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A felekezeti tanítók 
ügye nálunk.

V égigtekintve u nem zetiségeknek  
A p p o n y i  törvényjavaslatával szemben 
gyakorolt ellenállásán, bizonyos egy
öntetűséget vélünk tapasztalni. Jel
szavuk e g y : a nem zetiségek nyel
vének védelm e a magyarosítással 
szemben. Ez, valamint a m elléje fű
zött mindenféle közhelyek, szólamok 
és frázisok azt a lásztatot is keltik, 
mintha az egész harcnak tisztán 
elvi je len tősége  lenne és kizárólag 
a veszélyeztetett nem zetiségi jogok  
védelm ére szorítkoznék, minden sze
mélyi vonatkozás nélkül. A szemlélő 
előtt első tekintetre olybá tűnik föl 
a dolog, mintha itt tényleg egyes  
elnyomott népeknek utolsó jogaihoz 
való féltékeny ragaszkodása nyilat
koznék m eg a hatalom jogfosztó erő
szakosságánál szemben. És mert az 
emberek gyengéje, hogy arokonszenv  
hasonlóan a gyengébb felé hajlik, 
sokszor hallhatunk nyilatkozatokat 
még saját táborunk embereinek szá
jából is, am elyekben — ha az eg é 
szet el nem is Ítélik, —■ a nemzeti
ségekről bizonyos sajnálkozással em 
lékeznek meg. Ez a túlhajtott érzé
kenység itt leli magyarázatát s okát 
pedig nem is ritkán ott kell keres
nünk, hogy ezt az ellenpárt krokodilus- 
künyei sugalmazták.

Pedig ez a sajnálkozás rossz címre 
van utalva. Rokouszenvünkre nagyon 
is méltatlan a szájasok nagy tábora, 
mert amint a fölmerülő jelenségekből 
láthatjuk, nem elvek harcáról van itten 
szó; az elnyomatás ellen való félelem, 
a nyelv féltékeny szeretete stb. ha
sonló jelszó  is csak frázis, hangzatos, 
de üres bombasztok csupán, ame
lyekről nagyon könnyű kimutatni,

hogy csak azért születtek meg s 
használtatnak most olyan sűrűn, ne
hogy ideje legyen valakinek ezek 
mögé is tekinteni s meglátni ott az 
igazi okot, mely az egész mozgalom
nak rugójaként pedig féltékenyen  
titkoltatik.

A sajnálkozásra semmiképen sem 
szolgált rá az előtérbe tolakodott 
vezérek töm ege, akik sajtójuk és 
különböző jellegű  gyűléseik utján 
hangulatot kelteni törekednek el
nyomni szándékolt vérrokonaik, de 
tulajdonképpen a maguk érdekében. 
Tudják ők maguk is, hogy elnyoma
tásról az általuk hangoztatott érte
lemben itten szó nincsen, s hogy 
ami történik, az minden élő és élni 
akaró nemzetnek nemcsak joga, de 
önmaga iránt való kötelessége is, 
melynek elmulasztása egy elkövetett, 
de soha b'dyi— r, ->■, hozható bűn 
volna éppen saját polgáraival szem
ben. F élszegség diktálhatja csak azt 
a tételt, hogy a magyar nyelv m eg
tanulása azonos az anyanyelv m eg
tagadásával. Hiszen a nemzetiségi 
urak pompásan beszélik nyelvünket 
s mégis mit tapasztalunk? Nem-e 
ellenkezőjét annak, amit hirdetnek? 
Ők maguk is érzik, hogy evvel csak 
újabb fegyverhez jutottak. Honnan 
mégis, hogy ezt a néppel is m eg
osztani nem hajlandók? Hiszen azzal 

-csak erösbbödnék az a tábor olyan 
arányban, amilyen mértékben ott az 
uj je g y v er re l: a magyar nyelv tudá
sával rendelkező emberek száma 
gyarapodnék. Hiszen a m űveltség  
olyan fegyver, amely mindennél job
ban hódit, miért nem akarják avval 
felruházni saját katonáikat? Miért ir
tóznak annyira tőle?

Feleletül két tételt állíthatunk föl. 
Vagy igaz, hogy a nemzetiségi urak

a magyar m űveltségnek m ég ama 
kis kóstolójától is, amit a gyerm ek  
a népiskolában szerez, csak azért 
féltik népüket, hogy már annak is 
vonzó erőt tulajdonítanak, s ez e se t
ben magukról állítanak ki olyan 
bizonyítványt, amely gyengeségük  
tudatában született, vagy pedig föl
keli tennünk, hogy általában húzó
doznak minden olyan- törekvéstől, 
mely népünket egy kis művelődésre, 
fölvilágosultságra vezetné.

Tehát, ismételjük, a sajnálkozás 
rossz címre van utalva. Mert nem ők 
a gyöngék, akik különböző eszkö
zeik révén valóságos hatalomra tet
tek szert már eddig, is azt a népen 
érvényesíteni is tudják; nem ők az 
elnyomottak, akik jól szervezett tár
saságuk centrumából olyan befolyást 
gyakorolnak már a nép széles réte
geire. hogy annak nemcsak lelkét 
csavarták el maguk felé, de már 
vagyona fölött is rendelkezési jogo
kat kezdenek gyakorolni; ismételjük, 
nem itt kell keresni azokat, akik 
elnyomatásuk, mellőzésük révén ro- 
konszenvünkre érdem esek: hanem
azok között, akiket úgy ők, a k öz - 
poutból gyakorolt nyomás folytán, 
valamint az általuk már kikészített 
nép által gyakorolt kényszer követ
keztében, s a legtöbbször jobb m eg
győződésük ellenére is kénytelenek  
voltak magukat odavetni azért, hogy 
békéjük mellett m egélhetésüket leg 
alább részben biztosítva lássák.

Számosán vauuak mindenféle fog
lalkozás neméből, akiket ez a kétfelől 
jövő  kényszer szorított össze ug^, 
hogy annak engedni kénytelenek  
voltak, ha létföltételük gyökereit, 
am elyek a nemzetiségi talajba szorí
tották, maguk elvágni nem akarták.

Számosán vannak ilyenek, de
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ezek között egyikök sem érdemel 
anyi figyelmet, mint a felekezeti 
tanítóság és tekintve ezeknek teljes 
elszigetelését s különösen azt a füg
gést, mit ma úgyszólván egyedüli 
főhatóságuk: a nemzetiségi izgatás 
által okkupáit egyházi adminisztráció 
részéről elszenvedni kénytelenek — 
alig van elem, mely rokonszenvüuket 
is jobban megérdemelné, mint ezek.

Hogy eddigi tapasztalataink tilta
kozni látszanak e felfogás ellen, az 
mit sem von le annak értékéből. 
Megengedjük, hogy voltak tanítók, 
akik a vérrokonság vagy más egyéb 
kötelék révén közel jutottak a vezér- 
igazgatóság husosfazekához s ennek 
hatása alatt úgynevezett meggyőző- 
déses izgatókká lettek s föltesszük, 
hogy ezek a jövőben is ragaszkodni 
akarnak forrásukhoz : de a nagyobb 
többség nem az.

Ezek most — bár hallgatnak még, 
mert függésük azt parancsolja, — de 
tudjuk, hogy nehezen várják a pilla
natot, mely szolgai alárendeltségük 
megszüntetésével őket is szabadon 
gondolkodó és cselekvő emberekké 
teszi.

És éppen ebben látják a legna
gyobb veszélyt azok, akik eddig úgy
szólván önkényüleg rendelkeztek — 
nemcsak a tanítói állások betöltésé
vel, de azok megtartásával is; szi
gorúan őrködvén a fölött, hogy egy- 
egy ilyen hely vagy már „megbízható", 
vagy legalább átgyurható embernek 
jusson.

Tudják a nemzetiségi urak jól, 
hogy ha a tanítóság egyszer az ő 
agyonszoritó ölelésükön kívül tud 
helyezkedni, karjaik közé visszakiván- 
kozui soha sem fog és ha egyszer 
megszabadul az alárendeltségből — 
eddig gyűjtött tapasztalataikat éppen 
ellenük fogja fölhasználni.

A szegény, tengődő emberrel ren
delkezni legkönnyebb dolog, kivált, 
ha szegénységének feltételét kezeink
ben tartjuk. A nemzetiségi urak is 
beszélnek ma mindenről, fölhoznak 
frázist, bombasztot, tücsköt-bogarat, 
csak a felekezeti tanítók fizetéseme
léséről nem akarnak hallani semmit. 
Talán irigységből? Dehogy: félelem
ből ! Mert a vagyonilag független 
ember gondolkodásában is azzá válik. 
Hátha az még a függést is más térre 
utalja? Akkor a veszély érzete iga
zán teljes.

