármegye alispánjától azt kérdezte a 
miniszter, hogy döntött-e már a vármegye e 
kérdésben, mert ez minden esetre nagy 
befolyással bir ez ügyre Midőn az alispán 
igennel válaszolt, a miniszter azt jegyezte 
meg:

— No, hiszen akkor a dolog rendben 
van !

A miniszter ezután még kimerítően kérde
zősködött a helyi viszonyokról s azután a 
küldöttség tagjaitól szívélyes búcsút vett.

A képviselőházból a Pannóniába ment a 
küldöttség, hol Révay Simon báró közös 
ebédet adott a választókerületéből megjelent 
küldöttség*tiszteletére.

*

Múlt számban közölt cikkünkre a követ
kező levelet kaptuk a zniói járásbíróság 
áthelyezése ügyében:

A fővárosi napilapok utóbbi s a „Felvi
déki Híradó0 egyik száma ogy küldöttség el
járásáról ad hirt, mely az igazságügyminisz
ternél járt a kir. járásbíróságnak Znióváralján 
való megtartása érdekében. A küldöttség állí
tólag azért kérte a járásbíróságnak Znióvár- 
alján való megtartását, hogy ez ott a magyar
ság utolsó bástyáját képezze. Nem tudom, 
hogy a küldöttség ozáltal frázist akart-e mon
dani, vagy pedig megtréfálni a minisztert. A 
magyarság Ugye Znióváralján és környékén 
oly gyenge lábon áll, hogy a hivatalos sze
mélyek és a nemesi családok kivételével, az 
összes lakosság a tót túlzók táborához csatla
kozott cs fanatikus módon szolgálja eszméit. 
A járásbíróság, moly életbelépte óta Znió
váralján székel, nem volt képeséppen az 
elharapódzott nemzetiségi fanatizmus követ
keztében, a magyar eszmét a lakosság köré
ben elterjeszteni. Társadalmi befolyása még 
arra is gyöngének bizonyult, hogy a szom
széd német anyanyelvit községet, Vrickót, 
a tót párt mog ne mételyezzo s tót eszmék
kel telilse. Ezen fanatizmusnak tudható bo, 
hogy a küldöttségben részt vett községek 
lelkészeinek legtöbbje az utóbbi képviselő- 
választásoknál háza küszöbét őrizte akkor, 
midőn Stubnyafürdön a magyar és tót párt 
küzdött egymással szemben. Meghiszem azt, 
hogy egyes kereskedők és háztulajdonosok 
érdekét képezheti a járásbíróságnak Znióvár
alján való megtartása, de közérdek — nem 
Körmöcbánya, mint fürdőtulajdonos — teljes 
joggal követelheti, hogy ezen járásbíróság a 
járás természetes központjába, Stubnyafürdüre, 
mely a vasúti vonal közvetlen közelében 
fekszik, áthelyeztessék. A legnagyobb vi- 
szásság ugyanis, hogy a járásbíróság a járás 
egyik földrajzi végén legyen elhelyezve 5 kilo
méternyire a vasúti állomástól oly községben, 
melyben még ellátást is alig kaphat az ide
gen. — Bízunk az igazságügyminiszter igaz
ságában, melynek alapján ezen járásbiróság 
mielőbb StubnyalUrdöre fog áthelyeztetni.
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Kariosonyfaflnnepély. Múlt számunkban 
megírtuk, bogy a túróéi jótékony nőegylet 
az érenkint rendezni szokott karácsonyfa- 
Unnepelyt az Idén Stubnyafürdőn tartja meg. 
Időközben azonban ezen megállapodáson 
változás esett, amennyiben ezen karácsonyfa- 
Ünnepély nem StubnyafUrdőn, hanem tekintet
tel a múlt érben pusztított tureseki tűzvészre, 
mely a község lakosainak jó részét vagyoni
ig  tönkre tette, József gőz fűrész telepen fog 
megtartatni és pedig a folyó éri december 
bó 30-án. Ez alkalommal sem mulaszthatjuk 
el, hogy, tekintettel a cél magasztos voltára, 
közönségünk figyelmét fel ne hívjuk ezen 
ünnepélyre. Juttasson kiki tehetsége szerint 
az omberbaráti célra, hisz legszentebb köte
lességünk, hngy a nyomorgó kis gyermekek
nek a kereszténység legszebb ünnepén 
örömöt szerezzünk. Ezen nemes célra szánt 
pénzadományok Zorkóczy Tivadarné őnagy
ságának címére, Stubnyafürdüre küldendők.

