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A szociálizm us nálunk.
Ne tagadjuk, van. És mert van, 

számolni is kell vele. Nem abban az 
értelemben ugyan, hogy mai politikai 
helyzetünk szükebb körében már most 
is érezhető hatást gyakorolni képes 
volna, de mint olyan tünettel, amely 
állandóan fejlődőben vau s igy a 
jövőben talán többet fog beszéltetni 
magáról. Brősbbödése, mely az egész 
vonalon érezhető, vidékünket sem 
fogja érintetlenül hagyni s igy jobb, 
ha minél előbb számolunk vele. De 
bennünket, magyar társadalmat már 
csak azért is közelről érint, mert 
nemzetiségi vezéreink fölismervén 
ennek a politikai irányzatnak a köz
népre gyakorolt hatását, azt kisajátítva, 
aj maguk hasznára igyekeznek fordí
tani. Megérezték az áramlatot s benne 
az erőt, amely ellentétes irányával 
őket is elsöpréssel fenyegette. Hogy 
teliét felszínen maradásukat legalább 
időre biztosítsák, jól-rosszul maguk 
illeszkedtek bele. Most a szociális és 
nemzetiségi jelszavak együtt kava
rognak a levegőben s bármilyen fur
csán hangzik: ebben az alakban egy 
forrásból is jönnek azok. Paradoxon
nak látszik, de ma úgy állanak nálunk 
a dolgok, hogy nem zetiségi szociáliz- 
musról is beszélhetünk.

A szociálizmusnak általános okain 
kívül nálunk tehát m ég különös okok 
is közrejátszanak annak terjesztésé
ben. Mig az elsők term észeteseknek, 
úgy az utóbbiak m esterségeseknek  
tekinthetők. Meg kell vallanunk, hogy 
a talaj, melyben az máshol gyökeret 
vert, tübbé-kevésbbé megvan nálunk 
is. A m egélhetési viszonyok nagyot 
változtak. Az élet drágul. A versen
gés fokozódik. A létért való küzde
lem mindig súlyosabbá válik. A muu-
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kásosztály érzi ezt leginkább, melynek 
kiadásait a jövedelem  fedezni már 
alig képes. Igényei fokozódnak munka
adójával szemben, nagyobb mérték
ben pedig, mint ahogy azt a munka
adó kielégíteni képes volna. Az e lé 
gedetlenség itt egyre nő. Ez az álla
pot pedig olyan talaj, amelyben a 
szociálizmus otthon érzi magát. Az 
ilyen térm észetes okok által fölkeltett 
szociálizmus tisztáin gazdasági szem
pontot követ, ebben az irányban szer
vezkedik, működik és agitál. Ha ná
lunk csak erről u törekvésről volna 
szó, úgy a hajol- orvoslását is ott 
kellene keresniük , mint másutt, ahol 
a szociálizmus term észetes okok alap
ján kapott életre. Csakhogy nekünk 
ezeken az általános szempontokon 
kívül azt még különös rugók is moz
gatják. Jobban 1 ’.ondva a szociáliz- 
musnak valódi mákja m ellett találko
zunk kétes áramlattal, amely amattól 
elütő, különleges hangokat is hallat. 
Amely a gazdasági előnyök kierősza
kolásáról beszél ugyan eleget, de 
még többet másról, aminek a szociá- 
lizmushoz semmi köze sincs, sőt ami 
amannak szellem ével e llen k ezik : a 
nem zetiségi kérdésekről.

Ez az áramlat az, amit mi nem
zetiségi szociálizmusnak neveztünk. 
Ebből a tanból cs.,k annyit vettek át, 
amennyit az emberek m egtévesztésére  
s az elégületlenség fokozására szük
ségesnek v é lte k ; az űrt pedig kitöl
tötték olyan követelésekkel, amelyek  
mind nyelvi szempontokra vezethetők  
vissza. Csak a külszín, a forma ha
sonlít valamennyire az eredetihez, a 
lényeg azonban egészen más.

Ezt a társadalmi harcot igy tel
jesen  nemzetiségi mederbe terelvén, 
gondoskodtak róla, hogy a látszat 
mégis megmaradjon. — Célravezető

eszköznek kínálkozott erre a taktika, 
amit teljesen, majd minden részében  
át is vettek. Kisajátították amazok 
fegyverét is s igy a legbatbatósabbat: 
a sztrájkot sem hagyták figyelmen 
kívül.

Mindevvel ma elértek annyit, hogy 
a felcsigázott elégedetlenséget a ma
gyarság ellen irányították, hogy a 
társadalmi harcban a nép most min
ket tekint ellenségéül, hogy bennünk 
látja mindazon bajok okozóit, am elyek  
nála tényleg megvannak talán, de 
azokért is bennünket okol, am elyeket 
vezéreik m esterségesen állítottak 
szemei elé. Hogy a nép szegény, hogy 
a nép munkát nem kap, hogy bérét 
itt-ott fölemelni vonakodnak (ha tótok 
is a munkaadók), hogy az élet drágul, 
hogy a jövedelem  a szükséglettel nem  
em elkedik arányban, szóval, hogy a 
nyomor, szükség, e légedetlenség lé- 
té z ik : minnennek csak egyetlen-egy  
oka van s ez nem más, mint a kapzsi, 
zsarnok magyar társadalom. Ez veszi 
ki az éhes gyerm ek szájából a falatot, 
ez hajszolja a szegény munkást a 
különböző szenvedések vesszőfutta
tásán addig, mig Amerikába nem kí
vánkozik. Ez minden rossznak kut- 
forrása, maga a m egtestesült gonosz. 
Aki közel ér hozzá, már elveszett, 
elnyeli őt a szörnyeteg, a m elynek  
különös kedve éppen a tót nép pusz
tulásában telik.

Nincs ember, akit saját sorsa ellen  
való elégedetlenségre hajlandóvá tenni 
ne lehetne s annál könnyebben, minél 
kevésbbé képes az saját eszével gon
dolkodni. Akiben ez egyszer felébredt, 
azt a kilátásba helyezett előnyök már 
könnyen m egtévesztik . Ez aztán a  
a kecsegtető jövő kinálgatására úgy 
elm egy, mint a disznó a kukorica- 
csörgetés után.
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Sajnos, a mi népünk is megindult 
már. Kezdi megtenni az első bizony
talan lépéseket, mozog, itt-ott zajosan 
kavarog, követelőzik: mindezt a ma
gyarsággal szemben. S hogy a tót 
vezérkar ezt a működését mennyire 
becsüli, mutatja, hogy elérkezettnek 
látta már az időt a politikai sztrájk 
hangoztatására. Lapjaik zugnak, hogy 
átvigyék ezt mint meggyőződést min
den lélekbe, mely velük valamely 
érdekközösségben áll. És ma már 
minden tót munkás és földmives lesi, 
várja a jelt, mely az általános poli
tikai sztrájk megindítására fogja őt 
kötelezni.

Tehát politikai sztrájk! A vég le
tek ilyen találkozásán csodálkoznunk 
lehetne, ha nem ismernök a nemzeti
ségiek s z ív ó s  kitartását s különösen 
céltudatos tülekedésüket, melynek 
mindent és mindenkit alárendelni tud
nak. — Itt a szociálizmus, melynek 
merőben anyagiakat követő tanai 
őket, mint a tömegek fölött üzérkedő 
kizsákmányolókat, de mint valótlan 
nyelvi alapokon álló politikusokat is 
egykor a legkomolyabb veszéllyel 
fenyegették, most a látszat szerint az 
ő táborukban tehát saját szellemükkel 
éppen ellentétes irányzatot támogat. 
Az a szociálizmus, amely a szellemi 
kiváltságokon kivttl semmiféle különb
ségeket el nem ismer, most a nem
zetiségek között jól érezné magát, 
ahol minden gondolatot a magyar 
nyelv iránti gyűlölet ébreszt és min
den lépést a faji különbségre vezet
hető ellenszenv indít meg.

A szociálizmusnak ott helye nincs
A gyakorlatban mégis ott talál

juk, annak majd minden külső nyilvá- 
nulásával együtt. Ott hemzsegnek a 
jelszavak, a mondatok sajtójukban, 
melyek a tóton kívül minden más 
tekintély lerontására irányitvák, ott a 
szigorú szervezkedésnek szintén egy 
formája, mely a közéjük szorult 
egyént csak mint a gépezet egyik  
parányát kezeli s végre ott a taktika 
minden alakjában, mely a szociális 
mozgalmak látszata alatt nemzetiségi 
törekvéseket szolgál.

