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A m uzeum ünnepe.
Uj palota em elkedik a Dóin tőszomszédságában. Három szárnyas,
nagy épület, m elynek gazdag orna
mentikája m egállásra készteti a mel
lette elhaladót, hatalmas falai pedig
tekintélyt parancsolnak építőjének.
Van rajta valami, ami gyönyörködtet,
megkap, de — sajnos — van rajta
egyéb is, ami már k e v é ssé kelt föl
nemes érzést, ami disszonáns szint
vegyit a fölfogott képbe s amely a
lelkűnkben támadt kellem es hangu
latot m egakasztja s aminek már maga
puszta létezése is gondolkodóba ejt:
s ez a homlokzaton kiabáló aranybetűs sorozat: „ S lo v e n s k á M u s e ú ln á
S p v lo ín o s t“. Ne értessünk félre. Eddig
csak azt akarjuk mondani, hogy a
tót felírás olyan eg y esü let épületén,
melynek működése alapszabályai sze
rint nyelvi különbségeket nem ismerő
kulturális téren m o z o g : igy magában
legalább is furcsa, de különösen azzá
válik, ha megtudjuk, miszerint ezt
az egyesületet a magyar állam tekin
télyes évi seg élly el is támogatja.
Hanem hagyján. Az épülettel magával
még meg tudnánk békülni. Elvégre
kulturális célnak épült és mint ilyet
örömmel k ellen e fogadnunk, mint
annak bizonyítékát, hogy tót nem ze
tiségünk e téren sem akar elmaradni
a magyarság mögött, ha valaki m eg
győzne bennünket annak szük séges
voltáról. Mert bizony-bizony effölött
még vitatkozni is lehet. Csak kép
zeljünk ennek helyébe egy színtiszta
magyar múzeumot, m ely hasonló v i
szonyok között, hasonló költségeken
tartatik fönn.
A b eléfektetett óriási tőke vájjon
meghozná-e annak m egfelelően er
kölcsi kamatait a m űvelődés terén?
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A múzeumnak igazi rendeltetése
itt fekszik. Enélkül holt tőke, üres
látványosság, amely annál sajnálatraméltóbb, minél gazdagabb, mert az
olyan emberhez hasonló, aki nagy
szellem i tőkéjével keskenyre szabott
körben kénytelen tengődni csupán.
Ha tehát körünkben még magyar
múzeumnak sem volna létjoga, kérd
jük, mi tenné jogosulttá a tót muzeum
fönnállását? Vájjon föl tud-e mutatni
valamit, am ivel a kulturális haladás
nak valóban szolgálatára vált volna ?
Vájjon tett-e csak halvány kísérletet
is arra nézve, hogy a falai közt föl
halmozott sok szellem i kincset valami
uton-módon népszerűsíteni törekedett
volna?

olyan mértékben, amilyen arányban
az anyagi áldozatokat az m egköve
teli ? Ki hinné el, hogy a tót paraszt
boldogabb lesz, ha tudja, hogy ükapja
m ég faággal szántott? És ki az, aki
akárcsak azt is el akarná hitetni,
hogy a föltétlenül szük séges elem i
m űveltségnek a muzeum itt valami
különös szolgálatára lenne.

Milyen célt szolgál tehát tulajdon
képpen? Régiségbuvárókat akar ne
velni talán a tót nép fiaiból? Azt
várja talán, hogy majd ezután minden
tótul beszélő egyén legszentebb k öte
lességén ek fogja tartani a földturást,
hogy onnan történelem előtti em léke
ket hozzon föl, am elyekről a pápasze
m es tót szobatudósok kisütik majd,
hogy a tót örök rem ekei? Tót mú
zeumban ilyen dolgok kellenek.
Hiszen ez ma is igy van ott. Min
den leletet a tót| kultúrára igyek ez
nek visszavezetni.
Minden készítm ény tót ü gyességet
dicsér és minden eszköz tót dicső
S ha e téren fölmutatni mitsem ségről regél.
D e ne fejtegessü k tovább, amit
k ép es, akkor mint a régiségek maga
zinjának itt valóban semmi értelme már úgyis sejtünk. Olvassuk végig
ünnepségeik lefolyásáról megirt be
nincs.
De világítsuk meg a dolgot más számolóikat és m eg fogjuk találni a
oldalról is. Tegyük föl, hogy a tót feleletet, hogy az uj palota is milyen
túlzók intézm ényeiket m égis kulturá célra készült?
Érdekes tünetül csak annyit jegylis céllal, abban a reményben létesí
tették, hogy majd a jövőben fog zünk még föl, hogy a beszédekben
nevelni maga közül egyén ek et, akik hallottunk mindent, csak múzeumot
az ott fölraktározott szellem i kincsek érintő dolgot a legk eveseb b et s a m eg
nek a nép közé való fölosztásához hívott vendégek között láttunk oroszt,
érteni fognak. Lehet, de akkor még lengyelt, csehet, morvát, csak m a g y a r t
mindig fenmarad kérdésüld az, hogy nem.
Előzmények.
vaj jón a tót nem zetiségnek nincsenek-e
Már
napokkal
az
ünnepségek
megkezdése
komolyabb bajai, égetőbb szükségei
előtt különböző színű papírlapok forogtak
s különösen, hogy azokra a tudomány
közkézen, melyek a tárgysorozat rövid fog
ágakra, m elyeket a muzeum szolgál, lalatját tartalmazták. Azokból tudtuk meg,
a köznépnek föltétlenül és igazán hogy a helybeli tót műkedvelői kör az idén
szük sége van-e? És szük sége van-e operát ad elő, az idén először. Különös fon-
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Mert mit szolgál a muzeum tulajdon
képpen? Olyan tudományágakat, ame
lyek elsajátítására a középiskola is
csak az alapot adja meg. Annak igazi
fölfogására egész ember, képzett
tudós képes csupán, aki a fölfogott
dolgokat maga körül népszerűsítheti.
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UjSSí ^ ia tukjdom’^ a ik tth i; e n ip'jkm u,
hogy unitra »i előköxfileici: ii ntgyobbszafciíuak. .Sejtettük, hogy gyűléseik ma
iátngalnttabbak lesn ek . A sok előjel mind
erre engedett k őve'.keitetni, Bizonyosra Tel
tük, hogy az uj muzeum épülete, mely iránt
a tót lapok az érdeklődést fdtcngáxiák, ; k i kat fog vonzani. A vendégek egy része mar
5-én j'itt mez. A mi:napi ronatok pedig csak
ugv öntötték magukból a különbőz, irányból
és országból jött mindenféle népet.
A be nem aratott idegen rálátni nemzet
közi konferenciát sejtett tolna a különbőz
szláv nyelrü sokaság láttán. Kisebb-nagyobb
csoportokban ronnltak be a tárosba abol a
renoezob.z ttsag
zá.iá.; a- . • • . • . •
kodtak. A táros külső képe egyszeribe megváltozott. Idegen arcok járták be az utcákat,
hogy megtekintsék a várost, mely előttük s
a külföld szlávjai előtt is, mint a tótok főrárosa szerepel. Nem tudjuk, hogy egy-egy
ilyen szemleut mennyiben elégítette ki vára
kozásukat. azt hisszük, sokban kellett csa
lódnia annak, aki itt minden lépésnél a tót
nyelv és szellem uralmát kereste: bennünket
azonban nem kis keserűséggel töltött el a
tudat, hogy ők most az után kutatnak itt.
aminek mi legkisebb parányát sem ismerjük
el jogosultnak s még inkább, hogy bizony
találtak ilyet nálunk bőrén.
A járókelők érdekes képet nyújtottak,
hogy nagyobbára vidékük népies viseletét
öltötték magukra. Egész kis néprajzi kiállítást
lehetett volna belőlük összeállítani.
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HÍ RADÓ

olvad össze, melyben a fél hiába keresett
ismerte, neki kedves h ú g o t. Idegen volt:
de a folyton erósbbódó h u g u v a r is, mintha
csak azt akarta volna jelelni, hogy rokonsíén vünkre 0 sem u n igényt. A cigány
hinta Fája, mely mádkor olyan szépen rezeg
a magyar nóták fájdalmától, most kiadta a
tó: nótát is s mégcsai: nem is hasadt b ele. . .
Félpiryőkás urak és féljózan hölgyek énekel
tek .tana. Az őrien m?xerü mulatozás belenralik a kés: éjszakába.