Hogy mit jelent ránk nézve a 
felekezeti iskoláknak a nemzetiségi 
agitáció alól való kivonása? Majdnem 
azt mondhatnók, hogy mindent. Akié

az iskola, azé a föld, az ország.
Olvastuk, hogy a Délvidéki Fele

kezeti Tauitók elnökségéhez több 
nemzetiségi képviselő egy fölszóli- 
tással jött, mely szerint a tanítókat 
is rábírják az ellenállásra. De a gyű
lés egyhangúlag tiltakozott ez ellen, 
kimondván, hogy olyan törvényjavas
lat ellen, mely az ő érdekeiket meg
védeni van hivatva, dolgozni nem fog.

Ott már fölismerték az áldást, 
mely a nemzetiségi urak kezéből 
eddig feléjük áradt s azt mondták, 
hogy nem kérnek belőle.

Ezek után önkéntelenül merül föl 
a kérdés, vájjon a mi felekezeti ta 
nítóink semmit sem akarnak elkö
vetni arra nézve, hogy véleményük
nek akármilyen formában is kifejezést 
adjanak? Hiszen létérdekükről vau 
szó s a ne azetiségi urak handaban- 
dázása tulajdonképpen az ő bőrükre 
való játék.

Tekintsenek csak azokba az es- 
perességi határozatokba, miket róluk, 
de nélkülük hoztak, ugyan mi van 
bennük?

Autonómia, nyelvkérdés, sérelem 
és sok-sok minden, amitől senki sem 
lakik jól, de az ő fizetéseik javítását 
illetőleg szó sincsen. Ellenkezőleg, 
minden határozat az ö nyomoruk 
megtartását célozza.

És hogy miképpen vélekednek a 
nemzetiségi képviselő urak is róluk, 
annak gyászos példáját adta Szkicsálc, 
mikor azt ajánlotta, hogy a taní
tóknak nem kell fizetésemelés s ha 
mégis adui kell nekik valamit, adja
nak nekik tüzbiztositási ügynöksége
ket, ennek osztalékával elégedjenek 
meg.

Szebb szavakkal, de ugyanazt 
mondta, amivel már 30 esztendővel 
ezelőtt kecsegtették az elégedetlen 
tanítóságot, t. i. keressenek maguk
nak jövedelmi forrást ott, ahol más 
szegény ember fia talál. Tenyésszen 
selyembogarat, fonjon szakajtót, sep
rűt, gyűjtsön gyógynövényt és hogy 
még a piócaszedéstöl sem kell vissza
riadni annak, aki megélni akar.

Ennyi szives jóakarat láttára sem 
mozdul meg felekezeti tanítóink lelki
ismerete ?

Ilyen arculcsapás sem képes fel
rázni őket letargiájukból?

Várjuk tehát a tömörülést, igaz 
ügyüket a közvélemény rokonszenve 
is támogatni fogja, de ha elmarad, 
azt kell hinnünk, hogy igazán meg
érdemelték sorsukat.

Ójára gazember I Ez és ehhez hasonló 
közbekiáltások röpködtök az április hó 10-cn 
lefolyt képviselőházi Ülésen, midőn Vajda 
Sándor, ez a magáról megfeledkezett komisz 
é* aljas hazaáruló az orozva arculutött nem
zetet mogkövetíe. Háborgott, viharzott a Ház 
de a jegyzőkönyvi mogrovás kihirdetése után 
eltilt az izgalom s a képviselő urak meg
nyugodva napirendre tértek a szörnytl eset 
lelett. — Ez a kép rávall népUnk természe
tére. Nyugodt, békotUrö s merő lojalitásból 
elsiklik a naponta reászórt pimaszkodások 
fölött mindaddig, inig az arcához közöl nem 
járnak. Ekkor aztán elfutja a méreg, do a 
lettetett meghunyászkodással véghezvitt bo
csánat,kérés után megint csak visszaesik ere
dendő bűnébe, a patópálkodásba — s várja 
mig újból valami szörnytl sérelem ősik s esze 
ágába sincs elébe vágni, a jövendőben lehe
tetlenné fonni az ily gyáva orvtámadásokat. 
Ebben rejlik édes magyar nemzetünk eljö
vendő nagy veszodehne; mórt mig más nép 
előtt egy ily oset felkiáltó figyelmeztetés a 
cselekvésre — addig mi némi emóció után 
szinto nyom nélkül sildünk el az ily rettentő 
inzultusok felett. Nem, ez igy nem mehet 
tovább, ha nemzetünk meg akarja érni a 
második ezredévet! Le kell számolnunk egy* 
szer végleg a nemzet belső erejet, emésztő 
nemzetiségi torzsalkodással s no csak szájjal, 
de tettel is mutassuk meg, hogy a magyar 
ur e hazában, mert ha nem igy cselekszünk, 
gyámoltalan tehetetlenségünkkel bélyeget 
nyomunk saját homlokunkra. Am a t. llaz 
érje be a kicsikart bocsánatkéréssel, ez az ö 
dolga, de a nemzet, melyet ily durván meg
sértettek,' ne térjen napirendre az inzultus 
felett, de követelje hangosan mindazon biz
tosítékokat, melyekre jövendőnket megin
gathatatlanul reá építhetjük. Legyünk éberek 
s a nemzet minden ogyes fiának szive égjen 
attól a buzgóságtól, melyet érdekeink meg
óvása ránk parancsol!

Az egységes magyar államesznie 
és a magyar nép.

Irta X. Y.

Az egységes magyar állam eszméje meg
lehetősen áthatotta a magyarság intelligen
ciáját. Do fájdalom! ugyanezt nem mond
hatjuk a magyarság zöméről, a tulajdonké
nem magyar népről.

Pedig a magyar állam egységét csak akkor 
sikerül valójában mogalkotni, az országban 
levő sokféle nemzetiséget csak akkor sikerül 
valójában beolvasztani, ha a magyarság zö
mét, a nép lömegét, a magyar népet he 
tudjuk vinni a harcba. — Mindenek előtt 
vissza kell adni hitét faji kiválóságában — 
ez nem lesz nehéz! Az most csak szunnyad 
benne. Olyan magyar ember nem létezik, 
kiben a faji önbizalom egészen kiveszett volna ! 
Csak az élőt nehézsége, az anyagi gondok 
gyengítették, de azt teljesen kiölni a magyar 
ember leikéből lehetetlenség.

A magyar intelligencia föladata könnyí
teni a magyar nép megélhetési nehészségein, 
könnyíteni a magyar nép anyagi gondjain. 
— Eszünk ágába sincs szociálista propagan
dát csinálni. — Minkot csak a saját fajunk 
iránt való rajongó szeretet és lelkesedés ve
zérel. Nem akarjuk, hogy a magyarság zöme, 
a magyarság gerince, — a magyar nép —
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akár érzésében, akár vagyoni állapotában 
uiegromoljék és elszegényedjék. Az 1848. év 
tüneményes napjaiban a magyar intelligencia, 
a magyar nemesség önként mondott le számos 
előjogairól, csakhogy a nép jólétét előmoz
dítsa.

íMennyivel indokoltabb az áldozatkészség 
mostan, midőn kizárólag saját fajának: a 
magyar népnek jólétéről van szó V Mennyivel 
indokoltabb a magyar intelligenciára nézve 
az áldozatkészség mostan, midőn nagy cél
jaira: a magyar állam egységessé tételére 
nézve hűséges fegyvertársul meg akarja nyerni 
a tömeget: a magyar népet.

Nagy célokat csak a tömegek közremű
ködésével lehet elérni. A tömeg imponál. A 
tömeget pedig a nép képezi.

Az intelligens osztály, bármennyire is lel
kes harcosa legyen valamely eszmének — 
csak egy kisded csoportot, képes, mely ideig- 
óráig érhet el ugyan némi eredményeket, de 
állandó nagy alkotásokra nem képez. Ellen
ben a nép az ö tömegével, az ö nagy ará
nyaival, ha egyszer egy eszmének nekiadta 
magát, ha fanatizálva van és szenvedélye fel 
van korbácsolva, feltartóztaíhatlanul tör a ki
tűzött cél felé s az útjában álló akadályokat, 
mint a lavina, elsöpri és semmivé teszi.

