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Hirdetéseket felvesz la
punk kiadóhivatala és az 
Általános Tudósitó Vi
déki lapok központi hir
detési osztálya Budapest 
VII., Erzsébet körutál.sz.

Fel Clevelandba!
A szabad Amerika földjén lelket

len izgatás folyik ellenünk. Ragályt, 
szivet-lelket ölő szellemet terjeszt ott 
néliány odaszakadt sikkasztó, okmány- 
hamisitó, templomrabló és más egyéb 
kategóriába tartozó gonosztevő, kik 
a becsületes társadalommal történt 
érintkezés közben rájuk ragadt tudást 
arra használják most fel, hogy tollú
kat az izgatás fertőjébe mártva, epét 
okádva lázitsanak odaszakadt honfi
társaink közt, az ellen a társadalom 
ellen, mely mint a bélpoklosokat, ki
vetette őket, az ellen az államrend 
ellen, melynek sújtó keze elől, na
gyobb részt gyáván, idegenbe mene
kültek !

És miért? Mi serkenti az ellenünk 
fitogtatott ádáz gyűlöletre, a gyalá
zatos hazudozások végtelen jormva- 
tára ezeket a becstelen ekszisztenciá- 
kat? Vagy talán igazuk van? Hát a 
Kárpátok alján élő becsületes tótság 
csakugyan járomban nyög? Hát csak
ugyan úgy élnek azok itt, mint bar
bárok által leigázott rabszolgák? Hát 
ők csakugyan nem oly polgárai ennek 
a szent földnek, mint azok, kiket 
anyjuk magyarnak szült? Hát csak
ugyan nem egyenlő részesei azoknak 
a jogoknak és kötelességeknek, me
lyeket a törvényhozó hatalom a po
litikai nemzet minden egyes tagjára 
nézve kötelezöleg körülhatárolt? Hát 
tényleg arra törekszik a magyar, hogy 
ennek a népnek az édes anyanyelv
hez való jogát korlátozza, vagy éppen 
megsemmisítse ?

(gyalázatos hazudozások ezek!
Százszor és ezerszer megcáfolt 

hülye állítások, melyeknek gyökere 
nem az igazságszeretetböl, nem a 
becsületes és őszinte meggyőződésből

táplálkozik, hanem abból a gonosz 
ösztönből, mely közös mindazokkal, 
akik embertársaik félrevezetésére, 
nemtelen céljaik elérésére mindent 
helyesnek és jónak tartanak, és a 
föld népének tudatlanságát és tájé
kozatlanságát hazug cégérek, hamis 
zászlók alatt arra használják ki, hogy 
azzal a gyenge és kevés szellemi 
tőkével, amely egy életen át rájuk 
ragadt, — megvetve a komoly és 
becsületes munkát, — maguknak 
könnyű szerrel bizonyos pozíciót te
remtsenek ott, hol a humbug lovagjai 
már is csapatosan élnek, mint a ki
éhezett, zsákmányra leső farkasok.

Vagy mi más vezérelné őket, 
mint a könnyű kenyérkereset? És 
ehhez az utat jól megválasztották 
azok, kik a köznép hiszékenységére 
alapoznak, mert ezzel már veleszü- 
letik az a szellem, — az elégületlen- 
ség szelleme minden téren, — mely 
céltudatos nevelés mellett, bizalom- 
gerjesztő hizelkedéssel könnyen haj
lítható arra, amerre valaki éppen 
jónak látja. Ehhez a neveléshez pedig 
mindenki érthet, csak egy kicsit mo
zogjon az agyveleje s tudjon hazudni, 
kiszínezni mindent akkép, hogy az 
egyszerű léleknek nehézkes figyelmét, 
érdeklődését felkeltse. Erre a sze
repre pedig az Amerikába vándorolt 
nép lelketlen és feltolakodott vezérei 
már jó eleve készülnek itthon s ott 
kinn, az amerikai feles szabadság 
mellett valóságos mestereivé lesznek 
ennek a becstelen, de könnyű fog
lalkozásnak.

A legundokabb parazitái ezek an
nak a néposztályuak, melynek szabad
ságáért, jogaiért ordítanak, de nem 
kevesebb célzattal, minthogy a munka 
verejtékével szerzett garasokkal ben- 
döik* korgását csillapítsák s a feles

számmal begyült Péterfillérekből va
gyont gyüjthessenek.

És ez a szegény nép rámegy a 
lépre. Véres keresményéből kitartja 
ezeket a rimákat abban a feltevés
ben, hogy őrajtuk és itthon maradt 
testvérein csakugyan nagy sérelem 
esik, mert hisz az amerikai tót nyom
dafesték egyébről sem beszél, s a 
börtönviselt vezérek egyebet sem 
hirdetnek, csak elnyomatást, jogfosz
tást, zaklatást, kerékbetörést, akasz
tást, felnégyelést s az igy- ráerőszakolt 
szuggeszció alól nem bírván mene
külni, mint az esti lepke a villany
fény után — elszédülve a sok jóaka
rattól, hittel áldozva félrevezetőiknek, 
abban a feltevésben, hogy ezek csak
ugyan az ő, a nép jogaiért küzdenek, 
kész számukra busás asztalt teríteni, 
melyből aztán az itthonmaradottaknak 
is jut.

Ez az ádáz küzdelem már évek 
óta folyik az uj világban ellenünk, 
az ó világban maradottak ellen. 
Hónapról-hónapra gyüléseznek, mely
nek szónokai tüzet fújva élesztik a 
tót nép lelkét lenyűgöző ellenszenvet 
ugyannyira, hogy odaszakadt véreink 
és tót testvéreink közt az ellentétek 
ma már teljesen kiélésedtek. Csak 
idő kérdése, hogy mikor hoz a táviró 
riasztó híreket a lobogó lánggal égő 
szenvedélyek tényleges kitöréséről. 
Ma még féken tartják ezt az ameri
kai közrend őrei, de kérdés, hogy az 
általános elkeseredésnek meddig tud
nak ezek is határt szabni?

Hát azt kérdezzük most még, mi 
jót várhatunk ezután azoktól, kik 
belefáradva a testet, lelketölő mun
kába, kik pihenés után vágyva, visz- 
szavándorolnak elhagyott hazájukba, 
mi jót várhatunk azoktól a tót mun
kásoktól, kik ily szellemmel szaturálva
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iijra megtelepednek a Kárpátok alján ? 
Semmi jó t ! Teljesen kikészített hivei 
ezek a nemzetiségi mozgalmaknak, 
feltétlen szolgái annak az irányzatnak, 
melynek legtökéletesebb iskolája a 
tengeren túl vau. Kész veszedelem 
az ilyen ember itthon, ki világlátottsá- 
gával, bőséges tapasztalataival impo
nál a gyengébbeknek, kikre áhítattal 
hallgatnak, mint valami orákulumra. 
Épp ezért terjed a nemzetiségi szellem 
oly gyors tempóban a Felvidéken.

És tettünk-e valamit, .természe
tesen a lehetőség határai közt, — hogy 
ezt a féktelenkedést, melyet az ame
rikai pariziták az odatévedt lelkek
kel űznek, némileg ellensúlyozzuk ? 
Mutasson fel híres diplomáciánk csak 
egyetlen tényt, ahol e téren műkö
dését, közbelépését csak némi siker 
koronázta is? Ilyenről alig tud be
számolni a kétfejű sasos amerikai 
ház! De talán kisebb gondja is na
gyobb annál, hogy lábára állva, ha
tározott állást foglaljon a terjedő 
mozgalommal szemben, melynek egye
nes célja a magyarság lehetetlenné 
tétele Amerikában. Szerencsénkre a 
szabad Amerika sajtójában több érzék 
van a magyar ügyek iránt, mint háj- 
fejű képviseletünkben.

Ma, május 26-án is, ha valami 
akadály közbe nem jön — lesz egy 
ily népgyülés Clevelandban, melynek 
célzatával rögtön tisztába jöhet min
denki, ha a gyűlésre szétküldött meg
hívó szövegét átolvassa.

Kezünk között van ez a gyaláza
tos sajtótermék, melynek közreadásá
val egyben támogatni is szándékozunk 
méltó felháborodásunkat. ím e:

Testvéreink!
Az ó világban sanyargatják nem

zetünket! Meg akarják semmisíteni a 
tót népet, ki akarják irtani a föld 
színéről. Ez a célja a tót nép ellen
ségeinek !