.4 gyű tét napján.
Mulatságok után rövid az éjszaka. Ennek
bizonyítékai: iathartak többek arcán, akiknek
gytlr-ött vonásai reggel pihenés után kiabál
tak. Ezek a kijózanodó és mis józan embe*
rek összeültek aztán T-én 10 órakor a le
hető lesT-zárazabb dolgo k fölött tanácskozni
ugyanabban a teremben, melyet hajnalban
szivarfüstösen és borgőzösen hagytak el. Ez
már nem járt látványossággal, hát keveseb
ben is jöttek. Az úgynevezett komolyabb rész
azonban ott volt. Enne* megfelelően csend
bonolt a tere oben, min: minden olyan helyen,
ahol az emberek nem iádnak miről beszélni.
Az ünnepélyes csendben Kenet elnök akár
vasárnapi prédikációját is elmondhatta volna
elnöki megnyitója helyett, sokan nem vették
volna észre a cserét. És valóban, beszéde
olyan malasztos, kenetteljes volt, hogy a
számokat elhagyva, a megtévesztésig hasonlí
tott a prédikációkhoz. Csöndes megadással
hallgatta a közönséz általános szólamait,
élénkséget beszédének csak azzal a részével
Szinielöadá*.
keltett, abol megfenyegette i.allgatóit, hogy
Ez a sok ember, a vidék népével együtt, ne bigyjék, mintha a l ‘X> K-ákkal, mint a
mind be akart fémi a „Dom“-ba. A színház részjegyek árainak lefizetésével már eleget
környéke már jóval 8 óra előtt zajlott a tettek tót hazafias kötelességüknek, legyetek
sokaságtól. A szomszédos klubbbelyiség, kávé- elkészülve, türelmes báránykáim, hogy kérni
ház zsúfolásig telten várta az előadások meg még fogunk, meg pedig többet, sokkal többet,
kezdését. hogy vendégeit átadja a nagy mint eddig. Erre egy kis fölszisszenés támadt,
teremnek, amely pedig már akkor is eléggé s hogy a holtnak hitt tömeg igy eleijeit
megrakodnak látszott. Minden jel arra muta- adott magáról, nyomban beállott a reakció:
tott, hogy a terem kicsiny lesz ennyi ember a halálos csönd.
befogadására. 8 tényleg, a közönség úgy
Sokolik titkárnak és Halasa pénztirnokmegtöltötte a nézőteret, hogy az utánuk jövők nak nem kellett erölködniök, bogy jelentéseik
már csak a szomszédos kaszinó ajtajaiból fülolvasásában hangjuk érvényesüljön. Ezek
nézhették, amit a tömeg a színpadból szemük bevétele után a közönség egy mosolygó képű
elől el nem takart.
urpt látott az asztal télé futni, mintha vala
A nagy közönség mind egymást nézte. 8 honnan menekült voina, akinek arckifejozése
amint az emberek szemei Így jobbrabalra feje kopaszságával együtt nagyon sokat ígért.
jártak, kiült valami az arcokra, amit a nagy- Aki aztán sokat beszél, többet gesztikulál,
tömegben rejlő erő ébreszt: az öntudat, a de legtöbbet mégis — olv.is. Papirszeletekről
büszkeség önmaguk iránt. I.'gy vettük észre, szavalja el, hogy ö : Hrobony, a tóluk ere
bogy a tömegnek ez a puszta látása is elég, detei illetőleg azt tartja, hogy bölcsőjük nem
hogy fajának szerelőiére serkentsen s nem Ázsiában, hanem Európa valamely részén
is kellett volna hozzá külön előadás, zene, ringolt, más árja népcsaládokéval együtt.
hogy onnan minden tót ember emelkedett Ezen egyszerű, de bizonyítani még csak meg
hangulatban távozzék. Aztán elgondoltuk, sem kisérelt állítás ulán a felsőmagyarországi
hogy az együvé tartozásnak ebből az érzé réz- és bronzleleteket is egytöl-egyig a tótok
séből egynéhány csöpp milyen jó volna a mi Ukapjai által alkotott munkák gyanánt tün
táborunkban is.
teti föl. Gondolatfüzésének további menete
r. Fóllobben a függöny s megindult a körülbelül a következő: A föld gyomrában
„Xcnské slzy" egyfolvonásos vígjáték, lassan, levő kincseket őseink után most csak mi
döcögve. A szereplők mindegyikén a lámpa bírhatjuk, az azokat befoglaló sárburokkal
láz nőin kis foka volt észlelhető.
együtt, A föld tehát a mienk, egyedül a mi
Az 1 felvonásos kis opera jobb volt ugyan, tulajdonunk stb. Csodálatos, mégis megtap
az elénk taps és viharos íiviózás — úgy solták.
vettük észro — meg sem annyira a szerep
Az uj muzeum épületének
lőknek, mint inkább a tót nyelvnek szólott.
felavatása.
A ^társalgás aztán meg is indult. A zajló,
A gyűlés berekesztése után még fönn lett
nyllzsgő tömeg csoportokra oszlik, minden
tartva egy Kmef-szónoklat a közönség gyö
csoport, talán a maga külön kis nyelvjárása
nyörködtetésére. Az uj muzeum épületének
szerint alakul. Az egész egy zsibongássá
legfölsőbb lépcsőjére állva, hajadonfővel, sok

száz emberrel szemben, papi talárban, Szemeit
égre emelve, tanácsosnak tartotta félrevezetni
istenét azzal, hogy a tótok el vannak nyomva
Bajosan állapítható meg, imádkozott-e, va-U
szónokolt'/ Beszédje után a helybeli tót mükedvelői kör énekelt valami korálszerü dalt
lassan, busán és meg kell vallanunk, szépeu
is. Az ajtót kinyitották, a kiváncsi közönsé®
fölnyomult, hogy az épület termeit végignézz’
de nem sok látnivalót találhatott az üres
helyiségeken, mert 1—2 perc múlva már
mindenki lent járt ismét, érdeklődni az ebéd
iránt.