Magyar Isteni tisztelet. A {helybeli ró
mai katholikus templomban minden hó 2 ik 
vasárnapján megtartandó magyar isteni tisz
telet időrendjén változás történt. Eddig ugyan is 
az isteni tisztelet 8 órakor kezdődött, de 
tekintettel az ez irányban történt felszólalá
sokra, ezután az isteni tisztelet fél kilenc óra
kor fog megtartatni, 
előirányzat tárgyalása.

Munkások a Jótékonyság szolgálatában.
Igazi nemes szívről, nemes goudolkozásról 
tesz tanúságot a ruttkai főműhely munká
sainak azon elhatározása, hogy a kebelében 
megalakult „Szeretet” dalkara közreműkö
désével a helyben építendő kórház javára 
hangversenyt rendez. Örömmel, szivünk egész 
melegével üdvözöljük a munkásság ezen 
nemes elhatározását. De felhívjuk egyben 
közönségünk figyelmét is a megtartandó hang
versenyre, mert e szép elhatározást nem 
szabad a legújabb időben lábrakapott közöny
nyel megfizetnünk, hanem ellenkezőleg, a 
legmelegebb érdeklődéssel kell meghálálnunk 
ez eléggé nem dicsérhető mozgalmat. A meg
hívók legközelebb már szét is küldetnek, 
melynek szövege a következő: A ruttkai fő- 
mühelyi munkások „Szeretet" dalkara, a fö
nt ülielyi zenekar közreműködésével, mélt. 
Justli Ferencné szül. gr. Batthyány Mária 
védnöksége alatt, Turócszontmártonban, 1906. 
december 8-án, az áll. tornateremben nagy
szabású hangversenyt tart, melyre t. címet 
és becses családját tisztelettel meghívja a 
rendezőség. A hangverseny esetleges tiszta 
jövedelme a turóemegyei jótékony nőegylet 
által létesítendő „Gyógyíthatatlan betegek 
kórháza" alapja javára fog fordittatni. Hely- 
árak: az I—II. sorban 4 korona, a 111—VI. 
sorban 3 korona, a többi sorban 2 korona, 
állóhely 1 korona, diák- és karzatjegy 60 
fillér. A hangverseny kezdete délután pont 
Vtö órakor. Jegyek előre válihatók: Mos- 
kóczi Ferencné könyv- és papirkereskedésében 
Turócszentmárton. Felűlfizetések köszönettel 
fogadtatnak és a Felvidéki Híradóban nyug
táztatni fognak. Műsor: 1. Induló. Mendels
sohntól. Előadja a fömükelyi zenekar. — 
2. Párisi ifjúság. 'Adanis Genée Richardtól. 
Előadja a dalkar. — 3. Rákóczi-nyilány. 
Valértől. Előadja a fömühelyi zenekar. —
4. Barátság. Mozarttól. Zenekisérettel előadja

a vegyeskar. — 5. Posta az erdőben. Scbaffér 
H.-tól. Előadja a dalkar. — 6. Zenei
csalódások. Egyveleg. Schreinertől. Előadja 
a fömühelyi zenekar. — 7. Estharangok. 
Bedö Józseftől. Előadja a vegyeskor. — 
8. Korcsolyázók. Keringő. Előadja a főmU- 
helyi zenekar. — 9. Nagy egyveleg. Össze
állította Scherer Ferenc. Előadja a dalkar. — 
10. Dalár-induló. Beckertől. Előadja a dalkar.

Választmányi diós. Az „Országos Magyar 
Szövetség" az 1906. évi december hó 2-ik 
napjára kitűzött választmányi ülését, az And- 
rássy-szobornak ugyanerre a napra kitűzött 
leleplezési ünnepélye miatt, az 1906. évi 
december hó 9-ik napjának d. e. 10 és fél 
órájára halasztotta el. Az ülés tárgysorozata 
a következő: Az évi rendes közgyűlés elő
készítése, az 1906. évi mérleg, az 1907. évi

Katonai hangverseny Élvezetes estében 
lesz része közönségünknek e bó 8 án, amikor 
is este 8 órakor a „Dóm" nagytermében a 
:rencséni cs. kir. 71. gyalogezred zenekara 
— Hiittich Tivadar karmester személyes veze
tése mellett — nagy hangversenyt tart.