Komor fellegek nehezednek a 
leigázott tótságra. Szívtelen hóhérok 
készülnek a véres cselekedetre : kiirtani, 
lcipnsztitani a tót nemzetet.

Hát az isten ily sorsra Ítélte a 
mi nemzetünket? Ne.n! Ha igy 
volna, a mi gyönyörű nyelvünk 
nem volna az isten ajándéka! Nem 
azért adta, hogy feláldozzuk a mi 
vérszomjas hóhérainknak.

A Tátra alatt a tót nép élni a k a r! 
A mi szent kötelességünk segíteni 
őt a harcban, hűségesen odaállni 
az óvilágban küzdő népünk olda
lához.

Majd megint:
A Tátra alatt járomban nyög 

népünk. Aki szívben is igaz tót, 
az érzi az ó világban gyötört 
népünk sérelmeit! Testvéreink! Jöj
jetek a kongresszusra! Hívjátok 
egyleteiteket rendkívüli gyűlésekre! 
Határozzátok el összejöveteleiteken, 
hogy minden tag büntetés terhe 
mellett köteles megjelenni a tót 
kongresszuson !

Hát kell ehhez még magyarázat? 
Most már elképzelheti mindenki, mi 
történik ma Clevelandban! Mily fer
tőző káromlás, mily égő gyűlölet, 
mily nagyfokú szenvedelem száll 
felénk a tengerentúlról, melyet a 
szegény kivándorolt tót nép becstelen 
parazitái szítanak ellenünk a nagy
gyűlésen ! -

És mit teszünk mi ezek ellenében ? 
Előkelőén lemosolyogjuk azokat, kik 
a házat kivüről ránk gyújtják.

Ez aztán az úri tempó!

A Szláv bevándorlási társulat logköze- 
lebh megkezdi működését New-Yorkban, 
melynek hálását és következményeit mi is 
sajnosán fogjuk tapasztalni a közel jövőben. 
A megalakult társulatnak az a célja, hogy 
mindenki, ki valamely szláv törzshöz tartozik, 
szerető fogadtatásban részesüljön az uj világ
ban. De a társulat gondoskodni fog arról is, 
hogy a bevándorolt lehetőleg azonnal mun
kát kapjon, nehogy tétlenül, munkanélkUl 
kelljen tengetni napjait. Addig is azonban, 
mig megfelelő munkát, ufcm kap, elhelyezést, 
nyer a társulat által felállítandó épületben. 
Az egyesület értelmi szerzője valami Ambrozy 
nevű tót, ki azelőtt egy magyarországi tót, 
lapnál dolgozott. Az alakuló gyűlést csak az 
elmúlt napokban tartotta meg az egyesület, 
melynek végeztével erősen tüntettek a magyar
ság ellen, mikor is a megjeleut asszonynép 
elénekelte a „Hej Slovácit.* A társulat által 
nyújtott előnyök folytán biztosra vehető, 
hogy a felső vármegyék kivándorlási statisz
tikái tetemesen fognak einolkodni, a kivándor
lási láz, mely néptelenné teszi a Kárpátok 
alját, valósággal epidemikus jelleget fog 
ölteni. A legszebb azonban a dologban az, 
hogy a tót lapocskák ezt a növekedést 
megint összefüggésbe fogják hozni a jelenlegi 
politikai és gazdasági viszonyokkal, holott 
szemmel látható, hogy a kivándorlást ők, az 
agitátor urak és újságjaik céltudatosan készí
tik elő, mert ez a legmegfelelőbb mód arra, 
hogy a karmaik közé jutott boldogtalanokat 
régi hazájuk és a magyarság felesküdt ellen
ségeivé tehessék. A megalakult társaság vezető 
bizottságába a tótok közül a következők 
választatlak be: Martincsek J. kat.li. lelkész, 
Urbanovszky Gyula, títepita János és Wolf 
Gyula, továbbá Ambrozy J. A megalakult 
társaságba már is igen sok Amerikában 
letelepedett korifeus és számos tót egyesület 
lépett be alapitó tagul.

Főtisztclendő Zvada Ferenc.
Zvada Ferenc ur szepesi kanonok. Birto

kosa egy elég jól jövedelmező stallumnak s 
igazgatója a jablunkai töt népbanknak. Ez az 
utóbbi talán nem is jövedelmező, csak bizalmi 
állás. Annál rosszabb reája nézve.

De ezzel még nem mondtunk ol mindent 
Zvada kanonok úrról. Ep azért, az utókor 
kedvéért, a történeti hűségért szükségesnek 
tartjuk még ezt kiegészíteni azokkal az élet,, 
rajzi adatokkal, hogy ez a piros kollárés ur 
bizalmas barátja H Unkának, Tamaneknak 
Moysnak s a többi apró-cseprő tót papocs- 
káknak, kiknek nevei a magyarság elleni 
izgatás miatt többször szerepeltek a törvény- 
széki rovatban. Nála szives fogadtatásra talál
tak ezek s az oltártestvériség révén, bősé
ges, kanonokhoz illő szeretetteljes ellátásban 
részesültek.

Szepesinegye hazafias közönsége rég sanda 
szemmel nézte azt a feltűnő, szives barátko- 
zást, de dacára a régi közmondásnak, hogy 
a madarat tolláról az embert barátjáról, még 
csak álmodni sem merte volna, hogy egy 
oly nagynevű püspök közvetlen közelében, 
mint Párvy Sándor szepesi püspök, kinek 
minden törekvése a felburjánozott nemzetiségi 
túlkapások révén közismertté vált papocskák 
letörésére irányul, egy kanonok is gömbö- 
lyödjék, ki egy követ fuj azokkal az urakkal, 
kiket maga a megyei püspök lassan, de biz
tosan kiebrudálni igyekszik abból a testület
ből, melynek hazafias érzése, kevés kivételiül 
— mindenkor köztiszteletet parancsolt.

Ámde mi tör.ént. Szkicsdk Ferkó urnák 
eszébe jutott bankot alapítani Jablonkán, 
egyenes nemzetiségű irányzattal, tagadhatat
lanul .iemzeliségi célzattal. Mivel pedig a 
tisztelt képviselő nr neve nem igen bizalom- 
gerjesztő még saját nyája előtt sem, cégért 
kellett fogni önnek a darázsfészeknek min
den áron. Miután azonban sejtették, hogy 
Párvy Sándor erre a kitüntető szerepre alig 
vállalkoznék, felkérték Zvada Ferenc kano
nok urat, kiről Ők bizonyosan tudták, hogy 
vállalkozni fog. Es vállalkozott is, mivel ja 
személye iránt megnyilatkozó határtalan biza
lomnak ellenállni nem tudott.

Elképzelhetni azt a konsternációt, melyet 
a nagyságos ur publikált vállalkozása Szepes- 
megye hazafias közönsége közt okozott. 
Eleinte nem akartak hitelt adni ennek a 
híresztelésnek, de a „Szepesi Lapok* céltu
datos támadásai kiugratták a nyulat a bokor
ból s a nagyságos ur Blha Márián karkáplán 
eszével nyilatkozatot adott közre, melyben 
szépitgetni igyekszik vállalkozását, letagadni 
a nemzetiségi mázt arról a bankocskáról, 
amelynek elnökségét bizonyos fokig, erkölcsi 
kényszer alatt, kénytelen vala elfoglalni.

