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Előfizetési árak:
Egész évre 8 korona
Fél évre * korona
Negyed évre 2 korona
Egy szám ára 20 fillér 

Nyllttér sora 40 fillér
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Hirdetéseket felvesz la 
púnk kiadóhivatala és az 
Általános Tudósitó Vi
déki lapok központi hir
detési osztálya Budapest 
VII., Erzsébet-kőrut 41.

43. S zá ip

Björnson és a tótok.
A národnisták megint elkövettek 

valamit! A csehekkel egy és ugyan
azon időben hálafeliratot intéztek 
Björnsonhoz, mivel ez a jócskán ki
égett és félrevezetett nagy szellem 
Apponyi gróf állítólagos magyarositó 
törekvéseivel szemben védelmébe 
vette az „elnyomott" (?) tót nemzeti
séget, Írván Apponyiról egy csomó 
szemenszedett gorombaságot, de annál 
kevesebb, vagy éppen semmi pozi
tívumot !

És ez a mtlfaj nemcsak könnyebb, 
de sokkal kiadósabb is másféle költői 
alkotásoknál; mert nem kell hozzá 
sem ész, sem teremtő szellem, csak 
alacsony lélek s alacsony gondolko
zás! Ezt nálunk épugy elvégzi Jancsi, 
a parádés kocsis, mint Björnson, pe
dig amaz még a betűvetés mestersé
gét sem tanulta. Ámde a rágalmazás
hoz, a hétköznapias káromláshoz nem 
is szükséges, hogy valaki Írástudó 
is legyen, vagy ha az, annál rosszabb! 
Már pedig aki valakiről akár tudva, 
akár kellő tájékozottság hiányában 
rosszat, helytelent, egyéni karakte
rébe vágó valótlanságot á llít: az 
rágalmaz! És a norvég költő nem 
tett egyebet! Ezért az olcsó dicső
ségért pedig kár volt felcserélni a 
lantot és a tollat a kocsis ostorral 
kár volt leszállni a Pegázusról s át
ülni a juhász szamarára! No d e . 
errare humánum e s t ! Björnsonban 
pedig, úgy látszik, már több az em
beri, mint az isteni.

Egyszerre liires emberré lett az 
ősz norvég a Kárpátok alatt! Nem 
azért, amiket alkotott, hanem azért, 
mert rágalmazott 1 És akik eme leg-

nyos, hogy igazi oldaláról nem is 
ismerik! Mi meg ellenkezőleg, éppen 
ezért csodálkozunk rettenetes botlása 
felett! Ez az erőteljes ész, ez a nagy 
szellem hogy befolyásoltathatta magát 
a liliputik által ? Ő, aki müveiben az 
igazság után kutat, miért ült fel a 
hazugságoknak? Ez előttünk meg
fejthetetlen !

Sajnos azonban még az is, hogy 
nagy általánosságban odavetett rá
galmai méltó cáfolatra sem szá
míthatnak, mert nem bizonyít, csak 
állít 1 Ugyanazt teszi, amit a nemzeti
ségi urak egy század óta! Alig csa
lódunk tehát, mikor azt állítjuk, hogy 
ezen rágalmak forrásai nem az ősz 
költő személyes tapasztalataiból fa
kadtak, hanem oly urak információi
ból, akiknek jórészt ez a kenyerük.

Hogy ez igy vau, megint tanujelét 
adták abban az irasbhu, melyet Björn
sonhoz menesztettek a legutóbb. — 
Lássuk csak!

Nagyságod ! Mi, az erősen meg- 
tépett (?) tót nemzet hozzátartozói, 
megalázva és magunkra hagyatva, 
sok ideig hiába tekintettünk szét 
a nagyvilágon, vájjon akad-e szív 
és lélek, amely vigasztalással és 
szimpátiával védelmébe venné a 
mi tisztességes, szorgalmas, sok 
tehetséggel megáldott nemzetünket.

Évek múltak a legnagyobb lelki 
kínok közt (?), de Európa nem vett 
észre minket s oly kevéssé gon
dolt ránk, mint a középafrikai 
négerekre.

Ekkor hangzott el egy erős és 
igaz szó a dicső norvég fjordokról!

A te hangod volt ez, erős, mint 
az arkangyal hangja, a mi mentő 
angyalunké 1

Nagyságod! Minekünk nincse
nek kulturális intézményeink, me

lyek önnek alázatosan köszönetét 
ne mondanának e kimagasló és 
csillogó ténykedéséért. A mi összes 
kulturális intézményeink ineg van
nak semmisítve. Mi itt állunk min
den magasabb nemzeti reprezentá
ció nélkül! Ép ezért fogadja a tót 
nemzet egyes fiainak és leányainak 
forró köszqhgtót,'-’' 'kiknek szivei 
telve vauna%kfórf<y, szeretettel és 
hálával!

Köszönetét mondunk önnek 
szerény szavakkal, de gazdag érze
lemmel.

On heroikus Wikking gyanánt 
mutatta be nekünk magát, ki az 
északi jegesekről fényt és meleget 
áraszt. Nemcsak úgy, mint Osszián, 
nemcsak úgy, mint Bárd, de mint 
Fiugál a mi könnyező szemeink 
előtt. Az isten áldja meg szavaiért 1 
Éltesse sok éven át és oltalmazza 
dicső nemzetét a tót nemzet bor
zasztó sorsától!

Turócszentmárton, 1907. október 
havában.

Most már igazán szeretnénk tudni, 
miben nyilvánul a. tót nemzet rette
netes elnyomatása? Nem gondosko- 
dik-e az állam becsületesen a nép 
iskoláztatásáról ? Nem emelkedtek-e 
kultúrát (?) terjesztő lapjaik alig egy 
évtized alatt hatszorosra? Nem visel
tetik-e a magyarság igazi birkatüre
lemmel ezekkel a lapokkal szemben, 
melyek hét-hét után nemzetünk gyalá- 
zásából és elárulásából élnek? Vagy 
mi hát az a rettenetes sérelem?

Talán az, hogy a nemzetiségi 
urak szabadon áskálódhatnak nemzeti 
államunk egysége ellen a szomszédos 
csehekkel, alkut kötve a tót nép 
bőrére, ennek nyelvi hátrányára? 
Vagy az, hogy kiforgathatják az izgató 
korifeusok a népet vallásos érzüle-

itóbbi botlásáért dicshimnuszokat
engnek felé, meglehet, sőt bizo

Szénásy Gyula, különleges női ruhakelmék áruháza, Budapest-Páris.
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téből s a* állam nem siet a megtor
lással ?

Vagy az, hogy a magyar állam- 
hatalom nem tűrte meg a Maticát, 
mely a tudományosság örve alatt 
fennállása egész ideje alatt hazug 
rágalmakat szórt nemzetünk ellen ? 
Vagy az, hogy megtűri a múzeumi 
tót társaságot, mely egy szemernyivel 
sem külömb a Maticánál?

Ne igy, u rak! Ne frázisokkal teli 
hálairatot küldjétek a nagy norvég 
költőnek, de ha igazságosak akartok 
lenni s azt akarjátok, hogy ő is 
igazságosan lásson, küldjétek -meg 
neki a volt Matica kiadványait, küld
jétek meg neki piszkolódó és lázitó 
lapjaitok minden példányát, küldjétek 
meg neki a 48-as idők árulásának 
történetét, a fennálló rend ellen nap
világot látott röpiratok díszpéldányait 
s végül engedjétek pillantást vetni a 
lelketek mélyen forró szándékaitokba, 
akkor meg fogjuk látni, hogy a nagy 
költő csakugyan elvesztette-e jőzan 
ítélőképességét. De addig, úgy lát
szik, hogy a lánchídon fizetett hidvám 
csakugyan a fejébe ment.

A megzsarolt tótok pénze. Hogy mire 
kell és hová fordítják a szegény tót munká
soktól kicsalt pénzeket, erre érdekes fényt 
vet az amerikai SÍ. N., midőn a következő- \ 
két írja:

„Mi jót végeztünk mostanáig a tótok 
érdekében? Egy óriási nullát. Már évek óta 
folytatjuk a gyűjtéseket, de ezekből a tótság- 
nak semmi baszna sem volt. V e zé re in k  p a lo 
tá k a t  é p íte t te k , b a n k o k a t lé tes íte ttek , börzén  
já ts z o tta k . E g y szó va l e lk ö ltö tté k  8 0 .0 0 0  d o llá r t .  
H o n n a n  ve tték  ezt a  n a g y  pénzösszeget ? A h ,  
ez a  m i  szegény tó t m u n k á s a in k  fá r a d s á g g a l  
m egszerzett és h íze lg ő  s za v a k k a l tő lü k  k i c s ik a r t  
pénze. A templomokra külön adakoztunk. De 
ki működik e templomokban? Vájjon „íóta 
lelkészek-e? Nem, mert ezek között van 45 
cseh pap, a kik elhagyták a cseh plébániákat 
és tót papoknak tollák fel magukat. Nem 
kételkedünk abban, hogy ők a kát. egyház 
jó szolgái, de Amerikában egy nemzetiség 
sem tűr idegen papokat. Es hogyan állunk 
az iskolákkal? Van négy iskolánk, melyek a 
világi és egyházi törvényeknek megfelelnek.
A legtöbb plébánia mellett nincs iskola. Gyer
mekeink szanaszét kóborolnak. Hogy milyen 
keresztény-tótok lesznek ezekből, megmutatja 
a jövő. A Tót nemzeti egylet kötelességének 
ismerte el, hogy gondoskodni fog az iskolák 
felállításáról. Minden pénzgyüjtés alkalmával 
hangoztatták, hogy az adakozásokat az isko
lákra fordították. H o l v a n n a k  a z  Íg ér t is k o lá k  ? 
H o l v a n  a z  a  tö m érd ek  d o llá r  ? R o v n ia n e k  u r  
tu d n a  e kérdésre m e g fe le ln i . A  p é n z t f e lo s z 
to t tá k  m a g u k  k ö zö tt a z  e g y le t fő b b je i ,  a z  is k o 
lá k  p e d ig  a  h o ld b a n  v a n n a k . P e d ig  ti s z tá n  
a z  is k o lá k r a  5 8 .0 0 0  d o llá r t g y ű j tö t te k . Utol
jára kérdezzük a vezérektől, hová tették 
azokat a dollárokat, melyeket mi szegény 
tótok áldoztunk a Matica részére, szegény

magyarországi testvéreink felsegélyezésére, 
tót gimnáziumra stb. ?*

Hát azt hisszük, ehhez a népcsaláshoz nem 
kell kommentár. Jó volna ezt is megküldeni 
Björnsonnak !