Az ebéd.
A „Dóm* nagyterme 3-szor is megnyílt
hogy vendégül lássa azokat, akik tegnap és
ma itt csak lelkiekkel voltak kénytelenek
beérni. A terem egész hosszában három pár
huzamos asztalt állítottak föl, végeiket szin
tén egy-eggyel összekötvén, úgy, hogy az
egésznek felülről olyan képe volt, mintha a
terem barna padlójára egy óriási római III-at
festettek volna fehér színnel. Később a fehér
szin tarkulni kezdett a ráhordott mindenféle
edény, palack stb.-töl s szegélyt is kapott a
nagyobbára feketébe öltözött urak s a fehér
hölgyek színétől. Ezeket csak egy-egy katonatiszti uniformis szakította meg, a népviseletbe
öltözöttek
fölszorultak most a színpadra
ahol sürü csoportokban álltak. Egyszer csak
fölhangzott ajakukról egy, fohászra emlékez
tető, dallanosság nélküli ének, mely alatt a
közönség még javában rendezkedett, beszélt,
járt-kelt, székeket tologatott. Alig simult el
azonban a zsibongás, a zaj s fölhordták az
első tál levest, fölhangzott a Hej Slováci.
Állva énekelték végig mind a három versszakát.
A dal hatása még soká ott látszott a
levegőben. Csend támadt nyomában, arait
megtörni mintha mindenki vonakodott volna.
De mégis Kmef föláll s elmondja felköszöntojét a királyra. Rövid mondókáját gyér és
halk zsivió követi. Aztán sokáig békében
ehetnek, ihatnak az emberek. Aztán a beszé
dek hosszú sora következett. Mudrotí Pál a
tótok ideális harcáról beszél, melynek meg
jelent k ato n áit: a bel- és külföldi vendégeket
üdvözli.
Uram liplószentmiklósi tanító, aki Podtatranszky álnév alatt mint a tótok egyik
poétája ismeretes, fölolvasta üdvözlő versét,
mit Kmef elnökhöz irt. Magas szárnyalását
visszaadja ez a kikapott s o r: „Hója gyungya
hója!* Különben pedig valami ellenségekről
beszélt benne, akikkel szemben lelkiismeretes
harcot kiván.
Kolisek morva pap arról beszélt, hogy itt
a tótok igazáért küzdőket zsiványoknak
nevezik s úgyis bánnak velük. Akárhogy
üldözik is őket, mégis igazuk van a jogfosztó
urakkal szemben.
Kubánek (Prága). Az ismert tót dalból
indult ki: Na Tatiách sa blyska, hromv
divo bijú. Most még zeng az ég fölöttünk
— mondja — de lesz idő, amikor megszűnik
s akkor azt énekelhetjük. A Tátra fölött
villámlott egykor, de Írnia gja nem csapkod
már többé. A hivatalok villámai u. i. nem
lesznek képesek a tótok halhatatlan igazával
megbirkózni, azt legyőzni, leteperni.
Hlxnka András rózsahegyi explébános
percekig nem tud szóhoz jutni a [viharos
zsiviótól. Ö pedig, mint az engesztelő áldo
zatra szánt húsvéti bárány a szelídségnek és
megadásnak olyan mennyiségét erőltette
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arcára, hogy liálás közönsége valóban részvé
tet kelteti, amely tomboló zsiviózásban nyert
kifejezést. Vés.'re berekedtek a torkok, a zaj
elült s ö megnyithatta száját. |Az első mon
datok után tisztában voltunk vele, hogy ez
a hang nem a szószék monoton hangja s a
gondolat nem a prédikációnak üres szólam
keresése s hogy olyan omberrel állunk szem
ben. aki politikai célzatú beszédekkel többet
foglalkozott, mint mással. Könnyen, folyéko
nyan beszélt és hatásosan. Járt — úgy
mond — Morvaországban. Itt mindenfelé
hívták, mindenki tudni akart valamit arról,
hogy miképpen bánnak velük itt Magyarországon, hogy úgy íogdossák őket, mint a
zsiványokat, Holott ök bajnokok. A tót nemzet
szabadságának bajnokai. Minden szabadság a
börtönök keskeny ablakain érvényesül csak.
Az ö igazuk sorsa is olyan. Nem bánja az
üldözéseket. Nemzete szabadságáért harcra
hívja föl a tót nemzet minden igaz fiát,
utolsó csepp vérig!
Aztán fölkel és gyűjt 538 koronát.
Dr. Markovcs Gyulának szemet szúrt a
karzaton lévő két magyar, akik jegyzeteket
csinálták. Azok — mondja — abban remény
kednek, hogy én most lázitani fogok s hogy
azért ellenem hajszát indíthatnak. Kijelentem,
hogy igenis lázitok s lázitani fogok harcra,
kitartó harcra tót nemzetem szabadságáért..’.
Azokat pedig ott s nemzetünk minden ellen
ségét üsse meg a guta. Ez az Ízléstelen kiro
hanás még ott, a tót közönségben is vissza
tetszést keltett. I)e azért Markovics boldogan
ült le.
Tóműnek káplán különös módját eszelte
ki annak, hogy árulhatja el az ember leg
féltettebb gondolatát e veszély nélkül. Annak
kijelentése után, hogy ha ő énekel, ha hall
ják is, nem értik meg sokan, látszólag sem
mitmondó tót népdalokat énekelt el egymás
után, melyeknek kifejezéseibe hangjával,
szemével s gusztusával egészen más értelmet
vitt. Az allegorikus értelemben használt nóták
viharos tetszést arattak. Közönséges dalnak,
kivált ha olyan kezdetleges, mint az elmon
dottak voltak, szöveg és dallamukban egyaránt,
rendes éitelmezés mellett ilyen hatása nem
lehet. Különben Tománek merészségéről nem
először adott bizonyosságot.
Az ebéd a késő délutáni órákba nyúlik.
Csak nehezen oszlik el a társaság, hogy az
esti táncmulatságra előkészüljön. Másnap a
Sztránya nevű erdörészbe kirándulást ren
deztek.
*

*

Itt adjuk leh ető leg hu k ép ét an
nak a m ulatságnak, melyben a magát
Múzeumi tót társaságnak n evezett
politikai ágens sz ö v e tsé g három napig
duhajkodott, m iközben el-el kalando
zott m essze, tiltott utakon. Az olva
sottakból látjuk, hogy b eszéltek tót
nemzetről, annak elnyom atásáról,ellen
ségeiről, azok ellen indítandó harcról,
aztán vérről, győzelem ről é s sok min
denről, a mihez a múzeum nak semmi
köze sincsen. V igyázzunk, a történet
számos példát tud fölmutatni, ahol
politikai pártok aspirációikat kultu
rális köntösbe öltöztetve, apróbb kul-
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turegyestlletekre oszlottak, csak az
ért, hogy az ellenőrzést kijátszva,
szabadabban mozoghassanak.
Mégis szeretnök, ha a fejlem ények
nem nekünk adnának igazat.

A nemzet jÖYŐje.
„Régen harctereken dőlt el a népek sorsa,
melyeket lovak patái s vasas léptek túrtak fel,
most az uj harctereken nem puskaporral,
hanem gőzzel és villannyal küzdünk, nem
vörüssapkások, hanem a kékbluzosok száz
ezrei és ezeken a harctereken épp úgy elvesz
hetnek a népek és elvérezhetnek a nemzetek
halvány halálban.*
Közéletünknek egy hírneves alakja mondta
ezeket a jelentős szavakat. Gyönyörű jellem
zése korunknak ! Mert igaz, hogy nem pörög
a dob, nem dörög az ágyú, véres kardot sem
hordanak a harc körül, de szegény magyar
hazánknak százezrei vesznek el egy vérteden
háborúban s ennek borzalmát emeli azon tény,
hogy a kivándorlók száma évről-évre emel
kedik.
És e vérnélküli háború veszteségei pénz
értékben ki sem fejezhetők ; mennyi anyagi
kárt szenved a nemzet, a munkaerő ily
rohamos pusztulásában, ki gondol arra?
Szivünk gyorsabban dobog, ha kezünkbe
vesszük utolsó szabadságharcunk történetét,
a büszkeség hevíti keblünket, ha olvasunk:
milyen anyagi és véráldozatokra voltak
képesek dicső elődeink, hogy e hazát és
1000 éves alkotmányát megmentsék, gyerme
keik politikai szabadságát biztos alapokra
fektessék !
Az anya harcba küldi gyermekét s dicső
íti, mint az ókorban, ha akár pajzson, akár
pajzszsal tér vissza; olvassuk, hogy a családfentartó a fegyverhez nyúl, a honnmaradtakat
sorsukra bizza, olvassuk, hogy a gonosztevő
is megtér s feláldozza hős halálban életét,
hogy bünhöujék és igy megtisztulva hozzá
járulhasson legdrágább kincse, a nemzet
becsületének megmentéséhez.
A hazáért való küzdelemben elöljárnak a
hölgyek, szegény, gazdag, egyerán. a haza
oltárán áklozik kincseivel, ékszereivel, ki-ki
saját erejéhez képest.
Tudjuk, hogy ez nem is olyan régen
— alig néhány évtizeddel ezelőtt — volt s
a dicső háború véráldozata meghozta a
szabadságot.
De mit tapasztalunk most?
Azok, akik nem tudtak legyőzni bennün
ket fegyverrel, most a vértolen harcban vas
marokkal, lenyűgözve tartják nemzetgazda
ságilag o hazát.
A jolen korra alkalmazva ipari munkás,
gyáros, kereskedő lenni nem tudok, mert a
magyar gőg ezt nem tartja úri foglalkozásnak,
rábízom ezt másra, ha elpusztul, elvérzik is
ezáltal a haza. Pedig a külföldön hány elő
kelő sarj, vérbeli arisztokrata viruló gyárak
és kereskedelmi vállalatok nagyhatalmú, dús
gazdag tulajdonosa, mig hány földesurból lett
földönfutó szegény ember, morzsalesö Lázár,
fehér rabszolga az utolsó évtizedben a szép
magyar honban.
Ha a müveit nyugatra tekintünk, világos
bizonyítékot szerzünk arról, hogy az az állam
hatalmas, annak a szava döntő a politikában
is, amely nagyszabású ipart Uz, azok a váro