A népben sokkal több az energia, mint 
az intelligens osztályban s ha valami célra 
meg van nyerve, nem válogat az eszközök
ben, hanem minden uton-módon végrehajtja 
feladatát. Példa rá a francia forradalom, moly 
kiválólag a nép rétegéből indulván ki, a 
francia államot szédítő magasságra emelte.

A magyar állam egységessé tétele szintén 
súlyos feladatot képez, melyet keztyűs kézzel 
— rázkódtafás nélkül — keresztül vinni le
hetetlen. Ezzel tisztában kell lenni minden 
magyar államféríiunak s aki irtózik ettől, az 
hagyja ott a helyét és engedje át azt erősebb 
lelküeknek.

Magyarországnak magyarnak kell lenni! 
Az áldozat nagysága, az ideiglenes pusztulás 
és romlás — mi esetleg ezen szent céllal 
kapcsolatos — számba nem jöhet. Ha a 
magyarnak lenne prófétája, úgy a próféta 
zaszl ját faluról-falura kellene hurcolni, mini 
a törököknél és fanatizálni a magyar népet, 
hogy nyerje vissza ősi magyar önbizalmát: 
„Nincsen párja a magyarnak !u A nevelés, 
az iskola ez hányban sokat tehet. Csakhogy 
ennek eredményét bevárni hosszú idő, egy 
egész emberöltőre volna szükség, hogy egy 
egész uj nemzedék képződhessék. Nincs idő 
erre! A nemzetiségi nyavalya mind akutabbá 
válik, közeledik a kríziséhez, melyen túl 
vagy jobbra, vagy halra tér. — Nem lehet 
tovább várni!

A magyar oroszlánt, a magyar népet fel 
kell rázni álmából, hogy követeljo a nép
akarat ellentállhatlan erejével: „Magyarorszá
gon magyar legyen minden. Aki nem akar 
magyar lenni, az pusztuljon az országból !M

Ellenfeleink, a nemzetiségi vezetők izgat
ják a nemzetiségi népeket. A magyar intel
ligencia izgassa a magyar népet. Meglássuk, 
melyik fél lesz erősebb ?

Minden kornak megvan a maga módszere, 
amely alapon legjobban lehet hatni a nép
tömegre. — Most az anyagi boldogulás utáni 
törekvés korát éljük. — A magyar paraszt,

mint minden paraszt a világon, földéhes. Ezt 
a földéhséget kell felhasználni, hogy a nem
zeti eszme szolgálatába álljon. És pedig 
minden esztendőben a magyar kormány ré
széről egy bizonyos összeg arra lenne fordí
tandó, hogy a nemzetiségi s kivált oláhlakta 
vidékeken eladás alá kerülő földbirtokok 
megvásároltassanak, melyek aztán csekély 
kamat mellett hosszú lejáratú kölcsön gya
nánt a birtok nélkül való vérbeli magyar 
parasztoknak lennének átadandók.

Ugyanilyképen kellene eljárni a váro
sokban levő munkásokkal is; a kormánynak 
itt szintén évente minden ollenérlék nélkül 
egy bizonyos összeget kellene áldozni a 
munkások anyagi gyarapítására; például 
olcsó életbiztosításra, a munkásgyermekek 
ingyen neveltéséro stb.

Egyáltalán mind a magyar paraszt, mind 
a magyar munkás elölt nyilvánvalóvá kell 
tenni, hogy a fokozott nemzeti érzés, a nem
zeti eszmék iránti küzdelemben való részt- 
vétel reá nézve a polgártársak részéről tisz
telete', azonkívül anyagi előnyt, biztosit; 
ellenben a nemzeti eszmék iránti közönyösség 
reá nézve csak megvetést és anyagi kárt 
eredményez.

De nagy nyereség lenne a tömeget a 
nemzeti eszme harcosainak megnyerni azért 
is, mert a városokban az utcák uralma biz
tosítva lenne.

A nemrég elmúlt haladópárti világban a 
magyar intelligencia ritka egyértelműséggel 
csinált frontot az alkotmányellenes kormány
nak. — De nem sokkal impozánsaid) lett 
volna az ellent állás, ha a. tö. jegek is moz
gásija jönnek az igaz magyar ügy mellett ? 
Valószínű, hogy akkor nem megy oly simán 
a dolog és a kiömlő ver pirosra festette 
volna az utcák kövezetét. — De a hozott 
áldozat magasztosába ie ttj volna a küz
delmet.

Törődni kell, bánni kell tudni a néppel! 
A magyar intelligencia természetes vezére a 
magyar népnek — s ha a vezetöszerepet, 
kiereszti a kezeiből, minden gondolkodó 
ember ezt a körülményt a magyar értelmiség 
indolenciájának és közönyösségének fogja 
tulajdonítani. 11a pedig az intelligencia harcba 
száll — bármilyen szent célok elérése végett 
is fogoit fegyvert —, magára marad s azt a 
látszatot adja a küzdelemnek, mintha egy 
hadseregben csak a tisztek képeznék a har
coló elemet, a közkatonák pedig madártáv
latból néznék az ütközetet.

A magyarságra nézve még nagy, magasz
tos feladatok várnak megoldásra. Okvetlenül 
szükség van a magyar intelligencia és a 
magyar nép teljes egyetértésére. Máskülön
ben a legjobb esetben is csak féleredménye
ket lehet elérni.

A magyar intelligenciának tehát minden 
áron. minden uton-módon, a legnagyobb áldo
zatokkal is meg kell nyernie magának leg
alább a vérbeli magyar népet.

Merő lehetetlenségnek tartom, hogy a 
magyar intelligens ember, ki itt született, a 
nép közt élt, azt ismeri és szereli, no tudjon 
hatni a magyar népre.

Vármegyei élet.
A közigazgatási bizottság ülése.

A vármegye közigazgatási bizottsága Justh 
Ferenc főispán elnöklése alatt a folyó hó 
12-én tartotta rendes havi ülését.

Jelen voltak : Beniczky Kálmán alispán, 
Beniczky Ákos dr. főjegyző, Keviezky István 
árvaszéki elnök, CsepcsdnyiSándort!).főjegyző, 
Lax Adolf dr. tiszti főügyész, Borbély Kálmán 
kir. főmérnök, Kümztler Károly dr. kir. tan
felügyelő, Kaczvimzky Kálmán p. ti. igazgató, 
Skultety István dr. kir. ügyész, Reviczky 
Imre közgazdasági előadó, Rosza János, Ruth 
Emil és Bulyovszky Simon bizottsági ta-ok.

Elnöklő főispán, miután az egy begy ült 
tagokat szívélyesen üdvözölte, az ülést meg
nyitotta.

Mindenekelőtt bejelenti, hogy Justh 
Kálmán, Klimó Vilmos és Sanger Ferenc 
közigazgatási bizottsági tagok távolmaradá
sukat gyengélkedő állapotukkal kimentették 
s kéri ezt tudomásul venni. Tudomásul vé
tetett.

Csepcsdnyi Sándor tb. főjegyző bemutatja 
Komnienda János adóbefizetés elhalasztása 
iránti kérvényt mely, elbírál ás végett, a kir. 
pénzügyigazgatónak adatott, ki.

Bemutatja SchuL Lajos téglagyáros kér
vényét, melyben a gyártelepről a vasúti állo
másig vezetendő iparvágány lefektetésének 
engedélyezését kérelmezi. Az előadó javasolja, 
hogy a helyszíni szemle megejtése céljából 
egy bárom tagú bizottság küldessék ki, mely 
szemléhez a főszolgabíró is hivassék meg. A 
bizottság kiküldi a vármegye alispánját vagy 
helyettesét, továbbá Borbély Kálmán és 
Cserei Emil bizottsági tagokat.

Előterjeszti Vanovics János ág. ev. egy
házi felügyelő fclebbezésl Újhelyi Attila egy
házi adójának végrehajtása tárgyában. A 
közigazgatási bizottság elfogadja az ezen 
ügyben hozott másodfokú határozatot, mely 
szerint Újhelyi Attilla az 1891 —1892. évi 
adó megfizetésére kötcleztctett, mig ellenben 
a többi évekre felszámított, egyházi adó 
megfizetésétől, tekintettel a vonatkozó iör
vény 34. szakaszában foglaltakra, felmentetett. 
A határozat ellen csak Rosza János közigaz
gatási bizottsági tag szólalt fel.

