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A király.
A Felség ünnepelt. Negyven éves 

évfordulóját jubilálta annak a napnak, 
melyen Magyarország, a magyar nem- 
yet királyává koronáztattatok. Vele 
ünnepelt, vele együtt örvendett e 
nemzet apraja-nagyja, mely jó és 
balsorsában hűséges támasza vala 
felséges trónjának, mely odaadással, 
meleg szivvel osztozott bánatában, 
mely őseitől öröklött lojalitással 
— ellenmondás nélkül — áldozott 
minden kívánalomnak, melyet a szent 
korona fénye, hatalma, erőssége tőle 
megkövetelt,

Ha visszapillantunk a lefoiyí 
negyven év történetére, nem találunk 
ebben egyetlen mozzanatot sem, midőn 
e szentelt frigy békéje, a király és a 
nemzet közti egyetértés magasztos 
harmóniája részünkről megzavartatott 
volna. Hiveu megőriztük törhetetlen 
királyhUségünket, melynek annyi 
ragyogó példája csillámlik felénk a 
múltból s változatlan szeretettel, 
rajongó odaadással csüngtünk a Fel
ség magas személyén még akkor is, 
midőn a közelmúltban egy áldatlan 
kor, nehéz napok, keserves aggodal
mak sötét felhőit kavarta négy folyam
tól áztatott hazánk fölé, midőn ősi 
alkotmányunk, egyetlen erősségünk 
százados bástyáit a rosszmájú tanács
adók jóvoltából mélységes veszedelem 
fenyegette.

Van-e még nép ezen a világon, 
mely meg nem tántorodva a balsors 
ily csapásaitól, annyi áhítattal, annyi 
kitartással ragaszkodjék felkent ki
rálya személyéhez, mint édes magyar 
nemzetünk. Nincs! De nem is lehet! 
A magyar népben a király iránti ra
jongó szeretet összeforrott a haza- 
szeretet fogalmával s Szent István
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koronájának viselőjében látja meg
testesítve a haza szentelt fogalmát. 
A hazáért és a királyért!

És mégis mi lehet az oka annak, 
hogy a nemzetnek folyton küzdenie 
kelett saját boldogulásáért? Mi lehet 
az oka annak, hogy csak lépésről- 
lépésre, halálos lassúsággal küzdheti 
ki legszentebb jogait, melyek egyedül 
és kizárólag biztositandják újabb ezer 
éves fennmaradását ? Vájjon ezen jo
gok megadásától való idegenkedés, 
féltékeuy liuzódozás akar-e jutalma 
lenni annak a példátlan hűségnek, a 
mellyel a Habsburgok trónját nemze
tünk annyi századon át körülövezte? 
Ki az oka annak, hogy a nemzet 
kívánáimtii nem találnak kellő mél
tánylásra a legmagasabb trón zsámo
lyánál ? Talán a Felség? Talán a 
király, ki tegnap negyven éve eskü
dött sirig tartó frigyet hűséges magyar 
nemzetének ?

Oh nem ! Az ö atyai szive telve 
van irántunk való jóindulattól, telve 
van aggódó szeretettől, de jó szán
dékaiban akadályozzák azok, kik 
elavult, tarthatatlan politikai elvektől 
vezérelve, befeketitik legmagasabb 
szírié előtt nemzeti törekvéseink igazát, 
olybá tüntetve fel azokat, mint ame
lyek nehéz veszedelmeket rejtenek 
méhükben s a fenséges trón érdekeit 
veszélyeztetik.

Ezek a vén Ausztria protektorai, 
az összbirodalom szellemei: a Kama- 
rilla. Mint negyven év előtt, ma is 
útjában áll ez a valami nemzeti iga
zunk diadalra jutásának s átkozott 
egyértelműséggel, bornirt rövidlátás
sal utasít vissza minden törekvést, 
mely a magyarság megerősödését, 
megizmosodását célozza. Oda áll a 
király és a nemzet közé, hogy a 
Felség ne hallja a nemzet szivének

odaadó dobogását s mint egy dombom 
tükör, torzítva adja vissza mindazt, 
ami a nemzet igaz, őszinte és tánto
ríthatatlan hűségének érzéséből fakad. 
Szívesen kedvez belső ellenségeink
nek, csakhogy bennünket gyengítve, 
hatalmi egyensúlyát megóvhassa.

Épp ezért sivárak a jövő kilátásai 1 
Aggodalmas szivvel tekintünk a közel 
idők fejleményei elé, midőn újból a 
trón elé kerülnek a nemzet óhajai. 
Vájjon meghallgatásra találnak-e ott?

Összes bizalmunk ősz királyunk 
szerető szivében összpontosul, ki látva 
ismét az elmúlt ünnepségekben meg
nyilatkozó rajongó szeretetet, látva 
hűséges magyar népének imádásig 
menő tiszteletét, a trón és személye 
iránti hűségét, támaszkodva az elmúlt 
negyven év csalhatatlan tanulságaira, 
elfordul a sötétség, a maradiság és 
visszavonás eme szellemeitől, félre
tolva felkent személye és a nemzet 
közé furakodott ekszisztenciákat, nem 
fog idegenkedni többé attól a gondo
lattól, hogy a nemzet akaratának 
szabad folyást engedjen.

Mi reményiünk ennek a kornak 
beköszöntésében, mert királyunk igaz- 
ságszeretetébe vetett bizalmunk paran
csolja ezt. Bizuuk egy jobb korszak 
felvirradásában, bizunk nemzeti ideáink 
diadalrajutásábau.

Adja a Mindenható 1 így legyen 1
És most, midőn egy nemzet osz

tatlan érzéséből fakadó imádság 
szállt a Mindenség alkotójához, áldást, 
egészséget könyörögve királyunk 
számára, csatlakozunk mi is az imád- 
kozókhoz, alázatos lélekkel könyö
rögvén : ne hagyjad el kiválasztott 
népedet, óh nagy Isten! Adj nekünk 
erőt és kitartást a további küzdel
mekhez s főleg erősítsed meg szi
vünket, hogy atyáink őrökéhez tán-
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torithatatlan hűséggel ragaszkodjunk. 
Királyunk szivét pedig forditsd felénk, 
hogy egyek legyünk mindazon törek
vésekben, melyek e sokat szenve
det nemzetet s a nemzettel a trónt 
hatalmassá és boldoggá teendik!

2 ____________________________

A mi társadalmunk.
Hégi hibánk, hogy mértéken felül szeret

jük magunkat. Szeretjük erényeinket fogyat
kozásainkkal együtt. Szeretjük kultúránkat, 
irodalmunkat, művészetünket, általában min
dén javunkat, mely nemzeti gondolatunk 
szolgálatában fejlődésünket célozza, de szeret
jük magunkban azt a hibás felfogást is, mely 
majd minden politikai kérdésünk megoldását 
ezektől várja.

Nemzeti kulturális intézményeink rohamos 
fejlődése bár nagy reményekre jogosít, de a 
nemzeti állam kiépítését, illetőleg azoknak 
kizárólagos erőt tulajdonítani, nem más, mint 
azok hatásának túlbecsülése, arai eredményei
ben bosszulja meg magát.

Ennek tünetei máris jelentkeznek.
El voltunk telve soká fejlődő szellemi 

életünk nagy lépéseivel, emelkedő értékét 
gondos figyelemmel kísértük útjában; de nem 
vettük észre, hogy azok a remények, melye
ket a nemzetalkotás szempontjából melléjük 
fűztünk, milyen kevéssé voltak jogosultak. 
Szellemi életünk haladt, sokat haladt, de 
keveset hódított.

Müveit társadalmunk egy része is, mely 
pedig annak emlőjén szerezte meg szellemi 
táplálékát, nemcsak hogy nem lett liive 
azoknak a céloknak, miket nemzetünk maga 
elé tűzött, de velők határozottan ellentétes 
álláspontot foglal el, amikor a nemzeti egy
ség megbontására törekszik. Ezeknek az 
iskolázás által maga a nemzet kölcsönzött 
erőt, hogy annak fölhasználásával egykor 
ellene fordulhassanak. Szóval, nálunk a műve
lődés nem olyan mindenható, amilyennek azt

T Á R C A .

A beszédhibák okai- és azok 
gyógyításáról.

— Három közlemény. —

Irta és felolvasta: Mezei József.

I.
Egyesületünk nagyérdemű elnöke azon 

megtisztelő felszólításának, hogy a mai köz
gyűlésünkön a beszédhibák keletkezésének 
okairól, azok gyógyítási módjáról ismertető 
értekezést tartsak, annál is nagyobb készség
gel iparkodom eleget tenni, mert az ügy 
oly nag} fontosságú, mely szükségessé teszi, 
hogy vele behatóbban foglalkozzunk. A be
szédhibások, valamint azoknak a száma, kik 
« hibájuk miatt előmenetelükben, hivatásuk
ban meggátoltatnak, oly tekintélyes, hogy 
mindenkinek — akinek csak módjában áll — 
erkölcsi kötelessége e bajok elleni küzdelem
ben közreműködni.