sok virágzók, amelyeknek falait gyárkémények
övezk. E kulturvárosok kereskedelmet Űzve,
behozzák a nyers terményeket, százezreknek
keresetet, jómódot nyújtanak, a terményeket
iparilag feldolgozzák, hogy ismét kereskedői
közvetítéssel, jó haszonnal visszaszállíthassák.
Hatalmas az az állam csupán, melynek
önállóságát, szabadságát a kékbluzosok száz
ezrei, kalapáccsal a kezükben védelmezik,
mert ez nemcsak a népet tudja megszerezni,
hanem ezt meg is tudja tartani. Szóval, meg
élhetést tud biztosítani fiainak, akiknek nincs
aztán okuk a vándorbotot s koldustarisznyát
kezükbe venni.
Nálunk ellenségeink száma folyton, ijesztő
mértékben szaporodik, mi pedig fogyunk,
mert nem érezzük minden, a külföldre
guruló koronában az elszivárgó vércseppeket.
Ezt a szomorú, végzetes pusztulást meg
akadályozni a legszentebb, leghazafiasabb
kötelessége minden hazafinak, minden önzet
lenül gondolkodó főnek.
Midőn a közelmúltban a felébredt nemzeti
öntudat megteremtette a *fulipán“-mozgaImaf,
szentfül hitte mindenki, hogy a magyar ipar
pártolásával kiszorítjuk a bécsi „smarn*-t,
meg a nürnbergi stb. haszontalanságokat.
Mellünkre tűztük a tulipánt. Lelkesültünk a
magyar ipar mellett. Lelkesedésünknek mi
volt az eredménye ? Egy nagy sem mi!
Vegyük kezünkbe a statisztikát s látni
fogjuk, hogy mily nagy az a sarc, mellyel
ezen vértelen háborúban a külföldnek, első
sorban Ausztriának adózunk, látni fogjuk
azokat az elszomorító számokat s meggyőződ
hetünk, hogy nekünk ipart áldozatok árán is
kell teremtenünk, mert
1902. évben 906.844.000 koronát ért
1903.
„
933.672.000
1904. „
1.002.753.000
„
1905. „
1.156.481.000
„
1906.
„
1.222.300.000
„

„

ebből csak Ausztriából:
1902. évben
1903. „
1904. „
1905. „
1906. „

802.208.000 korona
828.417.000
885.410.000
„
921.715.000
981.856.000

értékű árut hoztunk Magyarországba kész
iparcikkekben, ebből körülb. 90% -ot Ausztriá
ból kaptunk. Hát ha véres háború dúlna e
hazában, vájjon az többe kerülne-e ?
De olvashatjuk azt is, hogy :
1901. évben
1902.
„
1903.
„
1904.
„
1905.
„
1906.
„