Még valami a tót 
nemzetiségi gyűlésekről.

Ha beletekintünk a tót nemzeti
ségi lapok legutóbbi példányaiba, 
egyebet alig látunk, mint a legdur
vább támadásokat a magyar közigaz
gatási hatóságok ellen, amiért a be
jelentéseket tudomásul nem véve, a 
tervezett gyűléseket betiltották. Nem 
lesz tehát érdektelen foglalkozni evvel 
a dologgal. T. i. hogy a hatóságok 
eljárása mennyiben volt jogosult, vagy 
mennyiben érheti őket a vád a tör
vényben biztosított szabad gyüleke
zési jog megnyirbálásáért, mit ellenük 
a nemzetiségiek ma emelnek. Minde
nek előtt utalunk azokra a híreszte
lésekre, melyek majd az egész vona
lon szárnyra keltek és mindenütt 
megelőzték a tervezett gyűléseket.

Vidékünkön köztudomású dolog 
volt, hogy a szegénység úgy készült 
ezekre a napokra, mint nyomorúsá
gának határnapjára, melyen túl az 
urak birtokának és vagyonának rová
sára az ő jobb napjaik következnek 
már. A nép ettől a naptól várt min
dent, ami az 6 világában mint a jólét 
és gondtalan élet biztosítékai gyanánt 
tűnt föl, várt földet, házat, pénzt és 
ezenkívül semmit.

Ezeket valószínűleg kéz alatt, 
csendesen Ígérték azok, akiknek érde
kük, hogy bizonyos helyeken minél 
több embert csőditsenek össze, de 
hogy mennyire nem hatotta át őket 
a követelések másik része, amiket 
nyíltan hirdettek már, t. i. amelyek 
a tót nyelv érvényesülése és a pol. 
jogok kérdései körül forogtak, mutat
ják azok az esetek, amikor a nemze
tiségi maszlagtól eszét vesztett cselé
dek aznap saját urok ellen támadtak, 
nem téve különbséget magyar és tót 
birtokos között. így megesett a mi 
vármegyénkben is, hogy egy, a tót 
párthoz szító birtokost saját bérese 
vasvillával támadott meg, olyan egyént 
tehát, akit a pol. jogok terén fennen 
hangoztatott küzdelemben vezérként 
tisztelnie kellett volna.

Már ezek az esetek is némi vilá
gítást derítenek azokra az úgynevezett 
„nagyarányú” nemzetiségi mozgal
makra. Mutatják, hogy nem válogattak 
eszközökben, amelyekkel a könnyen 
hivő lelkeket lépre csalják, hogy jó 
volt nekik az olyan jelszavak hangoz
tatása is, melyek a korlátolt elmében 
a földosztás és rablás fogalmaivá ala
kultak át s hogy lelkiismeretlensé
gükben odáig mentek már, ahol 
minden emberi érzés hiányát kell föl
tételeznünk akkor, amikor a már 
előbb szóval és szesszel lerészegitett 
népet egyes helyekre kivezényelték 
ugyan, de maguk az urak távol marad

tak onnan. A népet, ha elfogja a 
tömeg erejének tudata s zavargásba 
kezd, csak hadd rajongjon, itt a
vezérek ereje nyilatkozik majd meg 
a felelősség veszélye nélkül s ha 
katona- vagy csendőrszurony lesz is 
kénytelen rendet teremteni köztük 
szintén nem lesz nagy baj. Tót vér 
van elég — gondolják — s ezért, 
a kis veszteségért bőven kárpótolja 
őket az újabb tanulság, amit mint a 
magyarok irtó kedvét a külföld előtt 
hasznosan értékesíthetnek majd.

Nem lehet tehát a világon vesz
tes, csak — más.

De vau ennek a dolognak kevésbbé 
komoly, sőt mondhatnék a nevetséges
ségig naiv oldala is. Hirdettek gyűlést, 
sokat, minden tót falunak jutott egy, 
A sorrendet a központban állapították 
meg. Leparancsolták egyszerűen, hogy 
itt vagy ott X. Y. szónokot a kör
nyék lakossága meghallgatni köteles 
lesz. A gyűlések száma, ismételjük, 
temérdek, annyi, hogy megfelelő 
számú szónokot faragni még papíron 
sem sikerült nekik. A leleményes tót 
szellem tehát az isten mindenütt jelen
valóságát kérte kölcsön s úgy segített 
magán, hogy egy és ugyanazon szóno
kokat az ország két ellentétes pont
ján egy napon és egy órában szere
peltetett.

A „Slovenskjr Tyídenník” 41-ik 
számában olvassuk pl. hogy Ferko 
Skyéák poslauce október hó 13-án 
Trencsénmegye Bossác községében 
fog szónokolni, de a továbbiakat 
figyelemmel olvasva, megtudjuk, hogy 
ugyauakkor Nyitramegyében is kel
lene lennie, még pedig itt nem egy, 
hanem két helyen, Verbón és Dra- 
hócon rövid kétórai időközben.

így október hó 27-én dr. Blaho 
képviselő Pozsonymegyében és Alsó- 
kubinbau egyszerre jelenik meg, hogy 
népét fenkölt gondolkodásával gyö
nyörködtesse.

De ezeken is túltesz Hodzsa Milán 
képviselő, aki október 13-ára Bács- 
Bodrog megye Kiszács községe és 
Trenesén megye Nagysztankóc köz
sége között akarta megosztani magát.

Ezek a jelenségek igy furcsa ko
mikumot rejtenek, de vonatkozásuk
ban mégis gondolkodásra késztetnek. 
Mi vezette a nemzetiségeket, hogy 
olyan programradt állítsanak össze, 
mit keresztülvinni képtelenség? És 
ha már összeállították azt, mi volt 
az ok, hogy a népgyüléseket, még 
ott is, ahol lehetett volna, sem tar
tották meg? Es különösen minek 
kellett akkor mégis a népet fölhasz
nálni olyan dolgok komoly hátteréül, 
a melyeknek megvalósítását maguk 
komolyan legkevésbbé akarták?

Az elmondottak egybevetéséből 
nem lesz nehéz itt a feleletet meg
találni. Már úgyis sejtjük, hogy a 
tervezett népgyülések nem lehettek 
komoly célok s hogy azokat csak 
papiroson, elméletben kalapálták úgy 
össze, amint azt valamely más őél 
sugalmazta nekik s hogy inkább utat
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kerestek olyan dolgok felé, amelyek 
a magyarság rovására egyes fórumok 
előtt föltálalhatók legyenek.

Fölvilágosit bennünket erről maga 
a „Slov. T£ád.“ 41. száma. Egyik 
cikkelyét ugyanis evvel kezdi: „A mi 
hatóságaink az általunk fölállított 
kelepcébe kerültek, Írásban bizonyí
tották be azt, amit mi már régen 
állítunk, hogy t. i. Magyarországon 
nincs közszabadságu stb.

Ez a néhány szó világosan bízó- 
nyitja, hogy a tót centrum papiros
mozgalmával a hatóságokat provokálni 
akarta csak a népgyülések betiltására, 
hogy azt, mint a magyar zsarnokos- 
kodás és jogfosztás újabb bizonyíté
kaiból összeállított nagy bünlajstro- 
mot a külföld előtt bemutathassa.

Ennek érdekében kockára tette 
százezrek békéjét, vagyonát és éle
tét is s nem törődött még avval sem, 
hogy a fölizgatott tömeg itt-ott saját 
pártfeleit is veszélyeztetni fogja. A 
koholt gyűléseket megelőző fenye
gető közhangulatot pedig csak azért 
szították föl, hogy a hatóság a béke 
megóvása érdekében annál biztosab
ban teljesítse kötelességét.

Tehát ők maguk készítették elő 
a dolgokat úgy, hogy a hatóságok a 
betiltások elől ki nem térhettek. A 
tömeg olyan mérvű fölizgatásával is, 
hogy ez már a vagyon- és életbizton
ságot is veszélyeztette, maguk kény- 
szeritették a hatóságokat a kivételes 
eszközök alkalmazására s most mégis 
ők az ártatlanok s a bűnös egyedül 
a magyar. Kongatják is most a vész
harangokat, hirdetvén országnak- 
világnak az ő szánalmas elnyomottsá- 
gukat a magyar faj zsarnok, jogtipró 
uralmával szemben.