Beniczky Ákos dr. főjegyző több kivételes 
nősülés iránti kérvény; ad elő, melyeket a 
közigazgatási bizottság, minthogy helyesen 
és szabályszerűen szereltettek fel. a m. kir. 
honvédelmi miniszterbe)- javasol felterjeszteni.

Beniu'atja Goldmann József és Pavoni 
János kérvényéi a vasúti lüztávlaton belül 
leendő házépítés engedélyezése iránt. A kér
vények véleményezés, illetve elbírálás végett 
a m. kir. államvasutak igazgatóságához tétet
tek át.

Tárgyalás alá került a nagymébóságu ni. 
kir. belügyminiszter leirata Bakonyi György 
pénzügyőri szemlész által a fömvos ellen kért 
fegyelmi vizsgálat elrendelése tárgyában. — 
Miután ez ügyben a ni. kir. belügyminiszter 
ur a közigazgatási bizottság azon álláspont
jára helyezkedett, hogy a főorvost Bakonyi 
ügyeben adott véleménye alkalmával mulasz
tás nem terheli, utasította közigazgatási bizott
ságot, hogy ez ügyben elfoglalt álláspontjáról 
a panaszost határozatikig értesítse.

A ruttkai autonóm hitközség folyamodik 
a közigazgatási bizottsághoz, hogy az egy
házi adónak közigazgatási utón leendő be
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hajtása iráut intézkedjék. A behajtás tolja- 
niatban lőrén, a kérrénj jelentéstétel régeit 
a helybeli főszolgabírói hiratalnak kiadatott.

Keviczky Istrán árvaszéki elnök bemutatja 
az árraszék 1907. éri I. negyedéri ügytor- 
galmál. Tudomásál rétetett.

Kaczvinszky Kálmán kir. tan. pénzügy- 
igazgató előterjeszti az általa képriselt köz- 
igazgatási szak 1907. éri március haráról 
szóló jelentését. E jelentés szerint a múlt 
hóban befizettetett egyenes adóban 22.452 
kor. 47 fillér, hadmentességi díjban 106 kor. 
50 fillér, országot betegápolási pátadóban 
158 kor. 73 fillér, mely befizetés a multév 
hasonló időszakához képest, agyenes adóban 
12.624 kor. 67 fillérrel, hadmentességi díjban 
16 kor. 88 fillérrel kedrezöbb, inig ellenben 
országos betegápolási pótadóban 36 kor. 37 
fillérrel kedrezötlenebb volt.

Az említett befizetések után az elmúlt 
hónap végével hátralékban maradt egyenes 
adóban 1151407 korona, hadmentességi díj
ban 16743*81 korona, országos betegápolási 
pótadóban 5144*46 korona, amely a múlt ér 
hasonló időszakához képest az állami adónál 
25012*24 koronával kedvezőbb, a hadmen
tességi adónál 2382*31 kedvezőtlenebb és az 
országos betegápolási pótadónál 3146*62 ko
ronával szintén kedvezőbb.

Ezen számbeli adatok tudomásulvétele után 
bemutatja a „Turócvárraegyei körjegyzők 
egyesületéinek kérvényét, melyben a kör
jegyzők arra kérik az igazgatóságot, hogy az 
állami adók havi kezelésének eredményét 
feltüntető kimutatások elkészítésétől, illetve 
felterjesztésétől, tekintettel arra. hogy ennek 
összeállítása rendkívül igénybe veszi munka
idejüket, tekintsen el. Miután a pénzügyigaz- 
gató meggyőző érvekkel támogatta felszóla
lását, s kimutatta azt, hogy a törvény szi
gorú rendelkezését nem negligálhatja, a 
bizottság is amellett határozott, hogy a kér
déses kimutatásokat a körjegyzők jövőben 
is felterjeszteni kötelesek.

Ezek után Bolemann János doktor vár
megyei tiszti főorvos terjesztette be a múlt 
hóról szóló jelentését, mely szerint az álta
lános közegészségügyi állapot február hóhoz 
képest határozottan javult.

A fertőző betegségek közül a tífusz és a 
rörheny, mely a vármegye több községébe.; 
jelentkezett, teljesen megszűnt. Volt azonban 
két halálos kimenetelű difteritisz, néhány sze- 
lidebb lefolyású kanyaró és hörkhurut. Sutló 
községből a körorvos több újabb trachoma
esetet jelentett s igy igen kívánatos volna, 
ha a már tervbe vett trachomaorvosi állás 
mielőbb rendszoresittetnék. A felsöstubnyai 
iskolában szintén előfordult néhány trachoma- 
cset, de a gyors segítség folytán a baj máris 
mulóban van. A  köztisztaság kielégítő volt. 
Az iskolák, óvodák rendszeresen megvizsgál
tattak. Az élelmiszerek, italok, korcsmák, 
mészárszékek és pékmühelyek vizsgálatánál 
szintén nem fordult elő kifogásolni való.

A tiszti főorvos jelentésének tudomásul 
vétele után dr. Kiin»zt!er Károly kir. tan
felügyelő terjesztette elő a múlt hóról jelen
tését. E szerint az elmúlt hónapban a kir. 
tanfelügyelöség részint a folyó ügyek elinté
zésével, részint pedig az állami iskolák szer
vezésével foglalkozott.

Meglátogatta a laszkdri ág. ev. iskolát, & 
hol a tantermet üresen találta, a tanitónő 
bejelentés nélkül távozott. — Suntmdridn a

tanitónő elég szorgalmas s a tanítás ered
ménye is elég jó. — A szlovdni róm. kath. 
iskolában szorgalmas tanító működik s az 
eredmény is teljesen kielégitő. — A lezsjahoi 
iskolában haladás volt tapasztalható, de az 
eredmény még mindig gyenge. — A zniói 
óvodában, elemi és gyakorló iskolában, vala
mint a képezdében a rend kivdló s a tauitás 
eredménye is igen jó. Hasonlókép kiemeli a 
zniói róm. kath. iskolában tapasztalt ered
ményt is. — Haladás észlelhető Vrickón is. 
— A tótprónai óvodáról azonban nem a leg- 
hizelgöbben nyilatkozik s itt, hogy az óvoda 
fellendüljön, szükséges leend éz óvoddsnő ki
cserélése.

Több tárgya a bizottsági ülésnek nem 
lévén, elnöklő főispán az ülést bezárta.

h í r e k .

Választmányi ülés. Az Országos Magyar 
Szövetség vála<zlmányaafolyóhó 7-én ülést tar
tott Muzeum-körut 10. számú házában lévő 
helyiségben. A választmányi ülésen részt vett 
felelős szerkesztőnk is. A válaszmány* Jancsó 
Benedek dr. főtitkár indítványára elhatározta, 
hogy a Szövetség még ezen a héten kérvényt 
ad be a képviselőházhoz s megkérik, hogy 
a felekezeti iskolák tanítóinak fizetésrendr - 
zését csak a magyar tanitásnyelvü iskolákra 
terjeszsze ki az uj törvényjavaslat. Ldhner 
Gyula miniszteri tanácsos a yisszavándorlás 
akadályairól tartott rövid előadást s erre 
elhatározta a választmány, hogy a vissza- 
vándorlás megkönnyítésre, különösen a mi a 
katona sorban lévőket illeti, megkéri a 
belügyi és a honvédelmi minisztert, a kik 
az állampolgárság elnyeréséről és elvesztésé
ről szóló törvény módosításával segíthetnek 
a bajok nagy részén. A .Szövetség elhatározta, 
hogy csatlakozik ahhoz a mozgalomhoz, a 
mely a törvényhozás utján akarja a községeket 
eltiltani attól, hogy pénzüket kifejezetten 
nemzetiségi pénzintézetekben helyezzék el. 
Végül elhatározta a választmány, hogy a 
Szövetség nemzeti céljainak hathatósabb 
szoigálása végett bizonyos dolgokban együtt 
fog működni a/, állatni és a vármegyei tiszt
viselők országos szövetségével.