Betiltott mnnkáagyttlés. A ruttkai mun
kásság, mint értesülünk, december hó 2-ára 
népgyttlést hirdetett a következő tárgysoro
zattal: 1. Balesetbiztosítás és betegsegély- 
zés. 2. Az általános választói jog. — A helyi 
hatóság a gyűlés bejelentését nem vette tudo
másul.

A magyarság gyóielmo. Liptószentmik- 
lósról Írja tudósítónk, hogy í. évi nov. 29-én 
megejtett előljárósági választás a magyarok 
győzelmével végződött. Biró lett Volko János, 
helyettes biró Ballo Lajos, I. tanácsnok (kapi- 
tány) Szokol Péter, II. tanácsnok Lőw Dezső,
III. tanácsnok Safranka, Boldizsár, IV. tanács
nok id. Volko János, pénztáros Friedemann 
Vilmos, közgyám dr. Lefkovics Salamon.

Kitüntetett tanító. Lipfószentmiklósi tudó
sítónk írja e hó 25-éről: Ma az itteni izr. 
iskolában szép ünnepély folyt le. Az iskolai 
épület nagytermében ma adták át Fűzi Márk 
izr. tanítónak a F. M. K. E. dicserő okleve
lét, melyet a magyar nyelv sikeres oktatásáért 
kapott. Az ünnepélyen jelen volt a képviselő
testület, az iskolaszék és az intézet növen
dékei tanítójuk vezetése mellett. A dicsérő 
oklevelet a F. II. K. E. megbízásából Ballo 
Rudolf megyeri főjegyző nyújtotta át szép 
beszéd kíséretében. A tantestület nevében 
Fischer Lipót igazgató-tanító üdvözölte a 
kitüntetett tanitót, ki a kitüntetést meleg 
szavakban megköszönte. A most működő négy 
tanító közül már három kapott kitüntetést a 
magyar nyelv sikeres tanításáért.

Miért? Miért van Turócszentmárton piacán 
szemétdomb? Miért tűrik afő-, kör- és járás
orvos urak, hogy a város egyetlen közkutja 
bacillusok békés tanyája legyen? Miért gyűlik 
össze a város összes szenyvize az áll. iskolák 
és a gőzfürdő közötti utcában ? Miért nem 
söpörteti a városi „magisztrátus" cvenkint 
legalább kétszer az utcákat? Miért nincs a 
város világítására elég lámpa ? Miért pislákol 
ez a néhány lámpa is csak ragyogó hold- 
fénykor? Miért kell a vasúthoz sötétben 
botorkáló szerencsétleneknek sárkupacskon és 
sárrakásokou, pocsolyás gödrökön és hidatlan 
árkokon turisztikai gyakorlatokat végezni? 
Miért szabad a mosogató vizet és minden 
piszkot az utcára önteni? Miért nincs kanális? 
Miért nem rendelik ol, hogy az épülő házakra 
lámpa függesztessék ki? Miért kell minden
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sietőuek este az épülő „muzeum" téglaraká
sainak neki mennie, gerendáiban felbuknia V 
Miért akasztja meg a város a gőzfürdőnek 
üzemét ? Miért ellensége a „magisztrátus" 
mindennek, ami szép, jó, egészséges és 
modern? Miért nem mond le az olyan 
„megisztrátus", amely semmivel sem törődik, 
ami kötelessége? Miért tűri a közönség eze
ket az ázsiai állapotokat? S végül miért fog
ják ezért megint a vármegyét felelőssé tenni?
S miért nem a „magisztrátust", amelynek ez 
hatásköre?