Furfangnak jó lehet az is, de hogy 
a hidegen mérlegelő politikai világban 
evvel is hatni lehessen, azt mégsem 
hisszük.

A magyar nemzeti állam 
kiépítéséről.

í v .
Alig akadtam azonban olyan emberre, 

aki velem egyformán óhajtotta volna megol
dani a román kérdést. Úgyszólván az egyet
len ember Moldován Gergely, aki rendíthe
tetlen hazafisága mellett — vérbeli román 
és Így valószínű, hogy fajának nemcsak 
igényei*, de gondolkodásmódját is alaposan 
ismeri. 0  írja etryik röpiratában a követke
zőket :

>.Erdélyben a nemzetiségi kérdés jobbára 
kenyér- és huskérdés s aki ezt a kettőt meg- 
adja, a kérdést nagyrészt meg is oldotta !M

Én a magam részéröl teljesen osztozom 
Moldován Gergely nézetében, amiért is ismé
jében hangsúlyozom: ismerje hazafias köte- 
ességének a magyar társadalóm, hogy az 
jdegen ajkú polgárok szivéhez férkőzzék.

e£yen résit örömükben, bánatukban, gyá- 
toolitsa ügyes-bajos dolgaikban és legyen 
Dekik igazi, ömetjen barátjuk.

Ilyen módon lehetetlennek tartom, hogy 
* folytonos és kölcsönös érintkezés meg ne

teremtené az állandó békét és egyetértést.
Vannak azonban e tekintetben az államnak

is fontos kötelességei, amelyek szerintem a 
kővetkezők:

1. Jó és tisztességes közigazgatást kell 
létesíteni és a hatóságoknak kötelességükké 
kell tenni, hogy a nemzetiségekkel szemben 
— tekintve túlérzékenységüket — a lehető
ségig méltányosak legyenok.

2 . Gyárak és egyébb üzemek létesítése 
által — a társadalom bevonásával — gon
doskodnia kell a nép megélhetéséről. Ennek 
az intézkedésnek meglenne az a foganatja is, 
hogy az agitátorok által eddig kihasznált és 
félrevezetett román nép csakhamar feleszmélne; 
megtudván azt, hogy ki az igazi barátja és 
ki kárhoztatja nyomorra, hogy önző céljaira 
felhasználhassa.

3. Azokat az intelligens románokat, akik
nek hazafisága és megbízhatósága minden 
kétségen felül áll — és ilyenek szép számmal 
vannak — a szükséghez képest megfelelő 
hivatalhoz kell juttatni.

4. A községi és felekezeti iskolákban nem 
szabad megelégedni azzal, hogy a magyar 
nyelv tanítása kötelező, hanem úgy ennek, 
valamint a kényszeriskoláztatásról szóló 1868. 
évi XXXVIII. t ,-cikknek teljes végrehajtására 
szigorúan ügyelni kell.

5. A jelenleg nyomorban sínylődő feleke
zeti és községi tanítók fizetését — állami 
segéllyel — úgy kell rendezni, hogy az az 
állami tanítók fizetésével egyenlő legyen. 
Ezzel szemben azonban követelni kell, hogy 
a felekezeti és községi iskolákban alkalma
zott tanerők a magyar nyelvből a legközelebb 
eső állami tanitóképezdébqn — záros határ
időn belül — vizsgát tegyenek. Mert szemé
lyes meggyőződésem szerint sokan vannak a 
nemzetiségi tanerők között, akik a magyar 
nyelvet csak keservesen, törve beszélik.

Egy kis jóakarattal mindenki beláthatja, 
hogy az általam fentebb körülírt módszer 
legalább is alkalmasabb a nemzetiségekkel 
kötendő állandó béke létrehozatalára, mint a 
folytonos gyűlölködés, az örökös perpatvar 
és az egymástól való idegenkedés.

Nagyon természetes, hogy a nemzetisé
gekkel — állandó és évszázadokra terjedő — 
béke létositésére első sorban a magyar kép
viselőház, mint törvényhozó testület illetékes, 
annyival is inkább, mórt szerény nézotom 
szerint ez a nagy horderejű és messze kiható 
kérdés közmegnyugvásra — mely minden 
békekötésnek alapföltétele — csakis törvény- 
hozásilag rendezhető. Még pedig vagy egé
szen uj törvénnyel, vagy már meglévő, de 
nem egészon világos, sok félreértésre és 
izgalomra okot szolgáltató 1868. évi XLIV. 
t.-c. alapos revíziója által.

Ezzel a törvénynyel mindenesetre kell 
tenni valamit. Még pedig vagy egészen hatá
lyon kivtll kell helyezni, vagy pedig alapos 
revízió alá kell venni és mint Beksics Gusztáv 
is megírta, végre nem hajtható részeit ki kell 
küszöbölni.

A nemzetiségek ugyanis egyre azon lova
golnak, hogy ők nem kívánnak egyebet, mint 
hogy mi magyarok hajtsuk végre az 1868. 
évben általunk hozott és — mint ők mondani 
szokták — a magyar király által szentesített 
nemzetiségi törvényt.

Ha a külföld őzt hallja — aminthogy 
gondoskodnak róla a nemzetiségek, hogy 
meghallja — természetes, hogy kíméletlenül
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pálcát tör felettünk; mert nem ismervén 
a mi speciális viszonyainkat — legalább is 
különösnek találja, hogy az önmagunk által 
hozott törvényt nem vagyunk hajlandók 
végrehajtani.

Éppen ezért szükséges, hogy a képviselő- 
ház küldjön ki egy bizottságot, amely bizott
ságba — a szükséghez képest — vonja be, 
a magukat nemzetiségieknek valló képviselő
ket is.

Ennek a bizottságnak legyen kötelessége, 
hogy az 1868. évi, úgynevezett nemzetiségi 
törvényi vegye revízió alá és abból, valamint 
a még felmerülendő és a bizottságban szava
zattöbbséggel elvben .elfogadott indítványok
ból dolgozzon ki egy újabb törvényjavaslatot. 
Ezt azután a bizottság a saját véleményével 
együtt terjessze további eljárás végett — 
záros határidőn belül — a képviselőház plé
numa elé.

Már csak azért is indokolt ennek a bizott
ságnak a kiküldése, mert igy végre határozottan 
és világosan megtudhatjuk, hogy mit akarnak 
tulajdonképpen nemzetiségi testvéreink. Mert 
legyen bár az ő kívánalmuk méltányos és 
hazafias, avagy ezzel homlokegyenest ellen
kező, mi mindenesetre csak tanulhatunk 
azokból.

Kizártnak tartom, hogy egy ilyen bizott
ság, amelynek tagjaiban a hazaszeretetnek 
csak egy kis szikrája is él — Magyarország 
területi és nemzeti egységének érintése nélkül 
— elfogadható megállapodásra ne jusson; 
különösön akkor, amikor az egyik tárgyaló 
fél fajának jólétéről és kultúrájának biztosí
tásáról van szó.

Iia a nemzetiségi képviselők is ezt tartják 
szem előtt, választó közönségüknek és egész 
fajuknak sokkal nagyobb szolgálatot tesznek, 
mintha légvárakat építenek és délibábokat 
hajszolnak.

Mutassuk meg a müveit nyugati nemze
teknek, — hogy évszázadokra terjedő örökös 
küzdelmeink dacára — mi sem maradtunk el 
mögöttük és hogy ha akarjuk, meg tudjuk 
egymást érteni.

Es ha csakugyan megértettük egymást, ha 
létre tudjuk hozni az őszinte, a komoly, a 
tisztességes békét — akkor lesz csak igazán 
nagy, hatalmas és független Magyarország!

A. F. M. K. E. közgyűlésének 
határozatai.

A F. M. K. E. jubiláris közgyűlése, a mint 
azt velünk hivatalból közük, a következő 
határozatokat hozta:

A közgyűlés az elnökség által az 1006— 
1907. évről előterjesztett jelentést, a mely az 
egyesület huszonöféves történetének ismerte
tését is magában foglalja, tudomásul veszi, 
jóváhagyja s abban foglalt előterjesztésekliez 
képest, elhatározza, hogy :

1. Az egyesület, elhunyt tagjainak emlé
kezetét jegyzőkönyvében örökíti meg.

2. A magyar közművelődési egyesületek 
portómentességének kiterjesztése érdekében, 
a testvér-közművelődési egyesületekkel egyet
értésben, újabb együttes fölterjesztéssel fordul 
a kereskedelmi miniszterhez s a mennyiben 
kérelmükkel ismét elutasittatnának, az ország
gyűlés mindkét házához folyamodik.

3. Tekintettel arra, hogy ax egyesületi 
óvónők — kivétel nélkül — mindannyian 
nemzetiségi vidékeken működnek s igy a
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magyar nemzeti érdekeknek sokkal jelentősebb 
szolgálatot tesznek, mint a tqpgyar vidékeken 
magasabb fizetéssel működő állami óvónők, — 
fizetésük rendezése s illetőleg az állami óvó
nők fizetésével egyösszegben való megállapítása 
érdekében lyból felír a vallás- és közoktatás
ügyi miniszterhez, az egyesület működési 
területéhez tartozó vármegyék országgyűlési 
képviselőit pedig megkeresi az iránt, hogy 
ez ügyben a kormánynál közbenjárni és 
szükség esetén, az 1908. évi államköltség
vetés tárgyalása során, a képviselőházban 
megfelelő indítványt tenni szíveskedjenek.