Hiba Márián ur, ön rosszul tette, hogy 
nyilatkozott. Jobb lett volna hallgatni! Blha 
Márián ur, azt kérdezzük öntől, ha valakiben 
a haza, a magyar faj iránti szeretet tökéle
tesen, megingat hatatl inul ki van fejlődve, hol 
van az az erkölcsi kényszer, moly rávigyen 
va'akit arra, hogy ogy nemzetiségi bank 
élére álljon, melynek törekvései hotnlokegye- 
nost ellenkeznek a magyar ideákkal? Olyan 
nincs. Ön beszélhet nekünk arról, hogy a 
jablonkai bank millió tnértfüldnyiro van attól, 
hogy a magyar nemzetnek ártson, mi azt 
el nem hisszük abból az egyszerű indokból, 

i mert az a banda, mely ennek a bankocskának
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élén áll oly m essze van a nem zeti irányzattó l, 
niint Makó Jeruzsálem tő l. V agy csak  nem  
akarja Ön n ek ü n k  bebeszéln i, hogy H lin ka  
Szkicsák F erkó , m eg a hasonszőrűek , az ön 
nagyságosa k edvéért jobb ik  eszük re  té r te k ?  
Ezt mesélje ön fek e tek áv é  m e lle tt a n ag y 
ságos urnák, ta lán  m ég m eg  is dicséri ö n t a 
jóleső sim ogatásérf, de mi az ily hasbeszé
deken m ár tú lvagyunk . M ajd n éhány  év 
múlva ön is be fogja lá tn i, hogy nagyon  
tévedett s a n agyságos u r nem  is an n y ira  a 
kénvszer. m int inkább  a  h a tá rta lan  bizalom nak 
engedve, vállalta  el a  s tallüm  gond ta lan ság a  
„jellett a b an k d irek to rság  vagy  elnökség  
súlyos terheit. M ert ezt k ív án ta  azok é rdeke , 
kiket a nagyságos ur m indenko r szívesen 
látott vendégszerető  h ázában .

Engedje meg továbbá Blha Márton ur. 
hogy azt kérdezzük, vájjon összeegyeztethetö- 
nek tartja ön, hogy egy kanonok, kinek 
hivatása a valláserkölcsi élet szolgálatában 
kimerül, vállalkozhatik-e az állás presztízsé
nek sérelme nélkül oly állásra, mely sok 
tekintetben ellenkezik hivatása fogalmával? 
Vagy hol van a szentirásban az az utasítás: 
menjetek és alapítsatok bankokat? Ennek 
ellenkezőjéről tudunk. Ismerjük a kufárok 
történetét, kiket az Ur kikorbácsolt a temp
lomból. Tehát valaki legyen vagy pap, vagy 
kufár.

Födszíelendő Zvada Antal ur nagyon 
rosszul cselekedett, midőn holmi Moyzesek 
szerepét akarja felújítani. A magyar főpapság 
nem tűrhet ily szellemet köztiszteletre méltó 
testületében. Ha mégis, ily komédiát akar 
játszani, menjen ki Amerikába, ott. bizonyo
san diadalkapuval fogadják, de inig magyar 
földön, magyar alap.tváuy zsírján gömbölyö- 
dik, addig ne szegődjék ily áiainlatok szol
gálatába, mely a kenyéradó intencióival 
ellenkezik.

Minket nem nyugtat meg Blha Márton 
közzétett nyilatkozata, do egyelőre várjuk a 
további fejlemén veket s majd még hozzá
szólunk a kérdéshez.

A kivándorlás
gazdasági és társadalmi szempontból.

Irta: Badinyi Ákos.

I.
A rohamosan fejlődő magyar gazdasági 

élet súlyos válság elé jutott. Az egyre aggasz
tóbb mérvet öltő kivándorlás azzal fenyeget, 
hogy a magyar alföld legmunkabiróbb népe 
teljesen kipusztul saját hazájában, hogy ide
gen országban, idegen környezetben keresse 
meg !l létl'enlartáshoz szükséges eszközöket. 
Bőt euie veszélyen kívül annak is elébe 
nézünk, hogy a közeljövőben létesülő gyár- 
*Par nem lesz képes niimkásszükségletét 
magyar földről szerezni, hanem kénytelen 

'd' .<n immkáslégiókat Magyarországba 
hozni.

A magyar társadalom tétlenül nézi a 
nemzet eme vérvesztését. Tétlenül szemléli, 
mini hagyják el tömegesen azt a földet, 
melyről régente azt mondták: „itt élned, 
halnod kell."

• angol nagytőke képviselői az elmúlt 
tv Budapesten időztek. Az iderándulás 
('^méje magyar részről indult ki és célja az 
voh, hogy szubvenció, hatósági és kormány- 
löinogatás kilátásba helyezésével arra bírják

az angolokat, hogy magyar földön gyáripart 
létesítsenek. A józan angolok azonban tuda
kozódtak az ipari előfeltételek iránt. Többek 
között igen érdekelte őket, kaphatnak-e 
majd elég munkásembert ipari vállalataik 
részére.

8 valószínű, hogy az erre adott válasz 
nem elégítette ki őket, mert angol vállalko
zásnak sehol nyoma sincs. Pedig nagyon 
kívánatos lett. volna, ha a gyáripari vállala
tok, ipari centrumok létesítését, a községi és 
állami politika helyes, vagy legalább helye
sebb értelmezését a számító, komoly ango
loktól lett volna alkalmunk tanulni. Hogy 
arra a meggyőződésre jussunk, mi kép a 
takarékpénztárakban elhelyezőit iinprodukliv 
betétek nem vonhatnak maguk után ipari 
fellendülést, annál kevésbbé, mivel a bankok, 
egy-két budapesti intézetet nem számítva, 
elvben nem foglalkoznak ipari politikával.

Mik az okai a kivándorlásnak? E téren 
nagyon megoszlanak a vélemények. Vannak 
olyanok, akik elszigetelt jelenségnek tartják 
a kivándorlást, és azért az egyén szabadsá
gát, szabad költözködési jogát mélyen sértő 
preventív intézkedések életbeléptetését kíván
ják. Nagyon természetes, hogy az ilyen 
javaslatok vagy törvények modern államban 
meg nem állhatnak.

Ezeken kívül vannak olyanok, akik egy 
szerűen a gazdagodási vágyra vezetik vissza. 
Ez igen kényelmes álláspont. Hogy nálunk 
csakugyan nagy a gazdagodási vágy, azt az 
osztálysorsjegyek kelendősége is bizonyítja. 
Do tudomásunk szerint a gazdagodás felé 
vezető ezt az utat a nép még nem igen ismeri

De tudjuk azt is, hogy a lomhán gon
dolkozó parasztember csak végső szükség 
esetén szánja el magát a kivándorlásra.

Látja, hogy napról-napra jobban és job
ban adósodik el. Látja és hallja, hogy kül
földön mily élet vár reá. S noha tudja, hogy 
keményen dolgozik keresményéért, hogy a 
mezőgazdasági foglalkozást az iparival kel, 
felcserélnie, mégis itthagyja ezt az országot 
sőt ha vissza.ér, tapasztalatokkal gazdagon, 
újra kezébe vesszi a vámlorbotot, mert az 
illeni életmód nem elégíti ki.

Akik izolált jelenségnek tartják a kiván
dorlást, többek nagy jelentőséget tulajdoní
tanak a kivándorlási ügynököknek és komo
lyabb rendszabályok létesítésére hívják lel 
az államot. Akik a nép között éltek vagy 
élnek, jól tudják, hogy nincs nagyobb csá
bítója a népnek, mint az amerikai hozzátar
tozóktól érkező levelek. A 7—8 koronás 
napibér a legegyszerűbb munka teljesítésű 
árán a leggyakoribb jelenség. Amellett olcsób
bak a megélhetési visszonyok is. — A magyar 
parasztnak nem kell a kivándorlási ügynök, 
mert Ő maga érti és érzi, hogy mily keser
ves az ö élete, s hogy Amerikában jobb és 
tisztességes megélhetés vár rá.

Szenny véleményünk szerint az előttünk 
fekvő kérdés a nng\birtok kötöttségén és 
extenziv művelésén főidül meg. Hegedűs 
Lóránt számításai szerint az ország területé
nek 3<3,54"/,-át a kötött birtok foglalja le. A 
hit bizományi birtokok nagysága 2.300.000 
holdat tesz ki és 1867 — 1900. években 
742.0<»0 holddal növekedtek.

A nagybirtok eme óriási akkumulációjából 
könnyen érthetjük meg azt a nagy megnö
vekedését a kivándorlóknak, mely napjaink
ban folytatódik s idővel -  valószínűleg -

minden munkabíró magyar ember Amerikába 
való áttelepülését fogja eredményezni.