Benlozky Aladár f- Vármegyénk alispán
ját és az egész Beniczky-családot súlyos 
csapás érte. öccse: Beniczky Aladár, kedden 
este 8 órakor meghalt Mau :r-Öhlingben. ahol 
egy szanatóriumban gyógy kezeltetett. A csa
lád a halálhír vétele után azonnal intézkedett, 
hogy az elhunyt holt teteme hazaszállittassék. 
Temetése vasárnap délután 3 órakor lesz/jA 
család a következő gyászjelentést adta ki: 
„Beniczky Kálmán, özv. SoestOttóné Beniczky 
Irén, Beniczky Gizella, 'özv. Prileszky Pálné 
Beniczky Mária, Eminél Károlyné Beniczky 
Anna, özv. Szontag Béláné Beniczky Izabella és 
Beniczky Gyula szomorúságukban bánatos érzés
sel udatják, hogy fivérük, illetve nagybátyja 
Beniczky Aladár életének 54-ik évében folyó 
évi április hó 9-én Mauer-Öhlingbon elhunyt. 
A megboldogultnak hamvai folyó hó I4-ikén 
délutáni 3 órakor fognak az ágostai hitval
lású evangélikus egyház szertartásai mellett, 
a nagyrákói családi sírboltba örök nyugalomra 
helyeztetni. Nagyrákón 1907 évi április hó 
12-én. Nyugodjék békében hazája földjében !“

Tnróosientmártonl Népkönyvtár, a
Népkönyvtár iránt oly nagy érdeklődést mutat 
közönségünk, hogy a könyvek nagyobb része 
állandóan kint van s egyes müvekhez igen 
nehéz hozzájutni. Ez indította a könyvtár 
felügyelőjét, Boldis Ignác igazgatót arra, 
hogy a Mftzeurnek és Könyvtárak Országos 
Tanácsánál a könyvtár tetemes kibővítését 
hozza javaslatba. A Tanács méltányolván a 
felügyelő jelentésében felhozottakat, 3181 
(hároinezeregyszáznyolcvanegy) koronát utal
ványozott ki a könyvtár kibővítésére. E nagy. 
lelkű adomány lehetővé teizi, hogy a magyar 
irodalomnak minden nevezetesebb müve bent 
legyen a könyvtárban, még pedig a kapó- 
sabbak 2 példányban is. A felügyelő be fogja 
szerezni Jókai (jubileumi kiadás, 100 kötet), 
Jósika. Eötvös József, Eötvös Károly, Herczegh 
Ferenc, Mikszáth Kálmán, Rákosi Viktor, 
Kemény Zsigmond stb. összes müveit, továbbá 
a Magyar Remekírók teljes gyűjteményét. 
Ily módon a könyvtár ezentúl a fokozottabb 
igényeknek is meg fog felelni. — Könyvtári 
órák. úgy mint eddig: vasárnap d. u. 2—3., 
szerda d. u. 1—2.

Helyreigazítás. Múlt számunkban a két 
gyermeknapról szóló beszámolónkból két szi
ves adakozó neve maradt ki. Nevezetesen: 
Fischer Lajos ui* 5, Teszák Samu ur pedig 
2 koronát adott az Országos Gyermekvédő 
Liga céljaira; mit ezennel helyreigazítunk.

Tennlszpálya. Mint értesülünk, ez érben 
újra megnyílik a tenniszpálya az állami is
kolák udvarán. A kellő szervezés azonban 
csak úgy lehetséges, ha kellő számú tag 
jelentkezik. Ennélfogva a tenniszpálya veze
tősége fölhívja mindazokat, akik a tennisz- 
egyletbe be akarnak lépni, hogy április 
25-ig jelentkezzenek Boldis Dezső, Bnocz 
Károly, vagy Witviczky István uraknál. Tag
sági dij az egész idényre 8 korona. A tag
sági dij fele 4 korona május i.ó 10-ig 
Witviczky István pénztáros urnái lefizetendő. 
Havijegy 4 kor. Vendégek minden játszmá
ért 20 fillért fizetnek. A tagok havonkint 50 
fii!, lapdakopási dijat fizetnek.

Árvizveszedelem. A gyorsan megválto
zott időjárás, de főleg a néhány napi esőzés 
miatt beállott hóolvadás ugyancsak nagy 
veszedelembe sodor'a a Turóc völgyében 
fekvő községek lakosait. A veszedelem főleg 
városunkban volt nagy, hol a két gyártelep, 
a cellulose és a petroleuinfitioiniió területe 
teljesen viz alá kerüP. A cellulosegyár ha
talmas telepén felemelte a garmadába rakott 
fatömbükef, s az ár neki hajtotta azokat a 
kerítésnek, melyet a nagy áradás teljesen 
megrongált. Az ár hétfőn egész nap emel
kedett s a Turóc egész völgye valósággal 
tengerhez hasonlított. A székgyár melleti 
vasúti átereszen beöinlött a viz a városba is, 
s a vasút felé vezető mellékutat, valamint az 
úgynevezett „zaliumnyát* teljesen járhatat
lanná tette. Az utca lakosai a kerteken ke
resztül közlekedtek a várossal, de csak délig, 
mert délután már a kertben is magasan állt a 
viz. Nagy veszedelem fenyegette Iluttkát is, 
hol az alantabb fekvő házak nagyrésze viz 
alá került. Hasonló veszedelem volt Priekopán, 
hol főleg a draskóci patak áradása okozott 
nagyobb riadalmat. Hétfőn délután a csend
őrség segélyével, néhány házat ki is lakol- 
tattak. Szerencsére az esőzés még hétfőn 
délután megszűnt, s a Turóc piszkos, iszapos
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Írja lassankint apadni kezdett. Szerdán már 
csak a hátramaradt kavics és iszap jelezte, 
j,ogy a Turóc kirúgott a hámból.

A Magyar Fakereskedők és Falparosek 
Orsságos Egyesülete legutóbb tartott köz
gyűlésén Árva, Turóc, Trencsén és Liptó 
vármegyék részéröl választmányi tagokul 
tfovdk Sándor (Zsolna) és Polldk Jakab 
(Kostyán) választattak meg!

Veszett eb marás. Priekopáról Írják la
punknak, hogy a múlt hétfőn Zajaszenszky 
Anna priekopai lakosnöt az erdőből hazatérő
ben megtámadta egy veszett eb s a szeren
csétlen asszonyt több helyen megmarta. A 
szerencsétlen asszonyt a budapesti Pasteur- 
intézetbe szállították. A veszett eb a község
ben levő obok közül is többet megmart s igv 
azok kiirtása elrendeltetett.

Vlzbefalt körjegyző. Szucsányból irják 
lapunknak, hogy Jeszenszky Kornél árvanagy- 
falusi körjegyző a múlt. kedden feleségével 
együtt át akart kelni a megáradt Árva tolvón. 
A viz sodra azonban elragadta a kocsit s a 
körjegyző elvesztvén lélekjelenlétét, a kocsi
ból kiugrott, de a sebes vízben nem volt 
képes partra jutni s a vízbe fűlt. A kocsin 
maradt asszony és a kocsis szerencsésen ki
menekült a veszedelemből.

Pánszláv Izgatás Békésben. A békési 
ágostai evangélikus egyházmegye törvényszéke 
nemrég hivatalvesztésre Ítélte Iírdlicska Lajos 
tótkomlósi lelkészt és Sztik Gy. tanítót, mert 
a község tót nemzetiségű lakosságát a ma
gyarság ellen izgatták. Az elitéit pánszláv 
izgatok fölebbezése következtében az ügy 
a bányai egybázkorületi törvényszék elé 
kerül, a mely a napokban fog az izgatok 
ügyében végső fokban Ítéletet mondani. Az 
cgyházkerületi törvényszék lesz hivatva 
megvizsgálni, hogy a vádak, a melyek miatt 
az egyházmegye bírósága Tólkomlós pánszláv 
érzelmű lelkészét és tanítóját hivatalától 
megfosztotta, valóban oly sulyosak-e, hogy 
igazolják a büntetés szigorúságát és nem 
is lehet h.válásunk, hogy elébe vágjunk az 
illetékes Ítéletnek. De meg kell emlékeznünk 
arról a polémiáról, a mely ezzel az ügyg\ el 
kapcsolatosan a békési egyházmegyében 
megindult. Szeberényi Lajos Zsigmond békés 
■csabai ágostai evangélikus lelkész ugyanis 
magáévá tette az elitéit izgatok ügyét és 
egy brosúrában éles hangon szembeszállóit a 
túlzott sovinizmussal, a mely szerinte az 
egyházmegyei törvényszéket Ítéletében ve
zette. Különösen Veres József országos 
képviselőt, a békési egyházmegye esperesét 
támadta mog, mert az ö energikus föllépé
sének tulajdonítja, hogy az egyházmegyei 
törvényszék a pánszláv izgatókat elítélte. 
Szeberényi borosurája arra bírta Veres Józsoí 
esperest, hogy egy most megjelent brosúrában 
válaszoljon a vádakra. Szemére veti Szeberé- 
nyinek, hogy eljárása sérti a bírói tekintélyt, 
mert befolyásolni akarja brosúrájával a felső 
bíróság ítéletét. A sovinizmus túlzásait ö is 
helyteleníti, de a tót sovinizmusét is. Szebe
rényi ellenben a magyar sovinizmust ostorozza, 
ellenben a (ót sovinizmusban osztozkodik. 
Különben is, Írja a brosúrában, a magyar 
Sovinizmus csak a nemzetiségek vádjaiban van