4. A nagyrippényi óvó helyett, a Bodoki 
Segélyző Egyesület alapszabályainak megfe
lelően, 1908. junius 1-től számítandó 3—3 
hónapra gyermekinenedékházakat nyit meg 
és segélyez Kolos, Nyitrabajna és Suránka 
nyitravármegyei községekben s az egyesület 
elnökségét megbízza, hogy ezen gyermek- 
menedékházak létesítése és évi föntartása 
érdekében a nevezett községekkel és az érde
kelt uradalmakkal tárgyalásokat folytasson 
és szerződéseket kössön.

5. A trencsénperedméri egyesületi óvónak 
Trencsénbellus községbe való áthelyezésére, 
az egyesület trencsénvármegyei választmányá
nak megadja az engedőimet, — a cabaji és 
zólyomlipcsei óvók személyi költségeinek a 
vallás- és közoktatásügyi tárca terhére való 
átvételéért a vallás- és közoktatásügyi minisz
ternek hálás köszönetét fejezi ki, — egyúttal 
azonban a nyitranováki, oszlányi, királylehotai, 
bajmóci, hontnéinetii és zólyomradványi egye
sületi óvók személyi költségeinek átvétele 
iránt sürgős fölterjesztést intéz a vallás- és 
közoktatásügyi miniszterhez.

6. Fölkéri az egyesület összes törvény- 
hatósági választmányait, hogy az „En Ujságomu 
cimü gyermeklapot, amely hetenkint való 
megjelenésével úgyszólván állandó jutalmazá
sául szolgál a magyar nyelv megtanulásában 
kiválóbb haladást tanusitott idegenajku elemi 
iskolai növendékeknek, vármegyéik magyar 
tannyelvű iskoláinak növendékei számára 
minél több példányban fizessék elő.

7. A besztercebányai Hazafias Olvasmá
nyokat Terjesztő Egyesületnek megfelelő évi 
államsegélyben való részesítése iránt fölir a 
vallás- és közoktatásügyi miniszterhez.

8 . Az egyesületi diszzászlókra az egyesü
let működési köréhez tartozó összes várme
gyék címereit reáhimeztetni s azok költségeit 
az 1908. évi költségvetés tőkésítésre rendelt 
összegének terhére utalványozza.

9. Föliratilag fordul a vallás-és közokta
tásügyi miniszterhez, hogy a námesztói, trsz- 
tenai, turdossini, oszlányi, litvai, németii, 
széniéi, steftultói, felsőhodrusbányai, várnai, 
trencsén-baáni, beckói, bellusi, znióváraljai, 
radványi és zólyomlipcsei egyesületi óvók 
számára foglalkoztató és szemléltető tárgyakat 
engedélyezni kegyeskednék.

10. Az egyesület törvényhatósági választ
mányainak, azok elnökségeinek, az óvógond
nokságoknak és az egyesületi népkönyvtárak 
vezetőinek, hazafias és buzgó munkásságukért 
jegyzőkönyvi köszönetét szavaz.

11. Az 1907. évre rendelkezésre álló 
könytári államsegélyből Lédec (Bars m.), 
Cserne (Trencsén m.), Hegybánya (Hont m.), 
Matheóc (Szepes m.), Nagylibercse (Nógrád 
m.), Szelese (Zólyom m.), Selraec-Banka, 
Alsó-Szőllős (Nyitra m.) Hont-Bessenyőd (Hont 
m.) és Kékkő (Nógrád in.) községekben, úgy

szintén a kir. besztercebányai 16. honvódgya- 
logezred 2. zászlóaljánál, Balassa-Gyarmaton 
ly népkönyvtárakat szervez s azok költségeit 
utalványozza.

12. A tanítói jutalmak közül, az elnökség 
évi jelentése alapján, a 200 koronás Thuróczy 
Vilmos dijat Csorba Ödön Selmecbányái r. k. 
tanítónak, a Budapesti Nemzeti Casinó 120 
koronás diját Fukasz Károly bikási állami 
tanítónak, Bende Imre nyitrai püspök 80 
koronás diját Sebida János bolessói kántor- 
tanítónak adja ki, az egyesület dicsérő okle
veleit pedig: Banyák Vendel felsőzsubricai 
(Árvám.) állami tanítónak, Fibinger Fülöp 
peszéri (Barsm.) állami tanítónak, Nahalkóné- 
Lehoczky Etelka líptószentmiklósi áll. tanító
nőnek, Kapraltsik György görgöi (Szepesin.) 
r. k. tanítónak, özv. Hollerné-Egger Júlia 
vágbányai (Trencséum.) állami óvónőnek, 
Boldizsár Boldizsár kostyáni (Túróéin.) állami 
tanítónak, Weber Aladár dócifürészi (Barsm.) 
r. k. tanítónak, Benjács János németlipcsei 
(Liptóm.) ág. ev. tanítónak, Gresch Karolin 
szepesbélai (Szepesin.) községi óvónőnek, Hrk 
Margit poltári (Nógrádm.) ev. tanítónőnek, 
Haminel Árpád turócszentmárconi állami taní
tónak, Hromada József nagyfalui (Árvám.) 
r. k. tanítónak, Jendrassákné-Francsák Mária 
trsztenai (Árvám.) egyesületi óvónőnek, 
Kapuszta Béla olinányfalvai (Zólyomra.) állami 
tanítónak, Klein Mihály nagyfalui (Árváin.) 
ág. ev. tanítónak, Konecsny Karolin ólublói 
(Szepesin.) r. k. tanítónőnek, Kelemen Mihály 
felsöstubnyai (Turócm.) állami igazgatótanitó- 
nak, Misialovszkylrén simonykisugróci (Barsm.) 
állami tanítónőnek, Moró András borosznói 
(Zólyomra.) állami tanítónak, Pick Jakab 
líptószentmiklósi irzaelita iskolai tanítónak, 
Potóczky Lajos trsztenai (Árvám.) r. k. tanító, 
szt. ferencrendi zárdafőnöknek, a Paulai 
Szent Vincéről nevezett irgalmas nénék rózsa
hegyi (Liptóm.) rendházának, Stehlik Tivadar 
felsőszlécsi (Liptóm.) állami igazgatótanitónak, 
Szlusny Emma oláhdubovai (Árvám.) r. kath. 
tanítónőnek, Sostranek Ferenc komjáthnai 
(Liptóm.) r. k. tanítónak, Saxné-Szuhy Mária 
Szepesváraljai r. k. tanítónőnek, Tomkuliák 
Gyula nagybobróci (Liptóm.) r. k. tanítónak, 
Stark Ella turdossini (Árvám.) izraelita iskolai 
tánitónőnek és Veresek Szerafin jablonkai 
(Árvám.) községi tanítónak szavazza meg.

13. A Felvidéki írók Körének 200 koro
nás, Ordódy K. István markófalvai földbirto
kosnak pedig 800 koronás alapítványáért az 
egyesület hálás köszönetét jegyzőkönyvében 
örökíti meg.

14. Az egyesület 1900. évi összzárszáma* 
dásait j< váhagyja s azokra nézve a törvény
szerű fölment vényt az elnökségnek megadja, 
az egyesület 1903. évi összköltségvetését pedig 
80,000 koronában változatlanul megszavazza.

Vármegyei élet.
A közigazgatási bizottság ülése.

A vármegye közigazgatási bizottsága Ju s tK  
Ferenc főispán elnöklete alatt a f. hó 12-én 
tartotta rendes havi ülésél.j

Jelen voltak: B e n ic z k y  Kálmán alispán, 
R e v ic z k y  István árvaszéki elnök, C sepcsdnyi 
Sándor tb. főjegyző, L a x  Adolf dr. tiszti 
főügyész, L is z k a y  Bálint helyettes pénzügy- 
igazgató, R ü n s z tle r  Károly dr. kir. tanfel
ügyelő, B o le m a n n  János dr. tiszti főorvos,

S k u l te t i  József dr. kir. ügyész, Borbély  Kálmán 
kir. főmérnök, R a kovszky  Iván dr. tb. aljegyző 
R e v ic z k y  Imre közgazdasági előadó, R lim ő  
Vilmos, S a a g e r  Ferenc, Kosza  János, R ó th  
Emil, C serey Emil és i(j. B u ly o v s z k y  Simon 
bizottsági tagok.

Elnöklő főispán az ülést a megjelent tagok 
Szívélyes üdvözlése után pontban 9 órakor 
megnyitja.

Csepcsányi Sándor tb. főjegyző bemutatja 
R o v á c s ik  Pál szentpéteri albiró fegyelmi ügyét. 
A közigazgatási bizottság, a járási főszolgabíró 
másodfokú Ítéletét, melyben nevezettet a 
hatósági közreműködés megtagadása miatt 
40 korona pénzbírságban marasztalta, jóvá
hagyja.

Bemutatja Mosóc község felebbezését, 
melyben nevezett község kiskorú W eisz  Irma 
illetőségi ügyének megállapítása ellen feleb- 
bez, A közigazgatási bizottság az alispán 
határozatát indokainál fogva jóváhagyja s neve
zett kiskorút mosóéi illetőségűnek mondja ki.

A inosóc-zniói járás főszolgabirájának 
P in d u r  János alsóstubnyai lakos ellen, mező- 
rendőri kihágás ügyben hozott határozatát 
feloldja s az ügyet, illetékes elsőfokú határozat- 
hozatala végett Alsóstubnya község elöljáró
ságához áttétetni rendeli.