Megtámadott mérnök. A nemzetiségi iz
gatások hatását mi sem mutatja eklatánsab- 
ban, mint a Felvidéken mutatkozó egyes tor
zsalkodások, melyek némely vidéken most 
már napirenden vannak. Egy ilyen elszomo
rító esetről számol be egyik fővárosi napilap, 
Írván a következőket: E [hónap 19-ikén a 
nyitravármegyei Nagylehota község határában 
Fischer Géza budapesti mérnököt, aki az ott 
építendő iparvasut nyomjelzési munkálatait 
végzi, kapával és dorongokkal felfegyver
kezett tót parasztok megtámadták. Bár 
a mérnök revolverével védekezett, a tú l
erővel szemben tehetetlen volt. Földre tepor- 
ték, agyba-főbe verték, s valóságos csoda, 
hogy a homlokán kaszavágástól támadt súlyos 
seb árán élve megmenekült. Oka ennek a 
támadásnak egyrészt az, hogy a nyomjelzési 
munkálatokat végző Haas és Vajda ezég, habár 
e birtokosok kijelentették, hogy a nyemjel- 
zési munkálatokat tűrik, a birtokosokkal vég
legesen meg nem egyezett, a ma érvényben 
levő törvény szerint pedig előmunkálati en
gedély szerzésére mód nincs. Másrészt azon
ban, a mim egy ötven főnyi támadó csoport 
szitkozódó kiáltásai azt bizonyítják, hogy itt 
a tótul nem tudó magyar mérnök ellen pán
szláv színezetű izgatás is folyt.

Tfiz. Liptószentmiklósról írja tudósítónk 
e hó 28-áról: Tegnap este Okolicsnón Kom- 
csiszki háza és csűrje leégett. A liptószent- 
miklósi tűzoltóság Ballo Lajos főparancsnok 
vezotése mellett idejekorán érkezett a tűzhöz 
és sikerült az elemet megfékezni.

Bltfirt a liba. Liptószentmiklósról írja 
tudósítónk : Poruben Ádám verbici lakos az 
erdőben favágással volt elfoglalva, miközben 
egy kivágott ía Poruben lábára esett és ketté
törte az t; a törött lábat valószínűleg amputálni 
fog kelleni.

ISKOLAI ÜGYEK.
Tanítók mozgalma.

A felsőturóci esperesi kerület római kath. 
tanítói november hó 29-én Turócszentmárton- 
bán, a római katholikus iskola tantermében 
rendkívüli gyűlést tartottak, melynek egyedüli 
tárgya a tanítók fizetésrendezési Ugye volt. 
Elfogadták a következő határozati javaslatot:

1. A tanítóság anyagi helyzetét akkép 
rendezni, hogy a tanítók a XI. és fokozatosan 
a X. fizetési osztálynak megfelelő javadalma
zásban részesittessenek.

2. Minden tanító azonnal belép azon fize
tési osztályba és fokozatba, amely szolgálati 
éveinek arányában jelen tervezet szerint 
megilleti.

3. Bármily jellegű elemi iskolánál működő 
tanítók, tehát a községi felekezeti és magán
iskolánál — fizetése az állami tanítókéval 
egyenlően és egyidejűleg rendeztessék.



4. Az uj fizetési rendezési törvény 1907. 
évi január hó 1-től kezdődöleg életbe lép- 
tettessék.

ö. A szolgálati szabályzat bármely jellegit 
iskolákra nézve egyöntetűen megalkottassék.

ti. a  terményváltságot, nemkülönben a 
földhaszon tiszta jövedelmét a kataszteri becs
értéknek megfelően kell megállapítani.

7. Sérelmes nyugdíjügyünknek méltányos 
revideálását kérjük, nemkülönben azt is, hogy 
a fizetési rangfokozatoknál állami szolgálatba 
való léptekor a felekezeteknél eltöltött szol
gálati évek teljes egészükben beszámíttas
sanak.

8. A kántori jövedelem a tanítói fizetésbe 
egyáltalán ne számíttassák be.

A gyűlés kimondotta, hogy a fentebbiek
ben foglaltatnak pártolása céljából a képviselő- 
házat, az egyházmegyei főhatóságot, a vár
megyei törvényhatósági bizottságot fölkéri s 
a kerület országos képviselőjéhez is kérvényt 
intézett, hogy annakidején a tanítók ügyének 
a  parlamentben szószólója legyen. A kérvé
nyek a nap folyamán el is küldettek.

Végül Komora János esperes tanfelügyelő 
azon meleg érdeklődését, mellyel a tanítók 
sorsa iránt viseltetik, Vdofka Károly tanító 
köszönte meg.

6 ____________________________

KÖZGAZDASÁG.

B szüret kezesi elv szerepe a társadalomban 
és a fogyasztás! szivet kezetek.