55.000
69.000
93.000
150.000
193.000
280.000

ember vándorolt a külföldre, elsősorban
Amerikába, hogy jobb megélhetést biztosítson
magának.
Hát kinek nem szorul össze a szive, kinek
nem sir a lelke e számok olvasásánál? Ki
meri hazafinak nevezni magát, aki nem
kiáltja, hogy ezt meg kell akadályozni ?
Vájjon nem a legszentebb hazafiui kütelességünk-e oly irányban dolgozni, hogy ezen
anyagi és véráldozalokat csökkentsük, ha e
hazát fenn akarjuk tartani utódaink számára ?
E két csoportban foglalt összegek szoros
összefüggésben állanak. Senki sem fogja
elhagyni szülőföldjét, hazáját, ha ez itt neki
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Elnevezés. A vallás- és közoktatásügyi
legtöbb kivándorló testileg megtörve, teljesen
a megélhetést lehetőié teszi, mert minden
nyomorékká téve tér vissza hazájába. Előttem m. kir. miniszter a helybeli felső kereskedőim
embor szivéhez nőtt a föld, amelyen született,
fekszik egy csomó levél — Amerikából. iskolához Kidrig Györgyöt tanárrá kinevezte.
ahol boldog gyermekkorit élte, a lelkét fogva
Esküvő. Oszvald Károly doktor bírósági
A levélírók hajmeresztő dolgokat Írnak viszon
tartja annak feledhetetlen képe.
aljegyző a folyó hó 14-én tartja esküvőjét
Köny tódul a szemünkbe, ha először tagságos életükről. A vrickói kivándoroltak a helybeli r. kath. templomban Guti Irénkévagyunk kénytelenek búcsút venni szülő közül nyolc teljesen nyomorék. Az egyiknek vei, az ungvári tanitónőképzö intézet tanár
földünktől s tudjuk, mennyire enyhíti e válást amputálták a lábát, a másiknak levágták a nőjével.
kezét. Ismét mások csak mankókon képesek
a viszontlátás reménye.
A F. M. E. E. Igazgató választmánya
Milyen szomorú, bánatos lehet az érzés, járni. Ezek csak addig várnak, inig az uta
1907. augusztus hó 14-én délelőtt 11 órakor,
azok szivében, akik örökre kénytelenek záshoz szükséges összeget megkapják s akkor
Nyitra városában, a vármegyeház nagytermé
szülőiktől, feleségeiktől, gyermekeiktől, test- hazajönnek. Néhány kivándorolt már itthon
van. Ezek 30—35 év körüliek s reumások, ben ülést tart. Tekintettel a tárgyalás alá
véreiktől elválni. kerülő ügyek fontosságára ez utón is felkéri
S uii az oka, hogy évenkint e hon száz alig bírnak lábukra állni. Mint duzzadó örök
az elnökség az igazgató választmány tagjait,
ezrei kénytelenek itt hogyni mindezt, még a távoztak innét, mint nyomorékok jöttek vissza.
hogy az ülésen okvetlenül megjelenni szíves
viszontlátás reményét is ; mi az oka, hogy e Ez a szomorú valóság Vrickóról szól. Hol
kedjenek. T árg y ak : 1. Az augusztus 22.
mellett még anyagilag is pusztulunk? Az az van a többi ?
szeptember 8-ika közötti időben Nyitrán és
Kétségbeejtő
a
perspektíva,
melyet
a
átok, amely reánk nehezedik, mely minden
vidékén történendő katonai összpontosítások
ben csak saját énjét s előnyét nézi s nem kivándorlás okozta, sebek elénk tárnak. A
és az ebből folyó lakásszükség következté
törődik mással, C3ak maga tudjon megélni. nemzet pusztulásának s elzüllésének perspek
ben az egyesület évi rendes közgyűlésének
Az a rövidlátás, hogy még most is saját tívája ez. Te vak, te süket nemzet, tekints
esetleges elhalasztása. 2. Az elnökválasztás
zsírunkba akarunk fuladui s nem törődünk bele és el fogsz borzadni a jövőtől!
kérdésének az alapszabályok 21. §. d. pontja
ckl.
azzal, ami körülöttünk történik, hogy gyerme
értelmében való előkészítése. 3. Az ország
keinket ts a vándorbot szomorú sorsa fenye
négy nagy közművelődési egyesülete által
geti, az az előítélet, amely jobbjaink gondol
felállítani terYozett magyar bankintézet ügyé
kodását korlátolja, amely még mindig lenézett
h
í
r
e
k
.
ben való intézkedés.
foglalkozásnak tartja az ipart, a keres
Hlvatalátvétel. Párvy Endre, a zniói
kedelmet.
A töt sajtó Ízlése rohamosan fejlődik tanítóképző igazgatója, a múlt, hét folyamán
Az a közöny, az a nembánomság, nem
törődömség, amely áthatja az egész magyar visszafelé. Számot adtunk már több Ízben vette át az intézet vezetését Somogyi Géza
arról, hogy milyen hangot használ általában nyugalomba vonuló, érdemdús igazgatótól.
társadalmat.
És ha a dicső 48-ban elődeink életüket, is. De ha neki nem tetsző személyek vagy Somogyi Géza a folyó hó 15-én végleg el
vagyonukat fel tudták áldozni e szép hazáért, események leírásához fog, akkor válik csak költözik vármegyénkből, hol annyi időn át
nekünk viszont kötelességünk mindent elkö igazán érdekessé, ilyenkor nem ismer tör csepegtette a tanítói pályára készülő fiatal
vetni, hogy e vérnélküli háborúban az ipar vényt, gátat, kivetkőzik minden tisztességes ságba a hazaszeretet magasztos érzését.
és kereskedelem megteremtésével megment formából s gondolkodását jellemző durvaság
Az eltonoolt oseh újságíró. Ismeretes
gal önti ki lelkének tartalmát. Legutóbb a már, hogy Krystin F. B. cseh újságírót Rózsa
sük e hazát utódaink számára.
„Ludové Novinvu-ban olvashattunk ilyen hegyen letartóztatták és julius 21-én kitolon
Különösen a Felvidéken kell intenzív
fölötte Ízlésfejlesztő dolgokat. Egy papot és colták Magyarországból. Az eset részletei a
ipar és kereskedelmet teremteni, hogy csök
egy tanítónőt vesz tollhegyre, akik valószí következők: A magánügyben Rózsahegyen
kentsük vele a kivándorlás folyton növekedő
nűleg magyar érzésükkel szolgáltak rá a tartózkodó Krystin a közeli Lucskóra sétált
számát, mert a Felvidékről aránylag a leg
kiszerkesztésre. Az elsőt párhuzamba vonja át. ahol a pánszláv érzelmű hívek éppen
több ember vándorol ki idegenbe. E modern
népvándorlást csak úgy akadályozhatjuk meg, egy hasonnevű kutyával s keresi a pap és akkor fejtettek ki passzív ellenállást a Párvy
püspök által oda kinevezett, magyarérzelmU
ha gyárakkal rendezkedünk be. Itthon a kutya között a rokonronásokat.
A másikról pedig különös diszkrécióval lelkész, Smiziár ellen. A nép kivonult egy
gyárban tisztességes munkabér mellett szíve
sebben dolgozik a munkás, mint övéitől el elárulja, hogy kissé szereti a bort, sört, de magánházból, ahol most istentiszteletét végzi;
különösen a borovicskát. S amikor már össze ugyanekkor a templomból is kijött két aszszakítva a külföldön vagy Amerikában.
Tegyük fel, hogy Turócmegyében volna hordott mindent, amivel az egyéni tisztességet szony. Ezekkel állott szóba Krystin, mognéhány gyár, mely befogadná az összes sárbataposta, azzal búcsúzik olvasóitól, hogy feddve őket, hogy a templomba járnak, holott
vármegyei munkaerőket s azok tisztességes a jövőben többot fog majd Írni erről. Érdekes, a püspök a község megmagyarositása végett
megélhetést biztosítanak a munkásoknak, hogy ez a korcsmái hang a magát keresztény nevezte ki az uj papot. Ezután két kis lány
akkor minden valószínűség szerint senki sem katholikusnak valló „Ludové Noviny“-ban nyal állt szóba s azt kérdezte tőlük:
— Micsoda iskolába jártok ?
gondolna Németországra, Amerikára s vár hangzott el, s különösen, hogy éppen kath.
— Ami iskolánkba, a magyarba!
megyei életünk egész vonalán sok minden egyházi tisztviselőket tisztelt meg vele.
megváltoznék. A vrickói nebulót sem találná
Krystin erre rájuk szólt:
Műkedvelő) előadás Turóoszentmárton— Tót gyermek tót iskolába való!
senki a juhok közt, hanem az iskolában. ban. A múlt havi stubnyafllrdői szinielőadás
Beszélgetésüket azonban kihallgatta Milán
Dunántúlon van egy jutagyár. Ez foglalkoz fényes sikere a turócszonímártoni közönség
tat, 5000—6000 embert. A messzi vidékről ben is természetes érdeklődést keltett föl az községi jegyző, s megállítván Krysíint, töb
jövő munkások vagy munkásnők számára előadott darabok és a szoreplök ügyessége bek füle-hallatára szemére lobbantotta pán
kolóniák épültek, egészséges, olcsó lakosztá iránt. Természetes, hogy az érdeklődés meg szláv izgatását. Krystin erre igy szólott a
lyokkal és ellátással. Egy munkás naponta nyilatkozása a műkedvelőknek is jól esett, néphez fordulva :
— íme, ilyen a ti jegyzőtök! Ez a ma
5—6 koronát keres. De megtörténik, hogy akik ezt azzal igyekoznek viszonozni, hogy
4 —5 testvér is dolgozik abban a gyárban, az érdeklődést kielégítik és o hó 31-én újra gyar kuhura gyönyörű példánya !
Hétfőn aztán két csendőr jelent meg K nshát az a 4 —5 testvér keres naponta 20—30 előadják a három egyfelvonásost, ezúttal
koronát és pedig egész könnyedén, egész Mártonban, az állami iskolák tornatermében. tinnél s börtönbe kisérte, ahol kitoloncolásáig
ségük kockáztatása nélkül. Ha Dunántúlon Azt hiszom, a stubnyafürdői előadásról eleget tartózkodott.
Utóállltás. A treneséni had kiegészítő pa
lehetséges ez, miért nem a Felvidéken ?
mondtunk arra, hogy most ne kelljen a kö
Ha itthon tehet szert az a munkás tisz zönséget sokat biztatni az előadás felkeresé rancsnokság sorozó bizottsága, Csóka alezre
tességes megélhetésre, miért menne Amerikába sére, annál inkább, mert — úgy tudjuk — des vezetése alatt, a folyó hó 3-án tartotta
egészségét tönkre tenni?
ezúttal a helyárak is némileg alacsonyabbak meg a szokásos utóállitásokat. Ez alkalommal
Sokat Írunk a kivándorlásról, e kor leg lesznok, amellett pedig — ami a mártoniakra az elmaradt állitáskötolesek nagyobb számmal
aktuálisabb kérdéséről. Van a kivándorlásnak alaposan fontos — a színhely is egy kicsit jelentek mog a bizottság előtt.
egy nagyon csekély előnye, t. i. néhányan közelebb esik. Egyáltalán nem kételkedünk,
Papok püspökük ellen. Pdrvy Sándor
meggazdagodva jönnek vissza hazájokba. De hogy a siker ezúttal is fényes lesz, a síubnyai szepesi püspök egyházmegyéjében a pánszláv
van a kivándorlásnak a magyar nemzet sikernél erre fényesebb zálogot nem is ke papságot raegrendszabályozta. A pánszláv
j övőjére nézve egy óriási hátránya, t. i. a reshetnénk.
érzelmű papság — mint Lőcséről jelentik —
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most a püspök ell«n panaszt terjeszt a pápa
elé. Panaszukban hivatkoznak XIII. Leó és
X. Pius pápák körleveleire, melyek szerint
valláson kivUl eső, nem politikai kérdések
ben szabad kőzet engednek a papságnak,
l'árvy püspök ennek ellenére a papokat el
tiltja a mandátum vállalásától. A papság biz
ton reméli, hogy a pápa a pánszláv papság
nak igazat fog adni.
Szfllők
ajánljuk Kóser tanés nevelőintézetét Budapesten (alapittatott
18»3-ban). E kitűnő birnévuek Örvendő inté
zet magában foglal 3 osztályú Felső keres
kedelmi iskolát, mely teljesen egyenrangú
az állami, községi és testületi felső kereske
delmi iskolákkal és 4 osztályú polgári iskolát.
Bizonyítványai államérvényesek és az egyéves
önkéntességre jogosítanak. Vidéki tanulók az
iskolákkal kapcsolatos Nevelő internátusba
felvétetnek. Értesítést küld Idősor János igaz
gató, Budapest, VI.. Aradi-utca 10.