A beszédhibákban szenvedő tanuló ifjúság 
túlnyomó részét hz elemi iskola növendékei 
képezik ; e körülményre való tekintettel, va
lamint arra, hogy a gyermek ezen életkora 
legalkalmasabb, hogy az esetlegesen kelet
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hirdetni szokás. Az az igazság, hogy a mű
veltség minden fegyvernél jobban hódit. 
nálunk kevés bizonyítékra talál. Hiszen nem 
is szólva azokról, akiknek kínáljuk csupán, 
még olyanok is elidegenedtek tőlünk, akik 
már megismerkedvén velő, egykor meg is 
szerették volt azt. Művelődésünk belső érté
kében tehát nem lehet hiba, hiszen akik 
elpártoltak tőlünk, olyan térre léptek át, 
ahol értékben hasonlót aligha találtak. Tehát 
nem az idegen nyelvű művészet vagy tudo
mány hódította el tőlünk, hanem egyéb olyan 
kellék, amely nálunk kevésbbé, ott ellenben 
nagyobb mértékben van meg s amely igy ott 
nagyobb vonzó erőt is gyakorol. És ugyan 
mi az? Amig művészeink, Íróink egyre- 
raásra alkotják müveiket, folyton gyarapítván 
a nemzet szellemi kincseit, addig társadal
munk javarésze megelégszik avval, hogy a 
nyugott szemlélő szerepét játssza s legföljebb 
elégedetten tudomásul veszi gazdagodásunkat, 
de olyan szándékot, hogy avval meg is 
ismerkedjék, hogy azt a nemzet igazi köz
kincsévé, magáévá igyekezzék tenni, csak a 
legritkább esetben árul el. Mi sem természe
tesebb, minthogy az ilyen vagyon, bármily 
becses legyen is, kamatozatlanul hever. 
Általánosságban is elmondható, hogy széle
sebb körű társadalmunkat csak a legritkább 
esetben hatja át valamely gondolat, eszme, 
mely szellemi nagyjaink köréből nemzetünk 
akármily javát célozva indul ki. Egy kis túl
zással elmondhatnék, hogy különben müveit 
társadalmunk bizonyos rétegében is szigorú 
határvonalat lehetne huzni, mely aztán semmi
féle uj gondolatnak befolyást nem enged. 
Van egy gyUrtt^öy, amely szinte elzárkózik 
a látókör bővítése elől s szigorúan megmarad 
abban a helyzetben, amely a szellemi felsőbb- 
ség előtt meghajol talán, de annak termékei
vel szemben a legnagyobb közönnyel visel
tetik. Ilyenek vannak vagy vagyunk sokan. 
Szeretjük hallani, hogy a magyar gondolko
dás szépet, nagyot alkotott, szeretjük az 
alko'ókbau önmagunkat is. annak dicsöségc-

kező beszédhiba még csirájában elfojlassék, 
avagy a már meglevő baj kigyógyittassék, 
tekiátettel továbbá arra is. hogy a beszéd
hibák okainak és az elősegítő körülményei
nek hiányos (ismerete, vagy mondjuk, nem 
tudása, okozója lehet a beszédhiba megrög- 
zödésének : okvetlen szükségessé válik, hogy 
a tanítóság számos nemes irányú munkássága 
mellett még a beszédhibák keletkezésének 
okaival és azok gyógyítási módjával is meg
ismerkedjék.

Ezen felolvasásom célja tehát az, hogy a 
beszédhibák keletkezésének okait s azokat 
az eljárásokat ismertessem, amelyekkel a 
beszédhibákat, ha nem is megszüntetni, de 
mindenesetre szükebb térre szorítani lehet.

A beszéd az összes beszélő szervek együt
tes működése által jön létre. A helyes beszéd 
első föfeltétele az, hogy az egyes beszélő 
szervek épek legyenek, ami azonbpn magá
ban véve még nem biztosítja a szabatos be
szédet, kell, hogy azok működése is megfelelő 
legyen.

Hogy valaki a beszédhibák gyógyításával 
eredményesen foglalkozhassék, ismernie kell 
úgy a beszélő szervek bonctanár, mint azok 
élettanát is. Jelen felolvasásom kerete nem 
engedi meg, hogy a beszélő szervek ol)

bői a nemzeti együvétartozandóság réven ki 
is vesszük részünket, kérkedünk is vele, C3ak 
megismerni nem akarjuk. Tisztel sttel tekin
tünk föl az alkotóra, elismerjük érdemeit, 
szóval mindent megteszünk, ami kényelmün
ket nem íenyegeti, de tovább ritkán megyünk. 
Ugv gondolkozunk, hogy elég annyit tudnuk 
róla, hogy megvan, ami megvan, el nőm 
vész többé akkor sem, ha aziránt különös 
érdeklődést nem mutatunk is.

Pedig ezeknek a kincseknek más a fel
adatuk egészen. Nem azért születtek me» 
hogy sajtkukac gyanánt, maguk körül rágód
janak csupán; nem azért alkottattak meg, 
hogy néhány vagy mondjuk: néhány ezer 
ember szellemi kiváltságát képezzék, hanem 
bizonyára azért, hogy fokról-fokra haladva, 
a társadalmi rétegek egymásnak adják át 
azokat, úgy, hogy legegyszerűbb alakjukban 
végül a legalsóbb osztály birtokába is eljut
hassanak.

Világosabban: mi a tudomány és művé
szet vívmányainak népszerűsítéséhez nem 
értünk.

Pedig ebben rejlik az erő, a bódítás ereje.
Igaz ugyan, hogy a tudomány elismerése 

még nem azonos valamely érzés felkeltésével 
is, hogy a műveltséggel való ismerkedés nem 
vonja szükségképpen maga után a hazaszere
tet érzését; de nem tagadható, hogy az 
azokban való helyes tájékozódás tekintélyt 
kölcsönöz szerzőjének s amennyiben az nem
zeti gondolkodást érint, magának a nemzetnek 
is. A tekintély fölismerése rokonszenvot is 
kölcsönöz, melyre aztán a haza és nemzet 
iránti szeretetet fölépíteni már nem nehéz 
feladat többé. . . ....................

Mi mindezt nem tudjuk, vagy nem 
akarjuk tudni.

Másként van ez politikai ellenfeleink: a 
tót túlzók táborában. Pedig ottan szellemi 
kincsekről, legalább abban a mértékben, 
mint nálunk, beszélni sem lehet. Ott — ha 
tudomány és valamelyes művészet van is — 
ez csak a legritkább esetekben eredeti s

mérvű bonc- és ^élettani leírásával íoglalkoz- 
hassain, mint amennyire a beszédfojiödés cél
jából szükséges volna, azonban ezeknek váz
latától még sem térhetek el, amiért is igen 
rövidesen a következőkben van szerencséin 
azokat ismertetni. A beszélő szervek a követ
kezők : a mellkas és a tüdő, a lélegzőcső, a 
gége, a garat, a száj üreg a lágy és kemény 
szájpaddal, a fogak, az orrüreg és az agy.

Mindezen szerveknek, a gége kivételével, 
a beszéd létrehozásán kivűl számos más és 
más élettani szerepük is van ; ezekre is kiter
jeszkedni, a beszéd szempontjából azonban 
nem szükséges.

A mellkas és tüdő bonctani ismerete oly 
általános, hogy annak leírásába nem bocsát
kozom; élettani működésük pedig a léleg
zésben áll. A lélegzésnek fontos szerepe van 
a beszédnél, amennyiben a beszéd a kilégzés 
folyamata alatt jön létre; hogy tehát beszé
dünk szakgatottá ne váljék, szükséges, hogy 
tüdőnket képesítsük arra, miszerint az minél 
több levegőt szívhasson magába s igy a ki
lélegzés lehetőleg lassan és hosszasan történ
hessék. Minthogy orrunkon át nem szívhatunk 
be annyi levegőt, mint szájunkon, beszédköz- 
ben a szájon keresztül vegyünk lélegzetet.

Általában a lélegzésre vonatkozólag je-
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akkor is „nemzetiu vonatkozása teljesen 
hiányzik. Mi mégis ilyen mázt ad neki, az 
cSak külső látszat, mit a nyelv sajátságaira 
vezethetni vissza. S ezek dacára, mit tapasz
talunk? Ma már alig van község, falu, mely 
az ő befolyásuk alatt valamelyes művelődési 
egyesülettel no dicsekednék. Úgy tettek ők, 
aniint mi nem teszllnk. Előre küldték a dalt, 
zenét, sajtóterméket, szinmüvészetet, tudomá
nyuk és művészetük szegényes formáit, hogy 
utána a maguk céljaival könnyebben boldo
gulhassanak. Szabad utat engedtek ezeknek 
fOl és lefelé, minden irányban egyaránt, sőt, 
maguk keresik a módot arra, hogy ezekkol 
a legegyszerűbb nép is megismerkedhessék. 
X művelődés népszerűsítésének ismerik a 
módját. S teszik ezt nem szigorúan elszige
telt rétegek között, hanem dicséretreméltó 
egyenjogúsággal, demokratikus alapon. Egye
sületeikben nincsenek kasztok, osztályok, 
melyek a kölcsönös érintkezéstől begombol
koznának ; tudják, hogy a sikert kockáztatja 
az aki e tekintetben az érdeklődök közzé 
válaszfalakat emel.