A nagybirtok extenziv művelésének 
hátrányos volta akkor kezdődőt*, mikor a 
földbirtokosság modern cséplőgépeket és 
eeyéb művelő eszközöket szerzett be. A 
munkahiány nagyobb lett. Ila akkor az in‘on- 
ziv gazdálkodás tőrére lépünk, az előállott 
munkásíölösleg a föld belterjes megművelésé
vel lett volna levezethető. De a nagybirtok
nak természetszerűen érdekében volt az 
olcsó mnnkaerő és igy lemondott, az intenzív 
gazdálkodásról. Az addig is nagymérvű 
munkahiány még nagyobb lett és a mező- 
gazdasági proletárok az év háromnegyed 
részét munkanélkül, vagy olykor napszámosi 
teendőket teljesítve töltötték. Egyedüli fenn- 
artójuk az előleg volt, melyet a földbirto
kostól a téli hónapokban kaptak és amely 
által tetszés szerint szerződést kellett alá- 
irniok.* Pedig a belterjes művelés, mely a 
mezőgazdaság termelő erőinek gyarapítására 
lett volna hivatva és amely a nyugati álla
mokban. különösen Franciaországban és 
Hollandiában bevált, megkímélhette volna 
Magyarországot a kivándorlás folytán kelet
kezett vérveszteségtől, mely egyes pesszi
misták szerint a nemzet lassú elvérzésére 
fog vezetni.

A proletár élőit súlyos alternatíva állott: 
vagy itt. marad és magát s családját a lassú 
éhhalálnak teszi ki, vagy kivándorol egy előtte 
teljesen ismeretlen országba és ott keresi 
boldogulását.

8 lassan megindul a kivándorlás. Kezdet
ben kisebb tömegekben, később valóságos 

'népvándorlássá lesz és fokozódó arányokban 
egyre nő. Az 1880—85-ös években átlag 
28.000, 1898-ban 22.000, 1900-ban 54.000, 
1901-ben 70.000, 1903-ban 119.000, 1905- 
ben 140.000. 1906 bán már majdnem 300.000 
ember hagyta itt az országot. A születések 
száma a múlt évben 30—40 ezerrel alatta 
maradt a kivándorlók számának. Ha hozzá 
vesszük, amit Hegedűs Lóránt említ.** hogy 
inig akik kivándoroltak és kivándorolnak 
mind munkabíró, férfikorban lévő emberek, 
addig akik helyükbe jöttek, a keresők által 
tartatnak el.

Magyarosítsunk!
Könvbe lábbadt szemekkel olvastam a 

napokban egy szülőföldemről érkezett hirt. 
A soproni „Irodalmi és művészeti kör*-t az 
erős nemzeti érzés, az igaz hazafias szeretet 
vezérelte arra az őszinte elismerésre s hálára 
méltó teltre, a melyet az ottani németajkú 
gyermekek magyarosítása érdekében az év 
folyamán megkezdett.

Meg fújta a tárogatói! Felébresztő a lel
kekben a szunnyadó lmzaliságot.

Látta a jövő nemzedéket, mint áll szem
közt ellenfelével s a biztató nemzeti érzés 
hiánya megadásra indítja . . .

Látja Rákóczi szellemét, mint fenyegeti a 
jelent a jÖYŐérf, mint lobogtatja a nemzeti 
zászlót, angely jelben biztos a győzelem.

„Tegyétek előbb szívben és lélekben 
iiagyarrá e hon gyérméikéit, aztán lesz csak 
igazán bátor és dicső a magyar nemzet!"

* V. ö. Dániel Arnold, Huszadik Század. 1906. 
május.

** Előadás a Gyáriparosok Orsz. Szövetségében.
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Ex Tolt a rezérlö eszme, mely a soproni 
„Irodalmi és mUrésxeli kört" dr. Csixmazia 
Endre országgyűlési képviselő indítványára a 
tett mezejére szólította. Nem nézhette tétlenül, 
mily lassan apad Sopronban a németajkú 
lakosság százalékának száma. Segitö kezet 
nyújtott a tanítóságnak a nemzeti ideál érde
kében való iskolai oktatás és nevelés mun
kájában. Tanfolyamokat rendezett, kitelopit 
majd gyermekeket magyar községekbe, gyűj
tést, népünnepélyt rendezett a magyarosítás 
szolgálatára fordítandó költségek fedezésére.
A tanulók toborzását a néptanítókra bízta, 
mint olyanokra, akik a gyermekek szüleivel 
legtöbbet érintkeznek s azok anyagi és szel
lemi viszonyait legjobban ismerik. A toborzás 
eredménye az lett, hogy az idei kitelepítésre 
89 tanuló, a nyári tanfolyamra 213 tanuló 
jelentkezett.

A tanfolyam részére a soproni paedago- 
gusok összeállítottak egy egységes tantervei, 
mely szerint a tanítás naponta 2 órában, 
délelőtt 7—9-ig és pedig lehetőleg mindig a 
szabadban történik, csupán kedvezőtlen idő
járás esetén használják a tanulók a tantermet.
A tananyag a következő: A hazai történet
ből : a vezérek, Szent István, Szent László, 
Könyves Kálmán, Nagy Lajos, Hunyadiak.
A földrajzból: A honisme, különös súlyt fek
tetve a szülőföldre, a magyar családi életre 
és foglalkozásokra. A népisméböl : a magyar 
róna (Debrecen, Kecskemét, Szeged) és a 
székelyek. A magyar irodalomból: a Hun és 
Magyar monda, Petőfi és Arany. A természet
tudományból : Az, uton-utíélen szemlélhető
természeti tárgyak, tünemények. — Ezen 
anyag feldolgozása k'vétel nélkül beszéd- és 
értelemgyakorlatok alakjában történik, mert 
a fösikert a tanlerv összeállítói ama ideális 
kölcsönhatástól várják, mely a csapatok lét
számának csekély volta miatt tanuló és tanító 
közt a legszebben érvényesülhet. Kirándulá
sok alkalmával a legvonzóbb gyermekjátéko
kat játszák és a legszebb magyar dalokat 
énekelik . . .

Ennyit a soproni levélből. Most már azt 
kérdem, nem lehetne-e Turócmegyében is ezt 
az eszmét megpendíteni? Miért nem lehetne! 
Hiszen megyénkben annyi dalárda s minden
féle magyar egylet, kaszinó stb. létezik, hogy 
ha ezek az egyletek magukévá tennék a 
fentiekben röviden körülírt eszmét, ki van 
zárva, hogy az az eszme testet ne öltene s 
hazafias missziónkat siker ne koszoruzza. 
Csak egy kis jóakarat, t. uraim 1 Ne csak a 
boros kancsó mellett legyünk jó hazafiak s 
éltessük a hazát, ne csak a zárkózott falak 
közt kuruckodjunk, hanem lépjünk a tett 
mezejére 1 Ha mindnyájan összefogunk a 
nagy munkához s megyénk tót s sváb nebu
lóit magyar községekbe visszük, akkor ezek 
a  szép magyar szó elsajátításával nagy kincs
nek a birtokába jutnak. S ez a kincs nem
csak maradandó leend, hanem azt naggyá 
növeli majd a nevelés további folyamata s 
eljön majd az az idő is, amikor ezek a meg- 
magyarositott gyermekeink fölépítik itt Turóc- 
■Vármegyében azt a várat, amelynek tornyán 
nem a halina, hanem Szent István koronája 
fog ragyogni, a háromszinü lobogóval és igaz 
magyar h .zafisággal 1 Úgy legyen !

—cki.

H I R_E K.
Meghívó. A F. M. K. E. Turóc- 

vármegyei Választmánya f. évi május 
hó 30-án, d. u. 3 órakor Turócszent- 
mártonban a megyeház nagytermében 
tartja ez évi rendes közgyűlését, 
melyre a választmány összes (alapitó, 
rendes és pártoló) tagjait ez utón 
hívja meg az elnökség.