meg, másként nem maradhatott volna Sze
berényi Csabán tót pap, a mikor anyiszor 
sértette már a magyar hazafias érzést. Meg
tagadja a magyarul való keresztelést, eskotést, 
úrvacsorát a magyar hívektől s a mikor Békés
csabán a városi közgyűlésén Kossuth Lajos 
szobrára adományt kértek, Szeberényi Lajos 
gúnyból azt ajánlotta, hogy alakítsanak 
részvénytársaságot azok, a kik szoborral 
akarják megörökíteni Kossuth emlékét, de ne 
kérjenek pénzt a várostól. A mikor pedig 
mégis megalkoMák a Kossutli-szobrot, Szebe
rényi a szobor leleplezésének ünnepén elhagyta 
a várost. Egyéb adattal is azt mutatja ki 
Veres, hogy Szeberényi maga pánszláv 
érzelmű és ez az oka annak, hogy az elitéit 
izgatok érdekében a közvélemény előtt állást 
foglalt még az ügy jogérvényes elintézése előtt. 
Veres brosúrájában ismerteti azokat az ada
tokat is. a melyekre az egyházmegyei törvény
szék szigorú itcleíét alapította és a legfelsőbb 
egyházi fórum döntésére bízza annak meg
ítélését, hogy az izgatok megérdemelték-e a 
büntetésüket.

Budapest látványossága. Az Ámor nasy- 
kávéház (ezelőtt Beliczay) Nagymező-utca 7, 
A kávéházban valódi párizsi élet lüktet. A 
mulatóhely egyik nevezetessége Toll Árpád 
és Károly kitűnő zenekara.

ISKOLAI ÜGYEK.
Hivatalos rész.

112508/901!. sz.
A m. kir. vallás- és közokt. minisztertől. 

KÖRRENDELET.
Hermán Ottó, a Magyar Ornitológia köz

ponti igazgatója az országban dúló madár- 
irtás ellen intézkedést kér.

Minthogy a szerte divó madárirtás, fészek- 
dulás cs tojásszedés nemcsak leghasznosabb 
madaraink eltünedezését vonja maga után, 
hanem mert ez az általános madarászati szen
vedély az iskolásgyermekek jellem képzésére 
is nagyon káros hatású, hivatkozással a múlt 
évi 26120. sz. a. kelt és „Madarak és Fák 
napja** tárgyában kiadott rendoletomre, fel
hívom a Tanfelügyelő urat, utasítsa a tan
kerületébe tartozó tanítókat, hogy különösen 
a gummipuskák és parittyák használatát és 
az ezekkel Űzött madárirfást a legszigorúb
ban tiltsák az iskolásfiuknál és egyáltalában 
iegyenek meg mindent az ézszerü madárvé
delem érdekében.

Budapost, 1907. évi március hó 7-én.
Apponyi, s. k.

A nm. vallás- és közoktatásügyi m. kir. 
miniszter ur fenti rendeletét, tudomás és szi
gorú miheztartás végett egész terjedelemben 
közlöm.

Turócszentmárton, 1907. március 22-án.
Dr, Kiinsztler, S. k. 

kir. tanfelügyelő.

5

521/907. sz.
Turúcvárinegye kir. tanfelügyelője.

7'anket'iiletem valamennyi állami és községi 
tanítójának, illetve tanitónójenek.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi mi
nisztertől. 5186. sz.

Felhívom a kir. Tanfelügyelő urat, hogy 
a hatáskörébe tartozó összes iskolák figyel
mét hívja fel arra, hogy mérlegszükségleteik 
beszerzésénél a Zier-féle vegyi és precíziós 
mérlegekre is, mint hazai gyártmányokra, 
legyenek tokintettel.

Budapest, 1907. március hó 5-én.
A ministzer helyett: 

Tóth, s. k.
államtitkár.

A nmeit, vallás- és közoktatásügyi mkir. 
miniszter ur fenti rendeletét tudomás végett 
hivatalos másolatban közlöm.

Turócszentmárton, 1907. március 28.
Dr. Kiinsztler, s. k. 

kii. tanfelügyelő.

KÖZGAZDASÁG.
A nyilvános számadásra kötelezett 
vállalatok ellenőrzésének néhány 

kérdéséről.
ív.

A revizoroknak az üzletvitelre és álla
potra tett észrevételei, a szükséghez képest, 
jelentés alakjában a részvényesekkel is 
közöltetnének. A revizorokat mint teljesen 
független, minden mellékérdekektöl ment 
egyeneket tudom elképzelni és a kik kipró
bált szaktudásukkal a részvényeseknek teljes 
garanciát nyújtanának arra nézve, hogy a 
számvitelnek és üzleti állapotnak minden izé
ben szakszerű és igazán hatályos vizsgálatát 
es felülvizsgálatát foganatosítanák.

Olvastam egy olyan indítványról is, hogy 
az „Osztrák-Magyar-Bank** — tekintettel 
ama kiváló vezérszerepre, mellyel a monár- 
kia mindkét feleben bir és hogy majd min
den nevezetesebb gócponton fiókokkal ren
delkezik — bízatnék meg az ellenőrzéssel, 
mit a fiókok vezérlői volnának hivatva tel
jesíteni.

E terv ellen azonban alapos aggályaim 
vannak.

Az „Osztrák Magyar Bank*, bár állami
lag monopolizált, do azért mégis magánvál
lalat, majdnem minden számbavehetö inté
zettel visszleszámitolási összeköttetésben van.

Ha a fiókintézetek vezetői, mint revizo
rok, hiányokat, viss/.aélésoket fedeznének fel, 
avagy a társaságnak veszteséggel záródnék 
üzleti éve, — mi a körülmények szerencsét
len találkozása folytán némelykor a kellő 
elővigyázat mellett is megtörténhetik — az 
Osztrák Magyar Bank, a legnagyobb való
színűséggel, beszüntetné üzleti összeköttetéseit, 
mi a tömeges betétlolmondások révén az  
intézetet válságba kergetheti.

Takarékpénztáraknál, különösen Magyar- 
országon, igen gyakran a takarékbetéielek

E s t e r h á z y - C o g n a c  mindenütt  Kapható.
Főraktár: STEINBR SAMU-nál Turőcszentmárton.
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Összeír'*, tehát a bizonytalan lejárata r;ir:• 
írások, egyáltalában nein állanak kellü aránk
ban a tiszta vagyon összegével és sok eset
ben ötvenszeresen, sőt százszorosán is felül
múlják.

Ez ugyan egyrészt az bizonyítja, hogy 
az illető takarékpénztár igen nagy mértékben 
élvezi a közönség bizalmát; de másrészt ez 
az aránytalanság kedvezőtlen pénzügyi hely
zetet teremt; mert mennél több a takarék
pénztárbetét, annál nagyobb mértékben 
számitól le pl. váltókat s a betétek biztosí
tását ily esetben jóformán csakis a leszámi 
tolt váltók teszik : pedig ezek között mindig 
akad kétes éréklt is s ha a behajthatatlan 
követelések össz»ge valamely rosszabb köz- 
gazdasági évben felszaporodik, csőd eseteben 
a betevők bajosan kapnák vissza betétüket 
egészen : mert ha pl. a váltótárca állomány 
értéke 50-szMese a tiszta vagyonnak, a 
behajthatatlan tételek értéke igen könnyen 
elérheti, sőí felül is múlhatja az alaptőke 
összegét a tartaléktőkével együtt.

Ama kívánságok, hogy a felügyelő-bizott
ság kötelezi* tnék bizonyos számú névre szóló 
részvények átvételére és hogy az igazgatósáé 
más vállatoki an felügyelő-bizottsági teendő
ket ne végezhessen, figyelembe volna ugyan 
veendő; de a lényeg, a mit újból hangsú
lyoznom kel*, az ellenőrzésnek mintegy a 
lelke, a könyvelésre irányuljon. A jelszó: 
revideálni, revideálni és újból revideálni. Más 
hatályos eszközzel épenséggel nem rendel
kezünk.