figyelmébe

Egy érdemekben megöszfilt tanító, Szentgyörgyi József távozott ol végleg vármegyénk
területéről, miután majdnom 17 éven át tanitóskodott a szklenói ró in. katli. iskolában.
A nevezett 19 éves korában szerzett okleve
let és első tanítója volt Steinor Fulöp székes
fehérvári püspöknek. Végig küzdötte a sza
badságharcot, mely után besorozták az osztrák
ármádiába s mint Radetzky-huszár 8 évig
szolgált Olaszországban. Onnét visszatérve,
ismét tanitóskodott, 1874—1892. évig mint
körjegyző szolgált, de ekkor ismét visszatért
nehéz és fáradságos foglalkozásához, a taní
tóskodáshoz s itt szolgált nálunk nyugalombavonulásáig. A 79 éves öreg ur most végleg
elhagyta vármegyénket, ismerőseinek és jóbarátainak nagy sajnálatára.
Vakmerő utonállás történt a folyó hó
4-én délután Ivánkafalu közelében. Egy tótprónai kiránduló társaság kocsin igyekezett
StubnyafUrdüre. Alighogy elhagyták Ivánkafalut, egy siránkozó asszonnyal találkoztak,
ki jajveszékeléssel megállította a társaságot
és sebtében előadta, hogy Becsből érkezett
a kiscsepcsényi állomásra, lionnét gyalog
szerrel igyokozett hazafelé. Az utón találko
zott egy férfiúval, ki se szó, se beszéd, a
földre teperte s halálos fenyegetések közt
pénzét elszedte, azután pedig eliramodott a
vasúti töltés irányában. A társaság tagjai
megszánták a szegény, Ugyefogyott asszonyt,
rögtön Üldözőbe vették a vakmerő rablót, a
kire néhány száz lépésnyire a tett színhelyé
től, rá is bukkantak. Amint azonban ez észre
vette az üldözőket, neki iramodott a lábon
álló rozsnak s abban akart elrejtőzni. De
minden igyekezete hiábavaló volt, mert ül
dözői körbefogva, bosszú dulakodás után el
csípték és kezeit összekötözve, bekísérték
Ivánkafaluba s átadták a községi elöljáróság
mik. Itt azután kitudódott, hogy a vakmerő
rabló az ivánkafalvi Spitz-félo sajtgyárnak
e8)'ik alkalmazottja. Másnap a csendőrség
v°tto át a tolvajt, kinél a szegény asszonytól
elrabolt pénzt is egész összegbon megtalálták.
A magyar
nyelv terjesztése szempontjából oléggé meg
nem becsülhető gondolatot valósított meg a
»Szent István Társulat* kétnyelvű imakönyveinek kiadása által. A magyar nyolvot csak
töredezve beszélő némettől, tóttól eddig kivánni sem igen lőhetett, hogy ne olyan
nyelvű imakünyvből imádkozzék, amelyet
tökéletesen ért s igy eddig az imádságos
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könyv is egyik hatalmas gátja volt annak,
hogy a nemzetiségi vidékek iskoláiban úgy
ahogy mesrfanitott magyar nyelv tovább is
éljen, fejlődjék az egykori tanulók ajkán. A
bilingvis imakönyvok segítenek e bajon. A
német és tót fiú, német és tót imakönyvot
kap, de minden német és tót nyelvű imád
ság mellett ott van annak az imának vagy
éneknek magyar szövege is s igy ha másért
nem, kíváncsiságból, később pedig megszo
kásból is reá kapnak a magyar énekre, ma
gyar imádságra. Nemzetiségi vidékek katli.
népiskoláiból egyetlen tanulót sem szabadna
az életbe kibocsátani ilyen kétnyelvű imakönyv nélkül. Az iskolában beléjük nevelt
vallásosságnak és hazafias érzésnek minden
kor erős őre lenne az ilyen iskolai ajándék.
A már régobbon kiadott magyar-német imakönyv után mód jelent meg a Masztich József
altul szerkesztett Imádságos és énokos könyv
— Modliaca knizka a speynik, mely körül
belül 800 oldalon tartalmazza az ^összes
ünnepekre s egyáltalán minden alkalomra
szóló imákat és énekokot. Háromféle kiadás
készült az imakönyvből. A vászonba kötött
nek ára négy korona, vörös nyomással diszitott, bőrbe kötötté öt korona, az aranyozott
bőrtáblájué pedig hat korona. Megrendelhető
minden könyvkoreskedésbon.
230 koronát veszített el a Turánból
Szucsány felé vezető országúton egy turáni
gazda, de még félúton észrevette s visszafor
dult annak megkeresésére; de hiába, mert utána
a cigányok mentek, kik a pénzt valószínűleg
megtalálták, de ezt tagadják. A csendőrség
a nyomozást megindította.

Három zsebtolvajt fogott el a pénteki
marhavásáron a helybeli csendőrség. Névsze
ri nt Hojfmann Lajos, Kertész Géza és Schaller
J. budapesti tartózkodásuak. Valamennyi
rovottmullu s ugyanis viselkedésükkel vonták
magukra a csendőrség figyelmét. Tegnap toloncolták őket illetőségi helyükre.
Sikerült hangversenyt rendeztek a múlt
vasárnap Stubnyafürdön a Domaniczky nővé
rek. A kiváló zeneérzékkol előadott programtnSzámok mindegyike után a jelenvolt müérlö
közönség lelkesen tüntetett a kisasszonyok
mellett, kiknek zenei virtuozitása, precíz elő
adása teljesen meghódította a hallgatóságot.
Kár, hogy a fürdöző közönség nagyobb szám
ban nem karolta fel a kínálkozó alkalmat s
a kisasszonyok gyönyörű játékát nein méltá
nyolta eléggé.
Majális. A Rákópribóc és vidéke gazda
szövetsége két esztendei pangás után az idén
ismét megtartja szokásos nyári mulatságát.
Mint az előbbi években, az idén is a pribóci
liget lesz a mulatság színhelye, a belépődíj
nem lesz megállapítva s az önként fizetett
összegek lapunk hasábjain fognak nyugtáz
tatni. A mulatság napjául augusztus 20-át,
Szent István napját fűzte ki a rendezőség,
amennyiben pedig aznap rossz lenne az idő,
úgy 25-én, vasárnap lóg megtartatni a mu
latság. A pribóci majálisok régente a megye
legszebb mulatságai szoktak lenni, nem lehet
kétséges, hogy oz a régi dicsőség ezidén se
fog csorbát szenvedni. A rendezőség már
mogalakult, védnökké vármegyénk főispánja
és alispánja fog felkéretni, elnökké Rakovszky
Iván választatott meg. A ineghivók nemsokára
szétküldetnek s legközelebbi számunkban mi
is bővebben kitérünk e fényesnek Ígérkező
mulatságra.
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Ax Iszákossá^ áldozata. Alsóturcsek
község határában f. hó 6-án d. u. a ^Turóc
folyóban egy férfihullát találtak. A vizsgálat
kiderítette, hogy az illető Riesz János szász
falvi illetőségű, 26 éves, ág. vall. kőműveslegény, aki Felsőturcseken dolgozott s julius
30-án este 9 — 10 óra között a korcsmából
eltávozván, nyoinaveszott. Boncolás alkalmá
val kitűnt, hogy az illető ittas állapotban
került a folyóba.
ÜJ postaügynökség. Kostyán községnek
a kereskedelmi miniszter posta ügynökséget
engedélyezett. A kezelő évi 240 korona
kezelési dij ollenében napi 2 órai munkára
van kötelezve.