Pechán Adolf doktor vármegyénkben. 
Pechán Adolf doktor főreáliskolai tanár, a 
„Slovensky Noviny* szerkesztője, a vallás- 
és közoktatásügyi in. kir. miniszter megbízá
sából, néhány napig vármegyénk területén 
tartózkodott, sorba látogatva elemi iskolánkat, 
hogy azután tapasztalatairól a megbízó minisz
ternek jelentést tegyen. Pechán Adolf doktor 
a folyó hó 22-én, a kir. tanfelügyelővel együtt, 
Szucsányba szállt ki, hol meglátogatta az 
evangélikus, katolikus és az állami iskolát. 
23-án reggel a helybeli evangélikus iskolában 
végezte el teendőit. Délután pedig, minthogy 
az iskolai előadások szüneteltek, szerkesztőnk 
társaságában a cellulose gyárat tekintette meg. 
Csütörtökön StubnyafUrdőre távozott, lionnét 
Alsó- és Felsőstubnyára, továbbá Mossócra 
rándult át. Pénteken Znióváralján tett láto
gatást, lionnét újból városunkba jött s innét 
folytatja a tervezett vizsgálatokat. Mi azt 
hisszük, hogy ezen látogatásoknak nagy ki
hatása lesz vármegyénk népoktatására, mert 
Pechán Adolf doktor nz a férfi, aki mellék- 
tekintetek nélkül fog Ítélkezni az általa 
tapasztaltak felett s nagy tudásával, bő tapasz
talataival hozzá fog járulni ahhoz, hogy a 
magyar nyelv tanítása körül kir. tanfelügye
lőnk által is észleli slendriánságnak vége 
szakadjon s a magyar nyelvoktatással űzött 
otrombaságoknak eleje vétessék. Különbon 
végtelenül örülünk annak, hogy néhány isko
láról irt véleménWÉfc az övével teljesen 
egyezik.

Eltüntetéssel jutalmazta a király leg
magasabb kegye Skultéty Géza gazdatisztet, 
ki 50 éven keresztül szolgálta hűséggel báró 
Révay Ferenc mossóci földbirtokost. A koro
nás arany érdemkeresztot maga vármegyénk 
főispánja tűzte a múlt szombaton a hetven- 
három éves gazdatiszt mellére, miközben 
szép beszédben méltatta annak érdemeit. A 
kitüntetett könnyes szemekkel, hálásan mon
dott köszönetét a legmagasabb kitüntetésért, 
s beszédjében kifejezést adott annak, hogy 
hátralevő napjaiban legszentebb kötelességé
nek fogja ismerni királyát, a hazát és sze
retett urát, tovább is egész odaadással szol
gálni. A jelenlevő hallgatóság lelkesen raeg- 
éljonezíe a kitüntetettet.

A osendőrség megvizsgálása. A pozsonyi 
csendőrkerület parancsnoka, Ctathd csendőr
őrnagy, az elmúlt hét folyamán megvizsgálta 
a turócszemmártoni szárnyparancsnokságot az 
alátartozó őrsökkel egyetemben. A tapasztalt 
rend felett teljes megelégedését nyilvánította.

Jegyzői gyűlés. Hirlll adtuk olvasóinknak, 
hogy Turócvármogye Községi- és Körjegyzői 
Egyesülete, egyik kartársuk 15 éves jubi
leuma alkalmából StubnyafUrdőre, a folyó hó 
30-án diszközgyülést hirdettek. Most hivata
losan értesítenek bennünket, hogy a tervezeti 
díszközgyűlés, közbejött akadályok miatt el- 

' maradt.

H&roászttl tanulmányát. Városunk csen
des, egyhangú életét ugyancsak mozgalmassá 
tette eg> napra a pozsonyi bonvédhadosztály 
kerület törzstisztjeinek megjelenése, kiket 
harcászati tanulmányújuk Turócszentmártonon 
vezetett keresztül. A tisztek Ruprecht al
tábornagy vezetése alatt folyó hó 22-én dél
ben érkeztek meg, s másnap reggelig itt 
időzlek. 23-án reggel korán folytatták újukat 
Stubnyafilrdő fölé. Az altábornagy kíséretében 
volt két ezredes, két honvédőrnagy, két 
vezérkari százados, egy főhadnagy s a szol
gálathoz szükséges megfolelő szátnu legénység.

Utóállltás. A troncséni hadkiegészítő pa
rancsnokság sorozó bizottsága a folyó hó 
22-én tarlofta meg a szokásos utóállitásokat 
vármegyénk egész területére nézve. Az utó- 
állitás a rendesnél jóval népesebb volt, mert 
a fősorozástól elmaradottak még igen nagy 
számmal jelentkeznek.

Tolvaj plkkoló. A helybeli Patsch-féle 
nagyvendéglő fizetőpincére megbízta pikoló- 
ját, Iván Istvánt, hogy nagyobb szivarbe
vásárlást eszközöljön a trafikban s evégböl 
80 korona készpénzt adott át a pincérnek. 
Ez azonban, ahelyett, hogy a megbízatásnak 
eleget tett volna, kapta magát, vonatra ült s 
szépen elszelelt. A tolvajt feljelentették a csend
őrségnél, ki most a fiatal sikk.zSztót nyomozza.

A helybeli felső kereskedelmi Iskola 
tanulmányútja. Emi.tettük, hogy a helybeli 
felső kereskedelmi iskola tanuló ifjúságának 
egy része a pünkösdi ünnepeken tanulmányi 
kirándulást rendezett, mely alkalommal a 
pécsi mezőgazdasági kirándulást is megtekin
tették. Az ifjúság Bárdos Álam, Tarczer 
János és Révész Emil tanárok vezetéso melleit 
a folyó hó 19-én indultak Budapestre, hol 
másnap megtekintették az óbudai hajógyárat 
és Budapest látnivalóit. Vasárnap a déli 
hajóval indultak Mohácsra, lionnét vasúton 
folytatták útjukat Pécsre. Itt megnézték a 
kiállítást, a gyönyörű pécsi domot, majd 
kirándultak Zsolay-féle porcellángyárba. En
nek megtekintése után felmentek a Tettyére,hol 
sokáig gyönyörködtök abban a szépséges 
kilátásban, .jolynek párja messze földön 
nincs. Pécsről a fiatalság hétfőn este indult 
el s kedden a Vág völgyén keresztül érkeztek 
meg Turócszentmártonba. A kirándulás min
den baj és incidens nélkül folyt le.

A ruttkal vasúti munkások tiltakozó 
gyűlést tartottak a folyó hó 24-én este 8 
órakor. A gyűlésen a kormány által benyúj
tott fizotésjavaslatot. és a pragmatikát tárgyal
ták. Az előadó élesen birálta el a javaslatok 
némely rendelkezéseit, miközben kitért az uj 
cselédtörvény javaslatra is. Végül határozati 
javaslatot fogadtak el, mely szerint a javaslat 
törvényerőre leendő emelése ellen küzdeni 
fognak. A gyűlés egyébként példás rendben 
folyt le.

Hunkásssoreuosétlonség. A helybeli
petróleumfinomitóban elszerencséilenedott egy 
egy előmunkás a folyó hó 23-án délután. 
Klein Ádáiu művezető egy uj gép felszere
lésén dolgozgatott. Midőn már készen volt, 
felsietett a transzmisszióhoz, hogy ott a gépet 
bekapcsolván, működésbe hozza és kipróbálja. 
E munkában oly Vigyázatlanul járt el, hogy 
ruháját a hajtószíj Lecsípvén, a szerencsétlen 
embert a kerék magával ragadta s néhányszor 
a levegőben maga körül megforgatta. Midőn 
a szerencsétlenséget észrevették, a gépet
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ónnal ningillitottik s kiszabadították a sze
re n c sé tle n  művezetőt rettenetes helyzetéből, 
de akkor már bal karja össze volt törve s 

y b a lo ld a l i  bordája bezúzva. Mindamellett 
sérülései nem életveszélyesek, s néhány bét 
’„ulva teljesen helyre áll.

Rjbimi egy szeszgyárban. A múlt bét
c sü tö rtö k é n  csinos kis veszekedést rendezett 
báróin szeszgyári munkás, névszorinl M imeny  
MátvA.s, iJeziurazky Antal és Paldcz Máté a 
ju lio d n ik i Bergen félő szeszgyárban. Előszűr 
leiiták magukat ezek az urak, azután oly 
követeléssel léptek fel, melyet a tulajdonos 
semmikép sem teljesíthetett. Ekkor nagy 
dühökben a szeszgyár berendezését kezdték 
rom bolni s az értékesebb részeket egyszerűen 
e le m e lté k . A  helyszínén megjelent esondör- 
sé„oel szemben is oly magaviseletét lanus.- 
tottak, hogy csak a legszigorúbb föllépéssel 
lehetett a garázdálkodókat megfékezni. M iu tá n  
liibb lopás is kisült rájuk, a garázdálkodó 
atyafiakat a szolgabiróság eltoloncoltalta.

Majális A  ♦urócszentmártoni állami kis 
•dedÓYÓ és állami elemi iskola f. évi junius 
lió 1-én (szombaton) a „Jahodniki liget" ben 
majálist rendez, melyre az igen tisztelt szü
lök és a nagyérdemű közönség ez utón 
megliivatnak. Külön meghívók nem bocsáj- 
taínak ki. Belépődíj nincs. Rossz időjárás 
esetén a majális kedvezőbb időre halasztatik.