Aki a mai kor közgazdasági életét figye
lemmel kiséri. könnyen észreveheti, hogy az 
és vele kapcsolatban levő hiteltlgyek képe
zik a legfontosabb közgazdasági kérdéseket.

A jelenkornak gyorsan és szünet nélkül 
haladó technikája újabb és újabb vállalatok 
létesítésére ösztönöz és tagadhatatlan, hogy 
a szükséges nagyobb töke összegyűjtésére a 
részvénytársasági forma a legalkalmasabb és 
valóban a legelterjedtebb i.s.

Olyan időben, midőn h részvény egész 
közgazdasági életünket uralja és ez a papír 
igazán oly veszedelmes explozív anyagokat 
tartalmaz, miben is álljon az önsegély?

Elővigyázatos legyen a közönség bankjai 
megválasztásában és a tőkehelyezésre szol
gáló papírjai beszerzésénél. A közönség en
nek eleget vél tenni akkor, midőn válogat a 
fényes üzleti eredményt felmutató mérlegek 
közt és az igazgatóság és felügyelő-bizottság 
tagjai sorában fényes nevek és titulusok 
viselőit találja, — csak utólag derül ki, hogy 
a mérlegek nem reálisak, telvék visszásságok 
kai és a vezető személyiségek, a fényes 
titulusok árnyékában meghúzódva, közönséges 
sivárlelkü üzérkedők és szédelgők.

Reasszutnálva röviden a fentieket, kívá
natos lenne:

1. hogy a nyilvános számadásra kötele
zett vállalatok számvitelének intenzív ellen
őrzésére független revizorok alkalmaztassanak;

2. törlése, módosítása, illetőleg leszállítása 
a felügyelő-bizottság feladatainak;

3. amíg a vállalat meg nem szilárdul, a 
társasági tőke gyengítésére vezető időközi 
kamatok megszüntetése;

4. bizonyos mennyiségű, névre szóló rész
vénynek a társaság igazgatósági és felügyelő- 
bizottsági tagjai által (pl. az Usztrák-Magyar- 
Banknál) leendő letéteményezése;

5. megtiltása annak, hogy az igazgatóság 
felügyelő-bizottsági tisztet elvállalhasson :

6. megtiltása, hogy ezen orgánumok bár
mely üzletben, mely a társaság üzleteivel 
összefllgésben lenne, magánúton vagy meg
bízottjaik által részt vehessenek.

Nomzetközl nagy lóvásár Érseknjvárott.
A Nyitramegyei Gazdasági Egyesület által a 
f. évben rendezendő XXV-ik nemzetközi 
lóvásár Érsekújváron (Budapest és Becstől 
gyorsvonaton 2—3 órányi távolság) ismét 
május hó első vasárnap délutánján és az 
uiána következő hétfőn, vagyis május hó 5-én 
délután és május hó O-án fog megtartatni. 
Ezen lóvásár Magyarországon a legjelentéke
nyebb és a legkeresettebb, melyet a tenyész
tők és kereskedők egyaránt fölkeresnek. 
Főként a külföldi lókereskedők szokták az 
érseknjvári lóvásárt felkeresni. A múlt évben 
is 000 drb. különféle használatra való ló 
adatott el. Lakások és istállók az érsekujvári 
polgármesteri hivatalnál rendelhetők.

A Trieszt! Általános Biztosító Társaság 
(Assicurazioni Generáli f. é. március hó 21-én 
tartott 75-ik közgyűlésén terjesztettek be az 
1906. évi mérlegek. Abból a ritka alkalom
ból. hogy az intézet ezúttal fennállásának 75 
éves fordulóját ünnepli, a társaság központi 
igazgatósága sok ovációban részesült, melyek 
a világ minden részéitől a legszivélyesebb 
formában megnyilvánultak. Az előttünk fekvő 
jelentésből látjuk, hogy az 1900. december 
31-én érvényben volt életbiztosítási tőkeöss
zeg ek  849.570,242 korona és 74 fillért 
tettek ki. és az év folyamán bevett dijak 
38.802.847 korona és 74 fillérre rúgtak. Az 
életbiztosítási osztály dijiarfaléka 23.657,480 
korona 07 fillérrel 232.734,149 korona 05 
fillérre emelkedett. A tüzbizfositási ágban, 
beleértve a betöréses- és tükörüveg-biztosítást, 
a díjbevétel 15.380.704,734 korona biztosítási 
összeg után 25.505,395 korona 14 fillér volt. 
miből 9.300,044 komin 45 Hűé- vi$-.onib/- 
t ősi tás ív. fordulatot', u_rv, hogy a tiszti díj

Károkért a társaság 1906-ban 34.050 66L 
korona 27 fillért folyósított. Ehhez hozzáad? 
az előbbi években teljesített kárfizetéseket *
a társaság alapítása óta károk fejéhez 
861.570,345 korona és 95 fillérnyi j„en 
tekintélyes összeget fizetett ki. A nyereség 
tartalékok közül, melyek összesen 25.014 452 
korona 75 fillérre rúgnak, különösen kieme
lem! ők : az alapszabály szerint nyereségtar- 
talék, mely 6,250.000 koronát tesz ki, n  
értékpapírok árfolyamingadozására alakított 
tartalék, mely a 3.729,624 korona 17 fillér
külön tartalékkal együtt 17-013,704 korona 
71 fillérre emelkedett, továbbá felemlítendő 
a 160,000 koronára rugó kétes követelések 
tartaléka és az ingatja., tartalék, mely az 
idei átutalással 1.119.637 korona 54 fillért 
tesz ki. Ezeken kivlll fennáll még e^v 
1,471.110 korona 50 fillért kitevő tartalék 
melynek az a rendeltetése, hogy az életbiz
tosítási osztályban a ka inat láb esetleges 
csökkenését kiegyenlítse. A társaság összes 
tartalékja és alapjai, melyek elsőrangú érté
kekben vannak elhelyezve, az idei átutalások 
folytán 270.052,078 korom 64 fillérről 
292 979.592 korom 70 fillérre emelkedtek, 
melyek következő - pen vannak elhelyezve: 
1. Ingatlanok jelzálog követelések
51.530,990 korona 74 fillér. 2. Ivelhiztu-i si 
kötvényekre adó t kölcsönök 22.590,292 
korona 99 fillér. 3. Letétcménvey,/-;t é.ték- 
papirókra adót, kölcsönök 2 228.403 korona. 
80 fillér. 4. Értékpapírok 201.268.234 korona. 
28 fillér. :>. Tárca váltók 664,481 korona 
84 fillér. 6. A részvényesek biztosított adós
levelei 7.3:>0,000 korona 7. Bankoknál levő 
rendelkezésre álló követelések, készpénz és 

intézet követelései, a hitelezők követelé
seinek levonásával 7.347,189 korona 14 
filiér, összesen 292.979,592 koro. a 70 fillér. 
Ezen érékekből 60 5 millió korona magyar 
értékekre esik.

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

bevétel 10.199.3:>0 korona 09 lidérm nii'oir, 
mely összegből 11.538,032 korona 29 fillér 
mint dij'ar.’alék minden tehertől műmön jövő 
évre vitető,t át. A jövő években esedékessé 
váló dijkötelezvények összege 103.743,787 
korona 95 fillér. A szállítmánybiztosítási 
ágban a díjbevétel kitett 3.916 243 korona 
47 fillért. mely a viszontbiztosítások levonása 
után 1.076,243 korona 96 fillérre rugóit.

I

Legközelebbi húzásokra a legkedveltebb sorsjegyekből álló csoport vételét ajánljuk:

3 darab Erzsébet Királyné sorsjegy - ■ —
H ú z á s :  m á r c i u s  1 - é n ,  j ú l i u s  1 -é n  é s  n o v e m b e r  1 - é n .

1 darab Jósziv sorsjegy — --------
H ú z á s :  m á j u s  1 5 - é n  é s  n o v e m b e r  1 5 - é n .

1 drb BanliKa sorsjegy —
H ú z á s :  m á r c i u s  1 - é n  é s  s z e p t e m b e r  1 - é n .

1 0 0 .0 0 0  korona. í ; ü “ '.í 4 2 7 .3 0 0  korona.
eredeti öt sorsjegy ■■ 4 0  haVi 2  Kor. 4 0  f . r c $ z le i iu « f ís r «  Kapható.
ELFER és ADLER b an k  és vá ltó ü z le téb en  P O - usttc z a  “ a m !