De elég ebből ennyi. Azt hisszük, többet 
is mondtunk, mint amennyit a tárgyilagosság 
szempontja megkívánt volna. De ha erősen 
színeztünk is, tettük ezt azért, hogy a különb
ség annál szembeszökőbb legyen. Célunk 
ennek fölismerése volt, ennek érdekében i 
ellentétek kiélesitése könnyen menthető, sőt 
jogosult is lehet.

Ezeket látva, nem nehéz visszavezetni 
azokat a külömbségeket sem, amelyek köz
tük a politikai térhódítás szempontjából 
állanak föl.

Annyit mindenesetre meg kell vallanunk, 
hogy a mi ebbeli törekvéseink csigalépései- 
vel szemben az ellenpárt szinte rohamosan 
halad azon az utón, mely a különböző nép
rétegek meghódítására vezet. S ha a sikere
ket nem is tulajdonítjuk tisztán azoknak a 
szempontoknak, miket itt tárgyaltunk, annyit 
bizonyára meg kell engednünk, hogy a mü- 
velödés népszerűsítésének kiváló szerep jut s

gyezzllk meg, hogy a belélegzés nyitott szájon 
át gyorsan és mélyen történjék, ellenben a 
kilégzés lehetőleg lassan és hosszasan.

Kiváló gond fordítandó arra, hogy a 
gyermek, de különösen a  beszédhibás gyér- 
ffiek, a helyes lélegzetvételre rászokjék. 
Általában a beszédhibás gyermeknél első 
gyógyító eljárásunk a mondott lélegzésvételre 
*»ló szoktatás, melyet rendesen oly torna
gyakorlatokkal kapcsolunk egybe, mely a 
mellkas tágulását is eredményezi.

A lélegzöcsö egy 16—20 félhold alakú 
porgyűrűkből álló  cső, mely a tüdőből jövő 
levegő keresztülbocsátására szolgál.

A legfőbb beszélőszerv a gége, melyet 
porcok, szalagok és izmok alkotnak. A gége- 
Porcok a következők: 1. a gyürüporc; 2. a 
pajzsporc, mely a gyürüporc oldalaival iztlle- 
lileg ÍUgg össze, azon alá és fel mozgatható;

• a kannaporcok, melyek a gyürüporc 
teó széles lapjának felső színén izesülnek;

& BégefedŐ, mely a paizsporc lemezeinek 
egyestllési helyébe* van rögzítve. Mindezek 
«gyUu rgy porcos vázát alkotnak, mely váza 
izmok és szalagok segítségével a nyelvcsontra 

felfüggesztve. A gége belülről nyákhár-
y **l kibélelt üreg. A beszéd szempontjából 
* § gének legfontosabb részei a hangszalagok,

különösen, ha nem a szétforgácsolásban, de 
a tömörítésben keressük az erőt.

lóhát: művelődjünk, hogy másokat is 
művelhessünk és tömörüljünk, hogy hódít
hassunk.

Mai társadalmunk szervezetlensége tág 
kaput nyit minden befolyásnak, mely nem
zetünk gyengítését célozza s egymásután 
veszítjük el müveit elemeink egyeseit, akik 
szellemi tőkéiket köztünk szépen kamatoztat
ták volna. Az a közöny, mely köztünk ural
kodik, dermeszt ; az elhidegült elemmel aztán 
könnyen elbánnak odaát.

Szeressük tehát magunkat, magunkban 
nemzetünket minden céljával, nemes törekvé
sével együtt, de a siker érdekében jobban, 
mint kényelmünket szeretjük.

A kivándorlás
gazdasági és társadalmi szempontból.

I r ta : Badinyi Ákos.

III.
Előbbi fejtegetéseink folyamán igyekez

tünk kimutatni, mily kapcsolat létezik a ki
vándorlás és a mezőgazdaság között, mennyire 
hátráltatja az ország fejlődésének ügyét a 
mai egyoldalú termelési mód és jelen cik
künkben vizsgálni fogjuk, hogy milyen ered
mény várható az önálló vámteriilettöl, illetve 
az ipar nagyarányú fejlesztésétől.

Ma már alig Yan nézeteltérés aziránt, 
vájjon Magyarország átalakuljon-e ipari ál
lammá, vagy megmaradjon-e a mai agrikultur 
állapotban. Mindnyájan látjuk, hogy a nyu- 
goti államokban az ipar nyomán mint fejlődik 
hatalmasan a kultúra, a civilizáció. De látjuk 
azt is, mily állapotban sínylődik az agrár 
Oroszország, az ipar- és kereskedelemmentes 
Spanyolország. Mily óriási az ellentét az egy
mással határos Spanyol- és Franciaország 
között. Emez melegágya az emberiség hala
dásának, a tudományosságnak és szabad gon
dolatnak, amaz ma is papok és szerzetesek

melyek izmoknak inas szélei s melyek mellül 
a pajzsporc belső, alsó részéhez s hátul a 
kannaporcok bangszalagnyujtványaihoz vannak 
rögzítve. Vannak valódi hangszalagok és 
álbangszalagok, ez utóbbiak a hangképzésben 
tevőlegesen közre nem működnek. A hang
szalagok közötti tért hangrésznek nevezzük ; 
az egész hangrés hossza férfiaknál 20—24 
mm., nőknél 19—20 mm.

A gégét alkotó porcok egymással izmok 
által össze vannak kötve s ezen izmokáltal össze
húzódása és elernyedése következtében az egyes 
porcok^külömböző helyzetbe juthatnak, mi 
viszont vagy a liangrés nagyobbitásáf, nyí
lását vagy a bangrés szűkítését, zárását esz
közük. Midőn a hangszalagok egymástól 
eltávolíttatnak, atüdöből jövő levegő akadályba 
nem ütközik, liang nem jön létre, ellenben 
aszerint, hogy a hangszalagok milyen állást 
foglalnak el, különböző erősségű hangok 
keletkeznek. A hangot a hangszalagok rez
gése okozza s ez lehet szabályos és szabály
talan ; a szabályos a zenei hang, a szabály
talan : a zörej. Maga a beszéd a szabálytalan 
rezgések eredménye. A hang magassága vagy 
mélysége a hangszalagok rezgésének számától 
függ ; kevesebb rezgés mélyebb, több rezgés 
magasabb hangot okoz; ugyancsak függ a
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hatalma alatt áll, akik aztán minden szaba
dabb mozgást elfojtani igyekeznek. A» ipar 
múltat és reakciót romboló, szabadságot és 
kultúrát teremtő és ápoló hatása tehát nyil
vánvaló. Csupán az lehet még vitás, vájjon 
elérkezett-e már a vámsorompók felállításának 
üg>e, vájjon megtettük-e a szükséges előké
születeket, melyek az önálló vámvonalak 
életbeléptetéséhez kellenek.

Hegedűs Lóránt „önálló vámterület és 
kötött birtokw cimü müvében azon tudomá
nyos meggyőződésének ad kifejezést, hogy 
az önálló vámterület felállítása előtt a mai 
egyenlőtlen birtokmegoszlást kell megszün
tetni. Szerinte igen elhamarkodott dolog volna 
a nép földéhségének kielégítése elől elzár
kózva, a kivándorlás, a latifundiális gazdaság 
korában önálló vámvonalakat létesíteni. A 
holtkéz birtokszerzését meg kell akadályozni. 
A bitbizományokat el kell törülni. Minden 
uton-módon meg kell csorbítani a hilbizomá- 
nyok hatalmát, a mezőgazdasági munkás
családokat itt kell tartani, hogy az iparhoz 
szükséges munkáskezeket itt lehessen találni.

Amint végigkísérjük Hegedűs Lórántot 
érdekes könyvén, felmerül bennünk az a 
kétség, nem-e kellene előbb ipart fejleszteni 
(önálló vámterület utján) és aztán felszaba
dítani a birtokot. Mihelyt ipart teremtünk, 
mihelyt gondolkodni tudó polgárság fejlődik 
a mai maradi polgárság helyébe, nyomban 
leomlik az a varázs, melyet a felsőbb tíz
ezrekben felfedezni véltek. Előbb kellene 
ipart teremteni, mert hogy a hitbizományok 
révén mennyire átragadt a társadalom leg
szélesebb rétegeibe a feudális világfelfogás, 
annak oka éppen az, hogy ipar Inján nem 
fejlődött barzsoázia, mely a földbirtok kor
látlan hatalmát megtörte volna.*)

Marx mondotta, hogy a mindenkori tár
sadalom felfogása az uralkodó osztályok ideo
lógiájához alkalmazkodik. A mai Magyarország 
a nagybirtok eszmekörében él. A mai választó-

*) V. ö. Szende Pál, Önálló vámterület é* o>z- 
tályharc. Budapest, 1906.

hangszalagok hosszúságától is ; hosszabb 
hangszalagnak mélyebb, rövidebb hangszalag
nak pedig magasabb hang felel meg. Innen 
▼an, hogy a férfiak hangja mélyebb, a nőké 
magasabb. A hang színezete a gége és a 
toldalékos cső nagyságától, valamint alakjától 
függ. A hang színezete azonnal megváltozik, 
ha az orrunkat befogjuk, vagy ha az orrür 
valamely oknál fogva eldugaszolódik.