A dolgok fejlődésében már odáig 
vitték, hogy most a nemzetiségi sztrájk 
eszméjéhez jutottak. Elértek már oda, 
melyen túl már több lépés nincs, 
eljutottak a küzdőtérnek arra a pont
jára, amely a mai társadalmi rend és 
törvények által megszabott területnek 
utolsó hatáskörét jelzi. Eljutottak a 
politikai forradalom mosgyéjéhez. 
Amit a szociálisták gazdasági téren 
sikerrel alkalmaztak, midőn a töke

i____________________________ _ _ _ _ _

és munka között fönnállóit nagy ellen
tétek kiegyenlítésében sztrájkok alak
jában az erőszakoskodás útjára tértek, 
a nemzetiségek szintén alkalmazni 
kívánják azt hasonló színezettel, de 
más téren: a politika terén. Ez nem 
osztályharc, hanem forradalom.

A nemzetiségek készülő politikai 
sztrájkját tehát ebből a szempontból 
kell mérlegelnünk. Forradalmat kell 
látnunk benne s az avval kacérkodók
ban pedig forradalmárokat, akikkel a 
törvény szigorú rendelkezései szerint 
kell elbánnunk.

Az amerikai pánszlávizmus.
Többször adtunk hirt arról a lelketlen 

aknamunkáról, melyet nehány, a társadalom
ból is kiközösített alak, tisztán kenyérkere
setből, folytat ellenünk a tengerentúl. Lesz 
még alkalmunk a közeljövőben, hogy ada
tokkal bizonyítsuk mindazt, amit eddig is 
megírtunk.

Egyelőre csak közreadjuk egy kiváló 
honfitársunk idevágó nyilatkozatait, ki sze
mélyes tapasztalatairól számol be a M. H. 
egyik számában s leleplezi azt a bűnös szö
vetkezést, amelynek egyedüli célja az, 
hogy kiforgathassa az Amerikába szakadt 
véreinket hazafias érzéséből, hogy azután 
annál könnyeben nyerje meg annak az irány
zatnak, melynek végső célja a szegény mun
kásnép kizsebelése és jtifoszíása.

Kovács Gyula new-vorki hazánkfiának 
ezirányban tett nyilatkozatait itt adjuk.

— Közöltem már önökkel, hogy a ki
vándorlást megakadályozni mily nehéz fel
adat. valamint azt is, hogy a visszavándor- 
lást csaknem leheteilenné teszik — legalább 
nagyobb arányokban — az Egyesült-Államok 
törvényei. Arra kell tehát törekednünk, hogy 
legalább könnyitsünk odakiinn élő testvéreink 
helyzetén, már amennyire lehet. A legtöbb 
bajt Amerikában a magyarságnak a pánszláv 
izgatások okozzák. líihon Magyarországon el 
nem képzelhetik önök, mennyi keliemetlon- 
ségct. baji és üldöztetést hoz testvéreinkre 
az ott élő pánszláv tótok mozgalma.

— a magyarellenes mozgalmak vezetője 
a tót katholikus papság, Ezek részben ki
lépett íerencrendiek, akiket a rend reformja 
alkalmával a magyar püspökök nem vet
lek át, mint világi papokat és a rend 
szigorított szabályainak nem vetették alá 
magukat, hanem kimentek Amerikába és mi
vel tudták, hogy itthon már úgy sincs ke
resnivalójuk, minden fegyverrel harcolnak a 
magyarság ellen, sőt magát a magyar püs
pöki kart is a legképtelenebb, hazug vádak
kal illetik. A másik része az izgatások veze
tőinek a hazai szemináriumokból kikerült 
telvidéki tót papokból telik ki, akik a maguk 
tótjaival jöttek ki szerencsét próbálni és oda- 
künn a szószékből hirdetik a magyargyülü- 
letet, amelyet a vallásossággal kötnek össze.

— Két nagy szövetség folytatja ellenünk 
az aknamunkálatot. Az egyik a „Jednata* 
szövetség, amely a latin szertartásu és görög

j katholikus tótokat, valamint a ruthéneket 
’ öleli föl. Ennek a bűnszövetkezetnek nyolc

vanezer tagja van, székhelye Clevcland és

elnöke Furdek, clevelandi tót plébános. A 
ruthénekneknek is van magyarellenes szövet
ségük, amely a „Jednatávalu titkos össze
köttetésben áll. A rutlién papság ugyan ina- 
gyarérzolinü, de a pánszláv bujtogatók a 
ruthének között is minden eszközzel végzik 
bűnös munkájukat; az ottani tót és angol 
lapokban, sőt a ruthének hivatalos lapjában 
is egyre izgatnak, egyre áskálódnak, úgy, 
hogy a derék rutlién papság saját békéje 
érdekében passzív szerepre van kárhoztatva.
A másik nagy bűnszövetkezet az „Amerikai 
szövetség/ amely valláskülönbség nélkül 
öleli magához az amerikai tótokat.

— A pánszláv mozgalom szálai Orosz
országba vezetnek, amely saját karmai ?’á 
akarja gyűjteni úgy a tótokat, mint az oro
szokkal nyelvben és szertartásban megegyező 
ruthéneket. Mi, akik oda künn élünk, tisztán 
látjuk ezekbon a gálád dolgokban az oroszok 
kezét, de meg ők sem csinálnak titkot belőle. 
Nemrégiben is volt olyan eset, amely két
ségtelenné teszi ezt az állítást. A magyar szár
mazású, de eloroszosodott görög katholikus 
lelkész: Tóth Elek híveivel együtt az orosz 
valllásra tért és ezért, meg egyéb dolgokért, 
az orosz cártól initrát (püspöksüvegef) kapott, 
azonkívül pedig elnyerte az amerikai orosz 
papok legnagyobb méltóságát; a Pensylvánia 
államban levő Willesberey görög-keleti oro
szainak nagy prépostja lett. aki az orosz cár
tól nehéz ezreseket kap. Előkelő állása és 
rengeteg jövedelme eszközül szolgálnak a 
magyargyülölet szitására és a pánszláv tanok 
terjesztésére.

— A latin szertartásu pánszlávokat Ro- 
vianek Péter vadítja. Ez a név Magyaror
szágon sem ismeretlen: még theologus korá
ban kicsapták egyik magyar theologiáról 
pánszláv izgatások miatt. Kiment Amerikába, 
tót agitátor lett és olyan szolgálatokat tett 
az orosz kormánynak, hogy a cár pitrsburgi 
orosz főkonzullá nevezte ki. Ma ő képviseli

I Amerikában az orosz cárt és hir szennt tót 
| létére ő lesz a washingtoni orosz nagykövet.

— Ilyen és hasonló elemekből áll a pán
szláv tábor vezetősége, akik óriási összegeket 
kapván no orosz kormánytól, már üzletből is 
karmaik között tartják a mintegy százötven
ezer künn élő tótot, akiket szintén zsarolnak. 
Nagyon nehéz ezek ellen a védekezés, mert 
nemtelen eszközökkel dolgoznak. A magyart 
mindenütt gyalázzák, hazug meséket terjesz
tenek a magyarországi önkén} kedésről és 
azt hiresztelik, hogy mi itthon elraboljuk 
gyermekeiket, megfosztjuk jogaiktól a felnőt
teket és barbár zsarnoksággal bánunk velük. 
A szabadság és polgárjog igazi hazájában 
igaz résztvevőkre találnak ezek az álsérel
mek és alkalmasak a hazugságok arra, hogy 
a magyargyülöletet tenyészszék. A pánszláv 
izgatóktól ered a/, a gúnynév is, amellyel a 
magyarokat amerikaszerto illetik. Hunkv ez 
a név és az ottani fogalmak szerint valami 
bestiálisán vadat, lelketlenül barbárt jelent. 
Elképzelhető, mennyit szenvednek e miatt 
is szegény honfitársaink, akiknek pedig a 
megélhetés is elég gondot ad.

— Hogy milyen dolgokra képesek ezek a 
lelketlen munkájuk után élő izgatók, azt élén
ken jellemzi az alábbi eset. Mivel elnyomott 
népért folytatott küzdelemnek tüntetik fel a 
magyarok ellen folytatott aknamunkálatokat, 
a szabadságszerető amerikai polgároknak ez
zel kedvesekké válnak és akárhányszor ölő-



kelő polgárokat, sőt vezetőférfiakat is rávesz- 
nek, hogy népgyüléseiken jelenjenek meg. 
Máskor a kereszt jegyében hirdetnek nép- 
gyülést és ezekre az angol főpapokat is
meghívják.