R a to s k a  István felsőturcseki állami elemi 
iskolai igazgató ellen számadási szabálytalan
ság címén megindított fegyelmi eljárásra 
vonatkozó vizsgálati iratok, az indítvány meg
tétele végett, a királyi ügyésznek adattak ki.

A m. kir. állatorvosnak az apaállatok 
létszámát feltüutető kimutatása, jelentés, 
illetve a vonatkozó szabályrendelet megalko
tása végett a közgazdasági előadónak ada
tott ki.

A mosóc-zniói járás főszolgabirájának 
S c h v a r tz  József ellen mezőrendőri kihágási 
ügyében hozott ítéletét, a közigazgatási 
bizottság indokainál fogva jóváhágyta.

Bemutatja a főjegyző a m. kir. állam
vasutak átiratát, melyben eleget tesz Alsó- 
és Felsőturcsek községek ama kérelmének, 
hogy Turcsek állomásról reggel 5 óra 42 
perckor induló 369. számú tehervonathoz 
egy III. osztályú személykocsi kapcsollassék 
és hogy a vonat Józsefgőzfürész megálló 
rakodó helyen megálljon azon célból, hogy 
a Körmöcbányán iskolába járó tanulók, a dij 
szabályszerű lefizetése ellenében ezen vonattal 
utazhassanak. A vasúti igazgatóság ezen 
humánus intézkedése tudomásvétel végett az 
illetékes községekkel közöltetik.

B a l k ő  Maszlák András suttoi lakosnak 
kivételes nősülési engedély iránt beadott kér
vénye pártolólag terjesztetett fel az illetékes 
minisztériumhoz.

Hasonlóképen párlolólag terjesztetett fel 
R u b is z  József lászlófalvi lakos kivételes 
nősülcsi engedély iránt beadott kérvénye is.

S c h o ltz  Gusztáv bányakerüloti püspöknek 
Ú jh e ly i Attila ollen az egyházi adók behaj
tásának megtagadása címén beadott panasza, 
a vonatkozó iratok csatolása miait visszakül
dődén, most az teljesen felszerelve a m. kir. 
belügyminiszterhez terjesztetett fel.

A pozsonyi m. kir. posta- és távirdaigaz- 
gatóság, a vármegye közönségének ama hatá
rozatából kifolyólag, hogy Pribóc és Tótpróna 
között táviróhivatalt létesítsen, értesíti a köz- 
igazgatási bizottságot, hogy miután távirda- 
hivatalok csak miniszteri engedély alapján 
létesíthetők, a vonatkozó iratokat hozzájáru-
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lis Tégett a kereskedelemügyi m. kir. minisz- 
erbw terjesztette fel s annak elhatározása 

Itln értesitendi a közigazgatási bizottságot.
A közigazgatási bizottság Csepcsányi 

gindor lb. főjegyző referálásában, ezután 
még néhány erdei kibágási ügyet intézett el.

Rakorszky Irán dr. tb. aljegyző bemu
tatja Újhelyi Attila, a turáni ág. ov. egyház 
felügyelőjének a kir. tanfelügyelő ellen emelt 
ama panaszát, mely szerint a kir. tanfelügyelő, 
dacára annak, hogy a novezett egyháznak 
minden kétséget kizárólag csak ő lehet a 
felügyelője, mégis oly egyénnel tárgyal, ki 
erro a tisztségre kompetens nem lehet, t. i. 
Halasa Andrással, akit jogszerű felügyelőnek 
g6in,ni esetre el nem ismerhet. Kéri tehát a 
közigazgatási bizottságot, hogy utasítsa a 
kir. tanfelügyelőt, hogy jövőben kizárólag 
csak vele, mint az egyház jog- és törvény
szerű képviselőjével tárgyaljon minden fel
merülendő iskolaügyben.

Hosszabb vita után a vármegye közigaz
gatási bizottság, miután a kir. tanfelügyelő 
kijelentette, hogy a jelentés valószínűleg 
téves mert ő Halasa Andrással, mint az 
egyház felügyelőjével, semmiféle hivatalos ügy
ben nem tárgyalt, a bizottság elhatározta, 
hogy Újhelyi Attilát, mint az egyház felügye
lőjét a felvilágosító jelentés értelmében érte
sitendi.

Bemutatja H u d á k  Endre törvényhatósági 
állatorvossal felvett jegyzőkönyvet, moly sze
rint nevezett kijelenti, hogy a Turócszent- 
mártonban szerinte felmerült lépfenés eset 
alkalmából senkit meggyanúsítani szándéka 
nem volt s szakértő véleményének előterjesz
tésében a legnagyobb jóhiszeműség vezette. A 
közigazgatási bizottság a jelentést tudomásul 
vette.

Bemutatja a törvényhatósági [állatorvos 
jelentését, melyet lapunk közgazdasági rova
tában adunk.

A vármegyei főorvos jelenti, hogy az 
elmúlt hónapban az általános közegészségügyi 
állapot vármegyénk területén kielégítő volt.

A megbetogedések közt volt néhány 
gyomor- és bélhurut, de a halálozási száza
lék sokkal kisebb volt, mint augusztus hó
napban.

Fertőző botegségek közül volt néhány 
tifuszeset Turánban, 9 vérhas és elszórtan 
vörheny és hörkhurut. Az előbbi Vrickón, az 
utóbbi Jezornicen.

Az időközi vizsgálatok alkalmával a hely
beli L öio y  Zsigmond-féle mészárszékben, 
tisztátalanság miatt foglalás, illetve elkobzás 
történt.

Az iskolákban a trahoma vizsgálatok 
kezdetüket vették,

A bábaasszonyi intézmény még mindig 
rendezésre vár.

Orvosi bizonyít vány adatott 20 esetben, 
orvosi látlelet 16 könnyű és 3 súlyos tosli- 
sértési öl.

Törvényszéki boncolás volt K liesényben 
egy ta lált csecsem ő hulláján . Hullaszomlo 
egy ese tben , Szucsányban .

H alottszáliitási en g ed é ly  ada to tt Blatnicáról 
T urócszontm ártonba.

A kir. pénzügyigazgató az elmúlt szepí. 
haváról szóló jelentését a következőkben 
terjeszti elő:

Az 1907. évi szeptember havában befizet
tetett egyenesadóban 7133 korona 33 fillér, 
hadmentességi díjban 80 korona, országos

betegápolási pótadóban 164 korona 31 fillér, 
mely eredmény az előző év hasonló idősza
kához képest egyenesadóban 21954 korona 
38 fillérrel, hadmentességi díjban 62 koroná
val, országos betegápolási pótadóban 949 kor. 
29 fillérrel kedvezőtlenebb.

Az emlitott befizetések után az elmúlt 
hónap végével hátrálékban maradt ogyenes- 
adóban 163321 korona 57 fillér, hadmentes
ségi díjban 14737 korona 39 fillér, országos 
betegápolási pótadóban 9691 korona 29 fillér, 
ami az elmúlt év hasonló időszakához képest 
az egyenesadónál 90432 korona 31 fillérrel 
kedvezőbb, hadmentosségi díjban 354 korona 
99 fillérrel kedvezőtlenebb és az országos 
betogápolási pótadónál 214 korona 27 fillérrel 
kedvezőbb.

Egyébként a lefolyt hóban semmi lénye
gesebb eset, mely a bizottság részéről intéz
kedést igényelne, nem fordult elő.

A kir. tanfelügyelő, Künsztler Károly dr. 
bejelenti, hogy a tanfelügyelőség az elmúlt 
szeptember hóban állami iskolák szervezésé • 
vei, folyó ügyek elintézésével s az iskolák 
benépesítésével volt elfoglalva.

Felsőturcseken, Alsóturcseken, továbbá 
helyben állami óvodák szerveztelek.

A gondnoksági utasítás értelmében az 
összes állami iskoláknál a gondnokságok 
megalakittattak, illetve a főispán által kine
veztettek. Kivételt egyedül Suttó község 
képez, ahol a gondnokság arravaló egyének 
hiányában, nem volt megalakítható. Itt a 
gondnoksági teendők vitelével, úgy mint a 
múltban, Újhelyi Attila járási főszolgabíró 
bízatott meg.

Bejelenti végül, hogy a kisfalvi ág. ev. 
iskola az egyházközség lelkészének jelentése 
szerint megszűnt s ennek teendőit jövőben a 
stubnyafürdői iskola fogja ellátni, minek követ
keztében a felszaporodott munka elvégzésére 
egy harmadik tanerő szervezése ezen iskolá
nál folyamatban van.

A tanfelügyelői jelentés kapcsán ifjabb 
Bulyovszky Simon közigazgatási bizottsági 
tag interpellációt nyújt be a Deánfalvi iskola, 
illetve az ott alkalmazott tanító olbocsájtásá- 
nak tárgyában [és megsürgeti a kir. tanfel
ügyelőt, hogy a magyarul mitsom tudó tanítót 
mielőbb nyugdijaztassa, illetve mentesse fel.

A kir. tanfelügyelőnek e tárgyban adott 
megnyugtató válaszát a bizottság tudomásul 
vette.

Több tárgya a közigazgatási bizottságnak 
nem lévén, elnöklő főispán az ülést, bezárta.

(eh.)