Minthogy a mély hangok képzése köny- 
nyebb, szoktassuk a gyermekeket arra, hogy 
mély hangon beszéljenek. A szép beszéd 
egyik kelléke, hogy túlnyomóan magánhang- 
zós legyen, ami szintén a mély beszéd mel
lett érhető el leginkább. A magánhangzók 
nyújtására, a mély hangon való beszédre, 
különösen a dadogásra hajlamos gyermeknél 
fordítsunk kiváló gondot.

A gége folytatása a garat, melynek a 
beszédet illetőleg bangszinezö szerepe van, 
de közrémttködik egyes bangók képzésénél 
is. A garat a lágyszájpaddal együtt az elő
nyomuló letegöt vagy úgy irányítja, hogy az 
csak a szájüregen, vagy csak az orrüregen, 
avagy mind * kettőn át tóduljon ki. Ha a  
levegő csak at orrüregen távozik, akkor az 
orrbangzós beszéd áll elő.
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jog, mely a nép millióit kizárja a politikai 
jogokból és amely csakis a felsőbb osztályo
kat és a „középosztályt* engedi az urnákhoz, 
a nagybirtok befolyását tükrözi. Ennek a 
felfogása jut érvényre a parlamentben jelenleg 
tárgyalás alatt levő cselédtörvényben, mely a 
mezőgazdaságban most uralkodó bajok meg
szüntetésére van hivatva, de amely valószí
nűleg ellenkező hatást fog szltllni és hozzá 
fog járulni ahhoz, hogy a nyomorúságot, a 
kivándorlást fokozza.

Ha a kivándorlók foglalkozását nézztlk, 
azt találjuk, hogy a kivándorlóknak óriási 
többsége mezőgazdasági cseléd. Ha azt 
kutatjuk, hogy klllfödre érve, milyen foglal
kozást választanak, azt tapasztaljuk, hogy 
azok legnagyobb része ipari munkás lesz. 
Azt gondolná az ember, hogy csakis a munka- 
alkalmak hiánya az oka a kivándorlásnak, 
hogy a földéhség hangozatatása csak jelszó 
stb. Bármilyen meggyőződésre jut is az ember 
ezután, bizonyos, hogy a gazdagodási vágy 
előrebelyezése a kivándorlás okául, szinte 
önmagától elesik. Még helyesebbnek látszik 
eme feltevésünk, ha megtudjuk hogy a sta
tisztikailag kimutatható kivándorlás a való
ságban jóval nagyobb. A felvidéki várme
gyékben, ahol a nép összekuporgatott garasait 
a hajójegy megvételére szánja és nem akar 
egy útlevél kiállításáért nagy csomó pénzt a 
jegyzőnek adni, mostanában nagyobbrészt 
útlevél nélkül, a törvényesen előszabott határ 
megkerülésével jutnak a kivándorlók 
Hamburgig. A sfatisztika tehát, mely csak a 
kiállított útlevelekről tud beszámolni, de a 
mely a kivándoroltak hü képét csak az 
országos népszámláláskor fogja kideríthetni, 
nagy tévedés áldozata. — Ezek a kivándorlók 
majdnem kivétel nélkül törpebirtokosok. Uj 
hazájukban ipari pályára lépnek. És akiket 
a gazdagodási vágy Uz ki az országból, 
javarészt a tönk szélén álló kereskedők és 
kisipiarosok, de akik percentualiter a leg
utolsó helyet foglalják el.

A fentebb felsorolt tények világos cáfolatai 
annak, hogy népünk az ipar iránt érzékkel 
nem bir. Az ipír jobban fizet, mint a mező- 
gazdaság. A vele való foglalkozás állandóbb 
természetű, és nemcsak a családfőnek, hanem 
a családtagoknak is alkalmat ad a kenyérkere
setre. Ez utóbbi körülmény a mezőgazdaságnál 
is fellelhető ugyan, csakhogy nem oly állandó 
formában.

Gyáripart kellene tehát teremteni. Nálunk, 
ahol a szeszfőzdéket. %z\Vy v/.gy árakat, tégla- 
égőtöket büszkén nevezzük gyáraknak, nagy 
szükség volna igazi gyáriparra, mely modern 
szellemben működik. Nagyon természetes, 
hogy nem erőltetett ipart kell teremtenünk, 
mert rohamos alapítások esetén nem tudnók 
a  nagy versenyben a termelt javakat, elhe
lyezni. Egyelőre meg kellene elégednünk a 
magyar piaccal. S bizonyos, ha a magyar 
piac szükségleteit kielégítettük, már igen 
sokat lendítettünk a magyar gazdaságon.

A gyáripar fejlesztésének karöltve kell 
járnia az intenzív mezőgazdasággal. Az 
intenzív művelés sok tőkét, sok munkaerőt 
igényel és a népet idekülné. Az előálló 
fölösleget az ipar következtében előálló mun
kaerő-kereslettel kitünően lehetne levezetni. 
A nagybirtoknak nem kellene attól tartania, 
hogy teljesen elvonja a munkaerőt, mert az 
intenzív gazdálkodás nagyobb hozadékot 
eredményezne és felvehetné a versenyt az

F E L V I D E K I H Í R A D Ó

iparral is. Csakis igy lesz lehetséges, hogy 
egyrészt a munkáskezet itthon tartsuk, más
részt, hogy Magyarországot ipari állammá 
fejlesszük.

Nem áll az, hogy a nép nagyarányú 
kiözönlése végre az amerikaihoz hasonló mun
kabért eredményezne és ezáltal a munkáso
kat itt tartaná. Nem áll az, hogy ennek 
következtében megszűnnék a kivándorlás. 
Mert egyrészt az igy létrejött munkabér 
emelkedés nem volna állandó jellegű, hanem 
nagyobbszámu munkaerő készlet esetén 
leszállna, másrészt a mai e.rtenzivgazdálkodás 
mellett lehetetlen akkora munkabért fizetni, 
mint amilyen az amerikai.

Valljuk, hogy sem kivándorlási vagy 
bevándorlási törvény, hanem csakis célszerű 
gazdálkodással és egyenlő birtokmegoszlással 
járó iparfejlesztés segít a kivándorlás által 
okozott bajon*

A nöegylet közgyűlése.
A turócvármegyei jótékony nőegylet a 

múlt vasárnap rendkívüli közgyűlést tartott, 
melynek legkiemelkedőbb tárgya a kórházi 
pavillon épitése volt. Tudjuk azt, hiszen lapunk 
hasábjain hetenként beszámoltunk arról a 
fáradhatatlan tevékenységről, melyet a nemes- 
célú egyesület és főleg annak buzgó elnök- 
nője ennek érdekében kifejtett, hogy a 
nöegylet áldozatkészsége, ügybuzgalraa nél
kül semmi kilátásunk sem volt arra, hogy 
kórházunk, melynek szűk befogadóképessége 
közismert, a kor kívánalmaihoz képest ki bő
víttessék. Erről a majdnem egy évet felölelő 
tevékenységről és annak anyagi eredményé
ről számolt be az egyesület előre meghirde
tett rendkívüli közgyűlésén.

Tekintettel a tárgy fontosságára, az egye
sület tagjai, dacára a kedvezőtlen időjárásnak, 
igen szép számmal jelentek meg a vármegye
ház nagytermében. A közgyűlésen a követ
kező hölgyek vettek részt: Justh Anna, Lax 
Adolfné, Dávid Ferencné, Schwarcz Vilmosné, 
Strelinger Henrikné, Kohn Hugóné, Schulcz 
Lnjosné, Náthán Henrikné, Berger Jakabné, 
Grossmann Henrikné, Schönaich Viktorné, 
Akantisz Ödönné, Júzsa Mihályné, Rakssányi 
Gusziávné, Michnik Gyuláné, Somogyi Gézáné, 
Erdödi Györgyné, Moskóczi Ferencnc. Bárdos 
Ádáuiné, Toperczer Sándoiné, Hodobay 
Józsefné, Kossuth Anna és még igen számo
sán azok közül, kiket az ügy fontossága 
érdekelt. Ott láttuk a hallgatóság között 
vármegyénk főispánját is.

A közgyűlés 2 órakor vette kezdetét, 
mikor is az elnök, Justh Ferencné ö méltó
sága, a tagok szives üdvözlése után előadta, 
hogy időközben számos oly nagyfoníosságu 
kérdés merült fel. melynek elintézése a 
választmány hatáskörébe nem tartozik s igy 
szükségessé vált a rendkívüli közgyűlés 
összehívása. Miután pedig ezen kérdések, 
ezen ügyek a rendkívüli közgyűlés meghívó
jából ismeretesek, rögtön áttért a közgyűlés 
annak első pontjára, Láng Ernő dr. búcsú
levelének tárgyalására.