Az antalfalvi Ügy. Hirt adtunk arról, 
hogy az antalfalvi tótok Scholtz püspök vilá
gos utasítása ellenére sem akarnak engedel
meskedni a felsőbb meghagyásnak, s minden 
eszközzel meg akarják akadályozni a magyar 
isteni tisztelet megtart hatását. Újabban ismét 
ekveflenkedni kezdtek, mely esetről a követ
kezőkben ertesitenek bennünket : A püspök 
utasítására az antalfalvi ev. templomban ma
gyar prédikációt tartott Csaplovics János lel
kész, miután a tót istentiszteletet elvégezte. 
A prédikáció megkezdése után a tótok éne
kelni kezdtek, hogy a prédikációt megzavar
ják. Miután egy Ízben a tótok hasonló csínyt 
követtek el a magyarokkal szemben, az 
anlalfalvai főszolgabíró megjelent a prédikáción 
és a lótok illetlen viselkedése után fölszólí
totta őket, legyenek csendben s mivel a fő
szolgabíró fölszólitása nem használt, rend
őröket hozatott a templomba és a rendzava
rókat karhatalommal eltávolitotta. Megálla
pították a zavarok vezetőinek névsorát, kik 
•ellon az eljárást megindították.

Orvosi körükben rég ismert tény, hogy a 
* erencz József keserüviz valamennyi hasonló 
▼izet, tartós hashajtó hatása és kellemes 
ízénél fogva inár kis adagban is tetemesen 
felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz 
József keserüvizet.

ISKOLAI ÜGYEK.

Kuriózum.
— Levél a tzerkesztöhöz. —-

Tekintetes Szerkesztő U r !
Becses lapjának a „Felvidéki Híradó" 

számában „Kuriózum" cira alatt oly 
cikkecske jelent meg, melyre nem válaszolni 
gyávaságnak tartom. Éppen ezen oknál fogva 
kérem a tek. Szerkesztő urat, kegyeskedjék 
megengedni, hogy ugyancsak becses lapjában! 
válaszolhassak fönti cikkre.

A vezetésem alatt álló osztatlan iskolában 
196 mindennapi tanköteles volt a téli hóna
pokban. A hó olvadásával és a tavasz köze
ledtével a gyermekek már elmaradni kezdtek 
a tanításról; később, április vége felé, május 
első napjaiban már csak 10—15 gyermek 
volt. Hiába világosítottam föl az illető Szülő
ket az esetleges követkozményekről, azt 
felelték: „inkább fizetek 1—2 koronát, de 
marhámat éhen veszni nem hagyom." A 
pászforkodó tanuló azonban a pénzbírságok
ból nem lesz okosabb, sőt ellenkezőleg, a 
tanultakat is elfelejti. Kérdem most az illető 
cikkíró urat, miként segített volna a dolgon, 
hogy a gyermek pásztor is, tanuló is legyen ? 
Mert lehet ám két urnák is szolgálni, de 
egymásután ; vagy először legeltet és utána 
jön tanításra, vagy megfordítva.

De miért választanám az utóbbit, mikor 
az első praktikusabb?

Községünkben a legelő közös és kissé 
távol esik a községtől, ha reggel kihajtanak 
a gyermekek, azok csak naplementével tér
nek vissza, oz az oka, amiért én nem a déli, 
hanem a reggeli órákban tanítok.

Cikkíró ur méltán kérdezheti: de vala
mennyi 196 tanuló csak nem csapott föl 
pásztornak ?

Korántsem ! Egy része legelteti marháját, 
másik része szolgálatba szegődik, harmadik 
részo megy szülőjével az alföldi aratómun
kába, negyedik része legelteti a libákat és 
az utolsó része odahaza marad, dehogy 
marad odahaza, sőt ellenkezőleg, ő is megy 
kedves szülőjével a reggeli után a mezőre 
ökröt-lovat hajtani-vezetni, burgonyát ültetni, 
a szántói ól köveket leszedni, esetleg csecsemő- 
gyermeket ringatni, ahonnan csak napnyug
tával jön vissza. Ez itt a bevett rend tavasz
tól késő őszig. Hogy ez úgy volt és nem 
máskén, bizonyíthatja elődöm, Szentgyörgyi 
József kartárs ur, ki közel 9 évig vezette 
ezen iskolát. Egy oknál több, hogy reggel 
tanítsak.

Cikkíró ur említi, hogy a korai kelés a 
gyermekek fizikai fejlődésére káros hatással 
van és hogy én a reggeli tanítással azt éppen 
elősegítem. Bocsánat, de nincs úgy. A korai 
kelés még senkinek nein ártott. Hisz a köz
mondás is azt mondja: „Ki korán kel,
aranyat lel". A gyermek eleget alszik, inért 
este 8-tól reggel 5-ig teljesen elegendő 
minden egészséges gyeimeknek. De úgy 
látszik, a t. cikkíró ur nem ismeri a falusi 
életet? Én kétségbe vonom, mert akkor nem 
állítaná, hogy a reggeli tanítással mintegy 
kényszeriteném az iskolás gyermekeket a 
korai fölkelésre. A falusi gyermek fekszik és 
kel szülőjével, azaz napnyugtával és napkel
tével. Erre őt nem kényszeríti senki *és azért 
mégis megteszi, mig a városi gyermek fölkel, 
addig a falusi gyermek már másodszor 
reggelizik.

„Mit szól a korai tanításhoz a szülő?"
Nagyon is megelégedett, sőt örül, ha 

gyermekét a tanítás után még mindig hasz
nálhatja és nem eszi ingyen édesapja 
kenyerét.

Mindezeket összefoglalva, kérdem a cikk
író urat, vájjon mi lesz helyesebb, ha szigo
rúan ragaszkodom a törvény betűihez és ez 
esetben 10—15 gyermek jár a 196-ból, less 
csomó birság, végrehajtás és emellett folyto
nos átkozódás, -  ragy pedig segítve a sxü- 
őkön a korai tanítással, feljár az iskolába

116—145 gyermek. Ezen szokallan tanítási 
idő tulajdonképpen csak a tanultak ismétlé
sére való; azért kezdtem ezen tanítást csak 
május 7-én és tart még ma is, mikor 115 
gyermekem volt az iskolában, pedig 'tavaly 
ugyanezen időben 20—25 gyermek társasán 
gában vizsga tartatott. Én rám nézve minden 
esetre előnyösebb lenne a 7 órai kelés és 
a 10 gyermek, mint korán kelni és 125 
gyermeket tanítani. Én azonban nein tekintek 
csekélységemre, hanem növendékeimre, kikért 
szivesen hozom azon áldozatot, hogy oly 
szokatlan időben kelek és tanítok.

Ezekhe.i kívántam a „Kuriózum" cikkre 
behatóan válaszolni, egyben pedig kérném a 
levelező urat, hogy az ilyen levelezést a 
jövőben félreértések kikerülése végett körül
ményesen megokadatoljon.

A tekintetes szerkesztő ur b. szívességét 
megköszönve, maradok

tisztelettel
Lichtner János, 

kántor-tanító.

Tanítói közgyűlés. A turócszentmártoni 
esperesi kerület r. kath. tanítói f. hó 23-án z  

szentmihályi kath. iskola tantermében köz
gyűlést tartottak a következő tárgysorozattal: 
Gyakorlati tanítás. A múlt évi közgyűlés 
jegyzőkönyvének felolvasása. Elnöki jelentés. 
Értekezés. Felolv. Szende Ignác tanító. Jelen
tés az orsz. kath. tanítói segélyalapról. A 
kath. naggyülés által az elemi oktatás gazda
sági szempontból való javítása érdekében 
elfogadott határozati javaslatnak tárgyalása. 
Továbbá a szokásos tárgyak. A gyűlést 
társasebéd követte. Dr. Pechdny miniszteri 
biztos és dr. Küruztler kir. tanfelügyelő urak 
és a főesperes ur megjelenése a jelen volt 
tagoknak nagy örömöt okozott. Ebéd közben 
számos ismételt felköszöntő hangzott el a  
jelenlevő tanügyi férfiakra, az esperes-tanfel
ügyelőre s a túróéi kath. tanítókra, Künszt- 
ler dr. kir. tanfelügyelő pedig a miniszteri 
biztosra mondott sikerült beszédet, kit egy
ben biztosított a  turóci kath. tanítók haza
fias és lelkiismeretes működéséről, a biztos 
ur kedves szavaiban mondott köszönetét a  
szives fogadtatásért és őszinte elismeréssel 
nyilatkozott a tanítók munkásságáról. A taní
tók részéről Vdofka szentmártoni tanító bizto
sította a megjelent urakat a turóci kath. 
tanítóság hazafias gondolkozásáról s működé
séről.