— így történt például a múlt évben — 
1906. szeptember 4-én — hogy Wilkesbarey- 
ben (Pensylvania államban) óriási katholikus 
népgyülést hívtak össze Murgács János római 
katholikus, Mtdveczky mekesporti görögkatho- 
likus lelkész, Rovianek orosz fökonzul, Pa- 
nuska János lelkész, Furdek clevelandi pap, 
a „Jednafa* elnöke, Orbach János, a „Szlovák 
of Americi* szerkesztője és a többi íöizgató 
vezetésével. Erre a népgyülésre meghívták 
Hobán János scramoni római katholikus ir 
püspököt, is, aki — tekintettel arra, hogy 
katholikus gyűlésnek hirdették — meg is 
jelent a népgyülésen, amelyen tótul beszél
tek és egyházi Ügyekről szó sem volt, hanem 
elhatározták, hogy memorandumot küldenek 
Rómába a pápának és e memorandumban 
megrágalmazzák a magyar katholikus püs
pöki kar tagjait.

— Mi, magyar papok, föl világosítót tűk 
Habán püspököt arról, hogy mi is történt azon 
a népgyülésen. A tisztességes, derék püspök 
erre szerfölött dühös le tt; elmondta, hogy ő 
tótul nem ért és azok a tótok becsapták öt. 
Mikor aztán a tótok a püspököt arany kereszt
tel akarták megajándékozni, elutasította őket 
ajándékukkal együtt. A memorandum egy 
példánya nékem is megvan és többek között 
az áll benne, hogy intse meg a pápa a ma
gyar püspököket, hogy ne basáskodjanak a 
tót katholikusok fölött.

— Ilyen és hasonló dolgok gyakran tör
ténnek meg ezeken a népgyülésoken, ame
lyeken el nem mulasztják kitűzni a tót nem- 
zeti-szinü lobogót, mert odakünn ilyet! is 
találtak ki.

— Nekik maguknak is több lapjuk van, 
de az összes angol nyelvű lapokat is eláraszt
ják magyarellenes cikkekkel, mert hiszen 
pénzük van hozzá.

— A magyar katholikus papság hasztalan 
küzd ellenük. A ruthén papok közül többen 
helyezkedtek szembe az ő híveiknek rokon
szenves mozgalommal, de az izgatók arra 
lazítják a tót és ruthén népet, hogy még a 
templomokban se tűrjék meg az olyan papot, 
aki nem híve a nagyszláv birodalom esz
méjének.

— Az itthoni hazafias sajtó mindig fellé- 
lekzik, valahányszor egy-egy tót izgató 
Amerikába megy. Pedig ez nem elintézés, 
mert a magyarságnak odakünn több károkat 
okoznak, mint itthon, mivel itt könnyen ki 
lehet tekerni a hecckáplánok nyakát, de oda- 
künn nem tehetünk ellenük.

— A Magyarországon felburjánzott pán
szlávizmusnak is az amerikai lótság az oka, 
m°rt odakünn szabadon propagálhatják nép- 
holonditó tévtanaikat és zavartalanul gyüjt- 
helik a pénzt itteni izgatóiknak. Ezért itthon 
a pánszláv izgatók szívesen teszik fel a már- 
firkoszorut, amelyért Oroszországból a rubel, 
Amerikából a dollár gurul szép számmal.

— Amikor perth-ambay-i plébános vol- 
ta,n» ahkor volt itthon a hírhedt Hlinka-eset
€s az ottani tót vezetők eldicsekedtek nekem, 
10Sy Hlinkának a  perthambay-i hitközség is 
nási Eszeget gyűjtött a martirkodásért.
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— így állunk odakünn a pánszláv lelket- 
lenségekkel. Közöltem ezeket a kormány 
több tagjával, tegnap pedig a belügyi állam
titkár úrral is, akivel a védekezés módoza
tairól is beszéltünk.

Templomavatás Stubnyafürdön.
Lélekemelő és magasztos ünnepet ült, a 

tótprónai izr. hitközség múlt hó 30-án. Újon
nan épüli templomát szentelte fel Stubnya- 
fürdön, melyet hosszú évek fáradságos és 
kitartó munkájával, lankadatlan szorgalom
mal hordott egybe e maroknyi hitközség.

A stubnyafürdői zsidóságnak régi óhaja, 
hő vágya teljesült tehát. Még a hatvanas 
években keletkezett, bérházban elhelyezett 
imaházat felcserélte egy uj, díszes kis tem
plommal, mely ott áll a fürdőépület mellett 
elterülő téren, homlokzatán az emberiség 
összes erkölcsi törvényeit magában foglaló 
tízparancsolattal.

Ragyogó példája ez a kis templom egy
részt annak a vallásos buzgalomnak, mely 
az istenfélelemtől eltöltött lel, eket áldozatra 
készteti, másrészt az emberi akaratnak, mely 
minden akadályt legyőz, ha valamit őszintén, 
teljes lélekkel keresztülvinni akarunk. E két, 
tényező nélkül aligha épült, volna fel a tem
plom. Ép azért igaz dicséret, igaz elismerés 
illeti meg a kisded hitközség tagjait, kik 
évekkel ezelőtt vallásos meggyőződéstől át
hatott lélekkel, igaz emberi akarattal fogtak 
hozzá a femplomépiíés kérdésének megoldá
sához, s ma már büszkén tekinthetnek fára
dozásuk gyümölcsére, mely díszben a fürdő
telep külső képét is nagyban emeli.

A kis templom ott áll az Erzsébet-lakkal 
szemben elterülő téren, homlokzattal az 
országút felé, melynek legfelső részéről a 
márványba vésett, tízparancsolat aranybetüi 
ragyognak a szemlélőre. A bejáró felett héber 
betűs bibliai citátum á ll: „Ez a hajlék minden 
nemzedék imaháza." A széles tölgyfaajtók 
közül a jobboldali a kórusba, a baloldali 
pedig a templomba vezet, mely két részből 
áll, az egyik egy kisebb, könnyen fűlhető 
helyiség, a másik pedig a tulajdonképeni 
templom hajója.

A baloldali bejárófolyosón márványtáblába 
vésve, a következő felírás ékeskedik:

ÉPÜLT 1906. ÉVBEN

I. F E R E N C  J Ó Z S E F
APOSTOLI KIRÁLY URALKODÁSA ALATT

JELINEK ALAJOS
IZR. HITKÖZSÉGI ELNÖK KÖZREMŰKÖDÉSE

SCHWARTZ VILMOS
KIR. FŐMÉRNÖK ELLENŐRZÉSE MELLETT

POWERA KÁROLY terve szerint.

A templom belseje is rendkívül tetszetős 
és ügyes berendezésű. Szóval, az építkezés 
keresztülvitele igazán sikerültnek mondható.

A templomszen!eléssel egybekötött ünnep
ségeken, mely lapunk hasábjain is eleve 
hirdetve volt, nemcsak a környék zsidósága, 
de valláskülönbség nélkül az egész vármegye 
intelligenciája megjelent. Képviselve volt 
Körmöcbánya váro3 is, moly város közönsége, 
eléggé ki nem emelhető áldozatkészségével, 
nagyban elősegítette a templomépifés kérdését.

3

A diszközgyillést,
melyet a régi imaházba hívtak egybe, pont 
11 órakor nyitotta meg Jelinek Alajos hit
községi elnök. A kicsiny és alacsony iuiaház 
ez alkalomra zsúfolásig megtelt közönséggel. 
A jobboldali padsorban foglalt helyet Fischor 
Gyula doktor budapesti rabbi és hitszónok, 
továbbá Vajda Béla doktor losonci >-abbi, 
kiket, a hitközség a templomban megtartandó 
ünnepélyes istentisztelet szónokaiul kért föl. 
Az ülés megnyitása után a jegyzőkönyv szer
kesztéséhez fogtak, melynek vezetésére az 
elnök Stamberger Mór gőzfürészi tisztviselőt 
kérte fel.