A volt titkár érdemeinek méltatása után 
Dugovich Tilus jegyző indítványára kimondta 
a közgyűlés, hogy Láng Ernő dr., volt egye
sületi titkár Ugybuzgalmának elisméréséül 
érdemeit jegyzőkönyvbe iktatja s hozzá 
köszönő iratot intéz.

i . Ezen indítvány egyhangú elfogadása után

a közgyűlés Dugovich Titus egyesületi jegy. 
zöt titkárrá, Martincsek Károly vármegyei 
aljegyzőt pedig egyesületi jegyzővé válasz
totta meg, ki az iránta megnyilatkozó bizal
mat megköszönvén, arról biztosította az egye
sületet, hogy e megtiszteltetést az egyesületnél 
reá háramló teendők lelkiismeretes teljesítése 
által iparkodik kiérdemelni és meghálálni.

A tisztviselők megválasztása után a köz
gyűlés áttért a tárgysorozat legfontosabb 
pontjára : a kórházi pavillon építésére, melyet 
keletkezésétől fogva az újonnan megválasz
tott jegyző, Martincsek Károly ismertetett 
kimerítően. Miután Öméltósága az elnöknő 
német nyelven »s tolmácsolta az ügy minden 
fázisát, a közgyűlés az elnökségnek e tárgy
ban tett minden intézkedését tudomásul vette 
s az elnöknő fáradhatatlan Ugybuzgalmáért a 
közgyűlés nevében Schulcz Lajosné mondott 
szép szavakban hálás köszönetét.

Miután a kórházi pavillon építésének 
kérdése ekkép elintézést nyert, a tárgysorozat 
harmadik pontja : két árva gyermeknek a lévai 
árvaházba leendő elhelyezése került tárgya
lás alá.

Az ügyet az egyesületi titkár ismertette, 
előadva röviden, hogy az elnöknő Öméltósá
gának sikerült kieszközölni azt, hogy a lévai 
árvaház igazgatósága a turóci jótékony nőegy
let számára két helyet tartott fenn, melyek 
az egyesület által ajánlandó gyermekekkel 
lesznek betöltendők. Felkérte ennélfogva ai 
egyesület tagjait, hogy ha tudnának oly két 
szegény árva gyermeket, kik érdemesek 
volnának az árvaházban leendő elhelyezésre, 
hozzák tudomására az elnökségnek, ki ax 
ajánlatba hozottak közül legjobb belátása 
szerint választani fog s a kérvényeket kellő
leg felszerelve, az árvaház igazgatóságához 
fogja juttatni. A közgyűlés ily értelemben 
határozott.

Ez után az elnöknő Öméltósága előadta, 
hogy a palotai menedékház igazgatóságánál 
is sikerült kieszközölnie azt. hogy egy elha
gyott és szegénysorsu nő, az egyesület aján-. 
lására, holtig teljes ellátásban részesülhet. 
Egyben bejelenti, hogy az egyesület alolnök- 
nöjének, Keviczky Istvánné őnagyságának, 
már volna is egy erre érdemes jelöltje, kit 
az egyesület, ha elöterjesztéso a közgyűlés 
helyeslésével találkozni fog, saját költségén 
el is fog helyezni. A közgyűlés az előterjesz
tést egyhangú helyesléssel tudomásul vette.

Ezután áttérlek a tárgysorozat negyedik 
pontjára: az egyleti iroda elhelyezésére. Az 
elnöknő Öméltósága ismerteti, hogy az egye
sületnek eddig nem volt otthona, iratai és 
egyéb tulajdonát képező felszerelései az 
egyesület tisztviselőinél hányódtak s igen 
sokszor a legnagyobb rendetlenségben kezel
tettek. Feltétlen szükségesnek mutatkozott 
tehát egy egyesületi helyiség felállítása, mely 
törekvés a vármegye alispánjának szívessége 
folytán sikerült is. Az alispán ugyanis a vár
megyeházban átengedett e célra egy eddig 
használaton kívüli helyiséget, mely megfelelő 
költséggel — a közgyűlés utólagos jóváha
gyásának reményében — kellőleg rendbe 
hozatott és felszereltetett. A felszerelési költség 
200 koronát tesz ki, mely az egyesület pénz
tárát terheli.

A közgyűlés az előterjesztést hálás köszö
nettel tudomásul vette és az egyesületi titkár 
indítványára kimondta, hogy az egyesületi 
helyiség felszerelése és rendbehozatalával
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egybekötött fáradozásáért és áldozatkészségé
ért az olntiknönek jogyzííkiinyvi köszönetét 
szarsz.

Ekkép a tárgysorozat teljeson ki lévén 
tneritve, az időközben boérkezett ügyek 
körüliek tárgyalás alá. Nevezetesen a titkár 
előadja, bogy a kultuszminiszter önagymélté- 
sága a Turcsekon rendezett karácsonyfaünne- 
pclyért az egyesületnek köszönetét és elis
merését tolmácsolta, örvendetes tudomásul 
vétetett.

Ennok előadása után az elnöknő gyö
nyörű szavakkal emlékezett meg az egyesü
let megalakitójáról, Beniczky Albertnéről, 
kinek képét az egyesület részére az elnöknő 
megfestette. Ez előtt a kép előtt kötelessé
günk — úgymond — megállani és meghajolni. 
Ez magyar nagyasszony volt. Amit mi 
végeztünk, az mind az ö szivéből fakad, min
den általunk segélyzett gyermek mosolya 
virág az ő sírján. A mi érdemünk csekély, 
mi csak folytatjuk azt, amire ő hennünket 
tanított. Kérem az ő nemes szellemét, hogy 
áldja mog a mi működésűnket. Az ö szelle
mében iparkodjunk vezotni tevékenységünket, 
melyhez az önök szives sogitségét kérve, a 
mai közgyűlést bezárom.

Az egyesület tagjainak lelkes ovációi után 
a választmány tartott ülést, molyén a rendes 
segélyek kiosztása került napirendre.

(eh.)

H Í R E K .

A koronázás jubileumát vár
megyénk közönsége is illő tisztelettel 
ünnepelte meg. A megyei és állami 
hivatalok, továbbá a város elöljáró
sága főispánunk vezetése mellett tes
tületileg vettek részt a római kath. 
templomban megtartott isteni tisztele
ten, hol ez alkalommal a polgári is
kola növendékei a Boldis Ignác által 
megzenésített Jókai Királyhimnuszát 
énekelték. — Ugyanezen alkalommal 
istentiszteletet tartottak az evangéli
kus és a zsidó templomban is.

Zinyl J. Kálmán doktor ünnepélyes 
promóció ja tegnap történt meg Budapesten. 
Szívesen és örömmel regisztráljuk a hirt, 
meri reméljük, hogy az után a rendkívül; 
nagy munka után, melynek most szakította 
le virágát, ezentúl nekünk is szentel egy kis 
ulöt s felveszi a tollat, melyet jó idő óta 
pihentetett. Szívből gratulálunk!

Eljegyzés. Mint örömmel értesülünk, 
Aeviczky Imre földbirtokos és közgazdasági 
előadó eljegyezte Bulyovszky Mariskát, ifj. 
Bu lyovszky Simon, nyug. megyei pénztárnok 
és földbirtokos kedves leányát.

Nagylelkű adományról számolunk be 
olvasóinknak. Schulti Lajos szuesányi lakos, 
a helybeli gÖz«églagyár tulajdonosa, az épí
tendő kórházi pavillon részére 10.000 darab 
téglát ajánlott fel a nőegylet elnökségéhez 
intézett levelében. Örömmel és megelégedés
sel regisztráljuk ezt a hirt, tanulságául annak, 
,l0Sy társadalmunkból még nem balt ki a 
minden szépért és nemesért lelkesülő áldozat
készség.

Közgyűlést tart a vármegye törvényható
sági bizottsága a folyó hó 15-én. Az erre 
szóló meghívók, a tárgysorozat közlésével, 
már szét is küldettek.