I. közlés.

(Re.) Kétezer esztendeje, vagy tán még 
annál is hosszabb idő óta várja az emberiség 
a  maga sorsának jobbrafordulását. Háborút 
és elemi csapást, nyomorúságot és mostoha 
időjárást állt már ki mindegyik század. Elmúlt 
a rossz és nem tartott soha se örökké a jó. 
Változott, eltűnt és folyton újjászületett min
den. Uj századunk elején is egymásra torlód
nak a kérdések százai. . .  Milyen is lesz az 
uj század, ez az uj világ ? Milyen lesz az uj 
kor, amelynek [titkait sejtelmes homályba 
burkoltan tárták a tudósok és a [mesemondók 
a  világ elé? Mennyire fejlődnek és tökéletes- 
bűinek az állam emberboldogitó intézményei, 

•látjuk-e az emberszereteten alapuló társadal
mat, amelyet a társadalmi átalakítók jósol
gattak ? . . .

A XIX. század közepétől egy nagyon 
régi, de uj életre kelt eszme hatja át a társa
dalom bizonyos zömeit.

A társadalom egyes osztályai nem akarják 
a  maguk javát embertársaik érdekében koc
kára tenni, hanem arra törekszenek, hogy a 
maguk előnyeit minél jobban biztosítsák. E 
törekvések eredményekép szemük megakad 
azon a lehetőségen, hogy ahelyett, hogy 
erőiket szétforgácsolnák, szövetkezhetnének, 
megsejtik, megértik azokat az esetleges elő
nyöket, amelyeket az összmüködés, a váll
vetve való cselekvés, egyesült erő nyújthat. 
Átlátják a társadalmi osztályok, hogy ebben 
a harcban annál könnyebben boldogulhatnak, 
minél nagyobb erővel lépnek föl gazdasági 
ellenfeleikkel szemben. Ez az erő pedig a 
hasonló érdeküek szövetkezése (kooperáció). 
Az így keletkezett vállaltalak a szövetkezet. 
A szövetkezet az 1875. évi XXXVII. t.-c. 
értelmében oly társaság, egyesülés, mely
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tagjai keresetének, gazdálkodásának és hite
lének kölcsönös szavatosság és közös üzlet
kezelés melletti előmozdítására törekszik. 
Ezek a tényezők adják a szövetkezet bő 
jellemvonását. A törvény a gazdasági és 
anyagi cél kiemelésével nyilván meg akarta a 
szövetkezeteket különböztetni azoktól az egye
sületektől, melyek az alsóbb társadalmi osz
tályok szellemerkölcsi javát mozdítják elő. 
vagy társadalmi és politikai állásának emelé
sére törekszenek, vagy tisztán jótékonyság 
gyakorlására alakultak, gazdasági céllal tehát 
legfeljebb közvetve bírnak.

A szövetkezet eszméjét visszavezetjük a 
legrégibb időbe. Bölcsője ugyanis a család és 
a törzs közös vállalkozása, közös ház-hajó- 
épités, közös erdöirtás, közös vadászat, halá
szat, bányászat, földmi velés stb. Érdekes 
jelenség, hogy a szövetkezeti elv éppen a 
termelés alacsony fokán bir általános érvény
nyel. Érdekes példa erre a kínai szövetkezet 
és az orosz artel. Az orosz áriéit a termelés 
minden terén felelhetjük, nevezetesen: a 
halászatban, hajózásban, mezőgazdaságban, 
állattenyésztésben, iparban, kereskedelemben.

Gierke nyomán a németeknek az az állí
tása, hogy a Genossenscbafts-princip, az ős- 
német, a germán jogalkotás eredménye — 
határozottan téves. A szövetkezést elv életre- 
kelésének sztilőokai mindig azok a lélektani 
mozzanatok, amelyek az emberek gazdasági 
életét szabályozzák. A szövetkezeti elvet a 
társadalomban minden időben megtaláljuk; 
működésének módja és ereje azonban a min
denkori gazdasági viszonyok szerint ktilön- 
bözöképen alakul. A szövetkezeti elv ma 
sokkal fejlettebb gazdasági viszonyokat talál 
magával szemben, azért sokkal nagyobb erő
vel, hatalmasabb eszközökkel kénytelen bele
menni a küzdelembe.