H I R_E K.
Révay Simon báró, a stubuya- 

fürdöi választókerület országgyűlési 
képviselője néhány napig feleségével, 
született Szapáry Ilona grófnővel 
bátyjánál, Révay Gyola bárónál Kis- 
seluiecen időzött. — A stubnyafürdői 
kerület szeretett képviselőjét egye
nesen az a cél hozta körüukbe, hogy 
kerületében néhány látogatást tegyen, 
miután rendkivül nagy elfoglaltságá
nál fógva ezúttal huzamosabb ideig 
köztünk nem időzhetett. Hétfőn dél

előtt vármegyénk főispánját, alispánját 
látogatta meg, délután pedig Znió- 
váraljára távozott, hol Párvy Endre 
képezdei igazgató kíséretében sorban 
levizitelte ismerőseit. Znióváraljáról 
még aznap visszatért Kisselmecre, a 
honnan másnap Éudapestre utazott, 
hogy részt vegyen a szerdai és csü
törtöki jelentőségteljes üléseken. A 
jövő tavasszal hosszabb időre fog 
körünkbe ellátogatni, mely alkalom
mal a kerület székhelyén beszámolót 
tart s meglátogatja a kerülethez tar
tozó községeket is.

Az alispán ünneplése. Vármegyénk 
alispánjának névnapját igen szépen ünnepelte 
meg a magyar daloskor, a folyó hó 13-án. A 
rövid idő alatt rendkivül felszaporodott tagok 
a magyar olvasókör helyiségében keresték fel 
az alispánt s külön a jelen alkalomra beta
nult énekkel üdvözölték őt névnapja alkal
mával. Az első énekszám befejeztével K ilm z t l e r  
Károly dr. kir. tanfelügyelő magas szárnya- 
lásu beszédben méltatta alispánunk politikai 
és egyéni működésének érdemeit. E beszédre 
az alispán válaszolva, szerényen elhárított 
magától minden dicsőséget s csak arra buz
dította a tagokat, hogy legyenek kitartók s 
egész szívvel és lélekkel ápolják a daloskör 
érdekeit. A lelkes éljenzéssel kísért beszéd 
után a daloskör még egy számot énekelt, 
melynek befejezése után az alispán vendégéül 
látta a közreműködő tagokat. Vacsora köz
ben is szebbnél-szebb, kitünően betanult 
énekszámokkal mutatta meg a daloskör, hogy 
rászolgál arra a szép elismerésekre, melyek a 
magyar társadalom köréből mind sűrűbben 
hangzanak el. A daloskör a legkitűnőbb 
hangulatban volt együtt hajnalig, miközben 
számtalan és lelkes felköszöntő hangzott el a 
kör élén álló alelnökökre és a vezetőségre.

UJ képezdei tanár. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter N o v y  Ferenc dr.-t, 
kiskunfélegyházai állami tanitóképző-iutézoti 
segédtanárt jelenlegi minőségében a znió- 
váraljai tanítóképző-intézethez helyezte át.

Eltüntetés. Az országos orvos-szövetség 
A n d r o v ic h  Sándor dr. tótprónai körorvost 
egyhangúlag beválasztotta az orvosszövetség 
igazgatótanácsába.

A Balassa Bálint társaság előkészítő 
bizottsága lapunk felelős szerkesztőjét a folyó 
évi szeptember hó 25-én tartott ülésében 
tagjává választotta.

Eljegyzés. B lu m e n h la tt Eberhard vegyész
mérnök, a helybeli petróleumfinomitó gyár
vezetője :i folyó hó 16-án eljegyezte B i n d fe l d  
Ilonkát, B in d fe ld  Ármin helybeli kereskedő 
közszeretetben álló bugát. Gratulálunk !

A borofalvl pap. A folyó év tavaszán 
Stubnyafürdői! az angol-britt bibliai társulat 
egyik ügynöke — egy nyugalomba vonult 
csizmadia — telepedett meg. Az ügynök 
ambíciója azonban a bibliaárusitás keretén 
jóval túlhaladt, amennyiben a maiszter az 
egyedül üdvözítő anabaptista egyház részére 
téríteni és agitálni kezdett. A szomszédos 
falvakban nap-nap után rendezett ogy kis 
összejövetelt s különösen a férfinépet bolon
dította az uj vallás eszméjével és dogmáival. 
Jezernicen akadt ezek között egy fanatikus 
bolond, akit az uj hívők már az alakítandó
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uj egyház papjának is kineveztek. Lassan
ként azonban az asszonynép is érdeklődni 
kezdett a férfinem gyűlései iránt s miután az 
uj dogmákkal mngismerkedtek, mely a fehér* 
népnek éppen nem tetszétt, oly kavarodás 
támadt a férfi- és az ásszonynép közt, liogy 
régre is a férfiak voltak kénytelenek meg
hátrálni s az uj vallással teljesen szakítani. 
A b o r c fa lv i p a p  azonban álhatatos maradt s 
most egyedül ő képviseli a baptistákat a 
Felvidéken.

Eltolonoolt Izgató. Még október 10-én 
történt, hogy a Greiner cég turáni gőzftlrész- 
telepén egyik munkás nemcsak az általános 
választói jog érdekében, de a fennálló rend 
és osztályok ellen izgatott. Miután az illetőt 
feljelentették, a hatóság a nevezettet eltolon- 
coltatta.

Betöréses lopást követett el a folyó hó 
13-án éjjel 10—12 óra között G o rilo v ich  
Gyula 19 éves ruítkai lakatos. A nevezett a 
jelzett időben feltörte G yenes Hona kávéházi 
felirónő zárt ruhaszekrényét s abból 80 kor. 
készpénzt, egy női aranyláncot, 2 darab női 
aranygyűrűt és 2 darab férfi aranygyűrűt el
lopott. A kárvallott rögtön jelentést tett az 
illetékes csendőrörsnél, ki a tettest kinyo
mozta.

Veszett tehén. A nyáron fellépett eb- 
veszettség alkalmával egy veszett eb meg
marta az andrásfalvi molnár tehenét. A gazda 
akkor nem vette észre a bajt s a tehénen 
most kiütött a veszettség. A falubeliek nem 
tudták mire magyarázni az állat különös vi
selkedését. rnig végre is állatorvost hívtak. 
Az állatorvos heható vizsgálat után a veszett
ség tüneteit állapította meg s a tehenet 
nyomban lebunkóztatfa s egyben gondosko
dott arról is, hogy az istálló kellőleg dezin- 
ficiáltassék.

A Národnl Hlásnlk sajtópőre A helyben 
megjelenő „Národni Hlásnik* cimU tót nyelvU 
időszaki lapban a múlt év december ötödikén 
A tótok politikai Üldözése cim alatt egy cikk 
jeleni meg, amelyet a királyi ügyészség 
osztálygyülöletre való izgatás miatt inkrimi
nált. A cikkíró annak bizonyítására, hogy 
Magyarországon nincsen szabadság és jog
egyenlőség, példákat hozott föl. Elmondta, 
hogy Párvy szepesi püspök három lelkes tót 
papot, Tomaneket, Huskát és Kojdát elhe
lyezett, mert nem akarták elárulni anyanyel
vűket, Vaszary hercegprímás pedig egy 
Zohorban nevű magyar papot küldött a tót 
hívők nyakára. Felemlítette a cikk, hogy a 
pozsonyi esküdtbiróság két évi fogházra és 
1200 korona pénzbüntetésre Ítélte Juriga 
Nándor országgyűlési képviselőt, egy Friedrich 
Gizella nevű urleányt pedig, mert rokonszen
vezni mert Jurigával, két heti fogházbüntetés
sel sújtott. Végül lelkesedéssel emlékezett 
meg Hlinka András és társainak pőréről. 
Mivel a „Národni Hlásnik* felelős szerkesztője 
Pietor Ambrus a múlt év december 3-án meg
halt. a két nappal később megjelent cikkért 
az elhunyt szerkesztő utódját: Pietor Milost 
fogta pörbe az ügyészség. A multheti esküdt
széki tárgyaláson, melyen Sárkány biró elnö
költ, a vádlott, akit Ivánka Milán dr. bazini 
képviselő védett, kijelentette, hogy a cikknek 
nem ő a szerzője. Atyja még életében meg
tette az intézkedést a cikk megjelenésére s 
ö úgy került ebbe a bUnpörbe, hogy atyja 
halála után, mint legidősebb fiú, átvette a lap

szerkesztését. Az esküdtek Balázs Elemér dr. 
Ügyész vádjára bűnösnek mondták ki Pietor 
Milost az osztály- és a magyar nemzet ellen 
való izgatás sajtóvétségében, akit a bíróság 
négy hónapi államfogházra Ítélt. Az ítélet 
ellen a vádlott és a védő semmiségi panasz- 
szal éltek.

Furfangos tolvajok. Furfangos módon 
lopott meg két béres egy szegény szolga
legényt. H á ta la  János és D ia n is  Mihály 
kocsisok addig környékeztek hízelgő szavak
kal G y u r is  István szolgalegényt, mig ez 
kötélnek nem állt s velük ment inni egyik 
snapszbutikba. A szegény Gyuris nem igen 
birta az italt s csakhamar elázott. A két 
gauner akkor hazáig kisérte, hol zsebjét fel
metszették s ellopták 7 korona 60 fillér kész
pénzét és egy ezüst, óráját láncostul. A kár
vallott másnap feljelentette az esetet a 
csendőrségnél, mely a tetteseket még aznap 
kézre is kerítette.