A m agyarországi honvódsegélyalap ja 
vára a vármegye főispánja által kiboesájtott 
eyüjíő iveken a következők adakoztak : A 
Turóci hitelbank 50 korona, Draskóc község 
2'60 korona, Felsökálnok község 3 korona, 
Klicsin község 19 30 korona, Felsőturcsek 
község 9 korona, Sfubnya vasútállomás sze
mélyzete 10 korona, Dvorec község 50 fillér, 
Divék község 6*50 korona, Máv rutfkai osz
tálymérnökség személyzete 8*70 kor., M. kir. 
adóhivatal személyzete 7*20 kor., Nagycsep- 
csény község 1*70 korona, Ruttka község 
22*60 korona, Fischer Lajos keresk. 9 kor., 
Turóci iparbank 80 korona, Szucsány község 
31 korona, Valcsa község 5 korona, Mossóc 
község 19 korona, Posta- és távirdahivatal 
személyzete 8*60 korona, Vrickó község 10 
korona, Bodó-Vachoffalva 1*54 kor., Ivánkó- 
falu 4 .30 korona, Liesno község 4*20 kor., 
Alsóstubnya község 3*90 korona, Bodorfalva 
1*92 korona, Tomcsány község 4*90 korona, 
Nagyjeszen község 2 korona, Trebosztó köz
ség 9 40 korona, Folkusfalu 10*70 korona, 
Andrásfalu 2 korona, Károlyfalu 6 korona, 
Tarnó község 5 korona, Pribóc község 18*10 
korona, Turócszenímárton nagyközség 47 40 
korona, Blatnica község 18*20 korona, Budis 
község 17*20 korona, Záturcsa község 12*50 
korona, Turócszentmártoni kir. járásbíróság 
személyzete 6*40 korona, Turócszentmártoni 
kőolajfinoraitó 10 korona, Tótpróna község 
19.10 korona, Benicz község 3*60 korona, 
Bisztricska község 6 korona, Kisselmec 6*10 
korona, Rudnó község 6*80 kor., Csreraosnó 
község 5*60 korona, Vármegyei tisztikar 52 
korona; összesen 538 56 korona.

MűkedTOlŐI előadást rendez a vármegyei 
fiatalság a jövő bó 6-án Stubnyafürdőn. A 
rendezők élén Rakovszky István áll. Három 
1 felvonásos vígjáték kerül előadásra: „A 
betörő**. „Csiszolatlan gyémánt1* es „A regény 
vége**. A szerepek már is kiosztattak. Mint 
értesülünk, a következő hölgyek és urak 
fognak közreműködni az előadásoknál: Józsa 
Mihályné, Patxch Vilmosné, Uruszky Aranka, 
Granatér Elza, Kossuth Anna, Cohn Ibolyka 
és Etelka: az urak közül Józsa Mihály, Króm 
pászky károly, Rakovszky István. Rakovszky 
Iván, Witiviczky István. Wunder József és 
Gdffor Dezső. Az előadás iránt máris nagy 
az érdeklődés.

Hamis híresztelések terjedtek el vár
megyénkben a znióváraljai tanitóképezde át
helyezését illetőleg. Némelyek ugyanis tudni 
vélik, hogy a képozdénok Stubnyafürdőro 
leemiö áthelyezését a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter elejtette, vagyis hogy a ké- 
pezde tovább is Znióváralján marad. A hir 
terjesztőinek megnyugtatására közöljük, hogy 
a vármegye irányadó körei az áthelyezés 
elejtéséről mit sem tudnak. Erről szó sincs! 
Úgy látszik, valaki, akinek az áthelyezés 
nincs Ínyére, álmodott, vagy áprilisi tréfát 
csinált júniusban. Kár az erőlködésért !

U tóállltás volt ismét, a múlt héten vár
megyénkben. A trencséni hadkiegészítő pa
rancsnokság sorozó bizottsága Csóka Ferenc 
alezredes vezetése mellett a folyó hó 4-én 
ejtette meg az elmaradt hadkötelesekre nézve 
az utóállitást. Ez alkalommal a bizottság 
több keresetképtelen apát is felülvizsgált.

A Tármegye közoktatásügyi bizottsága.
a folyó hó 1-én ülést tartott. Mindenekelőtt 
a tiszti választásokat ejtették meg. A bizott
ságnak hivatalból elnöke a főispán. Alelnökké 
Boldis Ignácot és Klimő Vilmost, jegyzővé 
pedig Fdrvy Endrét választották meg egy
hangúlag. A tiszti választások megejtése után 
tárgyalás alá vették Temesvármegye átiratát 
a magyar nyelvű oktatás intenzivebbé tétele 
tárgyában. A kérdéshez hozzászóltak Párvy 
Endre és Klimó Vilmos. Végül az alispán 
lelkes beszéde után egyhangúlag javaslatba 
hozzák a közgyűlésnek, miszerint kívánatos, 
hogy a magyarnyelvű oktatás a népiskolák
ban is intenzivebben terjedjen, továbbá, hogy 
a magyarországi tanítóképzőkben az oktatás 
nyelve kizárólag magyar legyen.

Vakmerő betörést követett el egy eddig 
ismeretlen tettes a f. hó 2-án éjjel Bindfeld 
Ármin helybeli kereskedőnél. Behatolt a köz
ségházának folyosójára s lefeszítette az üzlet
helyiségbe vezető ajtó erős lakatját s igy 
bejutva az üzlethelyiségbe, feltörte a kézi 
pénztár zárát s elemeit 400 korona készpénzt 
s néhány értéktelen holmit. A betörést csak 
az üzlet kinyitásakor vették észre s a tulaj
donos nyomban jelentést tett a csendőrségnéi, 
ki széleskörű nyomozást indított meg. Még 
aznap letartóztattak egy gyanúba fogott 
raészároslegényt, ki azonban teljesen igazolta 
ártatlanságát s igy a nyomozást más irányban 
kellett megkezdeni. Ugyanezen éjjel betörtek 
Mikes és Társa fűszer- és csemege kereske
désébe is, honnét nagyobb mennyiségű élelmi 
cikket emeltek el. Ilyenek városunkban a 
közbiztonsági állapotok.

Nagy ribllliót okozott Béla községben az 
elmúlt hét hétfőjén egy szerencsétlen őrült 
asszony tette. Budafokról hazavetődött Szkuhra 
Mária egyik bélai rokonához, hol megérke
zése után a szegény asszonyon az Őrültség 
jelei kezdtek mutatkozni. Egyik éjjel fogta 
magát, felment a toronyba s félreverte a 
harangokat. A falu népe ijedten szaladt az 
utcára s rémült arccal tudakozódtak a szokat
lan Inrungozás után. de senki felvilágosítást 
adni nem tudott. Végül az emberek lehozták 
a harangozó asszonyt, ki ártatlan, szelíd 
;.rccal vitatta abbeli igazát, hogy kénytelen- 
ségböl tette, mert s csendet ki nem állhatja. 
a z  örült asszonyt, a helybeli főszolgabírói 
hivatal visszatoloncoltatta Budafokra.

A liptói tanfelügyelő balesetéről értesít 
bennünket szentmiklósi. tudósítónk Sándor 
Lajos Liptóinegye tanfelügyelőjét iskolaláto
gatása alkalmával Szent-András közelében 
kocsisa az árokba döntötte, mialatt a tanfel
ügyelő főjén és arcán súlyos sérüléseket szen
vedett. A kocsist a tanfelügyelő lélekjelenléte 
mentette meg még nagyobb bajtól.

MajáJls. A helybeli állami óvó- és elemi 
iskolák tantestülete sikerült majálist rendezett 
növendékeivel f. hó 1-én a jahodniki liget
ben. Kedves látványt nyújtott a menet, mély 
az állami iskolák épületéből kiindulva, hosszt! 
sorban vonult ki a városból, valóságos zászló- 
erdőt képezve. Kint a gyermeksereg £  
madarak és fák kíméléséről sikerült dolgokat 
mondott. Ennek keretében Rdsztoczky Jolán 
állami tanítónő ismertette a figyelmes gyer
mekeknek a madarak és fák fontosságát s 
fölhívta őket azok kímélésére. A késő esti 
órákig tartott a vidám mulatság, melyen a 
szülők közül is számosán vettek részt. A 
majális költségei gyűjtés utján térültek meg.
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A nemesszivll adakozók lohadják a szépén}' 
gyermekek s sztlltíik nerében a tantesllllet 
őszinte kbszünetét.

JnnlállS. A draskóci állami iskola ma 
délután Ja dolinái ligetben majálist rendez, 
melyre a kbzünség ezennel meghivatik. 
Belépti dij nincs. Kedvezőtlen idő esetén az 
állami iskola termében fog megtartatni. — 
A folkusfalvi ifjúság f. évi junius hó 16-án 
délután 1 órakor, a *Lazi“ erdőben juniálist 
rendez, melyre belépti dij személyjegy 2 kor., 
cíaládjcgy 3 korona. Kedvezőtlen időjárás 
esetén a mulatság junius hó 23-án tartatik meg. 
— Kiicsin község tűzoltó testületé e hó 16-án 
a  „Dubranki“ ligetben nyári mulatságot ren
dez, melyre a n. é. közönséget ezúton is 
meghívja a rendezőség. Belépő dij uraknak 
1 korona. Kivonulás délután 1 órakor. A 
tiszta jövedelem tűzoltói szerekre fordittatik.

Bindenkl szép mellékkeresetre tehet 
szert azzal, hogy a Thoa. H. Whitiick és 
Társa prágai cég kötőgépein házilag köt. A 

kész dolgokat a cég eladja.
Orvosi körökben rég ismert tényogy ah,. 