Hivatalos rész.
856. SZ.

1907.
F. évi julius hó 15-étől augusztus 10-ig 

az algyógyi, adai, békéscsabai, breznóbányai, 
csákovári, Csíkszeredái, hódmezővásárhelyi, 
jászberényi, karcagi, szabadkai, komáromi, 
lugosi, nagyszontmiklósi, rimaszombati, szent- 
imrei és szilágysomlói földmives iskolánál 
20—20, összesen 320, a kecskeméti földmives 
iskolánál pedig tényleg működő gazdasági 
szaktanitónők részére négyhetes mezőgazda
sági, illetőleg kertészeti és női háziipari 
tanfolyam lesz megtartva.

Ezirányu folyamodványok f. évi május h6 
30-ig hozzám beterjesztendők.

Turócszentmárton, 1907. május hó 22.

Dr. Kiinsztler
k ir. ta n fe lü g y e lő .
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" Í907 '*■ Turűevárinegye kir. tanfelügyelőjétől.

M. kir. áll. el. isk. igazgatóságnak.
A vallás- és közoktatásilgyi m. kir. 

miniszter urnák f. évi 29.492. sz. magas 
rendelete alapján felhívom, hogy az ott 
található régi rajzok, szemléltető képek, 
szemléltető eszközök, képeskönyvek és illuszt
rált tankönyvek jegyzékét állítsa össze. 
Különös figyelmet fordítson a régi, használa
ton kívül levő, esetleg kiselejtezett képekre 
és eszközökre, irányadónak véve mindig, 
hogy a gyűjtés nemcsak művészeti, de tör
téneti szempontból is történik.

Figyelmeztetem arra is, hogy kutatásai 
körébe vonja be az esetleg a községben levő 
múzeumokat is, melyeknek paedagógiai anya- ( 
gát egyébként is kell ismernie s az ott 
található idevágó tárgyakat is vegye be 
jegyzékébe. A kész jegyzéket f. évi október 

hó 1-ig terjessze be.
Turócszentmárton, 1907. május hó 15-én.

Dr. Kilnsztler 
kir. tanfelügyelő.

Ny i Ittér.
(E rovatban közlőitekért nem felelős a szerkesztő.

KöSZÖ QQtQyil'/áQitáS.

Mindazon jóbarátaim és ismerőseim, 
akik felejthetetlen férjem elhunyta alkal
mából részvétüket kifejezni szívesek 
voltak, ezúton is fogadják hálás köszö- 
netemet.

Özv. Nemes Jánosné.

tartották meg a szükségos hatósági helyi 
szemlét, melyen részt vett a közigazgatási 
hatóságon kívül a m. kir. államvasutak 
kiküldöttje, a ruttkai osztálymérnökség, s az 
érdekelt telektulajdonosok. Amint halljuk, a 
vágányok lerakása ellen nehézségek támasz 
tatfak s igy az ügy effektuálása jó ideig 
elfog húzódni.

A vidéki könyvkereskedelem védelme
A hazai kereskedelmi és iparkamarák, leg
újabban a pozsonyi és kassai kamara teljes
ülésükben szóvá tették a fővárosi könyvki
adóvállalatoknak a könyvkereskedés százados 
üzleti tradícióival ellenkező abbeli eljárását, 
hogy a közvetítő vidéki könyvkereskedők

Budapest—Turócszentmárton:

Gyv. ind délután 3-30, érk. este 10-21
Szv. „ délelőtt 9-20, h n 7*56
Gyv. „ reggel 7-15, „ délulán 1-38
Vv. éjjel 11-10, „ délelőtt 11-41
Szv. „ délután 5-35, * reggel 4-18
Vv. Jánosliegyröi ind. reg 5-07, é. reg 7-41

Turócszentmárton -R u ttka:

Gvv. ind. délután 1*39, érk. délulán 1-47
Szv. „ este 7-57, „ este 8-06
Gyv. „ „ 10-22, 10-30
Szv. „ reggel 4-20. » reggel 4-30
Vv. „ „ 7-42. „ rt 8-01
Vv. „ délelőtt 11-42, „ délelőtt 11-53

Budapest ny. p. u.--Zsolna:

Gyv. ind. reggel 7-20. érk. délután 1-33
Szv. „ „ 9-20, „ este 8-30
Gyv. „ este 0-55, 

„ 10-30,
„ éjjel 12-24

Szv. „ » reggel 7-16

mellőzésével és úgyszólván azok fejei felett 
a közönséggel közvetlen érintkezésbe lépnek 
és minden egyes nagyobb szabású irodalmi 
vállalkozás alkalmával a házaló ügynökök 
egész sáskahadával lepik el az országút és 
ekén: a legnagyobb mérvben károsítják a 
vidéki könyvkereskedőket,. Tekintve, hogy a 
közönség bizalmát első sorban az illető helye
ken levő könyvkereskedésbe helyezi, a 
pozsonyi kamara a fö/árosi könyvkiadóválla
latok szóban forgó eljárását nem helyeselheti.

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

Turócszentmárton—Budapest:

Gyv. ind. reggel G-08, érk. délután 12-40
Szv. 8-41, „ este 7-05
Gyv. „ délután 2'54, „ „ 9-10
Vv. 4-57,

11-35,
„ reggel 5 20

Szv. * eslo „ délelőtt 9-45
Jánosh egy re i. d. u. 12.06, é. d. u. 3-27

Ruttka--Turócszentmárton:

Gyv. ind. délután 2-45, érk. délután 2-53
Szv. „ reggel 8-30, » reggel 8-40
Gyv. „ „ 5-59, n * 607
Szv. „ este 11-22, „ este 11-33
Vv. „ délután 4-45, „ délután 4-56
Vv. „ délelőtt 11-16, » 11-33

Zsolna—-Budapest ny. p. u . :

Gyv. ind. éjjel 3-46, érk. reggel 9-25
Szv. * reggel 7-18, „  este 5-55
Gyv. „ délulán 3-14, » n 9-45
Szv. „ este 9 15, » reggel 6-35

NYÁRI M ENETREND  
A magyar királyi államvasntakon:

(Érvényes 1907. évi május hó 1-tííl kezdve.)

A cs. és kir. szab. KassaOderbergi vasutakon:KÖZGAZDASÁG.

Uj nemzetiségi bank van kelet
kezőben Pozsonyban. Az alapítók élén 
Szlcicsúk Antal áll, ki, tudomásunk 
szerint, közeli rokona Szkiesák Ferenc 
országgyűlési képviselőnek. A szük
séges prospektust már ki is bocsáj- 
tották. E szerint a bank 200,000 
korona alaptőkével indul meg s e 
célból 2000 drb 100 koronás részvényt 
bocsájtanak ki. A bank hivatalos cime 
„Ludová Banka Uéastinna spoloénosf 
mel, annak a politikának gyümölcse, 
melyet a nemzetiségi urak, a Felvi
dék behálózása végett, román mintára, 
néhány év óta folytatnak. Jó lesz az 
illetékes köröknek egy kissé több 
gondot fordítani ezekre az apró pénz
intézetekre, mert biz isten, ha sokáig 
késnek a kellő ellenakcióval, minden 
törekvés későn lesz.

Közigazgatási bejárás. Schultz Lajos 
szuesányi lakos, az ujonan épült turócszent- 
mártoni téglagyár tulajdonos", etry a nyár
ból a vasúti állomásig vezetendő koskony- 
vágányu, lóerőre berendezendő iparvasulrn 
kért nemrég engedélyt az Illetékes hal ósá
goktól. Ez Ügyben a múlt bét csütörtökjén

Kassa — Ruttka :

Szv. ind. reggel 5-30, érk. délután 12-24
Szv. 7-4,0. n » 2-04
Gyv. „ délulán 12-05, 5-30
Szv. n 12-36, „ este 8-08
Szv. „ 3-52, » » 11-03
Gyv. este 7-42, „ » 12 08

Ruttka—Kassa.