Az egyesülés vezéreszméje a szövetkeze
teknél nem annyira az eröfokozás oly célból, 
hogy nagyobb vállalatokat lehessen életbe
léptetni és nagyobb hasznot elérni, hanem 
inkább az, hogy az elszigeteltségükben 
tehetetlen erők egyáltalában érvényesül
hessenek, fentartassanak, megvédessenek. 
azaz Önvédelem, öníentartás, önsegély. A 
szövetkezeteknek folytonos tér foglalását, gya
rapodását a nagy- és kisiparnak mindinkább 
nagyobbodó ellentéte, egymásközli küzdelme 
is magyarázza.

A tőkének és nagyiparnak félelmetes 
hatalommá növekedésével szemben a szövet
kezeteknek az a céljuk, hogy a munkás és 
kisbirtokos, kisiparos megélhetését megköny- 
nyitse.

Legnagyobb sikere van a szövetkezeti 
vállatoknak a hitel- és lakásépítés terén; már 
nem olyan nagy az ereje a nyersanyagbe
szerzés, a raktározás, a közös termelés és a 
fogyasztás terén. A munkáskérdés megoldá
sára — mint azt a szövetkezeti ügy legna
gyobb apostola : Schulze-Delitsch remélte — 
épenséggel nem bizonyult elegendőnek.

* **
A fogyasztási szövetkezeteknek az egész 

országban, de jelenleg városunkban is aktuá
lis voltára való figyelemmel nem vélek fölös
leges munkát végezni, ha a szerkesztő ur szi
ves engedelmével e lapok hasábjain minden 
egyoldalúságtól és elfogultságtól menten rész
ben saját megfigyeléseim, részben a szakiro
dalom felhasználásával, különösen dr. Gumel

cs. kir. kormánytanácsos egyik legutóbb meg
jelent „System dér Handelspolitik- cimttnagy- 
érdekü müve nyomán megvilágítom ez intéz
mény fontos közgazdasági hivatását, bár vázla
tosan az ide vonatkozó kérdések egész kom
plexumát, de reámutatok egyszersmind árny
oldalaira is, megjelölve az állami beavatkozás, 
illetőleg gyámolitás határmesgyéit is.

A VIII. nemzetközi gazdasági kongresz- 
szns Bécsben, 1907-ben. Az utóbbi hónapok 
folyamán a VIII. nemzetközi gazdasági 
kongresszus (Becs. 1907) végrehajtó bizottsá
gánál számos résztvevő jelentkezett a kül
földről és pedig : Németország, Franciaország, 
Olaszország, Németalföld, Belgium, Spanyol- 
ország, Bulgária, Oroszország, Svájc és Svéd
országból. A végrehajtó bizottság most egy 
terjedelmes kirándulási programúi szerkeszté
sével foglalkozik és e végből a legelőkelőbb 
gazdasági üzletekkel és ipari telepekkel 
összeköttetésbe lépett. A kongresztagoknak 
ugyanis az egyes szakosztályok tanácskozá
saiban való részvétük lehetőségén kívül még 
alkalom nyujtatik, hogy mintaszerű beren
dezésekkel a gazdaság, erdészet, mezőgazda- 
sági ipar, a földjavitás, kisérletügy, közoktatás 
s. t. terén megismerkedjenek. Az előadói 
munkálatok beküldésének határideje f. évi 
december hó 1-éig lejár, most már kez
denek befolyni és nyomtatásük mielőbb meg
kezdetik, hogy a kongresszus résztvevői a 
rendelkezésre álló tanácskozási anyaggal 
megismerkedhessenek. Minden a kongresszusra 
vonatkozó átirat a végrehajtó bizottság titká
rához, Háusler József tanárhoz, Becs, í. 
Schauflergasse 6. intézendök.

A bermtneoi papírgyár, a Hazai bank 
r. t. égisze alalt, részvénytársasággá alakul 
át és pedig a jövő hó folyamán. A herma- 
neci papírgyár a kürmöcbányai papírgyár 
üzemét is átvette.