A jegyzőkönyv felvétele után az elnök 
Kolin Hugó divéki földbirtokosnak adta át a 
szót, kinek német nyelven elmondott beszé
déből, mely a templom építésének történetét 
ölelte fel, kiemeljük a következőket:

— Mindenekelőtt hálát ad az istennek, 
hogy a hitközség régi vágya teljesült, ameny- 
nyiben az isten dicsőségére emelt uj tem
plomot ma átadhatjuk a közcélnak. Azután 
áttért a templomépités történetére. Vagy öt 
évvel ezelőtt Kohn Jakab egy uj templom 
építésére nagyobb összeget ajándékozott, mely 
nemes példán felbuzdulva, a Ilit község többi 
tagjai is hozzájárultak filléreikkel a szép terv 
előmozdításához, ugyannyira, hogy néhány 
rövid hét alatt mintegy 2500 korona gyűlt 
össze a templomépités céljaira. Midőn ez az 
összeg már együtt volt, Braun Annin közve
títésével, Körmöcbánya városhoz fordult a 
hitközség telekért. Körmöcbánya város és 
ennek polgármestore, Palkovics Emil, kész
ségesen karolta fel a templomépités ügyét, s 
ő neki köszönhető, hogy a fürdőtelep leg
szebb részén kapott a hitközség telket a 
templom elhelyezésére. Természetesen, az 
ekkép összegyűjtött anyagi eszköz korántsem 
volt elégséges arra, hogy a templomépitést 
megkezdhessék. Akadtak tehát egyes hit
községi tagok, kik önként ajánlkoztak a 
gyűjtésre. így például Sonnenschein A. J. ur 
budapesti ismerősei közt egymaga 600 koro
nát gyűjtött az építkezés céljaira. Az önkén
tes gyűjtések eredménye 5500 korona volt. 
Lassanként tehát bele lehetett fogni az ala
pozási munkába, mert a még hiányzó össze
get, a hitközségi tagok jótállása mellett, 
egyik turóci pénzintézet készségesen rendel
kezésére bocsájtotta a hitközségnek. Az 
adakozókon kívül nagy köszönettel tartozik 
a hitközség Schwartz Vilmos kir. főmérnök
nek, ki a templom építésének vezetését min
den ellenszolgáltatás nélkül elvállalta, nem
különben Jelinek Alajos és Eichel Ignác 
uraknak, kik az építkezés ügyét teljes oda
adással karolták fel.

Beszéde végén indítványozta a szónok, 
hogy mindazoknak, kik a templomépitkezés- 
hez anyagilag hozzájárultak, vagy az épít
kezés lehetőségét elősegítették, jegyzőkönyvi 
köszönetét szavazzon a hitközség.

Az indítvány egyhangú lelkesedéssel el
fogadtatván, elhatározta a hitközség köz
gyűlése, hogy Körmöcbánya város közönsé
gének, Palkovics Emil polgármesternek, Kohn 
Jakab, Jelinek Alajos, Sonnenschein A. J., 
Schwartz Vilmos, Braun Ármin, továbbá 
Eichel Ignác, valamint főtisztelendö Fischer 
Gyula doktor és Vajda Béla doktornak, kik 
megjelenésükkel az ünnepély fényét emelték, 
jegyzőkönyvi hálás köszönetét fejezi ki.

A határozat kimondása után Jelinek hit
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községi elnök szép szavakkal emlékezett nug 
Kohn Hugó érdemeiről, melyet a közgyűlés 
szónoka — saját személyéről lévén szó — 
szerénységből elhallgatott, s indítványozza, 
hogy a beszéd teljes szövege jegyzőkönyvben 
örökít tessék meg. (Éljenzés.)

A közgyűlés tárgysorozata kimerittetvén, 
az elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Fodor 
Samut és Policzer Dávidot kéri fel, s a köz
gyűlést, Sonneuschein A. J. kántor szép és 
emelkedett hangú imája után, a jelenlevők 
lelkes éljenzése közt bezárta.

Az uj templom felszentelése 
délután tél 3 órakor vette kezdetét. A hit
község tagjai, valamint az Ünnepélyre meg
hívott véndégek a régi imaházba gyűltek 
össze, hogy egyrészt búcsút vegyenek a 45 
éven át szent célokra használt hajléktól, 
másrészt, hogy a tórákat átszállítsák az újon
nan épUlt templomba. Rotlistein losonci 
kántor gyönyörű megnyitó éneke után ki
vették a szentirást tartalmazó tekercseket, s 
a hitközség éltesebb tagjai, u. in. Stranszki 
Jakab, Kohn Jakab és Eichel Ignác maguk
hoz véve azokat, baldachin alatt, a hitköz
ségi tagok és küldöttségek kísérete mellett 
átvitték az újonnan épUlt templomhoz, ahová 
megyénk főispánja, kit a templom felnyitá
sára kért fel a hitközség, az alispánnal, 
Körmöcbánya polgármesterével és a járás 
főszolgabirájával egyetemben már megér
kezett.

A templom előtt a főispánt Jelinek Alajos 
hitközségi elnök Üdvözölte meleg szavakkal 
s kifejezést adott abbeli reményének, hogy 
a jövőben sem fog beállani semmi ellentét a 
felekezetek közt, minek legszebb és legéke
sebb bizonysága az, hogy az Ünnepélyen 
minden felekezet képviselve van. Felkéri 
végűi a főispánt, hogy nyissa fel a templomot 
és adja át rendeltetésének.

Vármegyénk főispánja körülbelül a követ
kező beszéddel felelt az elnök Üdvözlésére:

Tisztelt ünneplő közönség! Vallásos meg
győződéséről, erős hitéről tett a hitközség 
tanúságot akkor, midőn semmi anyagi áldo
zatot nem kiméivé, felépítette ezt az istennek 
szánt hajlékot. Készséggel vállaltam el tehat 
a megbízatást, hogy itt megjelenvén, az isten 
dicsőségére emelt templomot átadjam jövő 
rendeltetésének. Készségesen mondom, mert 
erre nemcsak az a mély vallásos meggyőző- 
<]'< liszteb*!'! ’ észtetett, mely az Önök tett
erejét megacélozta, de buzdított az a belső 
öröm is. hogy szolgálatot tehetek az Önök 
vallástelekezetenek is, melynek tagjai minden
koron hűséges támaszai valónak azoknak az 
elveknek, mely minden magyar szivét lázas 
dobogásba hozzák. Önök ugyanis lelkes 
munkatársai voltak a Felvidék magyarságá
nak, kivéve részüket annak jó és balsorsából. 
Amellett, hogy odaadó követői valának az 
isten tízparancsolatában lefektetett törvények
nek, nem feledkeztek meg azokról a köte
lességekről sem, melyet a haza kívánt meg 
Önöktől. Engedjék, igen tisztelt uraim, remény- 
lencm, hogy jövőben is együtt talál bennün
ket a nemzetért vívandó harc s ez a templom 
nemcsak a vallásnak, de a hazaszeretetnek 
fanteónja leend. Valamint a tízparancsolat 
tiszteletét megőrizték ezredek óta, őrizzék meg 
áldozatkész hazafiságukat is érintetlen tiszta
ságában s akkor nőm fog meglazulni köztünk 
az a kapocs, mely bennünket hosszú időkön 
át összekötött. Ebben a reményben szivein

egész melegével üdvözlöm Önöket s felnyitva 
e felavatandó hajlékot, azt átadom rendel
tetésének. (Lelkes éljenzés.)

A főispán beszédének befejezte után egy 
gazdagon megaranyozott kulccsal felnyitotta 
a templomot, melybe a fóravivők után első
nek lépett be és a többi notabilitásokkal 
egyetemben helyet foglalt az első padokban. 
A közönség elhelyezkedése után, mely zsúfo
lásig megtöltötte a templom hajóját és a 
karzatot, megkezdődött a templomavatási 
szertartás s miután a tórákat elhelyezték az 
e célra készült díszes szekrénybe, Fischer dr. 
budapesti rabbi lépett a piros bársonnyal 
bevont szószékre s lélekemelő beszédben 
méltatta az uj templom hivatását. Fischer dr. 
budapesii rabbi beszédének befejezte után 
Vajda Béla dr. losonci rabbi szép, hazafias 
beszéd közben meggyujtotta a templom örök 
lámpását s ezzel a templom fölavatása véget ért.

A közös vacsorat
melyet a hitközség tagjai rendeztek, a Licli- 
tenstein-féle vendéglő kerti helyiségében lett 
volna megtartandó, de a vacsora közben 
kerekedett vihar a vendéglő belső helyisé
geibe szorította tv résztvevőket. A vacsora 
felszolgálása közben Justli Ferenc főispán 
emelkedett szólásra s emelkedett hangú, 
meleg érzéssel teli fel köszöntőt mondott a 
királyra. Utána Jelinek Alajos a főispánt 
köszöntötte fel. Palkovics Emil Körmöcbánya 
polgármestere szép és megkapó hasonlatokkal 
teli beszédében a hitközség, de fökép a 
templomépitő bizottság tagjait aposztrófálta. 
Kohn Hugó Körmöcbánya város közönségére 
és annak lelkes polgármesterére ürítette 
poharát. Lichtenstein dr. üsrvvéd a megjelent 
két rabbira, Fischer Gyula dr.-ra és Vajda 
Béla dr.-ra mondott pohárköszöntöt. Utána 
Fischer dr. rabbi emelkedett szólásra s miután 
engedelmet kért, hogy az öregebb hitközségi 
tagok kedvéért német nyelven szólhasson, 
hozzá kezdett beszédjéhez, melyben azt a 
szabadelvű haladást fejtegette, mely az emberi
ség érzését, gondolkodását a legutóbbi év
tizedek alatt teljesen átalakította, mely hala
dásnak köszönhető a vallás szabad gyakorlása 
is. A gyönyörű nyelvezettel előadott, mély
séges tartalmú beszéd befejezte után Lang- 
felder főorvos a főispánt, Schwartz Vilmos 
főmérnök pedig a hitközséget éltette. Majd a 
Vajda Béla dr. losonci rabbi ' .nelkedett 
szólásra s hatalmas, magyaros érzéstől, 
magyaros szellemtől áshatott beszédében 
vármegye tisztikarát éltette. Ez a beszéd 
egyik legkimagaslóbb pontja volt az ezen 
te-,.lomavatási ünnepélynek. Palkovics Emil 
Körmöcbánya város polgármestere vármegyénk 
főispánjára, Rakovszky Iván dr. aljegyző 
pedig szivet megragadó beszédében vár
megyénk alispánját, végül Nagy Márton 
álloinásfönök a két rabbit köszöntötte fel.