Gv. ind. reggel 405. érk. délelőtt 8-35 
Szv. ind. reggel 4*57, érk. délelőtt 11*55 
Szv. ,, „ 8*35, „ délután 3-45
Gyv. ,, délután 12-30, „ „ 5-03
S zy. „ „ 2.30, „ este 8-55
Szv. * „ 4.18, „ éjjel 11*35
Liptószentmiklósta Szv, i. este 8-44 é. 10-10

Ruttka—Zsolna: Zsolna—Ruttka:
Szv. ind. reggel 4-48, érk. reggel 5-15 Gyv. ind. reggel 3-39, érk. reggel 4-01
Szv. „ délután 12-50, délután 1-20 Szv. ind. reggel 4-21, érk. reggel 4-47
Szv. * 221, „ 2-45 Szv. f. 7-40, ,, délelőtt 8-12
Gyv. „ 5-38, ff este 600 Gyv. n délután 12 04, ff délután 1226
Szv. „ este 8-33, ff „ 900 Szv. délután 1 -55, ff ff 2-20
Szv. „ éjjel 11-17, n éjjel 11-45 Szv. ff ff 3-33, ff ff 4-00
Gyv. „ 12-12, T) 12-34 Szv. ff este 9-01, „ este 9-30
Vv. „ délelőtt 8-13, délelőtt 8-39 Szv. „ este 7-20, 7'50

Naponta

Közvetlen vonatösszeköttetós

Berlin—Budapest között, Ruttkán át.

4.39 
10.05 

1.14 
5.59 

12.40

indul Berlin érkezik 11.22
ff Breslau ff 5.ód
» Oderberg ff 2.1"
M Ruttka 10.80

érk. Budapest k. p. u. indul 3.30

Közvetlen gyorsvonat! összeköttetés

a magyar királyi államvasutak és az azen utón tulfekvö csatlakozó vasutak alant megnevezett főállomásai közöt

7.10 3.30 i. Budapest k. p. u. é. 12.40 9.10 
1-47 10.30 é. Rutlka i. 5.59 2.45
7.10 
1*
— 5.56 w Breslau „ 10.Ö5" 5.06
— {11 ^2„ Berlin (Fridrstr.) „ 4-311 11

7.20 0.55 i. Budapest ny. p. u. é. 9.25 9.45 
1.33 12.^4 é. Zsolna - i. 3.j£ 3.10 

10.35 5.66 H Breslau „ 10.{^ 6.14
bW  11.22,, Berlin (Fridrsti.) „ 4.39 11.81
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l a n a g i a
B r á z a y  s ó s b o r s z e s z
P O 0 K R É M  *  l e g j o b b  * *

r ~  EZ A KERET SZŰK " j
I  ahhoz, hogy a Hoppá angol teint regulator I  
I  meseszeríi gyors szépitö hatását ecsetelhessük, I  
I  je  cz fölösleges is, minek szaporítani a szót, 1

■ té n y e k  b e s z é ln e k .  ■
^  Vegyenek a t. hölgyek 2 korona 50 fillérért n  0 Hoppát és a szeplő, májfolt, bőrvörösség, mit- U 

esser, pörsenés, pattanás és más arctisztátlan- p 
P ság csodálatos eltűnése minden szónál szebben K
P bizonyítja, hogy a Hoppá minden mást feles- p  

legessé tesz, egymaga pótol krémot, szappant,
11 púdert. Puhítja, ifjitja, üdíti, finomítja és fehé- A  

riti az arcot, kezeket, nyakat, vállat.

H O P P É I  K A ISE R  V I L M O S é s T a  H ö P P S ,  
d r o g é r i á j a  G y ő r ,  B a r o s s - u t  1.

Kapható gyógyszertárakban és drogériákban.
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BUDAPEST, Nagymező-utca 7. szám.
Tulajdonos: K anczler Gyula.
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1907. évi 1578. sz.

Faeladási hirdetmény.
A zsarnócai magy. kir. erdőhivatal tanácstermében folyó évi junius hó 10-én délelőtt 

10 és fél órakor megkezdendő nyilvános szóbeli versenytárgyalás utján kerül eladásra a 
bródi in. kir. erdőgondnokság „A“ gazdasági osztályának alább megnevezett erdörészeiben 
a múlt év folyamán szél által ledöntött, szétszórtan a helyszínén fekvő, kincstári költségen 
lekérgezett és meghosztolt, alább részletezett fenyömüfa, tő mellett az erdőben a következő 
fenyőfa, nevezetesen:

1. csoport. A VI. vágássorozat 24. sz. erdőrészében, továbbá a VII. vágássorozat 6., 
9., 15., 16., 17. és 18. sz. erdőrészeiben 311 drb, mintegy 257 m3 2176 korona 38 fillér 
kikiáltási árral.

2. csoport. A VIII. vágássorozat 15., 16. és 19. sz. erdőrészeiben 42 drb, mintegy 
49 in3 444 korona 32 fillér kikiáltási árral.

3. csoport. A III. vágássorozot 43. sz. erdőrészében, a IV. vágássorozat 1. és 2. sz. 
erdőrészében, továbbá az V. vágássorozat 7., 10., 11., és 28. sz. erdörészeiben 198 darab 
mintegy 276 m:l 2542 korona 45 fillér kikiáltási árral.

4. csoport. Az V. vágássorozat 30., 34. és 35/ab. számú erdőrészeiben, továbbá a 
VI. vágássorozat 2/a, 6. és 7. számú erdőrészeiben 41 darab, mintegy 67 m3 534 korona 
01 fillér kikiáltási árral

Bánatpénz: az 1. csoport után 218 korona, a 2. csoport után 45 korona, a 3. csoport 
után 255 korona, a 4. csoport után 54 korona.

Az árverési és szerződési feltételek a zsarnócai in. kir. erdőhivatalnál megtekinthetők.
Zsarnócán, 1907. évi május hó 18-án.

M. kir. erdőhivatal

Faárverési hirdetmény.
A Nagyfalu községi volt úrbéres birtokosság 1907. évi junius hó 17-én délután 

3 órakor a községházánál tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen eladja a tulajdonát 
képező Tyeszni járok nevű részének a 23660. I/A. 2. 1907. sz. F. M. rendelettel rendkívüli 
kihasználásra engedélyezett 48 2 k. holdon tövön álló 17507 darab lucfenyő és 3699 darab 
jegenyefenyő törzsnek 8078.19 m3-re becsült haszonfa- és mindkét fanemek 2463.56 m3-re 
becsült tűzifa tömegét és lucfenyő kérgét. Kikiáltási ár 73849 39 korona. Kiszállítási határ
idő: bezárólag 1910. évi március hó 1-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) ha a hirdetményben kitűzött óra előtt 
nyujtatnak b e ; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel s egyszersmind betűkkel is kiírva tar
talmazzák a megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, valamint annak borítéka kívül 
az értékesítés tárgyát képező haszonvétel megjelölését szószerint tartalmazza, úgy amint az 
a hirdetményben foglaltatik; d) ha lepecsételve és ivenkint 1 koronás bélyeggel ellátva 
adatnak be; e) ha tartalmazzák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az árverési és szerző
dési feltételeket ismeri és azoknak magát teljesen aláveti; f) ha bánatpénzben 7400 koronát 
tartalmaznak; g) ha úgy vannak aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve és lak
helye (utolsó postaállomás) világosan kiolvasható; és h) ha a boríték kiviil „Ajánlat a 
Nagyfalu községi volt úrbéres birtokosság rendkívüli vágásából eladandó fakészletre" fel
írással van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fogadtatnak el. Az árverés eredménye 
az elfogadott ajánlat benyújtójára azonnal, eladóra azonban csak az illetékes hatóság jóvá
hagyása után válik kötelezővé.

A részletes árverési és szerződési feltételek az alsókubini m. kir. állami erdőhivatalnál, 
az annak alárendelt alsókubini m. kir. járási erdőgondnokságnál és a birtokossági elnöknél 
tekinthetők meg naponta 11 — 12 óra között.

Nagyfalu, 1907. évi május hó 12-én.
M. k ir. já rá s i e rd ő g o n d n o k ság .
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