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

H í  Iliink
sokszor vannak ráutálva egy erösitö szerre, hogy a 
természetet támogássák és hogy fejlődésüknek sok
féle nehézségeit legyőzhessék. A S c o tt- fé le  Em ui
si o, mely alphosphorsavas mész és nátron hozzá
adásával a gyógycsukamájolajból készül mindenkor 
a legkitűnőbb és legmegbízhatóbb erősítő szernek 
bizonyult. Kizárólag a legjobb anyagokból gyártják 
és a sajátságos S c o tt-fé le  eljárás következtében 
oly jó izü és könnyen emészthetővé válik, hogy a 
legcsekélyebb emésztési zavarokat sem okozza, sőt 
ellenkezőleg rendezi az emésztést és gerjeszti az 
étvágyat. A S co tt-fé le  Em ulsio  ennélfogva sok 
kai hatásosabb, mint a közönséges csukamájolaj.

f x A Scott-féle E m ulsio  valódiságá
nak jele a „hátán nagy csukahalat vivő 
halász" védjegy.

Ezen lapra való hivatkozással és 75 
fillér levélbélyeg beküldése ellenében 
mintával bérmentve szolgál:
Dr. BUDAI EMIL „Városi gyógyszertára11 
BUDAPEST, IV., VÁCZ1-UTCA 34/50.

Egy eredeti üveg ára : 2 kor. 50 fillér*
Kapható minden gyógyszertárban.



Figyelmébe ajánlom a n. é. közönségnél)

lagáiériii irodáinál
Turóczszentmártonban.

Elvállalok föld-, erdő- és határtagositási mérése
ket, térképrajzolást, ÉPÍTKEZÉS-, alagcsövezés-, 
csatornázás-, mezőgazdasági és ipari gépberen
dezések-, vízi erőmüvek és villanytelepek-, acze- 
íylén- és villanyvilágitásról tervek és költség- 
vetés elkészítését vagy felülvizsgálását, talál

mányok szabadalmaztatását.
—  Levelezés: magyar, német és tót nyelven. —

Hivatalos ó rá k : kedden és csütörtökön 
délelőtt 9-töl 12-ig és délután 3-tól 5-ig.

Ifj. Buócz Károly

iz összss m m m i  déli m M l

I-  desszertcuKorHáH, tcasüteményeH, Valódi angol rnw, orosz r  
H Kinai tea, francia is  magyar pozsgó'H, erődíti toHaji aszn- 
boroij, bel- is  Külföldi UKoröK, magyar is francia cognacol;

a  l « g j o b b  n j i i j ö s é g b e i )  k a p h a t ó k

Schtuarz Kálmán kereskedésében

T urócszentmárton.Pontos k iszolgálás! ju tányos árak  I

Szombaton, c hő 8-án, este 8 óra- 3^37 sz 
kor, a „Dom“-szúlló nagytermében, 19tm.

a cs. kir. 71. sz. gyalogezred 
zenekara HÜTTICH TIVADAR 
karm ester vezetése mellett

tart, melyre a nagyérdemű közönséget 
tisztelettel meghívja

Röszler József,
a Dóm-szálló bérlője.

Höhögés, rekB&tság és'lmrut ollEnnincsIjohh a

RÉTHYpemdefu c u k o r k á n á l
Vásárlásnál azonban vigyázzunk 

és határozottan RÉTHY-félét kér
jünk, mivel sok haszontalan 

utánzata van.

I doboz 60 fillér.
Csak RÉTHY-félét fogadjunk el!

Árverési hirdetmény.
Körmöcbánya szab. kir. és főbányaváros tanácsa részéről a városi 

képviselőtestület 1906. évi 198. sz. alatt hozott közgyűlési határozata alap
ján közhírré tétetik, miszerint a felsőbb hatósági jóváhagyás fenntartásával 
nyilvános Írásbeli verseuytargyalás a stubnyai erdögondnokság Kozinec nevű 
erdőrészben raktározott 413 ürm:l bükktüzifa eladatik.

Az árverés 1906. évi december hó 6-án d. e. 10 órakor Körmöc
bányán a városház üléstermében fog megtartatni, az Írásbeli lepecsételt és 
100 korona értékű bánatpénzzel ellátott ajánlatok pedig, melyekben a fel
ajánlott vételár számokban és betűkkel külön írandó ki és kiemelendő, 
hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri és magát 
azoknak feltétlenül aláveti, legkésőbb folyó évi december hó 5-ig délután 
5 óráig a polgármesteri hivatalhoz mulliatlanul beküldendők.

Kikiáltási á r '950 (kilencszázötven) korona, melyen alul való ajáula- 
tok el nem fogadtatnak.