Ferencz József keserüviz valamennyi hasonló 
vizet, tarlós hashajtó hatása és kellemes 
izénél fogvtt már kis adagban is tetemesen 
felülmúlja. Kérjünk határozottan Ferencz 
József keserüvizet.

ISKOLAI ÜGYEK.
Az elemi Iskolák záró vizsgái már

megyeszerte megkezdődtek. Ez idén az is
kolák vizsgáinál a tanfelügyelő helyetteseként 
számosán kérettek tel a magyar intelligencia 
közül. A folkusfalvi és nagyjeszeni iskolák 
vizsgálatainál, a kir. tanfelügyelő felkérése 
folytán, vármegyénk alispánja elnökösködött.

A tankönyvekkel flzött visszaélések
tisztogatásához ugyancsak erélyesen hozzá
fogott a jelenlegi közoktatásügyi kormány, 
Köztudomású, hogy főleg a felekezeti isko
lákban több oly könyvet használnak, melyek 
x  magyar törekvésekkel ellentétes irányt 
táplálnak, vagy éppen a nemzetiségi törek
véseknek kedveznek. A közoktatásügyi kor
mány f. évi 48915. számú rendeletével újab
ban ismét egy ily könyvet tiltott ki az isko
lákból, mely az indokolás szerint a helység
neveket többször elferdítve használja, statiszti
kai adatai rosszak, az ország területi épségéről 
téves fogalmakat közül s egyáltalán egy szó
val sem iparkodik a magyar haza fogalmát 
a  gyermekekkel megértetni s szivéhez köze
lebb hozni. A könyv cime: „Geográfia Pentru 
seelele poporale Cursul I.*

A népiskolai törvényokot a király szen
tesítette. A szentesített törvényeket az or
szágos törvénytár 10. száma már le is kö
zölte. Vége tehát azon reménykedésnek, me
lyet a nemzetiségi urak annyi előszeretettel 
tápláltak, hogy a király az ö szép szemükért 
meg fogja tagadni legfelsőbb hozzájárulását 
az elé terjesztett s letárgyalt törvényektől. 
O sancta simplicitas!
Bl Pochány Adolf doktor már teljesen be
fejezte a felsövidéki népiskolák vizsgálatát. 
Tapasztalatairól terjedelmes jelentésben most 
számol be a miniszternek. Jelentésének esszen
ciája az, hogy legtöbb községi és felekezeti 
iskola oly hiányosan van felszerelve, hogy a 
tanításból üdvös eredményeket várni alig
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lehet. A tanerők gyengék s több hehen a 
tanítás rendes menete végett az államnak 
kell iskolát állítania.

Középiskolai tanári névkönyv. Nemcsak 
a szakember, hanem az iskolák viszonyai 
körül tájékozódni kívánó közönség is igen 
jó hasznát veheti Kalmár Elek lőcsei gim. 
igazgató ily cimU könyvének, mely éppen 
most jelent meg igen csinos és kényelmes 
kiállításban. Kalmár nemcsak az összes gim
náziumok, reáliskolák és íelsöbb leányiskolák 
tanárainak névsorát és adatait közli, hanem 
minden intézetnél füljegyzi, van-e deákasz
tala, internátusa, és mindezeknek a havi dija, 
mennyi kedvezményt adtak bennük s mennyi 
intézeti ösztöndíj vagy más segítség támogatta 
a tanulókat. Tájékoztat azonkívül az összes 
különféle közép és felsőbb leányiskolái tanár-, 
illetőleg tanitónöképzö intézetekről, ezek 
vizsgáló bizottságairól melyek sehol igy 
összeállítva nincsenek. Hasonlókép nincsenek 
máshol közölve a felekezeti gimnáziumok 
tanárainak újabban nyújtott fizetés-kiegészí
tések kimutatásai, csak e névkönyvbe... — 
A nagy lelkiismeretességei összeállított könyv 
2 kor. 80 fillér bolti áron megrendelhető a 
szerzőnél Lőcsén, vagy bármely könyvkeres 
kedőnél.

Ny i Ittér.
(E rovatban közlőitekért nem felelős a szerkesztő.)
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KÖZGAZDASÁG.
A magrépák termeléséről. A nagy répa- 

magtermelÖk állítása szerint a magrépák 
termelésénél a nitrogén-trágyázás nemcsak 
hogy nem ártalmas, hanem szükséges is, 
sokan ugyanis azt hiszik, hogy a nitrogén 
alkalmazása káros lesz és egyedül a szuper- 
foszfát adagolása lesz helyén való. A tapasz
talat megtanította az összes répama^termelö 
gazdák a*, hogy a magtermelések nagyságára 
a tápanyagok közölt a nitrogén mennyisége 
van legnagyobb behatással. És ez nemcsak a 
kevésbbé jó, hanem a legjobb répatalajokra 
is áll. Természetes, ha mi istállótrágyával jó 
erőbe hozzuk magrcpatábláinkat, akkor a 
nitrogénfrágyák alkalmazása már nem fog 
olyan jó eredményi mutatni. A szuperfosz
fátból a németek állítása szerint 125 kgrm. 
kataszteri holdanként teljesen elegendő, mert 
a foszforsav csak annyiban hat termésíokozó- 
lag, hogy a nitrogént engedi érvényre ju tn i; 
errn a célra pedig nem kell kát. holdanként 
175 kgrm. A répa életének második évében 
Andrlik szerint sok kálit és nitrogént igényel. 
De azért nem szabad ebből arra következ
tetni, hogy a foszíortrágyázás a magrépánál 
felesleges, vagy mellékes volna; Bőt nálunk 
nagy jelentőségét nem tartjuk mellékes dolog
nak a magrépa‘ermelésénél. Alföldi talajain
kon különösen nem fog a nitrogén visszapót
lása oly Dagy szerepet játszani, amint azt a 
németek tapasztalták és a salétrom alkalma

zása nem fogja magát kifizetni akkor, ha 
azokat istállótrágyázzuk erősön. Ezáltal ugyan
is olyan jó erőbe hozhatjuk a talajt, hogy a 
nitrogénben hiányt nem fog szenvedni; a 
foszforra azonban reagálni fog erősen.

Gyapjuvásár Miskolcon. A pozsonyi 
kereskedelmi és iparkamara értesíti az érde
kelteket, hogy a miskolci XV. gyapjuvásár 
beraktározással összekötve folyó évi junius 
hó 19-én fog megtartatni.

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

1111. sz.
1907. tk.

Árverési hirdetményi kivonat.
A turócszenlmártoni kir. járásbíróság mint 

telekkvi hatóság közhírré teszi, hogy Fiseher 
Adolf és Fia bejegyzett cégnek Jeszenszky 
Paulovics Tamás elleni végrehajtási ügyében 
a besztercebányai kir. törvényszék terület- 
köréhez tartozó furócszentmáríoni kir. járás
bíróság területén Felsőkálnok községben fekvő

a) a felsőkálnoki 64. sz. tlkjvben A . I. 
3—4. és 6—9. sorszám alatt felvett s B. 23. 
tétel alatt 14/o4 részben Jeszenszky Paulovics 
Tamás nevére irt ingatlanokra 496 kor.-ban;

b) az ottani 67. sz. tlkjvben A. 1. 6. sor 
sz. alatt felvett s Lukács András, Jeszenszky 
Jámbor Ulrika József, Jeszenszky Paulovics 
Tamás, Záborszky Eleke Károly és neje sz. 
Jeszenszky Paulovics Gizella nevére irt ingat
lanra 144 koronában;

c) az ottani 72. sz. tlkjvben A. I. 1. sor 
sz. alatt felvett s B. 14. (étel alatt Vsa rész
ben Jeszenszky Paulovics Tamás nevére irt 
ingatlanra 4 koronában ;

d) az ottani 78. sz. tlkjvben A. I. 1. sor 
sz. alatt felvett s B. 12. tétel alatt 7* rész
ben Jeszenszky Paulovics Tamás nevére irt 
ingatlanra 170 koronában;

e) az ottani 81. sz. tlkjvben A. I. 1. 3—7. 
és 9. sorszám alatt felvett s B. 12. tétel alatt 
V* részben Jeszenszky Paulovics Tamás ne
vére irt ingatlanokra 300 koionában;

f) az ottani 96. sz. tlkjvben A. I. sors*, 
alatt felvett s B. 9. tétel alatt 14/fl* részben 
Jeszenszky Paulovics Tamás nevére irt ingat
lanra 160 koronában;

g) az ottani 97. sz. tlkjvben A. I. 1—2. 
sorszám alatt felvett s Jeszenszky Paulovics 
Tamás, valamint Záborszky Eleke Károly és 
neje sz. Jeszenszky Paulovics Gizella nevére 
irt ingatlanokra 800 koronában ;

b) az ottani 106. sz. tlkjvben A. I. 1—3. 
sorszám alatt felvett s Jeszenszky Paulovics 
Tamás, valamint Záborszky Eleke Károly és 
neje született Jeszenszky Paulovics Gizella 
nevére irt ingatlanokra 204 koronában ;

i) az ottani 107. sz. tlkjvben A. I. 1. sor 
szám alatt felvett s Jeszenszky Paulovics 
Tamás, valamint Záborszky Eleke Károly és 
neje sz. Jeszenszky Paulovics Gizella nevére 
irt ingatlanra 16 koronában; és

k) az ottani 111. sz. tlkjvben A. I- 1. 
sorszám alatt felvett s kiskorú Valna János, 
Jeszenszky Paulovics Tamás, Jeszenszky sz. 
Jeszenszky Jámbor Ulrika Zsuzsanna, Zá
borszky Eleke Károly és neje sz. Jeszenszky 
Paulovics Gizella, valamint Valna János ne
vére irt ingatlanra 40 koronában megállapí
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte 
és hogy a fentebb megjelent ingatlanság az
1907. évi Július bó 24. napján délelőtt 10 
érakor Felsőkálnok községben, a községi 
biró házában megtartandó nyilvános árveré
sen a kikiáltási áron alul is el fog adatni.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat- 
lanság kikiáltási árának 10°/0-át készpénzben 
vagy óvadékképes értékpapírban a kiküldött 
kezéhez letenni.