Letartóztatott amerikai pánszláv Izgató.
A felvidéki közigazgatási hatóságok már rég
óta tudják, hogy az amerikai tót liga több 
agitátort küldött Magyarországra, de mind
eddig hiába kutatták őket. Nagy pénzzel ren
delkeznek az agitációra s a többi közt ők 
terjesztették el a felvidéki vármegyékben a 
tót Marseillaise-t. Most Zsolnán az ottani 
határszéli rendőrkapitányság végre kézrekeri- 
fette az amerikai agitátorok vezetőjét, Pollá- 
kovics Ferenc volt magyar, jelenleg amerikai 
állampolgárt. A kapitányság trsztenai kirendelt- 
ségo fogta el a veszedelmes embert. Forra
dalmi és hazaáruló iratokat találtak nála, a 
többi közt számos példányát a tót Marseillaise- 
nek, melyet alább közlünk. Elkobozta tőle 
azonkivül ötezerötszáz korona agitációs pénzt. 
Lázitás és izgatás miatt megindították ellene 
az eljárást s a rózsahegyi ügyészség foghá
zába kisérték. A zsarnokok borzasztó jogta
lansággal gyötrik nemzetünket. A dicsőség 
faja porba tiportatik. Fajunkat, az anyák 
nyelvét, a szegénységet megfosztják szabad
ságától és világgá kergetik. Szabadságunkat, 
melyet Isten adott nekünk, megbilincselik és 
keresztre feszitik. Népem lobbanj haragra és 
küzdj bátran az igazságtalanság ellen. Fel, 
előre liü fiatalság, hadd semmisítse meg a 
jogtalanságot küzdelmetek. Véres verejtékün
ket adóban szedik el tőlünk. Bőrünket is 
lenyúzza a bakó kőkemény szívvel. Kiragad
ják az éhezők szájából a kenyeret. Keserves 
munkánk nagy kínnal szerzett diját kiragadják 
kezünkből a tolvajok. Asszonyainkat és gyer
mekeinket kínozzák. Nekünk csak sóhajok 
és béklyó maradnak. (Refrain: Népem stb.) 
Megfertőzik nevünket és atyáink sírját. Sirán
kozik az özvegy és dőzsöl az ur. Számunkra 
nincs jog, csak tövis. Elkeseredésünk végső 
fokán van. Szemeink a bosszútól égnek, 
összeszorult öklünk, szivünk remeg. Élni 
akarunk és fogunk is. Reszkess zsarnok, mert 
küzdeni fogunk. (Refrain: népem stb.) Bosz- 
szuljuk meg a rajtunk elkövetett igazságta
lanságot. Felre a tétlenséggel. Ne féljünk 
kínzástól és börtöntől, hanem buzgón fegy
verkezzünk a bosszú küzdelmére. A rabszol
gaság bástyái összedülnek. Uj életre kel a 
szabadság és becsület. A szegénység vissza
nyeri szabadságát és megszűnik a nemzet 
szolgasága. (Refrain: Népem stb.)

Uj erőt ad
a SCOTT-féle Emulsio akkor is, mikor már 
más szer nem használ. Mindig veszélyes 
kétes értékű szerekkel kísérletezni, amikor 
az ember egészségéről van szó.

Gyengeség esetében

f  különösen l ábadozókná l ,
vagy vérszegénység, tüdőbaj, túlterhelt 
munkából származó betegségek folytán 
az elővigyázatos ember azonnal ahhoz 
a szerhez folyamodik, mely számtalan 
esetben, kivétel nélkül hatásosan és 
biztosan gyógyítja a gyengeséget. Ez a 

Az EimUsió Vá- s z e r  a  SC0T™ e  Emulsio.
j f f i s .  Egy eredeti üveg ára Z H SO fillér,

ttBf- kérjük Kapható a gyógyszertárakban.
figyelembe _______

K ÖZGAZDASÁG.
Állategészségügyünk az elmúlt 

hóban.
ÁllategészségUgyllnk az elmúlt hóban, ál- 

talánosságban szólva, nem volt kedvező. — 
Különösen a sertésorba 'nc grasszált várme
gyénk területén. Ez a betegség járványsze- 
rüleg lépett fel Túrán, Podhragy, Zábor és 
Szklabinyaváralja községekben. Szucsányban 
pedig sertésvész konstatáltatok szintén járvá
nyos jelleggel.
M a rc se k  György jahodniki lakos lovai, miután 
azokon takony kór és bőrféreg konstatáltatott, 
hatósági rendeletre kiirttattak. A veszedelmes 
fertőző betegségnek származási helyét kipu
hatolni nem sikerült, miután a kiirtott lovak 
nevezett tulajdonos birtokában már több mint 
egy éve voltak. A veszedelmes kór terjedé
sének meggátlására azonban a szükséges elő- 
intézkedések megtétettek. Nevezetesen azon 
lovak, melyek a kiirtott állatokkal érintkez
tek, felsőbb rendeletre ma leimmel kezeltettek, 
de tipikusan nem reagáltak s igy a betegség 
terjedése kizártnak tekinthető.

A serlésorbánc megszűnte miatt zár alól 
feloldattak Kelemenfalu és Budis községek.

Országos marhavásár tartatott augusztus 
hó 9-én Turócszentmártonban. Felbajtafott 
1900 darab szarvasmarha és 120 darab ló. 
Eladatott 390 darab szarvasmarha és 5 ló.

A szarvasmarha árai a megtartott állat
vásárok alkalmával, miután a nagykereskedők 
a vásárlástól tartózkodtak, ismét este* 10%- 
kal.

Ausztriába vasúton elszálliftafott, 40 drb 
juh s ide érkezett Ausztriából 33 darab juh. 
Belföldi forgalomban vasútra adatott 8 darab 
igás ökör.

A csillagfürt mint zöldtriígya.
Hazánkban még mindig nem méltányolják 

eléggé a zöldtrágyák jelentőségét, holott a 
külföldön, már Ausztriában is, zöldfrágyák 
alkalmazása napról-napra terjedőben van és 
pedig nemcsak a homoktalajokon, hanem a 
kötött talajokon is, melyeken kétségen kívül 
lazitólag hat éppen olyan mérvben, mint ahogy 
a homoktalajokat kötöttebbekké teszi. — A 
xöldtrágyának igazi jelentősége azonban két
ségen kívül a homoktalajokon van s bár
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j|agyar°rszá>ron van ilyen bővebben, mégis 
xöldtrág)ái aikalnwixni ezen vidékeken is csak 
ritka bolyon látunk.

Pedig a zöldtrágya éppen olyan módon 
képes a homoktalajokat javítani, mint az 
istállólrágya s mert az ilyen homokvidékeken 
rendesen nincs is elegendő állomány, de meg 
a homok sokkalta több trágyát is kíván, mint 
a köíöttebb talaj, azért sokkalta kiterjedteb
ben kellene használnunk a zöld trágyákat, 
mint amennyire használjuk ezidőszerint. ,,A

A zöldtrágyául használatos növények kö
zött a csillagért a homoktalaj növénye és 
pedig a lapos magú fehér csillagért, amely 
egyptoini csillagfllrt név alatt is ismeretes, 
mert ez a logkovésbbé kényes s oz adja hazai 
tapasztalataink szerint a legjobb eredménye
ket. Jgazi jó eredményt, azonban csak akkor 
lehet vele elérni, ha április hó folyamán vet
tetik el. Tarló vetése, az esetleges nyári 
szárazság miatt bizonytalan, sikere tehát tel
jesen az időjárástól függ, miért is tarlóba való 
vetését nőin nagyon lehet ajánlani.

Zöldtrágyául 11—12 cm. sor távolságra 
kell votni, katasztrális holdanként 100—100 
kilogrammot ; a magot nagyon csekélyen kell 
alászántani, inért nagy magja dacára a mély 
vetést nem tűri.

Igen nagy tömeg termést ad, melyet le
szántani a virágzás elmúltával kell, amidőn 
tömege többé már nem szaporodik.

Lényeges biztosítékát képezi a sikernek 
megfelelő műtrágyák együttes alkalmazása. 
Ezeket a vetőszántás előtt kell kiszórni és 
pedig homoktalajokon 150 kg. szuperíoszfátot 
és 80 kg. 40%-os kálitrágyát, együttesen 
alkalmazván azokat.

Homoktalajoknak termőképességét ezen 
gondos írágyázási módnak megfelelő időkö- 
zökbeni alkalmazásával meg lehet kétszerezni.

Pályázati hirdetmény. A pozsonyi ke
reskedelmi és iparkamara értesíti az érdekel
teket, hogy a kereskedelemügyi magy. kir. 
miniszter pályázatot hirdet a m. kir. posla- 
cs távirdaintézet részére az 1908. évben szük
séges 1049 darab 10 méter, 21892 darab 
8 méter és 20915 darab 6V2 méter bosszú 
telítetlen oszlop szállítására. A különböző 
lerakóhelyen átadandó fentebbi oszlopmeny- 
nyiség egy vagy több részletének szállítására 
vonatkozó zárt Írásbeli ajánlatok legkésőbb 
folyó évi október hó 23-dika déli 12 óráig 
nyújtandók be a kereskedelemügyi minisz
térium segédhivatali igazgatóságához. A mó
dosított pályázati feltételek, valamint a lerakó
helyeket és az ezeken átadandó oszlopmeny* 
nyiséget feltüntető kimutatás megtekinthetők 
a m. kir. posta- és távirdaigazgatóságoknál.