Asztalbontás után a fiatalság táncra kere
kedett, melynek csak a hajnali órák vetettek 
véget.

Színészet.
Most, hogy a sziniidény nálunk véget ért, 

nem lesz talán érdektelen rövid visszapillan
tást vetni annak észlelésére, vájjon a színé
szethez ezidén fűzött remények mindkét részt 
beteljesültek-e? Mindkét rész tapasztalatait 
figyelembe kell vennünk, mert hiszen nem

csak a publikum megelégedettsége a fontos 
husonrangu tényező a társulat, főleg az igaz
gató megelégedettsége is.

Közönségünk nagy része igaz örömmel 
várja mindenkor színészeink megérkeztét s 
rendszerint szívesen is áldoz szellemi szóra
kozások im. Minden szórakoztató látványosság
nak, vagy művészi produkciónak akad 
közönsége, ha nem is oly számban, mint 
népesebb városokban, de intelligenciánk szá
mának megfelelő arányban. Sőt közönségünk 
megkívánja a szellemi szórakozást, amennyi, 
ben ilyennek huzamosabb hiányában általános 
elégedetlenség észlelhető.

Nos és mindezek ellenére ogy-két est 
kivételével színészeink ürességtől tátongó pad
sorok előtt voltak kénytelenek néhány 
igazán lelkes szinibarát előtt mókázni, a rájuk 
rótt feladaiot jókedvvel megoldani.

Az előbb azt mondottuk, hogy közönsé
günk minden szellemi szórakozás iránt fogé
kony. Ezt a kijelentést azonban mindenesetre 
kellő mértékre leszállítva kell fogadnunk. 
Mert amint legutóbb is alkalmunk volt tapasz
talni, a „szellmi szórakozások", melyeket 
egész közönségünk örömmel bevesz, kimerül
nek a kóklereskedé>, csepürágás és artisztikus 
mutatványok élvezetében.

Zsúfolásig megtölt minden helyot, mihelyt 
bűvészmutatványokról, cirkuszról s egyéb 
hasonló látványosságokról van szó. Nem saj
nálja pénzét a mozgófényképszinház pénztá
rába ontani. Egyszóval, azt hisszük legjobban 
kifejezhetjük tapasztalatunkat olyképen, hogy 
közönségünk szeret sokat látni, — lehetőleg 
a gondolkozás szükségének kizárásával. A 
színdarabok itt-ott mégis csak szükségessé 
teszik — a modern operettek kivételével — 
a gondolkodást s oz kérem nehéz munka.

A művelődés, világszellem, újabb iroda
iéin, zene — oh mily unalmas dolgok. Nein 
kell ez nekünk, mert a haladás legnagyobb 
ellenségünk.

Szégyen1 énünk kellene magunkat a másik 
párt előtt, amely b.zony mem hagyja övéit. 
Emlékezzünk csak egy Slaviansky énekelő
adásra. Azokra a zsúfolt padsorokra, a lelke
sült hallgatóságra. Pedig azok orosz szóval 
szóltak tót testvéreikhez,

Ha másért nem, azért kellene nemzeti 
színészetünkéi pártolni, hogy a tót nemzeti
ségiek gűnyjától megkíméljük önmagunkat.

Emlékezünk különben arra is, hogy 
valamikor régen a magyar színészet is igazi 
otthonra talált városunkban, s a mostani izr. 
iskola termo estéről-estére megtel’ vármegyénk 
intelligenciájával. A társulatok mostanában 
semmiesetre sem mondhatók rosszabbaknak, 
de sőt egész jogosan jobbaknak. Elejtésük 
tehát eléggé meg nem magyarázható.

Nem is találunk közönségünk részvétlen
ségére egyéb magyarázatot, mint az alkal
matlan időt, bár a jelenlegi hűvös napok még 
a zöldbe sem csábítják az embert, amit pedig 
máskor kifogásként felszoktak hozni.

Ha nem is ennyire, de nem kis részben 
a társulat directotáf is terheli mulasztás o 
téren. Mert bár május és júniusban nagy 
zenekarral föl akart ugyan minket keresni, 
de ez kívüle fekvő okokból — a terem elfog
laltsága miatt elmaradt, nem kellett volna 
éppen julius hónap végét idejövetele idejéül 
választania.

Több okból hátrányos ez. A közönség- 
* nek sok egyéb szórakozás áll rendelkezésére,



ezek között l#*̂ r«»l»l» olyan, melyen akarata 
,g kedvo ellenére is illik megjelennie. Ez 
pedig anyagi megerőltetéssel jár, úgyhogy a 
szinbázbajárás költségeit már nem bírja.

A társulat tagjairól igazán minden elfog- 
InlrsAK í,é,kuI’ s leg,i5l)l)rfíI CSÍlk Jót és szépet
mondhatunk.

Szabados, akit — sajnos — igen kévés
em1 láthattunk színpadon, elsőrendű színész. 
Akinek alakításai mindenkor kifogástalanok. 
Á t'rii, átérzi őket, jól átgondolja s mindazt, 
all,ij benne megtalál, pedig mindent megtalál, 
vissz-i is tudja adni, úgy hogy vele érzllnk 
is Á gotái vérbeli kóinikus, minden szerepé
ben kitűnő. Jóakaratukig tanácsoljuk azonban, 
hogy komolyabb szerepekben (Marzio) ne 
próbálkozzék. A kómikum az ö eleme, ott 
mindenkit magával ragad. Herczeg évről-évro 
többet nyújt. Úgyszólván szemünk láttára 
nő, balad. Felfogása találó. Alakjai élnek s 
biztosan mozognak. Mindig eltalálja a kellő 
tónust s sohasem túloz. Ha néha a szerepét 
jobban megtanulná, teljesen meg volnánk vele 
elégedve. Tóth hanganyaga kiváló. Sokat kell 
azonban még tanulnia, hogy használni tudja. 
Játékban nagyon kell fejlődnie, hogy jó szí
nésznek legyen mondható. Bársony igen 
tehetséges színész. Ha leszokik a szavalásról, 
a mozdulatai simábbak lesznek, igen nagy 
előnyére fog válni. Általában mindig jó volt. 
tikár epizódszerepekben mindig komolyan 
kidolgozott alakítást nyújt. Egy kis túlzás 
olykor-olykor a karzat számára — elmarad
hatna. Különben egyike a társulat legjobb 
színészeinek. Füzy mozgékonysága, artista- 
szerű ügyessége, sokszor színes játéka elég 
szép jövőt jósol neki. Öltözködésben kifogás
talan s éppen ezért diszkrét. Hangja nincs, 
de ezt pótolják egyéb jó tulajdonságai. Mdly 
kisebb szerepeiben jóizü humorról lesz tanú
ságot. Van neki is egyénisége, ami egy kezdő 
színésznél nagy érdem. ..arsdnyi nem nagy 
színész ugyan, de szerepkörét derekasan be
tölti, soha nem kelt disszonánciát s ennyi 
tőle egyelőre elég. Krasznaybö] lehet idővel 
igen ügyes színész. A karban működő többi 
színész is mind ügyes, üde, jóhangu fiú, akik
ből még sok minden fejlődhetik, mert hiszen 
valamennyien fiatalok, pályájuk elején állók. 
Palotay karmesterről, illetve zongorakisérete- 
ről — miután nem akarunk udvariatlanok 
lenni, s csak rosszat Írhatnánk — iukább 
s m szólunk.