A kir. járásbíróság mint telekvi hatóság. 
Turócszentmárton, 1907. május 2-án.

Herkely, kir. albiró.
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Keresel bárki részére!
Házi munkások keres
tetnek gyors kötőgépein
ken való kötésre. Távol
ság nem határoz; mi 
eladjuk a kötött munkát.

T h o s .  H. W h it t ic k  é s  T sa
Prága, Franz?ns-Quai.
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Turócszontmártonban

NYÁRI MENETREND

A magyar királyi államvasutakon :

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

Budapest--Turócszentmárton:
^  s í  \

/ ^ É M I u Gyv. ind. délután 3-30. érk. este 10-21
c  VJ|P J M m m  I Szv. „ délelőtt 9-20, H n 7*56

' í j | | iB |5 l^  / Gyv. - reggel 7-15, „ délután 1-38
Vv. „ éjjel 11-10, * délelőtt 11-41

V * / Szv. * délután 5-35, * reggel 4-18
Vv. Jánoshegyiül ind. reg. 5*07, é. reg. 7*41

Turócszentmárton—Ruttka :

Turócszentmárton—Budapest:

Gyv.
Szv.
Gyv.
Vv.
Szv.

ind. reggel 6-08, 
8-41, 

délután 2-54,
„ 4-57,

este 11-35,
Jánoshegyre i. d. u. 12.06.

érk. délután 12-40
este

n
reggel

délelőtt
d. u.

7.05
9 1 0
5-20
9-45
3-27

Ruttka—Turócszentmárton:

Gyv. ind. délután 1*39, érk. délután 1-47 Gyv. ind. délután 2*45, érk. délután 2-53
Szv. * este 7*57, „ este 8-06 Szv. * reggel 8*30, reggel 8-40
Gyv. „ „ 1022, 10-30 Gyv. „ * 5*59, n ff 6-07
•Szv. h reggel 4*20, „ reggel 4-30 Szv. n este 11*22, n este 11-33
Vv. * * 7-42, „ 8-01 Vv. „ délután 4*45, délután 4 5 6
Vv. „ délelőtt 11*42, * délelőtt 11-53 Vv. „ délelőtt 11*16, » 11-33

Budapest ny. p. u.—Zsolna: Zsolna— Budapest ny. p. u .:

Gyv. ind. reggel 7*20:/<?érk.'délután 1-33 Gyv. ind. éjjel 3*46, érk. reggel 9-25
Szv. * 9*20; * este 8-30 Szv. * reggel 7*18, * este 5-55
Gyv. „ este 4S*55, * éjjel 12-24 Gyv*. * délután 3*14, n 9'4ő
Szv. „ „ 10*30, „ reggel 7-16 Szv. * este 9* 15, ** reggel 6-35

A cs. és klr. sza.b Kassa-Oderbergl vasu takoní

Kassa—Ruttka: Ruttka—Kassa.

Szv. ind. reggel 5*30, érk. délután 12-24 Gy. ind. reggel 405, érk. délelőtt s-35-.
Szv. r> y, 7*40. * * 2-04 Szv. ind. reggel 4*57, érk. délelőtt 11-55
Gyv. * délután 12*05. * „ 5-30 Szv. „ „ 8*35, délután 3-45
Szv. n n_ 12*35, „ este 8-08 Gyv. „ délután 12*30, n 5 0 3
Szv. „ » 352,, „ . 11-03 Szv. „ ff 2.30, este 8-55
Gyv. „ este 7 42, , „ „ 12 08 Szv. w „ 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 
„ délután 12*50/' * délután

5-15 Gyv. ind. reggel 3*39, érk. reggel 4-01
Szv. 1-20 Szv. ind. reggel 4*21, érk. reggel 4-47
Szv. „ „ 2*21, y 2-45 Szv. ff „ 7*40, ff délelőtt 8-12
Gyv. „ „ 5*38, * este 6-00 Gyv. „ délután 12 04, délután 12*26
Szv. y, este 8*33, * „ 9-00 Szv. „ délután 155, » n 2-20
Szv. „ éjjel 11-17, „ éjjel 11-45 Szv. „ * 3*33, n 4-00
Gyv. * „ 1212, „ 12-34 Szv. „ este 901, * este 9-30
Vv. „ délelőtt 8-13, „ délelőtt 8-39 Szv. „ este 7*20, » H 7-50

Közvetlen vonatösszeköttetós

Berlin—Budapest között, Ruttkán át. ,
Naponta 4.39 indul Berlin érkezik 11.22

„ lO.oü Breslau „ 5.56
„ 1 ~ Oderberg „ 2.4"
„ ő-lE » Ruttka „ 10.30
„ 12.40 érk. Budapest k. p. u. indul 3.30

1
Közvetlen gyorsvon&tl összeköttetés

a magyar királyi államvasutak és az azon utón tulfekví csatlakozó vasutak alant megnevezett főállomásai között

7.10 3.30 i. Budapest k. p. u. é. 12.40 9.R1 7.20 6.56 i. Budapest ny. p. u. é. 9.25 9.45
1-47 10.30 é. Ruttka i. 5.M 2.45 1.33 12.24 é. Zsolna i. 3.46 3.10
— 5.66 n Breslau „ lO.Öjf 

1 L22* Berlin (Fridrstr.) * 4*39
5/"!

l l J l
10.35 5.66 n Breslau
5.26 11.22 ff Berlin (Fridrstr.)

„ io.
„ 4.39

6.14
11. *»
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T O K A J I  C H IN A -V A S B O R .
i«ndkivül kelletne* iatt, erősít, tibílilj* a vért 
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B u d a p e s t ,  k á l r l o - t e r
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A P 0 8 T 0  L-GYÓGYSZERTÁR
BUDAPEST, JÓZSEMIÖRUT6A

elismeri legolcsóbb, legszolidabb

FÉRFI- és GYERMEK-ruha áruháza
Budapest, IV., Központi Városház. (K ároly-kőrut).

r  Melyik vendéglőben étkezik B udapesten !

JSCMULLER FERENCZ
W f j  ujoantn karondazatt elsőrangú éOarmaiban

V L ,  A n d r á a a y a t  3 0 .
ott JA magyar konyha, valódi ti szia borok ka

pontos kiszolgálás van

to p ta .  BAjfolt, pa tu o i* . mUeaaer. ráaeaok 
eltűnnek aa arcarOl •  valódi

5Saf̂ u6
Xm  iié p itto e rre l

való bekente által

ÍJTt?,1; BALASSA KORNÉL ap—t̂ Aadrány-ut

írógép.
Ktaárélataa otimatUli

FAJBAUŐ T E S T V É R E K
Budapest V, áraay 

K é r j e n  m i n d e n k i

KATZER
„ .z____ Budapest. Ó-ntcza 42. 44 isa- .Ake, ,r U m + * . 8. A  j4| 43t ^  é i  u j.afc, 43. u>**- f
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,  terjedve éa elsőrangúik.
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GELLÉRT IGNÁC é* T»a A
B u d a a r r t ,  T L ,  T e H i i  k ó n i i  41.  
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BABYMIRA-CRÉM
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h ld lnailt tm klptli.lt Mr tjH jtU iin .

Egy ed Oh kéautő,

BROOJOWIM H. jyógytz ZÁGRÁB
i  In  Mm » » t e  f, 10 toki S 1 1 0 f.

„ Z » o rn a '’-féle

;nepelejts w ?
n y a k k e n d ő ,

kitűnő

magyar iparll

Szállodáé : Ólmon M l (•, 
lu d o p e a t .  V I .,V á c t l -k t i ru t  2 9  or.

100 sroha 2 20 K-lft! feljobb, kU«'lF»'*»-
Hftl ás villany világi ta**kl ÁirylltL I '  
nli-gámi kA.Áháx, Áttérem-vlliamoovaeuii

•■(áiláliely iu  öveire* pályaudvarok

Nyomatott a Magyar Nyomda gyorssajtóján. Turóczszcntmárton, 1907.
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