Az árverési1 és, szerződési feltételek a városi iroda kiadójánál, nem
különben a stubnyai erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Pót, feltételes, hiányosan kiállított vagy felszerelt és általában oly 
ajánlatok, melyek az árverési vagy a szerződési feltételeknek meg nem 
felelnek, továbbá oly ajánlatok, melyek távirati utón, vagy melyek nem a 
kitűzött határidőre érkeztek be, vagy melyekhez az előirt bánatpénz kész
pénzben vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban uem csatoltatott, 
figyelembe nem vétetnek, el nem fogadhatók és visszavettetni fognak.

Az eladás tárgyát képező fa városi szakközeg által a venni szán
dékozóknak bármikor megmutattatik.

Kelt Körmöcbányán, a városi tanácsnál, 1906. évi november 27-én.
A polgármester h e lye it:

Baklimaim,
tanácsnok.

í Ób ja j! Köhögés, rekedtség, éselnyálkásodás 
ellen gyors és biztos hűtásuah

E s i  M i i ,
az étvágyat nem rontják és kitűnő iziiek. 

Doboza 1 korona és 2 korona. 
—  Próbadoboz 50 fillér. —

Fő- és szétküldési raktár:
„NÁDOR" gyógyszertár, Budapest
-------VI., Váczi-körut 17. =

Megfojt ez az átkozott 
köhögés!

Kapható Turócszentmártonban
Toperczer  Sándor

gyógyszertárában.

É ljíO !

EGGER mellpasztilla I 
hamar meggyógyított!!
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B udapesten
az egyetlen

független
e lle n zé k i

nagy napilap

AZ UJSAO
Előfizetési á r a :

Égési évre 
Fél évre

28-—  korona | Negyedévre 
I4-—  „ ] Egy hónapra

7-—  korona 
2 40 „

December hó első felében „AZ Ú JSÁG * minden előfizetője ingyen és bérmentve megkapja „AZ Ú JSÁG * 
ALBU M  N A P T Á R  ajándékát színes mUmellékletekkel.

Megrendrendelési cim: AZ Ú JSÁ G  kiadóhivatala Budapest, VII., Rákóezi-ut 54.
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LENVÁSZON
páratlan szar m inden börbejnál, 
bujakórnál. V érbőségben izen- 
v*böknek n é lk ü lö zh e te t le n , 

vérjavitó éa vértiaztité.
Nagy üveg S  k é r .  3 Qvegat 

9  k o r .  utánvéttel küld :

D A M A S T
I á ru k  c sak  a k k o r  va lódiak .

kf 7Ófjrltásár» a leghatásosabb készítmény a KftlEGNEVV-

T O K A J I  C H I N A V A S B O R
Rendkívül keUemet izü, erősít, tisztítja a vért.

Kis üveg ára  8 2 0  kor. Nagy üveg 6 k o r. Kapható gyógytárakban.^j 
Postán küldi KORONA-GYÓGYSZERTÁR B udapest, Kálvlo-tér.
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R EQ U IN Y  A T T IL A  gyógyszerész 
Budapest, VII, Kttl-Ö Kerepesi «t 24 
A híres RÁKÓCZI 6V0M0RKESERÜ
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p rospek tus  Ingyen!

fc>i r  zipsi^

ha ezen védjegygyei vannak  ellátva

elism ert lego lcsóbb , leg szo lid ab b

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
B u d ap es t, IV., K özponti V árosház. (K ó ro ly -k ö ru t).

Melyik vendéglőben étkezik Budapesten?
S C H U L L E R  F E R E N C Z

tT( '  ú jo n n an  b e re n d e ző n  e lső ra n g ú  étte rm e iben  

T  B u d a p e s t ,  V I . ,  A n d r á s s y - u t  3 0 .
R m ertmert ott jó magyar konyha, valódi tiszta borok és 

pontos kiszolgálás v an ______ «
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APOSTO L-G Y  ÓGYSZERTÁR
BUDAPEST, lóZSIMtÖNUTH

SasplA, májfolt, pattanás, nüteszer, r&noaok 
eltűnnek u  arcáról s  valódi —

Egy Oveg Í r *  2 k o ro n a .
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F A R A G Ó  T E S T T É B f i B
Budapest V., Arany Jáoos-n. 8. ^

(Éle részv társaság' 
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az első  é t  legnagyobb 
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részvénytársaság
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Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentinirton, 190fí.
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