Évente

hét

húzás!

Mmpiuaion 1888. évben.
réfZlf.trl.ek,p°staAutalvány°n beküldésénél a sorsjegyek számával ellátott részletivet azonnali játék 

1 ggal szolgáltatjuk ki. Az első két részlet egyszerre való beküldésénél a harmadikat ingyen nyugtáKUl
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EZ A KERET SZŰK
ahhoz, hogy a Hoppá angol teint regulator
meseszert! gyors szépítő hatását e ..............

E
jeszerü gyors szépítő hatását ecsetelhessük, 
ez fölösleges is, minek szaporítani a szót,

^ in y ek  b e s z é ln e k .
^  Vegyenek a t. hölgyek 2 korona 50 fillérért 0 Hoppát és a szeplő, májfolt, bőrvörösség, mit- ' 

esser, pörsenés, pattanás és más arctisztátlan- ■ 
P j>ág csodálatos eltűnése minden szónál szebben 1 
n  bizonyítja, hogy a Hoppá minden mást feles- I 

Y  legessé tesz, egymaga pótol krémet, szappant, 
n  púdert. Puhítja, ifjitja, iiditi, finomítja és fehé- 3 

”  riti az arcot, kezeket, nyakat, vállat.
íTnnnm an&01 leint reeulator íörakt.: l ÍA n n a  ü();]}}& KA1SER VILMOSésTa ÍlU|)JJd

drogériája Győr, Baross-ut 1.
Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.

fd h W á s  a m e z g p z d á l j t e !

I r ie s z t i  i l t a lá n o s  B iz to s iu l T ársaság
(A S S IC U R A Z IO N I G E N E R Á L I)

B ú d a p e S t ,  V., D o r o t t y a - í i t c a  10. sz á d ; .
A „Közgazdaság" rovatban közöljük a TR1EST1 ÁLT. BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 

a legnagyobb, legg azd ag ab b  és leg rég ibb  b iztosító  in tézetünk
mérlegének főbb számadatait. T eljes m érleggel a  tá rsa sá g  m indenkinek, aki 
e célból hozzá fordul, a  legnagyobb  készséggel szolgál.

Az intézet elfogad: élet-, tűz-, szállítm ány-, üveg-, be tö réses-lo p ás- és 
h aran g tö ré s  és repedés elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: jé g b iz to s ítá so 
kat a  „M agyar jég - és v iszontbiztosító  r .-t.“, valamint ba lese t elleni b iz to 
s ításo k a t az „Első o. á lta lános balese t ellen b iztositó  tá rsa sá g "  számára.

A tu ró c sz en tm á río n i ügynökség : W ix Miksa, Ursiny Máté.

A tavaszi és őszi trágyázáshoz az ismert 
,,Lóhere" védjegyű

T h o m a s s a l a k  l i s z t
legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya. 

Minden növényhez a lkalm azható . 
Mielőtt thomassalakiisztet vásárolnak — 

szíveskedjenek árajánlatomat bekérni.
Ajánlatok, szakiratok és bármily irányban 

kívánt felvilágosítással készséggel szolgál:

László /Adixeil
BUDAPEST, VII. kér., József-körut 65.
a csehországi thomasmíivek magyarországi 

vezérképviselője.

á u a M p k  a külföldi Tliomassalali-utánzatolitól!

• • • • • • • • • • • • • • • •

J u t á n y o s  v é t e l !
Gazdaságom feloszlatása miatt olcsó áron 

eladok egy vetögépet, Kornic-féle a r a tó 
gépet, szecskavágót, gereb lyegépet, ré p a 
vágót, liintót, sz á llítá s ra  való te je sk an 
nákat, igás kocsit stb.

ÖzV. Nsúnjaijr) Jakab ig
Szucsány.

fürdetései!
feW ék tn eli a ItfadohW atalban.
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B udapest lá tv á n y o s sá g a ! a
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N A G Y K Á V É H Á Z

(ezelőtt Beliczay)

BIÍ2HPEST, Nagymező-utca 7. szám.
Tulajdonos: K anczler Gyula.

Naponta
Toll á r p d  Ss Toll Károly

teljes zeneim  hangversenyez.

M
inden 

idegen 
nézze 

m
eg!

B G yönyörű lá tványosság ! B

D U N K E L  V .  K .
felsőm agyarhoni e l s ő  p ark e ttg y á r és 
— gőzfürész részv é n y tá rsaság  =

K A S S Á N .

TELI MENETREND
A magyar királyi államvasutak on :
(Érvényes 1906. évi október hó 1-tííl kezdve.)

Budapest—Turócszentmárton : Turócszentmárton—Budapest:

Gyv. ind, délután 3-30, érk. este 10-21 Gyv. ind. reggel 6-08, érk. délután 12-40
Szv. délelőtt 9-35, H M 7-52 Szv. „ „ 8-42, este 7 0 0
Gyv. n reggel 7*10. „ délután 1-38 ! Gvv. „ délután 2-54, 9-10
Vv. éjjel 11-10, „ délelőtt 11-41 : w . 4-57, reggel 5 20
Szv. délután 5*35, „ reggel 4-18 S/.v. „ este 11-35, délelőtt 9-45
Vv. Jánoshegyiül ind. reg. 5-07, é. reg . 7-40 Turócsztmártonból i. d. u. 12.06, é. d. u. 3-27

Turócszentmárton--Ruttka : Ruttka—Turócszentmárton:

Gyv. ind. délután 1 •39, érk. délután 1-47 Gyv. ind. délután 2-45, érk. délután 2-53
Szv. este 7'54. „ este 8-0.3 | Szv. „ reggel 8-30, reggel 8-40
Gyv. n 10-22, » » 10-30 1Gyv. „ „ 559, i) „ 6-07
Szv. reggel 4-20, „ reggel 4-30 1Szv. „ este 11-22, n este 11-33
Vv. 7-47, 8-06 | Vv. * délután 445, délután 4-56
Vv.

w
fi délelőtt 11-42, * délelőtt 11-53 : Vv. „ délelőtt 11-16, n » 12-06

Budapest ny. p. u.--Zsolna: Zsolna--Budapest ny. p. u .:

Gyv. ind. reggel 7-20, érk. délután 1-33 Gyv. ind. éjjel 3*46, érk. reggel 9-25
S z y . 9-20, » este 8-30 Szv. „ reggel 7-11, este 5-55
Gyv. este 6*55, - éjjel 12-24 Gyv. „ dél után 314, n 9-15
Szv. * H 10-30, „ reggel 7-20 Szv. * este 9-45, reggel 6-35

Ajánlja kitűnő tölgyfából készült, sok
szorosan kitüntetett

A cs. és kir. szab Kassa-Oderbergl vasutakon:

Kassa—Ruttka: Ruttka— Kassa.

parkettáit,
úgynevezett amerikait, tömör 

és berakott kockáit

ju tá n y o s  árak mellett.
A lerak ás k ív án a tra  gyári lerakók 
által a  legpon tosabban  történik .

Szv. ind. reggel 5-45, érk. délután 12-14
Szv. fi 7-45, 2-11
Gyv. délután 12-35, fi 5'35
Szv. 12-43, ff este 8-13
Szv. » 3-48, » 10-52

Ruttka— Zsolna:

Szv. in d . reggel 6-30, érk. reggel 6-58
Szv. n d é lu tá n 12-35, délután 1-05
Szv. M ti 2-21, „ 2-46
Gyv. ti n 5-42, h este 6-04
Szv. n este 8-33, 9-00
Szv. éjjel 11-08, n éjjel 11-35

Szv. ind. reggel 4-56, érk. délelőtt 11-55
Szv. „ 8-35, „  délután 4-45
Gyv. „ délután 12-20, n » 4-55
Szv. „ 2.30, „ este 8-47
Szv. „ - 4,22, » éjjel 11-30

Zsolna— Ruttka:

Szv. ind. reggel 4-20, érk. reggel 4-46
Szv. * rt 7-40, „  délelőtt 8-10
Gyv. „ délelőtt 11-54, „  délután 12*16
Szv. „ délután 1-55, » fi 2-20
Szv. „ 3-34, fi fi 4-02
Szv. „ este 9-20, „  este 9-50
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B u d a p e s t ,  V I.,V á c s l-k f tru t 2fl »«•
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