Pályázati hirdetmény. A pozsonyi ke
reskedelmi és iparkamara értesíti az érdekel
teket, hogy a klostorneuburgi csász. és kir. 
Szekerészen szertár pályázatot hirdet az 1908. 
évben szükséglendő különféle anyagokra, u. m. 
Szokéralkatrészekre, lószerszámra, különféle 
fémnemüekre (drót, csavarok, szögek stb.) 
Szekérhez való faalkatrészekre, börnemüekre, 
szövöttárukra, kötélárukra, kefékre, seprűkre 
és különféle közönséges szerszámokra. — A

magyar ajánlattevők ajánlatai folyó évi oki. 
hó 26 ika délelőtt 10 óráig nyújtandók be 
vagy a budapesti szekerészoti fiókszertárnál, 
vagy a klosterneuburgi szertárnál. Bővebb 
felvilágosítás a kamara titkárságánál nyerhető.

Szerkesztésért felelős: Dugovlch Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: Moskóczl Ferencné.

B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
FOGKRÉM  A l e g j o b b  ★ ★

A Lidimen!. Gapsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller

pótléka (
ogy rógjónak bizonyult háziszer, mely már j 
sok óv óta legjobb fájdalomcsillapító szernek ' 
bizonyult köszvénynól, osiiznál es meghülé- 1 
seknél, bedörzsölóskóppen használva.

F ig y e lm e z te té s . Silány hamisítványok 
miatt bevásárláskor óvatosak legyünk és csak 
olyan iivegot fogadjunk ol, mely a „Horgony11 
védjogygyel ós a Richter cégjegyzéssel óllá- ! 
tott dobazba van csomagolva. Ára üvegekben j 
K—.80, K 1.40 ós K 2.— ós úgyszólván min- j 

I den gyógyszertárban kapható. — Főraktár: \ 
Török József gyógyszerésznél, B u d ap e st

Dl  Richter oyóQiszertára az „Arany oroszlántioz",
Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Mindennapi szétküldés.

1 T. c. 1
Van szerencsém szives figyelmét azon kö

rülményre felhivni, miszerint az ország minden 
részében előnyösen ismert, 1810-ben alapított

HALTENBERGER BÉLA, KASSA
ruhafestő, vegytisztitó és gőzm osó-gyárl 
céget Turócvárinegye részére én képviselem.

Elvállalok a legjutányosabb árak mellett 
festés és vegyi tisz tításra  férfi- és női ruhá
kat, függönyöket, nyakkendőket, kézimunkát, 
keztyüt stb., továbbá gőzmosás és vasalásra 
gallérokat, kézelőket, ingeket és egyéb fehér
neműt. — G yászesetben ruhák soron kivül 
gyorsan festetnek feketére. A t. felek a kép
viselet igénybevétele által megszabadulnak a 
csomagolás kellemetlenségeitől, valamint a 
postaköltségektől. -  Számos megbízást várva, 
maradok teljes tisztelettel

R E I S Z  LIPÓT
Turócszentm árton. .

HÉDA B. (Mikes és Tsa utóda)
fűszer-, csemegehereshedése Turócszentmárton

Állandóan raktáron vannak: 
Valódi francia és magyar pezsgők; 
Malaga, Sherry, Madeire spanyol 
borok; palack-borkülönlegességek, 
asztali borok; valódi angol rum ; 
mindenféle likőrök; — „Lacrimay 
Christian" gyomorerősitő ital, kü

lönösen nők részére ajánlható.

C se m eg e sz ő lő  n a g y b a n  é s  k i c s i n y b e n !
ÁSVÁNYVIZEK!

Legolcsóbb kávébevásárlósi fo rrá s ! 
a a Hengermalmi lisztrahtór! ° a

Állandó, észszerű és ügyes reklámozás 
minden gyári-, kereskedelmi-, ipari vállalatnak, 
üzletnek a lelke, rugója, az éltető eleme.

Hogyan, hol és m ikor hirdethető a leg
sikeresebben és legolcsóbban, megtudható az

h irdetési osztályánál

tulajdonos LEOPOLD GYULA szerkesztő
Budapest, VII., Erzsébet-körut 41.

ahol kiváló szakértelemmel, odaadó lelkiisme
retességgel, pártatlan pontossággal és olcsón 
eszközölnek hirdetéseket és reklámokat az 
összes budapesti, vidéki és külföldi lapokban 
és naptárakban.

Heqhivás.
A felszámolás alatt levő

Turóci Kereskedelmi és Hitelintézet
folyó évi október hó 13 ára kitűzött volt közgyűlése 
határozatképtelensége folytán folyó hó 27-én délután 
2 órakor Turócszentmártonban, a „Turóci Hitelbank" 

helyiségében uj

K Ö Z G Y Ű L É S
fog tartatni, melyre a t. c. részvényesek azzal meghivat
nak, hogy ezen közgyűlés feltétlenül határozatképes lesz.

Tárgy:
A felszámoló-bizottság jelentése a felszámolás jelenlegi 
állásáról.

A felszámoló bizottság.
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1907. tsz.

Hirdetmény!
A besztercebányai kir. törvény

szék közhírré teszi, hogy dr. Barta 
Ferenc turócszentraártoni kir. köz
jegyző irodáját 1907. szeptember hó 
21-én megnyitotta.

Kir. törvényszék:
Besztercebányán, 1907. évi szep

tember hó 21-én.
Kuszka,

kir. tszéki biró.

Erdöelaűás Trencsénmegyében.
A rajeci vonalon Felsőosztorány 

határában szabadkézből eladatik 580 
katasztrális hold, — 4500 m3 luc és 
jegenye, — 15.000 m3 bükk — és 
250 m3 nyirfaerdő talajjal, esetleg 
talaj nélkül is.

Kiváló vadász- és pisztráng-halász- 
terület.

Továbbá eladatik a zsolna— 
báufalvai, zebényi és litvamezei ha
tárokban mintegy 5500 m3 luc és 
jegenye cellulosefa, minek szabad 
kihasználásáért a Budapesti Jelzálog 
Hitelbank teljes szavatosságot vállal.

Venni szándékozók az információ 
és az esetleges alku megkötésének 
véglegesítése végett 14 nap alatt 
forduljanak

Velits Dezső
zsolnai lakoshoz.

AZ Ő S Z Ü L É S
egyedül biztos ellenszere a

ezidő szerint a bel- és külföldön ál
talánosan legjobbnak és leghatáso
sabbnak elismert szer, mely a haj, 
szakáll vagy bajusz színét pár perc 
perc alatt bármily színre változtatja.

A fehérneműn foltot nem hagy. 
Dobozonként 4 és 6 korona.

Ella-hajnöYesztöszer
a legbiztosabb szer kopaszodás és 
hajhullás ellen. A fejbőrt tisztítja, erő
síti és a hajat bámulatosan növeszti.
Kis üveg 3-60 kor., nagy üveg 5 kor.
ül la a prímám minden bőrtisztátlan- 
fcild dlbKieiIl ság?t e l tá v o l ít  és a

bőrt üdévé, fiatallá teszi.
Ara nagyság szerint 1, 2, 3 és 4 kor.

E l la - s z a p p a n  Lk3 t 1i í K & , É

p isELSŐ BÉCSI RUHA- ÉS FEHÉRHEMÜT1SZTITÓ 
ÉS FESTŐ-INTÉZET. -

B A R O S  G Á B O RP■ illa tszerek  és kompoziciók gyára
I  Budapest, Dohány-u. 1. depót40. Telefon 8—72. 
I  I. Városmajos-u. 42. (Saját ház). Telefon 45—53.
■  Kérjen árjegyzéket! Ingyen kapja!

□ □ □ □

A n. é. közönségnek szives 
tudomására hozzuk, hogy cé
günk képviseletével Turócszent- 
márton és környéke részére

Bloch Simon
urat bíztuk meg.

Különösen figyelmébe ajánl
juk a n. é. közönségnek fehér- 
nemütisztitó-intézetünket, ahol

g a llé r o k  és k e z e lő k
és mindenféle fehérruhanemüek 

meglepő szépen 
tisztittatnak.

01) ja j ! K ö h ö g é s ,  r e k é d t s é g
és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatású

Egger lellianlillái
az étvágyat nem ron tják  és kitűnő izüek.

Doboza 1 És Z borona. Próbadoboz SO fillér.
Fő- és szétküldési rak tár:

M egfojt ez az átkozott „ N f l b O R ”  g y ó g y s z e r t á r
köhögés! Budapest, VI., Váci-körut 17.

Elj«i)l

E gger m ellpasztillája 
ham ar m eggyógyíto tt!

K a p h a tó  T u r ó c s z e n tm á r to n b a n : Toperczer Sándor gyógyszertárában

WIX MIKSA TUROCSZENTMARTON
i, A HITELBANK VOLT HELYISÉGÉBEN. =

jíagy r a k t á r :  Különböze m inőségű  l is z t ,  fű sz e r á r u , á sv á n y v iz e i; , c s e 
m egéi;, Különféle sa jto l;, husnensiieH, KottzenleK, a s z ta l i - ,  c sem eg e- és  
gyógyboroi;, K«l- é s  b elfö ld i UKöröK, cognac é s  p e z s g ő b ő l .  -  p u s  
VálasztéK üVeg é s  p o rce lU n , alpaKKa é s  K inaezűst-áruK , Kotiyhaedé- 

nyeK, tUKvöK ás K é p ib e n .

Modernül berendezett üvegezési vállalat!

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszentrairton, 1907.
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