KÖZGAZDASÁG.
Vasúti díjtöbbletek kifizetése. A magyar,
osztrák és boszna-hercegovinai vasutigazgatóságok részéről kibocsátott hirdetmény sze
rint a rovatlapok felülvizsgálásánál gyors és
teberáruküldeményeket illetőleg talált oly
díjtöbbletek (túlfizetések), melyek számítási
hibákból, a díjszabások helytelen alkalmazá
sából, vagy helytelen súly alapul vételéből
keletkeztek, a felülvizsgálás megejtése után
az áldomásokkal azonnal közöltéinek. Ezek
nek kötelessége az igényjogosultakat eme
túlfizetésről a vasút költségén haladéktalanul
értesíteni. A helyesnek ismert túlfizetések az
igényjogosultaknak azonnal kifizettetnek. A
pozsonyi kereskedelmi és iparkamara ajánlja
a feleknek, hogy a fentjelzétt okokból fel
merült tulfiizetések iránti igényeiket a bizo
nyító okmányok (felvételi elismervény, bérmenlesitö-számla, fuvarlevél, átutalt fuvardí
jaknál mindig a fuvarlevél) bemutatása mellett
azon állomáson, amelyiken a fizetés történt
haladéktalanul jelentsék be, mert közvetle
nül magánál az igazgatóságnál támasztott
igény megvizsgálása és elintézése csak kése
delemmel foganatosítható. Egyéb, mint a
fenntebbjelzett. okokból támasztott dij vissza
térítési igények (mint pl. utólagos díjszámítás
más útirányokon, a közvetlen boly ott történt,
rovatolás alkalmazása, vagy viszont) csakis
írásbeli megkeresés alapján azon vasutigazgatóságnál rendezhetők, amelyiknek állomá
sán a fizetés történt. A visszatérítés iránti
beadványokban megjelölendő, hogy az igény
melyik díjszabás minő határozmányán alap
szik, mely illetékek számíttattak hibásan és
hogy a visszatérítendő külömbözet minden
egyes fuvarlevélnél mennyit tesz ki. A fuvar
okmány-mellékletek a gyorsabb elintézés
érdekében az azonos állomás-összekötteiések
szerint rendezve és idősorrendben jegyzékbe
foglalandók. Dij visszatérítési igénynyel egyéb
igény sohse hozassák kapcsolatba. Miután a
vasút igazgatóságok a fuvarlevelenként csak
20 fillérig terjedő hiány megtérítését nem
követelik, a vasuiigazgatóságok kívánatosnak
tartanák, hogy a felek is a javukra fuvarlevolenkint 20 fillérig mutatkozó külömbletekről
lemondjanak, mert a vasutak ozáltal abba a
helyzetbe jutnának, hogy a feleknek egyéb
számos felszólamlásait, melyeknek
gyors
lobonyolitásához a feleknek sokkal nagyobb
érdeke fűződik, aránylag rövidebb idő alatt
intézhetnék el. A visszatérítési esetek kevesbitéso céljából kívánatos volna, hogy a felek
a küldemények tartalmát és súlyát a fuvar
levelekben pontosan vallják be, az árucikkek
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megnevezésénél a díjszabás áruosztályozásánál:
Szövegéhez szigorúan alkalmazkodjanak, az
árucikkeket, gjüjtőmegjelilések helyett, a
díjszabásban előirt módon részletezzék, végül
úgy a feladó, mint az átvevő lakását pontosan
jelöljék meg.
Szabadalmi kiállítás Debreceniben. A
pozsonyi kereskedelmi és iparkamara értesíti
az érdekelteket, hogy Debrecenben a folyó
év őszén szabadalmi kiállítás fog tartatni,
amelynek az a célja, hogy a feltalálókat és
szabadalomtulajdonosokat az érdekeltséggel
érintkezésbe hozza. A kiállításra elsősorban
a debreceni kamara terlllelén lakó feltalálók
éSszabadalomtulajdonosok szabadalmai bocsát
tatnak, a kiállítás rendező-bizottsága azonban
nem zárkózik el más kamarák területéről
jelentkező szabadalomtulajdonosok tárgyainak
elfogadása elöl sem, de csak kivételesen,
addig, aroig a rendelkezésére álló hely
engedi. A kiállítóktól dij nem szedetik és
jgv azok csak modelljeik vagy tárgyaik
szállításainak költségeit viselik. A jelentke
zések legkésőbb f. é. szeptember hó 1-ig
küldendők he a debreceni kereskedelmi és
iparkamarához. Bejelentési ivek a pozsonyi
kereskedelmi és iparkamaránál is kaphatók.
Az ország tiz vidéki városában, neve
zetesen: Balassagyarmaton, Kassán. Kolozs
várod, Lúgoson, Nagyváradon, Pécsett, Po
zsonyban, Brassóban, Szombathelyen és Zág
rábban szervezett ni. kir. utinestfri iskolák
uj (harmadik
kétéves tanfolyama ez év
december 1-én fog megnyílni. A szervezeti sza
bályzat 4. §-a értelmében a tanfolyamra kor
látolt számban közalkalmazásban nem álló, ki
fogástalan erkölcsű, egészséges, erős testalkatú,
20—30 éves korú, valamely középiskola 4.
osztályát sikerrel végzett, magyarul beszélő
és iró egyének is letételnek. A pályázni
kívánóknak bővebb felvilágosítással szolgál a
turócszentmárfonl kir. államépitészeti hivatal,
hova a pályázati kérvények legkésőbb augusz
tus 31-ik napjának déli 12 órá jáig ben) ujtandók.

Nagy árpavásár Pozsonyban Rendezik
az északnyugatmagyarországi
vármegyék
gazdasági egyesületei. A vásár határnapja:
augusztus 25. A vásár h ely e: Pozsony, a
„Bellevue* termei. A vásár ideje: reggeli
10 órától d. u. G-ig. Ez alkalommal több
mint, 2000 vaggon igen szép sör és maláta
árpa mintái lesznek bemutatva. Pozsonynak
Budapest és Wien felöl a legjobb vasúti
összeköttetései vannak. Mindennemű felvilá
gosításért a vásárigazgatóságához Pozsony
(Vármegyeház) lehet fordulni, a vásár célja
az ország északnyugati vármegyéiben termő
kitűnő sör és maláta árpának értékesítése. A
vásárrendező bizottságot a szövetséges gazda
sági egyesületek megbízottjai képezik. A
vásárt a vásárigazgatóság vezeti. (Állandó
Székhelye: Pozsony.) Eladásra termelők, vé
telre bárki is jelentkezbetik. Az eladásra
kerülő árpából 2 drb. öt kilogrammos minta
küldendő. Bejelentések, valamint az erős
vászonzacskóba zárt és az adatokat tartal
mazó kartonnal [felszerelt árpaminták bekül
désének batárideje augusztus 22 ig bezárólag
(a vásárrendezőséghez Pozsony). A minta
zacskókra olvashatóan és le nem törölhetöen
reá Írandó a tulajdonos neve és lakhelye. A
vásár előtti két napon minták már el nem
fogadtatnak. A mintának az eladásra szánt
terménynyel teljesen egyeznie kell. A minta
vitás esetekben döntő bizonyíték. A minták
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épségéért a vácárrendezö bizottság felelős.
Minden adás-vétel a vásárrendező bizottságnál
az eladó által bejelentendő. A vásár költsé
geihez való hozzájárulás címén az eladó az
eladott árpa után mélermázsánként kettő
fülért tízet. Belépődíj a vásárhelyiségbe sze
mélyenként 2 korona. A vásárlók jelvénye
piros, a többi résztvevőké sárga. A vásárren
dező bizottságé egyszerű, a vásárigazgatóké
„igazgató** feliratú gombra erősített árpaka
lász. A vásáron való megjelenés a vásár
szabályainak betartására kötelez. A vásárren
dező bizottság csak az összes vitás ügyletek
lebonyolítása után oszlik fel.
Kiviteli cégeink figyelmébe. A pozsonyi
kereskedelmi és iparkamara közli, hogy a
bulgár védjegytörvény értelmében az, aki
áruin a valóságnak meg nem felelő felirato
kat alkalmaz, ezen törvény elleni kihágás
ban vétkesnek tekintetik és az abban meg
szabott büntetés alá esik. kivéve, ha igazolja,
hogy rosszhiszeműség nem terheli. Ezen ki
hágás hivatalból lévén üldözendő, a végre
hajtási utasítás akként intézkedik, hogy a
valótlan feliratokkal megjelölt külföldi áruk
a vámhatáron elkoboztalak. Egy előfordult
konkrét esetből kifolyólag a pozsonyi keres
kedelmi és iparkamara figyelmezteti a Bul
gáriába való kivitelben érdekelteket arra,
hogy a bulgár vámhatóságok által a bulgár
védjegytörvény megsértése miatt folyamatba
tett eljárás ellen való felszól; lás nem vezet
het eredményre abban az esetben, ha a vám
hivatal a vonatkozó ügyiratokat az ügyész
ségnek már átadta, mihez képest ajánlatos,
hogy a Bulgáriában lakó címzett vagy a hazai
kiviteli cég az ilyen ügyektől sófiai diplo
máciái ügyvédségünket azonnal, esetleg távi
ratilag tudósítsa oly célból, hogy Ugyvivőségünk a bulgár közigazgatási hatóságoknál
az illető érdekében még a bírói eljárás meg
indítása elölt járhasson közbe. A bírói el
járás megindítása után való közbenjárás az
eljárás befejezéséig még akkor is eredmény
telen marad, ha klllömben nyilvánvaló is,
hogy a hazái kiviteli céget rosszhiszeműség
vagy mulasztás nem terheli.
A vegyiipar előrehaladását Magyarországban legélénkebben bizonyilja az a tény,
hogy Baros Gábor, ajóhirnévnek örvendő cég
saját házában (Városmnjor-utca 42.) gyártja
az elsőrendű minőségű kozmetikai ?s pipere
szereket, melyek kiítlnö minőségük és olcsó
ságuk folytán oly kcdveltségnek ürvendenok,
hogy a külföldi hasonló szereket máris kiszo
rítják. Ezekről a kiváló szerekről, valamint
borászati és pincegazdászati cikkekről a
Baros Gábor cég minden érdeklődőnek kész
séggel küld érdekes, kimerítő árjegyzéket,
ha aziránt a főüzletet (Dohány-utca 1.,
Depot 40.) megkeresi.
Szerbtövis irtása. A földmivelésügyi
miniszter alábbi körrendelet intézte valamennyi
törvényhatóságnak. Az 1894: XII t.-c. 51.
§-a értelmében kötelező a szerbtövis irtása.
8 szakközegeimnek és a gazdasági egyesüle
teknek jelentései szerint azonban eme kár
tékony növény irtása kellőleg foganatosítva
nincs. Felhívom ennélfogva a törvényhatóságot, hogy ezen növény irtását szigorúan
hajtsa végre. Egyúttal miheztartás és a gazdaközönség figyelmeztetése végett közlöm,
hogy ezen növény legbiztosabban virágzása
idején, júliustól októberig, lekaszálás utján
irtható ki. Minthogy azonban magja több