A hölgyekről igen nehéz lesz nyilatkozni. 
Majdnem azt mondhatnék, hogy a maga 
szerepkörében mindegyik igen jól megfelel. 
S ha most egy s más kifogást leszünk is, 
azért tesszük csak, hogy okuljanak belőle. 
liadó erőteljes drámai színésznő. Alakjai 
azonban nem mindenkor élnek. Drámai ereje 
sokszor tulnagy. Kitörései indokolatlanok. 
% y kis mérséklettel azonban elérné azt a 
fokot, amelynél többet követelni nekünk 
jogunk nincs. Vida hanganyaga elsőrendű. 
Énekiskolája fejlett, csiszolt. Játéka eleven, 
tánca graciőz, temperamentumos. Ha néha 
olfogódott volt, ez talán a merőben uj kör
nyezettel s a szokatlanul kicsi színpaddal 
magyarázható. Mindenesetre az eddig nálunk 
működött, primadonnák legelsői közé sorol
ható. Szabadosné játékának közvetlenségével, 
utánozhatatlan pajzánságával, kellemes lágy
i g 11 hangjával, ügyes táncaival megtartotta 
régi helyét, a „kedvenc" helyét a közönség 
szivében. Sarkady tehetséges, jó hanganyag

gal bíró színésznő. Úgy operettben, mint 
egyéb darabokban még sokat várhatunk tőle. 
Ami még hiányzik azt a gyakorlat, tanulás 
minden bizo .nyal megszerzi neki. Szelényiröl 
mást nem mondhatunk, csak hogy elsőrendű 
kómika. A közönség kedvéért minden bohó
ságra képes, do mindig teljes sikert is arat. 
Palotayné rutinirozott színésznő. Igen értel
mes játékot nyújt. Mindig diszkréten illesz
kedik a keretbe. Kovácsnak először is gyors 
beszédjéről kell leszoknia. Igen értelmes 
színésznő. Szerepeit mindenkor jól játszotta 
meg. Néha egy kis^é több élénkség nem 
ártana meg játékának. Szintén fiatal színésznő 
még, aki sokat fejlődhetik. Borsody igen 
igyekvő színésznő, s mint naiva megfelelő. 
Nem is kívánhatjuk tőle, hogy énekes szere
pekben jó legyen. Hangja nem való erre. 
A többi hölgyek mindenkor a tőlük telhetőt 
nyújtják s ha hibáznak, nem az ő, hanem a 
rendező vagy karmester hibája.

Amint látjuk tehát a társulat jó, sőt 
mondhatnék igen jó. S ha az előbb oly sok 
kifogást hoztunk fel, ez csak azért történt, 
hogy most kijelenthessük, hogy a társulat 
mindezek ellenére úgy egészében, mint egyen
ként az itt működött társulatok között minden 
tekintetben kimagasló. Jelmezeik, díszleteik 
igazán szépek. A hölgyek toalettjei Ízlésesek, 
elegánsak s igen változatosak. A rendezés 
— bár néha különösen operettekben nem 
ment vidéki trükköktől — stilszerü, élénk és 
mozgalmas. S úgy a direktor mint a tjgok 
sokat fáradoznak, küzdenek, csakhogy az a 
gyér közönség meglegyen elégedve. Többet 
mint ők, vidéki társulat nem is nyújthat.

Szívesen látjuk őket jövőre is s reméljük, 
hogy közönségünk lassan mégis ludatára 
ébred annak, hogy a színészetet pártolni 
magunknak nyújtja a legtöbb örömet és 
szórakozást.

F E l̂ V I D E K I H l  R A D Ó

H I R_E K.
Halász Ferenc kultuszminiszteri tanácsos 

íenyííliázai üdülésének ideje alatt sem pihen. 
A megszokott, elismert s áldásos tevékeny
sége : hazánk népuevelés s oktatásügyének 
minél magasabb nívóra való emelése ót 
üdülésének közepette sem engedi pihenni. A 
múlt hét folyamán dr. Kilnsztler Károly tan
felügyelő kíséretében váratlanul megjelent a 
ruttkai állami elemi iskolában is, ahol min
dent behatóan megtekintett s minden iránt 
melegen érdeklődött és a tapasztaltak felett 
megelégedését fejezte ki. Végül az iskola 
fejlesztését — a szükséghez képest — kilá- 
fásba helyezte.

Kinevezés. Vármegyénk főispánja Ra- 
kovszky Iván doktor tiszteletbeli szolgabirót 
a múlt hó 31-én tiszteletbeli aljegyzővé 
kinevezte. Az újonnan kinevezett aljegyző a 
betegségé miatt távol lévő főjegyző beosztását 
látja el.

BUÜSUZáS. Algey István, pénzügyi biztos 
e bolyén vesz búcsút mindazon ismerőseitől 
és barátaitól, kiktől nem volt alkalma sze
mélyesen búcsúzhatni

Ai nj árvaszéki Jegyzői állás szerve
zését, melyet vármegyénk közönsége a folyó 
évi junius hó 15-én megtartott közgyűléséből 
feliratilag kérelmezett, a belügyminiszter 
már is engedélyezte s egyben elrendelte,
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hogy az uj állással egybekötött illetményeket 
a v ármegye közönsége a jövő évi január 1-től 
a költségvetésbe állítsa be.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter Turczer János és Bröder Gyula 
felső kereskedelmi iskolai tanárokat, hasonló 
minőségben, Besztercebányára helyezte át. 
Száva János helybeli és Gadl József széniéi 
polg. isk. tanároknak pedig saját Kérelmükre 
kölcsönösen áthelyezte.

Nyári mulatságot rendez a záthurcsai 
ifjúság a folyó évi augusztus hó 4-én a hid 
melletti „SztrányáMían. Kivonulás délután 2 
órakor. Személyjegy 2 korona, családjegy 4 
kor. Es»e a mulatság folytatódik Kompisnagy- 
vendéglöjéhon. Kedvezőtlen idő esetén a 
láncmulatság augusztus 11-én lesz megtartva.

Zsorna-féle pecséttel és gyári árral ellá
tott féríinyakkendő kitűnő magyar ipar. Min
den városban kapható.

Bucsulakomát rendeztek jóbarátai és 
ismerősei Algey István távozó pénzügyi biz
tosnak a múlt hó 31-én a magyar olvasó
kör helyiségeiben. A távozót Steiner Samu 
banktisztviselő köszöntötte fel egy emelke
dőit hangú pohárköszöntöben, mire az 
ünnepelt válaszolva, arra kérte a jelenvolta
kat, hogy tartsák meg őt szeretetükben 
továbbra is, mint ahogy ö sem fogja felej
teni a körükben töltött szép időket. A ke
délyesen eltöltött estén még számtalan pohár- 
köszöntő hangzott el, s a társaság csak haj
nal felé kezdett oszladozni.

Elismert kitűnő gyógyszer a Requiny- 
féle „Római vértisztitó-szörp* mindennemű 
bőrbaj, bujakor és egyéb a vérromlásból 
származó betegségek ellen. Verjavitó hatása 
bámulatos. Nagy üveg 3 K, 3 üveg bérmentve 
9 korona. Egyedüli készítő: Requiny Attila 
gyógyszerész, Budapest, VII. Korepesi-ut 24. 
Kérjen Kis Házi Kincstárt, ingyen kap 
mindenki.

Rettenetes vihar vonult át vármegyénk 
felett a múlt hó 30-án. A különböző helyek
ről beérkezeti jelentések szerint a felhősza- 
kadásszerü eső, nagy pusztításokat vitt vég
hez az aratásra kész gabonanemüekbon. 
Stubmyafürdön, a parkon keresztül folyó 
patakot annyira megduzzaszloíta a szakadó 
eső, hogy kiáradva, a íürdötelepen okozott 
nagyobb károkat. Draskócon Bulyovszky Simon 
földbirtokos tanyáján ütött le a villám, s fel
gyújtotta a mezőn összehalmozott ágasokat. 
Bisziricskán, a juhnyáj állást érte egy 
villámcsapás s a pásztor bódéja porrá égett. 
A végitéletszerü égiháboru mintegy másfél 
órán át tartofa rettegésben vármegyénk lakosait 
s innen Liptómegye leié vonult a vihar.

Hazai ipar és pedig kitűnő a késmárki 
lenvászon- és damasztáruk, do ezek csak 
akkor valódiak, ha a lapunkban is látható 
„valódi szepességi" védjoggyel vannak ellátva.

Sápkoros fiatal ieányok használják fej
lődési korban a kriegner-féle tokaji cliina- 
vasborf, mely erősít, az étvágyat növeli, a 
vért szaporítja és tisztítja. Üvegje 3 korona 
20 fillér a gyógyrárakban. Főraktár: Korona- 
gyógyszertár, Budapest, V ili. Kálvin-tér.