éven át megtartja csiraképességét, a lekaszált
területeken a következő évben is felléphet s
ekkor azt ismét virágzás idején kell lekaszálni,
hogy uj mag ne kerüljön a talajba. A siker
1eglényegesebb feltétele azonban, hogy az itt
vázolt egyszerű eljárás mindenütt végrebajtassék. Felhívom tehát a törvényhatóságot,
hogy ezen rendeletemet mielőbb kellőképen
közhírré tegye, azon figyelmeztetéssel, hogy
az 1894: XII. t.-c, 95 §-ának k) pontja
értelmében kihágást követ el és 100 koro
náig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő
az, aki a káros növényeket a balóság figyel
meztetése dacára a kitűzött batáridő alatt
irtani elmulasztja. Ezen rendeletem végrehaj
tását gondosan ellenőriztesse és netalán a
tapasztalt mulasztásokat a most idézett 1894.
évi XII. t.-c. 95. §-ának k) pontja alapján
torolja meg.
Veszedelmes ellenség. Sokaságánál és
falánkságánál fogva a gyümölcsfák legvesze
delmesebb ellenségeinek egyike a galagonyaözündék, az a fehérszárnyu, fekefe erezetű
lepke, mely valóságosan clüzönli gyümölcseinket és ha a fákat ellene meg nem védjük,
lekopasztja az utolsó levélig, utolsó rügyig,
úgy, hogy maga a fa is belepusztul. Aki a
gonosz ellenség életét nem ismeri, nem is
tudja, nem hiszi el, hogy egész gyümölcsöket
képes tönkretenni. Mikor ezeket a lepkéket
az utca sara körül százával, ezrével látjuk,
nem is gyanítjuk a nagy csapást, melylyel
fáinkra nehezednek. De ha megfigyeljük,
hogy egy-egy lepke gyümölcsfáink leveleinek
‘.első lapjára közel 200 tojást rak le; ha
tudjuk, hogy ezekből az apró, citromszinü
tojásokból kikelt hernyók már a kikelés
nyarán leeszik a levelek felső, zöld részét;
hogy a télen száraz levelekben elbújva,
tavasszal már egész mohósággal pusztítják a
rügyeket, a fakadó leveleket s hol egy-egy
fával elbántak, átvándorolnak egy másikra,
hogy mig csak félre be nein bábozódnak,
mindig nagyobb és nagyobb falánksággal
kopasztják a szegény fák at; aki ezeket tudja,
az nem közönyös ezen veszedelmes ellenség
gel szem ben; nem is szabad lennünk, ha
szereljük fáinkat és védeni akarjuk érdeke
inket.

Szerkesztői üzenetek.
P. S. Szklenó. Kérem szives érdeklődését a jövő
ben is, minden előfordult esemény érdekli lapunkat.
— Sch. E. Körmöcbánya. Intézkedtem, hogy az
illető lap példányok niegküldessenek. — M. J. Znlóváralja. Az illető szám teljesen elfogyott, miért is
csak 2 példányt küldhettünk.
Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus.
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár.
Kiadótulajdonos: Moskóczi Ferencné.

Ügyvédi iroda áthelyezése.
Dr. H a a s Z s i g m o n d
Ügyvédi irodáját áttette az Ivánka-féle
házba, a Dula-kert mellé.
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FELVIDÉKI

Nagyságos asszony,

1/ 1$_$_

Mert különben annak
az eshetőségnek teszi
ki magát, hogy kétes
értékű utánzatot kap,
mely a *Kothrciner*-t
kitüntető)miudenelónyt

K a th r e i n e r - f é le
m a lá ta

|

H n e ip p -

birla, különleges előállítási
m ódszere révén, a gyármátkává Izét é s zam atját.

■

'. : i

1

k á v é

V. kir. fllldmivelésUgyi miniszter.

Fenyőfaeladás.

lm 1

nélkülöz.

7

60841. 87.

tudja-e, hogy a maláta-kávé vásár
lásánál miért kell önnek a >Kathreiner* nevet hangsúlyozni ?

Csakis a

H IRA D 0

\

t

i

B P l

Méltóztassék azért, Nagyságos
aszony, jól emlékezetébe vésni,
hogy a valódi »Kathreiner« csakis
zári eredeti csomagokban kaphaló »Kai hreiuer-féle Kneipp;.i:i!áía kávé* felirattal és i
Kneipp pátor arcképével, mint
védjegygyei.

Birtokeladási hirdetés.
Gróf Csáky G éza ur Öméltósága
budatiui uradalmához tartozó kisrudasi
majorsági birtok, m ely tagositva Kisrudas és Nagyrudas k özségek hatá
rában fekszik s körülbelül 16U kát.
hold szántó, 40 kát. hold rét, 60 kát.
hold legelőből áll, a m ajorsági épü
letekkel együtt eladó s folyó évi
október hó 1-ével átvehető.
Venni szándékozóknak bővebb
felvilágosítással a budatiui uradalmi
erdőmesteri hivatal, illetve alólirott
szolgál hétfő, csütörtök és vasárnapi
napokon délelőttönként.
Budatiu, 1907. augusztus 10.
A budatini uradalom szám vivő
erdőhivatala.

Spotkovszky József,

B)

A liptóuj vári főerdőhivatal kerü
letében a folyó é v őszén a következő
fenyőfa kerül eladás alá és p e d ig :
A)

vágásterületein
és fenyötüzifa.

S z ó b e li á r v e r é s u tjá n .

I. csoport: Tövön az erdőn az
oszada— revucai erdőgoudnokság „A"
üzemosztálya I., II. és III. vágássoro
zatainak 136,2 holdas 1 9 0 8 - 1 9 1 2 . évi
vágásterületeinek faállománya.
II. csoport: a) Tövön az erdőn az
oszada— revucai erdőgondnogság „A“
üzem osztálya IV. vágássorozatáuak, a
„B “ és „ D “ üzem osztályuak 504.9
holdas 1908— 1912. évi vágásterü le
tei faállománya
b) A kincstár által kiterm elve és
rakodóra szállítva a vichodnai erdő
gondnokság 143.3 holdas 1908— 1912.
évi vágásterületein term elhető haszonfa
c) A kincstár által kiterm elve és
rakodóra szállítva a likavai erdőgoud
nokság 150.1 holdas 1908— 1912. évi

term elhető haszonfa

í r á s b e l i v e r s e n y tá r g y a l á s u t j á n .

III. csoport: Tövön az erdőn a
szvarini erdögonduokság 302.3 holdas,
a fek etevági erdőgondnokság 402.4
holdas és a teplicskai erdőgonduokság 348.7 holdas 1908— 1912. é v i
vágásainak faállom ánya a liptóujvári
gőz és vizifürész b érletével k ap cso
latban.
Az árverés napját, a kikiáltási
árakat és a feltételek et későb b fo
gom közölni.
Érdeklődők felhivatnak, hogy a
faállom ányok m egtekintése é s fe lb ec s
lése v é g ett a liptóujvári főerdőhivatalhoz forduljanak.
A fenyőházai és maluzsiuai erdő
gondnokságok faterm ése házilag fog
kiterm eltetni é s a rakodókra szállít
tatni. Az anyag óvről-évre fog árverés
alá bocsáttatni.
Budapest, 1907. julius 27.

M. kir. főldmivelésügyi
miniszter.

HIRDETÉSEK
felvétetnek a kiadóhivatalban.

MAGYAR-AMERIKAI NORTHROP SZÖVŐSZÉK
ÉS TEXTILGYÁR RÉSZVÉNYTÁRS, VERSENYKÉPES GÉPGYÁRA RÓZSAHEGY-FONÓGYÁR

uradalmi erdímester.

Elvállalja:

Löwy Nándor, Puchó

öntött oszlopok, csövek és a leg

különbözőbb épületöntvénvek, vizikerekek, a
különbözőbb trai)Sn?<ssiórészletek,

leg

ne v e z e t e s e n:

más vállalkozások miatt bérbe
adja 10 év óta jól bevezetett

tengelyek, csapágyak, tengelykötések, szíj- és kötél

vas- és íiiszerüzletét.

azonnal és a legjütányoSabban eszközöl.

Komoly reflektánsok fordulja
nak direkt a fenti címhez.

korongok gyártását.

—
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