Hangverseny. Domanizsi Domaniczky 
nővérek, Teréz gordonkamüvésznö, Popper 
Dávid, az orsz. m. kir. zeneakadémia tanárá
nak tanítványa, Etelka zongoraművésznő, 
1907. évi augusztus hó 4-ik napján, ma 
vasárnap. Stubnyafürdön a gyógytereinben 
hangversenyt rendeznek, A kiváló műélvezet
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nek kínálkozó hangversenyre ezúton is fel
hívjuk közönségünk figyelmét. Műsor: 1. Popper 
Dávid : Polonaise de Concert. Gordonkaszóló 
zongorakisérettel. 2. Chopin F. Scherzo, 
op. 31. zongoraszóló. 3. a) Schumann : Alom,
b) Popper D .; Papillon. Gordonkaszóló 
zongorakisérettel. 4. Sainst Saens C. Verseny
mű 1., II. tétel. Gordonkaszóló zongora
kisérettel. 5. Fölényi Elemér: Polonaise de 
Concert, op. 17. zongoraszóló. 6. Popper D.: 
Magyar Rapszódia. Gordonkaszóló zongora
kisérettel. Belépő dijak: ülőhely 2 korona, 
állóhely 1 korona 20 fillér. Belépőjegyek 
előre kaphatók a fUrdöigazgatóságnál és a 
hangverseny előtt a pénztárnál. Kezdete 
délután 5 órakor.

Balesettigyl, Iparefészségfigyi és mun
kásjóléti kiállítás Budapesten. A pozsonyi 
kereskedehni és iparkamara felhívja kerülete 
érdeke’* köreinek figyelmét arra, hogy Buda
pesten a folyó év őszén nemzetközi baleset- 
ügyi, iparegészségügyi és munkásjóléti kiállítás 
fog tartatni, amely a munkásvédelmi törek
vések szempontjából kiválóan fontos kezde
ményezést képez. A kiállítási tárgyak elfoga
dása szempontjából vezérelvül az szolgál, hogy 
kiállítási tárgy ul csak maguk a balesetgátló 
berendezések fogadhatók el, a gépek és 
készülékei melyek a balesetelháritó beren
dezéseknek a gyári üzemben való bemutatá
said szolgálnak — természetes nagyságban és 
lehetőleg üzemben bemutatva — kiállíthatok 
ugyan, de nem tekintetnek kiállítási tárgyak
nak. A kiállítás a városligeti iparcsarnokban 
les>. Bejelentési határidő augusztus 15. Rész
letesebb fölvilágositást a kiállítás irodája 
(Budapest, Bálvány-utca 2. sz.) ad.

U] postaügynőkségek. A kereskedelem
ügyi m. kir. miniszter a múlt hó 23-án kelt 
6023G. számú leiratával Nagyjeszen és Kos- 
tyán községekben posta ügynökség felállítását 
rendelte el. A Nagyjeszenben felállítandó 
postai ügynökség Nagyjeszenhől—Turócszent- 
mártonba naponkénti gyalogjárattal, a Kos- 
tyáni ügynökség forgalma pedig a neepál— 
lurócszentmártoni egy fogatú k o esi küld ö nr 
járat utján fog közlekedni. Az ügynöki állá
sokra a pályázat legközelebb ki fog Íratni.

Nagy óglháboru vonult el julius 30-án 
este 9 órakor Liptószentmiklóson és környé
kén, mely alkalommal a szomszéd Benedek- 
falván a villám Stein Mór ottani bérlő csür- 
jébe ütött le. A takarmánnyal telt csűr leégett. 
Csak a zuhogó esőnek köszönhető, hogy a 
tűz a nagy szélben foyább nem terjedt.

ISKOLAI ÜGYEK.
Hivatalos rész.

1298. sz. . . . . . .
—  Turócvármegye kir. tanfelügyelője.

Az áll. és községi iskolák igazgatóinak.

A magy. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák folyó évi 66,505. sz. rende
leté alapján felhívom az állami és községi 
iskolák igazgatóit, hogy az olyan taneszkö
zöknek vagy segédkönyveknek használatba 
vételétől és bevezetésétől szigorúan tartózkod
janak, melyek a m. kir. minisztérium részéről 
hivatalos bírálat alapján engedélyezést nem 
nyertek.

Turócszentmárton, 1907. augusztus 2.
Dr. Kiinsztler, 

kir. tanfelügyelő.

KÖZGAZDASÁG.

A mészfoszfátok és a takarmányozás.
Az állatok takarmányozásánál arra kell töre
kednünk, hogy a takarmány az állati test 
részére szükséges meszel és oszforsavat ele
gendő bőven tartalmazza. Ez legmegfelelőbb 
volna akkor, ha ez a természetes takarmány
ban magában volna meg. — Ott, ahol ez 
nincsen meg. pótolni kell azt. Erre a célra 
pedig a mészfoszfátokat használják fel. a 
mészfoszfátok közül a priicipitált vagy prae- 
parált foszforsavas mész használtatok leginkább. 
Az állati szervezet megkívánta meszet és fosz
forsavat azonban nem helyes minden esotben 
mesterséges utón pótolni az állatok t kormá
nyában, hanem csak bizonyos esetekbon. 
Ezen esetek pedig Wagner szerint, aki a 
második takarmányozási kongresszuson erről 
előadásban megemlékezett, háromfélék lehet
nek. A három eset pedig a következő: igen 
száraz esztendőkben, a mikor a nagy száraz
ság folytán a növénybe nem szivódhatik 
elegendő ásványi tápanyag, a foszforsav és 
mész akkor mészfoszfáftal pótlandó. Olyan 
gazdaságokban az állatok gazdasági vagy 
bármely más oknál fogva, főképen mészfosz- 
fát szegény anyagokkal, burgonyával, répá
val. törkölylyel, moslékkal, szalmával zabbal, 
tengerivel kell etetni. Végre pedig, ha álla
tainkat főképen savanyu szénával takarmá- 
nyozzuk, akkor szintén mészfoszfátokat vásá
roljunk és azzal pótoljuk a takarmányból 
hiányzó foszforsavat és meszet. Különösen 
pedig nagy gondot fordítsunk erre akkor, a 
midőn növendék és terhes állatok takarmá
nyozásáról van szó, mert a foszforsavas-mész 
úgy a csontképzödés, mint az emésztés és az 
egész anyagcsere rendes lefolyása miatt 
igen fontos szerepet játszik.

Az őszi vasúti forgalom akadálytalan 
lebonylltása. A jelenlegi kereskedelmi kon
junktúrák és a gyáripar fellendülése követ
keztében az idei ősz folyamán, a kevésbbé 
kedvező terméskilátások mellett is, oly erős 
vasúti forgalom várható, hogy a m. kir. állam
vasutak leherkocsiálhtgának a folyó évben 
történt jelentékeny gyarapítása dacára is 
kocsihiánnyal kell számolnunk. Ennélfogva

a pozsonyi kereskedelmi és iparkamara fel. 
hiyja kerülete kereskedelmi és ipari válla
latait, hogy a nagy tömegben’feladásra kerülő 
épület- és tűzifa, továbbá szén, érc, kő és 
más hasontermészetü áruk zömét lehetőleg a 
szállítási lőidény bekövetkezte előtt folyó évi 
szeptember hó végéig szállíttassák.

A motorbenzin ára. A pozsonyi keres
kedelmi és iparkamara értesíti az érdekelte
ket, hogy a kereskedelemügyi m.kir. miniszter 
ur a benzinmotorral dolgozó kisiparosok és 
kisgazdák részére szükséges adómentes benzin 
mérsékelt eladási árát a hazai köolajfinoraitó 
gyárakkal létesített egyezmény után folyó 
évi augusztus hó l-*ól a folyó évi november 
hó 30-ig terjedő időszakra, illetőleg további 
intézkedésig métermázsánként huszonnégy 
koronában állapította meg. Az eladási árnak 
ezen emelkedése természetes következménye 
a benzin nyilt piaci ára tetemes emelkedé
sének, mindazonáltal a most megállapított 
mérsékelt eladási ár a benzin jelenlegi piaci 
árával szemben lényeges és pedig mintegy 
5—6 korona engedményt képez.

Szerkesztésért felelős: Dugovich Titus. 
Helyettes szerkesztő: Boldizsár Boldizsár. 
Kiadótulajdonos: M oskóczi Ferencné.

'jr.r.r. ■j.jn.nír*mrmKinxi » m?'. t _ - —i

U radalm i in té z ő ,
ki jelenleg is ily minőségben van 
alkalmazva, beszél németül és tótuly 
állását változtatni óhajtja. — Cilii:

M á l i k  Simon Szlován,
u. p. Znióváralja. (Turóc megye.)
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E lv á l l a l j a :  öntött oszlopok, csövek és a leg
különbözőbb épülctöotvények, Vizikerekek, a leg
különbözőbb transrnissiórészietek, nevezetesei): 
tengelyek, csapágyak, tengelykötések, szíj- és kötél
korongok gyártását. —  Mindennemű javításokat 

azonnal és a legjütányoSabban eszközöl.
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1907. el. 55.

Arlcjtési hirdetmény.
X  znióváraljai kir. járásbíróság 

hivatali és fogluízhelyisógeinek 1908. 
évi fűtésére szükséges 102 köbm. 
bükkfa, valamint a világításra szük
séges 50 klgr. kőolaj, nemkülönben 
az ugyanazon évi könyvkötői munká
latok (körülbelül 10 könyv b ekötésé
nek) biztosítása céljából alulirt kir. 
járásbíróság hivatali helyiségében  
folyó évi szeptember hó 2-án d. e. 
9 órakor nyilvános szóbeli, illetőleg  
zárt ajánlati versenytárgyalás fog
megtartatni.

A szállítás a fa fe le  részére 1908. 
január 1-ig, a második felerésze pedig
1908. október G. napjára befejezendő.

A könyvek 1908. március 1-ig
bekötendők és a világítási anyag a 
szükséghez képest szállítandó.

Arlejteni szándékozók azzal hivat
nak meg, hogy a fentebb kitett határ
időig ajánlatukat Írásban és minden 
cikkre külön is hozhatják és hogy a 
megkötendő szerződés az államkincs
tár részéről a felsőbb jóváhagyástól 
feltételezetten jut érvényre, mig az 
ajánlattevőt a szerződés aláírásával 
azonnal kötelezi.

A leteendő bánatpénz a fa tekinte
tében 26 korona, a világítási anyag 
tekintetében 2 korona és a könyv
kötői munkálatok tekintetében 2 koro
nában állapittatik meg.

A részletesebb feltételek  ezen 
kir. járásbíróság vezetőjénél bármikor 
a hivatalos órák alatt tudhatok meg.

Zniováraljáu, 1907. julius hó 30.

Kir. járásbiró h e ly ett: 

Janovjnk, kir. albiró.

AZ O S Z Ú L E S
«gy?diil biztos e llenszere  a

B A E I 1 T
ezidö szerint a bel- és külföldön ál
talánosan legjobbnak és leghatáso
sabbnak elismert szer, mely a haj, 
szakáll vagy bajusz színét pár perc 
perc alatt bármily színre változtatja.

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

a legbiztosabb szer kopaszodás és 
hajhullás ellen. A fejbőrt tisztítja, erő
síti és a hajat bámulatosan növeszti. 
Kis üveg 3*60 kor., nagy üveg 5 kor. 
FlIa-flPPtrám minden bőrtisztátlan- 
- i s á g o t  e ltáv o lít és a
. bőrt üdévé, fiatallá teszi.
Ara nagyság szerint 1, 2, 3 és 4 kor.
Ella-szappan' k-EII?.:arci,udcr.1'.2“- “ r r u -  c s3 k. Ella-árcviz 1 k.

b a r o s  G á b o r
illatszerek és kompozíciók gyára 

Budapest,Doliány-u. l.depüt40.Telefon 8-72. 
'• városmajoe-u. 4Z (Saját ház). Telefon 45-53. 
kérjen árjegyzéket I Ingyen kapja I

3— 1 
végzett fiú

felvétetni
Moshóczi Ferencné 

könyvkereskedésében 
TurócszEntmártonban.

Hirdetmény.
A turócszentmártoni izr. hitközség elöljáróságának folyó évi 

julius hó 7-ik napján hozott határozata folytán alulirt hitközségi 
elnökség ezennel közhirré teszi, hogy a hitközség tulajdonát képező, 
a turócszentmártoni 597. sz. tjkvben A. I. 2. sor 295. h. r. 262. 
összeirási számú házat szabad kézből eladja, mi végből 1907. évi 
augusztus hó 12-én délu tán  3 ó rá ra  versenytárgyalást tliz ki 
Turócszentmártonba, az izr. hitközség tanácstermébe, melyre a 
venni szándékozók ezennel meghivatnak.

A kikiáltási ár 8000 koronában állapittatik meg.
Aki a versenytárgyaláson részt venni óhajt, köteles a kikiál

tási ár 10%-ának megfelelő összeget a községi pénztárnál vagy a 
versenytárgyalás vezetőjénél készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban előzetesen letenni.

Folyó évi augusztus hó 12. napja déli 12 órájáig zárt aján
latok is elfogadtatnak, melyek az izr. hitközség címére cimzendők. 
Ily ajánlatok azonban csak akkor vétetnek figyelembe, ha azokhoz 
a kikiáltási ár 10%-ának megfelelő bánatpénz akár készpénzben, 
akár óvadékképes értékpapírokban van csatolva s ha az ajánlat
tevő ajánlatában elüsmeri, hogy a vétel feltételeit ismeri.

Az adásvétel egyéb feltételei a hitközségi pénztáros urnái 
megtekinthetők.

Kelt Turócszentmártonban, 1907. évi julius hó 7. napján.

A túrócSzgi)tnyártoqi izr. bitközség
e ln ö k s é g e .

1907. évi 2071. szám.
Faeladási hirdetmény.

A zsarnócai m. kir. erdöhivatal tanácstermében folyó 1907. évi augusztus hó 19-én 
délelőtt lO'/a órakor megkezdendő nyilvános; írásbeli versenytárgyalás utján eladásra kerül 
a garamrévi m. kir. erdőgondnokság „A“ gazdasági osztályának alább megnevezett erdő
részeiben szél által ledöntött, szétszórtan a helyszínén fekvő következő faanyagok :

I. A kincstári költségen lekérgezett és meghosztalt alább részletezett fenyő müfa 
tő mellett az erdőben, nevezetesen:

1. csoport. I. vágássorozat 19., 20., 21., 22., 24., 33., 37., 38. és 39. számú erdő
részeiben 224 drb. mintegy 98 in3 702 korona 97 fillér kikiáltási árral.

2. csoport II. vágássorozat 3., 4., 6., 7., 9., 10., 12., 13., 20., 25., 29., 39., 41.,
43., 44. és 63. számú erdőrészeiben 448 drb. mintegy 194 ms 1536 korona 97 fillér 
kikiáltási árral.

3. csoport. V. vágásszorozat 22., 26., 42., 61. és 63. számú erdőrészeiben, továbbá 
a VI. vágássorozat 19. számú erdőrészében 59 drb. mintegy 75 m3 749 korona 06 fillér 
kikiáltási árral.

4. csoport. VI. vágássorozat 21.. 22„ 32,, 36., 37., 38. és 54 számú erdőrészeiben, 
továbbá a Vili. vágássorozat 25., 26., 36 b. és 37. számú erdőrészeiben 161 drb. mintegy 
150 m3 1398 korona 91 fillér kikiáltási árral.

5. csoport. V. vágássorozat 33. számú erdőrészében, továbbá a VII. vágássorozat
37., 40., 41., 44., 46., 47.. 48., 53. és 58. számú erdőrészeiben 148 drb. mintegy 113 m3 
861 korona 09 fillér kikiáltási árral.

6. csoport. VII. v.ígássorozat 20., 23., 56. és 57. számit erdőrészeiben, továbbá a 
Vük vágássorozat 1. és 21. számú erdörészeibeti 190 drb. mintegy 70 m3 656 korona 
55 fillér kikiáltási árral.

II. Meghosztolatlanul tőben fekvő tölgy épületi f a :
7. csoport. II. vágássorozat 3. számit erdőrészlet, továbbá a III. vágássorozat 18.,

31., 32., 59. 75. számú, a IV. vágássorozat 60., 72., 73. és 77. számú, az V. vágássorozat
6. és 11. számit, valamint a VI. vágássorozat 14., 36. és 55. számú erdőrészeiben 64 drb. 
mintegy 71 m:1 törzsfa és 12 in3 ágfa 1479 korona 81 fillér kikiáltási árral.

Versenyzők felhivatnak, hogy szabályszerűen kiállított cs egy koronás bélyeggel 
ellátott, valamint a kikiáltási ár tiz százalékának megfelelő bánatpénzzel felszerelt zárt Írás
beli ajánlataikat, melyek a jelen hirdetmény minden egyes csoportjára külön-külön borítékba 
zárva teendők és kiviil ntindenikének boritékán az értékesítési tárgy, melyre az ajánlat 
vonatkozik, megjelölendő, legkésőbben a versenytárgyalásra kitűzött óráig annál is inkább 
nyújtsák be az alólirt m. kirí erdőhivatalhoz, mert a későbben beérkező ajánlatok, valamint 
általában távirati vagy utóajánlatok figyelembe nem vetetnek és felbontatlanul vissza- 
utasittatnak.

_ Az ajánlatnak tartalmaznia kell ezenkívül ajánlattevő azon határozott kijelentését, 
hogy az általános és részletes árverési és szerződési feltételeket ismeri s ezeknek magát 
feltétlenül aláveti.

A feltételek az erdőhivatalnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.
Zsarnócán, 1907. évi julius hó 27-én.

M. kir. erdöhivatal.
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